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ªדבר ©פתח

הקדוש ,ה'יתבהרוו'לבבותה'זהרו י הזוהר  בלימוד  'מוחות 
להשם והודיה בשבח  פי  אפתח השער , יפתח  וטרם

ויתעלה: יתברך
ה'אׁשיב מה ּובׁשם א ּׂשא  יׁשּוע ֹות ּכֹוס עלי. ּתגמ ּולֹוהי  ּכל  לה' ְְְִִֵֶַַָָָָָָ

ע ּמֹו. לכל ּנא  נגדה אׁשּלם לה ' נדרי  ה 'אקרא. ּבעיני יקר  ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
לחסידיו ט"ו )ה ּמותה  - י"ב קט "ז פרק .(תהילים ְֲִַַָָָ

לה'מה עלי ,אשיב מוטלת חובה וזו לה ', טובה אכיר  במה  ,
עלי" תגמולוהי שאספור"כל בזה הגמילותא , כל  ואספר 

הם שהכול ובהתבוננות  עלי , גומל ויתעלה יתברך  שה ' חסדים
גמול בתורת  נעשה זאת  ובכל יפות , פנים ובסבר  חינם מתנות

דכיסופא נהמא של הבושה בצער האדם יחוש ובזכותב שלא  ,
אשא"זה, ישועות הטובות"כוס על  ולהודות ולברך להמשיך ,

הניסיםא) מכל זכרון ספר לעשות  צריך דאדם  הקדושים  בספרים כתוב
מה  ספר עלי לסדר שצריך "סדר" גימטריה "נדרי" לרמז  ויש עמו. שנעשו 
ומספרים שמסדרים הסדר ליל על  לרמז  ועוד טובים, חסדים עליו שגמל 

ויתעלה . יתברך ה ' ניסי את
ישיבת ב) ראש קדישא חסידא הגדול הגאון בשם יוסף ושמעתי פורת

עטיה עזרא  הקדימני הרב "מי הפסוק על במדרש כתוב הרי שנשאל זי"ע,
ג')ואשלם" מ"א  בן(איוב לו ניתן מזוזה , שם  ואחר בית לאדם ניתן שקודם

חייב  לא הוא  ברוך והקדוש הדרך, זה על וכן מילה מצוות קיים כך ואחר
כתב  והרי דכסופא , נהמא לאדם נשאר  עדיין זה ולפי אדם, לבן כלום

ותירץהרמח"ל  דכסופא, נהמא יאכל שלא לעולם אדם ביאת סיבת דזה
הנפש מפנימיות הוא  כי בשמחה, המצוה קיום זה לאדם שיש מה  דבאמת

עכ"ד . מתוכו, שבא  חלקו  וזה
רבי הגה "צ משרים מגיד של ביאורו להמליץ  יש זה  שוואדרון ועל שלום



סדרב דבר בשנה]פתח  2 [יום  תשרי  ב  ליום דמשפטים הלימוד סבא

בברכות הגמרא דברי על  ע "ב)זי"ע  ל"ה אֹומר,(דף  יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ר ּבי ,ְִִֵֶַַ
ּבׁשעת  וקֹוצר  זריעה, ּבׁשעת  וז ֹורע חריׁשה, ּבׁשעת  חֹורׁש אדם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָאפׁשר
א ּלא  עליה? ּתהא מה ּתֹורה הרּוח, ּבׁשעת  וזֹורה  ּדיׁשה, ּבׁשעת ודׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָקצירה,
אחרים, ידי על נע ׂשית  מלאכּתן מקֹום, ׁשל רצ ֹונֹו ע ֹוׂשין ׁשּיׂשראל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּבזמן

ס"א)ׁשּנאמר, יׂשראל(ישעיה ׁשאין ּובזמן [וג ֹו']. צאנכם" ורעּו זרים "ועמדּו ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשּנאמר, עצמן, ידי  על נעׂשית מלאכּתן מק ֹום, ׁשל רצֹונֹו י"א)עֹוׂשין (דברים ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּנאמר, ידם, על נע ׂשית  אחרים ׁשּמלאכת אּלא עֹוד ולא ּדגנָך", ְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ"ואספּת
כ "ח ) אֹויביָך".(שם את ְְְֶֶַָָ"ועבד ּת

ואספת (שם )ובתוספות שנאמר  מקום של  רצונו עושין שישראל בזמן כאן  ,
מוקמינן מקום  של  רצונו  עושין ישראל שאין בזמן לקמן והא וא "ת - דגנך
דאינם כך  כל רצונו עושין אין אבל רצונו שעושין ודאי דמיירי  וי"ל ליה.

ש מי יש שרואים לחנות משל זה על והמשיל עכ"ל. גמורים. עובד צדיקים
ורק  הספר לפי עובד אחר  ואילו נתבקש, שלא מה גם ובזריזות  בשמחה
נוהג וזה  כך, נוהג זה  ולמה ביניהם  הבדל מה שואל והרואה שחייב, מה
ובזריזות , בשמחה  עובד ולכן החנות  בעל של  בנו  שזה שהתברר עד אחרת,
וכמו  בזה להתחזק הרבה ויש עכת "ד. פועל, סתם רק בנו אינו אחר ואילו

הקדוש שכתב החיים ליהאור תשמעו לא ואם הפסוק י "ב)על כ"ו  ,(בחקתי
וידוע עי"ש . היצר מן ניצל  ובה ומצלא מגנא לשמה תורה שרק לשמי לי

דחיי. סמא  והוא לשמה תורה הוא הקדוש  הזוהר שלימוד
הנקרא  זי"ע ברכה  חביב ציון רבי האלוקי המקובל  הצדיק על להביא לנו ויש 

שבכתר: זצ"להיהלום אביו  כי שליט"א , מוצפי ציון בן רבי הגאון מעיד
שבכתר, היהלום  הוא ברכה ציון רבי תלמידים, לי  יש אם ואמר: התבטא
הצדיקים מגדולי אחד היה ציון רבי ואמר: שליט"א מוצפי ציון בן רבי  וסיים 
ציון בן רבי הגאון  מוסיף - תקופה באותה שבהם, הגדול לא אם  שבדורנו,
על מנורה  מדליקים היו  ולכן החשמל, אור מצוי היה לא – שליט"א  מוצפי
היו  בשבת, ואילו החול, בימות היה זאת כל ולומדים, יושבים היו וכך כסא,
שהתפללו  לאחר היום, בצהרי וחצי אחד משעה  החל הסוד, בתורת עוסקים 

הלילה. חצות ועד שלישית  סעודה ואכלו  האחרוןמנחה בדור  נסתרים (צדיקים 

הנ "ל ) מהספר  הם זי"ע ברכה ציון חכם  על  להלן העובדות  כל  וכן .ח "א ,
לשמה  תורה הלומד  "כל אומרים, חז"ל פה: היו אלעזר רבי ובנו שמעון רבי
"אומן " היה  שכן יודעים, אנו אין ציון רבי זכה אשר את הרבה" לדברים זוכה
רוח כי בברור, לומר אפשר וראינו, שמענו אשר  המעט מן אך בהסתרה,
משמשו  לנו מספר וכה טמירים. לגילויים  וזכה מדרשו  בבית שרתה הקודש
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מעוון ,ג העתידות רבים להשיב אקרא, ה' דברד ובשם ולפרסם
בעולם מעפראה ' שכינתא "לאקמא  אשלם,ה, לה' נדרי  ,"

ב'ליל רבנו עם לשהות  הזכייה לי  היתה  אחת שנה  הי"ו : אנט בן רבי ר'
כוס את רבנו  תפס רק והנה זה, קדוש בלילה בצוותא עמו  ולהיות  הסדר'
רבנו  את ראיתי התעוררתי כאשר רגילה, לא תרדמה עליי נפלה הקידוש 
מרדכי  הרב בנו, אלעזר רבי יוחאי, בר שמעון  רבי  ראית, ואומר: מחייך

פה... היו  כולם שרעבי,
על לנו  מוסיף הי"ו  וועקנין צ'. ר' נכדו  פה: האושפיזין את ראיתם לא וכי
מעט, וישן רבנו נרדם סוכתו, בצל שהיתי אשר עת  אחת שנה ומספר : כך
האושפיזין את ראיתם לא וזעק: התעורר  ולפתע רב זמן עבר לא  אולם 

הנה... באים העולם  אבות  את ראיתם לא פה?
ברגש: האומר משנתו  שהתעורר בעת ציון רבי סבי את שמעתי אף ופעם

מו  סלמאן חכם  ורבי מורי את פה ראיתם  צפי?...לא
עלג) ומודה יתברך בהשם בטוח אדם שכאשר זי "ע  החיד "א בשם  וידוע

ויצליח.. נס לו  יעשה שה' בוודאי העתידות הטובות 
עבור ד) לסדר חפצו  אשר  תקופה היתה תשובה : בעלי של דם הוא  דמי

בשומעו  ירושלים, של  החרדיות  משכונותיה באחת מרווחת דירה ציון רבי
בעלי  של  דם  הוא דמי חלילה ? שאמות  או  שאחיה  רצונכם ואמר: נזעק זאת
פה  השכונה את  אעזוב וכיצד תשובה, בעלי לעשות לעולם  באתי תשובה,
מחזירם אני וכך תדיר, פה עוברים  רחוקים  ואלפי ירושלים במרכז  הנמצאת 

מגוריםלמוטב , של  כזה למצב לכתחילה עצמו להכניס ויכול ראוי אחד  כל שלא (כמובן

אדם על אך מושפע... ולא בלבד משפיע שהינו  באופן לא  אם ביותר, רחוקים עם והתעסקות 

כלל ) שאלה זו  אין ברכה ציון כרבי מלאך .בדמות 
העולמות...: בכל מוכרת הישיבה העליון  שכנה בעולם הקדושה ישיבתו 

צנוע חכםבמקום הגאון של  בנשיאותו וממשיכה זה יום  עד מקום באותו שוכנת  (הישיבה

זה) פרק ערכנו וברכתו  בעידודו  אשר - שליט"א  ביטון  'נחלאות'אהרן בשכונת 
ויראת  תורה אך לה , היה לא  רב ומגדל ושם פרסום אמנם, בירושלים ,
פה  כי אמת הן ואמר: פעם  התבטא ציון רבי רבות , בה היה טהורה שמים
הישיבה  העליון בעולם אך ישיבתנו, את  כמעט מכירים אין הזה בעולם

העולמות... בכל היטב מוכרת
האחרון :ה) בדור נסתרים מעפרא"צדיקים שכינתא היתה לאקמא  זו ,"
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הטובה  מחשבתו לקיים אדם צריךשצריך אדם אך נדר, שאינו  (אמנם

מצוה  כל לפני זיע"א, ברכה חביב  ציון רבי  האלוקי המקובל של המשימה
אומר היה  ותפילה תפילה כל ולפני עושה , שהיה שכינתאומצוה לאקמא

או מעפרא מעפרא" שכינתא "לאקמא זה  בשם שהקים  לישיבה קרא וגם ,
שכינתא  לאקמא תמיד אומר  והיה  מזה, מתעייף היה  ולא לש"ם. בר "ת
זה, שם  ישאר תמיד אלא  שלו, הישיבה  שם  את ישנו  שלא וציוה  מעפרא,
אומר  היה  שלא אחד לילה איבד לא ציון רבי - מעפרא". שכינתא "לאקמא 
אותו  הסובבים ולכל לתלמידיו  ומעורר מזהיר היה  ותמיד  חצות תיקון בו 
תיקון לימוד סדר לעשות מעפרא, שכינתא לאקמא בחצות  לקום להשתדל

ולאחר  השכינה חצות, את להקים כדי  הסוד, בתורת  ללמוד לשבת מכן
מהגלות .

מעפרא: שכינתא לאקמת התורה עמל מוסר עיקר ציון רבי היה כאשר 
התלמידים והיו ממש, מדברות  המילים את מרגישים היו  בגמרא, שיעור 
רב  דברי תלמידיו  בליבות  וחקוק בהשתוקקות, השיעור את ומכינים מחכים
הלימוד  על לחזור  התורה, עמל זה העיקר "בס "ד  להם: אומר היה אשר
רבי  הגאון בנו ומספר  מעפרא". שכינתא לאקמא  וזה חדשה, סוגיא  ולהכין
יחוד" "לשם  אמר הלימוד טרם איתו , כשלמדתי פעם שליט"א : יצחק
ומהספרים מהזוהר  מאמרים  הלימוד  קודם והוסיף דקות, כעשר במשך
ישראל אהבת מרוב ישראל כלל  כל  את בלימודו משתף והיה הקדושים,
בא  הייתי כאשר  בנו , בתור אני אף בתורה, דבקותו  מרוב - בתוכו. שבערה

ללמוד... וממשיך שלום ", "שלום , לי אומר היה לבקרו,
ברכה: ציון לרבי תעזרו  - לשכינה לעזור משב"ק רצונכם המפורסם הרה"ח

הרה"ק  סיפר: זצ"ל  שיף חנינא רבי זצ"ל גור לבית  הקדושים האדמורי"ם
ישראל " לעזור הבית רצונכם ואמר : פעם החסידים בפני התבטא  זצ"ל "

של קודשו  דברות נשמע ומאז  ברכה, ציון רבי לצדיק תעזרו לשכינה!
של ביתו  עבור השכירות דמי ושילם החסידים אחד  הזדרז ישראל", ה"בית

הבא . עולם לחיי הרב של  פטירתו עד רבות  שנים במשך ברכה ציון רבי
אין... לי  גם בית , אין רבי לשכינה של מערכו ידע אשר גור  חסיד אותו 

משלו  בית לרב יהיה ובכך הבית , את עבורו לרכוש השנים  במשך רצה  ציון,
ואמר: סירב הרב אולם  שכירות, דמי לשלם  צורך ביתללא אין 'לשכינה

אין' לי  ...גם
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נפש מסירות צריך  זה  ועל שבקדושה דבר  אל)ולסיים  מהכוח להוציאה 
וזה אשלים,אשלם הפועל  עמומלשון לכל נא מלשון נגדה ,

ה', ניסי  את  לפרסם עמו לכל  נא  תיבותנגדהנגידה ראשי 
נגדל כלומר  ה"א נגדל  נוטריקון וכן ה ". ד'ברי ג'דולות נ'ספר 
בעולם ה' דבר  פרסום ידי  שעל למלכות  הרומזת ה"א ונרומם

הקדושה. לשכינה  ועילוי גדול  ה' קידוש ה',יש בעיני מהויקר 
הפסוק  שם על  זה ה', בעיני  כפיהיקר  מזולל יקר  תוציא אם

יקרתהיה הכי  זה  שלימה בתשובה מקום של בניו את להשיב ,
יתברך השם [וזבעיני  חולי , מתרפא  הקדוש הזוהר לימוד ידי  על 

לפני ו ) כי ראייה , עד שח - לעץ מתחת  סטנדר עם מתיישב - נפש מסירת 
היה  בירושלים, מסוימת שכונה  ברכהשנבנתה ציון  פעםרבי מידי מגיע

פעם אי שם תיבנה  כי חשב לא  ואיש שומם, אז  העד  הי אשר למקום
בתורה  ועוסק סטנדר עם מתיישב ציון רבי  היה שם למגורים , שכונה
היה  כבישים, למדוד  תפקידו  בתוקף כי מספר  הלה  העצים... לאחד מתחת 
ואז גדולה שכונה  שם קמה לבסוף אמנם ומתפלא, מרחוק רבות  זאת רואה

זה . יום עד למקום גרם שמירה  ואיזה  רבנו , שם פעל  מה הבין
רבות... יריות נורו בו למקום  סמוך  ציוןלמד רבי נהג  בה תקופה היתה

בדיוק  לימים בירושלים. גילה  בשכונת  בתורה ולעסוק יום מידי  ללכת
ה  למד  בו מקום  ולעיתיםבאותו  לילה, מידי יריות  לירות המחבלים החלו רב,

תקופה  באותה כי היה והפלא בשכונה, התושבים בתי לעבר ירו ביום אף
היה  ושם בשטח, מעט עוד פעם בכל  להתקדם  הוא  נהג הרב, שם שלמד
שבו  שטח אותו בכל ובדיוק האזור , כל את הזמן במשך שהקיף עד  לומד 
רבים וניסים לשכונה, מסביב חומה בנו בדיוק  שם תיקונו, את  וסיים למד

שם... פעל מה יודע ומי במקום , ארעו 
אומר ז) היה זי"ע חיים החפץ נכדו מרן בשם  ו' כרך ישראל עיני מאיר בספר (הובא

הכהן) אברהם הוא רבי הוא, יתברך ה' רצון וקיום הטובים המעשים  פסגת כי :
למען האדם של  התמסרותו  מדת  תבחן ובזה הרבים , זיכוי למדרגת להגיע

בעולם. ה' כבוד
בלימוד  בניו כל את  לזכות הוא שבשמים  אבינו רצון כי לדעת  האדם  על
לסיעתא  האדם  זוכה הרבים זכות  ידי ועל מצוותיה , וקיום הקדושה התורה
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מאהבה], בתשובה וחוזרים שלימה בתשובה וחוזרים הנפש 
לחסידיו נפש המותה  מסירות  צריך לזה לזכות  לכבודח ובשביל

ויתעלה. יתברך השם

לימודלפני דבר את לפרסם התעוררתי  שנים ושש כעשרים
לבו ויתלהב ויתעורר ילמד אחד  שכל הקדוש , הזוהר 

חז "ל  שאמרו  כמו  י "ח )דשמיא , משנה  ה' פרק אין(אבות  הרבים את המזכה כל ,
עכדה"ק. בו , תלוי הרבים  וזכות ידו, על בא  חטא 

חכםח) המקובל  הצדיק הגאון על  דרזי ומסופר זכר(קונטרסזי"ע,שמואל

ו'-ז ')שמואל כאשר עמוד אירע כך נפש , במסירות  הדבר כרוך היה אף  פעמים :
את  שפתח מי היה לא אז  שעד  אלוקי"ם צירופי הק"כ את  לאור הוציא
הדפים, את לצלם גאולה לשכונת רבינו  הלך הענין, שגמר לאחר הזה, הדבר
חנות ובכל צילום מכונות  בהם שיש חנויות לעשר קרוב שנכנס  וסיפר
עיכובים שראה פי  על  ואף התקלקלה , המכונה  הצילום  באמצע שצילם
הנהג  אך לכותל  לקחתו שיבא לרכב רבינו  חיכה לילה באותו  המשיך ,
לכותל  ללכת  החליט כך רבינו משראה מלבוא, בושש שהיא כל מסיבה
בצורה הריצפה על והחליק מעד שערים מאה לשכונת  כשהגיע והנה רגלי,
התייאש  לא העזים הכאבים למרות  ללכת, להמשיך יכל שלא  מאוד חזקה

לכותל  להגיע לו שיעזרו  אנשים משני וביקש האנשיםרבינו אותם  ואכן ,
לקופת  הלך בנץ התפילה  ואחר משמאל ואחד  מימין אחד בידיו  סייעו 
הגאון וראה  הצהרים אחר לישיבה כשהגיע הרגל, את  שיחבשו  חולים
יש אולי לו רמז החבושה רגלו  את  זי"ע כדורי יצחק רבי המקובל הצדיק

ע בזה, מלעסוק שיפסיק וכדאי השמים  מן רמז בפשטות ,כאן  רבינו לו  נה 
יפסיק? אני וגם המכה  את קיבלתי גם

יתברך השם לפני ועמד  הפסח חג לפני יומיים אירע זה  שדבר רבינו ואמר
לפני  אנחנו ועתה  לכבודך, אלא  עשיתי לכבודי לא עולם  של רבונו בתפילה :
של ראשון  טוב ביום לרגל  לעלות וכן חמץ בדיקת מצוות לקיים וכדי פסח
צריך אני מדריגות, חמישים מאה  ולעלות רגלי, ללכת צריך הפסח חג
מכן אחר  ויומיים  שיפור, הרגיש כבר למחרת שמיד  וסיפר  בריאות , רגליים
לרבינו  אמר  חולים בקופת בו  שטיפל אח אותו רגיל , הלך כבר  פסח בערב 

שלך. ברגל שקרה מה הגיוני לא זה 
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כהבטחה ברחמים, הגאולה ולקרב הוא  ברוך הקדוש לעבודת 
גלותא מן יפקון דא בספרא זיע"א  לרשב"י משמים שנאמרה
שנה כחצי  במשך זה, על  מסרנו  והשקעה כוחות  וכמה ברחמי,
ושעתים הלוך שעתים נסיעה , שעות כשלש  יום כל נסעתי 
ולא אותי ימצאו שלא כדי  חדר  שכרנו ששם למאנסי חזור 

הזו הקדושה בעבודה כלטיפריעוני  הקדוש הזוהר  על ועבדנו ,
לקחתי  ולזה אברך עוד  עם יחד שעות  עשרה שתיים יום

דולר  אלף  כעשר אלףהלוואות  כשישים  נחשב  שהיום אז, של (בערך

המחשבדולר ) נשבר ובאמצע  גדולים, במאמצים עלה זה וכל ,
ועוד פעמים, וכמה כמה  תיקננו  כך ואחר  פעמים, וכמה כמה
כך וכל  התקלקלו, הם וגם חדשים, מחשבים וקנינו  נשבר פעם
מחברה צילום מכונת  ושכרנו לי, היו ומניעות  הפרעות  הרבה
היה הזמן וכל צמוד מחשבים איש היה ועוד  ביטוח  עם
מה הרבה  ויש  לתאר , אפשר שאי  מה וקלקולים הפרעות 
זה, על  לעבוד  ופחדו אנשים רצו לא  פשוט  שכבר  עד לספר...
באמצע, העבודה נשארה  וכך כספים, הרבה זה על  שהפסידו
זה על  ובהביטי  נפש, במסירות  להמשיך  שמוכן  מי  היה שלא 
יתברך לה ' ותחנונים מאד  חזקה תפילה בלי  כי ואראה, שבתי

להצליח , אפשר  בהמשך)אי שאכתוב לזכות(וכמו שכדי והנראה ,
שתצטרף ישראל  ארץ זכות  גם צריך מיוחדת  דשמיא לסייעתא 

מחכים  ישראל דארץ  עדואוירא המתינו  שמשמים וכנראה  ,

צריכה ט) התורה וז"ל : תורה, ערך הקמח כד בספרו בחיי  רבינו שכתב וכמו
שלמה  שאמר הוא א')התבודדות  י"ח  נפרד,(משלי יבקש ונראה לתאוה וגו ',

זה  כי ומתבודד , נפרד שיהיה  יבקש לתורה שמתאוה מי כי פירושו  לי
עם ומתיחד מתבודד החברים , מן נפרד  לפעמים להיות  הלימוד מתנאי

כן עושה ואם יתגלע שכלו, תושיה ושלםבכל בקי ויתפרסם  יתגלה כלומר
עיי"ש. החכמות , בכל
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שמש  בבית הקודש, לארץ אמריקה מגלות  וכמוישאשוב ,
ספריו את  להדפיס שציווה זי"ע  ח "י  איש מהבן שידוע 
ומגן. מסייע  קדושתה שכוח ישראל  בארץ  דווקא  הקדושים

בדירהלפני בצפת  ושהיתי  הרשב"י, לציון נסעתי שנים כשש
הרשב"י  ציון על שלש יא המשקיפה ואמרתי זיע"א .

שוממים:י ) במקומות במאד ,מתבודד עצמו  את  הסתיר ברכה, ציון רבי
מעט  רק הינו  זה  בפרק  נכתב אשר וכל טפחיים, וכיסה טפח  גילה הוא
איש עם ללכת נהג אשר קצרות לא תקופות היו ומעלתו . מגדולתו  מזעיר
קונו  עם  מתבודד  היה שם שוממים, למקומות  בקודש שמשו  אשר  סודו
שומם מקום  בכל אמנם עמו, הכמוסים מטעמים וייחודים בתורה  ועוסק
במקום אותו  נתיישב  שפעל מה  ופעל בתורה ועסק רב זמן  שהה אשר
מאלפים, ודברים עובדות  הרבה כך על ויש מגורים, בשכונת הזמן במשך

רבות . בכך להאריך נוכל ולא  דבר  הסתר אלוק'ים כבוד אמנם

שמש: בית הארון  תורה...מקום הרבה שמש בית של בהרים  אני מריח
"בית  העיר בסביבות  שוממים לאזורים יום מידי ללכת  נהג בה תקופה היתה
מגורים, שכונות פעם  אי שם יבנו כי אז  חשב לא איש אלו  במקומות שמש"
יתברך. בה' עצומה בדבקות ובייחודים בתורה ועסק ישב מקומות באותם
המתנוססות  החרדות  השכונות  כיום נמצאות אלו שוממים הרים על -
בעת  כי הוא , הפלא הטוב, בשמן ומפורסמות שמש  בית  בעיר  לתפארה
הרבה  פה אני מריח ואמר : הרב התבטא זה, שומם במקום למד  אשר
מקום להיות זה מקום עתיד כי הרגיש שכן כך, התבטא בחינם לא תורה ...

ואנ חסידים תורה, בני אברכים אלפי יתגוררו בו מקום תורה, מעשה .של שי

ה ּקדׁשיםיא) קד ׁש ונעלם, טמיר אֹור עֹולם ויסֹוד צּדיק  הּקדֹוׁש הּגאֹון  ְְְֱֳִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכתב
ּדרזין, מרא אּבּוחציראמרןהמלּוב"ן, יעקב ּבספרֹורּבינּו זיע"א, זצוק "ל  ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָֹ

טֹוב ע "ב)ּדֹורׁש לׁשֹונֹו:(עּמּוד  ּבע ֹולםוזה  י ֹוחאי ּבר ׁשמעֹון ר ּבי  זכּות  ּגדֹולה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָ
הּצּדיקים מּכל  י ֹותר ,העלי ֹון  ְִִִֵֶַַָָ

הּגאֹון ׁשּכתב זיע"א יֹוחאי  ּבר ׁשמעֹון רּבי האלֹוקי הּתּנא  אדֹונינּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשבחי
זי"ע, אּבּוחצירא יעקב ר ּבי האלֹוקי המקּובל עֹולם יסֹוד  צּדיק ְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָֹהּקדֹוׁש

עּמּוד טֹוב ּדֹורׁש מּספרֹו ע"ג)מלּקטים - לׁשֹונֹו:(ע ּגדֹול וזה הרׁשּב"י  ּוׁשבח ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻ
ּתינֹוק ֹות אפילּו היּו יֹוחאי  ּבר ׁשמעֹון רּבי  ׁשל  ׁשּבימיו לפי אדם, ּבני ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמּכל 
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תענית עם רצופים ימים שלשה במשך יום כל  תהלים פעמים
הרשב"י יב דיבור שזכות  כדי  לעומר , ול "ד ל "ג  ל "ב היו והימים ,

[כמנין  פעמים תשע  התהלים את סיימתי הכל  וסך תסייעני ,
השערים נפתחו  זו שבשנה אחת )תש"ע, בשנה  פעמים  3 עשיתי  ],(כך 8

ּבאמת ּבלּבם, סֹודם מטמינים הי ּו ה ּדֹור ּבני  וכל ּכראּוי הּסֹוד  ּדרְך ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָי ֹודעים
ּבית ׁשל ּתינֹוק ֹות  ׁשאפיל ּו עד העֹולם ּבכל  ס ֹוד ֹו ּגּלה הּׁשלֹום עליו  ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהרׁשּב"י 

אֹותֹו. י ֹודעין הי ּו לברכה:רּבן זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו מה יד ּוע ׁשם: ּדרּבי עֹוד  ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ
ּומׁשת נח ועד  מאדם ׁשעברּו הרא ׁשֹונים ּומדֹורֹות הע ֹולם , מּכל  ּגד ֹול ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹׁשמעֹון
הע ֹומדת היא הרׁשּב"י  זכּות  ּולע ֹולם ׁשם: עֹוד  הּסנהּדרין. ּומן  הע ֹולם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּומאבֹות 

הּמׁשיח מל ְך ׁשּיבֹוא עד ּבגלּות  "ּכסאָך"עּמנּו ז ')וזש"ה מ"ה דהיינּו(ּתהילים ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָ
ּכמׁשה ח ׁשּוב ׁשהיה ּוזכּותָך , ועד" לעֹולם "אלקים הּכבֹוד ּבּכּסא  חקּוק ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשמָך
ּבימינּו ּבמהרה הּמׁשיח  מל ְך ׁשּיבֹוא  עד ה ּׁשבט לזה  ּתעמד ה ּׁשל ֹום עליו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹרּבינ ּו

הּקדֹוׁש)אמן. הרׁשּב"י על  מרּמז מחבריָך, ׂשׂשֹון ׁשמן ... מׁשח ָך ּכן על ה' ּבפסּוק .(וׁשם ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

שתענית יב) מקובלנו זי"ע: אלפייה יצחק  רבי האלוקי המקובל ואמר
שוה  פעמים 3 התהלים  קריאת עם ויישוב יישוב בכל שנוהגים כפי הדיבור 

תעניות 00(!!!)ל-65,000 יוצא ימים 3 דבריו ולפי זאת . תעניות, 195.0
הצדיק  של הפיוט  את להמליץ אפשר זה ועל  תעניות. שנה 550 אומרת

זי"ע נג'ארה ישראל רבי המקובל 1625הקדוש שפ"ה ה' עזה – 1550) ש"י ה' (צפת 

"לערך ) הקדוש הפיוט מזמירותיו ועלמיא. עלם ריבון  ששריםיה בארמית, "
בשבת , בחושבניא,אותו ּגבּורּתְך יעֹול לא אלפין. ׁשנין  ּגבר יחיה שאי ל ּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָ

שאמירתה  התהלים אמירת יתברך השם לפני חשוב כמה עד  לדעת אפשר
תהלים פעמים שלש  אומר פשוט אדם בן אם  שנים. אלף בחשבון עולה
לו  עולה רצופים ] לא [גם פעמים שש כן ועושה  דיבור תענית  עם ברצף 
שאי  – ּבחּוׁשּבניא" ּגבּורּתְך יעֹול "לא  שאומר וכמו שנה . 1101 התענה  ְְְְְֵֵַָָכאילו 
ׁשנין ּגבר יחיה "לּו כמו  ששוה כדי  עד  – המעלה אבל להבין, יכול ְְְִִֶַאתה
בקדושה  נאמרו שכידוע - בפיוט, רמזים מוצאים כיצד תתמה  ואל  ְִַאלפין",
הפשיט  היום  וכחום להשי"ת  ותשבחות שירות  ששר המעשה וידוע עליונה,
העליונים בגדים ללבוש שישוב האלשי"ך רבינו לו ושלח – שרויליו מעט
להם. פרחו  השרוולים הרים וכאשר שירתו לשמוע ירדו המלאכים כי –

לקדמותו . ושב הענין תיקן ןמיד
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בי  ונתקיימה  השערים, ונפתחו ישועות  לראות  שזכיתי עד
ע "ה  המלך דוד גמ תפלת כי ה' אמונים "הושיע פסו כי חסיד ר 

אדם " ב')מבני י"ב גמר(תהלים האדם כאשר מושיע  שהשי"ת ,
לסמוך ולא  שמים, לשם רק מעשיו ולכוון חסיד להיות  בלבו
וכמו לבדו . לה' בלתי  יתברך, לה ' בטחונו  כל  אלא  ודם בשר  על

ויקהל  פרשת  הקדוש בזוהר  ב')שכתוב ועמוד א' עמוד  קצ "ח  (דף 

הפסוק ה')על  קמ "ו על :(תהלים ׂשברֹו ּבעזרֹו יעקב ׁשאל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַֹאׁשרי
אלקיו ואמר ,ה' ּפתח ׁשמענא . חדּתא מּלתא  וז"ל: קמו ). (ּתהּלים  ְְְְְְֱִִִַַַַָָָָָָֹ

אלהיו ה' על  ׂשברֹו ּבעּזר ֹו יעקב ׁשאל ולאא ׁשרי יעקב, אל וכי  . ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ
לא ּדיעקב  ּבגין יעקב. אל  א ּלא  יצחק, אל  ולא  אברהם, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹאל 
יחידאי , ואזל  אחּוי , ק ּמי  ערק  ּכד באמיּה, ולא  ּבאבֹוהי , ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָאתרחיץ

אמר  דא ּת ּכמה ממֹונא, לב)ּבלא את(ּבראׁשית עבר ּתי במקלי  ּכי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ּדכּתיב, הּוא , בריְך ּבק ּודׁשא ּביּה אתרחיץ  ואיה ּו הּזה , (ׁשםה ּיר ּדן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ

מ ּקּמי ּהכח) ׁשאיל וכּלא  וגֹו'. ּוׁשמרני  ע ּמדי אלקים יהיה ְְְְֱִִִִִִִִֵֶַַָָָָֹֹאם
ליּה. ויהב ה ּוא, ברי ְך ְְְְִֵַָָּדק ּודׁשא 

ואמר ,[ּביאּור : ּפתח ׁשמענּו. חדׁש קמו )ּדבר  ׁשאל(ּתה ּלים  אׁשרי  ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
אל ולא  יעקב, אל וכי  אלהיו. ה' על  ׂשבר ֹו ּבעזר ֹו ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַָֹֹֹֹיעקב
בטח לא  ׁשּיעקב מּׁשּום יעקב , אל  א ּלא  יצחק? אל  ולא  ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹאברהם,
ממֹון, ּבלי יחידי  והל ְך אחיו  מּלפני  ּכׁשּברח  באּמֹו ולא ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹּבאביו 

ׁשּנאמר  לב)ּכמ ֹו וה ּוא(ּבראׁשית  הּזה, הּיר ּדן את עבר ּתי  במקלי  ּכי  ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ
ׁשּכת ּוב ּבּקד ֹוׁש-ּברּוְך-הּוא , כח)ּבטח ע ּמדי (ׁשם  אלהים יהיה אם ְֱִִִִִֶֶַַָָָָָָֹ

ל ֹו]. ונתן הּוא ּבר ּוְך ה ּקד ֹוׁש מּלפני  ׁשאל  וה ּכל וג ֹו'. ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֹּוׁשמרני

אּלאׂשברֹו ּבטח ֹונֹו, ולא ּתקותֹו, אמר  ולא  ׂשבר ֹו, אלהיו. ה' על  ְְְְְְֱִִִִֶַַָָָָָָֹ
להּו ּדניחא ׁשבר ֹו. אּלא ׂשבר ֹו, ּתקרי  אל  ְְְְְְִִִִִֵֶַָָׂשבר ֹו.
וכּלא ּתבירּו, על  תבירּו ּולאתּברא  גרמייה ּו, ל ּתברא ְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָֹלצ ּדיקּייא,

אמר , דאּת ּכמה אלהיו . ה' מד)על  כל(ּתהּלים  הרגנּו עליָך (ּדףּכי ְְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ

ע"ב) חר ּפה.קצ "ח נ ׂשאנּו עליָך ּכי  ְִֶֶַָָָָהּיֹום.
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ׂשברֹו,[ּביא ּור : אלהיו . ה' על  ולאׂשברֹו ּתקות ֹו אמר  ולא ְְְְְֱִִִִַַָָָֹֹֹ
ׁשבר ֹו, א ּלא ׂשבר ֹו ּתקרי אל ׂשבר ֹו. אּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָבטח ֹונ ֹו,

עצמם את  לׁשּבר  ל ּצּדיקים ׁשבר,יג ׁשּנֹוח  על ׁשבר ּולה ּׁשבר ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ׁשּנאמר  ּכמֹו אלקיו, ה ' על  מד)וה ּכל כל(ּתה ּלים הרגנ ּו עלי ָך ּכי  ְְְְֱֱִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

חר ּפה]. נׂשאנּו עליָך ּכי ְִֶֶַָָָָהּיֹום.

ּדהאּכגוונא ּבמצרים, ׁשבר  י ׁש ּכי יעקב וּירא  ּדכּתיב ּדיעקב , ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
תּוקּפי ּה וׁשּוי ּבמצרים, לי ּה דהוה חמא דגל ּותא, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָתביר ּו
ולא דגלּותא , תביר ּו סבלּו ּדיעקב  ּובנ ֹוי הּוא . ברי ְך ְְְְְְְְְֲִִַַָָָָֹּבק ּוד ׁשא 
ברי ְך דק ּודׁשא  ּוׁשמא דאבהתה ֹון ּדמהימנ ּותא רזא  מ ּגֹו ְְְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָאׁשּתּנּו

בפּומייהּו. רגילא ּבגל ּותא הוה ְְְְִַָָָָָהּוא 

ּבמצרים,[ּביא ּור : ׁשבר  י ׁש ּכי יעקב וּירא ׁשּכתּוב ׁשּיעקב , ּכמֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ו ׂשם ּבמצרים, לֹו ׁשהיה ראה הּגלּות ׁשבר ֹון ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשהרי
ולא הּגלּות  ׁשבר  את סבל ּו יעקב ּובני ּבּקדֹוׁש-ּבר ּוְך-הּוא . ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹחזקֹו

אב ֹותיהם ׁשל האמּונה סֹוד  מ ּתֹוְך הּקדֹוׁשיד ה ׁשּתּנּו ׁשל ּוׁשמֹו , ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָ
ּבפיהם]. ּבּגל ּות  רגיל  היה ה ּוא ְִִֶַָָָָָּבר ּוְך

ישראליג) רבי המקובל הגדול  הגאון על בסערה  אליהו  ויעל ובקונטרס
זי "ע , ווינטרויב 12)אליהו בהערה  ט"ז בעבודת (בעמוד דרכו  שהיה שם כתב ... :

שקופץ מי וכמו חלקים קירות  על שמטפס  מי כמו  ממש נפש במסירות  ה'
כמה  עליו  נגזר  לעולם  שיורד אדם  שכל גדול סוד  שם : כתב ועד  הגג, מן
יפה  ואז יסורים לו נותנים  יספיק  שלא רואים ואם לעשות  צריך עבודה
מאה, כפול  עבודה בעולם  העמיד  והרי בצער, שלא ממאה בצער אחת 

רבה המדרש את שם ומביא צ "ב)עיי"ש... פרשה עיי"ש.(מקץ ,

רבהיד) במדרש חז"ל א')ואמרו  פסקה צ "ב פרשה לכם(בראשית  יתן שדי ואל
, פתח דציפורין חנין ר ' בשם  פנחס ר' צד)רחמים, אשר (תהלים הגבר אשרי

באברהם, כתיב מה תלמדנו , ומתורתך להקפיד , בא ואם יה, (בראשיתתיסרנו

קרא יב) ולא  הקפיד ולא רעבון עליו קפץ שיצא כיון שמך, ואגדלה  ואברכך
אמר  קטיגור, קורא ולא מקפיד  תהא לא  יסורין עליך באו אם את  אף תגר ,
באים שיסורים לאדם  אשריו  יסורים , בלא אדם  לך אין אלכסנדרי רבי  ליה
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ּבמׁשה,ועל כתיב ג)ּדא ּבגין (ׁשמ ֹות  מה'. ּׁשמֹו' מה' לי' ואמרּו ְְְְְְְְִִִֶַַַָָֹ
תביר ּו וסבל ּו לעלמין , לי ּה אנׁשּו ולא  לי ּה, ידעי ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָּדהוֹו
ּולנסין  לפּורקנין זכי  ּכְך ּובגין הּוא , בריְך קד ׁשא  על ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֻדגלּותא 

סּגיאין. ְְִִַַָּולאת ּוון

ּבמ ׁשה,[ּביא ּור : ּכת ּוב זה ג)ועל  ּׁשמֹו'(ׁשמֹות מה' לי' ואמרּו ְְְְְְִִֶֶַַָָֹ
לעֹולמים ׁשכח ּוה ּו ולא  א ֹות ֹו מ ּכירים ׁשהי ּו מּׁשּום ְְְִִִִֶַַָָָֹמה'.
זֹוכים ּכְך ּומּׁשּום הּוא, ּבר ּוְך הּקד ֹוׁש על  ה ּגל ּות  ׁשבר  את  ְְִִֶֶֶַַַָָָָָוסבל ּו

רּבים]. ּולא ֹות ֹות  ּולנ ּסים ְְְִִִִַֻלגאּלֹות 

עלואּתּון לאתר  מאתר דגּופא ּתביר ּו ּדסבּלין עליֹונין, ק ּדיׁשין ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
א ּתּון  דזּכאין וכּמה ּכּמה אחת  על  הּוא , ברי ְך ְְְְִִַַַַַַַָָָָֻקדׁשא

דאתי . עלמא לחּיי ותזּכּון ּופּורקנין, נּסין לכּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָלמע ּבד

הּגּוף[ּביאּור: ׁשבר  את  ׁשּסֹובלים עלי ֹונים, קדֹוׁשים ואּתם ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַ
ה ּוא ּבר ּוְך הּקדֹוׁש על למק ֹום ּכּמהטומ ּמק ֹום אחת  על , ְִַַַַַַָָָָָ

יסורים כל לוי בן  יהושע א"ר  תלמדנו, ומתורתך שנאמר  התורה, מן עליו
הם, תוכחת של יסורים תורה  מדברי אותו  ומבטלין האדם על באים שהם

ב  שהם יסורים יסוריםאבל  תורה מדברי אותו מבטלין ואין האדם על אים
כדכתיב הן, אהבה ג)של חזא (משלי חמא  רבי יוכיח, ה' יאהב אשר את  כי

מהיכן א"ל חריא, בר לך שלום א "ל  באורייתא, לעי יתיב נהורא  סגי חד 
לעולם חורין בן שאת אלא  לא , ליה  אמר עבדים, בר גברא  דההוא לך שמע

כתיב יודן  ר ' אמר  כא)הבא, לחפשי (שמות  יפיל  אמתו  שן או  עבדו שן ואם
אמרה  מאבריו באחד אלא אדם של גופו בכל שאינן הללו ומה ישלחנו,
על אדם של גופו  בכל שהן עליו באים שיסורים  מי ישלחנו, לחפשי תורה 
אשר  הגבר אשרי אמר הושעיא  רבי בשם פנחס  רבי וכמה. כמה  אחת 
הדיין לפני נדון שהוא כזה יה תיסרנו אשר  אלא כאן, כתיב אין ה' תיסרנו
ליסורים לומר שעתיד מי יעקב אמר כך די  די יה יה ואומר ומצטער צועק 
האיש " לפני רחמים לכם יתן שדי  "ואל שנאמר  די, ליסורי יאמר הוא די

וגו'.

העוסקיםטו ) אצל בעינינו לראות  זכינו  אשר ה' ניסי את לספר ומצווה 
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לבאר  אפשר מליצה ובדרך העולם : בכל הקדוש הזוהר ובפרסום בהוצאת 
הפסוק  ח')את כ "א  פרק אתֹו(במדבר ו ׂשים  ׂשרף  לָך עׂשה מׁשה אל ה' ְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹוּיאמר 

שיחזיק  אחד לכל  אומר  הקב"ה  וחי . אתֹו וראה הּנׁשּוְך ּכל  והיה נס ְְֵַַָָָָָָָָֹעל
הקליפות  כל  ששורף הקדוש  הזוהר על  המרמז שרף לו  ויעשה  משה במידת
ּדר ׁש ּדרׁש וזהו  שמיני: פרשת אפרים מחנה  דגל בעל שכתב כמו  ַָָֹומבארם,

כשיתגלה  הינו  יוחאימשה, בן שמעון דרבי ואיתא  משה , בחינת יש  ודור  דור בכל (כי 

משה) בחינת  ספר היה יוחאי, בן שמעון רבי הינו משה, כבר שדרש מה וידרש  ,
הגאלה  יהיה וממילא הקלפות כל שיתבטלו הינו  שרף, והנה אז הזהר ,
כל את  שיגביה  א . נס על  אותו  ושים ועד . סלה אמן בימינו  במהרה שיבנה

שכתוב כמו ישראל ג')עם י "ח  פרק ּכנ ׂשא (ישעיה ארץ וׁשכני תבל  יׁשבי ְְְְִֵֵֵֵֶָָֹֹּכל
והיה  ואז כולו העולם  בכל ולפרסם ּתׁשמעּו ׁשֹופר  וכתקע ּתראּו הרים ְְְְְִִִִֵַָָָָָֹנס
לימוד  יד על נחש שנקרא  המנוול בו שפגע מי כל וחי , אתֹו וראה  הּנׁשּוְך ְַָָָָָָֹּכל
הנסיונות  את  לספר שמצווה נס, על אותו ושים ב. וחי. הקדוש זוהר 
ובזה  איתם, עושה שהשם הניסים ואת  בעולם, הזוהר  מפיצי  על  שעוברים 

לעולם. וחי ה' יד את ויראו הנשוכים כל יתחזקו 
קודםו  אלול – תמוז בחודשים שעברנו מה ולראות להציץ סדק נפתח עתה

היו  ומניעות עיכובים  הרבה חלקים". ט "ו הזוהר  "מאורות ספר  לאור שיצא
ואחרי  שבחיבור , הקונטרסים אחד  נעלם הדפוס  לבית שהגיע אחרי וגם
הספר  והתעכב בדפוס , בעיות  הרבה נהיה דשמיא בסייעתא שהסתדר
עם תחילה דבר: הבעל עשה מה לו , יכול לא כי וירא  רבות, פעמים
על לקום אפשר היה  שלא חולים  לבית ללכת הוצרכו הרחוקים העובדים
ועד  הבראה, בבית  שבועות  4 ועוד  חולים  בבית שבועות 5 והיה הרגלים.

חודשים]. 5] לעבודה  חזר לא עתה
הרגליים על גדולים יסורים שסבלתי יעקב ירך כף ותקע  זאת כל  ואחר
כסא  עם רק  ביום  ללכת ולא בלילה לישן אפשר שאי ודלקת  בנפיחות 
ה' עבודת העבודה את המשכתי נפש ובמסירות  חודשים], [כשלש גלגלים
לבית  ללכת רציתי ולא הקדוש, הזוהר בלימוד ישראל  בני אחינו את לחזק
מהגמרא  ונזכרתי זמן, כמה יודע ומי שמה , אותי שיעכבו  חששתי כי חולים

ע"א) צ"ח  דף אפיתחא (סנהדרין קיימי דהוי לאליהו אשכח לוי בן יהושע רבי :
ליה  אמר דאתי לעלמא אתינא  ליה  אמר  יוחאי , בן שמעון דרבי דמערתא
שלשה  וקול ראיתי שנים לוי בן יהושע רבי אמר הזה, אדון ירצה אם
והיכא  לדידיה, שייליה זיל  ליה אמר משיח, אתי אימת ליה אמר שמעתי,
וכולן חלאים , סובלי עניי ביני יתיב סימניה, ומאי דקרתא, אפיתחא יתיב,
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לחּיי  ו ׁשּתזּכּו ּופרקן נּסים לכם לעׂשֹות  א ּתם ׁשּזּכאים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻוכּמה
הּבא. ַָָָהעֹולם

ת צ ע ו ש י א ב ל ב ת ו ב ש ח מ ת ו ב םר ו ק ת א י ה ' ה

סנהדריןאמרו בגמרא  ב:)חז"ל  כו, נקרא(דף למה חנן רבי אמר 
שניתנה תושיה אחר  דבר  תושיה... התורה ] [של  שמה
מפני  בחשאי שניתנה שם, רש"י וביאר  השטן. מפני  בחשאי
ימסרו ולא  לעליונים תסתפק  ואמר מקטרג  שהוא  דבר הבעל 

שבת בגמרא הוא וכן משה, ביד א)הלוחות  רבי (פט, ואמר 
בא הוא ברוך הקדוש  מלפני  משה שירד בשעה לוי  בן יהושע 
ועיין  וכו', היא , היכן תורה עולם של  ריבונו לפניו ואמר שטן

שבת בתוספות א)עוד היא,(פט, היכן תורה המתחיל דיבור ,

דלא  מבעינא דילמא אמר חד, ואסיר חד  שרי איהו זימנא, בחד ואסירי שרו 
עליך שלום ליה אמר  ומורי, רבי עליך שלום ליה אמר  לגביה אזל איעכב,
אמר  אליהו לגבי אתא היום, ליה  אמר מר, אתי לאימת  ליה  אמר  ליואי, בר 
לך אבטחך ליה  אמר ליואי , בר עליך שלום ליה אמר לך, אמר  מאי ליה
אתינא  היום לי דאמר  בי שקר קא שקורי ליה אמר דאתי, לעלמא ולאבוך
וכמה  עכ"ל. תשמעו , בקולו אם  היום  לך אמר הכי ליה אמר  אתא , ולא 
צער  את עצמו על יקח מי ומחכה ישראל, כלל על יסורים סובל  המשיח

הקדושה . השכינה
להראותני  עלי  ה' וחסדי המפריעים, לכל  לב לשים בלי המשכתי ולכן
ידעו  ולא חולים בבית  פעמיים  הייתי הסופי לדפוס הספר שנכנס שלאחר
לדעת! אולי אפשר אי. אר. אם. בבדיקת . ורק היסורים, זה  מה ועל זה  מה
הלכתי  אי. אר. לאם. ותור  פתקא  שיתן אורטופד  לרופא אותי ושלחו
ומוגלה, ממים נפוחה  הרגל – אי.? אר. אם. צריך למה ואמר  לאורטופד ,
וכבר  ודם, מים מלאות  מבחנות  שלש והוציא מזרק עם המים את  ושאב
הקודש בארץ וחולק לאור הספר שיצא ואחר והיסורים, מהנפיחות חצי ירד

ל החדשה השנה לקראת זכיתי כסא ובתפוצות , בלי הרגלים על לכת
ה' ואודך מניעות, רק היו האלו הגדולים  היסורים שכל הבנתי ומזה גלגלים,

לנעימות . עלי נהפך הרשב"י ובזכות בי, אנפת כי
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ליישב) ויש  וע"ב, א קצב, דף בלק פרשת הקדוש  בזוהר שם(ועיין ועוד .
ב') כ "ו דף לדברי (סנהדרין אפילו מועלת  מחשבה  עולא אמר  ,

שנאמר  י "ב)תורה  ה' פרק ולא(איוב  ער ּומים מחׁשבֹות  ְְְֲִֵֵַֹמפר
- ערומים מחשבות  מפר  רש"י: ופרש  ּתׁשּיה. ידיהם ְֲִֵֶֶַָָֻתע ׂשינה
כך אעשה וכך כך מחשב שאדם מחשבה אחרינא  לישנא  ...
מחשבתו שאין הדבר, להשבית מועלת  בידי , תעלה וכך 
אסיים פלוני  יום עד  האומר  כגון תורה, לדבר  אפילו מתקיימת

בגירסא. מסכתות  וכך  ערומים כך מחשבות  שאין מפר  -
שם הגמרא  ובהמשך לתושיה. ואפילו בידו, עולה מחשבותיו

שנאמר  מועלת , אינה לשמה  עסוקים אם רבה, "רבותאמר 
תקום " היא ה' ועצת איש בלב כ "א)מחשבות  י "ט עצה(משלי ,

ובתוספות לעולם. תקום היא  ה ' דבר  בה מחשבהשיש  ד "ה (שם 

אםמועלת ) כלומר , תצלח ולא משקרת  מועלת , מפרשים יש ,
אלא יספיק לא  תורה לדברי  גם הן להעשיר  הן חושב אדם

ומתבאר, עכ"ל. כדמסיק , לשמה שמים כשעשה לשם שאם
מועלת משקרת ],אינה אינה את[כלומר  לקיים  מצליח אלא

לטובה . מחשבתו

לאהבהוהאר  לבבנ ּו ויחד ּבמצֹותיָך. לּבנּו ודּבק  ּבתֹורת ָך. עינינּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
לע ֹולם נּכׁשל ולא  נּכלם ולא  נבֹוׁש לא  ׁשמָך. את ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹּוליראה
נגילה בטחנּו. והּנֹורא ה ּגּבֹור  הּגדֹול קד ׁשָך בׁשם ּכי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָועד.

בי ׁשּועת ָך. ְְְִִֶָָונׂשמחה 

דהאוראיתי במדבר", חן "מצא  בספר  נחמד  דרוש זה על
עשרה שמונה  תפלת  אחרי לּבי"ּפתחדאומרים ְִִַ

נפׁשי" ּתר ּדף מצותיָך ואחרי מכן ּבתֹורת ָך, לאחר  ומיד , ְְְֲִֵֶַָ·ְְִִֶַֹ
עצתם מתפללים הפר  מהרה  רעה, עלי והחֹוׁשבים ה ּקמים  ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָ"וכל

מחׁשב ּתם " לאחרוקלקל שמיד הנ "ל, הגמרא דברי  מפני  והוא , ְְְֲֵַַַָ
שלא מבקש ובמצוות  בתורה דשמיא סייעתא  על  שמבקש
אומרים עולם אהבת  בתפלת  ואילו המקטרגים, יפריעוהו 
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לאהבה לבבנּו ויחד ּבמצ ֹותי ָך. לּבנּו וד ּבק ּבת ֹורת ָך. עינינּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ"והאר
ועד." לעֹולם נּכׁשל ולא  נ ּכלם ולא נבֹוׁש לא  ׁשמָך. את  ,ּוליראה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹֹ
ּביׁשּועתָך. ונׂשמחה נגילה ּבטחנּו. וה ּנֹורא ה ּגדֹול קדׁשָך בׁשם ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָּכי
שבטוח מכריז ועוד  המקטרגים. ביטול על  מבקש  אינו  ולכאורה 
שאחרי  הוא, והביאור  ויתעלה, השי"ת  בישועת ושמח

ומתפלל  ממשיך והמצוות, התורה על  לבבנּו"שמתפלל  ,"ויחד ְְֵֵַָ
אחדות , יחד, מלשון  ב' שבשמים, לאבינו מיוחד  שיהיה  א'
קודש  ישראל ואהבת  ובאחדות  שמים לשם כוונתו וכאשר
הקדוש  בזוהר [וכמבואר  הוא חד  וישראל  הוא  אבריך
יכלם, ולא יבוש  שלא  מובטח ניגאל ] מיד חדא שבכנישתא 
וכשעשה הנ"ל , הגמרא  כדברי  הטובה, מחשבתו ותתקיים

דבריו. תוכן כאן עד  מצליח , שמים ולשם לשמה 

ש ו ד ק ה ר ה ו ז ה ד ו מ י ל ב ה י ו ל ת ה ל ו א ג ה ת ל ו ג ס ל כ

כלועל את  ולאחד  כל , לאדון מחשבתנו לייחד התאמצנו, כן 
וכדברי  ניגאל, בכך כי  ישראל , כלל כל את ולאחד  הכוחות 

הדורות גדולי  הצדיקים  תלויהטזכל הגאולה סגולת  דכל ,
הקדוש  הזוהר  בדורנויזבלימוד  ובפרט בזולתו . ולא בו דוקא  ,

סאלי:טז) והבבא ברכה ציון  מרןרבי  אל ציון, רבי את הביאו אחת  פעם
מספר  - זה את  זה  ויכירו ביניהם שידברו כדי  זצ"ל, סאלי הבבא הגה"ק
התפעל סאלי הבבא ראהו כאשר והנה שליט"א, שמואלי בניהו רבי הגאון

לו אומר והיה  התורה, בסודות ביניהם ודברו  מאד, עד מהממנו  ציון  רבי
שרעבי  מרדכי  רבינו  מרבו  שלשקיבל מביתו ציון רבי לצאת כשעמד  זצ"ל,

תברך אתה אותי, סאלי הבבא לו  אמר  ואז  ברכה, ממנו  ביקש סאלי הבבא
אמר  מאומה, מעצמו  החזיק  ולא גדול עניו היה כי רצה, לא ציון ורבי קודם,
רבי  לסרב יכל לא ושוב שוב בו  ומשהפציר תברכני , שנית, סאלי  הבבא לו
סאלי, הבבא  ברכו מכן ולאחר סאלי , הבבא את ובירך קדוש , לאותו ציון

ולשלום. טובים לחיים לביתו  ממנו  ונפרד
רבייז) עדס המקובל הביאיעקב יעקב(בספרושליט"א האר"ידברי כתבי כרך 
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הם רב והערב  ההפלגה, ודור  המבול דור  נשמות לעולם שירדו 
העולם את השוטף המבול  כ"א עצמם תיקון זוהר בתיקוני  (כדאיתא

צמאך) ותרווה  שם  עיין מדבש ", ב "מתוק וכן הגר"א, ובביאור  א', נ"ה, דף

לתמכה הקדושה השכינה למען נפש מסירות  לעשות  מוכרחים
ע"היח ולסעדה רבינו משה וכמו ישראל , כלל  על עצמו שמסר 

תכ"ט) ה עמוד  בעל את  ואחלמה, שבו נ "ט לשם  דף ושערים  ההקדמות  בכרך (שכתב

ללמוד ע"א) שזוכה למי הקודש רוח שער  ספר ובפרט לשונו : וזה ,
זה ידי ועל ובקדושה בטהרה בו  ולבואולהשתמש לכנוס ה ' לאור יזכה

בנועם ולהתעדן  ולהתענג חיים מלך פני באור להאיר הקדוש הזוהר לחדרי 
והתיקונים הזוהר חלקי בכל ונמצא השוכן יתברך  שכינתו ומוסיףזיו  עכ"ל. ,

ומזה  המעתיק: [הערת  לכך. זכה  שבוודאי שנראה שם שליט"א עדס  הרב
ונמצא  שוכן יתברך שכינתו  זיו שנועם מממדרגתו  העיד הלשם שבעל נראה

והתיקונים]. הזוהר חלקי בכל

הּקד ֹוׁשיח) הזֹוהר זעקת וע "ב)וקֹול ע"א כ"ח ּומעֹוררת (ּבראׁשית  לבבֹות חֹודרת  ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
וכל הּׂשדה חּית  כל  האדמה מן אלהים  ה'' ו ּיצר ואמר. ּפתח  עֹוד  ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹהּנׁשמֹות :
מסּתּכלין ּדלא עיינין ּוסתימין לּבא אּטימין דאּנּון לעלמא  ווי הּׁשמים. ְְְְְְְְִִִִִִִִִִַַַַַַָָָָָעֹוף

ּדו ּדא  ידעין. ולא דאֹורייתא הארץ.ּברזי עּמי אּנּון הּׁשמים  ועֹוף ה ּׂשדה חּית  י ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ּבה ֹון עזר א ׁשּתכח לא חּיה נפׁש ּדא ּנּון באּלין לׁשכינּתא (ּבגלּותא)ואפיּלּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

מּנּה. זז  לא ׁשכינּתא דגלת  זמנא ּדּבכל עּמּה. דאיהּו למ ׁשה  ולא ְְְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָָָבגל ּותא

חּית  ּכל האדמה מן אלהים ה' ו ּיצר ואמר , ׁשמעֹון רּבי ּפתח עֹוד ְְֱֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹ[ּביאּור:
ׁשּלא  עינים ּוסתּומי לב אטּומי ׁשהם לעֹולם אֹוי ה ּׁשמים. עֹוף ּכל ואת ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּׂשדה
הם הּׁשמים וע ֹוף הּׂשדה  חּית ׁשּוּדאי יֹודעים. ולא הּתֹורה ּבס ֹודֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹמסּתּכלים
ּבּגלּות , לּׁשכינה עזר בהם נמצא לא חּיה, נפׁש ׁשהם ּבאּלּו, ואפּלּו הארץ, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹעּמי

מּמּנה]. זז לא  ׁשכינה, ׁשּגלתה זמן ׁשּבכל  עּמּה, ׁשהּוא למׁשה  ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹולא

מלך, במקדש  שלא וביאר  לעולם ווי אומר יוחאי  בר שמעון  רבי שכאן
את  עוזרים לא הארץ  שעמי ובוודאי התורה, סודות  ללמוד מתבוננים 
קדושה  נשמה  להם שיש  חכמים התלמידי אפילו  אלא בגלות , השכינה
וסיוע עזר נמצא לא  זה כל עם  ומצוות בתורה ועוסקים  חיה נפש  הנקראת
הנמצא  רבינו למשה וכן בגלות  להשכינה לעזור הטובים , מעשיהם  ידי  על
והטעם ממנה  משה זז לא השכינה שגלתה פעם שכל שכנודע בגלות. עמה
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התורה, בסודות עוסקים שאינם  לפי  הוא השכינה לתיקון  מסייעים שאינם
להשכינה  גדול תיקון  עושה לומד שאדם התורה סודות ידי שעל  כנודע

בגלות .

ליּה אמר ּובמׁשה . ּביׂשראל דאדם  עֹובדא יהיב מאן והא  אלעזר רּבי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָאמר 
א ֹוליפת לא וכי הכי אמרּת ואנּת מו)ּברי אמר (ישעיה אחרית. מראׁשית  מ ּגיד  ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָ

וּדאי. הּוא הכי ִֵַָָליּה

ּובמׁשה? ּביׂשראל  אדם ׁשל  מעׂשה  נתן מי והרי אלעזר, רּבי אמר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ[ּביאּור:
למדּת לא וכי ּכְך? אמרּת ואּתה ּבני, לֹו: מו)אמר מראׁשית (ישעיה מּגיד ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹ

וּדאי]. ה ּוא ּכְך לֹו, אמר  ֲִַַַַָָאחרית ?!

בתראה  ּבגלּותא א ּתמר ּובגיניּה איהּו. אתקרי ואדם מית לא  מׁשה ּדא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹּובגין 
ּביּה א ּתמר דאמצעיתא  עּמּודא וכן כנגדֹו. כלהּו אּלא עזר מצא לא  ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֻּולאדם

דכתיב הּוא הדא ּגלּותא  מן ׁשכינ ּתיּה ּדאּפיק עזר מצא  לא ב)ּולאדם  (שמות  ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹ
לא  ּביּה ּדא ּתמר מ ּמׁש בד ּיֹוקניּה איהּו ּומ ׁשה איׁש. אין כי ו ּירא וכה ּכה  ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹו ּיפן 

ּכנ עזר גדו .מצא  ְְֵֶֶָָ

האחרֹונה  ּבּגל ּות נאמר ּובגללֹו אדם, נקרא  והּוא מת , לא מׁשה ולכן ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ[ּביאּור:
ּולאדם האמצעי ּבעּמּוד נאמר וכן  ּכנגּדֹו. ּכּלם אּלא עזר, מצא  לא  ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֻּולאדם

ׁשּכתּוב זהּו מהּגל ּות. ׁשכינה ׁשּיֹוציא  עזר מצא ב)לא וכה (שמות ּכה ו ּיפן  ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
ּכנגּדֹו]. עזר מצא לא ּבֹו ׁשּנאמר מּמׁש, בדמּות ֹו הּוא ּומׁשה  איׁש. אין  ּכי ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹו ּירא

של  שהבחינה לבאר יוחאי בר שמעון  רבי וממשיך  מלך: במקדש וביאר
האחרונה בגלות נאמר זה ועל  בגלות  השכינה מן  זזה  אינה רבינו  משה
אלא בגלות, למשה עזר שיהיו חכמים תלמידי מצא  לא  הוא ברוך שהקדוש
לסייע  התורה  בסודות עוסקים  שאינם לפי  כנגדו, הם כאלו נחשבים  כולם
מצא לא  פירוש כנגדו עזר מצא לא ולאדם בו  ונאמר השכינה. לתיקון
הגלות. מן  שכינתו את  להוציא  אנפין לזעיר שיעזור מי  הוא ברוך הקדוש

וא ּמא . אּבא  אלהים ה ' האדם. על ּתר ּדמה אלהים ה ' וּיּפל זמנא ְְְְֱֱִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹֹּבההּוא
ּביּה דאּתמר גלּותא דא טו)ּתר ּדמה ארמי (בראשית אברם. על  נפלה ותרּדמה ְְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָ

גלּותא . א ּלא  ׁשינה  לית ו ּייׁשן . מ ׁשה  על ִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלי ּה

אּבא  - אלהים ה' האדם. על  ּתר ּדמה אלהים ה' וּיּפל זמן ּבאֹות ֹו ְְְֱֱִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹֹ[ּביאּור:
ּבּה ׁשּנאמר  הּגלּות , זֹו - ּתרּדמה  טו)ואּמא. אברם.(בראשית  על נפלה ותרּדמה ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

מלך במקדש וביאר  גלּות ]. אּלא ׁשנה אין ו ּייׁשן. מׁשה על שהגלותה ּפיל ֹו ִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
המוחין  הסתלקות ידי  על  נגרם הגלות שעיקר לפי  שנה מתוקנקראת (ועיין

שם ) .מדבש 
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נא" מחני אין "אם  שם )ואמר  זהר בתיקוני יהודי (ועיין כל  יום ובכל  ,
ביום פעמיים שמע קריאת  ביום )אומר  פעמים ארבע  האר"י (ולדעת

מיתות ארבע  עצמו  על  ומקבל  באהבה שמו למען עצמו  ומוסר 
נתמסר אם כך  באמת , שמתכוון להוכיח  צריך בודאי דין, בית
הקדוש  זוהר  ילמדו ישראל  וכל בתורה, ונתקדש  הגאולה , למען

ב שאמרו  כמו  ניגאל , תיכף בודאי יום, בתראבכל  בבא  גמרא 
ח:) כולם(דף ויעסקו ילמדו  כאשר  אקבצם, עתה  כולם  דמתנו

רעיא ובזוהר  הקדושה. התורה  בכח הגאולה תבא  תיכף בתורה
נשא פרשת ב)מהימנא  קכד, דרור(דף "וקראתם דבגיניה אמרו:

יהי  נכר". אל  עמו ואין ינחנו בדד "ה' יתקיים  ובזכותיה בארץ ",
ברחמים", לציון בשובך  עינינו "ותחזה בקרוב , בנו שיקויים רצון

אמן. בימינו במהרה 

ה מ ד ק ה
וקיימנואשירה שהחיינו בעודי, לאלוקי אזמרה בחיי  לה'

רבים ובתוך בפי  מאד ה' ואודה הזה, לזמן והגיענו 
ויהי  אתי, לעשות  הפליא אשר  וחסדו שבחו ואספר  אהללנו ,
הזוהר על  הקדושים הספרים לסדר  הלכתי אשר בדרך עמדי 
הבנים אם עוזינו, שכינת לעילוי מעפרא , שכינתא  "לאקמא 

ל' תיקון זוהר  תיקוני את  ולמדנו 'וּיזּכֹורשמחה ", זמנא  ְְְִִַַָ"ּבהה ּוא
יׁשּוב' ולא ה ֹולְך רּוח  הּמה  בׂשר  לט )ּכי עח ודא(תהלים לעלמא ! ְְְְִֵֵַָָָָָָָֹ

ולא עלמא מן לי ּה ּדיזיל ּדגרמין מאן ל ֹון וי דמׁשיח . ר ּוחא  ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָאיהּו
לעלמא ! בעאן יטית ּוב ולא  י ּבׁשה , לא ֹורייתא ּדעבדין אינּון ּדאּלין ְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָ

זמןיט המשיחּבאֹותֹו ביאת הּמההקב"ה 'וּיזּכרנאמר :שלפני ב ׂשר שבני ּכי ְְְִִֵַַָָָֹ
בשר  כמו  – לעיניהם  הנראה התורה ופשטות  בחיצוניות רק עוסקים אדם

לכן מבחוץ , להם שנראה לעֹולם.האדם יׁשּוב' ולא הֹולְך וז ֹוהי ומפרש:רּוח ְְְִֵַָָֹ
מ ׁשיח ׁשל חכמה רּוחֹו רוח היא  רוחו כי הגלות , זמן אורך כל לבא  שמתאחר ִֶַָ

מתאחר הקבלה חכמת לומדים וכשאין ׁשּילְךלבא.– ׁשּגֹורמים מי  להם ְִִֵֵֶֶֶָאֹוי



בשנה]הקדמהכ  20 [יום  תשרי  כ  ליום  הלימוד  דמשפטים סדר סבא

דחכמה נביע ּו ּדאסּתּלק  דגרמין דקּבלה, בחכמה ְְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָלא ׁשּתדלא 
ענּיּותא ּדגרמין ל ֹון וי יבי ׁשה. ב' ואׁשּתארת - מינ ּה י ' ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָדאיהי 

ּבעלמא ! וא ּבדן והרג  ּוביזה כוחר ּבא  ְְְְְְְִֶֶַַָָָָָ

העֹולם מן מךל ֹו ותסתלק תלך הגאולה  שהתעוררות שגורם למי אוי  ר"ל : ִָָ
לע ֹולםהעולם יׁשּוב  תורה!ולא בסתרי שיתעסקו (מ.מ.)עד  ְְָָֹ

מבואר חכמה  רוח הוא  משיח של שרוחו  שאמרנו שמה ציין  הגר"א בביאור
ע "ב)בזוהר קל  דף נשא  פ. – רבא  לזמנא:(באדרא זּמין  ּדביּה ּדחּיי  רּוחא ְְְְִֵֵַַַַָָָוחד

חכמתא למנּדע ּדדוד מּמֹוחא לברי ּה רּוחא  ונפיק אּתער נּוקּבא, ּומהה ּוא ! ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָ
' ּדכּתיב, מׁשיחא, מלּכא על לאׁשראה וזּמין רּוחסתימאה , יי , רּוח  עליו ונחה ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָָָָָָָ

יי'חכמה ויראת  ּדעת רּוח ּוגבּורה, עצה  רּוח ב)ּובינה, יא ביאר (ישעיה  עוד  . ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָ
משיח דקבלה החכמה בזאת לומדים  שכשאין לנו שפשוט שמה הגר"א

בזוהר  מבואר כן גם ע "ב)מתאחר קכד דף - נשא פ. - מהימנא ּבהאי (ברעיא :ְַ
ּדאיה ּו ּדילְך הּזהרחּבּורא מאילנא ספר למטעם יׂשראל ּדעתידין  ּובגין ... ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

האי ּדאיהּו -ּדחּיי הּזהר ּגל ּותאספר מן ּביּה ׁשּלְךּברחמי!י ּפקּון  זה (ּבחּבּור ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

הּזהרׁשהּוא ׁשהּואספר הח ּיים  מעץ לטעם יׂשראל ׁשעתידים בֹו... יצאּו - הזה  הּזהר ספר ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹ

)מהּגלּות! ֵַָ

בתיקונים: שאמר מה ראי' לחי 'באר ביאר  לגמרי  אחר זמן ,באופן  ְְַּבא ֹות ֹו
– הּמה ' בׂשר ּכי  'אשר 'ו ּיז ּכר בסוד עליהם  זכות  מלמד  הקב"ה כי היינו ְִִֵַָָָֹ

מיעוט  מחמת הוא הקבלה  חכמת בלימוד התרשלותם כי כביכול. הרעותי'
כל עם  עכ"ל. מחומר, וקרוץ  ודם בשר הם כי העכור חומר מצד הבנתם
ולא  כשוגגים אותם דמשווה זכות לימוד קצת להם שמצינו אע"פ זאת,
מטרת  זהו  שבודאי כמו  זו, בהתרשלותם נעשה  הנזק  סוף  סוף – כמזידים
מסלקים הם  התרשלותם ידי דעל – לעורר שבא מהתיקונים זה המאמר 

בנזיקין גרמא רק שהם והגם העולם. מן משיח של רמח "לרוחו  שכתב (כמו 

חיים') עץ להםב'דרך  –'אֹוי ש מזהיר פה התיקונים מאמר מקום מכל ,ֶָ
ּבעֹולם'!ׁשּגֹורמים ואבדן  והרג ּובּזה וחרב דייקא .ּגֹורמיםענ ּיּות ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָ

תורה כ ) בסתרי עוסקים שאינם  'יּבׁשה'ׁשאּלּו ה ּתֹורה את  ׁשע ֹוׂשים –הם ִֵֵֶֶֶַַָָָ
לעיניהם הנראת התורה פשטות  אלא בה היה לא כאילו רֹוציםר"ל ולא ,ְִֹ

הּקּבלה  ּבחכמת בנשמת לה ׁשּתּדל להתבונן העיניים  את מאיר זה  שלימוד  ְְְְִֵַַַַָָָ
התורה  מּמּנהופנימיות י ' ׁשהיא החכמה מעין ׁשּמסּתּלק וגֹורמים ר "ל, – ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

י' סוד  שהיא העליונה חכמה  מקור הארות  השכינה מן שיסתלק שגורמים
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היסוד דהוי"ה  דרך להשכינה יב ׁשההמאירה  ב' ונ ׁשארת של, ב' אות  ר"ל – ְְְִֵֶֶָ
יבשה .ב השכינה  שהיא והרג 'ראשית ּובּזה  וחרב  ענ ּיּות  ׁשּגֹורמים להם ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶָָא ֹוי

ּבעֹולם השכינה!ואבדן מן החכמה  הארת  הסתלקות שגורמים ידי  על  ְְַָָָ
ומשום מג'. תיקון בריש גם זו  אזהרה על ושנו חזרו  זוהר בתיקוני ּבּמּת,
הגר"א דברי  את להבין לנו  שיעזרו  נחוצים פרטים עוד מתבארים ששם
ארבעין  מתקונא לקמן  התיקונים לשון  ולפרש להעתיק החלטנו  אצלנו ,

ויב ׁש' יחרב 'ונהר איהּו ודא יב ''ׁש'. 'את''ר ּתּמן - 'ּברא ׁשית' (ישעיה ותלת: ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ה) ּביח ּודא יט לתּתא ּבנין צווחין  י ּבׁשה , ואיהי יבׁש דאיהּו זמנא ּבההּוא  .ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָָָ

עֹונה' ואין קֹול 'ואין - יׂשראל ' 'ׁשמע כו)ואמרין יח  – א הּוא (מלכים  הדא ! ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָ
אענה' ולא  יקרא ּונני 'אז כח )דכתיב: א  ּדאסּתּלק (משלי ּדגרים  מאן והכי ! ְְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶַַָָָָָֹ

ּדלא  וגרים דבכתב, ּומאֹורייתא ּפה  דבעל מאֹורייתא  וחכמתא  ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָקּבלה
ּבו ּדאי  - ּובתלמּודא  ּבאֹורייתא  ּפׁשט אּלא אית  ּדלא  ואמרין ּבה ֹון, ְְְְְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָיׁשּתדלּון
אתּברי  ּדלא  ליּה טב ליּה! ווי גן. ּומההּוא  נהר מההּוא נביעּו יסּלק ה ּוא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָּכאּלּו
ּדאתחּׁשב  ּפה, דבעל ואֹורייתא דבכתב אֹורייתא ההיא יֹוליף  ולא ְְְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָּבעלמא

ּגלּותא! ואֹורְך ּבעלמא ענ ּיּותא  וגרים ובהּו, לתהּו עלמא אחזר ּכאּלּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹֹליּה
במלת שמעון, רבי אמר  ביאר: שם מדבש' 'מתוק ׁשםובפירוש  - ְִֵָ'ּבראׁשית '

יב''ׁש' אותיות 'את ''ר 'מקום'יש הנקרא  היסוד פירוש: יב"ש. (אתר)את "ר ֲֵַָ
דבריו לבאר וממשיך יבש. ויבׁש'הוא יחרב  'נהר שנקרא וזה ּו היסוד  ר"ל ְְֱֵֶֶַָָָ

למלכות  להשפיע מה לו  אין ולכן השפע , מימי בלי ויבש יחרב 'נהר' גם
מזה  כתוצאה זוגו. בת יבׁששהיא  ׁשהּוא  זמן  מה ּבאֹותֹו לו  שאין משום ְְֵֶַָ

לה  יבׁשה לתת לכןהיא מהיסוד . שפע קבלה לא למּטהכי הּבנים צֹווחים ְְְִִִֵַַָָָ
יׂשראל' 'ׁשמע  ואֹומרים היחוד ּביחּוד באמירת  צועקים למטה ישראל בני ְְְְְִִִֵַָ

'ישראל' הנקרא אנפין' 'זעיר ויבא שישמע כדי  - ישראל' 'שמע של
אבל  העמידה , תפילת  בשעת נוקביה שהיא המלכות  עם ְֵואין להתייחד

– אנפין''קֹול ' 'זעיר  שיתייחדו  כדי נשמע שמע קריאת  של 'קול ' אין ר"ל
ולכן –ונוקביה, ע ֹונה ' ישראל'ואין  בני  בקשת  את וימלא שיענה מי אין  ְֵֶ

יקראנני 'בתפילתם . 'אז ׁשּכתּוב  וקוראיםזהּו וצועקים בצרה  הם  כשישראל ְְִִֶֶָָָֻ
אבל שמע, בקריאת אענה'להקב "ה אענה כי 'ולא לא 'אני הקב"ה: אומר ְֱֶֶֹ

בתפילתם'! אותם
ׁשּבכתב  ּומּתֹורה ּפה ׁשּבעל מּתֹורה וחכמה  קּבלה ׁשּתסּתּלק  ׁשּגֹורם מי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָוכָך

פשט  אלא ללמוד צריך שאין שאומר  מי בהן ,דהיינו  יׁשּתּדלּו ׁשּלא ְְְִֵֶֶַָֹוגֹורם 
גורםועל הוא זה הקבלה ידי בחכמת  יתעסקו שלא לאחרים ואֹומריםגם ,ְְִ

– ּובּתלמּוד  ּבּתֹורה  פׁשט אּלא וסתרי ׁשאין  פנימיות  שיש שמכחישים ר"ל ְְֵֶֶַַַָָָ
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נהרתורה, מא ֹות ֹו הּמעין את יסּלק הּוא ּכאּלּו הוא ּבוּדאי כאילו לו נחשב  - ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָ
זה  ידי ועל 'נהר ', הנקרא  היסוד מן והבינה  החכמה שפע נביעת  את  מסלק

גם  השפע שמנמע –גורם גן כמו ּומאֹותֹו זה 'גן'. הנקראת  המלכות מן ֵַ
ל ּצּדיק' זרע 'א ֹור בפסוק  יא)שרמוז צז 'רז'-(תהילים  בגמטריא 'א ֹור' והרי ִַַַָֻ

המוחין.(סוד) מן אור מתמלא 'צדיק' הנקרא היסוד  התורה רזי ידי שעל ר"ל
ח"ו  אס לכן, היחוד. זריעת בסוד למלכות נותנם  ואז  קודש', 'זרע  ההם 

ה  מן לסלק 'זעיר גורמים  שיתייחדו  אפשרות  אין אז היחוד טיפת  את  יסוד
- לכן  ונוקביה. לֹואנפין' האדם!אֹוי  ילמדלזה ולא בע ֹולם נברא  ׁשּלא  ְְְִִֶַָָָֹֹטֹוב 

– ּפה ׁשּבעל ות ֹורה ׁשּבכתב ּתֹורה  בא אֹותּה שלא לו עדיף היה  בודאי ְְְִֶֶֶַָָָָ
ומבאר  ּפה! ׁשּבעל תֹורה ולא  ׁשּבכתב ּתֹורה  לא לומד היה  ולא בכלל  ְְִֶֶֶַָָָלעולם
אבל כך. כל פוגם היה לא קבלה ללמוד  ראוי  שאין  הארץ  עם היה אם  כי -
מסלק  הוא  הרי  ונסתרות  פנימיות  בה שיש ומכחיש התורה נגלות שלמד מי

ולא  היסוד . של אלא השפע זאת  לתהּורק העֹולם החזיר ּכאּלּו ל ֹו ְְְֱִִֶֶֶָָָֹׁשּנחׁשב
הקליפות ובה ּו את שמגביר עללפי וח ׁשְך ובהּו תהּו היתה 'והארץ בפסוק (הרמוזים ְְְֶֶַָָָָָָֹֹֹ

תהֹום') אלאּפני זאת רק ולא בעונותיו! יבשים הם וה'גן' שה'נהר' וגֹורםבעת ְְְֵֵ
– הּגלּות וארְך ּבעֹולם יהיה עני  מאין אז ובמלכות, ביסוד  שפע אין אם כי ְִֶַָָָֹֹ

את  מקיים תורה  סתרי  שלומד מי זאת, ולעומת לתחתונים? למטה שפע
מג '. בתיקון מדבש' 'מתוק מביאור ע"כ העולם!

הגר"א  בביאור בו. עוסקים ומהרח"ו שאנו ל' לתיקון נחזור פירש:(כאן)עכשיו
'יּבׁשה' הּתֹורה את ׁשע ֹוׂשים הם לומרׁשאּלּו שנאמר :'יב ׁשה'דרצונו כמו  – ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

נפ ׁשנּו ו)יב ׁשה''ועּתה יא ובהּו(במדבר תהּו והּנה הארץ את 'ראיתי  זה ידי ועל . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
כג)וכו ' ד פוגמים(ירמיה הם  הקבלה בחכמת  מלעסוק שבתרשלותם דהיינו  ,

כל דבגיניה תורה ביטול של בחינה  עליהם הקב"ה מעלה ולכן התורה, בכבוד
בגמרא שאמרו  כמו  - באים הללו לג.)הצרות תורה:(בשבת  ביטול חרבבעון

ובצורת,רבה וביזה 'והבאתי ודבר שבעין...דכתיב: ואינן אוכלין אדם ובני בא,
ברית' נקם נוקמת  חרב כה)עליכם כו שנאמר :(ויקרא תורה אלא  ברית  ואין -

ולילה' יומם בריתי לא בה)'אם לג לתיקון(ירמיה בביאורו ולקמן כאן . עכ"ל ,
אצלנו : ל' בתיקון שאמרו  מה הגר "א פירש ׁשמג' מעין 'וגֹורמים ּמס ּתּלק ְְְְִִֵֶַַַ

- יבׁשה' ב' ונ ׁשארת מּמּנה י' ׁשהיא החכמה החכמה  מעין הוא שקבלה הענין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
י' ה'נהר'ׁשהיא יוצא ׁשּבכתב ')שממנו 'ּתֹורה הנקרא אנפין' זעיר של  יסוד וגם(דהיינו  ְִִֶֶָָ

ּפה')ה 'גן' ׁשּבעל 'תֹורה הנקראת  המלכות  '(דהיינו ופירוש יבׁשה'. ב' ביאר ונׁשארת  ְְְְִֵֶֶֶֶַָָ
הוא (שם )הגר "א שעולם לזמן ר "ל  – ובהו  לתהו העולם את מחזיר כאילו  :

משיח! דייזיל גרמין דיאנון משיח, ובלא תורה בלא
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הגר"א שביאר למה סמך להביא יש הּתֹורהלכאורה את ׁשעֹוׂשים הם ִֵֵֶֶֶַָׁשאּלּו
האמת 'יבׁשה ' בחכמת  מלעסוק  התרשלותם ידי שהשווה על למה רמז קצת (וכן ְֵָ

ביטול -תורה) לבחינת  בגמראזה לכל . הידוע אחד  חז "ל  ו -ממאמר יב: (בחגיגה

ג:) זרה שיחה עבודה בדברי ועוסק תורה  מדברי הפוסק  כל לוי: רבי אמר 
רתמים וׁשרׁש ׂשיח עלי מּלּוח 'הּקטפים שנאמר: רתמים, גחלי לו  ְְְֲִִִֵֶַַַַָֹֹמאכילין

ד)לחמם ' ל רש"י(איוב ופירש ע"ז)! תורה:(במסכת  מדברי מי הפוסק - ְַָ
בטלה . שיחה  דברי על ופוסק  בתורה -שעוסק לחלוחים!מּלּוח דברים  ַַ

לחלוחים דברים הם תורה דברי שבמהותם הבין רש "י  אלמא רש"י. עכ"ל
לדברי  ביחסית  היבשים הזה העולם דברי כשאר ואינם חיות  מלאים ר"ל –
מראה  לחלוחיתם את תורה מדברי שמוציא שמי פשיטא  אם-כן, תורה .
ואכן, ליצלן. רחמנא  – הזה  עולם דברי כשאר בעיניו  חשובה שהתורה 
מלעסוק  התרשלותם ידי שעל בהדיא מוכח זוהר  מהתיקוני זה ממאמר

האמת  'יבׁשה'!בחכמת  הּתֹורה את ע ֹוׂשים ְִֵֵֶַָָהם

אצלי  וזה שיכתוב: במה זה בנידון בהקדמתו  לקמן יאריך מהרח"ו גם ְְִֶֶבאמת 
הּמׁשנה ב)ּפירּוׁש ו קֹול(אב ֹות  ּבת  ויֹום  יֹום ּבכל  לוי ּבן יה ֹוׁשע רּבי  'אמר  : ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ

ּתֹורה !' ׁשל מעלּבֹונ ּה ל ּברּיֹות  להם אֹוי ואֹומרת: ּומכרזת  חֹורב מהר  ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָיֹוצאת
ּבגדי  ל ֹובׁשת היא  לבּדם ּובסּפּוריה ּבפ ׁשטיה  עֹוסקים  ּבהיֹותם ספק ּבלי ּכי -ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
מּדֹוד"? ּדֹודְך "מה ליׂשראל  יאמרּו הא ּמֹות וכל  ּכסּותּה הּוׁשת  וׂשק ְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹֻאלמנּות ּה
עלּבֹון אין העֹולם. ּבהבלי סּפּורים ּתֹורתכם ּגם הלא מּתֹורתנו ? ּתֹורתכם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמה

ׁש מעל ּבֹונּה לּברּיֹות להם  אֹוי ולכן מּזה! ּגדֹול עֹוסקיםּתֹורה ואינם ּתֹורה ל  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
וכל ה ּגלּות מאריכים הם  ּכי - לּתֹורה ּכבֹוד  נ ֹותנת ׁשהיא הּקּבלה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּבחכמת
ּבהק ּדמתנּו ׁשהתחלנּו ּבּמאמר לעיל  ּכּנז ּכר  ּבעֹולם, לבֹוא  הּמתרּגׁשֹות  ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָהרעֹות

עכ"ל. ֹזאת ,

לומדי  שמניעת  זה  נרחב  נושא לבאר  לקמן עתידים עוד אנו השם, ובעזרת 
במקומו , נרחב ביאור ביטול-תורה מיחשיב הקבלה בחכמת  מלעסוק  התורה
לעת  הגר"א. בביאור כאן שהזכיר אלו  בפסוקים דן מהרח"ו רבינו  גם  דהרי
תמצית  בהעתקת רק  נסתפק כאן הגר"א  דברי עם דעתו לשהוות  כדי עתה ,
יּגאלּו הּזאת ּבחכמה מאהבה  לעסק ּבתׁשּובה  נׁשּוב וכאׁשר לקמן: ְְְֲֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹלשונו
מתנֹודד  הּנביא ירמיהּו נאקת  ׁשמעּתי ׁשמֹוע אמן . ּבימינּו ּבמהרה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָיׂשראל 
ּכי  ׁשֹופר  קֹול  אׁשמעה ּנס אראה  מתי "עד  ּבאמרֹו: נפׁשֹו ּבמר ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּומתמרמר

וגֹו' ידעּו לא אֹותי עּמי, ובהּואויל ּתה ּו והּנה הארץ את  ראיתי ראיתי  וג ֹו' ְְְֱִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹֹ
אע ׂשה  לא וכלה  הארץ ּכל ּתהיה  ׁשממה ה ּׁשם אמר ּכה ּכי וגֹו' ה ּכרמל  ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹוהּנה
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הקדוש מאוד הזוהר בלימוד ישראל  עם את לחזק התעוררנו 
תלויה והגאולה המשיח  ביאת  שכל הרשב"י כדברי
האריך זי"ע  המהרח "ו הקדוש הארי ותלמידי הסוד, בלימוד 
רק הסוד בתורת עוסקים שלא  חכמים תלמידי  אלו כי וכתב
רח "ל. ואבדן והרג  והגלות  החורבן  מאריכים הם התורה בפשטי

בכלודברי  גדול לנו שאין זי "ע  אבוחצירא יעקב רבי  המלובן 
אלא עצה לנו  אין כן, על  ע"ה  מהרשב"י יותר העולמות 
כולו העולם כל את  לפטור אני יכול  שהבטיח  ברשב"י להידבק 
יחד הקדוש הזוהר  של בלימוד  להשתתף  שזוכה ומי הדין, מן 

ש  ידע  במקומו, אחד כל  ישראל אּתנּוהרשב שבטי  יֹוׁשב זי"ע ִֵָ"י
ּתֹורתֹו רּבי ּבלֹומדינּו הּקדֹוׁש הּמק ּבל  ּׁשּכתב אז ּולאיכמו אברהם ְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָֻ
ׁשל זקנו  הרבהחיד "אזיע"א  המק ּובל  ּבׁשם גלאנטי, אברהם  ְְְְְִֵֶַַַַָָָָ

ּבספרֹו החּמה"זי "ע , ה"אֹור  דמׁשכנאעל ע"ב)""אּדרא  קכ "ג ,(ּדף ְְְְְְִִַַַַַָָָ

קדׁשֹו: ל ׁשֹון מּבינינּו,וזה רשב"י ׁשּנפטר  אחר  הּיֹום, עֹוד אפיל ּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָ
ר ּבי ּבא - "אתעטר " האּדרא, ּבדברי עֹוסקים ׁשאנּו זמן ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּכל

ּבטני" רּוח הציקתני כא -כז)וגֹו' ד  ּבאמת (ירמיה ה ּנאמרים האּלּו ּפסּוקים לבאר  ְְְְְְְֱֱֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבדרְך הּׁשלֹום עליו  הּנביא ירמיה  ידי ּבהי ֹותֹועל הּזה האחרֹון  הּדֹור על  נבּואה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

מּׁשע ּורֹו י ֹותר ּגלּותנּו ארְך על  אראה מתמרר מתי "עד ּׁשּכתּוב ּמה  וזהּו . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
מׁשּפטים ּבפר ׁשת  ּכּנזּכר הּמׁשיח  ׁשל והּדגל הּנס הּוא קב.)נס", וזה (ּדף , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

ּדוד!'... ּבן ּדמׁשיח נס  'ויית ּון, א ׁשרלׁשֹונֹו: אֹותם הּפׁשט, חכמי ּכת ּוכנגד ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
האמת ּבחכמת לעסק  מֹואסים  ועֹוסקיםהם עֹולם וחּיי החּיים עץ הּנקרא ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

ּבלבד , ּבפׁשּוטן הּפׁשטים  ה ּפׁשטּבסּפּורים  אּלא  ּבּתֹורה ׁשאין  ואֹומרים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
עליהםּבלבד לעיל, ּכּנז ּכר  ורע טֹוב הּדעת  עץ  נקרא ה ּוא אׁשר ו ׁשל ֹום , חס , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ידעּו" לא ּולהיטיב להרע  הּמה "חכמים  כב)אמרּו: ׁשם הּכת (ירמיה ּוכנגד ... ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
" אמר ובהּוהראׁשֹונה ּתהּו והּנה הארץ את  הארץ ...ראיתי ע ּמי הם - " ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ

ה ּכתּוב: ׁשאמר ּכמֹו הּתֹורה, היא  עֹולם חּיי יֹומםּומּניחים בריתי  לא "אם ְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
ׂשמּתי" לא וארץ ׁשמים חּקֹות כה)ולילה  לג לתהּו(ירמיה הע ֹולם ּומחזירים , ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

עכ"לובהּו ּבּתֹורה ! נתעּסקּו ולא ידע ּו" לא א ֹותי  "ּכי  להם ּגרם זה  וכל ... ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ
לקמן. מהרח"ו
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ּבגוון, ויׁשב ּבראׁש, ּבעטר ֹותיו ּכמלְך מעּטר עכל "ק .ׁשמעֹון ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹֹֻ
ּתפּלתֹו ּתתק ּבל הרשב"י ּבזכּות  ויתּפּלל  יב ּקׁש ּכא ׁשר  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָּובו ּדאי 
ּבאֹור העֹולם את  להעיר והתע ֹורר ּו עּורּו ּכן על  ּבּקׁשתֹו. ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָותע ׂשה 
הּפרט, ועל  ה ּכלל  על  חסד למׁשְך א ֹור  נראה ּבאֹורָך ּכי  ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהעליֹון,

אמן. לאֹור ֹו" ּבמהרה ונזּכה ּתאיר  צּיֹון על  חד ׁש עננו"א ֹור  ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ
עננּו! יֹוחאי  ּדבר ְְֲִֵֵַַּבזכּותיּה

ם י ק ס � פ � ס " � ד מ ל � ל י פ א , ה ר � � ה ת � ד � ס ד מ � ל א � � י ְֲִִִֵֶַַַָָֹמ
ן � י ל ע ה ן ד ע ן ' מ � ת � א ם י ח � ( , ' � כ ְְִִֵֶֶַָו

הּתֹורה ,מי סֹודֹות  לֹומד וכּו',ׁשּלא ּופֹוסקים ש"ס למד אפילּו ְְֲִִִֵֶַַָָֹ
ה ּסֹוד, ּתֹורת  למד  העליֹון ולא  עדן מּגן  אֹות ֹו ּומי ּדֹוחים , ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ

זֹוכה העלי ֹונים ּבע ֹולמ ֹות א ֹות ֹו מל ּמדים הבין, ּלא אפילּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלמד
סֹוד ֹות ׁשל  ׁשערים י"ג  ל ֹו ּוּפֹותחין  העליֹון, עדן ּבגן ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָלהי ֹות

הּטהֹור . פ"ו :)אפרסמ ֹון ׁשיה"ש  חד ׁש מצ ּוה(ז ֹוהר  מהימנא, הרעיא ְְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָ
עד  מאיר  הר ׁשּב"י ּתֹורת  ּכי ּדוקא , הּקדֹוׁש זֹוהר  ללמֹוד ְְְִִִִֵַַַַַַָָָָאֹותנּו
לּקדֹוׁש מנ ּוחה לתת ולא הפסק ללא  ללמֹוד וצריְך ה ּדֹורֹות , ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹסֹוף

ׁשּיגאלנּו עד  ה ּוא ריט .)ּבר ּוְך ּפנחס  לּקדֹוׁש(זֹוהר  א ֹומרת  ה ּׁשכינה . ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הּוא, רב ּברּוְך הערב אּלּו ּבנּה, ואת  הּזאת  האמה  ׁשּגרׁשּוני ּגר ׁש , ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

הוי "ה, ּבנחלת  העֹולם מהסּתּפח ּומן ה ּזה העֹולם מן אֹותם ּגר ׁש ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
י ׂשראל  עם חלק להם  יהיה  ׁשּלא מט .)ה ּבא, דף אדם .(תיקו"ז  עוֹון ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

ה ּוא הראׁשֹון  ורע  טֹוב הּדעת ּבעץ ּבעץ להתעּסק ּבחר  ׁשּלא  ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
וז  ה ּקּבלה , חכמת  ׁשהיא רבהחּיים הערב  עוֹון עצמ ֹו האֹומריםה ּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ידּברלמ ׁשה 'ואל ורע, טֹוב ה ּדעת  ּבעץ  ונׁשמעה ' עּמנּו אּתה  'ּדּבר  ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
ּתֹורה, ּבסתרי נמּות ' ּפן אלהים קצת עּמנּו הּטֹועים ּבניּכסברת  ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

חּיי האמת חכמת  על רע ׁשם הּמֹוציאים זה  ּבזמּננּו אׁשר  ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּתֹורה
הראׁשֹונֹות...עֹולם  ה ּלּוחֹות  נׁשּבר ּו החּיים...ולכן ּדעץ מּסטרא ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ

והארְך הּמר  האחרֹון וגלּות  וׁשני ראׁשֹון ּבית  ּדחרּבן אּבּודא ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹֻוגרם
הר ּבים ּבעוֹונ ֹותינ ּו אנּו ּבתיּובּתאאׁשר  יׂשראל ּבני ּדית ּובּון עד ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

אלהיהם הּׁשם את  אתּובּקׁשּו וידעּו ּתֹורה  ּברזי ּולידעֹו להּכיר ֹו ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
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מלּכם  ה ּוא ּומי עֹובדים הם האמתמי  ּבחכמת לעסק  יזּכּו וכּדין  , ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ה ּמׁשיח. ידי על  וּימ ּתק ּו" עץ  הּׁשם "וּיֹורהּו הּכת ּוב : ׁשאמר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָּכמֹו

מהימנא ּברעיא נׂשא ּבפר ׁשת ׁשּכתּוב ּובגין (קכד:)ּוכמ ֹו וז"ל : ְְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ
יׂשראל הּזהרּדעתידין ספר  האי  ּדאיה ּו ּדחּיי מאילנא למטעם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ

ּגלּותא מן ּביּה הּזהר יּפקּון ּבספר  אמר ּו ע ֹוד ו')... וז"ל:(ּתּקּון ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ּבדרא ּדילְך ח ּבּורא מהאי לת ּתא  ית ּפרנסּון נׁשא ּבני ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָוכּמה

ּבארץ . ּדר ֹור  ּוקראתם ּובגיני ּה יֹומּיא ּבסֹוף  .(מהרח"ו )ּבתראה  ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ
רביי  אפיּלּו מׁשיחא ליֹומי קריב יהא  וכד  ׁשמעֹון... ר ּבי ל ֹון ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָאמר 
ק ּצין  ּביּה ּולמנדע ּדחכמתא  טמירין לא ׁשּכחא  זמינין  ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָדעלמא 
ר ּבי  להם אמר  לכּלא... את ּגּליא זמנא ּובהה ּוא ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹוח ּוׁשּבנין,
ׁשל תינֹוקֹות אפּלּו הּמׁשיח, לימ ֹות קרֹוב ּוכׁשּיהיה ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָׁשמע ֹון...
ק ּצים ּבֹו ולדעת  חכמה ׁשל  נסּתרֹות למצא עתידים ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָֹהע ֹולם

לּכל ... ית ּגּלה זמן ּובאֹותֹו קיח.)וח ׁשּבֹונֹות, וירא א ׁשר(זוהר  מּזמן ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַֹ
ה ּתּקּונים ספר הּגדֹולים מא ֹור ֹות  ׁשני ׁשל  יקר ֹות  אֹור וזרח  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהציץ

הּזהר  להחזיקוספר יׂשראל  עדת  קהל הּיהּודים וקּבלּו קּימּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ
ה ּתּקּונים ׁשל הּקד ֹוׁש זקן,ּבּלּמּוד ועד מּנער  ור ּבים יחיד וה ּזהר  ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹ

טה ֹור ֹות אמר ֹות  סֹוד ּולהבין להּׂשיג ידם  לאל ּדאין ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָוהּגם
כן ּפי על  אף האּלה הּקדֹוׁשים אתׁשּבּספרים ּבּצמא ׁשֹותים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

מאד  מאד ּבקריאתן ּומתלהבין חי,.ּדבריהם איׁש הּבן  הטוב , (הרי"ח ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹ

צדקנו.ּבניהּו) משיח יבוא התורה  בסודות  ישראל עסק ידי על ְָָ

לדבר  וסימן הקדוש . בזוהר כמבואר סמ "ךסו"ד בב"א במילוי 
גי' דל "ת יוסףו"ו בן שאףמשיח יחיהבמכוון, יוסף  בן משיח

דאורייתא רזין לימוד זכות  ידי על לבעל .ויתקיים יעקב קהלת  (ספר 

סוד) ערך הרועים .מלוא

דווקא,הרעיא ה ּקד ֹוׁש זֹוהר  ללמֹוד אֹותנ ּו מצּוה מהימנא  ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָ
וצרי ְך ה ּדֹורֹות, סֹוף עד מאיר  הר ׁשּב"י  ְְִִִֵֶַַַַָָׁשּתֹורת 

ׁשּיגאלנּו עד  ה ּוא  ּבר ּוְך ל ּקד ֹוׁש מנּוחה לתת  ולא (זֹוהרללמֹוד  ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ריט .)ּפנחס ְִָ



דמשפטים  הקדמהסבא בשנה] 27 [יום  תשרי  כז ליום  הלימוד כז סדר 

גדולועתה לרפואת  ומתפללים בצער שרוי  ישראל עם כאשר
הרב מרן דורנו גורג 'יהפוסקי  בן יוסף עובדיה חיים

זוהרשליט"א דף  ללמוד שהורה  בקולו לשמוע מחוייבים כולנו
זוהר ולומדים  מתאחדים כולנו כן ועל ישראל , עם  לישועת  ליום

השלימה . בבריאות  לרפואתו ליום  דף 

אומר דוד יב)המלך קיח פרק ּכא ׁש(תהילים ּדעכּו כדבֹורים ְְֲִִִֵַֹ"סּבּוני 
אכריתם, אמילם פירוש אמילם". ּכי ידוד  ּבׁשם ְְֲִִִֵַָֹק ֹוצים
הזוהר שלומדי וידוע שאומר ! הקדושות  המילים ידי על  איך?
נשא אדרא  בזוהר  כמבואר חקלא ", "מחצדי נקראים הקדוש 

ע"א) קמ "ג חקלא",(דף מחצּדי  ּדמארין, מאריהֹון  א ּתּון "זּכאין :ְְְְִִֵֵַַַַָָָָ
יכונה ישראל  איש  בשם אשר  כל  כן על הישועה. תבא ידם ועל
פתח יום, בכל  הקדוש  זוהר  דף  ללמוד  בל "נ עצמו  על  יקבל 
תיקוני  זוטא, אדרא  רבא , אדרא  מ"ח, תיקון  מ"ג , תיקון אליהו,
ובזה פעמים, ח"י עליו ויחזור  מסוים לימוד יקח  אחד וכל  זוהר ,
ונהורא השלימה בבריאות  עמנו לחיות  דורנו פאר  מרן ישוב
וצו חובה  וזה הקדושה, מתורתו להשקותינו  ולהמשיך מעליא ,
רבני  ישיבות, הראשי כל  ובפרט ואחד, אחד לכל השעה
בציבור זוהר דף  תפילה כל  אחרי  יאמרו מלמדים, קהילות ,

שליט"א מרן של  לרפואתו  תלמידיהם, עם  זהביחד  ובזכות ,
אבקש  עוד בב "א. הקרובים בימים עולם לגאולת  נזכה 
לכל ללמוד הקדוש הרמח "ל עצת  לקיים הנאמנים, מתלמידיו
לרפואתו ברציפות  הקדוש זוהר  איש עשרה של  חבורה הפחות 

שליט"א. מרן של  השלימה

תרומה ובזוהר ע"ב)פרשת  ּבהאי (דף לנח ּתא  ּדזמינין ּובׁשעתא  :ְְְְְֲִִִַַַָָ
מ ּני  ּדי ממנא , לחד ה ּוא ּבריְך ק ּוד ׁשא  קרי ְְְְְִִֵֵַָָָָָָָעלמא,
להאי  לנח ּתא  ּדזמינין נׁשמתין  ּכל  ּבר ׁשּותיּה הּוא  ּבריְך ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָק ּודׁשא 
אתיא ׁשעתא  ּבההיא  ּפלֹוני . רּוח לי  אייתי זיל  ליּה, ואמר  ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָעלמא,
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ממנא וההּוא עלמא, ּדהאי ּבדּיּוקנא  מתל ּבׁשא נׁשמתא , ְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָההיא
ק ּדיׁשא. מלּכא קמי  לּה ְְִֵֵַַַָָָָאחזי

ה ּואּובׁשעה ּבר ּוְך הּקדֹוׁש ק ֹורא הּזה , לעֹולם לרדת  ׁשּמזּמנים ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ
ּכל את  ּבר ׁשּות ֹו הּוא  ּברּוְך הּקדֹוׁש ׁשּמּנה אחד ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֻלממּנה
לי  ּתביא ל ְך לֹו: וא ֹומר  הּזה, לע ֹולם לרדת העתיד ֹות  ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּנׁשמֹות 
מל ּבׁשת נׁשמה  אֹותּה ּבאה ׁשעה ּבאֹות ּה ּפל ֹוני. ׁשל  ְְְְִֶֶֶָָָָָָָָֻר ּוחֹו
הּקדֹוׁש לפני  א ֹות ּה מראה ממּנה ואֹותֹו הּזה, העֹולם ׁשל  ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּבדמּות 

הּוא. ָּבר ּוְך

להאי ק ּודׁשא ּתיח ֹות  ּדכד  ל ּה, ואֹומי לּה, אמר  הּוא  ּבריְך ְְְְְִֵֵַַַָָָָ
ּולמנּדע לי ּה, למנ ּדע  ּבא ֹורייתא ּדתׁשּתדל  ְְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָעלמא ,
אׁשּתּדל ולא עלמא, ּבהאי  ּדהוי  מאן  ּדכל  ּדמהימנ ּותא. ְְְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָּברזא
מל ּכא קמי אתחזי  ּכְך ּבגין יתּברי. דלא ליּה טב ליּה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָלמנּדע 
ּברי ְך ּבק ּודׁשא  ּבי ּה ּולאׁשּתּדלא עלמא , ּבהאי למנּדע  ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָק ּדיׁשא ,

ּדמהימנ ּותא. ּברזא  ְְְִֵָָָהּוא,

לע ֹולםהּקדֹוׁש ׁשּכׁשּתרד  א ֹות ּה, ּומׁשּביע  ל ֹו אֹומר  ה ּוא  ּבר ּוָך ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
סֹוד את  ולדעת  אֹות ֹו לדעת  ּבּתֹורה ׁשּתׁשּתּדל ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּזה ,
לדעת הׁשּתּדל  ולא  הּזה ּבע ֹולם ׁשהיה מי ׁשּכל ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהאמ ּונה.
הּמלְך לפני  נראה ּכְך מ ּׁשּום י ּברא . ׁשּלא לֹו ט ֹוב - ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאֹותֹו
ה ּוא ּברּוְך ּבּקד ֹוׁש ּולהׁשּתּדל  ה ּזה, הע ֹולם את לדעת  ְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּקדֹוׁש,

האמ ּונה. ְֱָָּבסֹוד 

ק ו נ י ת כ י ר מ ג ל ה ר ו ה ט ו ת מ ש נ ה י ה ת ש ו ד ק ה ר ה ו ז ד מ ו ל ה
ל ש ו מ ו י ן אב ט ח ם ע ט ם ע ט א

הברית וז"ל פ"ה )ספר  י"ב מאמר מחויבים(ח"ב  אנו  אמנם
שאמרו כמו האמיתית החכמה  זאת ללמוד ומושבעים
ולהכניס  להתקין האפשרות בדבר  רבות  הרהרתי  הנ "ל. בזוהר
מישראל אחד כל  אצל  הקדוש הזוהר  ולימוד  אמירת ענין 
בן  משיח  ביאת מקרבים הזוהר  שבזכות הקדוש בזוהר  כמבואר
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כעת באתי  ברחמי, מגלותא יפקון בדא  בזוה"ק כדאיתא  דוד,
הקדוש  הספר  את  דמשפטים "לסדר  לכל"סבא מצוי  שיהיה

דברי  בלמדי נתעוררתי  כאשר  ובפרט  שם, הוא באשר יהודי
האלוקי המקובל  פתייאהקדוש  יהודא  שכתברבי מה זיע "א,

דמשפטים  סבא על לנפש מתוק פירוש ספרו וזל "ק :בהקדמת ,
כי מישראל , אדם כל  אצל הענין ומפורסם הדבר  לימוד ידוע 

העוונות מכתמי האדם נשמת לטהרת גדול מפתח הוא הזוהר 
בה נעשו המקומות ,אשר  ברוב כי יען , חטאות. בענין הזוהר  מדבר 

שרשי במקום  העליונים בעולמות  לפגום  שגורם  הפגם ועל האדם
ענין  ועל הדין, את ליתן עתיד שהוא  ועל ונשמתו, רוחו נפשו
המתגלגלים  ועל בקוספיתא. כאבנא מתגלגל שהאדם הגלגולים
ועל  המדברים. חיים ובבעלי ובצומח, האבנים, שהם - בדומם
שלג ובהררי גיהנם, של מדורים בשבעה  הנידונים  - הרשעים 
שירגיל  ידי ועל בקבר. מנוחה  שום לו אין הגוף וגם דינור . ובנהר 
את להבין לבו אל ויתן הזוהר, ספר  בלימוד מעט מעט האדם
ונכשל  נתקל הוא שגם איך יזכור זכור  – שבו הפשוטים  הדברים

הזוהר בו שמדבר  עצמו עון נשמתובאותו את טמא ואיך ,
נהרי  נוזלים שעפעפיו ירגיש  דברים, ואין אומר  ובאין הטהורה.
את מוחה  והוא בו, לומד  הוא אשר הזוהר  דפי על  דמעה נחלי
אשר מי ובפרט מלימודו. אותו  יעכבו שלא  כדי בידו עיניו דמעות 
נעימה נגינה  בקול  הזוהר  לומד  והוא  וצלו , ערב בקול אותו ה' חנן

- יע "א בגדאד  בעי"ת דמעתכמנהגנו מקורות שני נפתחים אז 
ידי ועל זה. על יעיד  והנסיון – הפוגות  מאין מעיינות  כשתי עיניו
נעשו אשר  העונות מכתמי מעט  מעט  נשמתו ותטהר  נזדכך כך,
להיות - הראשון לאיתנה שתשוב עד  הנעורים, מחטאת בה
ויותר יותר  עוד משתוקקת היא  ונשמתו טובה . כאבן מאירה

הזוהר שתהיהבלימוד עד לעצם, ומרפא  לנפש  מתוק  הוא כי יען ,
חטא. טעם טעם שלא יומו בן  כתינוק לגמרי טהורה  נשמתו
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כי והמקצוע משפטים. זוהר  לימוד הוא לזה, המסוגל  הגדול
הנשמות, גלגולי את  זצ"ל סבא  ייבא  רב פירש שם

וברוחב. באורך  – שבקבר הגוף עונש  -ובימי ועל  חורפי
קשישאי  רבנן  ברכי  בין יושב יע"א , בבל  מולדתי בעיר  בהיותי 

- היותנצב "ה  אמם או אביהם פטירת  יום כשאירע נוהגים היו
הייתי אני וגם הפטירה, בליל חכמים תלמידי עשרה  מקבצים
מתחילת משפטים פרשת  זוהר  לומדים והיו אחריהם, מזנב 
ואומרים  הבא, דברי גמר  עד אחד, דף אחד  כל ואילך, הפרשה 
וכלל  כלל אחר  לימוד לומדים  היו ולא לישון . והולכים  קדיש

עצמו בזוהר  ותחינהאפילו תפילה, איזה או  רצון, יהי ואפילו .
הלימוד לאחר  ולא  הלימוד לפני לא  אומרים, היו לא  - ובקשה

וכלל. כלל 

פעמיםולא לחמישים קרוב אלא  עמהם, הלכתי אחת פעם
אם כי  - לומדים היו לא  ופעם פעם ובכל גוזמא , בלי
היו לא הנפטר על  תפילה ואפילו  בלבד . דמשפטים בסבא 

אומרים: היו  רק של אומרים, נר "ן לעילוי לומדים אנחנו "הרי
נועם  ויהי תנצב"ה  פלוני בן בזוהרפלוני ומתחילים וכו',

אחריהם. נהגתי וכן משפטים

עלוהן החרדים ה ', יראי אנשים בין זה מנהג שנתפשט עתה
בסבא ולומדים היארצייט  בליל שמתקבצים דברו,
ולא - הסבא דברי  להבין  לבם נותנים לימודם ובעת  דמשפטים,
וכאשר להם. מספיק  היה  לא מלך  מקדש הרב ופירוש  יכולו .
בו, ממשמשין הכל ויד הסבא , בלימוד תשוקתם גודל  ראיתי
נפשי  כלתה וגם נכספה  – קדשו דברי  להבין מצטערים והם
מקדש  ומספר האר "יז"ל, מכתבי  הסבא  דברי  פירוש ללקט
נדפסו אשר  ז"ל, המפרשים דברי ומשאר ז"ל , והרמ"ז מלך
שהוא משלי, נופך הוספתי  המעט מן ומעט הזוהר . בגליון
ימצא לפעמים גם הזוהר, לפשטיות  מתאים היותר הפירוש
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לא ז "ל  והמפרשים מובנים, הסבא דברי שאין מקומות באיזה 
פירוש  ומצאתי ויגעתי, טרחתי - בעניי ואני בזה . דעתם חוו
יפרש  בינתו, ברוחב הלומד, ואם אותי, ה ' שחנן  מה כפי  נכון
- ומניה  ומני ליה , מודינא  אנן  גם - נכון  היותר אחר  פירוש 
כשמו לנפש" "מתוק  בשם זה לפירוש וקראתי עלאה. יתקלס
לנפש  מתוק  נועם, אמרי דבש צוף  הם הסבא  דברי  כי הוא, כן

שבקבר. הגוף  שהוא  - לעצם ומרפא הנפטר ,

שזכותומסיים רעוא, ויהא זיע "א: פתייה  יאודה רבי  הרה"ק 
דבריו בהבנת אכשל  שלא  לי, יעמדו סבא ייבא  רב
אייר כ"א  ביום ונגמר שבט  כ "ג  ביום בו  והתחלתי אכי"ר .
ויקויים אתו . ישלים אויביו גם – איש  דרכי ה' ברצו"ת  שנת 

ב "ובשנת שכתוב : מקרא ימיש בנו  ולא  ידאג , לא  צור "ת
ס"ט, פתייא ישועה משה יאודה  הצעיר  אכי "ר , פרי " מעשות 
ברבי  אליהו פנחס רבי הקדוש המקובל בדברי ונסיים עכל"ק .
חסידים המשנת  על עצו  טעם ספר בעל זי"ע מווילנא  מאיר
ראה, גם ראה וחביבי אהובי ועתה וז"ל : הברית , ספר  בספרו
לבעלי  הצפון השכר  טוב רב מה הנזכרים, חז"ל  דברי  מכל

זו, בחכמה עסק  שלא מי  העונש גדול  וכמה  ואל הקבלה,
רוצים  שלא  הנגלות  בעלי התורה  מגדולי ראייה  לקחת תפן
שזכרנו, ובזוהר  במדרש חז"ל  דברי כי זו, בחכמה  לעסוק

הזה הדור  מגדולי יותר ובטוחים עכ"ל.נאמנים ח"ב, הברית (ספר

באורך) עיי "ש פ"ה , י"ב .מאמר 

ם י מ ח ר ב ת ו ל ג ה ן מ ל א ר ש י ו א צ י ר ה ו ז ה ד ו מ י ל ב
עלהמקובל הגה "צ סיפר שליט "א  שמואלי יששכר בניהו רבי

וז"ל: זי"ע , ברכה חביב  ציון רבי החכם האלוקי  המקובל
ולימוד הסוד לימוד לפרסם היתה ציון  רבי  של  עבודתו עיקר 
צריך כי אומר , שהיה ממנו שמעתי פעמים כמה הקדוש, הזוהר
בכל ללכת צריך  הסוד , בלימוד לעסוק ורק  הכל , לעזוב



סדרלב בשנה]הקדמה 32 [יום  חשוון ב ליום דמשפטים הלימוד סבא

אפשר אי  כי  להם, ולומר  - אומר  היה - והכוללים הישיבות
סוד, גם ללמוד צריך פשט, רק  היום כל  אפשרללמוד אי

הקדוש הזוהר  לימוד בלי הסוד , לימוד בלי השכינה את  להקים
נשים  סדר  רק  ללמוד היום כל  אפשר  אי הנשמה , את  שמטהר 
כדי ה ', את  לדעת התורה  פנימיות גם ללמוד צריך אלא נזיקין,
לזכות צריך ולכן נפשכם, ובכל לבבכם בכל שלם בלב לעובדו 
סודות שילמדו  אותם ולהמריץ הכוללים, בכל ללכת  הרבים את 

ברחמי . בגלותא יפקון בדא כי  התורה .

' ד ' ר ' + ר א � נ ד � , - ן י מ א מ � נ י א � י מ �ְֲִִִֵֶֶֶַַָ

רגילומורנו היה זי "ע  שרעבי מרדכי רבי האלוקי המקובל  ורבנו 
ּכסּוס  ּתהיּו "אל הפסוק  על זי "ע  החיד"א דברי ְְִַלהביא 

ה ּוא,ּכפרד ", ּברּוְך ה ּקדֹוׁש ׁשל  ׁשמֹותיו  הּתֹורה  ּכל ּכי  ותדעּו ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּפ'ר'ד '.ונדר ׁשת  נׁשאר  ּבּסֹוד  מאמין ׁשאינֹו ּומי (יֹוסףּפ'ר 'ּד'ס, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

ט ) לב, ּתהּלים להחיד "א, שרעבי ּתהּלֹות מרדכי  רבי  מו"ר מוסיף  והיה . ְְְִִִִַָ

כי  התורהטפ"שאותיותפש"טזי"ע סודות לומד שלא ומי  ,
נעשה דבר  של בכלטפשבסופו וחסר האמת, מחכמת וריק

עכת "ד. באמת  התורה כוונת  על לעמוד זוכה  ואינו שלו הנרנח"י

הספעתה לפרסם ואחד  אחד  מכל הקדושאבקש "סבאר 
ביעקבדמשפטים " לחלקם הרבים, לזכות ולהדפיסו

בגאולה נפשינו ופדות עוזינו  שכינת  למען בישראל , ולהפיצם
אכי"ר. בב"א ברחמים השלימה

עדא. ובלילה ביום לעיניו שינה נותן אינו שמוכיח הצדיק
בתשובה. שישובו ומביאם כ :)הרשעים א, חלק הקדוש, (זוהר

העולםב. בני יודעים היו חבירואילו להחזיר  השכר  גודל 
תמיד  אחריו רודפים  היו  כסףלמוטב אחרי שרודף  כמו

א)וזהב. קכט, - ב קכח, תרומה פרשת הקדוש  .(זוהר
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ומעטג. ראש קלות  בה נוהגים אדם שבני רואה  שאתה  מצוה 
ומצפה ממתנת  בודאי  זו מצוה הנה  אותה, שמקיימין המה
על רבים ולעורר בה , להזהר  וישר  כשר  איש בה יבחר  כי עד

וכו'. קוב"ה  לכבוד באהבה לקיימה  זו פרשתמצוה  הקדוש  (זוהר

ס"ד) פרק הישר קב .תרומה,

אותהד. שיבקש  מי ואין  דורש לה שאין  מצוה תדרשנהכל 
רודפים לה  שאין  ומצוה מצוה, כמת שהיא  אחרי'לפי  רדוף 

אנכי לעשותה גרועה  כמה  ואומרת מקטרגת  שהמצוה ,
וכו' מכל ק"ה )שנתעלמתי אות  חסידים .(ספר 

: ר מ א י ד מ ל י ש ם ד ו ק

ורחימולשם ורחימו בדחילו ושכינתיה , הוא בריך קודשא יחוד
כל  בשם שלים ביחודא בי"ה, ו"ה שם ליחדא ודחילו,
[לרפואה , משפטים, בזוהר  ללמוד באים אנחנו הרי ישראל,
בן  פלוני עבדך של ונשמה ורוח נפש לעילוי לזיווג ] לפרנסה,

פלונית )פלוני בת  פלונית  .(אמתך 

זה ,ויהי לימודנו  ידי שעל אבותינו ואלהי אלהינו מלפניך רצון
זכרונו אליו(זכרונה )יעלה ותלוה  לפניך (אליה )לטובה

משכבו ועל בו(משכבה )השלום ותקיים שלום. מקרא(בה )יהיה
עולם  ועד  מעתה  משכבותם" על ינוחו שלום "יבוא  שכתוב:

רצון. יהי  כן אמן

ם י ד מ ו ל ל א ו ב מ
� ת ר � � � נ י ד מ � ל - � נ � א ב � � י ע " י ז י " - � ר ְְְְִִֵֵַָָָָָה

גלאנטי ּכתב אברהם ר ּבי והצה"ק  אזּולאי, אברהם רּבי הצה "ק ְְְְִִִַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ
החּמה" "א ֹור  בספרו ע"ב)זיע"א , קכ "ג ׁש(דף זי"ע, הר ׁשּב"י ְְְִֶַַַָָָָָָָ

ּתֹור ּבל ֹומדינּו אּתנּו וז"ל:יֹוׁשב אחרת ֹו, ה ּיֹום ע ֹוד אפיל ּו ְְֲִִֵֵַַַָָ
הא ּדרא, ּבדברי ע ֹוסקים ׁשאנּו זמן ּכל  מ ּבינינּו, ר ׁשּב"י  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּנפטר 
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וי ֹוׁשב ּברא ׁש, ּבעטרֹותיו ּכמל ְך מע ּטר ׁשמע ֹון  רּבי  ּבא  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻ"אתעטר "
עכל "ק . ְַָּבגוון,

הּקדֹוׁשוידּוע ּבזֹוהר ׁשּכת ּוב זֹוהרמה ׁשּילמדּו א ּלּו ׁשרק ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ממש, בקרוב בא  שזה  ּומגֹוג ּגֹוג ּבמלחמת  יּנצלּו ְְְִִֶֶַָָָה ּקדֹוׁש
שמלחמת אמר: חיים שהחפץ השלישית  העולם מלחמת  וזה
אומרת זאת  השלישית , מלחמה נגד צחוק  היה  השניה  העולם

גדולה כזאת  לשואה  קרובים  בזכריהאנחנו שכתוב  י"ד,כמו (י"ג,

כ"ח) וישעיה י ּדחויחזקאל, לבלּתי  נזּכה הזוהר  לימוד  ּבזכּות  ְְְְְִִִִִֶַַורק 
וכ ּמה ּתבחנּנּו". "לרגעים ׁשּנאמר ּכמֹו הרגעים, ּוליּקר  נ ּדח , ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמ ּמּנּו
הּקדֹוׁש זֹוהר  הזה הּכֹולל  ּבלימּוד  נפ ׁשם, ּומסיר ּות  ּפֹועלם ְְְֲִִֵֶַַַַָָָגֹודל 
ׁשּבּׁשמּים, לאביהם יׂשראל ׁשל  ל ּבם מקרבים זה  ידי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשעל 
מּמּנּו ה ּצמאים  וכל העדרים יׁשקּו ּומּמּנּו ּכּלֹו, ּובע ֹולם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּבארץ 

לׁשּוב י ׂשראל  ּכל  יתע ֹורר ּו ּובזה ׁשּבּׁשמים.ׁשֹותים, לאבינ ּו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

אנחנומורי למה הגדול הסוד את  נגלה  כאן ורעי! אחי ורבותי !
עוד ולמה  צרות, הרבה כך  כל  עם שנים, הרבה  כל  בגלות 

להיגאל? זכינו לא 

התורהועתה של ההיסטוריה את  לכם לבאר  בע "ה נתחיל 
הקדושה:

דבריםמשה  בספר  אומר  ז)רבנו פסוק לב ימֹות(פרק ְְֹזכר 
זקני ָך ויּגד ָך אביָך ׁשאל  ודר  ּדר  ׁשנֹות  ּבינּו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹעֹולם

שם: וברש"י ל ְך. עולם ויאמר ּו ימות  עשהזכור  מה  - ְְָֹ
לפניו: שהכעיסו בראשונים

ודורבינו דור  אוקינוס שנות  מי  עליהם שהציף  אנוש דור  -
שעבר, על לבבכם נתתם לא  ד "א ששטפם. המבול  ודור
לכם, להיטיב בידו שיש להבא  להכיר  ודור  דור  שנות  בינו

הבא: והעולם המשיח ימות לכם ולהנחיל 
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אבות-אביךשאל שנקראו הנביאים  באליהואלו שנאמר  כמו ,
ישראל: רכב אבי  החכמים:זקניךאבי אלו לך- ויאמרו

הראשונות: -

כ "ו-כ"ז)הקדוש בזוהר  זצ"ל(בראשית  ויטאל חיים (בהקדמהורבי

בראשית ) בפרשת הזוהר פי על ההקדמות נתן לשער ורבי ,
מביאו ערלה )מברסלב והלכות  ידים נטילת את:(בהלכות  פיתה  הנחש 

הדע עץ ידי שעל  בגאווה כאלקים,האדם להיות יכול הוא ת 
העולם  כל על  ולשלוט  כביכול, עמו הראשון ולהתחרות אדם .

החיצוניות , החכמות כל  שורש הדעת, מעץ בחרלקח  ולא
ולהשיג הקבלה , חכמת  הקדושה , התורה החיים  בעץ להתעסק
היום  ועד מאז החטאים כל שורש והוא  יתברך, השם את  דרכה 

הארור, הנחש של הרע  ללשון זוהרשהאמין ללמוד רצה  ולא
ומשם  ורע, מטוב מעורב העולם כל הלאה ועד ומאז  הקדוש ,

ישראל. בני את  להחטיא שגרמו רב הערב יצאו

זצ"לובאריכות ויטאל  חיים רבי האלקי מורינו (בהקדמהביאר

בראשית ) בפרשת  הזוהר פי  על ההקדמות אדם לשער שחטא
שנמנעו ובגלל הקדוש , זוהר ללמוד בחר  שלא הוא  הראשון
המקדשות שני חורבן גרם הקדוש וזוהר הקבלה חכמת מללמוד

הקדוש . זוהר  ללמוד בתשובה  ישראל  בני שישובו עד

ם י י ח ה ץ ע ב ק ס ע ת ה ל ר ח ב א ל ש ה י ה ן ו ש א ר ה ם ד א א ט ח
( ש ו ד ק ה ר ה ו ז ה ו נ י י ה ד )

[במאמר]וזה  אחר  במקום נתבאר  "הנה זי"ע: המרח "ו לשון
שלא הוא , ורע  טוב  הדעת בעץ  הראשון  אדם עון כי  הזה
בא ומשם הקבלה . חכמת  שהיא  החיים בעץ  להתעסק  בחר
וסדום. הפלגה ודור  המבול  דור  צמחו זה  ידי ועל היסוד , פגם
ולא האדמה בעבודת  להתעסק  ובחרו והבל קין באו כך ואחר 
את לעבוד שהחלו אנוש דור  קם ואז הבורא. את להכיר 
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מן  שמו ונשכח יתברך השם את ששכחו עד  והמזלות הכוכבים
פיתוחה האדמה, בעבודת להתעסק  בחרו קין של  זרעו  הארץ .
ותשחת המותרות , אחר ורדפו יתברך השם את  ושכחו  ובנינה,
תרנ"ו, בשנת הגדול  במבול העולם מן שנמחקו גרם וזה הארץ ,
ולא דורו את הוכיח לא  אבל  התיבה, את ובנה נח קם אז
רדפו כן וכמו הפלגה , דור  אנשי  קמו כך אחר בעבורם. התפלל 
על משם לשלוט  גדול מגדל ובנו והמלאכות  השררה אחר 

ה',העולם, נגד ומרדו האלקים, הכרת  בענייני להתעסק במקום
יתברך  השם נגד להלחם הקבלה  בחכמת  בזוהרובחרו כמבואר 

תֹורה  סתרי ע"ב)הקדוש ע"ד  דף  בראשית פרשת ובאלשיך(ח"א . ְִֵָ
עיי"ש. באריכות, מסביר נח פרשת  הקדוש 

והחלאז המאמינים, ראש אבינו אברהם עולם, של עמודו קם
אמונה העם את ללמד  והחל  הראשון, אדם חטא  את  לתקן
תורתו את  ומסר  יצירה, ספר  וחיבר  יתברך, השם את  להכיר 

אחריו, וזרעו רז "א)לבניו  גימטריה  ספרא,(יצחק חיבר  אבינו ויעקב
וירד  הצדיק. ליוסף  תורתו את  העביר  אבינו יעקב דצניעותא.

בקליפות שירד הניצוצות  את  לברר  מצרימה , חטא יעקב  (מחמת

הראשון) .אדם

כתוב:בני בשלח ובפרשת  ממצרים, יצאו  רב ישראל  ערב "וגם
אתם " כלעלה שורש  והם רבינו. משה ידי  על שהתקבלו  ,

במדבר. שהיו החטאים

ה ר ו ת י ר ת ס ד ו מ ל ל ו צ ר א ל ש ה י ה ב ר ב ר ע ה א ט ח
הקדוש) (הזהר

הזוהר וראה ע"א)בתיקוני  מט דף ועשרין וחד עשרין, דאלו(תקונא ,
שימחקו רב, מהערב הם הסוד  תורת  לומדים שלא
השם שאין עמלק על שכתוב כמו  הבא, ומהעולם הזה מהעולם
עמלק זכר  את "תמחה שיתקיים עד  שלם הכסא  ואין שלם
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דליה וכת משורש הם הערב ואלו תשכח ". לא השמים מתחת
בזוהר כתוב ועוד מקומות, בכמה הקדוש  בזוהר  כמובא 
ישראל עם על שכינתו להשרות  רוצה הוא  ברוך שהקדוש
הם כי לגמרי רב הערב מהם שיתבדלו עד  מחכה אך קדושים
את לתקן כדי בגלגול לבוא צריך רבנו משה זה ועל  המעכבים,

ועוד. י"ג, תיקון זוהר בתיקוני שכתוב כמו  רב  הערב חטא 

רב,ואומר  הערב  עון עצמו וזהו - זצ"ל ויטאל  חיים רבי
רבנו למשה ונשמעה"האומרים עמנו אתה  בעץ"דבר 

ו ורע , טוב אלהים "הדעת  עמנו ידבר תורה."אל בסתרי נמות  פן

ר ו צ י ק ב ת ו מ י ת מ א ה ת מ כ ח ב ק ס ע ת מ ש י מ ש ם י ר מ ו א ה ל כ
! ם י ע ו ט - ם י נ ש

המוציאיםכסברת זה בזמנינו, אשר תורה בני קצת הטועים
שכל ואומרים עולם, חיי  האמת, חכמת על רע  שם 

ח"ו, שנים בקצרות  ימות בה שמתעסק  רמ "ומי סימן יו "ד ש"ך (עיין 

להשתבש ) התחילו האנשים כי  ימ "ש , השבתאים של בזמנו שכתב -.

זי"ע:וממשיך שהיההמרח "ו הלוחות , נשתברו רב הערב בגלל
להם  ונתנו החיים , עץ מצד תורה סתרי בהם כתוב

ורע: טוב  הדעת  עץ הראשונותמצד  הלוחות  נשברו ולכן
ורע, טוב הדעת דעץ  מסטרא להם  ונתנו החיים, דעץ מסטרא 

עכ"ל. דמטרוניתא , שפחה משנה ,

ודודאחר המשכן, את בנו  ישראל , לארץ ישראל  בני  עלו כן 
נשמת את  שכחו הימים  וברבות  קבלה , למד המלך

הקבלה, חכמת  זצ "ל)התורה החת"ס וכמ "ש  בתורה , ברכו גרם .(לא  וזה
המקדש : בתי  שני  חורבן ראשון את  בית  דחורבן איבודא [וגרם

שם )ושני , ומהרח"ו  .](זוה"ק

לבבלמשם בבלי)הוגלו  תלמוד ואז (והחל ומדי, פרס ומשם
רבי של אורו להתנוצץ החל  ומאז לאדום . הוגלו
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הקדוש הזוהר  את  ללמד והחל ע"ה  הקדוש  יוחאי בר  שמעון
באחרית ישראל לעם גאולה  ולהביא השכינה  את  לתקן

זי"ע הימים. הקדוש  האר "י רבינו שבא  שעריעד  לנו ופתח
וברשותו לטוב זכור  הנביא אליהו פי על דבריו וכל אורה
כמו כעת  סכנה שום ולא  מכשול לנו ואין שגילה  מה  גילה

ממש רנובנגלות שערים מבוא  בהקדמת  שכתוב כמו
וז"ל: לעמוד ליעקב, יכולים אנו אין עתה  הזאת  החכמה  לולי

וסעד  עזר  לנו היא החכמה אבל  הזה המר כי בגלות  וכו ',
לו שיהיה  כדי  הוא גרועות בדורות עתה  זאת חכמה גילוי
עלינו יגן מי שבשמים... באבינו שלם בלבב  לאחוז עתה מגן
ובפרט והעמוקה הנפלאה הזאת  בחכמה קריאתינו לא  אם
כמו הזה בזמן שהנסתרות החי האר"י שכתב מה פי על

עכ"ל.הנגלות,

ולאובגלל זוהר  ללמוד אומר  שלא שמי  בזוהר  כתוב זה
ּבע ֹולם עני וג ֹורם בע ֹולם, נברא  ׁשּלא ט ֹוב זוהר, ְְִִֵֶָָָָָֹֹלומד

הּגלּות. ְֶַָֹואר ְך

ּוׁשלשהוכמו אר ּבעים ּתּקּון הקדוש זוהר בתיקוני (דףשכתב ְְִִַָָֹ
ע"א) צ ֹווחיםפב  יבׁשה, והיא  יבׁש ׁשהּוא זמן ּבא ֹות ֹו :ְְְְְִִֵֵֶַָָ

ואין  ק ֹול  ואין יׂשראל , ׁשמע  וא ֹומרים ּביח ּוד  למּטה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָהּבנים
ׁשּכת ּוב זהּו כח)עֹונה. א מי (משלי  וכ ָך אענה. ולא  יקראנני  אז ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶָָָָֹֻ

ּומּתֹורה ּפה ׁשּבעל  מ ּתֹורה וחכמה קּבלה  ׁשּתסּתּלק  ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּגֹורם
ולא מוסיף  [והגר "א  בהן יׁשּתּדלּו ׁשּלא וג ֹורם ְְְְִִֵֶֶֶַָָֹׁשּבכתב,
ּוב ּתלמּוד, ּבּתֹורה  פׁשט א ּלא ׁשאין ואֹומרים בהן] ְְְְִֵֶֶַַַָָָאשתדל 

גן. ּומא ֹות ֹו נהר  מאֹותֹו הּמעין את יסּלק  ה ּוא  ּכאּלּו אֹויּבו ּדאי  ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
ׁשּבכתב  ּתֹורה  אֹות ּה ילמד ולא בע ֹולם נברא ׁשּלא טֹוב ְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹֹלֹו,
ובה ּו, לתה ּו העֹולם  החזיר  ּכאּלּו ל ֹו ׁשּנחׁשב ּפה , ׁשּבעל  ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹות ֹורה 

ּבעֹולם עני ה ּגלּות .וגֹורם וארְך ְְִֵֶַָָָֹֹ
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, ם ל � ע - ן ד ב א ו ג ר ה ו ה 4 ב � ב ר ח ו ת � 5 נ ע ם י מ ר � ' � ם ה ל י � ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָא
ח י ש מ ה ת א ם י ב כ ע מ ו

יֹורדובזוהר  ׁשהּׁשכינה ּבזמן  ּבו ּדאי  ל ': הר ּוחתיקון ל ּגלּות , ת  ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָ
מ ּׁשּום ּבּתֹורה, ׁשּמתע ּסקים א ֹותם על  נֹוׁשבת ְְִִִֶֶֶַַַַָָה ּזֹו
ּכְך: ותאמר  ק ֹול , נע ׂשית הּזֹו והר ּוח  ּביניהם, נמצאת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשהּׁשכינה
ה ּלב, ואטּומי העינים סת ּומי  בנחיריהם, ׁשּׁשנה י ׁשנים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאֹותם
לדעת הׂשּכל  ּבלי  לב לכם ׁשּיׁש הּׁשכינה, אל והתעֹורר ּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָק ּומּו
נא קרא  ּכמֹו קרא , אֹומר  ק ֹול  - הּדבר  וסֹוד ביניכם. והיא ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָאֹותּה,
ּכל אקרא , מה א ֹומרת  והיא ּתפנה, מּקדֹוׁשים מי ואל  ע ֹונְך ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָהיׁש
ּכציץ חסּדֹו וכל חציר, ׁשא ֹוכל ֹות  ּכבהמֹות הם הּכל חציר , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּבׂשר 
א ּלּו ּכל ואפּלּו לעצמם. ע ֹוׂשים ׁשע ֹוׂשים, החסד ּכל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּׂשדה ,
עֹוׂשים. לעצמם - ׁשע ֹוׂשים חסד  ּכל  ּבּתֹורה , ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָׁשּמׁשּתּדלים
וזֹוהי  לע ֹולם, י ׁשּוב ולא  ה ֹולְך ר ּוח הּמה ב ׂשר  ּכי וּיזּכר  זמן ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹֹּבא ֹות ֹו
ולא העֹולם מן  ל ֹו ׁשּילְך ׁשּגֹורמים מי להם א ֹוי מ ׁשיח, ׁשל  ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹר ּוחֹו
רֹוצים ולא יּבׁשה, הּתֹורה את ׁשע ֹוׂשים הם ׁשאּלּו לע ֹולם, ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹי ׁשּוב
החכמה, מעין ׁשּמסּתּלק  וג ֹורמים הּקּבלה, ּבחכמת  ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָלה ׁשּתּדל 

יבׁשה, ב' ונׁשארת  מּמּנה, י ' ענ ּיּותׁשהיא ׁשּגֹורמים להם אֹוי  ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָ
רּוח  היא ׁשּמסּתּלקת  הּזֹו והר ּוח ּבעֹולם, ואבדן והרג ּובּזה  ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָוחרב 

ּובינהה ּמׁשיח, חכמה  ר ּוח  והיא  הּקדׁש, ר ּוח והיא  ׁשּנתּבאר , ּכמֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
הוי"ה. ויראת  ּדעת ר ּוח  ּוגב ּורה, עצה  ְְְִֵַַַַַָָר ּוח 

ם ה י מ ת א ת ע ד ל ה ב ו ש ת ב ב ו ש ל ם י כ י ר צ ל א ר ש י י נ ב
ת מ כ ח ו ש ו ד ק ה ר ה ו ז ה ת א ד ו מ ל ל ו , ם כ ל מ א ו ה י מ ו ם י ד ב ו ע

ה ל ו א ג ה א ו ב ת ה ז י ד י ל ע ו ה ל ב ק ה

ובקשוהמרח"ו בתיובתא , ישראל  בני  דיתובון עד ממשיך ...
אלהיהם. ה ' אתאת  וידעו תורה . ברזי  וליודעו להכירו

מלכם. הוא ומי עובדים, הם בחכמתמי לעסוק  יזכו וכדין
ידי  על  וימתקו " עץ, ה' "ויורהו הכתוב  שאומר  כמו האמת 

מהימנא ברעיא  נשא  בפרשת  שאמר  וכמו ע"ב)המשיח , קכ"ד (ד'
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האי  דאיהו דחיי מאילנא למיטעם ישראל דעתידים ובגין  וז"ל 
דאיהו ורע  דטוב ואילנא  וכו ' גלותא מן ביה יפקון הזוהר  ספר 

[עכ"ל]. וכו' יתיר ישראל על  שליט לא  והיתר  איסור

החרדיתבשנת  עדה  של צדק  דין הבית קמו  תר "פ
ורבני בירושלים, זצ "ל  זוננפלד הרי"ח של  בראשם

לסיים ישראל  כל על וציוו  הקודש , הקדוש ארץ  הזוהר  את 
להביא לעולם, הבאות  הקשות  הגזירות  לבטל  פעמים, 1000
וחזרו האמיתית. לגאולה תיקון לזה וקראו  ברחמים, גאולה

בתרפ"א. כך על  וקראו 

הזוהרובשנת  מרכז זוננפלד  הרי"ח  בראשות  נוסד  תרצ"א 
הדף את  יעבור ולא חוק  ישראל  לכל ותיקנו  העולמי 
הזוהר לימוד  את  שהפסיקו בגלל  ואז  הקדוש. הזוהר  של  היומי 

זצ"ל, אשלג  האר "י בקול  שמעו ולא  אריז"ל הקודש נשמת  (שהיה 

הנוראה ) השואה ומגוג ].פרצה גוג  מלחמת של שני [שלב

הארוריםבשנת הנאצים ישראל לארץ  גם שבאו ידוע תש "ג 
שלימ "ש, הראשון הכרך כשיצא הסולם: בעל אמר

ובזכות מפלה, ימ"ש לרשע  יהיה הסולם ביאור  עם הזוהר
לו היה הסולם, פירוש עם זוהר  של הראשון הכרך שיצא 

הקודש. לארץ  להיכנס הצליח  ולא  מפלה,

החרדיתומאז העדה של  צדק  דין הבית  ישראל גדולי יצאו
הספרדים, של המקובלים גדוליםוגדולי  קורא'ס בקול 

של היומי דף  פנים כל על של לימוד  לקבוע  ישראל, בר לכל
ותרצ"א. תרפ"א שנת תקנת  את לחדש  הקדוש, הזוהר

ע "ג ,בשנת ע "ב, ס"ח , ס"ד , ס"ב, תשס"א, קולתשמ"א, יצאו
חדשים. קורא'ס

ומגוגעכשיו גוג  מלחמת  של  והסופי השלישי שלב מגיע
נאמר  יג)שעליה וכו'(זכריה  הארץ בכל (ועיין "והיה
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קי"א) והמשכיליםסנהדרין רבים, ויתלבנו  ויתבררו ו"ויצטרפו 
הרקיע " כזוהר  ינצלו )יזהירו הקדוש זוהר  שלומדים .(אלו

זוהרועתה של אחד דף אם כי מעמך, דורש ה' מה ישראל
ביום )הקודש דקה .(שלוקח

אלי!מי כמלאכיםלה ' יהיו הגאולה  בזמן אומר: המרח"ו
דאצילות : התורה בחכמת כמלאכי עוסקים יהיו אז כי

מטטרו "ן  בתורת  ולא  דאצילות, התורה בחכמת  עוסקים עליון
הזוהר בספר  אמרו עוד  גשמיים. וספורים במלבושים מלובשת 

ששית ) חבורא(תקון מהאי לתתא יתפרנסון נשא בני וכמה וז"ל:
בארץ". דרור וקראתם ובגיניה יומיא  בסוף  בתראה בדרא  דילך 

א ו ב מ
ו י ל א ה ל ג נ א " ע י ז י א ח ו י ר ב ן ו ע מ ש י ב ר י ק ו ל א ה א נ ת ה

ו ל ר מ א ך כ ו ם ו ל ח ב

יוסףכבר  הרב  בדורו, המקובלים גדול אצל  קבלה  למד מנעוריו 
"יין  הזהר ספר  על  פרוש  - יהודה " לחם "בית ספריו  חיים.

וה"א רבא " ה "אידרא על  פירוש  - זוטא".הרקח " ידרא

ם י ט פ ש מ ד א ב ס ל ע ר ו א י ב - " ש פ נ ל ק ו ת מ "
" ח ק ר ה ן י י " - ר פ ס ה ת ס פ ד ה ב ץ פ ח י א ח ו י ר ב ן ו ע מ ש י ב ר

שהיה:מעשה 

השני כאשר ביומו  ישראל, לארץ פתיה יהודה רבי עלה
עדס. אברהם רבי הגאון הרב  לבקרו  בא בירושלים,

"מדוערבי בהתרגשות  אותו ושאל הראוי  בכבוד קיבלו יהודה
לבקרני ? לבוא עצמו  את  כבודו  הטריח

"מהוהשיב אליך" באתי  מאוד חשוב "בדבר  עדס: הרב לו 
פתיה. הרב  שאל  - הדבר?"
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לא"כבודו ועדיין זוטא  והאדרא רבא האדרא על  פירוש כתב
את כתבתי - פתיה הרב  ענה  - "כן, אותו? הדפסת
על למעכ"ת ידוע  מניין אך שנה. עשרה  כחמש  לפני  הפירוש
ורק מעולם אדם לשום גליתיו  לא  זה דבר כי  זה? פירושי

כך". על  יודע  אאמו"ר 

רבי הרב האלוקי התנא  אליו  נגלה  כי לו סיפר  עדס אברהם
לו: אמר וכך  בחלום זיע "א יוחאי בר  שמעון

גדול"בימים  רב מבבל, ארי לירושלים לעלות  צריך הקרובים
פירוש  כתב אשר פתיה, יהודה  בשם עצום ומקובל 
שנים כמה וזה  שחיברתי. זוטא" וה"אידרא  רבא " ה"אידרא  על
שיוציאו עליו  להשפיע  אבקשך  הדפיסו. ולא באמתחתו  נמצא 
אמיתות את  לוודא כבודו אל  באתי כן על בזה" לו ולעזור  לאור 

הפירושי . את  להדפיס כבודו על  ולהשפיע החלום

רציתי ענה ולא  לימים, הייתי "צעיר  ואמר : פתיה יהודה רבי
מסכימים מהשמים כי לי , ברור כעת אך לאור, להוציאו
לאחר רק  אך בקרוב ". לאור  אוציאו  ה' בעזרת  והנני לפירושי,
פתיה הרב נאלץ מחלות בשל  הספר , הודפס שנים שלוש 
הפירוש  הדפסת  נשלמה ושם שבבבל  בגדאד לעיר לחזור 

האדרות. על

ה א ר א ל ו ל י א כ ת מ א ה ת מ כ ח ם ע ט ם ע ט א ל ש י מ
. ה ר ו ת ל ש ה נ ו ב ל ע מ ת ו י ר ב ל ם ה ל י ו א ו ו י מ י מ ת ו ר ו א מ
ה י ל ב ט ת ו ר ת ס נ ב ק ס ע י ל ן י א ת ו ל ג נ ב י ל י ד ר מ ו א ה ו

א מ ל ע ב י ר ב י א א ל ד

הזוהראמר  ספר  דבהאי שתיתאה  בתיקונא  שמעון לרבי אליהו 
בתראה. בדרא  אתגלייא כד גלותא  מן יתפרקון

יותרופי' הארץ  עם היה שאם  בקיצור, וז"ל שם מלך  כסא  הרב
לטייל אין  כי קבלה לומד אינו אם פוגם אינו כי לו טוב



דמשפטים  מבוא סבא בשנה] 43 [יום  חשוון יג ליום הלימוד מג סדר

ויין בשר  כריסו  שימלא  קודם תורהבפרדס דיליף מאן אבל
פוגם  ואדרבא קבלה ילמוד לא אם גדול כך כל עונשו שבע"פ

ו"זלבלימודו י"ז הקדמה  סוף הגלגולים בשער  עסק (כמבואר שלא ומי

וכו ' דאצילות  בת"ת  פוגם התורה להיעו"ש )בסודות  יוליף  דלא ליה  וטב
הכל שבירת  סוד  שהוא  ובהו לתהו עלמא אחור  וכו '.כי ומיים

הספרים  מתוך או חבר או קבלה  שילמדהו רב לו לקנות שיכול
גלותא אורך גורם שמעון ובפירושומתרשל  לרבי  אליהו אמר 

כד  גלותא מן יתפרקון הזוהר ספר  דבהאי שתיתאה  בתיקונא
בונה בעלמא בגירסא הזוהר לימוד כי בתראה, בדרא אתגלייא
אחד  מאמר  פירוש ולהבין ללמוד  יזכה אם שכן כל עולמות
בלימוד  יעשה שלא מה אחת  בשעה למעלה תיקון  בו יעשה 

תמימה שנה  עכ"ל.הפשט  ,

ת מ א ה ת מ כ ח ב ק ו ס ע י ש ד ע ם ל ש א ר ק נ ם ד א ה ן י א

האמתואין  בחכמת  שיעסוק  עד שלם נקרא  כמ"ש האדם
שלים נש בר איהו  כדין סע "א  דצ"ט דמשפטים בסבא

וכו '. דביתא  מארי ודאי  תורה בעל 

ם ל ש ה ר ו ת ל ע ב ו נ י א ה ל ב ק ד מ ו ל ו נ י א ש י מ

נ"ב וכתב שם מלך לומד במקדש שאינו מי שכל למדת  הא
שלם. תורה  בעל אינו עכ"ל.קבלה 

י מ י י ק ו ו ה ד ן ו נ י א " ת מ א ה ת מ כ ח ב ם י ק ס ו ע ל א ר ו ק ר ה ו ז ה
" י נ י ס ד א ר ו ט ב

ע"א)בהעלותךובזוהר קנ "ב  האמת(דף בחכמת  לעוסקים קרי
דסיני בטורא קיימי דהוו עבדי אינון חכימין וז"ל : ,

אלא מסתכלי לא  דסיני בטורא  דקיימו  אינון עילאה דמלכא
א "מ  ונ"ב וכו'. ממש אורייתא  דכלא עיקרא דאיהי בנשמתא
הר על עמדו לא התורה סודות  יודעים שאינם אותם משמע

עכ"ל.סיני ,
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ה " ב ק ה ל ן ב א ר ק נ ת מ א ה ת מ כ ח ב ק ס ו ע ש י מ

להקב"הגם בן נקרא הוא  האמת  בחכמת  שעוסק  כמ"ש מי
בהר  פ' ע"ב)בסוף  קי "א יעו "ש.(דף מהימנא , ברעיא 

ל כ ת א ל י צ ה ל ל כ ו א ר ה ו ז ה ת ו כ ז ב ק ר ש , א ר ו נ ה ם ו ל ח ה
ך כ ר ח א א ר ק ש ה מ ו – ר י ע ה

ח "רואעידה  של האבלות  ימי ז' בתוך כי  ע "ז נאמנה עדות  לי
ז"ל א'שמעון זקן אלי משהכמה "ר בא שלום צאלח

שינא מבהיל (ז "ל)הי"ויעקב  חלום אתמול שראה  לי  ואמר 
אמר זו רק אופן בשום בחלום ראה מה  לו להגיד רצה לא אמנם

עליך העליון בעולם שהסכימו בחלום לו אמרו הכותב)כי אני (עלי

נ"ע שמעון ח"ר  מקום  ממלא עוז להיות  בכל להשתדל וצריך
על  לבך על עלתה  אשר  המחשבה  ואותה  הזאת. העיר  לטובת 

בס  ללמוד אתמול בליל צריךמשכבך נ"ע שמעון ח"ר  פרי 
ידוע תתרשל ואם כלל . עיכוב בלא בפועל לקיימה  להשתדל

גדולה . בסכנה  יהיו  העיר אנשי שכל הזקן תדע דברי היו כאן עד
שלום  הנז"ל.צאלח

ר צ ח ה ח ת פ ב ד מ ע ו י ל א א ב ו ר ז ח ת ו ע ש ' ג ר ו ב ע ר ח א
ך ל ם ו ק י ל ע ק ע צ ו ל ב ל ו ב מ כ

כמבולבלואחר החצר  בפתח ועמד  אלי ובא חזר שעות  ג ' עבור 
לך וקח  נ"ע  שמעון ח "ר  לבית במהרה לך קום עלי  וצעק 
עליך, דברתי אשר הוא רק  דבר  לא כי עליך הנצרך ספר  משם

לדרכו. חזר  ותיכף  עמי דבריו  היו  כאן עד

ם י י ח ץ ע ד ו מ י ל ל ע ן ו ז מ ר י ש ם ו ל ח ה ת נ ו ו כ ת א י ת ע ד י

חייםואני עץ לימוד  על  שירמזון החלום כוונת  את  ידעתי  הדל 
אזרתי הנזכר. התרע "ה שנת  בתחלת  הסוכות אחר  ותכף

לי  והיה גדולה בשקידה בע"ח  ללמוד והתחלתי  חלצי כגבר
קברי  על  ולצאת ולצעקה  לתפילה  והיום ללימוד  הלילה



דמשפטים  מבוא סבא בשנה] 45 [יום  חשוון טו ליום  הלימוד מה סדר 

יום בכל ולעמוד הציבור  עם ולתעניות  ולסליחות  הצדיקים
הצרות מפני בצדקות  ולהרבות ברית כורתי ז' עם התהלים

סבבונו. אשר 

ע י ד ו ה ל ו ע ד י ל ת ו ר ו ד ה י מ כ ח ל ת ר כ ז מ ת ו י ה ל ה ז י ת ב ת כ ו
ם ל ו ע ל ם י מ ר ו ג ת ו ע ר ו ת ו ב ר , ת ו ר צ ה מ כ ש ע ד ו ו ה ל ו

ה ר ו ת ה י ז ר ק ס ע מ ם ל ש ר ת ה ב

ולהודיעוכתבתי לידע  הדורות  לחכמי  מזכרת  להיות  זה
לעולם גורמים ורעות  רבות  צרות, שכמה ולהוודע 

התורה רזי מעסק  הנז"ל בהתרשלם בתיקונים דגרים כמ"ש 
צרת וקוצר השכינה  גלות  וקוצר  וכו'. גלותא ואורך עניותא
בידם  שיש על בצאורם תלוי הוא  הכל גלגולם וקוצר  ישראל
משיעור למעט רוצים ואינם האמת  בחכמת לעסוק יכולת
וסודותיה תורה  ברזי לעסוק פנאי ולהניח להם הקבוע לימודם

בעדם. יכפר  רחום והוא 

עניא לחמא האי המחבר  כ"ד
יצ"ו פתייא  ישועה יחזקאל  ישועה  משה יאודה הצעיר

(ïåùàø ÷ìç äãåäé íçì úéá åøôñì äîã÷ä êåúî)

ל " ח מ ר י ר ע ש ר פ ס ב ע " י ז ש ו ד ק ה ל " ח מ ר ה י ר ב ד
( ת מ א ה ת מ כ ח ת ד מ ל מ ה מ , ר מ א מ - ה צ ד ו מ ע )

ל כ א ר ב נ ך כ ל י כ ה ר ו ת ה ת ו ד ו ס ב ק ו ס ע ל ל א ר ש י ל כ ת ב ו ח
ל א ר ש י ו י ה י ש ה ל ע ת י ו ך ר ב ת י ו נ ו צ ר ה ז ו , ו ל ו כ ם ל ו ע ה

ת ר ש ה י כ א ל מ כ ם י ש ו ד הואק הרי כן עושה שאינו [ומי
רח"ל] טובה כפוי ח"ו

וגו'כתיב: יתהלל  ואל  בחכמתו  חכם יתהלל בזאת"אל אם כי
אותי" וידוע השכל  המתהלל  ב)יתהלל ט, מכאן (ירמיהו

ול  להשכיל היא בה, בוחר  שהקב "ה  שהחכמה , בוראיה, דעת 
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מה יתברך וידועכא (שא"א), "השכל אמר  ולא לדעת . [שאפשר ]
המצוות, לדעת שדי  מורה היה שאז  דברי ", "את  מצותי", את 

פרטיהם. בכל  עשייתן אותי"וסדר  וידוע "השכל כן אלא אם .
תפארת את  לדעת  האדם בני  שיתעסקו דוקא רוצה הוא 
בחכמתו". חכם יתהלל "אל בה  נאמר  חכמה שאר  וכל גדולתו .

והחכמותהפילוסופים החקירה אחרי ללכת  שצריך אומרים,
מן  כי  הבורא , יקר מהן לדעת  החיצוניות,
חכמה. שום ולא  וגדולה, תפארת שום כלל  נראה  אין  המצוות 
שקר אך האומות . חכמות  של  ההבל אחרי הלכו זה  ומפני

ודאי, ולילה"נסכם יומם  בו "והגית צותה  בפירוש  התורה כי
ח) א, התורה(יהושע ללמוד  שניהם משועבדים והלילה היום ואם .

"לא נאמר: בהדיא  והרי חכמות . לשאר נשאר  זמן עוד  אין  –
וגו' מפיך " התורה ספר  ודאי ,(שם )ימוש הדרך זו  לא  כן אם .

כזה. נתעה בשוא  להתפתות קודש, לזרע  וחלילה 

בוראנואבל לראות  נלך הדרך איזה  – למודעי אנו צריכין  עדיין
זה . יצא  לא  לבד המצוות  שמן האמת , זה כי  אין ית "ש.

גדולתו מודיע באמת  הוא אשר  החלק עצמה , בתורה  אם כי זה
באמת . אותו יודעים אז כי הנפלאים, מעשיו וסוד ית "ש,
דכתיב ישראל , – סגולה לעם לו הבדיל  הקב"ה כי והעיקר,
כהנים  ממלכת  לי תהיו "ואתם העמים", מכל סגולה  לי "והייתם

קדוש" ה -ו )וגוי ט סוד .(שמות  עומד שכאן הגדול, השורש  וזה 
הבדילם  בישראל, בחר שהקב"ה  שבשעה  באמת : האמונה
בקדושתו קדושים אותם לעשות  ורצה  הארץ. גויי  מכל  לגמרי

רז"ל ממש . שאמרו הענין  יד)והוא  עז , בקדש (תהלים "אלקים :
וכו' בקדושה  דיבורו בקדושה, הילוכו  קודש הוא  – דרכך"

פי כא) ועל יודעים, אנחנו  שאין לידע היא החכמה דעיקר זי"ע הרב כוונת 
עד  להשיג - אתיידע [רדל"אסוד  דלא  ]רישא
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ה "א) פ"ט  ברכות הקדושה,(ירושלמי מקור  הוא  הקב"ה כי  והיינו .
קדושה . של  ענינים אלא  אינם עניניו להיותכל  ישראל כל וכן

יהיו ופעולותיהם, עניניהם שכל צריך הזאת, בקדושה  קדושים
ממש. קדושה עניני עניניםהכל  עניניהם שיהיו די  אין כי והיינו 

שצריךגשמ  מצוות  בהן שיהיו פי על  אף האדם, שאר ככל יים,
ממש , קדוש עם לעשותם מספיק  אינו זה אותם. לשמור 

השרת . השרתכמלאכי כמלאכי למטה , אותם רוצה שהקב"ה 
שיהיולמעלה – זה דרך  על אינם השרת  מלאכי כי ,

רביעי  מצוות שקשרי  אלא חומריות, פעולות פעולותיהם 
קדושעלייהו, מעשיהם  וכל קדושים כולם .אלא

והיינוכן  באמת . למטה ישראל שיהיו  שהקב"הראוי כמו כי
להיות להם אין ישראל כך לישראל, אלא ביחוד  פונה אינו

להקב"ה . אלא לי"וזהופונים ודודי לדודי ג)כב "אני ו , ,(שה "ש 
תשוקתו " ועלי  לדודי יא)"אני ז , על(שה "ש מעשיהם כל ולהיות  ,

דעהו " דרכיך "בכל ענין והוא זה . ו )דרך ג, פי (משלי  על  ואף  .
שמים, לשם מכוון להיות שדי  – אותו לפרש יש הפסוק שגם
[שאר זה דרך על וכן ה', את ויעבוד שיחיה כדי  שיאכל דהיינו

עיקרו!המעשים]. זה דברי אין ממש המעשים כל  להיות אבל
שאר כל  מן לגמרי מובדלים ישראל ישארו  ואז קדושה,

כלל . סרך  בלי אנשים,אלאהאומות , – האומות וישראל שאר 
השרת . כמלאכי –

לימי כב) הקדוש זוהר התיקוני זוהר : תיקוני בהקדמת  רועי לחי באר כתב
התיקוני  לימוד  כי בהקדמתו, מלך הכסא כתב וכן תשובה  ימי ועשרת  אלול 
הגאולה  קץ לקרב וסגולתו והנשמה הגוף מטהר  אלול בחודש הקדוש זוהר 
המחבר  שם [הוא שמעון רבי - בתחילתו דעתי לענית  רמוז  כן על ב"ב,

זי"ע], הקדוש תיבותל ערקו יהל זלאהתנא ראשי דרךאלול מדברא, ועל ,
ושמתי  וגו ', צדא  לא  ואשר בכתוב רמוז אלול כי חיים, עץ בפרי שכתוב מה
עכ"ל. והבן, כנזכר למדברא, וערק אזל רמז , ולזה שמה, ינוס אשר מקום  לך
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ענין על הוא משכיל , להיות  האדם שצריך מה עיקר כן,
בעולמו, המתפשטת יתברך  נתקדשוקדושתו שישראל

ואיךבה דרכיה, הם ומה הזאת, הקדושה  ענין מה –
לקראתה  מזדמנים ואיך  כראוימתפשטת , בה  ומי להתקדש  .

באמת  יראה זה, אלאשיראה נבראת  לא כולה  הבריאה  כל איך
זה והיינובשביל ראשית". שנקראו  ישראל בשביל – "בראשית 

ד) לו , בהדיא(ויק "ר ויראה  לפי. אלא נברא לא העולם כל כי
ישראל  על  קדושתו  להשרות הקב"ה הכנותשנתאוה  וכמה ,

לה, ראוים יהיו  שישראל שצריך ודאי כי  זה. לענין הכין גדולות 
בכל  והמצוות  התורה כל ישמרו כן אם  אלא לה ראוים ואינם
בכל  שלה  למשמרת  ומשמרת  ופרטותיהם, דקדוקיהם

הכל. תלוי בזה  כי חומרותיה ,

בכמהאבל גדולים, גלגולים וכמה הענין, לזה הכין  דרכים  כמה 
עמוקה , העתידותחכמה כל צופה יצרבהיות  לתת ורצה ,

זימן  לחטוא, עתידים שהיו ומפני  האדם. בני בו לנסות הרע ,
גדולים, גלגולים כמה ישראל מתחילה יתוקנו הכל שבסוף  עד 

נצחים. לנצח בהם מתפשטת  זאת  קדושה  ותהיה גמור. תיקון
וישראל. הקב"ה שבין הגדולה האהבה  ענין שאינווהנהוזהו מי

ידוע אינו כי באפילה , כעיור  הולך שהוא נקרא אלה , דברים יודע
מה על  שכן וכל העולם , מתקיים  מה על חי, הוא מה  על כלום 

כולו . העולם עומד

היוועל ואינם זה שרואות  לבריות  להם "אוי חז "ל צועקים 
עומדות" מה  על יודעות  ואינם עומדות  רואות , מה  יודעות 

ע"ב) יב, של(חגיגה שבחם ולא  ב"ה, מקום של כבודו זה  אין כי  .
ועושה מעבדיו, אחד שאוהב למלך דומה: זה למה הא  ישראל .
שלא בעיניו הייטב אהבתו , בעבור גדולים דברים כמה  בעבורו
ולא האלה, הרבים הדברים לכל  בלבו שם ההוא העבד יהיה 

הזה, הדבר  כן לו. עשה מה לדעת  אפילו כל ירצה באמת, כי
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את אוהב שהקב"ה האהבה על  אלא עומד אינו  ומלואו העולם
כזה,ישראל. גדול  דבר לראות  לב שמים אינם ישראל  ואם

ה '? בעיני הייטב

לעוסקיםזהו  וקורא  זה , על  כך כל  צווח  שרשב"י הטעם
פוקחים אינם כי  בתרדמה, ישינים שהם התורה, בפשט 
הם כאילו אותם, אוהב שהקב"ה באהבה לראות כלל  עיניהם

אליו. טובה כפויי דרךח "ו יודעים ואינם  רואים שאינם ועוד,
ואומר מצוה התורה והרי יתברך, בו הדבקות  ואת  כלל, הקדושה

תדבק" כ )"ובו י , המתדבק(דברים על שפירשו  פי על  ואף  .
פשוטו. מידי יוצא  מקרא  אין סוף סוף  אבל חכם, בתלמדי

גמור בדביקות  ממש בו לידבק ישראל שצריכים לדעת,והאמת ,
בהם. וללכת קדושתו, פי על המיוחדים כן דרכיו על והנה

קדשים "אמרו: קדש  – השירים הפתיחה )"שיר  סוף רבה, .(שה"ש 
הענין  זה על  ממש מיוסד הוא וכלכי הזאת , האהבה ומפרש ,

ישראל, עם בקדושתו להתדבק הקב"ה שמשתדל  ההשתדלות 
יתברך, אליו תשוקה  זה  כנגד להקביל צריכים  שישראל

ממש דביקות  .להתדבק

הרבים,והנה  בעונותינו הגלות פרי אתזה  ישראל ששכחו
ואין  בתרדמתם, משוקעים  ישינים, ונשארו הזה , הדרך

לזאת לבב צרתה.שמים  על שק חוגרת תורה  אנחנו.אבל והנה 
לישרים  קיר . המגששים  ממש כעורים  עולם, כמתי במחשכים 
עיורות , עינים  לפקוח  אדרבא אלא הזה, בדרך ללכת נאוה  לא

הקדו ולדעת  ה ', אהבת ממש .ולראות בה  להתקדש ודרכיה, שה

ביאורוהנה אלא אינה כי הקדושה , האמת  חכמת  ענין זה כל 
ית "ש  האדון שרצה מה דהיינו הזאת , הקדושה ענין

בריותיו, על פירוש להשרות הזמנים, לכל לזה שסידר  והסדרים
חלוקי  נפק  וכאן העבודה. זמן שהוא  הזה, העולם לזמן –
להיות ראוים שישראל  לזמן – זכאים שישראל לזמן סדרים:
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שראוי  לזמן בגלות , להיות  צריכים שהם ולזמן  אדמתם, על
אפילו כן, פי על  ואף להסתיר . שראוי  ולזמן פניו, להם  להאיר

– פנים הקדושה .בהסתר להם קבלתלקיים לזמן – כך ואחר 
נצחים. לנצח  לבא לעתיד שהוא חכמתשכרם, כל  נמצאת 

ישראל  של קדושתם ענין  על זה, ענין  על  רק עומדת ,האמת
להם  יש  שישראל ואיך מקדושתו, בהם מתדבק שהקב"ה איך
זה על ואיך שמו, יתברך בקדושתו  ועבודתם בתשוקתם  לידבק
ועד  היותה  למאז כולה, הבריאה וכל  העולם , עניני כל עומדים

עד. עולמי

ר � 9 � : ר ע - א - ם � 5 ה ה 9 ִֵֵַַַָֹה

יח-כ )הנביאאומר ג פרק צּדיק(מלאכי ּבין ּוראיתם "וׁשבּתם :ְְְִִֵֶֶַַ
ה ּיֹום הּנה ּכי עבדו. לא לאׁשר  אלהים עבד  ּבין ְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֹלרׁשע 
אתם ולהט ק ׁש ר ׁשעה ע ׂשה וכל  זדים כל  והיּו ּכּתּנּור ּבער ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹֹּבא 
וענף, ׁשרׁש להם יעזב לא  א ׁשר צבא ֹות ידוד  אמר  הּבא  ְְְֲֲֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹהּיֹום
ויצאתם ּבכנפיה ּומרּפא  צדקה ׁשמׁש ׁשמי יראי לכם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָוזרחה

מרּבק". ּכעגלי ְְְְִֵֵֶֶַּופׁשּתם

כ ּו'וכתב ּוראיתם "וׁשבּתם הּפסּוק  על הּקדֹוׁש הּקנה ּבספר  ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
"וׁשבּתם ה ּפסּוק  על  הּקדֹוׁש הּקנה ּבספר  וכתב ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַָָָָלאׁש
ולא ּבּנגלה ּדוקא ׁשע ֹוסק  מי ּכי  עבדֹו", לא לא ׁשר  כּו' ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּוראיתם
חכם, ּתלמיד נקרא אינֹו ּגם עבדֹו", "לא נקרא  הּקד ֹוׁש ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹֹּבּזהר 
הּפנימית, חכמה על רק  אינֹו חכם ׁשם ּכי ּתלמיד, ּבׁשם ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָרק

ׁשם... ְָָיע ּוין

יּודעוכיון  כּו'... האמת  חכמת לּמּוד  מעלת  ּגד ֹולה ּכּמה ׁשּידע ּת ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ל ּמּוד ּכי הּקּבלה, ׁשּלֹומד  למי הּׂשכר  וגדל החּיּוב ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּגדל 
ללמד יזּכה אם ׁשּכן וכל  עלמין, ּבֹונה ּבעלמא ּבגירסא ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהּזהר 
אחת ּבׁשעה למעלה  ּתּקּון ּבֹו יע ׂשה אחד , מאמר ּפר ּוׁש ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּולהבין

ּתמימה ׁשנה הּפׁשט ּבלּמּוד  יע ׂשה ּׁשּלא מלְך,מה הּכּסא (לׁשֹון  ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

זה מ "ג)ּתּקּוני .ר ִֵַֹ
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וכלועל ּכּתּנּור", "ּבער  שנקרא והנורא  הגדול הדין יום בא  ֵַַֹזה 
הבטחה כבר  לנו יש אבל ורועד  מפחד  כולו  העולם
שמתקדש  שמי הגדול אליעזר  רבי ומהתנא  הנביא מאליהו 
זוטא אליהו דבי בתנא  כדאיתא  לפחד , מה לו אין קדוש ונהיה 

ב"ב) הכהן ישעיה  הרב בהוצאת פרמא כת"י ב'-עפ"י אות  כ ' אמר(פרק :
ואל קדושים], לפני  היו  [בני , לישראל : ברוך הקדוש להם

וגו ' קדשים לי והייתם שנאמר  הדין, מיום כו )תבהלו כ  .(ויקרא
כל כי ביאר  אשר זי "ע  הרמח "ל ה' קדוש  דברי אחרי  ועתה
על דוקא וזה השרת , כמלאכי קדושים להיות צריכים ישראל 
זוכים כיצד מובן הסוד, ותורת הקדוש הזוהר לימוד  קדושת ידי

אליהו. דבי התנא  עליה שמדבר  העליונה לקדושה

י א י כ , ' ה ש ו ד י ק ל ע ת ו מ ל ך ר ט צ ת י נ ד מ ל מ ך נ י א ם א
ד ו ס ה ת ר ו ת ד ו מ י ל י ד י ל ע א ל א ן ו ק י ת ה ת ו ש ע ל ר ש פ א

קיב .)פסחיםובגמרא  את(דף  עקיבא  רבי צוה  דברים חמשה :
אמר האסורין, בבית חבוש כשהיה יוחי בן שמעון רבי
מלמדך, איני אמר תורה, למדני  רבי  עקיבא ] [לרבי לו [רשב "י]

מלמדני אתה אין אם לו ומוסרךאמר  אבא ליוחי אומר  אני
רוצהלמלכות פרה לינק  רוצה שהעגל ממה  יותר בני  לו אמר  ,

אם לו אמר  בסכנה, עגל  והלא  בסכנה, ומי לו  אמר  להניק,
עקיבא שרבי  ורואים עכ"ל. גדול , באילן היתלה ליחנק  בקשת
אמר זה ועל  האסורים, בבית  שנה עשרים כשהיה ללמדו חשש

מלמדני אתה אין אם שמעון רבי אבאלו ליוחי אומר  אני
למלכות שאין ומוסרך האריז"ל  כתבי פי  על על  לבאר יש ,

מלכות למדת  אלא  הרשעה , מלכות כאן למלכות  הכוונה
באומרו ה ' קידוש על עצמו  למסור  אדם שצריך העליונה
למידת שנמסר  נקרא, השם קידוש  על  ובמיתה  שמע , קריאת 

כוונתו וזה העליונה, הסוד מלכות  תורת  מלמדני אינך שאם
אלא התיקון לעשות  אפשר אי כי ה ', קידוש על למות  תצטרך
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הסוד  תורת  לימוד ידי ה'),על אנחנו(סוד הזה מהסיפור  - .
היה התורה, סודות  אצלו לומד  היה עקיבא רבי אם כי לומדים,
בר שמעון רבי כמו  מלכות , הרוגי בעשרה  מלהיות להינצל  יכול

ע "ה. יוחאי 

ק " ה ו ז ה ד ו מ י ל ח ו כ ו מ כ ה ש ו ד ק ה י צ ו צ י נ ר ו ר י ב ח ו כ ו נ ל ן י א

הזוה "ק,ואין לימוד כוח  כמו הקדושה ניצוצי  בירור  כוח  לנו
בהוצאת הקודש  לשון עם הקדוש לזוהר בהקדמה כמובא 
שלום נהר  המקובלים ישיבת  ראש בנשיאות  דרשב"י היכלא 
האריז"ל, דברי  שם ומובא  שליט "א, שמואלי הרב המקובל 
מלוכה, הרוגי  עשרה  בכלל  היו בנו אלעזר  ורבי הרשב"י שגם
ורבי  הוא  והלך להורגו, שרצה הקיסר מפני שברח לזה והראיה
התיקון  לעשות ובנו הרשב "י  צריכים והיו להמערה, בנו אלעזר
רשב"י , של רבו עקיבא  רבי כמו להריגה נפשם במסירות 
ה '. ברכו אשר  השדה  מן וחרולים והקמשונים הסיגים ולהעביר

לבררואמר  וטובה משובחת דרך למצוא  יכול  "אני הרשב"י
השפע ולהורדת  הקליפות  מתוך  הקדושה ניצוצי 
חזקה יותר  הרבה התחתונים, לעולמות העליונים מהעולמות 

השם קידוש על  להריגה גופנית  נפש מסירות רבומאשר  [של
עקיבא], ביותררבי  הגדולה  בתכלית  נפש מסירת ידי על וזאת

עם  התורה לימוד  על מאוד  מאוד  שאטרח הקדושה לתורה 
ככל  התורה סודות  ואגלה עוה "ז , ותענוגי מהבלי פרישות

כולה,האפשר הבריאה  תכלית  לכולם ואפרש בגנזי, ואכנס 
אביו בגנזי  שנכנס כבן העליון העליונים,המלך אורות  ואגלה  ,

העולם, מן הגדול  החושך אבריח  הזה הגדול  האור ידי  ועל 
הקדושה" מן  והדינים הקליפות  כל  מסירתואבטל ידי  ועל .

התורה, לסודות זכהנפשו התורה סודות  גילוי ידי על  וכן
שלום  חיים לעולם להמשיך גזירות  ולבטל הקליפות  להכניע
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הזה...וחירות לדור דוקא  אותו צריך הזה הגדול הכוח כל כי
של דור  המשיח,האחרון מדינוב)ביאת  ע "כ.(מהרצ"א ,

רבי וזה [הנקרא הורקנוס בן אליעזר רבי התנא  לו שאמר  מה
בזוהר ע "ה, עקיבא  רבי הגדול  לתלמידו הגדול], אליעזר 

ע"א)בראשית  צט  דף  - וירא :(פרשת

היה,ּכׁשחלה ׁשּבת  ערב יֹום אֹותֹו הּגדֹול, אליעזר  רּבי ְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
לֹו מגּלה והיה  ּבנֹו, הֹורקנּוס את לימינֹו ְְְְְְִִִֶֶַָָוהֹוׁשיב

ונסּתרֹות. ְְֲִָֻעמּקֹות

שבתתנו ערב  י ֹומא  ההוא הגד ֹול, אליעזר  רבי  כשחלה  רבנן ְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ליה מגלי והוה בריה, הֹורקנוס לימיניה וא ֹותיב  ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָהוה ,
מלייא, בדעתיה מקבל הוה לא והוא  ומסתרתא, ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָעמיקתא 
דאב ֹוי  דדעתא דחמא כיון הוה. בדעתיה כמט ֹורף ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַָָָָָָדחשיב 

ותמ  מאה מניה  קביל  על ֹוי, עלאין.מתישבא רזין ותשעה נין ְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָָָ

ׁשּבתׁשנ ּו ערב  י ֹום אֹותֹו הּגד ֹול, אליעזר  ר ּבי ּכׁשחלה ר ּבֹותינ ּו, ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
לֹו מגּלה והיה  ּבנֹו, הֹורקנ ּוס את  לימינ ֹו והֹוׁשיב ְְְְְְִִִֶֶַָָָָהיה,
ׁשחׁשב ּבדע ּתֹו ּדבר  מק ּבל  היה לא וה ּוא ונסּתר ֹות , ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹֻעמ ּקֹות 
עליו, מתי ּׁשבת  אביו ׁשּדעת  ׁשראה ּכיון היה. ּבדעּתֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשּמטרף 

עליֹונים. סֹודֹות  ות ׁשע ׁשמֹונים מאה מּמּנּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָק ּבל

אליעזרכד רבי בכה עלאה, במיא  דמתערבי שיש  לאבני מטא ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
למה. אבא  ליה  אמר ברי . התם קום אמר  למימר, ְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָופסק 
ואימא זיל ליה אמר  עלמא . מן חלף  דאֹוחית  חזינא ליה  ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָאמר 
עלמא מן דאסתלק ובתר  עלאה , באתר תפלאי  דתסתלק  ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָלאמְך
ולא עלאין קריבין דאנון תבכי  לא  להֹון למחמי הכא ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָואיתי

בהו. ידע  לא  נש דבר  ודעתא  ְְְְִַַַַָָָָָתתאין

ר ּבי ּכׁשהּגיע ּבכה העלי ֹונים, ּבּמים ׁשּמתערבים ׁשי ׁש לאבני  ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ל ֹו, אמר  ּבני. ׁשם עמד אמר , ל ֹומר. ּופסק  ְֱֲִִֶֶַַַַָָָָֹאליעזר 
הע ֹולם. מן לחלף ממהר  ׁשאני ר ֹואה אני  ל ֹו, אמר ל ּמה? ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאּבא,
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למק ֹום ׁשּלי הּתפּלין את  ׁשּתעלה לאּמְך ואמר ל ְך לֹו, ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאמר 
לרא ֹות ּכדי  לכאן ואבא הע ֹולם, מן  ׁשאסּתּלק ואחר  ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעליֹון,
ודעת תח ּתֹונים, ולא  עליֹונים קר ֹובים ׁשהם תב ּכּו, לא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹאֹותם.

אֹותם. מּׂשיגה לא  אדם ְִֵַָָָָֹּבני 

� א ב א � � ל ע ם ת � א ל � ק ו , ם ת � א ר ; ב ל ר � ( ה י מ כ ח � ס נ כ ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹנ
< ד � = � מ ר ת � י < � � = � ה ל � ד ' , � נ י נ > � , � ת � א � = � ְְִִִִֵֵֶַָָָָל

עלעד לה ּו א ֹוליט ליּה, למב ּקר  דרא  ח ּכימי עאל ּו יתבי , ּדהו ּו ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָ
יֹותר ׁשּמּוׁשּה ּגדֹולה ּדתנינן ליּה לׁשּמׁשא  את ּו ְְְְִִֵֵַָָָָָָָָּדלא
למה עקיבא  עקיבא  ליּה אמר עקיבא, רּבי  ּדאתא  עד ְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָָָָָמ ּלּמּוד ּה.

לי לׁשּמׁשא  אתית  לאצרפא)לא  עתא אתא לא(דהא ר ּבי לי ּה אמר . ְִִֵֵַַַָָָָָָ
ע ּצמָך. מיתת  ּתמּות  אי  עלְך אתמהה  אמר  ארּתח  ּפנאי . לי  ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָהוה 

מיתתיּה. מּכלהֹון ק ׁשה ּדיהא  ְְִִִֵֵֵֶַָָֻלטייה

א ֹותםדע  וק ּלל אֹותם, לבּקר הּדֹור חכמי נכנסּו יֹוׁשבים, ׁשהיּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
יֹותר ׁשּמּוׁשּה ּגד ֹולה ׁשּׁשנינּו, אֹותֹו, ל ׁשּמׁש בא ּו ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹעל 
ל ּמה עקיבא, עקיבא, לֹו, אמר  עקיבא, ר ּבי  ׁשּבא עד ֲֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָָָָמּלּמּוד ּה.
רּבי , ל ֹו, אמר  להצרף ]? העת  באה  [שהרי אֹותי לׁשּמׁש באת  ְִִֵַַַָָָֹלא 
מיתת ּתמּות  אם עליְך אתמּה ואמר , רתח ּפנאי. לי  היה ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹלא 

מ ּכּלם. ק ׁשה ּתהיה ׁשּמיתתֹו ק ּלל ֹו ְְְְִִִִֶֶַָָָָֻעצמ ְך.

ח ת + . ה ר � � י ת � א ד = ל � , י - ר , � ל ר מ א ו א ב י ק ע י - ר ה כ -ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָ
ה ב : ר מ ה ? ע מ - ר ז ע י ל א י - ר ו י +ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָ

אפתחבכי אֹורייתא . לי  א ֹוליף  רבי ליה ואמר  עקיבא רבי ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָ
אשא אתא מרכבה . במעשה אליעזר רבי ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָפומיה 
חזיין  אנן דלית  מינה  שמע  חכימיא אמרו לתרוויהֹון. ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָואסחר 
דהוה מה הוה תמן, ויתיבו דברא  לפתחא  נפקו לכְך, ְְְְְְְְֲֲִִִַַָָָָָָָָָָוכדאין

אשא. ְֲֶַָואזל 

ּפתחּבכה  ּתֹורה . א ֹותי  ּתל ּמד רּבי , ל ֹו, ואמר עקיבא  ר ּבי ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָ
וה ּקיפה א ׁש ּבאה מר ּכבה. ּבמע ׂשה אליעזר ר ּבי  ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּפיו



דמשפטים  מבוא סבא בשנה] 55 [יום  חשוון כה ליום הלימוד נה סדר

רא ּויים אנ ּו ׁשאין מּזה נׁשמע חכמים, אמר ּו ׁשניהם. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָאת 
ּׁשהיה, מה  היה ׁשם. ויׁשב ּו החיצֹון ל ּפתח יצאּו לכְך. ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָּוכדאים

הלכה. ְְֵָָָוהאׁש

ם � ה ת י ה � ה נ י כ > ה ת א ר 5 מ ר - ד מ ה י ה א ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹל

ליהואֹוליף  וא ֹוליף  פסוק ֹות , הלכֹות מאה תלת  עזה  בבהרת ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ
דרבי  עינ ֹוי והוו השירים. דשיר  דפסוקי  טעמים ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָרי"ו
להאי  מטא  כד  כקדמיתא. אשא  ואתחזר  מיא. נחתין ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָעקיבא 

ב)פסוקא השירים כי (שיר בתפוחים רפדוני באשישֹות  סמכוני ְְְֲִִִִִַַַַָָ
קליה וארים עקיבא רבי למסבל יכיל לא  אני , אהבה ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָָחֹולת 
תמן. דהות דשכינתא  מדחילו ממלל הוה ולא וגעי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָבבכייתא 

אֹותֹוולּמד ולּמד  ּפסּוק ֹות, הלכֹות  מא ֹות  ׁשל ׁש ע ּזה ּבבהרת  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ה ּׁשירים, ׁשיר  ּפסּוקי ׁשל  טעמים ע ּׂשר  וׁשּׁשה ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָמאתים
ּכבּתחּלה. הא ׁש וחזרה  ּדמע ֹות, ז ֹולג ֹות  עקיבא ר ּבי עיני ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָוהיּו

לפס ּוק  ב)ּכׁשהּגיע  ּכי (שיר ּבּתּפּוחים רּפדּוני  ּבא ׁשי ׁשֹות  סּמכּוני ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָ
ּבבכ ק ֹול ֹו והרים לס ּבל, עקיבא רּבי  יכל  לא  אני, אהבה ּיה.ח ֹולת  ְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָָֹֹֹ
ׁשם. ׁשהיתה  הּׁשכינה מ ּיראת  מדּבר  היה ולא  קֹולֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹוהרים

ם י ר י > ה ר י � - � י ה � ם י נ � י ל ע ת � ד � ס ו ת � ; מ ע ל : � ל ה ר � ְְְֲִִִִֶֶַָָָֻה

השירים.אֹורי  בשיר  ביה דהוה עלאין ורזין עמיקתא כל ליה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָָָ
מניה פסוק  חד בשום לישתמש דלא אֹומאה ליה  ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָוא ֹומי 
בעי  ולא  בגיניה . הוא  בריְך קודשא עלמא , ליחריב דלא היכי  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָָָָָכי

ביה  דישתמשון ע"א)קמיה  צט קדושתא(דף מסגיאות  ברייתי ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ
והוה מיא , עינֹוי ונבעין וגעי עקיבא רבי נפיק  לבתר  ביה. ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָדאית 
כל עאלו  מנ ְך. ית ֹום עלמא דאשתאר  רבי, ווי רבי , ווי  ְְְִִִִַַַַַַָָָָָָָָאמר ,

להֹון. ואתיב ליה ושאלו  גביה חכימיא  ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָשאר 

ה ּׁשירים,הֹורה ּבׁשיר  ׁשהיּו עליֹונים וסֹודֹות עמ ּקֹות  ּכל ל ֹו ְְְֲִִִִֶֶַָָָֻ
ּכדי  מ ּמּנּו, ּפסּוק ּבׁשּום י ׁשּתּמׁש ׁשּלא  ׁשבּועה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹוהׁשּביעֹו
לפניו ר ֹוצה ולא  ּבגלל ֹו, הע ֹולם את יחריב לא ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשהּקּב"ה



בשנה]מבוא נו  56 [יום  חשוון כו ליום הלימוד דמשפטים סדר  סבא

ר ּבי  יצא  אחר ּבֹו. ׁשּיׁש הּקדּׁשה מרב  ב ֹו יׁשּתּמׁשּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻׁשהּבר ּיֹות
ר ּבי! וי  ר ּבי! וי  א ֹומר, והיה מים, עיניו ונבעּו ּובכה , ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָעקיבא 
החכמים, ׁשאר  ּכל אליו נכנסּו מ ּמְך. ית ֹום נׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָׁשהע ֹולם

להם. והׁשיב א ֹות ֹו, ְְֲִֵֶָָוׁשאלּו
ם � 5 : ו י + מ ה ר י א מ ה ע � מ > ה ה ת י ה ר ז ע י ל א י - ר י מ י ל :ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

י נ י ס ר ה - ה נ � 9 �ְְִִֶַַָ

ליההוה ושוינון (שעתא)דחיק  דר ֹוע ֹוי תרי  אפיק  אליעזר , לרבי  ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
חזרת עלאה, עלמא  עלמא אי  ואמר , פתח  לביה . ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָעל 
דרעי  תרי לכֹון ווי  ובוצינא . נהירו  כל תתאה מן ולאגנזא ְְְְְְְֳִִִִֵֵַַָָָָָָָָָלאעלא 
רבי  דאמר עלמא. מן דין יֹומא  דישתכחון ת ֹור ֹות  תרי לכֹון ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָווי
מפומיה שמעתא נהירא הוה  אליעזר דרבי י ֹומֹוי כל ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָיצחק 

דסיני . בטורא דאתיהיבת ְְְְְְִִִַַָָכיֹומא 
זר ֹוע ֹותיוהיתה  ׁשּתי  הֹוציא  אליעזר . לר ּבי [השעה] לֹו דח ּוקה ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָ

הע ֹולם העֹולם, אֹוי  ואמר , ּפתח  לּבֹו. על  אֹותם ְְִַַַָָָָָָָָוׂשם
ּולה ּגנ להת ּכּנס ח ֹוזר  א ֹוי העלי ֹון  ּומא ֹור . א ֹור  ּכל הּתח ּתֹון מן ז ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ה ּיֹום נׁשּכחים ׁשּיהיּו ת ֹור ֹות  ׁשּתי לכם א ֹוי זר ֹוע ֹות , ׁשּתי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָלכם
היתה אליעזר ר ּבי ימי ּכל יצחק , ר ּבי ׁשאמר  הע ֹולם. מן ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּזה

סיני . ּבהר  ׁשּנּתנה  ּכּיֹום מ ּפיו מאירה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָהּׁשמּועה
גמרא)אֹורייתא אמר ושמושא(סברית סברית  וחכמתא  גמרית  ְְְְְְְִִִַַָָָָָָָ

לא סֹופרים דעלמא  אינשא בני  כל  יהֹון דאלו ְְְְְְֲִִִֵֵָָָָָָָעבדית .
בעינא ככֹוחלא אלא מחכמתי תלמידי חסרי  ולא  למכתב  ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָיכלין
למיתן  אלא הוה , ולא  בימא. דשתי  כמאן אלא מרבֹותי ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָואנא 

מניה. יתיר לרבֹוהי ְִִִִֵַַָטיבותא
וׁשּמּוׁשאמר, למדּתי וחכמה  הבנּתי וגמרא] [למדתי ּתֹורה ְְְְְִִִֵַַַָָָָָ

לא סֹופרים, הע ֹולם ׁשל אנֹוׁש ּבני  ּכל יהי ּו ׁשאּלּו ְְְֱִִִִִֵֶֶָָָָֹעׂשיתי,
ּבעין, ּכמכח ֹול  אּלא מחכמתי תלמידי  חסרּו ולא לכ ּתב, ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹי ּוכלּו
להחזיק א ּלא  היה ולא  ּבּים. ׁשּׁשֹותה  ּכמי א ּלא  מר ּבֹותי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹואני

מּמּנּו. יֹותר לר ּבֹותיו ְִֵֶַָָטֹובה
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נשמתיהוהוו דנפק  עד דיבום סנדלא  בההוא מניה שאלין  ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָ
שבתא נפק כד  עקיבא . רבי תמן הוה ולא  טהֹור . ְְֲֲִִַַַַַַַָָָָָָָָואמר
ודמא בשריה  כל וגריר  מאניה בזע  דמית , עקיבא  רבי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָאשכחיה 
שמיא ואמר , לברא  נפק  ובכי, צוח  הוה דיוקניה. על ונגיד ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָנחית 
יתיר נהיר  דהות  דנהירותא  לשמשא  ולסיהרא אמרו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַָָָָָשמיא,

אתחשְך. הא  ְְִִַַָמנה ֹון

נׁשמתֹווהיּו ׁשּיצאה עד  יּבּום, ׁשל  סנּדל ּבאֹות ֹו מּמּנּו ׁשֹואלים ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָ
ה ּׁשּבת, ּכׁשּיצאה עקיבא . ר ּבי ׁשם היה  ולא טהֹור . ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָָֹואמר 
ודם ּבׂשר ֹו, ּכל  וׂשרט ּבג ּדֹו קרע  ׁשּמת . עקיבא רּבי  א ֹות ֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָמצא
ׁשמים ואמר : הח ּוצה יצא ּובֹוכה. צֹווח היה  זקנ ֹו. על  ונמׁשְך ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָירד 
מהם י ֹותר  מאיר ׁשהיה ׁשהאֹור  ולּלבנה, ל ּׁשמ ׁש אמרּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשמים,

נחׁשְך. ְֲֵֶַהרי 

ם ב ו ר ג ת י ה ר ו ת י ר מ ו ש ו ע ש ר ו ל ל ה י ה ר ו ת י ב ז ו ע

רבי וצריך את  אליעזר  רבי התנא וקילל  הקפיד  מפני להבין
הגמרא  פי על ליישב , ויש ז:)עקיבא, דף ואמר:(ברכות

ברשעים  להתגרות  מותר  יוחי בן שמעון רבי משום יוחנן רבי
תורה ושומרי רשע יהללו תורה "עוזבי שנאמר , הזה, בעולם 

בם " אומרכג יתגרו מתון ברבי  דוסתאי  רבי הכי  נמי מותרתניא

אפשר כג) המוצנע", דביר "הושענא רבה הושענה בתפילות אומרים  אנו
וישמע". ה' ויקשב רעהו אל איש ה' יראי נדברו "אז  כתיב דהנה  לפרש
דיבורי  לדבר אדם בני יוכלו  לא המשיח ביאת  דטרם הכוונה, לומר ואפשר 
ביניהם מדברים  אדם בני  וכששני  בצנעה, רק ית', שמו כבוד למען קודש
היטב  אזנו לנטות  צריך שמדברים , מה  לשמוע רוצה אחר  ואיש בסוד,

שמדברים. מה לשמוע

בצנעה  כך כל שידברו רעהו", אל  איש ה' יראי נדברו  "אז הכתוב שאמר וזה
ויהי' גלי, בריש שבקדושה  דיבורים לדבר ההם בימים הבושה  גודל מחמת

וישמע , ה ' ויקשב שכביכול עד בצנעה  כך אזנו כל יטה כביכול  שהקב"ה 
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שמדברים מה דיבוריםלשמוע  לב על  שם איש אין דבעוה"ר להראות ,
בצנעה . ע "ז ומדברים שניהם  מתביישים וע"כ שבקדושה ,

שאנו  במצבינו אותנו  הושע פי' המוצנע, דביר  הושענא  מבקשים שאנו וזהו 
בו, בני עומדים מאזני ומכוסה מוצנע הוא  לדברדהדיבור דכשרוצים אדם,

המלעיגים מפני הדיבורים את להצניע צריכים שבקדושה דיבורים
נא. הושע מתחננים וע"כ הזאת, בעת שמתרבים

המקובלים כתבו  דהנה  המוצנע", דביר "הושענא בקשתינו לפרש יש עוד 
י"ח תפילת [של ובקשתו  תפילתו בשפתיו להוציא לאדם אין דלפעמים
המקטריגים מאזני תפילתו להסתיר כדי מהשי"ת , הלחש] תפילת הנקראת

חי) איש בן מחשבות .(זוה"ק, יודע הקב"ה  דהרי במחשבה  יתפלל אלא (ויש ,

ע"ב, י"ב דף שבת תוס ' עי ' אדם , בני מחשבות  יודעים  המלאכים  אם הקדמונים מחלוקת בזה

אלימלך ) נועם  .ובספה"ק

הכתוב דיבר מלא ב ')ומקרא  ה', הגיגי",(תהלים  בינה ה' האזינה "אמרי
לעמקי  תבין הגיגי, בינה אומרים וכשאין האזינה , אומרים כשאני ופירש"י,

טוב. שכולו  הישראלי  מחשבות

הכתוב מאמר בזה  פירשו ויגש)ובספה "ק בי (פ ' ויאמר יהודה אליו "ויגש
הגשה  אין איתא  דבמדרש  פירוש, אדוני". באזני דבר עבדך נא  ידבר אדוני
איש כשניגש דלפעמים  יהודה, אליו ויגש לרמז הכתוב ובא  לתפילה. אלא
ידבר  העצה מהמקטריגים, תפילתו להסתיר ורוצה להקב"ה , להתפלל יהודי
לאזני  רק דיבוריו שיכנסו  באופן שיתפלל פי' אדוני, באזני דבר  עבדך נא
שאנו  וזה במחשבה. שיתפלל ע"י והיינו המקטריגים, לאזני ולא הקב"ה
שהם דיבורים אותם  בגלל  הושענא פי' המוצנע , דביר הושענא מתפללים
אנו  שאין אף בזכותם, ל -והושענא לפניך ויעלו מהמקטריגים, מוצנעים

בפה . להוציאם יכולים

הנ"ל, הכתוב ע "ד המוצנע", "דביר שכתוב מה לפרש יש יראי עוד נדברו  אז
וישמע  ה ' ויקשב רעהו אל איש יהא ה ' לא המשיח ביאת  דטרם  לרמז  ויש  ,

ביאת  למהר  כדי דבר איזה לתקן רוצים  אם כי רעהו ", אל "איש אפילו 
רק  עסוקים כולם כי לדבר, מי עם אין ב "ב, מקדשינו בית ובנין משיחנו

גשמיות , הברית )בעניני ספר באריכות  מפיו ,(ראה הגה  להוציא מפחד והוא
רק  מתפלל וע"כ כנ"ל, נגדו יקטרגו לא שהמלאכים מהשי"ת לבקש ומפחד 
הושענא  פי' הושענא , המוצנע דביר  הושענא  מבקשים אנו ולזה בלבו ,
אדם מבני הן הדיבורים להצניע אנו שצריכים בו, עומדים  שאנו במצבינו 
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ודו"ק. ממלאכים, והן

דב  "הושענא שמתפללים מה בביאור בקודש מובןורביעי ובזה המוצנע", יר
המנהיגים שמוכיחים דהתוכחה המוצנע, דביר בהושענא  שמתפללים מה
שמחביאים וצדיקים גדולים שיהיו  סגולה , ליחידי רק מוצנע הוא העם את 
אור  בספר  שמובא וכמו להוכיח, שצריכים ובמקום בשעה במחתרת א"ע
רשם אשר  זי"ע  מבארדיטשוב הרה"ק של  מכי "ק הוא  זה וספר האמת,
שם כמובא זי"ע, ממעזריטש הקדוש המגיד רבו  מפי ששמע מה לעצמו
רשע יהללו תורה עוזבי עה "כ בקיצור וז "ל ע"ב דף שם  וכתב בהקדמה,
והשומרים רשעים הם תורה עוזבי הלא  והקשה בם, יתגרו תורה ושומרי
דקרא  רישא ועוד וכו'. וצדיקים רשע יהללו  רשעים והול"ל צדיקים הם
בתרווייהו  הול"ל בם, יתגרו רבים לשון  אמר דקרא וסיפא יחיד לשון אמר 

אחיד . לשון 

חסדים וגמילות  בתורה עוסק שהוא  צדיק יש צדיקים , גווני תרי שיש ותי'
מצוה  שהיא ואע"פ לאחרים , ולא  לעצמו צדיק הוא אך התורה, כל ומקיים
הטוב  ומזגו  טבעו רכות  מגודל עכ"ז  תוכיח, הוכח שנאמר התורה ממצות 
ומתגרים בפרץ  העומדים צדיקים ויש  כהוגן. עשית  לא לומר יכול אינו 
מעשיהם על בתמידות  אותם ומחרפים ומוכיחים עולה בעושי תמיד

אתקוטט. בתקוממיך כמ "ש המכוערים

שכת  שרואים  בהיות ביותר אותם שונאים הכל הב' הצדיקים לכת והנה
זה  ומכח כ"כ, רשעים  אינם מסתמא ושותקים צדיקים הם הראשונים
לא  למה מחשים, אתם מדוע הא' הכת עם הב' הכת  ומתגרים  מריבים 
הכת  עם  מתגרים הב' כת ר"ל  בם, יתגרו  פי' וזהו צבאות. ה' קנאת תקנאו

ה'. אויבי נגד להלחם  עמהם בפרץ כן גם שיעמדו  שמים לשם הא'

ומהפכים הרשעים חוב  רואים אינם טבעם רכות מחמת  הא' הכת והנה
או  אחר , זכות או עליהם, מרננים כאשר כך הי' לא אולי ומשיבים בזכותם 
מחמת  ר"ל רשע יהללו  וזהו  הנ"ל, להעושים  שיש טובות  מדות מזכירים
תלה, על הדת  להעמיד אפשר אי  אומרים ועוד בזכותם, מהפכים  טבעם
אבל מלהוכיח, נמנעים הטענות  אלו כל ומחמת לישראל . להם הנח ועוד
נקראו  הב ' והכת  תורה, עוזבי אותם קורא הכתוב צדיקים שהם אעפ"י עכ"ז
פסוק  על משלי  על בביאורו זצ"ל הגר"א זקיני פי' וכן עכ"ל . תורה, שומרי 

עי"ש. הנ"ל,

בזכות  לנו  יעזור שהקב"ה  המוצנע, דביר הושענא מתפללים  שאנו  וזהו 
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והתעוררות , מוסר בדברי העם את  שמוכיחים בפרץ, העומדים הצדיקים
תורה . שומרי בבחינת  שהם

בשפה  רוח  בנחת  ליוצרם להקדיש בתפילה  אומרים שאנו  מה פירשתי ובזה 
להעם האמת  את  אומרים שהם פי' ובנעימה ברורה בשפה ובנעימה, ברורה

האמת . מלהגיד מפחדים ואין אותם ומוכיחים  ברורה בשפה

המוצנע דביר הושענא מתפללים שאנו בזמןוזה אותנו יושיע שהקב"ה פי' ,
העם את  שמוכיחים סגולה יחידי רק ויש מוצנע  הוא  שהדיבור  בעת  הזה

והיראה . התורה  בדרכי ללכת

יש באמת כי  מוכיחים, שלא הצדיקים אותן לשבח בזה שהכוונה א"י 
אומרים שאין צדיקים  ויש מוסר, בתוכחת העם  את  שמוכיחים  צדיקים
מהר"א  הרה"ק כדוגמת ח"ו, קיטרוג לעורר שלא כדי ישראל לבני מוסר 
שום לדבר הרשה  ולא לישראל , טוב אך תמיד רואה שהי' זי"ע מבעלז 
בתל שבת חילול שיש לפניו אומרים היו שאם כידוע בנ"י, על גנאי  דיבורי 
ואומר  לה"ר המגיד  את  משתיק  הי' הקדושה, בארצינו אחרת בעיר או אביב
ז"ל פייוול  ר' הרה"צ שמחותנו קודש" נאוה "ביתו בספר ומובא נא ". "נא,

יוה "כ על אצלו פעם ישראל )בא בארץ כבר מה (כשהי' מבעלז הרה"ק  ושאלו 
ודחהו  וכו', בעירו שיש שבת חילול אודות  פייוול ר' והשיב בעירך, נשמע 
איזה  אחר  נו". "נו, באמרו  בכלל, אתו  לדבר רצה ולא פניו מעל הרה"ק
"פייוול עוה "פ ושאלו מבעלז , הרה"ק אצל הנ"ל פייוול  ר' עוה "פ הי ' ימים
הרה"ק  ואמר  בנ "י, על טובים דיבורים  פייוול ר' ענה ואז  זיך", הערט וואס

בזה . ואכמ "ל ברענגען!", מיר  זאלסטו גרוסן אזעלכע  נאר  "אה, מבעלז:

רק  לא אותנו  תושיע המוצנע, דביר  הושענא להשי"ת, מתפללים שאנו  וזהו 
אותן בזכות גם לנו  ותושיע תעזור  אלא העם, את  שמוכיחים הצדיקים בגלל
המוסר  דיבורי ומצניעים ישראל על טוב רק תמיד  שרואים הצדיקים

ישראל. על ח"ו  רעה  לדבר  שלא  והתוכחה

למי  אוי ואמר  ידיו את  נשא שמעון ר ' בזוה "ק, דאיתא  מה  לפרש אפשר ועד "ז 
למי  אוי  זמן, באותו להמצא שיקרה מי של חלקו ואשרי זמן באותו  שיקרה
הכוונה  האילה , את  לפקוד הקב"ה שכשיבא משום הוא זמן באותו שיקרה
ואחד  אחד כל של מעשיו על ויביט  עמה  העומדים הם מי יסתכל לשכינה,
בעת  שיתקיים מי אמנם עוזר. ואין ואביט דכתיב צדיק, ימצא ולא  מישראל,
זמן ועל המלך. שמחת  של  ההוא לאור יזכה הטהורה, באמונה ויתחזק  ההוא
אחר  פי' הזהב, את כבחון ובחנתים הכסף את כצרוף וצרפתים כתוב, ההוא
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רשע יהללו תורה עוזבי שנאמר  הזה בעולם  ברשעים להתגרות
אל במרעים תתחר  "אל  כתיב והא לומר  אדם לחשך ואם וגו',
אלא, כן, אומר  נוקפו שלבו  מי לו , אמור  עולה", בעושי תקנא
עולה בעשי  תקנא אל  כמרעים, להיות  במרעים תתחר  אל 
אם כי  בחטאים לבך  יקנא  "אל  ואומר  עולה, כעושי להיות
רשע ראית אם יצחק רבי  והאמר  איני , היום", כל  ה ' ביראת 
בכל דרכיו "יחילו שנאמר בו, תתגרה אל לו משחקת שהשעה 
משפטיך "מרום שנאמר  בדין, שזוכה  אלא  עוד ולא  עת"
יפיח צורריו "כל  שנאמר בצריו , שרואה אלא  עוד, ולא מנגדו",
ואיבעית דשמיא, במילי  הא דידיה  במילי הא קשיא לא בהם"
שהשעה ברשע הא  קשיא  ולא  דשמיא , במילי והא  הא אימא
ואיבעית לו , משחקת  השעה  שאין ברשע  הא  לו, משחקת
הא קשיא ולא לו, משחקת  שהשעה ברשע  והא  הא אימא
מאי  הונא רב דאמר  גמור , שאינו בצדיק  הא גמור , בצדיק 
ממנו", צדיק  רשע  בבלע  תחריש בוגדים תביט "למה דכתיב
"לא וכתיב בידו" יעזבנו  לא  "ה' כתיב  והא  צדיק, בולע רשע  וכי
אינו גמור צדיק  בולע  ממנו  צדיק  אלא און ", כל  לצדיק  יאונה

שאני . לו משחקת שעה אימא ואיבעית  בולע ,

יחד  עליהם מתייעצים ומלכיהם העמים  וכל רח"ל, מתעוררות  שהצרות
יתראה  אז אחת, בעצה עליהם באים וכולם רח"ל , רעות גזירות  ומעוררים
ובעת  אותו יראו העמים וכל יום , ארבעים למטה  ממעלה עומד האש  עמוד 
וכו'. צפור קן שנקרא ההוא ממקום עדן , מגן לצאת  המשיח מלך יתעורר ההוא

תורה  בידו  יהיו  לא אם פי' זמן, באותו  שיקרה למי לו  אוי הכוונה וזהו 
כי  פי' זמן, באותו  להמצא  שיקרה  מי של חלקו ואשרי טובים, ומעשים
חבירו  וחלק  חלקו נוטל והוא יתב"ש, המלך שמחת  של גדול אור  עליו  ישרה 
שהם הזמן, באותו להמצא שיקרה  הצדיקים של חלקם ואשרי בקדושה.
ולגאול עדן מגן  לצאת  המשיח מלך יתעורר שבזכותן תורה שומרי נקראים

אמן. בימינו במהרה מגלותן ישראל את
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אםרואים בפרט  ברשעים, להתגרות  פחדו  גדולים שצדיקים
לא עקיבא  שרבי הסיבה וזאת  להם, משחקת  השעה
שלטת שהייתה  בזמן האסורים, בבית  הרשב "י את  ללמד  רצה
סודות של הקדושה שבכח  האמת, אבל הרשעה. מלכות
לנו שהשאיר הירושה וזהו פחד, בלי לנצחם אפשר  התורה
אליעזר רבי ולזה  זי"ע , יוחאי בר  שמעון רבי  האלוקי  התנא 
הסוד תורת מלימוד  חיסר עקיבא שרבי כשראה  הגדול 
כי  קילל , כלומר לייט, ברבים, וללמדה לעולם תורתו להמשיך
ידי  על אלא הרשעים עם להילחם  אפשר שאי  מציאות  זוהי 
מה ועוד  הרשעה, ממלכות  ינצל  וכיצד הסוד , תורת לימוד כוח 
עקבתא האחרון בדור  ובפרט  האחרונה, בגלות ישראל יעשו
ערב וקליפת  מפריע , באין ומסתולל משתולל שהרע  דמשיחא
כביכול שנראה כדי  עד מאוד קשה  הרשע  עמלק  תלמידי רב
רשב"י  של  כוחו  את  צריך לזה  לו, משחקת  שהשעה רשע 

תלמידיו את  שצווה כמו תורתו מידותי ,בניבלימוד רקשנו  כי
לומר  הכח את לו היה בעולם מותר הוא ברשעים להתגרות 

בם". יתגרו תורה  "ושומרי כנאמר  כלהזה, הלומדים [ורק 
לומד ולא  כן עושה שאינו מי כי תורה, שומרי  נקראים הפרד"ס
של מעלבונה לבריות להם "אוי התנא צווח עליו הסוד תורת 

].(מהרח"ו )תורה ",

ך כ ב ו , ם ו י ל ר ה ו ז ף ד ת ו ח פ ה ל כ ל ו ד מ ל י ל א ר ש י ם ע ל כ
ו ל ט ב ת י י א ד ו ו ב ו , ה ז ו נ ר ו ד ל י " ב ש ר ה ת מ ש נ ת א ו כ י ש מ י

ל " ח ר ס ו י ג ה ת ר י ז ג ט ר פ ב ו ת ו ר י ז ג ה ל כ

בלימודעל ולעסוק  וללמד  וללמוד להמשיך  אנו רוצים אם כן
ילמדו ישראל עם  שכל אנו חייבים מפריע , באין התורה 
הרשב"י  נשמת את ימשיכו  ובכך ליום, זוהר דף הפחות  לכל

זה, ועוד],לדורנו החמה באור  כל [כדאיתא יתבטלו ובוודאי
רח"ל , הגיוס גזירת  ובפרט  תורתהגזירות  כל  כי  לעיל . כמבואר
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מכפר אלא  לעצמו , רק  ולא ימותו , ולא  שיחיו הוא הסוד 
הקדוש: בזוהר שכתב כמו ישראל, כל את  אמרומציל ַָעֹוד

ית ּפרקּון  ה ּזהר ספר ּבהאי ׁשמעֹון: לר ּבי לברכה זכר ֹונֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹאלּיהּו
לׁשֹון  קכ"ד: ּבדף עֹוד ּבתראה . ּבדרא אתּגליא  ּכד ּגלּותא ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָמן
ּבהאי הרקיע ּכזהר יזהירּו והּמׂשּכילים ׁשמעֹון. לר ּבי ר ּבינּו ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָֹמׁשה

– נּסיֹון צריְך לא ּבאיּלין הּזהר ספר  ּדאיה ּו ּדילְך רצהחּבּורא  ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ
ובגין  משיח  חבלי יסבל  לא  הזהר  בספר  הלֹומד  כי  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹֹלֹומר :
הזהר ספר  הוא דא דחיי מאילנא  למטעם עתידין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹדישראל

ברחמי . מגלותא  ביה ְְֲִִֵֵַָָיפקון 

ו נ י ש פ נ ת ו ד פ ו ו נ י ת ל ו א ג ל כ י ו ל ת ו ב ש ר ב ד ה ה ז

ישראל "כולנו שבטי תורת"יחד הקדוש, הזוהר ומלמדי לומדי
אשר דרשב"י, היכלא  ה ' בבית ע"ה , יוחאי בר  שמעון רבי

מעולם  השכינה משם זזה לומדים ,לא  ששם  מקום בכל כי 
ונמצא בגוון ומתעטר  בא הקדוש הרשב"י לנשמת ומתקשרים 

ממש להרשב"י אתנו מחוברים להיות אנו  שזוכים אשרינו .
שבו הדבר  זהו כי הקדוש, הזוהר כל את  וללמד וללמוד  הקדוש 
את ולהביא  הגאולה את  לקרב  נפשינו ופדות  גאולתינו כל  תלוי
מכל ישראל עם את ומציל מגן  הקדוש הזוהר וזכות  המשיח ,

בישין. מרעין מני

הרביםועל את לזכות  צריך אלא לעצמו, ללמוד מספיק  לא כן
יתקדשו ישראל  שכל עד  ישראל ! לכל ולהשמיע  וללמד
הסוד תורת  כי הקדוש, בשל"ה כמבואר  הזו , העליונה בקדושה 

וללמד להתגלות  הכינונועדה למען האחרון בדור הרבים את 
שלימה, והגאולה משיח של תורתו לקראת העולם .(של"ה )את 

ם י ש ו ד ק ה ם י א נ ת ה מ ה ל ב ק ה ת ר ו ס מ ת ל ש ל ש

מהן תנו שלשים הזקן, להלל  לו היו תלמידים שמונים  רבנן
מהן  ושלשים רבינו , כמשה שכינה עליהן שתשרה ראוים
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גדול בינונים, עשרים נון, בן כיהושע  חמה להם שתעמוד ראוים
אמרו זכאי, בן יוחנן  רבן שבכולן קטן עוזיאל , בן יונתן שבכולן
גמרא ומשנה מקרא  הניח שלא  זכאי בן יוחנן רבן על עליו
וחמורים קלים סופרים ודקדוקי תורה דקדוקי ואגדות  הלכות 
ושיחת השרת  מלאכי שיחת וגימטריאות  תקופות  שוות וגזרות
גדול דבר שועלים משלות  כובסין משלות דקלים ושיחת  שדים
דאביי  הויות  קטן דבר  מרכבה  מעשה גדול  דבר קטן ודבר 
אמלא", ואצרתיהם יש אהבי  "להנחיל שנאמר  מה לקיים ורבא ,
וכמה, כמה אחת  על  שבכולן גדול כך שבכולן  שקטן מאחר  וכי
כל בתורה  ועוסק  שיושב בשעה עוזיאל  בן יונתן על עליו  אמרו

נשרף  מיד עליו  שפורח כח.)עוף  סוכה  (גמרא

ה ר ו ת ה ת ו ד ו ס ת א ד מ ל י א כ ז ן ב ן נ ח ו י י ב ר ש ו ד ק ה א נ ת ה
, א ב י ק ע י ב ר ל ה ר ס מ ו , ס ו נ ק ר ו ה ן ב ר ז ע י ל א י ב ר ל ה ר ס מ ו

א " ע י ז י א ח ו י ן ב ן ו ע מ ש י ב ר ל ה ר ס מ ו

לוריארבי הגאון  זי"עדוד המהרש "ל  להגאון  ונכד  נין ,כד שהוא
ש  הנסתרכתב , תורת  את  בעיקר  מסר  זכאי, בן יוחנן רבי

מסר הורקנוס בן אליעזר  ורבי הורקנוס, בן אליעזר רבי לתלמידו
תורתו עיקר  את מסר עקיבא ורבי עקיבא , לרבי תורתו עיקר  את 

יוחאי . בן שמעון לרבי

אףוז"ל: אלא המשנה, אבי הוא במשנה בלבד זו בסתריולא
הקבלה יסוד אליעזר  רבי הוא למדין,המרכבה  ונמצאנו  ...

לאורכד) מוציא  ובנסתר, בנגלה התורה , חלקי בכל עצום הגרבי גאון כתבי
הנסתרות חלק על ספרים ,אליעזר עשר ששה מחבר בעל  על , דוד נפש

הקדוש  קונטרסיםהזוהר ארבעה חיבר אליעזר, דרבי הפרקי  על וביאור ,
רבי ובגדלות הגדול בשבח אליעזר רבי הוא הורקנוס בן  א.אליעזר עמק.

ב.הברכה אליעזר. הוא  האחד ג.שם  צדיק. קונטרסבית ד. ועוד, מבוא,
אליעזר דרבי  .לפרקי 
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יסודם  ותיקונים, בזוהר  שמעון רבי של קבלתו דברי שאף
אליעזר רבי של ז"ל,מקבלתו הראשונים המקובלים וגדולי  ...

מאמרי  באור  משתמשים היו הזוהר , ספר  בימיהם נגלה שלא 
הזוהר ... במקום אליעזר , דרבי פרקי

עקיבא,וביום רבי ובראשם תלמידיו  לבקרו שבאו פטירתו
לפניו, קודם ללמוד  באו שלא  עליהם מאוד  הקפיד

העת  עמוקים ובאותה  תורה  סתרי עקיבא רבי את  כמובאלימד  ,
פר ויראבזוהר ע"א)שת  צ "ח והיה(דף שניתנה, כיום תורתו מאיר 

בסיני .התורה 

כבודעוד יהיה אבות  בפרקי  הזהיר אליעזר  רבי לכך, קודם
וחזר  כשלך , עליך חביב עקיבאחבריכם רבי את  והזהיר 

זה על וצווה פטירתו חבירכם קודם בכבוד בפרקהזהרו כדאיתא 
דברכות , ע"ב)ד ' אלף(כ"ח  24 שעתידין  הקודש ברוח  שצפה ,

לזה, זה  כבוד  נהגו שלא  על למות, עקיבא  רבי .(עכת"ד)תלמידי
בספר  זה על כתב  וכבר  ה '- קנאהסוד אין הסוד דלומדי

הרשב"י  דאמר  באידרא  כדאיתא  ביניהם "אנן ותחרות
תליא" חז"לבחביבותא דאמרו האי הקדוש בזוהר  מובא  ועוד  ,

תורת בלומדי שייך אינו חבירו של מחופתו נכווה  אחד  שכל
ביניהם, גדולה  ושמחה  באהבה יחדיו יושבים כולם אלא הסוד 
חבירכם בכבוד  הזהרו  עקיבא רבי את  צווה מדוע  מובן זה  ולפי
למדה ולא  הסוד תורת את מרבו מספיק  למד שלא  מפני
ברוח שצפה כמו  בזה שיכשלו גדול חשש היה  לכן לרבים,

עכ"ל. הקודש

אש מכל להבות היו  שהם הגדולים שהתנאים רואים, זה 
שהיו בגמרא כמעט מוזכר  שלא גשמי, בגוף  מסובבים
עוסקים שהיו  שמלבד רואים כן פי על  אף  אבל קבלה , לומדים

הנגלה, עסוקים בתורת שהיו הנסתר , מתורת  נבעה  קדושתם כל 
הנסתר תורת את רבנו למשה עד תנא , מפי  תנא ומובן ולומדים ,
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רצונו שהרי  גדול , בהסתר להיות  צריך היה זה  אז, שבימיהם
שרואים בימינו  אבל  ה ', לצדיקי רק אז, יתגלה שלא  ה' של
אחרון  לדור  במיוחד נועד כי לנו, נתגלה שהזוהר  בפירוש
כדאיתא רב, מהערב להצילנו  הגלות  חשכת  את  להאיר

כידוע  ועוד  האריז "ל , גורי צמח  יעקב  ורבי  כתוב במהרח "ו
וכך נסתרות , ידעו קטנים ילדים אפילו הימים שבאחרית בזוהר 

והקבלה החסידות אבות  ממשיכיםלמדונו שאנו  ומובן  וברור  .
אנו פיהם שעל  והטהורים , הקדושים התנאים של  דרכם את 

חיינו, כל  מושתת פיהם ועל גם חיים אנו צריכים פיהם  על 
הקדוש . והזוהר  הקבלה חכמת את  ללמוד 

ת א ר ת ו י ר ז ע י ל א י ב ר ל צ א ד מ ו ל ה י ה א ב י ק ע י ב ר ו ל א
ת ר י ז ג מ ל צ י נ ה י ה , ו י ד י מ ת ל ם ד מ ל מ ו ה ר ו ת ה ת ו ד ו ס

ה ע ש ר ה ת ו כ ל מ

כגון:וכל הקדושים התנאים שמות  בכל  מלא הקדוש הזוהר 
שמעון, ר ' יצחק , ר' אבא , ר ' חייא, ר ' יוסי, ר ' יהודה, ר '
מארי  שכל  הקדוש בזוהר כתוב  וכן ועוד, ועוד אלעזר , ר '
פי  על פה שבעל תורה  את סידרו תלמודא  ומארי  מתניתין

ואין  בזה.הסוד, להאריך  צריך

אתובאמת יותר אליעזר  רבי אצל לומד היה עקיבא  רבי אלו
מגזירת ניצל היה לתמידיו , ומלמדם התורה סודות 
מגזירת תלמידיו  אלף 24 ניצלים היו  [וגם הרשעה מלכות
ממיתה שניצלו  בנו אלעזר  ורבי רשב"י על  כדאיתא המיתה],
מעלים שהם תורה, סתרי וגילו  במערה, עצמם שהטמינו על
מדינוב במהרצ"א [כמובא  השם קידוש על  ממיתה יותר  מ"ן
לשון  עם הזוהר  על  הנפלאה בהקדמה הובא - האריז"ל  בשם
שמואלי  יששכר  בנייהו רבי המקובל  הגה"צ שבהוצאת  הקודש 
שהיה בזמן  עקיבא, לרבי הרשב"י דברי  מובן ועתה  - שליט"א].

תורה, שילמדו שביקש האסורים, קי "ב)בבית  [ואפשר(פסחים  ,
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כאשר ולזה ניצל ], היה זה ידי ועל לו, אמר  הנסתר  תורת  דעל 
אבא ליוחאי דמוסרני  הרשב"י לו  אמר  יכול , שאינו לו אמר 
למסור שיצטרך מלכות  למידת  היא  הכוונה  למלכות, ומוסרך
ידי  על אלא להינצל , דרך אין כי  ה', קידוש  על  למיתה עצמו 

המהרח "ו דברי מובן [ועתה תורה . סתרי חיים )גלוי לעץ (בהקדמה

כן  אם אלא  הבנה  שום אין  בש"ס מקומות  שבהרבה  שאמר ,
הסוד, תורת פי  על  זי"ע)נפרש  הגר "א כתב  שייך(וכן  איך כאן וגם

שהכוונה וודאי אלא ח "ו, מוסר  יהיה שהרשב "י  למידתלהגיד
העליונה כדפירשנו].מלכות

כלמכל לעסוק הקדוש , הזוהר בלימוד חובתנו את רואים זה
שאת ביתר הנסתר  תורת  ללמוד  שיכולים וכמה  היום

ולעשות. לשמור  וללמד ללמוד  עוז, וביתר 

ו נ י ש פ נ ת ו ד פ ו ו נ י ת ל ו א ג ל כ י ו ל ת ו ב ש ר ב ד ה ה ז

ישראל "כולנו שבטי תורת"יחד הקדוש, הזוהר ומלמדי לומדי
אשר דרשב"י, היכלא  ה ' בבית ע"ה , יוחאי בר  שמעון רבי

מעולם  השכינה משם זזה לומדים ,לא  ששם  מקום בכל כי 
ונמצא בגוון ומתעטר  בא הקדוש הרשב"י לנשמת ומתקשרים 

ממש להרשב"י אתנו מחוברים להיות אנו  שזוכים אשרינו .
שבו הדבר  זהו כי הקדוש, הזוהר כל את  וללמד וללמוד  הקדוש 
את ולהביא  הגאולה את  לקרב  נפשינו ופדות  גאולתינו כל  תלוי
מכל ישראל עם את ומציל מגן  הקדוש הזוהר וזכות  המשיח ,

בישין. מרעין מני

ק " ה ו ז ה ד ו מ י ל ח ו כ ו מ כ ה ש ו ד ק ה י צ ו צ י נ ר ו ר י ב ח ו כ ו נ ל ן י א

הזוה "ק,לנוואין לימוד כוח  כמו הקדושה ניצוצי  בירור  כוח 
בהוצאת הקודש  לשון עם הקדוש לזוהר בהקדמה כמובא 
שלום נהר  המקובלים ישיבת  ראש בנשיאות  דרשב"י היכלא 
האריז"ל, דברי  שם ומובא  שליט "א, שמואלי הרב המקובל 
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מלוכה, הרוגי  עשרה  בכלל  היו בנו אלעזר  ורבי הרשב"י שגם
ורבי  הוא  והלך להורגו, שרצה הקיסר מפני שברח לזה והראיה
התיקון  לעשות ובנו הרשב "י  צריכים והיו להמערה, בנו אלעזר
רשב"י , של רבו עקיבא  רבי כמו להריגה נפשם במסירות 
ה '. ברכו אשר  השדה  מן וחרולים והקמשונים הסיגים ולהעביר

לבררואמר  וטובה משובחת דרך למצוא  יכול  "אני הרשב"י
השפע ולהורדת  הקליפות  מתוך  הקדושה ניצוצי 
חזקה יותר  הרבה התחתונים, לעולמות העליונים מהעולמות 

השם קידוש על  להריגה גופנית  נפש מסירות רבומאשר  [של
עקיבא], ביותררבי  הגדולה  בתכלית  נפש מסירת ידי על וזאת

עם  התורה לימוד  על מאוד  מאוד  שאטרח הקדושה לתורה 
ככל  התורה סודות  ואגלה עוה "ז , ותענוגי מהבלי פרישות

כולה,האפשר הבריאה  תכלית  לכולם ואפרש בגנזי, ואכנס 
אביו בגנזי  שנכנס כבן העליון העליונים,המלך אורות  ואגלה  ,

העולם, מן הגדול  החושך אבריח  הזה הגדול  האור ידי  ועל 
הקדושה" מן  והדינים הקליפות  כל  מסירתואבטל ידי  ועל .

התורה, לסודות זכהנפשו התורה סודות  גילוי ידי על  וכן
שלום  חיים לעולם להמשיך גזירות  ולבטל הקליפות  להכניע

הזה...וחירות לדור דוקא  אותו צריך הזה הגדול הכוח כל כי
של דור  המשיח,האחרון מדינוב)ביאת  ע "כ.(מהרצ"א ,

ה נ ש ם י ר ש ע ם י ר ו ס א ה ת י ב ב ש ו ב ח ה י ה א ב י ק ע י ב ר
חייםובמדרש יוסף  הרב  ע "י [י "ל  מהגניזה השירים שיר 

תשנ"ה], ירושלים וספר' יד 'כתב הוצאת  ורטהימר ,
הפסוק על  י"ח, ג)עמוד נאמר:(א וכו ", טובים שמניך 'לריח 

חבוש השביעי' שהיה עקיבא, רבי מלכות ] הרוגי [מעשרה
קנים, של  קולמוסים מביאים והיו  שנה, עשרים האסורים בבית 
תחת ומניחין באש, צרורות  ומרתיחין  ציפורניו, בין ונותנים
להם מוסיף  היה כך ובכל שבידך, מה הנח לו ואמרו שחיו,
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דבר וכל  עושיהם'. יהיו 'כמוהם להם, אומר  היה ומה תוכחות,
[ראה האסורים בבית  לו ושואלין שולחים היו לו  צריכין שהיו 
ירושלמי  כא: עירובין יב. סנהדרין קח : יבמות  קיב : פסחים

ש  שנה עשרים לסוף  ה"ה ]. פי "ב אסוריםיבמות בבית שהה 
ובגמרא וכו". ק "ש  עונת  והיה ליהרג, סא:)יצא  מתארת(ברכות

עקיבא רבי  את  שהוציאו 'בשעה - ר"ע  של להורג  הוצאתו את 
בשרו את  סורקים והיו היה , שמע  קריאת  זמן להריגה
אמרו שמים. מלכות  עול עליו  מקבל והיה ברזל, של  במסרקות 
מצטער הייתי ימי כל להם אמר  כאן, עד  רבינו, תלמידיו: לו 
אמרתי : נשמתך, את  נוטל אפילו - נפשך  בכל זה פסוק  על
היה אקיימנו . לא  לידי  שבא  ועכשיו ואקיימנו, לידי יבא מתי

באחד '. נשמתו  שיצתה עד  באחד  מאריך

, ו י ד י מ ל ת ו ע ד י א ל ו - ם י ר ו פ י כ ה ם ו י ב ר ט פ נ א ב י ק ע י ב ר
ע י ד ו ה ל א ב א י ב נ ה ו ה י ל א ש ד ע

ביוםוכותב אלו דברים לו  אמרו  לא  שתלמידיו יהוידע ', ה'בן
אלא להם, השיב  ואיך ב'אחד' יצאה נשמתו כי שנפטר ,
היה והוא  בשרו, את  סורקים היו  להורג  הוצאתו  לפני יום בכל 
תלמידיו. איתו  דברו ימים ובאותם שמים, מלכות  עול מקבל
איתו היו לא הכיפורים, יום שהוא  נפטר, שבו  ביום אבל

משלי  במדרש  כמסופר ב)תלמידיו, סי' בא(פ"ט הנביא  שאליהו
עקיבא]. רבי  של  מותו  על  הגרסי יהושע  לרבי להודיע 

ו ת ו מ י ם א י נ א ה י מ ת , ל ו ד ג ה ר ז ע י ל א י ב ר ן ה ל ר מ א
ו ל ר מ א , ו ה מ י ל ש א ב י ק ע י ב ר ו ל ר מ א , ן מ צ ע ת ת י מ

ן ה ל ש מ ה ש ק ך ל ש

רבי ובספר  להגה "צ מצוה ", "שירי ספר  את  הביא ה'" "סוד
על מזאלשין  אליהו הגדול בנימין אליעזר  רבי צוואת 

בנו ט"ז),להורקנוס פרק מוסר  שבט בספר  דברי (המובא שכל  שביאר ,
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שאיתא ומה הסוד, פי על  עמוקים היו הגדול אליעזר  רבי 
סנהדרין סח.)בגמרא  נכנסו(דף אליעזר  ר ' כשחלה והתניא וז"ל : ,

לו אמרו באתם, למה להן אמר  לבקרו... וחביריו עקיבא ר '
אמרו באתם, לא  למה עכשיו  ועד להן אמר באנו, תורה ללמוד
מיתת ימותו  אם אני, תמיה להן  אמר  פנאי , לנו היה  לא לו 
מיתה באיזה [כלומר  מהו שלי  עקיבא רבי לו אמר עצמן,
ויצאה טהור, הוא להן אמר  משלהן... קשה  שלך  לו  אמר  ימות ],

עיי"ש. בטהרה, נשמתו

ר ז ע י ל א י ב ר ל צ א ה ר ו ת י ר ת ס ד מ ו ל א ב י ק ע י ב ר ה י ה ם א
ם ל ו כ ו י ה ז א , ו י ד י מ ל ת ף ל א ד " כ ל ם ד מ ל מ ה י ה ו , ל ו ד ג ה

ה ר י ז ג ה ה ת י י ה א ל ו , ם י ת מ ו י ה א ל ו , י ת י מ א ת ו ד ח א ב

מפנמובן היית הקפידה  רבושכל תורת את ולימד למד שלא י
עונש  קיבל כן ועל  הסוד , פי על  שהייתה  אליעזר רבי
הסוד תורת כל את לקבל יכול  היה עקיבא שרבי  כזה , חמור 
מדינוב מהרצ"א  הגה"ק  כתב וכן ישראל . בני את  וללמד
כוח לנו  ואין  וזת "ד : טוב, ועשה מרע  סור  לספר  בהוספותיו 
בשם ומובא  הזוה "ק, לימוד  כוח כמו הקדושה ניצוצי  בירור
הרוגי  עשרה בכלל  היו בנו אלעזר  ורבי  הרשב"י  שגם האריז"ל,
והלך להורגו, שרצה הקיסר מפני שברח  לזה  והראיה  מלוכה,
ובנו הרשב"י  צריכים והיו להמערה, בנו אלעזר ורבי הוא 
רבו עקיבא רבי  כמו  להריגה  נפשם במסירות התיקון לעשות 
השדה מן וחרולים והקמשונים הסיגים ולהעביר רשב"י , של

שם ומסיים ה'. ברכו ה')אשר  סוד היה(בספר עקיבא  רבי שאם
לכ"ד מלמדם והיה הגדול, אליעזר  רבי אצל  תורה  סתרי לומד 
מתים, היו ולא אמיתי, באחדות כולם היו  אז תלמידיו , אלף 
ובנו יוחאי בר שמעון רבי כמו  - מלכות  הרוגי עשרה מגזירת ניצלים היו (וגם

שניצלו ) אלעזר ולארבי  שנאה , לא  אין, הסוד  תורת  לומדי  בין כי  ,
כמו גמור , ואחדות באהבה כולם אלא תחרות , ולא  קנאה,
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בזוהר הרשב"י ע"א)שאמר קכ "ח דף - נשא שמעֹון (פרשת רבי חדי  :ְִִֵַַ
ג)ואמר , יראתי .(חבקוק שמעָך שמעתי  ע"ב)(אמר )ה ' התם(קכ"ח  ְְְֲִִִֵַַָָָָָ

דחיל. למהוי הוה  מּלתאיא ֹות  ּתלייא ּבחביבּותא  דכתיב,אנן , ְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָ
ו ) וכתיב(דברים  אלהיָך, יי את ז)ואהבת  אתכם,(דברים  יי מאהבת  ְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

א)וכתיב  וגֹו'.(מלאכי אתכם אהבתי  ְְְְִִֶֶַָ

ואמר ,הקודש :ובלשון  ׁשמעֹון ר ּבי ג)ׂשמח ׁשמע ּתי (חבקוק ה ' ְְְִִִַַַַָָָ
ּתל ּוי  ּבחביב ּות  אנ ּו ירא . להי ֹות ראּוי  ׁשם יראתי. ְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָׁשמע ְך

ׁשּכתּוב ו )הּדבר, וכתּוב(דברים אלהיְך, ה' את  ז)ואהב ּת (שם ְְְֱֵֶֶַַָָָָָָֹ
וכת ּוב  אתכם, ה' א)מאהבת  אתכם(מלאכי וגֹו'.אהבּתי  ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָ

י א י כ , ' ה ש ו ד י ק ל ע ת ו מ ל ך ר ט צ ת י נ ד מ ל מ ך נ י א ם א
ד ו ס ה ת ר ו ת ד ו מ י ל י ד י ל ע א ל א ן ו ק י ת ה ת ו ש ע ל ר ש פ א

קיב .)פסחיםובגמרא  את(דף  עקיבא  רבי צוה  דברים חמשה :
האסורין, בבית חבוש כשהיה  יוחי  בן  שמעון רבי
איני  אמר  תורה, למדני  רבי עקיבא ] [לרבי  לו [רשב"י] אמר 

מלמדני אתה אין  אם לו אמר  אבאמלמדך, ליוחי אומר  אני
למלכות לינקומוסרך רוצה  שהעגל  ממה יותר  בני לו אמר  ,

אמר בסכנה, עגל  והלא  בסכנה, ומי לו  אמר  להניק, רוצה  פרה
ליחנ בקשת אם שרבי לו  ורואים עכ"ל . גדול, באילן היתלה  ק

ועל האסורים, בבית  שנה  עשרים כשהיה  ללמדו חשש עקיבא 
מלמדני  אתה  אין אם שמעון רבי לו אמר  ליוחיזה אומר  אני

למלכות ומוסרך האריז"לאבא כתבי  פי  על  על  לבאר יש ,
מלכות למדת אלא  הרשעה, מלכות  כאן למלכות הכוונה שאין
מלכות למידת  שנמסר  נקרא , השם קידוש  על  שבמיתה

כוונתו וזה על העליונה, למות  תצטרך מלמדני אינך שאם 
לימוד  ידי על  אלא התיקון לעשות  אפשר  אי כי ה ', קידוש

הסוד  ה'),תורת  אם(סוד כי לומדים, אנחנו  הזה מהסיפור  - .
להינצל יכול  היה  התורה, סודות אצלו  לומד היה עקיבא רבי 
ע "ה, יוחאי  בר שמעון רבי  כמו  מלכות , הרוגי בעשרה מלהיות 
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תורת לימוד כי וכו', אני תמה אליעזר  רבי  לו  שאמר  מה וזה
הוא הסוד  תורת  כל  כי ה ', קידוש  על  מליהרג גבוה יותר  הסוד 
כל את  ומציל  מכפר  אלא הוא , רק  לא  ימותו, ולא  שיחיו 

הקדוש: בזוהר שכתב  כמו זכר ֹונֹוישראל, אלּיה ּו אמר  ְִִֵַָָעֹוד
ּכד  ּגלּותא  מן יתּפרקּון ה ּזהר ספר ּבהאי ׁשמעֹון: לרּבי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹלברכה 
לר ּבי ר ּבינּו מׁשה  לׁשֹון קכ"ד : ּבדף עֹוד  ּבתראה. ּבדרא ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָאת ּגליא
ּדיל ְך חּבּורא  ּבהאי הרקיע ּכזהר  יזהיר ּו וה ּמׂשּכילים  ְְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָָֹׁשמעֹון.

– נּסיֹון צרי ְך לא ּבאיּלין ה ּזהר  ספר  כי ּדאיה ּו ל ֹומר: רצה ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
דישראל ובגין משיח  חבלי יסבל לא  הזהר  בספר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹהל ֹומד
ביה יפקון הזהר  ספר  הוא דא דחיי  מאילנא למטעם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹעתידין

ברחמי . ְֲִֵַָָמגלותא 

הרביםועל את לזכות  צריך אלא לעצמו, ללמוד מספיק  לא כן
נועדה הסוד תורת  כי ישראל! לכל ולהשמיע  וללמד
את הכינו  למען האחרון בדור  הרבים את  וללמד  להתגלות
וכמבואר שלימה , והגאולה משיח  של  תורתו לקראת  העולם

הקדוש. בשל "ה 

ת א ז ה ה מ כ ח ה ק ס ע ב ה י ו ל ת ה ל ו א ג ה ל כ

אפריםובספר  מחנה שמיני)דגל  דרש (פרשת וזהו וז"ל : כתב ,
כשיתגלה  היינו משה, משה,דרש  בחינת  יש  ודור דור בכל (כי 

משה ) בחינת היה  יוחאי  בן שמעון דרבי כברואיתא שדרש מה וידרוש ,
שורף,משה , והנה  אז הזוהר , ספר  יוחאי, בן  שמעון רבי היינו 

שיבנה הגאולה  יהיה  וממילא  הקליפות  כל שיתבטלו הינו
יהיה ההוא החיבור ידי על וגם ועד. סלה  אמן  בימינו  במהרה

הקטרוגים  והשבתת הגלות  וקלות הקליפות לאברהםבטול (חסד

כ"ד) נהר  ראשון ומניעתנו.מעין  הזאת , החכמה בעסק  תלוי הכל 
מקדשנו בית  בנין ועכוב אחור גורמת  היא בה  מלהתעסק

חיים )ותפארתנו לעץ ויטאל חיים  הרב .(הקדמת 
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הקריבועל שמים, לשם לימוד תנו יקרים, יהודים כן,
רוח נחת  לעשות הקדושה, השכינה למען מדקותיכם
את לקבל  יחד כאחד  כולנו ונלך נפשנו, לפדות לגרום ליוצרינו,

אמן. בימינו במהרה  המשיח  מלך פני  אור

”
ספר

דמשפטיםסבא
øäåæ:(à"ò ã"ö óã) íéèôùî úùøô

מן הוא א ' קי"ד  להתפאר  ידי  מעשה עד הפרשה  מתחלת המגיהים [אמרו
תלי"ת]. מדויקת הנסחא ומצאנו ויגענו הסבא

ואמר,ּפ תח ׁש מעוֹ ן àë)ר' úåîù)ׁש ּפ טים□וא הּמ  ה ¨©¦§§¨©§¥¤©¦§¨¦
וא ּת רגוּ ם, �פניהם, ּת שׂ ים דּ יניּ א□אׁש ר ין £¤¨¦¦§¥¤©§§¦¥¦©¨

א קדמיהוֹ ן. דּ ינין□דּ תסדּ ר דּ ג�גּ וּ �א, סדּ וּ רין אינּ וּ ן ין ¦§©¥¢¨¥¦¥¦¦¦§¦§¨¦¦
עוֹ נׁש יּה . �קב� וחד חד כּ � דּ אתדּ נוּ  ¥§¥¢¨©§©¨¨§¦§¦¨§¦§דּ נׁש מתין,

(àë úåîù)יעבד ׁש נים ׁש ׁש  עברי עבד תקנה Ÿ£©¦¨¥¦§¦¤¤¤§¦¦כּ י

וא ּליןּפתח ּתרּגּום: לפניהם. ּתׂשים  אׁשר הּמׁשּפטים  ואּלה ואמר , ׁשמע ֹון רּבי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
הּנׁשמֹות  ּדיני  הּגלּגּול, ׁשל סּדּורים אֹותם אּלה קדמיהֹון. תסּדר ּדי ְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּדינּיא
יעבד  ׁשנים ׁשׁש עברי עבד תקנה ּכי ענׁשֹו. לקּבל ואחד  אחד  ּכל  ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנּדֹונ ּו
נסּתרים סֹודֹות  ּכּמה  לגּלֹות ּכעת  ה ּזמן חברים , חּנם. לחפׁשי יצא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָּובּׁשביעית
התחּיבה  ּכׁשהּנׁשמה יעבד , ׁשנים ׁשׁש עברי  עבד תקנה  ּכי הּגלּגּול. ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשל
ּכתּוב  צדדים , ׁשּׁשה ּכֹולל ׁשהּוא  מטטרו "ן, העבד  אֹותֹו מּצד  היא אם ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָּבגלּגּול,
עד  ׁשנים , ׁשׁש אּלא מתחּיבת לא ׁשּלּה ּגל ּגּולים יעבד . ׁשנים ׁשׁש ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּבֹו

ׁשּנלקחה . הּמקֹום  מאֹות ֹו ּדרגֹות ׁשׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּמׁשלימה
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הכא, עידן חבריּ יא, חנּ ם. �חפׁש י יצא ¨¨¨¦¨©§©¨¦¦§¨©¥¥¦¦§©וּ ב ביעית
עבד□�ג תקנה כּ י דּ ג�גּ וּ �א. טמירין רזין כּ ּמ ה אה §©¨¨©¨¨¦§¦¦§¦§¨¦¦§¤¤¤

אתחיּ יבת נׁש מתא כּ ד יעבד. ׁש נים ׁש ׁש  ©§©§¦¨§§¦©Ÿ£©¦¨¥¦§¦עברי
מטטרוֹ ן, עבד דּ ההוּ א מּס טרא היא אם §©§¤¤©§¨§¦¦¦¦¨§¦§בּ ג�גּ וּ �א,

à"ò)דּ איהוּ  å"ö ,à"ò å"è ,á"ò ä"÷),סטרין ׁש ית כּ �י� §¦¨¦¦¦§¦
�א דּ י�ּה  גּ �גּ וּ �ין יעבד, ׁש נים ׁש ׁש  בּ יּה  ¨¨¦¦§¦Ÿ£©¦¨¥¥¦§כּ תיב

א ׁש ׁש □מתחיּ יבא דּ אׁש �ימת עד ׁש נין, ׁש ית א ¦§©§¨¤¨¦§¦©§©§¦¨¥
דּ אתנטי�ת. אתר מההוּ א ¨¦§§¦§©£©¥¦§©דּ רגין,

דּ איהיאב� ׁש כינּת א, דּ  מּס טרא היא נׁש מתא אם £¨¦¦§§¨¦¦¦§¨¦§¦§¨§¦¦
יצא וּ ב ביעית כּ תיב, מה ודאי ¥¥¦¦§©¦§©©©¦¦§ׁש ביעית
כּ יון מ�אכה, בּ יּה  �ית ודאי דּ צדּ יק, חנּ ם, ¨¥¨¨§¥¥©©¦©§¨¦¦§¨©�חפׁש י
ונׁש מתא ׁש עבּ וּ ד. בּ יּה  �ית מ�אכה, בּ יּה  ¨§§¦§§¦¥¥¨¨§¥¥§דּ �ית
�חפׁש י יצא וּ ב ביעית בּ ּה  אּת מר מּת ּמ ן, ¦§¨©¥¥¦¦§©¨©§¦¨©¦¦¦§דּ איהי

ׁש עבּ וּ דא. בּ ּה  �ית ¨§¦¨¥¨¦חנּ ם,
ã"ö óã
á"ò,האאדהכי(á"ò ã"ö óã)אמר �גבּ יּה , נחת סבא ©§¨¦¨¨¨¨©§©¥£©

ּת וֹ ספת מה רבּ י, הכי, אי ¤¤©¦©¦¨¦¥�יּה ,

ּכת ּוב?אבל  מה ו ּדאי ׁשביעית , ׁשהיא  הּׁשכינה מּצד היא הּנׁשמה  אם ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָ
ּבֹו ׁשאין וכיון מלאכה, ּבֹו אין וּדאי ׁשּצּדיק חּנם. לחפׁשי יצא  ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּובּׁשביעית
יצא  ּוב ּׁשביעית ּבּה נאמר מּׁשם , ׁשהיא  והּנׁשמה ׁשעּבּוד . ּבֹו אין ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמלאכה,

ׁשעּבּוד . ּבּה אין ח ּנם, ְְִִִֵַָָָלחפׁשי
ׁשהיא ּבין  לּנׁשמה ּתֹוספת מה רּבי, ּכְך אם לֹו, אמר אליו, הּזקן ירד ּכְך ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ּבּה ׁשּנאמר כ )מּמּנה , עבּדְך(שמות ּובּתְך ּובנְך א ּתה מלאכה כל תע ׂשה  לא ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ְוגֹו'?
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בּ ּה , דּ אּת מר מנּ ּה , דּ איהי ë)�נׁש מתא úåîù)א� §¦§§¨§¦¦¦¨§¦§©¨Ÿ
וגוֹ '. ועבד" וּ בת" וּ בנ" אּת ה מ�אכה כ� §§§©§¤¦§¦¨©¨¨§¨¤£©תעשׂ ה

האיאמר דּ ודּ אי דּ א, ׁש אי� ואּת  סבא, סבא �יּה , £©¥¨¨¨¨§©§¨¦¨§©©©
גּ ב ע� דאף אּת מר, דּ צדּ יק נׁש מתא ©©©§©§¦¦©§¨§§¦©ע�

א בּ כ� בּ ג�גּ וּ �א �אחתא אפי□דּ אתחיּ יב וּ □ין, §¦§©¨§©£¨§¦§¨§¨¦¥£¦
חיון, בּ כ� אוֹ  אוֹ פנּ ים, דּ אינּ וּ ן וּ בעירן ואמה, ¨¥¨§¦©¦§¨¦§¨¨§¤¤§בּ עבד
ּת עשׂ ה �א בּ ּה  כּ תיב נׁש א, דּ בני נׁש מתין ¤£©Ÿ¨¦§¨¨¦§¦¦¨§¦§¦§דּ מנּ הוֹ ן

איהוּ , והאי מ�אכה. äë)כ� àø÷éå)בּ וֹ �א תעבד ¨§¨¨§©¦Ÿ©£Ÿ
ה בּ ת, יוֹ ם דּ איהוּ  בּ צדיק עבד, תעבד�אעבוֹ דת £©¨¤§©¦§¦©©¨Ÿ©£Ÿ

דּ חוֹ �. יוֹ ם דּ איהוּ  עבד, עבוֹ דת §¦§¤¨©£בּ וֹ 
ׁש בּ תאב� סבא, àúîùð)סבא à"ã)בּ ת דּ איהי £¨¨¨¨¨©¨§¦¦©

דּ איהוּ  דּ צדּ יק, זוּ גיּה  בּ ת ואיהי ¦§¦©§¥©¦¦§¨¦§יחידה,
ודאי הא �יּה  אמר �וֹ . יקּ ח אחרת אם מאי ¨©¨¥©£©¦¤¤©¦©¨©ׁש בּ ת.
דּ �א אחרא דּ אית ׁש בּ ת, ׁש � חוּ �וֹ  ¨§¨£©¦§¨©¤¨¨§©הבד�ה,

הּצּדיק,אמר נׁשמת  על נאמר זה ׁשּוּדאי זה? את ׁשֹואל ואּתה זקן, זקן ל ֹו, ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
ּובהמֹות  ואמה, ּבעבד אפּלּו אּלה, ּבכל  ּבגל ּגּול  לרדת  ׁשהתחּיב ּגב על ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאף
תע ׂשה  לא ּבּה ּכתּוב אדם, ּבני נׁשמֹות ׁשּמהם החּיֹות  בכל א ֹו א ֹופּנים, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהם

וזה ּו מלאכה, כה)כל  יום(ויקרא שהוא  בצדיק , עבד . עבדת  בו תעבד לא ְְֶָָָ
חל. של  יום  שהוא עבד, עבדת  בו תעבד לא  השבת,

ׁשּבתאבל זקן, ׁשהּוא (הגשמה)זקן צּדיק ׁשל  זּוגֹו ּבת  והיא יחידה, ּבת  ׁשהיא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּבת , ׁשל חּלֹו הבּדלה  ו ּדאי הרי לֹו, אמר לֹו? יּקח אחרת  אם  ּזה מה ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻׁשּבת.
ל ֹו, אמר ׁשפחה. טמאה ׁשל חּלֹו אּלא ׁשּבת , ׁשל חּלֹו נקרא  ׁשּלא אחר  ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻֻׁשּיׁש

ׁשל ּגּוף ׁשהיא אמה, זֹו לֹו, אמר ּזה? מה ׁשּבת  ׁשל חּלֹו יחידה,והרי ּבת  ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ל ֹו. יּקח אחרת אם נאמר ֱִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשעליה
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א ׁש בּ ת, ׁש � חוּ �וֹ  טמאה□אתקריאת ׁש � חוּ �וֹ  א ¦§§¦©¤©¨¤¨¤ª§¨
היא. מאי ׁש בּ ת ׁש � חוּ �וֹ  והא �יּה . אמר ¦©¨©¤¨§¥©£¨§¦ׁש פחה.
יחידה דּ בת גּ וּ פא דּ איהי אמתא, דּ א �יּה , ¨¦§©§¨¦¦§¨¨£¨¥©£אמר

�וֹ . יקּ ח אחרת אם אּת מר, ©¦¤¤©¦©§¦¨¨§דּ ע�ּה 
ואיתּת א אמה, דּ אתקריאת אית נׁש מתא חזי, ¨£¦¦§§¨¦§¦§§¦©¨¨§¦

(àúîùð),ׁש פחה דּ אתקריאת (àúîùðå)ׁש כינּת א §¦§¨§¦§§¦©¦§¨
הכא דּ מ�כּ א. בּ רתא דּ אתקריאת אית ¨¨¨§©§¨¨§©¦§§¦§¦¨§¦§§וׁש כינּת א

בּ יּה  דּ אּת מר ׁש , אי åè)אית úåîù)ע$יהו ¦¦§¦§©¥§Ÿ̈
בּ יּה  דּ אּת מר ׁש , אי ואית מ�חמה. è)איׁש  ìàéðã) ¦¦§¨¨§¦¦§¦§©¥

גּ בריא�. ׁש  ¥¦§©¦¨§והאי
אםוּ בגין בּ ג�גוּ �, מחייבא דּ איהי נׁש מתא דּ א, §¦¨¦§§¨§¦¦¦©§¨§¦§¦

ּת ימא אי הוּ א, בּ רי% דקוּ דׁש א בּ רתא ¨¥¦¦§¨§§¨¨§¦היא
דּ יצר ׁש �טנוּ תא דּ תּמ ן נוּ כראה, בּ גוּ פא ¤¥§¨¨§ª¨©§¨¨§¨§¨§§¦§דּ אזדבן
דּ הא וׁש �וֹ ם. חס דּ סמא"�. מּס טרא דּ איהוּ  ¨§¨§©¥¨¨§¨§¦¦¦§¨̈הרע

áî)כּ תיב, äéòùé)וּ כבוֹ דיע$יהואני ׁש מי הוּ א §¦£¦§Ÿ̈§¦§¦
הרע.�א�אחר יצר דּ איהוּ  אּת ן §©¥Ÿ¤¥§¦¥¤¨¨

וי ׁשּבא  אמה, ׁשּנקראת  יׁש נׁשמה ׁשפחה,(נשמה)ּוראה, ׁשּנקראת  ׁשכינה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹ
ּבֹו(ונשמה) ׁשּנאמר איׁש יׁש ּכאן הּמלְך. ּבת ׁשּנקראת יׁש טו)ּוׁשכינה  (שמות  ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ּבֹו ׁשּנאמר איׁש ויׁש מלחמה. איׁש ט)ה' ּגבריאל.(דניאל והאיׁש ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
אםולכן, הּוא, ּבר ּוְך הּקד ֹוׁש ׁשל ּבּתֹו היא אם ּבגלּגּול, ׁשּמחּיבת נׁשמה  ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

חס - סמא"ל מּצד ׁשהּוא הרע יצר  ׁשלטֹון ׁשּׁשם  נכרי לגּוף ׁשּתּמכר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּתאמר
ּכת ּוב ׁשהרי מב)וׁשלֹום, ׁשהּוא (ישעיה א ּתן, לא לאחר ּוכבֹודי ׁשמי הּוא ה' אני  ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

הרע. ֵֶָָיצר 
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ׁש וההוּ א דּ  ּת ימאגּ וּ פא, אי דּ מ�כּ א, בּ רתא ריא §©¨§©§¨§¨¨§©§¨¦¥¨
ח�י�ה דּ מסאבוּ , ּת ּת אין בּ כתרין ¨¦£©¨§¦¦¨©¦§¦§¨§§¦§דּ אזדבן

אּת מר ע�ּה  äë)וחס. àø÷éå)תּמ כר�אוהארץ §¨¨¨¦§©§¨¨¤Ÿ¦¨¥
דּ ברתא גּ וּ פא מאן הארץ. �י כּ י ¨¨§¦¨©¤¨¨¦¦¦§¦�צמיתוּ ת
אמה איהוּ  גּ וּ פא והאי מטטרוֹ ן. דּ א ¨¨¦¨©§§©§¨¨§©§דּ מ�כּ א.
דּ איהי נׁש מתא דּ איהי גּ ב ע� אף ׁש כינתא, ¦¦§¨§§¦¦¦§©©©¨§¦§¦דּ 
אתיא בּ ג�גּ וּ �א ּת ּמ ן, ׁש בוּ יה דּ מ�כּ א ¨§©¨§¦§¨©¨§¨§©§¨¨§בּ רתא
בּ ּה  כּ תיב מה ּת ּמ ן, דּ אּת ית בּ גין ג�גּ וּ �ין ¨¦§©¨©¦©§¦§¦§¦¨§©§דּ אתיין

(àë úåîù)אמה� בּ ּת וֹ  את איׁש  ימכּ וֹ ר ּת צא�אוכי §¦¦§¦¤¦§¨¨Ÿ¥¥
העבדים.כּ צאת §¥¨£¨¦

אתועוֹ ד הוּ א. בּ רי% קוּ דׁש א דּ א ׁש , אי ימכּ וֹ ר וכי §§¦¦§¦¨§¨§¦¤
א דּ בת□בּ ּת וֹ : מּס טרא דּ אינּ וּ ן ישׂ רא�, וּ  ¦¥¦§¨¥§¦¦¦§¨§©

כּ גוונא דּ יפקוּ ן, ּת ימא ואי בּ ּת וֹ . אתקריאוּ  ¨§©§§¦§¨¥¦§¦¦§§¦¨¦§יחידה,
דּ נפקוּ  מטטרוֹ "ן, דּ איהוּ  דּ עבד, מּס טרא §©§§©§¦§¤¤§¨§¦¦¥¦§דּ א�ין

ּתחּתֹוניםוא ֹות ֹו ּבכתרים ׁשּנמּכר ּתאמר  אם  ה ּמל ְך, ּבת  ׁשֹורה ׁשּׁשם הּגּוף ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
נאמר עליו  וחס. חלילה - כה)ׁשּנטמאּו ּכי (ויקרא לצמתת תּמכר לא  והארץ  ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ

ׁשל אמה ה ּוא זה וגּוף מטטרו"ן, זה הּמלְך? ּבת  ׁשל ג ּוף מי הארץ. ְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָלי
ּבאה, ּבגל ּגּול  ׁשם, ׁשבּויה  ה ּמל ְך, ּבת  ׁשהיא נׁשמה  ׁשהיא ּגב  על אף ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּׁשכינה,
ּבּתֹו את איׁש ימּכר וכי ּבּה? ּכת ּוב מה ׁשם . ׁשּבאה מ ּׁשּום  ּגלּגּולים ְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹׁשּבאים

העבדים. ּכצאת  תצא לא ְְֲִֵֵֵָָָָֹלאמה

ׁשהםוע ֹוד, יׂשראל , אּלּו - ּבּתֹו את הּוא. ּבר ּוְך הּקדֹוׁש זה - איׁש ימּכר וכי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ׁשל מּצד ׁשאּלה ּכמֹו ׁשּיצא ּו, ּתאמר ואם  ּבּתֹו. נקרא ּו יחידה ּבת  ׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹמּצד
העבדים. ּכצאת  תצא לא מּמצרים, ּבמנּוסה ׁשּיצאּו מטטרו"ן , ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהעבד 

ׁשּכתּוב נב)זהּו תלכּון.(ישעיה  לא  ּובמנּוסה ּתצאּו בחּפזֹון לא  ּכי ְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹ
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מּמ צרים, הדא�אבּ מנוּ סה העבדים, כּ צאת תצא ¦§¨¦¦§©¦Ÿ¥¥§¥¨£¨¦£¨
דכתיב, áð)הוּ א äéòùé)וּ במנוּ סה�אכּ י ּת צאוּ  בּ חּפ זוֹ ן ¦§¦¦Ÿ§¦¨¥¥¦§¨

ת�כוּ ן.�א Ÿ¥¥
אתי�יד,ּת א כּ ד נׁש  בּ ר á"ò)חזי, ã"ëø àø÷éå)יהבין ¨£¦©¨©¦§§¦¨£¦

דּ דכיוּ , מּס טרא דּ בעירא, מּס טרא נפׁש א §©§¨§¦¦¨¦§¦¨§¦¦¨§©¥�יּה 
דּ א יּת יר,□מּס טרא זכה הקּ וֹ דׁש . אוֹ פנּ י דּ אתקרוּ ן ין ¦¦§¨§¦¥§¦§§©¥©¤¨¨©¦

יּת יר, זכה הקּ וֹ דׁש . דּ חיּ וֹ ת מּס טרא רוּ חא, �יּה  ¦©¨¨¤©©§¨§¦¦¨¥¦£©יהבין
א וּ ת�ת דּ כרסייא. מּס טרא נׁש מתא, �יּה  ין,□יהבין ©£¦¥¦§§¨¦¦§¨§ª§§¨§©¦¥
דּ מ�כּ א. דּ ברתא וׁש פחה עבד אמה ¨§©§¨¨§¦¨§¦§¤¤¨¨¦אינּ וּ ן

אצי�וּ ת,זכה בּ ארח נפׁש א �יּה  יהבין יּת יר, ¨¨©¦©£¦¥©§¨§Ÿ©£¦
בּ ת איהי ואתקריאת יחידה, דּ בת ©¦¦©¦§§¦§¨¦§©§¨§¦¦מּס טרא
דּ אצי�וּ ת. רוּ חא �יּה  יהבין יּת יר, זכה ¦£§¨¥¦£©¦©¨¨¤¤מ�%.

בּ ן ואקרי דּ אמצעיתא, דּ עּמ וּ דא קוּ דׁש א□מּס טרא ¦¦§¨§©¨§¤§¨¦¨§¦§¥¥§§¨
דכתיב, הוּ א הדא הוּ א, ãé)בּ רי% íéøáã)אּת ם בּ נים §¦£¨¦§¦¨¦©¤

מּצד ּבא טהר, ׁשל מּצד הּבהמה  מּצד נפׁש לֹו נֹותנים  איׁש, ּכׁשּנֹולד ּוראה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
חּיֹות  ׁשל מּצד רּוח לּו נ ֹותנים - י ֹותר  זכה הּקדׁש. אֹופּני ׁשּנקראים ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאּלה
אמה, הם א ּלּו ּוׁשל ׁשת  ה ּכּסא. ׁשל מּצד נׁשמה לֹו נֹותנים  - יֹותר זכה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּקדׁש.

הּמלְך. ּבת ׁשל  וׁשפחה ְְִֶֶֶֶֶַַָעבד
ונקראת אם יחידה, ּבת  ׁשל מּצד אצילּות , ּבדרְך נפ ׁש לֹו נֹותנים - י ֹותר  זכה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

האמצעי, העּמּוד  מּצד אצילּות  ׁשל רּוח לֹו נ ֹותנים - יֹותר  זכה  מלְך. ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבת 
ׁשּכתּוב זהּו לּקד ֹוׁש-ּברּוְך-הּוא. ּבן יד)ונקרא אלהיכם.(דברים לה' אּתם ּבנים  ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשּכת ּוב זהּו ואּמא. אּבא ׁשל  מּצד  נ ׁשמה לֹו נ ֹותנים - יֹותר ב)זכה (בראשית  ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
נאמר ׁשעליהם י"ה א ֹותם אּלא חּיים? איזה חּיים. נׁשמת ּבאּפיו  (תהליםו ּיּפח ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

יהו"ה .קנ ) ּבּה ונ ׁשלמה יּה, ּתהּלל הּנׁשמה ְְְְְִֵַַָָָָָָּכל
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יּת יר,ע$יהו� זכה �יּה א�היכם. יהבין ©Ÿ̈¡Ÿ¥¤¨¨©¦©£¦¥
דכתיב, הוּ א הדא ואמא. דּ אבּ א מּס טרא ¦§¦¨£¨¦§¨©§¨§¦¦¨§§¦נׁש מתא,

(á úéùàøá)א חיּ ים. מאי חיּ ים. נׁש מת בּ אּפ יו א□ויּ ּפ ח ©¦©§©¨¦§©©¦©©¦¤¨
אּת מר, דּ ע�ייהוּ  י"ה, ÷ð)אינּ וּ ן íéìäú)ׁש מה הנּ  כּ � ¦§¨©§¦§©¨©§¨¨

ידו"ד.□ּת ה בּ יּה  ואׁש ּת �ים יּה , � §©¥¨§¦§§¦¥

יוּ "דזכה דּ אתוון, ׁש �ימוּ  בּ  ידו"ד �יּה  יהבין יּת יר, ¨¨©¦©£¦¥¦§¦§©§¨
אצי�וּ ת בּ ארח אדם, דּ איהוּ  ה"א, וא"ו ¦£©Ÿ§¨¨¦§¥¨¥ה"א

אּת מר,□דּ עי וע�יּה  דּ מאריּה . בּ דיּ וּ קנא ואתקרי א, §¥¨§¦§§¥§¦§¨§¨¥§¨¥¦§©
(à úéùàøá) ּאיהו והאי וגוֹ '. היּ ם בּ דגת ¦©§§¨©©§¦§וּ רדוּ 

וּ שׂ רפים אוֹ פנּ ים וּ בכ� רקיעין, בּ כ� ¦¨§¦©¨§¦¦§¨§¥¨§ׁש וּ �טנוּ תיּה 
דּ �עי ותוּ קפין חיּ י�ין וּ בכ� וּ בגין□וחיוון, ותּת א. א §¥¨§¨©¨¦§§¦¦§¥¨§©¨§¦

יחידה, דּ בת מּס טרא בּ נפׁש  זכי נׁש  בּ ר כּ ד ¨¦§©§¨§¦¦¤¤§¥¨¨©©̈דּ א,
בּ יּה , העבדים.�אאּת מר כּ צאת תצא ¦§©¥Ÿ¥¥§¥¨£¨¦

óã
à"ò ä"öבּ מגדּ �רבּ י �י�יא חד אערעוּ  יוֹ סי ורבּ י חיּ יא ©¦¦¨§©¦¦¦£¨©¥§¨§¦§©

אמר בּ דא. דּ א וחדּ וּ  ּת ּמ ן אתארחוּ  ©¨¨§¨©§¨©¨£§¦§דּ צוֹ ר.

ׁשהּוא זכה ה"א, וא "ו ה"א יֹו"ד  - הא ֹותּיֹות ּבׁשלמ ּות יהו "ה לֹו נֹותנים  - יֹותר ְְִִִֵֵֵֵֶָָָָ
נאמר ועליו ר ּבֹונֹו. ּבדמּות  ונקרא למעלה . אצילּות  ּבארח א)אדם, (בראשית  ְְְְְְְֱֲִִִִֶַַַָָָָָָֹ

וה ּׂשרפים האֹופּנים ּובכל הרקיעים  ּבכל ׁשלטֹונֹו וזהּו וגֹו'. ה ּים  ּבדגת ְְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָּורדּו
זֹוכה  אדם ּכׁשּבן ולכן , ּולמּטה. ׁשּלמעלה והּכחֹות החיל ֹות ּובכל ְְְְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹוהחיֹות 

העבדים. ּכצאת  תצא לא ּבֹו נאמר יחידה, ּבת  ׁשל  מּצד ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבנפׁש

זה רּבי  וׂשמחּו ׁשם התארחּו צֹור . ּבמגּדל אחד  לילה נפּגׁשּו יֹוסי ורּבי חּייא  ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
הּדר ְך ּבכל  ׁשעכׁשו הּׁשכינה, ּפני  ׁשראיתי ׂשמח ּתי ּכּמה  יֹוסי, רּבי  אמר  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּבזה.

הּדר ְך: ּכל אֹותי ׁשֹואל ׁשהיה סֹוחר אחד ּבזקן הצטערּתי  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּזאת 
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ׁש כינּת א, אנּפ י דּ חמינא חדּ ינא כּ ּמ ה יוֹ סי, ¨§¦§¥§©¨¥£©¨¥©¨©¦¦©רבּ י
סבא, בּ חדא אצטערנא דּ א, ארחא בּ כ� ¨¨¨£©¨§©¨§¦¨¨§¨¨§¨§©§דּ הׁש ּת א

�י ׁש אי� דּ הוה à"ò)טיּ יעא, ä"ö óã).ארחא כּ � ©¨¨§£¨¨¦¦¨¨§¨

בּ פרוּ דא,מאן ואזי� בּ אוירא, דּ פרח נחׁש א, הוּ א ©§¨¨§¨©©£¦¨§¨¦§¦¨
נמ�ה, �חד נייחא אית כּ %, וּ בין כּ % ¨¨§©§¨§©¦©¥©¥וּ בין
בּ פרוּ דא. וסיּ ים בּ חבּ וּ רא ׁש רי ׁש נּ וֹ י. בּ ין ׁש כיב ¨¦§¥¦§¨¦§¥¨¦¥¦¨§דּ 
הוה. דּ �א בּ אי�ן מקנּ נא, דּ קא נׁש רא, איהוּ  ¨£¨§¨¦§¨§©§¨§¨§¦¦©וּ מאי
בּ אתר דּ אתבּ ריאוּ  בּ ריין. מן ו�או דּ אתגּ ז�וּ , ¨£©¦§§¦§¨§¦¦¨§¨§§¦§§בּ נוֹ י

ס כּ ד אתבּ ריאוּ . ס□דּ �א נחּת ין כּ ד נחּת ין, קין.□קין §¨¦§§¦©©§¦©§¦©©§¦©§¦
עוּ �ימּת א מהוּ  ּת �תא. דּ אינּ וּ ן וחד חד, דּ אינּ וּ ן ¨§¥©¨¨§¦§©§©¦§¥§ּת רין
טמירּת א וגוּ פא עיינין, �ּה  ו�ית ¨§¦§¨§¦¥¨¥§¨§¦©ׁש ּפ ירּת א,

בּ צ נפקת איהי בּ יממא.ואתגּ �יא, ואתכּ ּס יאת פרא, §¦§©§¨¦¦©§©§©§¨§¦§©¦©¦¨¨
הווֹ . דּ �א בּ ק וּ טין ¨¨§¦¦§©§©§¦אתקׁש טת

איתכּ � והׁש ּת א ואצטערנא. בּ ארחא, ׁש אי� דּ א ¨¨¨¦§¨§¨§¦§¨©§¨§©§¨¦
דּ אי נייחא. אתעסקנא□�י כּ חדא, הוינא וּ  ¦©§¨§¦£¥¨©£¨¦§£©§¨

לנמלה מי מנּוחה  יׁש ּכְך ּובין ּכְך ּובין ּבפרּוד, וה ֹולְך ּבאויר  ה ּפֹורח נחׁש הּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָ
ׁשּמקּנן נׁשר הּוא ּומה ּבפרּוד ? וסּים ּבחּבּור התחיל ׁשּניו, ּבין ׁשּׁשֹוכבת  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָאחת 
נברא ּו? ׁשּלא במקֹום  ׁשּנבראּו מהּברּיֹות? ולא  ׁשּנגזל ּו, ּבניו  היה ? ׁשּלא ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹּבאילן
ׁשל ׁש? ׁשהם  ואחד אחד, ׁשהם ׁשנים ע ֹולים ? ּכׁשּיֹורדים יֹורדים , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹּכׁשעֹולים
ּבּבקר  יֹוצאת  היא ּומתּגּלה? נס ּתר והּגּוף  עינים, לּה ואין יפה  עלמה ּזה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמה

היּו? ׁשּלא  ּבקּׁשּוטים  ּומתקּׁשטת ּבּיֹום, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹונתּכּסית 

ּכאחד ,ּכל היינּו ׁשאּלּו מנּוחה . לי יׁש ועכׁשו  והצטערּתי. ּבּדרְך, ׁשאל זה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
חּייא, רּבי אמר ּתהּו. ׁשל  אחרים ּבדברים ּׁשהיינּו מה תֹורה ּבדברי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהתעּסקנּו
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בּ מ□בּ מ דּ הוינן מה דּ אוֹ רייתא, דּ תהוּ .□י אחרנין ין §¦¥§©§¨©©£¥¨§¦¦©£¨¦§Ÿ
בּ יּה  ידעת טיּ יעא, סבא וההוּ א חיּ יא, רבּ י ¥©§©¨¨©¨¨©§¨¦¦©©̈אמר

בּ מ מּמ ׁש וּ  דּ �ית ידענא, �יּה , אמר וֹ י.□כּ �וּ ם. §¨©¥¨©§¨§¥©¨§¦
ארחא□דּ אי הוה ו�א בּ אוֹ רייתא, יפּת ח ידע, הוה וּ  §¦£¨¨©¦§¨§©§¨§¨£¨¨§¨

הכא, אית טיּ יעא וההוּ א חיּ יא, רבּ י אמר ¨¨¦¨¨©©§¨¦¦©©¨¨©¨¥§בּ ריקניּ יא.
דּ דהבא. זגּ ין גּ בר יׁש כּ ח ריקנין, בּ אינּ וּ ן �זמנין ¨£©§¦©¨§©§¦¦¨¥¦§¦§¦§¨§דּ הא
בּ מיכ�א. חמריּה  ואתקין איהוּ , הכא הא �יּה , ¨§¥§¥¨£¦§©§¦¨¨¨¥©̈אמר

ּת ריןקרוּ  הׁש ּת א �וֹ ן, אמר �קמייהוּ . ואתא �יּה , ¨¥§¨¨§¨©§¨©©§¨§¥
יוֹ סי, רבּ י אמר כּ חד. אינּ וּ ן וּ ת�ת ּת �ת, ¦¦©©¨©§¦©§©§¦אינּ וּ ן

מ דּ כ� ,%� אמינא בּ ריקניּ יא,□�א ואינּ וּ ן ריקנין, וֹ י ¨£¥¨¨§¨¦¥¨¦§¦§¥¨©¨
קמייהוּ . §©¨¦̈יתיב

וּ מיּ וֹ מיןאמר אתעבידנא, טיּ יעא אנא רבּ נן, �וֹ ן ¨©©¨¨£¨©¨¨¦§©¦§¨¦¦
טיּ יעא, הוינא �א בּ קדמיתא דּ הא ¨¨©¨¥£¨¨¦§©§¨§¦¦§זעירין,

ׁשאּלּו ּבדבריו, מּמׁש ׁשאין  ידע ּתי לֹו, אמר מּׁשה ּו? ּבֹו ידעּת סֹוחר זקן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָואֹות ֹו
ואֹותֹו ח ּייא, רּבי אמר ּבריקנּות . ה ּדרְך היתה ולא ּבּתֹורה, יפּתח יֹודע, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹהיה

ׁש ּכאן, יׁשנ ֹו זהב.הּסֹוחר  ּפעמ ֹוני איׁש יּמצא  הריקנים  ּבאֹותם לפעמים הרי  ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
למאכל. חמֹורֹו והתקין ּכאן, הּוא הרי לֹו, ְְְֲֲֲִִֵַַָָָאמר 

ּכאחד .קראּו הם ּוׁשלׁשה ׁשלׁשה, הם ׁשנים ּכעת להם , אמר לפניהם. ּובא לֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
יׁשב  ּבריקנּות?! והם  ריקנים ּדבריו  ׁשּכל לְך אמר ּתי ולא יֹוסי, רּבי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹאמר 

ְִֵֶלפניהם.
ׁשהרי אמר ימים, מעט מּלפני ורק סֹוחר , נעׂשיתי אני רּבֹותינּו, להם , ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

הּספר, לבית אֹות ֹו ונתּתי לי , יׁש קטן אחד ּבן אבל סֹוחר , הייתי לא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹּבהתחלה
אני  ּבּדר ְך, ׁשה ֹולְך מהר ּבנים  אחד מֹוצא ּוכׁשאני ּבּתֹורה, ׁשּיעסק רֹוצה ְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹואני
ולא  ּבּתֹורה, חד ׁשים ּדברים ׁשאׁשמע ח ׁשבּתי הּזה וה ּיֹום אחריו , ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹטֹוען 

דבר . ְִַָָָׁשמעּתי
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בּ בי �יּה  ויהבית �י, אית זעירא חד בּ רא ¥§¥¦£¨§¦¦¨¦§©¨§¨£אב�
אנא וכד בּ אוֹ רייתא. דּ יׁש ּת דּ � וּ בעינא ¨£©§¨§©§©¨§¦§¨¥¨¨§¦ספרא,
טעין אנא בּ ארחא, דּ אזי� מרבּ נן חד ¦¨¨£¨§¨§¦¨§¨¨©¥©¨§©§©אׁש כּ חנא

מ דּ אׁש מע חׁש יבנא יוֹ מא, והאי חדּת ין□אבתריּה , ין £©§¥§©¨£¦§¨§¤§©¦¦©§¦
מדי. ׁש מענא ו�א ¦¦¨§©§¨§¨§©§בּ אוֹ רייתא,

מאמר בּ כ� יוֹ סי, �א□ר' דּ קאמרּת , ׁש מענא דּ  ין ¨©¦§¨¦¦§¨©§¨§¨©¨§¨
א ׁש ּט וּ תא□ּת ווהנא, בּ  אנּת  אוֹ  מחד. א ©¨§¨¤¨¥©©§§¦§¨

מ אוֹ  סבא,□אמרת, ההוּ א אמר אינּ וּ ן. ריקנין ין ¨©§¦¦¥¨¦¦¨©©¨¨
וכוּ '. ׁש ּפ ירּת א עוּ �ימּת א אמר איהי. §¨§¦©¨§¥©¨¦¦©וּ מאן

ואמר,ּפ תח סבא ÷çé)ההוּ א íéìäú)יע$יהו� ¨©©¨¨§¨©§Ÿ̈¦
אדם.�א �י יּ עשׂ ה מה �יע$יהואירא Ÿ¦¨©©£¤¦¨¨§Ÿ̈¦

בּ  �חסוֹ ת טוֹ ב וגוֹ '. טביןע$יהובּ עזרי כּ ּמ ה וגוֹ '. §Ÿ§¨§©£©Ÿ̈§¨¨¨¦
וע ויקּ ירין מ□וּ נעימין היכי□אין ואנא דּ אוֹ רייתא, ין §¦¦§©¦¦§¦¨¦¦¦§©§¨©£¨¥¦

הׁש ּת א, עד מּפ וּ מייהוּ  ׁש מענא דּ �א רבּ נן, קמי ¨§©©§©¦¨§©§¨§¨¨©¥¨¨¥אימא

מאחד אמר רק  א ּלא  תמהּתי, לא ׁשאמרּת ׁשּׁשמעּתי הּדברים ּבכל יֹוסי, רּבי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּומה  זקן, א ֹותֹו אמר ריקים . ּדברים ׁשהם אֹו ּבׁשטּות , אמרּת ׁשא ּתה אֹו -ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

וכּו'. יפה נערה אמר , ְֲִַַָָָָהיא?

ואמר ,ּפתח זקן  קיח )אֹותֹו לי (תהלים ה' אדם. לי ּיעׂשה  מה אירא לא לי  ה' ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּדברי  ועליֹונים ונכּבדים ּונעימים טֹובים  ּכּמה  וגֹו'. ּבה ' לחסֹות טֹוב וגֹו'. ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָֹּבעזרי
אפ ּלּו עכׁשו  עד מּפיהם ׁשמעּתי ׁשּלא ר ּבֹותינּו, לפני אמר  איְך ואני ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹהּתֹורה,
הּכל. לפני ת ֹורה  ּדברי ל ֹומר ּכלל  ּבּוׁשה  ׁשאין ל ֹומר, לי י ׁש אבל אחד ?! ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּדבר
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מ□אפי �ית□וּ  דּ הא �מימר, �י אית אב� חדא. ה £¦¦¨£¨£¨¦¦§¥¨§¨¥
מ �מימר כּ �� כּ □כּ ּס וּ פא קמי דּ אוֹ רייתא א.□י ¦¨§¨§¥¨¦¥§©§¨¨¥Ÿ¨

ואמר,אתעּט ף ּפ תח סבא, áë)ההוּ א àø÷éå)וּ בת ¦§©¨©¨¨¨©§¨©©
בּ תרוּ מת היא זר �איׁש  תהיה כּ י ©§¦¦¨¦§¤§¦¦¥Ÿכּ הן

אחרא�אהקּ דׁש ים אקרא קרא, האי תאכ�. ©¢¨¦ŸŸ¥©§¨©§¨©£¨
áë)סמי%, àø÷éå)ׁש ה וּ גרוּ  א�מנה תהיה כּ י כּ הן וּ בת ¨¦©Ÿ¥¦¦§¤©§¨¨§¨

מ כּ נעוּ ריה אביה בּ ית א� וׁש בה �ּה  אין חם□וזרע §¤©¥¨§¨¨¤¥¨¦¨¦§¤¨¦¤¤
זר וכ� ּת אכ� קראי�אאביה הני בּ וֹ . יאכ� ¨¦¨Ÿ¥§¨¨ŸŸ©¨¥§¨¥

מ אב� מ□כּ מׁש מען. דּ אוֹ רייתא אינּ וּ ן□ין סתימין ין §©§¨¨£¨¦¦§©§¨¦¦§¦¦¦

מוכּמ ה מ□אינּ וּ ן בּ כ� דּ סּת ימין דּ חכמתא ה□ין §©¨¦¦¦§¨§§¨¦§¦¦§¨¦¨
�גבּ י□וּ מ אינּ וּ ן ואׁש ּת מוֹ דען, דּ אוֹ רייתא, ה ¦¨§©§¨§¦§§§¨¦§©¥

אוֹ רייתא דּ הא דּ אוֹ רייתא. ארחין דּ ידעין ¨§©¨§¨§©§¦§¨¦§©§¦¦©חכּ ימין,
מ דּ פׁש ר□�או �מאן אתמסרן דּ קא אינּ וּ ן, דּ ח�מא ין ¨¦¦§¤§¨¦§¨¦§¨§¨§©§¨©

ואמר,התעטף  ּפתח הּזקן, כב)אֹותֹו היא (ויקרא זר לאיׁש תהיה  ּכי ּכהן ּובת ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
- אחר ּפסּוק על סמּוְך זה  ּפסּוק תאכל. לא הּקדׁשים ּובת (שם )ּבתר ּומת ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ

ּכנע ּוריה  אביה ּבית אל  וׁשבה לּה אין וזרע ּוגרּוׁשה  אלמנה תהיה ּכי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּכהן
ּדברי  אבל ּכמׁשמעם, הּללּו ּפסּוקים ּבֹו. יאכל לא זר וכל  ּתאכל  אביה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹמּלחם 

סת ּומים. ּדברים הם  ְְִִֵַָָה ּתֹורה

לאֹותםוכ ּמה ונֹודעים ׁשּבּתֹורה , ודבר ּדבר  ּבכל  ׁשּסתּומים חכמה  ּדברי הם ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָ
ׁשּנמסרּו הם, חל ֹום  ּדברי אינם  הּתֹורה ׁשהרי  הּתֹורה, ּדרכי  ׁשּיֹודעים ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהחכמים
לפי  אֹותם לפּתר צריְך זה ּכל ועם הּפה, אחר  ונמׁשכים אֹותם ׁשּפֹותר ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלמי

צריְך חל ֹום ּדברי אם ּומה הּתֹורה דרּכם. ּדברי - דרּכם לפי אֹותם לפ ּתר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹ
ּבדר ְך ללכת ׁשּצריכים וכּמה ּכּמה אחת על הּקדֹוׁש הּמלְך ׁשעׁשּועי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשהם

ׁשּכתּוב ּבהם, יד)אמת וגֹו'.(הושע  ה ' ּדרכי י ׁשרים ּכי ְְְֱִִֵֶֶֶַָָָ
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אצטריכוּ  דּ א כּ � ועם ּפ וּ מא, בּ תר ואתמ כן ¦§§¦¨¨¦§¨©¨¨§©§¦§�וֹ ן,
מ אי וּ מה ארחוֹ י. �פוּ ם �וֹ ן דּ ח�מא□�מפׁש ר ין §¦§©§¨§©¦¦¦§¤§¨

מ ארחוֹ י, �פוּ ם �וֹ ן �מפׁש ר דּ אוֹ רייתא□אצטריכוּ  ין ¦§§¦§¦§©§¨§¦¦§©§¨
כּ ּמ ה אחת ע� קדּ יׁש א, דּ מ�כּ א ׁש עׁש וּ עין ¨©©©©¨¦©¨§©§¦£©¦§דּ אינּ וּ ן
דּ כּת יב, בּ הוּ , קׁש וֹ ט בּ ארח �מה% דּ אצטריכוּ  ¦§¦§§©Ÿ§¨¥§¦§§¦§¨©§וכּמ ה

(ãé òùåä)דּ רכי יׁש רים וגוֹ '.ע$יהוכּ י ¦§¨¦©§¥§Ÿ̈§

óã
á"ò ä"öכּ הׁש ּת א וּ בת �מימר, נׁש מתאאית דּ א הן, ©§¨¦§¥¨©Ÿ¥¨¦§§¨

אבינוּ □ע דּ אברהם בּ רתיּה  אה, ¦¨¨§©¥§©§¨¨¨¦
נׁש מתא �האי �ּה  מׁש י%, ואיהוּ  �גּ יּ וֹ רין, ¨§§¦©§¨¦¨¦§¦¦©¨¨§©קדמאה

ע כּ הן,□מאתר איׁש  וּ בת דּ אמר קרא בּ ין מה אה. ¥£¨¦¨¨©¥§¨§¨©©¦Ÿ¥
א איׁש . כּ תיב ו�א כּ הן, וּ בת דּ אמר קרא א,□וּ בין ¥§¨§¨©©Ÿ¥§¨§¦¦¤¨

ו כּ הן, איׁש  דּ אקרי כּ הן וע��אאית ׁש . מּמ  כּ הן ¦Ÿ¥§¦§¥¦Ÿ¥§ŸŸ¥©¨§©
הוה דּ א, גּ דוֹ �,(ùéà)ארחא כּ הן והוה סגן, והוה כּ הן, ¨§¨¨£¨Ÿ¥©£¨§¨©£¨Ÿ¥¨

וע רב סתם, כּ הן גּ דוֹ �. איהוּ  דּ �או כּ הן אה□והוה ©£¨Ÿ¥§¨¦¨Ÿ¥§¨©§¦¨¨
נׁש מתא, אית דּ א וע� כּ הן. מאיׁש  á"ò)יּת יר ä"ö óã) ©¦¥¦Ÿ¥§©¨¦¦§§¨

נפׁש . ואית רוּ חא, ¤¤¦§¨¦§ואית

אבינּועכׁשו אברהם ׁשל ּבּתֹו העליֹונה, ה ּנׁשמה זֹו - ּכהן ּובת לֹומר , י ׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ּפסּוק  ּבין  מה  עליֹון. מּמקֹום נׁשמה  אֹות ּה את מ ֹוׁשְך והּוא ל ּגרים, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָרא ׁשֹון
יׁש אּלא אי ׁש? כתּוב ולא ּכהן , ּובת ׁשאמר ּפסּוק ּובין ּכהן, איׁש ּובת  ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹׁשאמר

היה הּזה  הּדרְך ועל מ ּמׁש. ּכהן  ולא ּכהן, איׁש ׁשּנקרא  והיה (איש)ּכהן ּכהן, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹ
ּכהן. מאי ׁש ועליֹון ּגדֹול סתם ּכהן ּגד ֹול. ׁשאינֹו ּכהן והיה ּגדֹול , ּכהן והיה  ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָָֹֹֹֹסגן,

נפׁש. ויׁש ר ּוח, ויׁש נ ׁשמה, יׁש זה ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָועל
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קדּ יׁש א,וּ בת נׁש מתא דּ א זר, ׁש  �אי תהיה כּ י כּ הן ©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨¨¦§§¨©¦¨
ע מאתר סתימוּ □דּ אתמ כת �גוֹ  ועא�ת אה, §¦§©§©¥£¨¦¨¨§¨©§§¦

ע דּ כהנא רוּ חא וכד דּ חיּ י. נׁש בא,□דּ אי�נא אה §¦¨¨§©¥§©¨§©£¨¦¨¨¨§¨
אינּ וּ ן מּת ּמ ן ּפ רחין דּ א, בּ אי�נא נׁש מתין ¦¨©¦¦§©¨¨¨¦§¦¨§¦¦¨§ויהיב

חד. בּ אוֹ צר ועא�ין ©¨§¦¨§¦¨§¦נׁש מתין,
�אסּת ּמ רא,ווי נׁש א בּ ני ידעין דּ �א �ע�מא, ©§¨§¨§¨©§¦§¥¨¨§¦§©§¨

דּ איהוּ  הרע, יצר בּ הדי מׁש יכוּ  מׁש כין ¦§¨¨¤¥¥£©¦§¦§©¨§דּ קא
ואׁש כּ חת �תּת א, ּפ רחת כּ הן בּ ת והאי זר, ׁש  ©§§©§¨©§©§©¥Ÿ©©§¨¦אי
דּ מרה, רעוּ תא דּ איהוּ  וּ בגין זר. ׁש  בּ אי ¨¨§¨§¦§¦§¨¦§¨¨§¦בּ ניינא

�ׁש  יכי�ת ו�א ואתכּ פיאת, ּת ּמ ן טאה,□עא�ת ¨©©¨§¦§©¦©§¨¨¦©§©§¨¨
אׁש ּת  מנּ יּה ,□ו�א נפקת כּ ד ע�מא. בּ האי ימת §¨¦§©¦©§©¨§¨©©§©¦¥

הקּ דׁש ים בּ תרוּ מת כּ ��אהיא ׁש אר כּ  ּת אכ�, ¦¦§©©¢¨¦ŸŸ¥¦§©¨
ע�מא. בּ האי דּ אׁש ּת �ימוּ  ¨§¨©§¦§§¦§¦¨§¦נׁש מתין,

זר.ּת וּ  ׁש  �אי תהיה כּ י כּ הן וּ בת קרא, בּ האי ¨¦§¤§¦¦¥Ÿ©¨§©§¦אית
�איׁש  תהיה כּ י קדּ יׁש א, נׁש מתא איהי ¦§¤§¦¦¨¦©¨§§¦¦¦¨¨£ע�וּ בתא

עליֹוןּובת מ ּמקֹום ׁשּנמׁשכה  הּקד ֹוׁשה הּנׁשמה זֹו - זר  לאיׁש תהיה ּכי ּכהן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
נׁשמֹות  ונֹותנת נֹוׁשבת  העליֹון הּכהן ּוכׁשר ּוח החּיים, עץ  סתר  לת ֹוְך ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹונכנסה

אחד . ּבאֹוצר  ונכנסֹות  נׁשמֹות  אֹותם מּׁשם ּפֹורחֹות הּזה , ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָּבאילן
הרע,א ֹוי יצר עם מׁשיכה ׁשּמֹוׁשכים לה ּׁשמר , אדם ּבני יֹודעים ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹלעֹולם,

זר . ּבאיׁש ּבנין ּומֹוצאת למּטה ּפֹורחת את ה ה ּכהן ּובת זר, איׁש ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹׁשהּוא
ולא  ל ׁשלט, יכֹולה ולא  ונכּפית, לׁשם  נכנסת  אדֹונ ּה, ׁשל רצֹון ׁשה ּוא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹּומ ּׁשּום 
תאכל, לא הּקדׁשים ּבתרּומת היא מּמּנּו, ּוכׁשּיֹוצאת הּזה . ּבעֹולם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹהׁשּתּלמה

הּזה . ּבעֹולם ׁשה ׁשּתּלמּו ה ּנׁשמֹות  ּכל ְְְְִִֶֶַַַָָָָָּכׁשאר
ה ּנׁשמה כהֹוד היא עלּובה זר. לאיׁש תהיה  ּכי ּכהן ּובת הּזה , ּבּפסּוק ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹיׁש
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וּ פרחת דּ אתגּ ייר, גּ יּ וֹ רא ע� אתמ כת, דּ קא ©§©©§§¦§¨¦©¨§©§¦¨§̈זר,
דּ אתבּ ני בּ ניינא ע� סתים, בּ ארח עדן מגּ ן ¦§§¦§¨¨§¦©¦¨©Ÿ§¤¥©¦¥̈ע�יּה 

זר. ׁש  �אי הות דּ א מסאבא, ¨¦§©£¨¨£§¦¨§¨¥מער�ה

עדאו רזא מכּ □הוּ א יתירא בּ עּמ וּ דא□אה א. §¨¨¨¦¨¨§¥¨¦Ÿ¨§©¨
אית דּ נׁש בת, אוירא גּ וֹ  �טק�ין, ¦¨§¨§¨¦£¦§¦§¨§©§דּ קיּ ימא
אחרא טיק�א ואית סטרא, בּ האי חדא ¨£©¨§¦¦§¨§¦©§¨£¨§¦טיק�א
וּ בהאי צדק. מאזני סטרא בּ האי סטרא. ©§¤¤¦§Ÿ¨§¦©§¨§¦©§בּ האי
ׁש כי% �א טיק�א, והאי מרמה. מאזני ¦¨¨¨§¦©§¨§¦¥§Ÿ¨§¦סטרא

ס ונׁש מתין ואית□�ע�מין, ותבין, עא�ין ונחּת ין קין §¨§¦§¦§¨¦©§¦§©§¦¨¦§¨¦§¦
דּ כּת יב, בּ אדם, אדם ׁש �טא כּ ד עׁש יקין, ¦§¦¨¨§¨¨¨§©©¦¦£¦¨§¦נׁש מתין

(ç úìä÷)רע� �וֹ , �רע בּ אדם האדם ׁש �ט אׁש ר ©§©§¨¨§¨¨¨©¨¤£¥עת
ודּ אי. ©©�וֹ 

זר,אב� ׁש  אי אחרא, �סטרא דּ הות נׁש מתא, האי £¨©¦§§¨©£©§¦§¨©£¨¦¨
�וֹ : �וֹ . �רע איהי דּ א מנּ יּה , ©§¦¦¨¥¦¨§©§¦§ואתע קת

מּגן אליו ּופרחה ׁשהתּגּיר , הּגר על ׁשּנמׁשכה  זר , לאיׁש תהיה ּכי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּקדֹוׁשה
זר . לאיׁש היתה  זֹו טמאה, מערלה ׁשּנבנה ּבנין על נסּתר ּבדרְך ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָעדן

יׁשוזהּו ׁשּנֹוׁשב, אויר ּבת ֹוְך לּמאזנים  ׁשעֹומד ּבע ּמּוד מהּכל. יֹותר עליֹון סֹוד  ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ
ּובצד  צדק, מאזני זה ּבצד זה . ּבצד  אחר מ ׁשקל ויׁש זה, ּבצד אחד  ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמׁשקל

ויֹו עֹולֹות  ּונׁשמ ֹות לעֹולמים, ׁשֹוכְך לא הּזה והּמׁשקל  מרמה . מאזני רדֹות ,זה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
ׁשּכתּוב ּבאדם, אדם ּכׁשּׁשֹולט עׁשּוקֹות , נׁשמֹות ויׁש ויֹוצאֹות , (קהלתנכנסֹות ְְְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָ

וּדאי.ח ) לֹו לרע לֹו. לרע ּבאדם האדם ׁשלט אׁשר ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָעת

ל ֹו.אבל  לרע ז ֹוהי מּמּנּו, ונעׁשקה זר, איׁש האחר, לּצד ׁשהיתה ז ֹו נׁשמה  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּבּה ׁשעֹוׂשה עד  תאכל, לא הּקדׁשים ּבתרּומת והיא זר, איׁש לא ֹות ֹו - ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹלֹו
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�א הקּ דׁש ים בּ תרוּ מת ואיהי זר, איׁש  Ÿ¦¨¢©©§¦¦¦§¨¦©§�ההוּ א
מה הוּ א בּ רי% קוּ דׁש א בּ ּה  דּ עביד עד ©¦§¨§¨¦¨§©¥Ÿּת אכ�,
�איׁש  תהיה כּ י כּ הן וּ בת ואמר קרא אתא ¦§¤§¦¦¥Ÿ©©¨§¨§¨¨¦¨§דּ עביד,

הוּ א. הכי ¦¨̈זר

אהכא נׁש מתין. מתע קן הי% רזא, האי□אית א ¨¨¦¨¨¥¦§©§¨¦§¨¦¤¨©
כּ  אתנהג טוֹ ב□ע�מא דּ דעת בּ אי�נא א, ¨§¨¦§§©Ÿ¨§¦¨¨§©©

טיק�א דּ טוֹ ב, בּ סטרא ע�מא בּ ני אתנהגן וכד ¨§¦§¨§¦§¨§¨¥§¨£©§¦©§¨̈ורע.
בּ סטרא אתנהגן וכד דּ טוֹ ב. �סטרא ואכרע ¨§¦§¨£©§¦©§§¨§¦§©§©§¨§©קיּ ימא
דּ הווֹ  נׁש מתין וכ� סטרא. �ההוּ א אכרע £©¦¨§¦¨§¨§¦©§©§©©§דּ רע,
�וֹ ן. ונטי� �וֹ ן, עׁש יק הוה בּ טיק�א, ׁש עתא ¦¨§¦¨¨£¨§¦§¨£©¦©§בּ ההיא

כּ פייןאב� נׁש מתין דּ אינּ וּ ן �וֹ , ïééôç)�רע à"ñ)כ�� £¨§©§¦¦§¨¦©§¨§¨
�יּה . ׁש יצאן ו בּ יׁש א, מּס טרא דּ אׁש כּ חן ¥¨§©§¨¦¨§¦¦¨§§©§©מה
גּ וֹ  דּ אתעׁש ק קדּ יׁש א, ארוֹ נא �דא, ¨£§¦§¨¦©¨£¨§¨¨¦§וסימנא

לאיׁש תהיה ּכי ּכהן ּובת  ואמר, ה ּפסּוק ּבא ּׁשעֹוׂשה. מה ה ּוא ּברּוְך ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּקדֹוׁש
זה . ּכְך ֶָָזר,

ּבעץּכאן הּכל מתנהג הּזה  העֹולם א ּלא  הּנׁשמֹות . נעׁשקֹות איְך ס ֹוד יׁש ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ע ֹומדת  הּמׁשקלת  ה ּטֹוב, ּבּצד  העֹולם ּבני ּוכׁשּמתנהגים ורע. טֹוב ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהּדעת
וכל ה ּצד. לאֹות ֹו מכריעה - הרע ּבּצד ּוכׁשּמתנהגים הּטֹוב, לּצד  ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָּומכריעה

אֹותן. ולֹוקח אֹותן עֹוׁשק היה ּבּמׁשקלת , ׁשעה ּבאֹותּה ׁשהיּו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹהּנׁשמ ֹות

מכניע ֹותאבל נׁשמֹות ׁשאֹותן לֹו, מּצד (מכסות )לרע ּׁשּמֹוצאֹות מה  ּכל את ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָ
ּפל ׁשּתים לתֹוְך ׁשּנעׁשק הּקדׁש ארֹון  - לזה וסימן  אֹותֹו, ּומׁשמידֹות  ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהרע
להן. להרע  האחר מהּצד  נעׁשקֹות  הּנׁשמֹות  א ּלּו ּכאן, אף להם . להרע ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָו ׁשלטּו
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הני הכי. אוּ ף �וֹ ן. �רע בּ יּה , ׁש �יטוּ  וּ  ¥¨¦¨©§¥¦§¦§¦§ּפ �ׁש ּת ים,
�וֹ ן. �רע אחרא מּס טרא אתעׁש קין ©§¨£©¨§¦¦¦©§§¦¦¨§¦נׁש מתין

בּ ספרימה חמינן נׁש מתין. מאינּ וּ ן אתעבידוּ  ¨¦§£¦¥¦¦§¨¦£¥¨§¦§¥
אוּ מוֹ ת חסידי אינּ וּ ן הווֹ  דּ מנּ ייהוּ  ¥¦£¦£§©¦§¥¨§©קדמאי,

דּ  חכמים, ּת �מידי ממזרי ואינּ וּ ן קדמןהעוֹ �ם. ¨¨§¦©§§¥©§¦¥£¨¦§©§¨
ע� אף בּ ע�מא, וחׁש וּ ב דּ ארעא, עּמ א רבּ א ©©¨§¨§¨§¨§©§¨©¨©¨£©§�כהנא
חדא, רגעא סבא האי בּ כה ו�פנים. �פני דּ עא� ¨£¨§¦¨¨©¨¨¦§¦§©§¦¨§©גּ ב

מדי. אמרוּ  ו�א חבריּ יא, ¦¦§¨¨§¨©§©§©ּת ווהוּ 

ואמר,ּפ תח סבא àë)ההוּ א úåîù)בּ עיני רעה אם ¨©©¨¨§¨©¦¨¨§¥¥
אׁש ר נכרי�אאדניה �עם והפדּ ּה  יעדּה  £Ÿ§¨£¤Ÿ§¨¨§¤§¨§©¨§¦

ימכּ ר וכי אּת מר, דּ א רזא ע� ּפ רׁש ּת א האי Ÿ§¦¦§©§¦¨¨¨©¨§§©©§וגוֹ '.
�אמה בּ ּת וֹ  את אם�אאיׁש  העבדים כּ צאת תצא ¦¤¦§¨¨Ÿ¥¥§¥¨£¨¦¦

מינ%, ידח� �א מאן דּ ע�מא מאריּה  וגוֹ '. ¨¦©§¦¨©¨§¨§¥¨§¨̈רעה
דאּת  כּ מה דּ ע�מא, מ�כין כּ � ע� ׁש �יט §©§¨§¨§¨§¦§©¨©¦¨§§©§דּ אנּת 

חסידי מה א ֹותם היּו ׁשּמהם הּקדמֹונים, ּבספרי ראינּו נׁשמֹות? מאֹותן ּנעׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּגדֹול לכהן ׁשּקֹודמים חכמים ּתלמידי ׁשהם הּממזרים  וא ֹותם העֹולם. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻאּמֹות
הּזקן ּבכה ולפנים. לפני נכנס ׁשהּוא  ּגב על אף ּבעֹולם, וחׁשּוב  הארץ ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָעם

דבר . אמרּו ולא החברים ּתמה ּו אחד . רגע  ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּזה

לעםּפתח והפּדּה יעדּה לא אׁשר אדניה ּבעיני  רעה  אם ואמר, זקן אֹות ֹו ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
לאמה  ּבּתֹו את איׁש ימּכר וכי הּזה, הּסֹוד  על נאמרה  זֹו ּפר ׁשה  וגֹו'. ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹנכרי
ׁשאּתה  מ ּמְך, יפחד  לא מי  העֹולם, ר ּבֹון וגֹו'. אם העבדים ּכצאת תצא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹלא

ׁשּנאמר ּכמ ֹו העֹולם, מלכי ּכל על י)ׁשֹולט ּכי (ירמיה הּגֹוים מל ְך ירא ְך לא  מי ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
וגֹו'. יאתה ְְָָָלְך
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é)אמר äéîøé)אמי�"� כּ י הגּ וֹ ים מ�% ירא" ¨¥¦Ÿ¦¨£¤¤©¦¦§
וגוֹ '.יאתה ¨¨¨§

ׁש ןכּ ּמ ה מׁש ּת בּ  דּ קא בּ ע�מא, נׁש א בּ ני אינּ וּ ן ©¨¦§¥¨¨§¨§¨§¨¦§©§¨
וכ קרא, דּ א□בּ האי קרא אב� אמרי, הוּ  §©§¨§ª§©§¦£¨§¨¨

מ�% הוּ א בּ רי% קוּ דׁש א וכי בּ פוּ מייהוּ . אתיי ר ¤¤¦§¨§¦§§©§¨¨§¦̈�א
וה איהוּ , אקרי,�אהגּ וֹ ים והכי איהוּ , ישׂ רא� מ�% ©¦¦©£Ÿ¤¤¦§¨¥¦§¨¦¦§¥

כּ תיב, áì)דּ הא íéøáã).' ֹוגו גּ וֹ ים ע�יוֹ ן בּ הנח� §¨§¦§©§¥¤§¦§
áì)וּ כתיב íéøáã)ח�ק דּ אע$יהוכּ י וע� עּמ וֹ . §¦¦¥¤§Ÿ̈©§©¨

הגּ וֹ ים מ�% דּ איהוּ  ּת ימא ואי ישׂ רא�. מ�% ¦©¤¤¦§¨¥¦§¥¨§¦¤¤¥§¦אקרי
מ�% הוּ א בּ רי% דקוּ דׁש א דּ �הוֹ ן ׁש בחא הא ¤¤¦§¨§§§¦¨¨§¨¥§¦אקרי,
ׁש ין �ׁש ּמ  דּ אתמסרין דּ אמרין כּ מה ו�א ¦¨©§¦§©§¦§¦§©§¨§¨§§©̈ע�ייהוּ ,

דּ י�יּה . ¥¦¨¨§¦§ו�ממנן
óã

à"ò å"ö ּדּ כּת יב,ותו דּ קרא, é)סיפא äéîøé)חכמי בּ כ� כּ י §¥¨¦§¨¦§¦¦§¨©§¥
האי, כּ � כּ מוֹ ". מאין מ�כוּ תם וּ בכ� ©¨¨¥¥¨§©¨§¦©הגּ וֹ ים

אבלּכּמה  אֹומרים, וכּלם ה ּזה, ּבּפסּוק ׁשּמׁשּתּבׁשים ּבעֹולם האדם ּבני הם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ
הּגֹוים?! מלְך הּוא  ה ּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש וכי ּבפיהם . מתי ּׁשר  לא  ה ּזה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּפסּוק

ּכתּוב ׁשהרי נקרא! וכְך יׂשראל , מלְך ה ּוא לב)והלא  על(דברים  ּגֹויםּבהנחל יֹון ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
וכתּוב ּתאמר (שם )וג ֹו', ואם יׂשראל. מל ְך נקרא הּוא זה ועל עּמֹו. ה' חלק ּכי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

עליהם, מלְך הּוא ּבר ּוְך ׁשהּקד ֹוׁש ׁשּלהם  ׁשבח הרי הּגֹוים, מלְך נקרא ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא
ׁשּלֹו. ולממ ּנים לּׁשּמׁשים נמסרּו ׁשהם ׁשא ֹומרים ּכמֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֻולא

ׁשּכת ּובוע ֹוד הּפסּוק, י)סֹוף מאין(ירמיה מלכּותם ּובכל הּגֹוים חכמי בכל ּכי ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
מתעּלים לא  אי ְך היא ּותמיהה הע ּמים. לׁשאר ׁשבח הּוא זה ּכל ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכמֹוְך.
ולא  עיניהם את סּמא הּוא  ּברּוְך ׁשהּקדֹוׁש אּלא הרקיע? לרּום הּזה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבּפסּוק 
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דמשפטים 

�א הי% איהוּ , וּ תווהא עּמ ין, �ׁש אר איהוּ  ¨¥¦¨¨§¦©©§¦¦¨¨§ׁש בחא
�□מסּת  קרא בּ האי à"ò)רוּ םקי å"ö óã)א א,□רקיעא. ¦§©§¥§©§¨§§¦¨¤¨

בּ יּה  ידעי ו�א עינייהוּ , סמא הוּ א בּ רי% ¥¥§©¨§§©¥¨¨¦§¨§§דקוּ דׁש א
דּ כ אמרי דּ אנן מה דּ הא ותהוּ .□כּ ��, ואפס, אין, הוּ  §¨§¨©©£©©§¥§ª§©¦¨¤¤¨Ÿ

î)דּ כּת יב, äéòùé) ּותהו מאפס נגדּ וֹ  כּ אין הגּ וֹ ים כּ � ¦§¦¨©¦§©¦¤§¥¤¤¨Ÿ
ע עקרא הא �וֹ , �וֹ ן□נחׁש בוּ  ׁש וי ויקּ ירא רבּ א אה ¤§§¨¦¨¨¦¨¨©¨§©¦¨¨¥

דּ א. ¨¨§קרא

כּ תיבאמר והא חיּ יא ר' æî)�יּה  íéìäú)%מ� ¨©¥¦¨§¨§¦¨©
אנא �יּה , אמר וגוֹ '. גּ וֹ ים ע� ¨£¥©¨§¦©¦¡א�הים
קרא בּ האי ונפקת הוית, כּ ת�ייהוּ  דּ בתר ¨§©§©§©§¦£§©§Ÿ©¨§¨¥£חמינא
מה ע� בּ קדמיתא, �אתבא �י הוה �וֹ ן, ©©¨¦§©§¨¨¨§¦¨£¨§©§�סיּ יעא
בּ ארחא, %� דּ אׁש כּ חנא כּ יון אב� ¨§¨§¨¨§©§©§¨¥¨£¨¥£©דּ אמינא.

כּ  �אעבּ רא איה% וּ מּת ּמ ן מּת ּמ ן, %� א.□אעבּ ר ©§©¨¦©¨¦©¨¥¨§©§§¨Ÿ¨

�יּה ּת א דּ אית ׁש מהן, דּ  כּ נּ וּ יין וכ� ׁש מהן, כּ � חזי, ¨£¥¨§¨¨§¨¦¨¦§¨¨§¦¥
כּ □ הוּ א, בּ רי% מתּפ  טן□קוּ דׁש א הוּ  §§¨§¦ª§¦§©§¨

ׁשּכתּוב  ותהּו, ואפס אין ׁשּכּלם  אֹומרים ּׁשאנּו מה  ׁשהרי ּכלל, ּבֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻיֹודעים
מ) העליֹון(ישעיה העּקר  הרי ל ֹו, נחׁשבּו ותהּו מאפס נג ּדֹו ּכאין הּגֹוים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּכל

הּזה . הּכת ּוב אֹותם  ׂשם והּנכּבד  ְְִֶַַַַָָָָָהּגדֹול

ראיתי אמר אני  ל ֹו, אמר וגֹו'. ּגֹוים על אלהים מלְך ּכתּוב והרי חּייא, רּבי ל ֹו ְֱֲֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹ
לה ׁשיב  לי היה להם. לעזר הּזה  ּבּפסּוק ויצאת  היית , ׁשּלהם ה ּכתל ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשאחר
אֹות ְך אעביר  ּבּדרְך, אֹות ְך ׁשּמצאתי ּכיון אבל ּׁשאמרּתי. מה על ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבּתחּלה 

הּכל. את להעביר אלְך ּומּׁשם  ְֲִִִֵֵֶַַָָֹמּׁשם ,

ּכּלםּבא ל ּקדֹוׁש-ּברּוְך-הּוא , ׁשּיׁש הּׁשמֹות ּכּנּויי וכל ה ּׁשמֹות ּכל ּוראה , ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻ
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וכ א□�ארחייהוּ , ׁש ין מת�בּ  בּ א□הוּ  וכ□ין הוּ □ין, §¨§©§§ª§¦§©§¦¦¥§¦¥§ª§
יחידאה, ׁש מא בּ ר ידיען. ׁש בי�ין וּ  �ארחין ¨¨¦§¨§©¨¦§¦¦§¦§¨§¦§©§¦מתּפ �גין
יחידאה, �עּמ א דּ אחסין ׁש מהן, ׁש אר דּ כ� ¨¨¦§¨©§¦£©§¨¨§©§¨§¦̈בּ ריר
ה"א, וא"ו ה"א יוּ "ד ואיהוּ  עּמ ין, ׁש אר מכּ � ¥¨¥¦§¦©©§¨¦¦̈בּ ריר

áì)דּ כּת יב, íéøáã)ח�ק וּ כתיבע$יהוכּ י עּמ וֹ . ¦§¦¦¥¤§Ÿ̈©§¦
(ã íéøáã) ּב הדּ בקים דּ אע$יהוואּת ם ׁש מא בּ  §©¤©§¥¦©Ÿ̈¦§¨¨

ׁש מהן. ׁש אר מכּ � יּת יר ׁש , ¨¨§©§¨¦¦©¨©מּמ 

ׁש מא ההוּ אוּ  דּ י�יּה , ׁש מהן ׁש אר מכּ � חד §¨©¦¨§©§¨¨¦¥©
ארחין �כּמ ה ואתּפ �ג ¦§¨¨©§©§§¦§©§§¦§דּ אתּפ ׁש ט
ואתּפ �ג דּ א, ׁש מא ואחסין א�הים. ואקרי ׁש בי�ין, ©§§¦§¨¨§¦£©§¦Ÿ¡¥§¦§¦¦§וּ 
ׁש ין �ׁש ּמ  דּ א, ׁש מא ואתּפ �ג ע�מא, דהאי ¦¨©§¨¨§©§§¦§¨§¨©§¥¨©§�תּת אי
אמר, דאּת  כּ מה עּמ ין. �ׁש אר דּ מנהגי ¥¨§©§¨§¦©©§¦¥£©§¦¨¨§¦§ו�ממנן

לדרכים נחלקים וכּלם ּבאּלה, אּלה מתלּבׁשים  וכּלם לדרכיהם, ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻמתּפּׁשטים
ׁשהֹוריׁש הּׁשמֹות, ׁשאר ּכל ׁשל  הּנבחר היחידי, לּׁשם  ּפרט ידּועים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּוׁשבילים

ׁשּכתּוב ה "א, וא"ו  ה"א יֹו"ד - והּוא העּמים , מ ּכל הּנבחר הּיחיד (דבריםלעם ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ
וכתּובלב) עּמֹו. ה' חלק יֹותר (שם )ּכי מּמׁש זה ּבׁשם ּבה', ה ּדבקים ואּתם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

הּׁשמֹות . ׁשאר ְִֵַָָמּכל

ּוׁשביליםו ׁשם דרכים לכּמה ונחלק ׁשהתּפּׁשט א ֹות ֹו ׁשמֹותיו , ׁשאר מּכל אחד ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
הּזה, הע ֹולם  ׁשל לּתחּתֹונים  ונחלק הּזה, ה ּׁשם את  והֹוריׁש אלהים. ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹונקרא
ּכמֹו העּמים, ׁשאר את ׁשּמנהיגים ולממּנים  לׁשּמׁשים  הּזה הּׁשם ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻונחלק

כב)ׁשּנאמר לילה .(במדבר  ּבלעם אל  אלהים כו ּיבא אל)(בראשית  אלהים  ו ּיבא ְְֱֱֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ
הּוא  ּברּוְך הּקד ֹוׁש ׁשהֹוריׁש ּוממּנה ממּנה ּכל וכן הּלילה. ּבחלֹום ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻאבימלְך
ּבּׁשם נקראת  זרה עבֹודה ואפ ּלּו הּזה, ּבּׁשם נכללים העּמים  לׁשאר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָאֹותם
ׁשהּוא  יׂשראל, על מל ְך ׁשהּוא הּׁשם , אֹותֹו ולא ּגֹוים, על מל ְך זה וׁשם ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּזה.

הּקד ֹוׁש. העם יׂשראל, לעם היחידי , לעם ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָיחידי
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(áë øáãîá).י�ה� בּ �עם א� א�הים ë)ויּ בא úéùàøá) ©¨Ÿ¡Ÿ¦¤¦§¨©§¨
ה בּ ח�וֹ ם אבימ�% א� א�הים כּ �□ויּ בא וכן י�ה. ©¨Ÿ¡¦¤£¦¤¤©£©©§¨§¥¨

הוּ א בּ רי% קוּ דׁש א �וֹ ן דּ אחסין וּ ממנּ א ¦§¨§¦£©§¨©§¨¨§ממנא
ואפי כּ �י�ן. דּ א ׁש מא בּ  עּמ ין, עבוֹ דה□�ׁש אר וּ  ¦§©©¦¦§¨¨§¦¨©£¦£¨

גּ וֹ ים, ע� מ�% דּ א ׁש מא וּ  אקרי. דּ א ׁש מא בּ  ¦©©¨¨¨§¥§¦¨¨§¦¨̈זרה
ישׂ רא�, ע� דּ מ�% ההוּ א דּ א ׁש מא, ההוּ א ¥¨§¦©©¨§©¨¨§©¨§ו�א
דּ ישׂ רא�, �עּמ א יחידאה, �עּמ א יחידאה, ¥¨§¦§¨©§¨¨¦§¨©§¨¨¦§¦§דּ איהוּ 

קדּ יׁש א. ¨¦©¨©עּמ א

דּ כּת יב,ואי קרא נוֹ קים דּ א ארחא ע� ּת ימא, §¦¥¨©¨§¨¨¦§¨¦§¦
(é äéîøé)איהוּ �אמי דּ דא הגּ וֹ ים, מ�% ירא" ¦Ÿ¦¨£¤¤©¦§¨¦

דּ חי�וּ  דּ הא א�הים גּ וֹ ים, ע� מ�% דּ קא ¦§¨§¦Ÿ¡¦©©¨¨§¨§ׁש מא
ע� ו�או הכי, �או ׁש ריא. בּ יּה  ודינא ׁש ריא ©¨§¦¨¨¨§©¥¨¦§¨§©¥בּ יּה 

אפי הכי דּ אי אּת מר, בּ כ��א□דּ א זרה עבוֹ דה וּ  ¨¦§©§¦¨¦£¦£¨¨¨¦§¨¨
איהוּ . ¦̈דּ א

אתנסח,אב� אבתריּה , סמי% דּ הוית דּ כת�א כּ יון £¨¥¨§Ÿ¨¨©£¥¨¦£©§¥¦§§©
זעיר. בּ אסּת כּ �וּ תא קיּ וּ מא, ע� קאים ¥§¨§©§¦§¨¦©¦¨¨§קרא

ׁשּכת ּובואם הּפסּוק, את נבאר זֹו ּדרְך על  י)ּתאמר, מלְך(ירמיה יראְך לא מי ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבֹו ׁשרּויה הּיראה ׁשהרי אלהים , - ּגֹוים על ׁשּמֹול ְך ׁשם  הּוא  ׁשהרי ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּגֹוים ,
ּבכלל זרה עבֹודה אפּלּו ּכְך, ׁשאם  נאמר. זה על ולא ּכְך, לא - ּבֹו ׁשרּוי  ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹוהּדין

היא . ִֶזה 

קּיּומֹואבל  על עֹומד  הּפסּוק נעקר , אחריו  סמּוְך ׁשהיית ׁשהּכתל ּכיון ֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
נאמר  הּגֹוים ׁשּמלְך ּתאמר ואם הּגֹוים. מלְך יראְך לא מי קטּנה. ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹּבהס ּתּכלּות
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ע��אמי הגּ וֹ ים דּ מ�% ּת ימא ואי הגּ וֹ ים, מ�% ירא" ¦Ÿ¦¨£¤¤©¦§¦¥¨§¤¤©¦©
א הכי. �או אּת מר, הוּ א בּ רי% הוּ א□קוּ דׁש א מאן א, §¨§¦¦§©¨¨¦¤¨©

ו�א מינ%, דּ חי� דּ �א ירא", דּ �א הגּ וֹ ים ¨§¨¦¦¨¨§£¨¦¨§¦©¤¤מ�%
דּ א כּ גוונא ירא". דּ �א הגּ וֹ ים מ�% מי מינ%. ¨¨§©§£¨¦¨§¦©¤¤¦¨¦©§©§¦יזדּ עזע

(âé÷ íéìäú)עבדי ה��וּ  אתע$יהוה��וּ יּה  ה��וּ  ©§¨©§©§¥§Ÿ̈©§¤
מאיע$יהוׁש ם ידע �א �יּה , ׁש מע דּ  מאן . ¥§Ÿ̈©¦§©¥¨¨©©

עבדי ה��וּ  הכי אוּ ף ה��וּ יּה , דּ אמר כּ יון ¥§©§©¦¨¨§©©¨§¨¥©¨̈קאמר,
עבדיע$יהו �מכּת ב, �יּה  דּ הוה ע$יהו, §Ÿ̈§£¨¥§¦§©©§¥§Ÿ̈

ׁש ם את �יּה ע$יהוה��וּ  הוה הכא. אוּ ף . ©§¤¥§Ÿ̈¨¨£¨¥
א ירא". דּ �א הגּ וֹ ים מּמ �% מי כּ □�מכּת ב, ע�□א א §¦§©¦¦¤¤©¦§¨¦¨£¤¨Ÿ¨©

אּת מר. ©§¦¥§תקּ וּ ניּה 

כּ מוֹ ",כּ י מאין מ�כוּ תם וּ בכ� הגּ וֹ ים חכמי בכ� ¦§¨©§¥©¦§¨©§¨¥¥¨
מ דּ □מהוּ  בּ חכמתא בּ ינייהוּ  דּ אתּפ  ט הוֹ ן,□ה ©¦¨§¦§¨©¥©§§¨§§¨¦§

ׁשּלא  יראְך, ׁשּלא הּגֹוים מל ְך הּוא  מי אּלא ּכְך. לא  - ה ּוא ּבר ּוְך הּקד ֹוׁש ֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹעל
זה, ּכמֹו יראְך? ׁשּלא  הּגֹוים מלְך מי מּמְך, יז ּדעזע ולא  מּמְך קיג)פ ֹוחד (תהלים  ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

אמר . מה יֹודע לא אֹות ֹו, ׁשּׁשמע מי ה'. ׁשם  את  הלל ּו ה' עבדי הללּו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהללּויּה
הללּו ה' עבדי לכּתב, לֹו ׁשהיה  ה '! עבדי הללּו ּכְך אף הללּויּה, ׁשאמר ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּכיון
הּכל אּלא יראְך, ׁשּלא הּגֹוים  מּמל ְך מי לכּתב, לֹו היה ּכאן אף ה'. ׁשם ְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹאת 

נתּבאר . ּתּקּונֹו ְִִֵַָעל 

ּביניהםּכי ׁשהתּפּׁשט הּדבר  מה ּכמֹוְך. מאין מלכּותם ּובכל ה ּגֹוים חכמי בכל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
מעׂשי ְך ּבחכמתם ּכׁשרֹואים  זה. על מֹודים וכּלם ּכמֹוְך, מאין ׁשּלהם? ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻּבחכמה
הּגֹוים חכמי ּבכל ּכמ ֹוְך מאין ואֹומרים  ּביניהם, זה ּדבר הת ּפּׁשט  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּוגבּורֹותיְך,
ּובכּו החברים , ׂשמחּו ּביניהם. והתּפּׁשט אֹומרים, ּכמֹוְך מאין מלכּותם. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּובכל 

ּכמ ּקדם. ּבכה הּוא ּכְך אף דבר . אמרּו ְְְִֶַָָָָָָֹֹולא
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וכ כּ מוֹ " חמאן□מאין כּ ד דּ א, ע� אוֹ דאן הוּ  ¥¥¨§ª§¨©¨©¨¨
מ אתּפ ׁש ט וּ גבוּ רּת %, עוֹ בד% דּ �הוֹ ן ה□בּ חכמתא §¨§§¨¦§¨¨§§¨¦§¨©¦¨

הגּ וֹ ים חכמי בּ כ� כּ מוֹ " מאין ואמרי בּ ינייהוּ , ¦©¥§©¨§¨¥¥¥§©§§©¥̈דּ א
ואתּפ  ט אמרי, כּ מוֹ " מאין מ�כוּ תם. ©¨§¦§¥§©¨¥¥¨§©¨§וּ בכ�
אוּ ף מדי. אמרוּ  ו�א וּ בכוּ  חבריּ יא, חדּ וּ  ¦¦§¨¨§¨¨©§©©§©¥בּ ינייהוּ .

כּ מ איהוּ  בּ כה קדּ מין.□הכי ¨¦¨¨¦§¦§©§¦

àë)ואמרּפ תח úéùàøá) גּ רׁש �אברהם וּת אמר ¨©§¨©©Ÿ¤§©§¨¨¨¥
חבריּ יא וגוֹ ', בּ נּה  ואת הזּ את ¨©§©§¨§¤§Ÿ©¨¨̈האמה
זרה עבוֹ דה �פנּ אה שׂ רה דּ בעאת ¨¨¨£¨¨©§¨¨¨¨§£§¦אּת ערוּ ,
א�י" ּת אמר אׁש ר כּ � כּ תיב דּ א וע� ¤¥©Ÿ¤£¨¦§¨©§¨¥¦מבּ יתא,
את איׁש  ימכּ ר וכי כּ תיב הכא בּ קוֹ �ּה . ׁש מע ¤¦Ÿ§¦¦§¦§¨¨¨§©§¨̈שׂ רה
ׁש ין בּ י עוֹ בדין ע� בּ ג�גּ וּ �י נׁש מתא דּ א ¦¦¦¨©¥§¦§¨§§¦¨¦בּ ּת וֹ ,
בּ ג�גּ וּ �א אחרא סטרא ההוּ א �אמה: ¨§¦§¨£©¨§¦©¨¨§¨§¨§דּ ע�מא.
�אּפ קא אתע קת, והא דּ אהדר, דּ טיק�א, ¨¨©§©§©§¦¨§¨£©§¨§¦§¨¦בּ יׁש א
כּ � העבדים, כּ צאת ּת צא �א ודּ אי מּת ּמ ן. ¨¦¨£¨¥§¥¥Ÿ©©¨©¦̈�ּה 

דּ מתע קן. נׁש מתין ¨§©§¦§¦¨§¦¦אינּ וּ ן

כא)ואמר,ּפתח וגֹו'.(בראשית ּבנּה ואת  את ה  האמה ּגרׁש לאברהם  וּתאמר ְְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּכתּוב  זה  ועל זרה, עבֹודה  מּביתּה לפּנֹות  ׂשרה ׁשרצתה התעֹוררּו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָהחברים
ּבּתֹו את איׁש ימּכר וכי ּכת ּוב ּכאן ּבקלּה. ׁשמע ׂשרה  אליְך ּתאמר א ׁשר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹּכל

מ על ּבגלּגּולים הּנׁשמה ז ֹו הּצד - לאֹותֹו - לאמה ׁשּבעֹולם. רעים ע ׂשים ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָ
מּׁשם. אֹותּה להֹוציא  נעׁשקה והרי ׁשחֹוזר, הּמׁשקל ׁשל רע ּבגלּגּול ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהאחר

ׁשּנעׁשקֹות . נ ׁשמֹות  אֹותן ּכל  העבדים , ּכצאת תצא לא  ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹוּדאי
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אמאן רזא, איהוּ  הכא. נׁש מתין□אינּ וּ ן אינּ וּ ן ין ©¦¨¨¦¨¨¦¥¦¦§¨¦
ּת וּ קּפ א מגּ וֹ  ינקי אינּ וּ ן כּ ד זעירין, ¨§¦¥§©¦©¦¦§¦¦דּ ינוֹ קין
יתקיּ ימוּ ן דּ אי חמי, הוּ א בּ רי% וקוּ דׁש א §©§¦¦§¥¨¦§¨§§§¦§דּ אּמ הוֹ ן.
דּ א. כּ חוֹ מץ ויחמצוּ ן ריחיהוֹ ן, יבאׁש וּ ן ¨¤§§§©§¥¥£©§¨§¨§בּ ע�מא,

�וֹ ן á"ò)�קיט è"îø ,á"ò ç"îø).ריחא דּ יהבי בּ עוֹ ד זעירין, ¨¦§¦¦§§©£¥¥¨
óã
á"ò å"öדּ ההיאמה בּ ידא �אתע קא �וֹ ן ׁש ביק עביד. ©¨¦¨¦§¦§©§¨¦¨§©¦

דּ כיון �י�ית איהי ודא á"ò)אמה, å"ö óã) ¨¨§¨¦¦¦¦§¥¨
חדּ את בּ רׁש וּ תּה , àãçà)דּ אתייהיבוּ  à"ð)בּ ההוּ א §¦§§¦¦§¨©¨§©

איהוּ  כּ ד מע�מא, �יּה  ואּפ יקת �יּה , ועׁש יקת ¦©¨§¨¥¥©¦©§¥©¦£©¨§ינוֹ קא,
דּ אּמ יּה . בּ תוּ קּפ א ¥¦§¨§§¦̈יניק

�ע�מא.ואי טב דּ יעבדוּ ן נׁש מתין אינּ וּ ן ּת ימא, §¦¥¨¦¦§¨¦§©©§©§¨§¨
אדניה, בּ עיני רעה אם דּ כּת יב הכי. ¨¤Ÿ£¥¥§¨¨¦¦§¦¦¨̈�או
אתקיּ ים אי יוֹ מין, �בתר בּ ּה  גּ ברא ההוּ א ©©§¦¦¦©¨§¨¨§©©¦£©§דּ יחמיץ
וע� אתע קת. �א ואחרא אתעׁש קת, דּ א ©§©§©§¦¨¨£©§©§©§¦¨̈בּ ּה .

יֹונקיםמי ּכׁשהם ה ּקטּנים, הּתינֹוקֹות נׁשמֹות אֹותן אּלה סֹוד  הּוא  ּכאן? הן ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
יבא ׁש ּבעֹולם, יתקּימּו ׁשאם ר ֹואה ה ּוא ּברּוְך והּקד ֹוׁש א ּמם, ׁשל  ּתקף ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹמּתֹוְך

ריח. נֹותנים ּבעֹודם קטּנים, אֹותם  ל ֹוקח ה ּזה. החמץ ּכמֹו ויחמיצּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹריחם
ׁשּכיוןמה לילי"ת. וזֹוהי  האמה , א ֹותּה ּביד להעׁשק אֹותם מׁשאיר  עֹוׂשה? ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

ׂשמחה ּברׁשּות ּה, אֹותֹו(אוחזת )ׁשּנּתנּו ּומֹוציאה אֹות ֹו, ועֹוׁשקת תינֹוק ּבאֹותֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָ
א ּמֹו. מּכח יֹונק ּכׁשה ּוא העֹולם ְִִִֵֶַָָֹמן

רעה ואם אם ׁשּכת ּוב ּכְך, לא - לעֹולם טֹוב יעׂשּו נׁשמֹות ׁשאֹותן ּתאמר ְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
זֹו ּבּה. יתקּים אם ימים, לאחר ּבּה האיׁש אֹותֹו ׁשּיחמיץ  אדניה , ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבעיני

ּכתּוב, א ּלה  ועל  נעׁשקת, לא ואחרת ד)נעׁשקת, ּכל(קהלת את  ואראה ְְְֱֱֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
אדניה . ּבעיני רעה  אם והינּו וגֹו', ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָהעׁשּוקים
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כּ תיב,□א ã)ין úìä÷) ֹוגו העׁש וּ קים כּ � את 'ואראה ¦¥§¦¨¤§¤¤¨¨£¦§
אדניה. בּ עיני רעה אם ¨¤Ÿ£¥¥§¨¨¦§©§והיינוּ 

ּת ימא,אׁש ר אי כּ תיב. בּ א�ף �א יעדּה , �א £¤Ÿ§¨¨Ÿ§¨¤§¦¦¥¨
�ּה  אזמין אחרא, סטרא בּ ההוּ א ¨¦§©¨£©¨§¦©§¨§דּ הא
והׁש ּת א �א. דּ הות. מיּ וֹ מא הוּ א בּ רי% ¨§©§¨©£©¨¦¦§¨§קוּ דׁש א
הות דּ �א מה בּ וא"ו. יעדּה  �וֹ  טיק�א, ©£¨§©¨§¨¨§¨§¦¥§¦§בּ ג�גּ וּ �י

דּ נא. ¨§©§©¦מקּ דמת
הוּ אוהפדּ ּה , בּ רי% קוּ דׁש א �ּה  ּפ ריק והפדּ ּה . מאי §¤§¨©§¤§¨¨¦¨§¨§¦

דּ ס ּת חמיץ,□הׁש ּת א, �א עד ריחא, קא ©§¨§©§¨¥¨©¨©£¦
מרוֹ מים, �רוּ מי �ּה  á"ò)וס�יק â"é÷)בּ מתיבּת א §¨¦¨§¥§¦¦§¦§¨

סטרא מההוּ א דּ אתע קת כּ יון ּת ימא ואי ¨§¦©¥¨§©§¦§¨¥¨¥¦§¥¦דּ י�יּה ,
�חסידי דּ אמרוּ  כּ מה �ּה , יהיב á"ò)אחרא, ä"ø)ׁש אר ©£¨¨¦¨§¨§¨§©£¦¥§©

ואוֹ כח, קרא אתא חזי. ּת א ממזרי וּ �אינּ וּ ן ©§¨§¨¨¥£¨¥§§©¦§¦©עּמ ין,
בּה , בּ בגדוֹ  ודּ אי, �מכרּה  ימׁש וֹ � �א נכרי ¨§¦§©©¨§¨§§¦Ÿ¦§¨©§�עם

האחר אׁשר ה ּצד ּבאֹותֹו ׁשהרי ּתאמר אם ּבאל "ף . ּכתּוב - לא יעד ּה. לא  ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
- הּמאזנים  ּבגלּגּולי ועכׁשו לא! - ׁשהיתה מּיֹום הּוא ּבר ּוְך הּקד ֹוׁש לּה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹהזמין

לכן. מּקדם  היה  ּׁשּלא מה ּבוא"ו , יעדּה, ְְִֵֶֶַָָָָָָֹֹלֹו
ריח,והפּדּה, ׁשּמעלה עכׁשו, הּוא ּבר ּוְך הּקד ֹוׁש אֹות ּה ּגאל  והפ ּדּה? ּזה מה ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ּכיון ּתאמר, ואם ׁשּלֹו. ּבי ׁשיבה מרֹומים לרּומי אֹותּה ּומעלה  ׁשּתחמיץ, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹטרם 
העֹולם א ּמֹות לחסידי ׁשאמר ּו ּכמֹו אֹותּה, נֹותן הרע, ה ּצד מאֹותֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּנעׁשקה
ימׁשל לא נכרי לעם ּומֹוכיח, ה ּכתּוב ּבא  - חכמים ּתלמידי ממזרים  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹּולא ֹותם
א ּלא  הּמאזנים, ּגלּגּול ׁשל  ּבעׁשק אֹות ּה ׁשעֹוׁשק  בּה, ּבבגדֹו וּדאי, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹלמכרּה,
העבדים, ּכצאת תצא  לא הּמאזנים, מן ּוכׁשּיֹוצאת  לאחר . ולא ו ּדאי, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹליׂשראל

רא ׁשּה. על ּבהרמה ּבעטרּתּה מתעּטרת ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָָָֹאּלא
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א דּ טיק�א, דּ ג�גּ וּ �א בּ עׁש יקוּ  �ּה  א□דּ עׁש יק §¨¦¨©£¦§¦§¨§¦§¨¤¨
טיק�א, מן נפקת וכד �אחרא. ו�א ודּ אי, ¨§¦¦©§©©§¨£©§¨§©©¥¨§¦§�ישׂ רא�

א העבדים, כּ צאת תצא בּ עּט רהא□�א מתעּט רא א Ÿ¥¥§¥¨£¨¦¤¨¦§©§¨§¦§¨¨
ׁש יּה . רי ע� ¥¥©¨¨£©בּ ארמא

ינּ וּ קא.ואי בּ ההוּ א �ּה  עא�ת סטרא דּ האי ּת ימא, §¦¥¨§©¦§¨¨©¨§©©¨
א הכי. בּ הדּה ,□�או וחדּ את �ּה , נט�ת א ¨¨¦¤¨©§©¨§©¨©£¨

ואיהי אתר, בּ ההוּ א ועא�ת ידהא, מן ¦¦§¨£©§©¨§¨¨§¦©§©וּ פרחת
בּ יּה , וחיּ יכת בּ יּה , וחדּ את ינוֹ קא, �ההוּ א ¥©§©§¥¨©§¨§©§©¦§ּפ קידת

à"ò)ותאיבת ä"ñ ,ç"ð)נטי� דּ �בתר עד בּ שׂ ר, �ההוּ א §¨¦©§©¨¨©¦§¨©¨¦
וּ �בתר �גוּ פא. והיא נׁש מתיּה , הוּ א בּ רי% ©¨§¨§¦§¥¨§¦¦§¨§קוּ דׁש א

הוּ א.□כּ  בּ רי% דּ קוּ דׁש א בּ רׁש וּ תא איהוּ  א Ÿ¨¦¦§¨§§¨§¦
àë)חזי,ּת א úåîù)מאי העבדים, כּ צאת תצא �א ¨£¥¥¥§¥¨£¨¦©

א וההוּ א□הוּ א. טיק�א מן דּ נפקת ׁש עתא בּ  א, ¤¨§©£¨§©§©¦¦§¨§©
�ּה  רׁש ים בּ חדוּ , וחתים□סטרא הוּ א, בּ רי% קוּ דׁש א ¦§¨§¥¨¦¨§§¨§¦§¨¦

א ּלא ואם ּכְך, לא - תינ ֹוק לאֹות ֹו אֹות ֹו הכניס הּזה  ׁשהּצד  נֹוטלת ּתאמר ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
את  ּפֹוקדת והיא מקֹום, לא ֹותֹו ונכנסת  מּידּה ּופֹורחת עּמּה ּוׂשמחה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאֹותּה
ּכְך ׁשאחר עד  ה ּבׂשר , אֹות ֹו את ּותאבה  ּבֹו, וצֹוחקת  ּבֹו ּוׂשמחה תינֹוק ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאֹותֹו
ׁשל ּברׁשּות ֹו הּכל ּכְך ואחר  לּגּוף. והיא נׁשמתֹו, את  הּוא ּבר ּוְך ה ּקדֹוׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹנֹוטל 

הּוא . ּברּוְך ַָָהּקד ֹוׁש
מןּבא ׁשּיֹוצאת  ּבׁשעה אּלא ּזה? מה  העבדים, ּכצאת  תצא לא ּוראה, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

אֹותּה וחֹותם הּוא ּבר ּוְך הּקד ֹוׁש רֹוׁשם ּבׂשמחה, הּצד  וא ֹותֹו ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֹהּמאזנים
ׁשּנקרא  הּקדֹוׁש ה ּׁשם  ּומיה ּו? ׁשּלֹו, ּכבֹוד  לבּוׁש עליה ּופֹורס אחת , ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבחֹותמת
היא  ואז  עליה , ּפֹורׂש הּמלְך ׁשל הּנכּבד הּלבּוׁש בּה, ּבבגדֹו וזה ּו ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאלֹוּה.

לחּוד . לי ׂשראל אּלא נכרי לעם  נמסרה ׁשּלא ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשמּורה ,
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דּ י�יּה ,� יקר ׁש  �בוּ  ע�ּה  וּ פרישׂ  ׁש ּפ נקא, גּ וּ  בּ חד ּה  ¨§©§©§¨¨¦¨¨§§¨¦¥
הוּ א ודא א�וֹ ּה . דּ אקרי קדּ יׁש א ׁש מא איהוּ . ¨§©¡¥§¦§¨¦©¨§¦©וּ מאן
וּ כדין ע�ּה  ּפ רישׂ  דּ מ�כּ א יקּ ירא ׁש א �בוּ  בּה , ¥§¨¨¦¨¨§©§¨¦©¨§¨§¦§בּ בגדוֹ 

א נכרי, �עם אתמּס רת דּ �א נטירא, א□איהי ¦¦§¦¨§¨¦§©§©§©¨§¦¤¨
�חוּ ד. §¥¨§¦§�ישׂ רא�

דּ כּת יב,ודא èë)איהוּ  áåéà)וע� יׁש מרני, א�וֹ ּה  כּ ימי §¨¦¦§¦¦¥¡©¦§§¥¦§©
ימׁש � �א נכרי �עם הכא, כּ תיב דּ א Ÿ¦§Ÿ¦§¨©§¨¨¦§¨¨̈רזא
בּ ּה . דּ מ�כּ א יקר ׁש  דּ �בוּ  בּ עוֹ ד בּה , בּ בגדוֹ  ¨¨§©§¨§§¦§¨§¦§¨§¨§�מכרּה 

á"ò)כּ יון á"ò àø÷éå ,á"ò á"ò÷ úåîù ,à"ò ã"ö úéùàøá) ֹדּ בגדו ¥¨§¦§
�מכרּה . ימשׂ � �א נכרי �עם כּ תיב ¨§¨§Ÿ¦§Ÿ¦§¨©§¦§̈בּה ,

בּ נימה כּ � חזי, ּת א בּ ּה . סטרא �ההוּ א אית רׁש וּ  ©§¦§©¦§¨¨¨£¥¨§¥
כּ  קדּ יׁש א,□ע�מא דּ מ�כּ א בּ רׁש וּ תיּה  הוּ , ¨§¨ª§¦§¥§©§¨©¦¨

בּ עי□וכ דּ איהוּ  עד ע�מא, בּ האי זמנא �וֹ ן אית הוּ  §ª§¦¦§¨§©¨§¨©§¦¨¥
דּ א□�ס וע� זמנא, �יּה  �ית ודא ע�מא, מן �וֹ ן קא §©§¨¦¨§¨§¨¥¥¦§¨§©¨

בּ הוּ . וחדּ את בּ הוּ , חייכת §¨©§§¨§©¦¦איהי

טו)ׁשּכתּובוזהּו כ  נכרי (איוב לעם ּכאן, ּכתּוב זה סֹוד  ועל יׁשמרני, אל ֹוּה ּכימי  ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ב ּה, ׁשּבגדֹו ּכיון ּבּה. הּמלְך ּכבֹוד ׁשּלבּוׁש ּבעֹוד ב ּה, ּבבגדֹו למכרּה ימׁשל  ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹלא

למכרּה. ימ ׁשל לא נכרי לעם ְְְְְִִַָָָָֹֹּכתּוב 

הּמלְךמה ּברׁשּות ּכּלם העֹולם ּבני ּכל  ּוראה, ּבא ּבּה? צד לא ֹותֹו יׁש רׁשּות ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
וזה  העֹולם, מן לסּלקם  ר ֹוצה ׁשהּוא  עד הּזה, ּבעֹולם זמן יׁש ּולכּלם  ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻהּקדֹוׁש,

בהם. ּוׂשמחה ּבהם צֹוחקת היא ּכְך ועל זמן, ל ֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאין
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נׁש ּת וּ , �בר àîìò)אזהרוּ תא éàäá),קראי בּ הני אית ©§¨¨§©¨¦§¨¥§¨¥
ע טבין עיטין מי�י□וכּמ ה בּ כ� אינּ וּ ן, אין §©¨¥¦¨¦¦¨¦¦§¨¦¥

וכ קׁש וֹ ט,□דּ אוֹ רייתא, בּ ארח קׁש וֹ ט, הוּ  §©§¨§ª§§§Ÿ©§
בּ ארח ואז�י דּ ידעי חכּ ימין, �גבּ י ©Ÿ§¥§©§¥§©§¦¦©¥©§¨§§§¦§ואׁש ּת מוֹ דען
�מברי הוּ א בּ רי% קוּ דׁש א דּ בעא בּ זמנא ¥§¦§¦§¨§¨¨§¨§¦§§קׁש וֹ ט.
נׁש מתין כּ � וציּ יר קמיּה , בּ רעוּ תא ס�יק ¦¨§¦¨¥¦§¥¨¨§¦¦¨¨§̈ע�מא,

וכ �בתר, נׁש א בּ בני �מיהב זמינין הוּ □דּ אינּ וּ ן §¦§¦¦§¥¨¦§¦¨¨§¨©§ª§
�מהוי דּ זמינין מּמ ׁש , ציּ וּ רא בּ ההוּ א קמיּה  ¥¡¤§¦¦§¦¨©¨¦©§¥¨¨§§¦אתציּ ירוּ 

וחד. חד כּ � וחמא �בתר, נׁש א ©§©¨¨¨§©¨§¨¨¦§¦בּ בני

בּ ע�מא,ואית ארחייהוּ  �אבאׁש א דּ זמינין מנּ הוֹ ן §¦¦§¦§¦¦§©§¨¨¨§©§§¨§¨
בּ רי% קוּ דׁש א קרי זמנייהוּ , דּ מטא ¦§¨§¥¨§©§¦¨¨§¨£©§וּ בׁש עתא
בּ דוֹ % עוּ �י זי�י �ּה , אמר נׁש מתא, �ההיא §¦¦¦¨©¨¨§§¦¦©§הוּ א

לאדםעֹוד , הזה)אזהרה  טֹובֹות (בעולם  עצֹות  וכּמה  הּלל ּו ּבּפסּוקים  יׁש ְְְִֵֵַַַַָָָָָָָ
לחכמים ונֹודעֹות  אמת , ּבדרְך אמת  וכּלן הּתֹורה, ּדברי ּבכל הן ְְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻעליֹונֹות
את  לברא הּוא ּברּוְך הּקד ֹוׁש ׁשרצה ּבזמן אמת . ּבדר ְך והֹולכים ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּיֹודעים
ּבבני  להּנתן עתידֹות  ׁשהן ה ּנׁשמֹות ּכל את וצּיר לפניו , ברצֹון עלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָהעֹולם,
ּבני  להיֹות ׁשעתידים מּמׁש צּיּור ּבא ֹותֹו לפניו  הצטּירּו וכּלן ּכְך, אחר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻאדם

ואחד . אחד ּכל וראה  מּכן, לאחר ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָאדם

ק ֹורא ויׁש זמּנן, ׁשּמּגיע ּובׁשעה ּבעֹולם, ּדרכיהן את להרע ׁשעתיד ֹות  מהן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
לג ּוף ּפלֹוני ּבמקֹום  וה ּכנסי לכי לּה: וא ֹומר נ ׁשמה לאֹות ּה ה ּוא ּברּוְך ְְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָהּקדֹוׁש
ּבֹו, יֹוׁשבת ׁשאני הּזה  ּבעֹולם לי ּדי העֹולם, רּבֹון לפניו : מׁשיבה והיא ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָּפלֹוני.

אֹומר  ּביניהם. מלכלכת  ואהיה  בי ׁשּיׁשּתעּבד ּו אחר לע ֹולם  אלְך לּהולא  ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻ
עֹולם. ּבאֹות ֹו להיֹות  נבראת, ּכן מנת על  ׁשּנבראת, מּיֹום הּוא : ּבר ּוְך ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָהּקדֹוׁש

לׁשם. ונכנסת  יֹורדת  ּכרחּה ּבעל ּכְך, הּנׁשמה ׁשר ֹואה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּכיון
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דּ י דּ ע�מא, מאריּה  קמיּה , אתיבת ּפ �ן. בּ גוּ ף ©¨§¨§¥¨¥¨©¦¨¨§§¨§ּפ �ן.
א ו�א בּ יּה , יתבא דּ אנא דּ א בּ ע�מא יה%�י ¦§¨§¨¨©£¨¨§¨¥§¨¥¨

מ�וּ כ�כא ואהא בּ י, ׁש ּת עבּ דוּ ן דּ י אחרא, ¨§§§¤¥§¦§§©§¦§¨£©¨§¨§�ע�מא
יוֹ מא מן הוּ א, בּ רי% קוּ דׁש א �ּה  אמר ¨¦¦§¨§¨©¨§©¥בּ ינייהוּ .
בּ ההוּ א �מהוי אתבּ ריאת דּ א ע� ©§¥¤§©¦§§¦¨©©¦§§¦§דּ אתבּ ריאת,
כּ רחּה  בּ ע� כּ %, נׁש מתא דּ חמאת כּ יון ¨§¨©§©¨§§¦¨¨§¨¥¨§̈ע�מא.

ּת ּמ ן. ועא�ת ¨©©¨§©§©נחּת ת

הכי,אוֹ רייתא חמאת ע�מא �כ� עיטא דּ יהבת ©§¨§¨¦©¥¨§¨¨§¨¨¨¨¦
חמוּ  ואמרת, ע�מא, �בני ¨©§©§¨§¨¥§¦©¦§©אזהירת
מרגּ �יתא ע�ייכוּ , הוּ א בּ רי% קוּ דׁש א חס ¨¦¨§©§©¨¦§¨§¨¨©כּ ּמ ה
דּ תׁש ּת עבּ דוּ ן �מגּ נא, �כוּ  זבּ ין �יּה , דּ הות §§©§¦§¨¨©§§¦©¥©£©¨̈טבא

ע�מא. בּ האי ¨§¨©§̈בּ ּה 
óã

à"ò æ"öאתוכי הוּ א. בּ רי% קוּ דׁש א דּ א ׁש : אי ימכּ ר §¦¦§Ÿ¦¨§¨§¦¤
�מהוי �אמה: קדּ יׁש א. נׁש מתא דּ א ¥¡¤§¨¨§¨¦©¨§§¦¨¦בּ ּת וֹ :

העֹולםה ּתֹורה ּבני את  ּומזהירה ּכְך, רֹואה הע ֹולם  לכל עצה ׁשּנֹותנת  ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
ל ֹו, ׁשהיתה  טֹובה מרּגלית  עליכם. ה ּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש חס ּכּמה  ראּו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָואֹומרת :

הּזה . ּבעֹולם בּה ׁשּתׁשּתעּבדּו ּכדי ּבחּנם לכם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמכר 

ה ּקדֹוׁשה . הּנׁשמה זֹו - ּבּתֹו את הּוא . ּברּוְך ה ּקדֹוׁש זה - איׁש ימּכר ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹוכי
ּבׁשעה  מּכם, ּבבּקׁשה ה ּזה. ּבע ֹולם  ּביניכם  מׁשעּבדת  אמה להיֹות - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻלאמה
תצא  לא העבדים, ּכצאת תצא  לא הּזה, העֹולם מן לצאת  זמּנּה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּמּגיע
אדֹונּה ּבּה ׁשּיׂשמח ּכדי נק ּיה, ּבר ּורה  חֹורין , ּבת  ּתצא ּבחטאים. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמטּנפת
וה ׂשּביע ׁשּנאמר  ּכמֹו עדן, ּגן ּבצחצּוחי  טֹוב  ׂשכר  לּה ויּתן ּבּה ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָויׁשּתּבח

ּכראּוי. נקּיה ּברּורה ּתצא ּכאׁשר וּדאי נפׁשְך. ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבצחצחֹות
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בּ ינייכוּ  מׁש ּת עבּ דא à"ò)אמה æ"ö óã).ע�מא בּ האי ¨¨¦§©§§¨¥©§§©¨§¨
מהאי �נפקא זמנא דּ מטי ׁש עתא בּ  מנּ ייכוּ , ©¥¨§¨§¨§¦¥¨§¨£©§§©¦¨§בּ מטוּ 

ּת ּפ וּ ק�אע�מא, �א העבדים, כּ צאת תצא ¨§¨Ÿ¥¥§¥¨£¨¦¨¦
נקיּ ה, בּ רירה חוֹ רין, בּ ת ּת ּפ וּ ק בּ חוֹ בין, ¨¦§¨¦§¦©¦¦§¨§©§¦מתטנּ פא
אגר �ּה  ויהיב בּ ּה  ויׁש ּת בּ ח מארּה  בּ ּה  דּ יחדי ©£¨¦¨§¨©¨§¦§¨¨¨¥¡¤§¦§בּ גין

אמר דאּת  כּ מה דּ עדן. דּ גנּת א בּ צחצוּ חי (äéòùéטב, ¨§¦§¥§¦§¨§¥¤§¨§©§¨¥
(çðּת ּפ וּ ק כּ ד ודּ אי נפׁש ", בּ צחצחוֹ ת ¦©©©¤§©¨§©§©¦§¦§והׁש בּ יע

יאוֹ ת. כּ דקא נקיּ ה ¥¨§§¨¦§¨¦§בּ רירה

מ�וּ כ�כאאב� נפקת כּ ד אדניה, בּ עיני רעה אם £¨¦¨¨§¥¦£Ÿ¤¨©©§©§§¨¨
כּ דקא קמיּה  אתחזיאת ו�א חוֹ בין, ¨§§¥¨©¦£§¦¨§¦¥¦§בּ טנוּ פי
נׁש מתא מההיא דּ אתאביד גּ וּ פא, �ההוּ א ווי ¨§§¦¦©¥¦£§¦§¨©§©¥יאוֹ ת,

נׁש  דּ כד בּ גין, ס�ע�מין. ונפקין□מתין בּ רירן, קין §¨§¦§¦§©¦§¨¦©§¦§¦¨§¨§¦
עא�ת ונׁש מתא, נׁש מתא כּ � ע�מא, מהאי ©¨¨§§¦§¨§§¦¨¨§¨©¥¦¦§נקיּ ין

á"ò)בּ ספרא å"ð÷ çìù)וכ דּ מ�כּ א, הוּ □דּ אחמתא §¦§¨§©§¨¨§©§¨§ª§
זמינת דּ פ�ניא, נׁש מתא היא דּ א ואמר ׁש מהן, ©¦§¨§©§¦¨§§¦¦¨©¨§¨¨§¦בּ 
�וֹ  כּ תיב, וּ כדין ׁש בקת, דּ  גּ וּ פא �ההוּ א ¦§¥§©§©§¨©§¥§ּת הא

בּ ו'. §¨¨§יעדּה ,

נראית אבל ולא  החטאים ּבטּנּופי  מלכלכת ּכׁשּיֹוצאת אדניה , ּבעיני רעה  אם ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻ
מּׁשּום לעֹולמים. נׁשמה  מא ֹותּה ׁשאבד הּגּוף לאֹותֹו אֹוי - ּכראּוי  ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָלפניו
נׁשמה  ּכל הּזה , העֹולם מן נקּיֹות ויֹוצאֹות ּבר ּורֹות עֹולֹות הּנׁשמֹות  ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשּכאׁשר
ּפלֹוני  נׁשמת היא  ז ֹו ואֹומר: ּבׁשמֹות, וכּלן הּמלְך, אֹוצר לספר נכנסת  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻּונ ׁשמה

ּבו'. יעדּה, לֹו ּכתּוב ואז  ׁשעזבה . הּגּוף לאֹותֹו ּתהיה  ְְְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָעתידה
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אסּת אבאוכד דּ קא אדניה, בּ עיני רעה נפקת §©©§©¨¨§¥¥£Ÿ¤¨§¨¦§§¨©
יעדּה  �א כּ דין דּ חּט אין, וּ בטנּ וּ פא ¨¨§¥§¦¨©§¨¦§¦§בּ חוֹ בין,
�א ואיהי מינּה  גּ וּ פא ההוּ א ואתאביד ¨¦¦§¨¦¨©¦£§¦§§בּ א'.
ותב אתרעי, דּ מארּה  ההיא בּ ר �גבּ יּה  ¨§¥§§¦¨¨§¦©©¥©§©§©§¦אזדּ ּמ נת
כּ מה והפדּ ה. כּ תיב, כּ דין בּ ּה , דּ גוּ פא ¨§¨§¤§¦§¥§¨¨§¨§¦§בּ תיוּ בּת א

אמר âì)דאּת  áåéà).בּ  חת מעבוֹ ר נפׁש וֹ  פדה §©§¨¥¨¨©§¥£©¨©
דּ י�יּה , דּ עיטא נׁש , בּ בר איהוּ  האי ¥¦¨¥§¨©§¦©¨§¤§והפדּ ּה ,
סטרין ו�תרין בּ תיוּ בּת א, ויתוּ ב �ּה , ¦§¦¥§¦§¨§¦§¥§¨§¦§דּ יפרוֹ ק
בּ תיוּ בּת א. והפדּה  הוּ א, בּ רי% קוּ דׁש א ¨§¦§¨§¤§¦§¨§©¨̈קאמר
מארחא �ּה  ּפ דא בּ תיוּ בּת א, דּ תב ¨§¨¥¨¨¨¨§¦§¨§©¨§�בתר

¨¦¥§דּ גיהנּ ם.

נכרי.�עם עם מאן �מכרּה . ימׁש � �א נכרי §©¨§¦Ÿ¦§Ÿ§¨§¨©©¨§¦
נפקת דּ כד נׁש מתא, איהי ©§©©§¨§§¦¦¦¨¨£ע�וּ בתא
בּ עאת היא בּ הדּה , ארחיּה  אסטי נׁש  וּ בר ¨¨¦¨£©¥§¨¥§©¨©¨§¨¥מע�מא,

אזּוכׁשּיֹוצאת החטאים, ׁשל ּוב ּטּנּוף ּבחטאים ׁשּנטמאה אדניה , ּבעיני רעה ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
לאֹותה  ּפרט  אליו , מזּדּמנת לא והיא  מּמּנה, הּגּוף אֹות ֹו ונאבד  ּבא '. יעדּה, ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹלא
ׁשּנאמר  ּכמֹו והפּדּה, ּכת ּוב אז ּבּה, הּגּוף  ׁשל ּבתׁשּובה  וׁשב התרּצה  ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּבעלּה

לג) ׁשּיפּדה (איוב  ׁשּלֹו ׁשהעצה  ּבאדם, זה ּו והפּדּה, ּבּׁשחת . מעבר  נפׁשֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹּפדה
והפּדּה צדדים , לׁשני  זה את  אמר ה ּוא ּברּוְך והּקדֹוׁש ּבתׁשּובה. ויׁשּוב  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָאֹותּה

הּגיהּנם. מּדרְך אֹות ּה ּפדה ּבת ׁשּובה, ׁשּׁשב אחר ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבתׁשּובה .

ללעם ׁשּכאׁשר נכרי ה ּנׁשמה, היא על ּובה נכרי? עם  זה מי למכרּה. ימׁשל א ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
למעלה  לעלֹות  רֹוצה היא  עּמּה, דרּכֹו מסטה אדם ּובן העֹולם מן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָיֹוצאת
ּדר ְך ּבא ֹותּה ע ֹומדים ה ּקדֹוׁשים  ׁשהּמחנ ֹות מּׁשּום  הּקד ֹוׁשים, הּמחנֹות  ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָלתֹוְך

הּגיהּנם. ׁשל ּדרְך ּבא ֹותּה עֹומדים נכרּיים ּומחנֹות עדן, ּגן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשל
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�עי□�ס דּ מׁש ריין□קא בּ גין קדּ יׁש ין, מׁש ריין גּ וֹ  א, §©§¨§¥¨©§§¨©¦¦§¦§©§§¨
וּ מׁש ריין עדן, דגּ ן ארחא בּ ההוּ א קיימין ¨§§©¤¥©§¨§¨©§¦§©¦¦©קדּ יׁש ין

דּ גיהנּ ם. ארחא בּ ההוּ א קיימין ¨¦¥§¨§¨©§¦§©¦¨§נוּ כראין

ׁש אזכתה דּ �בוּ  וּ פרישׂ וּ  נטירוּ , וההוּ א נׁש מתא, ¨§¨¦§§¨§©§¦§¦¦§¨
קא קדּ יׁש ין, מׁש ריין כּ ּמ ה ע�ּה . ¨¦¦©¨§§©¨©¨¨¨¦©יקּ ירא
�גּ ן �ּה  וּ �מיעא� בּ הדּה , �אתחבּ רא �ּה , ©§¨¨¥§¨£©¨§©§¦§¨¨§©§¦מתעּת דן
מתעּת דן נוּ כראין מׁש יירין כּ ּמ ה זכתה, �א ¨§©§¦¦¨§¨§§©¨©¨§¨Ÿ¤¥עדן.
דּ מ�אכי מׁש ריין ואינּ וּ ן דּ גיהנּ ם. בּ ארחא �ּה  ¥£§©§¨§§©¦§¨¦¥§¨§¨§¨©¥§�מיע�
ואוֹ כח, קרא אתא נוּ קמין, בּ ּה  �מעבּ ד זמינין ©§¨§¨¨¦§¨©§¤§¦¦§¨¨©חבּ �ה

א �מכרּה , ימשׂ � �א נכרי חבּ �ה.□�עם מ�אכי ין §©¨§¦Ÿ¦§Ÿ§¨§¨¦¥©§£¥©¨¨
עביד הוּ א בּ רי% דּ קוּ דׁש א נטירא, איהוּ  בּה , ¦¨¦§¨§§¨¦§¦¨§¦§בּ בגדוֹ 
ּפ ריסוּ  בּ ההוּ א נכרי, עם בּ ּה  יׁש �וֹ ט דּ �א נטירא, ¦§©§¦§¨©¨§¦¨§¨¦§̈�ּה 

ע àë)ה.□דּ נטירוּ  úåîù) ּת ייעדנּ ה, �בנוֹ  חזיואם א ¦§¦¨¨§¦¦§¦¨¤¨¨£¥

מחנֹות זכתה ּכּמה  עליה . הּנכּבד לבּוׁש ּופריׂשת  ׁשמירה  ואֹות ּה ה ּנׁשמה, ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָ
- זכתה לא עדן. לגן א ֹותּה ּולהכניס עּמּה להתחּבר לּה מעּתדים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻקד ֹוׁשים
מחנֹות  וא ֹותם ה ּגיה ּנם , ּבדרְך א ֹותּה להכניס  מזּמנים נכר ּיים מחנֹות  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּכּמה
נכרי  לעם ּומֹוכיח, הּכת ּוב ּבא נקמֹות . ּבּה לע ׂשֹות מז ּמנים חּבלה מלאכי ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻׁשל
ׁשה ּקדֹוׁש ׁשמירה  אֹותּה - בּה ּבבגד ֹו חּבלה . מלאכי א ּלּו - למכרּה ימׁשל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹלא
הּפריסה  ּבאֹותּה נכרי עם ּבה  יׁשלט ׁשּלא  ׁשמירה ל ּה עֹוׂשה ה ּוא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹּבר ּוְך
ׁשּלא  להּזהר לאדם יׁש ּכּמה  ּוראה ּבא ייעדּנה. לבנֹו ואם  עליה. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹׁשּׁשֹומרת 
ה ּנׁשמה  את  וׁשֹומר הּזה ּבע ֹולם  אדם זכה  ׁשאם הּזה. ּבעֹולם דרכיו  ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָיסטּו
ה ּימים ּבכל  ּבֹו ּומ ׁשּתּבח מּמּנּו, מרּצה הּוא  ּברּוְך ׁשהּקד ֹוׁש אדם זהּו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻּכרא ּוי,
עׂשה, וכְך ּכְך העֹולם, ּבאֹות ֹו לי ׁשּיׁש קדֹוׁש בן רא ּו ואֹומר : ׁשּלֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּבּפמליה

מת ּקנים. מעׂשיו  וכְך ְְֲִַָָָָֻּכְך
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�יּה  אית ארחוֹ י□כּ ּמ ה יסטי דּ �א �אזדּ הרא נׁש  בּ ר ©¨¦¥§©¨§¦§©£¨§¨¦§¥¨§
ונטיר ע�מא, בּ האי נׁש  בּ ר זכה דּ אי ע�מא, ¦¨§¨§¨©§¨©¨¨¦§¨§¨©§בּ האי
נׁש  בּ ר איהוּ  האי יאוֹ ת, כּ דקא �נׁש מתא ¨©¦©¥¨§§¨§§¦§̈�ּה 
בּ יּה  ואׁש ּת בח בּ יּה , אתרעי הוּ א בּ רי% ¥©¨§¦§¥¥§§¦¦§¨§§דקוּ דׁש א
בּ רא חמוּ  ואמר, דּ י�יּה , בּ פמ�ייא יוֹ מיּ א, ¨§£©¨§¥¦¨§©¨§¨©¨§בּ כ�
כּ % עביד, וכ% כּ % ע�מא, בּ ההוּ א �י דּ אית ©¦¨¨§©¨§¨©§¦¦§¨¦©קדּ יׁש א

מתּת קּ נן. עוֹ בדוֹ י ¨§©§¦¨¨§וכ%
זכייאוכד ע�מא, מהאי נפקת נׁש מתא, האי §©©¦§§¨©§©§©¨§¨©§¨

�ּה  אנהיר הוּ א בּ רי% קוּ דׁש א בּ רירה, ¨¦§©¦§¨§¨¦§¨¦§נקיּ יה
היא דּ א ע�ּה , קארי יוֹ מא בּ כ� נהוֹ רין, ¦¨¨¨¥¨¨¨§¦§¨©§בּ כּמ ה
�ההוּ א �יּה  �יהוי נטירא בּ רי, דּ פ�ניא ©§¥¦£¦¨¦§¦§¨§©§¦¨§§¦נׁש מתא

ׁש בק. דּ  ©¨§¨גּ וּ פא
כּ מׁש ּפ טודא ייעדנּ ה �בנוֹ  ואם דּ כּת יב, הוּ א §¨¦§¦§¦¦§¦¨¤¨§¦§©

יעשׂ ה הכא□הבּ נוֹ ת הבּ נוֹ ת. כּ מׁש ּפ ט מאי ּה , ©¨©£¤¨©§¦§©©¨¨¨
רקיעא ּת קּ יפא, טנרא בּ גוֹ  �חכּ ימין, רזא ¨¦§¨¦©¨¨¦§¦¦©§¨¨¦אית
אהבה. היכ� דּ אקרי חדא, היכ�א אית ¨£©©¥¥§¦§¨£¨¨¥¦¨¦§טמירא,

מאיר ּוכׁשּנׁשמה  הּוא ּברּוְך הּקד ֹוׁש ּוברּורה, נקּיה ז ּכה  הּזה  מהעֹולם  יֹוצאת זֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
ּתהיה  ׁשמירה  ּבני, ּפלֹוני נׁשמת  ז ֹוהי עליה: ק ֹורא  י ֹום ּבכל אֹור ֹות , ּבכּמה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָלּה

ׁשעזבה . ה ּגּוף ְְֶַָָלאֹותֹו
ּכמׁשּפט וזהּו ּזה מה ּלּה. יעׂשה הּבנֹות  ּכמׁשּפט ייעדּנה  לבנֹו ואם ׁשּכתּוב ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

היכל יׁש הּטמּון, הרקיע החזק, הּסלע ּבתֹוְך לחכמים. סֹוד יׁש ּכאן ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּבנ ֹות?
ׁשל האהבה  נ ׁשיקֹות וכל טמּונים, ה ּגנזים ו ׁשם האהבה, היכל ׁשּנקרא ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָאחד 

לׁשם. נכנסֹות  הּמלְך אהּובֹות נׁשמֹות ואֹותן ׁשם, הן ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָמלְך
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(à"ò å"î÷)נׁש יקין וכ� טמירין, גּ נזין אינּ וּ ן ¦¦§¨§¦¦§¦§¦¦¨©§ותּמ ן
רחימאן נׁש מתין ואינּ וּ ן ּת ּמ ן, אינּ וּ ן דמ�כּ א ¨¦§¦¨§¦¦§¨©¦¨§©§¦§¦דּ רחימוּ 

ּת ּמ ן. עא�ין ¨©¦¨¨§©§דּ מ�כּ א

ּת ּמ ןכּ יון דּ מ�כּ א, היכ�א בּ ההוּ א עא� דּ מ�כּ א ¥¨§©§¨¨§©¥¨¨§©§¨©¨
èë)כּ תיב, úéùàøá)וקוּ דׁש א �רח�, יעקב ויּ  ק §¦©¦©©£Ÿ§¨¥§§¨

קדּ יׁש א, נׁש מתא �ההיא ּת ּמ ן אׁש כּ ח הוּ א ¨¦©¨§§¦¦©§¨©©§©¦§בּ רי%
בּ הדיּה , �ּה  וס�יק �ּה , וגפיף �ּה , ונׁש יק מיּ ד ¥£©¨¦¨§¨¦¨§¨¦¨§©¦¦̈קדים

בּ ּה . ¨©£©§¦§ואׁש ּת עׁש ע

דּ אבּ אודא כּ דינא �ּה , יעשׂ ה הבּ נוֹ ת כּ מׁש ּפ ט הוּ א §¨§¦§©©¨©£¤¨§¦¨§©¨
דּ נׁש יק �גבּ יּה , חביבא דּ איהי �ברתיּה , ¦¨§¥©§¨¦£¦¦§¥©§¦¦̈עביד
בּ רי% קוּ דׁש א כּ % מתנן. �ּה  ויהיב �ּה , וגפיף ¦§¨§©¨§©¨¦¨§¨¦¨§̈�ּה ,

זכּ  �נׁש מתא עביד, כּ מההוּ א יוֹ מא, בּ כ� אה ¨¦§¦§§¨©¨¨§¨¨§¨
�ּה . יעשׂ ה הבּ נוֹ ת כּ מׁש ּפ ט ¨¤£©¨©©§¦§¦§§דּ כּת יב

óã
á"ò æ"ö ּדּ כּת יבהיינו(ãñ äéòùé)כּ מה �וֹ , �מחכּ ה יעשׂ ה ©§§§¦©£¤¦§©¥§¨

בּ האי עשׂ יּ יה אׁש �ימת בּ רתא, ©§¨¦£©¦§©¨©§©§דּ האי

ּכת ּובּכיון ׁשם  הּמלְך, היכל לאֹותֹו נכנס כט)ׁשהּמלְך יעקב (בראשית  וּיּׁשק ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
מּיד  מקּדים  קדֹוׁשה, נׁשמה א ֹותּה את  ׁשם  מ ֹוצא הּוא ּברּוְך והּקד ֹוׁש ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָָלרחל.

ּומׁש אליו  א ֹות ּה ּומעלה אֹותּה ּומגּפף לּה, ּבּה.ונֹוׁשק ּתעׁשע ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ
עליו ,וזהּו חביבה ׁשהיא  לב ּתֹו, עֹוׂשה ׁשאב ּכדין ּלּה, יעׂשה  ה ּבנֹות ּכמׁשּפט ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ

עֹוׂשה  הּוא ּברּוְך ה ּקדֹוׁש ּכְך מ ּתנֹות . ל ּה ונֹותן  אֹותּה ּומג ּפף לּה ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּנֹוׁשק
ּלּה. יעׂשה ה ּבנֹות  ּכמׁשּפט ׁשּכתּוב ּכמֹו יֹום, ּבכל ה ּצּדיקה  ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָלּנׁשמה

סד)ׁשּכתּובהינּו עׂשּיה (ישעיה מׁשלימה  הּזאת ׁשהּבת ּכמֹו לֹו. למחּכה  יעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
ה ּבא, ּבעֹולם אחרת  עׂשּיה  לּה מ ׁשלים ה ּוא ּבר ּוְך הּקד ֹוׁש ּכְך אף  ה ּזה, ְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָּבעֹולם
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�ּה  אׁש �ים הוּ א בּ רי% קוּ דׁש א הכי אוּ ף ¨¦§©¦§¨§¦¨¨§̈ע�מא.
�א עין דּ כּת יב, דּ אתי, בּ ע�מא אחרא Ÿ¦©¦§§¥¨§¨§©§¨£©¨¦£עשׂ יּ יה
כּ תיב והכא �וֹ . �מחכּ ה יעשׂ ה זוּ �ת" א�הים ¦§¨¨§¥©§¦¤£©§¨¦¡¨¨̈ראתה

(á"ò æ"ö óã),אׁש ּת ּט ח סבא ההוּ א כּ ן. ע� �ּה . ©¨§¦¨¨©¥©¨¤£©יעשׂ ה
כּ מ�קדּ מין.□וצ בּ כה צ�וֹ תא. י §©¥§¨¨¨§¦§©§¦

àë)ואמר úåîù)אם מאי וגוֹ ', �וֹ  יקּ ח אחרת אם §¨©¦©¤¤¦©§©¦
קוּ דׁש א זּמ ין אחרא נׁש מתא וכי ¨§¦©¨£©¨§§¦¦§¤¤©אחרת,
ו�או ע�מא, בּ האי �צדּ יקיּ יא �אתבא הוּ א ¨§¨§¨©§¨©¦©§¨¨¨§¦§בּ רי%
רעוּ תא ע�מא בּ האי דּ אׁש �ימת נׁש מתא ¨§¨§¨©§©¦§©§¨§§¦©האי
כּ ��. �צדּ יקיּ יא אבטחוּ תא �ית הכי אי ¨§¨©¦©§¨¨§©¥¦¨¦¨¨§דּ מארּה ,

�וֹ . יקּ ח אחרת אם ©¦¤¤©¦©מאי

ואמר,ּפ תח סבא áé)ההוּ א úìä÷)ע� העפר ׁש וֹ ב וי ¨©©¨¨§¨©§¨¤¨¨©
הא�הים א� ּת ׁש וּ ב והרוּ ח ׁש היה כּ  ¦¡¨¤¨©¨§¨¨¤§¤¨̈הארץ

יע ׂשה  ּכתּוב  וכאן לֹו. למחּכה יעׂשה  ז ּולת ְך אלהים ראתה  לא  עין ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשּכתּוב
ּכמ ּקדם. ּובכה ּתפּלה, והת ּפּלל הׁשּתּטח הּזקן אֹותֹו ּכאן. עד ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּלּה.

עתיד ואמר, אחרת נׁשמה וכי  אחרת? אם ּזה מה וגֹו', לֹו יּקח אחרת  אם  ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשה ׁשלימה  זֹו נׁשמה  ולא הּזה , ּבעֹולם לּצּדיקים לה ׁשיב  הּוא ּברּוְך ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּקדֹוׁש
ּזה  מה  ּכלל . לּצּדיקים הבטחה אין אז ּכְך, אם ר ּבֹונּה? רצֹון את ה ּזה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבעֹולם

לֹו? יּקח אחרת ִִֶֶַַאם

ואמר,ּפתח זקן יב)א ֹות ֹו ּתׁשּוב (קהלת והרּוח ּכׁשהיה  הארץ על העפר  ויׁשֹוב ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
ה ּמק ּדׁש. ּבית ּבחר ּבן החברים ּפר ׁשּוהּו זה  ּפסּוק  נתנּה. אׁשר האלהים ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻאל

שנינו) אז(ושם  והּכנעני ּׁשּכתּוב מה הּוא  ּכאן ּכׁשהיה. הארץ  על העפר ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָוי ׁשֹוב
והרּוח ּזה  מה  נתנּה, אׁשר האלהים אל ּתׁשּוב והר ּוח ו ּדאי . ּכׁשהיה ְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹּבארץ ,
עׂשרה  ּבאֹותם  ׁשכינה  ּכׁשראתה  ה ּקדׁש. רּוח ׁשהיא ׁשכינה, זֹו ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹּתׁשּוב?
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בּ י בּ חרבּ ן חבריּ יא, אוּ קמוּ ה קרא האי נתנּה . ¥©§¨§¨©§©¨§¨§©¨¨§¤£אׁש ר
ׁש א. ïðéðú)מקדּ  ïîúå).ׁש היה כּ  הארץ ע� העפר ׁש וֹ ב וי ©§§¨§¨¤¨¨©¨¨¤§¤¨¨

דּ כּת יב, מאי איהוּ  áé)הכא úéùàøá)אז והכּ נעני ¨¨¦©§§¦§©§©£¦¨
הא�הים א� ּת ׁש וּ ב והרוּ ח ודּ אי. ׁש היה כּ  ¦¡¨¤¨©¨§©©¨¨¤§§¨̈בּ ארץ,
ׁש כינּת א, דּ א ׁש וּ ב. ּת  והרוּ ח מאי נתנּה , ¨§¦§¨¨©¨§©¨¨§¤£אׁש ר
בּ אינוּ ן ׁש כינּת א, חמאת כּ ד קדּ יׁש א. רוּ ח ¦§¨§¦§¨¨©¨¦©©¦¦§דּ איהי
ישׂ רא� בּ עוּ ן ו�א נט�א, דּ קא מּס עוֹ ת ¥¨§¦¨¨§¨§©¨§¨©¤¤עשׂ ר
וׁש �טא הוּ א, בּ רי% קוּ דׁש א קמי בּ תיוּ בּת א ¨§¨§¦§¨§¥¨¨§§¦¨¨¨§�אתבא
חבריּ יא. ואוּ קמוּ ה קדּ יׁש א, ארעא ע� אחרא ¨©§©¨§§¨¦©¨§©©¨£©¨§¦סטרא

בּ דיּ וּ קנאּת א אתעּט ר זכּ אה, נׁש  דּ בר רוּ חא חזי, ¨£¦¨§©¨©¨¨¦§©¨§¦§¨
וריׁש י וּ מוֹ עדי ׁש בּ תי וּ בכ� דּ �תּת א, עדן ¥¥§¥£¥¨©¨§¨©§¦¤¥©§בּ גּ ן

וס וּ מתּפ  טן, רוּ חי, מתעּט רן �עי□ירחי, א.□קין ©§¥¦§©§¨¥¦§©§¨§©§¦§¥¨
נׁש מתא בּ ההיא הוּ א, בּ רי% קוּ דׁש א דּ עביד ¨§§¦¦©§¦§¨§¦¨§¨§כּ ּמ ה

�עי□ע קדּ יׁש א רוּ חא,□אה בּ האי עביד נמי הכי א, ¦¨¨©¦¨§¥¨¨¦¨¥¨¦§©¨
ואמר קמיּה . ס�קת דּ קא �תּת א, עדן בּ גּ ן ©¨§¥¨©§©¨§¨©§¤¥©§¨©§�תּת א

ה ּקדֹוׁש לפני ׁשלמה  ּבת ׁשּובה לׁשּוב י ׂשראל ּבני רצּו ולא  ׁשּנסעה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹמּסעֹות 
החברים. ּופרׁשּוה  הּקדֹוׁשה, הארץ על אחרא הּסטרא ו ׁשֹולט  הּוא, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּברּוְך

ּובכלּבא ׁשּלמ ּטה, עדן ּבגן  ּבדמּות  מתעּטרת צּדיק איׁש ׁשל רּוח ּוראה , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ועֹולֹות  ּומתּפּׁשטֹות, רּוחֹות מתעּטרֹות חד ׁשים ורא ׁשי והּמֹועדים ְְְְְְְֲֳִִִִֵַַַַַָָָהּׁשּבת ֹות 
קדֹוׁשה  עליֹונה נׁשמה ּבא ֹות ּה הּוא ּברּוְך הּקד ֹוׁש ׁשע ׂשה ּכמֹו ְְְְְְְֶֶַַָָָָָָָָָָלמעלה .
לפניו , ּכׁשעֹולה הּתחּתֹון עדן ּבגן למּטה  את ה ּברּוח עֹוּׂשה ּגם ּכְך ְְְְְְְֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָלמעלה ,

ה ּג ּפל ֹוני ר ּוח זֹוהי לאֹותּהואֹומר: הּוא  ּבר ּוְך ה ּקדֹוׁש אֹותּה מעּטר מּיד  ּוף. ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָ
ּבּה. ּומׁשּתעׁשע עטרֹות ּבכּמה  ְְֲֲִֵַַַַָָָרּוח
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�ּה  מעּט רא מיּ ד גּ וּ פא, דּ פ�ניא רוּ חא איהי ¨¨§©§¨¦¨¨§©§¦¨¦¦̈דּ א
עטרין, בּ כּמ ה רוּ חא �האי הוּ א בּ רי% ¦§¦¨©§¨©§¦§¨§קוּ דׁש א

בּ ּה . ¨©£©§¦§ואׁש ּת עׁש ע

קוּ דׁש אואי ׁש ביק דּ א, רוּ חא בּ גין דּ הא ּת ימא, §¦¥¨§¨§¦¨¨¨¦§¨
הכי. �או �נׁש מתא. דּ עביד מה הוּ א ¦¨¨¨§§¦§¦¨§©¦§בּ רי%

א□א יגרע, �א וענתּה  כּ סוּ תּה  ׁש ארּה  אינּ וּ ן□א ין ¤¨§¥¨§¨§Ÿ¨¨Ÿ¦§¨¦¥¦
ע ׁש מהן זוּ �ת".□ּת �ת א�הים ראתה �א דּ עין אין, §©§¨¨¦¨¦§©¦Ÿ¨¨¨¡¦¨§

חדהוּ □וכ מּת ּמ ן. ואתמ כוּ  דּ אתי בּ ע�מא §ª§§¨§¨§¨¥§¦§©§¦©¨©
וּ נהירוּ , דּ נציצוּ  מׁש יכוּ  ׁש ארּה , ¦§¦§¦¦§¨¥§§©¦מנּ ייהוּ 

מזוֹ נא סתים, בּ ארח כּ (ïì)דּ נהיר ואקרי□דּ זן א, §¨¦§Ÿ©¨¦§¨§¨Ÿ¨§¦§¥
אתוון, בּ הּפ וּ % ׁש ארּה  א�הים. בּ נקוּ דת ¨§©¦§¨¥§¦Ÿ¡©§¦ידו"ד

ודּ אאׁש ר èî)ה' úéùàøá)ודא �חמוֹ , ׁש ּמ נה מאׁש ר ¨¤§¨¥¨¤§¥¨©§§¨
ׁש ארּה . ¨¥§הוּ א

אחרא,כּ סוּ תּה : מׁש יכוּ  דּ א דּ מ�כּ א. ּפ רישׂ וּ  §¨§¦§©§¨¨§¦©£¨
ׁש א דּ �בוּ  פרישׂ וּ  ּת דיר, �ּה  ונטיר ¨§¦¦§¦¨¨¦¨§¦¨§דּ נהיר

ּׁשע ׂשה ואם מה ה ּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש הׁשאיר  זֹו רּוח מּׁשּום ׁשהרי  ּתאמר , ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשל ׁשת  אֹותם  אּלה יגרע. לא וענת ּה ּכסּות ּה ׁשארּה אּלא ּכְך! לא - ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹֹֹלּנׁשמה 

ז ּולת ְך. אלהים ראתה לא ׁשעין העליֹונים ְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהּׁשמֹות
התנֹוצצּות וכּלם ׁשל  מ ׁשיכה  - ׁשאר ּה מהם אחד מּׁשם . ונמ ׁשכּו ה ּבא ּבעֹולם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ

מז ֹון נסּתר, ּבדרְך ׁשּמאיר  נּקּוד (לנו)ואֹור  עם יהו"ה ונקרא  ל ּכל, ׁשּזן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
וזה ה ', א ׁשר  - אֹותּיֹות ּבהּפּוְך ׁשארּה מט)אלהי"ם. ׁשמנה (בראשית  מאׁשר ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹ

ׁשארּה. הּוא  וזה ְְְֵַָלחמֹו,
אֹותּהּכס ּותּה ו ׁשֹומרת ׁשּמאירה אחרת מׁשיכה זֹו הּמלְך. ׁשל ּפריׂשה - ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
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ּת דיר, בּה  בּ בגדוֹ  דּ א א�וֹ ּה . ע�ּה  דּ פרשׂ  ¦¨¨§¦§¨©¡¨¨¦¨§¨§©§דּ מ�כּ א,
כּ סוּ תּה . איהוּ  והאי מינּ ּה , אתעדי ¨§¦©§¨¦¥¨§¦¨§דּ �א

דּ אתי,וענתּה , דּ ע�מא מׁש יכוּ  דּ א איהוּ . מאן §Ÿ¨¨©¦¨§¦§¨§¨§¨¥
כּ  איהוּ ,ע$יהוא.□דּ ביּה  צבאוֹ ת §¥Ÿ¨§Ÿ̈§¨¦

ע סתימין נהוֹ רין בּ כ� דּ נהיר איהוּ  דּ אי�נא□ודא אין §¨¦§¨¦§¨§¦§¦¦¦¨¦§¦¨¨
דּ א וכ� נפקת. דּ מּת ּמ ן טמירא, עוֹ נה דּ ביּה  ¨¨§©§©¨©¦§¨¦§¨¥§¥©§דּ חיּ י,

דּ ע וכּס וּ פא דּ אתי.בּ עדּ וּ נא �מא §¦¨§¦¨§¨§¨§¨¥

כּ דּ קאּת �תא זכּ את איהי כּ ד �ּה , יגרע �א הני §¨¨¨¥Ÿ¦§¨¨©¦¦©¨©§¨
הני יאוּ ת, כּ דקא איהי �או ואי ¥¨¥¨§©¦¦¨¦§¥יאוּ ת.

אפי עּט רה �ּה  יתעביד דּ �א מנּה , גּ רעאן וּ □ּת �תא §¨¨©§¨¦¨§¨¦§£¦¨£¨¨£¦
א ׁש �ׁש  ואם כּ תיב, מה חזי, ּת א מנּ ייהוּ , ה□מחד ¥¨¦©§¨£¦©§¦§¦§¨¥¤

כּ סף�א אין חנּ ם ויצאה בּ הוּ , זכאת דּ �א �ּה , יעשׂ ה Ÿ©£¤¨§¨¨¨§§¨§¨¦¨¥¨¤
�ּה  �ית כּ סף, אין �בר. �ּה  ודחיין מקּ מיּה , ¨¥¤¨¥©§¨¨§©§¥©¦¦ּת ּפ וּ ק

כּ ��. עדּ וּ נא �ּה  ו�ית ©§¨¦¨¥§¨¦כּ ּס וּ פא,

ּתמיד , ב ּה ּבבגד ֹו זה אל ֹוּה. עליה ׁשּפֹורׂש הּמלְך לבּוׁש ׁשל ּפריׂשה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּתמיד,
ּכסּותּה. וזהּו מ ּמּנה, זז ְְִֶֶֶָָָֹׁשּלא

וזהּווענתּה, הּוא, צבאֹות  ה ' ה ּכל . ׁשּבֹו הּבא העֹולם  מן מׁשיכה ז ֹו הּוא? מי ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹ
עֹונה, ׁשמּורה ׁשּבֹו החּיים עץ  ׁשל העליֹונים הּנסּתרים  האֹור ֹות ּבכל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמאיר

הּבא . העֹולם ׁשל ּותׁשּוקה  ּבעּדּון זה וכל יֹוצאת , היא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּמּׁשם

אּלה ׁשלׁש ׁשל ׁש ּכרא ּוי, אינּה ואם ּכראּוי. זּכאית ּכׁשהיא לּה, יגרע לא אּלה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ
ּכתּוב, מה  ּוראה ּבא מהם . מאחד אפ ּלּו עטרה לּה יעׂשה ׁשּלא  מּמּנה, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹנגרעֹות 
- ּכסף אין חּנם ויצאה בהם, זכתה ׁשּלא - ל ּה יעׂשה לא א ּלה  ׁשל ׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹואם
ּכלל. עּדּון ולא  ּכּסּוף לּה אין - ּכסף אין הח ּוצה. א ֹותּה ודֹוחה מּלפניו, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹּתצא
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ּת �יין,עד בּ ּה  עיטין דּ כ� אוֹ רייתא, אוֹ כיחת כּ אן ©¨¦©©§¨§¨¥¦¨©§¨
וּ �ה�אה מכּ אן נׁש א. �בני טבא עיטא ¨§¨§¨¦¨¨¦§¦¨¨¨¥©¦¨§ויהיבת

�מ ע□נהדּ ר נטירוּ  בּ ההוּ א קדמאין, דּ קא□ין אה, ¤§¨§¦¦©§¨¦§©§¦¦¨¨§¨
�עם ּת הא דּ �א בּ גין הוּ א, בּ רי% קוּ דׁש א ע�ּה  ©§¥§¨§¦§¦§¨§¨¨¦ּ̈פ רישׂ 

ּת דיר. �ּה  איהוּ  וּ נטירוּ  בּה , בּ גדוֹ  דּ הא (úåîùנכרי, ¨§¦§¨¦§¨§¦¦¨¨¦
(àë. ּה� יעשׂ ה הבּ נוֹ ת כּ מׁש ּפ ט ייעדנּ ה �בנוֹ  ¨¤£©¨©©§¦§¨¤¨¦§¦¦§ואם

ההוּ א �גבּ י ּת הכוּ ן כּ ד חבריּ יא, סבא, ההוּ א ©¥©§£©©¨©§©¨¨©©̈אמר
דּ ידכּ ר �יּה , אמרוּ  ע�יּה , סמי% דּ ע�מא ©§¦§¥§¦¥¨¦¨¨§¨§¨¨¦טינרא
גּ וונין, וּ תרין �חמׁש ין ּפ וֹ �ין דּ אזדּ רעוּ  דּ ת�גּ א ¦§©¥§¦§©§¦¨§§¦§¨§©§¨יוֹ מא

�כוֹ ן. יימא והוּ א קרא, האי אקרינן §¨¥§¨§©¨¥§©©£©והדר

מאמרוּ  ׁש ארי דּ  מאן מינ% יימא.□בּ מטוּ  הוּ א ה ¨§§¨¦¨©§¨¦¦¨¥¨
ואית אּת וּ ן, דּ זכּ אין דּ ידענא ודּ אי �וֹ ן, ¦§©¦¨©§¨§©¨§©©©̈אמר
אימא, דּ אנא מה וע� דּ חכּ ימין, רמזא �כוּ ן ¨¥¨£©¨©§¦¦©§¨¨§§¨§©§�רּמ זא

לבני עד  טֹובה  עצה  ונ ֹותנת ּבּה, ּתלּויֹות העצֹות  ׁשּכל ה ּתֹורה מֹוכיחה ּכאן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
ׁשּפֹור ׂש עליֹונה  ׁשמירה ּבאֹות ּה הראׁשֹונים , ל ּדברים נחזר והלאה  מּכאן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאדם.
ּוׁשמירה  בּה, ּבגד ֹו ׁשהרי נכרי, לעם  תהיה ׁשּלא ּכדי הּוא  ּברּוְך ה ּקדֹוׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹעליה
זקן, א ֹותֹו אמר ּלּה. יעׂשה הּבנֹות ּכמׁשּפט ייעד ּנה לבנֹו ואם ּתמיד. לּה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהיא
יֹום את ׁשּיזּכר לֹו אמר ּו עליו, סמּוְך ׁשהעֹולם הּסלע לא ֹות ֹו ּכׁשּתלכּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹחברים ,
הּזה, ה ּפס ּוק את  קרא ּו ּכְך ואחר ּגונים, ּוׁשנים לחמּׁשים ּפֹולים ׁשּנזרעּו ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּׁשלג

לכם. יאמר  ְֶַָֹוהּוא 

ו ּדאי ּבב אמרּו, להם, אמר  ׁשּיאמר! הּוא - הּדבר  את ׁשהתחיל מי  מּמְך, ּקׁשה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
ּׁשאני  מה ועל  חכמים. ׁשל רמז לכם  לרמז  ויׁש צּדיקים, ׁשאּתם ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּידעּתי
הּוא  מי ל ֹומר יׁש עכׁשו זה. את  יׁשלים הּוא זה, סימן לֹו ּכׁשּתז ּכיר ּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאֹומר,

הּוא . לּקדֹוׁש-ּברּוְך- ּבן  ְִֵֶַָָָׁשּנקרא
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דּ א. ע� יׁש �ים הוּ א דּ א, סימנא �יּה  ּת דכּ רוּ ן ¨©¦§©¨¨¨¦¥§§¦©כּ ד
�קוּ דׁש א בּ ן דּ אקרי הוּ א מאן �וֹ מר, אית ¨§§¥¥§¦§©©¦¨§©הׁש ּת א

הוּ א. ¦§בּ רי%
óã

à"ò ç"öכּ �ּת א à"ò)חזי ç"ö óã)דּ זכי (÷"àההוּ א ¨£¥¨©§¨¥
(à"ò â"é÷ ,à"òוּ �ה�אה ׁש נין ,�ת�יסר ¦§¥©§¦§¨§¨

מבּ ן דּ איהוּ  מאן וכ� ישׂ רא�. �כּ נסת בּ ן ¤¦¦§©¨§¥¨§¦¤¤§¦¥¥§¦אקרי
בּ ן אקרי בּ הוּ , וזכי וּ �עי�א ׁש נין קוּ דׁש א□עשׂ רין ¤§¦§¦§¥¨§¨¥§¦§¥¥§§¨

ודּ אי הוּ א ãé)בּ רי% íéøáã)� אּת ם $יהובּ נים §¦©©¨¦©¤©Ÿ̈
¤¥Ÿ¡א�היכם.ע

יוֹ מאכּ ד בּ ההוּ א וזכה ׁש נין, �ת�יסר דּ וד מטה ©¨¨¨¦¦§¥©§¦§¨¨§©¨
כּ תיב, כּ דין �ארבּ יסר, á)דּ עא� íéìäú)$יהו §¨§©§¥¨§¥§¦§Ÿ̈

מאיע י�דּת י". היּ וֹ ם אני אּת ה בּ ני א�י ©¦§¦§©¦£¨©¦§©¥©̈אמר
ו�א בּ רא, �יּה  הוה �א דּ נא מקּ דמת דּ הא ¨§¨§¥¨£¨¨§¨§©¦¨§¨§©טעמא.

ע נׁש מתא ע�יּה  ער�ה□ׁש ראת ׁש ני בּ  דּ הא אה, ¨¨¨¥¦§§¨¦¨¨§¨¦§¥¨§¨

לכנסת ּבא ּבן נקרא  ומעלה, ׁשנים עׂשרה לׁשלׁש ז ֹוכה ׁשהּוא מי ּכל  ּוראה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּבן נקרא בהם, וזֹוכה  ומעלה ׁשנה  עׂשרים מּבן ׁשהּוא מי וכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָיׂשראל .

וּדאי. יד)לּקד ֹוׁש-ּברּוְך-ה ּוא אלהיכם.(דברים  לה ' אּתם ּבנים ֱִֵֶֶַַַַַָָָֹ

אזּכׁשהּגיע  עׂשרה, לארּבע ׁשּנכנס יֹום ּבאֹות ֹו וזכה  ׁשנה  עׂשרה לׁשל ׁש ּדוד ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ב)ּכת ּוב ׁשהרי (תהלים  הּטעם? מה  ילדּתיְך. הּיֹום אני אּתה  ּבני אלי  אמר ה' ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ּבׁשנֹות  ׁשהרי עליֹונה, נׁשמה עליו ׁשרתה ולא ּבן , לֹו היה לא לזה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹֹֹמּקדם 
ולא  אני, ילדּתיְך. וּדאי הּיֹום ילדּתיְך, הּיֹום אני ּכְך ּומּׁשּום  היה, הּוא ְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַַָָָָָֹערלה
ּכתּוב  מה ׁשנים, עׂשרים ּבן לבּדי. אני עכׁשו, עד  ׁשהיה ּכמֹו האחר, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּצד 

ד)ּבׁשלמה? וּדאי.(משלי מ ּמׁש לאבי לאבי, הייתי בן ּכי ְְְִִִִִִֵַַַָָָָֹֹ
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כּ %, וּ בגין á"ò)הוה, ç"ë÷)היּ וֹ ם י�דּת י", היּ וֹ ם אני £¨§¦¨£¦©§¦§¦©
דּ הוה כּ מה אחרא, סטרא ו�א אני, י�דּת י". ¨£§¨§¨£©¨§¦¨§¦£¦§¦§©©ודּ אי
מה ׁש נין, עשׂ רין בּ ר בּ �חוֹ דאי. אני הׁש ּת א, ©¦§¦§¤©¨§¦¦£¨§©©עד

ׁש �מה, בּ  ã)כּ תיב éìùî)אבי� �אבי, הייתי בן כּ י §¦¦§ŸŸ¦¥¨¦¦§¨¦§¨¦
ודּ אי. ׁש  ©©¨©מּמ 

דּ האואם וּ �ה�אה, ׁש נין ּת �יסר בּ ר ייעדנּ ה. �בנוֹ  §¦¦§¦¨¤¨©§¥©§¦§¨§¨§¨
�יּה , דּ אזדּ ּמ נת אחרא דּ סטרא מרׁש וּ  ¥©§©§¦§¨£©¨§¦§§¥¨§©נפקא
כּ מׁש ּפ ט מהוּ  �ּה . יעשׂ ה הבּ נוֹ ת כּ מׁש ּפ ט כּ תיב ©§¦§©¨¤£©¨©©§¦§¦§©מה
בּ רי% קוּ דׁש א חמי ויוֹ מא, יוֹ מא בּ כ� ּת נינן, ¦§¨§¥¨¨§¨¨§¨¥¨¨©הבּ נוֹ ת.
נפיק ואיהוּ  דּ ער�ה, בּ רׁש וּ  דּ קאי ינוֹ קא �ההוּ א ¦¨¦§¨§¨§§¦¥¨§¨§©§הוּ א
�בי ואזי� �ּה , ותבּ ר ספרא, �בי ואתמׁש % ¥§¦¨§¨©©§¨§¦¥§©§§¦§¨¦מינּה ,
הוּ א בּ רי% קוּ דׁש א עביד מה �ּה . ותבּ ר ¦§¨§¦¨©¨©©§¨§¦§כּ ניׁש ּת א,
�ּה  ויהיב דּ י�יּה , �אדּ רא �ּה  אעי� נׁש מתא. ¨¦¨§¥¦¨¨¦§¨¦¨¨§§¦¦©§�ההיא

ע בּ ק וּ טין �ּה  וקׁש יט סגּ יאין, וּ נבזבּ זן אין,□מּת נן, ©§¨§¦§§¨©¦¦§¨¦¨§¦¦¦¨¦
דּ אעי� זמנא á"ò)עד æ"î÷ úéùàøá)בּ ההוּ א �חוּ ּפ ה �ּה  ©¦§¨§¨¦¨©¨§©

(àåää åâ).וּ �עי�א ׁש נין מּת �יסר ¨¥§¦§©¥§¦©בּ ר,

הּצד ואם מרׁשּות  יצא ׁשהרי ומעלה, ׁשנים עׂשרה ׁשלׁש ּבן ייעדנה. לבנֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּכמׁשּפט  ּזה מה לּה. יעׂשה  הּבנ ֹות ּכמׁשּפט ּכת ּוב? מה ל ֹו. ׁשהזּדּמן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהאחר
ׁשעֹומד  תינֹוק אֹות ֹו את הּוא ּברּוְך ה ּקדֹוׁש רֹואה ויֹום יֹום ּבכל ׁשנינּו, ְִִֵֶֶֶַַָָָָָָהּבנ ֹות?
מה  אֹותּה. וׁשֹובר  ה ּספר , לבית ונמׁשְך מ ּמּנה י ֹוצא והּוא הערלה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבר ׁשּות

ל ּגרן אֹותּה מכניס נׁשמה ? לאֹות ּה הּוא  ּברּוְך הּקדֹוׁש למוד)ע ׂשה ׁשּלֹו,(חדר ְְְִֶֶַַַָָָָָָָָֹ
הּזמן עד ע ּלאּיים , ּבק ּׁשּוטים אֹותּה ּומקּׁשט רּבים ואֹוצרֹות  מּתנֹות  לּה ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָונ ֹותן

א ֹות ֹו עם לחּפה  אותו)ׁשּמכניסּה ומעלה .(תוך  ׁשנים עׂשרה מּׁשל ׁש ּבן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ



דמשפטים  משפטיםסבא פרשת זוהר בשנה] 113 [יום  טבת כד ליום  הלימוד קיג סדר 

�חכּ ימיןאם דּ רזין, רזא אית הכא �וֹ . יקּ ח אחרת ¦©¤¤¦©¨¨¦¨¨§¨¦§©¦¦
מ בּ קדמיתא �אוֹ דעא ואית חדא.□אתמסרי, ה ¦§§¨¥§¦§¨¨§©§¦¨¦¨£¨

בּ  חזי, יוֹ מי,ּת א ׁש  דּ אתקדּ  ׁש עתא בּ  ׁש בּ תא דּ  יוֹ מא ¨£¥§¨§©§¨§©£¨§¦§©¨¥
אינּ וּ ן וּ מנ בן דּ חיּ י, אי�ני מגּ וֹ  נׁש מתין ¦¨§©§¥©§¦¨¦¦¦¨§¦¥§©נפקי
יוֹ מא כּ � בּ הוּ  ונייחין �תּת אי, קדּ יׁש ין ¨¨§¦§©§¥¨©§¦¦©¦¨§¦נׁש מתין

ס ׁש בּ תא, דּ נפיק וּ �בתר ׁש בּ תא. כּ □דּ  הוּ □קין §©§¨§¨©§¨¦©§¨©§¦ª§
�עי ׁש ין קדּ י בּ עטרין וּ מתעּט רן (ãëåא.□נׁש מתין ¦§¨¦¦§©§¨§¦§¦©¦¦§¥¨

(éàãå åáéè àåääã åéìòá ïåðéà ïéìà àáè àåääá ïøèòúî,הכי ¦¨אוּ ף
הוּ א ודא נׁש , בּ ר �ההוּ א אזמין הוּ א בּ רי% ¨§¨©©§¦§©¦§¨§קוּ דׁש א
�יּה , זמינא דּ דא גּ ב ע� ואף אחרת, ¥¨¦§¨§©©©§¤¤©¨§§¦נׁש מתא
דקדמיתא, ׁש ארּה  בּ קדמיתא, �יּה  דּ הות ¨¥§©§¨¥§¨¦§©§¥¨£©¨§§¦נׁש מתא

וענתּה  דּ אּת מר.�אכּ סוּ תּה  כּ מה יגרע, §¨§Ÿ¨¨Ÿ¦§¨§¨§¦§©

�נפׁש יּה ,בּ כה איהוּ  ואמר כּ מ�קדּ מין, סבא ההוּ א ¨¨©¨¨§¦§©§¦§¨©¦§©§¥
מ �אדבּ קא יגעּת  כּ ּמ ה סבא, ין□סבא ¨¨¨¨©¨¨©§¨§©§§¨¦¦

להֹודיעאם וי ׁש נמסר ּו, ׁשּלחכמים  הּסֹודֹות  סֹוד  יׁש ּכאן  לֹו. י ּקח אחרת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
הּׁשּבת , ּביֹום ּוראה, ּבא  אחד. ּדבר  יֹוצא ֹות ּבראׁשֹונה  הּיֹום, ׁשּמתקּדׁש ּבׁשעה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

לּתחּתֹונים הּקדֹוׁשֹות הּנׁשמ ֹות אֹותן ּומנּׁשבֹות  החּיים, עץ  מּתֹוְך ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָנׁשמֹות
הּנׁשמֹות  ּכל עֹולֹות  ה ּׁשּבת, ׁשּיֹוצאת ואחר ה ּׁשּבת. יֹום ּכל ּבהם ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָונחים

למעלה. קדֹוׁשֹות ּבעטרֹות בעליו ּומתע ּטר ֹות  הם אלו טוב, באותו (וכשמתעטרות ְְְְְֲִַַַָָ
ודאי) טוב אותו וזֹוהי של  האי ׁש, אֹות ֹו את הּוא  ּבר ּוְך הּקדֹוׁש מזמין ּכאן ְְִִִֶַַַָָָָאף

ּברא ׁשֹונה, לֹו ׁשהיתה הּנׁשמה לֹו, מז ּמנת  ׁשּזֹו ּגב על  ואף אחרת, ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻנׁשמה
ׁשּנתּבאר . ּכמֹו יגרע, לא וענת ּה ּכסּותּה הראׁשֹונה, ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָָֹֹׁשארּה

ּדבריםּבכה להּׂשיג  יגעּת ּכּמה זקן, זקן לנפׁשֹו, אמר  והּוא ּכמּקדם, זקן א ֹותֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
על ׁשּתחּוס ּתאמר אם אחד ?! ּברגע אֹותם ּתאמר  ועכׁשו  אּלּו, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹקד ֹוׁשים
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א ׁש ין אי□קדּ י חדא. בּ רגעא �וֹ ן ּת ימא והׁש ּת א ין, ©¦¦¦¥§©§¨¥¨§¦§¨£¨¦
מ אינּ וּ ן ע� ע�ייהוּ  דּ תיחס �וֹ ן,□ּת ימא ּת ימא ו�א ין ¥¨§¥¨¨©§©¦¦¦§¨¥¨

כּ תיב â)הא éìùî)בּ היוֹ ת מבּ ע�יו טוֹ ב ּת מנע א� ¨§¦©¦§¨¦§¨¨¦§
�עשׂ וֹ ת. יד" £©§¨¥§�א�

אמאי מבּ ע�יו. טוֹ ב ּת מנע בּ רי%□א� קוּ דׁש א א, ©©¦§¨¦§¨¨¤¨§¨§¦
בּ כ� דּ הא הכא. אינּ וּ ן ישׂ רא� וּ כּ נסת ¨§¨§¨¨¦¥¨§¦¤§§הוּ א

דּ מ הוּ א□אתר בּ רי% קוּ דׁש א אמרין, דּ אוֹ רייתא ין £¨§¦¦§©§¨©§¦§¨§¦
ההוּ א וּ כדין, �וֹ ן. וצייתי ּת מן, אינּ וּ ן ישׂ רא� ©¥§¥§©§¨©¦¥¨§¦¤§§וּ כּ נסת
וצייתוּ  מּת ּמ ן, דּ אז�ין ׁש עתא בּ  ורע, דּ טוֹ ב §©§¨©¦¦§©§¨£©§¨¨§¨¨¦אי�נא

מ ואסּת □אינּ וּ ן אתגּ בּ ר, דּ טוֹ ב סטרא ההוּ א ק□ין, ¦¦¦©¦§¨§¦§©¨§¦§©¨
מתעּט רן□�עי ישׂ רא� וּ כּ נסת הוּ א בּ רי% וקוּ דׁש א א, §¥¨§§¨§¦§§¤¦§¨¥¦§©§¨

וא טוֹ ב, טוֹ ב.□בּ ההוּ א דּ ההוּ א בּ ע�יו אינּ וּ ן ין §©§¦¥¦§¨¨§©

מסבא אמרּת  אּת  א□סבא, אי□ין ידעּת  ו�א ין, ¨¨¨¨©§¨©§§¦¦¦¥§¨¨©§§¦
א ואי הכא, הוּ א בּ רי% דּ קיימי□קוּ דׁש א ין §¨§¦¨¨§¦¦¥§©§¥

ּכת ּוב הרי - אֹותם תאמר  ולא  ה ּדברים ג)א ֹותם מּבעליו (משלי טֹוב ּתמנע אל ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹֹ
לעׂשֹות . ידְך לאל ְְְֲִֵַָּבהיֹות 

הםמה יׂשראל ּוכנסת  הּוא ּברּוְך הּקד ֹוׁש אּלא מּבעליו? טֹוב ּתמנע אל ּזה  ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּוכנסת  הּוא ּברּוְך הּקד ֹוׁש ת ֹורה, ּדברי ׁשּנאמרים מקֹום ּבכל ׁשהרי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּכאן,
ׁשהֹולכים ּבׁשעה ורע, טֹוב ׁשל  עץ א ֹות ֹו ואז  להם. ּומקׁשיבים ׁשם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָיׂשראל 
למעלה, ּומתעּלה מת ּגּבר הּטֹוב צד אֹותֹו ּדברים, לאֹותם ּומק ׁשיבים  ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָמּׁשם
ּבעליו  הם  וא ּלה  טֹוב, ּבאֹות ֹו מתעּטרים יׂשראל  ּכנסת עם  הּוא ּברּוְך ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוהּקדֹוׁש

טֹוב. אֹותֹו ֶׁשל 

ואםזקן ּכאן, ה ּוא ּבר ּוְך הּקד ֹוׁש אם  ידעּת ולא אּלּו ּדברים אמר ּת אּתה זקן, ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָֹ
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�מ זכּ אין א□הכא הוית□ין דּ הא סבא, ּת דח� �א ין. ¨¨©¨¦§¦¦¦¥¨¦§©¨¨§¨£¥
והׁש ּת א דּ חי�ת, ו�א ּת קּ יפין, דּ גברין קרבין ¨§©§©¦¨¨§¦¦©¦§©§¦¨§¨©§בּ כּמ ה
איהוּ  הכא ודּ אי דּ הא מי�%, אימא דּ חי�, ¦¨¨©©¨§¨¦¨¥¦¨§§©אנּת 

א אינּ וּ ן וזכּ אין ישׂ רא�, וּ כּ נסת הוּ א בּ רי% ין□קוּ דׁש א §¨§¦§§¤¦§¨¥§©¨¦¦¦¥
ׁש רינאדּ הכא ו�א בּ הוּ , אערענא �א הכי, �או ואי . §¨¨§¦¨¨¦¨©£©§¨§§¨¨¥¨

מ□בּ א מ□ין אימא דּ חי�וּ .□ין. בּ �א אימא סבא, וּ �% §¦¥¦¦¥¨¦¨¨¨¥¨§¨§¦

÷ã)ואמר,ּפ תח íéìäú)גּ ד�ּת ע$יהו א�הי ¨©§¨©§Ÿ̈¡Ÿ©¨©§¨
�בׁש ּת . והדר הוֹ ד א�הי:ע$יהומאד §Ÿ§¨¨¨¨§¨§Ÿ̈¡Ÿ©

(á"ò å"éø ,à"ò 'è) ּס�יקו דּ מהימנוּ תא, ׁש ירוּ תא ¦§¨§¥§¦¨¥̈דּ א
ּפ רוּ דא. בּ �א חדא רזא דּ אתי, וע�מא ¨¦¨§¨£¨¨¥¨§¨§¨§¨¨£©§דּ מחׁש בה,
יוֹ מין ואינּ וּ ן קדמאה, יוֹ מא ׁש ירוּ תא, דּ א ¦¦§¨¨§©¨¨¥¨¨§©̈גּ ד�ּת :

דּ א מאד: דּ ימינא. סטרא á"ò)עּת יקין, ç"ñ)הוּ א ©¦¦¦§¨¦¦¨§Ÿ¨
דּ שׂ מא�א. ¨¨§¦¨§¦סטרא

היית  ׁשהרי זקן, ּתפחד , אל האּלה. לּדברים  זּכאים ּכאן ׁשעֹומדים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאּלה
אמר  ּפֹוחד?! אּתה ועכׁשו פחדּת, ולא חזקים ּגברים ׁשל קרבֹות ְְְְְְְֱֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹּבכּמה
אּלה  הם  ואׁשרי יׂשראל, ּכנסת עם ה ּוא ּברּוְך הּקד ֹוׁש ּכאן וּדאי ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּדבריְך,
אמר  הּלל ּו. ּבּדברים התחלנּו ולא  אֹותם ּפֹוגׁשים  היינּו לא ּכְך, לא ואם ְְְְְְֱִִִִִֶַַַָָָָָָֹֹֹֹׁשּכאן.

ּפחד . ללא אמר  זקן, ְְֱִֵַַָֹֹּדּבּורְך,

קד)ואמר,ּפתח זֹו(תהלים - אלהי ה ' לבׁשּת. והדר הֹוד ּמאד ּגדלּת אלהי ה' ְְְְְֱֱַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
ּגדלּת פרּוד. ּבלא  אחד סֹוד הּבא, והעֹולם הּמחׁשבה עלּית  האמּונה, ְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹרא ׁשית

ו  הרא ׁשֹון הּיֹום  הראׁשית , זֹו זהּו- - מאד הּימין. צד עּתיקים, ימים אֹותם ְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
הּׂשמאל. ְַַֹצד
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אהוֹ ד �בׁש ּת : בּ דּ י□והדר ּת רין á"ëø)ין éçéå) §¨¨¨©§¨¦¥§¥©¥
אי�נא �גוֹ  דּ מטא כּ יון הכא, עד ¨¨¦§¨¨§¨¥¨¨©¨£ערבוֹ ת.

אסּת  ו�א אתטּמ ר, ñ)àìå"ק□דּ חיּ י, à(éòáמהוי� §©¥¦§¨©§¨¦§©¨§¤¡¥
שׂ מא�א, מאד. מאי מאד. ההוּ א בּ גין ¨¨§Ÿ©§Ÿ§©¦§¨¨§¦§בּ מניינא,
חדא. מרירא ענפא וּ בכ��א דּ �תּת א ענּפ ין ¨£¨¦§¨¨£¨¨§¦¨©§¦¦§©¨§דּ כ�
בּ עא ו�א דּ חיּ י, אי�נא ההוּ א אתטּמ ר דּ א ¨¨¨§¥©§¨¨¦©©¨§¦¨©§וע�

כּ מ דּ אהדר עד דּ א, בּ מניינא וׁש בּ ח□�מהוי קדּ מין, §¤¡¦§¦§¨¨¨©§©£¨§¦§©§¦§©©
אחרא. ¨£©¨§©§בּ גוונא

óã
á"ò ç"ö,ׁש ירוּ תאואמר דּ א כּ (�מא אוֹ ר עטה §¨©Ÿ¤©©§¨¨¥¨

(øåàã)(á"ò ç"ö óã).קדמאה ¨¨§©¨§דּ יוֹ מא
אמר ו�א שׂ מא�א, אתכּ �י� הכא ׁש מים, ©¨¨§¨¨§¦§§¦¨¨¦©¨¤נוֹ טה
נהיר �מהוי בּ ימינא, שׂ מא�א אתכּ �י� ¦¨¥¤§¨¦¦¨¨§¦§§¦Ÿ§מאד,

ׁש מים. דּ  ÷ã)בּ כ��א íéìäú)בּמ ים המקרה ¦§¨¨§¨©¦©§¨¤©©¦

עץהֹוד לתֹוְך ׁשה ּגיע  ּכיון ּכאן , עד  ערבֹות. ּבּדי ׁשני אּלּו - לבׁשּת ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָוהדר
מאד? ּזה מה מאד. אֹותֹו מ ּׁשּום  ּבמנין להיֹות  התעּלה ולא נטמן ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָֹֹֹהחּיים ,
עץ אֹותֹו נטמן ולכן אחד. מר ענף  ּובכלל  ׁשּלמּטה  הענפים ׁשּכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהּׂשמאל,
אחר . ּבגון וׁשּבח מּקדם ּכמֹו ׁשחזר עד הּזה , ּבּמנין להיֹות  רצה ולא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹהחּיים

ראׁשית ֹוואמר, זֹו - ּכּׂשלמה אֹור האור)עטה נֹוטה (של הראׁשֹון. הּיֹום ׁשל ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
להיֹות  ּבּימין ה ּׂשמאל  נכלל  מאד, אמר ולא ה ּׂשמאל , נכלל  ּכאן - ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָֹֹֹֹׁשמים
אֹותֹו בׂשמחה  יֹוצא ּכאן - על ּיֹותיו  בּמים המקרה ׁשמים. ׁשל ּבכלל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמאיר 
ערבֹות , ּבּדי ׁשני אֹותם ּבמימיו בֹו ונׁשרׁשּו מעדן, ׁשּיֹוצא  הּנהר הח ּיים , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעץ

ׁשּכתּוב  זהּו ּבמימיו . ּגדלים  ערבות,ׁשהם בדי שני אותם  בו ונשרשו החיים , אילן (אותו  ְְִֵֵֵֶֶֶָָ
וזהו) מעדן, יוצא נהר ואותו במימיו, גדלים  קד)שהם  על ּיֹותיו .(תהלים  בּמים ְֲִִֶַַַָָהמקרה

ערבֹות . ּבּדי אּלּו עלּיֹותיו? הם ֲֲִִֵֵֵַָָמי
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דּ חיּ י, אי�נא ההוּ א בּ חדוה נפיק הכא ¥©§¨¨¦©¨§¤§¦¨¨¨¨¦£ע�יּ וֹ תיו,
אינּ וּ ן בּ מימוֹ י בּ יּה  ואׁש ּת רׁש וּ  מעדן, דּ נפיק ¦¥§¥¨§§¦§¤¥¥¦¨§¨̈נהר

הד בּ מימוֹ י, גּ ד�ין דּ אינּ וּ ן ערבוֹ ת, בּ דּ י אּת רי §¥©¥£¨§¦©§¦§¥£¨
דכתיב éøúהוּ א ïåðéà äéá åùøúùàå ééçã àðìéà àåää à"ð) ¦§¦

àãå ïãòî ÷éôðã æøäð àåääå éåîéîá ïéìãâ ïåðéàã ,úåáøò éãá

(àåäא ע�יּ וֹ תיו. מאן ע�יּ וֹ תיו. בּמ ים ין□המקרה ©§¨¤©©¦£¦¨©£¦¨¦¥
ערבוֹ ת. ¨£¥©בּ דּ י

דּ כּת יב,ודא æé)הוּ א äéîøé) יׁש יוּ ב� ׁש רׁש יו.□וע� ח §¨¦§¦§©©§©©¨¨¨
דּ כּת יב, רזא הוּ א åî)ודא íéìäú)ּפ �גיו נהר §¨¨¨¦§¦¨¨§¨¨

א ּפ �גיו. מאן א�הים. עיר ׁש רׁש יו.□ישׂ מחוּ  אינּ וּ ן ין §©§¦¡¦©§¨¨¦¥¦¨¨¨
כּ  ּפ �גיו, ׁש רׁש יו, ע�יּ וֹ תיו, אקרוּ ן, הוּ □והכי §¨¦¦§£¦¨¨¨¨§¨¨ª§

נהר. דּ ההוּ א מיין בּ אינּ וּ ן ÷ã)אׁש ּת רׁש וּ  íéìäú)ה(ם ¦§§¨§¦©¦§©¨¨©¨

יז)ׁשּכת ּובוזהּו הּכת ּוב(ירמיה סֹוד וזה ּו ׁשרׁשיו. יׁשּלח יּובל מו)ועל  (תהלים  ְְְְְֶֶַַַַַָָָָָ
נקראים. וכְך ׁשרׁשיו , הם  אּלּו ּפלגיו ? הם מי אלהים . עיר יׂשּמחּו ּפלגיו ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָָָֹנהר 
הּׂשם נהר. אֹות ֹו ׁשל הּמים ּבאֹותם נׁשר ׁשּו ּכּלם - ּפלגיו ׁשרׁשיו, ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָָָֻעלּיֹותיו,
ר ּוח, ּכנפי על המהּלְך עבים. הם אּלה וגבריאל, מיכאל זה - רכּובֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעבים
זקן וגֹו'. רּוחֹות מלאכיו  עׂשה והלאה מּכאן  רפאל. וזהּו לע ֹולם , רפּואה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָָֹלתת 
פיְך! ּדברי ויאיר ּו ּדבריְך אמר ּתפחד, ואל  אמר ידע ּת, אּלה ּכל אם ְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹזקן,
אי  זקן, אי אמר , ה ּקדֹוׁשים . לדבריו ּבׂשמחה  מקׁשיבים  והיּו החברים, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָׂשמחּו
ולצאת  ל ׁשֹוטט לְך יׁש הּגד ֹול? ל ּים נכנסּת עצמְך, את  הכנסּת ּבּמה  ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָזקן,
עד  התּגּלּו ׁשּלא  ּכאן יׁש עּתיקים גל ּגּולים ּכּמה  ל ֹו. יּקח אחרת אם  ְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמּׁשם.

אמ וכּלם  נימה .עכׁשו , ּכמלא  אפ ּלּו אמת מּדר ְך לסטֹות ׁשאין  ּכראּוי, ת ְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ
ּבדר ְך(עתה)ּבּתחּלה עדן ּגן מּתֹוְך ּפֹורחֹות ּכּלן  הּגרים נׁשמֹות להתע ֹורר, יׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ

העדן, ּגן מּתֹוְך ׁשהרויחּו נׁשמ ֹותם הּזה , הע ֹולם  מן ּכׁשּמסּתּלקֹות  ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָנסּתר .
חֹוזרֹות? מקֹום  ְְֵֶָלאיזה 
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א וגבריא�, מיכא� דּ א רכוּ בוֹ . עבים.□עבים הם ין ¨¦§¨¦¨¥§©§¦¥¦¥¥¨¦
�ע�מא,□המה אסוותא �מיהב רוּ ח, כּ נפי ע� % ©§©¥©©§¥©§¥©©§¨¨§¨§¨

מ�אכיו עוֹ שׂ ה וּ �ה�אה מכּ אן רפא�. איהוּ  ¨¨§©¤¨§¨§¨¦¥¨§¦¨§ודא
ו�א אימא ידעּת , הני כּ � אי סבא, סבא וגוֹ '. ¨§¨¥§§©¨¥¨¨¦¨¨¨¨§רוּ חוֹ ת

מ וינהרוּ ן מי�% אימה חדּ וּ □ּת דח�, דּ פוּ מ%. ין ¦§©¥¨¦¨§¦§£¦¦§¨©
�מ בּ חדוה צייתין והווּ  אי□חבריּ יא, אמר ׁש ין. קדּ י וֹ י ©§©¨©£©§¦§¤§¨§¦©¦¦¨©¦

בּ יּמ א עא�ת גּ רמ%, עיי�ת בּ מה סבא, אי ¨©§©¨¨§©©§©¨§¨¨¦¨̈סבא
מּת ּמ ן. וּ �נפקא �ׁש ּט טא %� אית àë)רבּ א, úåîù)אם ©¨¦¨§©§¨§§¨§¨¦©¨¦

דּ �א הכא, עּת יקין גּ �גּ וּ �ין כּ ּמ ה �וֹ , יקּ ח ¨§¨¨¦¦©¦§¦¨©©¦¤¤©אחרת
וכ□אתגּ  האידּ נא, עד יאוֹ ת,□וּ ן כּ דקא קׁש וֹ ט הוּ  ¦§©©¨¦¨¨§ª§§§§¨¥

אפי קׁש וֹ ט, מארח �אסטאה נימא.□דּ �ית כּ מ�א וּ  §¥§©§¨¨¥Ÿ©§£¦¦§Ÿ¦¨
àúùä)בּ קדמיתא à"ð),אּת ערא� á"ò)אית ä"ö)נׁש מתין §©§¦¨¦§¦§¨¨¦§¨¦
כּ  סתים,□דּ גיּ וֹ רין בּ ארח דּ עדן גּ נּת א מגּ וֹ  ּפ רחן הוּ , §¦¦ª§©§¨¦¦§¨§¥¤§Ÿ©¨¦
מסּת  רווחא□כּ ד דּ קא נׁש מתהוֹ ן ע�מא, מהאי קן ©¦§©§¨¥©¨§¨¦§¨§§¨§¨¨

ּת ייבין. אתר �אן דּ עדן, גּ נּת א ¦§©¨£¨§¤¥§¨§¦¦מגּ וֹ 

גּ יּ וֹ ריןא□א בּ נכסי ואחיד דּ נטי� מאן ּת נינן, ¤¨¨¥¨©§¨¦§¨¦§¦§¥¦¦
אינּ וּ ן כּ � הכי אוּ ף בּ הוּ . זכי ¦¨¦¨§¥¨¨¦§©§בּ קדמיתא,

אֹותןאּלא ּכל ּכְך אף בהם . זֹוכה  ּבּתחּלה, הּגר ּבנכסי ואֹוחז  ׁשּנֹוטל מי  ׁשנינּו, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּכפי  למּטה , הּוא ּברּוְך הּקד ֹוׁש א ֹותן ׁשּמזמין העליֹונֹות הּקדֹוׁשֹות ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָהּנׁשמֹות 

ידּועים, לזמּנים יֹוצאֹות  ּכּלן  עדן(ועולות )ׁשאמרנּו, ּבגן להׁשּתעׁשע ּכדי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ
הּנׁשמֹות (העליון) מא ֹותן ּבהן ׁשאֹוחז  מי ה ּגרים. נׁשמֹות  ּבאֹותן ּופֹוגעֹות ,ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

עֹומד ֹות (שעולות ) וכּלן ועֹולים. ּבהם ּומתל ּבׁשים בהם, וז ֹוכה ּבהם אֹוחז ,ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֻ
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ע ׁש ין קדּ י קוּ דׁש א□נׁש מתין �וֹ ן זּמ ין דּ קא אין, ¦§¨¦©¦¦¦¨¦§¨©¦§¨
כּ  כּ דקאמרן, �תּת א הוּ א �זמנין□בּ רי% נפקין הוּ  §¦§©¨¦§¨§©ª§¨§¦§¦§¦

á"ò)(ïé÷ìñå)ידיען. ä"ì úéùàøá)בּ גּ ן �אׁש ּת עׁש עא בּ גין §¦¨§¦§¦§©§§¨§©
מאן)ìéòìã)àעדן, דּ גיּ וֹ רין, נׁש מתין בּ אינּ וּ ן וּ פגען ¥¤©§¨§¦¦§¨¦§¦¦©

מא בּ הוּ  נׁש מתין,□דּ אחיד וזכיאחיד(ïé÷ìñã)ין בּ הוּ  §¨¦§¥¦¥¦§¨¦¨¦§§¨¥
וס בּ הוּ , ׁש ן וּ מת�בּ  וכ□בּ הוּ , בּ האי□קין. קיימי הוּ  §¦§©§¨§§©§¦§ª§©§¥§©

בּ גין דּ א. ׁש א בּ �בוּ  גּ נּת א גּ וֹ  ונחּת וּ  ׁש א ¦§¨¨§¦¨§¦§©§¨§�בוּ 
א ּת ּמ ן, קיּ ימאן �א דּ עדן, ׁש א,□דּ בגּ נּת א בּ �בוּ  א ¦§¦§¨§¥¤¨©§¨©¨¤¨¦§¨
ּת ּמ ן. דּ קיימי אינּ וּ ן ¨©¥§©§¦̈כּ �

נׁש מתיןאי אינּ וּ ן גּ רען ׁש א, �בוּ  האי דּ בגין ּת ימא, ¦¥¨¦§¦©§¨©§¨¦¦§¨¦
כּ תיב, הא בּ קדמיתא. �וֹ ן דּ הוה ענּ וּ גא ¦§¨¨¦§©§¨£§¨¦¨¦מכּ �
יגרע. �א ועוֹ נתּה  כּ סוּ תּה  ׁש ארּה  �וֹ  יקּ ח אחרת ¨§¦Ÿ¨¨§¨§¨¥§©¦¤¤©¦אם
בּ הוּ  �אחדא דּ קדמן דּ א, ׁש י בּ �בוּ  קיימי §¨£©§¨§©§¨¥§¦¥§©¨§¦§בּ גנּת א

ס וכד בּ הוּ , �עי□וזכי דּ הא□קין מנּ יּה , מתּפ  טן א, §¨¥§§©©§¦§¥¨¦§©§¨¦¥§¨
קיימן �א æ"ñ)ּת ּמ ן ,ç"ð ,'ð ,è"ëø ,á"ò é"ø ,á"ò å"ô÷) ©¨¨©§¨

ׁש א. ¨§¦בּ �בוּ 

ׁשם עֹומד ֹות לא  עדן ׁשּבגן מּׁשּום ה ּזה, ּבּלב ּוׁש הּגן לתֹוְך וירדּו זה , ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבלבּוׁש
ׁשם. ׁשעֹומד ֹות  אּלּו ּכל ּבלבּוׁש ְְִֵֶֶָָָאּלא

להןאם ׁשהיה הענג מ ּכל נׁשמֹות אֹותן ּגֹורעים ה ּזה ה ּלבּוׁש ׁשּבׁשביל ּתאמר ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
ּבּגן יגרע? לא וענת ּה ּכסּות ּה ׁשאר ּה לֹו יּקח אחרת אם  ּכת ּוב הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּבּתחּלה ,
למעלה  ּוכׁשעֹולֹות  ּבהם, וזֹוכֹות  ּבהם  לאחז ׁשּקדמּו זה, ּבלב ּוׁש ְְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹעֹומד ֹות

ּבלב ּוׁש. עֹומדֹות לא ׁשם ׁשהרי מּמּנּו, ְְְְֲִִִֵֶֶַָֹמת ּפּׁשטֹות
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כּ מבּ כה סבא סבא□ההוּ א �נפׁש יּה , ואמר קדּ מין, ¨¨©¨¨§¦§©§¦§¨©§©§¥¨¨
%� אית בּ ודּ אי �מבכּ י, %� אית בּ ודּ אי ¨¦©©§¥§¦§¨¦©©§¨̈סבא,

מ כּ � ע� דּ מעין, וּ מ□�אוֹ שדא גּ □ה אב� קמי□ה, י §¨¨¦§¦©¨¦¨¦¨£¨©¥¨¥
בּ רעוּ  דּ אנא קדּ יׁש א, ׁש כינּת יּה  וּ  הוּ א בּ רי% §¦¨£©¨¦©¥§¦§¦§¨§קוּ דׁש א
דּ אינּ וּ ן בּ גין קאמינא, דּ �הוֹ ן וּ בפוּ �חנא ¦§¦§¨¥¨§¦¨¨§§¨¦§דּ �בּ א,

מ דּ כ� בּ הוּ .□בּ ע�יו וּ מתעּט רן ה, §¨¨§¨¦¨¦§©§¨§

ע�מא,כּ � �האי נחּת י כּ ד ׁש ין, קדּ י נׁש מתין אינּ וּ ן ¨¦¦§¨¦©¦¦©©§¥§©¨§¨
דּ אתחזוּ ן דּ וּ כּת ייהוּ , ע� חד כּ � �מׁש רי ¨§¦§§©§©©¨¥§¦§¦§בּ גין

כּ  נׁש א. �בני בּ אינּ וּ ן□בּ הוּ , ׁש ן מת�בּ  נחּת י הוּ  §¦§¦¨¨ª§©§¥¦§©§¨§¦
קדּ יׁש א. בזרעא עא�ין והכי אמרן, דּ קא ¨¦©¨§©§¦¨¦¨§¨¨©¨§¦¨§¦נׁש מתין
בּ האי מנּ ייהוּ  �אׁש ּת עבּ דא קיימי דּ א, ׁש א ©§§©¦¨§§©§¦§¥§©¨¨§©§וּ במ�בּ וּ 

מּמ  ׁש ין מ�בּ וּ  אינּ וּ ן אׁש ּת אבן וכד דּ האי□ע�מא. ין ¨§¨§©¦§©£¨¦©§¦¦¦¦§©
אּת זנן ׁש ין, קדּ י נׁש מתין אינּ וּ ן ïåðäúà)ע�מא, à"ð) ¨§¨¦¦§¨¦©¦¦¦§§¨

א ׁש יהוֹ ן �בוּ  מגּ וֹ  אריחא, דּ קא ין.□מריחא ¥¥¨§¨£¦¨¦§¥¦¥

ּבו ּדאי ּבכה לב ּכֹות, ל ְך י ׁש ּבוּדאי זקן, זקן לנפׁשֹו, ואמר ּכמּקדם זקן א ֹותֹו ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ
הּוא  ּברּוְך הּקד ֹוׁש לפני ּגלּוי אבל ודבר, ּדבר ּכל  על ּדמעֹות לׁשּפְך לְך ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָָָֹיׁש
ּבעליו  ׁשהם מ ּׁשּום  אמרּתי, ּובעבֹודתם ה ּלב ּברצֹון ׁשאני  הּקדֹוׁשה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּוׁשכינת ֹו

ּבהם. ּומתעּטרים ּדבר  ּכל  ְְִִֶֶַָָָָׁשל

עלּכל  אחת ּכל לׁשרֹות ּכדי ה ּזה לעֹולם ּכׁשּיֹורדֹות קדֹוׁשֹות, נׁשמֹות  אֹותן ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ
הּנׁשמֹות  ּבאֹותן מלּבׁשֹות  יֹורדֹות ּכּלן אדם, לבני להם ׁשראּויים ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֻֻמקֹומן
מהם להׁשּתעּבד  ע ֹומדֹות  זה  ּובמל ּבּוׁש הּקד ׁש. לזרע נכנסֹות וכְך ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשאמרנּו,
נׁשמֹות  א ֹותן הּזה , העֹולם מּדברי לבּוׁשים אֹותם  ּוכׁשּנׁשאבים הּזה. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבעֹולם

נ ּזֹונֹות  הּלל ּו.(נהנות )קדֹוׁשֹות הּלבּוׁשים מ ּתֹוְך ׁשּמריח מהריח  ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
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מקוּ דׁש א כּ � הוּ א עביד,□בּ רי% דּ איהוּ  סתימין ין §¨§¦¨¦¦§¦¦§¦¨¦
�וֹ ן וכעא� קדּ יׁש א, א□בּ אוֹ רייתא ¨§©§¨©¦¨§Ÿ¨

מ וההיא בּ אוֹ רייתא, גּ □אׁש ּת כח סתימא �ּה □ה י ¦§§©§©§¨§©¦¦¨§¦¨©¥¨
אחרא, ׁש א בּ �בוּ  ׁש א את�בּ  וּ מיּ ד ¨£©¨§¦¨§©§¦¨¦¨§©אוֹ רייתא,
מ�יין דּ אינּ וּ ן וחכּ ימין אתגּ �י. ו�א ּת ּמ ן, ¨§©¦§¦¦©§¥§§¦¨§¨©©¨§¦§ואתטּמ ר

מ דּ ההיא גּ ב ע� אף ׁש ה□עיינין, בּ �בוּ  אסּת ים ה ©§¦©©©§©¦¦¨©§¦¦§¨
(ïîú)דּ אתג�י וּ בׁש עתא ׁש ה, �בוּ  מגּ וֹ  �ּה  חמאן ,¨¨¨¦§¨§©£¨§¦§§¥

מ בּ ּה □ההיא רמאן ׁש א, בּ �בוּ  ּת יעוּ � �א עד ה ©¦¦¨©¨¥¦§¨¨¨¨
�א אסּת ים, דּ מיּ ד גּ ב ע� ואף דּ עינא, ¨¦§©¨¦§©©©§¨¥§¦§ּפ קיחוּ 

מעינייהוּ . åäééðéî)אתאביד à"ð) ¦§£¦¥¥©§

óã
à"ò è"öהוּ אבּ כּמ ה בּ רי% קוּ דׁש א אזהר דּ וּ כּת ין §©¨§¦©§©§¨§¦

גּ יּ וֹ רא, קדּ יׁש א,(ïéâá)ע� דּ זרעא ©¦¨§©§¨©¦¨
מ נפיק וּ �בתר בּ יּה , סתימא□יזדּ הרוּ ן ה ¦§¨£¥§¨©¨¦¦¨§¦¨

עּכל ה ּוא ּבר ּוְך ׁשהּקד ֹוׁש הּנסּתרים לּתֹורה הּדברים אֹותם הכניס ׂשה , ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָ
ה ּתֹורה, אֹות ֹו ּגּלתה  נסּתר דבר  וא ֹותֹו ּבּתֹורה, נמצא  והּכל ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָֹהּקדֹוׁשה,
ׁשהם והחכמים הת ּגּלה. ולא ׁשם  ונטמן אחר, ּבלבּוׁש התל ּבׁש ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּומ ּיד 

ּבלבּוׁשֹו נסּתר הּדבר  ׁשא ֹותֹו ּגב  על אף עינים, רֹואים(שם )מלאים , ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
לּלבּוׁש, יּכנס טרם דבר, א ֹותֹו ׁשהתּגּלה  ּובׁשעה  לבּוׁשֹו, מּתֹוְך ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאֹותֹו
מעיניהם נאבד  לא נסּתר , ׁשּמּיד ּגב על ואף  עין, ּפקיחת  ּבֹו ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹזֹורקים

מהם ) .(נ "א

הּגרּבכּמה  על ה ּוא ּברּוְך ה ּקדֹוׁש הזהיר הּקדׁש,(כדי)מק ֹומֹות  זרע בֹו ׁשּיּזהרּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
לנרּתיקֹו מ ּיד  חֹוזר ׁשהתּגּלה, וכיון מּנרּתיק ֹו. נסּתר דבר הֹוציא ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָואחר

ׁשם. ְְִֵַָוהתלּבׁש



משפטיםקכב פרשת  בשנה]זוהר  122 [יום  שבט ד ליום  הלימוד דמשפטים סדר  סבא

à"ò)מנּ רּת קּה . è"ö óã)אהדּ ר דּ אתג�י וכיון ¦©§¦¨§¥¨§¦§§¥©§¨
ּת ּמ ן. ואת�בׁש  מיּ ד, ¨©©¨§¦§¨¦¨¦§©§�נרּת קּה 

נפקכּ יון דּ וּ כּת ין, אינּ וּ ן בּ כ� גּ יּ וֹ רא ע� דּ אזהר ¥¨§©§©©¦¨§¨¦§¦¨©
ואמר□מ ואתגּ �י, מנּ רּת קּה  âë)ה úåîù) ¦¨¦©§¦¨§¦§§¥§¨©

עא�ת מיּ ד הגר. נפׁש  את ידעּת ם ©¨¨¦¥©¤¤¤¤§©§¤©§ואּת ם
דּ כּת יב ואתטּמ רת, ׁש ה בּ �בוּ  ואהדרת ¦§¦©§©§¦§¨§¦©§©¨§¨¦§©§�נרּת קּה ,
קרא, דּ חׁש יב מצרים, בּ ארץ הייתם גּ רים ¨§¦¨§¦¨§¦¤¤§¤¦¦¥¦כּ י
בּ ּה . דּ אׁש גּ ח מאן הוה �א מיּ ד, ׁש  דּ את�בּ  ¨©§©§©¨£¨¨¦©§§¦§¦§¦דּ בגין

בּ מ קדּ יׁש א נׁש מתא ידעת הגר, נפׁש  ין□בּ האי §©¤¤©¥©§©¦§§¨©¦¨§¦¦
ואתהניאת ע�מא, מנּ ייהוּ .(úáàúùàå)דּ האי §©¨§¨§¦§£¦©¦©§

ואמר,ּפ תח סבא ãë)ההוּ א úåîù)% ֹבּ תו מׁש ה ויּ בא ¨©©¨¨§¨©©¨ŸŸ¤§
היא. מאי דּ א ענן וגוֹ ', ההר א� ויּ ע� ¦©¨¨¨§¨¨¤©©©¨¨¤הענן

דּ כּת יב,□א הוּ א דּ א è)א úéùàøá)נתּת י קׁש ּת י את ¤¨¨¦§¦¤©§¦¨©¦

והת ּגּלה ּכיון מּנרּתיקֹו הּדבר  יצא מק ֹומֹות , א ֹותם ּבכל הּגר  על ׁשהזהיר  ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ
ּבלבּוׁש וחזרה  לנר ּתיקּה, נכנסה מּיד הּגר. נפ ׁש את ידעּתם ואּתם ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָואמר,
ׁשּמּיד  ׁשּבגלל הּכת ּוב, ׁשחׁשב מצרים, ּבארץ  הייתם גרים ּכי ׁשּכתּוב ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָונטמנה,
הּקדֹוׁשה  הּנׁשמה  יֹודעת ה ּזֹו הּגר ּבנפׁש ּבֹו. ׁשּיׁשּגיח מי היה לא  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹהתלּבׁש,

ונהנית  ה ּזה העֹולם מהם.(ושואבת )ּבדברי ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָ

ואמר,ּפתח זקן כד)אֹות ֹו ענן(שם  וגֹו'. ההר אל וּיעל הענן ּבת ֹוְך מׁשה וּיבא  ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ה ּכתּוב זהּו אּלא מה ּו? ט)זה  ׁשאֹותּה(בראשית  ׁשנינּו ּבענן . נתּתי קׁשּתי את ְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

מ ׁשה  עלה לבּוׁש ּובא ֹותֹו למׁשה, אֹותם ונתנה לבּוׁשיה את הפׁשיטה ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹקׁשת 
אֹותם ּבאּו מקֹום אֹות ֹו עד  מהּכל. ונהנה ּׁשראה  מה ראה ּומּמּנּו ְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹלהר,
לעֹולם באנּו לא אלמלא ואמרּו, ּובכּו זקן אֹותֹו לפני וה ׁשּתּטחּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֹהחברים,

לנּו! ּדי - מּפיְך אּלּו ּדברים  לׁשמע ּכדי ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹאּלא
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ויהיב ׁש וֹ י, �בוּ  אׁש �חת קׁש ת דּ ההוּ א ּת נינן, ¦¨§§©©§©¤¤©§¨¥¨¨¨¤בּ ענן.
�מׁש ה, à"ò)�וֹ ן è"ëø)מׁש ה ס�יק ׁש א �בוּ  וּ בההוּ א §Ÿ¤§©§¨¨¦Ÿ¤

חמ וּ מנּ יּה  מכּ �טוּ רא ואתהני דּ חמא, מה עד□א א. §¨¦¥¨¨©§¨¨§¦§£¥¦Ÿ¨©
קמיּה  ואׁש ּת טחוּ  חבריּ יא, אינּ וּ ן אתוּ  אתר, ¥¨¨§§¦§¨©§©¦¨¨£©ההוּ א
אתינא �א א�מ�א ואמרוּ , וּ בכוּ  סבא, ¨¥£¨¥¨§¦§¨§¨¨¨©§דּ ההוּ א

א מ□�ע�מא, �מׁש מע א□א �ן.□ין דּ י מּפ וּ מ% ין §¨§¨¤¨§¦§©¦¦¦¥¦¨©¨
סבא,אמר åì)ההוּ א ç÷é úøçà íà)בּ גין �או חבריּ יא, ¨©©¨¨©§©¨¨§¦

מ ׁש רינא בּ �חוֹ דוֹ י כּ גיני,□דּ א סבא דּ הא ה, ¨¦§¨¥¨¦¨§¨¨¨§¦¦
בּ מ כּ ּמ ה□�או קרי, ו�א ׁש , קי קיׁש  עביד חדא ה ¨§¦¨£¨¨¦¦¦§¨¨¥©¨

חמאן ו�א דּ �הוֹ ן, בּ סכ�תנוּ  בּ ערבּ וּ ביא ע�מא ¨¨¨§§¦¨§§¨§¨§§¦§¨§¨¥§בּ ני
יוֹ מא בּ כ� קרי ואוֹ רייתא בּ אוֹ רייתא, קׁש וֹ ט ¨¨§¥¨¨§©§¨§©§§©Ÿ§בּ ארח

åîéçøá)בּ נהימוּ  à"ð), ּגבּ ייהו�(àùð éðáã)בּ עאן ו�א ¦§¦§©©§§¨¨¨
ריׁש א. ¨¥¨¨¨§�אתבא

מואף אוֹ רייתא דּ הא דּ אמינא, גּ ב נפקא□ע� ה §©©©©£¥¨§¨©§¨¦¨¨§¨
אתטּמ רת. וּ מיּ ד זעיר, ואתחזיאת ©¨©§¦¨¦¥§©¦£§¦§¨¦§©¦מנּ רּת קּה ,
נרּת קּה  מגּ וֹ  דּ אתגּ �יאת וּ בזמנא ודּ אי. הוּ א ¨¦§©¦©¦§§¦§¨§¦§©©¦̈הכי

זקן,אמר לו)א ֹותֹו יקח אחרת  את (אם  התחלּתי ּבלבד  זה ּבׁשביל לא חברים , ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
ּבני  ּכּמה  קֹורא, ולא קיׁש קיׁש עֹוׂשה אחד ּבדבר  לא ּכמֹוני זקן ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹהּדבר,

ול ׁשּלהם, ּבּתבּונה ּבערּבּוביה ׁשהם  ּבּתֹורה,העֹולם אמת  ּבדר ְך רֹואים  א ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבנהימה יֹום ּבכל קֹוראת ראׁשם.(באהבה)ותֹורה להׁשיב רֹוצים  ולא אליהם , ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָֹֹ

ּומּיד ואף  קטן ונראה  מ ּנר ּתיקּה, דבר הֹוציאה הּתֹורה ׁשהרי ׁשאמרנּו ּגב על ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ
עֹוׂשה  לא מ ּיד , ונטמן נר ּתיקּה מּתֹוְך ׁשּנת ּגּלה ּובזמן וּדאי. הּוא  ּכְך - ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹנטמן

ּבּה. ונֹודעים ּבּה ׁשּיֹודעים  לאֹותם  אּלא זה ְְְִִֶֶֶֶָָָָָאת
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א דּ א, עבדת �א מיּ ד, דּ ידעין□ואתטּמ רת �אינוּ ן א §¦§©§©¦¨¨©§©¨¤¨§¦§©§¦
בּ ּה . ואׁש ּת מוֹ דעאן ¨¨§§§¦§̈בּ ּה ,

דּ איהימׁש � �רחימתא, הדּ ין, à"ò)�מדּ ת ä"ö) ¨¨§¦©©¦¦§¦¨¨§¦¦
ואיהי בּ ריוא, ׁש פירּת א וּ  בּ חיזוּ , ¦¦§¨¥§¨§¦§¥§¨§¦©ׁש ּפ ירּת א
רחימא �ּה  ואית דּ י�ּה , היכ�א גּ וֹ  בּ טמירוּ  ¨¦§¨¦§¨¦¨¨¥¦§¦¨§¦§טמירּת א

א נׁש א, בּ ני בּ יּה  ידעין דּ �א איהוּ □יחידאה, א §¦¨¨§¨©§¦¥§¥¨¨¤¨¦
�ּה  דּ רחים רחימא מגּ וֹ  רחימא, ההוּ א ¨¦¨§¨¦§¦¨¦§©¦§¦בּ טמירוּ .
סטר. �כ� עינוֹ י זקיף ּת דיר, בּ יתה �תרע ¨§¨§¥¦¨¦¨¨¥©§¦©̈עבר
ּת דיר, בּ יתה ּת רע אסחר רחימא דּ הא ידעת ¦¨¨¥©§©§©¨¦§¨§©§©¦¦איהי,
היכ�א בּ ההוּ א זעירא ּפ תחא ּפ תחת עבדת, ¨¨¥©§¨¥§¨§¦©§¨©§©̈מה
�גבּ י אנּפ הא וּ ג�יאת ּת ּמ ן, דּ איהי ¥©§¨¨§©©¦§¨©¦¦§¨¦§טמירא,

והיא מׁשל  ּבתאר, ויפה ּבמראה  יפה ׁשהיא לאהּובה, ּדֹומה ? הּדבר למה ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
עליו  יֹודעים ׁשּלא יחידי אֹוהב לּה ויׁש ׁשּלּה, ההיכל  ּבת ֹוְך ּבהסּתר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹטמּונה 
אֹות ּה, ׁשא ֹוהב האהבה מ ּתֹוְך אֹוהב, אֹותֹו ּבנסּתר. ׁשהּוא  אּלא אדם, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבני
הא ֹוהב  ׁשהרי יֹודעת היא צד . לכל  עיניו מרים ּתמיד, ּבית ּה ׁשער על  ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָעֹובר
נסּתר  היכל ּבאֹות ֹו קטן ּפתח ּפֹותחת עֹוׂשה? מה  ּתמיד. ּביתּה ׁשער ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָסֹובב
ׁשהיּו אֹותם  ּכל ונתּכּסית . ח ֹוזרת ּומ ּיד לאֹוהבּה, ּפניה את  ּומג ּלה ׁשם ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשהיא 
ונפׁשֹו ול ּבֹו ּומעיו  לבּדֹו, לאֹוהב ּפרט הסּתּכלּו, ולא ראּו לא האֹוהב, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹאצל
רגע אליו  נגלית אֹותֹו, א ֹוהבת  ׁשהיא האהבה ׁשּמּתֹוְך ויֹודע  אחריה. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהלכּו

לעֹורר  אהבה)אחד לא ֹוהבֹו.(אליו א ּלא  נגלה  לא הּתֹורה ּדבר ה ּוא ּכְך א ֹותֹו. ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ
עֹוׂשה? היא מה יֹום. ּכל ּביתּה ׁשער ס ֹובב לב חכם ׁשא ֹותֹו הּתֹורה ֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָיֹודעת
למקֹומּה ח ֹוזרת ּומּיד רמז, לֹו ורֹומזת ההיכל , מ ּתֹוְך אליו פניה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָמגּלה
ּבלבּדֹו, הּוא  רק אּלא מסּתּכלים, ולא  יֹודעים לא  ׁשּׁשם אּלּו ּכל  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹונסּתרת.
והֹולכת  ונכסית נגלית  הּתֹורה זה ועל  אחריה , הֹולכים ונפ ׁשֹו ולּבֹו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּומעיו 

אהבה . עּמֹו לעֹורר  לאה ּובה ְְֲֲֲִֵַַַָָָּבאהבה
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אינּ וּ ן כּ � ואתכּ סיאת. אתהדּ רת וּ מיּ ד ¦¨©¦©§¦§©§©§¦¨¦¨§¦§רחימאה,
בּ ר אסּת כּ �וּ , ו�א חמוּ  �א רחימא, �גבּ י ©¨©§¦¨§¨¨¨¦§¥©§£©דּ הווֹ 

ונפׁש יּה  ו�בּ יּה  וּ מעוֹ י בּ �חוֹ דוֹ י, אז�וּ רחימא §¦¨¦§¥§¦¥§©§¥¨§
אתגּ �יאת �יּה , דּ רחימת רחימוּ  דּ מגּ וֹ  וידע ©¦§§¦¥¨¦§¦¦§¦§©¨§¨§©£אבתרּה .

�אּת ערא חדא, רגעא äéì)�גבּ יּה  åîéçø äéáâì à"ñ)הכי . §©¥¦§¨£¨§¦§¨¨¨¦
מ �א□הוּ א דּ אוֹ רייתא, á"ò)ה ì"ø)א א□אתגּ �יאת, ¦¨§©§¨¨¦§§¦©¤¨

חכּ ימא דּ ההוּ א אוֹ רייתא, ידעת רחימאה. ¨¦©©§¨§©©§©¨§¦§¥©§�גבּ י
עבדת, מה יוֹ מא, כּ � בּ יתה �תרע אסחר ©§©¨¨¨¨¥©§¦©§©¨¦§דּ �בּ א
�יּה  וארמיזת היכ�א, מגּ וֹ  �גבּ יּה , אנּפ הא ¥©¦§©§¨¨¥¦¥©§¨¨§©©¦§גּ �יאת
אינּ וּ ן כּ � ואתטּמ רת. �אתרּה  אהדרת וּ מיּ ד ¦¨©§©§¦§¨§©§©§©¨¨¦¨¦§רמיזא,

א מסּת כּ �י, ו�א ידעי, �א בּ �חוֹ דוֹ י,□דּ תּמ ן, איהוּ  א §©¨¨©§¥§¨¦§©§¥¤¨¦¦§
דּ א, וע� אבתרּה . אזי� ונפׁש יּה  ו�בּ יּה  ¨©§¨§©£¦¨¥§©§¥¦§¥וּ מעוֹ י
בּ רחימוּ  ואז�ת ואתכּ ּס יאת, אתגּ �יאת ¦§¦©§©§©¦©§¦§©¦§§¦¨§©אוֹ רייתא

רחימוּ . בּ הדיּה  �אּת ערא רחימהא, ¦§¥£©¨¨§¦§¨§¦§¥©§�גבּ י
כּ דּת א בּ קדמיתא הוּ א, כּ % דּ אוֹ רייתא ארחא חזי, ¨£¥¨§¨§©§¨©§©§¦¨©

�אתגּ  נׁש ,□ׁש ריא בּ ר �גבּ י (àòâøá)אה ©§¨§¦§©¨¨§©¥©¨
ידע, �א ואי טב. ידע אי בּ רמיזוּ , �יּה  ©¨¨¦§¨©¨¦¦§¦¥©¦§©ארמיזת

אלּבא להת ּגּלֹות ּכׁשּמתחילה ּבראׁשֹונה ּתֹורה: ׁשל ּדרּכּה היא ּכְך ּוראה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשֹולחת (ברגע)האדם, - יֹודע לא  ואם טֹוב, אז - יֹודע אם  ּברמז. לֹו רֹומזת  ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

לאֹותֹו אמרּו אליו : ׁשּׁשלחה לא ֹותֹו אֹומרת  והּתֹורה  ּפתי. לֹו וקֹוראת  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאליו 
וגֹו'. לב חסר הּנה  יסר  פתי מי ׁשּכתּוב זהּו עּמֹו. ואדּבר לכאן ׁשּיקרב ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּפתי
דרּכֹו, לפי ּדברים לֹו ׁשּפֹורׂשת  ּפרכת  מאחר  עּמֹו לדּבר ּומתחילה אליה , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹקרב

הּדרׁש. וזהּו לאט, לאט ׁשּית ּבֹונן ְְְְְִֵֶֶַַַַָעד 
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אוֹ רייתא, ואמרת ּפ תי. �יּה  וקראת �גבּ יּה , ¨§©©§©§¦¤¥¨¨¨§¥©§©§©ׁש דרת
דּ יקרב ּפ תי, �ההוּ א אמרוּ  �גבּ יּה , ׁש דרת דּ  ©§¦§¦¤©§§¦¥©§©§©§©§�ההוּ א

דכתיב, הוּ א הדא בּ הדיּה . ואׁש ּת עי è)הכא, éìùî) ¨¨§¦§¨¥©£¥£¨¦§¦
�גבּ ּה , קריב וגוֹ '. �ב חסר הנּ ה יסוּ ר ּפ תי ¨©§¦¨§¥¥¨¨¥¨¦¤¦מי

�מ דּ פרסא□ׁש ריאת ּפ רוֹ כּת א מבּ תר עּמ יּה , �א ¨¦©§©§¨¦¥¦¨©¨§¨§©§¨
מ זעיר,□�יּה , זעיר דּ יסּת כּ � עד ארחוֹ י, �פוּ ם ין ¥¦¦§¨§©§¦§©©§¥§¥

דּ רׁש א. הוּ א ¨¨§¨§ודא
óã

á"ò è"ö,ׁש יפא�בתר ׁש וּ  מבּ תר בּ הדיּה , ׁש ּת עי ּת  §¨©¦§¨¥©£¥¦¨©¦¨
מ איהוּ □דּ קיק, ודא דּ חידה, ין ¨¦¦¦§¦¨§¨¦

�גבּ יּה  אתגּ �יאת �גבּ ּה , רגי� דּ איהוּ  �בתר ¥©§©¦§§¦¨©§¦¨¦§©¨§¨¨©הגּ דה.
סתימין רזין כּ � בּ הדיּה  וּ מ�י�ת בּ אנּפ ין, ¦¦§¦¨¨¥£©©¦§¦§©§¦§©אנּפ ין
טמירין, בּ �בּ אה דּ הווֹ  סתימין, ארחין וכ� ¦¦§¨§¦§£©¦¦§¦§¨¨§¨¦דּ י�ּה ,

כּ דין קדמאין. á"ò)מיּ וֹ מין è"ö óã),ׁש �ים נׁש  בּ ר איהוּ  ¦¦©§¨¦§¥¦©¨§¦
מארי ודּ אי, ּת וֹ רה דּ י�ּה בּ ע� רזין כּ � דּ הא דּ ביתא, ©©¨©©¨¥§¥¨§¨¨¨¦¦¨

כּ �וּ ם. מינּ יּה  כּ ּס יאת ו�א רחיקת, ו�א �יּה , §¥¦©¦©¨§©¦§¨§¥©¦§גּ �יאת
מאמרה חמית �%□�יּה , רמיזנא דּ קא דּ רמזא ה ¨§¨¥¨¦¦¨¦§¦¨§¨¨¦§¨¨

וכ% כּ % הווֹ , רזין וכ% כּ % ¨§©£¦¨¨§©¨¦§©§בּ קדמיתא,

אחר אחר הּגדה. וז ֹוהי חידה, ּדברי קטן ּפׁשּפׁש מאחר  עּמֹו ּתדּבר  ּכְך ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָ
הּנסּתרים ה ּסֹודֹות ּכל עּמֹו ּומדּברת ּבפנים ּפנים אליו נגלית אליה , ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהתרּגל 
ואז ראׁשֹונים, מ ּימים ּבלּבּה ׁשמּורים  ׁשהיּו הּנסּתר ֹות  הּדרכים וכל  ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָׁשּלּה,
ּגּלתה  סֹוד ֹותיה ּכל ׁשהרי הּבית , ּבעל וּדאי, ּתֹורה ּבעל  ׁשלם, הּוא אדם  ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָאֹותֹו

ּכלּום. מּמּנּו כּסתה  ולא  רחקה  ולא ְְְְֲִִִֶָָֹֹלֹו,
ּכְךא ֹומרת  הּסֹוד ֹות , היּו וכְך ּכְך ּבּתחּלה? ל ְך ׁשרמזּתי הרמז ּדבר ראית לֹו, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
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חמי, כּ דין ïéàìòã(הוּ א. à"ñ(מ אינּ וּ ן �או□דּ ע� ין §¥¨¥§©¦¦¦¨
ּפ ׁש טיּה  וּ כדין מנּ ייהוּ . �מגרע ו�או ¥¨§¥§§©¦©§¦§¨§¨¨§�אוֹ ספא,
�מגרע ו�א �אוֹ ספא דּ �או דּ איהוּ , כּ מה ©§¦§¨§¨¨§¨§¦§¨§¨§¦דּ קרא,

אצטריכוּ □אפי נׁש א בּ ני דּ א, וע� חד. את וּ  £¦¨©§©¨§¦¨¨¦§§¦
�מהוי דּ אוֹ רייתא, אבתרא וּ �מרדּ ף ¥¤§¨§©§¨§©£©§¦§¨£©§¦§�אזדּ הרא,

דּ אּת מר. כּ מה דּ י�ּה , ©§¦§¨§¨¦¦¦§רחימין

àë)חזיּת א úåîù)גּ �גּ וּ �ין �וֹ , יקּ ח אחרת אם ¨£¥¦©¤¤¦©¦§¦
וע רברבין כּ ּמ ה קרא, בּ האי אין□דּ מתגּ �גּ �ן §¦§©§§¨§©§¨©¨©§§¦§¦¨¦

ידעין ו�א בּ ג�גּ וּ �א. עא�ין נׁש מתין כּ � דּ הא ¦§©¨§¨§¦§¦¨¦¨§¦¨¨§¦אינּ וּ ן,
קיּ ימא והיא% הוּ א, בּ רי% דּ קוּ דׁש א ארחוֹ י נׁש א ¨§©©¥§¦§¨§§§¨¨¨¥§בּ ני
וּ בכ� יוֹ מא, בּ כ� נׁש א בּ ני אתדּ נוּ  והי% ¨§¨¨§¨¨¥§¨§¦¥§¨§¦טיק�א,
ייתוּ ן �א עד בּ דינא, עא�ין נׁש מתין והי% ¥¨©¨¦§¦¨¦¨§¦¥§¨¦עידּ ן,
דּ נפקי �בתר בּ דינא, עא�ין והי% ע�מא, ¥§©§©¨§¨¦§¦¨¥§¨§¨©§�האי

ע�מא. ¨§¨©¥מהאי

ר ֹואה  ואז  ה ּוא. לגרע(שהעליונים )וכְך ואין להֹוסיף אין הּלל ּו הּדברים ׁשעל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
אחת . אֹות  אפּלּו לגרע ולא להֹוסיף ׁשּלא ׁשהּוא, ּכמֹו ה ּכתּוב ּפׁשט ואז  ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹמהם,
ׁשּלּה, אֹוהבים  להיֹות  הּתֹורה אחרי ולר ּדף לה ּזהר  צריכים אנ ׁשים ּכְך ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָועל

ׁשּנתּבאר . ְְִֵֶָּכמֹו

ּכּמה ּבא הּזה ּבּפסּוק ׁשּמתּגל ּגלים הּגלּגּולים ל ֹו. יּקח אחרת  אם  ּוראה, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
ּבני  יֹודעים ולא ּבגלּגּול, נכנסֹות הּנׁשמֹות ּכל ׁשהרי הם, ועליֹונים  ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹגדֹולים 
אדם ּבני נּדֹונים ואיְך הּמאזנים  עֹומדים איְך הּוא  ּברּוְך הּקדֹוׁש ּדרכי ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹאדם
הּזה, לעֹולם באֹות  ׁשּלא עד ל ּדין נכנסֹות נ ׁשמֹות  ואיְך זמן, ּובכל יֹום ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּבכל

הּזה . העֹולם מן ׁשּיֹוצאֹות אחר לּדין נכנסֹות ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָואיְך
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עבידכּ ּמ ה סתימין, עוֹ בדין וכּמ ה גּ �גּ וּ �ין, ©¨¦§¦§©¨¨¦§¦¦¨¦
נׁש מתין כּ ּמ ה בּ הדי הוּ א בּ רי% ¦¨§¦¨©¥£©¦§¨§קוּ דׁש א
בּ ההוּ א אז�ין ערטי�אין רוּ חין וכּמ ה ©§¦§©¦¨¦§©¦¨©§¦¨¦§©ערטי�אין,
וכּמ ה דּ מ�כּ א. �פרגּ וֹ דא עא�ין דּ �א ¨©§¨§©§¨§©§¦¨¨§¨§̈ע�מא,
בּ כּמ ה דּ אתהּפ % וע�מא בּ הוּ  אתהּפ % ¨©§¨©§¦§¨§¨§§©©§¦¦§̈ע�מין
ו�א ידעין, �א נׁש א וּ בני סתימין. ¨§¦§©¨¨¨¥§¦¦§¨¦§ּפ �יאן
כּ אבנא נׁש מתין, מתגּ �גּ �ין והי% ¨§©§¦¨§¦¦§§©§¦¥§¦¦§©מׁש גּ יחין,

אמר, דאּת  כּ מה äë)בּ קוּ סּפ יתא. à ìàåîù)ואת §§¦¨§¨§©§¨¥§¥
הקּ �ע. כּ ף בּ תוֹ % יק�ענּ ה אוֹ יבי" éëãúàנפׁש  ìéàåäå) ¤¤§¤§©§¤¨§©©¨©

ìâìà(äג� אית כּ �□הׁש ּת א דּ הא à"ò)אה, è"ë àø÷éå) ©§¨¦§©¨¨§¨¨
נהרנׁש מתין, דּ הוּ א ותקּ יפא רברבא מאי�נא ¦§¨¦¥¦¨¨©§§¨§©¦¨§¨¨

אחרא מאי�נא רוּ חין, וכ� נפקי. מעדן ¨£©¨¨¦¥¦¨§¥§©¤¥¥¦¨§דּ נפיק
מ נׁש מה נפקין. מ□עי□זעירא רוּ ח תּת א,□א §¥¨¨§¦§¨¨¦§¥¨©¦§©¨

ּכּמה ּכּמה  עם ה ּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש עֹוׂשה נסּתרים  מעׂשים וכּמה גלּגּולים ְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּלא  העֹולם ּבאֹות ֹו הֹולכֹות מערטל ֹות ר ּוחֹות  וכּמה  מערטלֹות , ְְְְְְְְֶַָָָָָָֹֻֻנׁשמֹות
ׁשּמתה ּפְך והעֹולם ּבהם, מתהּפְך עֹולמֹות  וכּמה  הּמל ְך, ׁשל לּפר ּגֹוד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָנכנסֹות 
מת ּגלּגלֹות  ואיְך מׁשּגיחים, ולא יֹודעים לא אדם ּובני נסּתרים, פלאים  ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹּבכּמה
ּכף ּבתֹוְך יקּלעּנה איביְך נפׁש ואת  ׁשּנאמר ּכמ ֹו הּקלע, ּבכף ּכאבן ְְְְְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהּנׁשמֹות 

לגלות )הּקלע. והתחלנו מהאילן(והואיל הּנׁשמֹות ּכל ׁשהרי לגּלֹות , יׁש עכׁשו  ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
אחר  מעץ הר ּוחֹות  וכל יֹוצא ֹות, מעדן, ׁשּיֹוצא הּנהר  ׁשה ּוא והּתּקיף, ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּגד ֹול

יֹוצאֹות . זכר קטן ּכמֹו ּכאחת ּומתחּבר ֹות מּלמּטה, והרּוח מלמעלה הּנׁשמה  ְְְְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָָָ
ׁשניהם ׁשל ּובחּבּור  עליֹון, א ֹור מאירֹות  אז ּכאחת , מתחּברֹות וכאׁשר ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּונקבה.
ׁשניהם ׁשל החּבּור ועל  ר'ּוח. נ'ׁשמה נ"ר? מהּו אדם. נׁשמת  ה ' נר  נר . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָנקרא

ׁשּכתּוב נר, נקרא אדם.(משליב)ּכאחד נׁשמת  ה' נר ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ
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וכד ונוּ קבּ א. דּ דכר כּ גוונא כּ חדא, ©§¨§§©¨§¨§©§¨£©¨§©§¦וּ מתחבּ רן
ע נהירוּ  נהרין כּ דין כּ חדא, אה.□מתחבּ רן ¦§©§¨©£¨§¥§¦¦§¦¦¨¨

נר. אקרי דּ תרוייהוּ  ë)וּ בחבּ וּ רא éìùî)יהונר$ §¦¨§©§©§¦§¥¥¥§Ÿ̈
וע�ע רוּ ח. נׁש מה נ"ר. מהוּ  אדם. ©§©¨¨§©¨¨©§¦נׁש מת

נר דּ כּת יב נר, אקרי כּ חדא דּ תרוייהוּ  ¥¦§¦¥¥§¦¨£©§©§©§¨¦חבּ וּ רא
אדם.ע$יהו נׁש מת §Ÿ̈¦§©¨¨

ודאנׁש מה כּ חדא, �אנהרא ונוּ קבּ א דּ כר ורוּ ח: §¨¨§©§©§§¨§©§£¨©£¨§¨
וכד�אבּ  נר, אקרי ו�א נהרין, �א דּ א, §Ÿ¨¨§¦¦§¨¦§¥¥§©

כּ  אקרי כּ חדא, אתעּט ף□מּת חבּ רן וּ כדין נר. א ¦§©§¨©£¨¦§¥Ÿ¨¥§¥¦§©¨
�עי ּת ּמ ן �קיּ ימא בּ רוּ ח, בּ היכ�א□נׁש מה א, §¨¨§©§©§¨©¨§¥¨§¥§¨

דּ כּת יב, æð)טמירא, äéòùé)מ רוּ ח יעטוֹ ף.□כּ י פני §¦¨¦§¦¦©¦§¨©©£
א כּ תיב, �א בּ גין□יתעּט ף טעמא. מאי יעטוֹ ף. א ¦§©¥¨§¦¤¨©£©©§¨§¦

�עי ּת ּמ ן עשׂ יתי, אני בּ גנּת א,□דּ נׁש מוֹ ת א ¦§¨£¦¨¦¦©¨§¥¨§¦§¨
בּ רוּ ח, נׁש מה ואת�בׁש  אתעּט ף טמירא, ©§¨¨§©¨§¦§¨©§¦¨¦§¨§¥§בּ היכ�א

דּ אתחזי. ¥¨§¦§¨§כּ מה
אוכיון אׁש ּת ּמ ׁש  ו�א הוי, �א היכ�א, א□דּ בההוּ א §¥¨¦§©¥¨¨¨£¥§¨¦§©©¤¨

�תּמ ן, אתי �א נפׁש  וּ נׁש מה, ïîúî)בּ רוּ ח à"ð) §©§¨¨¤¤¨¨¥§©¨

נקרא נׁשמה ולא מאירים לא זה ּבלי וזה  ּכאחד , להאיר ּונקבה זכר - ור ּוח ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֹ
לעמד  ּברּוח הּנׁשמה מתע ּטפת  ואז נר . נקרא הּכל ּכאחד, ּוכׁשּמתחּברים ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹנר.

ׁשּכתּוב הּגנּוז, ּבהיכל למעלה נז)ׁשם  כתּוב (ישעיה לא  יעט ֹוף. מּלפני ר ּוח ּכי ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ
למעלה  ׁשם עׂשיתי. אני ׁשּנׁשמֹות מ ּׁשּום  הּטעם? מה יעט ֹוף, אּלא ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָיתעּטף ,

ׁשראּוי. ּכמֹו ּברּוח הּנׁשמה ּומתל ּבׁשת  מתעּטפת הּגנּוז, ּבהיכל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּבּגן,
לא וכיון  הּנפׁש ּונׁשמה, ּבר ּוח א ּלא  הׁשּתּמׁש ולא היה לא היכל ׁשּבאֹותֹו ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ
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גּ ן□א �גוֹ  נחּת א וכד ּת ּמ ן, רוּ ח בּ ההוּ א מת�בׁש  א ¤¨¦§©©§©©©¨§©©§¨§©
דּ �תּת א, àîìò)עדן éàäá)רוּ חא בּ ההוּ א את�בׁש  ¥¤¦§©¨¦§¨©§©¨

מּת ּמ ן, והוה מּת ּמ ן, דּ נפיק ההוּ א דּ אמינא, ¨©¦¨£©¨©¦¦¨§©¨¥£©¨£©אחרא
בּ הוּ .□וּ בכ ואת�בׁש  ע�מא, בּ האי ׁש ריא הוּ  §ª§©§¨§©¨§¨§¦§¨©§

אתרבּ יההוּ א דּ �א ע�מא, מהאי דּ נפיק àìã(רוּ ח ©©§¨¦¥©¨§¨§¨¦§©¥
ëãúà(éאז�א ע�מא. בּ האי אתּפ ׁש ט ¨§©¨§¨©§©¨§¦¨§ו�א

בּ ג�גּ וּ �א אּת י נייחא, אׁש כּ ח ו�א ¨§¦§¦¦¨§©©§©¨§¨§¦§בּ ג�גּ וּ �א,
ההוּ א דּ יׁש כּ ח עד בּ קוּ ספיתא, כּ אבנא ©©§¦§©¨¦§§¨§©§¨§¨§בּ ע�מא,
מאנא בּ ההוּ א �יּה  ואייתי �יּה , דּ יפרוֹ ק ¨¨©§¥¥§©§¥§¦§¨ּ̈פ רוֹ קא
ּת דיר בּ יּה  ודביק בּ יּה , אׁש ּת ּמ ׁש  איהוּ  דּ הוה ׁש , ¦¨¥¦¨§¥©©§¦¦¨£§¨©מּמ 
בּ רוּ חא, רוּ חא זוּ גיּה , בּ ת והות ונפׁש יּה , ¨§¨¥©©£©¥§©§¥רוּ חיּה 

כּ מ �יּה  בּ ני ּפ רוֹ קא דּ מין.ק□וההוּ א §©¨¨¨¦¥§¦§©§¦

מאנא,וההוּ א בּ ההוּ א ואתדּ בק ׁש בק דּ  רוּ חא §©¨§¨©§¦§§©§©¨¨
מ �ית דּ הא אתאביד. אפי□�א וּ □ה ¨¦§£¦§¨¥¦¨£¦

לׁשם עדן(משם )באה ּגן לת ֹוְך ּוכׁשּיֹורדת ׁשם, רּוח ּבאֹות ּה מתלּבׁשת א ּלא  , ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
הזה)הּתחּתֹון, ׁשּיצאה (בעולם א ֹות ּה ׁשאמרנּו, אחרת  רּוח ּבא ֹותּה מתלּבׁשת ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּבהם. ּומתלּבׁשת הּזה  ּבעֹולם ׁשֹורה  היא ּובכּלן מּׁשם, והיתה  ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻמּׁשם

התר ּבתהאֹותּה ׁשּלא הּזה, העֹולם מן ׁשּיֹוצאת  נטהרה)רּוח ולא (שלא  ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבגלּגּול ּבאה מנּוחה . מֹוצאת ולא ּבגלּגּול ה ֹולכת הּזה , ּבעֹולם ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהת ּפּׁשטה
אֹותֹו ּומביא ׁשּיגאלּנה, גֹואל  אֹותֹו ׁשּיּמצא עד הּקלע, ּבכף ּכאבן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבעֹולם
ונפׁשֹו, רּוחֹו ּתמיד  ּבֹו ּומד ּביק ּבֹו, מׁשּתּמׁש היה ׁשהּוא מ ּמׁש ּכלי  ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּבא ֹותֹו

ּכמ ּקדם. אֹות ֹו ּבֹונה ה ּגֹואל ואֹותֹו ּברּוח, רּוח זּוגֹו, ּבת  ְְְְְִֵֶֶַַַַָָֹוהיתה

ּדבר וא ֹותּה אפ ּלּו אין ׁשהרי  נאבדה. לא הּכלי, ּבא ֹות ֹו ונד ּבקה ׁשהׁשאיר ר ּוח ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
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ודוּ כּת א אתר �יּה  הוי דּ �א בּ ע�מא, ¨§§¨£¥¥£¨§¨§¨§¨¥§זעירא
אתאביד ו�א ּת ּמ ן, ׁש א וּ �אתכּ נּ  ¦£§¦¨§¨©¨§©§¦§¨§©§¦§�אתטּמ רא
בּ ההוּ א ׁש בק דּ  רוּ חא ההוּ א כּ %, וּ בּ גין ©§©¨§¨©¨¦§¦§¨§�ע�מין.
ויסוֹ דא עקרא בּ תר רדיף ודּ אי הוּ א, ּת ּמ ן ¨¦¨¨¦©¨¦¨©©¨©¨̈מנא,
�יּה  וּ בני �יּה , ואייתי מינּ יּה , נפיק דּ קא ¥¥¨¥¥§©§¥¦¦¨¨§¥¦דּ י�יּה ,

זוּ גיּה , בּ ת רוּ ח דּ ההוּ א בּ אתר êìבּ דוּ כּת יּה , êì) §§¥©£¨§©©©¥
(á"ò ä"ôכּ מ ּת ּמ ן ואתבּ ני בּ הדיּה , קדּ מין.□דּ נפקת §©§©©£¥§¦§§¥©¨§¦§©§¦

רוּ חא בּ ע�מא, הׁש ּת א חדּת א בּ ריה איהוּ  ¨¨§¨§¨§©¨§©¨§¦¦¨§ודא
חדּת א. וגוּ פא ¨§©¨§¨§©חדּת א

óã
à"ò הוּ אואי÷' הכי דּ הוה. מה הוּ א דּ א רוּ ח ּת ימא, §¦¥¨©¨©§£¨¨¦

א אתבּ ני, �א רוּ חא□אב� ההוּ א בּ גין א £¨¨¦§§¥¤¨§¦©¨
מאנא, בּ ההוּ א ׁש בק דּ קא à"ò)אחרא '÷ óã)הכא ©£¨§¨¨©§©¨¨¨¨

רזין àðàî.)אית àåääá ïéæøã àæø à"ñ),% ֹדּ חנו בּ ספרא ¦¨¦§¦§¨§£

נאבד  ולא  ל ׁשם, ּולהת ּכּנס להּטמן ּומקֹום אתר ל ֹו ׁשאין ּבעֹולם ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹקטן
רֹודף וּדאי הּוא ׁשם, ּכלי ּבא ֹותֹו ׁשהׁשאיר  הרּוח א ֹותּה ּכְך, ּומ ּׁשּום  ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָלעֹולמים.
ּבמקֹומ ֹו, אֹותֹו ּובֹונה  אֹות ֹו ּומביא מּמּנּו, ׁשּיצא ׁשּלֹו והיסֹוד  העּקר  ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאחר 
ּברּיה  וזֹוהי ּכמּקדם , ׁשם  ונבנה עּמֹו, ׁשּיצאה זּוגֹו ּבת רּוח אֹותּה ׁשל ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבמקֹום 

חד ׁשה ר ּוח ּבעֹולם, עכׁשו  חדׁש.חד ׁשה וגּוף ְְֲֲַַָָָָָָָָָ

ּבׁשבילואם א ּלא  נבנית לא  אבל  זה , ּכְך - ּׁשהיה מה היא  ז ֹו רּוח ּתאמר, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
סֹודֹות יׁש ּכאן ּכלי. ּבאֹותֹו ׁשהׁשאיר אחרת  רּוח כלי)אֹותּה באותו הסודות  .(סוד  ְְְִִִֵֶֶֶַַָָ

ׁשהׁשאיר  אחרת  ר ּוח ּבאֹות ּה א ּלא  נבנה לא ׁשּנבנה, זה ּבנין חנֹוְך, ׁשל  ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּבספרֹו
רּוח אֹותּה ׁשל  אחריו מ ֹוׁשְך זה להּבנֹות , ּוכׁשהתחיל  הּכלי. ּבאֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשם,
אחר  אחת . ׁשהן רּוחֹות ׁשּתי וׁשם אליו , א ֹותּה ּומֹוׁשְך ערטילאית ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהֹולכת 

אחת . ּוׁשּתיהן נ ׁשמה, וז ֹוהי ר ּוח, זֹוהי ְְְִִֵֶַַַָָָּכְך
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א אתבּ ני, �א דּ אתבּ ני, דּ א רוּ חא□בּ ניינא בּ ההוּ א א ¦§¨¨¨§¦§§¥¨¦§§¥¤¨§©¨
ׁש ארי וכד מאנא. בּ ההוּ א ּת ּמ ן, ׁש ביק דּ  ¥¨©§¨¨©§¨©¦¨§¨£©אחרא
דּ אזי� רוּ ח דּ ההוּ א אבתריּה  מׁש י% דּ א ¦¨§©©§¥§©£¦¨¨¨¨§§¦§�אתבּ נאה,
רוּ חוֹ ת ּת רי ותּמ ן �גבּ יּה , �יּה  וּ מׁש י% ¥§¨©§¥©§¥¦¨¨¨¦§©ערטי�אה,
נׁש מה, איהוּ  ודא רוּ ח, איהוּ  דּ א �בתר, חד. ¨¨§¦¨§©¦¨©¨§©¦§דּ אינּ וּ ן

חד. ©§©§©§ותרווייהוּ 

חד,אי אינּ וּ ן ּת רווייהוּ  יאוֹ ת, כּ דקא �אתדכּ אה זכה ¦¨¨§¦§©§¨§§¨¥©§©§¦©
ׁש א ע�את�בּ  אחרא נׁש מתא כּ מה□בּ הוּ  אה. §¦§©§¨§¦§§¨©£¨¦¨¨§¨

נׁש מתין, בּ הוּ  דּ זכּ אין רוּ ח, ע�מא, בּ ני �ׁש אר ¦¨§¦§¦¨©§©¨§¨¥§©§¦¦§דּ אית
מ אחרא ורוּ חא בּ הוּ , ואחידן דּ קדמן א.□עי□אינּ וּ ן ¦§©§¨§£¦¨§§¨©£¨¦§¥¨

נמי, הכי אוּ ף בּ הוּ . ׁש א את�בּ  קדּ יׁש א ¥¨¦¨§¨§©§¦¨¦©¨§§¦§ונׁש מתא
ׁש א �את�בּ  בּ גין רוּ חין, ּת רין אית מּמ ׁש  ¨§©§¦§¦§¦¥§¦¨©¥¦¦מדּ י�יּה 

ע נׁש מה אה.□בּ הוּ  §§¨¨¦¨¨

חדּת א,יהא הׁש ּת א אתבּ ני דּ קא אחרא, גּ וּ פא �דין §¥§¥¨©£¨§¨¦§§¥©§¨©§¨
אתעביד מה ׁש בק, דּ  קדמאה גּ וּ פא ¦¨§¦¨©¨§¨¨§©¨©ההוּ א

עליֹונה .אם אחרת  נׁשמה ּבהן להתלּבׁש אחת  הן  ׁשּתיהן  ּכראּוי, להּטהר זכה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ׁשּקֹודמֹות  אֹותן הּנׁשמֹות , ּבהן ׁשּזֹוכֹות  ר ּוח העֹולם ּבני  לׁשאר ׁשּיׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכמֹו
אף - בהן התלּבׁשה ה ּקדֹוׁשה והּנׁשמה מלמעלה , אחרת  ורּוח  ּבהן, ְְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָואֹוחזֹות 

העליֹונה . הּנׁשמה  ּבהן להלּביׁש ּכדי ר ּוחֹות  ׁשּתי יׁש מּמׁש מּׁשּלֹו ּגם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכְך

מה יהיה ׁשהׁשאיר, הראׁשֹון  ה ּגּוף אֹותֹו חד ׁש. עכׁשו ׁשּנבנה אחר  ּגּוף לזה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
נ ׁשמע, אדם  תבּונת  לפי ּבריקנּות . ׁשּזה אֹו ּבריקנּות , ׁשּזה אֹו מּמּנּו? ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּנעׂשה
לחּנם ּכְך, אם זכה. ולא הֹואיל  נאבד , ּבּתח ּלה נׁשּתּלם ׁשּלא  ה ּזה ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשהראׁשֹון
ׁשאפ ּלּו יֹודעים אנּו והרי מהן? ּבאחת אפּלּו א ֹו ה ּתֹורה, ּבמצו ֹות  ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהׁשּתּדל
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�פוּ ם בּ ריקניּ יא. האי אוֹ  בּ ריקניּ יא, האי אוֹ  §¨©¨¥§©¨©¨¥§©¦¦מנּ יּה .
דּ �א קדמאה דּ האי אׁש ּת מע, נׁש  דּ בּ ר ¨§¨¨§©©§©§§¦¨©§¨§§̈סכ�תנוּ 
אי זכה. ו�א הוֹ אי� אתאביד, בּ קדמיתא, ¦¨¨¨§¦¦£§¦¨¦§©§¦§§¦אׁש ּת �ים

אפי אוֹ  אוֹ רייתא, בּ פקּ וּ די אׁש ּת דּ � �מגּ נא וּ □הכי, ¨¦§©¨¨¦§©©§¦¥©§¨£¦
דּ אפי ידעינן, אנן והא מנּ ייהוּ . ריקנין□בּ חד וּ  §©¦©§§¨£¨©§¥¨§£¦¥¨¦

כּ  דּ א,□ׁש בּ ישׂ רא�, וגוּ פא כּ רּמ וֹ ן. מצוֹ ת מ�יין הוּ  ¤§¦§¨¥ª§©§¨¦§¨¦§¨¨
וּ �מזכּ י �אתרבּ אה, אׁש ּת �ים, דּ �א גּ ב ע� ¥§¦§¨§©§¦§¦§§¦¨§©©©אף
נטר, דּ אוֹ רייתא אחרנין ּפ קּ וּ דין בּ ע�מא, ©¨¨§©§¦¨£©¦¦¨§¨§¥§¦§וּ �מסגּ י

הווֹ . �מגּ נא וכי מנּ יּה , אתאבידוּ  £¨¨©§¦§¥¦¦£§¦¨§דּ �א
ידענא,חבריּ יא אנא דּ הא עינייכוּ , ּפ קיחוּ  חבריּ יא, ©§©¨©§©¨§¦¥©§§¨£¨§©§¨

וידעין, סברין אּת וּ ן ïéúòã)דּ הכי à÷ìñ à"ð) §¨¦©©§¦§©§¦
אית דּ �א בּ ריקניּ יא, אינּ וּ ן ציּ וּ נין גּ וּ פין, אינּ וּ ן ¦¨§¨©¨¥§¦¦¦¦¦¨§דּ כ�
�אסּת כּ �א �ן וחס הכי, �או �ע�מין. קיּ וּ מא ¨§©§¦§¨¨§¦¨¨¦§¨§¨¦�וֹ ן

מ□בּ א ין.□ין §¦¥¦¦
ואמר,ּפ תח ÷å)סבא íéìäú)ימ גּ בוּ רוֹ ת□מי � ¨©¨¨§¨©¦§©¥§

ּת הע$יהו כּ � הוּ א□יׁש מיע מאן תוֹ . §Ÿ̈©§¦©¨§¦¨©

ׁשּלא  ּגב על אף זה, וגּוף ּכרּמֹון. מצוֹות מלאים ּכּלם  ׁשּביׂשראל , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻריקנים 
הּוא  הּתֹורה ׁשל  אחרֹות  מצוֹות ּבעֹולם, ּולה ׁשּתּדל ולזּכֹות  להתרּבֹות ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהׁשּתּלם

היּו? הם לחּנם וכי מּמּנּו, נאבדּו ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹׁשמר,
ויֹודעים,חברים סבּורים א ּתם ׁשּכְך ידעּתי אני ׁשהרי עיניכם, ּפקחּו חברים, ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

הדעת ) על קּיּום(היעלה להם ׁשאין ּבריקנּות, הם נצטּירּו ּגּופים  אֹותם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּכל
הּלל ּו. ּבּדברים להס ּתּכל לנּו וחס ּכְך, לא ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹלעֹולמים.

ואמר,ּפתח קו)הּזקן הּוא (תהלים  מי ּתה ּלת ֹו. ּכל יׁשמיע ה ' ּגבּור ֹות ימּלל מי ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ
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�מ דּ יכי� קוּ דׁש א□בּ ע�מא, דּ עביד גּ בוּ רן, �א §¨§¨§¨¦§©§¨§¨§¨¦§¨
קדמאה גּ וּ פא ההוּ א ּת דיר. בּ ע�מא הוּ א ¨¨§©¨©¦¨¨§¨§¦§בּ רי%
�זמנא �יּה  �הוי וקיּ וּ מא אתאביד, �א ׁש בק, ¨§¦§¥¥¤¨¦§¦£§¦¨©¨§דּ 
וקוּ דׁש א זינין, בּ כּמ ה סב� עוֹ נׁש יּה  דּ הא ¨§§¦¦¨©§©¨¥§¨§¥¨§דּ אתי.
בּ ר דּ ברא, בּ ריין ׁש וּ ם דּ  אגרא מקּפ ח �א הוּ א ©¨¨§¨§¦§¨§©©¥©§¨¦§בּ רי%
בּ הוּ  הוה ו�א דּ י�יּה , מהימנוּ תא מגּ וֹ  דּ נפקוּ  §¨£¨§¥¦¨¨¥§¦§©§¦אינּ וּ ן
דּ הני בּ מוֹ דים, כּ רעוּ  דּ �א מאינּ וּ ן וּ בר �ע�מין. ¥¨§¦§§¨¨§¦¥©¦§¨§̈טב
בּ גין אחרנין, בּ ריין מנּ ייהוּ  עביד הוּ א בּ רי% ¦§¦¨£©¨§¦§©¦¦¨¦§¨§קוּ דׁש א

ו� נׁש , דּ בר דּ יּ וּ קנא גּ וּ פא ההוּ א יתבּ ני יקוּ םדּ �א א §¨¦§§¥©¨¦§¨§©¨§¨§
הכי. �או הני אב� ¦¨¨¥¨¨£¦§¨§�ע�מין.

זכימה רוּ ח, ההוּ א אי הוּ א. בּ רי% קוּ דׁש א עבד ©¨¥§¨§¦¦©©¨¥
גּ וּ פא בּ ההוּ א ע�מא, בּ האי ¨©§¨§¨©§¨§¨§¦§�אתּת קנא

אֹותֹוּבעֹולם ּתמיד? ּבע ֹולם  ה ּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש ׁשע ֹוׂשה הּגבּור ֹות  למּלל ׁשּיכֹול  ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ענׁשֹו את ׁשהרי לבא, לעתיד  קּיּום לֹו ויהיה נאבד , לא ׁשה ׁשאיר, הראׁשֹון ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹגּוף
ׁשּברא, ּברּיֹות ׁשּום  ׂשכר מקּפח לא  ה ּוא ּבר ּוְך והּקד ֹוׁש מינים , ּבכּמה ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹסבל
ּופרט  לעֹולמים, טֹוב  בהם היה  ולא ׁשּלֹו האמּונה מּתֹוְך ׁשּיצאּו לא ֹותם ְְְְְְֱִִֶֶֶָָָָָָָָָָֹּפרט
אחרֹות , ּברּיֹות ה ּוא ּברּוְך ה ּקדֹוׁש ע ֹוׂשה ׁשּמאּלה ּבמֹודים, כרעּו ׁשּלא  ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹלאּלּו
אּלה  אבל לעֹולמים. יקּום  ולא  אדם ׁשל  ּבדמּות  הּגּוף  ּבא ֹות ֹו יּבנה ׁשּלא  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּכדי

ּכְך. ָֹלא

הּזה מה ּבעֹולם להתּתּקן זֹוכה ר ּוח אֹותּה אם  הּוא? ּברּוְך הּקד ֹוׁש ע ֹוׂשה ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אֹות ּה, ׁשּגֹואל ה ּגֹואל אֹות ֹו הּוא? ּברּוְך הּקדֹוׁש עֹוׂשה מה  האחר, הּגּוף  ְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבא ֹותֹו
ּבאֹותֹו ׁשהיתה ר ּוח ּבאֹותּה ּומערב ּומׁשּתף  לׁשם , ׁשּמכניס ׁשּלֹו הרּוח ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאֹותּה

רּוחֹות  ׁשל ׁש ׁשם יׁש ׁשהרי ּנעׂשה? ּומה נאבדת. ׁשּלא ו ּדאי גוףהּכלי, (באותו ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
רוח אותה, גואל שהיה ההיא הגאולה וראה, בא  הוא, ברוך הקדוש עשה ומה יקום . בו  אחר

הראשונה  הרוח  ואותה ההוא. בכלי ומתערבת  ומשתתפת ונעזבת , שם  נכנסת הרי שלו
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ּפ רוֹ קא ההוּ א הוּ א. בּ רי% קוּ דׁש א עביד מה ¨¨©¦§¨§¦¨¤¨£©אחרא,
ּת ּמ ן, אעי� דּ קא דּ י�יּה  רוּ ח ההוּ א �יּה , ּפ ריק ¨©¦¨¨§¥¦©©¥¦¨¨§דּ קא
מאנא, בּ ההוּ א דּ הוה רוּ ח בּ ההוּ א וערב ¨¨©§¨£§©©§©¨§©¨§וׁש תף
ּת �ת דּ הא אתעביד, וּ מה אתאביד, �א ©§¨§¦¨§¦©¦£§¦¨©©ודּ אי

ּת ּמ ן, ÷àùãåרוּ חין ãéáò äîå íå÷é äéá àøçà àôåâ àåääá à"ñ) ¦©¨
ìéòà àä äéìéã çåø .äéì ÷éøô à÷ã à÷åøô àåää éæç àú .àåä êéøá

àåäã äàîã÷ àçåø àåääå .àðàî àåääá áøòå óçùå ÷éáùå ïîä

øàúùà éàãå äéá ÷áãúàå àðàî àåääáå ãéáàúà àìå ïîúêë ïéâá

àø÷éò øúá óéãø àåä ïîú ÷áãúàå àðàî àåääá ÷áùã àçåø àåää

äéúëåãá äéì éðáå äéì äéúééàå äéðéî ÷éôð à÷ã äéìéã àãåñéå äéìéã

(ïîú ïéçåø úìú àä .äéâåæ úá úååäã øúàáבּ ההוּ א דּ הוה ©§¨£§©חד,
ּת ּמ ן דּ אתמׁש % ההוּ א וחד, ּת ּמ ן. ואׁש ּת אר ¨©¨§§¦§©©§¨©¨§§¦§¨̈מאנא,
ההוּ א ּת ּמ ן דּ אעי� ההוּ א וחד, ערטי�אה. ©¨©¦¨§©©§¨¨¦§©¨£§דּ הוה
אי רוּ חין בּ ת�ת �מהוי בּ הוּ . ואתערב ¦¦©§¦¥¤§§©£§¦§¨ּ̈פ רוֹ קא,

אתעביד. וּ מה ¦¨§¦¨¨§¤אפׁש ר.

שעזב  הרוח  אותה זה ומשום  נאבדת, ולא שם  שנשארת  ודאי בו, ונדבקת כלי  באותו  שהיתה

ומביאו  ממגו  יוצא  שהיה שלו  והיסוד  שלו  השרש אחר רודף הוא  שם , ונדבקה הכלי באותו

שם ) רוחות שלש הרי זוגו. בת  שהיתה  במקום  אותו  ובונה ּבאֹותֹואליו , ׁשהיתה אחת  -ְְֶַַָָ
ואחת  ערטילאית, והיתה  לׁשם ׁשּנמ ׁשכה  אֹותּה ואחת ׁשם, ונׁשארה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָהּכלי
אי  רּוחֹות  ׁשלׁש להיֹות  ּבהן . והתערב ה ּגֹואל א ֹותֹו לׁשם ׁשהכניס ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹאֹותּה

נעׂשה? ּומה ְֲֶֶַָָאפׁשר,
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עא,□א גּ בוּ רן אינּ וּ ן קוּ דׁש א□כּ % דּ עביד אין, ¤¨¨¦§¨¦¨¦§¨¦§¨
ּת ּמ ן דּ אעי� רוּ חא ההוּ א הוּ א. ¨©¦¨§¨©¦§בּ רי%
נׁש מתא, ההיא את�בׁש  בּ יּה  ּפ רוֹ קא, ¨§§¦¦©©¨§¦¥¨¨©ההוּ א

דּ גיּ וֹ רי, ׁש א דּ �בוּ  רוּ חא(àåäå)בּ אתר וההוּ א ©£¨¦§¨§¦¥§©¨
ׁש א �בוּ  �הוי �אתבּ נאה, ּת ּמ ן דּ תב ¨§¥¤¨¨§§¦§¨©¨§¨¨¦§©ערטי�אה,

ע בּ קדמיתא,□�נׁש מתא דּ הוה רוּ ח וההוּ א אה. §¦§§¨¦¨¨§©©§£¨§©§¦¨
וקוּ דׁש א מּת ּמ ן. ּפ רח מנא, בּ ההוּ א ¨§§¨©¦©¨¨¨©§©§§¦§דּ אׁש ּת אר
כּ וּ ין רזין בּ גוֹ  אתר, �יּה  אזמין הוּ א ¦©¦¨§¨£¥¦§©¦§בּ רי%
ּת ּמ ן. ואתטּמ ר עדן, דגּ ן כּ תפוֹ י דּ בתר ¨©©¨§¦§¤¥©§§¦©¨§¨¨¦§דּ טנרא,

בּ קדמיתא.□ואסּת  דּ הוּ א קדמאה, גּ וּ פא �ההוּ א ק §¦§©¨§©¨©§¨¨§§©§¦¨
חד איהוּ  ודא גּ וּ פא, ההוּ א יקוּ ם רוּ ח ©¦¨§¨©§©©§וּ בההוּ א

אמינא דּ קא ּת רין, .àìéòì)(דּ אינּ וּ ן §¦§¥§¨£¥¨

סגיאאב� עוֹ נׁש יּה  יקוּ ם, דּ �א עד גּ וּ פא, ההוּ א £¨©¨©§¨§§¥©§¨
נחּת י �אתרבּ אה, זכה דּ �א בּ גין ¥§©¨§©§¦§¨¨¨§¦§¨§דּ הא

רּוחא ּלא אֹותּה הּוא. ּברּוְך ה ּקדֹוׁש ׁשע ֹוׂשה העליֹונ ֹות הּגבּורֹות  הן ּכְך ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
לבּוׁש ׁשל ּבמקֹום  הּזֹו הּנׁשמה  התלּבׁשה ּבֹו הּגֹואל, אֹותֹו לׁשם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהכניס

לבּוׁש(והוא)ה ּגרים , להיֹות להּבנֹות  ׁשם ׁשּׁשבה  ערטילאית רּוח ואֹותּה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ
כלי, ּבאֹותֹו ׁשּנׁשארה ּבּתחּלה ׁשהיתה רּוח ואֹותּה העליֹונה. ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָלּנׁשמה 
החּלֹונֹות  סֹודֹות ּבתֹוְך מקֹום לּה מזמין הּוא ּברּוְך וה ּקדֹוׁש מּׁשם, ְְְְִִַַַַָָָָָָָּפרחה 
ה ּגּוף לאֹות ֹו ּומתעּלה  ׁשם. ונטמנת עדן, הּגן ּכתפי  ׁשאחר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּבּסלע

וז הּגוף , א ֹותֹו יקּום רּוח ּובאֹותּה ּבּתחּלה, ׁשהיה  מאֹותםהרא ׁשֹון אחד הּו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ׁשאמרנּו .(למעלה)הּׁשנים  ְְִֶַַַָ

להתרּבֹות ,אבל זכה ׁשּלא מּׁשּום ׁשהרי  ּגדֹול, ענ ׁשֹו ׁשּיקּום  טרם הּגּוף  א ֹותֹו ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
מעלים ּכְך ואחר ׁשם . ונּדֹון לארקא, ׁשּסמ ּוכה האדמה, לת ֹוְך אֹותֹו ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָהֹוריד ּו
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�גוֹ  à"ò)�יּה  è"ò ïéðå÷éú).ארקא� דּ סמי% אדמה, ¥§£¨¨§¨¦§©§¨
ס וּ �בתר ּת ּמ ן. ּת ב�.□ואתדן �האי �יּה  קין §¦§¨©¨§¨©©§¦¥§©¥¥

והא ס�יק, הא ס�יק, והׁש ּת א נחית, ¨§¦¨¨¦¨¨§©§¦¨¨§©הׁש ּת א
טבין וּ ביוֹ מין ׁש בּ תי, בּ  בּ ר ׁש כיכוּ  �יּה  �ית ¦¨¦§¥¨©§©¦§¥¥¦̈נחית,

ירחי. ׁש י ¥§©¥¥§וּ ברי

óã
á"ò עפר,ין□וא÷' בּ אדמת á"ò)דּ מיכין '÷ óã),אדמת §¦¥§¦¦§©§©¨¨©§©

א וע� מּת ב�. עפר כּ תיב,□מאדמה. ין ¥£¨¨¨¨¦¥¥§©¦¥§¦
(áé ìàéðã)א יקיצוּ  עפר אדמת מיׁש יני �חיּ י□ורבּ ים ה §©¦¦§¥¦©§©¨¨¨¦¥¤§©¥

וא א□עוֹ �ם כּ � עוֹ �ם. וּ �דראוֹ ן �חרפוֹ ת ד�א□ה ין ¨§¥¤©£¨§¦§¨¨¦¥§¨
רוּ חא ההוּ א זכה אי אב� �אתּת קנא ¨©¨¨¦¨£¨§©§¦§̈זכוּ 

כּ מ דּ תב זכּ אה□ערטי�אה, �אתּת קנא. קדּ מין, ©§¦¨¨§¨§¦§©§¦§¦§©§¨©¨¨
דּ אתטּמ ר בּ יּה , דּ אּת מר רוּ חא ההוּ א דּ הא ©§§¦§¥©§¦§¨©¨§¦איהוּ ,

א וע� קדמאה. גּ וּ פא בּ ההוּ א יתּת קּ ן ין□בּ טנרא, §¦¨¨¦§¨©§©¨©§¨¨§©¦¥
וא עוֹ �ם �חיּ י א�ה אינּ וּ ן□כּ ּת יב כּ � וגוֹ '. �חרפוֹ ת ה §¦¥¤§©¥¨§¥¤©£¨§¨¦

�אתּת קנא. זכוּ  ¨§©§¦§¨¨§דּ �א

לֹו אין ירד, והּנה עלה  ה ּנה  עֹולה , ועכׁשו יֹורד  עכׁשו  את . ה ל ּתבל ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָאֹותֹו
חדׁשים. ּובראׁשי טֹובים וימים  לׁשּבת ֹות  ּפרט ְְְְְֳִִִֵַָָָָָָמנּוחה ,

ּכתּוב ואּלה אּלּו ועל מּתבל. - עפר מאדמה. - אדמת עפר . ּבאדמת יׁשנים  ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
יב) לחרפֹות (דניאל  ואּלה ע ֹולם  לחּיי א ּלה  יקיצּו עפר  אדמת מּיׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָור ּבים

רּוח אֹות ּה זכתה אם אבל להת ּתּקן. זכּו ׁשּלא אּלה ּכל ע ֹולם . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּולדראֹון
רּוח א ֹותּה ׁשהרי הּוא , צּדיק אז  להתּתּקן, מּקדם  ּכמ ֹו ׁשּׁשבה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹערטילאית
ּכתּוב  אּלה ועל  הראׁשֹון, הּגּוף ּבאֹותֹו ּתתּקן ּבּסלע, ׁשּנׁשמרה ּבּה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשּנאמר

להּתּקן. זכּו ׁשּלא אֹותם ּכל וגֹו'. לחרפֹות ואּלה עֹולם לחּיי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאּלה
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עין□וא גּ בוּ רן ע□אינּ וּ ן דּ מ�כּ א אה□אין, §¦¥¦§¨¦¨¦§©§¨¦¨¨
אפי כּ �וּ ם. אתאביד ו�א וּ □קדּ יׁש א, ©¦¨§¨¦§£¦§£¦

וקוּ דׁש א �יּה , אית ודוּ כּת א אתר דּ פוּ מא ¨§§¥¦¨§§¨£¨§©£הב�
ואפי דּ עביד. מה מינּה  עביד הוּ א מ□בּ רי% ה□וּ  §¦¨¦¦¥©§¨¦©£¦¦¨

ואפי נׁש , ואתר□דּ בר בּ ריקניּ יא, הוי �א ק�א, וּ  §©¨©£¦¨¨¨£¥§¥¨©¨©£¨
�כ �הוּ  אית א.□ודוּ כּת א §§¨¦§§Ÿ¨

חדּת א,האי בּ ריה �ע�מא ונפק הׁש ּת א, דּ אתבּ ני ©§¦§§¥©§¨§¨©§¨§¨¦§¨©§¨
דּ הא מכריזי, �א דּ א וע� זוּ ג. בּ ת �יּה  ¨§¥¦§©¨¨©§©¥¥�ית
�יּה , דּ הות זוּ גיּה  בּ ת מנּ יּה , אתאבידת זוּ גיּה  ¥©£©¥©¥¦©¦£§¦¥©בּ ת

אבוּ ה. ואחוּ ה אּמ יּה , ¨¨¨¨§¥¦©¦¨§¦אתעבידת

סבאסבא ׁש תיקא, %� הוה טב עבדת, מה סבא, ¨¨¨¨©©§©¨£¨¨§¦¨¨¨
בּ �א רבּ א, בּ יּמ א דּ עא�ת אמינא הא ¨§¨©¨©§¨¨§¨¥£¨¨̈סבא,

אפ ּלּווא ּלּו נאבד. לא  ּוכלּום הּקדֹוׁש, העליֹון ה ּמלְך ׁשל העלי ֹונֹות  ה ּגבּורֹות הן ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּׁשע ֹוׂשה, מה  מּמּנּו עֹוׂשה הּוא  ּברּוְך והּקדֹוׁש ּומקֹום , אתר לֹו יׁש ה ּפה ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהבל 

לכּלם. יׁש ּומקֹום  ואתר בריקנּות , אינֹו קֹול  ואפ ּלּו אדם  ׁשל  דּבּור ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻואפּלּו

לא זה זה ועל זּוג, ּבת  ל ֹו אין חד ׁשה, ּבר ּיה לעֹולם ויצא עכׁשו  ׁשּנבנה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
א ּמֹו, נעׂשתה  לֹו ׁשהיתה הּזּוג ּבת מּמּנּו. אבדה זּוגֹו ּבת ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמכריזים,

לאביו . ְְִִָָואחיו

ׁשּנכנסּתזקן אמרנּו הרי זקן, זקן הּׁשתיקה . לְך היתה  ט ֹובה עׂשית ? מה  זקן, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ
למעלה  ׁשּתעלה ּתאמר  אם ּתעׂשה? מה דגל , ּובלי חבלים ּבלי הּגדֹול ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלּים
מה  ּגדֹול . הּתהֹום ׁשל עמקֹו הרי - למּטה ׁשּתרד ּתאמר ואם תּוכל . לא -ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
ולא  היית, לא הּללּו ּבּזמ ּנים לאחֹור. לחזר לְך אין זקן, אי זקן, אי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֹּתע ׂשה?
נכנס לא הּזה הּדֹור ּבכל אחר ׁשאדם ידעּת ׁשהרי ּבכחְך, להחל ׁש ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹהתרּגלּת

ׁשם.לאנּיה  ׁשאּתה  ה ּזה ּבעמק  ֳִֶֶֶַַָָָָָֹ
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דּ תס ּת ימא אי ּת עביד. מה דּ ג�א, וּ ב�א ק□חב�ין, ©§¦§¨¦§¨¨©£¥¦¥¨§¦§©
הא□�עי �תּת א, דּ תיחוּ ת ּת ימא אי ּת יכוֹ �. �א א, §¥¨¨¦¦¥¨§¥§©¨¨

אי סבא אי ּת עביד. מה רבּ א, דּ תהוֹ מא ¦¨¨¦¥£©©¨©¨§¦¨§¦עמקא
א בּ עדנין �אחוֹ רא. �אהדּ רא %� אית �א ין,□סבא, ¨¨¨¦¨§¨©§¨©£¨§¦¨¦¦¥

�אתח אתרגּ י�ת, ו�א הוית, בּ תוּ קפ%,□�א ׁש א ¨£¥§¨¦§§¦©§¦§©§¨§§¨
עא� �א דּ א, דּ רא בּ כ� אחרא נׁש  דּ בר ידעת, ¨¨¨¨¨¨§¨£©¨©§©§©¨§דּ הא

ּת ּמ ן. דּ אנּת  דּ א בּ עמיקא ¨©§§©§¨¨¦£§¨§©§בּ ארבּ א

עא�בּ ריּה  ואי ארחוֹ י, �אסּת ּמ רא ידע דּ יוֹ חאי §¥§¨¨©§¦§©§¨¨§§¦¨
יעבר הי% בּ קדמיתא, אׁש גּ ח עמיקא, ¨£©¥¨¦§©§©§©¨¦£¨©§בּ יּמ א
ואנּת  ייעוּ � �א עד בּ יּמ א, ׁש וֹ טט וי חדא, §§©§¥¨©¨©§¥¦¨£¨§¦§בּ זמנא
הוֹ אי� סבא, הׁש ּת א בּ קדמיתא. אׁש גּ חת �א ¦¨¨¨§©¨¦§©§§©§©¨¨̈סבא,
כּ � ּת ׁש בּ וֹ ק �א בּ תוּ קפ%, ּת ח�ׁש  �א ּת ּמ ן, ¨§¦¨¨§§©¤¨¨©§§©§ואנּת 
�ארכּ א ו�שׂ מא�א, �ימינא �מׁש ּט טא ¨§¨§¨¨§¦§¨¦¦¨§©§¦¨§̈ארח%,
סבא, סבא ּת דח�. �א וּ �רוּ מא, �עמקא ¨¨¨¨©§¦¨¨§¨§¨§¨§§וּ �פוּ תייא,
ּת ברּת  ּת קּ יפין גּ ברין כּ ּמ ה בּ תקפ%, §§©¨¦¦©¦§©¨©¨§ª§©¨§¦אתּת קּ ף

נצחּת . קרבין וכּמ ה §§©¨¦¨§¨©§¥§ª§בּ תקפיהוֹ ן,

מׁשּגיחּבן הּוא העמק, ל ּים נכנס  הּוא ואם ּדרּכֹו, את  לׁשמר יֹודע יֹוחאי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
לא  זקן, ואּתה, ׁשּיּכנס. טרם ּבּים ויׁשּוט  אחת  ּבפעם יעבר  איְך ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּבהתחלה
ּתעזב  אל ּבכחְך, ּתחלׁש אל ׁשם, ואּתה  הֹואיל זקן, עכׁשו, ּבּתחּלה. ְְְְְְֱֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹהׁשּגחּת
אל ולּגבּה. לעמק ולרחב, לארְך ולׂשמאל, לימין לׁשּוט ּדרּכְך, ּכל  ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹאת 
וכּמה  ּבכחם ׁשבר ּת חזקים גברים ּכּמה ּבכחְך. התחּזק זקן, זקן ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹֹּתפחד .

נצחּת. ְְַָָָקרבֹות
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ואמר,בּ כה, â)ּפ תח íéøéùä øéù)וּ ראינה צאינה ¨¨¨©§¨©§¤¨§¤¨
ׁש עּט רה בּ עטרה ׁש �מה בּ ּמ �% ציּ וֹ ן ¨§¦¤¨¨£©ŸŸ§¤¤©¦§בּ נוֹ ת
קרא האי �בּ וֹ . ׁש מחת וּ ביוֹ ם חתנּ ּת וֹ  בּ יוֹ ם אּמ וֹ  ¨§©¦©§¦§¨ª£§¦�וֹ 
מאן וכי וּ ראינה, צאינה אב� הוּ א. והכי ©¦§¨¤§¨¤§¨£¦¨§¨§אוּ קמוּ ה,
ׁש �מא דּ  מ�כּ א דּ הוּ א ׁש �מה, בּ ּמ �% �מחמי ¨¨§¦¨§©§ŸŸ§¤¤©¥¥§¦̈יכי�

דּ �עי מרוֹ מין חי�י מכּ � הוּ א, סתים והא א,□דּ י�יּה , ¦¥§¨¨¦¦¨¥¥§¦¦§¥¨
אתר, ãñ)בּ ההוּ א äéòùé)א�הים ראתה �א דּ עין §©£¨§©¦¨¨¨¨¡¦

בּ ּמ �% ציּ וֹ ן בּ נוֹ ת וּ ראינה צאינה אמרּת  ואּת  ¤¤©¦§¨¤§¨¤§§§©¨§©§§¨זוּ �ת".
כּ  דּ י�יּה , כּ בוֹ ד דּ הא ותוּ , מ�א□ׁש �מה. עהוּ  אי□כי §Ÿ§§¨¨¦¥ª§©§£¥¦¨¥

כּ בוֹ דוֹ . מקוֹ ם איּ ה ואמרי, §§¥©¥§©§¦£©ׁש א�י

בּ ּמ �%א,□א ציּ וֹ ן בּ נוֹ ת וּ ראינה צאינה דּ אמר מה ¤¨©§¨©§¤¨§¤¨§¦©¤¤
כּ תיב ו�א כּ תיב, בּ עטרה ¦§¨§¦§¨¨£©ŸŸ§ׁש �מה,

ואמר,ּבכה , ג)ּפתח ּבעטרה (שיר  ׁשלמה ּבּמל ְך צּיֹון ּבנֹות ּוראינה צאינה  ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ
הּוא . וכְך ּפרׁשּוהּו, זה ּפסּוק  ל ּבֹו. ׂשמחת ּוביֹום  חתּנת ֹו ּביֹום  אּמֹו ּלֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֻׁשעּטרה
ׁשהּׁשל ֹום הּמלְך ׁשה ּוא ׁשלמה, ּבּמלְך לראֹות יכֹול  מי וכי  ּוראינה , צאינה  ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאבל 

מקֹום, ּבא ֹותֹו ׁשּלמעלה הּמרֹומים חילֹות  מּכל נסּתר  הּוא והרי (ישעיה ׁשּלֹו? ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
צּיֹוןסד) ּבנֹות  ּוראינה צאינה  אמר ּת ואּתה ז ּולתְך, אלהים ראתה לא ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹׁשעין

ואֹומרים ׁשֹואלים העליֹונים הּמלאכים ּכל ּכבֹודֹו, ׁשהרי ועֹוד , ׁשלמה? ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבּמלְך
ּכבֹוד ֹו? מקֹום ְְֵַאּיה

ּכתּוב,אּלא, ּבעטרה  ׁשלמה, ּבּמלְך צּיֹון ּבנֹות ּוראינה צאינה ּׁשאמר מה  ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
ׁשל ה ּנעם את רֹואה  עטרה, אֹותּה ׁשרֹואה מי ׁשּכל ּובעטרה. כת ּוב ְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹולא 
לּה וקֹורא  ּבת לּה קֹורא ׁשנינּו, הרי אּמֹו, ּלֹו ׁשעּטרה ׁשּלֹו. ׁשהּׁשל ֹום ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּמלְך
ידע זה, את וידע ׁשּיסּתּכל מי היה. וה ּכל  ה ּוא, וה ּכל  אם, לּה קֹורא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאחֹות,

נכּבדה . ְְִָָָָחכמה 
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נעם חמי עּט רה, ההוּ א דּ חמי מאן דּ כ� ©Ÿ¥¨¨¨£©¥¨§©¨§¨¨£©וּ בעטרה
ּת נינן, הא אּמ וֹ , �וֹ  ׁש עּט רה דּ י�יּה . ׁש �מא דּ  ¨¥¨¨¦¨§¦¤¥¦¨¨§¦¨§©מ�כּ א

וכ אם, �ּה  קרי אחוֹ ת, �ּה  וקרי בּ ת, �ּה  א□קרי ¨¥¨©§¨¥¨¨¨¥¨¥§Ÿ¨
וכ ינדּ ע□איהוּ . בּ האי, וינדּ ע דּ יסּת כּ � מאן הוי, א ¦§Ÿ¨£¥©§¦§¨©§¦§©§©¦§©

יקּ ירא. ¨¦©¨§§̈חכמתא

דּ א,הׁש ּת א סתימא רזא אימא, אי אעביד, מה ©§¨¨©§¦¦¥¨¨¨§¦¨¨
�ג אצטרי% אימא,□�א �א אי אה. ¨¦§§¦§©¨¨¦¨¥¨

א זכּ אין ׁש ּת ארוּ ן ההוּ א□י נפ� רזא, מהאי יתמין ין, ¦§©£©¨¦¦¥©§¦¥©¨¨¨©©
ואמר, אנּפ וֹ י, ע� àì(סבא íéìäú(רוּ חי אפקיד בּ יד" ¨¨©©§§¨©§¨§©§¦¦

אוֹ תי דּ הותע$יהוּפ דית מאנא אמת. א� ¨¦¨¦§Ÿ̈¥¡¤¨¨©£©
�עי יתעביד הי% �עי□�תּת א, דּ הוה בּ ע�ּה  א,□א, §©¨¥¦§£¦§¥¨©§¨§£¨§¥¨

אתעבידת זוּ גיּה  בּ ת �תּת א. והוה יתהּפ % ©¦¨§¦¥©¨©§¨£©¥©§¦¥הי%
אבוּ ה אי אבוּ ה. אחוּ ה ּת ווהא. ע� ּת ווהא ¨¨¦¨¨¨¨¨¨¨©¨¨¨¥¦אּמ יּה .
דּ �יהוי אחוּ ה אב� יאוֹ ת, �יּה , יפרוֹ ק ¥¡¤§¨¨¨£¥¥§¦¨¥§©§דּ קדמיתא,
בּ הּפ וּ כא ע�מא דּ א. איהוּ  ּת ווהא �א וכי ¨¦§¨§¨¨¦¨¨¨¨¦§¨̈אבוּ ה,

ע ודּ אי �עי□איהוּ . ותּת אין �תּת א, א.□אין ¦©©¦¨¦§©¨§©¨¦§¥¨

אמר עכׁשו  לא אם לגּלֹות. צריְך לא - זה  נס ּתר סֹוד אמר אם  אעׂשה? מה ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ
ּפניו  על  הּזקן אֹותֹו נפל הּזה. ה ּסֹוד מן ית ֹומים ה ּללּו הּצּדיקים  יּׁשארּו -ְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

לא)ואמר , ׁשהיה (תהלים  ּכלי אמת. אל ה' א ֹותי ּפדיתה ר ּוחי אפקיד ּבידְך ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
למּטה? ויהיה  יתהּפְך איְך למעלה, ׁשהיה ּבעלּה למעלה? יעׂשה איְך ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָלמּטה,
אביו  אם לאביו? ה ֹופְך אחיו  ּתמיהה. על  ּתמיהה אּמֹו? נעׂשתה זּוגֹו ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּבת 

לא זֹו וכי אביו? ׁשּיהיה אחיו אבל יפה, - אֹות ֹו יגאל תמיהה ?!ׁשּבראׁשֹונה  ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
למעלה . ותחּתֹונים למ ּטה ׁשעליֹונים וּדאי הּוא ! הפּוְך ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָעֹולם



משפטיםקמב פרשת  בשנה]זוהר 142 [יום שבט  כד ליום  הלימוד דמשפטים סדר סבא

óã
à"ò à"÷א,□א(á ìàéðã)%מבר א�הא דּ י ׁש מיּה  �הוא ¤¨¤¥§¥¦¡¨¨§¨©

חכמתא דּ י ע�מא ועד ע�מא ¨§§¨¦¨§¨©§¨§¨¦מן
וזמניא עדּ ניּ א מהׁש נא והוּ א היא. דּ י�יּה  ¨©§¦§¨©¨¦¥§©§§¦¥¦¨§§וּ גבוּ רּת א
חזי, ּת א ׁש רא. עּמ יּה  וּ נהוֹ רא בּ חׁש וֹ כא מה ידע ¦£¨¨¨¥¦¨§¨¨§¨©¨§וגוֹ '
וּ �מחמי �אסּת כּ �א יכי� �א בּ נהוֹ רא, ׁש רי דּ  ¥¤§¨§©§¦§¦¨¨¨§¦¥§¦©מאן

הכי, �או הוּ א בּ רי% קוּ דׁש א אב� (óãבּ חׁש וֹ כא. §¨¨£¨§¨§¦¨¨¦
(à"ò à"÷דּ נהוֹ רא גּ ב ע� אף בחׁש וֹ כא, מה ¨§¦©©©¨£©¨©̈ידע

וידע בּ חׁש וֹ כא, אסּת כּ � נהוֹ רא, מגּ וֹ  ׁש רא. ©¨§¨£©©¨§¦¨§¦¨¨¥¦עּמ יּה 
דּ תּמ ן. מה ¨©§©̈כּ �

מהכא, בּ קדמיתא, �אקדּ מא חדא,□אית ה ¨¨¦§©§§¨§©§¦¨¦¨£¨
דּ תנן, �י�יא. חזוי בּ אינּ וּ ן קדמאי, ¨§¦¨§¥¥§¤¦§¥¨§©§¨§דּ אמרוּ 
�בּ ינה. יצּפ ה בּ ח�מא, אּמ יּה  ע� דּ אתי ¨¦©¤©§¨§¤§¥¦©¥¨§©מאן

á)דּ כּת יב, éìùî)אית הכא תקרא, �בּ ינה אם כּ י ¦§¦¦¦©¦¨¦§¨¨¨¦
�יּה  והוה יאוֹ ת, אם דּ איהי בּ גין אי ¥¨£©¥¥¦¦§¦§¦¨§©§¦§�אסּת כּ �א,

ב)אּלא , ׁשהחכמה (דניאל העֹולם, ועד  הע ֹולם  מן מבר ְך האלֹוּה ׁשם  יהיה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
והאֹור  ּבח ׁשכה , מה  יֹודע וגֹו'. ּוזמּנים ע ּדנים מׁשּנה וה ּוא היא , ׁשּלֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוהּגבּורה 
מה  ולרא ֹות להסּתּכל יּוכל לא ּבאֹור ׁשּׁשרּוי מי  ּוראה, ּבא ׁשרּוי. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹעּמֹו
ּגב  על אף  ּבחׁשכה מה  יֹודע ּכְך, לא  הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש אבל ֲֲֲֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹּׁשּבחׁשכה.

ּׁשּׁשם. מה ּכל ויֹודע ּבחׁשְך מס ּתּכל האֹור מּתֹוְך עּמֹו. ׁשרּוי ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהאֹור 

מרא ֹות עכׁשו  ּבא ֹותם הּקדמֹונים ׁשאמר ּו אחד ּדבר ּבראׁשֹונה להקּדים יׁש ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ׁשּכתּוב לבינה , יצּפה  ּבחלֹום, אּמֹו על ׁשּבא  מי ׁשּׁשנינּו, ב)הּלילה. (משלי ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

והיה  יפה, - אם  ׁשהיא מּׁשּום אם להתּבֹונן, יׁש ּכאן תקרא. לּבינה אם ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּכי
על ׁשּבא מי אבל  לבינה. יזּכה ּבחלֹום , אּמֹו ׁשר ֹואה  ׁשּמי ּכְך: לכּתב ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹלֹו

לּמה? ִָָאּמֹו
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יזכּ י בּ ח�מא, אּמ יּה  דּ חמא דּ מאן הכי, ¥§¦¨§¤§¥¦¨¨§©§¦¨©§¦§�מכּת ב
אמאי. אּמ יּה  ע� דּ אתי מאן אב� ©£¥¦©¥¨§©¨£¨¦©�בּ ינה.

עא□א וס�יק□רזא דּ אתהּפ % בּ גין איהוּ , אה ¤¨¨¨¦¨¨¦§¦§¦§©¨§¨¦
�עי כּ יון□מּת ּת א בּ קדמיתא, הוה בּ רא א. ¦©¨§¥¨§¨£¨§©§¦¨¥¨

�עי איהוּ □דּ ס�יק ואתעביד אי�נא, אתהּפ % א, §¨¦§¥¨¦§©©¦¨¨§¦§¨¦¦
ע �בּ ינה.□מע�מא וזכי ע�ּה , וׁש �יט אה, ¥¨§¨¦¨¨§¨¦¨¨§¨¥©¦¨

�י"גבּ קדמיתא אינׁש  ס�יק à"ò)כּ ד ç"ö)מה ׁש נין, §©§¦¨©¨¦¥¨§¦©
á)כּ תיב, íéìäú)א�יע$יהו אמר §¦§Ÿ̈¨©¥©

מינּה . �תּת א איהוּ  כּ דין י�דּת י", היּ וֹ ם אני אּת ה ¨¦¨©§¦¥§¦§¦§©¦£¨©¦§בּ ני
ע מע�מא איהוּ  האי ע�ּה , דּ ס�יק דּ הא□כּ יון אה. ¥¨§¨¦¨¨©¦¥¨§¨¦¨¨§¨

ודא□אסּת  דּ יוֹ סף, בּ דרגּ א éàãå)ק à"ñ).בּ ינה� זכי ¦§©¨§©§¨§¥§¨¨¥©¦¨

בּ דרגּ אאוּ ף הוה איהוּ  בּ קדמיתא מאנא, האי ¨§©§¨£¦¨¦§©§¨¨©¦̈הכי
בּ רעוּ תיּה , קיּ ימא ּת ּת אה, אי�נא בּ ע� ¥§¦¨§©¨¨©¨¨¦©©¥§דּ יוֹ סף,

היה אּלא  ּבן למעלה. מּלמּטה  ועלה  ׁשהתה ּפְך מּׁשּום ה ּוא, עליֹון  סֹוד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
עלי ֹון, מעֹולם הּוא ונע ׂשה האילן, מתהּפְך למעלה , ׁשעלה  ּכיון ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבּתחּלה ,

לבינה . וז ֹוכה עליה ְְְִֵֶֶָָָוׁשֹולט
ּכת ּוב?ּבּתחּלה מה ׁשנה, ע ׂשרה לׁשלׁש אדם ב)ּכׁשעֹולה אלי (תהלים אמר  ה' ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

הּוא  הרי אליה , ׁשעלה ּכיון מּמּנה. למּטה הּוא אז ילדּתיְך. ה ּיֹום אני אּתה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבני
וזה יֹוסף , לדרּגת  התע ּלה ׁשהרי העליֹון, העֹולם לבינה .(ודאי)מן ז ֹוכה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

עֹומד אף הּתחּתֹון, האילן ּבעל יֹוסף, ּבדרּגת היה הּוא ּבּתחּלה  הּזה  הּכלי ּכְך ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
עֹומדת . הּתחּתֹון העץ  ה ּנקבה ּבדמּות  נקבה ּכל ׁשהרי עליו, וׁשֹולט ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּברצֹונֹו
ּבּה לׁשּמׁש התק ּים  ולא יֹוסף ׁשל ּדרּגה ּבאֹות ּה לעמד  רצה לא ׁשהּוא ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹּכיון
ואֹותֹו א ּמֹו. נעׂשית והיא למּטה, יֹורד אז ּתֹולדֹות, ולע ׂשֹות ּבעֹולם ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָּולהתרּבֹות

למ ּטה . ירד והּוא ברא ׁשֹונה ה ּוא ׁשהיה יֹוסף, ירּׁשת את יֹורׁש ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻה ּגֹואל
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דּ נוּ קבּ א בּ דיּ וּ קנא נוּ קבּ א, כּ � דּ הא ע�יּה , ¨§§¨§¦§¨§¨¨§¥¨¦¨§וׁש �יט
�קיּ ימא בּ עא �א דּ איהוּ  כּ יון קיּ ימא. ּת ּת אה ¨§©§¨¨¨¦§¨¥¨§©¨¨©¨¨¦אי�נא
בּ יּה , �ׁש ּמ ׁש א אתקיים ו�א דּ יוֹ סף, דּ רגּ א ¥¨§©§¨§§¦¨§¥§¨§©©§בּ ההוּ א
נחית כּ דין ּת וֹ �דין, וּ �מעבּ ד בּ ע�מא, ¦¨¥§¦¨©§¤§¨§¨§¨¨©§וּ �אּפ ׁש א
ּפ רוֹ קא, וההוּ א אּמ יּה . איהי ואתעבידת ¨¨©§¥¦¦¦©¦¨§¦§¨©§�תּת א,
ואיהוּ  בּ קדמיתא הוּ א דּ הוה דּ יוֹ סף, ירוּ תא ¦§¨¦§©§¨£§¥§¨¨¦̈ירית

�תּת א. ¨©§¦̈נחית

בּ יּה ,כּ יון אתקיּ ים כּ דין �תּת א, ע$יהודּ נחית ¥¨§¨¦§©¨§¥¦§©¨¥§Ÿ̈
אתהּפ % י�דּת י". היּ וֹ ם אני אּת ה בּ ני א�י ©©§¦¦§¦§©¦£¨©¦§©¥©̈אמר
ע�יּה , ׁש �יט ואיהוּ  ּת חוֹ תיּה  דּ הוה מה ¥¨¦¨¦§¥§¨£§©¨¨¦אי�נא,
נחית ואיהוּ  ע�יּה , אי�נא ההוּ א וׁש �יט ¦¨¦§¥¨¨¨¦©¦¨§©©§¦אתהדּ ר
דּ ירית ההוּ א �תּת א, נחית דּ איהוּ  כּ יון ¦¨§©¨©§¦¨¦§¨¥¨©§�תּת א.
ודּ אי, הוי אבוֹ י אקרי, אבוֹ י דּ יוֹ סף, אתר ©©¥££¥§¦£¥§¨£¨̈ירוּ תא

יאוֹ ת.□כּ  כּ דקא ודּ אי תקּ וּ ניּה  ע� איהוּ  א Ÿ¨¦©§¥©©§§¨¥

אתעקּ רבּ קדמיתא והא דּ דכוּ רא, מע�מא הוה §©§¦¨£¨¥¨§¨¦§¨§¨¦§©¨
מע�מא איהוּ  והׁש ּת א ¨§¨¥¦¨§©§¨©¦מּת ּמ ן,

ילדּתיְך.ּכיון  הּיֹום אני אּתה ּבני  אלי  אמר  ה' ּבֹו, התק ּים אז למּטה, ׁשּירד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ
ההּוא  האילן ו ׁשלט חזר  עליו, ׁשלט והּוא תחּתיו  ּׁשהיה מה  האילן. ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהתהּפְך
יֹוסף, מקֹום ירּׁשת ׁשּירׁש אֹות ֹו למּטה, ירד  ׁשה ּוא ּכיון למּטה. ירד והּוא ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻעליו,

ּכראּוי. וּדאי ּתּקּונֹו על ּבא וה ּכל  וּדאי, יהיה אביו  נקרא , ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹאביו

הּנקבה .ּבּתחּלה  מעֹולם הּוא ועכׁשו מּׁשם, נעקר והרי הּזכר, מעֹולם היה ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
הּנקבה, ּבעֹולם להיֹות וחֹוזר עליו, ׁשֹולטת היא - עליה  ׁשֹולט היה ּׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּומה 
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איהי ׁש �טא ע�ּה , ׁש �יט איהוּ  דּ הוה וּ מה ¦¦¨§©¨¨¦¨¦¨£§©¨§§דּ נוּ קבּ א.
דּ א וע� דּ נוּ קבּ א. בּ ע�מא �מהוי ואתהדּ ר ¨©§¨§§¨§¨§¥¤§¨©§¦§¥̈ע�יּה ,
ע� ע�יּה , מכריזי ו�א כּ ��. זוּ ג בּ ת �יּה  ©¥¨¥¦§©¨§¨§©¥¥�ית

איהוּ . אתהדּ ר דּ נוּ קבּ א מע�מא דּ הא ¦©©§¦¨§§¨§¨¥¨§¨§נוּ קבּ א.

ינדּ עוּ ןוההוּ א א�מ�א ׁש בק, דּ  קדמאה גּ וּ פא §©¨©§¨¨§¨©¦§¨¥¦§§
�יּה , דּ אית צערא ע�מא, בּ ני ¥¦§¨£©¨§¨¦§§©§¦§ויסּת כּ �וּ ן
�ע�מא ואתהדּ ר דּ דכוּ רא, מע�מא יתעקּ ר ¨§¨§¨©§¦§¨§¦¨§¨¥¨¨§¦©כּ ד
כּ ההוּ א בּ ע�מא, צערא �ית דּ הא ינדּ עוּ ן, ©§¨§¨§¨£©¥¨§§§¦¨§§דּ נוּ קבּ א.
בּ אתר קיּ ימא �א דּ הא �יּה , �ית זוּ ג בּ ת ¨£§¨§©¨¨§¥¥©¨£©צערא.
מע�מא דּ הא נוּ קבּ א, ע� ע�יּה , מכרזי �א ¨§¨¥¨§¨§©¥¨¥¦§©¨¨§¦דּ דכוּ רא.
בּ רחמי, הוי זוּ ג, בּ ת �יּה  אית ואי איהוּ . ¥£©§¦£©¥¦¦§¦¨§§דּ נוּ קבּ א

בּ הדי ãçá)אערעת à"ð) ּה� אית �א כּ ען דּ עד נוּ קבּ א, ¦£§©©£¥§¨§©§©¨¦¨
אחר יקדּ מנוּ  דּ י�מא ּת נינן, דּ א וע� זוּ ג. ¥©¤§©§¨§¦¨¥¨¨©§©בּ ר

וכ ּת נן. אחר תקּ וּ ניּה .□בּ רחמים. ע� איהוּ  א §©£¦©¥§¨§Ÿ¨¦©§¥

חזר  הּוא ׁשהרי ה ּנקבה, על עליו  מכריזים ולא ז ּוג , ּבת ּבכלל לֹו אין זה  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹועל
הּנקבה . מעֹולם  ְְִֵֵַַָלהיֹות

הּצער ואֹותֹו את העֹולם ּבני ויסּתּכל ּו ידעּו אלמלא  ׁשה ׁשאיר, הראׁשֹון  הּגּוף  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
צער  אין ׁשהרי ידעּו הּנקבה, לעֹולם וחֹוזר  ה ּזכר עֹולם מן ּכׁשּיעקר  ל ֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּיׁש
לא  זכר. ׁשל  ּבמקֹום ע ֹומד אינֹו ׁשהרי  ל ֹו, אין זּוג ּבת הּצער. ּכאֹות ֹו ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבעֹולם
זה  זּוג, ּבת  לֹו יׁש ואם הּנקבה. מעֹולם  הּוא ׁשהרי הּנקבה , על עליו  ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמכריזים

עם נפּגׁש ׁשנינ ּו,(באחת )ּברחמים זה ועל זּוג. ּבן לּה אין עכׁשו  ׁשעד נקבה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּתּקּונֹו. על הּוא  והּכל ׁשּׁשנינּו. אחר ּברחמים , אחר  יקּדמּנּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּמא
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כּ תיבוע� áë)דּ א àø÷éå)א�מנה ּת היה כּ י כּ הן וּ בת §©¨§¦©Ÿ¥¦¦§¤©§¨¨
אביה בּ ית א� וׁש בה �ּה  אין וזרע ׁש ה ¨¦¨¥¤¨¨§¨¥©¤§¨§וּ גרוּ 

מ אוֹ קימנא הא כּ הן, וּ בת א�מנה,□כּ נעוּ ריה. דּ א. ה ¦§¤¨©Ÿ¥¨¦§¨¦¨¨©§¨¨
עא�ת דּ �א ׁש ה, וּ גרוּ  קדמאה. גּ וּ פא ©¨¨§¨§¨¨§©¨©¥מההוּ א
בּ ע�מא קיימי דּ �א אינּ וּ ן דּ כ� דּ מ�כּ א, ¨§¨§¥§©¨§¦¨§¨§©§¨§©§�פרגּ וֹ דא
אׁש ּת מיט הוּ א חוּ �קא. בּ יּה  �הוּ  אית �א ¦§§¦¨¨¥§¦¨¨§¦דּ דכוּ רא,
�יּה  אית �א דּ דכוּ רא, מע�מא גּ רמיּה  ¥¦¨¨§¦¨§¨¥¥§©©§©§ואעקר

איהי דּ א וע� בּ יּה  דּ איחוּ �קא �ּה , אין וזרע ׁש ה. גּ רוּ  ¨¨¥§©¨¦¦§¨§¤©¥¨§¦
נחית הוה ו�א מנּ יּה , אתעקּ ר �א זרע, �ּה  ¦¨¨£¨§¥¦¨©§¦¨©¤¨¨£הוה

דּ נוּ קבּ א. ¨§§¨§¨§�ע�מא

ע�מאוׁש בה דּ א אביה. בּ ית מאן אביה, בּ ית א� §¨¨¤¥¨¦¨©¥¨¦¨¨¨§¨
אקרי, אביה בּ ית ע�מא דּ ההוּ א ¥§¦¨¦¨¥¨§¨©§¨§§דּ נוּ קבּ א,
בּ יּה , �אׁש ּת ּמ ׁש א אתּת קּ ן דּ הוה מאנא ¥¨§©§¦§©¨§¦¨£§¨¨©§וההוּ א

ּכתּוב ,ועל כב)זה וׁשבה (ויקרא ל ּה אין וזרע ּוגרּוׁשה אלמנה תהיה ּכי ּכהן ּובת  ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ה ּגּוף מאֹותֹו - אלמנה זה. דבר  ּבארנּו הרי - ּכהן ּובת ּכנעּוריה. אביה  ּבית ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאל
עֹומדים ׁשּלא אֹותם  ׁשּכל הּמל ְך. לפרּגֹוד  נכנסה ׁשּלא - ּוגרּוׁשה  ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהראׁשֹון.
אז הּזכר, מעֹולם עצמ ֹו ועקר  הׁשּתּמט  הּוא חלק. ּבֹו להם  אין ה ּזכר, ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָּבעֹולם
לא  זרע, ל ּה היה ׁשאם - ל ּה אין וזרע גרּוׁשה. היא ּכְך ועל  ּבֹו, חלק לֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאין 

הּנקבה . לעֹולם  יֹורד היה  ולא מּמּנּו ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָֹנעקר

העֹולםו ׁשבה  ׁשאֹותֹו הּנקבה, עֹולם זה אביה ? ּבית  ּזה מה אביה , ּבית אל  ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
יֹורד  והּוא התהּפְך ּבֹו, להׁשּתּמׁש מתקן ׁשהיה ּכלי ואֹות ֹו אביה, ּבית  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻנקרא 
הּיֹום אני ׁשּכת ּוב זמן אֹותֹו ּכמֹו - ּכנעּוריה  למעלה. עֹולה ּכלי ואֹותֹו ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָלמּטה,

ׁשהיהיל ּכמ ֹו עלּומיו , לימי יׁשּוב וּדאי, ילדּתיְך עׂשרה (בתחלה)ד ּתיְך. מּׁשל ׁש ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ומעלה . ְִַָָָׁשנים
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ס�יק מאנא וההוּ א �תּת א, נחית ואיהוּ  ¦¨¨¨©§¨©§¦¨¦§©©§¦אתהּפ %
היּ וֹ ם□�עי אני דּ כּת יב, זמנא כּ ההוּ א כּ נעוּ ריה, א. §¥¨¦§¤¨§©¦§¨¦§¦£¦©

כּ מה ע�וּ מיו, �ימי יׁש וּ ב ודּ אי, י�דּת י" ¨§¨£¥¦¨©©¦§¦§¦§¦§י�דּת י",
וּ �עי(àúéîã÷á)דּ הוה ׁש נין א.□מּת �יסר §£¨¦§¥©§¦§¥¨

óã
á"ò à"÷בּ יתאי א� וׁש בה הוֹ אי� �אתּת קנא, זכאת ¦¨¨§¦§©§¨¦§¨¨¤¥

מ ּת אכ�,□אביה, אביה á"ò)חם à"÷ óã) ¨¦¨¦¤¤¨¦¨Ÿ¥
דּ אכ�י דּ נוּ קבּ א, דּ ע�מא ענּ וּ גא. מההוּ א ¥§©§¨§§¨§¨§¨¦©¥©©§¦ּת תענּ ג

מ דּ נחית דּ אבּ ירים, אב�□עי□מנּ המא א. ¦©£¨§©¦¦§¨¦¦§¥¨£¨
ׁש אר דּ אתהנוּ ן בּ מה וּ �אתהני ©§£§¦§©§¥£§¦§¨§©§¦§�אסּת כּ �א
דּ א וע� �תּמ ן. זר דּ הוה בּ גין יכ�א �א ¨©§¨©§¨¨£§¦§¨§©¨¨©¦©צדּ יקיּ יא,
יתיב דּ איהוּ  ּת רוּ מה, אכי� אב� קדׁש  אכי� ¦¨¦§¨§¦¨¨£¤Ÿ¦¨̈�א

דּ נוּ קבּ א. ¨§§¨§¨§בּ ע�מא

אוּ מגּ וֹ  �יּה  אכי� �א דּ נוּ קבּ א, מע�מא א□דּ איהוּ  ¦§¦¥¨§¨§§¨¨¨¦¥¤¨
דּ כּת יב,□בּ  áë)י�ה, àø÷éå)וטהר ה מׁש  וּ בא ©©§¨¦§¦¨©¨¤§¨¥

ּתתעּנגאם ּתאכל, אביה מּלחם אביה , ּבית  אל וׁשבה ה ֹואיל - להּתּקן  זכתה  ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
מלמעלה . ׁשּיֹורד אּבירים  מּלחם ׁשאֹוכלים  הּנקבה עֹולם ׁשל הענג ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמאֹותֹו
ׁשהיה  מּׁשּום יכֹול, לא הּצּדיקים  ׁשאר  ּׁשּנהנים ּבמה  ולהנֹות להסּתּכל  ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאבל 
יֹוׁשב  ה ּוא ּכי ּתרּומה, א ֹוכל אבל  קדׁש, אֹוכל לא הּוא זה  ועל לׁשם. ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹזר

הּנקבה . ְְֵַַָּבעֹולם

ׁשּכתּוב ּומּתֹוָך ּבּלילה, אּלא אֹות ֹו אֹוכל לא הּנקבה , מעֹולם (ויקראׁשהּוא ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
קד ׁשכב) ׁשהרי הּוא . לחמֹו ּכי הּקד ׁשים מן  יאכל ואחר וטהר ה ּׁשמׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּובא

ּכְך מּׁשּום ּבּיֹום. אּלא נאכל לא הּזכר  מעֹולם ב)ׁשהּוא  יׂשראל(ירמיה קד ׁש ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ּומה  קדׁש, היא  הּזכר עֹולם ּכל ׁשל עליֹונה ראׁשית ּתבּואתה , ראׁשית  ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלה'
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קדׁש  דּ הא הוּ א. �חמוֹ  כּ י הקּ דׁש ים מן יאכ� ¤Ÿ©¦©¢¨¦¦©§§¨Ÿ©©§ואחר
א אתאכי� �א דּ דכוּ רא, מע�מא בּ יּ וֹ ם.□דּ איהוּ  א §¦¥¨§¨¦§¨¨¦§£¦¤¨©

כּ % á)בּ גיני äéîøé)� ישׂ רא� ראׁש יתע$יהוקדׁש  §¦¥©Ÿ¤¦§¨¥©§Ÿ̈¥¦
á"ò)ּת בוּ אתה, à"ì úéùàøá)ע ע�מא□ׁש ירוּ תא דּ כ� אה §¨Ÿ¥¨¦¨¨§¨¨§¨
à"ò)דּ דכוּ רא, è"ð) בּ יּה דּ ס�יק וּ מה איהוּ , ,קדׁש  ¦§¨Ÿ¤¦©§¨¦¥

ישׂ רא� קדׁש  כּ % וּ בגיני הוה, ישׂ רא� ¥¨§¦¤Ÿ¤¦§¨¥£¨§¦¦©Ÿ©בּ קּ דׁש 
ּת בוּ אתה.ע$יהו� ראׁש ית ©§Ÿ̈¦¦§¨Ÿ

�ביכּ ד דּ פקדין זמנין בּ אינּ וּ ן ּפ קידאן, רוּ חין ©¦§¦©§¦¦§¦§©§¦§¥
זכאן �א דּ הא ּפ קדין, �א אינּ וּ ן ¨¨¨¨§¦§©¨¦¥§¦קברי,

דּ כּת יב, דּ קדׁש , áë)�ע�מא àø÷éå)זר �אוכ� §¨§¨§Ÿ¤¦§¦§¨¨Ÿ
�אתּת קנא רוּ חא ההוּ א זכה �א ואי קדׁש . ¨§©§¦§¨©¨¨¨¦§¤Ÿ©Ÿיאכ�

אפי בּ ג�גּ וּ �א, דּ אהדר כּ יון יאוֹ ת, וּ □כּ דקא §§¨¥¥¨§©£¨§¦§¨£¦
אקרי, וזר אכי�, �א בּ תרוּ מה אתר, ¥§¦¨§¦¨¨¨§¦¨£©§בּ ההוּ א

הכא□אפי עד בּ ּה . אכי� ו�א ּת ּת אה �ע�מא וּ  £¦§¨§¨©¨¨§¨¨¦¨©¨¨
דּ א. ¨¨¨§בּ רזא

ראׁשית  לה' יׂשראל קד ׁש ּכְך ּומּׁשּום יׂשראל, היה ּבּקדׁש ּבֹו, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּׁשעֹולה
ְָֹּתבּואתה .

לא ּכׁשרּוחֹות אֹותם הּקבר ֹות, ּבית את  ׁשּפֹוקדים זמּנים ּבאֹותם ּפֹוקד ֹות, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּכת ּוב הּקדׁש, לעֹולם זֹוכֹות לא  ׁשהרי כב)פֹוקדים, יאכל(ויקרא לא זר וכל ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹ

אפ ּלּו ּבגלּגּול ׁשחזר ּכיון ּכראּוי, להּתּקן זכתה לא רּוח אֹותּה ואם  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹקד ׁש.
אֹוכל ולא הּתחּתֹון לע ֹולם  אפּלּו זר ונקרא  ּבתרּומה , אֹוכל לא מקֹום, ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָֹֹּבא ֹותֹו

זה . ּבס ֹוד ּכאן עד ְֶַָָּבּה.
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רבּ א,סבא בּ יּמ א �ׁש ּט טא ׁש ריאת דּ  כּ יון סבא, ¨¨¨¨¥¨¦§¦©§©§¨§©¨©¨
הׁש ּת א דּ יּמ א. סטרין �כ� בּ רעוּ ת%, ¨§©¨©§¦§¦¨§¨§¦¦זי�

�ג אתי,□אית כּ ד ּפ רוֹ קא דּ האי אמינא, דּ הא אה, ¦§©¨¨§¨£¥¨§©¨¨©¨¥
ּת ּמ ן, אעי� אמינא, דּ קא מאנא, ההוּ א גּ בּ י ¨©¦¨¨¥£¨§¨¨©¥©̈עא�

רוּ חא ּת ּמ ן ו�א(àîìòã)ודביק מאנא בּ ההוּ א דּ י�יּה  §¨¦©¨¨¦¥§©¨¨§¨
אפי כּ �וּ ם, הוּ א□אתאביד יאוֹ ת דּ פוּ מא, הב� וּ  ¦§£¦§£¦£©§¨¥

אימא וּ תג�י, ּת ימא אי סבא, סבא הוּ א. ¨¥¥¨§¨¥¦¨¨¨¨¨§וכ%
דּ חי�וּ . ¦§¨§בּ �א

מסּת ׁש אר דּ קא דּ ע�מא, נׁש א והא□בּ ני מנּ יּה , קי §©§¥¨¨§¨§¨§¨¦§©§¥¦¥§¨
אּת תא בּ ההיא ׁש ביק דּ י�יּה  דּ רוּ ח ¨§¦¦©§¦¨¥¦©§¨§©§ידענא,
מההוּ א אתעביד מה ּת ּמ ן, אעי� ורוּ חא �יּה , ©¥¦¨§¦¨¨©¦¨¨§¥©£©דּ הות
אתעביד מה הכי, אוּ ף אּת תא, האי נסבא ואי ¦¨§¦¨¦¨¨§¦©¨§©¦§©רוּ ח.
גּ בר דּ הא קדמאה, בּ ע�ּה  בּ ּה  ׁש בק דּ  רוּ ח ©§¨§¨¨§©¨§©¨©¨§©©¥מההוּ א

ע�ּה . אתי ¨¨¥¨¨£©אחרא

עכׁשו זקן  הּים. צדדי לכל ּברצֹונ ְך לְך הּגדֹול , ּבּים לׁשּוט ׁשהתחלּת ּכיון זקן, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָ
ׁשאמרנ ּו, הּכלי אֹותֹו אל ונכנס  הּזה ה ּגֹואל ׁשּכׁשּבא אמרנּו, ׁשהרי לגּלֹות , ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָיׁש

הרּוח  את  ׁשם ּומדּביק לׁשם  העולם )מכניס לא (של ּוכל ּום  ּכלי ּבאֹות ֹו ׁשּלֹו ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹ
אמר  ּותג ּלה, ּתאמר אם זקן, זקן  הּוא. וכְך הּוא  יפה  - הּפה הבל אפּלּו ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹנאבד ,

פחד . ְִַַּבלי

ׁשר ּוחֹוׁשאר ידענּו והרי מּמּנּו, ׁשעֹולים העֹולם  ׁשל האדם  ּבאֹותּהּבני הׁשאיר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
נּׂשאת  ואם הר ּוח? מאֹות ּה ּנעׂשה מה ר ּוח, לׁשם  והכניס ל ֹו, ׁשהיתה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאּׁשה
הרא ׁשֹון, ּבעל ּה ּבּה ׁשהׁשאיר  רּוח מא ֹות ּה ּנעׂשה מה - ּכְך אף הּזֹו, ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהא ּׁשה 

עליה? ּבא  אחר  איׁש ֲִֵֵֶֶַָָָׁשהרי
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האי�אתקיּ ימא דּ הא אפׁש ר, �א בּ רוּ ח רוּ ח §¦§©§¨©§©¨¤§¨§¨©
בּ ּה . אעי� רוּ ח הׁש ּת א, ע�ּה  ¨¦¨©¨§©¨¨¥¨§דּ אתי
ההוּ א בּ ּה . אעי� רוּ ח דּ אסּת �יק, קדמאה ההוּ א ©¨¦¨©¦¨§¦§¨¨§©©¥§וכן

דּ אסּת  �או□קדמאה דּ הׁש ּת א ודא �יּה , הווֹ  בּ נין ק ©§¨¨§¦§©¨§¦£¥§¨§©§¨¨
בּ ההוּ א קדמאה ההוּ א ׁש בק דּ  רוּ ח איהוּ , ©§¨¨§©©©¨§©¦¨ּ̈פ רוֹ קא
�א ודּ אי רוּ ח, בּ ּה  ואעי� אחרא האי ואתא ¨©©©¨¦¨§¨£©©¨¨§¨̈מאנא,
דּ אּת תא גּ וּ פא בּ ההוּ א �אתקיּ ימא ּת רוייהוּ  ¨§¦§¨©§¨§©§¦§§©§©¥§©יכ�י

דּ אתאביד, נימא אי מהכּ חדא, אפׁש ר, אי ©£¨¦¦¨§¦§£¦¦¤§¨¨
מנּ יּה . ¥¦¦¨§¦אתעביד

רוּ חאאוּ ף ההוּ א אתנסיבת, �א איהי אי ¨©©¦§§¦¨¦¦¦¦̈הכי
אי מנּ יּה . אתעביד מאי בּ ע�ּה , בּ ּה  ׁש בק ¦¦¦¦¨§¦©¨§©¨©¨§דּ 

�ג צרי% דּ א כּ � הכי. �או דּ אתאביד, אה□נימא ¦¨§¦§£¦¨¨¦¨¨¨¦§©¨¨
אעי�ת וּ בּמ ה עבדת, מה חמי סבא, סבא ©¦¨¤©©§©¨¥¨¨¨¨¨¨§©הׁש ּת א.

ּבּהלהתקּים  הכניס עליה, ּבא ׁשעכׁשו  זה ׁשהרי אפׁשר, אי  רּוח עם  רּוח ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשהסּתּלק  רא ׁשֹון א ֹותֹו רּוח. ּבּה הכניס  ׁשהסּתּלק הראׁשֹון אֹות ֹו וכן ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָרּוח,
ּבאֹותֹו ראׁשֹון  אֹותֹו ׁשהׁשאיר רּוח גֹואל  אינ ֹו עכׁשו  ׁשל וזה ּבנים, לֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהי ּו
להתק ּים ׁשניהם יּוכלּו ׁשּלא ו ּדאי רּוח, ּבּה והכניס הּזה  האחר ּובא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּכלי,
ּנע ׂשה  מה אפׁשר . אי - ׁשּנאבד נאמר ואם  ּכאחד . האּׁשה  גּוף  ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבא ֹותֹו

ִֶמּמּנּו?

מּמּנה?אף  ּנעׂשה מה ּבעלּה ּבּה ׁשהׁשאיר רּוח  אֹותּה נׂשאה, לא היא  אם  ּכְך ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
מה  ראה זקן, זקן לג ּלֹות . עכׁשו צריְך זה ּכל ּכְך. לא - ׁשּתאבד נאמר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹאם
עצמְך והׁשּפל זקן קּום  ּדגל ְך! הרם זקן ק ּום עצמְך. את  הכנסּת ּובּמה ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָעׂשית

ר ּבֹונְך! ְְִִֵלפני
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ואׁש ּפ י� סבא, קוּ ם דּ ג�%. ארים סבא, קוּ ם ¦§©§¨¨¨§¦¦¨¨¨¨§©גּ רמ%.
מאר%. קמי ¨¨¥¨¨§©גּ רמ%

ואמר,ּפ תח סבא ÷àì(ההוּ א íéìäú(אע$יהו� ¨©©¨¨§¨©§Ÿ̈
ו �בּ י אמר�אגּ בּה  מ�כּ א דּ וד וגוֹ '. עיני רמוּ  ¨©¦¦§Ÿ¨¥©§¨¦©§¨¨©

ע מ�כּ א דּ הוה בּ גין וׁש □דּ א, כּ �□אה, ע� יטא ¨§¦§£¨©§¨¦¨¨§©¦¨©¨
ע וׁש □מ�כין מערב,□אין, ועד מּמ זרח דּ אית יטין ©§¦¦¨¦§©¦¦§¦¦¦§¨§©©£¨

ׁש פי� ותדיר מארחא, �אסטאה �בּ יּה  ע� ס�יק ¦¨¦¨§¨§¨¥¨¨§©§¥¦©¦¨¨§ו�א
הוה בּ אוֹ רייתא, �עי הוה וכד מאריּה , קמי ¨£¨§©§¥¨¨£©§¥¨¥¨¥¦�בּ יּה 
בּ ארעא, מאיכין ּת דיר ועינוֹ י כּ אריא, ¨§©§¦¦§¦¨¥§¨§©§©©§¦מתגּ בּ ר
הוה �א עּמ א, בּ ין אזי� הוה וכד דּ מאריּה . ¨£¨¨©¥¦¨¨£©§¥¨§¦§¦מדּ חי�וּ 

כּ ��. רוּ חא גּ ּס וּ ת ©§¨©¥בּ יּה 

כּ תיב,וע� וגוֹ ',�אע$יהודּ א �בּ י �אגּ בּה  §©¨§¦§Ÿ̈Ÿ¨©¦¦§Ÿ
ׁש  מ�כּ א דּ אנא גּ ב ע� אף �בּ י, יטא□גּ בּה  ¨©¦¦©©©©£¨©§¨©¦¨

ואמר,ּפתח זקן קלא)אֹות ֹו ּדוד (תהלים  וגֹו'. עיני רמּו ולא לּבי גבּה לא ה' ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹ
העליֹונים הּמלכים ּכל על  וׁשֹולט עליֹון מלְך ׁשהיה  מּׁשּום זה את אמר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּמלְך
הּדרְך, מן לסטֹות לּבֹו על עלה ולא מערב, ועד  מּמזרח ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹוהּׁשּליטים 
ּכאריה, מתּגּבר  היה  ּבּתֹורה, עֹוסק ּוכׁשהיה ר ּבֹונֹו, לפני ל ּבֹו ׁשפל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָותמיד
היתה  לא העם, ּבין הֹול ְך ּוכׁשהיה  רּבֹונ ֹו, מּפחד לארץ מנמכֹות  ּתמיד ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֻועיניו 

ּכלל. הרּוח ּגּסּות ְַַָָּבֹו

ּכתּובועל קלא)זה ׁשאני (תהלים ּגב על  אף לּבי, גבּה לא וגֹו'. לּבי גבּה לא  ה ' ְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹ
לפני ְך ע ֹומד ׁשאני ּבזמן עיני, רמּו ולא הע ֹולם . מלכי ׁשאר ּכל על ׁשּליט ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמלְך
ּבין ה ֹולְך ׁשאני ּבׁשעה  מ ּמּני, ּובנפלאֹות  ּבגדלֹות הּלכּתי ולא ּבּתֹורה. ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹוע ֹוסק
ואני  וכּמה . ּכּמה  אחת על העֹולם ּבני ׁשאר  - ּכְך אמר  הּמלְך ּדוד ואם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָהעם.
ׁשּבדברים לי וחבל  הּקדֹוׁש, הּמלְך לפני נמּוכה  עין עם לב ׁשפל אני ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּכּמה
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ו דּ ע�מא. מ�כין ׁש אר כּ � בּ זמנא�אע� עיני, רמוּ  ©¨§©©§¦§¨§¨§Ÿ¨¥¥§¦§¨
ה ו�א בּ אוֹ רייתא. �עי קּמ %, קיּ ימא כּת י□דּ אנא ©£¨©§¨©¨¨¥§©§¨§¦©§¦

בּ ין אזי� דּ אנא ׁש עתא בּ  מּמ נּ י, וּ בנפ�אוֹ ת ¥¦¨¨£©¨£©§¦¤¦¨§¦§§¦בּ גדוֹ �וֹ ת
ע�מא בּ ני ׁש אר הכי, אמר מ�כּ א דּ וד ואי ¨§¨¥§©§¦¨©¨¨§©¦¨¦§¨©עּמ א.
�בּ א, ׁש פי� אנא כּ ּמ ה ואנא וכּמ ה. כּ ּמ ה אחת ¨¦¦¨¨£¨©¨£©¨©§¨©©©©ע�

דּ במ �י, וחס קדּ יׁש א. מ�כּ א קמי עינא ין□וּ מאי% ¨¦¥¨¨¥©§¨©¦¨§¨¦¦§¦¦
נפ�ין ודמעוֹ י בּ כה �בּ אי. ירוֹ ם דּ אוֹ רייתא, ¦§©§¦§¨¨¨¦§¨§©§¦¦©קדּ יׁש ין

דּ יקניּה . ¥§¦©ע�

óã
à"ò á"÷,דּ מעיןאמר ׁש ּפ יראן כּ ּמ ה בּ חי�א, �אי סבא ¨©¨¨¨¥§¥¨©¨©¦¨¦§¦

מׁש חא ׁש ּפ יר דּ הוה כּ מה דּ יקנ%, ¨§¦¦©¨£§¨§¨§¦©ע�
דּ אהרן. טבא דּ סבא דּ יקנא ע� נחית הוה כּ ד Ÿ£©§¨¨¨¨§¨§¦©¦¨¨£©¨̈טבא,

סבא מי�% à"ò)אימא á"÷ óã)קדּ יׁש א מ�כּ א דּ הא ¥¨¦¨¨¨§¨©§¨©¦¨
מנּ יּה , אסּת �קוּ  דּ קא דּ ע�מא, נׁש א בּ ני ׁש אר ¥¦¨¨§¦¨§¨§¨§¨¨¥§©§¨̈הכא.
בּ יּה , ׁש י מׁש ּת ּמ  דּ הווֹ  מאנא, בּ ההוּ א רוּ חא ¥¥§©§¦£©¨¨©§¨§¨§וׁש בקוּ 
רוּ חא מאנא בּ ההוּ א ואעי� אחרא ואתא ¨¨¨©§¦¨§¨£©¨¨§©¦§§¦§ואתנסיבת,
דּ אּת מר. כּ מה קדמאה, מההוּ א אתעביד מה ©§¦§¨§¨¨§©©¥¦¨§¦¨¨£©אחרא,

זקנֹו. על נֹופלֹות  ודמעֹותיו  ּבכה ל ּבי . ירּום הּתֹורה ׁשל ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָקדֹוׁשים 

הּׁשמןאמר, יפה ׁשהיה ּכמֹו זקנְך, על  הּדמע ֹות יפֹות ּכּמה ּבכח, עיף זקן ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ׁשהרי  זקן, ּדברְך, אמר  אהרן. ה ּטֹוב הּזקן ׁשל הּזקן  על יֹורד ּכׁשהיה ְְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהּטֹוב
וה ׁשאירּו מ ּמּנּו, ׁשהסּתּלקּו העֹולם ׁשל  אדם ּבני ׁשאר  ּכאן. הּקד ֹוׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּמלְך
ּכלי  לא ֹות ֹו והכניס אחר  ּובא  ונּׂשאה, ּבֹו, מׁשּתּמׁשים ׁשהי ּו ּכלי ּבאֹות ֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָרּוח

ׁשּנתּבאר? ּכמ ֹו ראׁשֹון, מאֹות ֹו ּנעׂשה מה אחרת , ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָר ּוח
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עּת א כּ ּמ ה קדּ יׁש א,□חזי, דּ מ�כּ א גּ בוּ ראן אין ¨£¦©¨¦¨¦§¨§©§¨©¦¨
�מ יכי� וּ מאן עביד, האי□דּ קא כּ ד �וֹ ן. �א §¨¨¦©¨¦§©§¨©©

מאנא, בּ ההוּ א רוּ חא ואעי� אתי ּת ניינא, ¨¨©§¨¦¨§¥¨¨¨§¦¨§©בּ ע�ּה 
ו�א דּ עא�, רוּ ח בּ האי מקטרגא קדמאה, ¨§¨§©©§¨§§©§¨¨§©¨רוּ חא

כּ חדא. ¨£©¨§©§¦אתיי בן

יאוֹ ת,וּ בגיני כּ דקא אתיי בת �א אּת תא כּ %, §¦¥©¦§¨¨¦§©§©§§¨¥
קדמאה דּ רוּ חא בּ גין ּת ניינא, בּ ע�ּה  ¨¨§©¨§¦§¨¨§¦¨§©¥£©בּ הדי
ּת דיר, �יּה  דּ כירת איהי וּ כדין בּ ּה , ׁש א ¦¨¥©¦§¦¦¥§¨¨§§©§מכׁש כּ 
רוּ חא דּ הא ע�יּה , אתאנחת אוֹ  ע�יּה , ¨¨§¥¨©§©§¦¥¨¨¨וּ בכאת
בּ הדי וּ מקטרגא כּ חויא, בּ מעהא ׁש א מכׁש כּ  ¥£©¨§§©§¨§¦§¨¨§¦¨§§©§¥¦דּ י�יּה ,
סגּ י זמן עד תנינא. מבּ ע�ּה  בּ ּה  דּ עא� אחרא, ¦©¨§©¨¨§¦¨§©¦¨¨§¨£©©רוּ ח

בּ דא. דּ א ¨§¨¦§§©§מקטרגין

�ההוּ אואי דּ עא�, דּ א קדמאה(åøòúà)אעבּ ר דּ הוה §¦©§¨¨§¨§©§£¨©§¨¨
(øúáì),וּ �זמנין �יּה . ואזי� נפיק קדמאה דּ א ,¨©§¨¨¨¦§¨¦¥§¦§¦

להּגיד ּבא יכֹול ּומי עֹוׂשה, ׁשה ּוא הּקדֹוׁש הּמלְך ּגבּורֹות עליֹונים ּכּמה ּוראה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
הראׁשֹונה  הרּוח ּכלי, לא ֹות ֹו רּוח ּומכניס ּבא הּזה  הּׁשני  ּכׁשהּבעל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאֹותם.

ׁשּנכנסה הּזֹו ּבר ּוח ּכאחד .(נלחמת )מקטרגת  מתיּׁשבֹות  ולא , ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשהרּוחּומּׁשּום מּׁשּום הּׁשני, ּבעלּה עם ּכרא ּוי מי ּׁשבת  לא האּׁשה ּכְך ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
נאנחת  אֹו עליו ּובֹוכה ּתמיד  אֹות ֹו זֹוכרת היא  ואז  ּבּה, מכׁשּכׁשת  ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהראׁשֹונה
האחרת  הרּוח עם  ּומקטרגת  ּכנחׁש, ּבמעיה מכׁשּכׁשת ר ּוחֹו ׁשהרי ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָעליו,

ּבזה . זה מקטרגים רב זמן עד ה ּׁשני. מהּבעל ּבּה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּנכנסה

לאֹותּהואם ׁשּנכנסה ז ֹו ראׁשֹונה (התעוררות )מעבירה כך )ׁשהיתה  זֹו(לאחר - ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָ
אֹותּה את  הּזֹו הראׁשֹונה  ׁשּדֹוחה ולפעמים ל ּה. וה ֹולכת יֹוצאת  ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהראׁשֹונה
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�יּה  ואתעביד ּת ניינא, �ההוּ א קדמאה דּ א ¥¦¨§¦§¨¨§¦©§¨¨§©¨¥¨§דּ דחי
ּת נינן, דּ א וע� מע�מא. �יּה  דּ אּפ יק עד ¨¥¨¨©§¨§¨¥¥¦©§©¨§§©§מקטרגא,
אּת תא, �האי נׁש  בּ ר יּס ב �א וּ �ה�אה, ¨§¦©§¨©©¦¨¨§¨§¥§¦§דּ מּת רין
�א ע�מא וּ בני בּ ּה , אתּת קּ ף הּמ ות מ�א% ¨¨§¨¥§¨©¨§¦¤¨©©§©¨§דּ הא
�ההוּ א נצח וקא דּ אתּת קּ ף כּ יון רוּ חא דּ הא ©§©¨¨§©¨§¦§¨¥¨¨§¦§©ידעין,

מכּ א ּת ניינא, אחרא בּ ררוּ חא יתערב �א וּ �ה�אה ן ¨©£¨¦§¨¨¦¨§¨§¨¨¦§¨©©
בּ הדּה . אחרא ¨£©¨£©̈נׁש 

�מקׁש י,חבריּ יא, �כוּ  אית דּ א דּ באתר ידענא הא ©§©¨¨§©§¨¦©£¨¨¦§§¦§¥
האי בּ דינא מית �א הכי אי ©¨¦§¦¨¦¨¦¨¥§ו�ימא

מ �יּה  דּ יינין ו�א כּ □עי□ּת ניינא, חזי, ּת א איהוּ □א. א ¦§¨¨§¨©§¦¥¦§¥¨¨£¦Ÿ¨¦
ע�יּה  יקטרג דּ �א אוֹ  �פ�וֹ ני ּפ �וֹ ני דּ ינצח ¥¨¥§©§¨§¦§¦¦§©§¦§¨¦§בּ דינא,
דּ עא� כּ מאן ארמ�תא, דּ נסיב וּ מאן �פ�וֹ ני. ¨§©§¨§©§©¦¨§©¦§¦¦§ּפ �וֹ ני
אי ידע ו�א חב�ין, בּ �א ּת קּ יפין, בּ רוּ חין ¦©¨¨§¦§©Ÿ§¦¦©¦§¨©§בּ יּמ א,

ּת הוֹ מי. גּ וֹ  יטבּ ע אי ׁש �ם, בּ  ¥§©§¦¦¨§¦¨£©יעבר

ׁשנינ ּו, זה ועל העֹולם. מן  אֹות ּה ׁשּמֹוציאה עד  מקטרג, לּה ונעׂשית  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשנּיה
התחּזק  ה ּמות מלאְך ׁשהרי הּזֹו, האּׁשה את אדם  יּׂשא לא  ומעלה  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשּמּׁשנים 
הרּוח אֹות ּה את  ונ ּצח ׁשנתחּזק ּכיון הרּוח, ׁשהרי  יֹודעים  לא העֹולם ּובני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּבּה,

עּמּה. אחר איׁש יתערב לא והלאה מּכאן ה ּׁשנּיה , ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהאחרת 

הּזה חברים, הּׁשני ּכְך, אם ולֹומר , להק ׁשֹות לכם יׁש זה ׁשּבמקֹום  ידענּו הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּפלֹוני  ׁשּינּצח ּבדין ה ּוא ה ּכל  ּוראה, ּבא  מלמעלה . אֹותֹו דנ ּו ולא ּבּדין מת ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹֹֹלא

יקטר  ׁשּלא  אֹו ּפלֹוני  ּכמֹואת אלמנה ׁשּנֹוׂשא ּומי לפלֹוני, ּפלֹוני עליו ג ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
יט ּבע אֹו ּבׁשלֹום יעבר אם יֹודע ולא חבלים, ּבלי  ע ּזֹות  ּברּוחֹות  ל ּים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹׁשּנכנס

הּתה ֹומֹות . ְְַלת ֹוְך
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ונצחואי אתּת קיף ּת ניינא, רוּ חא ההוּ א דּ עא� דּ א §¦¨§¨©¨¦§¨¨¦§¨¦§¨©
מּת ּמ ן נפק קדמאה ההוּ א קדמאה, ¨©¦©¨¨¨§©©¨¨§©©§�ההוּ א
סבא אתעביד. וּ מה �יּה , אזי� אתר �אן �יּה . ¨¨¦¨§¦¨¥¦¨¨£¨§¥¦¨§ואזי�

דּ תמ חׁש בּת  עבדת. מה ונפקת□סבא זעיר, � ¨¨¨©§©¨©§¦§©¥§¥§©§©
אחרא, נׁש  בּ ר עא� דּ �א בּ אתר עא�ת הא ¨£©¨©¨¨§©£©©¨¨©§�האי,

א בּ עיין עבדוּ  ואחיתוֹ פ� דּ דוֹ אג יוֹ מא בּ אינּ וּ ן□מן ין, ¦¨§¥©£¦¤¨§©§¨¦¥§¦
דּ פרח מגדּ �א ע� בּ עאן דּ הווֹ  בּ עיי, מאה ©¨§¨§£¦©¨¨£©¦¦§©¨¥©§©ארבּ ע
דּ אתא עד נׁש , בּ ר ע�ייהוּ  אתיב ו�א ¨¨§©¨©§©¨¦¨¨§¨¦£©בּ אוירא,
תקּ וּ ניּה . ע� וחד חד כּ � �וֹ ן וּ בירר מ�כּ א, ¥§©©§©¨¥¦¨§©Ÿ§ׁש �מה

ע רזא סבא, אתית□סבא טמירא, דּ הוה אה ¨¨¨¨¨¨¦¨¨§£¨§¦¨¨¦
עבדית.□�ג מה אה, §©¨¨¨£¨¦

ארח%,סבא �נטרא %� הוה בּ קדמיתא סבא, ¨¨¨¨§©§¦¨£¨¨§©§¨¨§¨
ׁש עתא �או הׁש ּת א, אב� בּ ריׁש %. ¨£©¨¨§©¨£¨¥§©©§¦§ותסּת כּ �

אֹותֹוואם  - הראׁשֹון אֹות ֹו את  ונּצח התחּזק  ׁשנּיה רּוח אֹותּה ׁשהכניס זה ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
זקן אּתֹו? ּנעׂשה ּומה לֹו הֹול ְך מק ֹום לאיזה לֹו. והֹול ְך מּׁשם  יֹוצא ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהראׁשֹון
ׁשּלא  למקֹום נכנסּת הרי לזה? ויצאת מעט ׁשּתד ּבר חׁשב ּת עׂשית? מה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹזקן,
ּבאֹותם א ּלּו, ק ׁשיֹות עׂשּו ואחיתפל ׁשּדֹואג ּומּיֹום  אחר, איׁש לׁשם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻנכנס
עליהן ה ׁשיב  ולא ּבאויר הּפֹורח מגּדל על מקׁשים  ׁשהיּו קׁשיֹות , מאֹות  ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻאר ּבע
זקן, זקן ּתּקּונֹו. על ואחד אחד  ּכל א ֹותם ּוברר ה ּמלְך ׁשלמה ׁשּבא  עד  ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹאי ׁש,

עׂשית? מה לג ּלֹות, ּבאת טמיר ׁשהיה העליֹון ְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָהּסֹוד

אינּהזקן  עכׁשו אבל ּברא ׁשְך. ותסּתּכל ּדר ּכְך, לׁשמר לְך היה ּבּתחּלה זקן, ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹ
ואמר, ּבכה הֹולכת ? לאן ׁשּיצאה , רּוח אֹות ּה ּבכחְך. חזר זקן, להתחּבא . ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשעה
לרּבֹון אני ּפֹוחד אּלא ּבגללכם, אינם ּבֹוכה ׁשאני הּללּו הּבכּיֹות  ּכל ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָחברים ,
ּברּוְך ה ּקדֹוׁש לפני ּגלּוי אבל רׁשּות . ּבלי נסּתרֹות דרכים  מגּלה  ׁשאני  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָהעֹולם



משפטיםקנו פרשת בשנה]זוהר  156 [יום  אדר  ח  ליום  הלימוד דמשפטים סדר סבא

רוּ ח ההוּ א בּ תקפ%. אהדּ ר סבא, ©©¨§ª§¨§©¨¨¨§©§¦§�אתטּמ רא.
בּ כיין הני כּ � חבריּ א, ואמר, בּ כה אז�. �אן ¨§¦¦¨¨¨©§©©¨§¨¨¦¨¨§©¨§דּ נפק,

א הוּ א, בּ גינייכוּ  �או בּ כינא, דּ חי�נא□דּ קא א §¨¨¥¨¨§¦©§¤¨¨¦§¨
דּ ג ע�מא, רׁש וּ .□�מארי בּ �א סתימין, ארחין ינא §¨¥¨§¨§©¥¨¨§¦§¦¦§Ÿ§

גּ  דּ י�י□אב� �יקרא דּ �א הוּ א, בּ רי% קוּ דׁש א קמי י £¨©¥¨¥§¨§¦§¨¦¨¨¦¦
�פוּ �חנא רעוּ תי אב� דּ אבּ א, �יקרא ו�א ¨¨§§¦§¨£¨©§¨¨¦¨§¨§¦£עבידנא,

מנּ יי דּ חד יקרא חמינא, ואנא בּ ההוּ אדּ י�יּה , כוּ , ¦¥©£¨£¥¨§¨¨§¨¦©§§©
גּ  �א אב� הוּ א. דּ הכי ידענא ואחרא י□ע�מא, ¨§¨§©£¨§©§¨§¨¦£¨¨©¥

חמינא. והׁש ּת א ¨¥£¨§©§¨̈קמאי,

ארחיןּת נינן, בּ כּמ ה גּ ברא, מקּ מי גּ ברא דּ חיין ¨¥¨©§¨©§¨¦¨¥©§¨§©¨¨§¦
à"ò)סתימין ã"ôø êìéå)רוּ חא ההוּ א אתדּ חיין. §¦¦¦§©§¨©¨

אזי�. �אן ּת ניינא, ההוּ א מקּ מי דּ אתדּ חי ¦¨¨§¨¨§¦©¥¨¦¥¨§¦§¨¨§©קדמאה,
ו�א בּ ע�מא, וּ מׁש ּט טא ואזי�, נפיק רוּ חא, ¨§¨§¨§¨§©§¦¨§¦¨¨©ההוּ א
וּ מּת ּמ ן נׁש , בּ ר דּ ההוּ א קברא �גוֹ  ואזי� ¨©¦¨©©§¨§¦§¦¨§©¦§ידיע,

ואני  לעבֹודת ֹו, הּוא רצֹוני אבל  אבי , לכבֹוד ולא עׂשיתי לכבֹודי ׁשּלא ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶַַָָָָֹֹהּוא
לא  אבל הּוא, ׁשּכְך ידעּתי ואחר  עֹולם, ּבאֹותֹו מּכם אחד ׁשל ה ּכבֹוד ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹרֹואה

ראיתי. ועכׁשו לפני, ְְְִִַַָָָָגלּוי

רּוחׁשנינ ּו, אֹותּה נדחים. נס ּתרֹות  דרכים ּבכּמה איׁש, מּפני איׁש ּדֹוחים ְְְְְִִִִִִִִִֵַַָָָָָ
יֹוצאת  ר ּוח אֹות ּה הֹולכת? לאן הּׁשנּיה, אֹותּה מּלפני ׁשּנדחתה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָרא ׁשֹונה
ּומּׁשם האיׁש, אֹותֹו ׁשל לקברֹו והֹולכת יד ּוע, ולא ּבע ֹולם , ּומׁשֹוטטת ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹוהֹולכת
אֹותֹו ּדמּות  את  ּבחל ֹום ורֹואים  אדם , לבני ּבחלֹום ונראית ּבעֹולם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמׁשֹוטטת 
ׁשּנמ ׁשכה  ראׁשֹונה רּוח אֹותּה ׁשל דר ּכּה לפי ּדברים להם  ּומֹודיע ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָהאיׁש,

הּזה . ּבעֹולם ּומֹודיעה  ז ֹו מ ׁשֹוטטת ּכְך עֹולם, ּבאֹותֹו ׁשה ּוא ּכמֹו ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָמ ּמּנּו,
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נׁש א, �בני בּ ח�מא ואתחזּ י בּ ע�מא, ¨¨¦§¦¨§¤§¥©§¦§¨§¨§¨§©§מׁש ּט טא
�וֹ ן ואוֹ דע נׁש , בּ ר דּ ההוּ א דּ יּ וּ קנא בּ ח�מא ©§¨©©§¨§¦¨§¤§¨¨§וחמאן

דּ קא□מ קדמאה, רוּ ח דּ ההוּ א ארחיּה  �פוּ ם ין ¦¦§¨§¥§©©©§¨¨§¨
הכי ע�מא, בּ ההוּ א דּ איהוּ  כּ מה מניּה , ¦¨¨§¨©§¦§¨§¥¦©§§¦אתמׁש %

ע�מא. בּ האי ואוֹ דע האי, ¨§¨©§©§©¨§©§מׁש ּט טא
óã

á"ò á"÷ּת דירוהכי וּ פקדת בּ ע�מא, וּ מׁש ּט טא אזי� §¨¦¨¦§©§¨§¨§¨©§©¨¦
עד קברא, óãä)�ההוּ א éøåçà)זמנא §©¦§¨©¦§¨

האי כּ דין, דּ גוּ פין. קברייהוּ  �גבּ י ּפ קדן ©¥§¦§§©§¦¥©§¨§©§דּ רוּ חוֹ ת
בּ יּה , ואת�בׁש  דּ י�יּה , רוּ ח בּ ההוּ א אתחבּ ר ¥©¨§¦§¥¦©©§¨©§¦¨רוּ חא,
מנּ יּה . אתּפ ׁש ט �דוּ כּת יּה , עא� כּ ד �יּה . ¥¦©¨§¦¥§§¨©¥¦¨§ואזי�

�יּה  אית ïãò)ודוּ כּת א ïâá ïéçåø ïåðéàá)(á"ò á"÷ óã)בּ אינּ וּ ן §§¨¦¥§¦
וחד, חד דּ כ� ארחוֹ י �פוּ ם �בר, אוֹ  עדן, דּ גן ©§©¨§§¨§©§¤¥©§¦¨¥היכ�ין

אתטּמ ר. ©¨§¦¨©§ותּמ ן

�גבּ יוכד נזקקין דּ מתין ע�מא, �האי ּפ קדן רוּ חין §©¦©§¨§©¨§¨§¥¦¦§¨¦§©¥
א נזקקין �א דּ רוּ חא,□חיּ ין, מׁש יכוּ  בּ ההוּ א א ©¦¨¦§¨¦¤¨§©§¦§¨

הּזמןוכְך עד הּקבר אֹותֹו את  ּתמיד ּופֹוקדת ּבעֹולם, ּומׁשֹוטט הֹולְך ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
אז הּגּופים. לקברֹות ּפֹוקדֹות  רּוחׁשהרּוחֹות ּבאֹות ּה מתחּברת  הּזֹו הרּוח ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

לֹו ויׁש מּמּנּו, מתּפּׁשט למקֹומֹו, ּכׁשּנכנס  ל ֹו. והֹולְך ּבּה, ּומתלּבׁשת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּלֹו,
עדן)מקֹום בגן רוחות ּכל(באותן דרכי לפי ּבחּוץ אֹו עדן ּגן ׁשל היכלֹות ּבאֹותם ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

נׁשמר . ו ׁשם  ואחד, ְְְִֶֶָָָָאחד 

לא ּוכ ׁשהרּוחֹות הם החּיים, אל נזקקים ׁשהּמתים ה ּזה, העֹולם את ּפֹוקד ֹות ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ואם אחרת . רּוח מתלּבׁשת ּובּה הרּוח, מׁשיכת ּבאֹותּה רק  א ּלא  ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָנזקקים
לא  - ל ּכל תֹועלת  עֹוׂשה  הּזֹו והאּׁשה לרּוח, ּתֹועלת  ז ֹו אז  ּכְך, אם ְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹּתאמר,
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הכי, אי ּת ימא, ואי אחרא. רוּ חא את�בׁש  ¦¨¦¨¥¦§¨£©¨©¨§¦¥וּ ביּה 
עבדת ּת וֹ ע�ּת א אּת תא והאי �רוּ חא, איהוּ  ©§©¨§©¨§¦©§¨§¦¨§©ּת וֹ ע�ּת א

�גבּ י□�כ אתנסיבת �א דּ א�מ�א הכי, �או א. §Ÿ¨¨¨¦§¦§¨¥¨¦§§¦©§©¥
מ מתדּ חייא �א קדמאה רוּ חא והאי קּ מיאחרא, ©£¨§©¨©§¨¨¨¦§©§¨¦¨¥

בּ גוונא �יּה , הוה אחרא ּת וֹ ע�ּת א אחרא, גּ ברא ¨§©§¥¨£¨£©¨§©¨¢¨¨§©©האי
ו�א דּ הוי, כּ מה בּ ע�מא, �אי יהא ו�א ¨§¥©§¨§¨§¨§¥¨¥§¨§¨£©אחרא,
מׁש ּט טא דּ הוי כּ מה ע�מא, דּ האי חיּ ין �גבּ י ¨§©§¥©§¨§¨§¨©§¦©¥©§¥©§¦יזדּ קּ ק

והכא. ¨¨§¨̈הכא

הויאי �א אּת תא, דּ האי ּת ניינא זוּ וּ גא הכי ¦¨¦¦¨¦§¨¨§©¦§¨¨£¥
מקּ מי□עי□מ גּ בר דּ אתדּ חייא אמרת ואּת  א. ¦§¥¨§©§©¨§§§¦§©§¨§©¦¨¥

�אּת תא דּ נסיב ּת ניינא, בּ ע�ּה  דּ האי ואמינא ¨§¦§¦¨§¨¨§¦¨§©©§¨¥£©©§גּ בר,
בּ ר �או קדמאה וההוּ א ׁש . מּמ  זוּ גיּה  בּ ת איהוּ  ©¨¨¨§©©§¨©¥©¦̈דּ א,
וכד הוה, דּ י�יּה  ּת ניינא והאי הוה. מּמ ׁש  ©§¨£¨¦¨¨§¦©§¨£¨©¥זוּ גיּה 
הוּ א, הכי ודאי מקּ ּמ יּה . דּ א אתדּ חייא זמניּה , ¦¨¨©¥©¦¨¨§©§¦¥§¦¨̈מטא
בּ האי דּ הוה קדמאה, רוּ ח ההוּ א אתדּ חייא �א ©§¨£§¨¨§©©©¨§©§¦¨¨§דּ הא

מּלפני  נדחית היתה לא ראׁשֹונה  רּוח ואֹות ּה לאחר נׂשאה  לא  ׁשאלמלא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹּכְך,
ּבעֹולם יגע יהיה ולא אחר, ּבגון לֹו היתה  אחרת  ּתֹועלת הּזה, האחר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהאיׁש
וכאן. ּכאן מׁשֹוטט ׁשהיה ּכמֹו הּזה העֹולם ׁשל לחּיים יז ּדּקק ולא ׁשהּוא, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכמֹו

ׁשּנדחה אם א ֹומר ואּתה מלמעלה, היה לא הּזֹו האּׁשה ׁשל ה ּׁשני הּזּוּוג ּכְך, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
זּוגֹו ּבת היא הּזֹו האּׁשה את  ׁשּנׂשא הּׁשני ׁשהּבעל ואמרנּו איׁש? מּפני ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָאי ׁש
זמּנֹו ּוכׁשהּגיע ׁשּלּה, היה  והּׁשני זּוגּה, ּבן מ ּמׁש היה לא  הראׁשֹון ואֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹמּמׁש,
ׁשהיתה  ראׁשֹונה רּוח א ֹותּה נדחית לא ׁשהרי ּכְך, זה  ו ּדאי - מּפניו זה  ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹנדחה 

ז ּוגּה. ּבן ׁשהּוא הּזה, הּׁשני ּבׁשביל אּלא הּזֹו זוגו)ּבאּׁשה בת היא השני)(שהבן .(זה ְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
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א זוּ גּה .□אּת תא. בּ ר דּ איהוּ  ּת ניינא, דּ האי בּ גין א ¦§¨¤¨§¦§©¦§¨¨§¦©¨
(äéâåæ úá éäéà øáã)(àðééðú éàä).

קדמאין.וכ� מקּ מי דאתדּ חיין ּת ניינין, אינּ וּ ן §¨¦¦§¨¦§¦§©§¨¦¨¥©§¨¦
כּ %, וּ בגין הני. ו�א זוּ גייהוּ , בּ ני הווֹ  ©¦§¥¨¨§§©¥§£¦¨§©קדמאין
ּת ניינא רוּ ח ואתדּ חייא בּ הדייהוּ , קיּ וּ מא �וֹ ן אית ¨¨§¦©¨§©§¦§§©£©¨¦¦̈�א
דּ נסיב מאן כּ %, וּ בגין קדמאה. רוּ חא ¦¨§©©¦§¨¨§©¨¥¨¦מקּ מי

ע�יּה , קרינן æ)ארמ�תא, éìùî) ֹבנפׁש ו כּ י ידע ו�א ©§©§¨¨¥¨¨¥§¨©¦§©§
à)הוּ א. éìùî)אי ידיע ו�א וגוֹ ' הרׁש ת מזוֹ רה חנּ ם ¦©¦§¨§§¤¨¨¨§¨¦¦כּ י

�או. אי מּמ ׁש  זוּ גיּה  בּ ת ¨¦¨©¥©¦היא

זוּ גּה ,ארמ�תא בּ ר דּ אתי גּ ב ע� אף נסיבת, דּ �א ©§©§¨§¨§¦©©©©§¨¥©¨
קוּ דׁש א �אתנּס בא, בּ עאת �א ¨§¨§©§¦§¨¨¨¦¦§ואיהי
הוּ א בּ רי% וקוּ דׁש א דּ ינא, מן �ּה  כּ ייף �א הוּ א ¦§¨§§¨¦¦¨¦©¨¦§בּ רי%
עא�ת ו�א אחרא, אּת תא נׁש  בּ ר �ההוּ א ©¨¨§¨£©¨§¦¨©©§¦§©אזמין

כּ האי éàäá)בּ דינא àðéã éá äéìò úéìå à"ñ),ע�מא בּ ההוּ א §¦¨§©§©¨§¨

ולא וכל זּוגם  ּבני היּו הראׁשֹונים - הראׁשֹונים מּלפני ׁשּנדחים ה ּׁשנּיים  אֹותם ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ
הראׁשֹונה . הרּוח מ ּלפני הּׁשנּיה הרּוח ונדחית ע ּמם, קּיּום להם  אין ולכן ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאּלה,

עליו קֹוראים אלמנה, ׁשּנֹוׂשא מי ז)ולכן הּוא .(משלי  בנפׁשֹו ּכי ידע (שםולא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
לא .א) ואם מ ּמׁש ז ּוגֹו ּבת היא אם ידּוע ולא וג ֹו'. הרׁשת  מזרה חּנם ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֹֹּכי 

-אלמנה להּנׂשא רֹוצה  לא והיא זּוגּה ּבן ׁשּבא ּגב על  אף נּׂשאת, ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
לאֹותֹו מזמין הּוא ּברּוְך והּקד ֹוׁש הּדין, מן אֹות ּה כֹופה  לא הּוא ּבר ּוְך ְְְִִִֶַַַַָָָָָֹהּקדֹוׁש

ּבד  נכנסת ולא אחרת , אּׁשה ּכזההאיׁש בזה)ין דין בית  עליה העֹולם,(ואין  ּבא ֹותֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
ׁשּבארּוה . ּכמֹו ּורבּיה, ּפרּיה  על מצּוה לא אּׁשה ׁשהרי ּבן, לּה ׁשאין ּגב על ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻואף
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�א אּת ּת א דּ הא בּ ר, �ּה  דּ �ית גּ ב ע� ¨¨§¦¨§©¨¥§©©©§ואף
דּ אוּ קמוּ ה. כּ מה וּ רביּ ה, אּפ ריה ¨§§¨§¨¦§¨§¦©©§©§¦אתּפ קּ דת

ההוּ אאּת תא ּת ניינא, זמנא אתנסיבת דּ �א דּ א ¦§¨¨§¨¦§§¦©¦§¨¦§¨¨©
אתעביד מה בּ ע�ּה  בּ ּה  ׁש בק דּ  ¦¨§¦¨¨§©¨©¨§©רוּ ח
ו�י�יא, �י�יא וּ בכ� ירחי, ּת ריסר ּת ּמ ן יתיב ¨§¥§¨§¥¨§¥§©©¥§¨©¦¨¥¦מנּ יּה .
�בתר �אתריּה . ואתהדּ ר �נפׁש א, וּ פקדּ א ©¨§¥§©§¨©§¦§¨§©§¨§©¦̈נפיק

אסּת  דּ קא ירחי, גּ ברא,□ּת ריסר דּ ההוּ א דּ ינא ק §¥©©§¥§¨¦§©¨¦¨§©©§¨
אתכּ פייא רוּ חא הא ירחי, ּת ריסר אינּ וּ ן כּ � ¨§©§¦¨¨¥§©©¥§¦¨¨§דּ הא
נפיק ירחי, ּת ריסר �בתר יוֹ מא. כּ � ¦¨¥§©©¥§©¨§¨¨¦£©בּ עציבוּ 

עדן, גּ ן �תרע וקיּ ימא ואזי� óãä)מּת ּמ ן, éøåçà) ¦©¨§¨¦§©§¨¦§©©¥¤
דּ נפיק מאנא, ההוּ א �גבּ י ע�מא, �האי ¦¨§¨¨©¥©§¨§¨©§¨§©וּ פקדּ א

אסּת  אּת תא האי וכד ההוּ א□מנּ יּה . מע�מא, קת ¦¥§©©¦§¨¦§©¨©¥¨§¨©
בּ יּה  וזכאת דּ י�ּה , רוּ ח בּ ההוּ א ואת�בׁש  נפיק ¥¨¨§¨¦©©§©¨§¦§¦¨©רוּ ח
יאוֹ ת, כּ דקא ּת רווייהוּ , ונהרין בּ ע�ּה , ¥¨§§§©§©¦£¨§¨§©¥©§�גבּ י

חדא. ¨£¨¦§בּ חבּ וּ רא

מה הא ּׁשה ּבעלּה, ּבּה ׁשהׁשאיר רּוח אֹותּה ׁשנּיה, ּפעם נּׂשאה  ׁשּלא הּזֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
ּופֹוקד  יֹוצא ולילה לילה ּובכל חדׁשים, ע ׂשר  ׁשנים  ׁשם  יֹוׁשבת  מּמּנה? ְְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּנעׂשה
ׁשל ּדינֹו ּכׁשהס ּתּלק חדׁשים, ע ׂשר ׁשנים  אחר  למקֹומ ֹו וחֹוזר הּנפׁש, ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאת 
ּבעצבּות  ּכפּופה הר ּוח זֹו חד ׁשים, עׂשר ׁשנים א ֹותם  ּכל  ׁשהרי האיׁש. ְְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָָָָאֹותֹו
ּגן ּבׁשער  ועֹומדת  וה ֹולכת מ ּׁשם יֹוצאת  חד ׁשים עׂשר ׁשנים אחר  יֹום. ְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכל
ה ּזֹו ּוכׁשהאּׁשה מּמּנּו. ׁשּיֹוצאת הּכלי אֹותֹו אל הּזה  העֹולם  את ּופֹוקדת ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָעדן
וזֹוכה  ׁשּלּה, רּוח ּבאֹות ּה ּומתלּבׁשת יֹוצאת רּוח אֹות ּה העֹולם, מן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמסּתּלקת 

אחד . ּבחּבּור  ּכרא ּוי מאירים  ּוׁשניהם לבעלּה, ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָּבּה
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�גכּ יון אית הׁש ּת א אתר, �האי אה□דּ אתינא ¥¨§¨¥¨§©£¨©§¨¦§©¨¨
ידעין �א ע�מא, דּ מארי סתימין, ¦§©¨¨§¨¥¨§¦¦§¦§̈ארחין

וכ נׁש א. בּ ני כּ מה□בּ הוּ  קׁש וֹ ט, בּ ארח אז�ין הוּ  §§¥¨¨§ª§©§¦§Ÿ©§§¨
אמר ãé)דאּת  òùåä)דּ רכי יׁש רים ע$יהוכּ י §©§¨¥¦§¨¦©§¥§Ÿ̈

נׁש א וּ בני בּ ם. ׁש �וּ  יכּ  ׁש עים וּ פוֹ  בּ ם י�כוּ  ¨¨¦§¨§¨¦¦§¨§¥¦¦©§וצדּ יקים
ע אינּ וּ ן כּ ּמ ה מׁש גּ יחין, ו�א ידעין, עוֹ בדין□�א אין, ¨©§¦§¨©§¦¦©¨¦¦¨¦¨¦

וּ בני אינּ וּ ן, מׁש ניין וכּמ ה הוּ א, בּ רי% ¦§¦¨§©§¨©§¦§¨§§דּ קוּ דׁש א
וכ ידעין, �א סטאן□ע�מא דּ �א קׁש וֹ ט, בּ ארח הוּ  ¨§¨¨©§¦§ª§§Ÿ©§§¨¨¨

ו�שׂ מא�א. ¨¨§¦§¨¦¦�ימינא

מההוּ אהני בּ תרוּ כין אתּת רכוּ  דּ קא דּ מתגּ �גּ �ין, ¨¥§¦§©§§¦§¨¦§§¨§¦¦¥©
מזדּ וּ וגן דּ קא זוּ ג בּ ת זוּ ג. בּ ת �וֹ ן ו�ית ¨§©§¦¨§©©¥§¨§̈ע�מא,
מזדּ וּ וגן דּ קא נׁש ין, אינּ וּ ן אינּ וּ ן, מאן ע�מא, ¨§©§¦¨§¦¨¦¦¨¥¨§¨©§בּ האי

דּ הא ע�מא. בּ האי ïåðéàëבּ הדייהוּ  âåæ úá äéì úéìå äì êéøú) ©£©§§©¨§¨§¨

העֹולםּכיון  רּבֹון ׁשל  נסּתרֹות ּדרכים לג ּלֹות יׁש עכׁשו  זה, למקֹום ׁשּבאנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשּנאמר  ּכמֹו אמת , ּבדרְך ה ֹולכים וכּלם  אדם, ּבני  ּבהם יֹודעים  יד)ולא (הושע ְְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻ

יֹודעים לא אדם ּובני בם. יּכׁשל ּו ּופׁשעים בם ילכּו וצּדקים ה' ּדרכי יׁשרים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹּכי
מׁשּנים, הם  וכּמה הּוא ּברּוְך ה ּקדֹוׁש מע ׂשי עליֹונים הם ּכּמה מׁשּגיחים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֻולא 

ּוׂשמאלה . ימינה סֹוטים ׁשּלא אמת, ּבדרְך וכּלם יֹודעים, לא העֹולם ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹֹֻּובני

הּזּוגא ּלה ּבת ז ּוג, ּבת להם  ואין העֹולם מא ֹותֹו בגרּוׁשין ׁשּגרׁשּו ׁשּמתּגלּגלים, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבעֹולם ע ּמם ׁשּמזּדּוגֹות נׁשים אֹותן הן מאיפה הּזה , ּבעֹולם מזּדּוגים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשהם

ׁשהרי נשותיהם )ה ּזה, עם  ומזדוגים  גרשו  שלא  גברים  כאותם  זוג בת  לו  ואין אותה  (גרש ֲֵֶֶַ
מ ּזה? חּוץ זּוג, ּבת יׁש האדם ּבני ְְִֵֵֶַָָָלכל
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ïéøáâàìã(åäééùð éãäá ïâååãæî à÷å åëéøúנׁש א,□�כ בּ ני הוּ  §ª§§¥¨¨
מהאי. בּ ר זוּ ג, בּ ת �וֹ ן ©¥©©¦אית

óã
à"ò â"÷ ּועחמו רברבין אינּ וּ ן כּ ּמ ה גּ בוּ רן□הׁש ּת א, אין £©§¨©¨¦©§§¦§¦¨¦§¨

אּת תיּה  דּ מּת ר% מאן ּת נינן, ¥§¦¥¨§¦©¨¥¨¥¦דּ י�יּה .
מדבּ חא דּ מעין. ע�וֹ י אחית מדבּ חא ¨§§©¦§¦£¦¨¨§§©¨¨§©קדמאה,

א דּ ע�מא□אמאי. נׁש ין דּ כ� אמינא, הא א, £©¤¨¨£¥¨§¨¨¦§¨§¨
דּ א וע� קיימי, מזבּ ח דּ האי à"ò)בּ דיּ וּ קנא ã"ô÷ àùð) §¦§¨§©¦§©©§¥§©¨

דּ כ בּ רכּ אן, ׁש בע אינּ וּ ן ישׂ רא�□ירתאן מכּ נסת הוּ  ¨§¨¦¤©¦§¨§ª§¦§§¤¦§¨¥
איהוּ  ואי à"ò)אינּ וּ ן. â"÷ óã)אבנא אהדּ ר �ּה , מתר% ¦§¦¦§¨©¨©§¨©§¨
àìò àçáãîã à"ð)ä(בּ גין טעמא. מאי ¦§¨§©©¨§¦§�גרעוֹ נא.

הדדי. בּ הדי ּת רוּ כין ¥¨£¥£©¦¦¨§©§¦§דּ מתחבּ רן

דּ כּת יב,ורזא ãë)דּ א íéøáã)כּ ריתוּ ת ספר �ּה  וכתב §¨¨¨¦§¦§¨©¨¥¤§¦
והיתה וה�כה מבּ יתוֹ  ויצאה וגוֹ ', בּ ידּה  ¨§¨§¨§¨§¥¦¨§¨§§¨¨§©¨§ונתן

אׁשּתֹוראּו ׁשּמגרׁש מי ׁשנינּו, ּגבּור ֹותיו. ועלי ֹונים גדֹולים ּכּמה עכׁשו  ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ׁשּכל אמרנ ּו הרי אּלא מז ּבח? לּמה  ּדמעֹות. עליו מֹוריד  מזּבח ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָהראׁשֹונה,
ּברכֹות , ׁשּבע  יֹור ׁשֹות הן זה ועל הּזה, הּמזּבח ּבדמּות  עֹומד ֹות העֹולם ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָנׁשֹות 

האבן חֹוזרת א ֹותּה, מגרׁש הּוא ואם יׂשראל. מ ּכנסת  הן המזבחׁשּכּלן (של ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֻ
מהעליון) הּטעם? מה זה .לגרעֹון. עם זה הּגרּוׁשין ׁשּמתחּברים  ּׁשּום ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּכתּובוסֹוד כד)זה, ויצאה (דברים  וגֹו', ּביד ּה ונתן ּכריתת ספר לּה וכתב ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻ
לא  לאיׁש, והיתה והלכה ׁשאמר מּמׁשמע אחר. לאי ׁש והיתה והלכה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹמּבית ֹו

אותה)ידענּו שגרש בעלה אצל שהולכת אינו)(שאותה אותה)(שזה שגרש מה (אותו  ? ְַַָ
א ֹותֹו, קֹוראים ואחר ּכתּוב, ואחר אחר, ׁשנינּו ׁשּנאמר, ּכמֹו אּלא אחר? ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּזה

ח )ׁשּכתּוב ּגרּוׁשים(איוב  ּכאחד, מתחּברים וה ּגר ּוׁשים יצמחּו. אחר ּומעפר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבדיֹוקן היתה הּזֹו ּׁשהאּׁשה ּומה הּזה. העֹולם  ׁשל  וגר ּוׁשים הע ֹולם  אֹות ֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשל
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�איׁש , והיתה וה�כה דּ אמר, מּמ ׁש מע אחר. ¦§¨§¨§¨§¨§©¨§©§©¦¥©¦§�איׁש 
ידענא �àåääא (äéúéìã à"ð) ,äì êéøúã äìòá éáâì äìæà àéääã) ¨§©§¨

('äì êéøúãא אחר. ּת נן,□מאי אחר דּ אּת מר, כּ מה א ©©¥¤¨§¨§¦§©©¥§¨
דּ כּת יב, �יּה , קרינן ואחר כּ תיב, ç)ואחר áåéà) §©¥§¦§©¥¨¥¨¥¦§¦

כּ חדא, מתחבּ רן ותרוּ כין יצמחוּ . אחר ¨£©¨§©§¦¦¦§¨§¦¥©¨¨¥וּ מעפר
וּ מה ע�מא. דּ האי ותרוּ כין ע�מא, דּ ההוּ א ©¨§¨©§¦¦§¨§¨©§¦¦ּת רוּ כין

ע בּ דיּ וּ קנא אּת תא, האי אׁש ּת עבּ דא□דּ הות הא אה, ©£©©¦§¨§¦§¨¦¨¨¨¦§©§§¨
אחר. �יּה  קרינא ּת ּת אה, ¥©¥¨¥¨¨¨©¨§¦§�דיּ וּ קנא

דּ כּת יב,וּק רינן מנ�ן. אחרוֹ ן אחרוֹ ן, èé)�יּה  áåéà) §¨¥¨¥©£©£§¨¨¦§¦
á"ò)ואחרוֹ ן ä"÷)כּ תיב והכא יקוּ ם. עפר ע� §©£©¨¨¨§¨¨§¦

האחרוֹ ן. האיׁש  ימוּ ת כּ י אוֹ  האחרוֹ ן. האיׁש  £©¨¦©¨¦£©¨¦¨¨¥§וּ שׂ נאּה 
ּת זדּ וּ וג דּ �א ּת ימא, ואי �יּה . מבּ עי ׁש ני ¥©§¦¨§¨¥¦§¥¥¨¦¦¥£©אחרוֹ ן,

�בע�ּה □אפי וכי הכי. �או דּ א. בּ תר דּ א �עשׂ רה, וּ  £¦©£¨¨¨¨©¨¨¨¦§¦§©§¨
אחרוֹ ן. מאי �אחרא, ו�א ּת זדּ וּ וג, £©©¨£©§§¥©§¦̈דּ א

אחר,א□א ואיהוּ  דּ קאמרן, אחר האי איהוּ  דּ א ¤¨¨¦©©¥§©¨§¨§¦©¥
מתגּ �גּ �א אבנא הׁש ּת א אחרוֹ ן. ¨§§©§¦¨§©¨§©£©¦§ואיהוּ 

אחר . ל ֹו קֹוראים ּתחּתֹון, לדיֹוקן הׁשּתעּבדה  הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָעליֹון,

ׁשּכת ּובוקֹוראים ? אחרֹון. לנּו מ ּנין אחרֹון. יט)לֹו יק ּום.(שם  עפר על ואחרֹון ְְְֲֲֲִִִֶַַַַַָָָָָֹ
ׁשני  אחר ֹון? האחר ֹון. האי ׁש ימּות  ּכי אֹו, האחרֹון. האיׁש ּוׂשנאּה ּכת ּוב ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָוכאן
לא  - זה אחר זה לעׂשרה  אפּלּו תזּדּוג  ׁשּלא ּתאמר ואם להיֹות! צריְך ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹהיה

אחר ֹון? ּזה  מה לאחר. ולא ּתזּדּוג הּזה לּבעל  וכי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹּכְך.

האבןאּלא  עכׁשו  אחרֹון. והּוא אחר , והּוא ׁשאמרנ ּו, ה ּזה האחר זה ּו ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
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בּ ניינא כּ � דּ הא הכי אקרי אמאי אחר ¨¨§¦¨¨§¦¨¥§¦©£¥©¨¦§§בּ קוּ ספתא.
ו�א דּ הוה, מה הוה איהוּ  �עפרא, ואתהדּ ר ¨§¨£§©¨£¦¨§©§¨©§¦§©̈נפ�,
אמאי הכי אוּ ף אחר. �יּה  קרינן אמאי ©£¦¨¥©¥¨¥¨©£¨£©אחרא.
יאוֹ ת, יתיׁש ר אי והא איהוּ , אחרוֹ ן וכי אחרוֹ ן, ¥©§§¦¦¨§¦£©¦§£©¥§¦אקרי

כּ מ ויתנטע ויתגּ �גּ � יהדּ ר �א, אמאי□ואי קדּ מין, §¦¨¤§©§¦§©§¥§¦§§©§¦§©§¦£©
אחרוֹ ן. £©¥§¦אקרי

כּ תיבאב� חזי, à)ּת א úéùàøá)� ּכ את א�הים ויּ רא £¨¨£¦§¦©©§¡Ÿ¦¤¨
דּ א ּת נינן, טוֹ ב. מאי מאד, טוֹ ב והנּ ה עשׂ ה ¨¨¥¨©Ÿ§¥¦§¨¨¤£אׁש ר

וּ �כ הּמ ות. מ�א% דּ א מאד, דּ טוֹ ב. א□מ�א% ©§¨§§Ÿ¨©§©©¨¤§Ÿ¨
ּת קּ וּ נוֹ י. אזמין הוּ א בּ רי% ¦¦§©¦§¨§קוּ דׁש א

כּ תיבּת א á)חזי, úéùàøá)הׁש קוֹ ת� מעדן יוֹ צא ונהר ¨£¥§¦§¨¨¥¥¥¤§©§
�ע�מין, ׁש כי% �א דּ א, נהר הגּ ן, ¦§¨§¦¨¨¨¨¨¨©¤את

אחר□מ וא� ּפ ירין. וּ �מעבּ ד וּ �מסגּ י אּפ ׁש א ¦§©¨¨§¦§¥§¤§©¥¦§¥©¥

לעפר, וחזר נפל הּבנין ּכל  ׁשהרי ּכְך? נקרא אחר  ל ּמה הּקלע. ּבכף  ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָמתּגלּגלת 
נקרא  לּמה ּכְך אף אחר? לֹו קֹוראים ל ּמה  אחר. ולא ּׁשהיה מה היה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹהּוא
ויתּגלּגל יחזר - לא  ואם יפה, - יתיּׁשר אם והרי אחרֹון? ה ּוא וכי ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹֹאחר ֹון,

אחר ֹון? נקרא  ל ּמה ּכמּקדם . ְְְֲִִִֶַַָָָָֹויּנטע

ּכת ּובאבל ּוראה, א)ּבא טֹוב (בראשית וה ּנה  עׂשה  אׁשר ּכל את  אלהים ו ּירא ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ולּכל הּמות . מלאְך זה - מאד  ה ּטֹוב. מלאְך זה ׁשנינ ּו, טֹוב? ּזה מה  ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹמאד .

ּתּקּונֹו. הזמין הּוא  ּבר ּוְך ְִִִַָָהּקד ֹוׁש

ּכתּובּבא ב)ּוראה, ׁשֹוכְך(שם  לא זה  נהר הּגן. את לה ׁשק ֹות מעדן יצא ונהר  ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
לֹו ואין הסּתרס, אחר ואל ּפר ֹות. ולעׂשֹות  ּומּלג ּדל מּלרּבֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָֹלעֹולמים

מ ולא  לעֹולמים , יבלּבלּתׁשּוקה פרֹות, עׂשה ׁשאלמלא פר ֹות. עֹוׂשה ולא רּבה  ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
העֹולם. ּכל ֶָָָאת 
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אּפ יׁש , ו�א �ע�מין, ּת יאוּ בּת א �יּה  ו�ית ¦¨¨§¦§¨§¨§¦¥¥§©§§¦אסּת רס,
יטׁש טׁש  ּפ ירין, עביד דּ א�מ�י ּפ ירין, עביד ¥§©§¦¥¦¨¥¨§¦§¦¥¦¨¨§ו�א

ע�מא. ¨§¨¨§�כ�
ׁש וּ בּ גין דּ יּפ וּ  סטר �ההוּ א דּ גרים נׁש  בּ ר כּ %, §¦¨©¨§¨¦§©§©§¦

�ע�מין, ׁש כינּת א אּפ י חמי ו�א רע, אקרי ¦§¨§¨§¦§¥©¥¨¨§©¥§¦¨§¨§בּ ע�מא,
ä)דּ כּת יב, íéìäú), נׁש בּ ר האי רע. יגוּ ר" �א ¦§¦Ÿ§§¨©©¨

ואתדּ בּ ק עבר איהוּ  אי בּ ג�גּ וּ �א, ¨©§¦§©¨¦¦¨§¦§¨§§©§¦§דּ מתגּ �גּ �א
אּפ יׁש  ו�א ּפ ירין, עביד דּ �א אחר, א� ¦¨¨§¦¥¦¨¨§¥©¥©§בּ ההוּ א
�יּה , גּ רים ׁש מא וּ  אחר, אקרי כּ % בּ גין ¥¦¨¨§¥©¥§¦©¦§¨§¨§בּ ע�מא,

ודּ אי. אחר אקרי, ואחר הוּ א, ©©¥©¥§¦©©§¦איהוּ 
�יּה ,אחרוֹ ן: קרינן אחרוֹ ן ואי�%, מקּ דמאה ©£¦©§¨¨§¥¨©£¨¥¨¥

אקרי וּ מיּ ד איהוּ , ּת ניינא אקרי. ¥§¦¨¦¦¨¨§¦¥§¦£©§ואחרוֹ ן
אחרוֹ ן, הוּ א בּ רי% קוּ דׁש א �יּה  קרי והכי £©¦§¨§¥¥¨¦¨§£©אחרוֹ ן,
יתוּ ב ו�א אחרוֹ ן, �מהוי דּ יתּת קּ ן §¨§£©¥¤§©¨§¦§¦§בּ גין

ר ֹואה ּומּׁשּום ולא רע, נקרא  ּבעֹולם לגּדל ה ּצד לאֹות ֹו ׁשּגֹורם אדם ּכְך ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּכת ּוב לעֹולמים , ׁשכינה  ה)ּפני ׁשּמתּגלּגל(תהלים  הּזה האיׁש רע. יגר ְך לא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ

מתרּבה  ולא פר ֹות עֹוׂשה  ׁשּלא  אחר אל  ּבאֹותֹו ונדּבק עבר אם  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּבגלּגּול,
נקרא, ואחר הּוא, ה ּוא ל ֹו. ּגֹורם והּׁשם אחר, נקרא  ּכְך מ ּׁשּום  ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָּבעֹולם,

וּדאי. ֵַַַאחר
ּומּיד אחרֹון  ה ּוא, ׁשני נקרא. ואחרֹון לֹו, קֹוראים  אחרֹון ואילְך מראׁשֹון - ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָ

להיֹות  ׁשּנתקן מ ּׁשּום  אחרֹון, הּוא ּברּוְך ה ּקדֹוׁש ל ֹו קֹורא וכְך אחר ֹון, ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָנקרא 
מהראׁשֹון הּפעמים  ּבכל וכן ּכְך. אף הּׁשליׁשי ּכמּקדם . יׁשּוב ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹאחר ֹון
ׁשני, מּיד נקרא ׁשאלמלא אחר ֹון, לקרא צריְך וכן  אחרֹון , נקרא  ּכְך ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹואילְך,

נהרס. ּבנין ואֹות ֹו ּכמּקדם, לחזר ּפה ּפתחֹון  י ׁש ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹהרי
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זמני□כּ מ בּ כ� וכן הכי. אוּ ף ּת �יתאה ן,קדּ מין. §¦§©§¦§¦¨¨¨¦§¥§¨¦§¦
והכי אחרוֹ ן, אקרי הכי ואי�%. ¦¨§£©¥§¦¦¨¨¥§¨¨§©¦מקּ דמאה
מיד אתקרי דּ א�מ�א אחרוֹ ן, �מקרי ©¦¥§§¦¥¨§¦§£©¥§¦§¦§§¦אצטרי%
כּ מ�קדּ מין, �אהדּ רא דּ פוּ מא ּפ תיחוּ  הא ¦§©§¦§¨§©¨§¨§¦§¨¨¨§¦ּת ניינא,

אסּת תר. בּ ניינא ©§§¦¨¨§¦©§וההוּ א

דּ כּת יב,מנ�ן. אחרוֹ ן, דּ אקרי ׁש ני á)מבּ ית éâç) §¨¨¦©¦¥¦§¦§¥©£¦§¦
מן האחרוֹ ן הזּ ה הבּ ית כּ בוֹ ד יהיה ¦£©¨¤©¦©©§¤§¦̈גּ דוֹ �
דּ הא אקרי, אחרוֹ ן ואי�%, מקּ דמאה דּ הא ¨§¥§¦£©¨¥§¨¨§©¦¨§¦̈הראׁש וֹ ן.
ינּפ וֹ �, בּ ניינא דּ ההוּ א דּ פוּ מא, ּפ תיחוּ  יהא §¦¨¨§¦©§¨§¦§¥§̈�א

כּ מ�קדּ מין. ¦§©§¦§¨©§¦§ויתהדּ ר

כּ תיב,אוּ ף כּ % וּ בגין �יּה . קרינן אחרוֹ ן דּ א, ¦§©¦§¥¨¥¨£©¨¦̈הכי
ׁש  אׁש ר הראׁש וֹ ן בּ ע�ּה  יוּ כ� �ׁש וּ ב□�א חּה  ©©§¨¨¦£¤¦§¨¨

יוּ כ�, �א מאי�א�קחּת ה. �יּה , מבּ עי יקּ חנּ ה §©§¨©Ÿ¦¨¤¨¦¨¥¥©
א יוּ כ�. אתדּ בּ קת□�א אּת תא דּ האי כּ יון א ©¤¨¥¨§©¦§¨¦§©§©

�א ּת ּת אה, בּ דרגּ א �אׁש ּת עבּ דא ונחּת ת ¨¨¨©¨§©§¨§§©§¦§©§©§¥©§בּ אחר,

ׁשּכתּובמּנין אחר ֹון, ׁשּנקרא ׁשני מ ּבית ב)לנּו? הּבית (חגי ּכבֹוד  יהיה  ּגד ֹול ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
יהיה  לא ׁשהרי אחר ֹון, נקרא  ואיל ְך מראׁשֹון ׁשהרי הראׁשֹון. מן האחרֹון ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּזה

ּכמ ּקדם. ויחזר יּפל ּבנין ׁשאֹות ֹו ּפה ְְְְֲִִִִֶֶֶַָֹֹֹּפתחֹון

אׁשר אף הראׁשֹון ּבעל ּה יּוכל  לא ּכתּוב ולכן לֹו. קֹוראים אחרֹון ּכְך, זה  ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
לא  ּזה מה להיֹות! צריְך היה  יּקחּנה לא יּוכל? לא לקחּתּה. ל ׁשּוב ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹׁשּלחּה
ּבדרּגה  להׁשּתע ּבד וירדה  ּבאחר  נד ּבקה הּזֹו ׁשהאּׁשה ּכיון אּלא ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָיּוכל ?
ּולהּדבק  ּפרי לתת  מ ּדרּגתֹו ׁשּיׁשּוב הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש ר ֹוצה לא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹתחּתֹונה,

ׁשּלֹו. ׁשאינּה ּדר ּגה  ְְֵֶֶַָָָּבאֹות ּה
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מדּ רגּ א יתוּ ב דּ איהוּ  הוּ א, בּ רי% קוּ דׁש א ¨§©¦§¦§¦§¨§¥̈בּ עי
דּ רגּ א בּ ההוּ א וּ �אתדּ בּ קא איבא, �מיהב ¨§©©§¨§©§¦§¨¦¨¥§¥¦דּ י�יּה ,

דּ י�יּה . ¥¦¨§דּ �או
אפיוּת א אתנסיבת, �א אּת תא האי אי וּ □חזי, §¨£¥¦©¦§¨¨¦§§¦©£¦

בּ ע�ּה  בּ עי אי דּ ע�מא, גּ וּ ברין בּ כ� ¨§©¥¨¦¨§¨§¦§¨§¤§¦ּת זנה
�אחר, בּ נ(וּ אין אתדּ בּ קא אי אב� �גבּ ּה , (à"ðיתוּ ב §§©¨£¨¦¦§©§¨§¦¦§©¥

(øçàåדּ א(éàä)דּ הוה קדמאה, �דרגּ א �ׁש וּ ב יוּ כ� �א ¨©¨§©§¨©§¨¨§£¨
�ההוּ א �אתבא ודּ אי יוּ כ� �א �גבּ ּה . ©§¨¨¨§©©©¨©§¨¦§©§בּ קדמיתא

�ע�מין. ¦§¨§¨§©דּ רגּ א
óã

á"ò â"÷בּ �בּ יּה .אחרי דּ הּט ּמ אה ּת נינן, הּט ּמ אה. אׁש ר ©£¥£¤ª©¨¨¨¦¨§ª©¨¨§¦¥
אפיאי בּ �א□הכי, ותזנה ּת תרחק אי וּ  ¦¨¦£¦¦¦§©¥§¦§¤§¨

א קבּ י�ת□נ(וּ אין. הא �אחר, דּ אתדּ בּ קת כּ יון א, ¦¦¤¨¥¨§¦§©§©§©¥¨©¦©
ובּ ע�ּה  סטרא, דּ ההוּ א חוּ �קא á"ò)ע�ה â"÷ óã) ¨¨¨¨§©¦§¨§©§¨

יהא �א דּ טוֹ ב, טבא אחרא מּס טרא דּ איהוּ  ¥§¨§¨¨¨£©¨§¦¦¦§¨¨§©קדמאה

ׁשּבעֹולםּובא האנׁשים ּכל עם ּתזנה אפּלּו נּׂשאת , לא  הּזֹו האּׁשה אם ראה , ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ
לאחר, ּבנּׂשּואין נדּבקה אם אבל אליה. יׁשּוב בעלּה, רֹוצה אם זה (ואחר)- ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ו ּדאי (זה) יּוכל לא אליה. ּבּתחּלה ׁשהיה  הרא ׁשֹונה לדרּגתֹו ל ׁשּוב  יּוכל  ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹלא
לעֹולמים. הּדר ּגה  אֹות ּה ְְְִִַַָָָָלהׁשיב

ּתתרחק אחרי  אם אפּלּו ּכְך, אם  ּבלּבֹו. ׁשהּטּמאה ׁשנינּו, הּטּמאה. אׁשר ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ
החלק  את  עליה קּבלה הרי לאחר, ׁשּנד ּבקה ּכיון אּלא נּׂשּואין ? ּבלי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָותזנה 
לֹו יהיה לא טֹוב, ׁשל טֹוב אחר מּצד ׁשה ּוא הראׁשֹון ּובעלּה הּצד , אֹותֹו ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשל
האיׁש ׁשּלחּה אם הרי מקֹום. אֹותֹו את ּכלל ירּבה ולא  לע ֹולמים , חלק  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבּה
אדם ּבני לׁשאר אבל  אסּורה , לרא ׁשֹון - האחרֹון האיׁש ימּות כי אֹו ְְֲֲֲֲִִִִֵַַָָָָָָָָָָהאחרֹון

עּמּה. ויזּדּוג יקּום ואחר ֹון מּקדם , ּכמֹו מק ֹום ּתמצא א ּולי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתרת.
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�ההוּ א כּ �� יּפ יׁש  ו�א �ע�מין, חוּ �קא בּ ּה  ©§¨§¦©¨§¦§¨§¨¨¨¥�יּה 
ׁש  אם הא ימוּ ת□אתר. כּ י אוֹ  האחרוֹ ן, האיׁש  חּה  £¨¨¦¦§¨¨¦¨©£¦¨

בּ ני �ׁש אר אב� אסוּ רא, �קדמאה האחרוֹ ן, ¦§©§¦¨£¨£¨¨§©§£©¨¦̈האיׁש 
כּ מ�קדּ מין, אתרא ּת ׁש כּ ח דּ י�מא ּת ׁש ּת רי. ׁש א, ¦§©§¦§¨§©©§¦¨§¦¥§§¦¨̈נ

בּ הדּה . דּ יזדּ וּ וג יקוּ ם ¨£©¦©§¦§¨£©§ואחרוֹ ן

ואעי�מאן קדמיתא, מאּת תיּה  בּ נין �יּה  דּ אית ©§¦¥§¦§¦§¥©§¦¨§¨¦
אתדּ בּ ק יוֹ מא ההוּ א בּ יתיּה , �גוֹ  ¨©§¦¨©¥¥§©האי
חד, סטרין. ּת רין בּ גין דּ מתהּפ כא, קׁש יא ©¦§¦¥§¦§¨§©§¦§¨§©¨§©§בּ חרבּ א
ּת �יתאה. איהוּ  והׁש ּת א �בר, �וֹ ן דּ חת ּת רין ¨¨¦§¦¨§©§©§©¨¥§¨§דּ הא

דאׁש ּת עבּ ד מאנא óúúùàã)ותוּ , à"ð)%הי אחר, בּ יּה  §¨¨§¦§¨£¤¥©¥¥
ׁש ּת ּת ף וי דּ י�יּה , רוּ חא בּ יּה  �מיהב איהוּ  ©©§¦§¥¦¨¥©¥§¦¥¥ייתי
ודּ אי אב� אסוּ רא, דּ איהי �או בּ ּה . ויתדּ בּ ק ©©¨£¨£¦¦§¨¨©©§¦§¨£©בּ הדּה ,

�גרמיּה . איהוּ  בּ יׁש א (ïøîàãë)ׁש ּת וּ פא ¦¨¦¨¦§©§¥

ע�רבּ י וּ מת�וֹ צץ חיי% הוה אוֹ נוֹ , כּ פר איׁש  �ויטס ©¦§¦©¦§©£¨©¦¦§¥©
והוה בּ הדּה , דּ אזדּ וּ ג מאן חמי כּ ד דּ א, ¨£©¨£©¨©§¦§©¥¨©¨¨§¦אּת תא

הּיֹוםמי א ֹותֹו ּביתֹו, לת ֹוְך זֹו את ּומכניס הראׁשֹונה מאׁשּתֹו ּבנים ל ֹו ׁשּיׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשנים ׁשהרי - אחד צדדים. ׁשני ּבׁשביל ׁשּמתהּפכת ק ׁשה  ּבחרב נדּבק ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהּוא

ׁשהׁשּתעּבד ּכלי - ועֹוד  הּׁשליׁשי. ה ּוא ועכׁשו החּוצה, ּדחתה (שהשתתף)היא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ
לא  ּבּה? וידּבק  ע ּמּה ויׁשּתּתף  ׁשּלֹו רּוחֹו ּבּה לתת יבא  הּוא איְך אחר, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹּבֹו

לעצמֹו הּוא רע ׁשּתּוף וּדאי אבל  אסּורה, שבארנו)ׁשהיא .(כמו ְְֲֲִִֶַַַַָָ

מי רּבי  ּכׁשראה הּזֹו, האּׁשה על  ּומתלֹוצץ צֹוחק היה אֹונֹו ּכפר איׁש לויטס ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
אֹומר , והיה עּמּה, לא)מזּדּוג ׁשּנד ּבקת (משלי מי ּכתּוב. אחר ֹון ליֹום ו ּתׂשחק ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

צחֹוק. היא  ּכְך אחר אחר ֹון, ּבאיׁש ְְֲִִַַַָּבֹו
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מאן)éìùî)àìאמר, כּ תיב, אחרוֹ ן �יוֹ ם וּת שׂ חק ¨©©¦§©§©£§¦©
�בתר. איהי חיּ וּ כא אחרוֹ ן, בּ איׁש  בּ יּה  ©¨§¦¦¨¦£©¦§¥¨§©§¦§דּ אתדּ בּ קת

אתרהׁש ּת א, ע� וּ �עיינא, �אהדרא àðìéà)אית à"ð) ©§¨¦§¨©§¨§©§¨©£¨
וע רב וגזעא□חד בּ ע�מא, דּ הוה אה, ©©§¦¨¨§£¨§¨§¨§¦§¨

דּ וד. אבי ׁש י י אבי עוֹ בד ואיהוּ  דּ קׁש וֹ ט, ¦¨¦£©¦¦£¥¦§§¦¨§¨§וׁש רׁש א
דּ קׁש וֹ ט, ׁש רׁש א נפק הי% הוה, דּ אחרוֹ ן אּת מר §¦¨§¨©¨¥¨££©§©§¦¨§דּ הא

דּ א. אתר ¨¨£¦מגּ וֹ 

עא,□א בּ תקּ וּ נא אתּת קּ ן ואהדּ ר□עוֹ בד אה, ¤¨¥¦§¨©§¦¨¦¨¨§©§¨
תקּ וּ ניּה , ע� אתהּפ %, דּ קא דּ אי�נא ¥§©©©§¦¨§¨¨¦§¨§ׁ̈ש רׁש א
אקרי דּ א וע� יאוֹ ת, כּ דקא ואתּת קּ ן בּ יּה , ¥§¦¨©§¥¨§§©¨§¦§¥¦§§¦§ואסּת �יק

ע�מא.עוֹ ב בּ ני ׁש אר הכי, זכוּ  דּ �א מה ד. ¥©§¨¨¨¦§©§¥¨§¨

דּ אי�נא,אתא וׁש רׁש א עקרא ואעדּ ר ּפ �ח איהוּ , ¨¨¦¨©§©§¨¦¨¨§¨§¨§¦¨¨
ואהדּ ר מרירן, מאנפין øãòàå)ונפק à"ð)ואּת קן §¨©¥©§¦§¦¨§©§¨§¦¨©

מק ֹוםעכׁשו  על ּולע ּין לחזר  אילן)יׁש ּבעֹולם,(נ"א ׁשהיה ועליֹון ּגד ֹול אחד  ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשהיה  נאמר ׁשהרי דוד, אבי יׁשי אבי ע ֹובד והּוא  אמת , ׁשל  וׁשרׁש ְְְֱֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹוגזע

הּזה? מהּמקֹום אמת  ׁשר ׁש יצא איְך ֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹאחרֹון,
ּתּקּונ ֹו,אּלא על ׁשהתהּפְך האילן ׁשל הּׁשרׁש וחזר עליֹון, ּבתּקּון  נתקן ע ֹובד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ׁשאר  ּכְך זכּו ּׁשּלא מה  ע ֹובד, נקרא זה ועל ּכראּוי, והת ּתּקן ּבֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹוהתעּלה
העֹולם. ְֵָָּבני

וחזר הּוא הּמרים, מהּפנים  ויצא האילן, ו ׁשר ׁש עּקר את ועדר עבד ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבא,
ונאחז אֹותֹו, ות ּקן אֹותֹו וחּזק ּבנֹו יׁשי ּבא עליֹון . אחר אילן  ׁשל ּבנֹוף  ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָונתקן
ׁשּבא  ּכיון ּבזה . זה  והסּתּבכּו ּבאילן, אילן וחּבר  האחר, העליֹון האילן  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבענפי
ועֹובד  ּבארץ, הּׁשלטֹון ירׁש אז ּבזה . זה ּומאחדים  מסּבכים אילנֹות מצא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֻֻדוד,

זה . את ֶֶַָּגרם
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ע אחרא דּ אי�נא בּ ריּה ,□בּ נוֹ פא ׁש י י אתא אה, §¨§¦¨¨©£¨¦¨¨¨¨¦©§¥
בּ ענּפ וֹ י ואתאחד �יּה , ותקין �יּה , á"ò)ואחסין ä"ò÷) §©£¦¥§¨¦¥§¦§£¨§©§

ע אחרא בּ אי�נא,□דּ אי�נא אי�נא וחבר אה, §¦¨¨©£¨¦¨¨§¦¥¦¨¨§¦¨¨
דּ אתא כּ יון בּ דא. דּ א à"ò)ואסּת בּ כוּ  ò"÷)אׁש כּ ח דּ וד, §¦§§¨¨§¨¥¨§¨¨¨¦©§©

ירית כּ דין בּ דא, דּ א וּ מתאחדן מסתבכן ¦¨¥§¨§¨¨£©§¦¨§©§¦¦¨¦אי�נין
דּ א. גּ רים ועוֹ בד בּ ארעא, ¨¦¨¥§¨§©§¨§ªש�טנוּ 

ו�אבּ כה סבא, סבא אי ואמר, סבא ההוּ א ¨¨©¨¨§¨©¦¨¨¨¨§¨
הׁש ּת א רבּ א, בּ יּמ א דּ ע�ת ,%� ¨§©¨©¨©§©¨§¨¨¥£אמינא

�ס אתּת קּ ן רברבין, ּת הוֹ מי גּ וֹ  הוּ א סבא□אנּת  קא. ©§§§¥©§§¦¦§¨©§©§¨¨¨
ׁש תיק הוית דּ א�מ�א דּ א, גּ רמּת  אנּת  ¦¨¥£¥¨§¦§¨§§©¨§§©¨̈סבא,
יכי�ת �א הׁש ּת א אב� ,%� יאוֹ ת הוה ©¦¨¨¨§©¨£¨¥¨£¨¦§©§בּ קדמיתא,

א בּ יד%, דּ אחיד מאן קוּ ם□ו�ית בּ �חוֹ ד%. אנּת  א §¥©§¨¦¦¨¤¨©§§¦§¨
ואסּת  בּ ס�יקוּ .□סבא ק ¨¨§¦§©¨¦§¦

דּ גוּ ביןעוֹ בד בּ יׁש א, חק� מגּ וֹ  ונפק אתּת קּ ן דּ א, ¥¨¦§¨©§§©¦£©¦¨§¦
ואעדּ ר ואתקין בּ ריּה , יׁש י אתא ¨§©§¦§©§¥§©¦¨¨¦¦בּ יׁש ין.

אמר ּבכה ולא זקן, זקן אי ואמר, זקן עכׁשו אֹות ֹו הּגדֹול?! ל ּים  ׁשּנכנסּת ל ְך נּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּגרמּת א ּתה זקן, זקן  לעל ֹות. הת ּתּקן הּגדֹולים . ה ּתהֹומ ֹות ּבתֹוְך הּוא ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָאּתה
ואין יכל ּת לא עכׁשו אבל ל ְך, נאה היה ּבּתחּלה , ׁשֹותק היית ׁשאלמלא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹלזה,

במעלה . ועלה זקן  קּום ּבלבּדְך. אּתה  אּלא ּביד ְך, ׁשּיאחז  ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמי

והתקיןע ֹובד ּבנֹו יׁשי ּבא רעים. ּבֹורֹות ׁשל רע ׂשדה מּתֹוְך ויצא התּתּקן זה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
זה , ּכל ועם האילן, את  אמר (ועובד)ועדר אם ידע ּתי ולא הּסֹודֹות , סֹוד זה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

הּגלּגּול. ּבני ׁשאר ּכל ידּועים ּבזה  אמר, וּדאי זקן, ּדבריְך, אמר אמר. לא  ְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹואם
אילן) שהתקין זה כל ועם  אילן, התקין ּכׁשּבא (עובד אילן. התקין זה  ּכל עם ְְִִִִֵֶֶָָָע ֹובד



דמשפטים  משפטיםסבא פרשת זוהר בשנה] 171 [יום אדר כג ליום הלימוד קעא סדר

דּ א, כּ � ועם ו�א(ãáåòå)אי�נא, דּ רזין, רזא דּ א ¦¨¨§¦¨¨¨¨¨§¨¦§¨
סבא, מי�% אימא אימא. �א אי אימא, אי ¨¨¨¦¨¥¨¥¨¦¨¥¦¨§©§ידענא
גּ �גּ וּ �א. בּ ני ׁש אר כּ � ידיעאן בּ דא אימא, ¨§¦¥§©§¨¨¦§¨§¨¥©©ודּ אי

(ïé÷úà àðìéà ãáåò à"ð).אתקין אי�נא דּ א כּ � עם ¦§©¨¨¦¨¨¦¥עוֹ בד
דּ נוּ קבּ א ּת ּת אה בּ אי�נא מ�כּ א, דּ וד אתא ¨§§¨¨©¨¨¦§¨§©¦¨¨¨©כּ ד

�קבּ �א ואצטרי% à"ò)אׁש ּת אר, ä"ñ÷ úéùàøá)חיּ ין ¦§§©§¦§§¦§©§¨©¦
כּ  ואתקין דּ אתּת קּ ן, האי אי וּ מה א,□מאחרא, §©£¨¨¦©§¦§¨©§©§¦Ÿ¨

יכ�ין דּ �א בּ ג�גּ וּ �א, דּ אתיין ע�מא בּ ני ׁש אר ¦§©¨§¨§¦§¨§©§¨§¨¥§©§¦̈הכי.
וכּמ ה. כּ ּמ ה אחת ע� הכי, ¨©§¨©©©©¦¨¨§©§¦§�אתּת קנא

בּ עזבּ כ� הוה. הכי ּפ רץ בּ ג�גּ וּ �א. אתהּפ % סטרין §¨¦§¦¦§©©§¦§¨¤¤¨¦£¨Ÿ©
הוה. הכי עוֹ בד הוה. àðìéàהכי àã ìë íòå à"ñ) ¨¦£¨¥¨¦£¨

(ï÷úúàואתדּ בּ ק□וּ בכ דּ רע, מּס טרא אי�נא נפיק א §Ÿ¨¨¦¦¨¨¦¦§¨§©§¦§¨©
בּ קדמיתא, דּ טוֹ ב. בּ סטרא çì)�בתר úéùàøá)ויהי §¨©§¦§¨§§©§¦¨©§¦

רע. יהוּ דה בּ כוֹ ר éëä)ער óåà ïðåà),הכי אוּ ף מח�וֹ ן ¥§§¨©©§¨¦

מאחר . חּיים לקּבל והצטר ְך ה ּנקבה, ׁשל הּתחּתֹון ּבאילן נׁשאר הּמלְך, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָדוד
ּבגלּגּול, ׁשּבאים  הע ֹולם  ּבני ׁשאר - ּכְך ה ּכל  והתקין ׁשהת ּתּקן זה אם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּומה 

וכּמה . ּכּמה  אחת על ּכְך, להת ּתּקן יכֹולים ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹׁשּלא

עֹובד .ּבכל  היה ּכְך ּבעז. היה ּכְך ּפרץ . היה ּכְך ּבגל ּגּול. מתהּפְך הּצדדים  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ
נתקן) האילן זה כל  הּטֹוב.(ועם  ּבּצד נד ּבק ּכְך ואחר  הרע , מּצד אילן יֹוצא ְְִִִֵַַַַַַַָָָָָֹּובּכל

רע. יהּודה ּבכֹור  ער ויהי כך )ּבּתחּלה, אף ּכְך.(אונן ּכל ולא ּכְך אף מחלֹון ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹ
ט ֹוב, ּכְך אחר ויצא  הרע, התעּכל  ּבאּלה ּבֹו(יצא)אבל ׁשּכתּוב (שמואלאֹות ֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

טז) אלהיםא  ּומלְך ּתּקּונֹו, על ּתחּתֹון אילן עֹומד  עכׁשו  עּמֹו. וה ' ראי. ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹוטֹוב
ּגֹוים. ִַעל
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טוֹ ב ונפיק רע, אתעכּ � בּ הני אב� כּ %. כּ � ¦¨§¨¨©§¦¦¨§¨£©¨¨§ו�או
בּ יּה ,(ôð÷)�בתר, דּ כּת יב æè)ההוּ א à ìàåîù)וטוֹ ב §¨©©¦§¦¥§

æè)ראי. à ìàåîù)קיּ ימאע$יהוו הכא עּמ וֹ . Ÿ¦©§Ÿ̈¦¨¨©§¨
גּ וֹ ים. ע� א�הים וּ מ�% תקּ וּ ניּה , ע� ּת ּת אה ¦©¦Ÿ¡¤¤¥§©¨¨©¨¨¦אי�נא

ׁש ירוּ תא ע□דּ כבּ  ויסוֹ דא מעקרא אה,□א, §¥¨§Ÿ¨¥¦¨¨¦¨¦¨¨
�וי ׁש מעוֹ ן ראוּ בן דּ רגּ ין, ¦¥§¦¥§¦§©¨§§¦אׁש ּת רׁש וּ 

בּ יּה , כּ תיב מה èë)יהוּ דה, úéùàøá)את אוֹ דה הּפ עם §¨©§¦¥©©©¤¤
מע$יהו וּת עמוֹ ד וּ כתיב היינוּ □, ãð)דת. äéòùé) §Ÿ̈§¦©©£¦¤¤©§

עקרה יהוּ דה,�ארנּ י אתי�יד דּ כד בּ גין י�דה. ¨¦£¨¨Ÿ¨¨¨§¦§©¦§§¦§¨
ע� הות ו�א בּ דכוּ רא, מתדּ בּ קא נוּ קבּ א ©©£¨§¨§¦¨§©§¦¨§©§©נפקת
כּ יון �אוֹ �דא ׁש רת אתכּ  ו�א בּ אנּפ ין, אנּפ ין ¨¥¨¨§©¨§§¦¨§¦§©§¦§©¨¨¦ּת קּ וּ נהא

�ּה , ואתקין הוּ א, בּ רי% קוּ דׁש א �ּה  ïéôðàדּ נסר à"ñ) §¨©¨§¨§¦§©§¦¨
(ïéôðàá.וּ �אוֹ �דא �אתעבּ רא ׁש רת אתכּ  ¨¨§¨§©§¦§©¨§§¦¥§כּ דין

óã
à"ò ã"÷מוּ בספרא וּת עמוֹ ד ע�□דּ חנוֹ %, �או דת, §¦§¨§£©©£¦¤¤¨©

א אּת מר, רח�□�אה ע� א ¥¨¦§©¤¨©¨¥

יה ּודה .ּברא ׁשית  לוי ׁשמעֹון רא ּובן דרגֹות, הׁשּתרׁשּו עליֹון ויסֹוד מעּקר  הּכל, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ּבֹו? ּכתּוב  כט)מה  הינּו(בראשית מּלדת. וּתעמד  וכתּוב ה'. את אֹודה ה ּפעם ְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

נד) ּדבּוקה (ישעיה נקבה יצאה  יהּודה, ׁשּכׁשּנֹולד מּׁשּום ילדה. לא עקרה ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָֹרּני
אֹותּה ׁשּנּסר ּכיון ללדת. הכׁשרה ולא  ּבפנים ּפנים ּתּקּוניה על היתה  ולא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹֻבזכר,

אֹות ּה, והתקין הּוא ּברּוְך בפנים )הּקד ֹוׁש וללדת .(פנים  להתעּבר הכׁשרה  אז ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ

נאמּובספרֹו אּלא לאה, על  נאמר  לא מּלדת  ו ּתעמד חנֹוְך, רחל,ׁשל על ר  ְְֱֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
מּלדת , ו ּתעמד ד"ה. יה"ּו - ּביהּודה ׁשּנׁשרׁשה אֹותּה ּבניה, על ׁשּמבּכה  ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹאֹותּה
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דּ מבכּ ה ההיא à"ò)אּת מר, ã"÷ óã)ההיא בּ ניה, ע� ¦§©©¦¦§©¨©¨¤¨©¦
מ וּת עמוֹ ד ד"ה. יה"וּ  בּ יהוּ דה: דת,□דּ אׁש ּת רׁש ת §¦§¨¨©¦¨§©©£¦¤¤

אתּת קנא. �א ¨§©§¦¨¨§דּ הא

דּ �עיבּ קדמיתא, כּ □דּ יּ וּ קנא הוה אוֹ "ר□א ראוּ בן: א §©§¦¨¦§¨¦§¥¨£¨Ÿ¨§¥
à')בּ "ן. úéùàøá),אוֹ ר יהי א�הים ויּ אמר ¥©Ÿ¤¡¦§¦

אוֹ ר. שׂ מא�א(ï"á)ימינא סיגאׁש מעוֹ ן בּ ההוּ א אוֹ ר §¦¨¦§§¨¨§©¦¨
דּ כ חבּ וּ רא �ו"י: עוֹ ן. ׁש ם בּ הדיּה  א,□דּ דהבא §©£¨©£¥¥¨¥¦¦¨§Ÿ¨

בּ הדי נוּ קבּ א יהוּ דה: סטרין. מּת רין ¥£©¨§¨§¦§¦¥§¦¨§©§¦§�אתחבּ רא
נוּ קבּ א דּ א ד"ה, דּ כוּ רא. דּ א יה"וּ , מתדּ בּ קת, ¨§¨¨§¨§¨§©§¦¨§דּ כוּ רא

בּ הדיּה . ¥£©©£©דּ הות

אד"ה, ד"ה. דּ רע□אמאי בּ אתדּ בּ קוּ תא ד', א £©¤¨§¦§©§¨§©
ואצטרי% איהי, מסכּ נא דּ �"ת, איהי ¦§§¦§¦¦¨§§¦¤¨¦¦¨£©בּ הדּה ,
וּ �מתבּ �י רע, ההוּ א �אתעכּ �א בּ ג�גּ וּ �א, ¥§§¦§©©¨§©§¦§¨§¦§¨¨¨§�אתבא
וּ �נפקא דּ טוֹ ב, בּ סטרא �צמחא וּ �בתר ¨§¨§§§¨§¦§¨§©§©¨§¨§©§בּ עפרא.

ד"ה. יה"וּ  דּ א, וע� ה'. וּ כדין �עתירוּ , §¨©§¥§¦£©§§¦¦מּמ סכּ נוּ 

נתקנה . לא  ְְֲִֵֶָֹׁשהרי

ּב"ן.ּבּתחּלה  א ֹו"ר - ראּובן ה ּכל  היה העליֹון א)ּדיֹוקן אלהים(בראשית  ו ּיאמר ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
אֹור . ימין אֹור, ׁשם(ב"ן)יהי - עּמֹו ׁשהּזהב סיג ֹּל ּבא ֹות ֹו אֹור , ׂשמאל ׁשמעֹון ְְְְִִִִִֶַָָָָֹ

זכר  עם נקבה  - יהּודה צדדים. מּׁשני להתחּבר הּכל ׁשל  חּבּור - לוי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹעון.
עּמֹו. ׁשהיתה נקבה  ז ֹו - ד"ה זכר. זה - יה"ּו ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָנדּבקת .

ענ ּיה,ד"ה , היא דל"ת , היא עּמּה רע ׁשל  ּבה ּדבקּות ד' א ּלא  ד"ה? לּמה ְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָ
לצמח ואחר ּבעפר , ּולהתּבּלֹות  הרע  אֹות ֹו את  לבער ּבגלּגּול לׁשּוב ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּוצריכה

ד"ה . יה"ּו זה ועל ה '. ואז לעׁשר, מעני ולצאת  הּטֹוב ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּבּצד
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ארבּ יןּפ וּ ק כּ ּמ ה ּת דח�, �א ּת הוֹ מי, מגּ וֹ  ¦§©¨©©§¦¨¥§¦¨̈סבא,
בּ גין יּמ א, דּ תׁש וֹ טט ׁש עתא בּ  ,%� ¦§¨©¥§¦¨£©§¨¦¦§זמינין

כּ מ בּ כה בּ הוּ . דּ ע�מא,□�נייחא מארי ואמר, קדּ מין §©§¨§¨¨§¦§©§¦§¨©¨¥§¨§¨
ע מׁש ריין יימרוּ ן וּ בכי□דּ י�מא סבא, דּ אנא אין, ¦§¨¥§©§§¨¦¨¦©£¨¨¨¨¥

גּ  ו�א□כּ ינוֹ קא. עביד, אנא יקר% דּ ע� קּמ %, י ¦¨©¥©¨§©§¨¨£¨¨¦§¨
�י הוה בּ קדמיתא דּ הא דּ י�י, יקרא ע� ¦¨£¨¦§©§¨§¦¦¨¨§©¨§¦£עבידנא
כּ יון והׁש ּת א רבּ א, בּ יּמ א איעוּ � דּ �א ¨¥¨§©§¨©¨©§¥¨§¨§©§¦§�אסּת ּמ רא,
וּ �נפקא סטרין, בּ כ� �ׁש ּט טא �י אית בּ יּה , ¨§¨§§¦§¦¨§¨§©§¦¦¥¨£©דּ אנא

èë)מניּה . úéùàøá),"אחי יוֹ דוּ " אּת ה åäìåëיהוּ דה à"ñ) ¦¥§¨©¨©¤
('åëå åðééäå àã àîù ìò ïàãåà% ּבּ רו אמרין דּ אנן ¨¦§©©£©§©היינוּ 

�כ אּת ה, ואיהי בּ רוּ % איהוּ  אמר□אּת ה. �א בּ נוֹ י הוּ  ©¨¦¨§¦¦©¨§ª§§¨¨©
א אּת ה, אּת ה.□יעקב איהוּ  דּ א דּ אצטרי%. �אתר א ©£Ÿ©¨¤¨©£¨§¦§§¦¨¦©¨

äúà)דּ א,ׁש מא éàãå à"ð) ּכ אחי", �%□יוֹ דוּ " אוֹ דן הוּ  §¨¨©¤ª§¨¨
ע� אחי", יוֹ דוּ " אּת ה ודּ אי דּ א, ׁש מא ©¤©¨©©©¨¨§©ע�

ּבׁשעה צא לְך מזּמנֹות  ספינֹות ּכּמה ּתפחד, אל הּתהֹומֹות, מּתֹוְך זקן ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֻ
יאמרּו אּולי העֹולם, רּבֹון ואמר , מּקדם ּכמֹו ּבכה  ּבהן. לנּוח ּכדי ּבּים  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשּתׁשּוט
אני  ּכבֹודְך ׁשעל לפני ְך ּגל ּוי ּכתינֹוק. ּובֹוכה  זקן ׁשאני העליֹונים ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּמחנֹות 
לּים אּכנס ׁשּלא לה ּׁשמר לי היה ּבּתחּלה ׁשהרי לכבֹודי, עׂשיתי  ולא ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹעֹוׂשה,
יהּודה  מּמּנּו. ולצאת הּצדדים  ּבכל  לׁשֹוטט  לי יׁש ּבֹו, ׁשאני ּכיון ועכׁשו  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּגד ֹול,

אחיְך, יֹודּוְך הזה)אּתה השם  על  מודים  אּתה,(כולם  ּברּוְך א ֹומרים ּׁשאנּו מה הינּו ְְִֶֶַַַַַָָָָ
ׁשהצטרְך. למקֹום אּלא אּתה, יעקב אמר לא ּבניו לכל אּתה. והיא ּברּוְך ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹהּוא

אּתה . ֶַָזהּו

אתה)הּזההּׁשם  אּתה (ודאי ו ּדאי  הּזה . הּׁשם על ל ְך מֹודים ּכּלם אחיְך. יֹודּוְך ְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֻ
ׁשּכׁשּנקרא  מּׁשּום האחר , הּצד  ונכּפה  הסּתּלק ה ּזה ה ּׁשם  על  אחיְך, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָיֹודּוְך
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אסּת  דּ א, בּ גין□ׁש מא אחרא, סטר ואתכּ פיא ק §¨¨¦§©¨§¦§©§¨§¨©£¨§¦
ו אתקרי אחראדּ כד סטרא נפקת הא אדכּ ר, §©¦§§¥§©§©¨©§©¦§¨©£¨

אית ורברבנוּ  ש�טנוּ  אּת ה, דּ אמרי כּ יון ¦¨§§©§¨§ª¨©¥§©§¨¥¨£©בּ הדּה .
ּת ּמ ן. אתחזיאת ו�א אתכּ פייא, אחרא וסטרא ¨©©¦£§¦¨§¨§©§¦¨£©¨§¦§̈�ּה ,
מּס טרא ואתבּ ריר אתרׁש ים דּ א ׁש מא בּ  ¨§¦¦¦§§¦§¦§§¦¨¨§¦©©ודּ אי
וּ ביׁש  וּ תבירוּ  דּ י�יּה , וש�טנוּ  אסּת �קוּ  ודא ¦¦§¨¦¨§ª§¨¨§¦¨§¨£©אחרא.
דּ א, ׁש מא ע� אחי" דּ יוֹ דוּ " כּ יון אחרא. ¨¨§©¤©§¨¥¨£©¨§¦§�סטרא
אתכּ פיין מיּ ד אוֹ יבי", בּ ערף יד" כּ דין ¨§©§¦¨¦¤§¤Ÿ§§¨¥§¨©אּת ה,

גּ רים. דּ א ׁש מא וּ  ¦¨¨¨§¨©§�גבּ %,

אּת וּ ןידענא דּ א, ׁש מא אּת ה דּ הא ידענא, חבריּ יא ¨©§¨©§©¨¨©§¨§¨©¨§¨¨©
ע אחרא �אתר דּ כּת יב,□אמרין (íéìäúאה, ©§¦©£©©£¨¦¨¨¦§¦

(é÷ע בּ ימינא �עוֹ �ם, כּ הן איהוּ ,□אּת ה ׁש ּפ יר אה. ©¨Ÿ¥§¨¦¦¨¦¨¨©¦¦
ע �יּה  אוֹ דן ׁש מעוֹ ן דּ רבּ י כּ יון וזכה□דּ הא ותּת אין, אין §¨¥¨§©¦¦§¨¥¦¨¦§©¨¦§¨¨

וׁש ּפ יר.□�כ איהוּ  הכי אמר, דּ איהוּ  מה כּ � א, §Ÿ¨¨©§¦¨©¨¦¦§©¦

יׁש ּוגדּלה ׁשלטֹון א ּתה, ׁשא ֹומרים ּכיון האחר . הּצד  א ּתֹו יֹוצא הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻונזּכר,
מהּצד  ונבחר  נרׁשם הּזה  ׁשּבּׁשם  ו ּדאי  ׁשם . נראה ולא נכּפה  האחר והּצד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹלּה,

ּכיון, האחר . לּצד ורע וׁשבר  ׁשּלּה, והּממׁשלה  העל ּיה  וז ֹו ׁשּיֹודּוְךהאחר. , ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
והּׁשם אליְך, נכנעים מּיד איביְך, ּבערף ידְך אז  אּתה, הּזה , הּׁשם  על  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹאחיְך

ּגֹורם. ֵֶַהּזה

עליֹוןידעּתי, למק ֹום א ֹומרים אּתם הּזה, הּׁשם הרי ׁשאּתה ידע ּתי, חברים, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשּכתּוב קי)אחר, ּכיון(תהלים  ׁשהרי הּוא, יפה העליֹון. ּבּימין  לעֹולם, כהן אּתה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

אֹומר, ּׁשהּוא מה ּכל לּכל. וזכה ותחּתֹונים, עליֹונים לֹו מֹודים ׁשמעֹון  ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשרּבי
ויפה . זה  ְֶֶָָּכְך



משפטיםקעו פרשת  בשנה]זוהר  176 [יום  אדר  כח ליום הלימוד דמשפטים סדר  סבא

ואדכּ רוּ אב� �יּה , אמרוּ  �גבּ יּה , מטאן ּת הווֹ ן כּ ד £¨©¤¡¨¨§©¥¦§¥§©§§
כּ ד דּ ת�גּ א, יוֹ מא á"ò)�יּה , æ"ö),ּפ וֹ �ין זרענא ¥¨§©§¨©§©§¨¦

אתק ר הכא כּ הן, אּת ה דּ הא גּ וונין. וּ תרין ©¨§¦¨¨¥Ÿ¨©¨§¦§©¥§¦§©§�חמׁש ין
בּ  בּ ימינא, דּ ברכה כּ %,�אכּ וֹ ס וּ בגין כּ ��. ּפ רוּ דא ¦§¨¨¦¦¨§Ÿ¦¨§¨§¦©

בּ ימינא, כּ וֹ ס אתק ר הכא �עוֹ �ם, כּ הן ¨¦¦¨¨§¦¨¨¨§¥Ÿ¨©אּת ה
יאוֹ ת. ¥¨§§כּ דקא

אּת הוע� �האי אּת ה, יהוּ דה קרא, אמר דּ א §©¨¨©§¨§¨©¨§©©¨
אחי", יוֹ דוּ " יהוּ דה כּ תיב ו�א אחי", ¤©¨§¦§¨§¤©יוֹ דוּ "

א יּת יר, אתר□ו�א אּת ה, דּ אּת "ה. ׁש מא ע� א §¨©¦¤¨©§¨§©¨©¨£¨
אחרא. ו�א דּ א, �ׁש מא אצטרי% ¨£©¨§¨¨§¦¦§§¦̈דּ א,

הוהיהוּ דה, ו�א ּת ניינא, ואבּ א קדמאה, אבּ א §¨©¨©§¨¨§©¨¦§¨¨§¨£¨
ח ּפ רץ□בּ יּה  כּ % וּ בּ גין �ע�מין. וּ פא ¥¦¨§¨§¦§¦¨¤¤

בּ ני �כ� הכי הוה דּ �א מה בּ תוֹ קפוֹ י, בּ יּה  ¥§¨§¦¨¨£¨§©§§¥©¨§¦אתּת קּ ף

ּכׁשּזרענּואבל  ה ּׁשלג יֹום את ל ֹו והזּכירּו לֹו אמרּו אליו , מּגיעים ּכׁשּתהיּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ּברכה  ׁשל ּכֹוס נק ׁשר  ּכאן כהן. אּתה ׁשהרי ּגונים , ּוׁשנים לחמ ּׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּפֹולים
ּכֹוס נקׁשר ּכאן לעֹולם . כהן א ּתה ּכְך, ּומ ּׁשּום  ּכלל , פר ּוד  ּבלי ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָֹּבּימין

ּכראּוי. ִַָָָּבּימין

יהּודה ועל כתּוב  ולא אחי ְך, י ֹודּוְך הּזה לאּתה אּתה , יהּודה ה ּכתּוב, אמר זה ְְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
הצטר ְך זה  מקֹום  - אּתה  אּת"ה. ׁשל ׁשם  על  אּלא יֹותר, ולא  אחיְך ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹיֹודּוְך

אחר . ולא  הּזה, ְֵֵֶַַַֹלּׁשם 

ּכְךיהּודה ּומּׁשּום לע ֹולמים. חּלּוף ּבֹו היה ולא ה ּׁשני, והאב הראׁשֹון האב - ְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָָָֹ
ּבנינֹו ּכְך ועל הע ֹולם . ּבני לכל ּכְך היה ּׁשּלא מה ּבגבּורתֹו ּבֹו התּגּבר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹּפרץ
אם חברים, ׁשּנּוי. ּבֹו ׁשהיה מּבעז, ולא מּפרץ, החׁשּבֹון את מתחיל  ּדוד ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשל

נסּתרים. ׁשהם ּגב על ואף ּבסתר, דברים אמרּתי לא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּתׁשּגיחּו,
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חׁש בּ נא ׁש ארי דּ דוד, בּ ניינא דּ א וע� ¨Ÿ§¤¥¨¦¨§¨¨§¦¨©§¨§̈ע�מא.
אי חבריּ יא, ׁש נּ וּ יא. בּ יּה  דּ הוה מבּ עז, ו�א ¦¨©§©¨¦¥¨£§©Ÿ¦¨§¤¤¦מּפ רץ,

מ �או גּ ב□ּת ׁש גּ חוּ ן, ע� ואף אמינא, קא בּ סתימוּ  ין ©§§¨¦¦¦§¦¨£¥¨§©©©
אינּ וּ ן. ¦¦¦§¦דּ סּת ימין

ׁש וע� רווח יהוּ דה אּת ה.דּ א, דּ אקרי דּ א, מא §©¨§¨¨©§¨¨§¦§¥©¨
ּת ניינא, וזמנא קדמאה, זמנא בּ וּ ריּה  ע� ¨¨§¦¨§¦§¨¨§©¨§¦¥§©̈קם
דּ י�יּה , וזרעא דּ יהוּ דה וּ בנוֹ י �ע�ם. אׁש ּת ני ¥¦¨§©§¨¦§©¨§¦¨§¦¨§ו�א
הכי דּ �ית מה אבינוּ . אּת ה כּ י ואמרין ¦¨¥§©¦¨¨©¦¦§¨§¨אוֹ דן
גּ �גּ וּ �א, בּ ני ׁש אר �ע�מין. גּ �גּ וּ �א בּ ני ¨§¦¥§©§¦§¨§¨§¦¦§©§¦�ׁש אר
�בניינא. גּ וֹ ון �וֹ ן אית אּמ הן, ּת רין אבהן, ¨¨§¦§¨¦¨¨¦¥§¨¨£¥§ּת רין

א אינּ וּ ן,□ורזין דּ תהוֹ מי בּ �בּ א יּמ א, בּ עמקי ין, §¨¦¦¥§¦§¥©¨§¦¨¦§¥¦
ואּת קף אתגּ בּ ר סבא, קוּ ם �וֹ ן. �אּפ קא יכי� ©¨¦§¨©§¦¨¨¨¨©§¦¨©מאן

ּת הוֹ מי. מגּ וֹ  מרגּ �ן אּפ יק ¥§¦¨§§©¦©¨§§בּ תוּ קפ%,
óã

á"ò ã"÷,אוֹ �ידבּ עז כּ ד ׁש נּ וּ יא, בּ יּה  דּ הוה אתחזי Ÿ©¦§¨¥§£¨¥¦¨©¦
עוֹ בד דּ הא àãáåò)�עוֹ בד, à"ñ)ׁש נּ וּ יא בּ  §¥§¨¥§¦¨

ּפעםועל  ּבריֹו על  עמד  אּת"ה. ׁשּנקרא הּזה הּׁשם את הרויח יה ּודה  ּכְך ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻ
ואֹומרים מֹודים וזרעֹו יהּודה  ּובני לעֹולם. הׁשּתּנה ולא ׁשנּיה ּופעם ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֹרא ׁשֹונה
הּגלּגּול, ּבני ׁשאר לעֹולמים . ה ּגל ּגּול ּבני ל ׁשאר  ּכן ּׁשאין מה אבינּו, אּתה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּכי
הם הּים, ּבעמקי הּלל ּו וסֹוד ֹות  לּבנין. ּגון להם  יׁש אּמהֹות, ׁשּתי אבֹות, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשני
ּבחזק ְך והתחּזק התּגּבר זקן, קּום  א ֹותם ? להֹוציא יכֹול מי ה ּתהֹומֹות, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּבלב

הּתהֹומֹות! מּתֹוְך מר ּגל ּיֹות ְְְִִֵַַָוהֹוצא

עֹובדּבעז ׁשהרי עֹובד , את  ּכׁשה ֹוליד ׁשּנּוי  ּבֹו ׁשהיה ּבׁשּנּוי.(מעשה)נראה הּוא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
ּתאמר  ואם ׁשּנּוי . עׂשה ׁשּלא הראׁשֹון האב הּוא  ּבעז, הּוא  אבצן ּכְך. ְְִִִִֶַַַָָָָָָֹֹֹלא
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קדמאה, אבּ א הוּ א בּ עז, הוּ א אבצן הכי. �או ¨¨§©¨©©Ÿ©§¦¦¨¨הוּ א.
כּ ד ודּ אי הוה, איהוּ  ּת ימא, ואי ׁש נּ וּ יא. עבד ©©©¨£¦¨¥¦§¨¦¥¨¨§דּ �א
ּת קּ יף דּ הוּ א מאן הוה, בּ יּה  דּ א, �עוֹ בדא ¦©§©¨£¥¨¨¨§©§¦אּת ער

דּ �א בּ גין הוה. בּ יּה  וּ כ�יתא á"ò)כּ אריא ã"÷ óã)הוי� §©§¨§¥¨¥£¨§¦§¨¤¥
מ ואתהדּ ר בּ דוד, בּ יּה  קדמאה,□ׁש נּ וּ יא �עקרא ה ¦¨¥§¨¦§¦§©¨¦¨§¦¨¨©§¨¨

כּ  דּ יהא וכ□בּ גין חדא. וׁש �ׁש �א חדא, מאבּ א א□א §¦¦¥Ÿ¨¥©¨£¨§©§§¨£¨§Ÿ¨
וע� דּ דוד. דּ זרעא בּ ג�גּ וּ �א ׁש נּ וּ יא הוה ו�א ©§¦¨§¨§©§¨§¦§¨¦¨£¨§©חד,
כּ ��. ׁש נוּ ייא בּ �א סוֹ פא, ועד מריׁש א אּת ה ¨§¨¦§¨©§¨¥¥¨©̈דּ א,

יהוּ דההׁש ּת א, דּ יּמ א. �בּ א מעמקי סבא, נפקת ©§¨©§©¨¨¥¦§¥¦¨§©¨§¨
ו�א סוֹ פא ועד מריׁש א ודּ אי ¨§¨©§¨¥¥©©¨©אּת ה,

א אּת ה, �אתקרי בּ נין, ׁש אר �כ� �יּה □אתחזי א ¦§¨¥§¨§©§¦§¦§§¥©¨¤¨¥
אתבּ ריר, דּ הכי דּ דוד, חוּ �קיּה  זכּ אה ¦§§¦¦¨§¦¨§¥¨¨¨©§¦בּ �חוֹ דוֹ י.

בּ ארעא.□ואסּת  נׁש א דּ בני עקרא מ אר ק §¦§©¨¦§¨¦¨¨¦§¥¨¨§©§¨

מאייוֹ דוּ " �יּה , מבּ עי ע�מא בּ ני כּ � יוֹ דוּ " ©¥¥¨¦¨§¨¥§¨¤©אחי",
א אחי". �א□טעמא ע�מא, בּ ני כּ � ארח א ©§¨©¤¤¨Ÿ©¨§¥¨§¨¨

ּכׁשהתעֹורר  וּדאי היה, ּכארי ׁשה ּוא ּגּבֹור  ׁשהּוא מי ּבֹו, היה  הּזה לּמעׂשה  ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּכדי  הראׁשֹון לעּקר הּדבר וחזר ּבדוד, ׁשּנּוי יהיה ׁשּלא  ּכדי ּבֹו, היה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹּוכלביא
ּבּגלּגּול ׁשּנּוי היה ולא אחד, והּכל אחת . וׁשלׁשלת אחד, מאב יהיה  ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹׁשהּכל

ּכלל. ׁשּנּוי ּבלי ס ֹוף, ועד מראׁש א ּתה, זה ועל  ּדוד. זרע ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשל

סֹוף,עכׁשו  ועד מראׁש וּדאי א ּתה, יה ּודה  הּים. לב ׁשל מעמק זקן  יצאת ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ׁשל חלק ֹו א ׁשרי לבּדֹו. לֹו אּלא אּתה, ׁשּיּקראּו הּבנים  ׁשאר לכל ראּוי  ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹולא 

ּבארץ. אדם ׁשל העּקר  מּׁשאר  והתעּלה נבחר ׁשּכְך ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָּדוד

א ּלא יֹודּוָך אחיְך? הּטעם מה  להיֹות ! צריְך היה  העֹולם ּבני ּכל יֹוד ּוְך ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָאחיְך,
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א �ג�גּ וּ �א, ואחא□מתיבּ מין דּ אחין, מּס טרא א ¦§©§¦§¦§¨¤¨¦¦§¨§©¦§¨¨
�יּ בוּ מא, àîåáéì.)אזדּ מן úðîãæà ,êîøâá äúàå)והכא ¦§¨©§¦¨§¨¨

מחד□כּ  ו�א מנּ ייהוּ , ׁש ּת �ׁש � י דּ �א יוֹ דוּ ", אחי" הוּ  ª§©¤§¨¦§©§¥¦©§§¨¥¨
א דּ מ�כוּ , ׁש �ׁש וּ �א בּ �חוֹ ד%.□מנּ ייהוּ , אּת ה א ¦©§¦§¨§©§¤¨©¨¦§¨

נפק, וּ מינ% עבדת, אּת ה סוֹ פא ועד מריׁש א ©¨¨¦©§©¨©¨©§¨¦¥¨©אּת ה,
וגזעא ׁש �ׁש וּ �א àôåâå)כּ � àð÷åéã).דּ אריה ¨¦§¨§¦§¨§©§¥

דּ אחי",בּ ני", �ׁש נּ וּ יא אתעברוּ  דּ �א אריה, בּ ני ¨¤§¥©§¥§¨¦§£¨§¦¨§¨¤
�גדי, ו�א �ׁש וֹ ר, ו�א �ט�ה, אתח�פוּ  ¦§¦¨§§¨§¤¨§¨§§¦̈�א

והאח האחים, ׁשל  מהּצד  אּלא לגלּגּול מתיּבמים לא העֹולם ּבני ּכל  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּדר ְך
ליּבּום, ליבום )מזּמן הזדמנת  בעצמך יׁשּתלׁשל(ואתה ׁשּלא יֹוד ּוְך, אחיְך ּכל וכאן , ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻ

ועד  מרא ׁש אּתה לב ּדְך. א ּתה אּלא הּמלּוכה , ׁשלׁשלת  מהם מאחד  ולא ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹמהם
וגזע הּׁשלׁשלת  ּכל  יצא ּומּמְך ע ׂשית , אּתה וגוף)סֹוף  האריה .(דמות  ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

לׁשֹור ּבני ָך ולא לטלה התחּלפּו לא אחיְך, ׁשל לׁשּנּוי עברּו ׁשּלא אריה , ּבני  ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
את  סּים  ואריה לבנֹות , התחיל אריה א ּלא  אחר, ּדיֹוקן  לׁשּום ולא לגדי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹולא 
אחיְך, מּצד גל ּגּול ּבא ׁשאלמלא אריה, ּבני הם  ׁשּלְך הּׁשלׁשלת  ּכל  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּבנין.
היה  ׁשּלא אחיְך, יֹוד ּוְך ולכן באּלה. א ּלה  ויתערבּו ה ּדיֹוקנאֹות  ּכל  ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹיתחּלפּו
ער ּבּוביה  ּבְך היה ׁשּלא הרם, ידְך ּבניְך. ׁשל הּׁשל ׁשלת ּבגלּגּול  מהם ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאחד 
ּכרע ׁשלחנ ְך. על לאחר טרף  היה ׁשּלא עלית, ּבני מ ּטרף והינּו מהם. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻאחרת
ּפרץ, את להקים ּכארי התּגּבר ּכְך אחר  אֹונן . ּבמיתת - רבץ ער. ּבמיתת  -ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשּכת ּוב יקימּנּו? מי זרח. את  להקים לח )ּוכלביא עֹוד (בראשית  יסף ולא  ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ
מי  זֹו. אּׁשה אסּורה  ׁשאמר  הּוא מי יקימּנּו, מי פסק . ולא ותרּגּום: ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָלדעּתּה,

והׁשלי  הֹואיל  ׁשאמר, ז ֹו,ה ּוא יבמה יֹותר, ל ְך הצטרכה  לא צרכיה, את מה  ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
מי  אבל מּמּנה. לפרׁש ונראית  יֹותר, לְך הצטרכה  לא דרכיה, ׁשהׁשלימה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹּכיון
ּבמעיה . ׁשּמכׁשּכׁש מי ה ֹוציאה ׁשהרי  ׁשּלֹו, היא והלאה ׁשּמּׁשם  ו ּדאי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָיקימ ּנּו,
אֹותֹו אּלא לּמה? אביו  ׁשהיה יהּודה ועֹוד, לּמה? האדם אחי ּכאן, נסּתר ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָָָָָָָסֹוד 
ּבכל קטרּוגים עליו מקטרג א ֹות ֹו, ׁשּׁשֹומר  ׁשּמי רֹואה ּבמעיה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּמכׁשּכׁש
ּובאים אחרת, רּוח אֹותּה אחר מזמין ׁשּיצא , ּכיון לצאת. ורֹוצה  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּצדדים
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א אחרא, דּ יּ וּ קנא �ׁש וּ ם �מבני,□ו�א ׁש ארי אריה א §¨§¦§¨©£¨¤¨©§¥¨¥§¦§¥
נינהוּ . אריה בּ ני ׁש �ׁש וּ �%, כּ � בּ ניינא. סיּ ים §¦¥§©¥§¨§¦¨¨¨§¦¥¦¥§©§ואריה

יתח דּ אחוּ %, מּס טרא גּ �גּ וּ �א אתא פוּ ן□דּ א�מ�א §¦§¨¥¨¨¦§¨¦¦§¨§©¦§©§
א ויתערבוּ ן דּ יּ וּ קנין, בּ א□כּ � יוֹ דוּ "□ין דּ א וע� ין. ¨¦§¦§¦§¨§¦¥§¦¥§©¨

ׁש �ׁש �אה דּ  בּ ג�גּ וּ �א מנּ הוֹ ן, חד הוה דּ �א ¨¨§§©§¨§¦§§¦©¨£¨§¤©אחי",
אחרא ערבּ וּ ביא בּ % הוה דּ �א זקיף, יד" ¨£©¨§§¦¨¨£¨§¦¨§¨¨§¦דּ בנ%.
טרּפ א הוה דּ �א ע�ית, בּ ני מּט רף והיינוּ  ¨§©¨£¨§¦¨¦§¤¤¦§©§§©¦מנּ ייהוּ .
רבץ, ער. בּ מיתת כּ רע, ּפ תוֹ ר%. ע� ©¨¥©¦§©¨¨¨©¨£©§�אחרא
�פרץ. �אקמא כּ ארי, אתגּ בּ ר �בתר אוֹ נן. ¤¤§¨¨¨§¦£©¨©§¦©¨§¨©¦§בּ מיתת

דּ כּת יב, יקימנּ וּ , מי �זרח. �אקמא (úéùàøáוּ כ�ביא, §¨¦§¨¨¨§¤©¦§¦¤¦§¦
(çìמי ּפ סק. ו�א ותרגּ וּ ם �דעּת ּה . עוֹ ד יסף ¦©¨¨§§©§¨§©§©¨Ÿ§ו�א

מאן דּ א. אּת תא אסוּ רה דּ יימא, הוּ א מאן ©¨¨§¦¨£¨¥§©¤¦§יקימנּ וּ ,
�א ארחהא, ואׁש �ימת הוֹ אי� דּ יימא, ¨¨¨§¨©¦§¦§¦¨¥§הוּ א
דּ אׁש �ימת כּ יון דּ א, יבמה יּת יר, %� ©¦§©§¨¥¨¨¨§¦©¨¨¦§§¦אצטריכא
ואתחזיאת יּת יר, %� אצטריכת �א ©¦£§¦§¦©¨©¦§§¦¨¨¨§̈ארחהא,
מּת ּמ ן ודּ אי יקימנּ וּ , מי אב� מינּה , ¨©¦©©¤¦§¦¨£¨¦¨§¨§¦§�אתּפ רׁש א
ׁש  דּ מכׁש כּ  מאן אּפ יק דּ הא דּ י�יּה . איהי ¥§©§¦©¦©¨§¥¦¦¦¨§¨§וּ �ה�אה
אמאי. נׁש  דּ בר אחוּ ה הכא, סתימא רזא ©£¨©§¨¨¨¨¨¦§¨¨¨¨§¦בּ מעהא.

ׁשּמקטרג הּקׁשה ה ּקטרּוג  ּבכח מּקדם ּכמֹו ׁשּנבנה עד מּקדם, ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹלהּכנס
ּבהתחלה  יהּודה. ׁשל חלקֹו אׁשרי הּזֹו. האּׁשה ל ֹו מּתרת  והלאה מ ּׁשם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻּבאחיו.

ּבכחֹו ּומתּפּׁשט ׁשּמתּגּבר אריה, ּכְך אחר ּגּור. כך )היה וסּים(ואחר  ּכאריה. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
רנּו. ׁשאמ ּכמֹו יה ּודה , זה  ועל ּכְך, לא העֹולם ּבני ׁשאר  ּכל ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָֹּבלביא.
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א אמאי. אבוֹ י דּ הוה יהוּ דה ההוּ א□ּת וּ  א, §¨§£¨££©¤¨©
�יּה , נטיר דּ הוה דּ מאן חמי בּ מעהא, ׁש א ¥¦¨¨£§©§¥¨¨¨§¦¨¥§©§¦דּ מכׁש כּ 
�אּפ קא. בּ עי סטרין. בּ כ� קטרוּ גין, �יּה  ¨¨©§¥¨¦§¦¨§¦§¦¥¥§©§מקטרג

ההוּ א �אחרא זּמ ין דּ נפיק, ואתייןכּ יון אחרא, רוּ ח ¥¨§¨¦©¦§©£¨©©©£¨§©§¨
כּ מ כּ מ□�אע�א דּ אתבּ ני עד קדּ מין,□קדּ מין, §¨¨¨§¦§©§¦©§¦§§¥§¦§©§¦

מּת ּמ ן בּ אחוּ ּה . מקטרג דּ קא ּת קּ יף דּ קטרוּ גא ¨©¦¨§¥§©§¨§¦©¨§¦§¨¥§בּ חי�א
חוּ �קא זכּ אה �יּה . דּ א אּת תא ׁש ריאת ¨¨¨¨©¥¨¨§¦©¦¨¨§¨§וּ �ה�אה
דּ קא אריה, �בתר גּ וּ ר. הוה בּ קדמיתא ¨§¥§©©¨§¨£¨¦§©§¨¦דּ יהוּ דה,

בּ חי�יּה  ואתּפ  ט וסיּ ים(øúáìå)אתגּ בּ ר אריה. ¦§©¨§¦§¨©§¥¥©§¥§¦¥
דּ א וע� הכי, �או ע�מא בּ ני ׁש אר כּ � ¨©§¦¨¨¨§¨¥§©§¨¦¨§בּ �ביא.

כּ דקאמרן. ¨§¨©§¦¨§יהוּ דה
óã

à"ò ä"÷כּ דקאמרן.ראוּ בן ּת �תא, הא �וי, ׁש מעוֹ ן §¥¦§¥¦¨§¨¨¦§©¨§¨
וכ בּ הדייהוּ , אתחבּ ר א□יהוּ דה §¨¦§©¨©£©§§Ÿ¨

יאוֹ ת. ¥¨§§כּ דקא

נביאיי(שׂ כר דּ ינקי אתר ירכין. ּת רין זבוּ �וּ ן, ¦¨¨§§¥©§¦£¨§©§¥§¦¥
כּ תיב ימינא, ירכא י(שׂ כר (éøáãקׁש וֹ ט. §¦¨¨©§¨§¦¨§¦

עּמם,ראּובן  התחּבר יה ּודה  ׁשאמרנּו. ּכמֹו ׁשל ׁשה, הרי - לוי ׁשמעֹון ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
ּכראּוי. ְַָָֹוהּכל

ימין,י ּׂששכר יר ְך יּׂששכר האמת . נביאי ׁשּיֹונקים מקֹום  ירכים. ׁשּתי  ּוזבּולּון ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
לעּתים בינה יֹודעי יּׂששכר ּומּבני שמאל )ּכת ּוב ירך  וכתּוב(זבולון לג), ׂשמח(דברים  ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָ

ּכת ּוב ּגדֹול  ּוב ׁשעּור ּבצאתְך. מט)זבּולן והּוא (בראשית  יׁשּכן יּמים לחֹוף זבּולן ְְְְְְְִִִֵֶַָָֹֻֻ
ׁשעּור צידן. על ׁשּוירכתֹו מּׁשּום הּטעם? מה אנּית . שלו)לחֹוף  צידֹון.(הירך עד ְְְֳִִִִִֶַַַַַַָָֹ
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(áé à íéîéäעּת ים� בינה יוֹ דעי י(שׂ כר ïåìåáæוּ מבּ ני à"ñ) ¦§¦¦¨¨§¥¦¨¨¦¦
ìàîù àëøéà(,וּ כתיב(âì íéøáã),"בּ צאת זבוּ �וּ ן שׂ מח §¦§©§§¥¤

כּ תיב, רברבא, èî)וּ בׁש עוּ רא úéùàøá)חוֹ ף� זבוּ �וּ ן §¦¨©§§¨§¦§§
בּ גין טעמא. מאי אניּ וֹ ת. �חוֹ ף והוּ א ׁש כּ ן י ¦§¨§©©¦¢§§Ÿ§¦¦©יּמ ים

ׁש יעוּ רא צידוֹ ן. ע� äéãéã)דּ וירכתוֹ  êøéã à"ñ).צידוֹ ן עד §§©§¨©¦¦¨©¦

�עיבּ נימין, דּ הא□אׁש ּת אר ירכין, בּ ין (úéùàøáא ¦§¨¦¦§§©§¥¨¥©§¦§¨
(á"ò â"î÷,בּ ארעא דּ יּ וּ קניּה  הוה ¨§©§¥§¦¨£¥יוֹ סף

מׁש ה, אׁש ּת ּמ ׁש  ועּמ יּה  דּ א, בּ ע�מא ¤Ÿ©¨§¦¥¦§¨¨§¨§¨§©§¦§וּ �אׁש ּת ּמ ׁש א
âé)דּ כּת יב, úåîù). ֹעּמ ו יוֹ סף עצמוֹ ת את מׁש ה ויּ קּ ח ¦§¦©¦©Ÿ¤¤©§¥¦

אסּת  �עי□בּ נימין דּ ע�מא.□ק צדּ יקוֹ  בּ נימין א, ¦§¨¦¦§©¨§¥¨¦§¨¦©¦§¨§¨

בּ ירכאמברכין ואׁש ר. גּ ד ונפּת �י דּ ן �תּת א, §¨§¦§©¨¨§©§¨¦¨§¨¥§©§¨
ּפ רקא דּ רג�א. ּפ רקא עד דּ ן ¨§¦¨§©§¨§¦©¨¨¨§שׂ מא�א,

ּולה ׁשּתּמׁשּבנימין ּבארץ , דיֹוקנֹו היה יֹוסף ׁשהרי הירכים, ּבין למעלה  נׁשאר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ׁשּכת ּוב מׁשה, הׁשּתּמׁש ועּמֹו הּזה , יג)ּבעֹולם עצמֹות (שמות את  מׁשה ו ּיּקח ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

עֹולם. ׁשל  צּדיקֹו ּבנימין למעלה, הסּתּלק ּבנימין עּמֹו. ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָיֹוסף

ע"א)(דף עד ק"ה ּדן - ׂשמאל ּבירְך ואׁשר. ּגד  ונפּתלי ּדן - למּטה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹמברכים
ּברגליו . קל ׁשלחה, א ּילה נפּתלי ּכְך ּומ ּׁשּום  נפּתלי, הרגל ּפרק הרגל, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻּפרק
ימין, עקב ׁשל ּפרק אׁשר העקב. ּפרק  עד  עקב, יגד והּוא  ּגד, ימין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻּביר ְך

ּברז וכתּוב  רגלֹו, ּבּׁשמן ּדיֹוקנא ֹות וטבל הם אּלה ּכל מנעליְך. ּונחׁשת ל ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
בהם נתקנה  הּזה , ּבעֹולם מ ּמׁש ּברּיֹות  ׁשהיּו ּומ ּׁשּום  ׁשּלמעלה . ּדיֹוקן  ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעליֹונים,
ׁשּנתּפּׁשטּו הת ּפּׁשטּיֹות עׂשרה ׁשּתים ה ּללּו הּפרקים  עׂשר ּבׁשנים ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּׁשכינה
ׁשל הת ּפּׁשט ּיֹות עׂשר. ׁשנים  יׂשראל  ׁשבטי אּלה ּכל  ׁשּכת ּוב מּיׂשראל, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻמּמׁש
להיֹות  ּכרא ּוי, ּבנין להי ֹות מ "י ׁשל ׁשם  להתּפּׁשטּות נקראים . אּלה ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָיׂשראל ,

חּבר מ"י ּבכלל. יׂשראל  הּוא  אּל"ה אלהים. ׁשם ׁשל ּבכלל אּלה (ברא)יׂשראל  ְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
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ק� ׁש �וּ חה, איּ �ה נפּת �י כּ %, וּ בּ גין נפּת �י. ©¨§¨¨©¦¨§©¨¦§¦¨§©¨§©§דּ רג�א
עד עקב, יגוּ ד והוּ א גּ ד, ימינא. בּ ירכא ©¥¨¨§¨¨¦§¨§©§§©§בּ רג�וֹ י.

ימינא. דּ עקב ּפ רקא אׁש ר דּ עקב. âì)ּפ רקא íéøáã) ¦§¨§¨¥¨¥¦§¨§¨¥§¦¨
מנע�י". וּ נחׁש ת בּ רז� וּ כתיב רג�וֹ . בּ  מן ¤¨§¦¤Ÿ§¤§©¦§§©¤¤©¥§וטוֹ ב�

א ע□כּ � דּ יּ וּ קנין אינּ וּ ן דּ �עי□ין, דּ יּ וּ קנא א.□אין, ¨¦¥¦¦§¦¦¨¦¦§¨¦§¥¨
בּ הוּ  אתקנת ע�מא, בּ האי מּמ ׁש  בּ ריין דּ הווֹ  §©§©¦¨§¨©§¨©¨§¦£©¦§וּ בגין

à"ò)ׁש כינּת א, ä"÷ óã)ּת ריסר□בּ א ּפ רקין, ּת ריסר ין §¦§¨§¦¥§¥©¦§¦§¥©
דּ כּת יב, מּמ ׁש . מיּ שׂ רא� דּ אתמתחוּ  (úéùàøáמתיחין, §¦¦§¦§§¨¦¦§¨¥©¨¦§¦

(èîא מתיחין□כּ � עשׂ ר. ׁש נים ישׂ רא� ׁש בטי ה ¨¥¤¦§¥¦§¨¥§¥¨¨§¦¦
א דּ מ"י,□דּ ישׂ רא�, ׁש מא �אתמּת חא אקרוּ ן. ה §¦§¨¥¥¤¦§§¦§©§¨§¨§¦

בּ כ��א ישׂ רא� �מהוי יאוֹ ת, כּ דקא בּ ניינא ¨¨§¦¥¨§¦¥¡¤§¥¨§©¨¨§¦¥¤§�מהוי
א דּ א�הים. ׁש מא מ"י□דּ  בּ כ��. ישׂ רא� איהוּ  "ה ¦§¨¤¡¦¥¤¦¦§¨¥¦§¨¦

àøá)חבּ ר à"ð)ע�□א ׁש �ים בּ ניינא והוה בּ הדיּה , ה ¦¥¥¤©£¥©£¨¦§¨¨§¦©
מּמ ׁש . חדא ׁש מא ¨©¨£¨§¥§תקּ וּ ניּה ,

דּ עשׂ ו,הדא ממנא ההוּ א �יעקב, �יּה  דּ אמר הוּ א £¨§¨©¥§©£Ÿ©§¨¨§¥¨
áì)דּ כּת יב, úéùàøá),א�הים עם שׂ רית (íòכּ י ¦§¦¦¨¦¨¦¡¦

מּמׁש. אחד  ׁשם  ּתּקּונֹו, על ׁשלם ּבנין והיה ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָעּמֹו,

ׁשּכת ּובזהּו עׂשו , ׁשל הממּנה אֹותֹו ליעקב ל ֹו לב)ׁשאמר ׂשרית (בראשית ּכי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
אלהים, ותוכל )עם אנשים  אּלה,(עם ּכל ראׁשֹון. ּבבנין ראׁשֹון ּבתּקּון למעלה , ְְְְְֱִִִִִִֵֶַָָָֹ

וחס עֹולמים . ּולעֹולמי לעֹולם ליׂשראל ּכּליֹון אין ולכן הּוא. ראׁשֹון ּבנין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָו ּדאי
ׁשּכת ּוב זהּו היה. לא  ה ּזה ה ּׁשם יכלּו, אלמלא ז)ו ׁשל ֹום, את (יהושע והכריתּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשם הראׁשֹון, הּבנין זה הּגדֹול  ׁשם הּגדֹול. ל ׁשמְך ּתעׂשה ּומה הארץ מן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשמנּו
ּבּגל ּות, ׁשּיׂשראל ועכׁשו אלהים . הּבנין,(יתחבר)הראׁשֹון ּכל נפל  ּכביכֹול ְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
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(ìëåúå íéùðàבּ בניינא□�עי קדמאה, בּ תקּ וּ נא א, §¥¨§¦¨©§¨¨§¦§¨¨
א כּ � וע�□קדמאה. איהוּ . קדמאה בּ ניינא ודּ אי ה, ©§¨¨¨¥¤©©¦§¨¨©§¨¨¦§©

ע�מין. וּ �ע�מי �ע�ם �ישׂ רא�, ׁש ציאוּ  �ית ¦§¨¥§¨§©¨§¥¨§¦§¦§¥̈דּ א,
הוי, �א דּ א ׁש מא יׁש ּת ציאוּ , א�מ�א וׁש �וֹ ם ¥£¨¨¨§¦§§¦¥¨§¦¨§¨§וחס

דכתיב, הוּ א æ)הדא òùåäé)מן ׁש מנוּ  את והכריתוּ  £¨¦§¦§¦§¦¤§¥¦
דּ א, גּ דוֹ �, ׁש מא הגּ דוֹ �. �ׁש מ" ּת עשׂ ה וּ מה ¨¨¨§¨©§¦§¥£©©¤¨̈הארץ
והׁש ּת א א�הים. קדמאה ׁש מא קדמאה, ¨§©§¦Ÿ¡¨¨§©¨§¨¨§©¨¨§¦בּ ניינא
נפ�. בּ ניינא כּ � כּ ביכוֹ � בּ ג�וּ תא, אינּ וּ ן ©¨¨¨§¦¨¨§¦¨¨§¦¥¨§¦§דּ ישׂ רא�
�בנוֹ י הוּ א בּ רי% קוּ דׁש א יפרוֹ ק כּ ד דּ אתי, §¦¦§¨§§¦©¥¨§¨§¦§�זמנא

וא(øáçúî)מגּ �וּ תא, בּ פרוּ דא□מ"י דּ הוה "ה ¦¨¨¦§¥¤§£¨§¥¨
יהא דּ א�הים ׁש מא וּ  כּ חדא, יתחבּ רוּ ן ¥§¦Ÿ¡¤¨§¨£©§©§¦¨¨§בּ ג�וּ תא,
הוּ א הדא יתבּ סם. וע�מא תקּ וּ ניּה , ע� ¨£¨§§¦¨§¨§¥§©¦§ׁש �ים

ñ)דכתיב, äéòùé)א וכיּ וֹ נים□מי ּת עוּ פינּ ה כּ עב ה ¦§¦¦¥¤¨¨§¤¨§©¦
ארבּ תיהם. ¤¥ªŸ£¤א�

ואוּ בגין מי כּ תיב �א חדא, ׁש מא א□דּ איהוּ  א□ה, §¦§¦§¨£¨¨§¦¦§¥¤¤¨
א והוּ א□מי ּפ רוּ דא, בּ �א חדא, ׁש מא ה, ¦¥¤§¨£¨§¨¦¨§

ׁשהיּו ואּל"ה מ"י מהּגלּות , ּבניו את  ה ּוא ּברּוְך הּקד ֹוׁש ּכׁשּיגאל לבא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹולעתיד
והעֹולם ּתּקּונֹו על ׁשלם יהיה האלהים וׁשם כאחד , יתחּברּו ּבּגל ּות ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹבפרּוד

ׁשּכת ּוב זהּו ס)יתּבּסם. ארּבתיהם.(ישעיה אל  וכּיֹונים ּתעּופינה ּכעב אּלה מי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

ללא ּומּׁשּום אחד  ׁשם אּלה, מי א ּלא  ואּלה , מי כתּוב לא אחד, ׁשם ׁשהּוא ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹ
מעל האם ּכביכֹול  למעלה, מי התעּלה  ּבּגלּות  ׁשעכׁשו אלהים. וה ּוא ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹפרּוד,
הרא ׁשֹון, הּגדֹול  העליֹון הּׁשם ׁשה ּוא ׁשלם , ׁשהיה  והּׁשם נפלּו, והּבנים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּבנים ,
ׁשּיּבנה  הּזה  הּׁשם על ּכנסּיֹות  ּבבּתי ּומקּדׁשים מתּפללים  אנּו זה ועל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָנפל.
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אסּת  בּ ג�וּ תא, דּ הׁש ּת א �עיק□א�הים. א,□מי ¡Ÿ¦§©§¨§¨¨¦§©¨¦§¥¨
דּ הוה ׁש מא וּ  נפ�וּ . וּ בנין בּ נין. מע� אימא ¨£§¨§§©¦§¦§©¥¨¦¨§¦כּ ביכוֹ �

ע ׁש מא דּ הוּ א נפי�.□ׁש �ים, קדמאה, רברבא אה §¦§§¨¦¨¨©§§¨©§¨¨¨¦
ע� כּ נסיּ וֹ ת, בּ בּת י ׁש ן וּ מקדּ  מצ�ן, אנן דּ א, ©¦¥§¥¨§¨§©§¨¨§¨£¨©§וע�
יתגּ דּ � ואמרי דּ הוה. כּ מה דּ יתבּ ני דּ א, ©©§¦¥§©§¨£§¨§¥§§¦§¨¨§ׁש מא

אמן רבּ א. ׁש מיּה  ׁש  á"ò)ויתקדּ  ä"ñ÷)רבּ א ׁש מיּה  יהא §¦§©©§¥©¨¨¥§¥§¥©¨
דּ כ קדמאה ההוּ א רבּ א. ׁש מיּה  מאן א,□מבר%. §¨©©§¥©¨©©§¨¨§Ÿ¨

א בּ ניינא �יּה  דּ �ית יתבּ ני□בּ גין �א מ"י בּ הדן. א §¦§¥¥¦§¨¨¤¨©£¨¦¨¦§§¦
א בּ א□�עוֹ �ם, מי□א זמנא, בּ ההוּ א דּ א, וע� ה. §¨¤¨§¥¤§©¨§©¦§¨¦

ׁש מא□א דּ הא ע�מא, כּ � ויחמוּ ן ּת עוּ פינּ ה. כּ עב ה ¥¤¨¨§¤¨§¤¨¨§¨§¨§¨
דּ א□ע רבּ א ׁש מיּה  ואי תקּ וּ ניּה . ע� אתּת קּ ן אה ¦¨¨¦§¨©©§¥§¦§¥©¨¨

ׁש  ישׂ רא� הא תקּ וּ ניּה , ע� ואתבּ ני ע�□אתקּ ן, יטין ¦§©§¦§§¦©§¥¨¦§¨¥©¦¦©
ּת קּ וּ נייהוּ ,□כּ  ע� יתהדּ רוּ ן ׁש מהן ׁש אר וכ� א, Ÿ¨§¨§©§¨¨¦§©§©¦©§

ׁשמי  יהא אמן רּבא . ׁשמיּה ויתקּדׁש יתּגּדל ואֹומרים ׁשהיה, רּבא ּכמֹו ּה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
א ּלא  ּבנין ל ֹו ׁשאין מּׁשּום הּכל, ׁשל הראׁשֹון א ֹותֹו הּגד ֹול? ׁשמ ֹו זה מי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמברְך.
ּכעב  אּלה מי זמן, ּבא ֹות ֹו זה ועל  ּבאּלה. אּלא לעֹולם יּבנה לא מ"י ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹעּמנּו.
ׁשמֹו ואם ּתּקּונֹו. על  נתקן העליֹון הּׁשם  ׁשהרי הע ֹולם  ּכל  ויראּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּתע ּופינה,
ׁשאר  וכל  הּכל, על ׁשֹולטים יׂשראל  הרי ּתּקּונֹו, על ונבנה נתקן הּזה  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּגד ֹול
ּתלּויים ּכּלם ׁשהרי ה ּכל , על ׁשֹולטים ויׂשראל ּתּקּונם , על  יחזרּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻהּׁשמֹות 
את  ה ּוא ּבר ּוְך הּקד ֹוׁש ּכׁשּברא זה, סֹוד הּבנינים. לכל ראׁשֹון הּגדֹול , ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָּבׁשמֹו

ׁשּכתּוב נבנה, זה ׁשם הּבנינים, לכל ראׁשֹון מ)העֹולמֹות. מרֹום(ישעיה ׂשאּו ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
ּברא אּלה, ּוכׁשּברא ּתּקּונֹו. על ׁשמֹו ּברא  אּלה. ברא מי ּוראּו (שמו)עיניכם  ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

הּמֹוציא  ׁשּכתּוב ּכראּוי, ּתּקּונ ֹו על ׁשמֹו להיֹות  ל ֹו ׁשּנראים החילֹות ּבכל  ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָאֹותֹו
צבאם. ְְְִָָָבמסּפר
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ׁש  כּ □וישׂ רא� ע� כּ □יטין דּ הא ׁש מיּה □א, בּ  ּת �יין הוּ  §¦§¨¥©¦¦©Ÿ¨§¨ª§©§¨¦§¥
בּ רא כּ ד דּ א, רזא בּ ניינין. �כ� קדמאה ¨¨©¨¨¨¦¨§¦¨§¨¨§©¨©רבּ א,
בּ ניינין, �כ� קדמאה ע�מין. הוּ א בּ רי% ¦¨§¦¨§¨¨§©¦§¨¦§¨§קוּ דׁש א

דּ כּת יב, אתבּ ני. דּ א î)ׁש מא äéòùé)מרוֹ ם שׂ אוּ  §¨¨¦§§¥¦§¦§¨
א ברא מי וּ ראוּ  ע�□עיניכם ׁש מיּה  בּ רא ה, ¥¥¤§¦¨¨¥¤¨¨§¥©

א בּ רא וכד בּ רא□תקּ וּ ניּה , חי�ין(äéîù)ה, בּ כ� �יּה  §¥§©¨¨¥¤¨¨¥§¨¥¦
יאוֹ ת, כּ דקא תקּ וּ ניּה  ע� ׁש מיּה  �מהוי �יּה , ¥¨§§¥§©¥§¥¡¤§¥£§¦§דּ יתחזוּ ן

î')דּ כּת יב, äéòùé).צבאם בּ מסּפ ר הּמ וֹ ציא ¦§¦©¦§¦§¨§¨¨
óã

á"ò ä"÷אמאי מּס ייפי□בּ מסּפ ר. דּ נהיר חד בּ רא א ©§¦§¨¤¨§¨©§¨¦¦©§¥
�יּה  אית ע�מא, סייפי עד ¥¦¨§¨¥§©©¨§̈ע�מא

יׁשמה העֹולם סֹוף ועד העֹולם מּסֹוף ׁשּמאיר אחד ּבן אּלא ּבמסּפר? ּזה  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
וסֹופֹו הּׁשמים, לגבּה מּגיע ראׁשֹו וחזק . ּגדֹול  עץ וה ּוא ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָֹֹלּקד ֹוׁש-ּברּוְך-ה ּוא,
ּבּׁשמים ותל ּוי ׁשמֹו. ּומסּפר הּקדֹוׁש, ּבעפר ּומׁשרׁשים ׁשרׁשיו, ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָָֻמתּפּׁשטים
ׁשם נֹוטלים וכּלם  הּזה, הּמסּפר עד מּמּנּו ּתלּויים  רקיעים וחמּׁשה ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻהעליֹונים,

ׁשּכת ּוב ּבגללֹו, יט)זה ּכל(תהלים זה. מס ּפר  ּבגלל  מסּפרים, (בשבילהּׁשמים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
מספר) הזה הּמֹוציא השם  זה ועל ּבגללֹו. הּזה הּׁשם את  מרויחים ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהּׁשמים

לעֹולמים. ותֹולד ֹות חילֹות יּמצא ּו לא  זה  מסּפר ׁשאלמלא צבאם, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָָָֹבמסּפר
ּכת ּוב זה  כג)ועל  ׁשנים(במדבר יׂשראל. רבע את ּומסּפר יעקב עפר מנה  מי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

הרע. עין בהם ׁשלטה ׁשּלא ּבגלל ידיהם, על בחׁשּבֹון ונכנסּו צאן ׁשּמנּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהם
- יׂשראל  רבע את ּומסּפר  חׁשּבֹון. ׁשעׂשה אחד הרי - יעקב עפר  מנה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹמי
לעפר  מנה מי  ׁשהרי הרע, עין בהם ׁשלטה לא א ּלה  ׁשני ועל  אחר. מֹונה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהרי

אבנים אֹותן א ּלה  - יֹוצאים(דרגות )יעקב ׁשּמהן מפּלמ ֹות אבנים קד ֹוׁשֹות , ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ
ּכת ּוב זה ועל לעֹולם. כח )מים ּכע(בראשית  זרע ְך אֹותֹווהיה מה  הארץ. פר ְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּכְך אף ּבׁשביל ֹו, מת ּברְך העֹולם כב)עפר  ּגֹויי (בראשית ּכל בזרעְך והת ּברכּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֹ
אֹותן ּכל רבע את  מנה ׁשני, מֹונה ׁשהּוא ּומסּפר , מּמׁש. הארץ ּכעפר ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹהארץ.
והלאה  ּומ ּׁשם יׂשראל. עליה ׁשּׁשֹוכב הּמּטה ׁשל עליֹונ ֹות, מרּגלּיֹות  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָנקבֹות,
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ותקּ יף. רבּ א אי�נא והוּ א הוּ א, בּ רי% ¦©§¨©¨¨¦§¦§¨§§�קוּ דׁש א
מ וסוֹ פיּה  ׁש מיּ א, �צית מטי ׁש יּה  ׁש רׁש וֹ י,רי תחן ¥¥¨¥§¥§©¨§¥©§¦¨§

ות�יא ׁש מיּה . וּ מסּפ ר קדּ יׁש א, בּ עפר ¨§©§¥§¨§¦¨¦©¨¨¤¨§¨§¦§ואׁש ּת רׁש ן
ע האי□בּ  מים עד מנּ יּה , ּת �יין רקיעין וחמׁש  אין, ©¨©¦¦¨¦§¨¥§¦¦©§¨¦¥©©
וכ דּ כּת יב,□מסּפ ר, בּ גיניּה  דּ א ׁש מא נט�ין (íéìäúהוּ  ¦§¨§ª§©§¦§¨¨§¦¥¦§¦

(èé ּכ מסּפ ר, האי בּ גין מסּפ רים, ïéâáהוּ □ה מים à"ã) ©¨©¦§©§¦§¦©¦§¨ª§
(øôñî àîù éàäדּ א וע� בּ גיניּה , דּ א ׁש מא רווחין ¨©§¥¦§¨¨§¦§©¦©ׁ̈ש מים

�א דּ א, מסּפ ר דּ א�מ�א צבאם, בּ מסּפ ר ¨¨¨§¦¥¨§¦§¨¨§¨§¦§¦©הּמ וֹ ציא
כּ תיב, דּ א וע� �ע�מין. וּת וֹ �דין חיּ י�ין ׁש ּת כּ חוּ ן ¦§¨©§¦§¨§¦¨§¦¨©§§§¦י

(âë øáãîá)רבע את וּ מסּפ ר יעקב עפר מנה ©Ÿ¦§¨¤Ÿ£©©£¨¨¦מי
ׁש בּ נא בּ חוּ  ועא�וּ  עאנא, דּ מנוּ  אינּ וּ ן, ּת רין ¨¨§§¨§¨¨¨§¦¥§¥¨§¦ישׂ רא�,
מי בּ יׁש א. עינא בּ הוּ  ׁש �טא דּ �א בּ גין ידייהוּ , ¦¨¦¨¥§¨§©¨§¦§§©§©ע�
וּ מסּפ ר ׁש בּ נא. חוּ  דּ עביד חד, הא יעקב, עפר ¨§¦¨¨§¦¨§©¨Ÿ£©©£¨̈מנה

א ּת רין וע� אחרא. מוֹ נה הא ישׂ רא�, רבע ין□את ¤Ÿ©¦§¨¥¨¤©£¨§©§¥¦¥
�עפר מנה מי דּ הא בּ יׁש א, עינא בּ הוּ  ׁש �טא ¨¨§¨¨¦¨§¨¦¨¥§¨§©̈�א

א אבנין□יעקב, אינּ וּ ן ïéâøã)ין à"ã)אבנין קדּ יׁש ין, ©£Ÿ¦¥¦£¨¦©¦¦£¨¦
כּ תיב דּ א וע� �ע�מא. מיין נפקי דּ מנּ הוֹ ן ¦§¨©§¨§¨§¦©¥§©§¦§¦¨§מפוּ �מין,

מי  לּכֹוכבים . מסּפר מֹונה  ׁשּכתּוב זהּו עין. טֹוב ׁשהּוא מּׁשּום לּכל, מ ֹונה ְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּוא
עֹוברים ידֹו ועל לּכֹוכבים. מסּפר מֹונה מסּפר . הּכֹוכבים? את ׁשּמֹונה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהּוא

לבא, ולעתיד  ּבחׁשּבֹון. לג)ּכּלם ולא (ירמיה מ ֹונה. ימי על הּצאן  ּתעברנה  ע ֹוד ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
הּכל פרּוד, ּבלא ּביחּוד הּכל יהיה זמן ׁשּבאֹותֹו מּׁשּום אּלא הּוא. מי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹיֹודעים

יהיה)יהיה אחד .(והכל  מֹונה  ְִֶֶֶָ
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(çë úéùàøá)ההוּ א מה הארץ. כּ עפר זרע" (çìùéåוהיה §¨¨©§£©£©¨¨¤©©
(ò"÷הכי אוּ ף בּ גיניּה . מתבּ ר% ע�מא (úéùàøáעפר, £©¨§¨¦§¨¦§¦¥¨¦
(áëהארץ כּ עפר הארץ. גּ וֹ יי כּ � בזרע" ¤¨¨©£©¤¨¨¥¨£§©§©¨§¦§והתבּ רכוּ 

כּ � �רבע מנה ּת ניינא, מוֹ נה דּ איהוּ  וּ מסּפ ר ׁש . ¨©Ÿ§¨¨¨¨§¦¤¦§¨§¦¨©מּמ 
ע מרגּ �ן נוּ קבין, ע�יּה □אינּ וּ ן ׁש כיב דּ  דּ מּט ה אין, ¦§¦©§§¨¦¨¦§¦¨§¨¦¨¥

וּ מּת ּמ ן á"ò)ישׂ רא�. ä"÷ óã)מוֹ נה איהוּ  וּ �ה�אה, ¦§¨¥¦©¨§¨§¨¦¤
דּ כּת יב,□�כ הוּ א הדא עין. טוֹ ב דּ איהוּ  בּ גין א, §Ÿ¨§¦§¦©¦£¨¦§¦

�כּ כבים. מוֹ נה הוּ א מאן �כּ כבים. מסּפ ר ¦¨Ÿ¨¦©¤©Ÿ©¨§¦¤מוֹ נה
כּ  עברין ידוֹ י ע� �כּ כבים, מסּפ ר מוֹ נה הוּ □מסּפ ר. ¦§¨¤¦§¨©Ÿ¨¦©§©§¦ª§

דּ אתי, וּ �זמנא âì)בּ חׁש בּ נא, äéîøé)ּת עבוֹ רנה עוֹ ד §ª§¨¨§¦§¨§¨¥©£§¨
א הוּ א. מאן ידעינן ו�א מוֹ נה, ידי ע� בּ גין□הצּ אן א ©Ÿ©§¥¤§¨©§¦¨©¤¨§¦

כּ  יהא זמנא, ּפ רוּ דא,□דּ בההוּ א בּ �א בּ יחוּ דא א ¦§©¦§¨§¥Ÿ¨§¦¨§¦¨
�יהוי□כּ  ìëå)åäéìא à(é.חד מוֹ נה Ÿ¨¦£¥¤©

יּמ א.קוּ ם ׁש וּ ט ו בּ חי�%, ואתגּ בּ ר אּת ער ¨©§¨¥§©©§¦§©§¦¨̈סבא,
ואמר, âë)ּפ תח øáãîá)יעקב עפר מנה מי ¨©§¨©¦¨¨£©©£Ÿ

ואמר,קּום ּפתח ּבּים. וׁשּוט ּבכחְך והת ּגּבר התעֹורר כג)זקן, מנה (במדבר מי ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ
יתעֹורר  הּוא ּברּוְך ׁשהּקדֹוׁש ּבׁשעה יׂשראל . רבע את ּומסּפר יעקב ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹעפר
ׁשּתי  אבֹות, ׁשני אחת, ּבר ּוח גּופים ׁשני בגלּגּול ׁשחזרּו אּלּו - מתים  ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָלהחיֹות
הּוא . וכְך ׁשּנת ּבאר, ּגב על אף  זה, ידי על מתּגלּגלים גל ּגּולים ּכּמה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאּמה ֹות,
והרי  יקּום . וה ּכל  ּכלּום, יאבד  ולא הּכל, יתּקן  והּוא יעקב, עפר מנה מי ְְְְְֲֲֲֲִֵֵַַַַַַַָָָָֹֹֹֹאבל 

יב)נאמר ּכמֹו(דניאל  אּלה, עפר  אדמת יקיצּו. עפר אדמת מ ּיׁשני ורּבים ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
א ֹותּיֹות ּבא ֹותן הס ּתּכלּו ּכׁשהחברים חנֹוְך, ׁשל ּבספרֹו ּבאויר (שטסות )ׁשּנאמר  ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

הינּו עפ"ר. אדמ "ת הינּו פמת "ר, אע"ד והם ד)ּבֹו, את (קהלת  אני וׁשּבח ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָ
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קוּ דׁש א דּ יּת ער ׁש עתא בּ  ישׂ רא�. רבע את ¨§©§¦§¨£©§¥¨§¦©Ÿ¤¨§¦וּ מסּפ ר
דּ אתהדּ רוּ  הני מתיּ א, �אחייא הוּ א ¨©§¦§¥¨¨©¥¨£©§¦§בּ רי%
אבהן, ּת רין חדא, בּ רוּ חא גּ וּ פין ּת רין ¨¨£¥§¨£¨§¦¥§¨§¦§בּ ג�גּ וּ �א,

ע� מתגּ �גּ �ן גּ �גּ וּ �ין כּ ּמ ה אּמ הן, דּ א,(àãå)ּת רין §¥¦¨¨©¨¦§¦¦§©§§¨©¨
מנה מי אב� הוּ א, והכי דּ אּת מר, גּ ב ע� ¨¨¦¨£¦¨§©§¦§©©©אף

כּ  יתקין ואיהוּ  יעקב, כּ �וּ ם,□עפר יתאביד ו�א א, £©©£Ÿ§¦©§¦Ÿ¨§¨¦§£¦§
אּת מר,□וכ והא יקוּ ם. áé)א ìàéðã)ׁש ני מיּ  ורבּ ים §Ÿ¨§§¨¦§©§©¦¦§¥¥

דּ אּת מר כּ מה הני, עפר אדמת יקיצוּ . עפר ©§¦§¨§¥¨¨¨©§©¦¨¨¨©§©אדמת
בּ אינּ וּ ן אסּת כּ �וּ  חבריּ יא כּ ד דּ חנוֹ %, ¦§¨©§¦¨©§©©£§¨§¦§בּ ספרא

פמת"ר,(ïéñèã)אתוון אע"ד ואינּ וּ ן בּ יּה , בּ אוירא ©§¨©£¦¨¥§¦
היינוּ  עפ"ר. אדמ"ת ã)היינוּ , úìä÷)את אני וׁש בּ ח ©§©§©¨¨©§§©¥©£¦¤

אֹומר  וכְך ּומֹודיע  מתעֹורר וקֹול  אֹותּיֹות, הן עפר אדמת מתּו. ׁשּכבר  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּמתים
הראׁשֹון העּקר ׁשהת ּתּקן ׁשני. - אדמת ראׁשֹון. עפר - עפר הּׁשני. ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָּבּבנין

ע ֹולם . לחּיי ׁשהתּתּקנ ּו אּלה יקיצּו, - ּכּלם - עפר  אדמת אליו. (יקיצו ,ּפסלת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
אע"ד (והן עפ"ר אדמ"ת  האותיות באלו הסתכלו  חברים  חנוך . של  בספרו שנאמר  כמו

ומודיע מתעורר וקול  באויר , טסות  אותיות אותן עפר,פמת"ר) שכני ורגנו הקיצו (ּומכריז)

ואותו  אדמת . ראשון שנתקן. עפר שני בנין חנוך , של בספרו  אמר וכך  שנתקן. שני בנין וזהו

עולם ) לחיי שנתקנו אלה יקיצו  כולם  עפר אדמת  ישני  ואלו שנתקן. שני לגבי פסלת  ראשון

ׁשּלמעלה . ּבעֹולם להיֹות זכּו לא ׁשהרי ׁשּלמּטה, עֹולם זהּו עֹולם? זה  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמי
ׁשּצד  מּׁשּום לחרפֹות? ּזה מה  עֹולם. ּולדרא ֹון לחרפֹות - זכּו ׁשּלא  ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹואּלה
מּנביעת  ׁשהיּו אּלה את יׁשאיר הּוא ּברּוְך והּקד ֹוׁש העֹולם, מן יעבר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהאחר
ׁשּלא  א ֹותֹו זה? ּכל גרם  מי העֹולם. ּבני ּכל את ּבהם להתמי ּה הּצד ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאֹותֹו

לקּים רצה ולא ּבעֹולם להתר ּבֹות שהוא)רצה  ונהר אות  של הּקדׁש,(בדרגה ּברית ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֹ
ּכאן. עד עליה ׁשאמרנּו הּללּו הּגל ּגּולים וכל ּׁשּגרם מה  ּכל ּגרם (וזהו)ולכן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

היה  אם יֹודעים היּו ולא ּתמהים , היּו והחברים אחד, רגע ׁשתק זקן. ּכאן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹעד
עֹומדים. לא אם ׁשם עֹומדים  אם  לילה, היה  אם  ְְְִִִִִַָָָָֹיֹום
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אתוון אינּ וּ ן עפר אדמת מתוּ , ׁש כּ בר ¨§©¦¨¨©§©¥¨§¤¦¥©הּמ תים
בּ בניינא אמר והכי ואוֹ דע אּת ער á"ò)וק�א â"÷) §¨¨¦§©§©§¨¦¨©§¦§¨¨

ּת ניינא, אדמת קדמאה. עפר עפר, ¨¨§¦©§©¨¨§©¨¨¨¨¨¨§¦ּת ניינא.
אדמת �גבּ יּה . ּפ סוֹ �ת קדמאה עקר ©§©¥©§¤§¨¨§©¨¦©¨§¦§דּ אתּת קּ ן

כּ  א□עפר יקיצוּ . עוֹ �ם.□הוּ , �חיּ י דּ אּת קנוּ , (à"ñה ¨¨ª§¨¦¥¤§¦¨¨§©¥¨
ïååúà ïåðéàá åìëúñéà àééøáç .êåðçã àøôñá øîúàã äîë åöé÷é

(ø"úîô ã"òà ïåðéàå) ø"ôò ú"îãàטסאן אתוון אינון
ואודע אתער וק�א åððøåבאוירא åöé÷ä (æéøëàå à"ñ)

êåðçã àøôñá øîà éëäå ï÷úúàã àðééðú àðééðá åäéà àãå øôò éðëåù

úìåñô äàîã÷ àåääå .úîãà äàîã÷ .ï÷úúàã øôò àðééðú àðééðá

åð÷úúàã äìà åöé÷é åäìë øôò úîãà éðùé éðäå ï÷úúàã àðééðú éáâì

(íìåò ééçìא� דּ הא דּ �תּת א עוֹ �ם דּ א עוֹ �ם. ¨¨§¨©§¦¨¨¨©מאן
דּ �עי בּ עוֹ �ם �מהר וא□זכוּ  זכוּ ,□א. דּ �א ה ¨§¥¨¨¦§¥¨§¥¤§¨¨

א �חרפוֹ ת, מאי עוֹ �ם. בּ גין□�חרפוֹ תוּ �דראוֹ ן א ©£¨§¦§¨©©£¨¤¨§¦
בּ רי% וקוּ דׁש א מע�מא, יתעבּ ר אחרא ¦§¨§§¨§¨¥¨©§¦¨£©¨§¦§דּ סטרא

א �וֹ ן,□הוּ א, יׁש אר סטרא, דּ ההוּ א מנּ ביעוּ  דּ הווֹ  ין ¦¥©£¦§¦§©¦§¨¨§©
גּ רים, מאן דּ א כּ � ע�מא. בּ ני כּ � בּ הוֹ ן ¦¨©¨¨¨§¨¥§¨§¨§©§�תוּ והא
בּ עי ו�א בּ ע�מא, �אּפ ׁש א בּ עי דּ �א ¥¨¨§¨§¨§¨¨©§¥¨¨§©ההוּ א

åäéàã)�קיּ ימא øäð àåääã àâøãá à"ñ),קדּ יׁש א בּ רית §©§¨§¦©¦¨
דּ קא גּ �גּ וּ �ין הני וכ� דּ גרים, מה כּ � גּ רים דּ א ¨§¦§¦¥¨¨§¦¨§©¨¦¨¨©ע�

הכא. עד ע�ּה  àåä)אמינא àãä).סבא כּ אן עד £¥¨¨¨©¨¨©¨¨¨
רגע הווֹ ׁש תיק ו�א ּת ווהין, הווֹ  וחבריּ יא חדא, א ¨¦¦§¨£¨§©§©¨£¨§¦§¨£
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קיימי אי �י�יא, הוה אי יממא, הוה אי ¥§©¦¨§¥¨£¦¨¨§¨£¦¦§©ידעין,
קיימי. �א אי ¥§©¨¦¨©ּת ּמ ן,

óã
à"ò å"÷ואמר,ּפ תח סבא àë)ההוּ א úåîù)תקנה כּ י ¨©©¨¨§¨©¦¦§¤

וּ ב ביעית יעבד ׁש נים ׁש  ׁש  עברי ¦¦§©Ÿ£©¦¨¥¦§¦¤¤עבד
חזי, ּת א דּ אּת מר. מה כּ � ע� אוֹ כח, דּ א קרא ¥£¨©§¦§©¨©©¨¨§§וגוֹ '.

וגֹו'.ּפתח ּובּׁשביעית יעבד ׁשנים ׁשׁש עברי עבד תקנה  ּכי ואמר , זקן אֹותֹו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבעֹולם ּבדיֹוקן עֹומד  זכר ּכל  ּוראה, ּבא  ּׁשּנתּבאר . מה ּכל על מֹוכיח זה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּפסּוק 
ּבֹו ׁשּנד ּבק עבד ׁשהּוא  ּבעֹוד  ה ּנקבה. ּבעֹולם ּבדיֹוקן עֹומדת  נקבה  וכל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּזכר,
מעבֹודתֹו, עצמֹו עקר  ואם קדמ ֹונּיֹות , ׁשנים ׁשׁש ּבא ֹותן הּוא ּברּוְך ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָהּקדֹוׁש
וימסר  ה ּזכר, עֹולם ׁשל ׁשנים ׁשׁש מאֹותן ה ּוא ּברּוְך ה ּקדֹוׁש אֹות ֹו ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹיעקר 
ׁשנים מּׁשׁש ויעקר ׁשנים, ׁשׁש לֹו יעבד  צדדים , מּׁשּׁשה ׁשה ּוא ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹלאדם 

רצה (קדמוניות ) לא  הּוא הּנקבה. לעֹולם ונמסר  מּׁשם י ֹורד  ּכְך אחר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּלמעלה.
ׁשביעית ,(בעולם )לעמד ׁשהיא הּנקבה, ּבאה  ּבּנקבה. ועֹומד  יֹורד  - ּבּזכר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּבּה לעמד  רצה לא ה ּנקבה. מעֹולם הּוא והלאה מּכאן הרי א ֹותֹו. ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹונ ֹוטלת
והלאה  מּכאן האחר. ּבּצד ונאחז  למּטה ונד ּבק למּטה  יֹורד - ׁשּלּה ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻּובּגא ּלה 
מּצד  ׁשהם עבדים ּבאֹותם נאחז הרי הּנקבה. ּומע ֹולם  ה ּזכר מעֹולם ְְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָנעקר
ׁשהרי  ּפגם, ׁשל  רׁשם ּבֹו ולעׂשֹות  ּפגם  הצטרְך הּוא, ׁשּכְך ּכיון עכׁשו , ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹהאחר.

ּומּיֹובל האחר, צד  ׁשל הּוא ּפגם לעֹולםּכל ו ׁשב  לגל ּגּול, חֹוזר  והלאה ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ
נדבק)ּכמ ּקדם, עצמו , ומתקן זוכה זכה (אם  יֹותר . ולא הּנקבה עֹולם ּבאֹות ֹו ונדּבק ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

הּכת ּוב סֹוד וכּלם ה ּנקבה, ּבעֹולם תֹולד ֹות  עֹוׂשה מה)- אחריה (תהלים  ּבתּול ֹות ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֻ
אפ ּלּו זכה לא ואם לכְך. וז ֹוכה ּכׁשּמת ּתּקן ואׁשריו לְך. מּובאֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹרעֹותיה
ּבעֹולם לה ּנׂשא ימיו הׁשלים ולא ׁשחזר היה, ּכלא הּוא הרי הּיֹובל , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹּבגלּגּול
לאֹותֹו יּכנס יחידי אם יצא. ּבגּפֹו יבא ּבגּפֹו אם ּכתּוב? מה ּתֹולדֹות. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹולעׂשֹות 
ּבלי  יחידי ה ּזה מהע ֹולם ויצא ּבכְך, להׁשּתּדל  רצה  ולא תֹולד ֹות ּבלי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹהעֹולם
ונכנס החזק, ה ּסלע ׁשל מקֹום אֹותֹו עד  הּקלע ּבכף אבן ּכמֹו הֹולְך - ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָזרע
ּכנחׁש יחידי והֹול ְך מּנקבתֹו, ׁשּנעזב יחיד  אֹות ֹו ׁשל ר ּוח נֹוׁשבת ּומ ּיד  ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָלׁשם ,
ׁשל מקֹום אֹות ֹו מּתֹוְך י ֹוצא ּומּיד  ּבֹו. ונֹוׁשב ּבּדרְך, אחר עם מתחּבר ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלא
להׁשיבֹו. גֹואל ׁשּמֹוצא  עד  ּבעֹולם ּומׁשֹוטט וה ֹולְך לבּדֹו, ה ּוא החזק  ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּסלע

תֹולדֹות . לֹו ׁשּיהיּו לׂשאת רצה  ׁשּלא זה יצא, ּבגּפֹו יבא ּבגּפֹו אם  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוהינ ּו
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וכ� דּ דכוּ רא. בּ ע�מא בּ דיּ וּ קנא, קאים דּ כוּ רא, ¨§¨§¦¨§¨§¨§¦§¦¨¨§̈כּ �
בּ עוֹ ד דּ נוּ קבּ א. בּ ע�מא בּ דיּ וּ קנא, קאים §¨§§¨§¨§¨§¦§¦¨¨§נוּ קבּ א
בּ יּה , אתדּ בּ ק הוּ א בּ רי% דּ קוּ דׁש א עבדּ א ¥©¨§¦¦§¨§§¨§©¦§דּ איהוּ 
גּ רמיּה  אעקר ואי קדמוֹ ניּ וֹ ת, ׁש נים ׁש  ׁש  ¥§©¨£¦¦§¦§©¦¨¥¦§בּ אינּ וּ ן
ׁש ׁש  מאינּ וּ ן הוּ א בּ רי% קוּ דׁש א �יּה  יעקר ¥¦¥¦§¨§¥¨§©¥¨§¦מּפ וּ �חניּה ,

ואתמסר דּ דכוּ רא, דּ ע�מא à"ò)ׁש נים, ã"ö)□, נׁש בּ ר ¨¦§¨§¨¦§¨§¦§§©§©¨
ויתעקּ ר ׁש נין, ׁש ית �יּה  יפ�ח סטרין, מ ית ¨©§¦§¦§¦¥©§¦¦§¦¦¦¦§דּ איהוּ 

ׁש נין מּת ּמ ן,□דּ �עי(÷úåéðåîã)מ ית נחית �בתר א. ¦¦§¦¦§¥¨§¨©¨¦¦©¨
�קיּ ימא בּ עא �א הוּ א דּ נוּ קבּ א. בּ ע�מא ¨§©§¨¨¨¨§§¨§¨§©§§¦§ואתמסר
נוּ קבּ א, אתאת בּ נוּ קבא. וקיּ ימא נחית ¨§¨¨¨§§¨§©§¦¨¨§¦בּ דכוּ רא,
וּ �ה�אה, מכּ אן הא �יּה , ונט�א ׁש ביעית, ¨§¨§¨¦¨¥¨§¨§¦¦§¦¦§דּ איהי
בּ ּה , �קיּ ימא בּ עא �א איהוּ . דּ נוּ קבּ א ¨¨§©§¨¨¨¦¨§§¨§¨¥מע�מא
�תּת א, ואתדבּ ק �תּת א, נחית דּ י�ּה , ¨©§©¨§¦§¨©§¦¨¨¦¨¦§וּ בפירוּ קא
אתעקּ ר וּ �ה�אה, מכּ אן אחרא. בּ סטרא ¨©§¦¨§¨§¨¦¨£©¨§¦§¦£§¦§ואתאחיד
אתאחד, הא דּ נוּ קבּ א. וּ מע�מא דּ דכוּ רא, ¨£§¦¨¨§§¨§¨¥¨§¦¨§¨¥מע�מא
כּ יון הׁש ּת א אחרא. מּס טרא דּ אינּ וּ ן עבדים ¨¥¨§©¨£©¨§¦¦¦§¦¨£¦§בּ אינּ וּ ן
רׁש ימוּ  בּ יּה  וּ �מעבּ ד ּפ גם, איצטרי% הוּ א, ¦§¥©§¤§¨§¦§§¦¦¨§דּ הכי
וּ מיּ וֹ ב� איהוּ , אחרא דּ סטרא ּפ גם כּ � דּ הא ¥¦¦¨£©¨§¦§¨§¨¨§¨§¦דּ פגם,
�ע�מא ותב �ג�גּ וּ �א, אתהדּ ר ¨§¨§¨§¨§¦§©©§¦¨§¨§וּ �ה�אה

øáúà)קדּ מין.□כּ מ äéîøâ ï÷úúàå éëæ éà à"ñ)ואתדּ בּ ק §¦§©§¦§¦§©¨
עביד זכה יּת יר. ו�א דּ נוּ קבּ א, ע�מא ¦¨¨¨¦©¨§¨§§¨§¨©§בּ ההוּ א

וכ דּ נוּ קבּ א, בּ ע�מא דּ כּת יב,□ּת וֹ �דין רזא (íéìäúהוּ  ¨¦§¨§¨§§¨§ª§¨¨¦§¦
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(äîוזכּ אה .%� מוּ באוֹ ת רעוֹ תיה אחריה ¨¨©§¨¨¨¤¥¨¤£©§בּ תוּ �וֹ ת
� ואי �כ%. וזכי אתּת קּ ן כּ ד אפיאיהוּ  זכה וּ □א ¦©¦§¨©§¨¥§¨§¦¨¨¨£¦

ו�א אתהדּ ר, הוה כּ �א איהוּ  הא דּ יוֹ ב�א, ¨§©©§¦¨£¨§¦¨¨§§¨§¦§בּ ג�גּ וּ �א
וּ �מעבּ ד בּ ע�מא, �אתנּס בא יוֹ מוֹ י, ©§¤§¨§¨§¨§©§¦§¦§©אׁש �ימוּ 
אי יצא. בּ גּפ וֹ  יבא בּ גּפ וֹ  אם כּ תיב, מה ¦¥¥©§Ÿ¨©§¦¦§©¦¨ּת וֹ �דין.

בּ �א ע�מא בּ ההוּ א יעוּ � à"ò)יחידאי å"÷ óã),ּת וֹ �דין §¦¨¥§©¨§¨§¨¨¦
ע�מא מהאי ונפק בּ האי, �אׁש ּת דּ �א בּ עא ¨§¨©¥©¨§©§¨§©§¦§¨¨¨§ו�א
עד בּ קוּ ספיתא, כּ אבנא אזי� זרעא, בּ �א ©¨¦§§¨§©§¦¨¨§©¨§¨¦§יחידאי,

דּ טנרא אתר à"ò)ההוּ א וּ מיּ ד(÷' ּת ּמ ן ועא� ּת קּ יפא, ©£¨§¦¨¨©¦¨§¨©¨¦©
אׁש ּת ביק דּ קא יחידאי, דּ ההוּ א רוּ חא ׁש ב ¦§§¦¨§¨¦§©§¨©̈נ

יחידאי, ואזי� à"ò)מנּ וּ קביּה , ä"ö)דּ �א כּ חויא ¦§¥§¨¦§¦¨§¦§¨§¨
נפק וּ מיּ ד בּ יּה . ונׁש יב בּ אוֹ רחא, בּ אחרא ©¨¨¦¥¦¨§¨§§¨£©§¨©§¦אתחבּ ר
בּ �חוֹ דוֹ י, הוּ א ּת קּ יפא, דּ טנרא אתר ההוּ א §¦¨¦©¨¨¦§¨£©¦מגּ וֹ 
ּפ רוֹ קא אׁש כּ ח דּ קא עד בּ ע�מא, וּ מׁש ּט טא ¨¨©§©¨§©¨§¨§¨§©§¦¨§ואזי�
דּ �א האי יצא, בּ גּפ וֹ  יבא בּ גּפ וֹ  אם והיינוּ  ¨§©¥¥©§Ÿ¨©§¦§©§¨¨¨§�אתבא.

ּת וֹ �דין. �יּה  �מהוי �אתנּס בא, ¦¨¥¥¡¤§¨§©§¦§¨̈בּ עא

ואׁש ּת דּ �אב� אתנסיב, דּ קא הוּ א, א ה בּ ע� אם £¨¦©©¦¨§¨¦§§¦§¦§¨©
אתּת ר% �א ההוּ א יכי�, ו�א ©¨§¦¨©¦¨¨§¥§¦§בּ אּת תיּה ,

מגר ׁשאבל לא  ההּוא  - יכל  ולא ּבאׁשּתֹו וה ׁשּתּדל ׁשּנׂשא ה ּוא, אּׁשה ּבעל אם ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
ה ּקדֹוׁש הּוא, אּׁשה ּבעל אם אּלא יחידי. יצא ולא  יחידי יּכנס לא אחר, ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹּכאֹותֹו
ּכת ּוב? מה לבנים, זכּו ׁשּלא ּגב על אף ּברּיֹותיו , ּכל  ׂשכר מקּפח לא  ה ּוא ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹּבר ּוְך
ּכמ ּקדם. ּכאחד להתח ּבר וז ֹוכים ּבגלּגּול ּבאים ּוׁשניהם עּמֹו. אׁשּתֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹויצאה



משפטיםקצד פרשת בשנה]זוהר  194 [יום ניסן יז ליום  הלימוד דמשפטים סדר סבא

יחידאי, נפיק ו�א יחידאי, ייעוּ � �א אחרא, ¨¦§¦¨¨§¨¦§¥¨¨£©©§כּ ההוּ א
�א□א הוּ א בּ רי% קוּ דׁש א הוּ א, א ה בּ ע� אם א ¤¨¦©©¦¨§¨§¦¨

בּ בני, זכוּ  דּ �א גּ ב ע� אף בּ ריין, כּ � אגר ¥§¦¨¨§©©©¨§¦¨©£©¥©§מקּפ ח
אתיין ותרווייהוּ  עּמ וֹ . אׁש ּת וֹ  ויצאה כּ תיב ¨§©§©§©§¦§¦¨§¨§¦§©מה

כּ מ כּ חדא �אתחבּ רא וזכיין קדּ מין.□בּ ג�גּ וּ �א, §¦§¨§©§¨§¦§©§¨©£¨§¦§©§¦
א דּ תרוּ כין, אּת תא נסיב �א ההיא□והאי א §©¨¨¦¦§¨¦§¦¤¨©¦

יזכּ וּ  ה ּת א זכוּ , ו�א בּ קדמיתא, בּ ּה  §¦¨§©¨¨§¨¦§©§¨©©§¦§דּ אׁש ּת דּ �
אׁש ּת וֹ  ויצאה דּ א וע� עוֹ בדין, יתקּ נוּ ן אי §¦¨§¨§¨©§¦¨§©§¦¨£©כּ חדא,

זכּו ולא  ּבהתחלה ּבּה ׁשהׁשּתּדל אֹותּה אּלא ּגרּוׁשין, ׁשל אּׁשה נׂשא לא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹוזה
אדניו  אם עּמֹו. אׁשּתֹו ויצאה זה ועל מעׂשיהם, יתקנּו אם ּכאחד  יזּכּו ּכעת -ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

וג ֹו'. אּׁשה  לֹו אחרים(עתה)יּתן לדברים הּכתּוב הראשון)חֹוזר לאֹותֹו(לדבר , ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָ
ואֹותּה ׁשביעית, ׁשּנקרא מק ֹום אֹות ֹו אֹותֹו ויגאל ּכלל, נקבה ּבלי יחידי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשּיצא

אדנ אם הארץ. ּכל אד ֹון הּוא אדניו, נקראת  ּומׁשיב ׁשביעית עליו חס זה  - יו ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָ
עליה  ה ֹוריד  ׁשּמז ּבח אֹותּה אּׁשה, לֹו ונ ֹותן ׁשהיה , ּכמֹו יחידי הּזה לעֹולם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָאֹותֹו
ּתהיה  וילדיה האּׁשה בנֹות אֹו בנים ּלֹו וילדה ּכאחד. ּומתחּברים ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָּדמעֹות,
ּבחּייו , ׁשּפגם מק ֹום א ֹות ֹו והתקין ׁשב אם  ׁשהרי ׁשּנאמר. ּכמֹו ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלאדניה,
וזה  ּכְך. אחר ּתּקּונֹו על ּומתּקנ ֹו אֹותֹו נ ֹוטל הּקדֹוׁש, הּמל ְך לפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָמתק ּבל 
נהר  אֹות ֹו ׁשל הּמקֹום  אֹות ֹו ׁשל מֹוׁשבֹו את  ירׁש ׁשהרי ּתׁשּובה, ּבעל  ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָנקרא

ּבּתחּלה. ּׁשהיה מּמה עצמֹו את ּומת ּקן ויֹוצא, ומתקןׁשּׁשֹופע  שגפגם  מקום  (אותו  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
תשובה, בעל נקרא וזה כך, אחר אותו  ולוקח  הקדוש המלך לפני מתקבל  בחייו, תקונו  על אותו

בתחלה) שהיה ממה עצמו  תקן עלשהרי  עלה הרי ּבתׁשּובה, וׁשב ׁשּנתקן ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּכיון
ׁשּׁשב  א ֹותֹו ׁשֹובר ׁשּלא ּבעֹולם מפּתח ואין ּבעֹולם ּדבר ׁשאין ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּתּקּונֹו.
- ּבגּפֹו יצא ּבֹו, יׁש סֹוד עֹוד אבל  נת ּבאר. הרי בג ּפֹו? יצא ּזה מה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָּבת ׁשּובה.

ׁשּנאמר  ט)ּכמֹו ּכאן(משלי אף  והתעּלּות , עּלּוי ּלׁשם מה קרת. מרמי ּגּפי על ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
לא  ּגמּורים  צּדיקים אפ ּלּו עֹולים, תׁשּובה  ׁשּבעלי  מק ֹום והתעּלּות . ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָֹעּלּוי
מק ּבל הּוא  ּברּוְך הּקד ֹוׁש ּבת ׁשּובה, ׁשּׁשב ּכיון ּכְך, ּומּׁשּום ׁשם. לעמד ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹיכֹולים 

מּיד . וּדאי ִַַָאֹות ֹו
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àë)עּמ וֹ . úåîù).' ֹוגו א ה �וֹ  יּת ן אדוֹ ניו (àúùä)אם ¦¦£¨¦¥¦¨§
�מ קרא אחרנין□אהדּ ר ÷äàîã),ין äìîì à"ñ)ההוּ א� ©§¨§¨§¦¦©£¨¦§©

ההוּ א �יּה  ויפרוֹ ק כּ ��, נוּ קבּ א בּ �א יחידאי ©¥§¦©¨§¨§¨§¨¦§¦¨§דּ נפיק
אקרי ׁש ביעית וההוּ א ׁש ביעית. דּ אקרי ¥§¦¦¦§©§¦¦§¥§¦§¨§דּ וּ כּת א
חס אדוֹ ניו דּ א אם איהוּ . הארץ כּ � אדוֹ ן ¨¨£¨¦¦¤¨¨¨£¨£אדוֹ ניו,
דּ הוה, כּ מה יחידאי ע�מא �האי �יּה  ואתיב ¨£§¨§¨¦§¨§¨©§¥¦¨§¥̈ע�יּה ,
ע�וֹ י אחיתת דּ מזבּ ח ההיא אּת תא �יּה  £©¦£©¥§¦§¦©¨§¦¥¦¨§ויהיב

וי�דה כּ חדא. ואתחבּ רא בנוֹ ת□דּ מעין, אוֹ  בנים וֹ  ¦§¦§¦§©§¨©£¨§¨§¨¨¦¨
דּ הא דּ אּת מר. כּ מה �אדניה ּת היה וי�דיה ¨§©§¦§¨§¨¤Ÿ©¤§¦¨¤¨¦¨¦̈הא ה
אתקבּ � בּ חיּ יוֹ י, דּ פגים אתר ההוּ א ואתקין ּת ב, ©©§¦©§¦¨§¨£©¦§©§¨¦אי
ע� �יּה  ואתקין �יּה , נטי� קדּ יׁש א, מ�כּ א ©¥¦§©§¥¦¨¨¦©¨§©¥̈קמי
ירית דּ הא ׁש וּ בה, ּת  בּ ע� אקרי ודא �בתר. ¦¨¨§¨§©©¥§¦¨§©¨§¦ּת קּ וּ נוֹ י
ונפיק, דּ נגיד נהר דּ ההוּ א אתר, דּ ההוּ א ¦¨§¦¨§¨¨©§¨£©§¥§מוֹ תביּה ,

בּ קדמיתא. דּ הוה מּמ ה גּ רמיּה  øúàואתקין àåää à"ñ) §©§¦©§¥¦©§£¨§©§¦¨
äéì ìéèðå àùéã÷ àëìî éî÷ ìá÷úà éåéçá éåðå÷éú ìò äéì ïé÷úàå íéâôã

(àúéîã÷á äåäã äîî äéîøâ ïé÷úà àäã äáåùú ìòá éø÷à àãå øúáì

תקּ וּ ניּה . ע� ס�יק הא בּ תיוּ בּת א, ותב דּ אתּת קּ ן ¥§©¦¨¨¨§¦§¨§©¨§¦§¨¥כּ יון
מ דּ �א□דּ �ית בּ ע�מא, מפתחא ו�ית בּ ע�מא, ה §¥¦¨§¨§¨§¥©§§¨§¨§¨§¨

הא בּ גּפ וֹ . יצא מאי בּ תיוּ בּת א. דּ תב ההוּ א ¨©§¥¥©¨§¦§¨§©©ּ̈ת בר
כּ מה בּ גּפ וֹ , יצא בּ יּה , אית רזא ּת וּ  אב� ¨§©§¥¥¥¦¨¨¨£©§¦אּת מר,

אמר, è)דּ אּת  éìùî)התם� מה קרת, מרוֹ מי גּ ּפ י ע� §©§¨©©©¥§¥¨¤©§¨¨
ע□ע הכא אוּ ף וּ ס�יקוּ , אתר□וּ ייא וּ ס�יקוּ , וּ ייא ¦¨§¦¨¨¦¨§¦£¨
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ס דּ תיוּ בּת א אפי□דמריהוֹ ן גּ מוּ רים□קין, צדּ יקים וּ  §¨¥§¦§¨©§¦£¦©¦¦§¦
דּ תב כּ יון כּ % וּ בּ גין ּת ּמ ן. �מיקם יכ�ין ¨§¨¥¨¦§¨©¨¥§¦§©̈�א
מיּ ד. ודּ אי �יּה  מקבּ � הוּ א בּ רי% קוּ דׁש א ¨¦©©¥¥©§¦§¨§¨§¦§בּ תיוּ בּת א,

óã
á"ò å"÷,מּת נינן קּמ י□�ית דּ קיּ ימא בּ ע�מא ה ¨¥¨¥¦¨§¨§¨§©§¨©¥

וּ �כ ׁש וּ בה, הוּ א□ּת  בּ רי% קוּ דׁש א א §¨§Ÿ¨§¨§¦

הּוא ׁשנינּו, ּברּוְך הּקדֹוׁש ה ּכל  ואת הּתׁשּובה, לפני ׁשעֹומד ּבעֹולם ּדבר אין ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ּגב  על ואף  חּיים. ארח  ּכנג ּדֹו מז ּמן הרי ּבתׁשּובה , ׁשב ואם וּדאי. ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֻמקּבל
ּׁשּיׁש ּבמה אפּלּו ׁשהרי ּתּקּונֹו, על חֹוזר וה ּכל  נתקן ה ּכל  - ּׁשּפגם מה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹׁשּפגם 

ׁשבּועה, סתום .ּבֹו סוד זהו יפר. ומי  יעץ צבאות  ה' כי בו נקרא הוא  ברוך הקדוש (לפני ְָ
אין שהרי תשובה, יעשה לא אם  אלא נשבע לא  שבועה, נשבע הוא  הקדושברוך  כאשר ועוד,

שלמה) תשובה עושים  כאשר הוא ברוך הקדוש מכפר הכל ועל  התשובה, בפני שעומד  דבר

וגֹו'. ּכניהּו יהיה אם ּכי ה' נאם  אני חי ׁשּכתּוב מקּבל, ה ּוא ּבר ּוְך ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻהּקדֹוׁש
ּובני  ּכת ּוב, ּבתׁשּובה ׁשּׁשב ואחר  וגֹו'. ערירי ה ּזה האיׁש את ּכתבּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוכתּוב
וכּמה  ודינים  גזרת ּכּמה מׁשּברת ׁשּתׁשּובה מּכאן וגֹו'. ּבנֹו אּסר  ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָיכניה

וא  ּברזל, ּכתּוב ,ׁשלׁשלאֹות  זה ועל הּתׁשּובה. לפני  ׁשעֹומד  מי סו)ין (ישעיה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
א ּלא  כתּוב, לא ּבי ּפׁשעּו א ׁשר  ּבי. הּפׁשעים האנׁשים ּבפגרי וראּו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹויצאּו
ּכיון אבל ּׁשעׂשּו. מה על  ּולהתנחם לׁשּוב רֹוצים ׁשּלא  ּבי . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהּפׁשעים
ּגב  על אף ה ּזה, האדם לכן אֹותם . מקּבל הּוא ּבר ּוְך ה ּקדֹוׁש ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשהתנחמּו,
עליו , וחס אֹות ֹו מקּבל - לפניו  וׁשב צריְך ׁשּלא ּבמקֹום ּופגם ּבֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹׁשּפׁשע 
מעׂשיו , ּכל על  רחמים ּומתמּלא רחמים, מלא  הּוא ה ּוא ּבר ּוְך הּקד ֹוׁש ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשהרי

ׁשּנאמר קמה)ּכמֹו וע ֹופֹות (תהלים ּבהמֹות  על אפ ּלּו מע ׂשיו . ּכל על ורחמיו ְְְְֱֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשּיֹודעים אדם  ּבני על  ׁשּכן ּכל רחמיו, מּגיעים עליהם אם  רחמיו. ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּגיעים
אמר  זה ועל עליהם . וׁשֹורים עליהם מ ּגיעים ׁשרחמיו רּבֹונם  לׁשּבח ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּומ ּכירים

קיט)ּדוד, מּגיעים(שם  רׁשעים  על אם  חּיני. ּכמׁשּפטיְך ה' רּבים  רחמיְך ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּומי  כאבים . ּבעלי אֹותם  רפּואה? צריְך מי אּלא צּדיקים. על  ׁשּכן ּכל ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָרחמיו ,
ׁשה ּקדֹוׁש ורחמים, רפּואה צריכים  הם רׁשעים, אֹותם  אּלה כאבים? ּבעלי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהם

הּוא מהם,(מרחם )ּברּוְך מסּתּלק  ׁשּלא - והּוא  מּמּנּו, עזּובים יהיּו ׁשּלא עליהם  ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹ
ּוכׁשּדֹוחה, ּבּימין. מקרב הּוא  מקרב, הּוא ּבר ּוְך ּכׁשהּקדֹוׁש כנגּדֹו. ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָויׁשּובּו
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�קב�יּה  אזדּ מן הא בּ תיוּ בּת א ּת ב ואי ודּ אי. ¥§¢¨©¨§¦¨¨§¦§¨¦§©©¥©§מקבּ �
כּ  דּ פגים, מה דּ פגים גּ ב ע� ואף חיּ ים, א□ארח Ÿ©©¦§©©©§¨¦©§¨¦Ÿ¨

וכ אפי□אתּת קּ ן, דּ הא תקּ וּ ניּה , ע� אתהדּ ר וּ □א ¦§¨©§Ÿ¨¦§©©©§¥§¨£¦
אוֹ מאה, בּ יּה  דּ אית éëבּ מה äéá éø÷ àåä êéøá àùãå÷ éî÷) §©§¦¥¨¨

àåä êéøá àùãå÷ ãë åúå .àîéúñ àæø åäéà àã øôé éîå õòé úåàáö 'éé

îåà éîåààîâúô úéì àäã àúáåéú ãéáòé àì íà àìà éîåà àì äà

àùãå÷ øôëî àìë ìòå àúáåéú éî÷ àîéé÷ãïéãáò ãë àåä êéøáàúáåéú

(àúîéìù,דּ כּת יב מקבּ �, הוּ א בּ רי% áë)קוּ דׁש א äéîøé) §¨§¦§©¥¦§¦
נאם אני וגוֹ 'ע$יהוחי כּ ניהוּ  יהיה אם כּ י ©£¦§ª§Ÿ̈¦¦¦§¤¨§¨§

áë)וּ כתיב äéîøé).' ֹוגו ערירי הזּ ה האיׁש  את כּ תבוּ  §¦¦§¤¨¦©¤£¦¦§
כּ תיב, בּ תיוּ בּת א דּ תב â)וּ בתר à íéîéä éøáã)וּ בני ¨©§¨§¦§¨§¦§¥

כּ ּמ ה מּת בּ ר דּ תׁש וּ בה מכּ אן וגוֹ ', בּ נוֹ  אסיר ¨©©§¦¨§¦¨¦§§¦¨¨§¨§יכניה
מאן ו�ית דּ פרז�א, ׁש �ׁש �אין וכּמ ה ודינין, ©¥§¨§§©§¦¨§§©¨©§¦¦§¦§¦גּ זרין

כּ תיב, דּ א וע� דּ תיוּ בּת א. קּמ י åñ)דּ קיּ ימא äéòùé) §©§¨©¥§¦§¨§©¨§¦
אׁש ר בּ י. ׁש עים הּפ וֹ  האנׁש ים בּ פגרי וראוּ  ¤£¦¦§©¦¨£¨¥§¦§¨§§¨§ויצאוּ 

א כּ תיב, �א בּ י, ׁש עוּ  בּ עאן□ּפ  דּ �א בּ י, ׁש עים הּפ וֹ  א ¨§¦¨§¦¤¨©§¦¦§¨¨¨
כּ יון אב� דּ עבדוּ . מה ע� וּ �אתנחמא ¨¥¨£§¨§©©¨£©§¦§¨¨¨§�אתבא,
בּ גין הוּ א. בּ רי% קוּ דׁש א �וֹ ן מקבּ � הא ¦§¦§¨§¥©§¨£©§¦§דּ אתנחמוּ ,
וּ פגים בּ יּה , דּ פׁש ע גּ ב ע� אף דּ א, נׁש  בּ ר ¦¨¥©¨§©©©¨¨©©כּ %,

הּזה  ּומה ּצד ּדֹוחה הּזה מּצד מקרבת . הּימין ׁשּדֹוחה , ּובׁשעה ּבּׂשמאל. ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּדֹוחה
מהם. רחמיו את עֹוזב לא הּוא  ּברּוְך והּקד ֹוׁש ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָֹמקרב,
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�יּה , מקבּ � �קמיּה , ותב אצטרי%, דּ �א ¥¥©§¥©§¨§¦§§¦¨§¨§©§בּ אתרא
הוּ א בּ רי% קוּ דׁש א דּ הא ע�יּה , á"ò)וחס å"÷ óã)מ�א §¨¨¥§¨§¨§¦¨¥

כּ מה עוֹ בדוֹ י, כּ � ע� רחמים ואתמ�י איהוּ , ¨§¨¨©¦£©¥§§¦§¦¦£©רחמין
אמר ÷äî)דאּת  íéìäú)אפי מעשׂ יו. כּ � ע� וּ □ורחמיו §©§¨¥§©£¨©¨©£¨£¦

מאטוּ ן ע�ייהוּ  אי רחמוֹ י. מאטוּ ן ועוֹ פוֹ י בּ עירי ¨§©¨¦£©¨§¥¦§©ע�
ואׁש ּת מוֹ דעאן דּ ידעין נׁש א, בּ ני ע� ׁש כּ ן כּ � ¨§§§¦§¦§©§¨¨¥§©¥¤¨£©רחמוֹ י,
וׁש ראן ע�ייהוּ , מאטוּ ן דּ רחמוֹ י �מאריהוֹ ן, ¨¨§§©¨¨£©§¥¨§¨§¨§�ׁש בחא

דּ וד, אמר דּ א וע� ÷èé)ע�ייהוּ . íéìäú)רבּ ים רחמי" ¨©§§©¨¨©¨¦©£¤©¦
מאטוּ ןע$יהו חיּ יבין ע� אי חיּ יני. כּ מׁש ּפ טי" §Ÿ̈§¦§¨¤©¥¦¦©©¨¦¨

א זכּ אין. ע� ׁש כּ ן כּ � אסוותא,□רחמוֹ י, בּ עי מאן א ©£¨¤¥©©¨¦¤¨©¨¥©§¨¨
א כּ אבין. מארי אינּ וּ ן וּ מאן כּ אבין, מארי ין□אינּ וּ ן ¦¨¥§¥¦©¦¨¥§¥¦¦¥

דּ קוּ דׁש א ורחמי, אסוותא בּ עאן אינּ וּ ן חיּ יבין, ¨§§¥£©§¨¨§©¨¨¦¦¨©¦אינּ וּ ן
הוּ א מנּ יּה ,(éîçø)בּ רי% ׁש ביקין יהוֹ ן דּ �א ע�ייהוּ , §¦¨©§§¨§§¦¦¦¥

כּ ד �קב�יּה . ויתוּ בוּ ן מנּ ייהוּ , אסּת �ק דּ �א ©¥§¢¨¦§©¦©¨§¦¨§¦§ואיהוּ 
דּ חי, וכד מקרב. בּ ימינא הוּ א, בּ רי% קוּ דׁש א ¥¨©§¥¨§¨¦¦¦§¨§¥¨§מקרב
מקרב. ימינא דּ דחי, וּ בׁש עתא דּ חי. ¥¨§¨¦§¥¨§¨£©§¥¨¨¨§¦בּ שׂ מא�א
וקוּ דׁש א מקרב, דּ א וּ מּס טרא דּ חי, דּ א ¨§§¥¨§¨¨§¦¦¥¨¨¨§¦¦מּס טרא

מנּ ייהוּ . רחמוֹ י ׁש ביק �א הוּ א §©¦£©¦¨¨¦§בּ רי%

כּ תיבּת א מה æð)חזי, äéòùé). ֹבּ ו� בּ דרך ׁש וֹ בב ויּ �% ¨£¥©§¦©¥¤¨§¤¤¦
ואנחהוּ  וארּפ אהוּ  ראיתי דּ רכיו בּ תריּה , ¥§©§¥¨§¤§¦¦¨¨¨§¥§©¦§וּ כתיב

ּכת ּוב,ּבא מה נז)ּוראה ּדרכיו (ישעיה אחריו, וכתּוב לּבֹו. ּבדרְך ׁשֹובב וּילְך ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
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גּ ב□ואׁש  ע� אף ׁש וֹ בב, ויּ �% ו�אב�יו. �וֹ  נחמים ם ©£©¥¦ª¦§©£¥¨©¥¤¨©©©
דּ אז�ין בּ זדוֹ ן דּ עבדין מה כּ � עבדין, ¦§©§¨§¦§©§©¨¦§©¦¨©§דּ חיּ יבין
ו�א התראה, בּ הוּ  עבדין ואחרנין דּ �בּ ייהוּ , ¨§¨¨§©§¦§©¦¨£©§§©¦§¨§¨§בּ ארחא

ּגב  על אף ׁשֹובב, וּיל ְך ולאבליו. ל ֹו נחמים ואׁשּלם  ואנחה ּו ואר ּפאהּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻראיתי
ואחרים לּבם, ּבדרְך ׁשהֹולכים  ּבזדֹון, ּׁשעֹוׂשים מה ּכל עֹוׂשים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהר ׁשעים
ּבתׁשּובה  ׁשּׁשבים ּבׁשעה - להם לצּית  ר ֹוצים ולא התראה ּבהם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹעֹוׂשים
יׁש עכׁשו  ּכנגּדם. מז ּמנת  הרפּואה הרי ּתׁשּובה, ׁשל טֹובה  ּדרְך ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻונ ֹוטלים

ׁש ה ּכת ּוב, אֹומר  הּמתים ׁשעל א ֹו הּכת ּוב, אֹומר החּיים על אם הרי להתּבֹונן, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
החּיים, על מראה  ה ּכתּוב ראׁש - ראׁש אינֹו וה ּסֹוף סֹוף, אינֹו הּפסּוק ְְִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹֹרא ׁש

ׁשהּפסּוק א ּלא  הּמתים . על מראה הפסוק)וסֹופֹו ׁשהאדם(ראש ּבעֹוד  א ֹומר, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
חזק  הרע יצר ּבֹו ׁשּיׁש מ ּׁשּום  לּבֹו, ּבדר ְך ׁשֹובב וּילְך - הּוא  וכְך ּבחּייו, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהּוא
הּוא  ּברּוָך הּקד ֹוׁש ּבתׁשּובה. לׁשּוב רֹוצה ולא ׁשֹובב הֹולְך ולכן ּבֹו, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹּומחזיק
אני  הּוא: ּברּוְך הּקד ֹוׁש אֹומר  תֹועלת, ּבלי  ּברע ׁשהֹולכים  ּדרכיו את ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָרֹואה

ראיתי ּדרכיו ׁשּכת ּוב זהּו ּבידֹו. להחזיק ּבחׁשכה,(וארפאהו)צריְך ׁשה ֹולכים , ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
מכניס הּוא  ּברּוְך ה ּקדֹוׁש ואר ּפאהּו. ׁשּכתּוב  זהּו רפ ּואה. לֹו תת  רֹוצה  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאני
ּכמֹו ואנחה ּו? ּזה מה ואנחהּו, לנ ׁשמת ֹו. ּורפּואה ׁשּלֹו הּתׁשּובה ּדר ְך ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָללּבֹו

לב)ׁשּנאמר  ּבדר ְך(שמות אֹות ֹו מנהיג ה ּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש העם. את נחה  לְך ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ואׁשּלם החׁשכה. מּתֹוְך א ֹותֹו ּומֹוציא אחר  ׁשל ּבידֹו ׁשּמחזיק  ּכמי ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָיׁשר

מת! ׁשהּוא נראה הרי ולאבליו, ל ֹו ועֹומד (אלא)נחמים מת  ו ּדאי  הּוא ּכן ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֻ
ׁשהֹואיל והואיל )ּבחּיים . בחיים , ועומדים  הוא  שהיא מת .(אלא נקרא  ר ׁשע , והּוא  ְְִִִֵֶַַָָָ

עם טֹוב עֹוׂשה הּוא  ּברּוְך הּקדֹוׁש א ּלא  ולאבליו ? לֹו נחמים ואׁשּלם ּזה ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמה
ׁשני  עּמֹו מפקיד ומעלה, ׁשנים עׂשרה  מּׁשלׁש ׁשּנכנס ׁשּכיון אדם, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבני
ּכׁשאדם מּׂשמאלֹו. ואחד מימינ ֹו אחד אֹותֹו, ׁשּׁשֹומרים ׁשֹומרים ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹמלאכים
לפניו  מכריזים ּבׂשמחה, אֹותֹו ּומחזיקים  ּבֹו ׂשמחים הם יׁשר, ּבדרְך ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהֹולְך
עליו  מתאּבלים הם עקם, ּבדר ְך ּוכׁשהֹולְך ה ּמלְך. לדמּות  כבֹוד ּתנּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹואֹומרים:
י ׁשרה, ּבדר ְך א ֹותֹו ּומנהיג  ּבֹו מחזיק ה ּוא ּברּוְך ׁשהּקד ֹוׁש ּכיון מּמּנּו. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוע ֹוברים
ׁשהּוא  ּבּתחּלה , לֹו נחמים ואׁשּלם ולאבליו. לֹו נחמים ואׁשּלם ּכתּוב  ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻאז
ואחר  ּבתׁשּובה . וׁשב עכׁשו ּׁשעֹוׂשה מה  ועל ּבּתחּלה ּׁשעׂשה מה על  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָהתנחם 
ועכׁשו  מ ּמּנּו, ּכׁשעברּו עליו מתא ּבלים  ׁשהיּו מלאכים א ֹותם ולאבליו , ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּכְך
ּבכל חי חי. ו ּדאי הּוא ועכׁשו הּצדדים. לכל  נחּומים  וּדאי הרי עּמֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָׁשחזרּו
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בּ תיוּ בּת א, דּ תבין ׁש עתא בּ  �וֹ ן. �צייתא ¨§§¦¦¨§¨£©§¨§©§¨̈בּ עאן
זמינא אסוותא הא דּ תיוּ בּת א, טבא ארחא ¨¦§¨¨§©¨¨§§¦¨¨¨§¨¦§©§ונט�ין
חיּ יא ע� אי �אסּת כּ �א, אית הׁש ּת א ¨©©¦¨§©§¦§¦¨§©§©§¢̈�קב�יהוּ .
ריׁש א דּ הא קרא. אמר מתיּ יא ע� אוֹ  קרא, ¨¥¨§¨§©¨¨©¥©¨§©̈אמר
ריׁש א. איהוּ  �או וסיפא, סיפא. איהוּ  �או ¨¥¦¨¨¥§¨¥¦¨¨§¦דּ קרא,
ע� אחזי וסוֹ פיּה  חיּ יא. ע� אחזי דּ קרא, ©¥§©¥§¨©©¥§©¨§¦¨¥ריׁש א

א קרא□מתיּ יא. àø÷ã)א, àùéø à"ñ)דּ בר בּ עוֹ ד אמר, ¥©¨¤¨§¨¨©§§©
�בּ וֹ , בּ דרך ׁש וֹ בב ויּ �% הוּ א, והכי בּ חיּ יוֹ , איהוּ  ׁש  ¦¤¤§¨¤¥©¦¨§©§¦̈נ
דּ א וע� בּ יּה , ואתּת קּ ף ּת קּ יף דּ ביּה , הרע דּ יצר ¨©§¥©¨§¦§¦©¥§©¨¤¥§¦§בּ גין
קוּ דׁש א בּ תיוּ בּת א. �אתבא בּ עי ו�א ׁש וֹ בב, ¨§¨§§¦¨¨¨§¥¨¨§¨¦̈אז�
בּ �א ׁש , בּ בי אז�ין דּ קא ארחוֹ י, חמי הוּ א ¨§¦§¦§©¨§§¨¥¨¦§בּ רי%
אצטריכנא אנא הוּ א, בּ רי% קוּ דׁש א אמר ¨§¦§§¦¨£¦§¨§©¨¨§©ּת וֹ ע�ּת א,
ראיתי, דּ רכיו דכתיב הוּ א הדא בּ ידיּה , ¦¦¨¨¨§¦§¦¨£¥¦¨§§©§�אתקפא

(åäàôøàå) יּה� �מיהב בּ עי אנא בּ חׁש וֹ כא, אז�ין ¥¨¥§¥¨¨£¨¨§¦§©¨§דּ קא
בּ רי% קוּ דׁש א וארּפ אהוּ , דכתיב הוּ א הדא ¦§¨§¥¨§¤§¦§¦¨£¨¨§©אסוותא
ואסוותא דתיוּ בּת א ארחיּה  בּ �בּ יּה  אעי� איהוּ  ¨¨§©§¨§¦¦¥§¨¥¦§¦¨¦הוּ א
אמר דאּת  כּ מה ואנחהוּ . מאי ואנחהוּ , ¥¨§©§¨§¥§©§©¥§©§¥¨§¦§�נׁש מתיּה .

(ëì úåîù)%בּ רי קוּ דׁש א �יּה  אנהיג העם. את נחה %�¥§¥¤¨¨©§¦¥§¨§¦

נקר  אז החּיים , ּבעץ  ׁשאחּוז וכיון  החּיים. ּבעץ  אחּוז ּתׁשּובה,הּצדדים, ּבעל א ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּתׁשּובה . ּבעל נקרא וה ּוא ּתׁשּובה, ּכְך אף נקראת יׂשראל ּכנסת  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהרי
אינם ּגמּורים צּדיקים אפּלּו זה ועל מ ּמׁש. ּתׁשּובה ּבעל אמרּו, ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָוהראׁשֹונים

עֹומדים. תׁשּובה ׁשּבעלי ּבמקֹום לעמד ְְְְֲֲִִֵֶַַָָֹיכֹולים
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דּ אחרא, בּ ידא דּ אתקיף כּ מאן מיׁש ר, בּ ארח ¨£©§¨¦¦§©§©§¨¥©Ÿ§הוּ א
ואׁש  חׁש וֹ כא. מגּ וֹ  ו�אב�יו,□ואפקיּה  �וֹ  נחוּ מים ם §©§¥¦£¨©£©¥¦¦§©£¥¨
איהוּ , דּ מיתא אתחזי מיתא)ìà)àהא ודּ אי אין, ¨¦§¨¥§¦¨¦¦©©¥¨

דּ הוֹ אי� בּ חיּ ין וקיּ ימא ïééçáאיהוּ , àîéé÷å åäéà éäéàã àìà) ¦§©§¨©©¦§¦
(ìéàåäå ואׁש מהוּ  אקרי. מיתא רׁש ע, ם□ואיהוּ  §¦¨¨¥¨¦§¥©©£©¥

א ו�אב�יו. �וֹ  עביד□נחוּ מים הוּ א בּ רי% קוּ דׁש א א ¦¦§©£¥¨¤¨§¨§¦¨¦
וּ �ה�אה, ׁש נין מי"ג דּ עא� דּ כיון נׁש א, בּ ני עם ¨§¨§¦§¦¨§¨¥§¨¨¥§¦¦טיבוּ 

עּמ יּה  á"ò)ּפ קיד ä"ñ÷ ,á"ò ã"î÷ úéùàøá)מ�אכין ּת רין ¨¦¦¥§¥©§¨¦
מימינּ יּה , חד �יּה , דּ נטרי מ(מא�יּה .נטוּ רין וחד §¦§©§¥¥©¦¦¥§©¦¨¥

בּ יּה , חדּ אן אינּ וּ ן מיׁש ר, בּ ארח נׁש  בּ ר אזי� ¥¨©¦¨¥©Ÿ§¨©¦¨©כּ ד
הבוּ  ואמרין, קמיּה  מכרזן בּ חדוה, עּמ יּה  ¨¦§©§¥¨¨§§©¨§¤§¥¦¦¨¦§ואּת קיפוּ 
אינּ וּ ן עקימוּ , בּ ארח אזי� וכד דּ מ�כּ א. �דיּ וּ קנא ¦¦¨©Ÿ§¦¨©§¨§©§¨§¦§¨§יקר
בּ יּה  דּ אתקיף כּ יון מניה. וּ מתעברן ע�יּה , ¥¦§©§¨¥¥¦¨§©§¦¥¨¨§©§¦מתאבּ �ן
כּ דין מיׁש ר, בּ ארח �יּה  ואנהיג הוּ א, בּ רי% ¥§¨¥©Ÿ§¥¦§©§¦§¨§קוּ דׁש א

ואׁש  ואׁש □כּ תיב, ו�אב�יו. �וֹ  נחמים נחוּ מים□ם ם §¦©£©¥¦ª¦§©£¥¨©£©¥¦¦
דּ עבד מה ע� אתנחם דּ איהוּ  בּ קדמיתא, ©¨§©©©§§¦¦§¨¦§©§�וֹ 
בּ תיוּ בּת א. ותב הׁש ּת א, דּ עבד מה וע� ¨§§¦¨§¨§©©¨§©©§¨¦§©§בּ קדמיתא,
מתאבּ �ן דּ הווֹ  מ�אכין אינּ וּ ן ו�אב�יו, כּ ן ¨§©§¦£©¦¨§©¦¨¥£©§¥©¨וּ בתר
דּ אתהדּ רוּ  והׁש ּת א מנּ יּה , אתעברוּ  כּ ד ¨©§¦§¨§©§¥¦¨£§¦©¥̈ע�יּה 
איהוּ  והׁש ּת א סטרין. �כ� נחוּ מים ודּ אי הא ¦¨§©§¦§¦¨§¦¦©©¨¥£©בּ הדיּה ,
וכיון דּ חיּ י, בּ אי�נא אחיד סטרין, בּ כ� חי ודּ אי. ¨¥§¥©§¨¨¦§¦¨¦§¦¨§©©©©חי

ׁש וּ בה, ּת  בּ ע� אקרי כּ דין דּ חיּ י, בּ אי�נא (àùðדּ אחיד §¨¦§¦¨¨§©¥§¥¦§¥©©§¨
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(á"ò á"ë÷.אקרי הכי אוּ ף ׁש וּ בה ּת  ישׂ רא�, כּ נסת ¥§¦¦¨¨§¥¨§¦¤¤§¨§דּ הא
בּ ע� אמרוּ , וקדמאי אקרי. ׁש וּ בה ּת  בּ ע� ©©§¨¥¨§©§¥§¦¨§©©¦§ואיהוּ 

אפי דּ א, וע� מּמ ׁש . אינם□ּת ׁש וּ בה גּ מוּ רים צדּ יקים וּ  §¨©¨§©¨£¦©¦¦§¦¥¨
עוֹ מדים. ׁש וּ בה ּת  ׁש בּ ע�י בּ מקוֹ ם �עמוֹ ד, ¦§¨§¥£©¤¨§£©¦§יכוֹ �ים

óã
à"ò æ"÷אמר,דּ וד àð)מ�כּ א íéìäú)חטאתי �בדּ " "� ¨¦©§¨¨©§§©§¨¨¦

מאי �בדּ ", "� וגוֹ ', עשׂ יתי בּ עיני" ©§©§§§¦¦¨¤¥§©¨§והרע

אמר,ּדוד נא)הּמלְך לְך(תהלים וגֹו'. עׂשיתי ּבעיניְך והרע חטאתי  לבּדְך לְך ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
אדם ׁשחֹוטא חטאים ׁשּיׁש מּׁשּום אּלא לבּדְך? לְך ּזה מה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלבּדְך,
ולא  אדם לבני ׁשחטא חטאים  ויׁש אדם, ולבני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹלּקדֹוׁש-ּברּוְך-ה ּוא
לבני  ולא  לבּדֹו לּקד ֹוׁש-ּברּוְך-ה ּוא ׁשח ֹוטא חטאים וי ׁש ה ּוא, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹלּקדֹוׁש-ּברּוְך-

ואם(אחרים )אדם  אדם. לבני ולא לבּדֹו הּוא  ּברּוְך לּקד ֹוׁש חטא הּמלְך ּדוד . ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ערוה  אּׁשה על ׁשּבא מי וׁשנינּו, ׁשבע, ּבת  ׁשל החטא אֹותֹו חטא הרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּתאמר,
לא  - לּקדֹוׁש-ּבר ּוְך-הּוא וחטא  לחבר ֹו, וחטא ּבעל ּה, על  אֹותּה אסר ְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָָָָָֹּברצֹונה
לּה היה וגט  ׁשּלֹו, את לקח ודוד  היה , ּבהּתר אֹומר  ׁשא ּתה ׁשההּוא הּוא . ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָּכְך
זמן ּגט ׁשּנֹותנים  יׂשראל ּכל ׁשל מנהג היה ׁשּכְך ל ּקרב, ׁשּיצא טרם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָמּבעלּה
זמן ׁשעבר ואחר ׁשבע , לבת  אּורּיה עׂשה וכְך לחיל, ׁשּיֹוצא ּכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָלאׁשּתֹו
ׁשאלמלא  ּׁשעׂשה . מה ּכל עׂשה  ּובהּתר ּדוד , אֹות ּה לקח ל ּכל, ּפטּורה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹוהיתה 
והינּו ּביד ֹו. הּוא  ּברּוְך הּקד ֹוׁש אֹותּה מׁשאיר היה  לא ּבא ּסּור, היה  וזה  ּכְך ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָֹֹלא

לעד ּות, יב)ׁשּכת ּוב ב ׁשאׁשּתֹו(שמואל עד ּות אׁשּתֹו. ׁשבע ּבת את ּדוד וינחם  ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
העֹולם . ׁשּנברא מּיֹום אליו ׁשהזּדּמנה היתה זּוגֹו ּובת א ׁשּתֹו, וּדאי (וסודהיא, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

אבן על שבע , בת  ונקרא העליונה, למרכבה רביעית  רגל נעשה שהוא מעלה של מלכות  הדבר

עינים ) שבעה ׁשאמרנּו.אחת  ּכמֹו ׁשבע ּבת חטא את דוד  חטא  ׁשּלא עד ּות ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהרי
ׁשחטא? החטא  את (אלא)ּומה ׁשהרג לאחר . ולא לבּדֹו ל ּקד ֹוׁש-ּברּוְך-הּוא  ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ׁשהרי  יֹואב, ואדני  לֹו ׁשאמר ּבׁשעה  אֹות ֹו הרג ולא עּמֹון  ּבני ּבחרב ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּורּיה
עליו ר ּבֹון היה יואב)ּדוד ׁשּכת ּוב(ועל  מֹוכיח, והּכת ּוב כג), ׁשמֹות (שם  אּלה ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

והרג ׁשעה, ּבא ֹותּה א ֹות ֹו הרג ולא  ליֹואב. אׁשר ולא  לדוד, אׁשר ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹהּגּברים 
אּורּיה  ּבדבר רק ּדבר, א ּתֹו נמצא  ולא אֹומר והּכת ּוב עּמֹון. ּבני ּבחרב ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאֹותֹו
הּוא  ּבר ּוְך והּקד ֹוׁש ּבאּורּיה. ולא אּורּיה, ּבדבר ּבא. הּוא למעט רק  ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָֹהחּתי.



דמשפטים  משפטיםסבא פרשת זוהר בשנה] 203 [יום ניסן כו  ליום הלימוד רג סדר

א �בדּ ". נׁש □�" בּ ר דּ חטי חוֹ בין, דּ אית בּ גין א, §§©§¤¨§¦§¦¦§¨¥©¨
דּ חטא חוֹ בין ואית נׁש א. ו�בני הוּ א בּ רי% ¨¨§¦¦§¨¨©§¦§¦§¨§§�קוּ דׁש א
חוֹ בין ואית הוּ א. בּ רי% �קוּ דׁש א ו�א נׁש א, ¦¦§¦§¨§§¨§¨¨¥§¦�בני
נׁש א. �בני ו�א בּ �חוֹ דוֹ י הוּ א בּ רי% �קוּ דׁש א ¨¨¦§¦¨§§¦¦§¨§§¥¨§דּ חטי

(àøçà),בּ �חוֹ דוֹ י הוּ א בּ רי% �קוּ דׁש א חב מ�כּ א, §¦¦§¨§§¨¨§©¦̈דּ וד
הא ּת ימא ואי נׁש א. �בני à"ò)ו�א æ"÷ óã)ההוּ א חב §¨¦§¥¨¨§¦¥¨¨¨©

ערוה ע� דּ אתי מאן ותנינן, ׁש בע, דּ בת ¨§¤©¥¨§©¨¥¨§©¤©§¨חוֹ בה
�חבריּה , וחב בּ ע�ּה , ע� אסרה בּ רעוּ תּה  ¥§©§¨§¨§©©¨§¨¨§¦¨§¦אּת תא
דּ ההוּ א הוּ א הכי �או הוּ א. בּ רי% �קוּ דׁש א ©§¦¨¨¦§¨§§¨§וחב
וגט נקט, דּ י�יּה  ודוד הוה, בּ היּת רא אמר. ¥§©¨¥¦¦¨§¨£¨¥¤§©¨§©§דּ אּת 
הוה דּ הכי �קרבא, יה% �א עד מבּ ע�ּה , �ּה  ¨£¦¨§¨¨§¦©¥¨©¨§©¦¨¨£הוה
כּ � �אּת תיּה , זמן גּ ט דּ יהבין ישׂ רא�, דּ כ� ¨¥§¦§©§¥¦£©§¥¨§¦¨§¨£§¦מנהגא
וּ �בתר ׁש בע. �בת אוּ ריּ ה עבד וכן חי�א. ©¨§©¤©§¨¦¥¨¥§¨¥¦¨§דּ נפיק

�כ ּפ טוּ רא והות זמן דּ וד.□דּ עבר �ּה  נט� א, §¨©§©©£©§¨§Ÿ¨¨©¨¨¦
הכי, �או דּ א�מ�א דּ עבד. מה כּ � עבד ¦¨¨¥¨§¦§©¨§©¨©¨¨¥¤§וּ בהיּת רא
הוּ א בּ רי% קוּ דׁש א ׁש בקה �א הוה, ¦§¨§¨§©¨¨£¨¦§וּ באסוּ רא

�סהדוּ תא, דּ כּת יב והיינוּ  áé)�גבּ יּה . á ìàåîù)וינחם §©¥§©§¦§¦§©£¨©§©¥

נחׁש ּבֹו חקּוק היה עּמֹון ּבני חרב  וכל עּמֹון. ּבני ּבחרב הרגּת וא ֹותֹו ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָאמר ,
הּוא, ּבר ּוְך הּקד ֹוׁש אמר ׁשּלהם. זרה עבֹודה והּוא  ּדרקֹון, ׁשל  ּדיֹוקן ְְְֲֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹעקם,

ׁשּקּוץ. לאֹותֹו ּכח חזקנת ּת כמה אוריה, על  שעה אותה התגברה עמון בני שחרב  (שכיון ְִַַָָֹ
עקם ) נחש אותו  ר ּביםהתחזק ועּמֹו אּור ּיה, את  עּמֹון ּבני ׁשהרג ּו ׁשּבׁשעה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָמּׁשּום

התחּזקה  חזק ּכּמה עּמֹון, ּבני חרב ׁשעה ּבאֹותּה והתּגּברה  יׂשראל , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמּבני
ׁשּקּוץ. זרה עבֹודה ֲִָָָָא ֹות ּה
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היא, דּ אׁש ּת וֹ  סהדוּ תא אׁש ּת וֹ . ׁש בע בּ ת את ¦§¦§¨£©§¦©¤©¥¦̈דּ וד
�גבּ יּה , דּ אזדּ ּמ נת הות, זוּ גוֹ  וּ בת אׁש ּת וֹ , ¥©§©§©§¦§©£©§¦¦©©ודּ אי

ע�מא. דּ אתבּ רי àìéòìãמיּ וֹ מא àúåëìî àúìîã àæøå) ¦¨§¦§§¦¨§¨
ïáà ìò òáù úá éø÷úàå äàìò àúáëøîì àòéáø äìâø ãéáòúà åäéàã

(íééðéò òáù úçàחוֹ בה דּ וד חב דּ �א סהדוּ תא ¨¦¨¨¨§¨£©̈הא
דּ חב, חוֹ בה היא וּ מה כּ דקאמרן. ׁש בע (àìà)דּ בת §©¤©¦§¨§©©¦¨§¨

דּ קט� �אחרא. ו�א בּ �חוֹ דוֹ י, הוּ א בּ רי% ©¨§¨£©§¨§§¦¦§¨§§�קוּ דׁש א
איהוּ  קט�יּה  ו�א עּמ וֹ ן, בּ ני בּ חרב ¦¥§©¨§©¥§¤¤§¨¦§�אוּ ריּ ה
הוה דּ וד דּ הא יוֹ אב, ואדני �יּה  דּ אמר ׁש עתא ¨£¦¨¨§¨¦Ÿ£©¥©¨§¨£©§בּ 

ע�יּה , áàåé)רבּ וֹ ן ìòå),דּ כּת יב אוֹ כח, (ìàåîùוקרא ¦¨¥§¨¨©¦§¦
(âëáאׁש ר□א ו�א �דוד, אׁש ר הגּ בּ וֹ רים ׁש מוֹ ת ה ¥¤§©¦¦£¤§¨¦§£¤

בּ חרב וקט�יּה  ׁש עתא, ההיא קט�יּה  ו�א ¤¤§¥§©§¨£©¦©¥§©Ÿ§¨§�יוֹ אב,
דּ בר, אּת וֹ  נמצא ו�א אמר, וקרא עּמ וֹ ן. (íéëìîבּ ני §¥©§¨¨¨©§¦§¨¦¨¨

(åè àקא �מעוּ טי רק החּת י. אוּ ריּ ה בּ דבר ¨¥¨§©¦¦©¨¦©§¦©רק
בּ רי% וקוּ דׁש א בּ אוּ ריּ ה. ו�א אוּ ריּ ה, בּ דבר ¦§¨§§¨¦§¨§¨¦©§¦¥̈אתי,
חרב וכ� עּמ וֹ ן, בּ ני בּ חרב הרגּת  ואוֹ תוֹ  אמר, ¤¤¨§©¥§¤¤§¨§©¨§©¨הוּ א
דּ יּ וּ קנא עקים, חויא בּ יּה  חקיק הוה עּמ וֹ ן, ¨§¦¦¨¨§¦¥¦¨¨£©¦§בּ ני
קוּ דׁש א אמר דּ �הוֹ ן. זרה עבוֹ דה ואיהוּ  ¨§©¨§¦¨¨¨£¦§§©§דּ דרקוֹ ן,

ׁש קּ וּ ץ. �ההוּ א חי�א יהבת הוּ א, ïåéëãבּ רי% à"ã) §¦¨¨©¥¨§©¦
àåää óé÷ú àô÷åú äîë äéøåà ìò àúòù àéää øáâúà ïåîò éðá áøçã

(àîé÷ò àéåçעּמ וֹ ן בּ ני דּ קט�וּ  דּ בׁש עתא ©¥§§¨§¨£©§¦¦§בּ גין
ואתגּ בּ ר עּמ יּה , ישׂ רא� מבּ ני וסגּ יאין ©©§¦§¥¦¥¨§¦¦§¦¦¦©§¨¦§�אוּ ריּ ה,
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ּת  כּ ּמ ה עּמ וֹ ן, בּ ני חרב ׁש עתא קּפ אבּ ההיא §©¦©£¨¤¤§¥©©¨ª§¨
זרה עבוֹ דה ההיא ׁש קּ וּ ץ.אתּת קּ ף ¦§¨©©¦£¨¨¨¦

ע�יּה ואי דּ כּת יב כּ יון זכּ אי, הוה �א אוּ ריּ ה ּת ימא, §¦¥¨¦¨¨£¨©¨¥¨¦§¦¨¥
א הוה, זכּ אה הכי, �או החּת י. א□אוּ ריּ ה ¦¨©¦¦¨¨¦©¨¨£¨¤¨

אמר דאּת  כּ מה חּת י. הוה דּ אתריּה  ׁש מא (íéèôåùדּ  ¦§¨§©§¥£¨¦¦§¨§©§¨¥
(àé.הכי אתקרי אתריּה  ׁש וּ ם ע� הגּ �עדי, ¦¨¥§§¦¥§©©¦¨§¦©¨§¦§ויפּת ח

עּמ וֹ ןוע� בּ ני ׁש קּ וּ ץ דּ  החּת י, אוּ ריּ ה בּ דבר דּ א §©¨¦§©¦¨©¦¦§¦§¥©
דּ יּ וּ קנא דּ דוד, דּ מ ריתא א�הים, מחנה ע� ¨§¦¦¨§¨¨§¦©§¦Ÿ¡¦£©©¨©§¦אתגּ בּ ר

דּ �עי דּ וד□מּמ ׁש  דּ פגים ׁש עתא וּ בההוּ א הווֹ . א ©¨¦§¥¨£§©©£¨§¨¦¨¦
�עי ּפ גים דּ א, וע�□מ ריתא אחרא. מ ריתא א ©¦§¨¨¨¨¦§¥¨©¦§¨¨©£¨§©

דּ וד, אמר àð)דּ א íéìäú)," ּבד� חטאתי. �בדּ " "� ¨¨©¨¦§§©§¨¨¦§©§
ודא �גבּ יּה . דּ חב חוֹ בה ההוּ א הוה דּ א �אחרא. ¨§¥©§¨§¨©¨£¨¨£©§¨§ו�א

עּמ וֹ ן. בּ ני בּ חרב הוּ א ודא אוּ ריּ ה. בּ דבר ©¥§¤¤§¨§¨¦©§¦הוּ א
æè)כּ תיב, á íéîéä éøáã)עיניוע$יהוכּ י §¦¦§Ÿ̈¥¨

א הארץ, בּ כ� à"ò)ין□מׁש וֹ טטוֹ ת ç"îø éçéå) §§§¨¨¨¤¦¥

ּכְך!ואם לא  - החּתי א ּורּיה  עליו  ׁשּכת ּוב ּכיון צּדיק , היה  לא ׁשאּור ּיה ּתאמר  ְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
הּגלעדי, ויפּתח ׁשּנאמר ּכמֹו חּתי, היה  מק ֹומֹו ׁשּׁשם א ּלא  היה, הּוא  ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָצּדיק

ּכְך. נקרא מקֹומֹו ׁשם ְְִֵַָָעל
אלהים,ועל מחנה על הת ּגּבר עּמֹון ּבני ׁשּׁשּקּוץ החּתי, א ּורּיה  ּבדבר זה  ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

זה, מחנה  ּדוד ׁשּפגם ׁשעה ּובאֹותּה ׁשּלמעלה , ּדיֹוקן מּמׁש הי ּו ּדוד  ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָׁשּמחנֹות
לאחר . ולא  לבּדְך חטאתי . לב ּדְך לְך ּדוד , אמר  זה ועל אחר. מחנה  למעלה ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹּפגם
עּמֹון. ּבני  ּבחרב וזהּו אּור ּיה, ּבדבר וזהּו אליו . ׁשחטא החטא  א ֹותֹו היה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשה ּוא

וכתּוב,ּכת ּוב, ה ּנקבֹות . אּלּו הארץ , ּבכל מּׁשטטֹות  עיניו ה' ד)ּכי עיני (זכריה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ
אמר ּדוד  יד ּועים. הם והרי הּזכרים. אּלּו מ ׁשֹוטטים, הּמה נא)ה ' והרע(תהלים  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ
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וּ כתיב ã)נוּ קבין. äéøëæ)הּמ הע$יהועיני §¦§¦¥¦§Ÿ̈¥¨
א אמר□מׁש וֹ טטים, דּ וד אינּ וּ ן. ידיען והא דּ כוּ רין, ין §§¦¦¥§¦§¨§¦¨¦¨¦£©

(àð íéìäú)"עיני �פני בּ עיני", עשׂ יתי. בּ עיני" ¤¥¥§¦¤¥§¦¦¨§¥§©¨§והרע
א �יּה . בּ ההוּ א□מבּ עי דּ וד, אמר בּ עיני", מאי א ¦¨¥¥¤¨©§¥¤¨©¨¦§©

עיני" דּ הא ידע, דּ הוינא הוה. בּ עיני" דּ חבנא, §¥¨§©¨¨¥£©¨£¤¥§¨§©§¨£אתר
הרי �וֹ ן, חׁש בּ נא ו�א קמאי, וקיּ ימין זמינין, ¥£¨§©©¨§¨¨¦§©§¦¦§£הווֹ 
בּ עיני". הוה, אתר בּ אן ועבדנא, דּ חבנא, ¤¥§¨£¨£¨§¨§©©§¨§©§¨חוֹ בא

ו�מען בׁש פט", ּת זכּ ה בּ דבר" �י�אּת צדּ ק יהא §©©¦§©§¨§¤¦§¤§¨§¤§Ÿ§¥¦
כּ � חזי, ּת א קּמ %. �מימר ּפ ה ¨¥£¨¨©¨¥§¤§¦ּפ תחוֹ ן

מ כּ ד מ□אוּ מנא, בּ אוּ מנתיּה  בּ דיחא□י�, דּ וד י�. ¨¨©©¦§¨ª¥©¦¨¦§¦¨
בּ  דּ הוה גּ ב ע� ואף הוה, דּ הוהדּ מ�כּ א כּ יון צערא, §©§¨£¨§©©©§£¨§©£¨¥¨§£¨

בּ גין דּ הוה, כּ מה �בדיחוּ תיּה , ּת ב מ�כּ א, ¦§¨£§¨§¥¦§¦¨¨§©¥©קּמ י
�מ�כּ א. ¨§©§¨§©§�בדּ חא

אמינא,אמר, אנא דּ ע�מא, åë)מארי íéìäú)בּ חנני ¨©¨¥§¨§¨£¨£¥¨§¨¥¦
איכוּ �ע$יהו דּ �א אמרּת  ואּת  ונּס ני, §Ÿ̈§©¥¦§©§¨©§§§¨¦

ּבעיניְך? ּזה מה אּלא להיֹות! צריְך היה עיניְך לפני ּבעיניְך? עׂשיתי. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּבעיניְך
היּו עיניְך ׁשהרי י ֹודע ׁשהייתי היה. ּבעיניְך ׁשחטאתי, מקֹום  ּבאֹותֹו ּדוד, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָאמר 
וע ׂשיתי, ׁשחטאתי החטא הרי אֹותם , החׁשב ּתי ולא לפני ועֹומדים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹזמינים 

ּבעיניְך. היה? מקֹום ְְֵֵֶֶָָָּבאיזה 
בׁשפטךלמען  ּתזּכה ּבדברְך ּבא ּתצּדק לפניְך. לֹומר ּפה ּפתחֹון לי יהיה ולא , ְְְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ואף הּמל ְך, ּבּדחן היה ּדוד  ּבא ּמנ ּותֹו. מדּבר הּוא  ּכׁשּמד ּבר, אּמן ּכל ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻּוראה,
ּכדי  ׁשהיה ּכמֹו לבּדחנּותֹו ׁשב הּמלְך, לפני  ׁשהיה ּכיון בצער, ׁשהיה ּגב ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָעל

הּמלְך. את ְֵֶֶֶַַַלבּדח
אמרּתי אמר, אני העֹולם, כז)רּבֹון ׁשּלא (שם  אמרּת ואּתה ונּסני, ה' ּבחנני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ
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בּ דבר", ּת צדּ ק �מען חבנא, הא בּ נסיוֹ נ%. ¤§¨§©§¦©©§¨§¨¨¨§¦§¨§©§�קיּ ימא
מי מ□ויהא יהא חבנא, �א דּ א�מ�א קׁש וֹ ט, ה□% ¦¥¦¨§§¦§¨¥¨¨§¨§¥¦¨

מי ויהא קׁש וֹ ט, דּ חבנא,□דּ י�י הׁש ּת א בּ ריקניּ א, % ¦¦§¦¥¦¨§¥©§¨©§¨§©§¨
מי דּ �הוי �צדּ קא□בּ גין אתר יהיבנא קׁש וֹ ט, % §¦§¤¡¥¦¨§¨¦§¨£¨§©§¨

בּ דבר"□מי ּת צדּ ק �מען עבידנא, כּ % בּ גין ,% ¦¨§¦©£¦§¨§©©¦§©§¨§¤
גּ וֹ  ואמר �אוּ מנוּ תיּה , דּ וד אהדּ ר בׁש פט". ©¨§¥¨§¦¨¨§©¤§¨§¤§¦ּת זכּ ה

מ �מ�כּ א.□צעריּה  דּ בדיחוּ תא ין ©£¥¦¦¦§¦¨§©§¨
óã

á"ò æ"÷,דּ האּת נינן עוֹ בדא, �ההוּ א אתחזי דּ וד �או ¨¥¨¨¨¦¦§¨¥§©¨¨§¨
אמר, ÷è)איהוּ  íéìäú)ח�� ו�בּ י ¦¨©§¦¦¨©

éáø÷á)בּ קרבּ י ììç äåä øáë ììç ãé÷ðà)(á"ò æ"÷ óã)הכי §¦§¦¨¦
היכ�ין, ּת רין אית בּ �בּ א דּ וד, אמר אב� ¦¨¥¥§¦¨¦§¦¨©¨¨£הוּ א.
דּ מא, דּ מ�ייא חד ההוּ א רוּ חא, וּ בחד דּ מא, ¨¨¨§©§©©¨©§¨¨©§בּ חד

אמת , דברְך ויהיה ּבדברְך ּתצ ּדק למען חטאתי הרי ּבנסיֹונְך. לעמד  ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאּוכל
עכׁשו  ּבריקנּות . דבר ְך ויהיה אמת, דברי יהיה חטאתי , לא  ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשאלמלא
ע ׂשיתי, לכן ּדבריְך, לצּדק מקֹום  נתּתי אמת, דברְך ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשחטאתי,
ּדברי  צערֹו ּתֹוְך ואמר  לאּמנּות ֹו ּדוד חזר בׁשפטְך. ּתזּכה ּבדברְך ּתצּדק ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻלמען

לּמלְך. ְֶֶַַָּבּדחנּות 

אמר,ׁשנינּו, הּוא ׁשהרי  ה ּמע ׂשה, לאֹותֹו ראּוי היה לא  קט)ּדוד  חלל(שם ולּבי ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
בקרבי)ּבקר ּבי חלל היה  שכבר חלל, ׁשני (נקוד יׁש ּבּלב אמר, ּדוד אבל הּוא . ּכְך ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָ

לּיצר  ּדּיּור יׁש ּבֹו בדם, ׁשּמלא  אחד  א ֹותֹו רּוח. ּובאחד ּדם ּבאחד  ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהיכל ֹות,
יצר  ּבֹו ל ׁשּכן רע  לדם דּיּור נתּתי  ולא  ריקן, הּוא  ׁשהרי ּכְך, לא ולּבי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹהרע,

דּיּור ּבלי חלל וּדאי הּוא  ולּבי ּדוד (דם )הרע, ראּוי לא זה, ׁשּכְך וכיון רע, ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
הּמלְך ּדוד ׁשּיאמרּו, לרׁשעים, ּפה ּפתחֹון לתת ּכדי אּלא ׁשחטא, חטא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹלאֹותֹו
אדם. ּבני לׁשאר ׁשּכן ּכל הּוא , ּבר ּוְך ה ּקדֹוׁש ל ֹו ּומחל ּבת ׁשּובה ו ׁשב ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָחטא

אמר זה נא)ועל  יׁשּובּו.(תהלים  אליְך וח ּטאים ּדרכי ְך פׁשעים אלּמדה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
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ריקן דּ הא הכי, �או ו�בּ י הרע. �יצר דּ יּ וּ רא ¨¥¨§¦¨¨¦¦§¨¨¤¥§¨¦¥בּ יּה 
�ׁש כנא בּ יׁש א, �דמא דּ יּ וּ רא יהבית ו�א ¨§©§¨¦¨¨§¨¦¦£¨¨§¦איהוּ ,
דּ יּ וּ רא בּ �א איהוּ , ח�� ודּ אי ו�בּ י הרע, יצר ¨¦¨§¦©¨©©¦¦§¨¨¤¥¥בּ יּה 

(àîã à"ð)דּ וד אתחזי �א הוּ א, דּ הכי וכיון ¦¨¥£§¦¨¦¨§¨¥§¨¦בּ יׁש א,
א דּ חב חוֹ בה ּפ תיחוּ □�ההוּ א �מיהב בּ גין א, §©¨§¨¤¨§¦§¥¨§¦

ותב חב מ�כּ א דּ וד דּ ימרוּ ן, �חיּ יביּ א, ¨§¨¨§©¦¨§¥§¨©¨©§¨§דּ פוּ מא
ׁש כּ ן כּ � הוּ א, בּ רי% קוּ דׁש א �יּה  וּ מח� ¥¤¨¦§¨§¥©¨¨§§¦בּ תיוּ בתא,

אמר דּ א וע� נׁש א. בּ ני àð)ׁש אר íéìäú)א�ּמ דה §©§¥¨¨§©¨¨©£©§¨
יׁש וּ בוּ . א�י" וחּט אים דּ רכי" ׁש עים ¨¤¥¦¨©§¤¨§¦§פוֹ 

åè)וּ כתיב, á ìàåîù)הזּ יתים בּ מע�ה ע�ה ודוד §¦§¨¦Ÿ¤§©£¥©¥¦
ח �וֹ  וראׁש  וּ בוֹ כה הוֹ �%עוֹ �ה והוּ א פוּ י ¤¤§Ÿ¨§¥
א אמאי. ויחף חפוּ י, �וֹ  ראׁש  הוה,□יחף. נזוּ ף א, ¨¥Ÿ¨§¨¥£©¤¨¨£¨

הווֹ  ועּמ א ענׁש א. �קבּ �א נזוּ ף, גּ רמיּה  £¨©§¨§Ÿ¨§©§¨¥§©¥̈עבד
ּפ �ח דּ הכי עבדּ א זכּ אה אּמ וֹ ת. ד' מנּ יּה  ©¨¦¨§¨§©¨¨©©¥¦¦¦§רחיקין
מניּה  �אתבא בּ חוֹ ביּה , ואׁש ּת מוֹ דע ¥¦¨¨¨§¥§¨§§¦§¥¨§�מאריּה ,

ׁש �ימתא. ¨¨¥§¨§§¦בּ תיוּ בתא

טו)וכת ּוב, ב חפּוי (שמואל לֹו וראׁש ּובֹוכה עלה הּזיתים במעלה  עלה ודוד  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ
נז ּוף עצמֹו עׂשה נזּוף, היה  אּלא לּמה? ויחף  חפּוי לֹו רא ׁש יחף. הלְך ְְְֵֵֵֶַָָָָָָָָָָָָֹֹוהּוא
עֹובד  ׁשּכְך העבד א ׁשרי אּמֹות. אר ּבע מּמּנּו רחֹוקים הי ּו והם ענׁש, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹלקּבל

ׁשלמה . ּבתׁשּובה  מּמּנּו לׁשּוּב לחטאֹו ּומּודע ְְְְְִִֵֶֶַָָָָלר ּבֹו
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גּ רא,ּת א בּ ן ׁש מעי �יּה  דּ עבד מה הוה, יּת יר חזי, ¨£¥©¦£¨©§¨©¥¦§¦¤¥¨
ו�א יוֹ מא, ההוּ א עד ע�יּה  דּ עברוּ  עקּת ין ¨§¨©©¥¨§¨§¦§©¨¦מכּ �

מ �קב�יּה  דּ וד וּ בדא□אתיב �יּה , יאוֹ ת הוה דּ הכי ה ¨¦¨¦¨¢§¥¦¨§¨¦£¨¥¥§¨
ׁש מעי �אסּת כּ �א, אית הׁש ּת א חוֹ בוֹ י. ¦§¦¨§©§¦§¦¨§©¨©§¦אתכּ ּפ רוּ 
אמאי בּ יּה , הות סגּ יאה וחכמתא הוה, חכם ©£¥©£¨¦©¨§§¨§¨£¨¨¦§©ּת �מיד

א דּ עבד. מה כּ � �יּה  ועביד דּ וד, �גבּ י א□נפיק ¨¦§©¥¨¦§¨¦¥¨©§¨©¤¨
מ הוה אחרא מ□מאתר בּ �בּ יּה  �יּה  ואעי� ה□ה, ¥£¨©£¨£¨¦¨§¨¦¥§¦¥¦¨

דּ עבד ההוּ א דּ הא דּ דוד. �תוֹ ע�ּת א דּ א וכ� ©¨§©¨§¦¨§¨§©§¨¨§̈דּ א.
ׁש �ימתא, בּ תיוּ בּת א �מיתב �יּה  גּ רמא ׁש מעי, ¨¨¥§¨§§¦¨¥§¥¨§©¦§¦¥�יּה 
סגּ יאין, דּ מעין ׁש יד ואוֹ  סגּ י, בּ תבירוּ  �בּ יּה  ¦¦©¦§¦¦§¦©¦§¦¥¦©¨§ותבר
אמר, דּ א וע� הוּ א, בּ רי% קוּ דׁש א קדם �בּ יּה  ©¨¨©§¦§¨§¨¢¥¦¦מגּ וֹ 

(æè á ìàåîù)קע$יהוכּ י �וֹ  דּ הא□אמר ידע, .� ¦§Ÿ̈¨©©¥¨©§¨
ע מ□מאתר נחת אחרא ה.□אה ¥£¨¦¨¨©£¨¨©¦¨

דּ יוֹ אב,ּת רין חד בּ ריּה , �ׁש �מה דּ וד ּפ קיד ּפ קּ וּ דין, §¥¦¦¨¦¨¦¦§ŸŸ§¥©§¨
�יּה . דּ פקיד ּפ קּ וּ דין ׁש אר עם ׁש מעי, דּ  ¥¦¨§¦¦©§¦¦§¦§©§וחד

עליו ּוראה,ּבא ׁשעברּו ה ּצרֹות  מּכל ּגרא  ּבן ׁשמעי לֹו ּׁשעׂשה מה היה יֹותר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
התּכּפרּו ּובזה לֹו, ראּוי היה ׁשּכְך דבר , ּכנגּדֹו ּדוד  הׁשיב ולא הּיֹום, א ֹותֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעד
ּבֹו, היתה ר ּבה וחכמה חכם, ּתלמיד היה ׁשמעי להת ּבֹונן, יׁש עכׁשו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָָָחטאיו.
הּדבר, היה  אחר  מּמקֹום אּלא ּׁשעׂשה? מה ּכל ל ֹו ועׂשה לדוד  יצא  ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָלּמה
לֹו ּׁשעׂשה מה  ׁשהרי ּדוד, ׁשל לת ֹועלּתֹו זה  וכל זה, ּדבר ּבלּבֹו ל ֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָוהכניס
הרּבה  ו ׁשפְך רב, ּבׁשבר לּבֹו וׁשבר ׁשלמה ּבת ׁשּובה ל ׁשּוב לֹו ּגרם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשמעי,
קּלל. לֹו אמר  ה' ּכי אמר, זה ועל  הּוא, ּברּוְך הּקד ֹוׁש לפני לּבֹו מּתֹוְך ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָדמעֹות

הּדבר . ירד עליֹון מּמקֹום ׁשהרי ְֲִֵֶֶַַַָָָָָידע 
עםׁשני  ׁשמעי, ׁשל ואחד יֹואב, ׁשל אחד - ּבנֹו ׁשלמה  את דוד  צּוה צּוּויים ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹ
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דּ כּת יב, á)דּ יוֹ אב: à íéëìî)אׁש ר את ידעּת  אּת ה וגם §¨¦§¦§©©¨¨©§¨¥£¤
מ צרוּ יה. בּ ן יוֹ אב �י דּ אפי□עשׂ ה הוה, סתימא וּ □ה ¨¨¦¨¤§¨¦¨§¦¨£¨§£¦

א ידע ו�א �מנדּ ע, �יּה  הוה �א בּ גין□ׁש �מה א §Ÿ¨£¨¥§¦§©§¨¨©¤¨§¦
אתגּ �י אחרנין, אמר,(äéì)דּ ידעוּ  דּ א וע� �ׁש �מה. §¨§©£¨¦¦§§¥¦§ŸŸ§©¨¨©

�מנדּ ע. %� אתחזי דּ �א מה וגוֹ '. ידעּת  אּת ה ©§¦§¨¥¨§¦¨§©§¨§©¨¨©©§וגם

ׁש מעי: מאידּ  גּ רא. בּ ן ׁש מעי עּמ " והנּ ה כּ תיב, §¦§¦§¦§¦¥¦§¦§¦¤¥¨©
רבּ וֹ  ּת דיר, עּמ " הוּ א זּמ ין עּמ ", ©¦¨§¦¦©§¦¥¦§והנּ ה
יוֹ אב. עּמ " והנּ ה יוֹ אב ע� אמר �א כּ % וּ בגין ¨§¦¥¦§¨©©¨¨©¦§¨£הוה.
אמר ּת דיר, עּמ יּה  דּ אׁש ּת כח דּ א, ׁש מעי ©¨¦¨¥¦©§§¦§¨¦§¦¨£אב�

עּמ ". §¦¥¦§והנּ ה

ׁש �ח ביתויּ  "� בּ נה ויּ אמר �ׁש מעי ויּ קרא הּמ �% ©¦§©©¤¤©¦§¨§¦§¦©Ÿ¤§¥§©¦
ׁש �מה דּ  חכמתא הוּ א אן ׁש �ם. ŸŸ§§¨§§¨¨©¨§¦בּ ירוּ 

א בּ האי. כּ □מ�כּ א וּ �כ�□א עבד, בּ חכמתא א ©§¨§©¤¨Ÿ¨§¨§§¨¨©§¨

ׁשּכת ּוב - יֹואב  ׁשל  אֹותֹו. ׁשּצּוה  הּצּוּויים ב)ׁשאר א ידעּת(מלכים א ּתה וגם ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ
לֹו היה לא ׁשלמה אפ ּלּו ׁשהרי היה, נסּתר ּדבר  צרּויה. ּבן יֹואב לי עׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָָֹֹֹאת 

ידעּו ׁשאחרים מּׁשּום אּלא אמר,(אותו)לדעת. זה ועל לׁשלמה. הת ּגּלה  זה  , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
לדעת . לְך ראּוי ּׁשּלא מה וגֹו', ידעּת ְְְְֶַַַַַָָָָָֹואּתה

הּוא ׁשל  מזּמן ע ּמְך? והּנה  ּזה מה ּגרא. בן ׁשמעי עּמְך והּנה ׁשּכתּוב  - ׁשמעי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻ
אבל יֹואב. ע ּמְך וה ּנה יֹואב על לֹו אמר לא ּכְך ּומּׁשּום היה, רּבֹו ּתמיד, ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָֹעּמְך

עּמְך. והּנה  אמר עּמֹו, תמיד  ׁשּנמצא  זה ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָׁשמעי

היא וּיׁשלח איפה  ּבירּוׁשלים. בית לְך ּבנה וּיאמר לׁשמעי וּיקרא הּמלְך ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ
התּבֹונן. ה ּוא הּצדדים ּולכל בחכמה, עׂשה הּכל אּלא ּבזה? ׁשלמה ׁשל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹחכמתֹו
ׁשמעי  ידי  על ּתֹורה ׁשּתגּדל רֹוצה  אני ׁשלמה, ואמר חכם, היה ׁשמעי  ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשהרי

החּוצה . יצא ְֵֵַָֹולא
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ׁש �מה, ואמר ׁש מעי, הוה חכּ ים דּ הא אׁש גּ ח, Ÿ§©¨§¦§¦¨£¦©¨§©§©¦§¦סטרין
ו�א ׁש מעי, דּ  ידוֹ י ע� בּ ארעא אוֹ רייתא דּ יסגי ¨§¦§¦§§©¨§©§¨§©¥§¦§¨¥§בּ עינא

�בר. ©§¦יּפ וּ ק

דּ כּת יב,□מּת וּ  בּ חכמתא, ׁש �מה אׁש גּ ח אחרא ה ¦¨©£¨©§©§Ÿ§¨§§¨¦§¦
(æè á ìàåîù)וּ מק יצוֹ א ּת רי□יצא יצא יצא מאי .� Ÿ¥¨§©¥©Ÿ¥¨Ÿ§¥
ויק ויּ צא סגּ י.□זמני, �(äéì)דּ נפק□א יציאה, חד א, ¦§¥©¥¥©§©¥©¦¤¨©§¦¨§¨©

ׁש � מירוּ  דּ נפק יציאה, וחד דּ וד. �גבּ י מדרׁש א ©¨§¦©¨§¨¦§©§¦¨¥©§¨¨§¦¥¦מבּ י
�גבּ י חדא יציאה ע�וֹ י. דּ מית עבדּ וֹ י �גבּ י ¥©§¨£¨¦§¨¦§§©¥©§ם,
חמא דּ א וכ� עבדּ ין. �גבּ י ּת ניינא ויציאה ¨¨¨¨§¦§©¥©§¨¨§¦¨¦¦¨§©מ�כּ א,
ּת ניינא. יציאה ההוּ א קוּ דׁש א, בּ רוּ ח ואׁש גּ ח ¨¨§¦¨¦§©¨§©§©§©§Ÿ§ׁש �מה,
דּ ביציאה ידע צאת", בּ יוֹ ם והיה אמר, דּ א ¨¦¦§©¨§¥§¨¨§©¨¨©§וע�

æè)ימוּ ת. á ìàåîù)ׁש �מה אמר מהוּ . בּ עפר ועּפ ר ¨§¦©¤¨¨©¨©§ŸŸ
דּ כּת יב בּ מיּ א, ׁש מעי �גבּ י הוה. בּ עפר אבּ א ¦§¦¨©§¦§¦¥©§¨£¨¨¤¨©¥©§�גבּ י
עפר קדרוֹ ן. נח� את ועברּת  צאת" בּ יוֹ ם ¨¨§¦©©¤¨§©¨§§¥§¨¨§והיה

ׁשּכתּובעֹוד  ּבחכמה, ׁשלמה ה ׁשּגיח אחר טז)ּדבר ב ּומקּלל.(שמואל יצֹוא יצא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֹ
ויקּלל ו ּיצא מסּפיק ּפעמים? יצֹוא יצא ּזה -(לו)מה  אחת  יציאה  אּלא . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָ

ׁשּמת  עבּדֹו אל מיר ּוׁשלים  ׁשּיצא  - אחת  ויציאה לדוד , מדרׁשֹו מּבית  ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּיצא
ז וכל  לעבדים. ׁשנּיה ויציאה  לּמל ְך, אחת יציאה והׁשּגיחעליו. ׁשלמה  ראה ה ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ידע צאתְך. ּביֹום והיה אמר זה  ועל הּׁשנּיה, היציאה אֹות ּה ה ּקדׁש ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּבר ּוח
אל ּבעפר, היה  זה אבי אל ׁשלמה, אמר מהּו? ּבעפר  ועּפר ימ ּות. ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשּביציאה
ׁשם קדרֹון. נחל את ועבר ּת צאת ְך ּביֹום והיה  ׁשּכת ּוב ּבמים , יהיה זה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשמעי
למי  סֹוטה , ּכמֹו ּומים עפר להיֹות  ׁשלמה , ּדן ׁשניהם מים . וכאן ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹעפר

לאביו . ּדרּכֹו ְְְִִִֶַָׁשהסטין



משפטיםריב פרשת בשנה]זוהר 212 [יום  אייר ה ליום הלימוד דמשפטים סדר סבא

עפר �מהוי ׁש �מה, דּ ן ּת רווייהוּ  מיּ א. והכא ¨¨¥¡¤§ŸŸ§¨§©§©¨©¨¨§¨̈התם,
אבוֹ י. �גבּ י ארחא דּ אסטין �מאן כּ ּס וֹ טה, £¥©§¨§¨¦§©§©§¨©¨©וּ מיּ א

á)כּ תיב à íéëìî)וּ כתיב נמרצת. ק��ה ק��ני והוּ א §¦§¦§©¦§¨¨¦§¤¤§¦
בּ  �וֹ  אמית"ע$יהווא בע אם �אמר ¨¤¨©©Ÿ̈¥Ÿ¦£¦§

דּ אי הוה, טּפ ׁש א ׁש מעי וכי בּ חרב. מאי וּ □בּ חרב. ¤¨¤©¤¨¤§¦¦§¦¦§¨£¨§¦
בּ חנית אב� �א. בּ חרב יימא דּ �א �יּה , אוֹ מי ¦£©¨£¨¤¤§¨¥¨§¥¥¦̈הכי

אין. בּ גירא ¦¨¦§אוֹ 
óã
"÷à"ò çמא□א בּ ריּה □ּת רין ינּ וֹ קא, אמר חד הכא. ין ¤¨§¥¦¦¨¨©¨©©¨§¥

ההוּ א רבּ א à"ò)דּ נוּ נא ç"÷ óã)דּ קשׂ קשׂ וֹ י §¨©¨©§©§¨
הוה כּ ד מ�כּ א, דּ דוד אוֹ מאה עננין. �רוּ ם ¨£©¨§©¦¨§¨¨¦¨£§¦§̈ס�קין
חקיק הוה דּ תּמ ן דּ י�יּה , חרבּ א אּפ יק �אוּ מאה, ¦¨¨£¨©§¥¦¨§£¦©¨¨§¥̈בּ עי
דּ כּת יב �ׁש מעי, עביד וכ% אוֹ מי. ותּמ ן גּ �יפן, ¦§¦¦§¦§¦¨¨§¥¨©§¨¦§¨§ׁש מא

ב �וֹ  בּ חרב.ע$יהווא בע אמית" אם �אמר ¨¤¨©©Ÿ̈¥Ÿ¦£¦§¤¨¤
בּ חרב. דּ א. אוֹ מאה הוה àîùãבּ מאי áøç éàäá à"ñ) §¨£¨¨¨¨¤¨¤

אמית ְךּכת ּוב אם לאמר בה' לֹו ואּׁשבע וכתּוב נמרצת . קללה קללני והּוא  ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
לא, ּבחרב  יאמר ׁשּלא אֹותֹו, ה ׁשּביע ּכְך ׁשאּלּו טּפׁש? היה ׁשמעי וכי ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּבחרב.

ּכן. ּבחץ  א ֹו ּבחנית  ְֲֲִֵֵַָאבל
אֹותֹוא ּלא הּגדֹול, הּדג ׁשל  ּבנֹו הּתינֹוק, אמר  אחד ּכאן. יׁש דברים ׁשני ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

רֹוצה  ּכׁשהיה הּמל ְך, ּדוד ׁשל  ׁשבּועת ֹו העננים. לרּום עֹולים ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּקׂשקּׂשיו
וכְך נ ׁשּבע. ו ׁשם  חק ּוק ׁשם חקּוק היה  ׁשּׁשם חר ּבֹו את מ ֹוציא היה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָלהּׁשבע,
היתה  ּבּמה ּבחרב. אמיתְך אם  לאמר בה' לֹו ואּׁשבע ׁשּכתּוב לׁשמעי, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹעׂשה

ּבחרב . ה ּזֹו? שבועה)הּׁשבּועה בה רקק הקדוש שהשם הזו ודבר (בחרב נׁשּבע . ּבחרב ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּובּׁשם אליו. ּדברים הרי - ּבדברים אבי, אל ּבא  ּבקללה  אמר, ׁשלמה . ּדן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹאחר 

ּכְך. עׂשה ׁשלמה  ולכן  ּבחרב. ולא אֹות ֹו הרג ְְְְֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֹֹהמפרׁש
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(éîåà äéá ÷é÷ç àùéã÷וּ מ אוֹ מי. דּ ן□בּ חרב אחרא, ה ¤¨¤¥¦¨©£¨¨
בּ מ אבּ א, �גבּ י אתא בּ ק��ה אמר, הא□ׁש �מה, ין, §ŸŸ¨©¦§¨¨¨¨§©¥©¨§¦¦¨

בּ חרב.□מ ו�א קט�יּה , הּמ פוֹ רׁש  וּ בׁש ם �גבּ יּה , ין ¦¦§©¥§¥©§¨©§¥§¤¨¤
הכי. ׁש �מה עבד דּ א ¦¨ŸŸ§©¨¨¦§וּ בגין

דּ וד,הׁש ּת א �יּה  דּ אוֹ מי דּ כיון �אסּת כּ �א, אית ©§¨¦§¦§©§¨§¥¨§¥¥¨¦
דּ א אוֹ מאה דּ הא דּ אתחזי קט�יּה , ¨¨¨¨§¥¨§¦§¥§©©£אמאי
כּ חדא. הווֹ  �א וּ פוּ מא �בּ א דּ הא הוה, ¨£©£¨¨¨¦¨§¨£¨¦£©בּ ע�י�ה

ׁש ייפין□א כּ � ידיעא, והא קט�יּה , �א דּ וד ודּ אי א ¤¨©©¨¦¨©§¥§¨§¦¨¨©§¦
כּ  מקבּ �ין אפי□דּ גוּ פא מקבּ �א �א ו�בּ א וּ □א, §¨§©§¦Ÿ¨§¦¨¨§©§¨£¦

הוה, �בּ א מ�כּ א דּ וד דּ שׂ ערא. דּ נימא ¨£¨¦¨§©¦¨¨£©§¨¥§¨§כּ חוּ טא
כּ %, וּ בגין �קבּ �א, �יּה  אתחזי דּ �א מה (íéëìîוקבּ י� §¨¦©§¨¦§¨¥¥§©§¨§¦¨

(á àדּ הא ותוּ , כּ תיב. �וֹ  ּת עשׂ ה אׁש ר את ¨§§¦§¤£©¤£¥¨§©¨§וידעּת 
כּ חויא. ונוֹ קם נטיר �מהוי גּ רים ¨§¦§¥§¦¨¥¡¤§¦¨¨¨¦אי�נא

àð)כּ תיב íéìäú)עוֹ �ה ואּת נה זבח תחּפ וֹ ץ �א כּ י §¦¦©§¤©§¤¥¨¨
�ב נׁש בּ רה רוּ ח א�הים זבחי תרצה. ¥¨¨§¦©¦Ÿ¡¥§¦¤§¦�א

ׁשּנראה עכׁשו אֹות ֹו, הרג לּמה אֹותֹו, הׁשּביע ׁשּדוד  ׁשּכיון להתּבֹונן, יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּדוד  וּדאי אּלא כאחד? היּו לא וה ּפה  ה ּלב  ׁשהרי ּבעלילה, היתה ז ֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשּׁשבּועה
מק ּבל לא והּלב הּכל, מקּבלים הּגּוף איברי  ּכל  ידּוע, והרי  אֹותֹו, הרג ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָֹֹֹלא
ראּוי  ּׁשּלא  מה וקּבל הּלב, היה הּמל ְך ּדוד  ׂשערה. ׁשל נימה ׁשל  ּכחּוט ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאפּלּו
האילן ׁשהרי ועֹוד , ּכת ּוב. ּלֹו ּתעׂשה אׁשר את וידע ּת ּכְך, ּומּׁשּום  לקּבל, ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלֹו

ּכנחׁש. ונֹוקם נֹוטר להיֹות ְְְִֵֵֵָָּגֹורם

נא)ּכתּוב  רּוח(תהלים  אלהים זבחי תרצה. לא  עֹולה  וא ּתנה זבח תחּפץ לא ּכי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ
ו  נׁשּבר  לב רֹוצה נׁשּברה לא וכי זבח, תחּפץ  לא ּכי תבזה . לא אלהים נדּכה ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹֹ
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תחּפ וֹ ץ �א כּ י תבזה. �א א�הים ונדכּ ה §©¦¤§¦¦Ÿ¡¤§¦§¨§¦נׁש בּ ר
דּ יקרבוּ ן הוּ א בּ רי% קוּ דׁש א בּ עי �א וכי §§¦§¦§¨§¥¨¨¦§©¤זבח,
חיּ יביּ א �גבּ י אתקין איהוּ  והא קרבּ נא, ¨©¨©¥©§¦§©¦¨§¨§§¨¥̈קמיּה 

א חוֹ בייהוּ . �הוּ  ויתכּ ּפ ר דּ יקרבוּ ן דּ וד□קרבּ נא, א ¨§§¨§¦§§§¦§©¥§©§¤¨¨¦
קרבין �א וקרבּ נא אמר, דּ א�הים ׁש מא ¦¨§¨¨¨§¨§©¨¦Ÿ¡¤¨§¥¨§�קמי

א�ׁש מ דּ א�הים, וא"ו□א ה"א דיו"ד �ׁש מא א ¦§¨¤¡Ÿ¦¤¨¦§¨¥¨
�א הדּ ין, מדּ ת קׁש יא דּ ינא �גבּ י דּ הא ¨¦©©¦¨§©¨¦¥©§¨§¥ה"א.

דּ כּת יב, קרבּ נא. à)מקרבין àø÷éå)יקריב כּ י אדם §¨§¦¨§§¨¦§¦¨¨¦©§¦
� קרבּ ן �ע$יהומכּ ם ו�אע$יהו. ,àø÷éå) ¦¤¨§¨©§Ÿ̈©Ÿ̈§¨

(à"ò 'äמנחה קרבּ ן תקריב וכי דּ א�הים. ¨§¦¨§¨¦§©¦§¦Ÿ¡¤¨§¦�ׁש מא
�ע$יהו� ּת וֹ דה זבח זבחע$יהו. . ©Ÿ̈¤©¨©Ÿ̈¤©

� .ע$יהוׁש �מים §¨¦©Ÿ̈

אמר.וּ בגין א�הים �גבּ י מ�כּ א, דּ דוד כּ יון כּ %, §¦©¥¨§¨¦©§¨§©¥¡Ÿ¦¨©
כּ י �מכּת ב, זבח�אאצטרי% תחּפ וֹ ץ ¦§§¦§¦§©¦Ÿ©§¤©

קרּבן לר ׁשעים ּתּקן הּוא והרי קרּבן, לפניו ׁשּיקריבּו הּוא ּברּוְך ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָהּקדֹוׁש
וקרּבן אלהים, לּׁשם זה את אמר  ׁשּדוד אּלא חטאם ? להם ויתּכּפר ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּיקריבּו
לּדין ׁשהרי ה"א . וא"ו ה"א  י ֹו"ד לׁשם א ּלא  אלהים, לּׁשם מקריבים ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹלא

ׁשּכתּוב קרּבן, מקריבים  לא הּדין, מּדת  א)הּקׁשה, מּכם(ויקרא יקריב ּכי אדם ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ּתֹודה  זבח לה'. מנחה קרּבן תקריב וכי אלהים. לׁשם ולא  לה', לה'. ְְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹקר ּבן

לה'. ׁשלמים זבח ְִֶַַַָלה'.

זבחּומּׁשּום תחּפץ לא ּכי לכּתב הצטרְך לאלהים, אמר הּמלְך ׁשּדוד  ּכיון ּכְך, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹ
נ ׁשּברה, רּוח אּלא מקריבים, לא הּזה ל ּׁשם ׁשהרי תרצה. לא  עֹולה  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹואּתנה
לב. וׁשבר ֹון עצב ה ּוא אלהים  ׁשל קר ּבן נׁשּברה . רּוח אלהים זבחי  ְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּכתּוב
אלהים ּבמּדת ׁשהרי עצבּות , להראֹות  צריְך רע, חלֹום ׁשחלם מי ּכְך, ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּומ ּׁשּום 
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�א דּ א �ׁש מא דּ הא תרצה. �א עוֹ �ה ¨¨¨§¦¨§¤§¦¨¨¥¤§ואּת נה
א א�הים□מקרבין, זבחי דּ כּת יב נׁש בּ רה. רוּ ח א §¨§¦¤¨©¦§¨¨¦§¦¦§¥¡Ÿ¦

וּ תבירוּ  עציבוּ , דּ א�הים, קרבּ נא נׁש בּ רה. ¦§¦£¦Ÿ¡¤¨§§¨¨¨§¦©רוּ ח
עציבוּ  בּ יׁש א, ח�מא דּ ח�ם מאן כּ %, וּ בגין ¦£¨¦¨§¤©¨§©©¦§¨¦§דּ �בּ א.
קיּ ימא, א�הים בּ מדּ ת דּ הא �אחזאה, ¨§©¦Ÿ¡©¦§¨§¨¨£©§¦§§¦אצטרי%
נׁש בּ רה, ורוּ ח אצטרי% עציבוּ  דּ ינא, דּ מדּ ת ¨¨§¦©§¦§§¦¦£¨¦©¦§©¤§וזבח
ׁש �טא ו�א בּ יׁש א, �ח�מא מּס תייּה  עציבוּ  ¨§©¨§¨¦¨§¤§¥§§¦¦£©§וההוּ א
דּ ינא, �מדּ ת דּ אתחזי זבח דּ הא ע�וֹ י. ¨¦©¦§¥¨§¦§©¤¨§£¨¦דּ ינא

קמיּה . ¥¨¦§©אקריב
מאי�ב תבזה, �א א�הים ונדכּ ה �אנׁש בּ ר ¥¦§¨§¦§¤¡Ÿ¦¦§¤©Ÿ

אין. בּ וֹ זה. דּ איהוּ  �ב דּ איכּ א מכּ �� ¦¤¦§¥¨¦§¨§¦¤§¦תבזה,
היינוּ  רוּ חא, בּ גּס וּ ת �ב גּ אה, דּ איהוּ  �ב §©¨©§¥¤¥¦§¥§©היינוּ 
א�הים ונדכּ ה נׁש בּ ר �ב אב� בּ וֹ זה, דּ איהוּ  ¦Ÿ¡¤§¦§¨§¦¥¨£¤¦§¥�ב

תבזה.�א Ÿ¦§¤
ם.היטיבה ׁש � ירוּ  חוֹ מוֹ ת ּת בנה ציּ וֹ ן את ברצוֹ נ" ¥¦¨¦§§¤¦¦§¤§¨©

בּ ּה , אית טיבוּ  דּ הא אתחזי הטיבה, ¨¦¦¨§¥¨§¦¨¦¥©מאי

עצבּות (דין) ואֹותּה נ ׁשּברה, ורּוח עצבּות צריְך הּדין מּדת ׁשל  וזבח ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעֹומד ,
למּדת  ׁשראּוי הּזבח ׁשהרי הּדין. עליו ׁשֹולט ולא הרע, החלֹום  את ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמרּפאת 

לפניה . הקריב ְְִִִֶַָָה ּדין,
ׁשהּוא לב לב  ׁשּיׁש מּכלל  תבזה? לא  ּזה מה תבזה. לא  אלהים ונד ּכה נ ׁשּבר  ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֹ

נׁשּבר  לב אבל ּבֹוזה, לב הינ ּו הרּוח, ּבגּסּות  לב גאה , ׁשה ּוא לב זהּו ּכן. ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבֹוזה ?
תבזה . לא אלהים ְְְֱִִִֶֶֹֹונדּכה

נראה היטיבה ֹּל היטיבה ? ּזה מה ירּוׁשלם. חֹומֹות ּתבנה  צּיֹון את  ברצֹונ ְך ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
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הוּ א, הכי ודּ אי טיבוּ . ההוּ א ע� הטיבה ¦¨©©¦©©¨¦¥¨§©§והׁש ּת א
בּ בנין אׁש ּת דּ � הוּ א בּ רי% דּ קוּ דׁש א יוֹ מא מן ©§¦§©¨§¦¦§¨§§¨¦¨§דּ הא

�עי ׁש א מקדּ  עד□בּ י à"ò)א, à"ëø àø÷éå)ההוּ א כּ ען, ¥©§§¨§¥¨©§©©
דּ א וע� בּ נין, ההוּ א ע� ׁש רייא �א דּ רצוֹ ן, ¨©§¨§¦©©¨§©¨¨§¨¨£הטבה

דּ �עי דּ רצוֹ ן ׁש עתא בּ  דּ הא אׁש ּת כ��. יּת ער,□�א א ¨¦§¨§©§¨§©£¨§¨¦§¥¨¦§©
עבידּת א, וההוּ א בּ נין, דּ ההוּ א נהוֹ רין ויד�יק ¨§¦£©§¨§¦©§¦§¦§©§¦¥ייטיב

דּ �עי□דּ אפי מ�אכין ייכ�וּ ן□וּ  �א �אסּת כּ �א)ì)àא, §£¦©§¨¦¦§¥¨¨¥§§¦§©§¨
בּ ה ו�או ׁש א, מקדּ  בּ י בּ יבּ ההוּ א וּ כדין בּ נין. הוּ א §©¥©§§¨§¨§©¦§¨§¥¥

אׁש ּת כ��. עוֹ בדא וכ� ׁש א, ©§¨§¦¨¨¨§¨§§©מקדּ 

óã
á"ò ç"÷יוֹ מאּת בנה מן וכי ׁש �ם, ירוּ  חוֹ מוֹ ת ¦§¤§¨©§¦¦¨

עד ׁש א מקדּ  בּ י בּ בנין ©¨§§©¥©§¦§©©§¦§דּ אׁש ּת דּ �

מן ׁשהרי הּוא , ּכְך וּדאי הּטֹוב?! א ֹותֹו על היטיבה  ועכׁשו  ּבּה, יׁש טֹוב ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהרי
עכׁשו , עד ׁשּלמעלה  ה ּמק ּדׁש ּבית  ּבבנין ה ׁשּתּדל הּוא ּברּוְך ׁשהּקד ֹוׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהּיֹום
ׁשהרי  נתקן. לא ּכן ועל ה ּבנין, א ֹות ֹו על ׁשרתה לא  רצֹון ׁשל הטבה  ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹאֹותּה
אֹותֹו ׁשל הּמנֹור ֹות את  וידליק ייטיב ה ּוא יתעֹורר , העליֹון ׁשהרצֹון ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבׁשעה

יּוכל ּו לא מעלה ׁשל הּמלאכים ׁשאפּלּו ה ּמעׂשה, ואֹותֹו להסּתּכל(לא)הּבנין ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
ה  וכל ה ּמקּדׁש ּבית  ואז ּבנין, ּבאֹותֹו ולא מקּדׁש ּבית  נתקן.ּבאֹותֹו ּמעׂשה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

עכׁשו ּתבנה עד הּמקּדׁש ּבית ּבבנין ׁשהׁשּתּדל  ֹּל מּיֹום וכי  ירּוׁשלם. חֹומ ֹות ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
א ֹותם? בנה הּמקּדׁש(או)לא ּבית - בנה  לא עכׁשו עד ירּוׁשלים חֹומֹות  אם ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָֹֹ

ּבן ּכמעׂשי אינם ה ּוא ּברּוְך הּקד ֹוׁש מעׂשי ׁשּכל אּלא וכּמה. ּכּמה אחת ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָעל
העיר, חֹומֹות  את עׂשּו ּבהתחלה למּטה, הּמקּדׁש ּבית ּבנּו אדם ּכׁשּבני ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָאדם.
עליהם, להגן ּכדי ּבהתחלה העיר  חֹומֹות  ה ּמקּדׁש. ּבית את  עׂשּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּולבּסֹוף
ּבית  את ּבּתחּלה ּבֹונה אּלא ּכְך, לא  ה ּוא ּבר ּוְך והּקד ֹוׁש ה ּבית. ּבנין ּכְך ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹואחר
יבנה  אז מקֹומֹו, על אֹות ֹו ויֹוׁשיב הּׁשמים  מן א ֹותֹו ּכׁשּיֹוריד ּובּסֹוף ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָהּמקּדׁש,
עליו  הּמלְך ּדוד  אמר זה ועל העיר . חֹומֹות  ׁשהן ירּוׁשלים, חֹומ ֹות ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאת 
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�וֹ ן. בּ נה �א כּ ען(åà)כּ ען, עד ם ׁש � ירוּ  חוֹ מוֹ ת אי §©¨¨¨¦§¨©©§©
א וכּמ ה. כּ ּמ ה אחת ע� ׁש א מקדּ  בּ י בּ נה, א□�א ¨¨¨¥©§§¨©©©©¨§©¨¤¨

דּ בּ ר כּ עוֹ בדי �או עוֹ בדוֹ י, כּ � הוּ א, בּ רי% ©§¥¨§¨¨¨¦§¨§קוּ דׁש א
�תּת א, ׁש א מקדּ  בּ י בּ נוּ  כּ ד נׁש א בּ ני ׁש . ¨©§¨§§©¥¨©¨¨¥§̈נ
בּ י עבדוּ  וּ �בּס וֹ ף קרּת א, ׁש וּ רי עבדוּ  ¥§¨©§¨§©¥§¨¨¦§©§בּ קדמיתא
�אגּ נא בּ גין בּ קדמיתא, קרּת א ׁש וּ רי ׁש א. ¨¨©§¦§¨¦§©§¨§©¥¨§§©מקדּ 
הוּ א בּ רי% קוּ דׁש א דּ ביתא. בּ ניינא וּ �בתר ¦§¨§¨¥§¨¨§¦©¨§§©̈ע�ייהוּ ,

א הכי, בּ קדמיתא,□�או ׁש א מקדּ  בּ י בּ ני א ¨¨¦¤¨¨¥¥©§§¨§©§¦¨
ע� �יּה  ויוֹ תיב מ מיּ א, �יּה  יחית כּ ד ©¥¦§¨©§¦¥¦¨©©§וּ �בּס וֹ ף,

חוֹ מוֹ ת יבּ נה כּ דין ׁש �יםאתריּה , ׁש וּ ריןירוּ  דּ אנּ וּ ן ©§¥§¥¦¨¤§¨©¦§¦¦
הׁש �וֹ ם, ע�יו דּ וד אמר דּ א וע� àð)דּ קרּת א. íéìäú) §©§¨§©¨¨©¨¦¨¨£¨

ּת בנה וּ �בתר בּ קדמיתא, ציּ וֹ ן את ברצוֹ נ" ¤§¦©¨§¨¦§©§¦¤§§¦¨¦¥היטיבה
(á"ò ç"÷ óã)ׁש �יםחוֹ מוֹ ת .ירוּ  §¨©¦

בּ רי%הכא קוּ דׁש א דּ עביד עוֹ בדין כּ � רזא, אית ¨¨¦¨¨¨¨¦§¨¦§¨§¦
וּ �בתר דּ �בר, ההוּ א אקדּ ים בּ קדמיתא ©¨§©§¦©¦§©¨¦§©§הוּ א,

נא)הּׁשלֹום, ּתבנה (תהלים  ּכְך ואחר ּבהתחלה, - צּיֹון את  ברצֹונְך היטיבה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
ירּוׁשלם. ְָחֹומֹות

אֹותֹוּכאן  מקּדים  ּבהתחלה  הּוא , ּברּוְך הּקד ֹוׁש ׁשעֹוׂשה הּמעׂשים ּכל  סֹוד. יׁש ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
הּמעׂשים אֹותם ּכל ּוראה, ּבא ּכְך. לא וכאן ׁשּלפנים, הּמח ואחר  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹׁשּלבחּוץ,
ּבמחׁשבה, הקּדים  הּמח ּבחּוץ, ׁשל  אֹותֹו ּומקּדים  ה ּוא ּבר ּוְך הּקד ֹוׁש ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשעֹוׂשה
הּמח, מן והּמח האחר , מּצד היא קלּפה ּכל ׁשהרי  ּבחּוץ, ׁשל אֹותֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹּובמע ׂשה
ׁשּמתרּבה, ּכיון הּפרי. ו ׁשֹומר ּומתרּבה  וגדל מקּדים  האחר הּצד  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָותמיד
קלּפה, אֹותּה את וז ֹורקים יל ּבׁש, וצּדיק רׁשע ויכין החּוצה, אֹות ֹו ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָזֹורקים
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אינּ וּ ן כּ � חזי, ּת א הכי. �או והכא דּ �גוֹ , ¦¨¥£¨¦¨¨¨¨§§¦¨מוֹ חא
ההוּ א ואקדּ ים הוּ א, בּ רי% קוּ דׁש א דּ עביד ©¦§©§¦§¨§¦¨§¦¨עוֹ בדין
ההוּ א וּ בעוֹ בדא בּ מחׁש בה, אקדּ ים מוֹ חא ©¨¨§¨¨£©§¦§©¨©§¦דּ �בר,
וּ מוֹ חא הוי, אחרא מּס טרא ק�יּפ ה כּ � דּ הא ¨¥£¨£©¨§¦¦¨¦§¨¨§©§¦דּ �בר,
ואגדּ י� ורבּ י אקדּ ים אחרא סטרא ותדיר מוֹ חא, ¦§©§¦©§¦§©¨£©¨§¦¦¨§¨¦מן

�בר, �יּה  זרקין דּ אתרבּ י, כּ יון איבּ א. æë)ונטיר áåéà) §¨¦¦¨¥¨§¦§©¥©§¦¥§©
ק�יּפ ה, �ההיא וזרקין ׁש , י�בּ  וצדיק רׁש ע ¨¦§¦©§¦§©§©§¦¦©§¨¨¦¨§ויכין

à"ò)וּ מברכין à"òø á÷ò)הכא,�צ אב� דּ ע�מא. דּ יקא §¨§¦§©¦¨§¨§¨£¨¨¨
יתעבּ ר בּ יׁש א דּ סטרא ׁש א, מקדּ  דּ בי ¨©§¦¨¦¨§¦§¨§§©¥§¨¨§¦§בּ בניינא
דּ י�יּה  וּ ק�יּפ ה מוֹ חא דּ הא אצטרי%, �א ¥¦¨¦§¨¨§¦§§¦¨¨§¨¥מע�מא,
ציּ וֹ ן את ברצוֹ נ" היטיבה דּ כּת יב מוֹ חא, אקדּ ים ¦¤§§¦¨¦¥¦§¦¨¦§©¥£הוי.
ההיא ׁש �ם. ירוּ  חוֹ מוֹ ת ּת בנה וּ �בתר ¦©©¨§¤§¦©¨§¨¦§©§בּ קדמיתא,
מּמ ׁש . היא דּ י�יּה  ק�יּפ ה, דּ איהי דּ �בר, ¨©¦¥¦¨¦§¦¦§©§¦¨חוֹ מה

á)דּ כּת יב, äéøëæ)אהיה נאם□ואני ע$יהוּה  ¦§¦©£¦¤§¤¨§ª§Ÿ̈
בּ יׁש א. סטרא ו�א אני סביב. אׁש  ¨¦¨§¦¨§¦£¦¨¥©חוֹ מת

עישׂ רא�, מוֹ חא, ישׂ רא�□אינּ וּ ן דּ ע�מא. אה ¦§¨¥¦¨¦¨¨§¨§¨¦§¨¥
עּמ ין בּ קדמיתא, בּ מחׁש בה ¦©¨¦§©§¨¨£©§¦§ס�יקוּ 

הרע ׁשהּצד  הּמקּדׁש, ּבית ּבבנין ּכאן, אבל ּבעֹולם. ה ּצּדיק את  ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָּומברכים
הּמח, הקּדים היה . ׁשּלֹו וה ּקל ּפה  הּמח ׁשהרי צריְך, לא - מהעֹולם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹיעבר
ירּוׁשלם. חֹומ ֹות ּתבנה  ּכְך ואחר ּבהתחלה, - צּיֹון  את  ברצֹונ ְך היטיבה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּכתּוב

ׁשּכת ּוב מּמׁש, היא ׁשּלֹו קלּפה, ׁשהיא החיצֹונית , ֹּל חֹומה  ב)אֹות ּה ואני (זכריה ְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
הרע. הּצד  ולא אני סביב. אׁש חֹומת ה' נאם ּלּה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֻאהיה

העּמיׂשראל ּבּתחּלה . בּמחׁשבה עלּו יׂשראל העֹולם. ׁשל העליֹון הּמח יםהם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ



דמשפטים  משפטיםסבא פרשת זוהר בשנה] 219 [יום אייר יב  ליום הלימוד ריטסדר 

ק�יּפ ה, דּ אינּ וּ ן וּ מזּ �וֹ ת, כּ וֹ כבים עבוֹ דת ¨¦§¦§¨©¦¨©£¥§עוֹ בדי
דּ כּת יב, åì)אקדּ ימוּ . úéùàøá)אׁש ר□וא הּמ �כים ה ©§¦¦§¦§¥¤©§¨¦£¤

ישׂ רא�. �בני מ�% מ�% �פני אדוֹ ם בּ ארץ ¥¨§¦¥§¦¤¤¨§¥§¦¡¤¤§§̈מ�כוּ 
בּ �א מוֹ חא, �אקדּ מא הוּ א, בּ רי% קוּ דׁש א ¨§¨¨§§©§¦§¨§¦©§וזּמ ין

דּ כּת יב, á)ק�יּפ ה. äéîøé)� ישׂ רא� ע$יהוקדׁש  §¦¨¦§¦Ÿ¤¦§¨¥©Ÿ̈
גּ ב ע� ואף �ק�יּפ ה. קדים מוֹ חא ּת בוּ אתה, ©©©§¨¦§¦¦¨¨Ÿ¨§¦¥ראׁש ית
ידא ׁש יט דּ יוֹ  הוּ א מאן ק�יּפ ה, בּ �א יקוּ ם ¨©¦§©¨¦§§§¨§דּ מוֹ חא

בּ גין, מנּ יּה , רעה(áäéîøé)�מיכ� יאׁש מוּ  אוֹ כ�יו דּ כ� §¥¨¦¥§¦§¨§¨¤§¨¨¨
נאם א�יהם .ע$יהוּת בא ¨Ÿ£¥¤§ª§Ÿ̈

àð)זמנא,בּ ההוּ א íéìäú).צדק זבחי ּת חּפ וֹ ץ אז §©¦§¨¨©§¦§¥¤¤
כּ  יתחבּ ר כּ דין, דּ הא בּ חבּ וּ רא□בּ גין, א §¦§¨§¥¦§©¨Ÿ¨§¦¨

קרבּ נא וּ כדין תקּ וּ ניּה . בּ כ� ׁש �ים ׁש מא ויהא ¨§§¨¥§¥§¨§¦§¨§¥¦¨£חדא,
� ׁש �ים, א�היםע$יהו�הוי דּ הׁש ּת א א�הים. ¤¡¥§¦©Ÿ̈¡Ÿ¦§©§¨¡Ÿ¦

ׁשּכתּוב הקּדימּו, קלּפה, ׁשהם ּומּזלֹות , ּכֹוכבים עבֹודת  לו)עֹובדי (בראשית  ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ועתיד  יׂשראל. לבני מלְך מלְך לפני אד ֹום ּבארץ מלכּו א ׁשר  הּמלכים ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָואּלה

ׁשּכתּוב  קלּפה, ּבלי ה ּמח את להק ּדים הּוא ּברּוְך ב)הּקד ֹוׁש קד ׁש(ירמיה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
יעמד  ׁשהּמח ּגב על ואף לּקלּפה. קֹודם הּמח ּתבּואתה. רא ׁשית לה ' ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹֹֹֹיׂשראל 
רעה  יאׁשמ ּו אכליו ׁשּכל  מּׁשּום מּמּנּו? לאכל יד  ׁשּיֹוׁשיט הּוא  מי קל ּפה, ְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹּבלי

ה'. נאם  אליהם ְֲֵֶָֻּתבא

נא)זמן,ּבאֹות ֹו הּכל(תהלים  יתחּבר  אז ׁשהרי היֹות  צדק. זבחי ּתחּפץ אז ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
אלהים. לה' ׁשלם יהיה ה ּקרּבן ואז  ּתּקּונֹו, ּבכל ׁשלם  הּׁשם ויהיה אחד , ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבחּבּור
יעלּו אלהים ּכּמה ּבֹו, התחּבר  ׁשאלמלא לּקרּבן, מתחּבר לא אלהים ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹׁשעכׁשו

זמן, ּבאֹותֹו אבל  ל ׁשם. להתחּבר פו)אזנים נפלא ֹות (שם  ועֹוׂשה א ּתה גד ֹול ּכי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָ
אחר . אלהים ואין לב ּדְך. אלהים ְְֱֱִִֵֵֶַַַָֹֹא ּתה
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בּ יּה , אתחבּ ר דּ א�מ�א �קוֹ רבּ נא, אתחבּ ר ¥¨©§¦¥¨§¦§¨¨§§¨©§¦̈�א
אב� ּת ּמ ן. �אתחבּ רא אוּ דנין יס�קוּ ן א�הים ¨£¨©¨§©§¦§¦§§©§¦Ÿ¡¨©כּ מה

זמנא, åô)בּ ההוּ א íéìäú)ועוֹ שׂ ה אּת ה גּ דוֹ � כּ י §©¦§¨¦¨©¨§¤
אחרא. א�הים ואין �בדּ ". א�הים אּת ה ¨£©¦Ÿ¦§©¤§¥¡Ÿ¡¨©¨§¦נפ�אוֹ ת

כּ תיב,וּ בההוּ א áì)זמנא íéøáã)אני כּ י עּת ה ראוּ  §©¦§¨§¦§©¨¦£¦
עּמ די א�הים ואין הוּ א äúò)אני åàø) £¦§¥¡Ÿ¦¦¨¦

א עּת ה. מאי סגּ י, הוּ א אני אני כּ י דּ �א□ראוּ  א §¦£¦£¦©¦©©¨¤¨§¨
קוּ דׁש  אמר �יהוי. זמנא וההוּ א �כן, קדם אהוה £¨Ÿ¤¨¥§©¦§¨¦£¥¨©§¨

�מיחמי ּת יכ�וּ ן דּ �א מה ראוּ , עּת ה הוּ א, ¥¡¤§§¥¨§©§¨©¦§בּ רי%
דּ נא. ¨§©§©¦מקּ דמת

אכּ י אמאי. זמני ּת רי אני, דּ הא□אני �דייקא, א ¦£¦£¦§¥¦§¦£©¤¨§©§¨§¨
א א�הים, ּת ּמ ן זמנין,□�ית כּ ּמ ה דּ הא הוּ א. א ¥©¨¡Ÿ¦¤¨§¨©¨¦§¦

ּת ּמ ן והוה יּת יר, ו�א חדא, זמנא אני ¨©¨£©¦©¨§¨£¨§¦¦£©§¦§דּ אּת מר
ואין הוּ א אני אני הׁש ּת א אב� אחרא. ¥§¦£¦£¨§©¨£¨£©¨§¦סטרא

ּכתּוב,ּובאתֹו לב)זמן ע ּמדי.(דברים  אלהים  ואין ה ּוא אני אני ּכי ע ּתה ראּו ְְְְֱֲֲִִִִִִֵַַָָָֹ
עתה) לכן,(ראו  קדם היה ׁשּלא א ּלא  עּתה? ּזה  מה ּגדֹול, הּוא אני אני ּכי ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹראּו

יכל ּתם ּׁשּלא מה ראּו ע ּתה הּוא, ּברּוְך הּקד ֹוׁש אמר  יהיה. זה  זמן ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּובאֹות ֹו
לכן. מּקדם  ְִִֵֶָֹלראֹות 

הּוא .ּכי אּלא אלהים, ׁשם אין ׁשהרי לד ּיק, ּכדי אּלא ּפעמים? לּמה אני, אני ְְֱֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
האחר . הּצד ׁשם והיה  יֹותר, ולא  אחת ּפעם אני ׁשּנאמר פעמים  ּכּמה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹׁשהרי
העבר, האחר הּצד ּכל  ׁשהרי עּמדי, אלהים ואין הּוא אני אני עכׁשו  ְְֱֲֲֲֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹאבל 

אני. אני ְְֲֲִִַָודוקא
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אתעבר, אחרא סטרא כּ � דּ הא עּמ די, ¨£§¦¨£©¨§¦¨¨§¦¨¦¦Ÿ¡א�הים
אני. אני ¦£¦£¨§©§ודייקא

מּס טראאני הות מוֹ תא הׁש ּת א עד ואחיּ ה, אמית £¦¨¦©££¤©©§¨¨£©¦¦§¨
ואחיּ ה, אמית אני וּ �ה�אה, מכּ אן ¤££©¦¨¦£¨§¨§¨¦¨£©אחרא,
טעמא טעמי דּ �א אינּ וּ ן כּ � זמנא, דּ בההוּ א ¨£©¥£©¨§¦¨¨§¦©§¦¨¦מכּ אן

�וֹ ן ויקים מוֹ תא, �וֹ ן ּת הא מנּ יּה  .(ãéî)דּ מוֹ תא. §¨¦¥§¥¨§¨¦
בּ ע�מא זוּ המא מההוּ א יׁש ּת אר דּ �א בּ גין ¨§¨§¨£©¥©§§¦¨§¦§©£אמאי.
דּ קוּ דׁש א ידוֹ י בּ עוֹ בדי חדּת א, ע�מא ויהא ¨§§§¥§§¨§©¨§¨¥¦¨§כּ ��,

הוּ א. á"ò)בּ רי% â"é÷ 'åë íéøáã 'é ïðéðú)(à"ò å"÷ ìéòì êééù) §¦
(àë úåîù)כּ מה חפׁש י. אצא �א וגוֹ ' יאמר אמר ¨§¦§¨¥¥ŸŸ©§Ÿ¨¦§ואם

מהוּ  יבא, בּ גּפ וֹ  אם ּפ גימוּ . �יּה  ּפ גים כּ דין ©Ÿ¨©§¦¦§¥¦¨¥§©§¦§דּ אּת מר
אב� הוּ א. יאוֹ ת בּ �חוֹ דוֹ י. כּ תרגּ וּ מוֹ , ּת נינן, ¨£¥§¦§©§¨¥¨©§בּ גּפ וֹ .

א קאים, �א ע�מא, כּ � ּת נינן, גּ ּפ א□הא ע� א ¨¨¥¨¨¨§¨¨¨¦¤¨©©¨
דּ �ויתן. ¨¨§¦§¨£חדא,

אני אני  והלאה, מ ּכאן האחר. ה ּצד מן היה הּמח עכׁשו  עד ואחּיה. אמית  ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
- הּמות טעם  טעמּו ׁשּלא אֹותם ּכל הּזמן, ׁשּבאֹותֹו מ ּכאן ואחּיה. ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹאמית 

אֹותם  ויקים מות, להם יהיה מאֹותּה(מיד)מּמּנּו תּׁשאר ׁשּלא  ּכדי לּמה ? . ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹ
ואם הּוא. ּבר ּוְך הּקד ֹוׁש ידי  ּבמעׂשי חדׁש עֹולם ויהיה ּכלל, ּבע ֹולם  ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֻהּזהמה

א  ּפֹוגם אז ׁשּנתּבאר , ּכמֹו חפׁשי, אצא לא וגֹו' יאמר  אםאמר ּבפגם. ֹותֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹֹ
ׁשנינ ּו, הרי  אבל הּוא. יפה לבּדֹו. - ּכתרּגּומ ֹו ׁשנינ ּו, ּבגּפֹו ּזה מה יבא, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבגּפֹו

לויתן. ׁשל אחד סנּפיר על אּלא עֹומד  לא  העֹולם ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּכל 
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דּ דכרורזא ונוּ קבּ א, דּ כר דּ קיּ ימא ׁש עתא בּ  דּ א, §¨¨¨§©£¨§©§¨§©§§¨¦§©
וּ בכ� הוּ א, בּ רי% קוּ דׁש א �וֹ ן בּ רא ¨§¦§¨§¨¨¨§§ונוּ קבּ א
דּ סרס וא�מ�א מזדּ עזע, ע�מא דּ אז�ין, ¥¦§¥¨§¦§¨§©§§¦¨§¨¦§©§©מה
הווֹ  נוּ קבּ א, ית וצנּ ן דּ כוּ רא, הוּ א בּ רי% £¨§©¥¦§¨§¦§¨§קוּ דׁש א

ּת וֹ �דין, עבדין �א דּ א וע� ע�מא. (øáãמטׁש טׁש ין §©§§¦¨§¨§©¨¨©§¦¨¦
ìã ïàîå øçàà(åôâá ïéãìåú ãéáòּת חוֹ ת יבא, בּ גּפ וֹ  §Ÿ¨©§¦אם

וכן, והוֹ אי� עא�. ּת וֹ �דין עביד דּ �א גּ ּפ א, ¥§¦§¨¦¨¦¨¨§¨©©ההוּ א
�פרגּ וֹ דא עא� ו�א אתדחא, �תּמ ן יצא, ¨§©§¨¨§¨©§¦¨©§¥¥©§בּ גּפ וֹ 

ואטרי ואתדחא יצא,כּ ��, בּ גּפ וֹ  ע�מא. מההוּ א ד §¨§¦§£¨§¦§¦¥©¨§¨§©¥¥
ודּ אי. יצא ©©¥¥©§בּ גּפ וֹ 

כּ תיב,ּת א מה ë)חזי, àø÷éå), ּימוּ תו ערירים ¨£¥©§¦£¦¦¨
בּ רזא(áéúë)ערירים ונוּ קבּ א. דּ כר כּ �� £¦¦§¨§©§§¨§¨¨

בּ האי, עא� יּפ וּ ק. דּ נוּ קבּ א וּ ברזא עא�, ©§¨¦¨§§¨¨§¨¨§¦דּ דכוּ רא
בּ יּה  אתדּ בּ ק דּ קא אתר, איהוּ  והאי בּ האי. ¥©¨§¦¨§¨£¦©§©§¦§ויּפ וּ ק

ּברּוְךוס ֹוד ה ּקדֹוׁש א ֹותם ּברא ּונקבה ׁשּזכר ּונקבה, זכר ׁשעֹומדים ּבׁשעה  זה , ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָ
הּוא  ּברּוְך הּקד ֹוׁש ׁשּסרס ואלמלא מזּדעזע, העֹולם  ּׁשהֹולכים, מה ּובכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּוא,
ע ֹוׂשים לא  ּכְך ועל העֹולם, את מחריבים היּו ה ּנקבה, את  וצּנן הּזכר  ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאת 

בגפו)ּתֹולד ֹות. תולדות  עושה שלא ׁשּלא (ומי סנּפיר א ֹותֹו ּתחת יבא, ּבגּפֹו אם ְְִִֶַַַַָָֹֹ
לּפרּגֹוד  נכנס ולא נדחה, לׁשם  יצא, ּבגּפֹו וכן וה ֹואיל נכנס. תֹולד ֹות ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעֹוׂשה

וּדאי. יצא ּבגּפֹו יצא , ּבג ּפֹו העֹולם. מאֹותֹו ונטרד  ונדחה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּכלל,

ּכתּוב ,ּבא מה כ )ּוראה ערירים(ויקרא ימתּו. זכר (כתוב)ערירים ׁשל  ּכלל  - ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָֹֻ
וזהּו ּבזה . ויֹוצא ּבזה נכנס  יצא . נקבה ׁשל ּובס ֹוד נכנס, זכר ׁשל ּבסֹוד  ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָּונקבה.
ׁשּיּכנס רֹוצה לא הּוא ּבר ּוְך הּקדֹוׁש ׁשהרי העֹולם, ּבא ֹותֹו ּבֹו ׁשּנדּבק ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹמקֹום 

הּזה . ּבעֹולם עצמֹו ׁשּמסרס מי ְְְִֵֶֶַַָָָָָלפניו
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בּ עי �א הוּ א בּ רי% קוּ דׁש א דּ הא ע�מא, ¥¨¨¦§¨§¨§¨§¨©§בּ ההוּ א
ע�מא. בּ האי גּ רמיּה  דּ מסרס מאן קמיּה , ¨§¨©§¥§©¥¨§¦©¥¨¥§דּ יעוֹ �

óã
à"ò è"÷דּ �אּת א קרבּ נא. מן à"ò)חזי, è"÷ óã) ֹהוו ¨£¦¦¨§§¨§¨£

דּ �א �יּה , ואּפ יקוּ  סרוּ סא, קמיּה  ¨§¥¦©§¨¦¥¨¦§¨§מקרבין
ואמר, וּ פקיד �קמיּה , áë)יתקרב àø÷éå)וּ בארצכם ¦§¨¦§¨¥¨¦§¨©§©§§¤

בּ ריין,�א �סרוּ סי אסיר דּ רין �דרי וכן ּת עשׂ וּ . Ÿ©£§¥§¨¥¨¦¨¦§¨¥¦§¨
סרוּ סא, כּ � דּ הא בּ ע�מא. הוּ א בּ רי% קוּ דׁש א ¨¦¨¨§¨§¨§¦§¨§¨¨§דּ ברא
ונסיב אׁש ּת דּ �, איהוּ  ואי איהוּ . אחרא ¦¨§©¨§¦¦¦§¦¨£©¨§¦§דּ סטרא
גּ ב ע� ואף בּ עא, ו�א ּת וֹ �דין, עביד ו�א ©©©§¨¨¨§¦¨¦¨¨§¨§¦איּת תא,
ועא� בּ עאת, �א היא אי אוֹ  איּת תא, �יּה  ¨§¨¨¨¦¦¨§¦¥¦§דּ אית
בּ ע� אם כּ תיב. מה ּת וֹ �דין, בּ �א ע�מא, ©©¦¦§©¦¨¨§¨§¨©§�ההוּ א
דּ מאריהוֹ ן, ידוֹ י �פע� אׁש גּ חוּ  ו�א הוּ א, ¥¨§§©Ÿ§¨§©¨§¨¦א ה
ואיהי דּ דכוּ רא, בּ גּפ וֹ  יעוּ � איהוּ  עּמ וֹ , אׁש ּת וֹ  ¦¦§¨§¦©§¥¦¦§¦¨§¨§ויצאה

כּ  דּ אּת מר, כּ מה יצא בּ גּפ וֹ  יבא בּ גּפ וֹ  א□בּ נוּ קבא. §§¨§©¨Ÿ§©¥¥§¨§¦§©Ÿ¨
תקּ וּ ניּה . ¥§©ע�

ׁשּלא ּבא אֹות ֹו והֹוציאּו מסרס, לפניו  מקריבים היּו ׁשּלא ה ּקרּבן, מן ּוראה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹ
ואמר, וצּוה לפניו , כב)יקרב דֹור ֹות (ויקרא לדֹורי וכן תעׂשּו. לא  ּובארצכם ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

סרּוס ּכל ׁשהרי  ּבעֹולם, הּוא ּבר ּוְך ה ּקדֹוׁש ׁשּבראם  הּברּיֹות את  לסרס ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָאסר 
ולא  תֹולדֹות  עׂשה  ולא אּׁשה ונׂשא ה ׁשּתּדל הּוא ואם האחר. ה ּצד ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹהּוא
עֹולם לאֹות ֹו ונכנס רצתה , לא ׁשהיא  אֹו אּׁשה, לֹו ׁשּיׁש ּגב על  ואף ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹרצה ,
ר ּבֹונם, ידי לפעל הׁשּגיחּו ולא  הּוא, אּׁשה ּבעל אם ּכתּוב? מה - ת ֹולדֹות ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹֹּבלי
ּבגּפֹו יבא  ּבגּפֹו ּבנקבה. והיא  זכר, ׁשל ּבגּפֹו יּכנס הּוא ע ּמֹו. אׁשּתֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָויצאה

ּתּקּונֹו. על הּכל ׁשּנת ּבאר, ּכמֹו ְְִִֵֵֵֶַַָֹיצא ,
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אדניו,אם אם דּ אּת מר, כּ מה א ה, �וֹ  יּת ן אדניו ¦£Ÿ¨¦¤¦¨§¨§¦§©¦£Ÿ¨
מהכא, א ה, �וֹ  יּת ן הארץ. כּ � אדוֹ ן איהוּ  ¨¨¥¨¦¤¦¤¨¨¨£¦̈דּ א
אּת תא. �מיסב קיּ ימא נׁש  דּ בר בּ רׁש וּ תא ¨§¦¨¥§¨§©¨©§¨§¦¨§דּ �או

ìë)à('ééא□א èôùî éðæàî ñìô æ"è éìùî ּבּ מאזנים□כ א ¤¨Ÿ¨§Ÿ§©¦
איהוּ . בּ רׁש וּ תיּה  �או דּ הא א ה, �וֹ  יּת ן ¦¥§¦¨¨§¨¦¤¦£©�ע�וֹ ת.
אזדּ ּמ נת ו�א דּ י�יּה , דּ �או ההיא איהי. ©§©§¦¨§¥¦¨§¦©¦¦©וּ מאן

� זמינא דּ הות ההיא איהי. וּ מאן אחרא,�גבּ יּה , §©¥©¦¦©¦©£©§¦¨§©£¨
�יּה , אתייהיבת דּ א �ּה , ונטי� בּ רחמי, האי ¥©¦§§¦¨¨¦¨§¥£©§©¦§©§ואקדּ ים
חמי הוּ א בּ רי% וקוּ דׁש א �יּה . אתחזיאת ¥¨¦§¨§§¥©¦£§¦¨§דּ �א
�אּפ קא דּ זמינת אּת תא, �ההיא וחמי ¨¨©§©¦§¦¨§¦¦©§¥¨§¦¨¥מרחיק,
ואתייהיבת בּ רחמי, האי אקדּ ים בּ ע�מא. ©¦§§¦§¥£©§©¦§©¨§¨§¦¨ּת וֹ �דין

בּ אּת תא זרעא, וזרע איבין, ועביד àúðâá)�יּה , à"ñ) ¥§¨¦¦¦§¨©©§¨§¦§¨
ּת היה וי�דיה הא ה כּ %, בּ גין דּ י�יּה , ¤§¦¨¤¨¦¨¦¨¨¦§¥¦¨§דּ �או
כּ ּמ ה מסכּ נא, ענייא אי בגּפ וֹ . יצא והוּ א ¨©¨§§¦¨§©¦©§¥¥§¨¤Ÿ©�אדניה,

יּתןאם  הארץ . ּכל אד ֹון זה - אדניו  אם ׁשּנתּבאר. ּכמֹו אּׁשה, ל ֹו יּתן אדניו  ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ
אּלא אּׁשה, לׂשאת עֹומד  האדם ּברׁשּות  ׁשּלא מּכאן - א ּׁשה  (משלי(הכל לֹו ְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹ

לה') משפט ומאזני פלס לא טז) זה  ׁשהרי אּׁשה , לֹו יּתן לעלֹות. ּבמאזנים ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹה ּכל
אֹותּה היא? ּומי  אליו, הז ּדּמנה  ולא ׁשּלֹו ׁשאינּה ההיא  היא? ּומי הּוא, ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבר ׁשּותֹו
ׁשּלא  ל ֹו, נּתנה  זֹו אֹות ּה, ונטל ּברחמים  זה והקּדים לאחר, מזּמנת  ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשהיתה
ׁשעתידה  א ּׁשה  אֹותּה את  ורֹואה מרחֹוק  רֹואה הּוא  ּברּוְך והּקד ֹוׁש ל ֹו. ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָרא ּויה
וזֹורע פרֹות, ועֹוׂשה ל ֹו, ונּתנת  ּברחמים זה  מקּדים ּבעֹולם, תֹולדֹות  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלהֹוציא

ּבאּׁשה והּוא (בגן)זרע לאדניה, ּתהיה וילדיה הא ּׁשה  ּכְך מּׁשּום ׁשּלֹו, ׁשאינּה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
לעׂשֹות  ונׁשּתּדל התיּגע  ּבריקנּות , הׁשּתּדל ּכּמה מסּכן, עני אי בגּפֹו. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָיצא 

בריקנּות . ויצא ׁשּלֹו, ׁשאינֹו ּבגן ְְְֵֵֵֶֶַָָָּפרֹות 
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ּפ ירין, �מעבּ ד ואׁש ּת דּ � �אה בּ ריקניּ א, ¦¥©§¤§©¨§¦§¨¨¨§©¥§©¨§¦אׁש ּת דּ �
בּ ריקניּ א. ונפק דּ י�יּה , איהי דּ �או ¨§©¥§©¨§¥¦¦¦¨§¨§¦§בּ גנּת א

בּ עדניןסבא ïéðééðòá)סבא, à"ð)הוית□א �א ין, ¨¨¨¨§¦¨¦¦¥¨£¥
ׁש כיב דּ  כּ מאן �תרעא, דּ חי ¦¨§©§¨§©§¥¨¨§©§בּ רג�י%
סגּ י, וּ מח�ׁש א אתח�ׁש  דּ הא ּת וּ קּפ א, בּ �א ¦©¨§¨¥¨£§¦¨§¨§¨§¨§©§בּ ארעא
ּת דח�. ו�א סבא, אּת תקף בּ רג�וֹ י. דּ חי יכי�, ©§¦¨§¨¨©§§¦§©§¥¨¦¨¨§דּ �א
אימא בּ ריקניּ א, דּ אׁש ּת דּ � מסכּ נא, ענייא ¨¥¨§©¥§©©§¦§¨§§¦¨§©̈הא
דּ י�יּה , דּ �או אחרא בּ גנּת א דּ זרע בּ גין אי ¥¦¨§¨£©¨§¦§©¨§¦§¦©£אמאי.

הכי אי àëä)יאוֹ ת. ìáà à"ñ)יהיב הוּ א בּ רי% קוּ דׁש א ¥¦¨¦§¨§¦¨¦
נטי� �א איהוּ  דּ הא בּ ּה , �מזרע גּ נּת א ההוּ א ¦¨¨¦¨§¨©§¦§¨§¦©¥�יּה 

א מ□�ּה . כּ � חזי ּת א הוּ א□א בּ רי% דּ קוּ דׁש א ין ¨¤¨¨£¥¨¦¦§§¨§¦
כּ  מ□עביד הוי ו�א אינּ וּ ן בּ דינא האי□הוּ  בּ ריקניא ה £¦ª§§¦¨¦§¨£¥¦¨§¥©§¨¨

ּפ ירין בּ ּה  ועבד אּת תא �יּה  יהב הוּ א בּ רי% ¦¥¨©¨§¨§¦¥©¨¦§¨§§דּ קוּ דׁש א
מאן דמי ו�א ג�גוּ �א בּ ני ׁש אר כּ  האי �או ¨¥¨¨§¨§¦¥§¨§¦¨¨¦¦§ואיבּ ין

ּבּזמּניםזקן  ּכמי (בענינים )זקן, הּׁשער, את ּדֹוחה ּברגלי ְך היית  לא הּלל ּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ברגליו . ּדֹוחה  יכֹול ׁשּלא ר ּבה, ּומחלׁשה  נחל ׁש, ׁשהרי ּכח , ּבלי ּבארץ  ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻׁשּׁשֹוכב
אם לּמה? אמר  לריק, ׁשהׁשּתּדל הּזה  הּמסּכן העני ּתפחד . ואל זקן ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהתחּזק

ּכְך אם  יפה. - ׁשּלֹו ׁשאינֹו אחר  ּבגן ׁשּזרע כאן)מּׁשּום ּברּוְך(אבל הּקדֹוׁש הרי  ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּוראה, ּבא אּלא אֹותּה. ׁשּלקח ה ּוא לא ׁשהרי ּבֹו, לזרע  ה ּגן אֹותֹו לֹו נתן ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹהּוא
לריק. דבר היה ולא ּבדין, הם ּכּלם הּוא, ּבר ּוְך הּקד ֹוׁש ׁשעֹוׂשה  הּדברים ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻּכל
ּכׁשאר  זה  אין וגּדּולים, ּפר ֹות ּבּה ועׂשה אּׁשה לֹו נתן ה ּוא ּבר ּוְך ׁשה ּקדֹוׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָזה

האילן את להגּדיל הּזה  ּבעֹולם ׁשּמׁשּתּדל מי דֹומה ולא  ה ּגלּגּול, (ולאּבני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
האילןיכול ) ׁשל העלים  את ּומּפיל וע ֹוקר ּולה ׁשּתּדל, להג ּדיל רֹוצה ׁשּלא למי ,ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשּלֹו. הּפרי ְְִִֶַַּומקטין
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אי�נא �אסגּ אה ע�מא בּ האי ìåדאׁש תד� à"ñ)à(ìéëé §¦§©¨§¨¨§¨§©§¨¨¦¨¨
ואעקר וּ �אׁש ּת ד�א �אסגּ אה בּ עא ד�א ¨£©§¨§¨§¦§¨¨§©§¨¨¨§¨§�מאן

דּ י�יּה . איבּ א ואזער דאי�נא טרּפ ין ¥¦¨¦¨§©§¨¨¦§¦§©¦©§ואּפ י�
איבין,האי �מעבּ ד בּ גין אּת תא, �יּה  יהיב דּ אדניו ©©£Ÿ¨¨¦¥¦§¨§¦§¤§©¦¦

אי�נא, �אסגּ אה בּ גין בּ קדמיתא אׁש ּת דּ � ¨¨¦¨¨§©§¦§¨¦§©§©¨§¦̈הא
�יּה , �ית כּ % כּ � זכיין יכי�. äéì)ו�א úéì ïë íâ ïéðáã à"ñ) §¨¨¦©§¨¨©¥¥

בּ ג�גּ וּ �א, ּת ב הוה �א יאוֹ ת, כּ דקא זכּ אה הוה ¨§¦§¨¨£¨¥¨§§¨¨©¨£¦§דּ אי
(àúéôñå÷á àðáàë),כּ תיב åð)דּ הא äéòùé)כם� ונתּת י §¨§¦§¨©¦¨¤

וּ מבּ נוֹ ת. מבּ נים טוֹ ב וׁש ם יד וּ בחוֹ מוֹ תי ¨¦¦¨¦¥¨¨©§¦¥§בּ ביתי
דּ הא חמי, הוּ א בּ רי% קוּ דׁש א זכה, דּ �א ¨§¥¨¦§¨§¨¨¨§¨§©§והׁש ּת א
כּ מה א ה, �וֹ  יּת ן אדוֹ ניו האי, יכי�, ו�א ¨§¨¦¤¦¨£©¦¨¨§©¨§¦אׁש ּת דּ �
ויהב הוּ א, בּ רי% קוּ דׁש א ע�יּה  דּ חס וכיון ©¨§¦§¨§¥¨¨§¨¥§©§¦§דּ אּת מר.
מדּ ידיּה  גּ בי הוּ א בּ רי% קוּ דׁש א בּ רחמי, ¥¦¦¥©¦§¨§¥£©§¥�יּה 
כּ %, וּ בּ גין מבּ וּ עא, ההוּ א דּ גרע מה ונטי� ¨¦§¨©©©¨§©¦¨§¨¦§©§בּ קדמיתא,
ייתוּ ב, וּ �בתר �אדניה, ּת היה וי�דיה ¥©¨§¨¤Ÿ©¤§¦¨¤¨¦¨¦̈הא ה

ּכדי זה ּבהתחלה הׁשּתּדל הרי ּפרֹות , לע ׂשֹות ּכדי אּׁשה  לֹו נתן ׁשאדֹוניו ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
לֹו, אין ּכְך ּכל זכּיֹות יכל. ולא האילן את  לו)להגּדיל  אין כן גם בנים ׁשאם(של  ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹֻ

ּבגל ּגּול ׁשב היה לא ּכראּוי, צּדיק הקלע)היה בכף ּכת ּוב(כאבן ׁשהרי נו), (ישעיה ְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֹ
זכה, ׁשּלא ועכׁשו ּומ ּבנֹות. מּבנים טֹוב וׁשם יד ּובחמתי ּבביתי לכם  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹונת ּתי

ו  ה ׁשּתּדל ׁשהרי רֹואה  הּוא ּברּוְך ּכמֹוהּקדֹוׁש אּׁשה , לֹו י ּתן אד ֹוניו זה יכל. לא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ּברּוְך הּקדֹוׁש ּברחמים, ל ֹו ונתן  הּוא ּברּוְך הּקד ֹוׁש עליו  ׁשחס וכיון ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָׁשּנאמר.
האּׁשה  ּכְך, ּומּׁשּום הּמעין. אֹותֹו ּׁשּגרע מה ונֹוטל ּבּתחּלה, מּׁשּלֹו ּגֹובה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּוא
עד  ּגרעֹונֹו. להׁשלים עצמֹו על  ויׁשּתּדל י ׁשּוב ּכְך ואחר לאדניה, ּתהיה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָוילדיה

הּכתּוב. סֹוד ַָָּכאן
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הכא עד גּ רעוֹ ניּה . �אׁש �וּ מי גּ רמיּה , ע� ׁש ּת דּ � ¨¨©¥§¦¥§©§¥§©©¥¨§¦§וי
דּ קרא. ¨§¦¨̈רזא

דּ בריקניאסבא דּ א, ע� אמרּת  אּת  סבא, ¨¨¨¨©§£©§§©¨¦§¥¨§¨
אּת  דּ בריקניא ע�%, אׁש גּ חּת  ו�א §©¨§¨¥§¦¨£§©§©¨§©¨§¦אׁש ּת דּ �,
אבתר%, רדיף קרא דּ הא דּ אמרּת , בּ מה ¨§©£¦¨¨§¨§§§©£©¨§¦̈אזי�
חׁש יב ואת הׁש ּת א, עד דּ בנית בּ ניינא כּ � ¦¨©§¨§©©¦¨§¨¨§¦¨¦¨§דּ סתיר
דּ כּת יב, איהוּ . וּ מאי �רעוּ ת%. יּמ א מׁש ּט טא ¦§¦¦©¨§¦¨©¨§©§§§©§דּ אנּת 
את אדוֹ ני את אהבּת י העבד יאמר אמר ¤¦£¤¦§©¨¤¤¨©ŸŸ¨¦§ואם

וגוֹ '. §¦§¦אׁש ּת י
óã

á"ò è"÷חׁש בּת אי ּת עביד, מה חי�א, �אי סבא, סבא ¦¨¨¨¨¨¥¥¨©©£¥¨©§
האי הא אבתר%, דּ רדיף מאן �יהוי ©¨¨§©£¦¨§©¥£¦¨§דּ �א
כּ איּ �ה כּ ת�א, מבּ תר ונפיק אבתר%, רדיף ¨¨©§¨¨Ÿ©¨¦¦¨§¨§©£¦¨¨̈קרא

מד דּ □בּ חק�א, דּ י□ג ּת �יסר אבתר%, וּ גין□וּ גין §©§¨§©¥¦¦£©§¨§¥©¦¦

ׁשּלריק זקן  עליְך הׁשּגחּת ולא הׁשּתּדל , ׁשּלריק זה על  אמר ּת אּתה  זקן, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
ה ּבנין ּכל את ׁשּסֹותר אחריְך, רֹודף ה ּכתּוב ׁשהרי ּׁשאמר ּת, ּבמה הֹולְך ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאּתה
ׁשּכתּוב  ּומהּו? לרצֹונְך. הּים את מׁשיט ׁשא ּתה חֹוׁשב ואּתה עכׁשו, עד  ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּבנית

וגֹו'. אׁשּתי את אדני את  אהבּתי העבד  יאמר אמר ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹואם 

הרי אי  אחריְך, ׁשּירּדף מי יהיה ׁשּלא חׁשבּת ּתע ׂשה? מה  ּכח, עיף זקן, זקן ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ
ּדּלּוגים מד ּלג  ּבּׂשדה, ּכאּילה  הּכתל מאחר ויֹוצא  אחרי ְך רֹודף ה ּזה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹהּכת ּוב
זקן? ּתעׂשה, מה  א ֹותְך. והּׂשיג אחריְך ּדּלג  ּדּלּוגים עׂשר  ׁשלׁשה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאחריְך,
ּתהיה  זקן, זקן הּיֹום. עד היית  חזק ּגּבֹור  ׁשהרי ּבכחְך, להת ּגּבר  ל ְך יׁש ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹעכׁשו
ואּתה  ּכנג ּדְך, חיל ּבני גברים  ּכּמה והיּו ּפֹולים, ּכׁשּזרענּו הּׁשלג יֹום את ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָזֹוכר
אריה  הֹורג  מהם אחד  ׁשּכל חיל, ּבני חזקים  ּגברים ע ׂשר  ׁשל ׁשה נּצחּת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלבּדְך

ׁשּיאכל. ֶֶֶַֹטרם
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סבא. ּת עבּ יד מה ,%� ואדבּ יק אבתר% ¨¨¦§©©¨¦§©§¨§©£¦̈דּ �יג
גּ יבּ ר דּ הא בּ חי�%. �אתגּ בּ רא %� אית ¨¦¨§¨¥§¨§©§¦§¨¦¨§©הׁש ּת א
יוֹ מא דּ כיר הוי סבא, סבא יוֹ מא. עד הוית ¨¦¨¥£¨¨¨¨¨©¥£¦©ּת קּ יף

(á"ò æ"ö)גּ וּ ברין כּ ּמ ה והווּ  ּפ וֹ �ין, זרענא כּ ד ¦§¨©£©¦¨§©§©¨§©§דּ ת�גּ א,
á"ò)בּ ני è"÷ óã) נצחּת בּ �חוֹ ד%, ואנּת  �קב�%, חי�א, §¦¥¨¨¢§¨§©§§¦§¨¨©§§

מנּ ייהוּ  חד דּ כ� חי�א, בּ ני ּת קּ יפין, גּ ברין §©¦©¨§¨¥¥§¦¦©¦§©¨¥§ּת �יסר
אר ייכוּ �.קטי� �א עד יא, ¨¦©§¨©¨¥

דּ �יתאי ּת �יסר הני נצחּת , גּ וּ ברין ּת �יסר �אינוּ ן ¦§¦§¥©§¦¨©§§¨¥§¥¨§¥
א חי�א, מ□בּ הוּ  וכּמ ה.□א כּ ּמ ה אחת ע� ין, §¥¨¤¨¦¦©©©©¨§©¨

א כּ תיב. יאמר ארחיּה □אמר הוּ א בּ רי% קוּ דׁש א א ¨ŸŸ©§¦¤¨§¨§¦¨§¥
�כ דּ ינא אּת תא□�מעבּ ד דּ האי זמנא מטא כּ ד א. §¤§©¦¨§Ÿ¨©¨¨¦§¨§©¦§¨

ונטי� �דין, קטי� עביד מה זוּ גיּה  בּ ר ¦¨§¥§¦¨¦¨©¥©¨§§©§�אׁש כּ חא
ע�מא מהאי נפיק ואיהוּ  זוּ גא, בּ ר ההוּ א ¨§¨©¥¦¨¦§¨©©̈�ּה 

יחידאה. ¨¨¦§§¦בּ �חוֹ דוֹ י

כּ פׁש טיּה ואם חבריּ יא אוּ קמוּ ה הא יאמר, אמר §¦¨ŸŸ©¨§¨©§©¨¦§¨¥
ׁש נין, ׁש ית דּ  ׁש ירוּ תא בּ  אמר, ואם ¦§¦§¨¥§Ÿ¨¦§¨§¦דּ קרא.

ּבהםאם ׁשאין עׂשר  ׁשלׁשה א ּלה  - נ ּצחּת ּגברים עׂשר ׁשלׁשה אֹותם את ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹ
ּברּוְך הּקד ֹוׁש אּלא יאמר. אמר ּכתּוב וכּמה. ּכּמה אחת על  דברים , אּלא ְְִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּכח,
ּבן את למצא הּזֹו האּׁשה ׁשל  זמּנּה ּכׁשּמּגיע  לּכל. ּדין לעׂשֹות ּדרּכֹו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹהּוא
מן יֹוצא וה ּוא ז ּוגּה, ּבן אֹות ֹו אֹות ּה ונֹוטל  זה, את  הֹורג עֹוׂשה? מה ְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָזּוגּה,

יחידי. לבּדֹו ה ּזה ְְִִֶַַָָהעֹולם

ּבראׁשית ואם - אמר  ואם  הּכת ּוב. ּכפׁשט החברים ּבאר ּו הרי יאמר, אמר  ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹֹֹ



דמשפטים  משפטיםסבא פרשת  זוהר  בשנה ] 229 [יום אייר  כב  ליום  הלימוד רכטסדר

יעוּ � �א עד ׁש נין, ׁש ית דּ  בּ סוֹ פא ¥¨©¦§¦§¨§©יאמר,
אפי איהוּ  כּ ד אמר, אי דּ הא בּ יוֹ מא□ׁש ביעאה, וּ  §¦¨¨§¨¦¨©©¦£¦§¨

מ מ ביעאה, העבד□חד טעמא. מאי בּ ט�ין. וֹ י ©¦§¦¨¨¦§¥¦©©§¨¨¤¤
ׁש תיתאה. ׁש ּת א בּ  עבד, דּ איהוּ  בּ עוֹ ד ¨¨¦§¨©§¤¤¦§§¦§כּ תיב,
בּ סוֹ פא אמר ו�א ׁש נין, ׁש ית דּ  ׁש ירוּ תא בּ  ¨§©¨¨§¦§¦§¨¥§©̈אמר
זמני ּת רי כּ %, וּ בגין הוּ א, כּ �וּ ם �או ׁש נין, ׁש ית ¦§¦¥§©¦§§¨¦§¦§דּ 

יאמר. ©ŸŸ̈אמר

אסגּ יוהכא, אּת תא, בּ האי דּ איהוּ  ã"îøבּ עוֹ ד àø÷éå) §¨¨§§¦§©¦§¨©§¥
(à"òגבּ י� יוֹ מא, בּ כ� וּ בעוּ תין ¥©§¨¨§¦¨¦§צ�וֹ תין

הכי בּ רחמי, ׁש ירוּ תא דּ הוה כּ מה קדּ יׁש א, ¦¨¥£©§¨¥¨£§¨§¨¦©¨§©מ�כּ א

אם ׁשהרי הּׁשביעית . ּתּכנס טרם  הּׁשנים ׁשׁש ּבסֹוף - יאמר הּׁשנים. ׁשׁש ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשל
ּכ ּכתּוב אמר הּטעם? מה  ּבטלים . ּדבריו - מהּׁשביעית אחד  ּבי ֹום אפּלּו ׁשהּוא  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

הּׁשנים ׁשׁש ׁשל ּבראׁשית  אמר הּׁשּׁשית. ּבּׁשנה עבד, ׁשהּוא ּבעֹוד  ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהעבד ,
יאמר . אמר  ּפעמים ּכְך ּומּׁשּום כל ּום. אינֹו - הּׁשנים  ׁשׁש ּבסֹוף אמר ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹֹולא

הּקד ֹוׁש.וכאן  ל ּמלְך יֹום ּבכל ּובּקׁשֹות תפ ּלֹות מרּבה ה ּזֹו, ּבאּׁשה ׁשה ּוא ּבעֹוד  ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
אמר  יאמר. אמר וזהּו ּברחמים. הּסֹוף ה ּוא ּכְך ּברחמים, הראׁשית  ׁשהיה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹּכמֹו
ּיאמר? ּומה ּברחמים. ויתקּבל ּבּסֹוף, - יאמר  ּברחמים . ּכׁשהקּדים ּבּתחּלה, -ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַָֹֹ
הּוא . ּברּוְך ה ּקדֹוׁש את אֹוהב ה ּתפּלֹות  ּוברב זה ׁשּבגלל אדני. את ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאהבּתי
חפׁשי. אצא  לא ּבני ואת אׁשּתי  את  אדני  את  אהבּתי  וא ֹומר מעׂשיו , ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹמתּקן
מה  הרּבֹות. הּתפּלֹות ּובא ֹותן ּתׁשּובה ּבאֹות ּה א ֹותֹו מקּבל ה ּוא ּבר ּוְך ְְְְְְִֵַַַַָָָָָָָוהּקדֹוׁש
ענׁשים ולסּבל בגלּגּול להחזירֹו מז ּמן ּׁשהיה  מה הּוא? ּברּוְך הּקד ֹוׁש ְְְְְְֲֳִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֻעֹוׂשה
מקרב  עֹוׂשה? ּומה הּזה . לעֹולם מחזיר ֹו לא - ּׁשע ׂשה מה על הּזה  ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּבעֹולם
הּמלקּות , לבית  א ֹותֹו ּומ ֹוסרים א ֹותֹו ודנים הרקיע, יׁשיבת ׁשל  ּדין לבית ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָאֹותֹו
להיֹות  אֹותֹו ּופֹוגם הענׁש, לבית נמסר  איְך ה ּוא ּברּוְך ה ּקדֹוׁש אֹותֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹורֹוׁשם

הערלה ׁשלטֹון היובל )ּתחת  שלטון תחת להיות  אותו  ואחר (ומצוה יד ּוע, זמן עד ְְְְִַַַַַַַָָָָ
א ֹותֹו. ּגֹואל ֵָּכְך
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אמוֹ ר יאמר. אמר הוּ א ודא בּ רחמי, סוֹ פא ¡©ŸŸ¨¨§¥£©§¨הוּ א
בּ סוֹ פא יאמר בּ רחמי. אקדּ ים כּ ד ¨§©Ÿ¥£©§¦§©©¨¦§©§בּ קדמיתא,
אדוֹ ני, את אהבּת י יּ אמר. וּ מה בּ רחמי. ¦£¤¦§©¨©Ÿ©¥£©§¥©§¦§ויתקבּ �
�קוּ דׁש א �יּה  רחים דּ צ�וֹ תין, וּ בסגּ יאוּ  דּ א, ¨§§¥¦¨¦§¦¦§¦¨¦§¦דּ בּ גין
אדוֹ ני את אהבּת י ואמר עוֹ בדוֹ י, אתקין הוּ א. ¦£¤¦§©¨©¨§¨¦§©¦§בּ רי%

בּ ני ואת אׁש ּת י בּ רי%�אאת וקוּ דׁש א חפׁש י. אצא ¤¦§¦§¤¨¨Ÿ¥¥¨§¦§§¨§¦
סגּ יאוּ  וּ באינּ וּ ן ּת יּ וּ בּת א, בּ ההוּ א �יּה , קבּ י� ¦§¦§¨§¦©§¥¦©הוּ א
דּ הוה מה הוּ א, בּ רי% קוּ דׁש א עביד מה ¨£§©¦§¨§¦¨©¦§¦דּ צ�וֹ תין.
בּ האי עוֹ נׁש ין וּ �מסבּ � בּ ג�גּ וּ �א, �יּה  �אהדּ רא ©§¦¨©§¦§¨§¦§¥¨§©¨§¦©זּמ ין

דּ  מה ע� ע�מא.ע�מא, �האי �יּה  אהדּ ר �א עבד, ¨§¨©©§¨©¨©§¨¥§©¨§¨
דּ מתיבּת א דּ ינא �בי �יּה  קריב עביד, ¨§¦§¦¨¦¥§¥¦¨¦¨¤וּ מה
מ�קיּ וּ תא, �בי �יּה  וּ מסרין �יּה , ודיינין ¨¦§©¥§¥¦§©¥¦§©§¨¦§¦דּ רקיעא,
�בי אתמסר הי% הוּ א, בּ רי% קוּ דׁש א �יּה  ¥§©§§¦¥¦§¨§¥¦§©§וארׁש ים
דּ ער�ה, ׁש �טניּה  ּת חוֹ ת �מהוי �יּה , וּ פגים ¨§¨§¥¨§ª§¥¡¤§¥¦¨¨§עוֹ נׁש א,

ìáåéã àðèìåù úåçú øäîì äéì ãé÷ôå à"ð)à(,ידיעא זמן ¨¦§©§©עד
�יּה . ּפ ריק ¥¦¨©¨וּ בתר

מטאאי אי ּפ גימוּ , �יּה  עבדין דּ קא זמנא בּ ההוּ א ¦§©¦§¨§¨©§¦¥§¦¦¨¨
אפי כּ מה□יוֹ ב�א, אתחׁש ב �יוֹ ב�א, חד יוֹ מא וּ  §¨£¦¨©§§¨¦§£¨§¨

יּת יר. ו�א ׁש  אתענּ  הכי יוֹ ב�א, עד זמנא ¦©¨§¨©§¦¦¨¨§©¨§¦©§©§דּ אׁש כּ ח

-אם לּיֹובל  אחד יֹום אפּלּו יֹובל, הּגיע אם ּפגם, לֹו ׁשעֹוׂשים זמן ּבאֹותֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
ונגאל, הּיֹוּבל ּבא יֹותר. ולא נענׁש ּכְך ה ּיֹובל. עד  זמן ׁשּמצא ּכמי ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנחׁשב
אחד . רגע עיניו את  זקן אֹותֹו הסּתיר ּכאן. עד הּפר ּגֹוד. לת ֹוְך אֹותֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּומכניסים
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עד ּפ רגּ וֹ דא. גּ וֹ  �יּה  ועא�ין ואפרוּ ק, יוֹ ב�א, ©¨§©¥¦¨§§©§¨§¨̈אתא
חדא. רגעא סבא, ההוּ א עינוֹ י אסּת ים ¨£¨§¦¨¨©¥¦§©¨̈הכא.

å)ואמר,ּפ תח äëéî)ריב את הרים $יהוׁש מעוּ  ¨©§¨©¦§¨¦¤¦§Ÿ̈
�ע ריב כּ י ארץ מוֹ סדי $יהווהאיתנים §¨¥¨¦§¥¨¤¦¦©§Ÿ̈

בּ עמקיע הוית הׁש ּת א עד סבא, אי וגוֹ '. עּמ וֹ  ¥§¦§¥£¨§©©¨¨¦§©¦עם
עּמ הוֹ ן �מעבּ ד ּת קּ יפין, בּ טוּ רין דּ �גּת  והׁש ּת א §¦©§¤§¦¦©¦§¨§©¨¨§©§¨©יּמ א,

א אנּת ,□קרבא. ּת קּ יפא בּ יּמ א כּ ען, עד ודּ אי א §¨¨¤¨©©©§¨§©¨©¦¨©§§
טוּ רין בּ אינּ וּ ן ּפ געּת  יּמ א, בּ עמקי דּ אז�ת עד ¦¦§§§©¨¨©¥§¦§©§©§©¨£אב�
%� אית הׁש ּת א בּ הוּ . ואערעת יּמ א, בּ גוֹ  דּ י ¨¦¨§©§¨¨£¦§¨©§¦¦¦©ּת קּ יפין,

טוּ רין. וּ בהנהוּ  יּמ א, בּ עמקי קרבא ¦§©§¨©¥§¦§¨¨§¨¨©§�אגּ חא

ׁש �ם,סבא בּ  הוית בּ דא, יהב% מאן חי�א, �אי ¨¨¨¥¥¨©¨£¨§¨£¥¦§¨
סבי�. אנּת  עבדת, אנּת  האי, �כ� ¦¨§§©©§©§§©©¨§¦¨וּ בעית

א ,%� �ית כּ □הׁש ּת א וּ �נצּ חא קרבא, �אגּ חא א,□א ©§¨¥¨¤¨§©¨¨§¨¨§©§¨Ÿ¨
חרצ%, חגוֹ ר בּ חי�%, אּת קף �אחוֹ רא. �מהדר ¨§©£¨¥§©¨¦¨£©¨£¤§¨§ו�א

ו)ואמר,ּפתח לה'(מיכה ריב ּכי ארץ מסדי והאתנים ה ' ריב את  הרים  ׁשמעּו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
הרים על ּדּלגּת ועכׁשו  הּים, ּבעמקי  היית ּכאן עד זקן, אי וגֹו'. עּמֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָעם
עד  אבל החזק, ּבּים אּתה עכׁשו עד  וּדאי אּלא קרב?! עּמהם לעׂשֹות  ְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָחזקים
ונתקלּת הּים ׁשּבתֹוְך חזקים הרים אֹותם  את  ּפגׁשּת הּים, לעמקי ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָׁשהלכּת

הּלל ּו. ּובהרים ה ּים  ּבעמקי קרב לערְך לְך יׁש עכׁשו  ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבהם .

-זקן עׂשית א ּתה זה?! ּכל את ורצית  ּבׁשלֹום, היית  ּבזה? נתנ ְך מי ּכח, עיף ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹ
לאחֹור . לחזר ולא הּכל את  ּולנּצח קרב לערְך אּלא לְך אין עכׁשו סֹובל . ְְְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹאּתה
יתח ּזקּו ׁשּלא הּללּו ההרים את לׁשּבר  ּתפחד ואל מתניְך חגר ּבכחְך, ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹהתחּזק

מתּגּברים? אּתם איְך חזקים, הרים  רמים, הרים להם : אמר ְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹעליְך.
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יתּת קפוּ ן דּ �א טוּ רין, הני �תברא ּת דח�, §©§¦¨§¦¥¨¨§©§©§¦¨§ו�א
הי% ּת קּ יפין, טוּ רין רמאין, טוּ רין �וֹ ן, אימא ¥¦¦©¦¦¨¨¦¨¥¨©§�גבּ %.

מתּת קפין. ¦§©§¦©אּת וּ ן

כּ תיב,ּת רי חד כּ תיבי, å)קראי äëéî)את ריב קוּ ם §¥§¨¥§¦¥©§¦¦¤
כּ תיב, וחד קוֹ �". הגּ בעוֹ ת ותׁש מענה ¦§©§¤¨§©¨§©§¦§¦¨¤ההרים

ריבׁש מעוּ  את אע$יהוהרים טוּ רין,□. אית א ¦§¨¦¤¦§Ÿ̈¤¨¦¦
טוּ רין דּ אינּ וּ ן טוּ רין, אית טוּ רין. à"ò)ואית 'â)רמאין §¦¦¦¦§¦¦¨¨¦

�עי□�עי �א□א ריב□א, את הרים ׁש מעוּ  כּ תיב, ין §¥¨§¥¨§¦¥§¦¦§¨¦¤¦
ּת ּת איןע$יהו טוּ רין דּ אינּ וּ ן הרים, ואית . §Ÿ̈§¦¨¦§¦¦©¨¦

�א מנּ ייהוּ , ההרים.□�תּת א את ריב קוּ ם כּ תיב, ין §©¨¦©§§¦¥§¦¦¤¤¨¦
מצוּ תין, רדיף â"ð)דּ הא ïéðå÷éú)דּ א וע� �גבּ ייהוּ . אית §¨¨¦¨¦¦§©©§§©¨

טוּ רין. ואית טוּ רין ¦¦§¦¦אית

הגּ בעוֹ ת,ואי ותׁש מענה כּ תיב הא סבא, ּת ימא, §¦¥¨¨¨¨§¦§¦§©§¨©§¨
כּ �□א גּ בעוֹ ת á"ò)ין è"ë÷ ,á"ò á"÷),דּ �תּת א אינּ וּ ן ¦¥¦§¨¦¦§©¨

א הרים. �וֹ ן עביד אנּת  �גבּ י□והׁש ּת א הוּ א, הכי א §©§¨©§§¨¦¨¦¤¨¨¦§©¥

ּכת ּוב,ׁשני  אחד ּכתּובים . ותׁשמענה (שם )פס ּוקים ההרים  את ריב  קּום  ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ויׁש הרים יׁש אּלא ה'. ריב את  הרים ׁשמעּו ּכתּוב, ואחד קֹול ְך, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהּגבעֹות
הרים ׁשמעּו ּכתּוב לאּלה למעלה, למעלה רמים הרים ׁשהם הרים יׁש ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָהרים.
קּום ּכת ּוב ּולאּלה מהם, למּטה ּתחּתֹונים הרים ׁשהם הרים ויׁש ה '. ריב ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאת 

הרים. ויׁש הרים יׁש ולכן להם. יׁש מריבֹות ר ֹודף ׁשהרי ההרים, את  ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָריב 

אֹותםואם ּכל גבעֹות  א ּלה  ה ּגבע ֹות, ותׁשמענה ּכתּוב הרי זקן, ּתאמר , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
הרים לא ֹותם - הּוא  ּכְך אּלא הרים? אֹותם עֹוׂשה אּתה ועכׁשו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּלמּטה,

הרים. נקראים הם לבּדם ּכׁשהם  ּגבע ֹות. נקראים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָרמים
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אינּ וּ ן כּ ד גּ בעוֹ ת. אקרוּ ן רמאין, טוּ רין ¦©§¦§¦¦¨¨¦¦אינּ וּ ן
אקרוּ ן. הרים אינּ וּ ן §¦¦¨¦§©§¦בּ �חוֹ דייהוּ 

óã
à"ò é"÷כּ יוןּת א ארץ, מוֹ סדי והאיתנים כּ תיב חזי, ¨£¦§¦§¨¥¨¦§¥¨¤¥¨

הרים, ׁש מעוּ  à"ò)דּ כּת יב é"÷ óã)אינּ וּ ן מאן ¦§¦¦§¨¦©¦
א איתנים. אינּ וּ ן וּ מאן ואיתנים□הרים, הרים א, ¨¦©¦¥¨¦¤¨¨¦§¥¨¦

ע□כּ  ּת �ת אינּ וּ ן אב� חד. �עי□הוּ  ע�□אין א ª§©£¨¦§©¦¨¦§¥¨©
וכ מנּ ייהוּ . �תּת א ּת �ת ואינּ וּ ן חד.□ריׁש ייהוּ . הוּ  ¥©§§¦§©§©¨¦©§§ª§©

�עי דּ וד□הרים אמר וע�ייהוּ  ÷àë)א, íéìäú)עיני א(א ¨¦§¥¨§¨©§¨©¨¦¤¨¥¦
וא ההרים. והאיתנים□א� קדמאי. ּת �ת אינּ וּ ן ין ¤¤¨¦§¦¥¦§©©§¨¥§¨¥¨¦

א ארץ, �תּת א□מוֹ סדי בּ תראי, ּת �ת אינּ וּ ן ין §¥¨¤¦¥¦§©©§¨¥§©¨
וא דּ ביתא, חדוה וחד בּ יתא, סמכי ּת רי ין□מנּ ייהוּ , ¦©§§¥©§¥¥¨§©¤§¨§¥¨§¦¥

אקרוּ ן. ואיתנים אינּ וּ ן, איתנים ארץ. מוֹ סדי §¦¦¨¥§¦¦¨¥¤¨¥§§¦אקרוּ ן

�אסבא אי קרבא, דּ אגּ ח מאן ידעּת , הא סבא, ¨¨¨¨¨¨©§§©§©¨§¨¨¦¨
�אסּת  אצטרי%ידע קרבין, ינצח �א ּמ רא, ¨©§¦§©§¨¨¦§©§¨¦¦§§¦

הריםּבא הם  מי הרים, ׁשמעּו ׁשּכת ּוב ּכיון ארץ. מסדי והאתנים  ּכתּוב ּוראה , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹ
ׁשל ׁשה  אֹותם אבל  אחד . ּדבר הּכל ואתנים הרים  אּלא אתנים? הם  ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָֹֹּומי
הרים אחד. וכּלם מהם, למ ּטה ׁשלׁשה ואֹותם  רא ׁשיהם, מעל  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻעליֹונים

ּדוד , אמר ועליהם  קכא)למעלה, הם(תהלים  ואּלה ההרים . אל  עיני אּׂשא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
למּטה  אחרֹונים , ׁשל ׁשה הם  אּלה ארץ , מסדי והאתנים הראׁשֹונים. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֹׁשלׁשה
אתנים ארץ. מסדי נקראּו ואּלה הּבית, ׂשמחת  ואחד הּבית  ע ּמּודי ׁשני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמהם,

נקראּו. ואתנים ְְְִִֵֵָהם,

ּבּקרבֹות .זקן  ינּצח לא להּׁשמר, יֹודע לא אם קרב, ׁשע ֹורְך מי ידעּת, הרי זקן, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
הּוא  ׁשּיהיה חׁשּוב, אחר ּׁשּיהיה מה ּברעיֹונֹו, ּולהּׁשמר ּבידֹו להּכֹות  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָצרי ְך
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דּ יהא מה בּ רעיוֹ ניּה , וּ �אסּת ּמ רא בּ ידיּה , ¥¦©¥§©§¨§©§¦§¥¦¨¨¨§�מחאה
זמינא ימינא ויד איהוּ , חׁש יב דּ יהא אחרא, ¨¦§¨¦§©§¦¦¨¥¦¨£©¦̈חׁש יב
זמינא שׂ מא�ית, וידא וּ מחׁש בוֹ י �מחאה. ¨¦§¦¨§¨¦¨£©¨¨¨§¦ּ̈ת דיר

כּ  וימינא וּ �אסּת ּמ רא, �קבּ �א הׁש ּת א□ּת דיר א. ¨¦§©§¨§¦§©§¨¦¦¨Ÿ¨©§¨
והרים �תּת א, אינּ וּ ן איתנים והאיתנים, ¦¨§¨©§¦¦¨¥¦¨¥¨§§§©̈אמרּת 

אחרא□�עי רעיוֹ נא דּ הא סבא, אסּת ּמ ר א. §¥¨¦§¨©¨¨§¨©§¨©£¨
דּ כּת יב, èô)�קב�%, íéìäú).האזרחי �איתן משׂ כּ י� ¨¢§¨¦§¦©§¦§¥¨¨¤§¨¦

אברהם ואי איתן, ואקרי סבא, אברהם איהוּ  ¨¨§©¦§¨¥¥§¦§¨¨¨¨§©¦¨§ודא
סבא, קוּ ם אקרוּ ן. איתנים ויעקב יצחק איתן, ¨¨§¦¦¨¥Ÿ£©§¨§¦¨¥¦איהוּ 

�רעיוֹ נ%. מחי הוי דּ א רעיוֹ נא ידעּת  ãë)דּ הא øáãîá) §¨©¨§§©§¨¨£¥¨¥§©§¨
קנּ ". בּ ּס �ע ושׂ ים ׁש ב" מוֹ  איתן ויּ אמר מׁש �וֹ  ¤¦©¤©¦§¤¨¨¥©Ÿ©¨§¨¦§וי(א

דּ א à"ò)איתן: ã"é ÷ìá ,á"ò è"é÷), ּוהיינו דּ אברהם. בּ קר ¥¨¨Ÿ¤§©§¨¨§©§
(äî úéùàøá)ע�מא דּ כ� עּמ וּ דא, דּ א אוֹ ר. ¨§¨¨§¨©¨¤Ÿ©הבּ קר

נהר ירית. מאברהם דּ י�יּה  וּ נהירוּ  ע�יּה , ¨¨¦¨¨¨§©¥¥¦¦§¥¨¨§©קיּ ימא

מ ימין ויד ּתמיד חׁשּוב, זמינים ׂשמאלית ויד ּומחׁשבֹותיו  להּכֹות . ּתמיד זּמנת  ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻ
והרים למ ּטה , הם  איתנים והאתנים. אמרּת עכׁשו הּכל. וימין ּולה ּׁשמר , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָֹלקּבל

ׁשּכתּוב  ּכנגּדְך, אחר רעי ֹון ׁשהרי זקן, ה ּׁשמר  פט)למעלה . לאיתן(שם מ ׂשּכיל ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
יצחק  איתן, הּוא אברהם ואם איתן. ונקרא הּזקן, אברהם וזה ּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָהאזרחי.
רעי ֹונְך. את  מּכה היה  זה רעיֹון ידעּת ׁשהרי זקן, קּום  איתנים. נקראּו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹויעקב

ק ּנְך ּבּסלע  וׂשים מ ֹוׁשבְך איתן וּיאמר מׁשלֹו כד)וּיּׂשא זה (במדבר - איתן . ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
והינּו אברהם, ׁשל  מד)ּבקר עֹומד (בראשית  העֹולם ׁשּכל העּמּוד  זה א ֹור. הּבקר  ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

הּנה  זקן, זקן אי מעדן. ה ּיֹוצא  נהר נקרא  מאברהם. יר ׁש א ֹורֹו ואת  ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָעליו,
ה ּכח איפה זקן, קרב . ע ֹורכים אי ְך להּׁשמר ידעּת ולא ּכנגּדְך, אחר ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹֹרעיֹון

הּמלחמה . לּגּבֹורים לא וּדאי ְְִִִֶַַַַָָֹׁשּלְך?
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רעיוֹ נא הא סבא, סבא אי אקרי. מעדן ¨§©¨¨¨¨¨¦¥§¦¤¥¥¥©היּ וֹ צא
מגּ יחין היכי �אסּת ּמ רא, ידעּת  ו�א �קב�%, ¦¦©¦¥¨§©§¦§§§©¨¨§¨§¢¨¨£©אחרא

ודּ אי דּ י�%, ּת וּ קּפ א הוּ א אן סבא, è)קרבא. úìä÷) §¨¨¨¨¨§¨¦¨©©
הּמ �חמה. �גּ בּ וֹ רים ¨¨§¦©¦¦©�Ÿא

משׂ כּ י�כּ תיב וּ כתיב האזרחי, �איתן משׂ כּ י� §¦©§¦§¥¨¨¤§¨¦§¦©§¦
דּ איהוּ  מעדן, היּ וֹ צא נהר דּ א ¦§¤¥¥¥©¨¨¨¦¨§�דוד,

מ מאינּ וּ ן �יּה , �אוֹ דעא �דוד, סתימין□ּת וּ רגמן ין §§¨§¨¦§¨¨¥¥¦¦¦§¦¦
איתן□ע מעדן. דּ נפיק נהר איהוּ  משׂ כּ י� אי אין. ¦¨¦¦©§¦¦¨¨§¨¦¥¥¤¥¨

�עי איהוּ  אברהם, ידענא.□האזרחי הא ודּ אי, א ¨¤§¨¦©§¨¨¦§¥¨©©¨§©§¨
מחינא. דּ א רעיוֹ נא ע� סבא, דּ אנא גּ ב ע� ¨¥¨¨¨§©©¨¨¨£©©©©§ואף
אמר, דאּת  כּ מה אינּ וּ ן. דּ רגּ ין ּת רין האזרחי, ¥¨§©§¨§¦¦§©¦§¦¨§¤¨¨¥איתן

אברהם. הוּ א אוֹ ר, אוֹ ר. á"ò)בּ קר á"ë ,à"ò 'å àø÷éå)בּ קר Ÿ¤©§¨¨Ÿ¤
הוּ א אזרח, האזרחי, איתן הכי, אוּ ף נהר. ¨§¤¦¨§¤¨¨¥¦¨¨¨הוּ א
דּ נגיד נהר ההוּ א דּ א דּ אּת מר, כּ מה איתן, ¥¨§¨¨©¨©§¦§¨§¨¥¨¨§©אברהם.

מעדן. ¤¥¥¦¨§ונפיק

מעדן,ּכתּוב ה ּיֹוצא נהר  זה  לדוד . מ ׂשּכיל וכתּוב האזרחי, לאיתן מׂשּכיל  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
אם העליֹונים. הּנסּתרים ּדברים מאֹותם  ל ֹו להֹודיע לדוד ּתר ּגמן ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻׁשהּוא
וּדאי. למעלה ה ּוא אברהם האזרחי איתן אז  מעדן , ׁשּיֹוצא נהר הּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָמׂשּכיל
הם האזרחי איתן מֹוחה. אני זה רעיֹון על זקן, ׁשאני ּגב על  ואף ידעּתי. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָזה
ּכְך אף נהר. זה ּבקר אברהם. זה  אֹור  אֹור . ּבקר ׁשּנאמר ּכמֹו דרגֹות, ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּתי

אברהם. הּוא אזרח האזרחי . ְְְִֵֶֶַָָָָָָאיתן 
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דּ הׁש ּת אהׁש ּת א רתיכ%, ע� קאים קוּ ם סבא, ©§¨¨¨¨¦©§¦¨§©§¨
ׁש  הא �מיקם. ּת יכוּ � ו�א �מהּת נּפ וֹ � ¦§§¨¦§¥¨¨§ŸŸ

ואתי וּ פרׁש וֹ י, וגברוֹ י וּ רתיכוֹ י בּ חי�וֹ י אתי ¥¨§¨¨§©§¦§¥§¥¨¨§©מ�כּ א,
ּת ּמ ן. %� יׁש כּ ח דּ �א חק�א, מן ּפ וּ ק קוּ ם ¨©¨©§¦¨§¨§©¦¨§¢̈�קב�%,

ç)כּ תיב à íéëìî) איׁש כּ � ׁש �מה הּמ �% א� ויּ קּ ה�וּ  §¦©¦¨£¤©¤¤§ŸŸ¨¦
בּ יּה  דּ אתי�ידוּ  ירח וגוֹ '. בּ חג האיתנים בּ ירח ¥¦§§¦§©¤§¨¤¦¨¥¨©¤§¥¨§¦ישׂ רא�
עוֹ �ם. איתני ואינּ וּ ן אבהן, אינּ וּ ן. וּ מאן ¨¥¨¥¦§¨¨£¦©¦¨¥̈האיתנים,
�מפרע אהדּ ר בּ יתא דּ א�פא ּת ׁש רי. איהוּ  דּ א, ©¥§©§¨§©¨¥¨§©§¥§¦¦¨©¨©ויּ רח

�עי א.□מּת ּת א ¦©¨§¥¨

ּת ׁש ּת כח□מּמ יותוּ  ו�א חק�א, מן דּ תּפ וֹ ק יאוֹ ת ,% §¦¦¨¥§¦¦©§¨§¨¦§§©
האזרחי איתן משׂ כּ י� כּ תיב אי�וּ  ¦¨§¤¨¨¥¦§©¦§¦¨©ּת ּמ ן.
האזרחי. �איתן משׂ כּ י� דּ כּת יב הׁש ּת א ¦¨§¤¨¨¥§¦§©¦§¦¨§©§§©¨¨§¦כּ דקאמרּת .
ו�א כּ רח% בּ ע� חק�א, מן ותּפ וֹ ק כּ �וּ ם, קרב% ¨§¨§¨©§¨§©¦¦§§¨¨§¥�ית

ּת ּמ ן. ¨©¥¨§¦ּת תחזי

קּוםאיתן, זקן, עכׁשו, מעדן. ויֹוצא ׁשּׁשֹופע נהר  אֹותֹו זה ׁשּנאמר , ּכמֹו ְְְֱֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּבא  ה ּמל ְך ׁשלמה הרי לקּום. תּוכל  ולא ּתּפל ׁשעכ ׁשו  מרּכבּתְך, על ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹֹעמד
ׁשּלא  ה ּׂשדה, מן צא  קּום ּכנגּדְך. ּובא ּופרׁשיו ּוגבריו  ּומרּכבֹותיו ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹּבכחֹותיו 

ּכתּוב ׁשם. א ֹותְך אח )ימצא יׂשראל(מלכים  אי ׁש ּכל ׁשלמה הּמלְך אל וּיּקהלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
והם האבֹות, הם? ּומי האיתנים, בֹו ׁשּנֹולדּו ירח וגֹו'. ּבחג האתנים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבירח
מּמּטה  למפרע  חֹוזר ּביתא  ׁשאלפא  ּתׁשרי. ה ּוא זה וירח העֹולם, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאיתני

ְְַָלמעלה .

ו ועֹוד  ה ּׂשדה מן ׁשּתצא  נאה מׂשּכילמּדבריְך, ּכתּוב אּלּו ׁשם. תּמצא לא  ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
האזרחי, לאיתן מׂשּכיל ׁשּכתּוב עכׁשו  אבל ׁשאמרּת. ּכמֹו אז - האזרחי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָאיתן

ׁשם. תתראה  ולא ּכרחְך ּבעל הּׂשדה מן ותצא  כלּום , אינ ֹו ׁשּלְך ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּקרב 
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ינצחוּ ןאי הכי, אי ּת ּפ וֹ ק. היכי מסכּ נא, עניא סבא ¦¨¨©§¨¦§§¨¥¦¥¦¨¦¦§§
ירדּ פוּ ן ע�מא בּ ני כּ � חק�א, מן וּת ערוֹ ק %�̈§©£¦©§¨¨§¥¨§¨¦§§
נׁש  בּ ר קמי �אתחזאה אנּפ ין %� ו�ית ¨©¥¨¨¨£§¦§¦§©¨¥§¨§©£אבתר%,
והכא חק�א, מן אּפ וֹ ק דּ �א אוֹ מינא, הכא ¨¨§¨§©¦¦¨§¨¥¨¨¦§¨§�ע�מין.
איׁש  וכ� מ�כּ א, ׁש �מה בּ  בּ אנּפ ין אנּפ ין ¦¨§¨§©ŸŸ§¦¦§©§¦§©¥¨§¦אתחזי
קוּ דׁש א דּ י�יּה . וּ רתיכין וּ פרׁש ין וגוּ ברין ¨§¥¦¦¦§¦¨¨¦§§¥¨§¦ישׂ רא�,
קוּ ם אנּת . חי�א �אי דּ הא סבא, %� יסיּ יע הוּ א §§©¨¥¥¨¨§¨¨¨©¥©§¦§בּ רי%
הוית דּ א יוֹ מא דּ עד ואתּת קּ ף, בּ חי�% אתגּ בּ ר ¥£¨¨©§©¨§¦§¨¥§¨©§¦¨̈סבא

בּ גוּ ברין. ּת קּ יף ¦§§¦©¨¦גּ יבּ ר

óã
á"ò é"÷אּפ תח האזרחי. �איתן משׂ כּ י� כּ תיב□ואמר, וּ  ¨©§¨©©§¦§¥¨¨¤§¨¦¥§¦

משׂ כּ י� אב� כּ דקאמרּת , �דוד, ¦§©¨£§§©¨¨§¦¦¨§¦§©משׂ כּ י�

ּכלאי  הּׂשדה, מן ותברח אֹותְך ינּצחּו ּכְך, אם ּתצא? איְך מסּכן, עני זקן, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּכאן לעֹולמים . איׁש לפני  להראֹות  ּפנים  לְך ואין אחריְך, ירּדפּו הע ֹולם  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּבני
וכל הּמל ְך, ּבׁשלמה ּבפנים ּפנים אראה וכאן מהּׂשדה, אצא ׁשּלא אני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹנׁשּבע
יסּיע הּוא ּבר ּוְך ה ּקדֹוׁש ׁשּלֹו. והּמרּכבֹות והּפרׁשים והּגברים  יׂשראל , ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָאי ׁש
הּיֹום ׁשעד  והתחּזק, ּבכחְך התּגּבר  זקן, ק ּום ּכח. עיף אּתה ׁשהרי זקן, ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלְך,

ּבּגברים. חזק ּגּבֹור  היית ְִִִֶַַָָָָָהּזה

ּכמֹוּפתח אז - לדוד מׂשּכיל ּכתּוב  אּלּו האזרחי . לאיתן מׂשּכיל ואמר, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ
מׂשּכיל יׁש מׂשּכיל. ויׁש מׂשּכיל  יׁש ּכתּוב . לאיתן מׂשּכיל אבל  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשאמרּת,

איׁש ׁשאֹותֹו ּבזמן לאיתן, מׂשּכיל למּטה. מׂשּכיל  ויׁש עֹומד (נהר)למעלה  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשה ּמח עד עֹולה, ה ּוא ואם ע ּמֹו. ּומתחּברים ׂשמחים  האיברים ּכל  ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבת ׁשּוקה,
אֹותֹו מׂשּכיל  האזרחי, לאיתן מׂשּכיל ואז ּכנגּדֹו. וׂשמח אליו מתּפּיס ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהעליֹון 

אברהם ידי על  לֹו אברהם )ּומֹודיע של ידיו  ואֹותֹו(על ּׁשּצריְך, מה ּכל אֹוהבֹו ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
מׂשּכיל הּוא אליו, ּבת ׁשּוקה נתקן ה ּמלְך ּוכׁשּדוד לאיתן. מ ׂשּכיל עליֹון ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמח
מׂשּכיל. ויׁש מׂשּכיל יׁש ולכן אֹות ֹו. מׂשּכיל העליֹון הּמח ׁשהיה  ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלדוד,
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משׂ כּ י� אית משׂ כּ י�. ואית משׂ כּ י� אית ¦§©¦¦§©¦§¦§©¦¨¥§�איתן,
משׂ כּ י�□�עי ואית á"ò)א, æ"è úéùàøá)משׂ כּ י� �תּת א. §¥¨§¦©§¦§©¨©§¦

ׁש ייפן כּ � בּ תאוּ בּת א קם נהר, דּ ההוּ א בּ זמנא ¦§©¨¨§¦§¨¨¨©§¨§¦§¨¥§�איתן
הוּ א ואי �גבּ יּה , וּ מתחבּ רן á"ò)חדאן é"÷ óã)עד ס�יק, £¨¦§©§¨§©¥§¦¨¦©

ע וּ כדין□דּ מוֹ חא �קב�יּה . וחדּ י �גבּ יּה , אתּפ יּ יס אה §¨¦¨¨¦§¨©§©¥§©¥¨¢§¥§¥
ע� �יּה  ואוֹ דע �יּה , משׂ כּ י� האזרחי, �איתן ©¥©§¥¦§©¦¨§¤¨¨¥§¦§©משׂ כּ י�

דּ אברהם íäøáàã)ידא éåãé ìò à"ñ)מה כּ � רחימוֹ י, §¨§©§¨¨§¦¨©
ע מוֹ חא וההוּ א וכד□דּ אצטרי%, �איתן. משׂ כּ י� אה §¦§§¦§©¨¦¨¨©§¦§¥¨§©

משׂ כּ י� איהוּ  �גבּ יּה , בּ תיאוּ בּת א אתּת קּ ן מ�כּ א, ¦§©¦¥©§¨§¦§©¨§¦¨§©¦̈דּ וד
ע מוֹ חא דּ הוה כּ מה וע�□�דוד. �יּה . משׂ כּ י� אה, §¨¦§¨§£¨¨¦¨¨©§¦¥§©

משׂ כּ י�. ואית משׂ כּ י�, אית ìéëùî)דּ א, úéà). ¨¦©§¦§¦©§¦

איתנים,בּ ירח ירח בּ הא דּ אתי�ידוּ  האיתנים, §¤©¨¥¨¦§¦§§¦§¨¤©¥¨¦
דּ �עי כּ גוונא איהוּ  �תּת א א,□בּ נינא ¦§¨¨§©¨¦§©§¨¦§¥¨

סתימין. הרים ואיתנים. הרים בּ יּה  ¦¦§¦¨¦¨¥§¦¨¥¦§§¦§ואתי�ידוּ 

בּ ינייהוּ . איתן וההוּ א כּ נחׁש א, ּת קּ יפין ירכין §©¥¨¥©§¨¨§¦¦¦©¦§©¦¨¥איתנים:

דּ ס�יקקוּ ם ׁש עתא בּ  סטרין, �כ� מחי הוי ¦¨§¨£©§¦§¦¨§¥¨¥£¨̈סבא,
קוּ דׁש א �יּה  מסר אוֹ רייתא, �קבּ �א ¨§¥©¨¨§©¨§©§¤Ÿמׁש ה

משכיל ) .(יש

ׁשּלמעלה,ּבירח ּכמֹו ה ּוא למּטה  הּבנין הּזה. ּבּירח האיתנים ׁשּנֹולדּו האתנים, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּכנחׁשת , חזקֹות  ירכים - אתנים נסּתרים. הרים ואיתנים. הרים בֹו ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹונ ֹולדּו

ּביניהם. האיתן ְֵֵֵֶָָואֹותֹו

לֹוקּום מסר ּתֹורה, לקּבל מׁשה  ׁשעלה  ּבׁשעה  הּצדדים. לכל ּתּכה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹזקן,
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מטא כּ ד דּ אוֹ רייתא. מפּת חן ׁש בעין הוּ א ¨¨©¨§©§¨§§©¦§¦¦§בּ רי%
גּ ניז(ïéúéùå)�תׁש עה מפתחא חד הוה וחמׁש ין, §¦§¨§©§¦£¨©©§§¨¨¦

אמר �קמיּה . אתחנּ ן �יּה , מסר הוה דּ �א ©¨¥¨§¨©§¦¥©¨¨£¨§¦¨§וסתים,
ע מפּת חן כּ � מׁש ה, בּ האי□�יּה , ותּת אין אין ¥Ÿ¤¨©§§¨¦¨¦§©¨¦§©

מה דּ ע�מא, מאריּה  �קּמ יּה , אמר ּת �יין. ©¨§¨§¥¨¥©§©¨¨§©¨§§©מפתחא
בּ יּה  איתנים אינּ וּ ן וכ� איתן. �יּה  אמר ¥¦¨¥¦¨§¨¥¥©¨¥§ׁש מיּה .
ׁש בּ כתב דּ תוֹ רה מגּ וּ פא �בר קיימן וּ ביּה  ¨§¦¤¨§¨¦©§¨§©¥¨§©ּת �יין,
עקרא איהוּ  �יּה , וּ משׂ כּ י� �יּה , אוֹ דע ¨¨¦¦¥¦§©¥©¦איהוּ .

ׁש בּ כתב. דּ תוֹ רה ¨§¦¤¨§¨§§©וּ מפּת חא

עיקראוכד �גבּ יּה , ּפ ה ׁש בּ ע� ּת וֹ רה אתּת קנת §©¦§©§©¨¤§©¤§©¥¦¨¨
מפתחא הוּ א á"ò)דּ היכ�א æ"ì úéùàøá), דּ י�ּה §¥¨¨©§§¨¦¨

(äéáâì) ֹוּ מגּ ו �דוד. משׂ כּ י� כּ דין á"ò)ודּ אי ç"é÷)דּ ירתא ©©§¥©§¦§¨¦¦§¨§¨

לחמ ּכׁשהּגיע הּתֹורה. ׁשל מפּתח ֹות ׁשבעים  הּוא ּבר ּוְך (לששים )ּׁשים הּקדֹוׁש ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָ
לפניו . התחּנן לֹו. מֹוסר  היה  ׁשּלא ונסּתר, ּגנּוז אחד  מפּתח היה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹותׁשעה,
הּזה . ּבּמפ ּתח ּתלּויים והּתחּתֹונים העליֹונים  הּמפּתחֹות ּכל מ ׁשה , ל ֹו: ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹאמר 
ּתלּויים איתנים אֹותם וכל איתן. לֹו: אמר ּׁשמֹו? מה  העֹולם, ר ּבֹון לפניו: ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָאמר 
א ֹותֹו, ּומ ׂשּכיל לֹו מֹודיע הּוא, ׁשּבכתב ׁשּתֹורה לּגּוף, מחּוץ  עֹומדים ּובֹו ְְְִִִִִֶֶַַַָָּבֹו,

ׁשּבכתב. ּתֹורה  ׁשל וה ּמפּתח עּקר ְְְִִֵֶֶַַַָָָהּוא

ׁשּלּהּוכׁשּנתקנה ה ּמפ ּתח הּוא ההיכל עּקר  אליו, ּפה ׁשּבעל ו ּדאי (אליו)ת ֹורה  , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
ּפה  ׁשּבעל תֹורה ׁשּיר ׁשה ּומּתֹוְך לדוד. מׂשּכיל למפרע.(אליו)ׁשאז א ֹותּיֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

הּקד ֹוׁש, הּׁשם סֹוד  ׁשהּוא  מּׁשּום אבל תש "ר , הּוא ת ׁשר"י, נקרא הּוא זה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָועל
הרׁשת  ה', ּבֹו חת ּום ּבּמזּבח י'. ׁשמֹו ׁשל אֹות  ה ּוא ּברּוְך הּקד ֹוׁש ּבֹו ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָחת ּום

ּׁשּכת ּוב מה והינ ּו ו', ּבֹו וחתמה דבֹורה ּבאה הּמז ּבח. חצי ה)עד וּתׁשר (שופטים ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּבֹו. ׁשחתם הּקדֹוׁש הּׁשם  ׁשל החֹותם הּזה ּובּמקֹום ְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּדבֹורה.
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ּפ ה, ׁש בּ ע� �מפר(äéáâì)ּת וֹ רה דּ אאתוון ע� ע. ¨¤§©¤©§¨§©§¥©©¨
רזא דּ איהוּ  בּ גין אב� איהוּ , תש"ר ּת ׁש ר"י ¨¨¦§¦§¨£¦¥§¦¥§¦אקרי
את הוּ א, בּ רי% קוּ דׁש א בּ יּה  חתים קדּ יׁש א ׁש מא ¨¦§¨§¥¦¨¨¦©¨§¦דּ 
חצי עד הרׁש ת ה', בּ יּה  חתים בּ ּמ זבּ ח, י'. ׁש מיּה  ¦£©¤§¨¥¦¨©¥§¦©¥§¦דּ 
דּ כּת יב, והיינוּ  ו', בּ יּה  וחתים דּ בוֹ רה, אתת ¦§¦§©§¥¦¨§¨§©¨©¥§¦©הּמ זבּ ח.

(ä íéèôåù)ׁש מא דּ  חתימוּ  דּ א, וּ באתר דּ בוֹ רה. ¨§¦¦¨¨©£©¨§©¨©וּת ׁש ר
בּ יּה . דּ אחּת ים ¥¦§©§¨¦©קדּ יׁש א,

ּפ ה,וההוּ א ׁש בּ ע� בּ ּת וֹ רה ּפ תחא כּ ד מפתחא, §©©§§¨©©§¨©¨¤§©¤
איהוּ  ודא �יּה , �אׁש ּת מוֹ דעא á"ò)בּ עינן æ"î) ¨¥¨§¦§§§¨¥§¨¦

איתנים: מגּ וּ פא. �בר בּ רייתא ׁש ב", מוֹ  איתן ¦¨¥¨¦©§¨§©¨¤¨¨¥¨§©ּת ניא,
הׁש ּת א מגּ וּ פא. �בר סמכין, עּמ וּ דים ּת נּ אים. ¨§©¨¦©§¦§©¦©¦¨©¦אינּ וּ ן

מ �אוֹ דעא דּ א□אית בּ זמנא ּת וֹ רה□ה, �גבּ י ין ¦§¨¨¦¨§¦§¨§¦¥§©¥¨
ּפ ה, ׁש בּ ע� ּת וֹ רה �גבּ י איתנים. אקרוּ ן ¤©§¤¨¥©§¦¨¥§¦¨§¦¤ׁש בּ כתב,
ּת ניא, ׁש בּ כתב. ּת וֹ רה �גבּ י איתן, ּת נּ אים. ¨§©¨§¦¤¨¥©§¨¥¦¨©§¦אקרוּ ן

וכ ּפ ה. ׁש בּ ע� ּת וֹ רה יאוֹ ת.□�גבּ י כּ דקא א §©¥¨¤§©¤§Ÿ¨©§¨¥
מ�כּ א,חבריּ יא, ׁש �מה בּ חק�א. אנא הא ©§©¨¨£¨§©§¨§ŸŸ©§¨

ויׁש כּ ח ייתי דּ י�יּה . ּת קּ יפין ©§¦§¥§¥¦¦¦©¦§§וגוּ ברין

ּתניא,ואֹות ֹו וזהּו לֹו, לה ּודע צריכים ּפה, ׁשּבעל ּבּתֹורה ּכׁשּפֹותח הּמפּתח, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
מח ּוץ ּתֹומכים ע ּמּודים ּתּנאים , הם  איתנים לּגּוף. מחּוץ  ּבריתא מֹוׁשבְך, ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאיתן
איתנים נקראים ׁשּבכתב ל ּתֹורה ׁשאּלה ּבזמן ּדבר, להֹודיע יׁש עכׁשו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלּגּוף.
אל ּתניא ׁשּבכתב. הּתֹורה  אל איתן ּתּנאים. נקראים  ּפה ׁשּבעל לּתֹורה -ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּכראּוי. והּכל ּפה, ׁשּבעל ְְֶֶַַַָָָֹהּתֹורה 
זקןחברים , וימצא יבא ׁשּלֹו החזקים  וה ּגּבֹורים הּמלְך ׁשלמה  ּבּׂשדה. הריני ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
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קרבין. נצח גּ יבּ ר, ּת קּ יף בּ חי�א, �אי סבא, ¦¨§©¨¨¦¦©¨¥§¥¨¨¨©חד
דּ חק�א, טינרא �בתר וקיּ ימא דּ אתא, ידענא ¨§©§¨§¦©¨§¨§©§¨¨§¨§©§̈הא
בּ חק�א, קיּ ימא גּ בוּ רתי והי% בּ י, אׁש גּ ח ¨§©§¨§©¦§§¥§¦©§©§והוּ א
מאריּה  ׁש �וֹ ם, ׁש  אי דּ איהוּ  אׁש גּ ח, ¥¨¨¦¦§©§©§¦בּ �חוֹ דוֹ י
ע�%, גּ בוּ רּת % סבא, הׁש ּת א �יּה . ואז� ׁש �מא, ¨£¨§§¨¨¨§©¥©¨§¨¨§¦דּ 
זינ% וׁש ארי �אתר%. ּת וּ ב בּ חק�א, בּ �חוֹ ד% ¨¦¦¨§¨§£§¨§©§¨§¦§§©§ואנּת 

ì÷çמע�%. ïî ÷éôðã ïàîë à"ã)à((å äëéî)הרים ׁש מעוּ  ¥£¨¦§¨¦
ריב ׁש מעוּ ע$יהואת ארץ. מוֹ סדי והאתנים ¤¦§Ÿ̈§¨¥¨¦§¥¨¤¦§

מוֹ סדי ארץ, מוֹ סדי והאיתנים כּ דקאמרן. ¥§¤¨¥§¦¨¥¨§¨§©§¦¦̈הרים
כּ � קבּ י� וּ מנּ ייהוּ  אּת זן, מנּ ייהוּ  דּ הא ודּ אי, ¨¦©§©¦¨§¦§©¦¨§©©¤̈ארץ

ארץ. מוֹ סדי ואינּ וּ ן å)יוֹ מא, äëéî)� ריב $יהוכּ י ¨§¦§¥¨¤¦¦©Ÿ̈
בּ ריבע �מיקם דּ יכי� הוּ א מאן עּמ וֹ , ¦§¨¥§¦¨§©©¦עם

הוּ א בּ רי% ïëù)דּ קוּ דׁש א ìë)דּ א וע� בּ ישׂ רא�. §§¨§¦§¦§¨¥§©¨

אחר  ועֹומד  ׁשּיבא , יֹודע הריני  קרבֹות . מנּצח ּגּבֹור, חזק ּבכחֹו, עיף ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹאחד 
מׁשּגיח, לבּדֹו ּבּׂשדה , עֹומדת  ּגבּורתי ואיְך ּבי מׁשּגיח וה ּוא הּׂשדה  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָסלע
ואּתה  עליְך, ּגב ּורת ְך זקן, עכׁשו, ל ֹו. והֹולְך הּׁשלֹום, ּבעל ׁשלֹום, איׁש ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהּוא

מעליְך. זינְך ּכלי והּתר למקֹומְך ׁשּוב ּבּׂשדה , השדה)לבד מן  שיוצא ׁשמעּו(כמי . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ארץ מסדי והאתנים ה' ריב את  ו)הרים  ׁשאמרנּו.(מיכה ּכמֹו הרים, ׁשמעּו . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

מּמּנּו ׁשהרי ו ּדאי, ארץ מסדי ארץ , מסדי מקּבלת והאתנים ּומהם נ ּזֹונית , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבריב  לקּום ׁשּיכֹול  זה  ה ּוא מי  עּמֹו. עם  לה ' ריב ּכי ארץ . מסדי  והם יֹום, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכל

הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש שכן)ׁשל הרים(כל ׁשמעּו לא ּלה , אמר זה ועל ּביׂשראל ? ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבהם ׁשּמנּצח ׁשני. ריב זה - ההרים את ריב קּום  אחד . ריב זה ּו - ה' ריב ְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאת 
ּכאב  ּכּלם  ּתֹוכחֹות, א ֹותם וכל  ליׂשראל, הּללּו הריבֹות ּכל ה ּוא ּברּוְך ְְְְִִֵַַָָָָָָָָָָָֻהּקדֹוׁש

ּפרׁשּוה . והרי  ּבנֹו, את ְְֲִֵֵֶַַַָהּמֹוכיח
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�א ה□אמר ׁש מעוּ  ריבין, את ,ע$יהורים ¨©§¦¥¦§¨¦¤¦§Ÿ̈
ההרים, את ריב קוּ ם חדא. מצוּ תא איהוּ  ¦¨¤¤¦¨£¨¨¦̈דּ א
כּ � הוּ א, בּ רי% קוּ דׁש א בּ הוּ  דּ נצח ּת ניינא. ¨¦§¨§§©¨§¨¨§¦¨̈מצוּ תא

כּ □א ּת וֹ כחוֹ ת, אינּ וּ ן וכ� �ישׂ רא�, ריבוֹ ת הוּ □ין ¦¥¦§¦§¨¥§¨¦¨ª§
אוּ קמוּ ה. והא �בריּה , דּ אוֹ כח ¨§¨§¦§¦©§¨©§כּ אבּ א

מהבּ יעקב בּ הדיּה , �נצּ חא דּ בעא ׁש עתא בּ  כּ תיב, §©£Ÿ§¦§©£¨§¨¨§©§¨©£¥©
áé)כּ תיב, òùåä)� עםע$יהווריב §¦§¦©Ÿ̈¦

כּ מה איהוּ , ריב מה יעקב. ע� ו�פקוֹ ד ¨§¦¦¨Ÿ£©©§¦§¨§יהוּ דה
áé)דּ כּת יב, òùåä)מ האי ע� אחיו. את עקב ה□בּ בּ טן ¦§¦©¤¤¨©¤¨¦©©¦¨

מ �או וכי ריבוֹ ת. אינּ וּ ן וכ� ּת וֹ כחה, ה□אתא ¨¨¨¨§¨¦¦§¦¨¦¨
�או האי וגוֹ '. אחיו את עקב בּ בּ טן איהוּ , ¨©§¦¨¤©¨¤¤©¦¨§§©רברבא

עוּ קבא□מ וכי בּ בּ טן. דּ עביד מאי איהוּ , זעירא ה ¦¨§¦¨¦©§¨¦©¤¤§¦§¨
ודּ אי. אין בּ בּ טן, ©©¦¤¤©¦̈עביד

øîúà)ס"א àäå à"ð)(ìáà)עשׂ ו□בּ כ� יעקב דּ חה א, §Ÿ¨¨¨©£Ÿ§¥¨
עשׂ ו כּ ��. חוּ �קא �יּה  יהא דּ �א בּ גין ¨¥©§¨¨¥¥§¨§¦§£אחוּ י,

ּכתּוב?ּביעקב מה עּמֹו, לנּצח ׁשרצה  ּבׁשעה יב)ּכתּוב עם(הושע לה' וריב ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
ּדבר  על אחיו. את עקב ּבּבטן ּכּכתּוב, הריב? מה ּו יעקב. על ולפקד ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹיה ּודה 
את  עקב ּבּבטן הּוא , ּגדֹול דבר לא וכי ריבֹות. אֹותם וכל תֹוכחה, ּבאה  ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹזה
ּבּבטן? עׂשה  ר ּמאּות  וכי ּבּבטן. ּׁשעׂשה  מה  קטן  דבר אינֹו זה וגֹו'? ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָאחיו 

וּדאי. ֵַַּכן,

נאמר)ס "א לֹו(אבל )(והרי  יהיה  ׁשּלא ּכדי אחיו, עׂשו  את יעקב ּדחה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשּבּכל
ׁשּכת ּוב ׁשנים, ׁשהם מאחד אּלא התרעם  לא עׂשו  ּכלל. כז)חלק  (בראשית  ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

צריְך היה ּפעמים פעמים. זה  אחד (לכתב)ו ּיעקבני אּלא "זה"? ּזה  מה , ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
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א התרעם דּ כּת יב,□�א ּת רין, דּ אינּ וּ ן מחד (úéùàøáא ¨¦§©©¤¨¥¨§¦§¥¦§¦
(æë.זה מאי �יּה , מבּ עי פעמים פעמים. זה ¤©¥¥¨¦¦©£©¦©£©¤¦¥§§©©ויּ עקבני
וּ מאי□א �תרין. דּ נפק חד �תרין. דּ אקיׁש  חד א, ¤¨©§¨¦¦§¥©§¨©¦§¥©

זה בּ רכּ תי. והוה אתוון, אתהּפ כוּ  בּ כרתי ¤¦¨§¦¨£©¨§©§©§¦¦Ÿ̈§¦ניהוּ .
�תרין. דּ אּת קׁש  חד, ¦§¦©§¦§©¦©£©פעמים:

רבו�א אב� בּ בּ טן, �יּה  דּ עבד מה עשׂ ו ידע §¨¨©¥¨©§¨©¥©¤¤£¨©
הוּ א בּ רי% וקוּ דׁש א הוה, ידע דּ י�יּה  ¦§¨§§¨£©¨¥¦¨¨§ממנא
בּ רכה דּ הא דּ א, �ק�א וחיי�ייהוּ  ׁש מיּ א ׁש  ¨¨§¨§¨¨¨§§©¥¨©§¦§©ארגּ י
דּ הא אמר. ו�א דּ י�יּה , ממנא ּת בע �א ¨§©¨¨§¥¦¨¨§©¨¨¨§וּ בכוֹ רה
ּת בע הא אחוּ ה ּת בע. ו�א �מתבּ ע, �יּה  הוה ©¨¨¨¨©¨¨§©§¦§¥¨£¨¨§בּ רכה

דּ כּת יב, çð)ודּ אי, äéòùé)"ו�א□תתע�אוּ מבּ שׂ ר ם ©¦§¦¦§¨§Ÿ¦§©¨§¨
מנּ יה דּ נט� עד �מיכ�, �יּה  �מיהב יעקב ¥¦©¨§©©¥§¥¨¥§Ÿ£©¨̈בּ עא

דּ י�יּה . ¥¦¨¨§בּ כוֹ רתא

דּ �עימאי הבּ כוֹ רה מנּ יּה , נט� ותּת א.□בּ כוֹ רה א ¨§¨¨©¦¥©§¨¦§¥¨§©¨
ודּ אי אחיו, את עקב כּ דין ו'. חסר ©¦¨¤©¨¥§¥¨Ÿ̈§בּ כרה

האֹות ּיֹות  ׁשהתהּפכּו ּבכרתי. ּומהּו? ל ׁשנים, ׁשּיצא  אחד לׁשנים, ְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהּקי ׁש
לׁשנים. ׁשהּקׁש אחד - פעמים  זה ּברכתי. ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֻונהיה 

יֹודע,ולא  היה ׁשּלֹו הממ ּנה  הּׂשר אבל ּבּבטן, לֹו ּׁשעׂשה מה עׂשו ידע ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
ּובכֹורה  ּברכה ׁשהרי  הּזה , ל ּקֹול וחיליהם ה ּׁשמים את  רּגׁש הּוא ּברּוְך ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוהּקדֹוׁש
אחיו  תבע. ולא לתּבע ל ֹו היה ּברכה  ׁשהרי אמר . ולא ׁשּלֹו, הממּנה תבע ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻלא

ׁשּכת ּוב ׁשּתבע, וּדאי נח )הרי יעקב (ישעיה רצה ולא תתעּלם , לא  ּומּבׂשרְך ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
ּבכֹורתֹו. את  מּמּנּו ׁשּנטל עד  לאכל, ל ֹו ְֱִֵֶֶֶֶַַָָָֹלתת

הּוא איזֹו אז ו '. חסר  ּבכרה ּולמּטה. ׁשּלמעלה ה ּבכֹורה  מּמּנּו? נטל ּבכֹורה  ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
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עוּ ק �יּה  מאידּ עבד �אחוֹ רא. �יּה  וארמי בא, §¨©¥§¨§©§¥¥©£¨©
�האי בּ קדמיתא דּ יּפ וּ ק �יּה , אקדּ ים ©§¨¦§©§¦§¥¦§©¨£אחוֹ רא.
ע�מא האי אּת ה טוֹ � �עשׂ ו, יעקב אמר ¨§¨©¨©¨¥§Ÿ£©©¨¨§̈ע�מא.

�בתר. ואנא ©¨§¨£¨¦§©§בּ קדמיתא,

כּ תיב,ּת א מה äë)חזי, úéùàøá)יצּ א כן ואחרי ¨£¥©§¦§©£¥¥¨¨
בּ עקב מאי עשׂ ו. בּ עקב אחזת וידוֹ  ¥£©©¨¥¥£©¤¤Ÿ¨§¦̈אחיו

ס וכי בּ רג�יּה ,□עשׂ ו. ידיּה  אחיד דּ הוה דּ עּת % קא ¥¨§¦©§¨©§¨§£¨¨¦§¥§©§¥
א הכי. דּ הוה□�או דּ ההוּ א בּ מאן אחזת ידוֹ  א, ¨¨¦¤¨¨Ÿ¤¤§©§©§£¨

מׁש עתא אקרי, עקב עשׂ ו דּ הא עשׂ ו. וּ מנּ וֹ  ¨£©¦¥§¦¥¨¨¥¨§¨¥©¥̈עקב,
עקב ע�מא דּ אתבּ רי וּ מיּ וֹ מא �אחוּ י, �יּה  ¥¨¨§¨¥§§¦§¨¦¨§¥©£§דּ עקב

דּ כּת יב, הוּ א, בּ רי% קוּ דׁש א �יּה  â)קרי úéùàøá) ¨¥¥§¨§¦¦§¦
אנּת  עקב. ׁש וּ פנּ וּ  ּת  ואּת ה ראׁש  ׁש וּ פ" י §§©¥¨¤§¨©§Ÿ§§הוּ א
הוּ א וּ �בּס וֹ ף בּ קדמיתא. ׁש וּ פנּ וּ  ּת  עקב, ©§¨¦§©§¤§¥¨¥§¦§דּ אקרי

אחֹור? איזה לאחֹור. אֹותֹו וזרק עקב אֹותֹו ׁשעׂשה ו ּדאי  אחיו . את ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָעקב
אּתה  טל לעׂשו, יעקב אמר  הּזה. לעֹולם ּברא ׁשֹונה ׁשּיצא  אֹותֹו, ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשהקּדים

ּכְך. אחר ואני ּבּתחּלה, ה ּזה העֹולם ְֲִִֶֶַַַַַָָָָאת

ּבעקב ּבא  ּזה מה  ע ׂשו . ּבעקב  אחזת ויד ֹו אחיו  יצא כן ואחרי ּכתּוב, מה ּוראה ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ידֹו אּלא ּכְך. לא ּברגלֹו? יד ֹו את אֹוחז ׁשהיה  ּדעּתְך על יעלה  וכי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹעׂשו?

ׁשהרי  עׂשו, ּומיהּו? עקב. היה  ׁשהּוא ּבמי מּׁשעה אֹוחזת  עקב נקרא ע ׂשו  ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָ
עקב, הּוא  ּברּוְך הּקדֹוׁש לֹו קֹורא העֹולם ׁשּנברא  ּומּיֹום אחיו , את ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשעקב
ּתׁשּופּנּו עקב ׁשּנקרא א ּתה עקב. ּתׁשּופּנּו ואּתה ראׁש יׁשּופְך ה ּוא ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּכתּוב
רא ׁש ׁשהּוא סמא"ל, ּומיהּו? מעלי ְך. ראׁשְך את  ׁשּימחה הּוא ּולבּסֹוף ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹּבּתחּלה ,

הּזה . ּבעֹולם ׁשּמּכה  ה ּנחׁש ֶֶֶֶַַַָָָָׁשל



דמשפטים  משפטיםסבא פרשת  זוהר  בשנה] 245 [יום  סיון ט ליום  הלימוד רמה סדר

ריׁש א דּ איהוּ  סמא"�. וּ מנּ וֹ . מע�%. ריׁש % ¨¥¦§¥¨¨©¨¨¥¨¥¥§¦§דּ ימחי
ע�מא. בּ האי דּ מחי ¨§¨©§¥¨§¨¦§דּ חויא,

�מהויוע� ע�יּה  ׁש וי אחיו, את עקב בּ בּ טן דּ א §©¨©¤¤¨©¤¨¦¨¦¨¥§¤¡¦
ודא בּ קדמיתא, ע�מא האי עשׂ ו ונט� ¨¨¦§©§¨§¨©¨¥©¨§¥̈עקב,

דּ כּת יב, åì)רזא úéùàøá)אׁש ר□וא הּמ �כים ה ¨¨¦§¦§¥¤©§¨¦£¤
ישׂ רא�. �בני מ�% מ�% �פני אדוֹ ם בּ ארץ ¥¨§¦¥§¦¤¤¨§¥§¦¡¤¤§§̈מ�כוּ 

מ�כּ א, ׁש �מה דּ אמר רזא איהוּ  ë)ודא éìùî) ¨¦¨¨§¨©§ŸŸ©§¨
תבוֹ ר%, �א ואחריתּה  בּ ראׁש וֹ נה מבוֹ ה�ת ¨§Ÿ¨¦£©§¨¦¨¤¤§¨£©נח�ה

ע�מא. ¨§¨§בּ סוֹ ף

áé)דּ אוע� òùåä)שׂ רה וּ באוֹ נוֹ  אחיו את עקב בּ בּ טן §©¨©¤¤¨©¤¨¦§¨¨
בּ חי�א אמרוּ  הכי ואוֹ נוֹ . מאי א�הים. ¨¥§§¨¦¨§©¦Ÿ¡¤את

דּ מ בּ רירוּ  הכי. �או אב� יאוֹ ת, דּ י�יּה  ה,□וּת וּ קּפ א §§¨¦¥¥£¨¨¨¦§¦§¦¨
ע דּ יּ וּ קנא גּ וּ פא□יעקב דּ �ית קדּ יׁש א. וגוּ פא הוה, אה ©£Ÿ¦§¨¦¨¨£¨§¨©¦¨§¥¨

דּ יעקב, כּ גוּ פא הראׁש וֹ ן, אדם דּ הוה Ÿ£©§¨§¦¨¨¨¨£§¨¦מיּ וֹ מא

העֹולםועל את  ע ׂשו  ונטל עקב, לקיֹות עליו ׂשם אחיו, את  עקב ּבּבטן זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
לפני  אדֹום ּבארץ מלכּו אׁשר הּמלכים ואּלה הּכתּוב סֹוד וזה ּבהתחלה . ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּזה

הּמלְך, ׁשלמה ׁשאמר  הּסֹוד  וזהּו יׂשראל . לבני מלְך כ )מלְך נחלה (משלי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
העֹולם. ּבסֹוף תבר ְך, לא ואחריתּה ּבראׁשֹונה ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹֹֹמבהלת

יב)זהועל זה (הושע  מה אלהים. את ׂשרה ּובאֹונֹו אחיו את  עקב ּבּבטן ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּיעקב  - הּדבר ּברּור ּכְך. לא אבל נאה. ׁשּלֹו והּתקף ּבכח אמרּו, ּכְך ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹּובאֹונֹו?
ה ּגּוף ּכמֹו הראׁשֹון אדם ׁשהיה מּיֹום ּגּוף ׁשאין קדֹוׁש, וגּוף עליֹון דיֹוקן ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָהיה
יעקב, ׁשל ּודיֹוקן ליעקב. היה ה ּיפי אֹותֹו מּמׁש אדם, ׁשל ויפיֹו יעקב. ְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹׁשל

הרא  אדם ׁשל מּמׁש.ּדיֹוקן ׁשֹון ְִֶַָָָָָ
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הוה מּמ ׁש  ׁש וּ פריּה  ההוּ א הראׁש וֹ ן, דּ אדם ׁש וּ פריּה  ¨£¨©¥§©¦¨¨¨§¥§§ו
דּ אדם דּ יּ וּ קנא דּ יעקב, ודיּ וּ קניּה  �יעקב. ¨¨§¨§¦Ÿ§¦§¥§©£Ÿ£©§¥�יּה 

מּמ ׁש .הראׁש  וֹ ן ¨¦©¨

óã
à"ò à"é÷ואתּפ ּת האדם דּ אתא חויא ׁש עתא בּ  הראׁש וֹ ן, ¨¨¨¦§©£¨¦§¨§¨¨§¦§©¨

טעמא. מאי �יּה . חויא יכי� ידוֹ י, ¨§©©¥¨§¦¦¨§©ע�
�א כּ ען ועד הראׁש וֹ ן, �אדם ּת וּ קּפ א הוה דּ �א ¨¨§©§¦¨¨¨§¨§¨£¨§¦§בּ גין
ּת וּ קּפ א וּ מנּ וֹ  דּ י�יּה . ּת וּ קּפ א דּ הוה מאן ¨§©¥¦¨§¨£§©¦§¦אתיי�יד
דּ אדם בּ דיּ וּ קנא דּ הוה ׁש ת, דּ א הראׁש וֹ ן. ¨¨§¨§¦§¨£§¥¨¦¨¨¨§דּ אדם

דּ כּת יב, ׁש , מּמ  ä)הראׁש וֹ ן úéùàøá) ֹבּ דמוּ תו ויּ וֹ �ד ¨¦©¨¦§¦©¤¦§
כּ צּ �מוֹ . בּ דמוּ תוֹ  מאי ׁש ת. ׁש מוֹ  את ויּ קרא §©§§¦©¥§¤¨§¦§©§כּ צּ �מוֹ 
דּ יעקב, �גבּ י דּ עשׂ ו ממנא אתא וכד מהוּ �. Ÿ£©§¥©§¨¥§¨¨§¨¨©§¨¨£§דּ הוה

מאי אדם ליּה. חויא  יכיל יד ֹוי, על  ואתּפּתה ּדאתא חויא ּבׁשעתא הראׁשֹון , ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָָָָ
מאן אתייליד לא ּכען ועד הרא ׁשֹון, לאדם ּתּוקּפא הוה ּדלא ּבגין ְְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָָטעמא.
ּבד ּיּוקנא  ּדהוה  ׁשת, ּדא הראׁשֹון. ּדאדם ּתּוקּפא ּומּנֹו ּדיליּה. ּתּוקּפא ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָָָּדהוה

ּדכּתיב, מ ּמׁש, הראׁשֹון ה)ּדאדם את (בראשית  וּיקרא ּכּצלמֹו ּבדמּות ֹו וּיֹולד  ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ
לג ּבי  ּדעׂשו ממנא  אתא וכד מהּול. ּדהוה ּכּצלמֹו. ּבדמּות ֹו מאי ׁשת. ְְְְְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָָׁשמֹו
את  ׂשרה ּובאֹונֹו וזה ּו יֹוסף. ּדאיהּו ּדיעקב , ּתּוקּפא אתיליד  ּכבר ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּדיעקב,

מצאתי)אלהים. כאן  ידֹו,(עד על  והת ּפּתה ה ּנחׁש ׁשּבא  ּבׁשעה הרא ׁשֹון, אדם  ְְְֱִִִֶַַַָָָָָָָָָָֹ
לא  עכׁשו ועד הראׁשֹון , לאדם  ּכח היה  לא ּכי  הּטעם? מה  הּנחׁש. לֹו ְְְִִַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹיכל
ׁשהיה  ׁשת , זה  הראׁשֹון? אדם ׁשל תקּפֹו ּומיהּו ׁשּלֹו. ה ּכח  ׁשהיה מי ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹנֹולד 

ׁשּכת ּוב מּמׁש, הראׁשֹון אדם ׁשל ה)ּבדיֹוקן ּכצלמֹו(בראשית  ּבדמּות ֹו ו ּיֹולד ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
הממ ּנה  ּוכׁשּבא מהּול. ׁשהיה  ּכצלמ ֹו? ּבדמּותֹו ּזה מה ׁשת. ׁשמֹו את ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻו ּיקרא
ׂשרה  ּובא ֹונֹו וזה ּו יֹוסף, ׁשהּוא יעקב, ׁשל ּתקּפֹו נֹולד  ּכבר יעקב , אל  ע ׂשו  ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשל

אלהים. מצאתי)את כאן .(עד ֱִֶֹ



דמשפטים  משפטיםסבא פרשת זוהר  בשנה] 247 [יום  סיון יא ליום הלימוד רמז סדר 

וזהוּ  יוֹ סף. דּ איהוּ  דּ יעקב, ּת וּ קּפ א אתי�יד ¤§¥¦§Ÿ£©§¨§¦§§¦©§כּ בר
א�הים. את שׂ רה éúàöî)וּ באוֹ נוֹ  ïàë ãò) §¨¨¤¡Ÿ¦

�אחדאהאי דּ חויא ק�א דּ יכ�א דּ אּת תא, ק�א ©¨¨§¦§¨§©§¨¨¨§¦§¨§¨£¨
איהוּ . מאן בּ כ�בּ תא, כּ כ�בּ א à"ò)בּ ּה , à"é÷ óã) ¨§©§¨§©§§¨©¦

דּ ע�מא,□א דּ נׁש ין ק�ין בּ כ� דּ �ית חזי, ּת א א ¤¨¨£¦§¥§¨¨¦§¨¦§¨§¨
וּ �אתאחדא בּ ּה , �אתדּ בּ קא דּ חויא ק�א ¨£©§¦§¨¨§©§¦§¨§¦§¨¨¨§©§דּ יכ�א

א בּ ּה . וּ �אׁש ּת ּת פא דּ יכ�א□בּ ּה , אינּ וּ ן נׁש ין ּת רין א ¨§¦§©§¨¨¤¨§¦¨¦¦§©§¨
דּ �א האי חדא. בּ הוֹ ן, �אתאחדא דּ חויא ¨§©¨£§¨£©§¦§¨§¦§¨̈ק�א
יאוֹ ת, כּ דקא �בּ וּ נּה , וימי נדּ וּ תּה , סוֹ אבוּ ת ¥¨§§¨¦¥¦¨¦¨©¦§נטירת
אּת תא האי וחדא, �טבּ וֹ �. חדא יוֹ מא דּ אקדּ ימת ¨§¦©¨£©§¦¨£¨©¦§©§אוֹ 
צערא �מעבּ ד דּ י�ּה  עוֹ נה �בע�ּה  ¨£©©§¤§¨¦¨¨§©§¤§©§¦דּ מאחרת
�דא. אׁש גּ ח ו�א ׁש , חיי �א איהוּ  אי בּ ר ¨§©§©¨§¦¨¨¦¦©¨§©§�בע�ּה ,

הכיין□א דּ אקדּ ימוּ , כּ מה דּ הא נׁש ין, ּת רין אינּ וּ ן ¦¥¦§¥¨¦§¨§¨§©§¦¨¦
דּ אדבּ יק עד דּ נחׁש , ק�א �גבּ י מתאחרן, ¦§©§©¨¨§¨¨¥©§¨£©§¦¦אינּ וּ ן

מה הּקֹול  ּבכלּבה, כלב ּכמֹו ּבּה להאחז  הּנחׁש קֹול ׁשּיכֹול האּׁשה ׁשל ה ּזה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
הּנחׁש קֹול  ׁשּיכֹול העֹולם ׁשל הּנׁשים ק ֹולֹות  ּבכל ׁשאין ּוראה ּבא אּלא ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהּוא?
הּנחׁש קֹול  ׁשּיכֹול הן נ ׁשים ׁשּתי אּלא ּבֹו. ּולהׁשּתּתף ּבֹו ּולהאחז ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָלהּדבק
אֹו ּכראּוי, לּבּונּה וימי נּדה טמאת  ׁשֹומרת  ׁשּלא  זֹו אחת - ּבהן ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻלהאחז
עֹונתּה את לבעלּה ׁשּמאחרת אּׁשה ז ֹו ואחת לטּבל , אחד יֹום ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּמקּדימה 

זה . על  מ ׁשּגיח ולא מק ּפיד אינֹו אם ּפרט לבעל ּה, צער ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָֹלעׂשֹות 

עד אּלּו הּנחׁש, לקֹול מתאחרֹות הן ּכְך ׁשהקּדימּו, ּכמ ֹו ׁשהרי נׁשים. ׁשּתי  הן  ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
לבעלּה צער לעׂשֹות ׁשּמתאחד ֹות  ּוכמֹו ּבקֹול , קֹול  ּבעּכּוב (בעבודה)ׁשּנדּבק ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָ

נׁשים ׁשּתי הן  ואּלּו האּׁשה . אֹות ּה ּבקֹול  להּדבק ה ּנחׁש קֹול מקּדים ּכְך ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָמצוה ,
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צערא �מעבּ ד דּ מתאחרן וּ כמה בּ ק�א, ¨£©©§¤§¨£©§¦§¨§¨¨§¨̈ק�א
ק�א(äãåáòá)�בע�ּה  אקדּ ים הכי דּ מצוה, בּ עכּ וּ בא §©§¨§¦¨§¦§¨¨¦©§¦¨¨

וא דּ אּת תא. ק�א בּ ההיא �אתדּ בּ קא ין□דּ נחׁש , §¨¨§¦§©§¨§©¦¨¨§¦§¨§¦¥
א דּ נחׁש  דּ ק�א נׁש ין, ּת רין דּ �הוֹ ן,אינּ וּ ן בּ ק�א חיד ¦§¥¨¦§¨¨§¨¨¨¦§¨¨¦§

זּ ינא סאוּ בּת א, בּ תר סאוּ בּת א בּ כ�בּ תא, ¨¦¨§¦©¨¨§¦¨§§©§¨§©§כּ כ�בּ א
זיניּה . ¥¦©̈בּ תר

ק�אואם אחיד אי �ן, איכּפ ת מה ּת אמר, §¦Ÿ©¨¦§©¨¦¨¦¨¨
מתאבּ דן דּ הכי ווי אחיד. �א אי ¨§©§¦¦¨§©¦¨¦¨¨§בּ ק�א,
כּ ד דּ אּת תא, ק�א האי דּ עּת א. בּ �א ע�מא ©¨§¦§¨¨©¨§©§¨§¨¥§בּ ני
ׁש עתא בּ  דּ נחׁש , ק�א בּ הדי ואׁש ּת ּת ף ¨£©§¨¨§¨¨¥£©©¨§¦§¨£§¦אתערב
וּ מׁש ּט טא איפה מגּ וֹ  נפקת וּ מרׁש עת ¨§©§¨¥¦©§©©¨§©©¨©§דּ חיּ יבת
דּ נחׁש , ק�א ק�ין, ּת רין בּ הני ערעת אי ¨¨§¨¨¦©¥§¥¨§©§©¦¨§¨§בּ ע�מא,
בּ ּה , ואינּ וּ ן בּ הוּ , אתחּמ מת ואּת תא דּ אּת תא, ¨¦§§©§©§¦¨§¦§¨§¦§¨¨§וק�א

äãäá)וכיון ïéìæà àçåø ïîîçúîã à"ñ),דּ אתחּמ מת §¥¨§¦§©§¨

מין טמאה, אחר טמאה ּבכלּבה, כלב ּכמֹו ׁשּלהן ּבּקֹול אֹוחז הּנחׁש ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻׁשּקֹול 
מינֹו.אח ר ִַַ

ׁשּכְךואם אֹוי אֹוחז? לא  ואם ּבקֹול  קֹול אֹוחז אם לנ ּו אכּפת מה  ּתאמר, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹ
ּומׁשּתּתף ּכׁשּמתערב הא ּׁשה , ׁשל הּזה ה ּקֹול דעת. ּבלי העֹולם  ּבני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָמתא ּבדים

מ ּתֹוְך יֹוצאת ּומר ׁשעת  ׁשהרׁשעה ּבׁשעה ה ּנחׁש, קֹול עם  (האיפה)יחד ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ
וקֹול ה ּנחׁש קֹול קֹולֹות, ׁשני ּבאֹותם ּפֹוגׁשת היא אם ּבעֹולם, ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָּומ ׁשֹוטטת

וכיון ּבּה, והם  ּבהם  מתחּממת  והאּׁשה והולכיםהאּׁשה, רוח  נעשים  (שמתחממים  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
למעי עמה) ונכנסת ׁשּמׁשֹוטטת  עד  עּמּה, ּומת ּגּׁשם רּוח, נע ׂשים ׁשמתחּממת  ,ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

הא ּׁשה . ִָָָא ֹותּה
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דּ מׁש ּט טא, עד בּ הדּה , ואג�ים רוּ חא, ¨§©§¦©¨£©¦§©§¨¦§©§¦מתעבּ דין
אּת תא. דּ האי בּ מעהא ¨§¦©§¨¨§¦¨§ועא�

óã
á"ò à"é÷ההיאוהאי אתאת כּ ד דּ י�ידת, ינּ וֹ קא §©¨¨¦§¦©©¨©©¦

רוּ חא, �ההוּ א �יּה  ּפ קידת ¨©§¥©¦§¨§©©חיּ יבּת א,
בּ ּה , ׁש א ׁש כּ  דּ מכּ  דּ נחׁש , ק�א בּ יׁש א, חבּ וּ רא ¨¨§§©§¦¨¨§¨¨¨¦¨¦¦§דּ איהוּ 
חיּ יבּת א, ההיא דּ אתת עד בּ ינּ וֹ קא, מחייכא ¨§©©¦©©¨§©¨¦¨§©§¦§ואיהוּ 
וּ מפטפטת אחרא, �אּת תא בּ רא דּ פקידת ¤¤§©§¨£©¨§¦§¨§©¦¨§¨§¦§כּ אּת תא
כּ % אּמ יּה . דּ תיתי עד בּ פטּפ וּ טא �יּה , וחיּ יכת ©¥¦¥¥§©¨§¦§¥©§©§¥�יּה 
ׁש �יחא דּ איהוּ  סגּ יאין, וּ זמנין רוּ חא. האי ¨¦§¦§¦¦©¦¨§¨©¨§̈עבדא
דּ כּת יב, הוּ א הדא �יּה , וקט�א חיּ יבּת א, ¦§¦¨£¥¨§©§¨§©©¦©§דּ ההיא

(ã úìä÷)ו�א כּ ח. ׁש קיהם עוֹ  á"ò)וּ מיּ ד à"é÷ óã)כּ מה ¦©§¥¤Ÿ©§¨§¨
א אמרין. וע�□דּ אּת וּ ן רוּ חא, דּ ההוּ א כּ ח ההוּ א א §©©§¦¤¨©Ÿ©§©¨§©

מנחם. �הם ואין קרא, בּ האי כּ תיב זמנין ּת רין ¥©§¤¨¥§¨§©§¦§¦§¦¦§̈דּ א,
מ רוּ חא.□חד מההוּ א וחד חיּ יבּת א, י�ית ©¦¦¦©©§¨§©¥©¨

רׁשעיתוהּתינֹוק  אֹות ּה ּכׁשּבאה ׁשּיֹולדת, אֹותּה(לילי"ת )ה ּזה את ּפֹוקדת , ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
עד  ּבּתינ ֹוק, צֹוחק וה ּוא ּבּה, ׁשּמכׁשּכׁש ה ּנחׁש ק ֹול רע, חּבּור  ׁשה ּוא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהר ּוח

הרׁשעית א ֹותּה אחרת ,(לילי"ת )ׁשּבאה לאּׁשה ּבן ׁשּפֹוקדת א ּׁשה  ּכמֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
הרּוח. אֹותּה ע ֹוׂשה ּכְך אּמֹו. ׁשּתבא  עד  ּבפטּפּוט לֹו וצֹוחקת  לֹו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּומפטּפטת 
ׁשּכתּוב  זהּו אֹותֹו. והֹורגת  הרׁשעית, אֹותּה ׁשל ׁשליח ׁשה ּוא רּבֹות ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּופעמים

ד) ׁשל(קהלת  ּכח אֹות ֹו אּלא א ֹומרים, ׁשאּתם ּכמֹו ולא  ּכח, עׁשקיהם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֹּומּיד
מ ּלילית  אחד - מנחם להם  ואין הּזה ּבּפסּוק ּכת ּוב ּפעמים  זה ועל רּוח. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאֹותּה

הרּוח. מאֹותּה ואחד  ְְֵֶַָָָָָָהרׁשעה,
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�אי אית הׁש ּת א מׁש ּת עי,סבא, ואּת  רחימין, % ¦¨¨©§¨¦¨§¦¦§©§¦§¨¥
כּ  הא קרבא, מגּ יחי אינּ וּ ן חמית דּ �א הוּ □כּ מאן §©§¨¨¦¦©¦¥§¨¨¨ª§

אעדּ י �א וּ �ה�אה, מכּ אן הׁש ּת א עּמ %. ׁש �מא ¥§©¨¨§¨§¨¦¨§©¨¦¨¨§¦בּ 
ׁש מי. �אדכּ רא בּ די� קרבא מאני ¦§¨§§©§¦§¨¨§¥¨©¦מנּ אי

כּ כ�בּ א.ההוּ א ּפ תחא ע� קאים רוֹ בץ, חּט את ©©¨¥¨¦©¦§¨§©§¨
אּת תא, דּ יהיבת בּ תרייתא, דּ ק�א ¨§¦©¦¨§¨§©§©¨¨§¨§¦§בּ זמנא
ואזי� מּת ּמ ן, ואתעבר ּפ תחא מע� דּ �יג איהוּ  ¦¨§¨©¦¨£§¦§¨§¦©¥¦¨¦¦̈נפיק,
הוּ א בּ רי% דּ קוּ דׁש א בּ גין טעמא. מאי ¦§¨§§¦§¨§©©¨§©£אבתרּה .
וּ מפּת חא ּפ רחא, וק�א דּ י�יּה , מפתחא חד ¨§§©¨§©¨¨§¥¦¨§§©©©ׁ̈ש דר
�ע�מא, נפיק דּ הוּ א ק�א בּ תר אז� וחויא ¨§¨§¦¨§¨¨©¨©¨¨§¦§¨§©אתיא,
עידּ ן עד ׁש א, וּ מכׁש כּ  אזי�, דּ בטנא טוּ רא ¨¦©¨§§©§¦¨¨§¦§¨©§ועד
בּ יׁש א. דּ חויא דּ נׁש יכין זוּ המא, מההוּ א ¨¦¨§¦§¦¦§¦¨£©¥©¦§§¦§דּ אתנקיאת,
עוֹ בדין ועביד סבוּ בין, מסבּ ב הוּ א, בּ רי% ¦¨¦¨§¦¦¥©§¦§¨§§וקוּ דׁש א

יאוֹ ת. ¥¨§©כּ דקא

הּיֹוצאיםאי  א ּלּו ראה ׁשּלא  ּכמי מד ּבר ואּתה  רחמים, לְך י ׁש עּתה  סבא , ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ
ּכלי  מעלי אפּׁשט לא ּולהלאה מּכאן עּתה עּמְך. ּבׁשלֹום ּכּלם הרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹֻלקרב,

ׁשמי. ׁשאז ּכיר ּבעבּור ְְְֲִִֶַַַָהּקרב

ׁשּנֹותנת אֹות ֹו האחר ֹון ׁשהּקֹול ּבזמן כלב. ּכמֹו הּפתח על  ע ֹומד רבץ ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹחּטאת
הּטעם? מה אחריה. והֹולְך מּׁשם ועֹובר הּפתח מעל מדּלג הּוא יֹוצא, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהא ּׁשה 
והּמפּתח ּפֹורח, והּקֹול  ׁשּלֹו, אחד  מפּתח ׁשֹולח ה ּוא ּברּוְך ׁשה ּקדֹוׁש ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָמּׁשּום
הֹולְך ׁשּבּבטן ההר ועד  לע ֹולם , יֹוצא ׁשה ּוא הּקֹול אחר ה ֹולְך וה ּנחׁש ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּבא ,
הרע. הּנחׁש נׁשיכֹות  ׁשל  ה ּזהמה מאֹות ּה ׁשּמתנּקית הּזמן עד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻּומכׁשּכׁש,

סּבּוב  מסּבב הּוא ּברּוְך ּכראּוי.והּקדֹוׁש מע ׂשים ועֹוׂשה ים ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
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ודּ אי,וכ� הא אתדּ חיא. בּ טן דּ ההוּ א בּ גין דּ א, §¨¨§¦§©¤¤¦§©§¨¨©©
חוּ �קא, �יּה  ו�ית בּ טן, מההוּ א ¨¨¥¥§¤¤©¥¨§©§¦אתדּ חיא
דּ אף דע�מא נׁש ין ׁש אר דּ  דּ �תּת א, מבּ טן ©§¨§©§¦§©§¦¨©§¦¤¤¦¥¨§¦§ואתדּ חי

�ׁש  רׁש וּ  �יּה  אתייהיב �א צער דּ עביד גּ ב טאה□ע� ©©§¨¦©©¨¦§§¦¥¥§©§¨¨
ע�יּה . ׁש �יט ואיהוּ  �יּה , אתייהיב בּ טן וּ מאן ¥¨¦¨¦§¥¦§§¦¤¤©¥בּ יּה .

דּ כּת יב, דּ סוֹ טה, בּ טן ä)ההוּ א øáãîá), בטנּה וצבתה ©¤¤§¨¦§¦§¨§¨¦§¨
והאי �רעוּ תיּה , נוּ קמין בּ יּה  עביד בּ טן, דּ האי ©§¥§¦¦§¥¦¨¤¤©§¦§בּ גין
בּ גין �יּה  יהיב הוּ א בּ רי% וקוּ דׁש א איהוּ , דּ י�יּה  ¦§¥¦¨¦§¨§§¦¥¦¤¤בּ טן

מכּ  אתדּ חי אציתוּ .□דּ �א דּ י�י, רחימין הׁש ּת א א. §¨¦§¨¥¦Ÿ¨©§¨§¦¦¦¦£¦
וּ מ �כוּ , חמינא �כוּ .□�א à)י�נא úìä÷)הדּ ברים כּ � ¨£¥¨§©¦§¨§¨©§¨¦

�מ איניׁש  יכי� �א אפי□יגעים, מ□�א, ין□וּ  §¥¦¨¨¦¦¦§©§¨£¦¦¦
אינּ וּ ן. יגעים ¦¦¥§¨§©§דּ אוֹ רייתא

ëì)כּ תיב, úéùàøá) איׁש ויּ אבק �בדּ וֹ  יעקב ויּ וּ תר §¦©¦¨¥©£Ÿ§©©¥¨¥¦
בּ כף ויּ גּ ע �וֹ  יכוֹ � �א כּ י ויּ רא וּ כתיב ©§©¦©¨¦§©©¦§¦עּמ וֹ ,

ואיןוכל ה ּבטן, מא ֹות ּה ׁשּנדחה ו ּדאי הרי נדחתה. הּבטן  ׁשאֹותּה מּׁשּום זה  ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּגב  על ׁשאף העֹולם. נׁשֹות ׁשאר ׁשל ׁשּלמּטה  מהּבטן ונדחה  חלק, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָלֹו
וׁשֹולט  ל ֹו נ ּתנת ּבטן ואיז ֹו ּבהם. לׁשלט רׁשּות  לֹו נּתנת  לא צער, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשעֹוׂשה

ׁשּכת ּוב הּסֹוטה, ׁשל הּבטן אֹותּה ה)עליה? מּׁשּום(במדבר בטנּה. וצבתה ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּברּוְך והּקד ֹוׁש ׁשּלֹו, היא  הּזֹו והּבטן ּכרצֹונֹו, נקמֹות  ּבּה עֹוׂשה הּזֹו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבּבטן
לא  הקׁשיבּו. ׁשּלי , אהּובים עכׁשו , מהּכל. יּדחה ׁשּלא ּבׁשביל  לֹו נתן ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּוא

עּמכם, ודּבר ּתי אתכם  א)ראיתי איׁש(קהלת  יכֹול  לא יגעים, הּדברים  ּכל  ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
יגעים. הם ה ּתֹורה ּדברי אפּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָלדּבר ,

לה)ּכת ּוב יכל(בראשית  לא ּכי ו ּירא וכתּוב עּמֹו, איׁש ו ּיאבק לבּדֹו יעקב וּיּותר ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹֹֹ
עד  ּבחלׁשתּה הּיר ְך ואֹותּה מּיעקב. ׁשהרויח ירְך ואֹותּה ירכֹו. ּבכף וּיּגע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֻלֹו
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בּ ח�יׁש וּ  יר% וההוּ א מיּ עקב. דּ רווח יר% וההוּ א ¦£©¥¨©§Ÿ£©¦©¨§¥¨©§¥§ירכוֹ .
à"ò)דּ י�יּה  ã"î÷ ,á"ò à"ð úéùàøá).ׁש מוּ א� דּ אתא עד ¦¥©§¨¨§¥

דּ  ׁש וּ  בּ ח�י ׁש מוּ א�,מאי אתא כּ ד נבוּ אה. מׁש י% �א ©©£¦§¨¨¦§¨©¨¨§¥
�יּה  וחטף אתר, מההוּ א וס�קיּה  יר%, ההוּ א ¥©¨§¨£©¥¥§©§¥¨©©̈נט�
�יּה  הוה ו�א מנּ יּה , אתעדי זמנא וּ מההוּ א ¥¨£¨§¥¦¥¨§¦¨§¦©¥¥¦מנּ יּה ,

כּ ��. ׁש ה בּ קדוּ  ¨§¨§¦¨¨חוּ �קא

מכּ קוּ דׁש א �יּה  דּ חי ו�א קפח, �א הוּ א א,□בּ רי% §¨§¦¨¨©§¨¨¥¥¦Ÿ¨
א דּ י�יּה , יר% ׁש מוּ א� דּ נט� יהיב□בּ גין א §¦§¨©§¥¨¥¦¥¤¨¨¦

יר% ההוּ א �יּה  יהיב איהי. מאי חדא. חוּ �קא ¥¨©¥¦¨¦¦©¨£¨¨¥�יּה 
מנּ יּה . דּ אעדּ י וּ בטן, יר% ההוּ א ח�ף דּ סוֹ טה, ¥¦¥§©§¤¤¥¨©©¢¨§¤¤וּ בטן
הוּ א, בּ רי% קוּ דׁש א �יּה  יהיב ּת רווייהוּ  דּ א ¦§¨§¥¦¨§©§©¨©§וע�

סאבוּ תא. מכּ � ּפ נוּ י דּ קדׁש א אתרא ¨£©¨¦¨¨§ª§¨§©¥¤§�מהוי

ו�צבּ וֹ ת,ו�נּפ י� ירכּה  ונפ�ה ו�נּפ י�, מהוּ  יר%. §©§¦¨¥©§©§¦§¨§¨§¥¨§©§
א �יּה . מבּ עי ירכּה  כּ מאן□וצבתה א, §¨§¨§¥¨¦¨¥¥¤¨§©

אֹותּה נטל ׁשמ ּואל, ּכׁשּבא  נבּואה . מׁשְך ׁשּלא ּבחלׁשה? ּזה מה ׁשמּואל . ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻׁשּבא
מ ּמּנּו העברה זמן ּומאֹותֹו מּמּנּו, אֹותּה וחטף מקֹום מאֹותֹו אֹות ּה והעלה ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָיר ְך

ּכלל. ּבּקד ּׁשה  חלק ל ֹו היה ְְְֵֶַָָָָֹֻולא

נטלהּקדֹוׁש ׁשּׁשמּואל מּׁשּום הּכל, מן אֹותֹו דחה ולא קּפח לא הּוא ּבר ּוָך ְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹ
ׁשל ּובטן יר ְך אֹותּה לֹו נתן ּומהּו? אחד, חלק לֹו נתן אּלא ׁשּלֹו, הּירְך ֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאת 
לֹו נתן ׁשניהם את ולכן מ ּמּנּו, ׁשהעביר ּובטן ירְך אֹות ּה ּתמ ּורת  ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּסֹוטה

טמאה . מּכל ּפנּוי  הּקד ֹוׁש הּמקֹום להיֹות הּוא ּבר ּוְך ְְִִַַַָָָָָָָֻהּקדֹוׁש

וצבתה ולנּפל  ולצּבֹות , להיֹות! צריְך היה  ירכּה ונפלה ולנּפל? זה מה  ירְך. ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ
לחלקְך. זה  את טל לֹו: ואֹומר  לּכלב עצם  ׁשּזֹורק ּכמי אּלא להי ֹות! צריְך ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹהיה
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האי טוֹ � �יּה , ואמר �כ�בּ א, גּ רמא ©¥©¨§¨§©§¨§©¥§©§דּ אׁש די
וּ מכּ  א□�חוּ �ק%. קמיּה , אבאיׁש  �א דּ גז�וּ □א (à"ñא §¨¨¦Ÿ¨¨©§¦¨¥¤¨§¨§

(å÷éôàãורווח ע�יּה , ו�אי יגע דּ איהוּ  בּ גין יר%, ©¨§¥¨¥¨§©¨¦§¦§¥¨¥¦מנּ יּה 
הוּ א בּ רי% קוּ דׁש א דּ א, וע� מנּ יּה . �יּה  ואּפ יקוּ  ¦§¨§¨©§¥¦¥¦©§¥�יּה 
�יּה  ואּפ יק דּ סוֹ טה, דּ א גּ רמא �יּה , ¥¦©§¨§¨¨§©¥¦©אּפ י�

וחדּ י. רוּ י איהוּ  וּ בדא ¥©§¦©¦¨§¨§©§¦כּ דקאמרן,

יר%,כּ � ּת דיר בּ עאן דּ י�יּה , וסיּ יעּת א רתיכין אינּ וּ ן ¨¦§¦¦§¦©§¨¦¥¨¨¨¦¨¥
דּ א, וּ בגין אבתריּה . בּ כסוּ פא á"ò)ואז�י á"é÷)הני §©§¥§¦¨£©§¥§¦¨¨¥

כּ ּס וּ פא דּ כ� איהוּ . דּ א מן ׁש �הי, דּ  דּ רבּ נן ¨¦¨§¦¨¦¥§©§¨¨©§¦§̈בּ רכי
וכ� דּ רבּ נן, יר% ׁש כּ ן וכ� איהוּ , יר% בּ תר ¨§¨¨©§¥¨¥¤¨§¦¥¨©¨§¦דּ �הוֹ ן,

גּ רע□מ �א הוּ א בּ רי% וקוּ דׁש א �אתריּה , אהדּ ר ה ¦¨©§¨§©§¥§§¨§¦¨¨©
דּ יקרב בּ עא ו�א דּ אצטרי%, מה מכּ � ©§¦§¨¨¨§¦§§¦§©¨¦§כּ �וּ ם,

ׁשּגזלּו א ּלא  לפניו הרע לא יגע(שהוציאו)ּומה ּכל  ׁשהּוא  מּׁשּום ירְך, מ ּמּנּו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
הּוא  ּבר ּוְך ה ּקדֹוׁש ולכן מּמּנּו. אֹותּה והֹוציאּו אֹות ּה והרויח עליה  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָוהתעּיף
הּוא  ּובזה ׁשאמרנּו, ּכמֹו לֹו, אֹותֹו והֹוציא  הּסֹוטה  ׁשל הּזֹו העצם  את ל ֹו ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהּפיל

וׂשמח. ְַָָָרוה

ר ּכל  ּתמיד ׁשּלֹו וה ּסּיּוע הּמרּכבֹות אחריה,אֹותן ּבתׁשּוקה והֹולכים ירְך, ֹוצים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ׁשּלהם הּתׁשּוקה  ׁשּכל זה. מן וזה  עיפים , הרּבנים  ׁשל הּבר ּכים ּכְך ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּומ ּׁשּום 
וה ּקדֹוׁש למקֹומֹו. חֹוזר ּדבר וכל  חכמים, ׁשל  ירְך ׁשּכן וכל היא , הּירְך ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָאחר 
ח ּוץ ל ּקדּׁשה ׁשּיתקרב רֹוצה ולא ּׁשּצריְך, מה מּכל ּכלּום גֹורע  לא  ה ּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻּבר ּוְך
ּכְך למעלה, הּוא ּברּוְך הּקד ֹוׁש ׁשעֹוׂשה ּכמֹו ונחלתֹו. חלקֹו וגֹורל ֹו, ְְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָמעּמֹו
לל ּמד  ליׂשראל אסּור ׁשנינּו, וכְך לעׂשֹות. צריְך וכְך למּטה יׂשראל  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָעֹוׂשים

ׁשּכת ּוב ּומ ּזלֹות, כֹוכבים לעֹובדי קמז)ּתֹורה וגֹו',(תהלים  ליעקב ּדבריו מּגיד ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ
וגֹו'. ּגֹוי לכל  כן עׂשה  ְְֵָָָֹלא
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ואחסנּת יּה . חוּ �קיּה  ועדביּה  עּמ יּה  בּ ר ׁש ה, ¥§©£©§¥¨¥§©§¥¦©¨§¦�קדוּ 
�עי הוּ א בּ רי% קוּ דׁש א דּ עביד עבדי□כּ מה הכי א, §¨§¨¦§¨§¦§¥¨¨¦©§¥

ּת נינן,ישׂ  והכי �מעבּ ד, אצטרי% והכי �תּת א, רא� ¦§¨¥§©¨§¨¦¦§§¦§¤§©§¨¦¨¥¨
�עוֹ בדי אוֹ רייתא �מי�ף �ישׂ רא�, �יּה  ¥§§¨§©¨¥§¥¨§¦§¥¦̈אסיר

דּ כתיב, וּ מזּ �וֹ ת, ÷æî)כּ וֹ כבים íéìäú)דּ בריו מגּ יד ¨¦©¨¦§¦©¦§¨¨
וגוֹ '. גּ וֹ י �כ� כן עשׂ ה �א וגוֹ ', §¨§¥¨¨§Ÿ£©§�יעקב

óã
à"ò á"é÷ׁש מוּ א�,וע� �יּה  ודחי יעקב, �יּה  דּ חי דּ א §©¨¨¥¥©£Ÿ§¨¥¥§¥

חוּ �קא �יּה  יהא à"ò)דּ �א á"é÷ óã) §¨§¥¥¨¨
ע� �ישׂ רא�, דּ בבוּ  נטירוּ  כּ � דּ א, וּ בגין ׁש א. ©¥¨§¦§¨§¦§¨¨¦§¨§¦בּ קדוּ 
ׁש וֹ קא, מן דּ כיא עוֹ פא דּ חטיף �כ�בּ א איהוּ . ¨¦¨§©¨¦¨§¨§©§¦̈דּ א
נׁש  בּ ר חד אתא אּת בר, �א ועד �יּה , ¨©©¨¨©§¦¨©§¥¥§©§ואייתי
גּ רירא גּ רמא חד �יּה  יהיב �בתר מנּ יּה , ¨¦§¨§©©¥¦¨©¨§¥¦¨§©§וחטפא

ּת וֹ ע�ּת א. ¨§©¨§בּ �א

בּ טן,כּ " מההוּ א �יּה  אּפ יקוּ  עשׂ ו, ׁש � �שׂ רוֹ  ©§¨¤¥¨©¦¥¥©¤¤
�יּה  יהבוּ  �בתר יר%. ההוּ א מנּ יּה  ¥£¨©¨§¥¨©¥¦¦̈חטיפוּ 

ּבּקד ּׁשה .ולכן חלק  לֹו יהיה  ׁשּלא ׁשמּואל , א ֹותֹו ודחה יעקב א ֹותֹו ּדחה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻ
טהֹור  עֹוף ׁשחטף לכלב ּכְך. על  היא ליׂשראל הּׂשנאה ׁשמירת ּכל  ּכְך ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּומ ּׁשּום 
ואחר  מ ּמּנּו, אֹות ֹו וחטף אחד  איׁש ּבא ׁשּנׁשּבר וטרם אֹות ֹו, והביא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמהּׁשּוק 

תֹועלת . ּבלי אחת  נגררת  עצם  לֹו נתן ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָּכְך

ה ּירְך,ּכָך אֹות ּה את מּמּנּו חטפּו הּבטן, מאֹותּה א ֹותֹו ה ֹוציא ּו עׂשו ׁשל לׂשרֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ולא  ה ּסֹוטה, ׁשל  הּיר ְך ואֹות ּה הּבטן א ֹותּה - אחת עצם  לֹו נתנּו ּכְך ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹאחר 
ה ּקדֹוׁש ּדיני ּכל  ּכְך ּומּׁשּום לֹו. וערבה ּולגֹורלֹו לחלק ֹו ׁשּנתנּו העצם זֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָאחר .
ּברּוְך לּקדֹוׁש מׁשּגיחים  ולא יֹודעים לא אדם ּובני אמת, ּדיני הם ה ּוא ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹּבר ּוְך
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ו�א דּ סוֹ טה, יר% וההוּ א בּ טן ההוּ א חד, ¨§¨§¥¨©§¤¤©©¨§©גּ רמא
�חוּ �קיּה  �יּה  יהבוּ  דּ קא גּ רמא, הא ¥¨§¥£¨¨§¨§©¨¨¢̈אחרא.
דּ קוּ דׁש א דּ ינין כּ � כּ %, וּ בּ גין �יּה . וערב ¨§§¦¦¨¨¦§¥©¨§¥§©§ועדביּה ,
ידעין, �א נׁש א וּ בני אינּ וּ ן, דּ קׁש וֹ ט דּ ינין הוּ א ¦§©¨¨¨¦§¦§¦¦¦¦§בּ רי%

וכ הוּ א. בּ רי% �קוּ דׁש א מׁש גּ יחין בּ ארח□ו�א הוּ  §¨©§¦¦§§¨§¦§ª§§Ÿ©
דאּת  כּ מה מבּ ע�ּה , גּ רמּה  אסטיאת היא §©§¨§¨§©¦¨§©©¦§©¦§קׁש וֹ ט.

á)אמר éìùî)א הכי□העוֹ זבת אוּ ף וגוֹ ', נעוּ ריה וּ ף ¨¥¨¤¤©§¤¨§¨¦
בּ ארעא. דּ י�ּה  כּ גוונא ¨§©§¨¦¨§©§¨§¦אּת תא,

דּ עבידּת א כּ וותיּה , חברא דּ אׁש כּ ח מאן חזי, ¨£¥©§©§©©§¨§¨¥§¨¦
ואתדּ בּ ק �יּה , רחים בּ ע�מא, ©¨§¦§¥¦¨¨§¨§¨§כּ עוֹ בדוֹ י
�או אחרא סטרא אב� טיבוּ . עּמ יּה  ועביד ¨¨¢¨¨§¦¨£¦¥¦¦¨§¥£©בּ הדיּה ,
ׁש ה דּ קדוּ  סטרא ׁש בק דּ  מאן דּ אׁש כּ ח כּ יון ¨§¦¨§¦©¨§©©§©§¨¥¦̈הכי,
בּ ּה , ואתדּ בּ ק כּ עוֹ בדוֹ י, ועביד הוּ א, בּ רי% ¨©¨§¦§¨§¦¨§¦§¨§§דּ קוּ דׁש א
האי מע�מא. �יּה  וּ �אּפ קא �ׁש יצאה בּ עיא ©¨§¨¥¥¨¨©§¨¨¥§¨§©¥§כּ דין

ׁשּנאמר  ּכמֹו מּבעלּה, עצמּה את הסטתה היא אמת . ּבדרְך וכּלם (משליה ּוא, ְְְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
ּבארץ.ב) ׁשּלּה ּכגֹון  הא ּׁשה ּכְך אף וגֹו'. נעּוריה אּלּוף ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹהעזבת

אֹותֹוּבא  אֹוהב ּבעֹולם, כמעׂשיו  ׁשעֹוׂשה  ּכמֹות ֹו חבר ׁשּמֹוצא מי ּוראה, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ׁשעזב  מי  ׁשּמֹוצא ּכיון ּכְך; לא האחר הּצד אבל ט ֹוב. עּמֹו ועֹוׂשה עּמֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹונד ּבק
הּוא  אז ּבֹו, ונד ּבק כמעׂשיו ועֹוׂשה הּוא  ּבר ּוְך ה ּקדֹוׁש ׁשל  הּקד ּׁשה צד ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֻאת 
ּבֹו, ונד ּבקה כמעׂשיו עׂשתה הּזֹו האּׁשה העֹולם. מן ּולהֹוציאֹו לכּלֹותֹו ְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָרֹוצה

ירכּה. ונפלה בטנּה וצבתה  - ּבּה עׂשה  ה ּוא מה  אינֹוראה ה ּוא ּבר ּוְך והּקד ֹוׁש ְְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָָָָָָ
אֹותֹו אֹוהב  אז ּבּקדֹוׁש-ּברּוְך-הּוא, ונדּבק האחר  הּצד  את ׁשעֹוזב מי ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכְך;
לֹו הל ְך ה ּנחׁש ׁשהרי עצמְך, ּתּקן זקן, עכׁשו, ׁשּבעֹולם. טּוב ּכל לֹו ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָוע ֹוׂשה

יכֹול. ולא ּבְך להתּגרֹות ְְְְְִֶָָֹור ֹוצה
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מה חזי בּ ּה , ואתדּ בּ קת כּ עוֹ בדהא, עבדת ©¦£¨©§©§¦§¨¨¨§©§©¨§¦אּת תא,
בטנ וצבתה בּ ּה , קוּ דׁש אדּ עבדת ירכּה . ונפ�ה ּה  §©§©¨§¨§¨¦§¨§¨§¨§¥¨§¨

אחרא, �סטרא ׁש ביק דּ  מאן הכי, �או הוּ א ¨¢¨¨§¦§¦¨§©¦¨¨¦§בּ רי%
�יּה , רחים כּ דין הוּ א, בּ רי% בּ קוּ דׁש א בּ יּה  ¥¦¨¥§¦§¨§§¥¨©§¦§ואתדּ בּ ק
אתקין סבא הׁש ּת א דּ ע�מא. טיבוּ  כּ � �יּה  ¦§©¨¨¨§©¨§¨§¦¨¥¦¨§ועביד
בּ הד%, �אתגּ רא וּ בעא �יּה , אזי� חויא דּ הא ¨£©¨¨§¦§¨¨¥¦¨¨§¦¨§¦§©גּ רמי%,

יכי�. ¦¨¨§ו�א

à)ואמרּפ תח úìä÷) ֹעמ�ו בּ כ� �אדם יּ תרוֹ ן מה ¨©§¨©©¦§¨¨¨§¨£¨
ׁש �מה אתא �א וכי ה מׁש , ּת חת Ÿ§¨¨¨¦§¤¨©©©£©¤ׁש יּ עמוֹ �

מ□א �אוֹ �פא א□א דּ א. אמר□ה äîìùוּ  àúà äî éëå à"ñ) ¤¨§§¨¦¨¨¦¨©
(øîà åìà åúå àã äìîá àôìàì àëìî,יאוֹ ת ׁש יּ עמוֹ � ¥£©¤¨£©בּ עמ�וֹ 

א יּ תרוֹ ן. בּ יּה  דּ אית עמ�, אׁש ּת אר כּ יון□דּ הא א §¨¦§§©¨¨§¦¥¦§¤¨¥¨
דּ כ כּ ��א הא עמ�וֹ , בּ כ� אׁש ּת אר□דּ כתיב דּ �א א, ¦§¦§¨£¨¨§¨¨§Ÿ¨§¨¦§§©

יּ תרוֹ ן. בּ יּה  דּ אית §¦¥¦§§כּ �וּ ם

מא,□א ׁש �מה אמר אדם �כ� א□�או דּ א, א□ה ¤¨¨§¨¨¨¨©§ŸŸ¦¨¨¤¨
ּת דיר מׁש ּת דּ � דּ איהוּ  בּ ע�מא, אית ¦¨¥©§¦¦§¨§¨§¦¨̈אדם

א)ואמר,ּפתח וכי (קהלת  הּׁשמׁש. ּתחת  ׁשּיעמל עמלֹו ּבכל  לאדם ּיתרֹון מה  ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
אמר  אּלּו זה ? ּדבר ללּמד א ּלא  ׁשלמה בא ללמדלא  המלך  שלמה בא מה (וכי ְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ

אמר) אלו ועוד, זה, יתרֹון.בדבר ּבֹו ׁשּיׁש עמל נׁשאר ׁשהרי יפה, - ׁשּיעמל  ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבעמלֹו
ׁשּיׁש ּכל ּום נׁשאר  ׁשּלא - הּכל ׁשל ה ּכלל הרי עמל ֹו, ּבכל ׁשּכתּוב ּכיון ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאּלא

יתרֹון. ְִּבֹו

ּבעֹולםא ּלא אדם  יׁש אּלא ה ּזה, הּדבר את  ׁשלמה אמר אדם לכל ׁשּלא  ְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
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אפי בּ טב אׁש ּת דּ � ו�א וּ �אבא א, רגעא□בּ ביׁש  וּ  §¦§©§¨¨§¨¦§¨©§¨£¦¦§¨
יגיעוֹ . כּ תיב ו�א עמ�וֹ , כּ תיב דּ א וע� ¦§¦§¨§¨£¦§¨©§¨£חדא.

אמר, דאּת  כּ מה æ)עמ�וֹ : íéìäú) ֹעמ�ו יׁש וּ ב £¨§¨§©§¨¥¨£¨
âë)בראׁש וֹ . øáãîá): ֹיגיעו בּ ישׂ רא�. עמ� ראה ו�א §Ÿ§¨¨¨¨§¦§¨¥§¦

אמר דאּת  ÷çë)כּ מה íéìäú)תאכ� כּ י כּ ּפ י" יגיע §¨§©§¨¥§¦©©¤¦Ÿ¥
וּ כתיב àì)וגוֹ '. úéùàøá).א�הים ראה כּ ּפ י יגיע ואת §§¦§¤§¦©©©¨¨¡Ÿ¦

כּ תיב, עמ�וֹ , é)אב� íéìäú).וכעס עמ� £¨£¨§¦¨¨¨©©
ּת חת איהוּ  דּ א וע� ׁש , �בי ּת דיר הוּ א ©©¦¨©§¦§¦¨¥§©§¦אׁש ּת דּ �וּ תיּה 
ע� בּ ביׁש , אׁש ּת דּ � אדם דּ האי ׁש עתא בּ  ©¦§©¨§¦¨¨©§¨£©§¤¨©ה מׁש .

כּ תיב, çé)האי áåéà),' ֹוגו בּ עּמ וֹ  נכד ו�א �וֹ  נין �א ©§¦Ÿ¦§Ÿ§¤§©§
ּת וֹ �דין, יעבּ יד דּ �א בּ עי, הוּ א בּ רי% קוּ דׁש א ¦¨¦§©¨§¥¨¦§¨§¨§דּ הא
ע�מא. מטׁש טׁש א הוה ּת וֹ �דין, יעבּ יד ¨§¨¨¥§©§¨£¦¨¥§©¥¨§¦§דּ א�מ�א
וּ מאן עמ�וֹ . בּ כ� �אדם יּ תרוֹ ן מה כּ תיב, דּ א ©¨£¨§¨¨¨§¦©¦§¨©§וע�
בּ האי אתדּ בּ ק ּת וֹ �דין, �מעבּ ד יׁש ּת דּ � ©§©¨§¦¦¨©§¤§©¨§¦¨§דּ �א

גּ דּפ וֹ י. ּת חוֹ ת ועא� בּ יׁש א דּ אדם §©§¨§¨¦¨¨§¨§¦סטרא

זה  ועל  אחד, רגע אפ ּלּו ּבט ֹוב מׁשּתּדל ולא  ּולהרע , ּברע ּתמיד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּמׁשּתּדל
ׁשּנאמר ּכמ ֹו - עמלֹו יגיעֹו. כתּוב ולא עמל ֹו ס)ּכתּוב  עמלֹו(תהלים  יׁשּוב ְְְֱֲֲֲִֶֶַָָָָָָֹ

ׁשּנאמר  ּכמ ֹו - יגיעֹו ּביׂשראל. עמל ראה ולא קכח )בראׁשֹו. ּכּפי ְך(שם  יגיע ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
וכתּוב וגֹו'. תאכל לא)ּכי עמל ֹו,(בראשית אבל אלהים . ראה ּכּפי יגיע ואת ְְְְֱֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ

י)ּכתּוב ּתחת (תהלים הּוא ּכְך ועל לרע, ּתמיד  היא הׁשּתּדלּותֹו וכעס. עמל ְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָ
ּכתּוב זה על ּברע, מׁשּתּדל ה ּזה ׁשהאדם ּבׁשעה  יח )הּׁשמ ׁש. לֹו(איוב נין לא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ת ֹולדֹות , יעׂשה ׁשּלא רֹוצה הּוא ּברּוְך ה ּקדֹוׁש ׁשהרי וג ֹו', ּבעּמֹו נכד  ְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹולא 
ּיתרֹון מה ּכתּוב  זה ועל העֹולם, את  מחריב  היה תֹולדֹות, יעׂשה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשאלמלא
ׁשל הּזה ּבּצד נד ּבק ּתֹולדֹות, לעׂשֹות מׁשּתּדל  ׁשּלא ּומי עמל ֹו. ּבכל ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלאדם 
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â)אמרה,רוּ ת úåø)בּ גין אמת", ע� כנפי" וּ פרשׂ ּת  ¨§¨¨©§¨§¨¤©£¨§§¦
ּת וֹ �דין, �מעבּ ד דּ צדּ יק, בּ הדיּה  ¦¨©§¤§¦©§¥£©¨§©§¦§�אזדּ וּ וגא
בּ גין נׁש , בּ ר ע� גּ דּפ וֹ י ּפ רישׂ  הוּ א בּ רי% ¦§¨©©§©¦¨¦§¨§§וקוּ דׁש א
ּת וֹ �דין, �מעבּ ד בּ עי דּ �א �מאן בּ ע�מא. ¦¨©§¤§¥¨¨§©§¨§¨§¨¨©§�אּפ ׁש א
ערירי, אזי� דּ איהוּ  ׁש , בּ י דּ ההוּ א בּ גּפ וֹ  יבא, ¦¦£¦¨¦§¦©§©§Ÿ¨©§בּ גּפ וֹ 

דּ א, à"ò)כּ חויא ä"ö),יצא בּ גּפ וֹ  יחידאי. (äîëדּ אזי� §¦§¨¨§¨¦§¦¨§©¥¥
(àúùä øîà úàã,ּת וֹ �דין �מעבּ ד אׁש ּת דּ � דּ �א ¦¨©§¤§©¨§¦¨§¦איהוּ 

דּ אצטרי%. מה כּ � אּת מר ìהא úéàã ,éæç àú à"ñ)ààøãä ¨¦§©¨©§¦§§¦
(ïéàîã÷ ïéìîá ,àáñ

ריב:ריב אּת מר, הא הוּ א, בּ רי% קוּ דׁש א דּ עבד ¦§¨©§¨§¦¨¦§©¦
å)דּ כתיב, äëéî)מאי ההרים. את ריב קוּ ם ¦§¦¦¤¤¨¦©

א דּ א.□איהוּ . ריב אמאי דּ �תּת א. טוּ רין אינּ וּ ן א, ¦¤¨¦¦¦§©¨£©¦¨

ּכנפיו . ּתחת ונכנס רע, ְְְִַַַָָָָָאדם

ג)אמרה,רּות לעׂשֹות (רות  הּצּדיק, עם  להז ּדּוג ּכדי אמתְך, על כנפיְך ּופרׂשּת ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
ּבעֹולם, להתרּבֹות ּכדי אדם ּבן על ּכפניו ּפֹורס הּוא  ּברּוְך והּקד ֹוׁש ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָָּתֹולדֹות,
הֹולְך ׁשהּוא  רע, אֹות ֹו ׁשל  ּבגּפֹו - יבא ּבגּפֹו ּתֹולדֹות, לעׂשֹות  ר ֹוצה ׁשּלא ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּומי 
ׁשּלא  הּוא  ׁשּנת ּבאר, ּכמֹו - יצא ּבגּפֹו יחידי. ׁשהֹולְך ה ּזה ּכּנחׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹערירי

נתּבא  הרי ּתֹולד ֹות, לע ׂשֹות ּׁשּצריְך.הׁשּתּדל מה ּכל זקןר לחזר שיש וראה (בא  ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
הראשונים ) .בדברים 

ׁשּכת ּובהריב - ריב  נאמר, הרי ה ּוא ּבר ּוְך הּקד ֹוׁש ו)ׁשעֹוׂשה ריב (מיכה קּום ֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
מּׁשּום הּזה? הריב  ל ּמה ׁשּלמּטה . הרים  אֹותם אּלא הם ? מי ההרים. ְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאת 
הּטעם? מה  ׁשּבּׁשמים. לאביהם יׂשראל  ׁשעֹוׂשים החטאים  ּכל  ּתלּויים ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּבהם
ולא  ׁשּבּׁשמים, העלי ֹונים הּמלאכים ּכל ׁשל ׁשּמּוׁש יֹודעים היּו יׂשראל ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכי

ׁשּלהם. ה ּׁשּמּוׁש וכל מהם , אחד ׁשל ׁשמֹו אפּלּו מהם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָנעלם
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ישׂ רא�, דּ עבדין חוֹ בא כּ � ּת �יא, דּ בהוּ  ¥¨§¦¦§©§¨¨¨§©§¦¦§בּ גין
בּ גין טעמא. מאי דּ בׁש מיּ א. אבוּ הוֹ ן ¦§¨£©©¨©§¦§£¥©§�גבּ י

ע מ�אכין דּ כ� ׁש א ׁש ּמ וּ  ידעין הווֹ  אין□דּ ישׂ רא� §¦§¨¥£©§¦¦¨§¨©§¨¦¦¨¦
אפי �הוּ , אניס ו�א דּ חד□דּ בׁש מיּ א, ׁש מא וּ  §¦§©¨§¨¨¦§£¦§¨§¨

דּ �הוֹ ן. ׁש א ׁש ּמ וּ  וכ� §¦¨¦¨§§©¦מנּ ייהוּ ,

óã
á"ò á"é÷דּ הווֹ וּ בתרין חד, אבתרייהוּ . טעאן הוי סטרין ¦§¥¦§¦£¥¨¨£©§©§©©£

דּ �הוֹ ן, חי�א �אמׁש כא §¦¨¥¨¨§©§¦§©ידעין
�אוּ מאה ידעי דּ הווֹ  וחד, בּ ארעא. וּ מזּ �י ¨¨§¥§©£©©§¨§©§¥¨©¨©¨Ÿ§דּ כּ כביּ א
קוּ דׁש א בּ עא דּ א וע� דּ אצטריכוּ . מה בּ כ� ¨§¨¨¨©§¦§§¦§©¨§�וֹ ן,
�הוי דּ בּ הוֹ ן וכיון ודינא. ריב בּ הוּ  �מעבּ ד הוּ א ¥¡¤§¦¨¥§¨¦§¦§©§¤§¦§בּ רי%
בּ יּה  יהוי �א דּ הא נפ� ׁש �ׁש וּ �א כּ � ודינא, ¥¥¡¤¨¨§©¨¨§¦¨¨¦§¦ריב
ותׁש מענה וגוֹ '. ריב קוּ ם כּ %, וּ בגין ¨§©§¦§§¦©¦§¨§©ּת וֹ ע�ּת א.

קוֹ �". á"ò)הגּ בעוֹ ת á"é÷ óã)א גּ בעוֹ ת. אינּ וּ ן□מאן ין ©§¨¤©¦§¦¥¦
á"ò)אּמ הוֹ ת, è"ô÷ ,á"ò è"÷)דּ אקרוּ ן äî)דּ רגּ ין íéìäú) ¦¨©§¦§¦§

הגּ ב ותׁש מענה כּ % וּ בגין וגוֹ ', אחריה עוֹ תבּ תוּ �וֹ ת §©£¤¨§§¦©§¦§©§¨©§¨

ּכחםּובׁשני  את  למ ׁשְך יֹודעים ׁשהיּו - אחד  אחריהם. טֹועים היּו צדדים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּבכל להׁשּביעם איְך י ֹודעים ׁשהיּו - ואחד לארץ. והּמזלֹות  הּכֹוכבים ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשל
וכיון ודין. ריב ּבהם לעׂשֹות  הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש רצה ולכן ּׁשהצטרכּו, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמה
ּתֹועלת , ּבֹו תהיה לא ׁשהרי נ ֹופלת , הּׁשלׁשלת  ּכל  ודין, ריב יהיה  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּבהם
אּלה  הּגבעֹות? מי קֹולְך, הּגבעֹות ות ׁשמענה וגֹו'. ריב  קּום ּכְך ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּומ ּׁשּום 
ּכְך ּומּׁשּום וגֹו', אחריה  ּבתּול ֹות ׁשּנקראֹות הּדרג ֹות הא ּמה ֹות, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָהן
ׁשה ׁשּתּתפּו עד יׂשראל ע ֹוׂשים היּו ׁשּכְך ק ֹולְך. הּגבעֹות  ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָותׁשמענה 

ּתחּתֹונֹות . ְְִַָּבדרגֹות 
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דּ אׁש ּת ּת פוּ  עד ישׂ רא�, עבדי הווֹ  דּ הכי ¨©§¦§©¥¨§¦¥§©£¦¨§¤קוֹ �".
ּת ּת אין. ¦¨©¦§©§בּ דרגּ ין

בּ מּת א סבא, �אהדּ רא דּ אית קדמאין,□חזי, ין ¨£¥§¦§¨©§¨¨¨§¦¦©§¨¦
דּ אׁש ּת ּת פוּ  עד ישׂ רא�, עבדי הווֹ  ¨©§¦§©¥¨§¦¥§©£¦¨§דּ הכי
�וֹ ן אתקיפוּ  סגּ י אמרן, דּ קא יר% ּת ּת אין ¦§©¦©¨¨©¨§¥¨¦¨©¦§©§בּ דרגּ ין
�ההוּ א אחמי הוה מרדּ כי יר%. בּ ההוּ א ©§¥§©¨£©§§¨¥¨©§¥¨§¦ישׂ רא�,
רגיז, הוה דּ א וע� דּ י�יּה , יר% ההוּ א דּ המן ¦¨¨£¨©§¥¦¥¨©¨¨§¨̈רׁש ע

חמוּ □מ בּ הדיּה . �יּה  ארגּ יז ואיהוּ  �יּה , דּ אתחזי ה ¦¨§¦§¨¥¥§¦©§¦¥©£¥¨
כּ תיב, מה æë)חבריּ יא, úéùàøá)את רבקה וּת קּ ח ©§©¨©§¦©¦©¦§¨¤

בּ א וגוֹ '. החמדת הגּ ד� בּ נּה  עשׂ ו ׁש ין□בּ גדי �בוּ  ין ¦§¥¥¨§¨©¨Ÿ©£ªŸ§§¦¥§¦
בּ רכּ אן מכּ � �יּה  ואּפ יק דּ י�יּה , גּ ז� ¨§¦¨¦¥¦©§¥¦©¨¥¦דּ י�יּה ,

וּ מבּ כרוּ תא. ¨¦§¦¥¦דּ י�יּה ,

דּ י�יּה ,וּ בגין רתיכין אׁש כּ חוּ  דּ קא עי�ה כּ %, §¦©¦¨§¨©§¨§¦¦¦¥
דּ רבּ נן �מאני דּ �הוֹ ן דּ חוּ פיא איהוּ  ¨¨©§¥¨§§¦¨§§¦¨¨©§�רבּ נן,

עד ּבא יׂשראל עֹוׂשים  היּו ׁשּכְך ראׁשֹונים, לדברים  זקן, לחזר, ׁשּיׁש ּוראה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ
יׂשראל את  התקיפ ּו הר ּבה ׁשאמרנּו, הּירְך ה ּתחּתֹונֹות. בּדרגֹות  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשהׁשּתּתפּו
ולכן ׁשּלֹו, ירְך אֹותּה את הר ׁשע  המן לאֹות ֹו מראה היה מרּדכי  הּירְך. ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָּבא ֹותּה
- ּכת ּוב מה החברים  ראּו עּמֹו. אֹות ֹו הר ּגיז  והּוא  לֹו, ׁשּנראה ּדבר רֹוגז , ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָהיה

כז) ה ּללּו(בראשית  ּבּלבּוׁש וגֹו'. החמדת הּגדל ּבנּה עׂשו  ּבגדי את  רבקה  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻו ּתּקח
ּומה ּבכֹורה . ּברכֹותיו  מּכל  אֹות ֹו והֹוציא אֹות ֹו ּגזל ְְְִִִֵֶַַָָָָׁשּלֹו

עםּומּׁשּום  ׁשּלהם החּכּוְך הּוא  לחכמים ׁשּלֹו הּמרּכב ֹות ׁשּמצא ּו העּלה  ּכְך, ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
היּו הּדברים ׁשני  וא ּלּו ׁשּלהם. ולּבגדים  ׁשּלהם לירכים ּתמיד רּבֹותינּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבגדי 

הּצ א ּלא ׁשל עּלה להם  ואין אֹותם , מּמּנּו ׁשּגזל ּו מ ּׁשּום  זה  וכל האחר, ד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
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וא(÷à"é)ּת דיר. דּ �הוֹ ן. וּ �מאנין דּ �הוֹ ן. ין□�ירכין ¨¦§©§¦¦§§¨¦¦§§¦¥
מ �וֹ ן□ּת רין דּ גז�וּ  בּ גין דּ א וכ� הווֹ , אחרא דּ סטר ין §¥¦¦¦§¨©£¨¨§¨¨§¦§¨§

א עי�ה �הוּ  �ית הני□מנּ יּה . כּ %, וּ בגין �רבּ נן. א ¦¥¥§¦¨¤¨§©¨¨§¦©¨¥
והני איהוּ , דּ �הוֹ ן מחוּ פיא בּ �וּ  דּ קא דּ רבּ נן ¦¨§¦§¦¨§¥¨¨§¨¨©§¦̈מאני
הווֹ , וּ מדּ �הוֹ ן ודּ אי. הוּ א מנּ ייהוּ  ׁש �הי, דּ  ¨§¦¦©©§©¦¥§©§¦§̈בּ רכי
בּ עאן מנּ ייהוּ . דּ הווֹ  וּ מּמ ה עי�ה, נט�י ¨¨§©¦£©©¦¨¦¥§©§¦וּ מנּ הוֹ ן
דּ א וע� אה�ים, ׁש ב יוֹ  דּ ההוּ א כּ ��א דּ אינּ וּ ן ¨©§¦¨Ÿ¥©§¨¨§¦§¨¨©§�רבּ נן,

מ �ית דּ א וע� עי�ה, בּ �א עי�ה בּ �א□�ית ה, ¥¦¨§¨¦¨§©¨¥¦¨§¨
מ וכ� �אתריּה .□דּ ינא, ּת ב ה ¦¨§¨¦¨¨§©§¥

ã)אמר,ׁש �מה úìä÷)� ּכ את ואראה אני וׁש בּת י §Ÿ¨©§©§¦£¦¨¤§¤¤¨
והנּ ה ה מׁש  ּת חת נעשׂ ים אׁש ר ¥¦§¤¨©©©¦£©¤£¦£̈העׁש וּ קים
ׁש קיהם עוֹ  וּ מיּ ד מנחם �הם ואין העׁש וּ קים ¤¥§©¦¥©§¤¨¥§¦£¨©§¦דּ מעת

בּ יּה , ארמיזנא קרא האי מנחם. �הם ואין (÷à"éכּ ח Ÿ©§¥¨¤§©¥©§¨©§¦§¨¥
(á"ò ׁש אב� ּת בואּת מר. אתר מאן וכי אני, בּת י §¦§©£¨©§¦£¦§¦¥¨£¨¨

מהחּכּוְך מתּבּלים הם החכמים ׁשל  הּלל ּו ה ּבגדים ּכְך ּומּׁשּום  ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלחכמים.
נ ֹוטלים ּומהם הי ּו, ּומּׁשּלהם  וּדאי, מהם זה  הּלל ּו הּכֹוׁשלֹות והּברּכים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּלהם,
ׁשּיֹוׁשב  אֹות ֹו ׁשל ּכלל  ׁשהם  לחכמים, ור ֹוצים מהם. ּׁשהיּו ּומּמה  ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּתֹואנה,
למקֹומ ֹו. ׁשב ּדבר וכל דין, ּבלי ּדבר  אין ולכן  עּלה, ּבלי עּלה אין ולכן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָָָָֹאהלים ,

ד)אמר,ׁשלמה נעׂשים(קהלת א ׁשר  העׁשּוקים ּכל את ואראה אני וׁשבּתי ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ואין ּכח עׁשקיהם ּומּיד מנחם להם ואין העׁשּוקים ּדמעת והּנה הּׁשמׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹּתחת
מקֹום מאיזה וכי  אני, ׁשבּתי  אבל ונתּבאר . ב ֹו רמזנּו הּזה  הּפסּוק מנחם. ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלהם
ּדבר  ואמר מּקדם ּכמֹו ׁשב זה ּדבר ׁשאמר  לאחר נאמר , אם ׁשלמה? ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹׁשב

ואראה . ׁשבּתי אבל יפה. - ְְֲִֵֶֶֶַַָָָאחר
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מ דּ אמר �בתר נימא, אי ּת ב□ׁש �מה. דּ א, ה §ŸŸ¦¦¨§¨©§¨©¦¨¨¨
מ ואמר ׁש בּת י□כּ מ�קדּ מין, אב� יאוֹ ת אחרא, ה §¦§©§¦§¨©¦¨¨¢¨¥£¨©§¦

à"ò)ואראה â"ìø àø÷éå). ¨¤§¤

בּ צפרא,ּת ּמ ן ׁש �מה אקדּ ים הוה יוֹ מא בּ כ� ּת נינן, ©¨¨¥¨§¨¨£¨©§¦§ŸŸ§©§¨
דּ חמי, מה וחמי מזרח, �סטר אנּפ וֹ י ׁש וּ י ¥¨§©¥¨§¨§¦©§¦§©¥©¥£©והוי
ּת ב והדר דּ חמי מה וחמי דּ רוֹ ם, �סטר ּת ב ¨¨¨§¥¨§©¥¨§¨©§¦¨©¨§וּ �בתר
ׁש יּה . רי וזקיף עינוֹ י מאי% ּת ּמ ן. וקאים צפוֹ ן, ¥¥¦¨§¥¦¨¨©¦¨§¨©§¦�סטר

דּ עננא,בּ האי ועּמ וּ דא דּ א א עּמ וּ דא הא ׁש עתא, §©©£¨¨©¨§¤¨§©¨©£¨¨
הוה דּ עננא, עּמ וּ דא ההוּ א וע� אתיין, ¨£¨¨£©¨©©©§¨§©£הווֹ 
ותקּ יף, רברבא הוּ א נׁש רא וההוּ א חדא. נׁש רא ¦©§¨§§©¨§¦©§¨£¨§¦¥̈אתי
דּ א א, עּמ וּ דא גּ בּ י ע� ימינא, גּ דּפ א אתי, הוה ¨¤§¨©¥©©¨¦§¨§©¥¨¨£¥§וכן
דּ עננא. עּמ וּ דא גּ בּ י ע� שׂ מא�א, וגדּפ א ¨¨£©¨©¥©©¨¨§¨§©§¨§וגוּ פא
אתא בּ פוּ מהא, טרפין ּת רין מייתי הוי נׁש רא ¨¨¨¨§¦§©¥§¥§©¦£¨§¦©§וההוּ א
נׁש רא וההוּ א דּ א א, ועּמ וּ דא דּ עננא, ¨§¦©§¨¤§¨©§¨¨£©¨©עּמ וּ דא

מ�כּ א. ׁש �מה דּ  �קמיּה  וסגדּ ין ¨§©ŸŸ§§¥¨§¦§©§§©̈ע�ייהוּ ,

מזרחׁשם לצד ּפניו ׂשם והיה  ּבּבקר ׁשלמה מק ּדים היה  יֹום  ּבכל ׁשנינּו, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּכְך ואחר ּׁשרֹואה, מה ור ֹואה  ּדרֹום לצד ׁשב ּכְך ואחר ּׁשר ֹואה , מה ְְְְְֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָורֹואה 

רא ׁשֹו. ּומרים  עיניו מנמי ְך ׁשם. ועֹומד צפֹון לצד ְְְִִֵֵֵַַָָָָֹׁשב

היה ּבּׁשעה  הענן עּמּוד אֹותֹו ועל באים, הי ּו ענן ועּמּוד אׁש עּמּוד  הרי הּזֹו ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָ
ּגּבי  על ימין ּכנף ּבא: היה וכְך וחזק. ּגד ֹול הּוא  הּנׁשר ואֹות ֹו אחד , נׁשר ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּבא 
מביא  היה נׁשר ואֹותֹו הענן. עּמּוד ּגּבי על  ׂשמאל וכנף והּגּוף האׁש, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹעּמּוד 
עליהם, הּנׁשר ואֹותֹו האׁש, ועּמּוד הענן עּמּוד ּבא  ּבפיו. עלים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשני

הּמלְך. ׁשלמה לפני ְְְֲִִִֵֶֶַַֹֹּומׁשּתחוים
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אינּ וּ ןאתא �יּה  ויהיב �קמיּה , וּ מאי% נׁש רא, ¨¨¦§¨¨¦§¨¥§¨¦¥¦
מריח והוה מ�כּ א, ׁש �מה �וֹ ן נטי� ©¦¥¨£©¨§©Ÿ§¦¨¦§©טרפין,
דּ נוֹ פ�, איהוּ  דּ א ואמר סימן, בּ הוֹ ן ידע והוה ¥§¦¨©¨§¨¦§©¨¨£©§בּ הוּ ,
הווֹ , טרפין דּ תרין ׁש עתא בּ  עינים. דּ ג�וּ י איהוּ  ¨¦§©¥§¦¨£©§¦¨¥§¦¦¨§ודא

דּ תרווייהוּ , ידע à"ò)הוה ç"ø ÷ìá)עינים וּ ג�וּ י נוֹ פ� £¨¨©§©§©§¥§¥¨¦
מ �יּה  �אוֹ דעא ין.□בּ עאן ¨¨§¨¨¥¦¦

חקיקמה דּ הוה ׁש ּפ נקא, בּ גוּ  כּ רסייּה  חתים עביד, ©¨¦¨¦ª§§¥§§©§¨§£¨¨¦
דּ חקיק עזקא נטי� ואיהוּ  קדּ יׁש א. ׁש מא ¦¨§¨§¦¦¨¦§¨¦©¨§¥בּ יּה 
ההוּ א ע� ורכיב �אגרא, וס�יק קדּ יׁש א, ׁש מא ©©¦¨§¨§¦§¦¨§¨¦©¨§¥̈ע�יּה 

מסּת  הוה נׁש רא, וההוּ א �יּה . ואזי� ק,□נׁש רא, ¦§¨§¨¦¥§©¦§¨£¨¦§¨©
אתחׁש % הוה עבר, דּ איהוּ  אתר וּ בכ� עננין, ¨£§¦¨£©¨¦§¨£¨§¦¨£§�רוּ ם
נהוֹ רא, דּ אתחׁש % אתר בּ ההוּ א דּ הווֹ  חכּ ימי ¨§¨£§¦§¨£©§£©¥¦©¨§נהוֹ רא.

אמר והווּ  ידעי, אזי�,הווֹ  הא מ�כּ א ׁש �מה י, £©§¥©£©§¥§ŸŸ©§¨¨¨¦

ׁשלמה ּבא ה ּמלְך אֹותם ל ֹוקח עלים. אֹותם לֹו ונתן  לפניו, והנמיְך ה ּנׁשר  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
העינים. ּגלּוי וזהּו הּנֹופל, זהּו ואֹומר: סימן ּבהם יֹודע והיה ּבהם, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּומריח
רֹוצים - עינים ּוגלּוי נ ֹופל  - ׁשּׁשניהם יֹודע היה  היּו, עלים ׁשּׁשני ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבׁשעה

דברים. ְְִִָלהֹודיעֹו

ונֹוטלמה הּקד ֹוׁש, הּׁשם ּבֹו חקּוק  ׁשהיה ּבחֹותם ּכסאֹו את  חתם  עׂשה? ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
והֹולְך ה ּנׁשר  אֹות ֹו על  ורֹוכב  לּגג ועֹולה  הּקד ֹוׁש, הּׁשם עליה  ׁשחקּוק ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָטּבעת 

לרּום מתעּלה  היה  נׁשר ואֹות ֹו היה ל ֹו. עבר, ׁשה ּוא מקֹום ּובכל העננים, ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
והיּו יֹודעים, היּו הא ֹור, ׁשחׁשְך הּמקֹום ּבאֹותֹו ׁשהיּו החכמים נחׁשְך. ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָהא ֹור
היה  מק ֹום לאיזה  יֹודעים ולא ּכאן. ועֹובר הֹול ְך הרי ה ּמלְך ׁשלמה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹאֹומרים:
ּומחׁשיכים ׁשה ֹולכים עננים היּו ׁשהם אֹומרים, היּו ׁשם ׁשהיּו הּטּפׁשים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהֹולְך.

העֹולם. ֶָָאת 
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ׁש ין טּפ  אזי�. הוה אתר �אן ידעי ו�א הכא, ¦§¦¦¨¨£¨£¨§¥§©¨§¨¨©§©§ואעבּ ר
אז�י דּ קא אינּ וּ ן, הווֹ  עננין אמרי, הווֹ  ּת ּמ ן, ¥§©¨§¦£¦¨£¥§©£¨©£©דּ הווֹ 

ע�מא. ¨§¨¦¨§וחׁש י%

עדגּ בּה  ּפ רסין, מאה ארבּ ע וּ פרח בּ הדיּה , נׁש רא ¨©¦§¨©£¥¨©©§©§¨©§¦©
ּת רמוּ ד איהוּ  ותּמ ן חׁש וֹ %. �טוּ רי §©¦¨©§¨¥§¨¨§דּ מטא
ׁש יּה , רי זקיף ּת ּמ ן. נחית ואיהוּ  בּ הרים, ¥¥¦¨¨©¦¨¦§¦¨§¨§¦©בּ ּמ דבּ ר
דּ אצטרי%. מה כּ � ּת ּמ ן ידע והוה חׁש וֹ %, טוּ רא ¦§§¦§©¨¨©©¨¨£©¨¨¥¨§וחמי
נׁש רא ע� רכיב הוה יעוּ �. דּ תּמ ן ידע ¨§¦©¦¨¨£¥¨©§©¨¨£©והוה

אתר□כּ מ ההוּ א עד טוּ רין, �גוֹ  ועא� וטאס קדמין, §¦§©§¦§¨§¨§¦©©£¨
ואמר, בּ חי�א קרא ּת מן, åë)דּ זיתא äéòùé)יהו$ §¥¨©¨¨¨§¥¨§¨©§Ÿ̈

וגוֹ '.ע יחזיוּ ן בּ � יד" §¨¤©§¨¨̈רמה
óã

à"ò â"é÷עזקאעא� ׁש וּ י אתר, �ההוּ א דּ קריב עד ּת ּמ ן, ¨©¨©§¨¦§©£¨©¥¦§¨
מה כּ � ידע הוה ותּמ ן וקריב, ©¨©¨¨£¨©§¦¨§§©̈קמייהוּ ,

החׁשְך.הגּבי ּה להרי ׁשּמּגיע עד ּפרסאֹות , מאֹות  ארּבע ּופֹורח עּמֹו הּנׁשר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹ
הר  ורֹואה ראׁשֹו מרים ׁשם. יֹורד והּוא ּבהרים, ּבּמד ּבר ּתרמּוד הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשם
על רֹוכב היה י ּכנס. ׁשּׁשם  יֹודע והיה ּׁשּצריְך, מה ּכל יֹודע היה וׁשם ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָחׁשּוְך,
ק ֹורא  הּזית, ׁשּׁשם מק ֹום א ֹותֹו עד  ההרים לת ֹוְך ונכנס וטס ּכמּקדם , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּנׁשר

וגֹו'. יחזיּון ּבל  ידְך רמה ה ' וא ֹומר, ְְְְֱִֵֶַַָָָָבחיל 

היה נכנס  ו ׁשם וקרב, לפניהם טּבעת  וׂשם מקֹום, לאֹותֹו ׁשּקרב עד לׁשם, ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
אֹומרים ׁשהיּו ּכיון לדעת . ׁשרצה זרֹות חכמֹות  מא ֹותן ּׁשרצה  מה ּכל  ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָיֹודע
ׁשהיה  ּכיון למקֹומֹו. ו ׁשב נׁשר , אֹותֹו על רֹוכב היה אז ּׁשרצה, מה  ּכל  ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָלֹו
נכּבדה . חכמה  ּדברי ּבדעּתֹו מד ּבר והיה ּבדע ּתֹו התיּׁשב ּכסאֹו, על ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָיֹוׁשב 
ׁשבּתי  ּדר ְך, מאֹות ּה וּדאי ׁשבּתי ואראה. אני וׁשבּתי אֹומר, היה ׁשעה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבא ֹותּה

העׁשּוקים. ּכל  את ואראה ואז , ּובדעּתי. ּבלּבי והתיּׁשבה חכמה  (וכימאֹות ּה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
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כּ יון �מנדּ ע. דּ בעי נוּ כראין, חכמתן מאינּ וּ ן ¨¥©§¦§¥¨§¦¨§¨§§¨¦¥¥¨§דּ בעי
ע� רכיב הוה כּ דין דּ בעי, מה כּ � �יּה  אמרין ©¦¨¨£¥§¥¨§©¨¥¦§©£©דּ הווֹ 

à"ò)ההוּ א â"é÷ óã)דּ הוה כּ יון �אתריּה . ותב נׁש רא, ©¦§¨§¨§©§¥¥¨§£¨
ממ והוה בּ דעּת יּה  אתיי ב כּ וּ רסייּה , ע� �□יתיב ¨¦©§§¥¦§¨©§©§¥©£¨§©¥

מ הוה□בּ דעּת יּה  ׁש עתא בּ ההיא יקּ ירא. דּ חכמתא ין §©§¥¦¦§¨§§¨©¦¨§©¦©£¨£¨
מההוּ א ודּ אי ׁש בּת י ואראה, אני וׁש בּת י ©¥©©¦§©¤§¤¨¦£¦§©§©̈אמר,
בּ �בּ אי ואתייׁש בת חכמתא, מההיא ׁש בּת י ¨¦§¦¨§§¦§¨§§¨¦©¥¦§©¨§̈ארחא,
וכי העׁש וּ קים. כּ � את ואראה וּ כדין ¦§¦£¨¨¤¤§¤¨¥§¨§©§וּ בדעּת אי.
העׁש וּ קים כּ � את אמר דאיהוּ  בּ ע�מא אינּ וּ ן ¦©£¨¤¨£¦§¨§¨§¦¦¦§זעירין
(.àëìî äîìù éîç äåä ,àîìòá ååäã ïé÷éùò ìëã êúòã à÷ìñ à"ð)

א□א עׁש וּ קים מאי ינוֹ קין□א, אינּ וּ ן אמר. דּ הוּ א ין ¤¨©£¦¦¥§¨©¦§¦
דּ אּמ הוֹ ן בּ ּת וּ קפא מכּ ּמ הדּ מתין עׁש וּ קים דּ קא , §¥¦§§¨§¦§§¨£¦¦©¨
ע בּ אתר עׁש וּ קים דּ �עי□סטרין, ועׁש וּ קים□אה א, ¦§¦£¦©£¨¦¨¨¦§¥¨©£¦

אב� הוּ א, והכי אּת ערוּ , חבריּ יא והא ¨£¦¨§¨§¦¨©§©¨§¨©§�תּת א.
אימא סבא בּ חי�%. אּת ער סבא, קוּ ם אינּ וּ ן. ¨¥¨¨¨¥§©§¦¨¨¦¦¦©סגּ יאין

ּת ימא. דּ חי�וּ  בּ �א דּ ודּ אי ¨¥¦§¨§©©§¨¦מי�%,

העשוקים ) כל  את אמר שהוא בעולם  הם  שהיו .מעטים  העשוקים  שכל דעתך על (העלה

המלך?!) שלמה רואה היה אֹותםבעולם אמר ? ׁשהּוא הּללּו העׁשּוקים מי ֲִִֶֶַַָָָָָאּלא
- צדדים  מ ּכּמה  עׁשּוקים הם  ׁשהרי אּמֹותיהם, ּבחיק ׁשּמתים ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָהּתינֹוקֹות
החברים, התעֹוררּו והרי למּטה . ועׁשּוקים ׁשּלמעלה, עליֹון ּבמקֹום  ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָעׁשּוקים 
ׁשּוּדאי  ּדבר ְך, אמר זקן, ּבכחְך. התעֹורר  זקן, ק ּום הם. ר ּבים אבל הּוא, ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹוכְך

ּפחד . ּבלי ְִַַַֹּתאמר 
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עׁש יק�ית איהוּ  דּ הוה עׁש וּ קים, כּ אינּ וּ ן עׁש וּ ק ¥¨§¦£¦§£¨¦¨¦
כּ מה �אחרא, מּת �תא אוֹ  ¨§¨¢¨§¨¨§¦¨¦§©§בּ קדמיתא,

ë)דּ כתיב, úåîù)בּ ני וע� בּ נים ע� אבוֹ ת עוֹ ן ּפ וֹ קד ¦§¦¥£¨©¨¦§©§¥
ׁש  ע� רבּ עים.□בנים וע� ׁש ים ¨¦©¦¥¦§©¦¥¦

ואמרהי" צווח מ�כּ א ׁש �מה עׁש יק. çë)הוה éìùî) ¥£¨¨¦§Ÿ©§¨¨©§¨©
יתמכוּ  א� ינוּ ס בּ וֹ ר עד נפׁש  בּ דם עׁש וּ ק §§¦©¨©¤¨¨§¨¨̈אדם
אוֹ  בּ נוֹ , אוֹ  הוּ א, נפׁש , בּ דם עׁש וּ ק, דּ הוּ א כּ יון §¤¤©§¨§¨¥בוֹ .
ינוּ ס בּ וֹ ר עד דּ כתיב בּ טיק�א, עׁש וּ קין יהוֹ ן בּ נוֹ , ¨©¦§¦¨§¦§¦£§§¤בּ ן
מאתר ינוּ ס רק בּ וֹ ר ההוּ א עד בוֹ . יתמכוּ  ¨£¥¨©©©§§¦©א�
דּ איהוּ  כּ יון ע�מא. בּ האי בּ וֹ  יתמכוּ  וא� ¦§¨¥¨§¨©§§§¦©§¨¦©קדּ יׁש א,
עׁש וּ קים �הווֹ  זרעיּה , אוֹ  איהוּ , נפׁש , בּ דם ׁש וּ ק ¦£¡¤¥§©¦¤¤©§̈ע

אחרא. סטרא ¨¢¨¨§¦©¥מההוּ א

אמראית דאּת  כּ מה עׁש וּ קים, מ אר עׁש וּ ק, ¦¨¦§¨£¦§¨§©§¨¥
(èé àø÷éå)עבר איהוּ  רע". את תעׁש וֹ ק ©¨¦£¥¤£©�א

מּׁשלי ׁשי אין  אֹו ּבהתחלה, ע ׁשּוק הּוא ׁשהיה עׁשּוקים , ּכאֹותם  ע ׁשּוק ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָ
ּכּכת ּוב לד)לאחר, עֹון(שמות  ׁשּלׁשיםּפקד על בנים ּבני ועל ּבנים על אבֹות  ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹ

רּבעים. ְִִֵַועל

וא ֹומר,איָך צ ֹווח הּמלְך ׁשלמה עֹוׁשק? כח )היה  נפׁש(משלי ּבדם  עׁשק אדם ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ
ּבן אֹו ּבנֹו אֹו הּוא  נפׁש, ּבדם עׁשּוק ׁשהּוא  ּכיון בֹו. יתמכּו אל  ינּוס ּבֹור  ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָעד
אֹותֹו עד  בֹו. יתמכּו אל ינּוס  ּבֹור עד ׁשּכתּוב ּבמאזנים, עׁשּוקים יהיּו ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָֹּבנֹו
עׁשּוק  ׁשהּוא ּכיון הּזה. ּבעֹולם בֹו יתמכּו ואל קדֹוׁש, מּמקֹום  ינּוס רק ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּבֹור

האחר . הּצד מאֹות ֹו עׁשּוקים יהיּו זרעֹו אֹו הּוא נפׁש, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָּבדם

עבר י ׁש הּוא רעְך. את תעשק לא  ׁשּנאמר ּכמֹו עׁשּוקים, מּׁשאר  עׁשּוק ְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
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אחרא. סטרא מההוּ א בּ בנוֹ י, עׁש וּ ק איהוּ  ¨¢¨¨§¦©¥§¦¨¦©¨§ועׁש ק,
ׁש �מה, אמר העׁש וּ קים. כּ � את אמר, כּ % ŸŸ§©¨¦£¨¨¤©¨¨¦§וּ בּ גין
דּ עׁש ק. סטרין בּ כ� עׁש וּ קים, אינּ וּ ן בּ כ� ¨£©¦§¦¨§¦£¦¨§¨§¦̈קאימנא

ה מׁש .ואמאי ּת חת נעשׂ וּ  אׁש ר עׁש וּ קים. אינּ וּ ן ©£©¦£¦£¤©£©©©¨¤
מאי �יּה , מבּ עי גּ רוּ  אׁש ר נעשׂ וּ , ©¥¥¨¦¨¤££©¤£אׁש ר
עשׂ יּ יה �או �ׁש בחא, איהי עשׂ יּ יה אי נעשׂ וּ . ¨¦£¨¨¨§¦¦¦¨¦£¦£©¤£אׁש ר

א �עי□דּ �הוֹ ן ׁש מׁש א.□א מן א ¦§¤¨§¥¨¦¦§¨

אאב� נעשׂ וּ . הי% נעשׂ וּ . דּ עׁש וּ קים□ודּ אי כּ יון א £¨©©©£¥©£¤¨¥¨§£¦
ע�מא. �האי אתיין אמאי ּת ּמ ן, ¨§¨©§¨§©©£¨©¥¥מרוּ חיהוֹ ן

וּ בגוּ פא□א בּ רוּ חין אתעבידוּ  נעשׂ וּ , ודּ אי רוּ חין א ¤¨¦©©©£¦§¨¦§¦§¨
דּ �הוֹ ן,בּ ה גּ וּ פא דּ אׁש ּת כ�� כּ יון ע�מא, אי §©¨§¨¥¨§¦§¨§©¨¦§

�כ�וּ כא בּ �א ונקי ז% בּ גוּ פא רוּ חא ההוּ א ¨§¦¨§¦¨§©¨§¨©¦¨§¦§ואתעביד
כּ מה גּ וּ פא, אתעׁש ק כּ דין ע�מא, בּ האי ¨§¨¨£§¦¥§¨§¨©§¦§דּ חוֹ בין,

ּכל את אמר ּכְך ּומּׁשּום האחר, הּצד מא ֹותֹו ּכבניו, ע ׁשּוק הּוא ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָוע ׁשק,
ׁשעׁשק. הּצדדים ּבכל עׁשּוקים אֹותם ּבכל  עמדּתי ׁשלמה, אמר ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֹהעׁשּוקים.

היה ול ּמה  ּגרּו אׁשר נעׂשּו? אׁשר הּׁשמׁש. ּתחת נעׂשּו אׁשר עׁשּוקים? הם ְֲֲֲֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּלהם ע ׂשּיה  אין לׁשבח, היא העׂשּיה אם  נעׂשּו? אׁשר ּזה מה להיֹות ! ְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָצרי ְך

הּׁשמׁש. מן  למעלה ְְִֶֶֶַַָָאּלא

ּבאיםאבל  ל ּמה  ׁשם , מרּוחם ׁשעׁשּוקים ּכיון  אּלא נעׂשּו? איְך נעׂשּו. וּדאי ֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּכיון הּזה. ּבעֹולם וג ּוף בר ּוחֹות נעׂשּו נעׂשּו, רּוחֹות ו ּדאי אּלא הּזה? ְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָלעֹולם
חטאים ׁשל לכלּוְך ּבלי ונקי זְך ּבגּוף  רּוח אֹותּה ונעׂשתה ׁשּלהם  ה ּגּוף ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנתקן
יֹותר  ּבֹו ׁשּנהנה  הּגּוף וזה ּו הר ּוח. ׁשּנעׁשקה ּכמֹו הּגּוף נעׁשק אז הּזה , ְְְֱֱֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבעֹולם
בגּופים. נעׂשּו ולא ׁשם, מרּוחֹות מינים ּבכּמה  אחרים  עׁשּוקים ויׁש ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹמהּכל.

נעׂשּו. אׁשר עׁשּוקים  הם אּלה ֲֲֲֲִֵֵֶֶַָאבל
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בּ יּה  דּ אתהני גּ וּ פא, איהוּ  והאי רוּ חא. ¥¥£§¦§¨¦©§¨¨£§¦§דּ אתעׁש ק
מכּ  זינין□יּת יר בּ כּמ ה אית, אחרנין ועׁש וּ קין א. ©¦¦Ÿ¨©£¦©£¨¦¦§©¨¦¦

א אב� בּ גוּ פין. נעשׂ וּ  ו�א ּת ּמ ן, אינּ וּ ן□מרוּ חין ין, ¥¦©¨§¨©£§¦£¨¦¥¦
נעשׂ וּ . אׁש ר £©¤£¦£עׁש וּ קים

נׁש אאית בּ ני ואטרחוּ  נעשׂ וּ , אׁש ר אחרנין, ¦©£¨¦£¤©£§©§¨§¥¨¨
אּת תא דּ עׁש יק מאן איהוּ . וּ מאן ¨§¦¦¨§©¦©¥¨§�מאריהוֹ ן.

בּ אתגּ  אוֹ  בּ טמירוּ , ו�דּ א□דּ חבריּה  וההוּ א ייא. §©§¥¦§¦§¦§©§¨§©©§¨
רעוּ תא בּ �א איהוּ , עׁש וּ ק מנּ ייהוּ , ¨§¨§¦¨§©¦¦§§¦§דּ אתי�יד
עוֹ בדין אינּ וּ ן דּ אּת תא, בּ ע�ּה  ידע ו�א ¦¨¦¨§¦§¨§©©¨¨§¦¨§דּ מאריהוֹ ן,
�מעבּ ד הוּ א בּ רי% �קוּ דׁש א ואטרחוּ  אינּ וּ ן, ©§¤§¦§¨§§¨§©§¦¦£עׁש וּ קין

א צוּ רה, �וֹ ן וּ �ציּ ירא גּ וּ פא, אׁש ר□�וֹ ן עׁש וּ קים ין ¨§©§¨¨¦¥£¦£¤
בּ גין כּ רחא. ע� דּ �הוֹ ן, גּ וּ פין ודּ אי נעשׂ וּ  אׁש ר ¦§¨§¨©§¦¦©©£©¤££©נעשׂ וּ .

אמר, מ�כּ א ׁש �מה ã)כּ %, úìä÷)� ּכ את ואראה ¨§Ÿ©§¨¨©¨¤§¤¤¨
אׁש ר אינּ וּ ן קאימנא, עׁש וּ קים זיני בּ כ� ¤£¦¨§¦¨¦£¥¦¨§¦£̈העׁש וּ קים,

בּ עשׂ יּ יה. ואתעבידוּ  ¨¦£©¦¨§¦§£©נעשׂ וּ 

ׁשעׁשק י ׁש מי הם? ּומי רּבֹונם. את אדם ּבני והטריחּו נעׂשּו, אׁשר אחרים ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
רצֹון ּבלי עׁשּוק, הּוא  מהם ׁשּנֹולד  ולד וא ֹותֹו ּבּגלּוי, א ֹו ּבּסתר חברֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאׁשת 
את  והטריח ּו ע ׁשּוקים, הם הּמעׂשים ׁשאֹותם האּׁשה ּבעל יֹודע ולא  ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹרּבֹונם,
אׁשר  עׁשּוקים אּלּו צּורה . להם ּולצּיר ּגּוף להם לעׂשֹות הּוא ּבר ּוְך ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּקדֹוׁש
הּמלְך ׁשלמה ּכְך מּׁשּום ּכרח. על ׁשּלהם הּגּופים ו ּדאי נעׂשּו א ׁשר  ְֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹנעׂשּו.

ד)אֹומר, אֹותם(קהלת עמדּתי, עׁשּוקים מיני  ּבכל העׁשּוקים, ּכל את  ואראה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ו  נעׂשּו ּבעׂשּיה .אׁשר נעׂשּו ְֲֲֲֲִֶַַַָ
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ïé÷ùòדּ הניכּ מה øúáìå ãéáòå éáø åðéà ,äìøòá åäéà øçà øáã) §¨§¨¥
(éëä äðéî äéìבּ ער�ה נעשׂ וּ  דּ כבר עׁש וּ קין, ¨§¨§£©¨§§¦£¦אינּ וּ ן

עׁש קין וּ �בתר �יּה , ועביד גּ וּ פא, וגדי� ונטי� ¦§©©¨§¥¦¨§¨¦¨§¦¨§¥©רבּ י
וע� נעשׂ וּ , אׁש ר עׁש וּ קים הרי �וֹ ן, ונט�ין מנּ יּה , ©§£©¤£¦£¥£¦§©§¥¦�וֹ ן

כּ �□כּ  ע� קאימנא ואמר, מ�כּ א ׁש �מה קאים א Ÿ¨¨¦§Ÿ©§¨§¨©¨¦§¨©¨
נעשׂ וּ . אׁש ר £©¤£¦£̈העׁש וּ קים

כּ והנּ ה העׁש קים, עם□דּ מעת דּ מעין, ׁש דין אוֹ  א §¦¥¦§©¨£ª¦Ÿ¨§¦¦§¦¦
ׁש דין אוֹ  הני הוּ א. בּ רי% קוּ דׁש א קמי ¦§¥¨¦§¨§¥¨¨£©טענה
ׁש נין, י"ג עד �וֹ ן, וגדי� �וֹ ן, רבּ י ער�ה דּ הא ¦§©¦¨§¥©¨§¨¨§¦§¦דּ מעין,
בּ רי% קוּ דׁש א �וֹ ן ונטי� מער�ה, �וֹ ן עׁש קין ¦§¨§¦¨§¨§¨¥¦§©©¨§וּ �בתר

%� הא כּ בר.הוּ א, נעשׂ וּ  אׁש ר עׁש וּ קין ¨¨£¦£¤©£§¨
óã

á"ò â"é÷וּ זמיניןעבר טענה, אית �וֹ ן �יּה . קט�ין עבירה ¨©£¥¨©§¦¥¦©£¨§¦¦
יוֹ מיּה  בּ ר ּת ינוֹ ק דּ ע�מא, מארי ¥©¦¨§¨§¥¨©�וֹ מר,

כך )ׁשאּלהּכמֹו ממנו , אותו  עושקים  כך  ואחר  ועושה, גדל  אינו בערלה, אֹותם(הוא ְֵֶֶָ
ואחר  אֹותֹו, ועׂשה  הּגּוף, וגדל ונטל והתרּבה בערלה , נעׂשּו ׁשּכבר  ְְְְְְְְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָָָעׁשּוקים ,
הּכל ועל נעׂשּו, א ׁשר עׁשּוקים הרי אֹותם, ולֹוקחים  מּמּנּו אֹותם  עֹוׁשקים ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכְך

נעׂשּו. אׁשר העׁשּוקים  ּכל  על עמדּתי ואמר, ׁשלמה  הּמל ְך ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹעמד

ּברּוְךוהּנה ה ּקדֹוׁש לפני טענה עם  ּדמעֹות ׁשֹופכים ּכּלם העׁשּוקים, ּדמעת ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֻ
ׁשלׁש עד  אֹותם ּומגּדלת  מרּבה  הערלה ׁשהרי ּדמעֹות, ׁשֹופכים א ּלּו ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּוא.
לֹוקח הּוא  ּברּוְך והּקד ֹוׁש מהערלה א ֹותם ע ֹוׁשקים ּכְך ואחר  ׁשנים , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָעׂשרה

ּכבר . נעׂשּו אׁשר עׁשּוקים  לְך הרי ְְֲֲֲֲִֵֶַָָאֹותם .

העֹולם,עבר ר ּבֹון לֹומר : ועתידים  טענה, יׁש להם אֹותֹו. הֹורגים - עברה ְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
יֹוֹו מאֹותֹו ׁשהרי הייתי, יֹומי ּבן אני  ּדין? אֹותֹו ּדנים ׁשחטא, יֹומֹו ּבן ֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָּתינֹוק

ׁשּכת ּוב ּבן, הּוא ּברּוְך הּקד ֹוׁש ל ֹו ב)ק ֹורא אני (תהלים  אּתה ּבני אלי אמר  ה' ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
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דּ הא הוינא, יוֹ מיּה  בּ ר אנא דּ ינא. �יּה  דּ יינין ¨§¨¥£¥©¨£¨¦¥¦§©¨§דּ חב,
(á"ò ç"ö),בּ ן הוּ א בּ רי% קוּ דׁש א �יּה  קרי יוֹ מא ¥¦§¨§¥¥¨¨©¥מההוּ א
á)דּ כתיב íéìäú)אניע$יהו אּת ה בּ ני א�י אמר ¦§¦§Ÿ̈¨©¥©§¦©¨£¦

(á"ò â"é÷ óã)בּ ר י�יד דּ ע�מא, מאריּה  י�דּת י", ©¦§¨§¨§¥¨¦§¦§©היּ וֹ ם
העׁש וּ קים אינּ וּ ן דּ מעת הרי �יּה , עבדין דּ ינא ¦£¨¦©§¦¥£¥¦§©¨¦¨יוֹ מא,

מנחם. �הם ¥©§¤¨¥§ואין

כּ דואית ממזר, דּ אקרי עׁש וּ ק ההוּ א אחר, עׁש וּ ק §¦¨©¥©¨§¦§¥©§¥©
מקּ ה �יּה  ׁש ין מפרי מיּ ד מע�מא, תא□נפק ¨©¥¨§¨¦¨©§¦¦¥¦§¦¨¨

ׁש יד אוֹ  מסכּ נא, עניא ממזר, ההוּ א קדּ יׁש א. ¦¨§§¦¨§©¥§©©¨¦©¨©§דּ עּמ א
קמיּה , ואטעין הוּ א, בּ רי% קוּ דׁש א קמי ¥¨¦§©§¦§¨§¥¨¦§¦דּ מעין
חוֹ בא מה אנא חאבוּ , אבהתי אי דּ ע�מא, ¨©¨£¨©¨¨£¦¨§¨§¥̈מאריּה 
והנּ ה הווֹ , �קּמ % מתּת קּ נן עוֹ בדאי, הא ¥¦§£¨©§¨§©§¦¨¨¨¨§¦£עבידנא,
אינּ וּ ן �כ� וכן מנחם. �הם ואין העׁש וּ קים ¦¨§¥§¥©§¤¨¥§¦£¨©§¦דּ מעת
הוּ א, בּ רי% קוּ דׁש א קמי טענה �וֹ ן אית ¦§¨§¥¨¨£©¦¦£עׁש וּ קים,

אֹותם ּדמעת הרי לֹו? עֹוׂשים ּדין יֹום, ּבן יליד העֹולם, ר ּבֹון ילד ּתיְך. ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָהּיֹום
מנחם. להם ואין ְְֲִֵֵֶַָָהעׁשּוקים

מּיד וּיׁש העֹולם, מן  ּכׁשּיֹוצא ממזר, ׁשּנקרא עׁשּוק אֹותֹו אחר, עׁשּוק ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּדמעֹות  ׁשֹופְך מסּכן, עני ממזר , אֹות ֹו הּקדֹוׁש. העם מּקהּלת  אֹות ֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָמפרידים
איזה  חטאּו, אבֹותי אם העֹולם, רּבֹון לפניו : וטֹוען ה ּוא ּברּוְך הּקד ֹוׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָלפי
ואין העׁשּוקים ּדמעת  והּנה לפניְך, היּו ּתקינים מע ׂשי הרי ע ׂשיתי? אני ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָחטא 
הּוא, ּבר ּוְך הּקד ֹוׁש לפני טענה להם יׁש עׁשּוקים  א ֹותם לכל וכן מנחם . ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלהם

לּבם. על ּדבר ׁשּיׁשיב ואין  מנחם, להם  אין טענה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּומאֹותּה
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מ דּ יתיב ו�ית מנחם, �וֹ ן �ית טענה ה□וּ מההיא ¥©¦©£¨¥§©¥§¥§¨¦¦¨
�בּ הוֹ ן. §¦©ע�

íé÷åùòä)דּ אמרוּ מה ìë úà),העׁש וּ קים דּ מעת והנּ ה ©§¨©§¦¦¦§©¨£¦
א□א דּ אּמ הוֹ ן, בּ ּת וּ קפא דּ מתין אינּ וּ ן ין□ין ¦¥¦§¥¦§§¨§¦§¦¥

דּ �ית בּ גין ע�מא, בּ ני �כ� דּ מעין, �אוֹ שדא ¥§¦§¨§¨¥§¨§¦§¦¨¨§¦§©עבדין
מ דּ נפקי ע�מא□דּ מעין בּ ני דּ כ� דּ מעין, כּ הני בּ א, ¦§¦§©§¥¦¦¨§¨¥¦§¦§¨§¦¨§¨

קׁש וֹ ט הוּ א בּ רי% דּ קוּ דׁש א דּ ינין ואמרין, §¦§¨§§¦¦¦§©§¦§ּ̈ת ווהין
דּ �א ינוּ קי מסכּ ני הני אז�י. קׁש וֹ ט ארח וע� ¨§¥§¥§§¦¦¨¥§©§©Ÿ©§¦אינּ וּ ן,
מארי דּ עביד דּ קׁש וֹ ט, דּ ינא אן מיתוּ . אמאי ¥¨¦¨§§¦¨¦¨¦©£̈חאבוּ ,

א אבהתהוֹ ן בּ חוֹ בי אי מע�מא,□סּת ע�מא. קי ¨§¨¦§¥£¨©§¦§©§¥¥¨§¨
מנחם. �הם אין ודּ אי ¥©§¤¨¥©©©£אמאי.

דּ �הוֹ ןּת וּ , דּ מעה ההוּ א העׁש וּ קים, דּ מעת §¦¨§¦©¦£¨©§¦¥¦§והנּ ה
אתר דּ תנן חיּ יא. ע� מגינּ ין דּ קא ע�מא, ¨£¨§¦¨¨©©¦¦§¨§¨§¨©§בּ ההוּ א

אּמֹותיהם,ּומה ּבחיק ׁשּמתים  אֹותם אּלּו - העׁשּוקים ּדמעת והּנה ּׁשאמר ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשּיֹוצא ֹות  ּדמעֹות ׁשאין מּׁשּום העֹולם, ּבני לכל ּדמעֹות  ל ׁשּפְך עֹוׂשים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאּלה
ּברּוְך ה ּקדֹוׁש ּדיני וא ֹומרים: ּתֹוהים העֹולם ּבני ׁשּכל ה ּללּו, ּכּדמעֹות  ה ּלב  ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמן

ׁשּלא הּו הּללּו הּמסּכנים הּתינֹוקֹות  אמת. ּדרְך על והֹולכים אמת , הם ְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹא
ּבחטאי  אם העֹולם? רּבֹון ׁשעֹוׂשה  האמת  ּדין איפה מתּו? לּמה ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹחטאּו,

מנחם. להם אין ו ּדאי לּמה? - הע ֹולם  מן מסּתּלקים  ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאבֹותם

ׁשּמגּניםעֹוד, העֹולם, ּבאֹותֹו ׁשּלהם  ּדמעה אֹותּה - העׁשּוקים ּדמעת ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָוהּנה
צּדיקים ׁשאפּלּו עֹולם ּבאֹות ֹו להם מת ּקן מק ֹום יׁש ׁשּׁשנינ ּו, החּיים. ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻעל
ּבהם, ונדּבק  אֹותם אֹוהב הּוא ּברּוְך והּקדֹוׁש ׁשם . לעמד  יכֹולים לא ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹֹּגמּורים 

ּכתּוב ועליהם  ׁשּלֹו, העליֹונה  היׁשיבה  את ּבהם ח )ּומתּקן עֹוללים(תהלים מ ּפי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּכתּוב  לׁשם? עֹולים ולּמה ׁשם, ׁשעֹוׂשים  הּתֹועלת  ּומה עז . יּסד ּת ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹוינקים
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דּ אפי ע�מא, בּ ההוּ א �וֹ ן מתּת קנא צדּ יקים□אית וּ  ¦¦§©§¨§©¨§¨§£¦©¦¦
הוּ א בּ רי% וקוּ דׁש א ּת מן, �קיּ ימא יכ�ין �א ¦§¨§§¨©¨§©§¦§©¨¦§גּ מוּ רים

בּ הוּ , ואתקין בּ הוּ , ואתדּ בּ ק �וֹ ן, á"ò)רחים å"ö) ¨¦§¦§¨©§§©§¦§
ע כּ תיב,□מתיבּת א וע�ייהוּ  דּ י�יּה . ç)אה íéìäú) §¦§¨¦¨¨¦¥§¨©§§¦

ּת וֹ ע�ּת א וּ מאי עז. יּס דּת  ויוֹ נקים עוֹ ��ים ¨§©©Ÿ¨§©¦¦§§¦§¦¦מּפ י
ס ואמאי ּת ּמ ן, דּ כּת יב,□עבדין ּת ּמ ן. ç)קין íéìäú) ©§¦©¨©£©©§¦©¨¦§¦

אית וכן וּ מתנקּ ם. אוֹ יב �הׁש בּ ית צוֹ ררי" ¦¥§¥©§¦¥¦§©§¤§©©§�מען
ּת יּ וּ בּת א. �בע�י אחרא øåæçú)ïðéðúאתר å"÷ óã ìéòì £¨¨¢¨§©£¥¦§¨

(äìî úéì

כוּ '.ּת נינן, ׁש בּ ת בּ ערב אתבּ ריאוּ  דּ ברים עשׂ רה ¨¥¨£¨¨§¨¦¦§§¦§¤¤©¨
וה והּמ כּת ב וה□הכּ תב דּ כּת יב חת□וּ חוֹ ת. ©§¨§©¦§¨§©¦§¦§©ªŸ

הוּ א. א�הים מכּת ב והּמ כּת ב הּמ ה א�הים ¦Ÿ¦¥¨§©¦§¨¦§©¡Ÿ¡¥£©מעשׂ ה
א�ף ודי�מא הוה, ׁש בּ ת דּ ערב מדּ הכי איריא ¤¤¨§¦§¨£¨©¤¤§¦¨§¦¨§¦©מאי
טוּ רא ע� ישׂ רא� דּ קיימוּ  ׁש עתא בּ  אוֹ  �בתר, ¨©¥¨§¦§©§¨£©§©¨§¦§ׁש נין

א ּת א□דּ סיני. הוה. ׁש בּ ת דּ בּ ערב הוּ א הכי ודּ אי א, §¦©¤¨©©¨¦§§¤¤©¨£¨¨

תׁשּובה . לבעלי אחר מקֹום יׁש וכן ּומתנּקם. אֹויב להׁשּבית צֹוררי ְך ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָלמען

והּלּוחֹות ,ׁשנינּו, והּמכּתב הּכתב וכּו'. ׁשּבת  ּבערב נבראּו דברים עׂשרה ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ
לב)ׁשּכתּוב הּוא .(שמות  אלהים  מכּתב והּמכּתב הּמה אלהים  מעׂשה  והּלחת ְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹֻ

אֹו ּכְך, אחר  ׁשנה אלף  היה זה ואּולי  ׁשּבת, ערב ׁשהיה מּכְך המד ּבר ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻמה
ּבא  ׁשּבת. ּבערב  היה ׁשּזה ו ּדאי אּלא סיני? הר על יׂשראל ׁשעמדּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּבׁשעה
ּבכל אלהים אלהים אּלא מלא , ׁשם נאמר לא ברא ׁשית מע ׂשה  ּבכל  ְְְְֱֱֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹּוראה,
ׁשּבת . ּבערב  נתקן הּמעׂשה ׁשּכל  עד אלהים, ׁשם וכּלם ּׁשּנברא, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻמה

מלא . ׁשם  אלהים , ה' נקרא הּמעׂשים, ּכל  ְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹמּׁשּנתקנּו
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מ�א, ׁש ם אּת מר �א דּ בראׁש ית, עוֹ בדא בּ כ� ¥¨¥©§¦¨¦¥§¦¨¨¨§¥£חזי,
וכ□א דּ אתבּ רי. מה בּ כ� א�הים, א�הים, הוּ □א ¤¨¡Ÿ¦¡Ÿ¦§¨©§¦§§¥§ª§

בּ ערב אׁש ּת כ�� עוֹ בדא דּ כ� עד א�הים, ¤¤§©§¨§¦¨¨¨§©¦Ÿ¡¥ׁש ם
אקרי עוֹ בדא, כּ � מדּ אׁש ּת כ��וּ  ע$יהוׁש בּ ת. ©¨¦§¦§¨§©¨¨¨¦§¥§Ÿ̈

מ�א. ׁש ם ¥¨¥¦Ÿ¡א�הים,

כּ ואף אתבּ רי א�הים דּ בׁש ם גּ ב �א□ע� א, §©©©¦§¥¡Ÿ¦¦§§¥Ÿ¨¨
עד דּ אתבּ רי, מה כּ � בּ עשׂ יּ ה, ©¥§§¦§©¨¨¦£©©§¨§¦אׁש ּת כ��

כּ  אׁש ּת כ�� ׁש עתא בּ ההיא ׁש בּ ת. בּ עשׂ יּ ה,□ערב א ¤¤©¨§©¦©£¨¦§¨§©Ÿ¨©£¦¨
á)דּ כּת יב, úéùàøá)� ּמכ עשׂ ה. אׁש ר מ�אכּת וֹ  ¦§¦§©§£¤¨¨¦¨

דּ א וע� בּ מעשׂ ה. וקיּ ימא עשׂ ה. אׁש ר ¨©§¤£©§¨§©§¨¨¤£§©§מ�אכּת וֹ 
וה מעשׂ ה□כּ תיב, אׁש ּת כ��חת כּ ד א�הים, §¦§©ªŸ©£¥¡Ÿ¦©¦§¨§©

דּ כּת יב �בתר, ו�א בּ מעשׂ ה, א�הים ׁש ם בּ  ¦§¦©¨§¨§¤£©§¦Ÿ¡¥§¨§̈ע�מא,
וקיּ ימאע$יהו ע�מא, אׁש ּת כ�� וּ בדא א�הים §Ÿ̈¡Ÿ¦§¨¦§¨§©¨§¨§©§¨

קיוּ מיּה . ¥¦©ע�

הּת א מׁש ה דּ תבר ׁש עתא בּ ההיא וּ חוֹ ת,□חזי, ¨£¥§©¦©£¨§¨©Ÿ¤©
áì)דּ כּת יב, úåîù)צף ההר. ּת חת אוֹ תם ויׁש בּ ר ¦§¦©§©¥¨©©¨¨¨

עד ואף  ּׁשּנברא  מה  ּכל ּבעׂשּיה נתקן לא אלהים, ּבׁשם נברא  ׁשה ּכל  ּגב על  ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
ׁשּכתּוב ּבע ׂשּיה , נתקן הּכל ׁשעה ּבאֹותּה ׁשּבת. ב)ערב מלאכּתֹו(בראשית  ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

והּלחת  ּכתּוב ולכן ּבמעׂשה. וע ֹומד עׂשה. אׁשר מלאכּתֹו מּכל  עׂשה . ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻאׁשר
ׁשּכתּוב  ּכְך, אחר ולא ּבמעׂשה , אלהים  ּבׁשם העֹולם  ּכׁשּנתקן אלהים, ְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹמעׂשה

קּיּומ ֹו. על ועמד העֹולם נתקן ּובזה אלהים. ְְֱִִִֶַַַָָָָֹה'

ׁשּכתּובּבא  הּלּוחֹות, את מׁשה ׁשּׁשבר ׁשעה ּבאֹותּה לב)ּוראה, ויׁשּבר (שמות  ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
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חמא ע�מא. �ׁש ּט פא וס�יק מאתריּה , ¨¨¨§¨¨§©§¦¨§¥§©¥¨§אוֹ קיינוּ ס
�ׁש ּט פא בּ עי והוה �גבּ ייהוּ , ס�יק דּ אוֹ קיינוּ ס ¨§©§¥¨¨£©§©©§¦¨¨§§¤Ÿמׁש ה
אוֹ תוֹ  ויּ שׂ רוֹ ף עׁש וֹ  אׁש ר העג� את ויּ קּ ח מיּ ד §¦©Ç¨¤£¤¥¨¤©¦©¨¦¨§̈ע�מא,
מי ע� מׁש ה קם הּמ ים. ּפ ני ע� ויּ זר וגוֹ ', ¥©¤Ÿ¨¦©©¦§©¤¦©§¥̈בּ אׁש 
וכי אמרוּ  בּ עאן. אּת וּ ן מה מיּ א מיּ א ואמר, ¦§§¨¨¨©¨¨©¨©©¨§¨§אוֹ קיינוּ ס

א ע�מא וע�□אתקיּ ים דּ �וּ חוֹ ת, בּ אוֹ רייתא א ¦§©¨¨§¨¤¨§©§¨§§©
ישׂ רא� בּ ּה  ׁש קרוּ  דּ  ìâòאוֹ רייתא åãáòå à"ã)àïðà ,àáäãã ©§¨§¨§¨¦§¨¥

(àîìò àôèùì ïàòá.

דּ עג�א,מיּ ד בּ חוֹ בא דּ עבדוּ  מה כּ � הא �וֹ ן, אמר ¦¨¨©¨¨©§¨§§¨§¤§¨
דּ נפ�וּ  א�פין אינּ וּ ן כּ � דּ י ו�א �כוֹ ן, מסיר §¨§¦§©¦¨©¨§§¦¨̈הא
מׁש ּת ככי הווֹ  �א הּמ ים. ּפ ני ע� ויּ זר מיּ ד ¥§©§¦£¨¦©©¦§©¤¦©¨¦§©¦מנּ ייהוּ ,
מיּ ד �וֹ ן, ואׁש קי מנּ ייהוּ  מיּ א דּ נטי� עד ¨¦¥§©§§©¦¨©¦¨§©¨©מיּ א,

בּ אתריּה . אוֹ קיינוּ ס ¥§©§¨§©§§¦אׁש ּת קע

מ ׁשה  ראה העֹולם. את לׁשטף ועלה  מּמקֹומ ֹו האֹוקינֹוס צף ההר , ּתחת ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹאתם
והיה  אליהם עֹולה  העגלׁשא ֹוקינֹוס  את וּיּקח - מ ּיד העֹולם, את לׁשטף רֹוצה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

הא ֹוקינֹוס מי על  מׁשה עמד הּמים. ּפני על וּיזר וגֹו', ּבא ׁש ו ּיׂשרף עׂשּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹאׁשר 
ּבתֹורת  אּלא העֹולם מתקּים וכי אמר ּו: ר ֹוצים? אּתם  מה מים, מים  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָואמר:

יׂשראל  ּבני ב ּה ׁשּׁשּקרּו הּתֹורה  ועל רוציםהּלּוחֹות ?! באנו הזה עגל את (ועשו  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ
העולם ) את .לשטף

ּכלמ ּיד די ולא לכם, מסּור  הרי העגל, ּבחטא ּׁשעׂשּו מה ּכל הרי להם: אמר ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
הּמים היּו ולא הּמים. ּפני על ו ּיזר  - מּיד מהם?! ׁשּנפלּו האלפים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאֹותם

ּבמקֹומ ֹו. הא ֹוקינֹוס  נׁשקע  מּיד אֹותם . והׁשקה מהם ׁשּנטל עד ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשֹוככים
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דּ כּת יב,דּ הא מיּ א, הווֹ  �א מדבּ ר ë)בּ ההוּ א øáãîá) §¨§©¦§¨¨£©¨¦§¦
ואי �ׁש ּת וֹ ת. אין וּ מים וגוֹ '. זרע מקוֹ ם ¦§§¦¦©¦©§©¤§�א
דּ תּמ ן וׁש �וֹ ם, חס �יּה . ארמי דּ מרים �בירא ¨©§¨§©¥¦§©¨§¦§¨¥§¨¥ּת ימא,
ותוּ , �בתר. �מׁש ּת י דּ א בּ יׁש א דּ כרנא מׁש ה §©¨§¥§¦§¨¨¦¨¨§Ÿ¤ª¥ׁ̈ש די
�מדבּ ר דּ אתוּ  עד בּ ירא, �הוּ  הוה �א כּ אן ©§¦§¨§©¨¥§¨£¨¨©§דּ עד

דּ כּת יב, àë)מּת נה, øáãîá).' ֹוגו שׂ רים חפרוּ ה בּ אר ©¨¨¦§¦§¥£¨¨¨¦§
ע� הכא כּ תיב בּ ירא. ירּת וּ  מּת ּמ ן מּת נה. ©¨¨¦§¨¥§©¨©¦¨¨©¨§¦¦וּ מּמ דבּ ר

התם וּ כתיב הּמ ים, à)ּפ ני úéùàøá).תהוֹ ם ּפ ני ע� §¥©©¦§¦¨¨©§¦§

óã
à"ò ã"é÷החרוּ ת ה□ע� ע� חרוּ ת מאי הכי□חת, חת. ¨©©ªŸ©¨©©ªŸ¨¦

חירוּ ת הּמ ות, מּמ �א% חירוּ ת ¥¤¨©©§©¦¥¨§אוּ קמוּ ה,
מ�כיּ וֹ ת, à"ò)מ עבּ וּ ד ã"é÷ óã) ּמכ הכי□חירוּ ת א, ¦¦§©§¦¥¦Ÿ¨¨¦

דּ ביּה  דּ אתי, דּ ע�מא ׁש ּפ נקא גּ וּ  חרוּ ת. וּ מאי ¥§¥¨§¨§¨§¨§©§¨©הוּ א.

ׁשּכתּוב ׁשהרי  מים , היּו לא ה ּמד ּבר כ )ּבאֹותֹו ּומים(במדבר וגֹו'. זרע מקֹום לא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
מ ׁשה  יזרק ׁשּׁשם וׁשלֹום חס - זרק מרים  לבאר ּתאמר, ואם לׁשּתֹות . ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹאין 
היתה  לא  עכׁשו  ׁשעד ועֹוד , ּכְך. אחר מּמּנּו ל ׁשּתֹות הּזה הרע הּזּכר ֹון ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹאת 
ּומּמדּבר  וג ֹו'. ׂשרים  חפרּוה  ּבאר ׁשּכתּוב מּתנה , למדּבר ׁשּבאּו עד ּבאר, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָלהם

תה ֹום. ּפני על ׁשם וכתּוב  הּמים, ּפני על ּכתּוב באר . ירׁשּו מּׁשם ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָמּתנה.

הּמות ,חרּות מ ּמלאְך חרּות  ּפרׁשּוה, ּכְך הּלחת? על חר ּות  ּזה  מה ה ּלחת . על ְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֻֻ
ׁשל חֹותם  חרּות ? ּזה ּומה  הּוא. ּכְך מהּכל. חרּות  מלכּיֹות, מּׁשעּבּוד ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֻחרּות
מה  ּכל  נׁשּברּו, לא ואלמלא חרּות. מיני ּבכל חרּות יׁש ׁשּבֹו ה ּבא, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהעֹולם
עליֹונים מלאכים ׁשל ּבדיֹוקנאֹות  יׂשראל והיּו בא, לא - ּכְך אחר לע ֹולם  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹּׁשּבא
אל וגֹו'. אלהים מעׂשה  וה ּלחת  ואֹומר  הּכת ּוב מכריז ּכְך ועל  ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹֻׁשּלמעלה.
ּבׁשם ׁשּנתקן ּבׁשעה  א ּלא  היּו, מלא ׁשם ונז ּכר נתקן ׁשהעֹולם ׁשּלאחר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּתאמר

ׁשּבת . ׁשּנכנסה טרם ְְֱִִֶֶֶַָָֹאלהים,
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אּת בּ רוּ , �א וא�מ�א חירוּ ת. מיני בּ כ� חירוּ ת, ¨§¦¨¥¨§¦§¥¥¦¨§¥¨£הוה
והווּ  אתא, �א �בתר, �ע�מא דּ אתא מה £©¨¨¨©¨§¨§¨§¨¨§©̈כּ �

ע דּ מ�אכין דּ יּ וּ קנא דּ �עי□ישׂ רא� דּ א□אין וע� א. ¦§¨¥¦§¨§©§¨¦¦¨¦¦§¥¨§©¨
וה ואמר, קרא �א□אכריז וגוֹ ', א�הים מעשׂ ה וּ חת ©§¦§¨§¨©§©Ÿ©£¥¡Ÿ¦§¨

מ�א ׁש ם ואדכּ ר אׁש ּת כ��, דּ ע�מא דּ �בתר ¥¨¥©§©§©§¨§¦¨§¨§©¨§¦¨¥ּת ימא
א עד□הווֹ , א�הים, ׁש ם בּ  דּ אׁש ּת כ�� ׁש עתא בּ  א ¨¤¨§©£¨§¦§¨§©§¥¡Ÿ¦©

ׁש בּ ת. ייעוּ � ¨©¥̈�א

סטריןהּמ ה, מּת רין הווֹ . מה"ה הּפ וּ % הּמ ה. מאי ¥¨©¥¨¦¨¦§¥¦§¦
�עי�א, דּ חירוּ ת וחדא בּ עוֹ בדא, חדא ¨¥§¥§¨£©¨¨§¨£̈הווֹ .

�עי �כ□רׁש ים �נטרא המ"ה.□א דּ א וע� א. ¨¦§¥¨§©§¨§Ÿ¨§©¨
גּ בּ י ע� אוּ כמא א א הוּ א, א�הים מכּת ב ¥©©¨¨¨¤¦Ÿ¡©§¦¨§¦©§והּמ כּת ב
דּ כּת יב, היינוּ  הוּ א, א�הים מכּת ב חוּ ורא. ¦§¦§©¦Ÿ¡©§¦¨¨¦¨¤א א

(çé øáãîá)ה דּ הא□ועבד דּ אּת מר, כּ מה חרוּ ת הוּ א. וי §¨©©¥¦¨§¨§¦§©§¨
ע�מין. �כ� חירוּ ת ועביד חרוּ ת, קרי ¦§¨¨§¥¦¨§¨¥¨¥יוֹ ב�

דּ האעד ּת נדּ עוּ ן, וה�אה מכּ אן חבריּ יא. כּ אן £¨©§©¨¦¨§¨§¨¦§§§¨
ייבא ואנא ע�ייכוּ  ׁש �טא �א בּ יׁש א, ¨¥¨£©§©¨¨§©¨¨¦¨§¦סטרא

ואחד ה ּמה, ּבמעׂשה, אחד - היּו צדדים מּׁשני היּו, מה"ה  הפּוְך הּמה? ּזה מה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
והּמכּתב  הּמ"ה. זה ועל ה ּכל . את  לׁשמר למעלה רׁשּום מעלה . ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹמחרּות

הּוא  אלהים הינּומכּתב הּוא, אלהים מכּתב לבנה. אׁש ּגּבי על  ׁשחרה אׁש - ְְְְְֱֱִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֹֹ
ועֹוׂשה  חר ּות, נקרא יֹובל ׁשהרי ׁשּנאמר , ּכמֹו חר ּות , הּוא. הּלוי ועבד ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּכתּוב

העֹולמֹות . לכל  ְֵָָָחרּות

ואני לכן , עליכם , ׁשֹולט לא הרע הּצד  ׁשהרי ּתדעּו והלאה  מ ּכאן חברים, ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
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מ �אּת ערא קמייכוּ , קאימנא א□סבא, קמוּ □ין ין, ¨¨¨¦§¨¨©§§¦§¨¨¦¦¦¥¨
קמיּה , ואׁש ּת טחוּ  מ ינתיּה , דּ אּת ער כּ מאן ¥¨¨§§¦§¥¨¥¦©§¦§©§¦אינּ וּ ן,

�מ יכ�ין הווֹ  בּ כוּ .□ו�א ׁש עתא �בתר �א. §¨£©§¦§©§¨§¨©©£¨¨

ואמר,ּפ תח חיּ יא ç)רבּ י íéøéùä øéù)כחוֹ תם שׂ ימני ¨©©¦¦¨§¨©¦¥¦©¨
שׂ ימני וגוֹ ', זרוֹ ע" ע� כּ חוֹ תם �בּ " ¦¥¦§¤§©¨©¤¦©ע�
ישׂ רא� כּ נסת דּ אתדּ בּ קא ׁש עתא בּ  ¥¨§¦¤¤§¨§©§¦§¨£©§¨©כחוֹ תם,

כחוֹ תם, שׂ ימני אמרת איהי îøבּ בע�ּה , éçéå)(á"ò ã" §©§¨¦¦©§©¦¥¦©¨
אתר בּ ההוּ א דּ אתדּ בּ ק כּ יון דּ חוֹ תם, ¨£©§¨©§¦§¨¥¨§¨§̈ארחא
דּ ההוּ א גּ ב ע� אף דּ יּ וּ קניּה , כּ � בּ יּה  ׁש ביק ©§©©©¥§¦¨¥¦¨¨©§¦§דּ אתדּ בּ ק
והא ּת ּמ ן, קיּ ימא ו�א והכא, הכא אזי� ¨§¨©¨§©¨§¨¨§¨¨¦¨¨חוֹ תם
ותּמ ן ּת ּמ ן, ׁש ביק דּ יּ וּ קניּה  כּ � מנּ יּה , ¨©§¨©¦¨¥§¦¨¥¦¨£§¦אתעבר
כּ יון ישׂ רא�, כּ נסת אמרת הכי אוּ ף ¨¥¥¨§¦¤¤§©§©¦¨¨§©קיּ ימא.
דּ אף בּ %, חקיק �יהוי דּ יּ וּ קני כּ � בּ %, ©§¨¦¨¥£¦¦§¦¨¨¨§¨©§¦§דּ אתדּ בּ קנא

ׁשהתעֹורר  ּכמי הם, קמ ּו א ּלּו. ּדברים לעֹורר לפניכם  עֹומד סבא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָייבא 
ּבכּו. הם ּכׁשעה אחר  לדּבר . יכֹולים היּו ולא לפניו , וה ׁשּתּטחּו ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹמּׁשנתֹו,

ׂשימני ּפתח וגֹו'. זרֹוע ְך על ּכחֹותם לּבְך על כח ֹותם ׂשימני ואמר, חּייא רּבי ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
כחֹותם ׂשימני אמרה היא  ּבבעלּה, יׂשראל  ּכנסת ׁשּנדּבקה ּבׁשעה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָכחֹותם,
ּכל את  ּבֹו מׁשאיר ׁשּנדּבק , מקֹום ּבא ֹות ֹו ׁשּנדּבק ּכיון החֹותם, ּדרְך לּבְך. ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעל
מּמּנּו, ונעבר ׁשם עֹומד ולא וכאן ּכאן ה ֹולְך חֹותם ׁשאֹות ֹו ּגב על אף ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּדיֹוקנֹו.
ּכיון יׂשראל, ּכנסת  אמרה ּכְך אף  עֹומד. וׁשם ׁשם, מׁשאיר ּדיֹוקנֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכל
ּולכאן, לכאן  ׁשאלְך ּגב על ׁשאף ּבְך, חקּוק יהיה  ּדיֹוקני ּכל בְך, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנדּבקּתי

אֹותי. ותזּכר ּבְך חקּוק ּדיֹוקני את ְְְְְְִִִִֶָָֹּתמצא
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חקיק דּ יּ וּ קני ּת ׁש כּ ח הכא, אוֹ  הכא דּ איזי� גּ ב ¦¨¦§¦©§¦¨¨¨¨¦¥§©©ע�
�י. ותדכּ ר ¦©§¦§̈בּ %,

דּ כּת יב,וכחוֹ תם כּ מה זרוֹ ע", á)ע� íéøéùä øéù) §©¨©§¤§¨¦§¦
ּת חבּ קני, וימינוֹ  �ראׁש י ּת חת ¦¥§©§¦¦¦Ÿ©©§Ÿ§שׂ מא�וֹ 
בּ % אהא וּ בכן ּת ּמ ן. חקיק דּ יּ וּ קני ּת הא הכי, ¨¥¡¥§¨©¦¨¦§¦¥§¦¨אוּ ף
עזּ ה כּ י מינ%. ׁש י אתנּ  ו�א �ע�מין, ¨©¦¨¦¥§§¦¨§¦§¨§¨§©§¦מתדּ בּ קא
בּ ּת וּ קפא אהבה, כּ ּמ ות ּת קּ יפא אהבה, ¨§§¨£©¤¨©¨¦©¨£©§¨©כּמ ות
אהבה, מוֹ תא. בּ יּה  ׁש ריא דּ  אתר כּ ההוּ א ¨£©¨¥¨§©§¨£©§¦©ּת קּ יף,

עוֹ �ם. אהבת דּ אקרי אתר ¨©£©¥§¦§¨£©ההוּ א
אקׁש ה דּ הא הכי, אוּ ף קנאה, ין□כׁש אוֹ � ¨¨¦§¦§¨¨¦§¨¦¥

רׁש פיה אינּ וּ ן. סטרא מההוּ א ¨¤¨§¦¨§¦©¥¨¨§ׁש מהן,
א רׁש ּפ י אינּ וּ ן מאן אׁש , אבנין□רׁש ּפ י אינּ וּ ן ין. ¦§¥¥©¦¦§¥¦¥¦©§¦

ׁש �הבת אׁש . מההוּ א דּ אתי�ידוּ  טבאן, ¤¤§©¥©¥¦§§¦§¨¨¨§§©וּ מרגּ �ן
ע מע�מא דּ נפקא ׁש �הוֹ בא, מההוּ א אה,□יּה . ¨¥©©§¨§¨§¨¥¨§¨¦¨¨

ׁשּכתּובוכחֹותם ּכמֹו זר ֹועְך, ב)על ּתחּבקני,(שיר  וימינֹו לראׁשי ּתחת ׂשמאלֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
אׁשּתּכח ואל לעֹולמים ּבְך דבּוקה אהיה  ּובכן ׁשם, חקּוק  דיֹוקני יהיה ּכְך ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאף
מקֹום אֹות ֹו ּכמֹו חזק, ּבחזק אהבה , ּכּמות חזקה  אהבה , כּמות  עּזה  ּכי ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמּמְך.

עֹולם. אהבת ׁשּנקרא מק ֹום אֹות ֹו - אהבה ה ּמות. ּבֹו ְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּׁשֹורה 
רׁשפיה קׁשה צד . מאֹותֹו הם  הּׁשמֹות  אּלּו ׁשהרי ּכְך, אף - קנאה כׁשא ֹול ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּנֹולדֹו טֹובֹות ּומרּגלּיֹות  אבנים אֹותם הּללּו? א ׁש רׁשּפי הם  מה אׁש, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָרׁשּפי
ונאחזה  העליֹון העֹולם  מן ׁשּיֹוצאת ׁשלהבת מאֹותּה יּה, ׁשלהבת  אׁש. ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָמאֹותּה
ׁשל ׁשלהבת ורׁשּפי אהבה הרי  ואנּו, אחד. יחּוד  ה ּכל  להיֹות  יׂשראל , ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבכנסת
ׁשּלְך ׁשהּדי ֹוקן ּכמֹו ּבלּבְך חק ּוק יהיה  ׁשּלנּו ׁשהּדיֹוקן רצֹון יהי אחריְך, ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּלב

והלכּו. אֹותם  ּוברְך אֹותם נׁשק ּבלּבנּו. ְְְִֵֵַַָָָָָחק ּוק
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כּ  �מהוי ישׂ רא�, בּ כנסת חד□ואתאחדא א §¦§©£¨¦§¤¤¦§¨¥§¤¡¥Ÿ¨©
דּ �בּ א ׁש �הוֹ בא דּ  וּ רׁש פין אהבה הא ואנן, ¨¦§¨§©§¦¨§¨£©¨¨£©¨¦יחוּ דא,
חקוּ קה ּת הא דּ י�ן, דּ דיּ וּ קנא רעוא, יהא ¨£¥§¨¦¨§¦§¨£©¥§¨§©£אבתר%,
נׁש ק בּ �בּ ן. חקּ וּ ק דּ י�% דּ דיּ וּ קנא כּ מה ©¨¨¦§©¨¦¨§¦§¨§¨¦§בּ �בּ %,

ואז�וּ . �וֹ ן וּ ברי% §¨§¦¨�וֹ ן,

מהכּ ד כּ � �יּה  וסחוּ  ׁש מעוֹ ן, דּ רבּ י �גבּ י מטוּ  ©¨§©¥§©¦¦§§¨¥¨©
אּת וּ ן זכּ אין אמר, ותוּ וה, חדּ י �וֹ ן, ©¦¨©©¨¨©§¥©©¦§דּ אירע

ע אריא בּ הדי הויתוּ ן וּ מה האי, �כ� אה,□דּ זכיתוּ ן §¨¦§¨©©£¥©£¥©§¨¦¨¨
ו�א כּ �וּ ם, �גבּ יּה  גּ יבּ רין כּ ּמ ה הווֹ  דּ �א ּת קּ יף, ¨§§¥©§¦¨¦¨©£¨§¦©¨¦גּ יבּ ר
אי% ּת ווהנא, מיּ ד. �יּה  �אׁש ּת מוֹ דעא ¥¨§¨©©¦¥¨§§§¦§§©§ידעּת וּ ן

א דּ י�יּה , מעוֹ נׁש א הוּ א□אׁש ּת זבּת וּ ן בּ רי% קוּ דׁש א א ¦§§©§¥§¨¦¥¤¨§¨§¦
ע�יי קרא �כוֹ ן, �ׁש זבא ã)הוּ ,בּ עא éìùî)וארח ¨¨§¥¨¨§¨¨¨©§§Ÿ©

היּ וֹ ם. נכוֹ ן עד ואוֹ ר הוֹ �% נגּה  כּ אוֹ ר ã)צדּ יקים éìùî) ©¦¦§Ÿ©¥§©§©
ׁש �. תכּ  �א ּת רוּ ץ ואם צעד" יצר �א (äéòùéבּ �כּת " §¤§§¥¤©£¤§¦¨¦¨¥

(ñ ּכ מּט עי□ועּמ % נצר ארץ ירׁש וּ  �עוֹ �ם צדיקים ם §©¥ª¨©¦¦§¨¦§¨¤¥¤©¨©
�התּפ אר. ידי àáñ)מעשׂ ה àáéé áø ïî ë"ò). ©£¥¨©§¦§¨¥

ׂשּכׁשהּגיעּו להם, ּׁשּקרה  מה ּכל  ל ֹו וסּפרּו ׁשמעֹון רּבי  ואמר,אל  ותמּה מח ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ׁשּכּמה  חזק, ּגּבֹור העליֹון האריה עם הייתם  ּומה זה. לכל ׁשּזכיתם ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאׁשריכם 
נּצל ּתם איְך ּתמהּתי מ ּיד, לֹו להּודע ידעּתם ולא ּכלּום, אליו  הי ּו לא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹגּבֹורים
צּדיקים וארח עליהם, קרא להּצילכם . רצה  הּוא ּבר ּוְך ׁשהּקד ֹוׁש אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹמענׁשֹו,
לא  ּתרּוץ  ואם צעדְך יצר לא ּבלכּתְך הּיֹום. נכֹון עד ואֹור הֹולְך נגּה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹּכאֹור

ס)ת ּכׁשל . מע ׂשה (ישעיה מּטעי נצר ארץ  ייר ׁשּו לעֹולם צּדיקים ּכּלם ועּמְך ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
להת ּפאר. סבא)ידי ייבא  רב  מן כאן .(עד ְְִֵַָָ
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”
דצניעות ספרא א הקדמת

ישמהו זה בספר יוחאי , בר שמעון רבי אמר  דצניעותא? ספרא 
הארץ, כל את וממלאים ורב  גדול בהיכל הכלולים פרקים, חמישה
הם  כן אם החכמה, מכל כך כל  כלולים אלו אם יהודה  רבי אמר 
שמעון, רבי  לו ענה יותר ? ילמדו ולא מהכל  יותר וטובים עדיפים
סודות  לעומק באמיתות ונכנס שזכה למי הדבר הוא כך אכן

החכמה כל  את רואה הוא רק בשלום ממנה ויצא הואהתורה  (שהרי

הכל לו מגלית והשכינה בית בן כמו כן.)שם אינו כראוי זכה שלא למי אבל ,

משל:וממשיך כך  על  וממשיל  להסביר  יוחאי בר  שמעון רבי 

ולא משל  ההרים, בין שהיתה בדירה גר  שהיה פשוט, לאדם
פשטותו  ומרוב  בעיר, הנהוג החיים אורח  את ויודע מכיר היה
ללא  היינו שהם, כמות החטים ואכל  חיטים, זרע וריחוקו

ואפיה. עיבוד 

לחם יום לאכול  לפניו והגישו הגדולה , לעיר זה אדם נכנס אחד
הזה  הדבר מהו מארחיו , את האדם אותו שאל וטוב, משובח
את  אכל לאכול , לחם זהו לו אמרו אותו ? לי הבאתם ולמה
ממה  שאל, שאכל לאחר  לחיכו, מאד  וערב טעים והיה  הלחם,
עוגות  לפניו הגישו כך  אחר מחיטים. לו, אמרו זה? לחם נעשה
לו, אמרו נעשו? ממה ואלו  שאל, מהם, טעם  בשמן, שנילושו
שהיו  מלכים, של מיוחד מאפה לו הגישו כך  אחר מחיטים.
אמרו  עשויים? המה  ממה ואלו אותם, שאל ושמן, בדבש  נילשים

מחיטים. הם אף לו,

הם אמר אשר מחיטים נעשו אלו כל כך , אם הכפרי, האדם אותו
שהוא  העיקר  את ואוכל  זוכה ואני תמיד , ובבעלותי ברשותי
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ונאבדו  עולם מעדני ידע לא הזאת הקלוקלת דעתו ובגלל החיטה.
הכל . ממנו

אשרמשל  האדם  וזהו לנמשל דומה  ממש  הוא הרשב"י של  זה
יודע  ואינו  זכה לא עדיין אך  הכללים, עיקרי  ואת התורה את לומד 

התורה. סודות עומק את ומבין

ברמשל  שמעון רבי האלוקי התנא כמה ביותר  לנו ממחיש  זה
"ספרא  של אלו פרקים  חמשת את מחשיב היה  זיע"א, יוחאי 
הראיה  הקדוש  הזוהר  וספר הסוד  תורת מכל יותר דצניעותא"
מכל יותר זה את והסביר  במשל הדבר  להמחיש  רצה  זה על שרק

ופשוט . האחרים, הדברים

"ספרא כמו של אלו פרקים חמשה ז"ל, האר "י בכתבי  מובא כן
כמעטדצניעו  בתמצית וכוללים תורה חומשי חמשה כנגד הם תא"

הזוהר, שבנסתרות הנסתר  חלק והם והתיקונים הזוהר  ספר כל
הפחות  לכל ויום  יום בכל לקרא האדם לנשמת ביותר  גדול ותיקון

דצניעותא". מ"ספרא אחד  פרק

שאינו וכידוע פי על אף הקדוש , הזוהר לשון את שהקורא
לנשמתו  גדול תיקון בכך  עושה קורא, שהוא מה מבין
ולברכה  ונשגבות רמות למעלות וזוכה הגאולה את ומקרב

העולמות. בשני

מילה וכל  כל  שבסוד, סוד בבחינת שהם אלו פרקים חמשה שכן
שאמר וכמו מלכים ואוצרות תבל זהב  כל יערכנה לא מהם ומילה

וגו'. רב ומפז מזהב הנחמדים השלום עליו המלך דוד

ראינו אחרי  דצניעותא, ספרא של הגדולה חשיבותם את שראינו
כיס  במהדורת ישראל, בני עם כל בקרב ולהפיצו להדפיסו לנכון
יתאפשר שבקל  כך  כדי עד  עיניים, מאירות באותיות וכן מפוארת
ולכל גדולות לברכות ולזכות מאורו וליהנות בו לקרוא אדם  לכל
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הקדוש הזוהר  בספר העוסק אודות האמורות הנשגבות המעלות
ועוד . הזוהר מאורות בספרנו וכן הזוהר , אור ספרנו עיין

"יהא יהי  והתחנן  שביקש הרשב"י של תפילתו בנו שיתקיים רצון
דיעבדין  דכרין בנין לי ותיהב באורייתך ליבאי דתפתח  קדמך רעוא
לטב ישראל עמך  דכל וליבא דליבאי משאלין ותשלים רעותך 
ממקור להתברך  יזכו זה בספר העוסקים וכל ולשלם, ולחיין
יתברך ה' וימלא  בתורה, האמורות ברכות ובכל הוא, ברוך הברכות 
ונזכה  יתברך , לעבודתו  ולברכה לטובה משאלותיהם כל את
קיבוץ המקדש  בית לבנין ונזכה ישראל וקרן התורה קרן להרמת

במהרה. צדקנו משיח ידי  על ישראל נדחי

”
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הזוהר ספר

דצניעותא ספרא
à"ò èò÷ ãò à"ò åò÷ äîåøú úùøô øäåæ

קדמאה ְְִַָָָפרקא

ׁש קי�ּת אנא דּ  ספרא, דצניעוּ תא, ספרא . ¨¨¦§¨§§¦¨¦§¨§¨¦
הוה(àðàz)בּ מתק�א. דּ �א דּ עד §©§§¨ÈÈ§©§¨¨¨

וּ מ�כין בּ אּפ ין, אּפ ין מׁש גּ יחין הווֹ  �א ¦§©¦©§¦©¦¦§©£¨¨§§©מתק�א,
וארעא אׁש ּת כּ חוּ , �א וזיוּ ניהוֹ ן מיתוּ , ¨§©§¨©§¦¨¥¦§¦¦¨§©קדמאין
כּ סוּ פין, דכ� דּ כּס וּ פא דּ ריׁש א עד ¦¦¨§¨¦§¨¥§©¨§©§¦אתבּ ּט �ת.

ואחסין. אתקין, דיקר ׁש י ¦£©§¦§©¨¦¥§�בוּ 
ביּה האי אּת ק�וּ  הוה, דּ �א באתר ת�י מתק�א ©©§§¨¨¥©£©§¨¨¨¦§¨¥

בּ גוּ פיּה . קאים מתק�א אׁש ּת כּ חוּ . דּ �א ¥§¦¨¨§§©¨©§¦¨§¦אינּ וּ ן
ס�קין וּ ביּה  ס�יקוּ , בּ יּה  אתחזי. ו�א אתאחד, ¦§¨¥¦§¥¥£§¦¨§¨£§¦̈�א

ויהויּ ין. והווּ , הווֹ , ¨§¡§§£©£¨§דּ �א
גּ וּ �ג�ּת א,סתרא בּ חד ואזדּ מן, אתּת קּ ן סתרא, גּ וֹ  ¦§¨¦§¨¦§§¨§¦§§©§©§©§¨

ט דאוּ ירא□מ�ייא קרוּ מא דבדוֹ �חא. א ©§¨©¨¦§§¨§¨§©¦¨
רעוא בּ  קוּ �א. ת�יין נקי עמר אינּ וּ ן וסתים, ¨£©¨¦§¨§©¥¨¨£¦¦¨§¨¨§¦אזדּ כ%
פקיחא אׁש גּ חא דתּת אי. בּ צ�וֹ תא אתגּ �יא ¨¦§¨¨§©¥¨©§¨§¦¨§©§¦¦£©§דּ רעוין

דצניע ּותא ספרא  הואּתאנא, הזה, הצניעות  שספר למדנו ּדׁשקיל , ספרא, ְְְְְִִִִָָָָָָ
דבור ּבמתקלא בו ואין יתר , דבר בו ואין הקודש, במאזני השקול ספר , ְְְַָ

החכמה לים ויורד  נוקב  ומפרשים )שאינו הסולם זוהר .(תכ"ד
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דתּת א אׁש גּ חוּ תא ּת דירא. ונטיר נאים, ¨©§¨¨§©¨¦§¦¨§¦¨¨§ד�א
דע דנהירוּ  נוּ קבין(déac)אה.□באׁש גּ חוּ תא ּת רין §©§¨¨¦§¦§¦¨¨ÀÅ§¥§¦

�כ רוּ חא דּ אּת ער א.□דּ פרדּ שׂ קא, §©§©§¨§¦§©¨§Ÿ¨

הארץבּ ראׁש ית ואת ה מים את א�הים בּ רא §¥¦¨¨¡Ÿ¦¥©¨©¦§¥¨¨¤
ע�ייהוּ , ׁש ית בּ רא בּ ראׁש ית §©¨¦¨¨¦¥§¨¦ׁש יתא,
יקירוּ  עד דגּ וּ �ג�תא מ בעה ות�יין �תּת א, ¦§©¨¨§§§¨§¦¦¨§©§¨©§§כּ וּ �הוּ 
אתמר. והא ׁש בּ ן בחוּ  �או ּת ניינא והארץ ©§¦¨§¨§§¨¨¨§¦¤¨¨§¨¦©§דיקירוּ תא,

דּ כּת יב נפקא, דאת�ּט ייא ä)וּ מההיא úéùàøá)מן ¥©¦§¦§©§¨¨§¨§§¦¦
אררה אׁש ר ובהוּ ע$יהוהאדמה תהוּ  היתה . ¨£¨¨£¤¥£¨§Ÿ̈¨§¨Ÿ¨Ÿ

ּפ ני ע� מרחפת א�הים ורוּ ח תהוֹ ם ּפ ני ע� ¥§©¤¤©§¦Ÿ¤©§¥§§©¡Ÿ§וחׁש %
דיקירוּ תא. יקירוּ  בּ ת�יסר ּת �יין ּת �יסר, ¨¦©§¦§¨¥§¦¨§©©¥§¦¨©הּמ ים.

קדמאי,ׁש יתא ׁש יתא בּ  ּת �יין ׁש נין, א�פי ¦¨©§¥§¦©§¨§¦¨©§¨¥
בּ �חוֹ דוֹ י. דּ אתּת קּ ף ע�ייהוּ , §¦©¨§¦§§©¨¨¨¦§ׁש ביעאה

כּ  תהוּ □ואתחריב היתה דּ כּת יב ׁש עּת י, בּ תריסר א §¦§¨¦Ÿ¨¦§¥©©§¥§§¦¨§¨Ÿ
ׁש ן וּ מתחדּ  בּ רחמי, �וֹ ן יקים ּת �יסר וגוֹ '. ¨§©§¦¥£©§¦§©¥§§Ÿ̈ובהוּ 

וקמוּ  ÷eî)בּ קדמיתא, é"ñ)בּ גין ׁש יתא. אינּ וּ ן כּ � §©§¦¨§¨È¨¦¦¨§¦
ודּ אי, הות דּ הא היתה, כּ תיב וּ �בתר בּ רא, ¨©©£¨§¨§¨¦§©¨§¨¨¦§§דּ כּת יב

וחׁש %, ובהוּ  תהוּ  á)וּ �בּס וֹ ף äéòùé)יהוונשׂ גּ ב$ §©Ÿ¨Ÿ§Ÿ¤§¦§©§Ÿ̈
ההוּ א.ע בּ יוֹ ם ©§©§�בדּ וֹ 

וּ מתּפ  טגּ �וּ פי ארי%, דחויא כּ חיזוּ  דּ ג�יפין ¦¥¦§¦¦§¥§¦§¨¨¦¦§¨©
ריׁש א בריׁש א. זנבא וּ �כאן, (àøBçà)�כאן §¨§¨©§¨§¥¨¥¨ÂÈ
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�א�ף חד וגניז. נטיר וזעים, אעבּ ר אכתפין, ¤¤§©¦¨§¦¨¦¨§©§©¦§©©¦̈אחיד
אתגּ �ייא, זעירין àéiìîúà)יוֹ מין à"ð)קוּ �טרא ¦§¦¦¦§¨§¨ÄÀÈÀÈ§§¨

בּ מיין ריׁש יּה  אתבּ ר בעדבוֹ י, סנּפ ירא ¦©§¥¥©§¦§©§¨¦©§§¦§בקטרוֹ י,
דּ כּת יב רבּ א, ãò)דיּמ א íéìäú)תנּ ינים ראׁש י ׁש בּ רּת  §©¨©¨§§¦¦©§¨¨¥©¦¦

כּ תיב ּת נּ ינם אתחזרי, חד הווֹ , ּת רין הּמ ים. ¦§¨¦©¥¨£§¦©£¥§¦¨©©ע�
אמר דאּת  כּ מה ראׁש י, à)חסר. ìà÷æçé)ע� וּ דמוּ ת ¨¥¨¥§¨§©§¨¥§©

החיּ ה רקיע.ראׁש י ¨¥©©¨¨¦©
דכּת יבויּ אמר היינוּ  אוֹ ר, ויהי אוֹ ר יהי א�הים ©Ÿ¤¡Ÿ¦§¦©§¦©§¦§¦

(âì íéìäú)ויּ ה אמר הוּ א ב�חוֹ דוֹ י.כּ י הוּ א י, ¦¨©©¤¦¦§
ׁש כינּת א בּ תראה ו' ו"י יה"ו יהו"י חד אתחזרוּ  ¨§¦§¨¨§©©§©§¦¨¨§�בתר
מתק�א וּ בחד אׁש ּת כח ׁש כינּת א דה' כּ מה ¨§§©©§©§§¦¨§¦§§¨§¨©§�תּת א.
א�הים ויּ רא דּ כּת יב ׁש וֹ ב, ו רצוֹ א והחיּ וֹ ת ¦Ÿ¡§©©¦§§¨¨©©§¨§¦אּת ק�וּ .

טוֹ ב. כּ י האוֹ ר â)את äéòùé).טוֹ ב כּ י צדּ יק אמרוּ  ¤¨¦¦§©¦¦
בּ מתק ס□האי, וכ□יה ב�חוֹ דוֹ י. קדמאה א□קא. ©§©§§¥©§¨©§¨¨¦§§Ÿ¨

בדא דּ א כ�י�ן וּ מוֹ דעּת א אחתא אתחזרי. ¨§¨¨¦§¨§©¨©£¥§£§¦¨§�חד
דּ מתחבּ קן. רחימין כּ תרין ה"א, ¨§©§¦§¦¦§¥§¦¥§ביו"ד

ממׁש יתא �יׁש ן דגוּ פא, דׁש רׁש א מענפא �□נפקין ¦¨¨§¦¥©§¨§¨§¨§¨¦¨§©¥
וה"א, יוֹ "ד בּ ין סתים דּ א, ׁש ן �י ¥§¥¦¨¨¨¦¨§§©רברבן.

ãî)דּ כּת יב äéòùé)בׁש ם יקרא וזה אני �ה' יאמר זה §§¦¤Ÿ©©¨¦§¤¦§¨§¥
� ידוֹ  יכּת וֹ ב וזה ישׂ רא�ע$יהויעקב וּ בׁש ם ©£Ÿ§¤¦§¨©§Ÿ̈§¥¦§¨¥

וכ(äpëé)יכנּ ה אחתא. אני: �ה' יאמר זה ׁש . א□מּמ  §©¤ÀÇÆ©¨¤Ÿ©©¨¦£©¨§Ÿ¨
כּ  בּ יה"ו. �אימא.□אתמר סתים בּ �יׁש ן כ�י�ן א ¦§©§Ÿ¨§¦¨§¦¨¨¦§¦¨



דצניעותא רפו  בשנה]ספרא 286 [יום  תמוז כ ליום  הלימוד דמשפטים סדר  סבא

יתיב אבּ א מינּ ּה . דּ נפיק �יּה  אתּפ ּת חת ¦¨¨©¨¦¦¨§¥©§©§¦¨§דּ הא
מכּ אן וּ מתכּ סיּ יא באמצעיתא, אימא ¨¦¨§©§¦¨¦¨§¤§¨¦¨¥§בּ ריׁש א,

דּ ג �מאן ווי ערייתהוֹ ן.□וּ מכּ אן י ¦¨©§©§©¥£¨©§

ׁש ויּ אמר ה מים, בּ רקיע מארת יהי יט□א�הים ©Ÿ¤¡Ÿ¦§¦§ŸŸ¦§¦©©¨©¦©¦
בּ נוּ קבא. àá÷eðå)דּ כר øëã eîéìL é"ñ)דּ כּת יב §©§§¨ÀÄÀÈÀÀÈ§§¦

(é éìùî)ונהיר בּ תרין, יוֹ "ד נהיר עוֹ �ם, יסוֹ ד ¦¨§¥§¦¦¨¨§¦©§וצדּ יק
בּ �חוֹ דוֹ י, יוֹ "ד אתייחד �נוּ קבא. ïk)וּ מעבּ ר øúáe) §¨©§§¨¦§§¨¦§ÈÇÅ

�עי בּ דרגּ וֹ י �ע□ס�יק נוּ קבּ א,□יא אתחׁש כא א. ¨¦§©§§¥¨§¥¨¦§©§¨§¨
וּ מתּפ ּת חא אימא à"ò)ואתנהירת æ"ò÷ óã).בּ תרעוֹ י §¦§§¦©¦¨¦§©§¨§©§

ּפ תחהא, וּ מכסיא ׁש ית, בּ  דכ�י� מפּת חא ¨¨§¦¨§©§¦§¦¨§¨§§©¨̈אתא
דּ ג �מאן ווי וּ �האי, �האי �תּת א ּפ תחהא.□ואחיד י §¨¦§©¨§©§©©§©§©¥¦§¨¨

תניינא ְְִִָָָפרקא

דּ היא(àð÷éc)מהימנוּ תא.דּ יקנא בּ גין אדכּ ר �א ¦§¨§¥§¨ÄÀÈ¨©§©§¦§¦
דכ בּ סחרנהא□יקירוּ תא נפקת, מאדנין א ©¦¨§Ÿ¨¥ª§¦©§©§¨£¨¨¨

בּ ת�יסר חוורא. חוּ טא ונחית ס�יק ¨¥§¦¨§¦¨¦¨§¦¨¨¦Ÿ§דבּ סיטא,
©§§¦מתּפ רׁש .

כּ תיבבּ יקירא ההיא, á)דּ ביקירוּ תא äéîøé)עבר �א §¨¦¨¦§¨¦¨©¦§¦Ÿ¨©
אדם ׁש ם. אדם יׁש ב ו�א ׁש  אי �ברבּ ּה  ¨¦§¨¨©¨¨¨¨¨§©

בּ ת�יסר ׁש . אי ׁש כּ ן כּ � הכא. כ�י� �א אדם ¨¥§¦¦¥¤¨¨¨¦¨¨¨¨הוּ א.
אסּת מרוּ . בּ �חוֹ דוֹ י ארבּ ע מתּפ רׁש ן, מבּ וּ עין ¨¨§¦§¦©§©¨§¨§¦¦©¦¦§נביעין

�גוּ פא. אׁש קיוּ ן àzðâì)ּת ׁש עה à"ð). ¦§¨©§§§¨ÀÄÀÈ
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ׁש ארי(ּת יקוּ נא דאדנין, פתחא מקּ מי קדמאה) ¦¨©§¨¨¦¨¥§¦¨§ª§¦¨£¦
�אתּת קן. ׁש ּפ ירוּ (àðééðz)יקירוּ  בּ  נחית ¨¦§¦§¨¨ÄÀÈÈ¨¦¦§¦

קאים. ריׁש א �האי ריׁש א מהאי דשׂ פוון. ¦¨¨¥©§¨¥©¥¨§¦§¨¥§בריׁש א
(äàúéìz),דּ פרדּ שׂ קא נוּ קבין ּת רין ּת חוֹ ת דנפיק ארחא ÀÄÈÈ¨§¨§¨¦§§¥§¦§©§©§¨

דּ כּת יב חוֹ בה, èé)�אעברא éìùî)ע� עבוֹ ר ותפארּת וֹ  §©§§¨¨§§¦§¦§©§£©
�ריׁש א(äàòéáø)ּפ ׁש ע. שׂ ערא אסחר שׂ פוון ּת חוֹ ת ¨©ÀÄÈÈ§¦§¨©§©©£¨§¥¨

ּת חוֹ תוֹ י.(äàLéîç)אחרא. נפיק אחרא L)(äàúéúארחא ©£¨ÂÄÈÈ¨§¨©£¨¨¦§ÀÄÈÈ

ד�עי �ריׁש א דבוּ סמא, תקרוּ בּת א (äàòéáL)א.□חפי ¨¥©§§¨§§¨§¥¨¦§¥¨ÀÄÈÈ

בוּ צינין. �אנהרא אתחזוּ ן ּת ּפ וּ חין (äàðéîz)ּת רין §¥©¦¦§£§©§¨¨¦¦ÀÄÈÈ

דּ כ ע□מזּ �א ּת �יין בּ יּה  �בּ א, עד ּת �ייא אין□א, ©¨¨§Ÿ¨©§¨©¦¨¥©§¨¦¨¦
דּ א.(äàòéLz)ותּת אין. מן דּ א נפקין �א דּ ת�יין אינּ וּ ן §©¨¦ÀÄÈÈ¦§©§¨¨¨§¦¨¦¨
(äàøéNò)גּ רוֹ נא ע� זעירין øñ)חפיין ãç). ּדּ יקירו ÂÄÈÈ©§¨§¦¦©§¨ÇÈ§¨¦

ׁש �ים. בׁש יעוּ רא מתׁש ערין (ãëå)(øñéøz)רברבין, ©§§¦¦§©£¦§¦¨§¦ÀÅÇÀÇ

דּ נׁש יק �מאן זכּ אה סטרין, מכּ � אתּפ נוּ ן ¦¨§©§¨¨©¦§¦¨¦§§¦¨§¦שׂ פוון
נׁש יקין. דכ(øñéìz)מאינּ וּ ן מזּ �א נגדּ ין□בּ ההיא א ¥¦§¦¦ÀÅÇ§©¦©¨¨§Ÿ¨¨§¦

כּ  דכיא. דּ אפרסמוֹ נא מׁש יחין בהאי□ּת �יסר א §¥©§¦¦§£©§§¨©§¨Ÿ¨§©
וסתים. ׁש כיח, ¦¨§©¦§¨¨©מזּ �א

מׁש ּת כחיבּ זמנא ׁש ביעאה, ירחא תׁש רי, דּ מטא §¦§¨§¨¨¦§¥©§¨§¦¨¨¦§©§¥
(éçøé)ּת ריסר□א øñéìú)ין à"ñ)ע אה□בּ ע�מא ÇÀÅ¦¥§¥©ÀÅÇ§©§¨¦¨¨

ּת ריסר øñéìú)וּ מתּפ ּת חי à"ñ)בּ ההוּ א דרחמי, ּת רעי ¦§©§¥§¥©ÀÅÇ©§¥§©£¥§©
äð)זמנא äéòùé) ּכּ ּת יב.ע$יהודּ רׁש ו בּ הּמ צאוֹ  ¦§¨¦§§Ÿ̈§¦¨§§¦
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מזריעויּ אמר עשׂ ב ׁש א דּ  הארץ ּת דׁש א א�הים ©Ÿ¤¡Ÿ¦©§¥¨¨¤¤¤¥¤©§¦©
וגוֹ ', ּפ רי עץ à)זרע úéùàøá)דכּת יב היינוּ  ¤©¥§¦§©§§§¦

(æè àø÷éå) חדׁש� בּ תׁש עה נפׁש וֹ תיכם את ¤Ÿ©¨§¦§¤¥§©¤¤¦¦§וענּ יתם
àðîæ)בּ ערב. éàäa)(â íéøáã)הח אּת ה יהוה וֹ ת□אדני ¨¤¤ÀÇÄÀÈ£Ÿ¨¡Ÿ¦©¨©¦¨

ׁש �ים יהו"ה גּ ד�". את עבד" את ¦§§§¨¤§§©¤§©§�הראוֹ ת
ׁש �ים. �א דארעא, דא ׁש וּ תא ברחי והכא ¦§¨¨§©§¨¨¦§¦¨¨§§¦§בּ סטרוֹ י.

ע יוֹ "ד קרינן כתיב, �א ויּ יצר□יהי תּת אה, יוֹ "ד אה §¦¨§¦¨¥¨¦¨¨©¨¨©¦¤
ע תּת אה,□י' י' ע(éäé)אה ה'□י' תּת אה. י' אה, ¦¨¨©¨¨ÀÄ¦¨¨©¨¨

�כ ו�א ׁש �ים, דׁש �ימוּ . כּ ��א סטר.בגווייהוּ . � §©©§§¨¨¦§¦§¦§¨§¨§¨
בּ אחרא, ואׁש ּת י� דא, ׁש מא אתר מהאי ¨£©§¦§©§¨¨§¨£©¥¨£§¦אּת עקר

ויּ ּט ע �יוֹ "דע$יהוכּ תיב יוֹ "ד בּ ין ה' – א�הים. §¦©¦©§Ÿ̈¡Ÿ¦¥§
דאנּפ ין �זעירא דעּת יקא, דפרדּ שׂ קא נׁש בא ¦§©§¨¦§¦¨¦©§¨§©§©§¨§¨¦§¦דּ יה"י,
ה"א אׁש ּת כ�� בּ ה"א, אתקיּ ים. �א רוּ חא ¥©§¨§¦¥§¨§§¦¨¨¨§בּ �א

דּ כּת יב□ע תּת אה, ה"א à)אה äéîøé)אדני אהּה  ¦¨¨¥©¨¨¦§¦£¨£Ÿ¨
¦Ÿ¡א�הים.

יה"ו.(àøéøö)דּ קטפין,בּ קיטפוֹ י דמתק�ין, בּ רוּ חא §¦§§©§¦ÀÄÈ§¨§©§§¦
ע בּ קטרא□י' דאתעּט ר àøèòá)אה à"ñ) ¦¨¨§¦§©¨§¦§¨ÀÄÀÈ

ע קרוּ מא היא ה"א□דעּת יקא, וסתים. דאזדּ כ% אה §©¦¨¦§¨¦¨¨§¦§§©§¨¦¥
דּ פרדּ שׂ קא,□ע דנוּ קבין בּ רוּ חא דּ אתעּט ר אה, ¦¨¨§¦§©¨§¨§§¦§©§©§¨

ע ו' �אחייא. דקרדּ ינוּ תא□דּ נפיק בּ וֹ צינא אה, §¨¦§©£¨¦¨¨¦¨§©§¦¨
בּ סטרוֹ י, éBøèòá)דאתעּט ר à"ñ)אתוון מתּפ  טן §¦§©¨§¦§ÀÄÀ¦§©§¨©§¨

ׁש ריא דּ  כּ מה דאּפ ין. בזעירא ואתכּ ��וּ  ¨§©§¨§¦©§¨¥§¦¨§§¦§¨¨§�בתר,
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גּ וּ פא, בּ כ� מתּפ  טן אׁש ּת כּ חוּ  ¨¨§¨§©§¦¨©§¦¨§Ÿ§§בגוּ �ג�תא,
כ�ׁש כ א□��א ת�יין ּת �י כּ ד נקא. בּ עמר ין□א. §©§§¨Ÿ¨©£¨§¥©¨¥©§¨¦¥

א בּ יּה  מתיי בן �זעירא אתגּ �י כּ ד ין□אתוון. ©§¨©¦§§¥¦§¥¨¦§©§¨¥¦¥
בּ הוֹ ן. ואתקרי §¥§§¦§¨§©אתוון,

שׂ מא�איו"ד בּ גין בּ עטרוֹ י, סתים ¨¨§¦§§¦§¦¨¨¦©§דּ עּת יקא
ואינקיב בּ אחרא אתּפ תח ה"א ¦§¦§¨£©§©§§¦©§§¦אׁש ּת כח
אתּפ תח ו"ו בּ תקוּ נין. ואׁש ּת כח נוּ קבין, ©§§¦¨¦¦§©§§¦§¦§¥§¦בּ תרין

דּ כּת יב, æ)בּ אחרא, íéøéùä øéù)דוֹ די� הוֹ �% §©£¨¦§¦¥§¦
פתחא. �מכסיא דקרדּ ינוּ תא בּ בוּ צינא ¨§¦¨§©§¦¨¦§©§¨¦§¦¨¥§�מיׁש רים.

�עי□�עיו' ה' �תּת א, ו' �עי□א י' �תּת א. ה' א□א §¥¨§©¨§¥¨§©¨§¥¨
בּ ר בּ הדּה , ס�יק ו�א אחרא, אׁש ּת ּת ף �א ©¨£©¦¨¨§¨£©©¨§¦¨¨וּ בּה 

אתגּ  כּ ד דּ רמיז ּת רין□רמיזא וּ מתחבּ רן(àúééøBàa)יין §¦¨§¨¦©¦§©§¨§¥ÀÇÀÈ¦§©§¨
כּ �י�ן ו"ד �אתּפ רׁש א, בגין ׁש א רגּ  חד דּ רגּ א, ¨¦§¨§¨§¦§¦§¨§¦©¨§©©§בּ חד

אסּת  כד ווי ואתגּ �יין.□בּ יוֹ "ד האי, ק §©©¦§©¨©§¦§©§¨
עבריאינּ וּ ן �א ׁש ריקין, דּ טיפסא ãáò)בּ וּ סמין à"ñ) ¦§¦§¦§¨§¦¦¨©§¥ÈÇ

ׁש וֹ ב. ו רצוֹ א והחיּ וֹ ת בדוּ כּת א, מתעכּ בי ¨¨©©§¨§§¥§©§¦̈�א
בּ ין ואם ׁש ר כּ נּ  ּת גבּ יה אם מקוֹ מ". א� "� ¥¦§¤¤©©¦§©¦¤§¤§©§בּ רח

אוֹ ריד". מ ם קנּ " שׂ ים §¦¨¦¤¦¦¦¨כּ וֹ כבים
á"ò)הארץוּת וֹ צא æ"ò÷ óã)ׁש מא כּ ד אימתי, ׁש א. דּ  ©¥¨¨¤¤¤¥¨©©§¨

אזדּ מן. ונצוֹ צא נפיק, אוירא וּ כדין ¨¨§¦¨¦§¦¨¨¦£¥§©§§¦אתנטע.
äàîã÷ àðe÷éz)(àLéøc,בּ סטרוֹ י אתּפ  ט גּ וּ �ג�ּת א חד ÄÈÇÀÈÈÀÅÈ©§©§¨¦§¨¨§¦§

מ□ט גווני.□א דּ תרי ע�ּה , י ©¨¨¥¨¨¦§¥©§¥
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אתגּ □ח�ּת �ת רׁש ימין, דּ אתוון בּ יּה .□ין (äàúéìz)יין §©©¨¦§©§¨§¦¦¦§©§¨¥ÀÄÈÈ

àáøBòë)אוּ כמין à"ñ)נוּ קבין ע� ת�יין כּ ערבאה ¨¦ÀÀÈ§©§¨¨©§¨©§¦
הכא וּ שׂ מא�א. ימינא �מׁש מע יכי� דּ �א ¨¨¨¨§¨¦§©§¦§¦§¨§¦¦£עמיקין,

�עי ארחא דקיק.□חד נהיר,(äàòéáø)א ד�א מצחא ©¨§¨§¥¨¨¦ÀÄÈÈ¦§¨§¨¨¦
כּ  בּ ר דע�מא. בּ יּה .קטטוּ תא אׁש גּ ח רעוא ד §¨¨§¨§¨©©©£¨©§©¥

(äàLéîç)אתסחן קמייהוּ  �מרּת ת גווני, דּ ת�ת עיינין ÂÄÈÈ©§¦¦§©©§¥§¦§©¨©§¦§§¨
כּ תיב דנהיר. âì)בּ ח�בא äéòùé)תראינה עיני" §£¨¨§¨¦§¦¥¤¦§¤¨

וּ כתיב ׁש אנן, נוה ׁש �ים à)ירוּ  äéòùé).בּ ה י�ין צדק §¨©¦¨¤©£¨§¦¤¤¨¦¨
כּ תיב. עינ" דסתים, עּת יקא ׁש אנן, (äàúéúL)נוה ¨¤©£¨©¦¨§¨¦¥¤§¦ÀÄÈÈ

ּת �ת �אׁש ּת מוֹ דעא. דזעירא, פרצוּ פא ©§¨§§§¦§¨¥§¦¨§©¨¨חוֹ טמא
בּ נוּ קבוֹ י. מּת וֹ קדין עקימא,(äàòéáL)ׁש �הוֹ בין דּ רגּ א ©§¦¦¨¦§§ÀÄÈÈ©§¨£¦¨

כּ תיב ׁש . וּ בי טב áî)�מׁש מע äéòùé)ע$יהואני §¦§©¨¦§¦£¦§Ÿ̈
וּ כתיב ׁש מי. áì)הוּ א íéøáã)וּ כתיב ואחיּ ה. אמית אני §¦§¦£¦£¦©££¤§¦

(åî äéòùé).� ֹאסבּ ו ואני א(א ÷)ואני íéìäú) ּעשׂ נו הוּ א ©£¦¤¨©£¦¤§¨¨
אנחנוּ . âë)ו�וֹ  áåéà)הוּ א ׁש יבנּ וּ . י וּ מי באחד והוּ א §£©§§§¤¨¦§¦¤

אזדּ מן דּ �א מאן הוּ א ׁש כיח, ו�א דּ סתים מאן ¨¨§¦¨§¨©¦§¨§¦¨§¨¥§¦אקרי
הוּ א בׁש מא.�עינא. אקרי דּ �א é"ä)מאן à"ä). §¥¨¨§¨¦§¥¦§¨

ה"ו.(àeä)כּ �י�א' כ�י� ו�א א' כּ �י� ו' é"ä)ו'. à"ñ) ¨¦¨¦§¨¨¦
אזי� יו"ד �יו"ד, אזי� א�"ף �א�ף. אזי� ¦¨¦¨¤¨§¦¨א'
בּ יּה  מּת חבּ רן דּ �א סתימין, מכּ � דּ סתים ¥¨§©§¦¨§¦¦§¨¦¦¨§�יו"ד,

בו"ד. י' נהיר �א כד ווי ¦¨¨©©ו"ד.
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דכ□אסּת כּ ד ערייתא ע�מא, בּ חוֹ בי ו"ד מן י' א□ק ©¦§©¨¦§¥¨§¨¤§¨¨§Ÿ¨
כתיב דּ א ע� çé)אׁש ּת כח, àø÷éå)"אבי ערות ¦§§©©¨§¦¤§©¨¦

תג כתיב□�א דּ א ע� ה"א, מן יוֹ "ד אסּת �יק וכד ה. Ÿ§©¥§©¦§¨¦¦¥©¨§¦
תג �א אּמ " תג□וערות �א היא אּמ " ערותּה .□ה ה §¤§©¦§Ÿ§©¤¦§¦Ÿ§©¥¤§¨¨

ודּ אי, היא á)אּמ " éìùî).' ֹוגו תקרא �בּ ינה אם כּ י ¦§¦©¨¦¦©¦¨¦§¨§

ôליתאה ïְְִִָָָרקא

מהתׁש עה כּ � �דיקנא אתמסרוּ  יקּ ירין תקּ וּ נין ¦§¨¦¦©¦¦¦§§¨§¦§¨¨¨
ע אתגּ �ייא ו�א ויקּ ירא□דאתטּמ ר אה §¦§§©§¨¦§©§¨¦¨¨§©¦¨

àð÷éã)והא(àeäå)אׁש ּת כח. à"ñ) גּ נזיּה(àøéwé à"ñ).קרא ¦§§©À§¨ÄÀÈ©§¥ÇÄÈ§¨

מקּ מיּת יקוּ נא נימין ע� נימין דדיקנא, קדמאה ¦¨©§¨¨§¦§¨¦¦©¦¦¦¨¥
דּ אדנ דפוּ מא.פתחא ריׁש א עד (àðééðz)ין ¦§¨§ª§¦©¥¨§¨ÄÀÈÈ

אׁש ּת כח. אחרא ריׁש א עד האי, (äàúéìz)מריׁש א ¥¥¨©©¥¨©£¨¦§§©ÀÄÈÈ

אתחזייא. ד�א מ�ייא ארחא נוּ קבין ּת רין ¨§©§¦¨§¨§©¨§¨¦§¥§§¦מּת חוֹ ת
(äàòéáø).גיסא וּ מהאי גיסא מהאי אתחפיּ ין ע�עין ÀÄÈÈ©§¦¦§©§¨¥©¦¨¥©¦¨

(äàLéîç).כּ וורדא סוּ מקין ּת ּפ וּ חין אתחזּ יין בּ הוּ  ÂÄÈÈ§¦§©§¨©¦¨¦§©§¨
(äàúéúL).חדּ וֹ י עד ּת קּ יפין אוּ כמין ת�יין חוּ טא בּ חד ÀÄÈÈ§©¨©§¨¨¦©¦¦©©
(äàòéáL).אתּפ נוּ ן כּ וורדא סוּ מקין (äàðéîz)שׂ פוון ÀÄÈÈ¦§¨¨¦§©§¨¦§§ÀÄÈÈ

קד�א. וּ מחפיין בּ גרוֹ נא, נחּת ין (äàòéLz)זעירין §¦¦©§¦¦§¨§©§¨§¨¨ÀÄÈÈ

כּ גידין וּ זעירין ïécâð)רברבין à"ñ)(ïézçð à"ñ).ׁש קּ וּ �א בּ  ©§§¦§¦¦§¦¦ÈÀÄÇÀÄ§¦¨
דּ אׁש ּת כח.□בּ א מאן ותקּ יף גּ יבּ ר אׁש ּת כח ין §¦¥¦§§©¦¨§©¦¨§¦§§©
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÷çé)כּ תיב íéìäú)אמר ּת ׁש עה יּה . קראתי הּמ צר מן §¦¦©¥©¨¨¦¨¦§¨¨©
וּ �אגּ נא �אסחרא סבבוּ ני, גּ וֹ ים כּ � עד ¨¨©§¨£§©§¦¨§¦¨©¦̈דּ וד
�מינהוּ  זרע מזריע עשׂ ב ׁש א דּ  הארץ וּת וֹ צא ¥¦§©¤©¦§©¤¥¤¤¤¨¨¥©£ע�וֹ י.

א ּת ׁש עה �מינהוּ . בוֹ  זרעוֹ  אׁש ר פרי עוֹ שׂ ה ין□ועץ §¥¤§¦£¤©§§¦¥¦§¨¦¥
ׁש מא בּ  �בתר ואׁש ּת י�וּ  ׁש �ים, מ מא ¨§¦¨¨§¦§©§¦§¨§¦¨£§¦אתעקרוּ 

ויּ ּט ע דּ כּת יב ּת קּ וּ ניןע$יהוׁש �ים, א�הים. §¦¦§¦©¦©§Ÿ̈¡Ÿ¦¦¦
ע דּ היא איהי, אׁש ּת כּ חן בת�יסר אה.□דּ דיקנא §¦§¨¦§¥¨¦§©§¨¦¦§¦¦¨¨

אתגּ �יפוּ  אתוון כ"ב אתחזוּ ן. בּ תׁש עה ¦§§¦¨§©£§¦¨§¦§¨¨©תּת אה,
ïBäðéâá.)בגוֹ וניהוֹ ן à"ñ). §©¥ÀÄÅ

àð÷éc)האי,�ע déîìçá éæçã ïàî éàä ìò à"ñ)דאחיד ח�מא ©©ÇÇÈÀÈÅÀÆÀÅÄÀÈ¤§¨§¨¦
ע נׁש  דּ בּ ר בידיּה ,□דּ יקנא déãéאה èéLBàc Bà à"ð) ¦§¨§©¨¦¨¨¦¥ÀÄÈÅ

(déøàîa íéìLã òãðé déìּת חוֹ תוֹ י שׂ נאין בּ מאריּה . ׁש �ים ÅÄÀÈÀÈÄÀÈÅ§¦§¨¥©§¦§
ע דּ יקנא ׁש כּ ן כּ � דנהירא□יכנעוּ ן. äàzúì)אה à"ñ) ¦§§¨¤¥¦§¨¦¨¨¦§¦¨ÀÇÈÈ

דּ ע חס"ד□בּ תּת אה, בּ זעירא אקריּה , חסד רב אה §©¨¨§¦¨¨©¤¤¦§¥¦§¥¨¤¤
חסד. רב ואקרי אנהר נהירוּ  אצטרי% כּ ד (à"ñסתם, §¨©¦§§¦§¦©§©§¦§¥©¤¤

àeä ïéãå éBúBçz ïeòðké éBàðNå déøàî íò íìLá àäã õéçøúî àä déãéáÄÅÇÄÀÇÄÀÈÄÀÈÄÈÅÄÇÀÄÇÀÀÀÅ

àeäc äàlò àð÷éã àéä äî àòãBàì äëæ íà ïkL ìk déîìçá àæçã ìéãáÀÄÀÈÈÀÆÀÅÈÆÅÄÈÈÀÈÈÈÄÄÀÈÄÈÈÀ

(ízñ ãñç àøéòæá éø÷à ãñça áø äàlò íéøà äàzúl øéäð. ÈÄÀÇÈÈÈÄÄÈÈÇÀÆÆÄÀÅÄÀÄÈÆÆÀÈ

חיּ ה,כּ תיב נפׁש  ׁש רץ הּמ ים יׁש רצוּ  א�הים ויּ אמר §¦©Ÿ¤¡Ÿ¦¦§§©©¦¤¤¤¤©¨
d"é)כּ �וֹ מר, é"ç à"ð)דדא נהירוּ  אתּפ ׁש ט י"ה §©ÇÈ¦§¨©§¦§¨

כּ  מים□בדא, טבאן מים חדא, בּ זמנא אתרחׁש וּ ן א §¨Ÿ¨¦§©£§¦§¨¨¨©¦¨¨©¦
חיּ ה בּ דא. דא אתכּ ��וּ  יׁש רצוּ , דּ אמר בּ גין ׁש ן. ¨©¨§¨¨§§¦§§¦©¨§¦§¨¦בּ י
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חיּ ה□ע תּת אה. חיּ ה à"ò)אה, ç"ò÷ óã)חיּ ה טבא. ¦¨¨©¨©¨¨©¨¨¨©¨
¨¦ביׁש א.

אויּ אמר כתיב, �א האדם אדם. נעשׂ ה א□א�הים ©Ÿ¤¡Ÿ¦©£¤¨¨¨¨¨¨§¦¤¨
דּ �עי אדם �אּפ קא סתם, א□אדם ¨¨§¨§©¨¨¨¨¦§¥¨

דּ א, אׁש ּת �ים כּ ד ׁש �ים. ׁש מא בּ  ¨¦§§¦©¦§¨§¦¦¨§¦§דּ אתעביד
�אׁש � ונוּ קבּ א דּ כר אׁש ּת �ים דּ א. מאאׁש ּת �ים ¦§§¦¨¦§§¦§©§§¨§©§§¨

דנוּ קבּ א.□כ סטרא א�הים דדּ כר. סטרא יהו"ה א. Ÿ¨§Ÿ̈¦§¨¦§©¡Ÿ¦¦§¨§§¨
בּ פוּ מיּה  כּ אּמ א, בּ תקּ וּ נוֹ י ואתּת קּ ן דּ כוּ רא, ¥§¨¦§¦§©§§¦§¨§©¨§¦אתּפ ׁש ט

אתקיּ ימוּ . הכא דּ אתבּ ט�וּ , מ�כין ¨©§¦¨¨¨§§¦§¦§©¨¨§דּ אמה.

נייחין.דּ ינין בּ סוֹ פא בּ ריׁש א, ּת קּ יפין דּ דכוּ רא ¦¦¦§¨©¦¦§¥¨§¨©§¦
דּ קיטוּ רא קוּ נטירין וי"ה בּ איּפ כא. ¨¦§¦¦§§¨§¦§¨§§דּ נוּ קבּ א
אי אׁש ּת כח. בגווהא זעירא י' ׁש קיעין. ¦©§§¦¨¨©§¨¥§¦¦§§¦§בעטפוֹ י
נוּ קבּ א, ע� חויא אתא עּת יקא. בּ עא דינין, ¨§©¨§¦¨¨¨¦©¨¨¦¦¨§§¦אתבּ סמוּ 
מדוֹ רא �מעבּ ד בּ גווּה , אתּת קן דזוּ המא ¨¨©§¤§¨©§©¨§¦¨£§¨¦§וקינא
דּ מדּ וֹ רא קינּ א קין. את וּת �ד וּת הר דּ כּת יב ¨¨§¨¦¦©¤¤¥©©©©¦§¦¨¦ביׁש א.

וקטפוּ רין. וע�עוּ �ין ׁש ין בּ י ¦§©§¦§¦§¦¦¦§דרוּ חין

וּ פרט,אתקין בּ כ�� בּ תרין, אדם, בּ האי בּ יּה  ©§¦¥§©¨¨¦§¥¦§©§©
וּ דרוֹ עין, ׁש וֹ קין וּ כ��, בפרט ¦§¦¨§©§¦¨§§¦אתכּ ��וּ 
דּ כר אתּת קּ ן בּ סטרוֹ י אתּפ �ג דּ א וּ שׂ מא�א. ©§©©§¦§¦§©§§¦¨¨¨§¨¦§ימינא
וּ נקבה זכר כּ תיב ו' נוּ קבּ א. ה' דּ כר. י' יה"ו. ¨¥§¨¨¦§¨§©§¨§§ונוּ קבּ א
דּ יּ וּ קנא אדם. ׁש מם את ויּ קרא אוֹ תם ויבר% ¨§¦¨¨¨§¤¨§¦©¨¤¨§©¨¨§בראם
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וּ כתיב כּ רסיּ א, ע� יתיב דאדם à)וּ פרצוּ פא ìà÷æçé) ©§¨§¨¨¨¦©ª§§¨§¦
ע�יו אדם כּ מראה דמוּ ת הכּ ּס א דּ מוּ ת ¨¨¨¨¥§©§§¥¦©§©§וע�

¨§¨§¦מ�מע�ה.
כּ �וֹ מר,דּ בר ירחׁש וּ ן. ּת רגּ וּ ם הּמ ים, יׁש רצוּ  אחר, ¨¨©¥¦§§©©¦©§§©£§©

צ�וֹ תא, ּפ תגּ מי בּ שׂ פוותיּה  מרחׁש ין ¨§¥¨§¦¥¨§¦§¦£©§©כּ ד
נפׁש א רחיׁש  הוה וּ במיא דּ עּת א, וּ בנקיוּ ת ¨§©¦¨¨¨¨©§¨§©¦§¦¨¨§בּ זכּ וּ תא,

¨¨©חיּ תא.
�מאריּה ,וכד צ�וֹ תיּה  �סדּ רא נׁש  בר בּ עי §©¨¥©¨§©§¨§¥§¨¥

מּת ּת א גּ וונא בּ האי מרחׁש ן ¨©¦¨§©©§¨£©§¥¨§¦§ושׂ פוותיּה 
�ס□�עי ׁש קיוּ □א, דּ  �אתר דמאריּה , יקרא קא §¥¨§©§¨§¨¨§¨¥§£¨§©§

�אמׁש כא ינגיד �בתר ונפיק. נגיד דּ בירא, ¨¨§©§¦§¨¨¨§¦¨§¦¨¨¥§¦£©דעמיקוּ 
דּ רגּ א□מ�עי �כ� דּ נח�א, ׁש קיא מההוּ א �תּת א, א ¦§¥¨§©¨¥©©§¨§©£¨§¨©§¨

�כ נדבה �אמׁש כא בתראה דּ רגּ א עד א□ודרגּ א, §©§¨©©§¨©§¨¨§©§¨¨§¨¨§Ÿ¨
�ק ר□מעי בּ עי �בתר �תּת א. בּ כא קׁש רא א,□א ¥¥¨§©¨§¨¨¨¥§©§¨¦§¨§Ÿ¨

מׁש א�וֹ הי, כּ � ויעבּ דוּ ן דּ מהימנוּ תא דכוּ נה ¦©§¦¨§§©§¨§¥§¦¨¨©§¨§¦קׁש רא
דּ יחידא. ׁש א�ּת א בּ ין דּ צּ בּ וּ רא, ׁש א�ּת א ¨¦¨§¨§¤§¥¨¦§¨§¤§¥בּ ין

ׁש א�ּת א הןוּ  מּמ אריּה , � א�א נׁש  �בר דּ אית §¤§¨§¦§©¨§©£¨¦¨¥¥
בּ א�פא אית גווני, בט' ¨§©§¦¥§©¨§מסוּ דרוֹ ת

מכי בּ אדכּ ר ואית הוּ א,□ביתא, בּ רי% דקוּ דׁש א וֹ הי ¥¨§¦§©§¨§¦¦§§¨§¦
בּ רי% דּ קוּ דׁש א יקירן ׁש מהן בּ  אית וגוֹ '. וחנּ וּ ן ¦§¨§§¨¦©¨¨§¦¦§©§©רחוּ ם

א�הים, א�, יהו, יּה , אהיה, כּ גוֹ ן ע$יהוהוּ א, §¤§¤¨¥¡Ÿ¦§Ÿ̈
אדני. ׁש דּ י, ¨Ÿ£©©¨§צבאוֹ ת,
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הוֹ ד,אית יסוֹ ד, מ�כוּ ת, כּ גוֹ ן: ספירוֹ ת, בּ עשׂ ר ¦§¤¤§¦§©§§
חכמה, בּ ינה, חסד, גּ בוּ רה, תפארת, ¨§¨¨¦¤¤¨§¤¤§¦©¤נצח,
האבוֹ ת כּ גוֹ ן צדּ יקיּ יא, בּ אדכּ ר אית ¨¨§¨©¦©¨§©§¦¤¤כּ תר.
ׁש בּ חּת י, וּ בתוּ  ׁש ירי בּ  אית והּמ �כים. ¥§©§§¥¦§¦¦¨§©§¦¦§©§והנּ ביאים

ועי אמיּת ית. קבּ �ה בּ הוֹ ן דּ ידע□דּ אית מאן מנּ הוֹ ן א §¦§©¨¨£¦¦§¥¨¦§¨§¨©
בּ ידיעה ואית יאוֹ ת. כּ דקא �מאריּה , ּת קּ וּ נין ¨¦¦¦§¥¨§§¥¨§¦¦¥©§�תקּ ן

�עי□ס מּת ּת א �המׁש י%□קא דּ ידע מאן ואית א, ©§¨¦©¨§¥¨§¦¨§¨©§©§¦
מעי א□ׁש פעא גווני ט' וּ בכ� �תּת א. צריכא□א ין, ¦§¨¥¥¨§©¨§¨©§¥¦¥§¦¨

דכּת יב, קרא ע�יּה  �א ואי גדוֹ �ה, á)כונה à ìàåîù) ©¨¨§¨§¦¨¨¥§¨¦§¦
וּ .□יקוּ בזי Ÿ©¥¨

יהוֹ "הוּ בכוונת ׁש מהן ּת רין כ�י� דּ הוּ א אמן, §©¨©¨¥§¨¦§¥§¨¨§¨
וּ ברכוֹ הי, טוּ ביּה  גּ ניז והאחד ¦§¦¥¦¨¨¤¨§¨Ÿ£אדנ"י.

בּ ּפ סוּ ק רמוּ ז והוּ א היכ�, הנּ קרא á)בּ אוֹ צר ÷å÷áç)'וה §¨©¦§¨¥¨§¨©¨§

אדנ"י  יהֹו"ה  ׁשמהן ּתרין כליל ּדה ּוא אמן, שמות ּובכוונת ב' כולל שהוא ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָָֹ
צ"א, בגימטריא הם שמות הב' אלו וכן צ"א גימטריה אמן כי אדני, הויה

זו "ן) יחוד  סוד  שהם  שמות הב' אלו  ליחד  שיכון ּוברכֹוהי ,,(כלומר טּובי ּה ּגניז ְְִִִֵֶָָָוהאחד
היכל, ה ּנקרא  החסד ,ּבאֹוצר שהוא  טובו גונז  ז"א, שהוא  הויה, והשם ְְִֵַָָָ

שבגימטריא  אדנ"י שם שהוא היכל, הנקרא באוצר הגבורה שהיא וברכותיו
מלכות, שהיא  מ ּפניו "היכל הס קדׁשֹו ּבהיכל "וה' בפסוק, רמוז  פרושוהוא , ְְְִֵַַָָָ

היחוד , בסוד הס כמנין היכל שבגימטריא אדנ"י בשם  מלובש  הוי"ה שם
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו רמּזּו רז"ל:ּול ּדא רמזו  ּבבית ֹו,ולזה האדם  טּוב ּכל ְְְְְִִֵֵַָָָָָָָָָ

אדם  של הטוב כל אלפי"ן)פרוש במילוי הויה שם שהוא מ"ה גנוז(שבגימטריא
יב)ׁשּנאמרבמלכות, ּדע ּמי ,(במדבר בכל  ּומּתרגמינן  ה ּוא, נאמן ּביתי בכל  ְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

במלכות . פירוש
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זכרוֹ נם רבּ וֹ תינוּ  רמזּ וּ  וּ �דּ א מּפ ניו הס קדׁש וֹ  ¨§¦¥©§¨¨§¨¨¦©§¨©¥§בּ היכ�
ׁש נּ אמר בּ ביתוֹ , האדם טוּ ב כּ � áé)�ברכה, øáãîá) ¦§¨¨¨¨¨¨§¥¤¤¡©

נאמן בּ יתי דּ עּמ י.בכ� בכ� וּ מּת רגמינן הוּ א, §¨¥¦¤¡¨§©§§¦¨§¨§¦¦

דּ אואי יאוֹ ת, כּ דקא גווני מט' וחד חד בכ� מכוּ ון §¦§©§§¨©§©©§¥§§¨¥¨
�ׁש מא דמאריּה  �ׁש מא דּ אוֹ קיר נׁש  בר ¨§¦¥¨§¨§¦¦§¨©הוּ א

יק וּ בזי אכבּ ד מכבּ די כּ י כּ תיב דּ א וע� וּ ,□קדּ יׁש א, ©¦¨§©¨§¦¦§©§©£©¥Ÿ©¥¨
צרכוֹ י. כּ � וּ �מעבּ ד �קיּ ים דּ ין, בּ ע�מא §¨¨©§¤§¥©§¥¨§¨§¥©£אכבּ ד
אתקרי דה' ׁש מא ארי ארעא, עּמ מי כּ � ¥§§¦§¨§¥£¨§©¥¨©¨¤¤§ויחזּ וּ ן
�מיקם יזכּ י דאתי, וּ בע�מא מנּ יּה . וידח�וּ ן ¨¥§¥§¦¥¨§¨§¨§¥¦£©¦¥̈ע�יּה ,
צוֹ רכיּה , כ� קרי דּ �א ּפ י ע� אף חסידים, ¥§¨¥¨¨§¦©©¦¦£©¦§¦בּ מחיצּ ת
בּ יּה  ואיכוון מאריּה , ידיעת �אׁש גּ חא דּ זכה ¥¨§¦§¥¨©¦§¨§§©§¨¨§©¥כּ יון

יאוֹ ת. ¥¨§©כּ דקא

יא ֹות , ּכדקא גווני  מט' וחד חד בכל מכ ּוון ואחד ואי אחד בכל מכוון ואם ְְְְְְְְִֵֵַַַַָָ
להיות , כראוי  התפלה אופני דמארי ּהמט' לׁשמא ּדאֹוקיר נׁש בר ה ּוא ְְְִִֵַָָָָּדא

קּדיׁשא, הקדושל ׁשמא  שם שהוא  אדונו שם  את המכבד  האדם  ,(מלכות )זהו ְִִַָָ
ּולמע ּבד לק ּיים ּדין, ּבעלמא אכ ּבד יקּלּו, ּובזי אכּבד  מכּבדי ּכי  ּכתיב ּדא ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹועל

צרכֹוי , צרכיו,ּכל כל  ולעשות  לקיים  הזה  בעולם עּממי אכבדו ּכל ויחּזּון  ְְֵֶֶַָָָָ
מּני ּהאר וידחלּון  עליּה, אתקרי  דה' ׁשמא  ארי  כי עא הארץ עמי כל  ויראו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָ

ממנו , וייראו עליו  נקרא הויה ּבמחיּצתשם למיקם יזּכי דאתי , ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָּובעלמא
החסידים,חסידים, במחלקת  לעמוד יזכה הבא קרי ובעולם ּדלא  ּפי  על אף ְֲִִִֵַַָָ

צֹורכיּה, צרכו,כל כל בתורה קרא  שלא פי על לאׁשּגחאאף ּדזכה ּכיון ְְְְְֵֵַַָָָָ
יאֹות, ּכדקא ּבי ּה ואיכוון מאריּה, בידיעת ידיעת ולדעת להתבונן דזכה  כיון ְְְְִִֵֵֵַַָָָ
כראוי. בו וכיוון שמתפלל בשעה אדונו 
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יקמאי �אחדא□וּ בזי ידע דּ �א מאן הוּ א דּ א וּ . ¨Ÿ©¥¨¨¨§¨¨©§©£¨
דמהימנוּ תא, קׁש רא וּ �ק רא קדּ יׁש א, ¨§¥§¦¨§¦¨§©§¨¦©¨§ׁש מא

יקּלּו ּובזי זה ?מאי  פסוק נאמר  מי ׁשמאעל לאחדא ידע  ּדלא  מאן הּוא ּדא  ְְְֲֵַַַַָָָָָָָֹ
הקדושים,קּדיׁשא, השמות  את ליחד יודע שאינו  מי הוא שלאזה (כלומר ִַָ

הקדושים ) השמות  את ליחד איך ללמוד דמהימנּותא ,,רצה קׁשרא ולקשר ּולקּׁשרא ְְְְְִִֵַָָָ
אמונה , הנקרא  האצילות עולם של הספירות  קשר קע"חּולאמ ׁשכאאת  (דף ְְַָָ

ּדאצטריְך,ע "ב) שצריך,לאתר למקום השפע את ׁשמאולהמשיך  ּולאֹוקיר ְְְְְְֲִִִָָ
את ּברי  ּדלא לי ּה טב ּדלא ּדמארי ּה מאן ׁשּכן וּכל נברא, היה שלא  לו טוב ְְְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָָ

באמן נתכוין שלא מי שכן כל ּבאמן ב'אתּכּוון גימטריה שאמן לעיל שהביא (וכמו ְְִֵַָָ
ואדנ"י) הוי"ה ומפרשים )(שמות  הסולם זוהר דברי .תוכן

הּקדֹוׁש זֹוהר  עֹוד  ס"ב:)[ראה ּדף ּבתֹוספּתא נח  וז"ל:(ּפרׁשת  מ, יט, ז ֹוהר ּתיקּוני , ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
מארי  אּוקמּוה ּדא ּובגין כ''ח, בההּוא  ּכחֹו, ּבכל אמן העֹונה איהּו ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹודא
ּובגיניּה ׁשנה, ׁשבעים ׁשל ּדינֹו גזר לֹו ק ֹורעין ּכחֹו ּבכל אמן העֹונה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמתניתין,

ב)אּתמר  צג ּוביּה(תהלים  אּתה, מעֹולם מאז ּכסאָך יט)נכֹון ה יהו''ה (איכה אּתה  ְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָ
ניהּו ּומאי אּתה, אבינּו מלּכנּו אבינּו ּביּה דא ּתמר ההּוא  א ּתה, ּתׁשב, ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָלעֹולם

הרחמן. אב ֲִַָָָָאבינּו

הזוה"ק ספרי מכל  ליקוט  המדרש בית קדושת  בענין
ּבעלי  ּפר ׁשּוה זה ּומּׁשּום ּכ''ח, ּבאֹות ֹו ּכחֹו, ּבכל  אמן העֹונה וזהּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּביא ּור:
ּובגללֹו ׁשנה, ׁשבעים  ׁשל ּדינֹו ּגזר  לֹו קֹורעין ּכחֹו ּבכל אמן העֹונה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהּמׁשנה,
אּתה, ּתׁשב. לעֹולם יהו''ה א ּתה ּובֹו אּתה, מעֹולם מאז  ּכסא ְך נכֹון ְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָנאמר

הרחמן. אב אבינּו? ה ּוא ּומי אּתה, אבינּו מלּכנּו אבינ ּו ּבֹו ׁשּנאמר ְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָא ֹותֹו

וז"ל: לג. לגאו ,זֹוהר עאלין ולא מּלבר , ּדלהֹון ׁשאלּתין ל ֹון יהיב ּבינּונּיים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָ
אּתמר  עלייה ּו אּלא ּדלהֹון , ׁשאלּתין לֹון יהיב  ולא מ ּתּמן, א ּדחיין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָרּׁשיעּייא 

יב) א דהוֹו(ישעיה  רּׁשיעּייא , אינּון ואּלין חצרי, רמס מּידכם  זאת בּקׁש ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹמי 
ׂשיחה  על לּה ּופסקין  צלֹותא , למׁשמע ּדמנחן ּבצלֹותה ֹון, למלּכא ְְְְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָמבּזין

נכנסיםּבטלה. ולא מ ּבחּוץ , ּבּקׁשֹותיהם את להם נֹותן ל ּבינ ֹונּיים ּביאּור: ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
עליהם אּלא ּבּקׁשֹותיהם , את  להם נֹותן ולא מּׁשם, נדחים  הרׁשעים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹּפנימה.
את  מבּזים ׁשהיּו הר ׁשעים הם  וא ּלּו חצרי , רמס מּידכם ּזאת בּקׁש מי ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹנאמר,
ׂשיחה  על אֹות ּה ּומפסיקים ה ּתפּלה את  לׁשמע ׁשּמּניחים ּבתפּלתם, ְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּמלְך

ְֵָּבטלה .
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ׁשּמֹוכיח עד  ּובּלילה  ּביֹום לעיניו ׁשנה  נֹותן אינֹו ה ּצּדיק [וז"ל: כ : ח"א  ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָזֹוהר 
לכבֹוד  ׁשּמֹוחה  מי וז "ל: כט: ח"א – ּבתׁשּובה ׁשּיׁשּובּו ּומביאם ְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָהר ׁשעים

ס"ב:. לח: אדם], ּבני ּכׁשאר ּבֹו ׁשֹולט ה ּמות מלאְך אין  ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשמים
לי ּה, ווי ּדחֹול, ּבמּלין ּכניׁשּתא ּבבי ּדמׁשּתעי ּומאן  וז"ל: קלא: ח"ב ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָזֹוהר 
ּבאלהא  חּולקא ליּה ּדלית  ליּה ווי מהימנּותא. ּדגרע לית  ווי ּפרּודא, ְְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָּדאחזי

לית ּדהא  ּדאחזי ּתּמן,(ליה)ּדיׂשראל. אׁשּתכח ולא חולקיה אלהא, ליה (ולית  ְְְְְְְֱִִֵֵֵַַַָָָָָָָ
ּבת ּקּונאביה) קלנא ואנהיג מּני ּה, ּדחיל בתקיפא)ולא ּדלעיּלא .(ס''א ע ּלאה  ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָָָ

ּב ה ּכנסת  ּבבית  ׁשּמדּבר  ּומי אֹוי ּביאּור: פר ּוד. ׁשּמראה לֹו! אֹוי - חל דברי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹ
ׁשהרי  ׁשּמראה יׂשראל. ּבאלהי חלק ׁשאין לֹו! אֹוי האמּונה. את  ׁשּגֹורע ְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹלֹו!

ׁשם (לו)אין  נמצא ואינ ֹו בו)אלֹוּה חלק לו  קלֹון(ואין ּומנהיג מּמּנּו, פֹוחד ולא  ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
פ"ב,(בחזק)ּבּתּקּון אמן ה ּכּונֹות  ׁשער פע"ח [ועיי"ע ׁשּלמעלה. העליֹון ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָ

ואתחּנן]. ּפרׁשת  ׁשי"ף ְִֶַַַַַָָָָמהר"ם
את  ליחד רּבֹונֹו ׁשם ׁשּמכּבד  האדם וזה ּו וז"ל: רפה. ּדף וּילְך ּפר ׁשת ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָזֹוהר 

ּכתּוב זה ועל  הּקד ֹוׁש, ב)ה ּׁשם א לעֹולם(שמואל  - מכּבדי ּכי אכּבד . מכּבדי ּכי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָ
ּדלא  מאן ה ּוא ּדא  יקּלּו. ּובֹוזי מאי יק ּלּו, ּובֹוזי הּבא. לעֹולם - אכּבד ְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָהּזה.
ּברכאן ּולאמ ׁשכא ּדמהימנּותא, קׁשרא ּולקּׁשרא ק ּדיׁשא, ׁשמא ליחדא  ְְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָידע
ׁשמא  לאֹוקיר ידע ּדלא מאן וכל ּדמאריּה. ׁשמא ּולאֹוקיר ּדאצטריְך, ְְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָלאתר

אברי. ּדלא ליּה טב מי ּדמאריּה, זה ּו יקּלּו? ּובזי זה מה יק ּלּו. ּובזי ּביאּור: ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּברכֹות  ּולהמ ׁשיְך האמּונה , ק ׁשר  ולקׁשר ה ּקדֹוׁש, הּׁשם  את  ליחד יֹודע ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא
רּבֹונ ֹו, ׁשם את לכּבד  יֹודע ׁשּלא מי וכל ר ּבֹונֹו. ׁשם  ּולכּבד  ׁשּצריְך ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלמקֹום

נברא . ׁשּלא  לֹו ְִֶָֹטֹוב 
ׁשמא  לאחדא ידע ּדלא מאן ה ּוא ּדא יק ּלּו. ּובֹוזי מאי  קע"ח: ּדף ּתרּומה  ְְְְֲֵַַַַַַַָָָָָָָזֹוהר 
ּולא ֹוקיר  ּדאּצטריְך, ּולאמׁשכא לאתר קׁשרא  ּדמהימנּותא, ּולק ּׁשרא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָָקּדיׁשא,

ּבאמן. אתּכּוון ּדלא מאן ׁשּכן  וּכל אתּברי. ּדלא ליּה טב ּדמאריּה ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָׁשמא 
ּכדין לתּמן, ּתֹורה  ספר סליק ּכד רו. דף  ויקהל פרשת  קכט, מו:, ח"ב ְְִֵֵֶַַָָָזוהר 
ּבזיע, ּברתת  ּבדחילּו ּבאימתא לתּתא , ּגרמייהּו לסּדרא עּמא ּכל ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבעאן

ּכּמה לּבייה ּו, ויהֹוןּולכוונא א ֹורייתא, לקּבלא ּדסיני ט ּורא  על קּיימין ּדה ׁשּתא ְְְְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָ
ּבמיּלי  אפיּלּו ּפּומיהֹון, למפּתח לעּמא רׁשּו ולית אּודנייהּו. וירכּון ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָצייתין

לי ּה ּדלית ּכמאן ּבאימתא, ּכּלהּו אּלא אחרא, ּבמּלה ׁשּכן וכל ּפּומא ּדאֹורייתא , ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ
ּדכּתיב , א ּוקמּוה , ח )והא העם .(נחמיה כל עמד ּו ח )ּוכפתחֹו כל(נחמיה ואזני ְְְְְְְְִִִֵָָָָָָָָ
ה ּתֹורה. ספר אל העםהעם  ּכל צריכים אז ּתֹורה, ספר לׁשם ּכׁשעֹולה  ּביא ּור: ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

ׁשּכעת  ּכאּלּו לּבם, ּולכּון  ּובזיע ּברתת ופחד , ּבאימה למ ּטה עצמם  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלסּדר
רׁשּות  ואין אזניהם . ּומּטים מק ׁשיבים  ויהיּו ּתֹורה, לקּבל סיני הר על ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָעֹומדים
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ׁש מא וּ �אוֹ קיר דּ אצטרי%, �אתר ¨§¦§¦§§¦§¨£§¨¨§©§וּ �אמׁש כא
דּ �א מאן ׁש כּ ן וכּ � אתבּ רי. דּ �א �יּה  טב ¨§¨¥¤¨§¥§§¦¨§¥¨¥¨§דּ מאריּה 

בּ אמן. ¥¨§¨©§¦אתכּ וּ ון

בּ נקיוּ תאוע� בּ שׂ פוותיּה  דּ מרחיׁש  מאן כּ � דּ א, §©¨¨¨§©§¦§¦§¨¥¦§¦¨
בּ הדיּה , כתיב מאי דּ מנקּ י, בּ מיּ א ¥£©¦§¨¥©§¦¨©§¨¦§ד�בּ א,

ּבאימה, ּכּלם אּלא אחר , ּבדבר ׁשּכן ּכל תֹורה, ּבדברי אפּלּו ּפיהם לפּתח ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֻלעם
ׁשּכתּוב ּפר ׁשּוה, והרי ּפה , לֹו ׁשאין ח )ּכמי העם.(נחמיה כל עמדּו (שם )ּוכפתחֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּתֹורה  ספר  מפקין ּכד ׁשמע ֹון, רּבי אמר הּתֹורה . ספר אל העם כל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָואזני
האהבה  את ּומע ֹוררין  ּדרחמין, ׁשמייא ּתרעי מתּפּתחן ּביּה, למקרא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבצּבּורא,

בֹו,לעיּלא. לקרא ּבצּבּור ּתֹורה ספר ּכׁשּמֹוציאים ׁשמעֹון, רּבי אמר  ּביאּור: ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ח"ג זוהר - למעלה. האהבה את  ּומעֹוררים  ּבּׁשמים, רחמים ׁשערי ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָנפּתחים
ואינֹו עברה עֹוברי ׁשרֹואה מי  [רלט: רכ, קכט:, עה:, אחרי ּפרׁשת מו:, כט:, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָכ.,

מ וּיקרא חד ׁש זֹוהר  - קכט, רפו  רפה:, לאוין], ּבׁשלׁשה עֹובר  רעיא מֹוחה , ט, ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
וּילְך]. זֹוהר כ '. ְְֵֵֶַַָמהימנא

דלּבא, ּבנקי ּותא ּבׂשפוותיּה ּדמרחי ׁש מאן  ּכל ּדא, מי ועל כל  כן ועל ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ
הלב, בנקיון בשפתיו ומתפלל לכונתשמרחיש המפריעים  אחרים , דברים  (מלהרהר

ּדמנּקי,,התפילה) המטהריםּבמּיא  במים עצמו שטיהר אחר (במקוה היינו ְְִֵַַָ
ּבהדיּה,,טהרה) כתיב עליומאי  כתוב אדם,מה נע ׂשה  אלהים שברא ו ּיאמר ְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

האדם בני את  הוא ברוך צלםהקדוש  לאחדא ּדידע  אדם ּבׁשביל ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָּכלֹומר,
יאֹות, ּכדקא עלּודמּות  דמות, המכונה  והמלכות  צלם המכונה ז"א כלומר: ְְְֵָ

זה  הּיםידי  בדּגת  עלוירד ּו העולמות  בכל רב שפע ויושפע בכל, וישלטו ְְְִִַַָ
ע "ב)ידיהם. קעז (דף לעיל  בו  שפתח  אחר הדבר כאן ללשון[עד  תרגום  (עם  שם לשונו  וזה

ירחׁשּון :הקודש) ּתרּגּום הּמים, יׁשרצּו אחר, מרחׁשין ,ּדבר ּכד ּכלֹומר ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָ
צלֹותא  ּפתּגמי  ּתפּלהבׂשפוותיה ּדברי ׂשפתיו  כׁשמתנֹועעֹות  ּבזכ ּותאהיינ ּו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָ

הּלב דעתא ּבזכּות אחרֹותּובנקיֹות  מחׁשבֹות  מּכל ה ּדעת ּובמיאּובנקיֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָ
ׁשּמתּו, ה ּמלכים ׁשהם האּדירים ּׁשּבּמים  הּברּורים  לברר ּיזּכה הּמים, ְְְְֳִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּובטהרת 

חיתא נפׁשא רחיש מהם,הוה ה ּקדֹוׁשים  ה ּנּצֹוצֹות  את  ּומברר  רֹוחׁש הּוא ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
הּמתים] ּתחּית ּבסֹוד  חּיה נפׁש מהם ומפרשים )ונעׂשה  הסולם זוהר דברי .(תוכן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
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אדם ׁש בי� בּ  כּ �וֹ מר, אדם, נעשׂ ה א�הים ¨¨¦§¦©§¨¨¤£©¦Ÿ¤¡Ÿ©ויּ אמר
בדגּ ת וירדוּ  יאוֹ ת, כּ דקא וּ דמוּ ת צ�ם �אחדא ©§¦§¦§¥¨§§§¤¤¨£©§©¨§דּ ידע

à"ã)היּ ם. ïàë ãò). ©¨

רביעאה ְְִִָָָפרקא

אתגּ �ייאעּת יקא, דאנּפ ין, זעירא וסתים. טמיר ©¦¨¨¦§¨¦§¥¨§©§¦¦§©§¨
בּ אתוון דּ אתגּ �ייא, אתגּ �ייא. ¨§©§¨§©§¦§¨§©§¦¨§ו�א
מתיי בן דּ �א בּ אתוון, סתים דּ אתכּ סייא, ¨§©§¦¨§¨§©§¦¨¨§©§§§¦§כּ תיב.

ע ביּה  אתייׁש בוּ  �א דּ איהוּ  בּ גין אין□בּ אתרוֹ י, §©§§¦§¦¨¦§§¨¥¦¨¦
¦¨©§ותּת אין.

�מינּה ויּ אמר חיּ ה נפׁש  הארץ ּת וֹ צא א�הים ©Ÿ¤¡Ÿ¦¥¨¨¤¤¤©¨§¦¨
דּ כּת יב, היינוּ  וגוֹ ', ורמשׂ  åì)בּ המה íéìäú) §¥¨¨¤¤§©§¦§¦

ׁש יע ּת וֹ  וּ בהמה בּ כ��אע$יהואדם חד . ¨¨§¥¨¦©§Ÿ̈©¦§¨¨
דאדם, בּ כ��א בּ המה מׁש ּת כּ חא. à)דּ אחרא àø÷éå) §©£¨¦§©§¨§¥¨¦§¨¨§¨¨

� קרבּ ן מכּ ם יקריב כּ י מןע$יהואדם ¨¨¦©§¦¦¤¨§¨©Ÿ̈¦
דאדם. בּ כ��א דּ אתכּ �� מ וּ ם ¨¨§¨¨§¦©§§¦§¦¨¥§©הבּ המה,

דּ �תּת אכּ ד אדם á"ò)נחת ç"ò÷ óã)ע אה,□בּ דיּ וּ קנא ©¨©¨¨¦§©¨§¦§¨¦¨¨
דּ ימינא סטרין, מּת רין רוּ חין תרין ¨¦¦¦§¦¥§¦¦¥§¨§§¦אׁש ּת כחוּ 

קדּ יׁש א.וּ שׂ מא� נׁש מתא דּ ימינא, אדם. כ�י� א §¨¨¨¦¨¨¦¦¨¦§¨¨©¦¨
שׂ מא�א, אתּפ ׁש ט אדם חב חיּ ה. נפׁש  ¨¨§¨¨§¦¨¨¨¨©¤¤¨¨§¦דּ שׂ מא�א

גוּ פא. בּ �א אינּ וּ ן ¨¨§¦¨¨§¦§ואתּפ ׁש טוּ 
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חיּ הכּ ד כּ האי אתיּ י�דן בדא, דּ א מתדּ בּ קין ©¦§©§¦¨§¨¦§©§¨§©©¨
כ"ב(ïéçeø)דאוֹ �ידת חדא. בּ קטרא סגּ יאין §¦©Ä©¦¦§¦§¨¨¨

אתגּ  אתוון כ"ב סתימין, י'□אתוון סתים, י' יין, ©§¨§¦¦©§¨¦§©§¨¨¦
אּת ק�וּ . דטפסין, בּ מתק�א וג�ייא, סתים ¨§©¦§©§¨§§©§¨§©§¦¨¨§©גּ �ייא.

דּ כר,י' ו' אתר, בּ האי ו"ד, ונוּ קבּ א דּ כר מנּ יּה  ©§¨£©§¨§§©§¥¦¦§̈נפקין
ונוּ קבּ א. דכר ד"וּ  תרין. ד"וּ  דּ א, בּ גין נוּ קבּ א. ¨§§©§¥§¨¦§¨§ד'
נוּ קבּ א. ה' דכר. בּ �חוֹ דוֹ י י' ּת רין קפ�ין. ּת רין ¨§©§§¦¥§¦§©¥§ד"וּ 
בּ גוּ ּה , בּ י' וּ מדּ אתעבּ רת בּ קדמיתא, הות ד' ¨©§§©§©§¦§¦¨¦§©§©£ה'

(úãéìBà),'ו å"äé)אּפ יקת éøä ä"ä úéà déáe å"ã úéà 'äá éë éøä) ÄÈ©¦©ÂÅÄÄÅÄÂÅ

יוֹ "ד מדּ אּפ יקת דיה"ו. כּ ��א בּ חזויּה  יוֹ "ד ©¦©§¦¨¨§¥§¤§¥£§¦אתחזי
וּ מכסיי �בתר, אתיי בת ונוּ קבּ א, דכר אדּ הוּ א §§©§§¨¦§©§©§¨¨§©§¨

¨¦§�אמא.

האדם,ויּ ראוּ  בּ נוֹ ת את הא�הים å)בני úéùàøá) ּהיינו ©¦§§¥¨¡Ÿ¦¤§¨¨¨©§
á)דּ כּת יב, òùåäé) חרׁש מרגּ �ים אנׁש ים ׁש נים ¦§¦§©¦£¨¦§©§¦¤¤

דּ כּת יב, האדם. בנוֹ ת מאי â)�אמר, à íéëìî)אז ¥Ÿ¨§¨¨¨¦§¦¨
בּ גיניהוֹ ן הּמ �%. א� זוֹ נוֹ ת נׁש ים ׁש ּת ים ¥¦§¤¤©¤¦¨¦©§¨Ÿּ̈ת באנה
אז וגוֹ '. בּ קרבּ וֹ  א�הים חכמת כי ראוּ  כּ י ¨§§¦§¦Ÿ¡©§¨¦¨¦¦§כּ תיב,
דּ קיטוּ רי בּ קיסטרא בקדמיתא. ו�א ¥¦§¨§§¦§¨¦§©§¨§¨Ÿּ̈ת באנה

�עי הווֹ  מתחבּ קן ּת רין נחתוּ □דפיגאן, �תּת א א, §¦¨§¥¦§©§¨£§¥¨§©¨¨§
עטרא בהוּ . דהוה טבא חוּ �קא אבּ דוּ  עפרא, ¨¨¨§¨£§¨¨¨¨¥¦¨§©§©ירּת וּ 

àìîçã)דבוּ מ�א à"ñ).דענבא בּ קוּ סטא ואתעּט ר §§¨ÀÆÀÈ§¦§©¨§§¨§¦§¨



דצניעותא שב בשנה]ספרא 302 [יום  אב  ז  ליום  הלימוד דמשפטים סדר  סבא

א�י.ע$יהוויּ אמר תצעק מה מׁש ה (úåîùא� ©Ÿ¤§Ÿ̈¤Ÿ¤©¦§©¥¨
(ãé. ּויּ ּס עו ישׂ רא� בּ ני א� דּ בּ ר דייקא. ¨¦§¥¨§¦¥§¤¥©¨§©¨¥א�י

�אוֹ קיר דּ בעא ת�י, הוה בּ מזּ �א דייקא. ¦§¨¨§¥¨¨¨¨¨©§¨§©¨¦§ויּ ּס עוּ 
åè)דּ קניּה . úåîù) והאזנּת ּת עשׂ ה בּ עיניו ׁש ר והיּ  ¦§¥§©¨¨§¥¨©£¤§©£©§¨

אני כּ י כּ אן. עד חקּ יו כּ � וׁש מרּת  $יהו�מצוֹ תיו §¦§¨§¨©§¨¨ª¨©¨¦£¦§Ÿ̈
דוקא.ע �האי ¨§©©§¤§Ÿרפאי",

חמיŁאה ïְֲִִָָָרקא

וגוֹ 'הוֹ י בּ נים מרעים זרע עוֹ ן כּ בד עם חוֹ טא §¦¨¦¥§©¤¨¤¤©¥גוֹ י
(à äéòùé)ו"ו ה"י ו"ה ה"ה יוֹ "ד דרגּ ין ׁש בעה .¦§¨©§¦

אסּת יר �בר ד"ו ו"ו אּפ יק ה"ה הו"י, ה"ה ד' ¦§©©§¦©¦©אּפ יק
בּ נים דכּת יב ד"ו דאינּ וּ ן ונוּ קבּ א דּ כר ¦¨¦§¦¦§¨§§©§¨̈אדם

¦¦§©מׁש חיתים.

חציבּ ראׁש ית בּ רא מאמר. בּ ראׁש ית בּ רא. §¥¦¨¨§¥¦©£¨¨¨£¦
עדן וג�יא. סתים וּ בן. אב ¤¥¨§©§¦¨¥¨¨£©מאמר.

�מט�ט�י□ע נפיק תּת אה, עדן וגניז. דסתים אה ¦¨¨§¨¦§¨¦¥¤©¨¨¨¦¦§¨§§¥
(éBðìèîì à"ñ)את.ע$יהוואתגּ �יא א�הים. יּה . . ÀÇÀÈ§¦§©§¨§Ÿ̈¨¡Ÿ¦¥

וּ שׂ מא�א ימינא אהיה. ¨¨§¨¦§¤§¤¨Ÿ£אדני
דּ כּת יב, ואת, ה מים. אׁש ּת תפוּ , íéîéäכחדא éøáã) ©£¨¦§¨¨©¨©¦§¥¦§¦

(èë à. ּאׁש ּת תפו כּ חדא אינּ וּ ן והנּ צח ¨¨§¦¨£©¦©¥©§¤¤§¦©§והּת פארת
דּ כּת יב, ç)הארץ, íéìäú)בּ כ� ׁש מ" אדּ יר מה ¨¨¤¦§¦¨©¦¦§§¨

å)הארץ. äéòùé). ֹכּ בוֹ דו הארץ כ� מ�א ¨¨¤§Ÿ¨¨¨¤§



דמשפטים  דצניעותא סבא ספרא בשנה] 303 [יום  אב  ח ליום הלימוד שג סדר 

וּ ביןיהי הקּ דׁש  בּ ין �הבדּ י� הּמ ים בּ תוֹ % רקיע §¦¨¦©§©©¦§©§¦¥©Ÿ¤¥
אתּפ רׁש , �זעירא, עּת יקא הקּ דׁש ים, ©§§¦¨¥§¦¨¦©¦¨¢©¤Ÿקדׁש 

ממ ּפ וּ מא ׁש  מּמ  אתּפ רׁש  �א רברבן.□ואתדּ בק. � §¦§§©¨¦§§©©¨¨§©¥©§§¨
מים, זינין בּ חמ ה זעירין, בּ כתרין ואתעּט ר ¦©¦¦¨¦£©¦¦§¦§¦§¨©§¦§¦§©אנּת יק

èé)וּ כתיב øáãîá).חיּ ים מים ע�יו é)ונתן äéîøé)הוּ א §¦§¨©¨¨©¦©¦
עוֹ �ם. וּ מ�% חיּ ים ÷æè)א�הים íéìäú)פני□אתה� % ¡Ÿ¦©¦¤¤¨¤§©¥¦§¥

החיּ ים.ע$יהו äë)בּ ארצוֹ ת à ìàåîù)והיתה §Ÿ̈§©§©©¦§¨§¨
י"ה, הגּ ן. בּ תוֹ % החיּ ים ועץ וגוֹ '. צרוּ רה אדני ¨©§¦©©¥§§¨§¦Ÿ£¤¤נפׁש 
וּ מים ׁש �ימין, מים �ּמ ים. מים בין אהי"י ה"א, ¦©¦¥§¦©¦¨¨¦©¥יו"ד
ׁש �ימין. דּ �א רחמין ׁש �ימין, רחמין ׁש �ימין. ¦¥§¨§¦£©¦¦§¦£©¦¦§¨§דּ �א

�עוֹ �םע$יהוויּ אמר באדם רוּ חי ידוֹ ן �א ©Ÿ¤§Ÿ̈¨¨¦¨¨¨§¨
בשׂ ר. הוּ א ׁש גּ ם å)בּ  úéùàøá)יהוויּ אמר$ §©©¨¨©Ÿ¤§Ÿ̈

מכּ אןע בזעירא. אתייׁש בא כּ ד ,íLa øîà ãëc à"ð) ©¦§©§¨¦§¥¨¦¨ÀÇÈÇÀÅ

(Bøîà(øîBì)רוּ חי ידוֹ ן �א קאמר סתים דּ עּת יקא דּ בר. ÉÀÇ¨¨§©¦¨¨¦¨¨©¨¨¦
דּ �עי דאתנׁש בא□באדם רוּ חא דּ בההוּ א מ וּ ם א, ¨¨¨¦§¥¨¦¦§©¨§¦§¨§¨

�תּת אי. מׁש י% דּ פרדּ שׂ קא, נוּ קבין ¥¨©§¦¨¨§©§©§¦§¥§¦מּת רין
כּ תיבוּ בגין íìBò)כּ % éîé)ועשׂ רים מאה ימיו והיוּ  §¦¨§¦ÀÅÈ§¨¨¨¥¨§¤§¦

בּ �חוֹ דוֹ י י' ׁש �ים. ו�א ׁש �ים יוֹ "ד §¦¦§¨§¦§¨ׁ̈ש נה.
ׁש נה. ועשׂ רים מאה זמנין, ּת רין אתוון ּת רין ¨¨¦§¤§¨¥¦§¦¥§¨§©¥§¨¥מאה.

כד בּ �חוֹ דוֹ י à"ò)י' è"ò÷ óã),בזעירא אתגּ �יא ¦§©¦§©§¨¦§¥¨
כּ תיב, מכּ אן ׁש נין. א�פין בּ עשׂ ר (íéìäúאתמׁש % ¦§§¨§¤¤©§¦§¦¦¨§¦

(èì÷.כּפ כה ע�י ¨¤©©¨¤¨©וּת ׁש ת
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בארץ,הנּ פי�ים å)היוּ  úéùàøá)וּ מ ם דכּת יב היינוּ  ©§¦¦¨¨¨¤©§¦§¦¦¨
מאתר ראׁש ים. �ארבּ עה והיה ¨£¥¦¨¨¨§©§¨¨§¥¨¦יּפ רד
וּ מ ם דּ כּת יב הנּ פי�ים, אקרי גּ נּת א, ¨¦¦§¦¦¦§©¥§¦¨§¦©§§¦§דּ אתּפ רׁש 
עד זמנא. �בתר ו�א ההם, בּ יּ מים בארץ היוּ  ©¨§¦¨¨§¨§¥¨¦¨©¤¨¨¨¥¨¦יּפ רד.

אסטמרוּ . הא�הים וּ בני ׁש ע, יהוֹ  ¨¨§¦¦ª©§¥¨¡Ÿ§¨¨§דּ אתא
הדאעד אתכּ ��א, האדם וּ בנוֹ ת ׁש �מה דּ אתא ©§¨¨§ŸŸ§¨¨¨¦§§¨¨¨¨

דכתיב, á)הוּ א úìä÷)קארי ּת ענגת ותענוּ גוֹ ת. ¦§¦§©£©£ªŸ¨¥
(éøà÷ àì íéâeðòú)האדם eæéîøúàã)בּ ני à"ð) ּדּ אתרמיו ÇÂÄÉÈÅ§¥¨¨¨ÀÄÀÀÄ§¦§§¦

ע בחכמה אתכּ ��וּ  דּ �א אחרנין, רוּ חין אה,□מהאי ¥©¦©£¨¦§¨¦§§¨§¨§¨¦¨¨
ä)דּ כּת יב, à íéëìî)ׁש �מה,ע$יהוו� חכמה נתן ¦§¦©§Ÿ̈¨©¨§¨¦§ŸŸ

ä)וּ כתיב à íéëìî)דּ הני מ וּ ם האדם. מכּ � ויּ חכּ ם §¦©¤§©¦¨¨¨¨¦§¨¥
באדם. אתכּ ��וּ  ¨¨§¨¨§¦̈�א

עע$יהוו ה' חכמה, דּ מינּה □נתן ויּ חכּ ם, אה. ©Ÿ̈¨©¨§¨¦¨¨©¤§©§¦¨
הגּ בּ וֹ רים הּמ ה �תּת א. ¦¦©¨¥¨©§¨©§¦אתחכּ ם

דּ �עי עוֹ �ם מעוֹ �ם, דּ אתנהגן□אׁש ר ה ם, אנׁש י א. £¤¥¨¨¦§¥¨©§¥©¥§¦§¨£¨
בּ יּה  דּ אתנהגן קדּ יׁש א, ׁש מא ׁש מא. מאי ׁש מא. ¥¨£¨§¦§¨¦©¨§¨§¨¨§¦בּ 

א אתנהגן ו�א �תּת א, קדּ יׁש ין ׁש מא.□דּ �א בּ  א §¨©¦¦§©¨§¨¦§¨£¨¤¨¦§¨
מסּת ים �או הוי"ה. אנׁש י ו�א סתם, ה ם ¦§¦¨¥§©¨§¨§¥©¥§©אנׁש י

א ה ם□סתימא, אנׁש י גריעוּ תא ו�א גריעוּ תא, א §¦¨¤¨§¦¨§¨§¦¨©§¥©¥
כּ תיב נפקוּ , דאדם מכּ ��א èî)סתם, íéìäú)אדם §¨¦§¨¨§¨¨©§§¦¨¨

בּ � דמ�כּ א, בּ יקירוּ  בּ יקר, אדם י�ין, בּ � ©¨§©§¦¨§¨¦¨¨¦¨©¨¦בּ יקר
רוּ חא. בּ �א ¨¨§¦̈י�ין,
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מ�כּ יןּת �יסר ׁש בעה. ׁש בעה. בּ  קרבא, מ�כּ י §¥©©§¥§¨¨§¦§¨¦§¨©§¦
ּת ׁש עה קרבא. נצחי אתחזיאוּ  ¨§¦¨¨§¥§¨¦£§¦¨§©§בּ ארעא,

דּ ימחי□דס ו�ית בּ רעוּ תהוֹ ן, דּ רהטין בּ דרגּ ין, קין §©§¦§©§¦§©£¦¦§§§¥§¦§¥
ארבּ ע �קּמ י בּ בהי�וּ , קיימין מ�כּ ין חמ ה ©§©¥©§¦§¦¦§©¦§©¨¦£¥¦בידיהוֹ ן.

�מיקם. יכ�ין ¨¥§¦§©̈�א

ּת �ייןארבּ ע בּ הוֹ ן ארבּ ע, �קדמוּ ת נפקין מ�כּ ין ©§©©§¦¨§¦§©§©§©§©§¨
ׁש בעה בּ הוּ  צרירן בּ אתכּ �א ¨§¦§¨¦§¨§§¦§¦¨£©כּ ענבין
בּ דוּ כּת ייהוּ . קיימין ו�א סהדוּ תא סהדין §©§§¦§©¨§¨£¨¦£¨¦¦§רהיטין.
וּ מקננן אחידן בּ ענפוֹ י בּ גוֹ . יתיב דמבסם ¨§©§¨¦£¨£©§¦¨¨§¦§¨¨¦אי�נא
בההוּ א ׁש �יטא דּ  חיותא תט�� ּת חוֹ תוֹ י ©§¨¦§¦¨¨¥¥§©§¦Ÿ¦צּפ רין.

סמכיןאי�נא ׁש בעה בּ  �מיה% ׁש ין, כבי בתרי ¦¨¨¦§¥§¦¦§¥©§¦§¨©§¦
סטרין. בּ ארבּ ע מתגּ �גּ �ין חיוון, בּ ארבּ ע ¦§¦©§©§¦§§©§¦¨¥©§©§¥¨£̈סחרניּה ,

דּ חויא בש"ע מקּפ ץ□דּ רהיט טוּ רין, ע� דּ �יג וּ גין, ¦§¨§¨¦¦¦¨¦©¦§©¥
דּ כּת יב, גּ בעתא, á)ע� íéøéùä øéù)ע�□מד ג ©¦§¨¨¦§¦§©¥©

ׁש נוֹ י, בּ  בּ פוּ מיּה , זנביּה  הגּ בעוֹ ת. ע� מקּפ ץ ¦§¥§¥¨§¨§©©¥©§¦¨¤ההרים
אתעביד גּ יסטרא נטי� כּ ד גּ יסין. בּ תרין ¦¨§¦¨§§¦¦¨©¦¦¥§¦¦̈נקיב

רוּ חין. ¦©§¦�ת�ת

וּ כתיב□ויּ תהכּ תיב הא�הים. את חנוֹ % %(áë éìùî) §¦©¦§©¥£¤¨¡Ÿ¦§¦
את היּ דוּ ע. �נּ ער דרכּ וֹ . ּפ י ע� �נּ ער ¤©¨©©©©§©¦©©©©£חנוֹ %

את ו�א כּ יע$יהוהא�הים, זה, ׁש ם בּ  ואיננּ וּ , . ¨¡Ÿ¦§¨¤§Ÿ̈§¥¤§¥¤¦
דינין,� בּ ּת י ּת �ת בׁש מוֹ . �הקרא א�הים אוֹ תוֹ  קח ¨©¡Ÿ¦§¦¨¥¦§§©¨¥¦¦
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דּ �עי דּ ינין בּ ּת י ארבּ ע אינּ וּ ן. ארבּ ע□ארבּ ע א. ©§©¦©§©¨¥¦¦¦§¥¨©§©
דּ כּת יב, èé)�תּת א. àø÷éå)ׁש ּפ ט בּ ּמ  עו� תעשׂ וּ  �א §©¨¦§¦Ÿ©£¨¤©¦§¨

ד�א דּ ינא קׁש יא. דּ ינא וּ בּמ שׂ וּ רה. בּמ ׁש ק� ¨§¨¦¨§©¨¦¨§©¨§¦©¨¦©בּ ּמ דּ ה
דּ ינא בׁש קּ וּ �א. ד�א דּ ינא בׁש קּ וּ �א, דּ ינא ¨¦¨¦§¨§¨¦¨¦§¨¦¨§©קׁש יא,

האי.□דּ אפי(àðéc)רפיא. ו�א האי �א וּ  ©§¨ÄÈ§£¦¨©§¨©
הח�ויהי האדמה. ּפ ני ע� �רב האדם הח� כּ י ©§¦¦¥¥¨¨¨¨Ÿ©§¥¨£¨¨¥¥

האדם וגוֹ ', ׁש גּ ם בּ  דכּת יב היינוּ  �רב. ¨¨¨§©©§¦§¦§©Ÿ¨¨¨̈האדם
האדמה.□דּ �עי ּפ ני ע� וּ כתיב ãì)א. úåîù)וּ מׁש ה ¦§¥¨§¦©§¥¨£¨¨Ÿ¤

דכּת יב, היינוּ  ּפ ניו, עוֹ ר קרן כּ י ידע â)�א úéùàøá) Ÿ¨©¦¨©¨¨©§¦§¦
דּ כּת יב, קרן, עוֹ ר. æè)כּ תנוֹ ת à ìàåîù)ׁש מוּ א� ויּ קּ ח ¨§¨©¦§¦©¦©§¥

א מׁש יחא �ית ה מן. קרן בקרן,□את äú)(èôא íéì ¤¤¤©¤¤¥§¦¨¤¨§¤¤
קרננוּ . ּת רוּ ם ÷áì)וּ בׁש מ" íéìäú)קרן אצמיח ׁש ם §¦§¨©§¥¨©§¦©¤¤

יוֹ ב�א מן ואתיא דמ�כּ א. עשׂ יראה היינוּ  ¨§¦¨§©§¨§©§¨¨¦£§©¦¨§�דוד.
דּ כּת יב, אימא, å)דהיא òùåäé)בּ קרן בּ מׁש וֹ % והיה §¦¦¨¦§¦§¨¨¦§§¤¤

קרן, בּ איּמ א. עשׂ יראה אתעּט ר בּ יוֹ ב�א קרן ¤¤¨¦§¨¨¦£¨©§¦¨§§¤¤¥©היּ וֹ ב�.
�יּה . רוּ חיּה  �אתבא וריוח קרן ¥¥¨¨¨§©¥§¤¤¦¨§דּ נטי�

נׁש יבאוהאי וה' ה'. ויוֹ ב� הוּ א. דּ יוֹ ב�א קרן §©¤¤§§¨§¥§¦¨
�כ וכ□דרוּ חא �אתרייהוּ ,□א. תייבין א §¨§Ÿ¨§Ÿ¨©§¦§©§©§

à)דּ כּת יב, äéîøé) כּ דע$יהואהּה א�הים, ¦§¦£¨§Ÿ̈¡Ÿ¦©
�ה', ה' מע$יהואתחזי ׁש ם אתקרי א□א�הים ¦§£¥§Ÿ̈¡Ÿ¦¦§§¥¥¨¥

á)וּ כתיב äéòùé)בּ יּ וֹ םע$יהוונשׂ גּ ב �בדּ וֹ  §¦§¦§¨§Ÿ̈§©©
éàåההוּ א. àîìòì éúà àúeðòøet 'é ÷ìzñàå 'äì 'ä øfçúà ãk à"ñ) ©ÇÄÀÇÇÀÄÀÇÇÀÇÈÈÅÀÇÀÈÀÄ
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áéúë àã ìòå áøçúà àlëå àîìò íéi÷úà àì ä"åäé íãà ìéáLá åàìÈÄÀÄÈÈÈÄÀÈÈÇÀÈÀÈÉÄÀÈÇÀÇÈÀÄ

('åâå ábNðå,דמ�כּ א צניעוּ תא ואתעּט ר סתים כּ אן עד ÀÄÀÈÀ©¨¨¦§¦§©©§¦¨§©§¨
זכּ אה דצניעוּ תא. ספרא òãéå)דּ היינוּ  ÷ôðc ïàîì à"ð) §©§¦§¨§§¦¨©¨¨ÀÈÀÈÇÀÈÇ

יהו"ה ברוך וארחוֹ י. ׁש בי�וֹ י וידע ונפק דּ עא� §¨§¦§©¨§©¨§¨§©§�מאן
ואמן. אמן á"ò)�עו�ם è"ò÷ óã).

אשר  צדיקים  שיש  כלומר ויצא, שנכנס מי  אשרי  הצניעות ספר הוא  כאן עד
כמו שם , נשארים היו  אבל התורה, סודות לשמוע  העליון לעולם  עולים היו
אבל  שם, להשאר  חשקו היה העליון , לעולם  עלה שכשהוא אמר  שהבעש"ט 

ה '. דרכי  את ויודע  הזה, לעולם גם לחזור  בנשמתו  ששולט מי  אשרי 

”

דמל ּכא צניע ּותא  ואתע ּטר סתים ּכאן  צניעותו עד ונתעטר נסתם  כאן עד ְְְְְִִִַַַַָָָָ
הוא, ברוך המלך חתומים של הם  דצניעותא  ספרא של  פרקים  חמשה ועל(כי  וסתומים ,

ולמטה) למעלה הוא ברוך הקדוש מתעטר בסתומם  להבין יכולים שאנו מה לימודנו ְְַּדהיינּוידי
דצניע ּותא הוא ,ספרא ברוך עולם של מלכו של  הסודות  מוצנעים ז ּכאהשבו  ְְְִִַָָָָ

וידע) ּדנפק למאן ונפק(נ "א  ּדעאל בשלום,למאן ויצא בשלום שנכנס מי אשרי ְְְְְְַַַַָָָָָ
שכל בלבו שיחשוב צריך  זה בספר האמורים  בדברים ספקות כמה  לו יהיו שאם  (דהיינו

ונעלמים נסתרים  ודברים  סודות  משיג שאינו גשמי אדם  של  שכל  מיעוט מחמת  הם  הספקות 

וארח ֹוי רוחניים ) ׁשבילֹוי  הסודות ,וידע  פנימיות  שהם שביליו  והשיג כלומר: ְְְְִַָָ
רמוזים התורה סודות  וכל מאד, עמוקים הם כי הסודות , גלויי שהם ודרכיו 

אמתיים  פירושים כמה סובל הספר בזה מאמר  שכל  זה  זוהר בספר דברי  (תוכן 

ומפרשים ) לשונם:.הסולם וזה כתבו , ה' וסוד אור יהי ספר ובספר הוא כאן עד
לעולם עולים היו אשר צדיקים שיש כלומר ויצא, שנכנס מי אשרי הצניעות,
אמר  שהבעש"ט כמו שם , נשארים היו  אבל התורה, סודות  לשמוע העליון 
ששולט  מי אשרי אבל שם , להשאר חשקו  היה  העליון, לעולם עלה שכשהוא 

ה'. דרכי את ויודע הזה, לעולם גם לחזור בנשמתו
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הנביא אליהו פתיחת

בּ רי ׁש הרמ"ק:כּ תב  הנּ זכּ רת  לּט וֹ ב  זכוּ ר  אליּ הוּ  ּפ תח  ּת פלּ ת לוֹ מר  ספר טוֹ ב  ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
הזוֹ הר  מראׁש קוֹ ב)ּת יקוּ ני  ׁש בּ ּת אי רבּ י ק בּ ל וּ .(ס דּ וּ ר אׁש ר  החיד"א, קדּ י ׁש י ,וכּ תב  ר בּ נן  ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌

הּת פלּ ה. לקבּ לת מסגּ לת  י')ׁש היא  סימן סוֹ ף  בּ אצ בּ ע  מ וֹ רה הק וֹ דש  ה ּט וֹ ב (עב וֹ דת והרי "ח  . ֶ◌ִ◌ְ◌/◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
הּק דוּ ׁש ה  ניצוֹ צי  לבר וֹ ר מסוּ גּ ל ׁש בּ אמירתּה  ההק דּ מה)כתב , ס וֹ ף בּ הר פ ' .(בא"ח, ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

א אדני נעם ע�ויהי כּ וֹ ננה�הינוּ  ידינוּ  וּ מעשׂ ה ינוּ , ¦¦Ÿ©£Ÿ¨¡Ÿ¥¨¥©£¥¨¥§¨
כּ וֹ ננהוּ �ע ידינוּ  וּ מעשׂ ה íéîòt)ינוּ , 'á). ¨¥©£¥¨¥§¥ÀÈÄ

זכוּ ר�אּפ תח הנּ ביא רבּ וֹ ן�יּ הוּ  ואמר: ּט וֹ ב ¨©¥¦¨©¨¦¨©§¨©¦
ו�ע חד הוּ א דּ אנּת  אנּת �מין בחׁש בּ ן. א ¨§¦§©§§©§¨§ª§¨©§§

לבד ,ּפתח אחד ה ּוא ׁשא ּתה העֹולמים רּבֹון ואמר. ל ּטֹוב זכּור הּנביא אלּיה ּו ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
ּכל מעל נעלם העליֹונים, ּכל מעל עליֹון הּוא אּתה הּמסּפרים. ּבחׁשּבֹון ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹולא 
ׁשהֹוצאת  הּוא  אּתה ּכלל. להׂשיגָך ּבָך ּתפיסה  אֹו מחׁשבה ואין  ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָנעלמים .
עֹולמֹות  ּבהם להנהיג ספירֹות , עׂשר להם וקֹוראים ּתּקּונים, עׂשר ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָוג ּלית 
אדם, מּבני מת ּכּסה אּתה ּובהם הּנגלים. ועֹולמֹות  נגלים ׁשאינם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָסתּומים
מי  ּכל מּבפנים , ׁשאּתה ּומּפני אֹותם. ּומיחד אֹותם  ׁשּקֹוׁשר  ה ּוא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָואּתה
הּוא  ּכא ּלּו לֹו נחׁשב ספיר ֹות , עׂשר מאּלּו מחברֹו, אחד ּומפריד  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּמבּדיל
קצר, ואחד  אר ֹוְך, אחד ּכסדרם, הֹולכים הם ספיר ֹות, עׂשר  ואּלּו ּבָך. ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמפריד 
מלמעלה  לא ל ָך, ּׁשּמנהיג מי ואין להם . ּׁשּמנהיג הּוא ואּתה ּבינֹוני. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹואחד
ּפֹורחים ׁשּמהם להם, ּתּקנּת לבּוׁשים ׁשהּוא. צד מּכל ולא  מּלמּטה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹולא 
ה ּלבּוׁשים ּכלּפי ּגּופים ׁשּנקרא ּו להם, ּתּקנּת ּגּופים  וכּמה אדם, לבני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָנׁשמֹות
ׂשמאל. זרֹוע ּגבּורה ימין. זרֹוע החסד הּזה. ּבתק ּון ונקראים עליהם , ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּמכּסים
והּוא  הּגּוף, ׁשלימּות - יס ֹוד רגלים . ׁשני ּכנגד וה ֹוד ּנצח ה ּגּוף. ּכנגד  ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַּתפארת
מּדת  לּה. קֹוראים ּפה  ׁשּבעל  ּתֹורה ּפה , נקראת  מלכּות ק ֹודׁש. ּברית ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָאֹות
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ע ע□הוּ א ע□ע�כּ �אה סתימא סתימין,�כּ �אין ¦¨¨©¨¦¨¦§¦¨©¨§¦¦
כּ � ב% ּת פיסא מחׁש בא דּ אּפ קּת ��ית הוּ א אנּת  . ¥©£¨¨§¦¨¨§¨©§§§©©§§

וקרינן ּת קּ וּ נין, ספירן,�עשׂ ר עשׂ ר אנהגא�הוֹ ן £©¦¦§¨¦¨§£©§¦¨§©§¨¨
ע דּ �בהוֹ ן סתימין אתגּ �מין וע�א מין�ין, §¨§¦§¦¦§¨¦§©§¨§¨§¦

הוּ א�דּ אתגּ  ואנּת  נׁש א, מבּ ני אתכּ סיאת וּ בהוֹ ן ין. §¦§©§¨§¦§§¦©¦§¥¨¨§©§§
וּ מיחד�דקׁש יר מ�וֹ ן דּ אנּת  וּ בגין כּ �וֹ ן. - �גאו §¨¦§©¥§¦§©§§¦§¨¨

מא מחבריּה  חד דּ אפריׁש  [ספירן],□מאן עשׂ ר ין ¨§©§¥©¥©§¥¥¦¥£©§¦¨
כּ א�אתח ב בּ %.□ּה  אפריׁש  ספירןין□ואוּ  עשׂ ר ¦§©¥¥§¦©§¥¨§¦¥£©§¦¨
אז בּ ינוֹ ני�אנּ וּ ן וחד קצר וחד ארי% חד כּ סדרן, .ין ¦¨§¦§¦§¨©£¦§©¨¥§©¥¦

דאנהיג הוּ א ו�ואנּת  דּ אנהיגית�וֹ ן, א�%,�מאן §©§§§©§¦§¥¨§©§¦¨¨
ו□ע� ו�א�א מכּ �תּת א ׁש ין�סטרא.�א בוּ  §¥¨§¨§©¨§¨¦¨¦§¨§¦

נׁש מתין�ּת קּ נּת  ּפ רחין דּ מנּ יהוּ  נׁש א.�וֹ ן בני ©©§§§¦©§¨§¦¦§¨¦¦§¥¨¨
ּת קּ נּת  גוּ פין גוּ פין�וכּמ ה דּ אתקריאוּ  גבּ י�וֹ ן, §©¨¦©©§§§¦§§¦¦§©¥

ע� דּ מכסין ׁש ין ואתקריאוּ �בוּ  דא:יהוֹ ן. בּ תקּ וּ נא §¦¦§©§¨£¥§¦§§¦§¦¨¨
שׂ מא דּ רוֹ עא - גבוּ רא ימינא. דּ רוֹ עא - א.�חסד ¤¤§¨§¦¨§¨§¨§¨¨

- יסוֹ ד ׁש וֹ קין. ּת רין - והוֹ ד נצח גּ וּ פא. - §¦¥§¨©¤¨¤¤§¦ּת פארת
מ קדׁש . בּ רית אוֹ ת דגוּ פא, ּפ ה�סיּ וּ מא - כוּ ת ¦¨§¨§¦Ÿ¤©§¤

ה ּלב  ּובּה הּלב, היא ה ּבינה מּדת ׁשּבפנים. הּמחׁשבה היא הּמח, היא ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹהחכמה
ּכתר  אלקינּו. לה' ה ּנס ּתרֹות נאמר, וה ּבינה] [החכמה  ׁשניהם אּלּו ועל ְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמבין,
הרא ׁש והּוא אחרית, מראׁשית מ ּגיד  נאמר  ועליו  מלכּות , ּכתר הּוא  ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעליֹון,
וא ֹות  הא ואֹות יּוד אֹות  ׁשם מאיר  הּפנימית  ּובּנׁשמה  ּתפּלין, עליו ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשּמּניחים
וענפיו , ּבזרֹועֹותיו האילן את  מׁשקה והּוא אצילּות, דרְך ׁשהּוא הא, ואֹות  ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָואו

האילן, את ׁשּמׁשקים ּומתּגּדלּכּמים ההׁשקאה .ּומתרּבה  ּבאֹותה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
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ׁש בּ ע קרינן�ּת וֹ רה אי�ּפ ה מוֹ חא, - חכמה יהּה . ¨¤§©¤§¦¨¨¨§¨¨¦¦
מ -□מחׁש בה בּ ינה ה�גאו. וּ בּה  מבין.□בּ א, ב ©£¨¨¦§¨¦¨¦¨¨©¥¥¦

"הנּ סּת רוֹ ת□א�וע כּ תיב: ּת רין ע$יהו�ין §©¦¥§¥§¦©¦§¨©Ÿ̈
ע�א כּ תר מ�הינוּ ". כּ תר איהוּ  - וע�יוֹ ן ּה �כוּ ת. ¡Ÿ¥¤¤¤§¦¤¤©§©£¥

קרקפּת א ואיהוּ  אחרית. מראׁש ית מגּ יד ¨§©§©¦§¦£©¦¥¥¦©©§¦אתמר:
מ�דתפי יגאו□י. אוֹ ת ואוֹ תוּ איהוּ  ואוֹ תה"ד "א ¦§¦¥¦§¨¦§¥§

ואוֹ ת אציא,ה"וא"ו ארח ׁש קיוּ �דּ איהוּ  ואיהוּ  וּ ת. ¨§¥§¦Ÿ©£¦§¦©§
דאׁש קי�דאי כּ מיּ א וענּפ וֹ י, בּ דרוֹ עוֹ י נא�אי�נא §¦¨¨¦§§©§§©¨§©§¥§¦¨¨

בּ ההוּ א ׁש קיוּ :ואתרבּ י §¦§©¥§©©§

ע�ערבּ וֹ ן הוּ א אנּת  הע□מין, הּס בּ וֹ ת,□ת וסבּ ת וֹ ת ¦¨§¦©§§¦©¨¦§¦©©¦
נביעוּ �אי�דּ אׁש קי וההוּ א נביעוּ . בּ ההוּ א נא §©§¥§¦¨¨§©§¦§©§¦

ואּתה רּבֹון  הּסּבֹות , ּכל וסּבת העליֹונים, ּכל  על עליֹון הּוא  אּתה העֹולם, ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ
הּמעין,מׁשקה ּבנביעת אילן, ׁשּנקראים הּספירֹות הּוא את  ה ּמעין אֹור וא ֹותֹו ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ּדמיֹון, אין ּובָך ל ּגּוף . חּיים  ׁשהּוא ל ּגּוף , ה ּספיר ֹות ּכּנׁשמה מּכל ּדמּות ואין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
והחיצ ֹונּיים.והּנבראים ׁשמׁש,הּפנימּיים מהם והֹוצאת וארץ . ׁשמים ובראת  ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ועׂשבים, עדן, וגן ּוד ׁשאים, אילנֹות  ּבראת  ּובארץ ּומּזלֹות. וכֹוכבים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָוירח,
ואי ְך עליֹונים, ּבהם ּולה ֹודיע  לה ּכיר אדם. ּובני ּובהמ ֹות ו ּדגים ועֹופֹות ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוחּיֹות

ותחּתֹונים, עליֹונים ונֹודעים נּכרים ואי ְך ותחּתֹונים, עליֹונים ּבהם ואיןיתנהגּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
סֹוף  ּבאין ּומּׂשיג  ׁשּיֹודע  יחּוד מי אין  יתּברְך, אֹורֹו ּובלעדי ּכלל . הּוא  ּברּוך ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

אחד  לכל  ספירה ּולכל ּכּלם, על אדֹון ונֹודע נּכר ואּתה  ותחּתֹונים, ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָֻּבעליֹונים
יד ּוע, ׁשם ל ָך אין ואּתה הּמלאכים. נקראים  הּספירֹות  ּובׁשמֹות  יד ּוע, ׁשם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָיׁש

הּוא הּוא ׁשא ּתה ואּתה ּבׁשמ ֹות. ה ּנקראים ה ּספירֹות  ּכל את ּומחּיה ממּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
את  ּוממּלא מהם,ה ּמׁשלים הׁשּפעתָך את מסיר אּתה וכא ׁשר  יּׁשארּוּכּולם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

הידּועה  החכמה  ידי על  ולא חכם הּוא  א ּתה נׁשמה. ּבלי ּכגּוף הּׁשמ ֹות ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹּכל
ולא מבין ה ּוא אּתה  ּבּספירֹות.ּבּספיר ֹות , הידּועה הּבינה  ידי מקֹוםעל לָך אין ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹ
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כּ נׁש מתא חיּ ים�איהוּ  דּ איהוּ  וּ ב%�גוּ פא, גוּ פא, ¦§¦§¨¨§¨§¦©¦§¨¨
ו� דּ מיוֹ ן מכּ �ית דּ יוּ קנא דּ �ית וּ �מה בר.�גאו ¥¦§§¥§§¨¦¨©¦§¨§¨

ואּפ קוּ ברא וארעא, ׁש מיּ א ׁש מׁש אּת ת מנּ הוֹ ן ¨¨¨§©¨§©§¨§©©§¦§¦§¨
וּ מזּ  וכוֹ כביּ א אי�וסיהרא וּ בארעא וּ דׁש אין,�י, נין §¦£¨§§©¨©¨¥§©§¨¦¨¦§¨¦

וּ בעירין, ונוּ נין, ועוֹ פין וחיון ועשׂ בּ ין, דּ עדן, ¦¦§¦§¦§¨¥§¦§¦§¤¥§¨§¦§וגנתא
נׁש א. ע�וּ בני בּ הוֹ ן יתנהגוּ ן□אׁש ּת מוֹ דעא ואי% אין, §¥¨¨§¦§§§¨§¦¨¦§¥¦§©£

ע ע□בּ הוֹ ן אׁש ּת מוֹ דעאן ואי% ותּת אין, אי□אין §¦¨¦§©¨¦§¥¦§§§¨¦¨¥
ו כּ �ותּת אי, בּ % דּ ידע מנּ %,��ית וּ בר יחוּ דא�. ית §©¨¥§¥§¨©¨§¨©¦¨¥¦¨

ותּת אי.□בּ ע עאי אדוֹ ן אׁש ּת מוֹ דע וכ□כּ �ואנּת  �א. §¦¨¥§©¨¥§©§§¦§§¨¨©Ÿ¨§¨
כּ  אית�ספירן - וּ בהוֹ ן�חד ידיעא, ׁש ם יּה  §¦¨¨©¦¥¥§¦¨§

מ ואנּת אכיּ א�אתקריאוּ  דּ אנּת �ית�. ידיעא, ׁש ם % ¦§§¦©§¨©¨§©§§¥¨¥§¦¨§©§§
ממ כ□הוּ א ׁש �א הוּ א ואנּת  דכ�ׁש מהן, הוּ .□ימוּ  §©¥¨§¨¨§©§§§¦§ª§

ּת סּת  אנּת  כ□וכד אׁש ּת ארוּ  מנּ הוֹ ן, ׁש מהן□ק הוּ  §©©§§¦§©¥¦§¦§¨£ª§§¨¨
בּ  ו�כּ גוּ פא חכּ ים הוּ א אנּת  נׁש מתא. בּ חכמה�א א §¨§¨¦§¨¨©§§©¦§¨§¨§¨

ו מבין הוּ א אנּת  ידיעא.�ידיעא. בּ בינה %�ית�א §¦¨©§§¥¦§¨§¦¨§¦¨¥¨
א ידיעא, וחי�א□אתר ּת וּ קפ% בני�%�אׁש ּת מוֹ דעא £©§¦¨¤¨§¦§§§¨§¨§¥¨¦§¥

וּ  ע�אחזאה�נׁש א. אתנהג אי% בּ דינא�וֹ ן מא ¨¨§©£¨¨¥¦§§¦¨§¨§¦¨

להם ּולהראֹות  אדם. לבני וחזקָך תקּפָך להֹודיענּו הנהגתָך אּלא ויד ּוע, ְְְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָקבּוע
אדם. ּבני מע ׂשי ּכפי ּומׁשּפט צדק ׁשהם ּוברחמים, ּבדין העֹולם מתנהג ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאי ְך

צדק האמצעי. העּמּוד ה ּוא מ ׁשּפט הּגבּורה . ה ּוא ה ּקדֹוׁשה .היא ּדין הּמלכּות ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
צדק, הין האמת. עּמּודי ׁשני  צדק, אי ְךהיאמאזני להרא ֹות  הּכל ּברית. א ֹות  ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

הּידּוע מׁשּפט ולא  ּדין ׁשהּוא ה ּידּוע  צדק לָך ׁשּיׁש לא אבל העֹולם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמתנהג 
ּכלל. ה ּמּדֹות  א ּלּו מּכל ולא  רחמים, ְְֲִִִֵֶַַָָֹׁשה ּוא
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דּ בני עוֹ בדיהוֹ ן כּ פוּ ם וּ מׁש ּפ ט, צדק דּ אינוּ ן ¥§¦¥§§¨§¦¤¤¦§¥£©§וּ ברחמי,
עּמ וּ דא - מׁש ּפ ט גבוּ רה. איהוּ  דּ ין ׁש א. ¨©¨§¦¨§¦¦¨̈נ

מ - צדק צדק�דאמצעיתא. מאזני קדּ יׁש א, כוּ תא §¤§¨¦¨¤¤©§¨©¦¨Ÿ§¥¤¤
כּ  בּ רית. אוֹ ת - צדק הין קׁש וֹ ט. סמכי א□ּת רין §¥©§¥§¦¤¤§¦Ÿ¨

ע� אתנהיג אי% אב�אחזאה דּ אית��מא. %�או §©£¨¨¥¦§§¦¨§¨£¨©§¦¨
דין, דאיהוּ  ידיעא דאיהוּ או�וצדק ידיעא מׁש ּפ ט ¤¤§¦¨§¦¦§¨¦§¨§¦¨§¦

כּ □א�מכּ או�ורחמי, מדּ וֹ ת .��ין ©£¥§¨¦¨¦¥¦§¨

התחיל  הוּ א בּ ר וּ 0 סוֹ ף האין ׁש בחי  את לּט וֹ ב  זכוּ ר הנּ ביא  אל יּ הוּ  כּ ׁש ּס יּ ם  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִהנּ ה
וה וֹ רמנוּ תא ר ׁש וּ תא  אתיהיב  דלי ּה  הּק ד וֹ ׁש  י וֹ חאי  בּ ר  ׁש מע וֹ ן לרבּ י  לזרז ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ מצוה

בּ  לכן  מגל וּ תא, וי שׂ ראל ה2כינה לגאוֹ ל  זוּ לתוֹ  ואין ז"ל עילּ אה, אל יּ הוּ  ּק ׁש  ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
ּת וֹ רה. רזי  וגלה  ׁש מע וֹ ן ר בּ י  קוּ ם זי"ע)ואמר ב וּ זאגלוֹ  מהר"ׁש  מל0 כּ ב וֹ ד - מל0 .(הדרת ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌

מ לּ ג לּ וֹ ת ע וֹ ד יח וּ ׁש  ֹלא ׁש הרׁש בּ "י לּט וֹ ב  זכ וּ ר הנּ ביא אליּ הוּ  רצה מע ּת ה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ֶואמ וֹ ר 
ואין בּ זה, וּ רׁש וּ תא הוֹ רמנא לוֹ  נתנוּ  לב דּ וֹ  ל וֹ  כּ י  יען ה ּת וֹ רה , סוֹ ד וֹ ת  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לחדּ ׁש 
ׁש מע וֹ ן ר בּ י  קוּ ם לוֹ  אמר  לכן מגלוּ תא , י שׂ ראל וּ בני  ה2כינה לגאוֹ ל בּ דּ וֹ ר ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָזוּ לתוֹ 
ר ׁש וּ תא אתיהיב  לבד ל6 כּ י טמירים רזין וחדׁש  ּת אחר ואל וע שׂ ה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְוכוּ ',

הגּ א וּ לה יקרב  זה ידי  ועל הּס וֹ ד וֹ ת, וּ לג לּ וֹ ת  לחדׁש  מּמ ר וֹ מים (זיווה וֹ רמנא ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

.הז וֹ הר) ַ◌ַ◌

מקוּ ם ׁש וּ ן ויתחדּ  ׁש מעוֹ ן ע□רבּ י דהא�ין יד%. ¦¦¦§§¦§©§¦¦©§¨§¨
אית ע□ג�%�רׁש וּ תא טמירין רזין �אה §¨¦¨§©¨¨¨¦§¦¦©

ד מה רׁש וּ �יד%, אתיהיב נׁש �אה□ג�א בּ ר ׁש וּ ם §¨©§¨¦§§¦§§©¨¨§©¨
כּ ען:עד ©§¨

לָךקּום נּתנה רׁשּות ׁשהרי ידָך על עליֹונים סֹוד ֹות  ויתחּדׁשּו ׁשמעֹון ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָרּבי
אדם ּבן לׁשּום לג ּלֹות רׁשּות  נּתן ּׁשּלא  מה ידיָך, על נסּתרים רזים  ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹלגּלֹות

ע ּתה. ַַָעד
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ואמר:קם ּפ תח ׁש מעוֹ ן ע$יהו"�רבּ י ¨¦¦¦§¨©§¨©§§Ÿ̈
כּ י□הגּ ד וההוֹ ד, והנּ צח והּת פארת והגּ בוּ רה ה ©§ª¨§©§¨§©¦§¤¤§©¥©§©¦

וּ בארץ.�כ כה.�הּמ מע$יהו"�בּ  מים Ÿ©¨©¦¨¨¤§§Ÿ̈©©§¨¨
ע��כ�והּמ תנ(א דּ מיכין□ראׁש . אנּ וּ ן ׁש מעוּ  אין §©¦§©¥§Ÿ§Ÿ¦¨¦§¨¦§¦¦

"הקיצוּ  מ נתכוֹ ן. אּת ערוּ  מהימנא ורעיא ¦¨§©§¦¨§¦¨§¥§¨§©§§¤§דּ חברוֹ ן
א – עפר" ׁש וֹ כני דּ אנּ וּ ן□ורנּ נוּ  צדּ יקיּ א אנּ וּ ן ין §©§§¥¨¨¦¥¦©¦©¨§¦

ו ׁש נה י "אני בּ ּה : דּ אתמר דההוּ א ער".�מּס טרא בּ י ¦¦§¨§©§¦§©¨£¦§¥¨§¦¦¥

והּגבּורה,קם חסד  הּגדּולה, הנהגֹות ה' ל ָך ואמר: ּפתח ׁשמעֹון ר ּבי ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָ
- הּממלכה ה' לָך ּובארץ. ּבּׁשמים יסֹוד, – כל ּכי והה ֹוד. והּנצח, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹוהּתפארת,
והרֹועה  חברֹון , יׁשני אּלּו ׁשמעּו, עליֹונים לראׁש. לכל והּמתנּׂשא ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹמלכּות .
אֹותם אּלּו הם עפר ", ׁשֹוכני ורּננּו "הקיצּו מּׁשנתכם. התעֹוררּו ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּנאמן,
ואינם ער", ולּבי יׁשנה "אני ּבּה, ׁשּנאמר הּׁשכינה מחלק  ׁשהם ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּצּדיקים,
מ ׁשה  וגו ', ורּננּו" "הקיצּו ּבהם, נאמר  זה ּוּבׁשביל יׁשנים, אּלא מתים ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹקר ּויים
ׁשהיא  הּׁשכינה את  ּולעֹורר ל ׂשּמח התעֹוררּו והאבֹות . אּתה ה ּנאמן, ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהר ֹועה
נתנה  מ ּיד ּבעיניהם. ו ׁשינה  רדּומים , ּכּלם הּצּדיקים עּתה, ׁשעד  ּבּגלּות , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻיׁשנה
הּנאמן. הרֹועה  קּום  לֹו: ואֹומרת הּנאמן, הרֹועה  לנגד  קֹולֹות, ׁשלׁש ְְְֱֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּׁשכינה
ּבהם ויאמר ׁשּלֹו, א ֹותּיֹות ּבארּבע אצלי ּדֹופק", ּדֹודי "קֹול נאמר עלי ָך ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשהרי
צּיֹון ּבת עֹונְך "ּתם ּכתּוב: ׁשהרי תּמתי". יֹונתי רעיתי אחֹותי לי ּפתחי ְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבכחם,
אמר  אּלא טל? מלא  ּומ ּדּוע טל  מלא רא ׁשי ׁשהרי להגל ֹותְך" יֹוסיף ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹלא
ה ּמק ּדׁש, ּבית  ׁשּנחרב ׁשּמּיֹום חׁשבּת, הּׁשכינה אּת ה ּוא, ּברּוְך ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּקדֹוׁש

מעלה, ׁשל ה ּמק ּדׁש לבית  מעלה?ׁשעליתי ׁשל ירּוׁשלים - ליּׁשּובי ועליתי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּכְך, זה  לביתיאין עליתי לא  סימן,ׁשּבאמת לְך הרי ּבגלּות! ׁשאּת זמן ּכל  ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשּלּה והחּיים ׁשּלּה הּׁשלמּות ּבּגלּות , הּׁשכינה היא והא טל" נמלא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ"ׁשרא ׁשי
ּבסֹוד  היא הּוא ה"א ואֹות וא"ו אֹות ה"א  א ֹות יּו"ד  אֹות סֹוד הּוא וזה  טל, ְְְִֵֵֶָָ

עלים וא"ו ואֹות  הא אֹות  יּוד אֹות  אּלא ט"ל, ּבחׁשּבֹון ׁשאינּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּׁשכינה
ט"ל, לחׁשּבֹון הּזה האֹות ּיֹות  ׁשלׁשהּׁשם הּנֹובע מּמעין ה ּׁשכינה  את  ממּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

עד  עּמֹו. הּקד ֹוׁשים והאב ֹות הּנאמן הרֹועה  קם מ ּיד העליֹונים, ה ּמק ֹורֹות ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכל
הּיחּוד . סֹוד ִַָּכאן
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"הקיצוּ �ו בהוֹ ן: אתמר דּ א וּ בגין מתים. אנּ וּ ן או §¨¦¥¦§¦¨¦§©§¨¦
ורנּ נוּ  הקיצוּ  ואבהן אנּת  מהימנא, רעיא וגו'. §©§¦¨¨¨£©§§©¨§¥§¨§©§©§ורנּ נוּ "

בג� יׁש נה דּ איהי ׁש כינּת א, דּ  דּ עד�אּת ערוּ תא וּ תא, §¦§¨¨¦§¦§¨§¦¦§¥¨§¨¨§©
צ כּ כּ ען מיּ ד□דּ יקיּ א בחוֹ ריהוֹ ן. ׁש נּת א ו דמיכין הוּ  §©©¦©¨ª§§¦¦§¦§¨§¥¦¨

ּת  ׁש כינּת א ק�יהיבת מהימנא,�ין�ת רעיא גבּ י ¨¦©§¦§¨§©¨¦§©¥©§¨§¥§¨
ע�ויימא דהא - מהימנא רעיא קוּ ם אתמר:�יּה : % §¥¨¥©§¨§¥§¨§¨£¨¦§©

–�"קוֹ  דוֹ פק" דּ י�דּ וֹ די אתון בּ ארבּ ע יּה ,�גבּ אי ¦¥§©¨§©§¨©§¨¦¥
"ּפ תחי בהוֹ ן תּמ תי".�ויימא יוֹ נתי רעיתי אחוֹ תי י §¦¨§¦§¦¦£¦©§¨¦¨¦©¨¦

ציּ וֹ ן בּ ת עוֹ נ% "ּת ם יוֹ סיף�דהא וֹ ת%".�הג�א §¨©£¥©¦Ÿ¦§©§¥
נמ ט�"ׁש ראׁש י נמ�א "מאי ט�". א�א אמר□"? א ¤Ÿ¦¦§¨¨©¦§¨¨¤¨¨©

דאתחרב דּ מיּ וֹ מא חׁש בּת  אנּת  הוּ א: בּ רי% ©¨§¦§¨¦§§§©¨§§©¦§¨§ªקדׁש א
דּ עא ׁש א מקדּ  די�בּ י בּ ביתא ועא�נא נא�י ¥©§§¨§¨§¨§¥¨¦¦§¨§¨

דּ �בי וּ בא? הכי, עא�או כּ �א דּ אנּת �נא זמנא §¦¨¨£¦§¨¨§¨¨¦§¨§©§§
הרי�בּ ג נמ�וּ תא "ׁש ראׁש י סימנא: ט�% ה"א�א ," §¨¨£¥¨¦¨¨¤Ÿ¦¦§¨¨¥

בּ ג ׁש �ׁש כינתא די�וּ תא, דּ י�ימוּ  וחיּ ים איהוּ �ּה  ּה  §¦§¨§¨¨§¦¦¨§©¦¦¨¦
י�ט אוֹ ת איהוּ  ודא ואוֹ תוּ . וא"ו, אוֹ ת ה"א אוֹ ת "ד ©§¨¦¥¨§

ד ׁש כינּת א איהי ט"�ה"א מחׁש בּ ן א�א אוֹ ת□, א ¥¦¦§¦§¨§¨¥ª§¨¨¤¨
דּ סוּ י וא"ו ואוֹ ת ה"א אוֹ ת ט"�אתוןיקוּ �"ד .�חׁש בּ ן ¥§¨¦§¦©§¨§ª§¨¨

מ דּ כ�יא�דּ איהי מנּ ביעוּ  ע�ׁש כינּת א אין.□מקוֹ רין §¦¦©§¨¦§¦§¨¦§¦§¨§¦¦¨¦
רעיא קם עדמיּ ד עּמ יּה . קדּ יׁש ין ואבהן מהימנא ¦©¨©§¨§¥§¨©£¨¨©¦¦¦¥©

"בּ רוּ % דיחוּ דא: רזא אמן�עוֹ �ע$יהוכּ אן ם ¨¨¨§¦¨¨§Ÿ̈§¨¨¥
æ"úì)ואמן": úøçà äîc÷ä à ,æé øäæ éðewz) §¨¥ÄÅÉÇÇÀÈÈÇÆÆÀ
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רעואויהי

עתּת פ לּ ת הוּ א לּט וֹ ב  זכוּ ר  אליהוּ  ּפ תח ה ּמ אמר  לּמ וּ ד ידי  על  ע ּת ה  כּ י  רצוֹ ן. יהי  ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
לק בּ לת  ה ּמ סוּ גּ ל וּ זמן  ה ּת פלּ וֹ ת.רצוֹ ן  ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌

דכויהי קדּ יׁש א עּת יקא קדם מן ׁש ין�רעוא קדּ י ¦¥©£¨¦¢¨©¦¨©¦¨§¨©¦¦
דכ דכ�טמירא סתימא דּ יתמׁש %□טמירין א. §¦¨§¨§¦¦§¦¨§Ÿ¨§¦§§¨

ע□ט מנּ יּה □א אנּפ ין,�מ�אה דּ זעיר ׁש יּה  רי יא ©¨¦¨¨¦¥§©§¨¥¥¦§¥©§¦
דאנּפ ין�חק��הּט י�וּ  בּ נהירוּ  קדּ יׁש ין ּת ּפ וּ חין §©¦©£©©¦©¦¦¦§¦§©§¦

דכ וּ בחדותא עּת יקא□בּ רעוא קדם מן ויתמ % א. §©£¨§¤§¨¨§Ÿ¨§¦§©¥¦¢¨©¦¨
דכ דכ�קדּ יׁש א טמירא סתימא�קדּ יׁש ין, טמירין ©¦¨§¨©¦¦§¦¨§¨§¦¦§¦¨

רעוּ תא□דכ עא. בּ נהירוּ  וחסדּ א חנּ א אה□ורחמי §Ÿ¨§¨§©£¥¦¨§¦§¨¦§¦¦¨¨
ע וחדוה וע�בּ רעוּ תא וע�כּ �י ביתי, �כּ �בּ ני ¦§¨§¤§¨¨©§©¨§¥¥¦§©¨

מּכלויהי ונסּתר  הּקדֹוׁשים  מ ּכל ה ּקדֹוׁש יֹומין העּתיק ה ' מּלפני רצֹון ְְְְִִִִִִִִִִֵַַַָָָָָָ
הרא ׁש ּולמלאֹות  להׁשּפיע מּמּנּו העליֹון טל ׁשיתמּׁשְך מהּכל. נעלם ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהּנסּתרים
ּברצֹון ּפנים  ּבהארת הּקד ֹוׁש ּתּפּוחין לׂשדה ׁשפע ּולהמׁשיְך אנ ּפין זעיר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשל

ה  מּלפני ויתמּׁשְך ה ּכל. הּקד ֹוׁשים,ּובׂשמחת מּכל הּקדֹוׁש יֹומין "העּתיק ' ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹ
עליֹונה, ּבהארה וחסד, חן, ורחמים רצֹון מהּכל. נעלם הּנסּתרים מּכל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹונסּתר
יׂשראל ּכל  ועל  אלי, הקרֹובים ּכל  ועל ּביתי, ּבני ּכל ועל  עלי וׂשמחה, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָּברצֹון,
מז ֹון לנּו ויּנתן ויכין לעֹולם, ׁשּבאֹות הרעֹות  הּצרֹות  מ ּכל אֹותנּו ויפדה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָעּמֹו.
מ ּמּנּו הּמזֹונֹות ׁשּכל העלי ֹון, מהּמּזל ּומצּוקה , צרה ּבלי טֹובה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּופרנסה 
ּגיה ּנֹום. ׁשל  ּומהּדין הּמות , מלאְך ּומחרב הרע, מעין ו ּיּצילנּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָמׁשּתלׁשלים .
ורחמים, ּברווח, ּומז ֹונ ֹות ארכים , וחּיים וחסד , חן נפׁשֹותנ ּו, ּולכל לנּו, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻויּתן

ואמן. אמן רצֹון. יהי ּכן אמן ְְְִִֵֵֵֵָָָָָָמ ּלפניו,
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א�הנּ  וע�וים מכּ �ישׂ רא�כּ �י, ויפרקיננא �עּמ יּה . ©¦§¦¥©§©¨¦§¨¥©¥§¦§§¦¨¨¦¨
דייתוּ ן ׁש ין בּ י ויתיהב�ע�עקתין ויזמין נא�מא, ©§¦¦¦§¥§©§¨§©§¦§¦§©¥¨¨

בּ  טבּת א, וּ ּפ רנסתא ממז�מזוֹ נא ועקתא, צרה א�י §¨©§¨¨¨©§¨§¦¨¨§©§¨¦©§¨
ּת �דכ בּ יּה  בּ יׁש א�מזוֹ ני מעינא ׁש זבינן וי ין. §¨§¥¥©§¨¦¥§¦¨¥¥¨¦¨

דמ ׁש �וּ מחרבּ א וּ מדּ ינּה  הּמ ות ויתי�א% גּ יהנּ וֹ ם. ¥©§¨§©§©©¨¤¦¦¨¤¥¦§¥¥
וּ � וּ מזוֹ ני�כ�נא אריכי וחיי וחסדּ א חנּ א נפׁש תנא ¨¨§¨©§¨¨¨¦¨§¦§¨§©¥£¦¥§¥

ואמן. אמן רצוֹ ן, יהי כּ ן אמן קדמיּה . מן ורחמי ¥¨§¥¨¨¦§¥¥¨¥¨¢¦¥£©§¥¦§רויחי

אׁש ר מה זה לׁש וֹ ן  חצוֹ ת  ּת יקוּ ן אחר  י וֹ ם  בּ כל האדם 2יּ אמר  נעים וּ מה ט וֹ ב  ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌
בּ זוֹ הר ע "ב)ה וּ בא רס"ח וּ בדף  ע"א , רכ "ו  דף  פק וּ די  ּפ רׁש ת בּ זוֹ הר וכן ע "א, ס"ה דּ ף  נח .(ּפ רׁש ת ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌

יע שׂ ה וכן הּת פ לּ ה, קוֹ דם בּ ׁש חרית יאמר  לאה, ּת יקוּ ן אחר אוֹ מר וֹ  ֹלא ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְואם
ׁש ל  סוֹ דם וה ּמ בין מאד , מאד עמ וּ קים א לּ וּ  דּ ברים כּ י  טוֹ בים, וימים ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ 2בּ תוֹ ת
בּ ין היּ וֹ ם, אוֹ תוֹ  לתּק וּ ן בּ אמירתם נע שׂ ה גּ דוֹ לה  ּת וֹ עלת כּ ּמ ה  יודע  אלּ ה ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים

בּ בן הזּ מ נּ ים. בּ ּפ רצוּ ף בּ ין היּ מים חי אבּ ּפ רצוּ ף י"ב)י ׁש  ּפ עלים(מ ּק ץ  רב  וּ בּ ׁש וּ "ת  , ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌
יׁש רים) סוֹ ד אחד (בחלק ׁש זּ ה  ׁש ם, וכתב  הזּ ה, הנּ וֹ רא ה ּמ אמר  את לבאר  הארי 0 ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

על  הּמ לּ ים בּ אוּ ר הבאנ וּ  ו כּ אן  עכת "ד, הּק דוֹ ׁש , בּ זוֹ הר  בּ י וֹ תר הּק ׁש ים ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ אמרים
ע וֹ ד  ויח כּ ם  לחכם ותן הּמ זלג , .קצה ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

בּ צאמר ידאי ארימית ׁש מעוֹ ן: א,□ע�וֹ תין�רבּ י ¨©¦¦¦§£¦¦§¨¦§¦§¥¨
ע רעוּ תא ע□ע�א□ע�אה□דּ כד קימא �א §©§¨¦¨¨§¥¨§¥¨©§¨©

הר אמר ׁשּכאׁשר למעלה ּבתפּלֹות, ידי הרימֹותי ׁשמעֹון, העליֹוןרּבי  צֹון ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
לעֹולם. ּכלל נתּפס ולא נֹודע ׁשּלא הרצֹון אֹותֹו על  עֹומד למעלה , ְְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹלמעלה 
ּנֹודע, ולא ּׁשה ֹוציא, מה ה ֹוציא  הראׁש וא ֹות ֹו למעלה  ּביֹותר  הּסת ּום ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹהראׁש
אחריו  לר ּדף העליֹונה, ה ּמחׁשבה ּורצֹון ּבהעלם . והּכל ּׁשהאיר, מה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹוהאיר
רדיפת  ידי על  הּמסְך אֹותֹו ּומּתֹוְך נפרס, אחד מסְך ּכעין מּמּנּו. הארה  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלקּבל
מה  האיר ּומּזה הּמסְך אֹות ֹו עד מּגיע  ולא מ ּגיע העלי ֹונה הּמחׁשבה ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹזּו
סתּום ּבא ֹור מאיר  עתיק  היה העלי ֹונה הּמחׁשבה אֹות ּה ּוכׁשקּבלה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָּׁשהאיר
האֹור  אֹות ֹו הּכה  אז הא ֹור, גֹודל מּׂשיג ואינֹו ידע לא  המחׁשבה וזּו נֹודע ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא
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רעוּ תא וא�דּ ההוּ א אּת פס�אתידע ��כּ א ©§¨§¨¦§§©§¨¦§©§¨
יּת ירמין.�ע� - דסתים ריׁש א�ע�ריׁש א וההוּ א א, §¨§¦¥¨§¨¦©¦§¥¨§©¥¨

ו דאּפ יק מאי כּ �אּפ יק דנהיר מאי ונהיר ידיע, א□א ©¦¨§©¦§¨¨¦©§¨¦¨§¨¦Ÿ¨
עבּ  דמחׁש בה רעוּ  -□סתימוּ , אבּ תרּה �אה מרדּ ף ¦§¦§§©£¨¨¦¨¨§¦§©©©§¥
ההוּ א�וּ  וּ מגּ וֹ  אתּפ ריס, ּפ ריסוּ  חד מנּ ּה . אתנהרא §¦§©£¨¦¥¨§¦¦§§¦¦©

ע מחׁש בה דההיא בּ רדיפוּ  - מטי□ּפ ריסא - אה §¦¨¦§¦§©¦©£¨¨¦¨¨¨¥
וּ כדין�ו דנהיר, מאי נהיר פריסא, ההוּ א עד מטי, א §¨¨¥©©§¦¨¨¦¨§¨¦§¥

מח עההוּ א דּ □ׁש בה סתים בּ נהירוּ  נהיר א�אה ©©£¨¨¦¨¨¨¦¦§¦¨¦§¨

מ ּמה  והאיר  העֹומד  מסְך ּבהארת הּכה נֹודעה ׁשּלא ה ּמחׁשבה  סֹוד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשהּוא
ׁשּלא  הּמחׁשבה ׁשל האֹור  זה ואז התּגּלה ולא נֹודע ולא ּומ ּׂשג, ידּוע ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻׁשאינֹו

העֹומד הּמסְך ּבהארת ב' ּפעם הּכה ּכאחד נֹודעה כּוּלם  האירּו זה ידי  ועל  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
רּוח ּבבחינת ואינם  א ֹורֹות אינם  ההיכלֹות  ואּלּו היכלֹות  ּתׁשעה ונתקנּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָונעׂשּו
ּכל ׁשל  הרצֹון חּיה. ּבבחינת  ּבהם ׁשעֹומד מי  יׁש ולא נׁשּמֹות ּבבחינת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹואינם
ּבחׁשּבֹונם מהם אחד  ׁשה ּוא ה ּמחׁשבה  ּבכח כּלם  ׁשע ֹומדים הא ֹורֹות, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻּתׁשע
אֹותֹו מּׂשיגים ואינם ּבמחׁשבה ׁשעֹומדים ּבזמן אחריהם לרּדף  רֹוצים  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכּוּלם
העליֹונה  ּבמחׁשבה ולא  ּברצֹון לא קּימים לא וא ּלּו ּכלל להם נֹודע ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֹולא 

הארה מעט ּבּה האמּונה ּתֹופסים ס ֹודֹות ּכל נמצאים ּבאּלּו ּתֹופסים . ולא ְְְְְְֱִִִִֵֶַָָָָָָָֹ
ּכּוּלם ּולמ ּטה מּׁשם העליֹונה , הּמחׁשבה מּסֹוד האֹור ֹות אֹותם נקראיםוכל ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָָָ

נֹודעיםּבער ּכם ולא מּגיעים , ולא  ּבדּקּות הא ֹורֹות מּגיעים ּכאן עד  סֹוף. אין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
מאירה  ּכאׁשר  מחׁשבה ׁשל הּׂשגה ולא רצֹון ׁשל  הּׂשגה  ּכאן אין ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמהּותם,
למי  ּומאירים ּבינה  ּבת ֹוְך ונעלם מתל ּבׁש אז מאיר מי לֹו נֹודע ולא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּמחׁשבה

להאיר ּובסֹוד ׁשראּוי לאחד  ּכּוּלם ונחׁשבים ׁשּנכללים עד  זה  עם זה  ּומתחּבר ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּבזה, זה ּומאירים ּבזה זה  נקׁשרים  כּוּלם הּקטרת, עׁשן עֹולה ּכא ׁשר  ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהּקרבן
האֹור  זה סֹוף. ּבאין  ּומתעּטרת  עֹולה וה ּמחׁשבה עלּיה  ּבס ֹוד ּכּוּלם עֹומדים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאז

עליֹונה מחׁשבה מּמּנּו ּכלל )ׁשּמאירה ּבּה נ ֹודע נמצא (ׁשלא ּומּמּנּו סֹוף אין נקרא  ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
חלקם וזְך אׁשרי ע ֹומד, הּכל זה  סֹוד  ועל ׁשּמאיר למי ּומאיר ּומקּים ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹונאצל 

הּבא . ּובעֹולם הּזה  ּבעֹולם הּצּדיקים ִִֶֶַַַַָָָָָׁשל
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מחׁש בה וההוּ א האי�ידיע. בּ טׁש  כּ דין ידע, א §¦©§©©£¨¨¨¨©§¥¨©¨
דּ  דמחׁש בה דפרסא�נהירוּ  בּ נהירוּ  אתידע, א §¦§©£¨¨§¨¦§§©¦§¦§©§¨

דּ קד מּמ ה דּ נהיר ו�ימא ידיע, ו�א אתידע א�א §¨§¨§¨¦¦¨§¨§¦©§¨¦§§©§¨
ד�אתגּ  דמחׁש בה נהירוּ  האי וּ כדין אתידע�יא. ,א ¦§©§¨§¥¨§¦§©£¨¨§¨¦§§©©

ואתעבידוּ  כּ חדא, ונהרין דּ פריסא, בּ נהירוּ  ¦£§¦§¨£©¦£©§¨¦§¦¦§¦©̈בּ טׁש 
היכ והיכ�תׁש עה -�ין, ו�ין נהוֹ רין, אנּ וּ ן אנּ וּ ן�או או ¦§¨¥¨¦§¥¨¦¨¦§¦§¨¦

ו ו�רוּ חין, נׁש מתין, אנּ וּ ן דּ קיּ מא�או מאן אית א ¦§¨¦¦§¨¦§¨¦¨§©§¨
דכ.בהוּ  כ�רעוּ תא דּ קימי נהוֹ רין הוּ □ּת ׁש עה §§¨§¨¦§¨§¦§©§¥ª§

כ בּ חׁש בּ נא מנּ יהוּ  חד דּ איהוּ  הוּ □בּ מחׁש בה, §©£¨¨§¦©¦©§§ª§¨¨ª§
ו� בּ מחׁש בה, דקימי ׁש עּת א בּ  בּ תריהוּ , א�מרדּ ף §¦§©©§©§§©§¨§©§¥§©£¨¨§¨

ו וא�מתדּ בּ קן אתידעוּ . קימי�ין□א ברעוּ תא,�א א ¦§©§¨§¨¦§§¨§¦¥¨©§¥¨¦§¨
ע�ו במחׁש בה ו□א בּ ּה  ּת פסין תפסין.א�אה, §¨§©£¨¨¦¨¨©§¦¨§¨©§¦

כ□בּ א קימי וכ�ין דמהימנוּ תא. נהוֹ רין�רזי אנּ וּ ן §¦¥©§¥¨¨¥¦§¥§¨§¨¦§¦
ע דמחׁש בה וּ □מרזא כּ �אה איןוּ ה�תּת א, אקּ רוּ ן ¥¨¨§©£¨¨¦¨¨§©¨ª§¦§¥

ו,סוֹ ף נהוֹ רין מטוּ  הכא ו�עד מטוּ ן, אתידעוּ ,�א א ©¨¨¨§¦§¨¨§¨¦§§¨
ו� רעוּ תא הכא מחׁש בה,�או נהיר כּ ד מחׁש בה. א ¨¨¨§¨§¨©£¨¨©¨¦©£¨¨
מּמ אן�ו אתידע ׁש �אתכּ דיןדּ נהיר,א גּ וֹ בּ  ואסּת ים §¨¦§§©¦¨§¨¦§¥¦§©©§©§¦

ונהיר ואעי�בינה דּ נהיר, עד�מאן בדא דּ א ¦¨§¨¦§¨§¨¦§¨¦¨§¨©
כּ �י�דּ אתכּ  וּ בר□וּ  כּ חדא, סהוּ  כּ ד דקרבּ נא יק,�זא §¦§§¦ª§©£¨§¨¨§¨§¨¨©¨¦

קימי□כּ  כּ דין בדא, דּ א ונהיר בדא, דּ א אתקׁש ר א Ÿ¨¦§§©¨§¨§¨¦¨§¨§¥©§¥
בּ ס□כ ההוּ א�הוּ  סוֹ ף. בּ אין אתעּט ר וּ מחׁש בה יקוּ , ª§¦§¦©£¨¨¦§©¨§¥©

ע מחׁש בה מנּ ּה  דאתנהיר daאה□נהירוּ  òãéúà àìc) §¦§¦§§¦¦¥©£¨¨¦¨¨ÀÈÄÀÀÈÈ
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(ììkונהיר וקימא, אׁש ּת כח ומנּ ּה  סוֹ ף, אין אקּ רי ÀÈ¦§¥¥¦¥¦§§©§©§¨§¨¦
ועמאן� כּ �דּ נהיר, חוּ □דּ א זכּ אה קאים, קיהוֹ ן�א §¨§¨¦§©¨Ÿ¨¨¦©¨¨¨¥

בּ ע וּ בע�דּ צדּ יקיּ א, דין דאתי.מא�מא §©¦©¨§¨¨¥§¨§¨§¨¥

”

מ"ח תיקון זוהר תיקוני
íéòáøàå äðåîù ïå÷ú - ïéòáøàå àéðîú àðå÷ú

זיע "א האר"י  מרבּ נוּ  נפלאה ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְסגוּ לה 

דאבּ ראׁש ית, כּ גוונא ׁש בּ "ת, ּת ּמ ן ּת ר"י ּת ּמ ן §¥¦©¨§¥©¨©¨§©§¨¨
ּת רי ואינוּ ן ׁש ּת "י: בּ "רא ¥§¦§¥§¨¨¦¥§בּ ראׁש י"ת

ׁשּתי ּבראׁשית, והן ׁשּת"י, ּבר"א - ּבראׁשי"ת זה , ּכגֹון ׁשּב"ת, ׁשם ּתר "י, ׁשם ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
נאמר עליהם לא)ׁשּבתֹות, לעׂשֹות (שמות הּׁשּבת  את יׂשראל בני "וׁשמרּו : ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

העליֹונה  הּׁשכינה ּכנגד ׁשּבת , ּכאן הז ּכיר  ּפעמים ׁשּתי וגֹומר , הּׁשּבת" ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאת 
ּדירה  להם ׁשעֹוׂשה מי הּוא  זּכאי אּלא לדרתם? מהּו "לדרתם", ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹוהּתחּתֹונה.
'ּברית  ׁשּבת , חּלּול ׁשהּוא הרע  יצר מ ּׁשם ּומת ּפּנה  הּלב, ּבּתי ּבׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבׁשּבת 
להתמּלא  ואחד אֹותֹו, למּלא אחד  עליו, ׁשניהם ׁשׁשֹורים  צּדיק , זה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָעֹולם',

יׂשראל ּבני ּכנגדמּמּנּו. והֹוד,הם  נצח ּפנימּיּות  – ּכליֹות  ליׂשראלׁשּתי ּבנים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ע ּמּוד - ׁשביעיסבא ׁשביעי ּפעמים  ׁשלׁש תפארת, - אּלּוהאמצעי ׁשביעי ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

הּג"ן" את  לה ׁשק ֹות מעד "ן יֹוצא "ונ"הר ׁשּבת  ענג  האבֹות, (בראשיתׁשלׁשת ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
י) נחלב  ה ּנקרא נהר ויׁש ּפלגיו , נהר הּנקרא  נהר יׁש נהר, ויׁש נהר יׁש ונהר , .ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ

נאמר  עליו  עליֹון עדן סד)קדּומים , ז ּולת ָך",(ישעיה אלהי"ם ראתה לא "עין ְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
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ע ישׂ רא�ׁש בּ תוֹ ת, בני וׁש מרוּ  אּת מר את�ייהוּ  ©¨£©§¦§©§¨§§¥¦§¨¥¤
זמנין�ה בּ ת ּת רין וגוֹ מר, ה בּ ת את עשׂ וֹ ת ©©¨©£¤©©¨§¥§¥¦§¦

א', א ֹות ׁשהּוא העליֹון מעדן הּיֹוצא  ו', אֹות הּוא הּנהר –זה אּבא ּבין וע ֹובר ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּבינה – וא ּמא  עד חכמה ּומּגיע ׁשנה, מאֹות  חמ ׁש ׁשהּוא והֹולְך יסֹוד – צּדיק  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

מלכּות, - לגּנה  מׁשקה ּומּׁשם ה ּׁשכינה ׁשביעי, הּוא הּתחּתֹונה .ׁשהיא ז ּכאי ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָ
וכעס הּטחֹול עצב  ׁשם  יתקרב  ׁשּלא הּלב, ׁשה ּוא לׁשּבת , ּדירה  ׁשּׁשֹומר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמי

הּגיה ּנם, א ׁש ׁשהיא  נאמרהּמרה  לה)ׁשעליה ּבכל:(שמות  אׁש תבערּו "לא ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
את  מדליק  ּכאּלּו ׁשּכֹועס מי ׁשּכל ו ּדאי, הּוא וכְך הּׁשּבת", ּביֹום ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמֹוׁשבֹותיכם
מלק ּיֹות  ארּבעים ּכנגד הן אחת, חסר מלאכֹות אר ּבעים  ה ּגיה ּנם . ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻהא ׁש
לּנחׁש, ועׂשרה  לחּוה, ועׂשרה אדם, ׁשּלקה עׂשרה והם  ּבׁשּבת, אחת  ְְְֲֲֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָחסר
ׁשאּלּו ּבׁשּבת , לֹוקין אין ה ּמׁשנה ּבעלי אמרּו זה ּובגלל לאדמה, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָותׁשעה
הם ׁשּתים, ה ּׁשּבת יציאֹות  מלקּיֹות . ּכנגד ליׂשראל  נחׁשבֹות הן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמלאכֹות
ּומּניח מ ּמקֹומֹו חפץ  ׁשעֹוקר  מי אחת , ּבבת אֹותם ׁשע ֹוׂשה והּנחה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָעקירה
ּברית , אֹות ׁשהּוא החּיים, אילן את  עקר ּכאּלּו ּומרׁשּות ֹו, למקֹומֹו מחּוץ  ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָאֹותֹו
מרׁשּות  נ ׁשמתֹו לעקֹור  ּגֹורם זה, את  ׁשעֹוׂשה מי נכרּיה. ּברׁשּות אֹות ֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוהּניח
ׁשּנעקרּו ליׂשראל גרם וזה ּוטחֹול, מרה ׁשהיא  אחרת, ּברׁשּות ּומּניחּה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלּה
ׁשּמֹועל מי ה ּוא וכְך הרּבים, רׁשּות  ׁשהיא נכרּיה, לארץ וגלּו יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָמארץ 

לר ׁש ּכח ּומעביר  ׁשּלֹו קדׁש ּברית  טחֹול,ּבאֹות  הּוא  ׁשּבתא "י נכרּיה. ּות  ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹ
מים", ּבֹו אין רק "וה ּבֹור נאמר : עליו ׁשּבתא"י  ומרה, רעה  אּׁשה - ְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָחּמ"ה,
והסּפד  וקינה וצּמאֹון רעב והּוא  ּבֹו, יׁש ועקרּבים  נחׁשים  אבל ּבֹו אין  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמים
לּה לעׂשֹות  י ׂשראל ּוצריכים ליׂשראל, גלּות  והיא  אפלה, - וערפל  ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָוחׁשכה 

ּבׁשּבת , אסּור ׁשה ּוא חל  ׁשל דּבּור והּוא  ּפרׁשּוה , והרי ּבּכל, לא וכאׁשר ׁשּנּוי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ
ׁשּנאמר  אברהם  ׁשל הּׁשפחה ּכמֹו ּבֹורחת , היא ׁשם, ל ׁשרֹות מקֹום  ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמֹוצאת
מעל נעליָך "ׁשל נאמר: עליו טחֹול  ּברחת". אנכי ּגברּתי ׂשרי "מּפני ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹּבּה:

מטּנף נעל טּפה רגליָך", אדמת ׁשל עליו עֹומד  אּתה א ׁשר  הּמקֹום ּכי סר ּוחה, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ
איככה  ּכּתנּתי את  "ּפׁשטּתי  ה ּׁשכינה : אֹומרת  ועליו ׁשּבת, זה הּוא, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻקד ׁש

צריְך זה ּומּפני אטּנפם", איככה רגלי  את  רחצּתי אדם אלּבׁשּנה, ּבׁשּבת ּבן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
וכל ה ּקדׁש, על מחל  מֹוסיף להי ֹות וצריְך ּובּמאכלים, ּבּנר  ּבּלבּוׁשים, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹלׁשּנֹות
נפׁש אֹותּה לֹו מפסידים הּגֹורע  וכל  ּבׁשּבת, יתרה נפׁש לֹו מ ֹוסיפים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמֹוסיף ,

ּבׁשּבת . יתרה  נפׁש לֹו מֹוסיפים הּמֹוסיף, וכל ו ׁשלֹום  חס ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָיתרה
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ׁש בּ ת, הכא ע�קב�אדכּ יר ותּת אה,□ׁש כינּת א אה ©§¦¨¨©¨¨¢¥§¦§¨¦¨¨§©¨¨
מאי� א�דרתם דּ עביד□דרתם, מאן איהוּ  זכּ אה א §ŸŸ¨©§ŸŸ¨¤¨©¨¨¦¨§¨¦
בּת י� בּ תרי ׁש בּ ת בּ  דּ ירה מּת ּמ ן�וֹ ן ואתּפ ני בּ א, ¦¨§©¨¦§¥¨¥¦¨§¦§§¥¦©¨

ח דּ איהוּ  הרע עוֹ �וּ □יצר בּ רית צדּ יק,�ׁש בּ ת, דּ א ם ¥¤¨¨§¦¦©¨§¦¨¨©¦
ע ּת רוייהוּ  ׁש ריין חד�דּ  וחד�אה�אמ�יּה , יּה  §©§¨©§©§£¥©§©§¨¨¥§©

ישׂ רא�אתמ� בּ ני מיניּה . כּ �יא ּת רין נצח�אינוּ ן יין §¦§©§¨¦¥§¥¦§¨¥¦§¥ª§¨¤©
דּ ישׂ רא בּ נוֹ י ּת �והוֹ ד, דאמצעיתא, עּמ וּ דא ת�סבא ¨§§¦§¨¥¨¨©¨§¤§¨¦¨§©

א ׁש ביעי ׁש ביעי ּת □ׁש ביעי ׁש בּ ת�ין ענג אבהן, ת §¦¦§¦¦§¦¦¦¥§©£¨¨Ÿ¤©¨
מעד"ן יוֹ צא אית�ונ"הר ונהר, הגּ "ן, את הׁש קוֹ ת §¨¨¥¥¥¤§©§¤©¨§¨¨¦

ּפ  נהר דּ אתקרי נהר אית נהר, ואית ואית�נהר גיו, ¨¨§¦¨¨¦¨¨§¦§§¥¨¨§¨¨§¦
נח דּ אתקרי ע�נהר עדן ע□קדוּ מים, אּת מר�אה יּה  ¨¨§¦§§¥©©§¦¥¤¦¨¨£¥¦§©

ראתה�עין ו',�זוּ הים�אא איהוּ  נהר האי ת", ©¦Ÿ¨£¨¡Ÿ¦¨¤©¨¨¦
ע מעדן אבּ א□דּ נפיק בּ ין ואעבר א', דאיהוּ  אה §¨¦¥¥¤¦¨¨§¦§©£©¥©¨

ואזי צדּ יק�ואיּמ א, עד וּ מטי ׁש נה, מאוֹ ת חמׁש  §¦¨§¨¦£¥¥¨¨¨¥©©¦
אׁש קי וּ מּת ּמ ן ׁש כינּת א�ׁש ביעי, דאיהי גנּ תא §¦¦¦©¨©§¥§¦§¨§¦¦§¦§¨

דּ ירה דּ נטיר מאן איהוּ  זכּ אה דּ איהוּ �ּת ּת אה. ׁש בּ ת ©¨¨©¨¨¦¨§¨¦¦¨§©¨§¦
ד� דטחוֹ �בּ א, עציבוּ  ּת ּמ ן אתקריב וכעס�א , ¦¨§¨¦§§¦©¨£¦¦§§©©

דּ ע דגיהנּ ם, נוּ רא דאיהוּ  אּת מר�דּ מרה א�ּה  §¨¨§¦¨§¥¦¨©£¨¦§©Ÿ
בּ כ אׁש  והכי�תבערוּ  ה בּ ת, בּ יוֹ ם ׁש בוֹ תיכם מוֹ  §©£¥§Ÿ§¥¤§©©¨§¨¦
דּ כ ודּ אי כּ א�הוּ א דּ כעיס נוּ רא□מאן אוֹ קיד וּ  ©©§¨¨§¨¦§¦¦¨

מ ארבּ עים אינוּ ן�דגיהנּ ם, חד חסר �קב�אכוֹ ת §¥¦¨©§¨¦§¨¨¥©¦¨¢¥
מ עשׂ רה�ארבּ עים ואינוּ ן ׁש בּ ת, בּ  חד חסר קיּ וֹ ת ©§¨¦©§¦¨¥©§©¨§¦£¨¨
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ועשׂ רה�ד אדם ועשׂ רה�קה ותׁש עה�חוּ ה נחׁש  §¨¨¨¨©£¨¨§©¨©£¨¨§¨¨§¦§¨
אין� מתניתין מארי אמרוּ  דּ א וּ בגין וֹ קין�ארעא, §©§¨§¦¨¨§¨¥©§¦¦¥¦

דּ א ׁש בּ ת, מ□בּ  חׁש יבין�ין אינוּ ן �ישׂ רא�אכוֹ ת §©¨§¦¥§¨¦£¦¦§¦§¨¥
עקירה�מ�קב� אינוּ ן ׁש ּת ים. ה בּ ת יציאוֹ ת קיּ וֹ ת. ¨¢¥©§¦§¦©©¨§©¦¦£¦¨

דעביד חפץ�והנּ חה, דּ אעקר מאן אחת, בּ בת וֹ ן §©¨¨§¨¦§©©©¨§©£©¥¤
ואנּ ח כּ א�יּה �מאתריּה  וּ מרׁש וּ תיּה , מאתריּה  וּ □בר ¥©§¥§©©¥§©¥©§¥¥§¥§¦

אי ואנּ ח�אעקר בּ רית, אוֹ ת דּ איהוּ  דחיּ י יּה �נא ©£©¦¨¨§©¥§¦§¦§©©¥
דּ אעקר גרים דּ א דּ עביד מאן נוּ כראה, ©£©§¦§¨¦¨§¨¨¨§§¦בּ רׁש וּ 

דּ י מרׁש וּ ת ואנּ ח�נׁש מתיּה  אחרא�ּה , בּ רׁש וּ  ּה  ¦§¨¥¥§¦¨§©©¨¦§¨¢¨
וּ טחוֹ  מרה גרם�דאיהי ודא דּ אתעקרוּ �ישׂ רא�, §¦¦¨¨§§¨¨©§¦§¨¥§¦§©§
דישׂ רא ואתגּ �מארעא נוּ כראה□, בּ ארעא יאוּ  ¥©§¨§¦§¨¥§¦§©¦§©§¨§¨¨

דּ אעי מאן איהוּ  והכי הרבּ ים, רׁש וּ ת אוֹ ת�דאיהי §¦¦§¨©¦§¨¦¦¨§©¦
דּ י קדׁש  איהוּ �בּ רית ׁש בּ תא"י נוּ כראה, בּ רׁש וּ  יּה  §¦Ÿ¤¦¥¦§§¨¨©§©¦

ע�טחוֹ  ׁש בּ תא"י מרה, בּ יׁש א אּת תא חּמ "ה יּה �, §©¨¦§¨¦¨¨¨©§©£¥
אב בּ וֹ  אין מים מים, בּ וֹ  אין רק והבּ וֹ ר �אּת מר ¦§©§©¥¥¨¦©¦¥£¨

וקינה וצּמ אוֹ ן רעב ואיהוּ  בּ וֹ , ׁש  י ועקרבּ ים ¨¦§¨¦§¨¨¦§¤¦©§©§¦¨§נחׁש ים
וקב וחׁש וֹ כא ג�והסּפ ד ואיהי .�ישׂ רא�וּ תא�א, §¤§¥©£¨§¦§¨§¦¦¨¨§¦§¨¥

ישׂ רא בּ כ�מעבד��וּ צריכין ׁש נּ וּ י והא□ּה  א §¦¦¦§¨¥§¤¡©¨¦§Ÿ¨§¨
דּ חוֹ  דבּ וּ ר ואיהוּ  וכד�אוּ קמוּ ה, ׁש בּ ת בּ  אסוּ ר דּ איהוּ  §¨§¦¦§§¦¨§©¨§©

אתר� אׁש כּ חת ברחת,�א איהי ּת ּמ ן, ׁש ריא ¨©§©©£©§©§¨©¨¦¦¨§©
שׂ רי מּפ ני בּ ּה  דּ אּת מר דאברהם דׁש פחה ©¨¥§¦¨©§¦§¨¨§©§¨§¦§¨§©§כּ גוונא

בּ רחת אנכי טחוֹ גּ ברּת י ׁש �ע�. אּת מר י"�נע�ּה  §¦§¦¨Ÿ¦Ÿ©©§£¨¦§©©§¨¤
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נע�רג�מע הּמ קוֹ ם�י", כּ י סרוּ חה, דּ טּפ ה מטוּ נף ¥©©§¤©©§¨§¦¨§¨¦©¨
ע עוֹ מד אּת ה ׁש בּ ת,�אׁש ר דא הוּ א, קדׁש  אדמת יו £¤©¨¥¨¨©§©Ÿ¤¨©¨

איככה�וע כּ ּת נּת י את ּפ ׁש טּת י ׁש כינּת א אמרת יּה  ©£¥¨§©§¦§¨¨©§¦¤ª¨§¦¥¨¨
רג�א את רחצּת י ׁש נּ ה, וּ בגין�בּ  אטנּ פם, איככה י ¤§¨¤¨¨©§¦¤©§©¥¨¨£©§¥§¦

ׁש בּ ת בּ  נׁש  בּ ר צרי% בּ �דּ א ׁש רגּ א�ׁש נּ וּ יי בּ  ׁש ין בוּ  ¨¨¦©©§©¨§©¥¦§¦¦§©¨
וצרי%�בּ מאכ מחוֹ �ין, מוֹ סיף הקּ דׁש ,�ע�מהוי §©£¨¦§¨¦§¤¡¥¦¥©©Ÿ¤

מוֹ סיפין�וכ וכ�הּמ וֹ סיף ׁש בּ ת. בּ  יתירה נפׁש  �יּה  §¨©¦¦¦¥¤¤§¥¨§©¨§¨
גּ וֹ רעים וׁש �הגוֹ רע חס יתירה נפׁש  אוֹ תּה  וכ�וֹ  �וֹ ם, ©¥©§¦¨¤¤§¥¨©§¨§¨

מוֹ סיפים ׁש בּ ת.�הּמ וֹ סיף בּ  יתירה נפׁש  וֹ  ©¦¦¦¤¤§¥¨§©¨

ּפ סוּ ק: כּ ל ּפ עמים ׁש לוֹ ׁש  אלּ וּ , ּפ סוּ קים יקרא  כּ 0 ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַאחר 

כּ יואּת ה ישׂ ראל ּת חת ואל יעקב עבדּ י ּת ירא אל §©¨©¦¨©§¦©£Ÿ§©¥©¦§¨¥¦
מארץ זרע" ואת מרחוֹ ק ׁש ע" מוֹ  ¤¤¥£§©¤§¨¥£¦¦§¦הנני

æë)ׁש בים ,åî eäéîøé)íééeáLä úBîLpä ìkL ïeëé)eøæçé ,äàîeèa ¦§¨ÄÀÀÈÀÇÅÆÈÇÀÈÇÀÄÇÀÈÇÀÀ

(äLeã÷ì:מחריד ואין וׁש אנן וׁש קט יעקוֹ ב וׁש ב ,íéläz) ÇÀÈ§¨©£§¨©§©£©§¥©£¦ÀÄÄ

(àì ,çéאמרת דּ רכּ וֹ  ּת מים úøàî-äהאל äììwäL ïeëé) ¨¥¨¦©§¦§©ÀÇÅÆÇÀÈÈÇÀÅÇ

(úøîàì Côäz ,åéúBðBåòa äîøâpLלכל הוּ א מגן צרוּ פה יהוה ÆÄÀÀÈÇÂÈÅÈÅÀÄÀÇ§Ÿ̈§¨¨¥§Ÿ
בּ וֹ : ¦Ÿ©החסים

”
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מ"ג תיקון

ׁש לוֹ ם דּ רכיו, בּ כל יצליח  מ זּ לוֹ , יר וּ ם  י וֹ ם : מדּ י  זה  ּת ּק וּ ן  ׁש יּ קרא גּ דוֹ לה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְסגוּ לה
וּ מתּק ן זוֹ כה ׁש מים, ליראת יּ זכּ ה  וג ׁש מי, ר וּ חני  לׁש פע  יּ ז כּ ה הגוּ נים, זיו וּ גים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַבּ ית,
יראה ֹלא  ּת ח ּת יו, י ּפ לוּ  א וֹ יביו  כּ ל מ ּמ נּ וּ , מתרחקים הּט מאה כּ ח וֹ ת ונׁש מתוֹ , ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌/◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְר וּ חוֹ 
לע וֹ לם יּ ז כּ ה  וׁש נים, ימים לאריכ וּ ת  יּ זכּ ה הגּ לגּ וּ לים, מענׁש  ינּ צל  בּ ניו, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִמיתת

גּ דוֹ לים. בּ רחמים  ה גּ אוּ לה ּת תקרב  ידוֹ  ועל ה ')ה בּ א, (סוֹ ד ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌

יחרבבּ ראׁש ית ונהר איהוּ  ודא יב"ׁש , את"ר ּת ּמ ן §¥¦©¨£¨¥§¨¦§¨¨¤¡©
ואיהי יבׁש  דאיהוּ  זמנא בּ ההוּ א ¦¦§¥¨¦§¨§¦©§¥¨§ויבׁש ,

ויבׁשּבראׁשית , יחרב נהר וזהּו יב "ׁש, את "ר ה)ׁשם  ׁשהּוא (שם זמן ּבאֹותֹו , ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ואין יׂשראל, ׁשמע ואֹומרים  ּביחּוד למּטה  הּבנים צֹווחים יבׁשה, והיא ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָיבׁש

ׁשּכת ּוב זהּו עֹונה. ואין כח )ק ֹול א  מי (משלי וכָך אענה. ולא  יקראנני אז  ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻ
וגֹורם ׁשּבכתב, ּומּתֹורה  ּפה ׁשּבעל מ ּתֹורה  וחכמה קּבלה ׁשּתסּתּלק ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּגֹורם
ּבו ּדאי  ּובּתלמ ּוד, ּבּתֹורה  פׁשט א ּלא  ׁשאין ואֹומרים בהן, יׁשּתּדלּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּלא 
נברא  ׁשּלא טֹוב ל ֹו, אֹוי גן. ּומאֹותֹו נהר  מאֹות ֹו הּמעין את יסּלק ה ּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכאּלּו
ּכאּלּו לֹו ׁשּנחׁשב ּפה , ׁשּבעל  ות ֹורה  ׁשּבכתב ּתֹורה אֹות ּה ילמד ולא ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹבעֹולם
אלהי"ם וּיאמר  הּגלּות. וארְך ּבעֹולם עני וג ֹורם ובה ּו, לתהּו העֹולם ְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹֹהחזיר

וכּו' ּדׁשא הארץ יא)ּתד ׁשא א  קרא ,(בראשית והרי אּבא, אלעזר: רּבי אמר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
מאיפה  יּבׁשה , ּבני לֹו לכל ּתׁשּובה לּמד ּכְך ּבני, לֹו: אמר הארץ ? ּתד ׁשא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ

ּומה  ׁשהס ּתּלק, הּמעין לּה מ ֹוריד  ּבת ׁשּובה, יחזר  אדם ׁשאם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהעֹולם,
הּמים מקוה  לֹו קרא ויבׁש חרב ׁשהיה  ולּנהר ארץ , לּה קֹורא  יּבׁשה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָּׁשהיתה

ׁשּכתּוב זהּו י)ויּמים, קרא (שם  הּמים ּולמקוה ארץ לּיּבׁשה אלהי"ם ו ּיקרא ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ּתדׁשא  אלהי"ם ו ּיאמר ּבֹו? ּכתּוב מה ארץ, ׁשּנקראת זמן ּבא ֹותֹו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹיּמים.
הּנׁשמֹות  אּלּו למינהּו, אחד ּכל נ ׁשמֹות , ׁשהן ּופר ֹות זרעים לה ֹוציא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָהארץ ,
ׁשּנגזרּו הּנפׁשֹות  וא ּלּו מ ּמלאכים, ׁשּנגזרּו רּוחֹות  ואּלּו כבֹוד ֹו, מּכּסא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּנגזרּו
זה  - ּפרי עץ  ּכראּוי. אחד ּכל את למינהּו הֹוציא אחד ּכל ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמהאֹופּנים,
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ׁש מע ואמרין בּ יחוּ דא �תּת א בּ נין צווחין ׁש ה, ©§¦§¨§¨¦§¨©§¦§¦§¨¨¨©יבּ 
אז דכתיב הוּ א הדא עוֹ נה, ואין קוֹ � ואין ¨¦§¦¨£¤¥§¥§¥¨§¦ישׂ רא�,

דּ אסּת  דּ גרים מאן והכי אענה. ו�א ק□יקראוּ נני ¦§¨§¦§Ÿ¤¡¤§¨¦¨§¨¦§¦§©©
וּ מאוֹ רייתא ּפ ה דבע� מאוֹ רייתא וחכמתא ¨§©¥¤©§¦¨§©¥¨¨§¨§¨¨©קבּ �ה
דּ �א ואמרין בּ הוֹ ן, ׁש ּת ד�וּ ן י דּ �א וגרים ¨§¦§¨§§§©§¦¨§¦¨§¨§¦§דבכתב,

א כּ א□אית בּ ודּ אי וּ בת�מוּ דא, בּ אוֹ רייתא ּפ ׁש ט וּ □א ¦¤¨§¨§©§¨§©§¨§©©§¦
יס טב□הוּ א �יּה  ווי גן, וּ מההוּ א נהר מההוּ א נביעוּ  ק §©¥§¦¥©¨¨¥©¨©¥©

אוֹ רייתא ההיא יוֹ �יף ו�א בּ ע�מא אתבּ רי דּ �א ¨§©¦©¦¨§¨§¨§¦§§¦¨§¥�יּה 
כּ א �יּה  דּ אתח ב ּפ ה, דבע� ואוֹ רייתא וּ □דבכתב §¦§¨§©§¨¦§©¤§¦§©©¥§¦

בּ ע�מא עניּ וּ תא וגרים ובהוּ , �תהוּ  ע�מא ¨§¨§¨¦£¦¨§Ÿ¨Ÿ§¨§¨©§©אחזר
ׁש א דּ  הארץ ּת דׁש א א�הי"ם ויּ אמר גּ �וּ תא. ¤¤¤¨¨¥§©¤Ÿ©¨¨¤§ואוֹ ר%
ׁש ה, יבּ  �יּה  קרא והא אבּ א א�עזר רבּ י אמר ¨¨©¥¨¨¨§¨©¨¨§¤¦©©¨וכו',
אוֹ �יף הכי בּ רי �יּה  אמר הארץ, ּת דׁש א ¦¦¨¦§¥©¨¤¨¨¥§©¨¥מאן

�כ� יחזוֹ רּת יוּ בּת א נׁש  בּ ר דּ אם ע�מא, בּ ני §§¨§¨§¥¨§¨§¦©©©£
דאסּת  נביעוּ  �ּה  נחית דּ הוה□בּ תיוּ בּת א, וּ מה ק, ¦§§¨¨¦¨§¦§¦§©©©©£¨

קרא ויבׁש  חרב דּ הוה ונהר ארץ, �ּה  קרא ׁש ה ¨¨¥¨§¥¨¨£©¨¨§¤¤¨¨¨¨¨©יבּ 
ויּ קרא דכתיב הוּ א הדא ויּמ ים, הּמ ים מקוה ¨§¦©¦§¦¨£¦©§¦©©¦§¦¥�יּה 
יּמ ים, קרא הּמ ים וּ �מקוה ארץ ׁש ה �יּ בּ  ¦©¨¨¦©©¦§¦§¤¤¨¨©©א�הי"ם
ויּ אמר בּ יּה  כּ תיב מה ארץ דאתקרי זמנא ¤Ÿ©¥¦§©¤¤¥§§¦§¨§¦©§בּ ההוּ א
דּ אינוּ ן ואיבּ ין זרעין �אּפ קא הארץ, ּת דׁש א ¦§¦¦§¦§©¨¨©§¤¨¨¥§©א�הי"ם

ּכראּוי  אחד  לכל ז ּוג ֹו, ּבת  זֹו - ּפרי עׂשה חכם , למינו)תלמיד  הוציא אחד .(כל ְְְִִֶֶַַָָָָָָֹ
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א �זניהוּ , חד כּ � דּ אתגּ זרוּ □נׁש מתין נׁש מתין ין ¦§¨¦¨©¦§©§¦¥¦§¨¦§¦§©§
וא יקריּה , מּמ �אכים,□מכּ וּ רסי דּ אתגּ זרוּ  רוּ חין ין ¦§¥§¨¥§¦¥¦§¦§©§¦©§¨¦

אּפ יק□וא חד כּ � מאוֹ פנּ ים, דּ אתגּ זרוּ  נפׁש ין ין §¦¥©§¦§¦§©§¥©¦¨©©¦
ּת �מיד דא ּפ רי עץ יאוּ ת, כּ דקא חד �כ� ¦§©¨¦§¥¨¨§¦©¨§§©§¦�זנייהוּ 
יאוּ ת. כּ דקא חד �כ� זוּ גיּה , בת דא ּפ רי עוֹ שׂ ה ¨¨§¦©¨§¥©¨¦§¤¨̈חכם,

ּפ ריועוֹ ד עוֹ שׂ ה דאמצעיתא, עּמ וּ דא דא ּפ רי עץ §¥§¦¨©¨§¤§¨¦¨¤§¦
ע בוֹ  זרעוֹ  אׁש ר צדּ יק, דּ א�דא הארץ ¨©¦£¤©§©¨¨¤¨

דכ אתכּ �ׁש כינּת א, ּפ קּ וּ דא�י�זרעין והכא בּ ּה , ן §¦§¨§¨©§¦¦§§¦¨¨§¨¨¦¨
ורביה הוּ א�דפריה הדא וזרעין, אבּ ין מעבד §¦§¨§¦§¨§¤¡©¦¦§©§¦£¨

בראּה �דכתיב תהוּ  וּ מאן�א יצרּה , ׁש בת ¦§¦ŸŸ§¨¨¨¤¤§¨¨¨
כּ א�דּ אתבּ ּט  ורביה, אחזר□מּפ ריה ארץ�וּ  ההיא §¦§©©¦¦§¨§¦§¨§¦©§©§©¦¤¤

כּ  מינּה , בּ רכאן וּ מנע ׁש ה, דּ רגּ יּה ,�חד�יבּ  פוּ ם ©¨¨¨©¦§¨¨¦¨¨©§©§¥
דּ פגים פגים�מאן דּ אתגּ זּ ר�א,�עי�תּת א אתר ¨§¨¦§©¨¨¦§¦¨©£©§¦§©©

¥¨§¦נׁש מתיּה .

”
בֹווע ֹוד, זרעֹו אׁשר צּדיק, זה - ּפרי עׂשה האמצעי, העּמּוד זה  - ּפרי עץ ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּפריה  ׁשל  הּמצוה וכאן ּבּה, נכללים  הּזרעים ׁשּכל  ה ּׁשכינה , ז ֹו - הארץ ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָעל
ּומי  יצרּה, ל ׁשבת  בראּה תהּו לא ׁשּכת ּוב זהּו ּוזרעים , ּפרֹות לעׂשֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹורביה,
מּמּנה  ּומֹונע יּבׁשה, ארץ  אֹותּה את  החזיר  ּכאּלּו ורביה , מ ּפריה ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמתּבּטל
הּמקֹום את  למעלה  ּפֹוגם למּטה ׁשּפֹוגם מי דרּגת ֹו, לפי אחד ּכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּברכֹות,

נׁשמתֹו. ְְְִִֶָָׁשּנגזרה
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הקבלה זוהר
'à ÷ìç

הקדמה
לוריארבי הגאון זי"ע,דוד המהרש "ל  להגאון ונכד  נין שהוא

מוציא ובנסתר , בנגלה התורה , חלקי  בכל עצום גאון 
הנסתרותלאור חלק על אליעזר  רבי הגאון  מחברכתבי  בעל ,

ספרים, עשר  הקדושששה הזוהר  על דוד עלנפש  וביאור  ,
ובגדלות בשבח קונטרסים ארבעה חיבר אליעזר , דרבי  הפרקי 

הגדול רבי  אליעזר  רבי הוא הורקנוס  בן א .אליעזר  עמק.
ב.הברכה אליעזר. הוא האחד ג.שם צדיק. ד.בית ועוד , ,

אליעזרקונטרס דרבי לפרקי .מבוא 

הנסתרש כתב, תורת  את בעיקר  מסר  זכאי, בן  יוחנן רבי
בן  אליעזר ורבי הורקנוס, בן אליעזר רבי לתלמידו
מסר עקיבא  ורבי עקיבא, לרבי תורתו עיקר את  מסר הורקנוס 

יוחאי . בן שמעון לרבי תורתו עיקר את

אףוז"ל: אלא המשנה, אבי הוא במשנה בלבד זו בסתריולא
הקבלה יסוד אליעזר  רבי הוא למדין,המרכבה  ונמצאנו  ...

יסודם  ותיקונים, בזוהר  שמעון רבי של קבלתו דברי שאף
אליעזר רבי של ז"ל,מקבלתו הראשונים המקובלים וגדולי  ...

מאמרי  באור  משתמשים היו הזוהר , ספר  בימיהם נגלה שלא 
הזוהר ... במקום אליעזר , דרבי פרקי

עקיבא,וביום רבי ובראשם תלמידיו  לבקרו שבאו פטירתו
לפניו, קודם ללמוד  באו שלא  עליהם מאוד  הקפיד

העת  עמוקים ובאותה  תורה  סתרי עקיבא רבי את  כמובאלימד  ,
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וירא פרשת  ע"א)בזוהר צ"ח והיה(דף שניתנה, כיום תורתו מאיר 
בסיני .התורה 

כבודעוד יהיה אבות  בפרקי  הזהיר אליעזר  רבי לכך, קודם
עקיבא רבי את  והזהיר  וחזר  כשלך , עליך חביב  חבירכם

זה  על וצווה פטירתו חבירכם קודם בכבוד  כדאיתאהזהרו
דברכות, ד' ע"ב)בפרק  24(כ "ח  שעתידין הקודש ברוח שצפה ,

- לזה. זה  כבוד  נהגו שלא על  למות , עקיבא רבי תלמידי אלף 
בספר זה על כתב  ה 'וכבר ותחרותסוד קנאה אין הסוד דלומדי

הרשב"י  דאמר  באידרא כדאיתא  בחביבותאביניהם "אנן
אחדתליא" שכל חז"ל דאמרו  האי הקדוש בזוהר  מובא ועוד ,

אלא הסוד תורת  בלומדי שייך  אינו  חבירו של מחופתו נכווה
זה ולפי  ביניהם, גדולה ושמחה באהבה  יחדיו  יושבים כולם
מפני  חבירכם בכבוד הזהרו עקיבא  רבי  את צווה מדוע  מובן
לכן  לרבים, למדה ולא  הסוד  תורת  את מרבו מספיק  למד שלא 
עכ"ל. הקודש ברוח  שצפה כמו  בזה  שיכשלו גדול חשש  היה

אש מכל להבות היו  שהם הגדולים שהתנאים רואים, זה 
שהיו בגמרא כמעט מוזכר  שלא גשמי, בגוף  מסובבים
עוסקים שהיו  שמלבד רואים כן פי על  אף  אבל קבלה , לומדים

הנגלה, עסוקים בתורת שהיו הנסתר , מתורת  נבעה  קדושתם כל 
הנסתר תורת את רבנו למשה עד תנא , מפי  תנא ומובן ולומדים ,

רצונו שהרי  גדול , בהסתר להיות  צריך היה זה  אז, שבימיהם
שרואים בימינו  אבל  ה ', לצדיקי רק אז, יתגלה שלא  ה' של
אחרון  לדור  במיוחד נועד כי לנו, נתגלה שהזוהר  בפירוש
כדאיתא רב, מהערב להצילנו  הגלות  חשכת  את  להאיר

כידוע  ועוד  האריז "ל , גורי צמח  יעקב  ורבי  כתוב במהרח "ו
וכך נסתרות , ידעו קטנים ילדים אפילו הימים שבאחרית בזוהר 

והקבלה החסידות אבות  ממשיכיםלמדונו שאנו  ומובן  וברור  .
אנו פיהם שעל  והטהורים , הקדושים התנאים של  דרכם את 
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חיינו, כל  מושתת פיהם ועל גם חיים אנו צריכים פיהם  על 
הקדוש . והזוהר  הקבלה חכמת את  ללמוד 

כגון:הזוהוכל הקדושים התנאים שמות  בכל  מלא הקדוש ר 
שמעון, ר ' יצחק , ר' אבא , ר ' חייא, ר ' יוסי, ר ' יהודה, ר '
מארי  שכל  הקדוש בזוהר כתוב  וכן ועוד, ועוד אלעזר , ר '
פי  על פה שבעל תורה  את סידרו תלמודא  ומארי  מתניתין

בזה. להאריך  צריך ואין  הסוד,

אתובאמת  יותר אליעזר  רבי אצל לומד היה עקיבא  רבי אלו
מגזירת ניצל  היה לתמידיו , ומלמדם התורה סודות 
מגזירת תלמידיו  אלף 24 ניצלים היו  [וגם הרשעה מלכות
על ממיתה שניצלו בנו אלעזר  ורבי רשב"י על  כדאיתא המיתה],
יותר מ"ן מעלים שהם תורה, סתרי  וגילו במערה, עצמם שהטמינו
האריז"ל בשם מדינוב במהרצ"א [כמובא  השם קידוש על  ממיתה 
שבהוצאת הקודש לשון  עם הזוהר על הנפלאה בהקדמה הובא  -
ועתה - שליט "א]. שמואלי  יששכר  בנייהו רבי המקובל  הגה"צ
האסורים, בבית  שהיה בזמן עקיבא , לרבי הרשב "י דברי  מובן

תורה , שילמדו קי"ב)שביקש הנסתר(פסחים  תורת  דעל [ואפשר  ,
יכול, שאינו לו אמר  כאשר  ולזה ניצל], היה זה ידי  ועל לו, אמר 
הכוונה למלכות , ומוסרך  אבא  ליוחאי דמוסרני הרשב"י  לו אמר 
ה ', קידוש על  למיתה עצמו למסור  שיצטרך מלכות למידת  היא
מובן  [ועתה תורה. סתרי  גלוי ידי על  אלא  להינצל, דרך אין כי

המהרח"ו חיים)דברי לעץ מקומות(בהקדמה שבהרבה שאמר,
הסוד, תורת פי על  נפרש כן אם אלא  הבנה שום אין (וכן בש"ס

זי"ע) הגר"א  ח "ו,כתב מוסר יהיה שהרשב"י להגיד  שייך איך כאן  וגם
שהכוונה  וודאי  העליונהאלא  מלכות כדפירשנו].למידת 

כלמכל לעסוק הקדוש , הזוהר בלימוד חובתנו את רואים זה
שאת ביתר הנסתר  תורת  ללמוד  שיכולים וכמה  היום

ולעשות. לשמור  וללמד ללמוד  עוז, וביתר 
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ו נ י ש פ נ ת ו ד פ ו ו נ י ת ל ו א ג ל כ י ו ל ת ו ב ש ר ב ד ה ה ז

ישראל "כולנו שבטי תורת"יחד הקדוש, הזוהר ומלמדי לומדי
אשר דרשב"י, היכלא  ה ' בבית ע"ה , יוחאי בר  שמעון רבי

מעולם  השכינה משם זזה לומדים ,לא  ששם  מקום בכל כי 
ונמצא בגוון ומתעטר  בא הקדוש הרשב"י לנשמת ומתקשרים 

ממש להרשב"י אתנו מחוברים להיות אנו  שזוכים אשרינו .
שבו הדבר  זהו כי הקדוש, הזוהר כל את  וללמד וללמוד  הקדוש 
את ולהביא  הגאולה את  לקרב  נפשינו ופדות  גאולתינו כל  תלוי
מכל ישראל עם את ומציל מגן  הקדוש הזוהר וזכות  המשיח ,

בישין. מרעין מני

ק " ה ו ז ה ד ו מ י ל ח כ ו מ כ ה ש ו ד ק ה י צ ו צ י נ ר ו ר י ב ח כ ו נ ל ן י א

הזוה "ק,ואין לימוד כוח  כמו הקדושה ניצוצי  בירור  כוח  לנו
בהוצאת הקודש  לשון עם הקדוש לזוהר בהקדמה כמובא 
שלום נהר  המקובלים ישיבת  ראש בנשיאות  דרשב"י היכלא 
האריז"ל, דברי  שם ומובא  שליט "א, שמואלי הרב המקובל 
מלוכה, הרוגי  עשרה  בכלל  היו בנו אלעזר  ורבי הרשב"י שגם
ורבי  הוא  והלך להורגו, שרצה הקיסר מפני שברח לזה והראיה
התיקון  לעשות ובנו הרשב "י  צריכים והיו להמערה, בנו אלעזר
רשב"י , של רבו עקיבא  רבי כמו להריגה נפשם במסירות 
ה '. ברכו אשר  השדה  מן וחרולים והקמשונים הסיגים ולהעביר

לבררואמר  וטובה משובחת דרך למצוא  יכול  "אני הרשב"י
השפע ולהורדת  הקליפות  מתוך  הקדושה ניצוצי 
חזקה יותר  הרבה התחתונים, לעולמות העליונים מהעולמות 

השם קידוש על  להריגה גופנית  נפש מסירות רבומאשר  [של
עקיבא], ביותררבי  הגדולה  בתכלית  נפש מסירת ידי על וזאת

עם  התורה לימוד  על מאוד  מאוד  שאטרח הקדושה לתורה 
ככל  התורה סודות  ואגלה עוה "ז , ותענוגי מהבלי פרישות
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כולה,האפשר הבריאה  תכלית  לכולם ואפרש בגנזי, ואכנס 
אביו בגנזי  שנכנס כבן העליון העליונים,המלך אורות  ואגלה  ,

העולם, מן הגדול  החושך אבריח  הזה הגדול  האור ידי  ועל 
הקדושה" מן  והדינים הקליפות  כל  מסירתואבטל ידי  ועל .

התורה, לסודות זכהוכן נפשו התורה סודות  גילוי ידי על 
שלום  חיים לעולם להמשיך גזירות  ולבטל הקליפות  להכניע

הזה...וחירות לדור דוקא  אותו צריך הזה הגדול הכוח כל כי
של דור  המשיח,האחרון מדינוב)ביאת  ע "כ.(מהרצ"א  ,

ה נ ש ם י ר ש ע ם י ר ו ס א ה ת י ב ב ש ו ב ח ה י ה א ב י ק ע י ב ר

חייםובמדרש יוסף  הרב  ע "י [י "ל  מהגניזה השירים שיר 
תשנ"ה], ירושלים וספר' יד 'כתב הוצאת  ורטהימר ,

הפסוק  על י"ח, ג)עמוד נאמר:(א וכו ", טובים שמניך  'לריח 
חבוש השביעי' שהיה עקיבא, רבי מלכות ] הרוגי [מעשרה

קנים, של  קולמוסים מביאים והיו  שנה, עשרים האסורים בבית 
תחת ומניחין באש, צרורות  ומרתיחין  ציפורניו, בין ונותנים
להם מוסיף  היה כך ובכל שבידך, מה הנח לו ואמרו שחיו,
דבר וכל  עושיהם'. יהיו 'כמוהם להם, אומר  היה ומה תוכחות,
[ראה האסורים בבית  לו ושואלין שולחים היו לו  צריכין שהיו 
ירושלמי  כא: עירובין יב. סנהדרין קח : יבמות  קיב : פסחים
אסורים בבית ששהה  שנה  עשרים לסוף ה"ה ]. פי"ב יבמות

ובגמרא וכו". ק "ש עונת  והיה ליהרג , סא:)יצא  מתארת(ברכות
עקיבא רבי  את  שהוציאו 'בשעה - ר"ע  של להורג  הוצאתו את 
בשרו את  סורקים והיו היה , שמע  קריאת  זמן להריגה
אמרו שמים. מלכות  עול עליו  מקבל והיה ברזל, של  במסרקות 
מצטער הייתי ימי כל להם אמר  כאן, עד  רבינו, תלמידיו: לו 
אמרתי : נשמתך, את  נוטל אפילו - נפשך  בכל זה פסוק  על
היה אקיימנו . לא  לידי  שבא  ועכשיו ואקיימנו, לידי יבא מתי

באחד '. נשמתו  שיצתה עד  באחד  מאריך
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, ו י ד י מ ל ת ו ע ד י א ל ו - ם י ר ו פ י כ ה ם ו י ב ר ט פ נ א ב י ק ע י ב ר
ע י ד ו ה ל א ב א י ב נ ה ו ה י ל א ש ד ע

ביוםוכותב אלו דברים לו  אמרו  לא  שתלמידיו יהוידע ', ה'בן
הש  ואיך ב 'אחד ' יצאה נשמתו  כי  אלאשנפטר , להם, יב 

היה והוא  בשרו, את  סורקים היו  להורג  הוצאתו  לפני יום בכל 
תלמידיו. איתו  דברו ימים ובאותם שמים, מלכות  עול מקבל
איתו היו לא הכיפורים, יום שהוא  נפטר, שבו  ביום אבל

משלי  במדרש כמסופר  ב)תלמידיו , סי' בא(פ"ט הנביא שאליהו
עקיבא]. רבי  של  מותו  על  הגרסי יהושע  לרבי להודיע 

ת ת י מ ו ת ו מ י ם א י נ א ה י מ ת , ל ו ד ג ה ר ז ע י ל א י ב ר ן ה ל ר מ א
ה ש ק ך ל ש ו ל ר מ א , ו ה מ י ל ש א ב י ק ע י ב ר ו ל ר מ א , ן מ צ ע

ן ה ל ש מ

הובספר רבי "סוד להגה"צ מצוה", "שירי ספר  את הביא  "'
על מזאלשין  אליהו הגדול בנימין אליעזר  רבי צוואת 

בנו ט"ז),להורקנוס פרק  מוסר שבט בספר שכל(המובא  שביאר  ,
שאיתא ומה הסוד , פי  על  עמוקים היו הגדול  אליעזר  רבי דברי

סנהדרין סח .)בגמרא אליעזר(דף ר ' כשחלה והתניא וז"ל : ,
אמרו באתם, למה  להן אמר  לבקרו... וחביריו עקיבא ר ' נכנסו
באתם, לא  למה עכשיו ועד  להן אמר  באנו , תורה ללמוד לו 
ימותו אם אני, תמיה להן  אמר  פנאי, לנו  היה לא  לו  אמרו
מיתה באיזה  [כלומר מהו שלי  עקיבא  רבי לו  אמר עצמן , מיתת
ויצאה טהור, הוא להן אמר  משלהן... קשה  שלך  לו  אמר  ימות ],

עיי"ש. בטהרה, נשמתו

ר ז ע י ל א י ב ר ל צ א ה ר ו ת י ר ת ס ד מ ו ל א ב י ק ע י ב ר ה י ה ם א
ם ל ו כ ו י ה ז א , ו י ד י מ ל ת ף ל א ד " כ ל ם ד מ ל מ ה י ה ו , ל ו ד ג ה

ה ר י ז ג ה ה ת י ה א ל ו , ם י ת מ ו י ה א ל ו , י ת י מ א ת ו ד ח א ב

רבומובן תורת את ולימד למד שלא מפני היית  הקפידה שכל 
עונש  קיבל  כן ועל  הסוד, פי על שהיתה אליעזר  רבי
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הסוד תורת כל את לקבל יכול  היה עקיבא שרבי  כזה , חמור 
מדינוב מהרצ"א  הגה"ק  כתב וכן ישראל . בני את  וללמד
כוח לנו  ואין  וזת "ד : טוב, ועשה מרע  סור  לספר  בהוספותיו 
בשם ומובא  הזוה "ק, לימוד  כוח כמו הקדושה ניצוצי  בירור
הרוגי  עשרה בכלל  היו בנו אלעזר  ורבי  הרשב"י  שגם האריז"ל,
והלך להורגו, שרצה הקיסר מפני שברח  לזה  והראיה  מלוכה,
ובנו הרשב"י  צריכים והיו להמערה, בנו אלעזר ורבי הוא 
רבו עקיבא רבי  כמו  להריגה  נפשם במסירות התיקון לעשות 

הסיגים ולהעביר רשב"י, השדהשל מן וחרולים והקמשונים
שם  ומסיים ה '. ברכו ה ')אשר  סוד היה(בספר עקיבא רבי  שאם

לכ"ד מלמדם והיה הגדול, אליעזר  רבי אצל  תורה  סתרי לומד 
מתים, היו ולא אמיתי, באחדות כולם היו  אז תלמידיו , אלף 
יוחאי  בר שמעון רבי כמו - מלכות הרוגי עשרה מגזירת ניצלים היו (וגם

שניצלו) אלעזר רבי שנאה,ובנו  לא  אין , הסוד  תורת  לומדי בין כי ,
כמו גמור, ואחדות באהבה כולם אלא תחרות, ולא  קנאה, ולא

בזוהר  הרשב"י ע"א)שאמר  קכ"ח דף - נשא  ר ּבי (פרשת חּדי  :ִֵַַ
ואמר , ג)ׁשמע ֹון יראתי.(חבקוק ׁשמע ָך ׁשמע ּתי (קכ"ח(אמר)ה' ְְְְֲִִִִֵַַָָָ

ּדחיל .ע"ב) למהוי הוה  יאֹות  מּלתאהתם ּתלייא ּבחביבּותא ,אנן ְְְֱֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָ
ו)ּדכּתיב, ּוכתיב(דברים  אלהיָך, יי את  ז)ואהבּת מאהבת(דברים  ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּוכתיב  אתכם, א)יי וגֹו'.(מלאכי אתכם אהבּתי  ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָ

ואמר ,ובלשון  ׁשמעֹון ר ּבי ׂשמח  ג)הקודש: ׁשמע ּתי (חבקוק  ה' ְְְִִִַַַַָָָ
ּתל ּוי  ּבחביבּות אנ ּו ירא. להי ֹות רא ּוי ׁשם יראתי. ְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָׁשמע ְך

ׁשּכת ּוב ו)ה ּדבר , וכת ּוב(דברים  אלהי ְך, ה ' את ז)ואהבּת (שם  ְְְֱֵֶֶַַָָָָָָֹ
וכת ּוב  אתכם, ה' א)מאהבת  אתכם(מלאכי וגֹו'.אהבּתי  ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָ

י א י כ , ' ה ש ו ד י ק ל ע ת ו מ ל ך ר ט צ ת י נ ד מ ל מ ך נ י א ם א
ד ו ס ה ת ר ו ת ד ו מ י ל י ד י ל ע א ל א ן ו ק י ת ה ת ו ש ע ל ר ש פ א

קיב.)פסחיםובגמרא את(דף  עקיבא רבי  צוה דברים חמשה :
אמר האסורין, בבית  חבוש  כשהיה  יוחי בן שמעון רבי 
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מלמדך, איני אמר תורה, למדני  רבי  עקיבא ] [לרבי לו [רשב "י]
מלמדני אתה אין אם לו ומוסרךאמר  אבא ליוחי אומר  אני

רוצהלמלכות פרה לינק  רוצה שהעגל ממה  יותר בני  לו אמר  ,
אם לו אמר  בסכנה, עגל  והלא  בסכנה, ומי לו  אמר  להניק,

שרבי  ורואים עכ"ל . גדול , באילן היתלה ליחנק  עקיבאבקשת 
אמר זה ועל  האסורים, בבית  שנה עשרים כשהיה ללמדו חשש

מלמדני אתה אין אם שמעון רבי אבאלו ליוחי אומר  אני
למלכות שאין ומוסרך האריז"ל  כתבי פי  על על  לבאר יש ,

מלכות למדת  אלא  הרשעה , מלכות כאן למלכות  הכוונה
מלכות למידת  שנמסר  נקרא , השם קידוש  על  שבמיתה

כוונתו וזה על העליונה, למות  תצטרך מלמדני אינך שאם 
לימוד  ידי על  אלא התיקון לעשות  אפשר  אי כי ה ', קידוש

הסוד  ה '),תורת  רבי (סוד אם כי  לומדים, אנחנו  הזה  מהסיפור  - .
להינצל יכול  היה התורה, סודות  אצלו לומד  היה עקיבא 
ע "ה, יוחאי  בר שמעון רבי  כמו  מלכות , הרוגי בעשרה מלהיות 
תורת לימוד כי וכו', אני תמה אליעזר  רבי  לו שאמר  מה וזה 
הוא הסוד  תורת  כל  כי ה ', קידוש  על  מליהרג גבוה יותר  הסוד 
כל את  ומציל  מכפר  אלא הוא , רק  לא  ימותו, ולא  שיחיו 

הקדוש: בזוהר שכתב  כמו זכר ֹונֹוישראל, אלּיה ּו אמר  ְִִֵַָָעֹוד
ּכד  ּגלּותא  מן יתּפרקּון ה ּזהר ספר ּבהאי ׁשמעֹון: לרּבי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹלברכה 
לר ּבי ר ּבינּו מׁשה  לׁשֹון קכ"ד : ּבדף עֹוד  ּבתראה. ּבדרא ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָאת ּגליא
ּדיל ְך חּבּורא  ּבהאי הרקיע ּכזהר  יזהיר ּו וה ּמׂשּכילים  ְְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָָֹׁשמעֹון.

– נּסיֹון צריְך לא  ּבאיּלין הּזהר ספר  הּלֹומדּדאיה ּו ּכי ל ֹומר: רצה ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
עתידין  ּדיׂשראל ּובגין מׁשיח  חבלי יסּבל לא  ה ּזהר  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּבספר 
מּגל ּותא ּביּה יפקּון הּזהר  ספר  הּוא  ּדא דח ּיי  מאילנא  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹלמטעם

ְֲֵַּברחמי .

אתועל לזכות צריך אלא לעצמו, ללמוד מספיק  לא כן 
הסוד תורת  כי  ישראל! לכל  ולהשמיע  וללמד הרבים
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הכינו למען האחרון בדור הרבים את  וללמד להתגלות  נועדה
שלימה, והגאולה משיח  של  תורתו לקראת  העולם את 

הקדוש. בשל "ה וכמבואר

ת א ז ה ה מ כ ח ה ק ס ע ב ה י ו ל ת ה ל ו א ג ה ל כ

אפרים ובספר  מחנה שמיני)דגל  דרש (פרשת  וזהו  וז"ל: כתב,
כשיתגלה  היינו משה , בחינת דרש יש ודור דור בכל (כי

משה) בחינת היה יוחאי בן  שמעון דרבי ואיתא  מהמשה , וידרוש  ,
משה, כבר  הזוהר ,שדרש ספר  יוחאי, בן שמעון רבי אז היינו

הגאולה יהיה וממילא הקליפות  כל שיתבטלו  הינו  שורף, והנה
ההוא החיבור ידי על וגם ועד. סלה אמן  בימינו במהרה  שיבנה 

הקטרוגים  והשבתת הגלות  וקלות הקליפות בטול (חסדיהיה 

כ"ד) נהר ראשון מעין הזאת ,.לאברהם החכמה  בעסק  תלוי הכל 
בית בנין ועכוב אחור גורמת היא בה  מלהתעסק ומניעתנו

ותפארתנו חיים)מקדשנו  לעץ  ויטאל  חיים הרב .(הקדמת

הקריבועל שמים, לשם לימוד תנו יקרים, יהודים כן,
רוח נחת  לעשות הקדושה, השכינה למען מדקותיכם
את לקבל  יחד כאחד  כולנו ונלך נפשנו, לפדות לגרום ליוצרינו,

אמן. בימינו במהרה  המשיח  מלך פני  אור

ד ו ד י ב ר ק י ד צ ה ל ב ו ק מ ה ת ו ד ל ו ת ל " ד ר ה ת ו ד ל ו ת ר פ ס
א " ע י ז א י ר ו ל

לוריארבי יהודה  בן תקנ "ח,דוד  בשנת נולד רד"ל; תיבות: (בראשי

תרט"ז) בשנת נפטר – הלבנה ] [רוסיה הרוסית האימפריה .ביחוב,
חיבר בדורו. התורה מגדולי  ופרשן, מקובל  פוסק , רב , היה

אליעזר. דרבי פרקי  ועל  הבבלי  התלמוד  על  פירושים

ו י י ח ת ו ר ו ק

ביחוברבי בעיר  ומיוחסת עשירה  למשפחה נולד  לוריא דוד
האימפריה של  המושב בתחום מוהילב, בפלך אשר 



הקבלההקדמהשלו בשנה]זוהר  336 [יום  אלול  יב  ליום הלימוד דמשפטים סדר  סבא

בבלארוס)הרוסית  -(כיום המהרש"ל  אל  התייחסה משפחתו .
שביעי . דור

התורה.עוד לימוד בתחום מיוחדים כשרונות  כבעל  נודע  כילד
שכר גדול, עשיר היה לעיל שכאמור  לוריא, יהודה  אביו
וילנה בעיר  ללמוד עבר עשרה שתים בגיל פרטיים. מלמדים לו 

שידוכי  מקשר  הרבכחלק  אצל  למד  בווילנה  עבורו. אביו שיזם ן
נשאר דוד  רבי  התחתן. עשרה  שלוש בגיל  קצנלבוגן. שאול 

ביחוב. לעירו חזר ואז עשרה שמונה לגיל  עד בווילנה
בעיר.בחזרתו  התורה תלמודי  את לממן דוד  רבי סייע לעירו 

מבחינה בה  ותמך בעירו  ישיבה דוד רבי הקים כן כמו 
בראשה. עמד  לא אך כלכלית

סייעעל אשר פנומנלי  בזיכרון דוד  רבי  חונן שונות עדויות  פי
בין  עוסקים, חיבוריו  שכן השונים חיבוריו בכתיבת  לו 
התלמוד בספרות  שונים מקורות בין גרסאות  בהשוואת  היתר ,
במיוחד פורה כתיבה  בכישרון דוד  רבי  ניחן כן כמו  והמדרש.
יד. בכתב עדיין חלקם חיבורים, של רב מספר חיבר  הוא שכן

במסגרתבהיותו לעלילה. קורבן  דוד רבי נפל  ארבעים בגיל
פסקאות וכן בשמו מכתבים מספר  זויפו זאת עלילה
כביכול קרא  אלו בפסקאות  אליעזר . דרבי פרקי  על בפירושו
למשך נכלא דוד  רבי הרוסי. הצאר שלטון נגד למרד  דוד רבי 
תקופה בסוף שליסלבורג . במבצר שהה בהם חודשים כשישה
בשלטון  למרד הסתה מאשמת  וטוהר במשפטו זכאי יצא זאת 
יודאיקה ואנציקלופדיה  העברית האנציקלופדיה פי על  הרוסי.
משפחות בין  בסכסוך הנראה, ככול נעוצה, זאת לעלילה הסיבה

ביחוב. בעיר
אחיואחיו מפורסמים. רבנים  הם גם היו לוריא  דוד  רבי  של

לוריא אהרן השני  ואחיו לוריא הירש  צבי רבי  הבכור 
מינסק . בעיר  רב  היה אשר 
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לאחרבגיל נפטר ה'תרט"ז, שנת בכסלו בה' ושמונה, חמישים
קשה. מחלה 

ת י ר ו ב י צ ה ו ת ו ל י ע פ

שלאחרהרד"ל בדור  ישראל שבגדולי הבולטים לאחד  נחשב
הציבור בהנהגת  גם עסק  שכזה ובתור  מווילנה הגאון 
ה'תר"ו בשנת בווילנה מונטיפיורי משה עם נפגש הוא  היהודי .

בר היהודים מצב על  להעמידו  מנת  על ה 'תר"ז באותם- וסיה
מנת על  לוינזון בר  יצחק הסופר עם בקשר  עמד  הוא  ימים.
בספר זרובבל. ספרו את  הרוסית  בשפה  לאור  להוציא לשכנעו 
שרווחה באנטישמיות במלחמה חשוב כלי  דוד  רבי ראה זה
בקשו אשר  הרפורמים נגד בחריפות יצא  כן כמו ברוסיה.

התפילה. בסידור  מסוימים קטעים לשנות  העת  באותה 

ו י ר ו ב י ח
משנה1. סדרי לששה -תרמ"ז)הגהות תרמ"ו .(וילנא

וילנא.2. בש"ס נדפסו הבבלי, התלמוד על הגהות

במהדורת3. מובא הירושלמי, בתלמוד מועד סדר על ביאור

קעניגסברג.

הירושלמי.4. בתלמוד זרעים סדר על הגר"א ביאורי על הגהות

עוקצין.5. מסכת התוספתא על ביאור

אליעזר6. דרבי פרקי על ומבוא תרי"ב)ביאור .(ורשה

שמואל7. מדרש על תרי"ב)ביאור .(ורשה

כהנא8. דרב פסיקתא למדרש .(תרנ"ג)ביאור

וילנא.9. בדפוס נדפסו רבה, מדרש על ופירושים הגהות

ספר10. על תרע"ג, ווילנא, מהדורת דוד, נפש לוריא, דוד

חדש זוהר ועל תרמ"ב)הזוהר .(וילנא

נדפסו11. משבחא. גאון אחאי דרב שאילתות ספר על הגהות

הנצי"ב. של שאלה' 'העמק הספר בתוך

תשובה'12. 'שערי הגאונים שו"ת על תרי"ח)הגהות .(לייפציג
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ולספר13. היוחסין לספר ותוספות הגהות - אור כוכבי ספר

הדורות. סדר

אסתר.14. למגילת פירוש

הורקנוס,15. בן הגדול אליעזר רבי מהתנאי אליעזר, רבי פרקי

תרי"ב. ורשה, הרד"ל, ביאור עם

כלאו,16. בבית רד"ל של ליפשיץ)תפילתו .(מכון

: ע " י ז ל " ד ר ה י ח ב ש : א ר פ ס
ל ע ב ל " ז א י ר ו ל ד ו ד ר " ר ה ו מ ו ר ו ד ב א ל פ נ ה ן ו א ג ה ל ע ר י ע ז מ ט ע מ
ר ז ע י ל א י ב ר ד י ק ר פ ה ל ע ר ו א ב ו " ש ו ד ק ה ר ה ו ז ה ל ע ד ו ד ש פ נ " ר פ ס ר ב ח מ

ה כ ל ה ב ת " ו ש ד ו ע ו ם י ש ר ד מ ה ו

וברם ז"ל, הרד "ל  להגאון טיבותא לאחזוקי  עלינו כי  יען הכותב ] [אמר  א"ה 
לטוב , הוא הגרבי זכור  קדשו יד  מכתב בידינו נשתייר לא  ז"ל  הוא שאלמלא

בנסתרות. ז"ל ממטמונים,אליעזר לחפשם ומאודו נפשו מסר ז"ל הוא כי
ציון לעשות  נכון כי  ראיתי  כן על עליו. הטובה  ה' כיד  ולסדרם ולהעתיקם

אשר הגר "א באור  אל להסמיך עמלו , לפרי וזכר אורלנפשו הזוה "ק.יהילו על
הזוה "ק על  והגהותיו באוריו לקוטי  פניני  להשיגם)את בידי ה ' העלה אשר  אשר (כפי  ,

העץ שיפול ומקום פריה. יאכל  תאנה  ונוצר מעיין. לכל זהרו  נגה  ויפיקו  יגיהו
למקומה אלף [שיבא יהו"א שם העץ יפול  אשר  -במקום התורה  על עמוקות  (מגלה

ויצא) י )פרשת  אין)(כמשרז"ל ].(קהלת מארז"ל פי  על דוד . נפש  בשם וקראתיה  .
וזי "ע  צדיק. יהיה עולם לזכר  זכרונים . הם  שדבריהם  כו' נפשות (שארעושין

לוריא) ש , לאור המוציא .בשרו ,

ה ר ו ת ד ו מ ל ל ן ו צ ר ה ח ו כ ן י נ ע ב א ר ו נ ר ו פ י ס

כבן זה  בהיותו כי  עליו, הטובה והשגחתו  ה' מחסדי לי סיפר
הדוכס  האדון עם ז"ל אביו כבוד הערבים כבין בא  שנים ט'
אשר אחד  מורה גם ועמם לימודו , חדר  אל  בוחאב  עירם של
החשבון  בחכמת  המורה  וינסהו  בניו , בעד מצרפת  הדוכס הביאו 
שאלותיו. כל  על תיכף  השיב מאשר  מאד ויתפלאו  והתשבורת ,
יום בכל  שיבא  אביו כבוד  עם אז וגמר  מתנה , לו נתן והדוכס
השעה היא הלשונות , וידיעת חכמות  עמו  ללמוד  קבועה  בשעה
בהם, בקי להיות שזכה מסכתות  הט' על לחזור  לו  קבוע  שהיה 
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מאז אך בזה, לסרב לו אפשר היה לא  אביו וכבוד אימת  ומפני
הלילה כל  הפוגות  מאין דמעה  הוריד  ללכת , שכמם הפנותם
ויהי  המסכתות, חזרת  על  לו  הקבוע  השעה אבידת צער  על
הנ"ל המורה  את  מצאו כי בעיר , הברה קול  שמע הבוקר כאור

לעירם. סמוך  נהרג 

ם י מ ש ה ן מ ד ר י ש - ה ד ו ע ס ל ן כ ו מ ף ו ע

הקרואיםשמעתי בין  להיות  זכה חותנו שאבי אל ממנו 
כשגמר ז"ל  אליעזר הגרבי שעשה  והסעודה  המשתה 

זוהר התיקוני על חלק פירושו  לו שהמציאוונתן הפטום מהעוף
שולחנו על לבא השמים מן שם לו י"ט , הערה  הסולם  מעלות (עיין 

דצניעותא) ספרא  .כתוב

ר " ר ה ו מ ל ב ו ק מ ה ן ו א ג ה י ש ו ד י ח מ ה כ ר ב ה ק מ ע : ב ר פ ס
ס ר ט נ ו ק א " ע י ז א י ר ו ל ד ו הד כ ר ב ה ק מ ע

ה ר ו ת ה ת ו ד ו ס א ב י ק ע י ב ר ל ו ו נ ב ל ד מ ל מ ר ז ע י ל א י ב ר

הנעלםוכן  במדרש  וירא  פרשת ריש  דאותיב(צח .)בזוהר  אמרו
ומסתרתא עמיקתא  ליה מגלי  והוי  בריה, הורקנוס לימיניה 
עקיבא רבי  ליה אמר כו', עילאין רזין קפ"ט מיניה  קיבל  כו',
ליה ואוליף  כו', במרכבה  אליעזר  רבי  ופתח  אורייתא , לי אוליף 
דפסוקי  טעמי ורי"ו עזה , בבהרת  פסוקות  הלכות  מאות  שלש
שעה באותה  תורה הרבה ממנו  שלמדו  הרי כו'. השירים שיר 
אף לשנות, לו  אסור  היה הורקנוס לבנו אף  מוחרם, היה  [ואם
ביתו ובני דבניו  הפוסקים כתבו אמות בד ' לישב שלענין פי על

שם אמרו  ועוד  יצחק (צט.)מותרין], אליעזרא "ר  דרבי יומוי כל
דסיני בטורא דאתיהיבת  כיומא מפומוי שמעתתא נהירא הוי

ומלשון ימיוכו', כל מללמד נמנע היה  שלא משמע יומוי כל
ברבים  תורה לימד ולא המדרש  לבית  נכנס שלא אלא

בס"ד. י"ט אות לקמן שיתבאר  כמו  משברכוהו ,
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הורקנוס  לבנו  לימד  אליעזר שרבי רואים הנזכר [מהקטע 
עלאין]. ורזין התורה סודות עקיבא  רבי ולתלמידו 

ו ה ו כ ר ב ש ר ח א ל ם ג ו י ד י מ ל ת ל ד מ ל מ ה י ה

דברכות ובפרק תלמידיו(כח:)ד' נכנסו אליעזר רבי כשחלה 
כו ', חיים אורחות  למדנו רבינו, לו ואמרו לבקרו

נתן דרבי באבות  ד')ומשמע משנה  י"ט  שמת,(פרק  חולי היה שזה 
אליעזר רבי עזריהבה  בן אלעזר רבי דאמר  הא  עלה דקתני ,

בסמוך, לעיל שהבאתי מיתה בשעת  ממנו למדנו דברים חמשה
שילמדם  ממנו בקשו כן פי  על .ואף

ר ז ע י ל א ד ח א ה ם ש ס ר ט נ ו ק ר ז ע י ל א ד ח א ה ם ש : ג ר פ ס

ב ק ע י ן ב ן ב ו א ר ת מ ש נ ר ז ע י ל א י ב ר

נתייחדואמרו הוא כי המיוחד , האחד שם אליעזר  רבי על 
תורה יסוד להיות  הראשונים, התנאים  גדולי  בין
לקמן  שיתבאר  כמו הקבלה ויסוד המשנה יסוד פה  שבעל
אף הגדול , אליעזר  רבי  בשם לקרותו  טוב בשם וגדלוהו אי"ה,
סתם, ביו"ד  אליעזר רבי  שנקרא  אחר  תנא  עוד  נמצא לא  כי
רבי  [כי  הגדול  בשם מהם לסימנא  להזכירו צריך שיהיה  בכדי 
הגלילי  יוסי רבי של  בנו אליעזר  ורבי יעקב, בן אליעזר 
בשם רק בסתם, מקום בשום נזכרו  לא ביו "ד  שנקראו
אמונה הרוגי בדרוש הטעם שפירשו אלא כן], גם אבותיהם

הכוונות) ספר סוף שמפני (הנדפס  ההיכלות  בפירוש הגר "א וכן  ,
חדש בזוהר  שכתבו כמו  ראובן נשמת  בו סוףשהיה (ע "ב.

לביראאיכה) למירמי  עיטא  דיהב על  וכו', ראובן דאיהו חד  בר  ,
הגדול אליעזר  רבי  איהו  ודא  ואשתזיב בבירא, איהו  אתפיס
דראובן, נשמתא  ואשתזיב בבירא ויהבוהו למינות תפשוהו כד

כאן. עד 
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דע"זוהיינו  דפ"ק  וקוהלת עובדא דחולין, פ"ב סוף ותוספתא (טו:,

פ"ט) פ"א וניצולרבא למינות שנתפס הגדול  אליעזר  ברבי
הנוסחא שהביא פס"ז התוהו עולם שער  המלך כעמק [ודלא 
שהוא ופירשה , למינות  תפשוהו כד  פרטא , בן  אליעזר  רבי 

פרטא בן אליעזר  דרבי ט"ז :)עובדא משובשת(שם ונוסחא 
אחים. גדול הבכור  ראובן שם על גדול, נקרא ולכן לו], נזדמנה

עמוקות במגלה שכתוב  למה מכוונים ע"ב)[והדברים (אופן

גדלך " "את  משה, רמז ועליו בחסד, נשמתו אליעזר שרבי 
נשמת והוא  שם, עיין אליעזר  רבי נשמת  הקב"ה שהראהו 

ויצא  בזוהר שכתוב כמו ויחי(קנ "ג:)ראובן ועי'(רל"ה :)ופרשת 
פ"ק  דצניעותא לספרא  הגר "א ובפירוש ויצא , ד')בלק "ת (ט "ז

הגדולה]. ממדת  שהוא לרמוז הגדול, לשון וזהו  בארוכה,

ה ה ל ב ם ע ן ב ו א ר א ט ח ת א ם ג ן ק י ת

לביראויש דארמי ראובן של  יוסף  מכירת  חטא שלבד  לבאר ,
אליעזר רבי תיקן הנה שנתפס, במה אליעזר  רבי  שתיקן

אליעזר  לרבי ליה סבירא [דהכי בבלהה  ראובן  חטא כן (סוףגם

נו:) דשבת  שכתובפ"ו  כמו והוא חטא ], דראובן רבא ובבראשית 
הצדיק יוסף  על תתמה אל ט"ז, פרק  נתן דרבי (שעמדבאבות 

אדוניו) אשת ואלבנסיון  כו ', ממנו  גדול  צדוק דרבי  מעשה  שהרי
כו ', הימנו גדול עקיבא דרבי מעשה  שהרי צדוק רבי  על  תתמה
גדול אליעזר  רבי מעשה שהרי עקיבא  רבי  על  תתמה ואל
חשב [אולי במטה עמו שנה י"ג אחותו בת את  שגידל הימנו
דההוא וכעובדא  מהוגנים, שאינם מאנשים בביתו  יש  שמא 

מפנין בפרק  בדוק(קכ"ז :)חסיד שאינו  תלמיד שמא שאמר
כאן  ששנו הרי כאן, עד וקידשה סימנין לה שבאו עד  כו',]
שנה י"ג  יצרו שכבש אליעזר דרבי זה נסיון נתן דרבי באבות 
ונתכוון  יוסף, משל  שבגדולים הגדול לנסיון במטה עמו שהיתה

בזה , ראובן לתקן של כמים דיבמות פחז ובירושלמי י"ג, (פרק
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ב') באמוהלכה  היה אולי  שישאנה, אותו דחקה שאמו אמרו ,
בלהה כאמו)ניצוץ  שהיא  אבינו יעקב לישאנה(אשת  כך כל  והמתין

בהיתר. שישאנה אמו  שדחקה עד 

ה ר ו ת ר ק י ע ת ו י נ ש מ ה ס " ש ת א ר ג ו ס ה א ו ה ו ח ת ו פ ה א ו ה
ס ו נ ק ר ו ה ן ב ר ז ע י ל א י ב ר מ ו נ ל ר ו ס מ ה פ ל ע ב ש

כן והן ועל לפנינו, פה  שבעל  תורה ומסדרי  מקבלי  עיקרי  הן
בספרי קפ"ח )תנא פסקא  עולם",(שופטים גבול  תסיג "לא  ,

ובאבות כו', יהושע  רבי לדברי  אליעזר  רבי  דברי תחליף  שלא 
נתן  שישמש (פ"ג)דרבי  לאדם חובה תורתי , דלתי  על  לשקוד

עקיבא, ורבי יהושע  ורבי  אליעזר  רבי  כגון חכמים תלמידי  ג'
וסימן  זה, לענין  יהושע  מרבי  אף  מכולן גדול  אליעזר  ורבי
נגד פעמים לכפליים קרוב במשנה נזכר אליעזר  שרבי  לדבר 
במשנת תחלה הפותח שהוא  אלא  עוד  ולא יהושע , רבי 
היא, סתמא  דרישא  דברכות  בש"ס  לישנא  להך  ואף  ברכות ,
כל לשאר  ראשונה זכרו  בא מקום מכל  היא, אליעזר  רבי ולא
לשבחו, זה  יוחסין בספר  שכתב אח "כ מקום [וכל  התנאים
הסוגר, הוא  שגם ונראה  במשנה], שמו שנזכר  הראשון שהוא 
שנחלקו דבורים  דכוורת  במשנה  עוקצין מסכת  רבי שחתם
אך בשביעית , נשנית  שכבר אע "פ וחכמים אליעזר  רבי  בה
ואגבן  אליעזר, רבי  של ושמו  בדבריו המשנה לחתום בכדי ורק 
מאימתי  בדבש, הלל  ובית שמאי דבית  מלתיה  שהובא הוא 

בכללמטמא [וגם דקתני  דבורים כוורת  אגב משקה , משום
סובר הוא דשמותי  אליעזר  רבי גם הוי אפשר  דב"ש הא 

בב"ב ועיין המשנה(פ'.)כב"ש, מסיים שאצלנו וזה  בזה],
כתבו כבר לוי , בן יהושע  ורבי חלפתא  בן שמעון רבי  בדברי
מה [ועיין טוב בדבר  לסיים בכדי הוספה שהוא  המפרשים,
תורתו שעיקר  אלא עוד  ולא פי"ג], לבמ"ר בהגהותיי  שכתבתי
פה שבעל  תורה כלהו נסדרו שאליביה עקיבא רבי של
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בסנהדרין עיקר(פ"ו.)כדאיתא עקיבא , דרבי אליבא וכלהו 
מכל יהושע, רבי  אצל  גם שלמד [אע "פ אליעזר  מרבי  תורתו
רבי  עם עקיבא רבי  שמפלפל  בש"ס ביותר  מצאנו  מקום

יהושע ]. רבי עם שנמצאהו ממה  רבו אליעזר 

א ב י ק ע י ב ר ת א ד מ י ל ן ב ו א ר ת מ ש נ ר ז ע י ל א י ב ר
ד י ל ו ה ל ם ר ג ן ב ו א ר ש י פ ל - ר כ ש ש י ת מ ש נ א ו ה ש

ה ר ו ת ו ד מ ל ו ט ב ש ש ר כ ש ש י ת א

ראובן,ויש נשמת  שהוא  לעיל  שביארנו מה  לפי הדבר  לכוון
על בתורתו  האיר  יששכר , נשמת  שהוא  עקיבא  רבי  שלכן 
ראובן  בסיבת יששכר לידת  עיקר כל  כמו אליעזר, רבי  ידי
את בשכרן , אמו ללאה השם ונתן הדודאים, מצא  שהוא 
וספרי  ספרא מכילתא [שהוא התורה  מדרשי ואף  יששכר ,
בספרי , אליעזר  רבי בדברי מסוים מקומות ] בכמה רש "י כמ"ש
שסודרה מכילתא באותה המכילתא  דהיינו  תחלתו גם ואפשר

עקיבא  רבי דרשב "ימתלמידי  מכילתא הרמב"ן דהיינו שהביא
וש"מ, מקומות בכמה התורה כן בפירוש  גם ההתחלה היתה 

אליעזר רבי שלאבדברי ישמעאל  דרבי הוא שלנו [והמכילתא
הקנה  בן נחוניא  מרבי אלא  אליעזר  מרבי קצת קיבל  שאמרו (ומה 

זה) על היוחסין השיג  וכבר נכון, אינו עקיבא , מרבי קיבל ישמעאל  ,שרבי
הני  דכל  ולהורות אליעזר]. רבי בדברי מתחלת  אינה  לכן 
הן  אליעזר  רבי  של מדותיו מיצוי עקיבא , דרבי שאליבא

לתלמידיו. ושנאן וחזר  ממנו, עקיבא רבי שקיבלם

ר ו ת ד ו ס לי כ ו ס ו נ ק ר ו ה ן ב ר ז ע י ל א י ב ר מ א ו ה ה ל ב ק ה ת
ל " ז י ר א ה י ר ב ד ו ק " ה ו ז ה י ר ב ד כ ם י נ ו ו כ מ ו י ר ב ד

אף ולא  אלא  המשנה, אבי הוא  במשנה בלבד  בסתריזו 
הקבלה יסוד  אליעזר רבי הוא בהקדמתהמרכבה  ומצאתי  ,

מנוחהספר  ש ברית  עוזיאל שכתב בן ויונתן זכאי בן יוחנן רבי
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אליעזר לרבי התורה  סודות  תולדותמסרו ובזוהר  אמרו(קמה.),
זכאיד בן יוחנן ברזארבי פסוקות הלכות מאות  שלש אמר  הוי

לון  גלי  ולא  מהיטבאל" אשתו  "ושם בפסוק  עילאה, דחכמתא 
בזה]. בהגהה  ה' אות לקמן [ועיין עמיה  דהוי  אליעזר  לרבי אלא
במעין  עזריא  בן אלעזר לרבי משבח  ריב"ז שהיה  פי על אף הרי 
לרבי  מסרן אלו תורה  סתרי זאת  בכל תלמידיו, מכל המתגבר 

דחגיגה בההיא  [ואף הורקנוס בן ע"ב)אליעזר  רבי (י"ד שרצה
ריש  בפרש"י מצאתי  ריב"ז, לפני במרכבה ערך, בן אלעזר 
והוא עיי"ש], הורקנוס בן אליעזר  רבי  בה גורס שהראה קהלת 
רבי  שביד  הקודש ברוח צפה דריב"ז לעיל  שכתבתי מטעם
שיתקיים הוא טפה, מאבד שאין סיד בור הורקנוס בן אליעזר 
עזריא בן אלעזר  ומרבי לישראל , תורה תצא  וממנו  למודו,
לרבי  רק  מוסרן  היה  לא אם [ואפשר  לו חבריו ויחזירוהו תשכח ,
חבריו היו  אם אף לימודו , כששכח כך אחר  אז ערך, בן אלעזר
תורה סתרי ליה  הדר  הוי לא תלמודיה, דליהדר רחמים מבקשין
מה לפי אף יתיישב, זה  ולטעם מחבריו. נעלמין שהיו אלו

הנעלם במדרש בראשית חדש בזוהר  א.)שכתוב שלש (ט' דהני
בן  אליעזר  ורבי  ערך  בן אלעזר  לרבי מסר  הלכות מאות 
אלעזר לרבי שמסר  אף  כי במרכבה , עמיה  עסקי  דהוי  הורקנוס
שאחר בכדי הורקנוס בן אליעזר  לרבי למסור  הוצרך ערך, בן
בן  אליעזר רבי לו ימסרם עזריא  בן אלעזר  רבי כשישכח זה

עקיבאא הורקנוס] ורבי  עקיבא, לרבי  שמסרה הוא אליעזר  ורבי

באדר"ןא . שאמרו  שזהו לפרש  ויש י"ד)הגהה: רבי (פרק על ריב"ז שאמר
שמשמרת  זפותה  וקנקן טפה, מאבד שאינו  סיד בור משלים, ב' אליעזר
למים שנמשלה התורה, נגלות על הוא המים עם הבור שמשל יינה, את 
שאמר  כמו  התורה  נסתרות על היין ומשל לכל , בגלוי צמא לכל להשקות
סתום שהוא ליין שנמשלו מקומות בכמה ובמשלי התורה בפירש הגר"א
מקליפותיו  להפרישו דריכה ידי על אלא מתגלה  ואינו בענביו, וכנוס
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[ובהקדמת  וחביריו שמעון מנוחהלרבי  רבי ברית כתוב שם
רבי  ליד  בא הנשיא יהודה ומרבי הנשיא , יהודה  לרבי  עקיבא 
לרבי  עקיבא  רבי להיפוך לומר וצריך הוא, סופר וטעות שמעון
ונמצינו הנשיא], יהודה רבי  ליד  בא שמעון  ןמרבי  שמעון

ותיקונלמדין, בזוהר  שמעון רבי של קבלתו דברי יסודן שאף ין,
ברמזיהן  שוין להיות דבריהן וקרובין אליעזר , רבי של מקבלתו

הרבה נגלהבמקומות  שלא  ז"ל  הראשונים המקובלים וגדולי ,
ורבי  בחיי , ורבינו ותלמידיו, הרמב "ן  כמו  הזוהר  ספר בימיהם
הפרקי  מאמרי לאור  משתמשין  היו הכבוד, באוצר  הלוי טודרוס
בעל גבאי , בן והר "מ  הריקאנטי  ואף  הזוהר , במקום  אליעזר  רבי 
שותי  בהיותן זאת בכל הזוהר, ספר  בימיהן נגלה שכבר עה"ק ,
דברי  מלחבב ידן זזו לא  ותלמידיו, הרמב "ן  רבותיהן  מימי 
ולכן  הזוהר , ספר  עם יחד  תמיד להביאן אליעזר  רבי הפרקי 
הרבה, במקומות  המעיין ולעורר לרמוז ידיעתי במעט טרחתי
דברי  עם אלו בענינים מכוונין אליעזר  רבי הפרקי שעניני  איך
ומי  ותלמידיו, האר"י דברי עם דעתי  עניית לפי  ואף הזוהר,
אוצרות גנזי למצוא  בזה לקח  יוסף  קדושים, דעת ה' שחננו

בקרבו. חכמה

ר ז ע י ל א י ב ר ל ש ו ת ל ו ד ג ם ה ל ע ד ו ת נ א ת י י ר ב ה ן מ ז ב ק ר
י א כ ז ן ב ן נ ח ו י י ב ר י ד י מ ל ת ל כ ל ע ל י ד ג ה ש -

עלולפי הגדול , אליעזר  רבי  בשם קריאתו  על  שכתבתי  הטעם
להרביץ לעשות  והגדיל  ריב"ז, תלמידי כל על  שהגדיל
שלא מה  יתכן בזה תלמידיו , ידי על בישראל  תורה ולהעמיד
[רק במשניות  מקום בשום הגדול אליעזר  רבי זה בשם נזכר 
בתוספות שכתוב כמו המשנה מעיקר  אינו אשר  סוטה, בשלהי 

על אליעזר  ברבי אלא נתקיימו  לא ששניהם  ריב"ז ורמז  וזגים, החרצנים 
מכונם.
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רק כן] גם ישנו בירושלמי שבמשנה אלא  עיי "ש, שם טוב יום
הראשונים התנאים בימי נסדרה שעיקרה במשנה כי  בברייתות ,
ימי  עד  כך כל  זה נתברר לא  עדיין אפשר  ותלמידיו, עקיבא  רבי 
שראו וגבורתו , תקפו מעשה  כל  ראו שאז הברייתות, סידור 

רבי רביש  מדברי  המשנה ושכל המשניות , בו וחתם פתח
גדלוהו  אז תלמידיו, ותלמידי  ותלמידיו  הגדול אליעזר  טוב  .בשם

ואפשר  משורש ... הן הן אלו , פסוקות  הלכות  מאות  ששלש
בזוהר שהזכירו  פסוקות  הלכות  מאות  שלש 

ע"ב)תולדות דחכמתא(קמ"ה  ברזא אמר זכאי בן יוחנן רבי דהוי ,
מהיטב אשתו "ושם בפסוק  אלאעילאה לון גלי ולא  וגומר, אל "

וירא בראשית -פרשת  בזוהר  הוא וכן אליעזר , ע"א)לרבי  צט :(דף

� ת � א ד = ל ו , ת � ק � ס + ת � כ ל ה ת � א מ � ל � ה 4 ע ת ר ה ב - ד = ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹל
ם י ר י > ה ר י � י ק � ס + ל � ם י מ ע ט ר C ע ה > � ו ם י ת א ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָמ

לי ּהוא ֹוליף וא ֹוליף  ּפסּוק ֹות , הלכֹות  מאה ּתלת ע ּזה  ּבבהרת ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ
ּדר ּבי  עינ ֹוי והו ּו הּׁשירים . ּדׁשיר  ּדפסּוקי  טעמים ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָרי"ו 
להאי  מטא  ּכד ּכקדמיתא . א ׁשא ואתח ּזר  מיא . נחתין  ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָעקיבא 

ב)ּפסּוקא השירים ּכי (שיר ּבּתּפּוחים ר ּפדּוני ּבא ׁשיׁשֹות  סמכּוני ְְְֲִִִִִַַַַָָ
קלי ּה וארים עקיבא ר ּבי למסּבל יכיל לא  אני , אהבה ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָָחֹולת 
ּתּמן. ּדהות ּדׁשכינּתא  מדחיל ּו ממּלל הוה ולא וגעי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָּבבכּייתא 

הלכ ֹותהקודש:לשון מא ֹות  ׁשלׁש עּזה ּבבהרת  ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹול ּמד
טעמים ע ּׂשר  וׁשּׁשה מאתים א ֹות ֹו ולּמד ְְְְִִִִֵַָָָָָּפסּוק ֹות ,
זֹולג ֹות עקיבא ר ּבי  עיני  והיּו ה ּׁשירים, ׁשיר  ּפסּוקי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָׁשל

לפסּוק  ּכׁשהּגיע ּכבּתח ּלה. הא ׁש וחזרה ב)ּדמעֹות, (שיר  ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ
לא אני, אהבה חֹולת  ּכי ּבּתּפּוחים ר ּפדּוני ּבא ׁשי ׁשֹות  ְְֲֲִִִִִִַַַַַַָָָֹסּמכ ּוני
ולא ק ֹול ֹו והרים ּבבכ ּיה. ק ֹול ֹו והרים לסּבל, עקיבא ר ּבי  ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָֹֹֹיכל

ׁשם. ׁשהיתה  הּׁשכינה מּיראת  מדּבר  ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָהיה
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ר י � - � י ה � ם י נ � י ל ע ת � ד � ס ו ת � ; מ ע ל : � ל ה ר � ְְְֲִִֶֶָָָֻה
ה י ה ו , ם י מ ו י נ י ע � ע ב נ ו , ה כ ב � א ב י ק ע י - ר א צ י - ם י ר י > ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָָה

D = מ ם � ת י ר א � נ ם ל � ע ה � ! י - ר י ו ! י - ר י ו , ר מ � ְְִִִִֵֶַַַַָָָָא

הּׁשירים.אֹורי  ּבׁשיר  ּבי ּה ּדהוה ע ּלאין ורזין עמיק ּתא ּכל ליּה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָָָ
מ ּני ּה ּפסּוק  חד ּבׁשּום לי ׁשּתּמׁש ּדלא אֹומאה לי ּה ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָוא ֹומי 
ּבעי  ולא  ּבגיני ּה. ה ּוא  ּבריְך ק ּוד ׁשא עלמא , ליחריב ּדלא היכי  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָָָָָּכי

ּביּה ּדיׁשּתּמׁשּון ע"א)ק ּמיּה צט קד ּוׁשת(דף מסגיאּות אּברייתי  ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ
והוה מיא , עינֹוי ונבעין וגעי עקיבא ר ּבי נפיק  לבתר  ּביּה. ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָּדאית 
ּכל עאלּו מ ּנְך. ית ֹום עלמא ּדאׁשּתאר  ר ּבי, ווי רּבי , ווי  ְְְִִִִַַַַַַָָָָָָָָאמר ,

להֹון. ואתיב ליּה ו ׁשאלּו ּגּבי ּה חּכימיא  ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָׁשאר 

ּבׁשירהקודש:לשון ׁשהיּו עליֹונים וסֹודֹות  עמ ּקֹות  ּכל  ל ֹו ְְְֲִִֶֶָָָֻהֹורה
ּפסּוק ּבׁשּום י ׁשּתּמׁש ׁשּלא ׁשבּועה וה ׁשּביע ֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹהּׁשירים,
ר ֹוצה ולא  ּבגלל ֹו, הע ֹולם את  יחריב  לא  ׁשהּקּב"ה  ּכדי  ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמּמּנּו,
יצא אחר  ּבֹו. ׁשּיׁש ה ּקד ּׁשה מרב בֹו י ׁשּתּמׁשּו ׁשה ּברּיֹות  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻלפניו
ר ּבי! וי  ר ּבי! וי  אֹומר , והיה מים, עיניו ונבע ּו ּובכה, עקיבא ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָרּבי 
החכמים, ׁשאר  ּכל אליו נכנסּו מ ּמְך. ית ֹום נׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָׁשהע ֹולם

להם. והׁשיב א ֹות ֹו, ְְֲִֵֶָָוׁשאלּו

ם � 5 : ו י + מ ה ר י א מ ה ע � מ > ה ה ת י ה ר ז ע י ל א י - ר י מ י ל :ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
י נ י ס ר ה - ה נ � 9 �ְְִִֶַַָ

לי ּההוה וׁשּוינּון (שעתא)ּדחיק  דר ֹוע ֹוי ּתרי אּפיק  אליעזר , לר ּבי ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
חזרת ע ּלאה, עלמא  עלמא  אי ואמר , ּפתח  לּבי ּה. ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָעל 
ּדרעי  ּתרי לכֹון ווי  ּוב ּוּצינא . נהירּו ּכל ּתּתאה מן ּולאגנזא ְְְְְְְֳִִִִֵֵַַָָָָָָָָָלאעלא 
ר ּבי  ּדאמר עלמא. מן דין יֹומא  ּדיׁשּתּכח ּון ּתֹור ֹות  ּתרי לכֹון ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָווי
מ ּפּומי ּה ׁשמע ּתא נהירא הוה  אליעזר ּדר ּבי י ֹומֹוי ּכל ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָי ּצחק 

דסיני . ּבט ּורא ּדאתיהיבת ְְְְְְִִִַַָָּכיֹומא 

הֹוציאהקודש:לשון אליעזר. לר ּבי [השעה ] ל ֹו דח ּוקה ְְְֱִִִֶֶַָָָהיתה 
א ֹוי  ואמר , ּפתח  לּבֹו. על  א ֹותם וׂשם זר ֹוע ֹותיו  ְְְְִֵַַַָָָָָׁשּתי
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אֹור ּכל  הּתח ּתֹון מן ּולהּגנז להת ּכּנס ח ֹוזר  העליֹון העֹולם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהע ֹולם,
ׁשּיהי ּו תֹור ֹות ׁשּתי  לכם א ֹוי זר ֹוע ֹות , ׁשּתי  לכם א ֹוי ְְְְִֵֵֶֶֶָָָּומאֹור.

הּז הּיֹום ר ּבי נ ׁשּכחים ימי ּכל יצחק , ר ּבי ׁשאמר  הע ֹולם. מן ה ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
סיני . ּבהר  ׁשּנּתנה  ּכּיֹום מ ּפיו מאירה הּׁשמּועה היתה ְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָאליעזר 

� ל כ � י א ל , ם י ר פ � ס ם ל � ע ה ל � � � נ א י נ - ל : � י ה י � � א �ְְְְֱִִִֵֶֶָָָֹ
י ת מ כ ח מ י ד י מ ל ת � ר ס ח א ל ו , ב � כ ְְְְְִִִֵַַָָָֹֹל

גמרא)א ֹורייתאאמר וׁשּמּוׁשא(סברית סברית  וחכמתא  ּגמרית  ְְְְְְְִִִַַָָָָָָָ
לא סֹופרים ּדעלמא  אינׁשא ּבני ּכל  יהֹון ּדאּלּו ְְְְְְֲִִִֵֵָָָָָָָעבדית.
ּבעינא ּככֹוחלא א ּלא מחכמתי ּתלמידי חסרי  ולא  למכּתב  ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָיכלין
למיּתן  אּלא הוה , ולא  ּבי ּמא. ּדׁשתי  ּכמאן א ּלא מר ּבֹותי ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָואנא 

מּניּה. י ּתיר לר ּבֹוהי ְִִִִֵַַָטיבּותא

וחכמההקודש:לשון הבנ ּתי וגמרא] [למדתי ּתֹורה ְְְִֵַַָָָָאמר,
ׁשל אנ ֹוׁש ּבני ּכל  יהיּו ׁשא ּלּו ע ׂשיתי , וׁשּמּוׁש ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַָָָלמדּתי 
מחכמתי  תלמידי חסר ּו ולא לכּתב, י ּוכלּו לא סֹופרים, ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹֹֹהע ֹולם
ולא ּבּים. ׁשּׁשֹותה ּכמי א ּלא  מר ּבֹותי ואני ּבעין, ּכמכחֹול ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאּלא 

מּמּנּו. יֹותר לר ּבֹותיו טֹובה להחזיק  אּלא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָהיה 

ר י א מ ה י ה � ר � א ה � , ה נ ב � ל ו � מ > ל � ר מ א , ם י מ � ם י מ �ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
D � ח נ י ר ה ם ה מ ר ת � ְֲֵֵֵֶֶַי

נ ׁשמתי ּהוהוּו ּדנפק  עד ּדיּבּום סנּדלא  ּבההּוא מּניּה ׁשאלין  ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָ
ׁשּבּתא נפק ּכד  עקיבא . רּבי ּתּמן הוה ולא  טהֹור . ְְֲֲִִַַַַַַַָָָָָָָָואמר
ודמא ּבׂשרי ּה ּכל וגריר  מאניּה ּבזע  ּדמית , עקיבא  ר ּבי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָאׁשּכחי ּה
ׁשמיא ואמר , לברא  נפק  ּובכי, ּצוח  הוה ּדיּוקני ּה. על ונגיד ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָנחית 
יּתיר נהיר  ּדהות  ּדנהירּותא  ל ׁשמ ׁשא  ּולסיהרא אמר ּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַָָָָָׁשמיא,

אתחּׁשְך. הא  ְְִִַַָמנה ֹון

ׁשל הקודש:לשון  סנּדל ּבאֹות ֹו מּמּנּו ׁשֹואלים  ְְְֲִִֶֶַָָוהיּו
היה ולא טהֹור. ואמר נׁשמתֹו ׁשּיצאה  עד ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹיּבּום,

עק רּבי  ר ּבי ׁשם  אֹותֹו מצא ה ּׁשּבת , ּכׁשּיצאה  יבא. ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָ
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ירד  ודם ּבׂשרֹו, ּכל וׂשרט  ּבג ּדֹו קרע ׁשּמת . ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָעקיבא
ואמר : החּוצה יצא ּובֹוכה . צ ֹווח היה זקנ ֹו. על ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָונמׁשְך
ׁשהיה ׁשהאֹור  ולּלבנה , ל ּׁשמ ׁש אמר ּו ׁשמים , ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשמים

הרי מהם  י ֹותר נחׁשְך.מאיר ְֲִֵֵֵֵֶֶַ

ק י ( E ה ו , ה ח מ ? - ת א צ ל ה צ � ר ק י ( E ה ת מ � 9 � ה ע � -ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
� ר כ ? ל - ק ל י ד : � ת ת י מ - ח � ט -ְְְְִֵֵַַָָָ

ר ֹוּצה(דף ה ּצּדיק  ׁשּנׁשמת  ּבׁשעה יהּודה ר ּבי אמר  ע "ב ) ְְְִִִֶַַַַַָָָָָצט
ׂשכר ֹו, לק ּבל  ּכדי  ּבמיתתֹו ּבטּוח והּצּדיק ׂשמחה ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָלּצאת 
ּפניהם. לק ּבל  ּבׂשמחה, לקראתם. ו ּירץ וּירא דכתיב , ה ּוא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהדא
לג ּבי  אר ּצה וּיׁשּתח ּו אמרן. ּכדקא האהל  מּפתח  מק ֹום, זה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמאי

ְִָׁשכינה.

ר ֹוצההקודש:לשון הּצּדיק ׁשּנׁשמת ּבׁשעה יהּודה, ר ּבי ְְְִִִֶַַַַַָָָָָאמר 
ׂשכר ֹו. לק ּבל ּכדי  ּבמיתת ֹו ּבטּוח  והּצּדיק  ׂשמחה, - ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָלצאת
מאיזה ּפניהם. לק ּבל ּבׂשמחה  לקראתם, ו ּירץ  וּירא  ׁשּכת ּוב ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָזהּו
אל - ארצה  ו ּיׁשּתחּו ׁשאמרנּו. ּכמֹו האהל , מּפתח ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמקֹום?

ְִַָהּׁשכינה.

השיריםמכאן שיר  סודות שקיבל  הוא עקיבא  שרבי רואים
אליעזר. מרבי

ורבהובענין  וז"ל: היוחסין כתב ומעשיו חכמתו גדולת  הפלגת 
היו שאם ומדותיו חכמתו וכל מלספור  גוילים  השמים

עכ"ל. לחכמתו יספיקו לא דיו הים ומי קולמסים  הלבנון עצי

ת ו כ ל ה ת ו א מ ה מ כ ר ב ד ל כ ב ד מ ל

ז 'בסוף  בשעת(שם)דסנהדריןפרק  אליעזר  רבי  שאמר
תורה ספרי כשני שהן זרועותי שתי לכם אוי פטירתו,

הנעלם במדרש וירא [ובזוהר  תרין (צט.)שנגללין לכון וי הלשון:
משמע כו', דין יומא  דישתכחון תורות תרין לכון וי דרועי



הקבלההקדמהשנ בשנה]זוהר 350 [יום  אלול כו ליום  הלימוד דמשפטים סדר סבא

הש"ס  וללשון פה, שבעל ותורה שבכתב תורה לומר  שרצונו
נתן דרבי  באבות  וכן תורה ספרי כ "ה)כשני [שני ](פרק כב'

כן ] משמע לא תורה ושירב ספרי  שם נתן דרבי  ובאבות
קולמסין  ואגמים דיו הימים כל יהיו אם שאמר: שם השירים
לכתוב מספיקין אין לבלרין, אדם בני וכל  מגילות וארץ ושמים

חסרתיה לא  ואני  שלמדתי , בס "דתורה שם בהגהותיי (ופירוש

וכעין  מעט, אם  כי למדו שלא  ממנו  חסרוה לא שתלמידיו לומר שרצונו

אלא תלמידי חסרוני לא שאמר שם  וזוהר ואדר"ן  בסנהדרין שאמרו מה 

בשפופרת) ביםכמכחול מכחול זכרות  שמטביל כאדם אלא  (ועיין ,

כ') רמז סוף בראשית ובילקוט ט "ו פרק סופרים  אמרבמסכת שכן 
בבהרת הלכות מאות  שלש  שונה שאני אלא עוד ולא ריב"ז,
שם ובאדר"ן מעולם, בהם ששאלני אדם היה ולא עזה,

שם הנעלם לימדם(צ "ח:)ובמדרש פטירתו  שבשעת  אמרו ,
מאות שלש עזה  בבהרת  ואוליף  אשא , ואזל שם, ואמר  ֵלהם,
הן  הן אלו, פסוקות הלכות ש ' ואפשר [הגה"ה פסוקות הלכות 

תולדות בזוהר שהזכירו פסוקות הלכות  דהוי (קמ"ה :)משרש
"ושם בפסוק  עילאה דחכמתא  ברזא  אמר  זכאי  בן  יוחנן רבי 
בז"ח וכ"ה לר"א , אלא לון גלי ולא וגו ' מהיטבאל " אשתו

א')בראשית  ערך)(ט' בן ולר"א לר"א  לון  דגלי אי' הלכות(ושם דלשון ,

תורה ספר נגנז אליעזר רבי משמת סוטה, שלהי עליו  שאמרו וזה  הגהה: ב.
חלק ובפרק בפרש"י , אפשר (ק"א.)עיי"ש כשחלה, תלמידיו עליו שאמרו

יהושע רבי שאמר השירים שיר  ובריש נבכה, ולא בצער שרוי תורה ספר
דומה  הזאת האבן המדרש , בבית  אליעזר  רבי עליו יושב שהיה האבן  על
שיכול ריב "ז , עליו ב' פרק אליעזר רבי בפרקי שאמר כמו [והוא  סיני להר
וירא  הנעלם במדרש  שכתוב וזה מסיני , שקיבלו  ממה יותר  תורה דברי  לומר
דאתיהיבת  כיומא מפומיה נהירא  שמעתא הוי  אליעזר דרבי יומוי כל [שם]
למה  מכוין הענין [ועיקר  הברית , לארון דומה עליו שישב וזה דסיני], מטורא

עיי"ש]. דז"א, או  דאבא ביסוד  שנשמתו  הגלגולים סוד  בספר שכתוב
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כי  והיינו דדינא, פסקא  הלכות  בהון דתלי משמע  פסוקות 
ע "כ דמיתו: מת "ק  הוא  הנגעים, שרש שמהן  הדינין שרשי
אלפים ג' וא "ל  הלכות  ש' שונה שאני אלא עוד  ולא  הגה"ה.]

קשואין: בנטיעת הלכות 

ה ל ב ק ה ת מ כ ח י ז ר ו ת ו פ ו ע ו ת ו י ח ת ח י ש ע ד י
בראשית ובזוהר ד')חדש עקיבא(ט' לרבי אליעזר  רבי  שגילה

וידיעת ומזלות , כוכבים שיחת השרת  מלאכי שיחת
וזמניו  בעתותיו חמה בהצעה חלוני  בס"ד וכמ"ש בהן בקי ר"א (שהיה 

בפרקי  לפניו  כתובין  שהיה הכוזרי בשם  אליעזר דרבי  מפרקי פ"ו שלפני

אליעזר) ידיעותדרבי הרוחות שיחת  ועופות  דקלים שיחת 
ד ב' פרק  [ובסוף  ועבוריהן מדברים(כח .)סוכהתקופות  חושב 

שכתוב וכמו אליעזר , רבי שקיבלן נראה וממנו בריב"ז, אלו
ומדדרש  אליעזר ], לרבי ריב "ז  מסר  התורה שסודות  לעיל

ליה(שם)הנעלם שיר(לר"ע)ואוליף  דפסוקי  טעמי רי "ו 
פסוקא להאי  מטא  כד  כו' מיא נחתין דר "ע  עינוי והוו  השירים,

וגו ' באשישות קלי'סמכוני  וארים למסבל עקיבא רבי יכיל לא
אורי תמן דהוות  דשכינתא מדחילו ממלל הוי ולא וגעי בבכייתא

עילאין  רזין כו' דלאליה אומאה ליה ואומי  בשה "ש דהוי
עלמא קב"ה ליחרוב  דלא היכי כי מיניה  פסק  בשום לשתמש
מסגיאות ברייתא ביה דישתמשון קוב"ה בעי ולא בגיניה ,

במתניתין  ר "ע  שאמר  וזה ביה, דאית דידים)קדושתא  ח"ו(ספ"ג
הידים את יטמא שלא  שה"ש על מישראל  אדם נחלק לא 
הכתובים שכל  השירים שיר  בו  שניתן כיום כדאי כהע "כ שאין

קדשים, קודש  השירים ושיר  שקיבל קודש  הוא עקיבא שרבי
אליעזר . מרבי השירים שיר סודות

ה א ו ב נ כ ו י ה י ר ב ד ו - ש ד ו ק ה ח ו ר ל י ו א ר ה י ה
בירושלמי ובענין שכתב מה להביא ראיתי  צדקתו. הפלגת 

קול בת יצתה ביבנה לעלייה שכשנכנסו סוטה שלהי
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ושמואל הקודש , לרוח  שראוין שנים  ביניכם יש להם, ואמרה
הורקנוס בן  אליעזר ברבי עיניהם ונתנו מהם, אחד  (שהואהקטן

שופטיםהשני) פרשת  בספרי  שאמר וזה קע"ג), כשהיה(פסקא ,
מי  מה  עלינו , חבל אומר , היה זה לפסוק  מגיע  אליעזר רבי 
רוח עליו שתשרה הוא  דין בשכינה  המדבק  כו ', שמדבק 
פ"ח [ובסנהדרין וגו', מבדילים היו עונותיכם גרם ומי הקודש ,

רבי (ס"ה :) דידע אליעזר  רבי במקום ר"ע  זו בברייתא גרסינן
בנפשיה הזה)אליעזר  קול הבת הקודש(מן לרוח  ראוי  (של שהיה 

זהנבואה) ובכל  כו ', עלינו חבל  שאמר וזה ממנו, נמנע  הדור  ועון
מצאנו מקום מכל הקודש, רוח  עליו שרתה לא  הדור  שבעון אף 
נביא, מפי  כיוצא  מתקיים היה מפיו  היוצא  שכל  נבואה, כעין בו

דפסחים ו' השבתני (ס"ט.)בפרק  בשחיטה עקיבא לרבי  שאמר 
דסנהדרין ח ' פרק  בסוף  וכן  מיתתו , תהא  שאמר(ס"ח .)בשחיטה

ח על אני  באותמה שלא  על עצמן מיתת ימותו אם הדור  כמי 
חדש  [ובזוהר משלהן, קשה  שלך  אמר  עקיבא  ולרבי  לשמשני,

עקיבא (ט ')בראשית  לרבי והואשאמר  ניחוח, לריח תהיה  מוכן
של  ניחוח ריח גופן שהיה  אמונה , הרוגי מעשרה שיהיה  רמז

בהיכלותקרבן  פקודי  בזוהר  שאמרו וכמו  דלהון (רנ "ד:), וגופא 
ובפ"ו פכ"ה: נתן דרבי באבות  ועיין כו '], דקורבנא  ברזא  כו'

שהורה(ס"ג.)דעירובין תלמידו , גוריא בן יהודא  על  שאמר 
ואף שנתו, הוציא  ולא שנתו , זה  יוצא אם תמהני  בפניו , הלכה
אתה, נביא  וכי אשתו , שלום אימא לו  שאמרה שם שאמרו
מיתה, חייב רבו בפני הלכה  המורה  כל מקובלני כך לה, והשיב
רבי  של דיבורו  מפני  הוא שנתו בתוך שמת  זה מקום מכל
שנתן  תוך למות  דינן אין שמים בידי מיתה חייבי כי אליעזר ,
פ"ב התוספות  מדברי וכדמוכח  מיד , מת אינו  בכרת ואף  דוקא ,

יבמות (כה.)דשבת  וריש כרת, איש ,(ב.)ד"ה אשת  ד "ה 
שמים.(ז.)ובכריתות  בידי  במיתה שכן וכל  דחנקתיה. ד "ה
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ידך(ג.)חגיגהובריש פשוט יוסי , דורמסקית  בן לר "י  אמר 
ולא וחזרו, למקומן יוסי עיני יחזרו וכו', עיניך וקבל
אומר "ותגזר  וכעין דיבורו, משום שהיה  לומר שיש הני תימא

דמגילה פ"ג בסוף  מצאנו אלא  לך", צא(כה :)ויקם שאמר
שהרי  פסול, שמץ  בו ומצאו אחריו  ובדקו אמך, בתועבת ובדוק 
שנתהווה לומר אפשר  ואי  כבר, בהן הנמצא דבר  לשעבר זה

עכשיו, אליעזר  רבי של דבורו פי  כנבואה .על  היא הרי אלא

ץ ק ה ן מ ז ע ד י

בראשית ובזוהר  ג')חדש  זמן (ט "ז  הקודש ברוח  שצפה  נראה
כו ',הקץ  נש בר ימטא דלא  וי עקיבא לרבי  ואמר  ,

בפרק לטעמיה הוא  [ואולי באשלמותיה ולא שתיתאה אלפא 
דסנהדרין י "ט(צ "ט)י' פרק  ובריש שנה ,] מ ' המשיח דימות

כרבי (ק "ל)דשבת עושין שהיו ישראל בארץ היתה אחת  עיר 
המילה, על גזרה גזרו אחת  ופעם בזמנם, מתים והיו  אליעזר 

דתענית ג' פרק  ובסוף  גזרה, לא העיר  אותה (כ"ה :)ועל 

ונענה, עקיבא  רבי והתפלל  נענה , ולא  הגשמים על  כשהתפלל 
בזה כיוצא  מצינו [מיהו לכבודו  קול  בת  יצתה רבנן, מרנני והוו

ב מציעאגם דבבבא  ז' של(פ"ה.)פרק  בנו  יוסי  ר ' של  לכבודו 
זה אלא  מזה, גדול  שזה לא  ואמרה, שמעון] ברבי אלעזר  רבי 

שמות  ובזוהר כו', אל(ט"ו.)מעביר  בחלמא, ליה דאחזיאו 
אפרסמונא טורי י"ב וכשהתפלל כו', הזה  העם בעד  תתפלל
דליחוס  מקב"ה ובעי  ואפודא, חושנא  דלבש  ההיא  עייל  דכיא 

כו '. עלמא על 

א ב י ק ע י ב ר י ד י מ ל ת ם ע ה י ה י ש ה מ ק " ה ו ר ב ה פ צ

דברכות ובפרק  אמר(כח:)ד' לבקרו, תלמידיו  ונכנסו כשחלה
ז' אות  לעיל  הערותי חביריכם, בכבוד הזהרו להם
כו ', חביב" חבירך כבוד  "יהי  באבות  שלנו  גירסא לפי בהגה"ה
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לומר ויש  פטירתו , קודם זה על  ולצוות  לחזור  הוצרך  למה
שרמז הוא ואליו עקיבא , רבי היה אלו תלמידיו  כלל  שעיקר
עקיבא רבי  תלמידי שעתידין ברוה "ק  שצפה פטירתו ביום בזה
ביבמות כדאיתא  בזה , זה כבוד  נהגו שלא  על  למות  אלף , כ"ד

שיזהיר(סב:)פ "ו  כן, על  לצוותו אליעזר  רבי הקדים ולזה
זה. על  לתלמידיו 

ר ו א ל א י צ ו מ ה ת ר ע ה

ו ז נ ג י ש ה ר ו ת ה ת ו ד ו ס ל כ ל ע ר ע ט צ ה ו ה כ ב א ב י ק ע י ב ר
ם ל ו ע ה ן מ ו ק ל ת ס י ו

הנעלם[ובזוהר  מדרש  וירא צ "ח:)פרשת מתוק(דף בפירוש  ,
לשונו: וזה  כתב: תמ"ז , בעמוד שם שכעס מדבש מה

תורה ללמוד באו שלא על וקיללם החכמים על  אליעזר רבי
מרבותיו, תורה הרבה  קיבל  אליעזר  שרבי לפי הוא  הטעם אצלו,
את למסור  רוצה והיה  מרבותי, למדתי תורה הרבה  שאמר  כמו 

אחריו הבאים להחכמים מהם, שקיבל מה לפי כל אבל  ,
עכנאי  של  דתנור במעשה נט:)שברכוהו באו(ב"מ  לא לכן ,

ממנו להשתמט  כן ענהו  עקיבא רבי  וגם אצלו, ללמוד  החכמים
אחרת, כבוד בתשובה על מאוד מצטער  אליעזר  רבי והיה

ה מן ובטל  נעדר יהיה  מיתתו ידי שעל לפי כל התורה , עולם
עתה שבאו החכמים על כעס  לכן מרבותיו, שלמד תורה דברי
בכה עקיבא ורבי תורתו, כל למסור זמן לו אין שעכשיו לבקרו
לכן  העולם, מן ויסתלקו שיגנזו התורה סודות  כל על והצטער 
היה וכן שיכול, מה  עתה הפחות  לכל  לו  שיגלה ממנו ביקש

כאן  בזוהר  כמבואר  נוראים סודות  לו לעיל)שגילה  ].(העתקנו 

ר ת ס נ ה ת ר ו ת ב ל ו ד ג ה ר ז ע י ל א י ב ר

י"ג:)חדשבזוהר  של(איכה  גלגול  היה אליעזר רבי כי מובא 
הרוגי  עשרת גזירת  זו , ומסיבה  ישראל , בכור  ראובן
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בשל החכמים עשרת  על  נגזרה הקבלה תורת פי שעל מלכות 
לבור, יוסף את שהשליכו השבטים עשרת  כנגד  שקולים היותם
אלא יוסף  במכירת  שותף  היה שלא  אליעזר, רבי על חלה  לא 
רבי  את  השליכו  כן ועל  לבור , יוסף  את להשליך ציווה רק

אותו. הרגו ולא  מכן  לאחר  אותו  העלו אך לבור אליעזר 

יששכר בספר  י"ב)בני מאמר תשרי חודש מכיון (מאמר  כי מובא,
חטאו על  בתשובה תמיד שעסק  זה היה שראובן
הנוגע בכל  כמותו לפסוק  ראוי אביו, יצועי את  שבלבל
כרתי" מסירה  ש"עידי  פוסק  אליעזר  שרבי  ומכיוון לתשובה ,

כרתי) חתימה  עידי הפוסק מאיר לרבי ישנן (בניגוד  תשרי ובחודש ,
- כיפור  יום הכתיבה, זמן - השנה  ראש תשובה ; זמני  שלושה 
הפתקים מסירת זמן  שהוא רבה והושענא החתימה, זמן 
הושענא עד  קיים התשובה  שזמן  כמותו לפסוק יש לשלוחים,
הוא הדין. גזר  את  ולשנות  בתשובה לחזור  ניתן  אז ועד  רבה,
שרבי  רבינו, משה  התפלל  שמכוחה לסיבה  אלו, דברים מקשר 

אחא. רבי בשם בפסיקתא כמובא מחלציו  יצא  אליעזר 

ל ו ד ג ה ר ז ע י ל א י ב ר ל ש ו ת ר י ט פ

וחבריו,לפני עקיבא רבי לידו עמדו אליעזר רבי של  פטירתו
אליעזר רבי  הנידוי. בגלל אמות ארבע בריחוק והתיישבו
בא לא  ואיש שידע  הרבים התורה דברי כל על  מאוד הצטער 

ממנו הנידללמוד הדורוי)(בגלל חכמי של מותם את חזה ואף  ,
משל קשה "שלך  עקיבא: רבי של  ביסורים מותו ואת  בכלל,

הנדר " "הותר יהושע  רבי  אמר כשנפטר  מיד  ס"ח .)כולם". .(סנהרין 

המסערבי החל  השבת יציאת  ואחרי  שישי , ביום נפטר אליעזר 
על אלישע מדברי עליו  ספד עקיבא  רבי נקבר. שם ללוד,
ישראל רכב אבי, "אבי  יואש: שאמר הדברים אותם אליהו,

נתן)ופרשיו " דרבי אבות יד; י"ג, ב', מלכים יב ; ב', ב', .(מלכים 
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הקבלה זוהר
'á ÷ìç

ּורחימּו,לׁשם ּבדחילּו ּוׁשכינּתיּה, הּוא  ּבריְך קּודׁשא  יחּוד ְְְְְְְִִִִִִֵֵָ
ּביחּודא ק "י  ּבוא"ו  ק "י יו "ד ׁשם ליחדא ּודחילּו, ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָּורחימּו

לע ּלּוי (ה ')ׁשלים מעפרא, ׁשכינ ּתא  לאּוקמא  יׂשראל. ּכל  ּבׁשם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָ
יפקּון  הּזהר , ספר  ספרא ּובהדין ׂשמחה, הּבנים אם ע ּוזנ ּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹׁשכינת
ּומעׂשה עלינּו. אלהינּו אדני  נעם ויהי ּברחמי. גל ּותא מן ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹֹי ׂשראל 

ּכֹוננהּו. ידינּו ּומע ׂשה עלינּו. ּכֹוננה  ְְֲֵֵֵֵֵַָָָָידינּו

ּומזּכי ּבר ׁשּות ׁשליט"א , יׁשיב ֹות  ראׁשי ה ּגא ֹונים, הר ּבנים ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ
לאבינּו יׂשראל ּבני  אחינּו את המקרבים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהר ּבים
ּובר ׁשּות הּזה, הק ּבּוץ את  ׁשאר ּגנ ּו יחי ּו, עליכם ה ' ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּבּׁשמים
ויברְך ּפעמים אלף  עליכם ה' יֹוסף  הּזה, ה ּקדֹוׁש הּקהל ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל

אמן. לכם, ּדּבר  ּכא ׁשר ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָאתכם 

ה ּזהאנחנ ּו וה ּנֹורא  הּגדֹול ה ּׁשם ׁשּמקידּוׁש ּומצּפים מיחלים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ
יחד "וק ּבצנ ּו לבר ּכת : נזּכה הּזה, הּקדֹוׁש מהּקּבּוץ  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָה ּיֹוצא
צדקינּו מׁשיח  ּבביאת לארצנ ּו", הארץ  ּכנפֹות  מארּבע ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָמהרה 

אמן. ּבימינּו ְְִֵֵֵָָָּבמהרה 

וקּימנּואֹודה ׁשהחיינ ּו ּברּוְך אהלל ּנּו, ר ּבים ּבת ֹוְך ּבפי, מאד ה' ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
ע ׂשר הּׁשבעה ה ּפעם זֹו הּזהר סּיּום ׁשל הּזה  לּזמן ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָֹוהגיענּו
ּבּׁשמים הּגדֹולה הּׂשמחה  את  לתאר  יכֹולים אנ ּו אין ה ', ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבר ּוְך
ּובאים מתאּספים ּוׂשרפים מלאכים מעלה ׁשל  ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּכׁשהּפמליא 
עם ׁשל  ׁשבח ֹו לפניו וא ֹומרים ה ּוא, ּבריְך לק ּודׁשא ְְְְְְְְְִִִֶַַָָָָּומק ּלסים
ירא ּכל ּובסּיּומֹו, ה ּזהר  ּבאמירת  לבֹוראם ׁשּמׁשּבחים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹי ׂשראל 
חד ׁש מראׁש י ֹום ּבארּבעים זֹוהר הּתיק ּוני  ּכל  את  אֹומר  ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשמים

אנּו הּכּפּורים. ביֹום וגֹומרים ּבּתּקּוניםאל ּול  ע"א)ר ֹואים ל"ב  (דף ְְְֱִִִִִִַַַָ
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זֹוהר : ּתיק ּוני  את  עכׁשו לֹומד  יהּודי  איׁש ׁשמעֹון ׁשּכל  ר ּבי קם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ק ּום  ה ּנביאים, ּכל ׁשל ר ּבן ה ּנאמן, ר ֹועה  ואמר : החברים ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָוכל
ה ּׁשמׁש, ּכמֹו הּנביאים בכל  ה ּוא ׁשאּתה  מּׁשנת ְך ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָהתעֹורר 
... אחר , מּצד אֹור  להם ואין מּמּנּו, מאירים  וה ּכֹוכבים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשה ּלבנה
ׁשּלמעלה ה ּגנזים ׁשּכל ּגנּוז, עליֹון  ּבית  ׁשהיא אֹות ּה, ּפתח ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָקּום
אֹותֹו ׁשל ּבנ ֹו ּבית , ּכבן היית  ואּתה  ׁשם, העליֹון  ׁשה ּמל ְך ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָסתּומים,
ּבן  ּתפארת , ת ' אּבא, חכמה , י' העליֹונה , האם ב ' ּבי"ת , ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּבית .
וׁשעה ׁשעה  ּבכל ואּתה  ּבדיֹוקנו... היית  ואּתה  מעלה , ׁשל ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָָּבית

עכ"ל. ה ּמל ְך, את לראֹות  נכנס  היית ר ֹוצה , ׁשהיית  י ֹום  ְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָּובכל

לפני אנּו להּכנס יכל מהימנא רעיא  ׁשּמׁשה מ ּכאן ר ֹואים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשעה. ּובכל  רגע ּובכל  עת בכל ְְְְְִִֵֶַָָָָָולפנים

הזֹוהרּומׁשה  ׁשּזה אמת ּתֹורת  לנ ּו ונתן אמת ותֹורת ֹו אמת  ְְֱֱֱֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּברחמי , מּגּלּותא  י ּפקּון ׁשּבדא  לנ ּו ּומבטיח  ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָהּקדֹוׁש,

הּקדֹוׁש? ּבז ֹוהר  ּדוקא לּמה ְְְֵַַַַַָָָָָוהּׁשאלה

ק ר א � א < ת � ל ' מ ה נ י כ > ה א י צ � ה ל ה � מ ל ר ז ע 5 � י מ ן י ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹא
� � ד ; ה ר ה � ז ה י ד מ � ְֵַַַָל

מחצּדי ה ּתׁשּובה נקראים הּקדֹוׁש הזֹוהר  ּבלימּוד  הע ֹוסקים ּכי ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָ
את מזּכים ה ּקד ֹוׁש זֹוהר  ׁשּלֹומדים א ּלּו וכל  ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָחקלא ,

הּגאּולה את  ּומקרבים א ֹותם, ּומ ּצילים הע ֹולם  א ּלּוּכל  הם ורק  ג. ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

רז "לג. א)אמרו א, יומא כאלו (ירושלמי בימיו , המקדש בית נבנה שלא דור כל
בימיו  נבנה נחרב שלא בזה  חלק לנו  יש שצריך, מה עושים לא אנו  ואם  ,

בית  שיבנה כדי לעשות צריך מה לחקור עלינו  כן ואם בימינו, המקדש בית 
מקדשנו .

לחורבן  גרם  וזה הקדוש, זוהר ללמוד  בחר שלא הוא  הראשון אדם חטא
המקדשות  שני

החיים בעץ להתעסק בחר שלא על  היה הראשון אדם חכמתחטא (דהיינו

הקדוש) והזוהר הקדוש ,הנסתר בזוהר כ"ו -כ "ז)כמבואר ויטאל(בראשית חיים ורבי 
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ּבזֹוהר ׁשּכת ּוב ּכמֹו הּקדֹוׁשה, הּׁשכינה ּבת ּקּוני ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָׁשעֹוסקים
ב') עּמּוד כ"ח אתקרי (ּברא ׁשית  ואדם מית  לא מׁשה ּדא  ּובגין : ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ

אּלאאיהּו. עזר  מצא לא "ּולאדם ּבתראה  ּבגלּותא אּתמר  ּובגיניּה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָֹ
לא "ּולאדם ּביּה אּתמר  ּדאמצעיתא עמּודא וכן ּכנגּדֹו". ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֹֻּכלהֹו

ּדכתיב  הּוא הדא ּגלּותא, מן ׁשכינּתיּה ּדאּפיק עזר " (ׁשמֹות מצא ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָ

איׁש"ב') אין ּכי ו ּירא  וכה  ּכה  מּמׁש,"ו ּיפן ּבד ּיֹוקני ּה איהּו ּומ ׁשה . ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ
ּכנג ּדֹו".ּדא ּת עזר  מצא "לא  ּביּה מר  ְְְְִֵֵֶֶָָָֹ

אדם,[ּבאּור : נקרא וה ּוא  מת, לא  מׁשה נאמרולכן ּובגללֹו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹ
ּכּלם  אּלא עזר ", מצא  לא "ּולאדם האחר ֹונה, ְֲֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֻּבּגלּות 
עזר ", מצא  לא "ּולאדם האמצעי , ּבעּמּוד נאמר  וכן ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּכנגּדֹו.

ׁשּכת ּוב  זה ּו מה ּגלּות. ׁשכינה ב')ׁשּיֹוציא ו ּירא(ׁשמֹות וכה ּכה  "וּיפן  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
איׁש". אין מצאּכי "לא  ּבֹו ׁשּנאמר מ ּמׁש, ּבדמּות ֹו הּוא ּומׁשה  ְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

י ֹוחאי  ּבר  ׁשמע ֹון ר ּבי ּוממׁשי ְך מל ְך: ּבמק ּדׁש ּובאר  ּכנגּדֹו"]. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָעזר
ּבגלּות, הּׁשכינה מן זזה  אינּה ר ּבינּו מׁשה  ׁשל ׁשה ּבחינה  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלבאר ,

בראשית )זצ"ל בפרשת  הזוהר  פי על  ההקדמות  לשער מברסלב (בהקדמה נתן ורבי ,
ערלה)מביאו והלכות  ידים  נטילת  שעל :(בהלכות  בגאווה האדם את  פיתה הנחש

ולשלוט כביכול , עמו ולהתחרות כאלקים, להיות  יכול הוא הדעת  עץ ידי 
העולם כל החכמות על כל שורש הדעת , מעץ  לקח הראשון אדם .

הקבלה,החיצוניות, חכמת הקדושה, התורה החיים בעץ להתעסק בחר ולא
היום ועד מאז  החטאים כל  שורש והוא יתברך , השם את דרכה  ולהשיג

הארור, הנחש של הרע ללשון ומאז שהאמין הקדוש, זוהר ללמוד  רצה ולא
שגרמו  רב הערב יצאו ומשם ורע, מטוב מעורב העולם כל  הלאה ועד

ישראל. בני  את  ויטאללהחטיא חיים רבי האלקי מורינו  ביאר ובאריכות 
בראשית )זצ"ל בפרשת הזוהר פי על ההקדמות  לשער הראשון (בהקדמה  אדם שחטא

הקבלה חכמת מללמוד שנמנעו ובגלל  הקדוש, זוהר ללמוד בחר שלא הוא
בתשובה ישראל בני שישובו  עד המקדשות שני חורבן  גרם הקדוש וזוהר
הראשון  אדם חטא לתיקון הוא  הגלות אריכות  כל כי  הקדוש. זוהר ללמוד
דף  ללמוד אנשיו את  מדריך  שלא  דרך  ומורה רב, ישיבה ראש  וכל כידוע .

המקדש. בית את  החריב כאלו  ביום זוהר
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מצא לא הּוא  ּברּוְך ׁשהּקד ֹוׁש האחרֹונה, ּבגל ּות  נאמר  זה  ְְֱֲֶֶֶַַַַָָָָָָָֹועל 
נח ׁשבים ּכּלם א ּלא ּבגל ּות , למׁשה עזר  ׁשּיהיּו חכמים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻּתלמידי 
לסּיע ה ּתֹורה, ּבסֹודֹות ע ֹוסקים ׁשאינם לפי ּכנג ּדֹו, הם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּכאּלּו
ּפרּוׁש ּכנג ּדֹו, עזר מצא  לא ּולאדם ּבֹו, ונאמר הּׁשכינה. ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלת ּקּון

אנ ּפין , לזעיר  ׁשּיעזר מי ה ּוא  ּבר ּוְך הּקדֹוׁש מצא  אתלא  להֹוציא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ה ּגלּות . מן  ְִִַָָׁשכינת ֹו

מלכי ועֹוד מל ְך "טּבעת  נקרא  ה ּקד ֹוׁש ּׁשזֹוהר  ר ֹואים אנּו ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ
ּבזֹוהר  ׁשּכתּוב ּכמֹו ה ּוא ", ּברּוְך ה ּקד ֹוׁש ג'הּמלכים (חלק ְְִֵֶֶַַַַָָָָ

צג) ה ּמל ְך:ּדף ּבטּבעת  ונחּתם נכ ּתב ה ּקדֹוׁש ּבּזֹוהר  ׁשּילמד ּומי ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
לה ּכנס  ׁשרֹוצה מי אז לעֹולם. ה ּבאֹות ּפרענּיֹות מיני מּכל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֻֻלהּנצל
ה ּוא, ּבר ּוְך הּקדֹוׁש ה ּמלְך ּבט ּבעת לט ֹובה ּולהחתם ולפנים  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלפני
לכל  ּיזּכה זה  ידי ועל הּקדֹוׁש, הּזֹוהר  לימּוד ידי על לזּכֹות  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָיכֹול
את ה ּמלְך כראֹות  "ויהי אסּתר : ּבמגּלת  ׁשאמר ּו ּכמֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּברכֹות 
ה ּמל ְך וּיֹוׁשט  ּבעיניו חן נׂשאה ּבחצר  עמדת  ה ּמלּכה  ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאסּתר 
ּבראׁש וּתּגע אסּתר  וּתקרב ּבידֹו אׁשר  ה ּזהב ׁשרביט  את ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלאסּתר
ּבּקׁשתְך ּומה  הּמלּכה אסּתר  ּלְך מה  ה ּמלְך לּה וּיאמר  ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹהּׁשרביט ,

ה ּמ חצי לְך"עד ויּנתן ב -ג)לכּות  ה ּפרק .(אס ּתר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ

הּסֹוד"אסּתר" ּבּתֹורת  נֹוגע  ׁשרק  מי הּסֹוד , לת ֹורת מרּמז ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַ
זֹוהר ּבי ֹום ּדּקֹות ּׁשּתי ול ֹומד הּׁשרביט" ּברא ׁש ְְְְְִִֵֵַַַַַַֹ"וּתּגע 
אסּתר ּלְך "מה ל ּה אֹומר  והּמל ְך הּמלְך, ּבעיני חן נֹוׂשא  ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּקדֹוׁש,
מֹוסיף ואם ל ְך", ויּנתן הּמלכּות חצי  עד ּבּקׁשתְך ּומה ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָהּמלּכה 

הּמלְך לּה א ֹומר  יֹותר  י"ב)ּבל ּמּודֹו ט' ּפרק הּמלְך(ׁשם  "וּיאמר  ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ע ֹוד ּבּקׁשתְך ּומה  ל ְך וי ּנתן ּׁשאלת ְך ּומה הּמל ּכה... ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָלאסּתר
מה על י ֹודע  ולא צריְך, ׁשה ּנָך מה אפיל ּו ּׁשּתק ּבל  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹותע ׂש",
ּכלּולה הּפרטית  ה ּגא ּולה רק  ולא  הזֹוהר . ּכֹוח  את  ראּו ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָֹלׁשא ֹול ,

ׁשּכת ּוב ּכמֹו הּכללית הּגאּולה  אף  א ּלא  הּקדֹוׁשּבּזֹוהר  הּׁשל "ה ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ה ּברית) ל ּוחֹות ׁשני ראׁשֹון , מאמר מאמרֹות מּכאן (עׂשרה  מבאר "הּנה : ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֹ

הּדֹור ׁשּיבֹוא  עד וכּו' ּגנ ּוז להיֹות  עתיד היה ה ּזהר  ְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשחּבּור
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הע ֹוסקים ּובזכּות  ל ּתח ּתֹונים. ית ּגּלה ׁשאז הּימים, ּבסֹוף  ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָהאחר ֹון
ּתהיה זה אׁשר  ּבסּבתֹו ּדעה הארץ  ּתּמלא  אז ּכי מ ׁשיח, ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָיב ֹוא 
אל אי ׁש "וׁשבּתם ּובגינ ּה ׁשאמר  וזה לביאת ֹו, קר ֹובה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָסּבה

וכ ּו', נגאל ּואח ּזתֹו" ׁשּלא ּכׁשם יׂשראל, יּגאלּו זה ׁשּבזכּות ּכדי ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻ
ּבדם  לקּדׁשם ה ּוא ּבר ּוְך ה ּקדֹוׁש ׁשהצר ְך עד מּמצרים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻיׂשראל
ׁשּיזּכּו עד יהיה לא העתידה ה ּגאּלה  ּכן הּמילה , ּובדם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻהּפסח

ה ּזֹו ה ּקדּׁשה  ּבּה"לּתֹוספת  ה ּזֹוכה וא ׁשרי יתּברְך, האל  רצֹון וה ּוא  , ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
ּפסח  לּהזבח ׁשּנזּכה הּקד ּוׁשה ּתֹוספת  הּוא ּבדֹורנּו ׁשּלנּו ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

"] הּקדֹוׁש.ואמרּתם כשנאמר  זֹוהר  [" ְֲֶַַַַָ

ׁשאמר ּכבר מה  ל ּׁשלב ּבעמֹוסהּגענּו יב)ה ּנביא יא - ח ' :(ּפרק  ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

לא" ּבארץ רעב  וה ׁשלחּתי אלֹוקים ה' נאם ּבאים ימים ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻה ּנה
מּים  ונעּו ה', ּדברי את  לׁשמע אם ּכי ל ּמים צמא ולא לּלחם ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹרעב 

י ימצאּו".עד ולא ה ' ּדבר  את  לבּקׁש יׁשֹוטטּו מזרח ועד  ּומּצפ ֹון ם ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ
ּדֹורׁשים  הארץ קצוֹות ׁשּמּכל זאת  ר ֹואים אנּו ּבמציאּות -ְְְִִִִִֶֶַָָָָֹ
ה', ּדבר את לבּקׁש ּומתק ׁשרים  פקסים ׁשֹולחים  ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַּומבּקׁשים
את לׁשמֹוע וגדל הֹולְך הּצּמא ֹון קּונטרסים, זֹוהר  ספרי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָלב ּקׁש

ה '. ְַּדבר

הּקד ֹוׁשּומּדברי מ"ג)הזֹוהר ללמֹוד מבֹואר (תיקון רֹוצה ׁשּלא מי  ְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ
לנׁשמה לזּכֹות  יכֹול  ולא  ובה ּו, לתהּו עֹולם מחזיר  ְְְְְִִִַַָָָָָֹֹֹזֹוהר 

ה ּקדֹוׁש,יתירה , זֹוהר ללמֹוד  ח ּיב ק ֹודׁש ּבׁשּבת  מיּובפרט ורק ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ
קדּוׁשה , ותֹוספת יתירה  נׁשמה  לתֹוספת  זֹוכה ה ּוא ז ֹוהר  ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּלֹומד
ּוברכֹות ּוממ ֹונ ֹו חכמת ֹו מפסיד  ליצלן רחמנא נמנע, ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָואם
ה ּבא . ּובעֹולם הּזה  ּבעֹולם חּייו את  ׁשּיפסיד הּפתי מי ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמלמעלה ,

הּׁשכינה- לכבֹוד להתאחד ה ּׁשם יראי  מחנה ּוללּמד על  ללמֹוד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ
הרׁשּב"י ּדברי ויתקּים הּקדֹוׁש, הּׁשלֹוםזהר מן עליו יפק ּון ּבדא  ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ

אמן  ּבימינּו ּבמהרה  יׂשראלגלּותא ּכל  התק ּבצּו ּכן ועל  - . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָ
הּקדֹוׁש הז ֹוהר  ללמ ֹוד החּיים ּבאילן  ואחזּו ּובׂשמחה  ְְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָּבאחד ּות 
ויעסק ּו ילמדּו וכאׁשר  ּברחמי ", גל ּותא  מן יפק ּון ּדא ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָ"ּבספרא



דמשפטים  ב 'סבא חלק הקבלה שסא זוהר

הּקדֹוׁשה הּתֹורה ּבכח  הּגאּלה ּתב ֹוא  ּתכף ּבּתֹורה  ּובזהרד ּכּלם . ְְְְֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻֻ
נׂשא ּפר ׁשת מהימנא ב)רעיא  קכד, "ּוקראתם(ּדף ּדבגיניה אמר ּו, ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

נכר". אל  ע ּמֹו ואין ינח ּנּו ּבדד  "ה' יתק ּים ּובזכּותיה  ּבארץ", ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּדר ֹור 

" ם � י ל כ ב ר ה ז ד � מ ל ל " א " ר ג ה מ " ב ר ה ? ע מ "ְְְֲִֵֶַַַַָָֹ

"ּבֹואּו ּבספר  ׁשּכתב מה רב ּורא ּו ּתגן מהגר"א"מעׂשה זכּותֹו ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ס')עלינ ּו ּבסעיף ׁשעֹות,(ּכת ּוב ג ' ּתכף הּתפ ּלה אחר  ללמֹוד : ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

" ּומדרׁשים, א ּגד ֹות  מקרא  י ֹום ללמֹוד בכל זהר  עכ"ל.ללמ ֹוד ," ְְְְְִִִִִַַָָָָֹ

בדבריהם,ד . מקומות בכמה מבואר עוד  ליקוטים : – תורה אור בספר
בזכ ש הוא  משיח ביאת התורהעיקר דבבא ות  קמא בפרק שאמרו  כמו ,

א)בתרא ממשא (ח , מעט ויחלו אקבצם עתה בגוים יתנו  כי  "גם דכתיב , מאי
שרים" י)מלך ח , תנו ,(הושע אי נאמר , ארמי בלשון הזה פסוק כל ותניא  ,

ואמרו  ושרים ". מלך ממשא "יחלו מהם, מעט ואם אקבצם", כלהו "עתה
בידיך" קדושיו כל  עמים חובב "אף  דכתיב, מאי ג)שם לג, אפלו (דברים  ,

כו ', הם בידיך שלהם  קדושים כל עמים, מחבב שאתה  שאמרו בשעה וכמו 
מלכות על  ממנו מעבירים  תורה , על עליו הנותן  משנה כו 'כל יג פרק (אבות

עשו ,ה) ידי הידים  אין  כו', יעקב של  שקולו בזמן  פרשה כו'כי רבא (בראשית

טז) חלק סה, ובפרק ב), אדם(צח  יעשה מה אלעזר, רבי  את תלמידיו  שאלו 
וכל  עכ"ל. כו', חסדים ובגמילות בתורה יעסוק משיח, של מחבלו וינצל 
ובגמילות בתורה  עוסק נקרא הקדוש הזוהר בלימוד הרבים את  המזכה
ומתקשר כולו, העולם כל את ומציל ומקיים נעלה הכי באופן  חסדים

הרשב"י  אור לנשמת עולם ויסוד  צדיק הקדוש הגאון שכתב וכמו זי"ע,
דרזין, מרא  המלוב"ן, הקדשים  קדש ונעלם, יעקבטמיר רבינו מרן 

טובאבוחצירא דורש בספרו זיע"א, ע "ב)זצוק"ל לשונו :(עמוד גדולהוזה 
הצדיקים מכל יותר העליון  בעולם יוחאי  בר שמעון  רבי  וכמו זכות  עכ"ל. ,

חז"ל , ע "ב)שאמרו מ"ה דף רבי (סוכה משום ירמיה רבי אמר חזקיה ואמר  .
שנבראתי  מיום הדין מן כולו העולם כל  את לפטור  אני יכול יוחאי בן שמעון
ואילמלי  עכשיו ועד העולם שנברא מיום עמי בני אליעזר ואילמלי עתה עד
רבי  אמר חזקיה ואמר סופו עד  העולם שנברא מיום עמנו עוזיהו  בן יותם
הן אלף אם מועטין  והן עלייה בני  ראיתי יוחאי בן שמעון רבי משום ירמיה

הן. ובני אני הן שנים  אם מהן ובני אני הם מאה אם  מהן ובני אני



ב 'שסב דמשפטים חלק סבא

ּבספר  מסלאנטוכן זּונדל יֹוסף ר ּבי  עלינּוּתֹולדֹות ּתגן זכּותֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
מק ֹוריים יד  ּכתבי קי"א)ׁשהביא  מהנהג ֹות(עּמּוד ּכתּוב ׁשם , ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ׁשל  ה ּגד ֹולים ּתלמידיהם מולאז 'יןׁשר ׁשמּו והגר"ח זי"ע,הגר "א ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
ׁשראּו מנהג וכל ּובהֹוראה, ּבדינים הכרעה וכל נכֹונה מּדה ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָָָָּכל 
ּכת ּוב וׁשם ּבהם, ונ ֹוהגים ע ֹוׂשים מֹורים ר ּבֹותיהם את  ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָבהם

זֹוהר ", יֹום בכל עיי"ש."ללמֹוד ְְִַָ

ּדברי אמר ּתי הּיֹום ׁשמדּפיסים העל ֹונים ׁשּכל  ּבדר ׁשה, ּפעם ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ּגםּתֹורה, ּכֹותבים אינם אינם אם הם ה ּקדֹוׁש זֹוהר  ּכן ְִִֵֵֵֵַַַָָָָ

הר ּבים  מזיקי הם אּלא הרּבים, ּכי מזּכי ל ּמה? ּכֹותבים , לא אם ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ה ּזמן  את  לֹוקחים הם עֹוׂשים ? הם  מה אז  ה ּקדֹוׁש", לז ֹוהר  ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ"ּפּנה

ה ּזֹוהר , ּתיקּון ׁשל אליהּו, ּפתח  זֹוהר , לה ּגיד: צריכים ּבׁשּבת  ּכי ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָ
ּומבל ּבלים על ֹונים ולֹוקחים הּׁשבּוע , ּפרׁשת  מ"ג, ּתיק ּון ְְְְְִִִִַַַַַָָָמ "ח ,

ולכן  ׁשּלהם, הרא ׁש העל ֹונים את ּכל נגד אּסּור  וכל,הּכתבּתי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

שליט"א ה. מהאלמין האדמו"ר פסק

שגוזל כיון - בגניזה! מקומו - זוהר לדברי פינה בו שאין עלון כל 

הקדוש הזוהר  בדברי לעסוק הציבור  מזמן

'אורך'! בא  כי התעוררו התעוררו אנא ,

את  תשליכו אל  הקדוש ! הזוהר – שבכתר היהלום את לכם מעניקים
הכירו - חצץ . כאבני – האמיתי למוד היהלום רגע כל  של העצום בערך

והגמרא  שהתלמוד ידוע - טוב. שכולו  אור  מגדל לכם  מצפה ובשמים זוהר ,
התורה  פנימיות עליה? תהא מה  והאמת היסוד לתורת  חיצוני כמעטה הם
ובמקום מים, כוס הנוטל כאחד הוא  בלבד  בחיצוניות העיסוק - וסודותיה?
אך המים, את מחזיקה  הכוס בלבד, הכוס עם מתעסק המים את לשתות
תהום, פני על כשחושך והבלבול המבול דור בדורינו, - העיקר. היא אין 
נלמד  יום? ילד מה יודע ומי  פינה, בכל אורבות ובגשמיות ברוחניות  סכנות 

המים פני על מרחפת אלוקים  ורוח ונחיש זוהר

לרומם אותנו , להציל הקדוש, הזוהר הנח", "תיבת  את  לנו שלח הרשב"י
כי  - הזידונים . במים להטביענו  החפצים  כל מעל  להעלותינו  נשמתינו, את 
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אני  לגניזה, לזרק ֹו צריְך הּקד ֹוׁש, לז ֹוהר  ּפּנה  ּבֹו יהיה  ׁשלא  ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָֹעלֹון
ׁשע ֹוׂשה למי ׁשיטלפנ ּו מּכּלם ּולהּגיד/מבּקׁש הע ּלֹון, את  ע ֹור ְך ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

הּקדֹוׁש, לזֹוהר  מיעד  ׁשּיהיה אחד, ּדף  דּפים? 4 עֹוׂשה  א ּתה ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻלֹו:
לכל  ׁשֹולח  ּדברי (ערכי)ואני  ּכל  את  הּסּפּורים, ּכל  את העל ֹונים, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

לק ּבל יכֹולים ה ּכל הטקסט, ּכל ה ּקד ֹוׁש, הּזֹוהר  ׁשל  ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּתֹורה
הּקדֹוׁש. הּזהר את ּותפרסם תדּפיס רק  מלחמתּבחּנם, לפני אנּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ׁשליׁשית .עֹולם  ְִִָ

לכלאז ּולה ּגיד זה, את  לפרסם יכֹול  מּכאן, אחד  ּכל אם ּבקּצּור , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ל-1000 ּכבר  ׁשאמרנּו על ֹונים, ׁשע ֹוׂשה מי  ׁשּמּכיר  ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָאחד
לבעל ׁשּיתק ּׁשר ּו הע ּלֹון את  ׁשּמֹוצאים ׁשאיפה  ׁשּלנ ּו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמחּלקים
א ּתם אם לגניזה, הע ּלֹון  את ׁשּזרקנ ּו וי ּגידּו העּלֹון, ׁשל ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּבית 

ל ׁשלח  יכֹולים אּתם אז ּבסדר , ּבעל ֹון, ּבזֹוהר ּדף (להפיץ)ּתע ׂשּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

רב העלֹונים, הערב עם  לה ּלחם צריכים ּכּולם ׁשּכת ּובה ּזה,ווככה  ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

מהימנא  הרעיא כהבטחת  ברחמים ! הגלות מן נצא הזוהר בזכות רק 
ּברחמי". מּגלּותא יפקּון ּדא  ְְְְֲִִִֵַָָָָ"ּבספרא

הקדוש זוהר של פינה ונחדיר - בעלוננו , הקדוש לזוהר  פינה שנכניס  ובכך
מאירים. החמה כאור  שבעתיים  ויהא זוהרים בנינים לאלפי נזכה - בלבנו,

- ולעודד  זוהר להפיץ וללמד, ללמוד  הדבר ! ובידינו קצר! הזמן עלון - בכל
ברינה. יבוא שמשיח ונזכה פינה , לזוהר נקדיש

החמה ,ו . ובאור הקדוש  בזוהר הרבניםכתוב רוב יהיו  המשיח ביאת לפני  כי
רח"ל, רב מהערב ישראל בביאור ומנהיגי כתבתי בשלח בפרשת והנה  -

פסוק  על הקדוש בזוהר  איתא  דהנה דר , מדר  בעמלק לה ' מלחמה הכתוב
ס"ז)זה ודרא (דף דרא בכל יהודה, ר ' אמר דר, מדר בעמלק לה ' מלחמה

בישא, זרעא מההוא בהו דלית  דר לך לית לעלמא , דאתיין  דרין  בכל
יתמו  כתיב ועלייהו אמר  יצחק רבי קרבא, בהו  אגח הוא בריך וקודשא 

הקדוש בזוהר איתא עוד - עיי"ש . הארץ , מן קכ:)חטאים דף רב(ח "ב דערב
משומדים ואפיקורסים מינים משומדים ומנהון לעכו"ם, דנתנסך יין  אינון 

כולה. התורה  שבכל לעבירות
החמה אור  הקדוש  הרמ"ק)ובספר בשם  נשא גויי (פ' הם רב  הערב וז"ל , כתב
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מ ֹוהר"ן, עּזּותּבלּקּוטי  צריְך רב, הערב עם לה ּלחם ׁשּבכדי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
א ֹומרּדקדּוּׁשה והגר"א  ּדקדּוּׁשה, ע ּזּות ּבלי להּלחם אפ ׁשר  אי  , ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

רב, וערב  עמלק  קליפת  ּגם הּוא  רב, הערב  עם נלחם ׁשלא  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּמי
יכ ֹול רק  ׁשהּוא יה ּודי ּכל  לקּׁשר  צריְך יה ּודי ׁשּכל  א ֹומרת  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹזאת 

הּקדֹוׁש. זֹוהר  ללמֹוד א ֹות ֹו ְְִִַַָָלהביא

ושם החיצונים. נשמת  ע "ב)הארץ ק"כ דף משפטים הקדוש זוהר מלחמה (על וז "ל
עמלק  וזרע  באלו, אלו נתערבו שכולם בישא, ערבוביא שהם בעמלק, לה'
ישראל פריצי  שהם  מכולם נחשבים שהם ישראל רשעי ויש  בהם, נתערב

יששכר  ובבני - וכו '. יצאו ממך ומחריביך אדר)מהרסיך חודש כתב,(מאמרי
הן  אפיקורסים, מוסרים מינים יושבים, הם בקרבנו אשר רב הערב כתות 
כאשר דע "ת, גימטריא ר"ב  ער"ב אחרא  דסטרא  הדעת  עמלק משורש המה 
אותן  וגם האפיקורסות, נתרבה הרבים בעוונותינו אשר הללו בדורות תראה
רעות בעצות מעליהם, עורם את לפשוט ישראל, על חמס כלי  דקיימין 

טובים לא יוסףבחוקים יעקב תולדות הקדוש בספר ועיין ע"כ. וד "ל ,
נ שא.פרשת

בראשית  פרשת חי קי"ג)ובזוהר הראשים(דף עם הדור רוב ועתה וז"ל, כתב
ויקהל לפרשת  בהשמטות  חיים דברי  ובספר  - ע"כ. רב, מערב הם שלהם
הדברי  וז"ל כו', רב מהערב  הרבנים רוב יהיו המשיח ביאת  דלפני וז "ל, כתב
דעבדי  חסדים  כל רב הערב אך קדושים בעצמן ישראל כי שם: חיים
שבדור  בתים והבעלי והחסידים שהרבנים בעליל כנראה עבדו, לגרמייהו 
וכל הציבור  על לשרור  ורוצים רב מערב רובן הרבים בעוונותינו  המה 
עובדים אם רק להתחבר אין ולכן וממון, כבוד לקבל לגרמייהו רק מעשיהם
עיי"ש ע "כ לעצמם, תועלת שום  לקבל לא לד ' נפשם  שמוסרים באמת 

- של עוד . הם בתים ובעלי הרבנים דרוב  נוראים, דברים זה מכל ונמצא
די  לא הרבים ובעוונותינו  גדולה, במלחמה נגדם ללחום וצריכים רב, הערב
להם ובונים אתם, קשר להם יש  אנשים הרבה אלא נגדם, נלחמים שאין 
כבוד שם להם ויש רב, כסף ממון  להם ונותנים גדולים, ופלטרין בנינים
לא בעניות יושבים לה' המקושרים האמיתיים והצדיקים וגדולה, ויקר
פעלים להרבות  כראוי , שמים לצרכי  ולעשות  לפעול להם אפשר ואי  עלינו

שמים. וליראת לתורה
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ּביבמ ֹותאמר ּו ע"א)חז"ל צז  - ע"ב ...(צו  מ ׁשּום : יֹוחנן ר ּבי אמר  ְֲִִִַַַָָָָָ
דבר ׁשאֹומרים חכם ּתלמיד ּכל יֹוחאי: ּבן ׁשמעֹון ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָר ּבי
אף ּבּקבר ... ּדֹובב ֹות ׂשפת ֹותיו - הּזה  ּבע ֹולם מּפיו ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָׁשמּועה 
ה ּזה ּבעֹולם מ ּפיהם  ׁשמּועה  דבר ׁשאֹומרים ּכיון חכמים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּתלמידי

ה ּמאמרׂשפתֹותיהם  ּבעל הּוא מי לכם ּתתאר ּו ּבּקבר. ּדֹובבֹות ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
לֹומדים  ׁשאנ ּו ידי  ועל הּׁשלֹום, עליו יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּזה ?

ּתֹורתי" "למדּו מּדֹותי ׁשנּו ּבני ּכבּקׁשת ֹו, ס"ז)ּתֹורת ֹו ,(ּגּטין ְְְִִִִִַַַָָָָָ

רּוח  נחת לנּו מחזיר  הּוא זה ידי ועל  ר ּוח, נחת  ל ֹו ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָועֹוׂשים
לפטר יכֹולני עצמֹו: על  ׁשאמר  ּכמ ֹו גדֹול, וכחֹו ּבעדנּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹּומתּפּלל

הּקדֹוׁש ּבּזהר  וכמבאר  ה ּדין. מן  העֹולם ּכל קל"ח .)את  דף ג' (חלק ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ה ּקֹודׁש: ר ּבי ּבלׁשֹון אמר  ּבּסֹוד ... א ּלא  מתק ּים הע ֹולם ואין ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשּתׁשמע, אמר  לא  לארץ ׁשיק ׁשיבּו, אמר לא לּׁשמים ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹׁשמע ֹון,

הע ֹולמ ֹות. קי ּומי אנ ּו ֲִֵֵֶָָָׁשהרי

ּבספרחזינן הּלּמּוד ׁשל  ּכח ֹו ועצּום ּגדֹול ּכּמה עד ה ׁשּתא  ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
הּקד ׁש, מלאכת  ע ֹוׂשי ידי את  לח ּזק אּלא לנּו אין ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹה ּזהר ,
אּמצּו הּקד ֹוׁשה, ּבעבֹודתם וחזק  וכח  אמץ להם ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלה ֹוסיף
ׁשמעֹון  ר ּבי ׁשל  א ֹור ֹו את  ּולהפיץ  להמ ׁשיְך עז וחגר ּו ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָֹמתנים
ּדאפׁשר, מה ּבכל ּולסּיע ּבעֹולם ּכחֹו לפרסם י ֹוחאי , ְְְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָֹּבר 

לק ּוד ׁש חילים ּולהר ּבֹות  חיל  לע ׂשֹות  ה ּואוהֹוסיפּו ּבריְך א ְְְְְְֲֲִִִִַַָָָ
מעפרא . ׁשכינ ּתא לא ּוקמא זּו,ואֹוריתא ּבׁשנה ׁשּנזּכה והלוואי ְְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

אמן. ּבימינּו ּבמהרה הׁשלימה לגא ּלה  יחד  לע ֹולםּכּלנ ּו ה ' ּבר ּוְך ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָֻֻ
ואמן: אמן לע ֹולם ה' ימל ֹוְך ואמן: ְְְְִֵֵֵֵָָָָָאמן

ויּקיראוהּננ ּו ר ּבא ּגברא האי הּמדר ׁש ּבית רב את  לבר ְך ּבּזה  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
ה ּזֹוהר למען והׁשּתּדל  ׁשּטרח על  ׁשליט"א  הּצּדיק  ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָהּגא ֹון
ע ׂשר הׁשבעה סּיּום ּבזכּות  ּובו ּדאי  ּומא ֹודֹו. לבבֹו בכל ְְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָהּקדֹוׁש
נזּכה הּזּו, ה ּגד ֹולה ה ּסּיּום ּוסעּודת  ּברּבים, הּקד ֹוׁש ה ּזֹוהר ּכל  ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָׁשל
ונזּכה ּבּמלכּות , רא ׁשֹונה  הּיֹוׁשבים הּמלְך ּפני  מר ֹואי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָלהי ֹות
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מׁשיח ּכבֹוד ּבהתּגּלּות  והּלויתן הּבר  הּׁשֹור  מ ּסע ּודת ְְְְְְְֱִִִִֶַַַַַַַָָלאכֹול 
אמן. ואמר ּו קריב ּובזמן ּבעגלא  ׁשּיהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָצדקנּו

ידעמ ֹורי  א ּתנ ּו להׁשּתּתף ׁשּזֹוכה ׁשּמי לכם ּתדעּו ור ּבֹותי, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּתֹורתֹוׁש ּבלֹומדינּו אּתנּו יֹוׁשב עלינּו ּתגן זכ ּותֹו הר ׁשּב"י ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

ר ּבי  הּקד ֹוׁש הּמק ּבל ּׁשּכתב אז ּולאיּכמ ֹו עלינּואברהם יגן זכּותֹו ְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָָֻ
ׁשל  זקנ ֹו הרב החיד "אאמן המק ּובל ּבׁשם ּגלאנטי, אברהם ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

ּבספר ֹו עלינ ּו, ּתגן החּמה"זכ ּותֹו ה ""אֹור  דמׁשכנאעל  "אּדרא ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
ע"ב) קכ"ג קדׁשֹו:,(ּדף ל ׁשֹון ׁשּנפטרוזה אחר  ה ּיֹום, עֹוד אפילּו ְְְְֲִִֶֶַַַַַָ

האּדרא, ּבדברי עֹוסקים ׁשאנּו זמן ּכל  מּבינינּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָר ׁשּב"י
ויׁשב  ּבראׁש, ּבעטר ֹותיו ּכמלְך מעּטר ׁשמעֹון ר ּבי ּבא - ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֻ"אתעטר "

הר ׁשּב"י עכל "ק .ּבגוון, ּבזכּות  ויתּפּלל  יבּקׁש ּכאׁשר  ּובוּדאי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָ
ּבּקׁשת ֹו. ותע ׂשה  ּתפּלת ֹו ְְְִִֵֵֶַַָָָָּתתק ּבל 

יזּכֹורר ֹואים אחד  ׁשּכל  הר ׁשּב"י , ׁשל  הּׁשלטים את ּכאן ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
א ּתנ ּו. נמצא ְְִִִֶַָָָׁשהרׁשּב"י

ּבּקה ּלהאני ּכאן להקים מאד  ׁשּכדאי גדֹול , דבר  לעֹורר רֹוצה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
לאברהם" "זכֹור הרׁשּב"יה ּקד ֹוׁשה ּבלילּכֹולל ׁשבּוע ׁשּכל , ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָ

זֹוהר ׁשעֹות ׁשלׁש ּברצף וילמד ּו ל ֹומדים, 10 יתא ּספ ּו ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹׁשּׁשי
ּבׁשנים ּבי ׂשראל  ּבתפּוצֹות  נֹוהגים ׁשהי ּו ּכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָהּקדֹוׁש,
ּביׂשראל, ערים ּבהר ּבה ּכבר ּזאת ׁשע ֹוׂשים ּוּכמ ֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹהקדמנּיֹות ,
לכל להיֹות  צריכים עיר  ׁשּבכל  ער ּוְך ּבׁשלחן ׁשּכתּוב ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֻּוּכמֹו
ּבלי  ּבּתֹורה וע ֹוסקים מּמלאכה ׁשּבטלים ּבטלנים, ע ׂשרה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּפח ּות 

ְַָָהפרעה.
אֹומרתוכל ּזאת ׁשע ֹות , ל ׁשל ׁש ׁשבּוע  ּכל  ש"ח  100 יק ּבל  לֹומד  ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

ש"ח. 400 ּתלמיד ּכל  יעלה ְְֲִֶֶַַָֹלחדׁש
ולעשֹותידּוע הּמצוה את  להחמיץ  ׁשלא  הּמצוֹות מּתנאי ׁשאחד ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

מי  ׁשּכל  מהּצּבּור מבק ׁשים אנחנּו לכן ּומּיד , ּתכף זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאת
למ  לתרם לׁשּלםׁשּיכֹול יצטרף  הּזּו הּקד ֹוׁשה הּתֹורה ען ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

מּמׁש. ּומּיד ּתכף זה את  לארּגן וׁשּיּוכלּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלאברכים ,



דמשפטים  ב 'סבא חלק הקבלה שסז זוהר

מ-200.000אני יֹותר  ּבחֹובֹות  ה' ּברּוְך אני גדֹול, סֹוד  לכם אג ּלה ְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָ
ּבּתחּתֹונים, ּדירה ה' ּבר ּוְך לי  ואין וגמחי"ם , לּבנקים ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָש"ח 
ה ּׁשם ירצה  אם אהיה  ּבעליֹונים ּדירה  לי להיֹות  ּכדי  ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאבל
הר ּבנית ׁשל  נׁשמתּה לטֹובת ש"ח 400 לתת  ׁשּמצטרף ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהראׁשֹון
ּכֹולל ׁשל  ה ּזה הּגדֹול למבצע  ע "ה, אליה ּו חּיים ר ּבי ּבת  ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּטֹובה

לאברהם. זכֹור  הקד ֹוׁשה ּבּקהּלה ּבאלעד ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָהרׁשּב"י

ּולכלוכל להצלחה הלימּוד  ּבתח ּלת  יזּכר  ׁשיתר ֹום אחד ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻ
י ֹוחאי  בר ׁשמע ֹון ר ּבי ּבזכּות  הּׁשם ּבעזרת ויזּכה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָהיׁשּועֹות,
ׁשלֹום עלי, ית ּפּללּו הלימּוד  ׁשלפני מבּקׁש ואני היׁשּוע ֹות , ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלכל
ח ֹוד ׁש ה ּזה בחד ׁש יתּברְך ה ּׁשם ּבעזרת ׁשאזּכה אסּתר, ּבן ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹיה ּודה 

אב ּקׁש אֹותּה ה' מאת ׁשאל ּתי לאחת  ּכלׁשבּתיאל ּול  יהוה  ּבבית  ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹ
ּבהיכל ֹו, ּולבּקר  יהוה ּבנעם לחזֹות  ח ּיי ּתב ֹות"ׁשבּת"י"ימי ראׁשי  ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹֹ

ּבקדּוּׁשהֹוחאי י'ןּב'מע ֹוןׁש'ֹורת ּת' י ׂשראל  עם ּכל  את לזּכֹות ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
קד ֹוׁשים ורק  א ְך ויהיּו רב הערב מן להּבדל  ׁשּיזּכּו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָעליֹונה
ּדף מליֹוני  ונפיץ ונתאחד  ּבֹוא ּו ּכן על לבּדֹו, לה' ּבלּתי  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַּוטה ֹורים
החיים. ּבעץ  וּיאחזּו יזּכּו י ׂשראל  עם ׁשּכל  ּכּלֹו, הע ֹולם בכל  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻהּיֹומי 
לאברהם" "זכֹור ה ּקדּוׁשה ה ּקה ּלה  ּכל את  ויׁשמר  יגן הּזה  ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹוהּדבר 
ק ׁשֹות ּגזר ֹות  מּכל ּולה ּׁשמר  להּנצל יׂשראל, ּכלל  ּכל עם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָיחד 

ּדמיטב. מיּלי  וכל  והצלחה ּברכה ׁשפע  לכ ּלם ויהיה ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻורע ֹות ,

אלי ?מי  להּׁשם ְִֵֵַַ

ּבק ֹודׁש:ּברּוכים  ואחריו  רא ׁשֹון? מצטרף  מי  - לה' ּתהיּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָ

בּקדׁש:מעלין ֲִֶַַֹ

ּפח ֹותצריכים עדה  אין חז "ל  ׁשאמרּו ּכמ ֹו קדֹוׁשה עדה  עכׁשו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ֲֵָָמעׂשרה.

הר ׁשּב"י ?מי  ׁשל  ׁשּתף  ע ֹוד  ְִִֶַָָֻ

ּומפסיד.ּוכבר לי ׁשֹומע  אדם אין ה ּוא , ּבר ּוְך הּקדֹוׁש הבטיח  ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ



ב 'שסח חלק הקבלה דמשפטים זוהר  סבא

מהרּבֹותי ּכל  - ּבחּיים הּגדֹולה הכי הכנסה ז ּו - ה ֹוצאה לא זּו ְְֲִִַַַַַַַָָָָָָֹ
ע ֹוׂשה ה ּבית מּׁשה ּבעל יֹותר  לעצמֹו ע ֹוׂשה ע ֹוׂשה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשאדם
גד ֹול י ֹותר  עני  לָך ואין הּבית ּבעל עם ע ֹוׂשה  העני העני  ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעם
הכי  לע ׁשיר  אֹותֹו ּתע ׂשה וע ּתה  ז ֹוהר , לֹומד  ׁשלא  ּבדעת ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמעני 

נאמר ועלי ָך הּקד ֹוׁש, זֹוהר  ׁשּילמד יט)הּגדֹול טו "ואם(ירמּיה  ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
תהיה". ּכפי מּזֹולל  יקר ְְִִִִֵֶָָּתֹוציא

הגּון ּובר ׁש"י אדם ּתֹוציא אם - מּזֹולל" ּיקר  ּתֹוציא "ואם ׁשם: ְְִִִִִִֵַָָָָָָ
ׁשאני  - ּתהיה " "ּכפי  למּוטב . ׁשּתחזירּנּו ר ׁשע  ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָמאדם

מבּטל ּה. ואתה ּגזרה ְְְְֵֵַָָָָגֹוזר

ּומק ּימיםּכל הּקד ֹוׁש זֹוהר  ול ֹומדים מק ׁשיבים חברים י ׂשראל  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָ
"ּבספרא ׁשאמר: ע"ה רּבנּו מ ׁשה מּפי  חּיים אלקים ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹּדברי

ּברחמי " גל ּותא מן יפק ּון  קכ"ד)ּדא נׂשא  מהימנא  ּבמהרה(רעיא , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹ
אמן. ְֵֵָָּבימינּו

”




