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ספר
זוהר המשיח

הּגליל ּבארץ הּמׁשיח  מל ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָיתּגּלה

קיט .) דף א ' (חלק  זוהר

ואמר,רבּ י ּפ ˙ח  כו )ׁ̆ מעוֹ ן  ̇ (וי˜רא א ּ̇ י  וזכר  ַ◌ƒ◌ƒ◌¿◌ָ◌ַ◌¿◌ָ◌ַ◌¿◌ָ◌ַ◌¿◌ƒ◌ֶ◌

ׁ̆ ני  בּ  אלּ א לּמ ה? בּ וא "ו מלא ̃ וֹ ב. יע ◌ֵ◌¿◌ƒ◌ƒ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌¿◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ƒ◌¿בּ רי˙י 

ׁ̆ ה וּ א אחד. חכמה ׁ̆ ל סוֹ ד [הם]. הוּ א דדים ¿̂◌ָ◌ƒ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌¿◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

בּ וֹ  ׁ̆ ּׁשוֹ רה הּמ ˜וֹ ם חכמה, ׁ̆ ל דּ רגּ ה  ׁ̆ ל ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌¿◌ָ◌ֶ◌ָ◌¿◌ַ◌ֶ◌ַה ּס וֹ ד

ׂ̆ ראל. י ׁ̆ ל ה גּ לוּ ˙ על נאמר זה  ּפ ס וּ ˜ אבל ◌ֵ◌ָ◌¿◌ƒ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌¡◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲֹ◌ֲ◌ַיע˜ב.

[בּ וֹ  ׁ̆ יּ ּפ ˜דוּ  זמן  אוֹ ˙וֹ  ה גּ לוּ ˙,  ֹבּ ˙ו ׁ̆ הם ◌¿◌ָ◌ƒ◌ֶ◌ַ◌¿◌ָ◌ַ◌¿◌ֵ◌ֶ◌¿◌ֶׁ̆ כּ 

בּ אלף  והוּ א וא"ו , ׁ̆ ל בּ ּס וֹ ד יּפ ˜דוּ  הם ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌¿◌ָ◌ֶ◌ַ◌¿◌ָ◌ƒ◌ֵֹ◌ֲ◌ַיע˜ב],

◌ƒ◌ƒ◌ַה ּׁשּׁשי.

זמן .וּ פ˜ידה וחˆי רגעים ׁ̆ ּׁשה וא"ו  ׁ̆ ל  בּ סוֹ ד  ¿◌ƒ◌ָ◌¿◌ֶ◌ָ◌ƒ◌ָ◌¿◌ָ◌ƒ◌ַ◌ֲ◌ƒ◌¿◌ַ◌

 ̇ ה דּ ל לבריח ׁ̆ נים ׁ̆ ּׁשים ׁ̆ ל ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ƒ◌¿◌ַ◌ֶ◌ƒ◌ƒ◌ָ◌ƒ◌ƒ◌¿◌ƒוּ בזמן 

 ̇ לב ּפ ˜ידה  הּׁשמים אהי י˜ים ה ּׁשּׁשי, ◌ַ◌¿◌ָ◌ƒ◌ƒ◌ָ◌ƒ◌¡◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ƒ◌¿◌ƒ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָבּ אלף 

 ׁ̆  ׁ̆ – זכירה  ל ּה  ׁ̆ יּ היה עד זמן  וּ מא וֹ ˙וֹ  ◌ֵ◌ָ◌ƒ◌¿◌ֶ◌ָ◌¿◌ƒ◌ֶ◌ַ◌ַ◌¿◌ֵֹ◌ֲ◌ַיע˜ב.

והם אחר וֹ ˙, ׁ̆ נים   ׁ̆  ׁ̆ זמן  וּ מאוֹ ˙וֹ  וחˆי. ◌ֵ◌¿◌ֵ◌ֲ◌ƒ◌ָ◌ֵ◌ƒ◌ֵ◌¿◌ַ◌ֵ◌ָ◌ƒ◌ָׁ̆ נים

וחˆי. ּ̇ ים  ׁ̆ וּ  [ ׁ̆  ׁ̆ [ו ◌ƒ◌¿◌ƒ◌¿◌ָ◌¿◌ַ◌ƒ◌ָ◌ֵ◌ƒׁ̆ בעים

קרבֹות ּבא ֹותם  י ּפל ּו מלכים  ְְְְְִִֵָָָׁשני 

הגּ ליל ,ּׁשיםׁ̆ בּ  ıבּ אר ׁ̆ יח הּמ  מל י˙גּ לּ ה  ׁ̆  ׁ̆ ו  ¿◌ƒ◌ƒ◌ָ◌ֵ◌ƒ◌¿◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ƒ◌ַ◌¿◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ƒ◌

ׁ̆ בעה יבלע מזרח בּ ˆד אחד  ◌ָ◌¿◌ƒ◌¿◌ָ◌ƒ◌¿◌ַ◌ƒ◌ַ◌¿◌ָ◌ֶ◌ָ◌¿וכ וֹ כב

ּ̇ היה ׁ̆ ח וֹ רה  ׁ̆ א ׁ̆ להב˙ ו ˆפ וֹ ן , ּ̂ ד מ  ◌ֶ◌¿◌ƒ◌ƒ◌ַ◌ָ◌¿◌ַ◌¿◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌¿◌ָ◌ƒ◌ָכּ וֹ כבים 

בע וֹ לם י˙עוֹ ררוּ  וּ ˜רבוֹ ˙ יוֹ ם, ׁ̆ ּׁשים בּ ר˜יע  לוּ יה ¿̇◌ָ◌ָ◌ָ◌ƒ◌ַ◌ƒ◌ƒ◌¿◌ָ◌ƒ◌¿◌¿◌ָ◌ָ◌

˜רבוֹ ˙. בּ א וֹ ˙ם יּפ לוּ  מלכים ׁ̆ ני וּ  ˆפ וֹ ן , ◌ָ◌¿◌ָ◌¿◌¿◌ƒ◌ƒ◌ָ◌¿◌ֵ◌¿◌ָ◌ַ◌¿לˆד

א וֹ ˙ּה ויזדּ וּ גוּ  לדחוֹ ˙ יע˜ב  בּ ˙ על העּמ ים כּ ל  ¿◌ƒ◌¿◌ַ◌¿◌ָ◌ָ◌ַ◌ƒ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֹƒ◌¿◌ָ◌

כּ ˙וּ ב, הזּ מן  א וֹ ˙וֹ  ועל מהעוֹ לם . ◌ָ◌ַ◌¿◌ַ◌ַ◌¿◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ[אוֹ ˙ם]

ל)[והי˙ה ] וּ מּמ נּ ה(ירמיה ליע˜ב היא ˆרה וע˙ ¿◌ָ◌¿◌ָ◌¿◌ֵ◌ָ◌ָ◌ƒ◌¿◌ַ◌ֲ◌ֹƒ◌ֶ◌ָ◌

ורוֹ ˆים מה גּ וּ ף ׁ̆ וֹ ˙ הנּ פ ּ̇ יּ מוּ  יס ואז ׁ̆ ע, ◌ƒ◌ָ◌ֵ◌ַ◌¿◌ָ◌ƒ◌¿◌ַ◌¿◌ַ◌¿◌ָ◌ֵ◌ַ◌¿◌ƒיוּ 

יע˜ב  לבי˙  ׁ̆ הנּ פ  [כּ ל – ל דּ בר  וסימן  , ׁ̆ ֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌¿◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ƒ◌¿◌ַ◌ֵ◌¿◌ƒ◌¿לה˙חדּ 

וכ˙וּ ב]הבּ אה ׁ̆ בעים , מו )מˆרימה כּ ל(ברא˘י˙ ַ◌ָ◌ָ◌ƒ◌¿◌ַ◌¿◌ָ◌ƒ◌¿◌ƒ◌¿◌ָ◌ָ◌

ׁ̆ ּׁשים  ׁ̆ נפ  כּ ל וגוֹ ', מˆרימה ליע˜ב הבּ אה  ׁ̆ ◌ƒ◌¿◌ַ◌¿◌ָ◌¿◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ƒ◌ƒֹ◌ֲ◌ַ◌¿◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַה נּ פ 

. ׁ̆  ׁ̆ ◌ֵ◌ָו 

העֹולם ּבכל יתעֹורר  הּמׁשיח   מל זמן ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּומא ֹותֹו

ל˙וֹ ׁ̆ בעיםבּ  י˙כּ נּ סוּ  העוֹ לם מלכי כּ ל  ׁ̆  ׁ̆ ו ¿◌ƒ◌¿◌ƒ◌¿◌ָ◌ָ◌ַ◌¿◌ֵ◌ָ◌ָ◌ƒ◌¿◌ַ◌¿◌¿◌

 ּבּ רו  ׁ̆ ּ̃ דוֹ  וה  רוֹ מי, ׁ̆ ל ה גּ דוֹ לה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌¿◌ƒ◌ַ◌¿◌ָ◌ֶ◌ƒ◌ָהעיר 

ויאבדוּ   ׁ̆ אלגּ בי ואבני וּ ברד  ׁ̆ א עליהם יע וֹ רר ◌¿ֹ◌¿◌ƒ◌ָ◌¿◌ֶ◌ֵ◌¿◌ַ◌¿◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌¿ה וּ א

ׁ̆ ם ל יגּ יעוּ  ׁ̆ א מלכים  לאוֹ ˙ם ּפ רט ◌ָ◌¿◌ƒ◌ֶ◌ַ◌ƒ◌ָ◌¿◌ָ◌¿◌ָ◌¿◌ָ◌ָ◌ֵמהע וֹ לם ,

 מל זמן  וּ מא וֹ ˙וֹ  אחרים. ˜רבוֹ ˙ לעוֹ רר  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌¿◌ֵ◌ƒ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌¿◌ֵ◌¿◌¿◌¿◌ַ◌¿ויחזרוּ 

כּ ּמ ה עּמ וֹ  וי˙כּ נּ סוּ  העוֹ לם, בּ כל  י˙ע וֹ רר ׁ̆ יח ◌ָ◌ַ◌ƒ◌ַ◌ƒ◌¿◌ֵ◌¿◌ָ◌ָ◌ָ◌¿◌ƒ◌¿◌ַ◌¿◌ƒ◌ָ◌ַה ּמ 

בּ ני  וכל הע וֹ לם , ס וֹ פי מכּ ל  חילוֹ ˙ וכּמ ה ◌ֵ◌¿◌ָ◌¿◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ƒ◌¿◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ƒ◌ַעּמ ים

מ˜וֹ מוֹ ˙. אוֹ ˙ם בּ כל י˙כּ נּ סוּ  ׂ̆ ראל ◌¿◌ָ◌ָ◌¿◌¿◌ַ◌¿◌ƒ◌¿◌ָ◌ֵ◌ƒי

ועל ה' על יחד נ ֹוסדּו ורֹוזנים ארץ מלכי  ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָיתי ּצב ּו
ְִמ ׁשיח ֹו

ּ̇ ˙חבּ רעד וא"ו  אז למאה. ׁ̆ נים אוֹ ˙ן  ׁ̆ למוּ  ׁ̆ יּ  ַ◌ֶ◌ƒ◌¿◌¿◌ָ◌ָ◌ƒ◌¿◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ƒ◌¿◌ַ◌ֵ◌

ואז ה"א, סו )עם  אחיכם(י˘עיה  כּ ל  א˙ והביאוּ  ƒ◌ֵ◌¿◌ָ◌¿◌ֵ◌ƒ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌

ׂ̆ ראל] [י ׁ̆ מעאל  י וּ בני וגוֹ '. לה' מנחה הגּ וֹ ים ◌ֵ◌ָ◌¿◌ƒ◌ָ◌ַ◌ƒ◌ƒ◌¿◌ָ◌ַ◌¿◌¿◌ֵ◌ƒ◌¿◌ָ◌ֵ◌ƒמכּ ל 

ע ּמ י  כּ ל עם  [עליהם ] לה˙עוֹ רר זמן  בּ אוֹ ˙וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ƒ◌ƒ◌¿◌¿◌ַ◌¿◌ƒ◌¿◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ƒ◌ֲע˙ידים

ׁ̆ כּ ˙וּ ב ׁ̆ לים, ירוּ  על לבא יד)העוֹ לם (זכריה  ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌¿◌ָ◌ַ◌ƒ◌ֶ◌ָ◌

וגוֹ '. לּמ לחמה ׁ̆ לים ירוּ  אל  הגּ וֹ ים  כּ ל א˙ ּ̇ י ◌¿◌ָ◌ָ◌¿◌ƒ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ƒ◌ֶ◌¿◌ָ◌ַ◌ƒ◌ַ◌ƒ◌¿◌ַ◌ָ◌¿ואספ 

ב )וכ˙וּ ב נ וֹ סדוּ (˙הלים ורוֹ זנים ıאר מלכי ּ̂ בוּ  י˙י ¿◌ָ◌ƒ◌¿◌ַ◌¿◌ַ◌¿◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌¿◌¿◌ƒ◌¿◌

 ̃ ׂ̆ ח י בּ ּׁשמים ׁ̆ ב  יוֹ  וכ˙וּ ב ׁ̆ יחוֹ . מ  ועל ה' על ◌ָ◌¿◌ƒ◌¿◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ƒ◌ƒ◌¿◌ַ◌¿◌ַ◌ַ◌ָיחד

ילעג למוֹ .ה ' ƒ◌¿◌ַ◌ָ◌

ׁ̆ אחר וּ לחדּ  לה˙חבּ ר ּ̇ ˙עוֹ רר  ˜ט נּ ה וא"ו  ּכ ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌¿◌ַ◌ָ◌ƒ◌¿◌ֵ◌¿◌ƒ◌¿◌ַ◌ֵ◌¿◌ַ◌ֵ◌

העוֹ לם , א˙  ׁ̆ לח דּ  כּ די ׁ̆ נ וֹ ˙ י ׁ̆ היוּ  ׁ̆ מוֹ ˙ ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌¿◌ֵ◌¿◌ָ◌¿◌ָ◌ֶ◌ָ◌¿נ 

ׁ̆ כּ ˙וּ ב ˜ד)כּ מוֹ  יהי (˘ם  וכ˙וּ ב ׂ̆ יו . בּ מע ה' ׂ̆ מח י ¿◌ֶ◌ָ◌ƒ◌¿◌ַ◌¿◌ַ◌ֲ◌ָ◌¿◌ָ◌¿◌ƒ◌

ה' ׂ̆ מח י  כּ ראוּ י. לה˙חבּ ר לעוֹ לם, ה' ◌ַ◌¿◌ƒ◌¿◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ƒ◌¿◌ָ◌¿◌¿כבוֹ ד 
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בא, היה שותף לקירוב הגאולה: 
תרמו אל מפעל הזוהר העולמי ותהיו שותפים לחלוקת דפי זוהר יומי ספרים ועלונים בחינם,  ובכך אתם נוטלים חלק  עצום בקירוב 

הגאולה ושכר אינסופי  ונצחי בעולם הבא, ולכשיגיע המשיח, יצביע על כל שותף ויאמר "בזכותך הגעתי". 

 ̇ בריּ וֹ  יהיוּ  ׁ̆ כּ לּ ם ו  לעוֹ לם, אוֹ ˙ם להוֹ ריד ׂ̆ יו , ◌ƒ◌ָ◌ָ◌ָ◌¿◌ֶ◌ֻ◌ָ◌ƒ◌¿◌¿◌ƒ◌¿◌ָ◌ֲ◌ַ◌¿בּ מע

יחד. הע וֹ למ וֹ ˙ כּ ל א˙ לח בּ ר  ׁ̆ וֹ ˙ ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌¿◌ָ◌ֲחד

הּׁשּׁשי ׁ̆ ריהםא האלף בּ סוֹ ף  ׁ̆ יּ ּׁשארוּ  א וֹ ˙ם  כּ ל ַ◌¿◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ƒ◌ָ◌ֲ◌¿◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ƒ◌ƒ◌

אחד  יוֹ ם ה וּ א אז ׁ̆ הרי ׁ̆ בּ ˙, ל ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌¿◌ֵ◌ָ◌ƒ◌¿לה כּ נס

 ̇ ׁ̆ וֹ  חד ׁ̆ מ וֹ ˙ נ  ולל˜ט כּ רא וּ י להזדּ וּ ג לבדּ וֹ , ּ̃ בּ "ה ◌ָ◌ֲ◌ָ◌¿ֹ◌¿◌ƒ◌¿◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌¿◌ƒ◌¿◌ַ◌¿◌ָ◌ָ◌ַל

ׁ̆ וֹ נה , ברא ׁ̆ ארוּ  ׁ̆ נּ  אוֹ ˙ם  עם  בעוֹ לם ◌ָ◌ƒ◌¿◌ָ◌ָ◌ƒ◌ָ◌ֶ◌ƒ◌¿◌ֲ◌ָ◌ƒ◌ֶׁ̆ יּ היוּ 

ד)ׁ̆ כּ ˙וּ ב והנּ וֹ ˙ר(י˘עיה  בּ ˆיּ וֹ ן  ׁ̆ אר  הנּ  והיה ֶ◌ָ◌¿◌ָ◌ָ◌ַ◌ƒ◌¿◌ָ◌¿◌ƒ◌¿◌ַ◌ָ◌

לחיּ ים הכּ ˙וּ ב כּ ל לוֹ  יאמר   ׁ̆ ˜דוֹ  ׁ̆ לם  ◌ƒ◌ָ◌ַ◌ƒ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ƒבּ ירוּ 

ׁ̆ לם. ◌ƒ◌ָ◌ָ◌ƒבּ ירוּ 

`
ּב זה  רא ׁשֹון ח ּבּור  לח ּדׁש ׁשּזכינ ּו חלקנ ּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָא ׁשרי 

בּגלּות ׁשכינה  ְְִִַָָָלהאיר 

רי"ט .) דף (פנחס מהימנא רעיא במדבר זוהר

ואדםא וֹ י האבוֹ ˙ ׁ̆ יּ ל˜וּ  ׁ̆ גּ וֹ רמים לדּ וֹ ר ◌ָ◌ָ◌¿◌ָ◌ָ◌¿◌ƒ◌ֶ◌ƒ◌¿◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָלהם

ׁ̆ אין  ׁ̆ בּ יניהם , ּ̂ דּ י˜ים ה  ואלּ ה ׁ̆ וֹ ן  ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ƒ◌¿◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ƒ◌ƒ◌ָהרא

ׁ̆ הם ואדם , לאבוֹ ˙ אלּ וּ  ˆדּ י˜ים בּ ין  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌¿◌ָ◌ָ◌ֵ◌ƒ◌ƒ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌¿◌ַהפרדה 

ׁ̆ לּ הם והיּ גוֹ ן  ּ̂ ער וה וה דּ ח˜ ׁ̆ לּ הם, ׁ̆ מ וֹ ˙ ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌¿◌ַ◌ַ◌ַ◌¿◌ַֹ◌ַ◌¿◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌¿נ

א לּ וּ  נחלים ׁ̆ ה יּ ם , כּ מ וֹ  וּ לאדם. לאבוֹ ˙ ◌ֵ◌ƒ◌ƒ◌ָ◌ָ◌¿◌ָ◌ָ◌¿◌ֶ◌ַ◌ָ◌¿◌ָ◌ƒ◌ַמגּ יעים

וּ מלכלכים עכ וּ רים  חוֹ זרים אם מּׁשם, ◌ƒ◌ƒ◌ָ◌ƒ◌¿◌ƒ◌ֲ◌ƒ◌¿◌ֻ◌¿◌ָ◌ƒ◌¿◌ֶׁ̆ יּ וֹ ˆאים 

וּ בכח ׁ̆ לּ הם.  ּולכל ו מעכיר וּ ˙ נ וֹ טל ה יּ ם הרי ◌ַֹ◌¿◌ֶ◌ָ◌ֶ◌¿◌ƒ◌¿◌ƒ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַליּ ם ,

 ̃ וזוֹ ר ׁ̆ לּ הם   ּלכלו ס וֹ בל א  ּ̃ יף ,  ּ̇ ׁ̆ הוּ א ◌ֵ◌¿◌ֶ◌ָ◌ֶ◌¿◌ƒ◌ֵ◌ƒ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַה יּ ם 

וז כּ ים ˆל וּ לים  הנּ חלים ׁ̆ ארוּ  ונ  החוּ ˆה, ◌ƒ◌¿◌ֲ◌ַ◌¿◌ָ◌ƒ◌¿◌ƒ◌¿◌ַ◌ƒ◌¿◌ָ◌ַא וֹ ˙וֹ 

. ּלכלו ◌¿◌ƒ◌ֵמאוֹ ˙וֹ 

כּ כּ מוֹ  ּ̃ טנּ ים, ה  בניה לכל וּ כי ּ̃ ה  מנ ׁ̆ אּמ א ¿◌ֶ◌ƒ◌ָ◌¿◌ַ◌ָ◌ƒ◌¿◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌¿◌ַ◌ƒ◌ָ◌

בּ ני  ׁ̆ ל ולכלוּ כים חטאים מטהרים ◌ֵ◌¿◌ֶ◌ƒ◌ֲ◌ָ◌ƒ◌¿◌ƒ◌¿◌ƒ◌ֲ◌ַ◌¿◌ָ◌ָהאבוֹ ˙

ׂ̆ יהם , בּ מע ̂ דּ י˜ים בּ הם ׁ̆ נּ מˆאים כּ  ׂ̆ ראל, ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌¿◌ƒ◌¿◌ָ◌ֵ◌¿◌ֶ◌ƒ◌¿◌ָ◌ƒ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ƒ◌ƒי

אין  זמן  ̇ וֹ  בּ אוֹ  דּ וֹ רם. על יּס וּ רים לסבּ ל ◌ֵ◌ַ◌¿◌¿◌ָ◌ַ◌ƒ◌ƒ◌¿◌ֹƒ◌ƒ◌ָ◌ֲחז˜ים 

סיני  לוֹ , ואמר וּ  וּ ברכ וּ הוּ , כ לּ ם בּ א וּ  בּ הם . ◌ַ◌ƒ◌¿◌ָ◌¿◌¿◌ֵ◌ָ◌ֻ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌¿◌ַהפרדה 

בּ פיו , מדבּ ר˙ ׁ̆ כינ˙וֹ  וּ  ה וּ א   ּבּ רו  ׁ̆ ּ̃ ד וֹ  ׁ̆ ה  ◌ƒ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌¿◌ƒ◌ָ◌¿◌ַ◌ֶ◌ֶ◌¿◌ƒסיני,

ׁ̆ זּ כינ וּ  חל˜נ וּ  ׁ̆ רי א בּ כּ ל? לפניו  לעמד יכ וֹ ל ◌ƒ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֹ¿◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌¿◌ֵ◌ֶ◌¿◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ƒמי 

ב גּ לוּ ˙. ׁ̆ כינה להאיר  ּב זה ׁ̆ וֹ ן  רא חבּ וּ ר  ׁ̆ ◌ָ◌ַ◌ָ◌ƒ◌ƒ◌ֶ◌¿◌¿◌ָ◌ƒ◌¿◌ƒ◌ֵ◌ַ◌¿לחדּ 

הּקד מנ ֹורה ׁשּכן  ּבכלּכל  מאירה ׁשחכמתֹו ֹוׁשה, ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָ
אחריו ׁשהי ּו ֲֶַַָָהּדֹור ֹות 

כּ לאמר בּ זמנּ ם, היי˙ם  דּ וֹ ר כּ ל ׁ̆ ל רבּ נים להם , ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ƒ◌ֶ◌ָ◌¡◌ƒ◌ֶ◌ƒ◌¿◌ַ◌ָ◌ָ◌

בּ כל מאירה ׁ̆ חכמ˙וֹ  ׁ̆ ה, ּ̃ דוֹ  ה מנ וֹ רה ◌ָ◌¿◌ָ◌ƒ◌¿◌ָ◌¿◌ָ◌ֶ◌ָ◌¿◌ַ◌ָ◌¿◌ֵ◌ֶׁ̆ כּ ן 

 ּבּ רו  ׁ̆ ּ̃ דוֹ  ל דמי ּ̇ נ וּ   ּ̇ אל אחריו , ׁ̆ היוּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ƒ◌¿◌ֳ◌ƒ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַה דּ וֹ רוֹ ˙

 ׁ̆ ּ̃ ד ה  ר וּ ח  עליו  יערה עד ּ̇ וֹ רה בּ  ̇ וֹ )הוּ א  ׁ̆ כינ ,(אל ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌¿◌ƒ◌ָ◌

הּפ נים ׂ̆ ר בּ מטטרוֹ "ן   ׁ̆ ּ̇ ּמ   ׁ̆ לה ׁ̆ וּ ˙ ר  אין  ◌ƒ◌¿◌ַ◌ֵ◌ƒ◌¿◌ַ◌¿◌ַ◌ַ◌ָ◌ƒ◌¿◌¿◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁ̆ הרי

. מ ׁ̆ בּ  רמוּ זים ׁ̆ לּ וֹ  ׁ̆ אוֹ ˙יּ וֹ ˙ ,ל ◌¿◌ƒ◌ֶ◌¿◌ƒ◌¿◌ƒ◌ֶ◌¿◌ַר˜

הּגאּלה  ּתבא  ּבתר ּועה הּגל ּות. התקרבּות ְְְְְִִִַַָָָָָָֹֻׁשברים

 ̇ ̃ וכע דּ פ עלה מעלוֹ ˙ בּ כ ּמ ה לדע˙ ר וֹ פא ריˆ ¿◌ָ◌ֵ◌ָ◌ƒ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌¿◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌

עליו ׁ̆ נּ אמר אדוֹ ם , בּ גלוּ ˙ החוֹ לה ◌ָ◌ָ◌ַ◌¡◌ֶ◌ֶ◌¡◌ָ◌¿◌ֶ◌ַאוֹ ˙וֹ 

ה˙כּ נּ סוּ  רוֹ פאים כּ ּמ ה ׁ̆ הרי אני. אהבה ◌¿◌ַ◌¿◌ƒ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌¿◌ƒ◌ƒ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶׁ̆ חוֹ ל˙

ו א הלּ לוּ , בּ דּ פי˜וֹ ˙ ׁ̆ לּ וֹ  החלי ס וֹ ף לדע˙ ◌¿◌ָ◌ַ◌ƒ◌ֶ◌ַ◌¿◌ƒֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָעליו 

א חוֹ לה אוֹ ˙וֹ  ׁ̆ דּ פ˜ בּ הם ׁ̆ יּ וֹ דע מהם אחד ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהיה 

 ̃ ˜˘ר" ׁ̆ ל  דּ פי˜וֹ ˙  ׁ̆ ׁ̆ יּ  בּ וֹ , לדע˙ בּ ˜י רוֹ פא ◌ֶ◌ƒ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌¿◌ƒ◌ָ◌ֵ◌ָכּ ל

עליהם  אמר  ׁ̆ הנּ ביא ˜ר"˜, כו )˜˘"˜ כּ מ וֹ (י˘עיה  ֶ◌ַ◌ָ◌ƒ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌¿◌

בּ חבליה.  ̃ ּ̇ זע ּ̇ חיל  ללד˙ ּ̇ ˜ריב ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌¿◌ƒ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ƒ◌ƒ◌¿◌ַ◌ָ◌ָהרה

ּבעמלק לה' ְֲִֵַַָָָמלחמה

ׁ̆ הםוכלּ ם ׁ̆ ה ,  ׁ̆ בּ  כּ לוּ לים ׁ̆ וֹ פרוֹ ˙, ׂ̆ רה ע ¿◌ֻ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌¿◌ƒ◌ƒ◌¿◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

ּ̇ רוּ עה. ׁ̆ ברים  ּ̇ ˜יעה ׁ̆ הוּ א ˜˘"ר, ◌ָ◌¿◌ƒ◌ַ◌ֶ◌¿◌ƒ◌ָ◌¿◌ָ◌ƒסימן 

 ̇ ה˙˜רבוּ  ׁ̆ ברים הגּ לוּ ˙, אר נראי˙ ◌¿◌ָ◌¿◌ƒ◌ָ◌ƒ◌¿◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌¿◌ָ◌ƒ◌ƒ◌¿וּ ˙˜יעה

אחר דח˜ ׁ̆ נּ ראה הגּ א לּ ה, ּ̇ בא  בּ ˙רוּ עה  ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌¿◌ƒ◌¿◌ָ◌ָ◌ַֹ◌¿◌ֻ◌ָ◌ֶ◌ƒ◌ָ◌ַה גּ לוּ ˙.

ׁ̆ ּׁשאר כּ יון  ׁ̆ וּ דּ אי לזה, זה בּ ין  רוח ואין  ◌ָ◌¿◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌¿◌ַֹדּ ח˜,

מ˜רב  דּ ח˜ם בּ גּ ל וּ ˙, ׂ̆ ראל י  ̇ א מעכּ בים  ◌ֵ◌ָ◌¿◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌¿◌ƒ◌¿◌ַ◌¿◌ƒ◌ֶ◌ƒ◌ַעּמ ים

בּ וֹ  זה , אחר זה  הדּ פ˜ מהירוּ ˙  ּכ גּ ם  הגּ אלּ ה . ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ƒ◌¿◌ָ◌ַ◌ָ◌ֻ◌¿◌ַ◌ֶ◌ָלהם

לזה. זה בּ ין  רוח  ׁ̆ אין  אחר האדם,  ׁ̆ נפ  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵיוֹ ˆא˙

ּ̇ ˜יעה˜˘ר"˜ ̆ "ר, ˜ ׁ̆ ּׂשם הוּ א ˜ר"˜, ˜"˘˜ֶ◌ָ◌¿◌ƒ◌ָ◌

מן  ׁ̆ ˜ר בּ וֹ  ׁ̆ יּ עבר ּ̇ רוּ עה, ◌ƒ◌¿◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ֶ◌ƒ◌ָ◌¿ׁ̆ ברים 

ׁ̆ בוּ ע  ׁ̆ בּ וֹ  –העוֹ לם, יז)ה  לה'(˘מו˙ מלחמה ָ◌ָ◌ֶ◌¿◌ָ◌ƒ◌¿◌ָ◌ָ◌ַ◌

וכפ וּ ל , ׁ̆ וּ ט, ּפ  ׁ̆ יר בּ עוֹ לם י˙ע וֹ רר ◌ָ◌¿◌ָ◌ƒ◌¿◌ֵ◌ָ◌ָ◌ƒ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַבּ עמל˜.

י', ׁ̆ לּ וֹ : אוֹ ˙יּ וֹ ˙ עוֹ לה ׁ̆ ה וּ א  וּ מרבּ ע , , ׁ̆ ׁ̆ לּ  ◌ֶ◌ƒ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֻ◌¿◌ָ◌ֻ◌¿וּ מ 

ˆדּ י˜ים וּ בכן  – זמן  בּ א וֹ ˙וֹ  ע"ב. – יהו"ה  יה"ו, ◌ƒ◌ƒ◌ַ◌ֵ◌¿◌ַ◌¿◌¿י"ה,

יגיל וּ . בּ רנּ ה וחסידים יעלוֹ זוּ  ׁ̆ רים וי ׂ̆ מחוּ  וי ◌ƒ◌¿◌¿◌ƒ◌¿◌ָ◌ƒ◌ָ◌ƒ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ƒ◌ƒ◌¿◌ƒ◌ָ◌ָ◌ƒירא וּ 

חרב  ̃ "ב, ע ׁ̆ לּ וֹ  ˜דם  ה ּׁשּׁשי. אלף – ּ̇ וֹ ספ˙ ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ƒ◌ƒ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶו '

יהיה רע"ב ׁ̆ לוּ ם  ּ̇ עד וּ לאחריו , ׁ̆ ה ּמ ˜דּ  ◌ֶ◌¿◌ƒ◌¿◌ָ◌¿◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌¿◌ָ◌ָ◌ƒ◌ַ◌ֵבּ י˙

ׁ̆ כּ ˙וּ ב זה וּ  טז)ער"ב. ה'(˘ם  כּ י ּ̇ ם וידע  ערב ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ƒ◌ַ◌¿◌ֶ◌ƒ◌

וגוֹ '. א˙כם מד)ה וֹ ˆיא  ̇ ̇ (ברא˘י א ערב  ּעב ד כּ י ƒ◌ֶ◌¿◌ֶ◌¿◌ƒ◌ַ◌¿◌¿◌ָ◌ַ◌ֶ◌

מהימנא)וגוֹ '.הנּ ער רעיא  כאן (עד ַ◌ַ◌ַ◌¿◌




