
ר ַ‰ּז…ַ‰ר פ∆ ס≈
‡ ָ̇ יעּו ƒנ ¿̂ ָר‡ „¿ פ¿ ƒס

י ƒ̃ ל… ¡‡‰ָ ‡ ּנָ ַּ̇ רו… ַ‰ ּב¿ ƒר ח ∆ ׁ̆ ‡ֲ
ָיָע"ָ‡ ָח‡י ז¿ ר יו… ן ּבַ עו… מ¿ ƒׁ̆ י  ƒַרּב 
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ׁ̆ ˙ובב"‡ מ∆ ׁ∆̆ י˙  ּ בעי‰"˜ ב≈

סיון ˙˘ע"ב לפ"˜



דצניעתא  דצניע תא ְְְִִָָספרא לספרא 1|מבא  ְְְְִִָָָ

דצניעוּ תא לספרא מב וֹ א

רי איתא הית  האריז"ל, תבי  ְְֱֲִִִֵַָ

מ ה  ניצץ יחאי ר ְִִֶַָֹמען

עה ן  על הלם, עליו  ינספראר" ְִֵֵַַַָָָָָָ

נגד רקים חמה   ְְְְֲִִִֶֶֶָָָדצניעתא"

רה חמי  הרה חמה  והית , ְֱֲִֵֶֶַָָָ

ן על  ונס ר, נגלה  י ְְְְִִֵֵֶַַָָָהדה 

ל פרא רקים  חמ ה ה א ם ְְְֲִִִַָָָָָעה

לנסר  נחב  הא ְְְְְִִֶֶָָָדצניע תא 

ם דה ההר והגם ְֲִֶַַַַַַַָָֹהס רת ,

זה ל עם נס ר, הא  נסר הגלה י ְְְִִִִֵֶֶַָָָ

הד ת. וסד ְְִִַַָה סרים

  

 

  :תהוצא

 
 "חברה מזכי הרבים העולמי"י "שע

  מפעל עולמי להצלת הדת
 צ רבי שלום יהודה גראס"מיסודו של הגה

  א"שליט מהאלמין ר"אדמו מרן ק"כ

MIFAL HAZOHAR HOILUMI 
C\O CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI 

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross 
The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin  

  
 

 
 

  ,וידידים החברים לכל ,ב˘מחו˙, מדר˘ו˙ בב˙י, כנסיו˙ בב˙י
 א"בב ˘לימה הגאולה ל˜רב ,מי˘ראל ואחד אחד ולכל

  

 הסכמה מכתבי
 הספרים בשאר בדפוס באו כבר ישראל מגדולי

  .ולכאן לכאן עולה אחד וזכרון - לאור שהוצאנו

 

 :מסובסד במחיר הספרים לקנות
 ו"הי ראובן פנחס' ר של הספרים חנות אצל

 ברק בני 74 השומר ברחוב

 "העולמי הזוהר מפעל "אצל או
 ישראל ארץ שמש בית רמת 24/8 לכיש נחל רחוב

 02-995-1300: פקס / 054-843-6784: טל

Cong. Of Holmin, Nachal Lachish 24/8 
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel 
Tel: 054-843-6784 / fax: 02-995-1300 

hazohar.com@gmail.com 

"מפעל הזוהר העולמי"
רחוב נחל לכיש 24/8

רמת בית שמש אר� ישראל
טל: 054-843-6784 / פקס: 02-995-1300

hazohar.com@gmail.com

תוכן הספר
 מבוא לספרא דצניעותא
 הקדמה א' לספרא דצניעותא
 הקדמה ב' לספרא דצניעותא
  מחולק  - דצניעותא  ספרא 

לימי השבוע
 למנצח בצורת המנורה



דצניעתא  דצניע תא ְְְִִָָספרא לספרא 1|מבא  ְְְְִִָָָ

דצניעוּ תא לספרא מב וֹ א

רי איתא הית  האריז"ל, תבי  ְְֱֲִִִֵַָ

מ ה  ניצץ יחאי ר ְִִֶַָֹמען

עה ן  על הלם, עליו  ינספראר" ְִֵֵַַַָָָָָָ

נגד רקים חמה   ְְְְֲִִִֶֶֶָָָדצניעתא"

רה חמי  הרה חמה  והית , ְֱֲִֵֶֶַָָָ

ן על  ונס ר, נגלה  י ְְְְִִֵֵֶַַָָָהדה 

ל פרא רקים  חמ ה ה א ם ְְְֲִִִַָָָָָעה

לנסר  נחב  הא ְְְְְִִֶֶָָָדצניע תא 

ם דה ההר והגם ְֲִֶַַַַַַַָָֹהס רת ,

זה ל עם נס ר, הא  נסר הגלה י ְְְִִִִֵֶֶַָָָ

הד ת. וסד ְְִִַַָה סרים



דצניעתא  ְְְִִָָספרא דצניע תא |2 לספרא ְְְְִִָָָמבא 

מעטחמ הודע ללים א רקים ְְְְֲִִִִֵַָָ

קרי וכל  הזהר ותני  הזהר ְְְִִֵֵַַַַָָֹֹל

ללמד הא ד ל ויק ן האציל ת, ְְְֲִִִִֵָָדרי 

דצניעתא מפרא אחד  רק ים ,כל ְְְְִִִֶֶֶָָָָ

ברא ם היקים  ל  לנ יל ְְִִִַַָָָָֹכבר

מס ל הא  הזהר ן  החי האר"י  ְֲִֶַַַָָָָָָֹֻמרן 

המה, לטהרת  ידע אד ה"ה  "ורק  ְְְְֳֵַַַַַָָָָָֹ

לכל רא ה א הה  הלימ ד ְִֵֶֶֶַַָֹעסק 

החים )היקנים " עץ  ר – הרמח"ל ,(לן ְִִִֵֶֶַַַַַַָ

,א רקים חמה וכה ה  אחת ְְְֲִִֵַַַַַָָָָועל

זהב יערכה לא בה  ל מ ְֲֵֶֶַַַָָָָָָֹא ר

ז. הפר כלי  האריז"ל למיד את (לן  ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

דצניעתא  .)הפרא  ְְְִִַָָ

מצותיוכתב  נתיב  החד ספר (נתיב ְְְְִִִִֵֶֶַ

ג') את ב' ודעשער :נל וזה ,ְְְֶַ

וחב  דל וחב  הזהר ספר ְְִִִֵֶֶַַָל 

דצניעתא  דצניע תא ְְְִִָָספרא לספרא 3|מבא  ְְְְִִָָָ

מצות הל  האר"י מרן  תבי ל  ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹיד

"עה הרה"לדבקה בנתיב  (ביל . ְְְְְֲִִֵַָָָ

י')א  א ת ל ןתב ' מתיק ת עסק" ְְְִִַָָָ

ה רה סדת ל באר ְֶַַַָהז הר

טעמ" ואי , מתקים "במ ְְְֲִִִַַַָ"מת קים

יתמתק אלא כל ה '", טב י  ראְְְְִִֵֶַָ

אחר, לאי רגע יתה מ ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָה ינים

הינים ממיק זה  ומח , רחב ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָלב

הלת, מית בספר ורת ע"ל . ְְְְְִִֵֵֶַַַַ

ט ב  ועה מרע ס"א)סר ס' תב :(ף ֲֵֵַַַָָ

מ סרים מים יראת   ל הזהר ְִִִֵֶַַַַָָספר

ק מה, ער לדלים  לק אי ְְְִִֵֵַָָ

ה רא לעבדת  מ ערה  וכל ְְֲֵֵֶַַַַָָָָאבר

מ בר ה א ר.ל"ע , ְַַָָ

עמר )למהוּ בתפארת וזה (ל"ג תב  ְְֶֶַָָֹֹ

פרים מב אר :נ ְְְִַָָל
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זה, כא)הרמז לא רק אל 'י")'ברים  ְִִֶֶֶֶֶָָָֹ

ב ת 'זרע'ימ'חת כ ספי ,יחאי" ְִִִֵֵַַָָ

היה הא  י למא ר מת נ רמ ְֲִִִֵֶֶֶָָָ

 ינר זכתע"המ ה מהימנא רעיא ְְְֲֵֵֶַַָָֹ

האים לכל  לעזר להי ת , לנ ְְְִִֵֵֶַָָָעמד 

לז ירא , חסיד ם  א ר ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָל הר,

הזה "ק י ד ידי על מת מבאר נ , ְְְִִֵַַַָָֹ

קכ "ד:)זה"ק א(דר ספרא זכ ת ְְְְִִִַַָָָ

רא י  הרמז וזה  גלתא, מן ְְְִִֵֶֶֶָָָָיפקן 

פס ק ט')ב ת  ב ' רק  א  גלי ר'"(מאל ְְְֵֵֵֶֶַָ

י"מר י 'סידיוח ' "זהר" ימטרה  ְְֲִִִִִַַָָֹ

 הארות

ידמ"א. ח עיר" אמר: הסק ְְְִִֵֵֶֶַַָָָוהמ
אי דה זהר ללמד רצה א מי ְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹלרז
תא קרא והסק הזהר ל האר את ְֵֶֶַַַָָל
ע"ל למד, ואינ מוד ,ח הב ְְֵֵֵֵֶַַַַָָֹרע

ערבת. בי ֲֵֵֶַָספר
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הענינים כל העה  ה מירה  ְְְְִִִַַָָָָָֻה א

נ מתם  לזנע עמד דע  ת זכ ְְְִִֵֵֶַָָָ

ע"ל. עלם, יס ד ציק בחינת ְְִִִִַַַַָָמיד 

יכרוּ בספר מעןני רי תב , ְְִִִֵַַָָָ

 הקרא יחאי  ינא"צ ן ְִֶַָָ

אתליאקיא ",  נת יד על י ְְְְִִִִַַַַָָָ
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עד רה, ה נז הב  א ר פ ס ְַַַַַָָועד

.נ ל ְָאן

זי"עועוֹ ד הפרים  תב,שעה (יפה ְְְִַָָ

חי) זהר  מלך, זה הדרת  ספר הה :ְִֵֵֶֶ

חמ ה  יחאי ר מען רי רְְְֲִִִִַַַָח

נגד הן, עלם  סד ְְְִִֶֶַָָרקים 

וסדרם האציל ת, רצפי ְְְֲֲִִִֵַַָָָהחמ ה
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לתנאים מק ל ת   הי ְְְְִִֶַַָָָֻמ רייתת 

עליו נר מ ה מ מ ת  סיני ְִִֵֵֶַַָָָֹמהר

ללהל ם, רקים החמה  בא ְְֲִִֵַַָָָָָ

עלינ יגן תזכ יחאי ר מען  ְְִִֵֵַַַָָרי 

מעט והם הלה , חכמת רב ְְִֵֵַַַָָָָאמן

חכמה קצר לן  ה רה , את ְְְְֲִֶַַַָָָָָֻה חזיק 

מפארת ס בלנפלאה  מאמר וכל  , ְְְֲִֵֶֶַָָָָֹ

ונקרא  רים , דצניעתאה ספרא  ְְְְְִִִִֵַָָָָ

אמר ב)מ ם  יא צנעים(משלי  "ואת  ְְֱִִֶֶֶַ

אא החכמה לגת אין  ְְְֵֶֶַַָָָָָחכמה",

אן עד מע יו , צנע הא  ְְֲִֶַַַָָָלמי

.נ ְל

–ויׁש  ה ילה לחק  – צנעים  לפר ְְְִִֵֵַַָָ

צמי ", וצמא"ענו ענו הא  מי ְִֵֵֶֶָָָָָָ

רת סדת לדעת ורצה  ה' ְְִֶַַַָָלדבר

וכל הד ת ללמד וצרי ראי ְְְִִַָָָֹה א

דצניעתא  דצניע תא ְְְִִָָספרא לספרא 7|מבא  ְְְְִִָָָ

ידי ה ר"ס  על  זה ואי  זה לכל  – ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָ

.דה ה הר ל ד ְְִֶֶֶַַַָֹהה 

בית הר"י את לארח לזת  ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָהרצה
י ב זי "ע הר"י    דה זהר  ְְְִִֵַַַַָָָֹילמד 

רת מדינל  נְְִֵָָא

ריּכ תב דה אברהםהקל  ְְִַַַַָָָָֻ

ל אזלאי זקנ החיד"אזיע"א  ְְֲִֵֶַַָָָ

הרב  המקל גלאנטים  אברהם ְְְְִֵַַַַַָָָָ

ספר ה"הח ה ""אר זי"ע, א ראעל ְְְְִִַַָָָָָ

ע"ב)"דמכנא קכ"ג ף מטים  ,(פרת ְְְְְִִֶַַַָָָָ

: קד לן  אחר וזה ה ם עד אפיל ְְְֲִֶַַַָ

אנ זמן  ל ,ינינמ ר"י  ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָפטר

א "אתעטר" הארא, דברי ְְְְְִִִִֵַַָָָעסקים

עטרתיו מל מער מען ְְְְִִֶֶַַַָָֻרי 

גוון , וי ב ,רא.עכל"ק ְְְֵַָֹֹ
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הק ּד מה

הר ה 'לד ו'תקצה 'הדיםי' ְְְְִִַַַֹ

מרא לכל  הסל  דְְְֵַַַָָָֻה

הפת , לקלת  יעת ְְְְְִִַַַָֹולפעל 

רי  המל "ן היק  ד ה ְְִִִֵֶַַַַַַָכדברי

אחצירא אמןיעקב עלינ יגן  ת זכ ְֲֲִֵֵֵַַָָָָֹ

סח  ל  הדה על  הרד " "גדי ספרְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

דתי  ה' תאים  "מר  הסק על קי "ב ְִִֵַַַָָ(עמוד

יהיע") לעניןולי  נחזר :נ ל וזה . ְְְְְְְִִִֶַַָֹ

על הזמ ר להלים  ר ְְְִִִֵֵֶַַַרא ן

תאים "מר רי  הראן  רְְִִִֵֵֶֶֶַַָָה

תבנ הה יהיע", ולי דתי ְְְִִִִֵַַַָה'

ין הכינה מיד האדם  ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָד חב 

דצניעתא  9|הק מהְְְִִָָספרא ְַָָ

לנגי  ה' "יתי אמר  מ ְְְֱִִִִֵֶֶֶַָעיניו

ל מעליו מדיח ה"ה ִִֵֵַַָָָָָָמיד ",

,תפ מקל  והטינים  ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָהקטרגים 

.נהע הא   ל קרא  הא עת  ְֵֵֵֶָבכל 

ה בר   לא י  להקת י זה ְְְִֵֶַַַַָָָֹועל

לעת ה' סדת ידעי  אם  י ְְֲִִֵֶַַהה

וד נמי אמר   כמ למעלה ְְְִִִִֶַַָָָָיחדים 

לכל ה' "קרב  הל ם  עליו  לְֶֶַַָָָָָה

באמת ",  יקראה אר לכל  ְְְֱֲִֶֶֶָָֹֹֻקראיו

לעת ה ' סדת דע ה א, ְֱֲֵֶֶַַָוהאמת 

העלינה רבה  איניח דים ואם  , ְְְִִִֵֶֶַָָָָ

חים דהחיצנים  הא  ט  בר ְִִִֵַַָָָידע,

אמרינן היכי  ן , ואם  לחץ ,  תפְְְִִִִֵֵַַָָ

נגד ה' מוה  האדם  ד היה ְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָעכ ו

,ראק ה א עת כל  ה'  ענה ְְֵֵֶָָָָעיניו

א ולזה הטינים, ל  מעליו  ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָמדחה
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מיענ לה הלם  עליו לה ְְִִֵֶֶַַַָָָָדוד

לי ת, חן  האדםדה"ה כראה  ְְְֵֶֶֶַָָָָָָ

וד אג לם, לבב ת א לעבד  נתְְֲֵֵֵַַָָָָ

ראי  בדלע די  ויח דיו  דס ,לדעת ְְְְִֵַַָָָָ

זה  גן  , ידיעת ה יגה  לא ְְֲִִִִֶַַָָֹועדין

מן עליו מגן   יד מחזיק  ְֲִִֵֵַַָָָָָה"ה

בינה  חכמה  ל ונתן ְְְִִִִֵַָָָהחיצנים,

וזה  , דויח הרה  סד ת ְְִֶַַַָָָלדעת 

ה'", תאים  "מר אן התב  ְִֵֶַַָָָָאמר

לגי  עת,  ל אין  הא ידע ְִֵֵֶֶַַַַַָהתי 

ידע האדם  אין  זמן ל ה' ְִֵֵֶַַָָָָיחד

תי  עדין יח דים לעת  די  ְֲֲִִִִֵֶַַַהדת 

החיצנים , מן  קטרג עליו  וי ְְִִִִֵַָָהא ,

נתן האדם  ה"ה ראה  ְְֶֶֶַַָָָָָָָָאמנם 

ה רה סד ת להבין לחקר ול עְְְְִִַַַָָ

עה תמא למת , ה' לעבד  ְְֲִֵֵֵַָָָדי

דצניעתא  11|הק מהְְְִִָָספרא ְַָָ

עליו, מגן  מר ה "ה  ע ְְֵֵֶַַַָָָָָתן 

ראק ה א עת כל תא מ וענה  , ְְְְֵֶֶָ

לדנאל  י "ב)אמר י' רק "ואמר (נאל ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

הרא ן ה ם  מן י  דנאל ירא  אל ִִִִִֵֵַַַָָָאלי

להתעת להבין   ל את נת ְְְְֲִִִֶֶַַָָָא ר

באתי ואני  דברי  מענ  אלקי ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָֹלפני 

"דבריל דתן מבאר הרי , ְְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ

ולזה  בריו, מענ להתעת ְְְְְְְִִִֶַָָָָלהבין 

הם ה'", תאים  "מר עכ ו ְְִֵֵַַָָָאמר

הרה  סד ת הבינ לא ְֲִִֵֶַַָֹעדין

להבין,יחדים , עם נתנ אבל  ְְְְֲִִִַָָָָ

ה ' מרם עם  תנ עה  ת ְְְֵֶַָָָָָָמא

בינ עד  ידם  מחזיק  עליהם .מגן  ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

אני  וגם  ה ל ם , עליו וד ְְֲִִֵַַָָָָואמר

אני  עכ ו היינ יהיע", ולי  ְְְְֲִִִִִַַַַָ"ד תי

ראי, הדת  מידיעת  ואניל  ֲִִִַַַָָָ
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יעני ר ית לפניו מתחן  ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמת ל

סדת עיני ויאיר ה ה , ה ת ְְִִֵֶַַַַָמן 

. נרצ  נרצ לעת די רתְְְֲִֵַָ

רא י י 'ליו'תיד 'והה היע ְְְִִִִֵֵַַָ

הא חכמה היא וי "ד י"ד , ְְִֵֶַָָב ת

הרה, סד ת עקר  הא מ ם  ִִַַָָָָא א,

על לה דיע אן , ה ה הבר ְְִֶֶַַַַַָָָָורמז 

ל  ת מב ה א זה  ְְְִִֵֶֶַַַענין 

ה רה עד,סד ת אתתיה יע . ְִִַַָ

ש "ע  לסדתיהו"י  דהכה מ ם  ,ְְִֶַ

להארת ז כה רא י, אמ ת  ְֲִֶֶַַַָָָָהרה

לסדת אזה  ואמר נהרין . ְְְְְִֶֶֶַָש"ע

אז נהרין , ול "ע רא י ְְִַַָָָָָהרה

נפי  "בי לנפי א מר עה ת אְְְְִִִַַַָָָ

עד עליכי", מל  ה' י ְְְִִִִַַָָָָלמנחיכי

.נ ל ְָאן 

דצניעתא  13|הק מהְְְִִָָספרא ְַָָ

חברוֹ אים ה ה ד ים מבריו  ְְִִִַַָָָ

סדת ולדעת  ללמד  הא  ְְִַַָָֹמ ר

לכל החיצנים, מן  לה צל  די ְְְִִִִֵֵַַָָָהרה

וזה לדעת  ולרצת  לב ְְְְִֵֶַַַַָָהחת 

דר  ילמד חה  ידי על  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָואי

ובער  מתנ ותהר דה ְְְְִִִֵַַַָָָֹזהר

ל ד וחקת ה', אהבת  א  לְְְֲִִֵֶַַַ

ה ד ה, לפני הרה ירצה ואי זה ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ערי  לפניו תח ויזה  ל , ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָֹאדן 

הן מרן ר  כמ העלינה, ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָהחכמה 

על הדר ליל סעדת ל ד חי ְִִִֵֵֶַַַַאי

 ד ה ההר ברי חכמיםי לן  (הבא ְְֲִִִִֵַַַָָָֹ

נ"ד) סימן א' היאחלק  הה אכילת ח ֲִִִֵֶֶַַַַָָֹ

מריבה] מצה [מ ן  קטטה ְְְֲִִַָָָָָלעת 

היא וכן  והחיצנים , אחרא  הטרא ְְְֲִִִִִֵַַַָָעם 

רפאה  פנית רפאה  ְְְִִָָָָלרפאה ,
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ז כהנפית , מצוה מת האכל וכל ְְְִִֵֶַַַָָָ

להבין ולדעת העלינה החכמה  ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָלהארת

לדעת הע ר ה  ה רה  סדת  ִֶֶֶַַַָָָָאת

ה ד ה ה רה נימת את .להבין  ְְְִִִֶַַָָָ

דרעא דסחא חא  : דה נ ל ְְְְְִֶַַָָָָוזה

האי  וייר... אנ חביב  ה ְְְְִִִַַַַָָָימינא

מדדת קא  גין  מ ה  אירי ְְְְְְִִֵַַַָָָָלחמא

ה עבידא יין סטרין  לכל  ְְְְְֲִִִִִַַַָָמברחת

מכלא יראל אכלין   ְְְֳִִִֵָָָָָָקטטה...

אסותאדאסוותא, איהי מה  אכלין   ְְְְֳִִִַַַָָָָָָָ

מה רזא  ולמנדע אמנ תאלמיעל , ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָ

י ראל   ימדאח נהמא   ְְְֲִִִֵַַָָָאיה

ועל ארייתא  עיאה ְְְְֲִַָָָָָָחכמתא 

אר(ארחהא. ם הר (ען ה א וכן  . ְְְְֵֵֶַַַָָָֹֹֹ

צה רת   ד ע"ב)ה קפג תב(ף , ְֶֶַַַַַָָָָ

צא יראל   אכל לחמים ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָני

דצניעתא  15|הק מהְְְִִָָספרא ְַָָ

מן ב , מ ה , א, ב ניהםמצרים , , ְְִִִִֵֶַַָָ

ואמר  הרה, ס דת  לדעת  ְְַַַַָָָָסגלה

 הארות

ב"ב. עמוקותכתב הלוחותמגלה כנגד הוא שהמ ,"
כ"ח נזכר ולכ ,המ לאוכלי אלא תורה ניתנה לא כי
בתורה, שנזכרו לוחות כ"ח כנגד בתורה מ פעמי
בפרשת פעמי וי"ד תשא כי בפרשת פעמי יד

עכ"ל ק"ע)עקב, אופ בזה,(עיי"ש לרמז ואפשר – .
הלומד וכ התורה סודות את לקבל כוח נות דהמ
של לפמליא ועילוי כוח נות בוודאי התורה, סודות

" הפסוק בזה ומקיי המעלה, כח נא יגדל '",ועתה
שמה הפסוקי המש כל טע בנות ויש

הזוה"ק: לומדי ידי על ידהמתקיי פרק (במדבר

יזכא) נאפסוקי יגל רחועה אר אדנ"י ְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָֹֹ
ונה ופע ע נא חסד ורב יא אר ה' ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹלאמר.
ועל י על ני על אבת ע קד ינה ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹלא
וכאר חס גדל הה הע לע נא סלח .עיְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹר
ה' ואמר הה. ועד צרימ הה לע ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹנאתה
את ה' כבד וילא אני חי לוא .דבר ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָסלחי
הרחמי מרבי הקדוש הזוהר שלומדי .האר ֶָָָל
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ז כהנפית , מצוה מת האכל וכל ְְְִִֵֶַַַָָָ

להבין ולדעת העלינה החכמה  ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָלהארת

לדעת הע ר ה  ה רה  סדת  ִֶֶֶַַַָָָָאת

ה ד ה ה רה נימת את .להבין  ְְְִִִֶַַָָָ

דרעא דסחא חא  : דה נ ל ְְְְְִֶַַָָָָוזה

האי  וייר... אנ חביב  ה ְְְְִִִַַַַָָָימינא

מדדת קא  גין  מ ה  אירי ְְְְְְִִֵַַַָָָָלחמא

ה עבידא יין סטרין  לכל  ְְְְְֲִִִִִַַַָָמברחת

מכלא יראל אכלין   ְְְֳִִִֵָָָָָָקטטה...

אסותאדאסוותא, איהי מה  אכלין   ְְְְֳִִִַַַָָָָָָָ

מה רזא  ולמנדע אמנ תאלמיעל , ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָ

י ראל   ימדאח נהמא   ְְְֲִִִֵַַָָָאיה

ועל ארייתא  עיאה ְְְְֲִַָָָָָָחכמתא 

אר(ארחהא. ם הר (ען ה א וכן  . ְְְְֵֵֶַַַָָָֹֹֹ
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ואמר  הרה, ס דת  לדעת  ְְַַַַָָָָסגלה
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עכ"ל ק"ע)עקב, אופ בזה,(עיי"ש לרמז ואפשר – .
הלומד וכ התורה סודות את לקבל כוח נות דהמ
של לפמליא ועילוי כוח נות בוודאי התורה, סודות

" הפסוק בזה ומקיי המעלה, כח נא יגדל '",ועתה
שמה הפסוקי המש כל טע בנות ויש

הזוה"ק: לומדי ידי על ידהמתקיי פרק (במדבר

יזכא) נאפסוקי יגל רחועה אר אדנ"י ְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָֹֹ
ונה ופע ע נא חסד ורב יא אר ה' ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹלאמר.
ועל י על ני על אבת ע קד ינה ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹלא
וכאר חס גדל הה הע לע נא סלח .עיְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹר
ה' ואמר הה. ועד צרימ הה לע ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹנאתה
את ה' כבד וילא אני חי לוא .דבר ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָסלחי
הרחמי מרבי הקדוש הזוהר שלומדי .האר ֶָָָל
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אא רה ננה "לא מכיל א ְְְְִִִִֶַָָָָָֹהר"י

המן " לא ,לא כלי ב , המים  ברי ר "י (הבא ְְְְִִִֵֵַַַָָָ

חד) רת  ד ה ב הר סב , (ף  ְַַַַַַַָָָֹ

טלאע"ב) נטף  עא  ההיא  ְְִֵַַַַָָָָתב :

עיאה  נהרא טלא מההא ְִִִֵַַַָָָָָקיא ...

לת א ... מנא  נחית נגיד הוה ְֱִִֵֵַַָָָָָָקיא 

כל ריחין סליק הוה מנא  ְְֲִִֵַָָָָָוההא 

 הארות

ע כל את ומעוררי הרחמי מדות מי"ג והחסדי
סלחי ה' ל"ואמר זוכי ואז לתשובה ְִֶַַָֹישראל
כמי ה' את דעה האר תמלא זה ידי ועל ,"דברְִֶָ
"האר ל את ה' כבד "וילא מכסי ְְִֵֶֶָָָָלי
מ דליה כת רב וערב הרשעה מלכות ותתבטל
ואז ,[חיי ע הקדמת במהרח"ו [כמבואר ,האר
חז"ל, שאמרו כמו ,וחסדי ברחמי משיח יבוא

א') צ"ח ד יהושע(סנהדרי רבי אלכסנדרי רבי אמר
אנש כבר שמיא ענני ע וארו כתיב לוי... ב

שמיא. ענני ע זכו אתה...

דצניעתא  17|הק מהְְְִִָָספרא ְַָָ

למלא מבר עדן ... דגינא ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָב סמין 

עי אה , מעי,קיא רמת כדין  ְְְִִִִֵַַָָָָ

ואסתכי לעילא  וידע מסל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָוהוה 

איקרן א  ועל  עיאה , ְְְְִִַָָָָָחכמה 

מהמנ תא ני הו ואין עה, ְְְְִֵֵֵֶָָָד ר

 לאסלא א רייתא אתיהבת ְְְְְְִִַַַָָָָָלהן 

ארחהא. הקד,ולמנדע נ ל אן עד ְְְְְִַַַָָָָֹ

(אר ם אכל.(ע ן  א ר מבאר ְְְֲֵֶֶֶַַָָָֹֹ

לוק עים רמת היה  המן ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָאת

וזכ מעלה מה  ורא רחני  ְְְְִֶַַָָָָא ר

ר   נקרא זה  ועל  העלינה ְְְְִֶֶַַָָָָָלחכמה 

נ נה ולהם האמנה, ני הי והם ְְְְֱִֵֵֵֶָָָָָָעה,

ולדעת תפנימ  להסל ְְְְִִִִֵַַַָָָָרה

ער  הזוה"ק  מברי מ כח ְְִִִֵֶֶַָָָרכיה .

מדים  לא ננה  הרה ְְְְִִִֵֶַַָָנתינת

ֶָסד תיה .
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המן " לא ,לא כלי ב , המים  ברי ר "י (הבא ְְְְִִִֵֵַַַָָָ

חד) רת  ד ה ב הר סב , (ף  ְַַַַַַַָָָֹ

טלאע"ב) נטף  עא  ההיא  ְְִֵַַַַָָָָתב :

עיאה  נהרא טלא מההא ְִִִֵַַַָָָָָקיא ...

לת א ... מנא  נחית נגיד הוה ְֱִִֵֵַַָָָָָָקיא 

כל ריחין סליק הוה מנא  ְְֲִִֵַָָָָָוההא 

 הארות

ע כל את ומעוררי הרחמי מדות מי"ג והחסדי
סלחי ה' ל"ואמר זוכי ואז לתשובה ְִֶַַָֹישראל
כמי ה' את דעה האר תמלא זה ידי ועל ,"דברְִֶָ
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ואז ,[חיי ע הקדמת במהרח"ו [כמבואר ,האר
חז"ל, שאמרו כמו ,וחסדי ברחמי משיח יבוא

א') צ"ח ד יהושע(סנהדרי רבי אלכסנדרי רבי אמר
אנש כבר שמיא ענני ע וארו כתיב לוי... ב

שמיא. ענני ע זכו אתה...

דצניעתא  17|הק מהְְְִִָָספרא ְַָָ

למלא מבר עדן ... דגינא ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָב סמין 

עי אה , מעי,קיא רמת כדין  ְְְִִִִֵַַָָָָ

ואסתכי לעילא  וידע מסל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָוהוה 

איקרן א  ועל  עיאה , ְְְְִִַָָָָָחכמה 
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 לאסלא א רייתא אתיהבת ְְְְְְִִַַַָָָָָלהן 

ארחהא. הקד,ולמנדע נ ל אן עד ְְְְְִַַַָָָָֹ

(אר ם אכל.(ע ן  א ר מבאר ְְְֲֵֶֶֶַַָָָֹֹ

לוק עים רמת היה  המן ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָאת

וזכ מעלה מה  ורא רחני  ְְְְִֶַַָָָָא ר

ר   נקרא זה  ועל  העלינה ְְְְִֶֶַַָָָָָלחכמה 

נ נה ולהם האמנה, ני הי והם ְְְְֱִֵֵֵֶָָָָָָעה,

ולדעת תפנימ  להסל ְְְְִִִִֵַַַָָָָרה

ער  הזוה"ק  מברי מ כח ְְִִִֵֶֶַָָָרכיה .

מדים  לא ננה  הרה ְְְְִִִֵֶַַָָנתינת

ֶָסד תיה .
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ויחיהא וֹ ר רת  דה (מט,החים  ְִִַַַַַָָָ

העצםיא) ה אל ל  ח ֵֶֶֶַַָָֹתב

קתע רי ה א, היח  ְְִִִֶֶֶֶַַַָָמל

הברים בא ר רה , ל  יינ ְְְִִֵֵֵֶַָָָָי ראל

ה קראת ה רה  נימת את   למדְְְְִִִִֵֶֶַַָ

רה ל ד)""יינס ימטרא יין .(ם  ְִִִֵֶַַַָָ

לוידוּ ע אי החכם  עם העה ֲִִֶֶֶַַַָָ

זיע"א  הל " "הרב  (הא בל ְִֵֶַַַָָָָָָ

ר י היק האן  הל ל ראיעקב יט"א  ְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹ

יר לים ) לם " אהבת "חברת  היה ייבת ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָ

ד ל , וגאן  ציק חב  חכם  ְְִִַַָָָָָלמיד

גיל ער כ היה ק לה, למד לא  ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹא

היק  ל אמר סלמןבעים , חכם ְֲִִִַַַַַַַָ

העל אלים ח העץ על למה" "רם ְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

הרב  הגה"צ הקל לצן  הרא ן ל ְְִִִֶַַָָָָֻ(אביו 

האל למדזצ"ל)מר כי לא אם  ל ע ְְְְִִִֵַַַַַָָֹ

דצניעתא  19|הק מהְְְִִָָספרא ְַָָ

גל ל, לחזר צטר ה לה ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹחכמת

אי חכם היה ה אה  פעם אם ְְְֲִִִֶַַַַַַָָוגם

לא ק לה , למד  לא  אז וגם ד ל, ְְְִַַַָָָָָֹֹוגאן 

לחזר  ותצטר , רתת ל ל ְְְְֲִֵֶַַָָָֹֹיעזר

למד עד עמים ג'  אפיל ְְְְֲִִִִֶַַָגלל 

ה לה . והאריחכמת ל מע מד  ְְֱִִֶַַַַַָָָָ

נים מאה למעלה  חכםימים ונעה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ

 הארות

בסוד:ג. שכתב מה מגלה – זי"ע פתייה יהודה חכ
קבלה: ללמוד יתחיל בחיי זצ"להחפ מרבינו

גדולי חכמי לתלמידי יע פע שלא שמענו
"הח בתורת לעסוק עצמ על שיקבלו חולי שהיו
בקטנותו שזוכר זה בנושא וסיפר קבלה. וללמוד

ע ביחד פתייההל יהודה זצ"לחכ ואביו זצ"ל
שהיה זצ"ל י. שלמה רבי בבל מחו"ר אחד את לבקר
חליו, מיטת על כששכב בבגדד הוראה ומורה פוסק
שלמה לרבי פתיה יהודה ח' הגיש לצאת כשעמדו
שיצאו לאחר ויצא, מעט עמו והתעכב קט פתק י.
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ויחיהא וֹ ר רת  דה (מט,החים  ְִִַַַַַָָָ
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קתע רי ה א, היח  ְְִִִֶֶֶֶַַַָָמל
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העל אלים ח העץ על למה" "רם ְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
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דצניעתא  19|הק מהְְְִִָָספרא ְַָָ

גל ל, לחזר צטר ה לה ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹחכמת
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נים מאה למעלה  חכםימים ונעה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ

 הארות

בסוד:ג. שכתב מה מגלה – זי"ע פתייה יהודה חכ
קבלה: ללמוד יתחיל בחיי זצ"להחפ מרבינו

גדולי חכמי לתלמידי יע פע שלא שמענו
"הח בתורת לעסוק עצמ על שיקבלו חולי שהיו
בקטנותו שזוכר זה בנושא וסיפר קבלה. וללמוד

ע ביחד פתייההל יהודה זצ"לחכ ואביו זצ"ל
שהיה זצ"ל י. שלמה רבי בבל מחו"ר אחד את לבקר
חליו, מיטת על כששכב בבגדד הוראה ומורה פוסק
שלמה לרבי פתיה יהודה ח' הגיש לצאת כשעמדו
שיצאו לאחר ויצא, מעט עמו והתעכב קט פתק י.
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לה  זאתד ל תב בר באמת  . ְֱֶֶַַַַָָָָֹ

דה הקל היק ריהחכם  ְִִֶַַַַַָָָָֻ

תה אמןיהדה עלינ יגן  תזכ ְְְֵֵֵַָָָָָ

 הארות

לו כתבת מה יהודה ח' את יצחק ח' אביו שאל
לימוד שמצד לו כתבתי יהודה, ח' לו ענה בפתק?

נגמר, שלו התיקו הריהפשט בחיי חפ וא
קבלה ללמוד רצה,שיתחיל לא שלמה רבי א ,

עצה רבינו לה מייע היה ולכ ,יומי לאחר ונפטר
ומי גדולי לכמה זו הצעה שהציע רבינו ואמר זו,

הבריא שלששמע לדמותו קוי שמואל" "זכר (קונטרס

זצוק"ל) דרזי שמואל חכ המקובל .הגה"צ
:ימי לאריכות זוכה הזוהר לימוד ידי מרבהעל

חיי מרבה ז')תורה ב' בס"ד,(אבות לפרש נראה .
חיי נקראי המוחי דאורות כ"טדידוע שער חיי ע)

ט') ממשיפרק שבה, הסוד בחלק תורה והלומד ,
מרבה שאמרו וזה .חיי שנקראי המוחי אורות
שבה, הסוד בחלק ג שלומד דייקא, מרבה תורה,

חיי שנקראי המוחי אורות מרבה חיאז איש ב)

אחרי) הקדמת ב' שנה מובהלכות זה ולפי המחבר: (הערת

דצניעתא  21|הק מהְְְִִָָספרא ְַָָ

הסק על  רבא(כ "ט ל"ג, פרק (א ב  ְִֵַַָ

עם ל עמים אל  יפעל אה  ל ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ"הן 

הדבר  רת  את ל מד א מי ," ִֵֶֶֶֶַַָֹ

וכ ה  ה אפיל גל ל לחזר ְְְְְֲִִַַַָָָֹֻמכרח

הסק את הביא ועד  (ירמיה עמים ְְְְִִִֵֶַָָָ

י') כ"ב , לפרק נד ואל למת   ב ְְְִֵַַָֻאל 

י  לא  י  להל בכ  כ וראה עד ב  ְְִֵַָָָָֹֹ

כבר  ת מי י ," לד מ ארץ  ְְִִֵֶֶֶֶַָאת

הלויה  אמצע עד גל ל  ְְְְְִֵֶַַָָחזר

 ב אל  אמר ולכן עליו, ְְִִֵֵֶַָָָכים 

 הארות

תורת ללמוד אחד ולכל לחולי זי"ע פתייה יהודה רבי הוראת

(ימי יאריכו שבזכותה .הסוד
שאחריוד. מי(ל)ובפסוק נפ להיב ְְִִִַָכתוב:

ירצה שא ל לומר ,יהח אר לאר ְִֵַַַָחת
צרי שחת מרדת ולהצילה נפשו את להשיב
תורת וללמוד הגנוז אור התורה אור את לקבל

הקדוש. הזוהר
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אא הה, לעלם חזר בר הא י ְִֵֶֶַַַָָָָָלמת

י  הד רת  מד  זה ל לה  כְִֵֶֶַַַַָ

אן עד העלין , עדן  לגן  זכה הא ְְֵֶֶֶַַַָָרק

בריו. ְֶָָֹכן

קד הוּ מ ּכ ל חבה ה  ראים  זה ְִֶַָָָ

ה ד רת וכא ר ללמד , ְְֲִֶַַַֹ

את מטהר הדת , א גירסא ְְְִֵֵֵֶַַָל מד

חלקי  כל  הבנה  ל יבא  מ ה ,ְְְֲִֵֶֶַָָָָֹנפ

ללמד זה  ם עד הדה, ְְְִִֶֶַַַַָָֹהרה

מקם מ ל הד. רת  את ְֲִֶַַָָָֹהבנה

הא בעלם  הא,  מז הד  ְִֵֶֶַַַָָָעצם 

העמ ים. ה רים  את  ה דיל ְְְֲִִֵֶַַַַָֻואי

הנטרסעל את  אן  לכם  נה ן  ְְְִֵֶֶֶַַָָ

אחד , ל  אצל  מצי הא ְֵֵֶֶֶֶַָָָהה,

חלק   ל יהא  בכ עת, כל  למדְְְְְְִֵֵֵֶָָו

הר"י  דנ ה ס רת  ְְְְְִִִִֶַַָָָָנסר

דצניעתא  23|הק מהְְְִִָָספרא ְַָָ

זה, ל ד נחא ע ה עד ועד  ְְְְִֶֶַַָָָָזיע"א .

זכי  קא מ מ א  ל , פי גר היה ְְְִִֵַַָָָָָָֹולא 

מ ממ יראל  ל  יד יהא  למען ,ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָלנ

ולעת צרנ לי רח נחת לעת  ,ְְְֲֲֵַַַַַ

הדה  הכינה לפת  ,ראנ ְְְְְִִֵַַָָרצן 

נדחינ יקץ  זה בזכת  , תל ְְִִִֵֵֶַָָמ

ידן , מהרה הארץ נפת  ְְְִִֵֵֶַַַַָָָמארע 

רחמים. צדקנ מ יח ְְְְֲִִִִֵַַַביאת 

ד לה על מצוה בכ ן   לפרסמ ְְְְְְִֵַָָָ

דאיתא כם , נגד  כר ְְְִִֵֶֶַָָנטל 

 הארות

ובלילהא)ה. ביו לעיניו שינה נות אינו הצדיק
בתשובה שישובו ומביא הרשעי שמוכיח עד

כ:) א, חלק הקדוש, העולב)(זוהר בני יודעי היו אילו
רודפי היו למוטב חבירו להחזיר השכר גודל

וזהב כס אחרי שרוד כמו תמיד (זוהראחריו

א) קכט,  ב קכח, תרומה פרשת שאתהג).הקדוש מצוה
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 הארות

ובלילהא)ה. ביו לעיניו שינה נות אינו הצדיק
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א) קכט,  ב קכח, תרומה פרשת שאתהג).הקדוש מצוה
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כל הר קב  בספר חסידים, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָספר 

התעק  ל רים  ל אין  ְְְִִִֵֵֶַַָָָמצוה

[וען כ ם. נגד כר נטל ְְְֵֵֶֶַַָָ

כ , יט , רקים תתק"ס  ד לת ספרנְְְְִִֵָֹ

.[כר הרים זי מצות ענין  ְְְְִִִִַַַָָָכא

ני"וכן לתלמידיו מען  רי  אמר ְְְִִִַַַַָָָ

מתי " נלמד ר"י, פר , ְְִִִֵֵַַ

 הארות

המה ומעט ראש קלות בה נוהגי אד שבני רואה
ממתנת בודאי זו מצוה הנה אותה, שמקיימי
בה, להזהר וישר כשר איש בה יבחר כי עד ומצפה
לכבוד באהבה לקיימה זו מצוה על רבי ולעורר

וכו' ס"ד)קוב"ה פרק הישר קב תרומה, פרשת הקדוש .(זוהר
אותהד) שיבקש מי ואי דורש לה שאי מצוה כל

לה שאי ומצוה  מצוה, כמת שהיא לפי תדרשנה
מקטרגת שהמצוה לעשותה, אחריה רדו רודפי

וכו' מכל שנתעלמתי אנכי גרועה כמה (ספרואומרת

ק"ה) אות חסידי.

דצניעתא  25|הק מהְְְִִָָספרא ְַָָ

א)רתי סז, עלינ)יטין קדה ח בה , ְִִִֵָָָָ

הר"י  האלקי הא רצן ְְְֱִִֵַַַַָָָֹלקם

דה הר אמר עליו א ר ְְֲֶַַַָָָָָָֹזיע"א ,

א) קנו, עלמא(וצא ל דנהיר מען  רי ְְְִִִֵֵַַַָָָ

גיניה נהרין בצינין וכה  ְְְְִִִִֵַַַָָָא רייתא

רי (עכ "ל) האלקי הקל וכתב  .ְְֱִִַַַָָָֹֻ

זיע"א אזלאי רי אברהם  הקל (ם ְְְְֲִֵַַַַָָָָָֻ

זיע"א) גלאנטי  ל נ:אברהם  אפילוזה ְְְְְֲִִֶַַַָָָָ

ר  מען רי  פטר אחרי הם ְְֲִִִֵֶַַַַַעד 

עסקים  אנ זמן ל  , ינינמ ְְִִֵֵֶַַָָי חאי 

רי א  – "אתעטר" הא רא  ְְְְִִִִֵַַַָָָדברי

עטרתיו מל מער  עדן מן  ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֻמען 

גון וב רא.נ ל אן  עד , ְְֵֶַַָָָֹ

זהוכּמ ה  רנלד תראהנצר רא  ְְְִֵֶָָָָָָ

עליו יחאי ר מען  ְְִִַַַָָלרי 

טב וימליץ ,ינינ ב  ְְִֵֵֵֵֶַַָהל ם 
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כל הר קב  בספר חסידים, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָספר 

התעק  ל רים  ל אין  ְְְִִִֵֵֶַַָָָמצוה

[וען כ ם. נגד כר נטל ְְְֵֵֶֶַַָָ

כ , יט , רקים תתק"ס  ד לת ספרנְְְְִִֵָֹ

.[כר הרים זי מצות ענין  ְְְְִִִִַַַָָָכא

ני"וכן לתלמידיו מען  רי  אמר ְְְִִִַַַַָָָ

מתי " נלמד ר"י, פר , ְְִִִֵֵַַ

 הארות

המה ומעט ראש קלות בה נוהגי אד שבני רואה
ממתנת בודאי זו מצוה הנה אותה, שמקיימי
בה, להזהר וישר כשר איש בה יבחר כי עד ומצפה
לכבוד באהבה לקיימה זו מצוה על רבי ולעורר

וכו' ס"ד)קוב"ה פרק הישר קב תרומה, פרשת הקדוש .(זוהר
אותהד) שיבקש מי ואי דורש לה שאי מצוה כל

לה שאי ומצוה  מצוה, כמת שהיא לפי תדרשנה
מקטרגת שהמצוה לעשותה, אחריה רדו רודפי

וכו' מכל שנתעלמתי אנכי גרועה כמה (ספרואומרת

ק"ה) אות חסידי.

דצניעתא  25|הק מהְְְִִָָספרא ְַָָ

א)רתי סז, עלינ)יטין קדה ח בה , ְִִִֵָָָָ

הר"י  האלקי הא רצן ְְְֱִִֵַַַַָָָֹלקם

דה הר אמר עליו א ר ְְֲֶַַַָָָָָָֹזיע"א ,

א) קנו, עלמא(וצא ל דנהיר מען  רי ְְְִִִֵֵַַַָָָ

גיניה נהרין בצינין וכה  ְְְְִִִִֵַַַָָָא רייתא

רי (עכ "ל) האלקי הקל וכתב  .ְְֱִִַַַָָָֹֻ

זיע"א אזלאי רי אברהם  הקל (ם ְְְְֲִֵַַַַָָָָָֻ

זיע"א) גלאנטי  ל נ:אברהם  אפילוזה ְְְְְֲִִֶַַַָָָָ

ר  מען רי  פטר אחרי הם ְְֲִִִֵֶַַַַַעד 

עסקים  אנ זמן ל  , ינינמ ְְִִֵֵֶַַָָי חאי 

רי א  – "אתעטר" הא רא  ְְְְִִִִֵַַַָָָדברי

עטרתיו מל מער  עדן מן  ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֻמען 

גון וב רא.נ ל אן  עד , ְְֵֶַַָָָֹ

זהוכּמ ה  רנלד תראהנצר רא  ְְְִֵֶָָָָָָ

עליו יחאי ר מען  ְְִִַַַָָלרי 

טב וימליץ ,ינינ ב  ְְִֵֵֵֵֶַַָהל ם 
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מהרה  נאל  זה  בזכ ת עדינְְֲִִִֵֵֵֶַָָ

זיע"א חים יסף נר וכתב  ְְְֲִִֵֵַַַַָָָרחמים.

ההים על  והלם  חים ספר,ע"ד) ְְְְִִִִַַַַָ

עלי"ג) ת ינים  רא י ר" :נ ל ְְִִִֵֶַַַָָזה 

מה  י על  ס"ד  לי נראה ְְִִִִִַַַָָהים",

הפר ים   תב אות מ ' מערכת לפי   דב) ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָ

ודטןג)  נח נו"ן יבר לעתיד :ְְִִִֵֶָָָָָָ

אתתמ"יויהיה  ה א ואז  ,משי"ח, ְְְִִֶָ

– ת ינים " ראי ר" לוזה ל "ן  ְְְִִִֵֶֶַַָָ

וטן נח ה הרה ים"על  זכ ת  " ְְִִַַַַָָָָָ

רת בזכת  עכ "ל. ים , מי  ְִֵֶַָ

הקראת מהינה  רה מ"יההר  ְְִִֵֵֶַַַַָָֹ

 הארות

דו. גימטריהמשיחכוונתו הכולל עושברתשט" ,
ושט נחש על המרמז רבי לשו "תניני ראשי
ראש את ישבר "מי" הנקראת התורה ידי שעל

בב"א. דוד ב משיח יצמח ומזה

דצניעתא  27|הק מהְְְִִָָספרא ְַָָ

מ יח  ביאת הלמה  לגאה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֻנז ה

מןצד יפקן א "בספרא רחמים , קנ ְְְְְֲִִִִִֵַָָ

ן אמן  בימינ מהרה רחמי", ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָָגלתא

רצן. ְִֶָיהיה
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מהרה  נאל  זה  בזכ ת עדינְְֲִִִֵֵֵֶַָָ

זיע"א חים יסף נר וכתב  ְְְֲִִֵֵַַַַָָָרחמים.

ההים על  והלם  חים ספר,ע"ד) ְְְְִִִִַַַַָ

עלי"ג) ת ינים  רא י ר" :נ ל ְְִִִֵֶַַַָָזה 

מה  י על  ס"ד  לי נראה ְְִִִִִַַַָָהים",

הפר ים   תב אות מ ' מערכת לפי   דב) ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָ

ודטןג)  נח נו"ן יבר לעתיד :ְְִִִֵֶָָָָָָ

אתתמ"יויהיה  ה א ואז  ,משי"ח, ְְְִִֶָ

– ת ינים " ראי ר" לוזה ל "ן  ְְְִִִֵֶֶַַָָ

וטן נח ה הרה ים"על  זכ ת  " ְְִִַַַַָָָָָ

רת בזכת  עכ "ל. ים , מי  ְִֵֶַָ

הקראת מהינה  רה מ"יההר  ְְִִֵֵֶַַַַָָֹ

 הארות

דו. גימטריהמשיחכוונתו הכולל עושברתשט" ,
ושט נחש על המרמז רבי לשו "תניני ראשי
ראש את ישבר "מי" הנקראת התורה ידי שעל

בב"א. דוד ב משיח יצמח ומזה

דצניעתא  27|הק מהְְְִִָָספרא ְַָָ

מ יח  ביאת הלמה  לגאה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֻנז ה

מןצד יפקן א "בספרא רחמים , קנ ְְְְְֲִִִִִֵַָָ

ן אמן  בימינ מהרה רחמי", ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָָגלתא

רצן. ְִֶָיהיה



ב"הב"הב"הב"ה
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יג ְּבִחינָם ִסְפֵרי זֹוַהר ְלָכל  ָּכאן נִיַּתן ְלַהּׂשִ

ַהְמעּונְיָין ְלַהְקִּדיׁש ַּדָּקה ְּביֹום ִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש,
 ָּכל יֹום ַאָּתה לֹוֵמד ַּדָּקה זֹוַהר ּוְמָקֵרב ֶאת ַהְּגאּוָלה ְּבַרֲחִמים )זֹוַהר ַּדף קכ”ד(.

ַההֹוָדָעה ַהּזֹאת ּנְִכְּתָבה ִּבְׁשִביְלָך!!!

יַח יֹאַמר ָעֶליָך: ּיָבֹוא ַָּמשִׁ  ְּכשֶׁ
 “ִּבזְכּוְתָך ִהַּגְעִּתי!

ְלָך יֶׁש ֵחֶלק ִּבְגֻאַּלת ָהָעם!”.

-0548, ירושלים: 02-6255789 
בת ים: 03-6304523,  052-9077914, 054-2214449

: 09-8323442, בצפון: 054-9788564, בדרום: 08-6108608

ָּכל יֹום ַאָּתה לֹוֵמד ַּדָּקה זֹוַהר ּוְמָקֵרב ֶאת ַהְּגאּוָלה ְּבַרֲחִמים ָּכל יֹום ַאָּתה לֹוֵמד ַּדָּקה זֹוַהר ּוְמָקֵרב ֶאת ַהְּגאּוָלה ְּבַרֲחִמים 

יַח יֹאַמר ָעֶליָך: ּיָבֹוא ַָּמשִׁ ְּכשֶׁ

ְלָך יֶׁש ֵחֶלק ִּבְגֻאַּלת ָהָעם!”.

יַח יֹאַמר ָעֶליָך: ּיָבֹוא ַָּמשִׁ ְּכשֶׁ

 נחל לכיש 24/8
רמת בית שמש

טל: 054-8436784
פקס: 02-9951300



דצניעתא  א |הקדמהְְְִִָָספרא

דצניעות ספרא א הקדמת
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ׁ̆ „ו… ָּ̃ ַמ„ ז…ַ‰ר ַ‰ ל¿ ּ ƒנ ׁ∆̆  ‰ ַחכ∆ּ יַח מ¿ ׁƒ̆ ַ‰ָמּ
ָעָליו  נּו  ּ ַרב≈  ‰ ׁ∆̆ מ ר  מ≈ ‡ו… ָכך¿  יַע",  ƒ̃ ָ‰ָר ז…ַ‰ר  כ¿ּ ירּו  ƒ‰ ַיז¿ ים  ƒיל ּƒכ ׂ ¿̆ ַ‰ַמּ "ו¿
ר ַ‰ז…ַּ‰ר...  פ∆ י‰ּו ס≈ ƒ‡ ּ יָלך¿ „¿ ּ ƒ„ ‡ּבּוָר ƒי ח‡‰ַ ּ ָיָע"ָ‡: "ב¿ "י ז¿ ּ ƒב ׁ¿̆ ַר ם ל¿ לו… ׁ ָּ̆ ‰ַ
ר  פ∆ ס≈ י‰ּו  ƒ‡ ּ ¿„ י,  ּ ַחי≈ ּ ¿„ יָלָנ‡  ƒ‡ מ≈ ַעם"  ט¿ ƒמ "ל¿ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ין  ƒ„י ƒ̇ ֲע ּ„ַ ין  ƒ‚ ּוב¿
ים  ƒ„י ƒ̇ ֲע ׁ∆̆ ּום  ׁ ּ̆ ƒמ  : ׁ̆ רּו פ≈ּ י".  ַרֲחמ≈ ּ ב¿  ‡ ָ̇ לּו ּ‚ָ ן  ƒמ יּ‰  ּ ב≈ ˜ּון  פ¿ ƒי ַ‰ז…ַּ‰ר, 
ן  ƒּו מ‡ ¿̂ ר ַ‰ז…ַּ‰ר, ַעל ָי„ו… י≈ פ∆ ‰ּו‡ ס≈ ׁ∆̆ ים  ּ ƒיַלן ַ‰ַחי ƒ‡ ע…ם מ≈ ט¿ ƒל ל ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

ף ˜כ„: (רמ"˜)) ּ„ַ ‡ ׂ̆ ' ָנ ָנ‡ ָפּ ימ¿ ≈‰ ָי‡ מ¿ ים (ַרע¿ ƒַרֲחמ ּ לּו˙ ב¿ ּ‚ָ‰ַ

˘ל  ין  ƒֲחָייל  ‰ ָמּ ַכּ ם  ƒע ם  ƒַמי ׁ ָּ̆ ‰ַ ן  ƒמ ָיַר„  ב  טו… ל¿ ָזכּור  י‡  ƒב ַ‰ָנּ ‰ּו  ָיּ ƒל ≈‡
‰ּו  ל¿ּ ֻכּ ַעל  ֲעָטָר‡   ‰‡ָ ָלּ ƒע  ‡ ָּ̇ ינ¿ ƒכ ׁ¿̆ ּו יבו…  ƒב ס¿ ים  ƒכ‡ָ ַמל¿  ‰ ַכָמּ ו¿  ˙ מו… ָׁ̆ נ¿
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 ˙ בו… ˙ טו… ‰ ַמֲעלו… ָמּ י ַכּ ּƒך¿ ָ‡ַמר: כ ל∆ ׁ̆ מ∆ ּ„ָ ¿̃ ƒמ לּו˙. - ּוב¿ ּ‚ָ‰ַ ָבַני מ≈ י ּול¿ ƒל
 ı ≈̃ ין  ≈‡ ַח‡י, ו¿ ן יו… ּ ן ב∆ עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒי ַרב ר≈ ׁ̆ ַמַ‡מ¿ רּו ּמּו„ פ≈ּ ƒל ּ ל ב¿ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ּƒַלמ ׁ̆ י≈
ב  ר≈ ָ̃ ּול¿ ַלֲעז…ר   ‰ כ∆ּ ז¿ ƒנ ם  ƒ‡ נּו  ≈̃ ל¿ ח∆ ב  ּטו… ּוַמ‰  ינּו  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ ו¿  , ָכרו… ׂ ¿̆ ל  ∆„…‚ ל¿
נּוז  ּ‚ָ ‰ י∆ ¿‰ ƒי ‰ ו¿ ל∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַזר ַ‰ּבו… ך¿ ָ‚ּ י ָכּ ּƒנּו, כ יח≈ ׁƒ̆ יַ‡˙ מ¿ ּ ƒב
י  ּƒכ ל,  ≈‡ ַ‰ּ‚ו…  ‡ ָיבו… כּו˙ו…  ז¿ ּ ƒב ׁ∆̆ ים  ƒמ ַ‰ָיּ ף  סו… ַע„   ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ַ‰ז…ַּ‰ר  ר  פ∆ ס≈

, עכ"ל. זּוָל˙ו… ּ ל…‡ ב¿ ‡ ו¿ ָ̃ ו¿ ‰ זו… ּבו… ַ„ּ ֻ‚ָלּ ס¿
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דצניעתא  לי ְְְִִָָספרא ז |אל ד ִ

הזּ וֹ הר ספר
דצניעוּ תא ספרא
א קעט, עד א קעו, תרומה פרשת זוהר

קדמאה ְְִַָָָפרקא

ספרא,ּת אנא דצניעוּ תא, ספרא . 
ׁש קי א א.בּ מתקדּ  

דּ  מתקדּ עד הוה הווֹ א,א א 
וּ מ בּ אּפ ין, אּפ ין כיןמׁש גּ יחין 

וזיוּ ניהוֹ ן מיתוּ , אקדמאין 

דצניעתא  ספרא הצניעות אנא, שספר למדנו , ְְְִִָָָָ

הוא מתקלא הזה , קיל השקול ספרא, ספר , ְְְְְִִַָָָ

דבור בו ואין  יתר, דבר בו ואין הקודש , במאזני
החכמה . לים ויורד נוקב שאינו 



דצניעתא הקדמה|ו ְְְִִָָספרא

      ,
. 

      
 "    " 
      
        
     
  ,     
         
  ,  
  '   , 
    
    ,  
        
      

.    



דצניעתא  לי ְְְִִָָספרא ז |אל ד ִ

הזּ וֹ הר ספר
דצניעוּ תא ספרא
א קעט, עד א קעו, תרומה פרשת זוהר

קדמאה ְְִַָָָפרקא

ספרא,ּת אנא דצניעוּ תא, ספרא . 
ׁש קי א א.בּ מתקדּ  

דּ  מתקדּ עד הוה הווֹ א,א א 
וּ מ בּ אּפ ין, אּפ ין כיןמׁש גּ יחין 

וזיוּ ניהוֹ ן מיתוּ , אקדמאין 

דצניעתא  ספרא הצניעות אנא, שספר למדנו , ְְְִִָָָָ

הוא מתקלא הזה , קיל השקול ספרא, ספר , ְְְְְִִַָָָ

דבור בו ואין  יתר, דבר בו ואין הקודש , במאזני
החכמה . לים ויורד נוקב שאינו 



לי |ח  אל ד דצניעתא ִ ְְְִִָָספרא

אתבּ ּט  וארעא עדאׁש ּת כּ חוּ , ת. 
דכ דּ כּס וּ פא כּ סוּ פין,דּ ריׁש א 

.ואחסין אתקין, דיקר ׁש י בוּ  
תמתקהאי דּ א באתר אי 

אּת ק אינּ וּ ןהוה, ביּה  וּ  
מתקדּ  אׁש ּת כּ חוּ . קאיםא א 

ובּ גוּ פיּה . אתאחד, אתחזי.א א 
ס סבּ יּה  וּ ביּה  דּ יקוּ , הווֹ ,קין א 

ויהויּ ין. והווּ ,
ואזדּ מן,סתרא אתּת קּ ן סתרא, גּ וֹ  

גּ וּ  מגבּ חד ייאּת א, 
דבדוֹ ט דאוּ יראא קרוּ מא חא. 

ת נקי עמר אינּ וּ ן וסתים, אזדּ כיין 
אתגּ בּ קוּ  דּ רעוין רעוא יאא. 

דצניעתא  לי ְְְִִָָספרא ט|אל ד ִ

פקיחאבּ צ אׁש גּ חא דתּת אי. וֹ תא 
ּת דירא.ד ונטיר נאים, א 

באׁש גּ חוּ תא דתּת א אׁש גּ חוּ תא
דע נוּ קביןאה.דנהירוּ  ּת רין 

רוּ חא דּ אּת ער א.כדּ פרדּ שׂ קא, 

אבּ ראׁש ית אתבּ רא הים 
הארץ ואת המים

ע ׁש ית בּ רא בּ ראׁש ית ייהוּ ,ׁש יתא, 
ותהוּ כּ וּ  מבעהתּת א, יין 

דיקירוּ תא,גדגּ וּ  יקירוּ  עד תא 
ּת ניינא והאוהארץ ׁש בּ ן בחוּ  או 
וּ מהה דאתאתמר. נפקא,יא ּט ייא 

דּ כּת יב אׁש ר האדמה מן 
ובהוּ יהוֹ אררה תהוּ  היתה . 
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ע  וחׁשא ורוּ ח תהוֹ ם היםּפ ני 
ע ּת מרחפת הּמ ים. יסר,ּפ ני 

בּ תּת  דיקירוּ תא.יין יקירוּ  יסר 

ּת אׁש יתא ׁש נין, ׁש יתאפי בּ  יין 
ע ׁש ביעאה ייהוּ ,קדמאי, 

בּ  כּ דּ אתּת קּ ף ואתחריב אחוֹ דוֹ י. 
תהוּ  היתה דּ כּת יב ׁש עּת י, בּ תריסר

ּת  וגוֹ '. יקיםובהוּ  בּ רחמי,יסר וֹ ן 
וקמוּ  בּ קדמיתא, ׁש ן וּ מתחדּ   

בּ רא,כּ  דּ כּת יב בּ גין ׁש יתא. אינּ וּ ן 
הותוּ  דּ הא היתה, כּ תיב בתר 

וּ  וחׁש ,ודּ אי, ובהוּ  תהוּ  בּס וֹ ף 
 יהוֹ ונשׂ גּ ב  ֹבדּ ו 

ההוּ א. בּ יוֹ ם

דצניעתא  לי ְְְִִָָספרא יא |אל ד ִ

ארי,דּ גוּ פיגּ  דחויא כּ חיזוּ  יפין 
וּ וּ מתּפ ט כאן,כאן 

ריׁש א בריׁש א. אחידזנבא 
וגניז. נטיר וזעים, אעבּ ר אכתפין,

אתגּ אחד זעירין יוֹ מין ייא,ף 
 ּקוסנּפ ירא בקטרוֹ י, טרא 

דיּמ א בּ מיין ׁש יּה  רי אתבּ ר בעדבוֹ י,
דּ כּת יב רבּ א, ראׁש י ׁש בּ רּת  

ע חדתנּ ינים הווֹ , ּת רין הּמ ים. 
ראׁש י, חסר. כּ תיב ּת נּ ינם אתחזרי,

אמר דאּת  כּ מה ע וּ דמוּ ת 
רקיע. החיּ ה ראׁש י

אוֹ ר,אויּ אמר ויהי אוֹ ר יהי הים 
דכּת יב היינוּ  כּ י 
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ארי,דּ גוּ פיגּ  דחויא כּ חיזוּ  יפין 
וּ וּ מתּפ ט כאן,כאן 

ריׁש א בריׁש א. אחידזנבא 
וגניז. נטיר וזעים, אעבּ ר אכתפין,

אתגּ אחד זעירין יוֹ מין ייא,ף 
 ּקוסנּפ ירא בקטרוֹ י, טרא 

דיּמ א בּ מיין ׁש יּה  רי אתבּ ר בעדבוֹ י,
דּ כּת יב רבּ א, ראׁש י ׁש בּ רּת  

ע חדתנּ ינים הווֹ , ּת רין הּמ ים. 
ראׁש י, חסר. כּ תיב ּת נּ ינם אתחזרי,

אמר דאּת  כּ מה ע וּ דמוּ ת 
רקיע. החיּ ה ראׁש י

אוֹ ר,אויּ אמר ויהי אוֹ ר יהי הים 
דכּת יב היינוּ  כּ י 



לי |יב  אל ד דצניעתא ִ ְְְִִָָספרא

ב הוּ א ויּ הי, אמר בתרחוֹ דוֹ י.הוּ א 
בּ תראה ו' ו"י יה"ו יהו"י חד אתחזרוּ 

ׁש כינּת אׁש כינּת א דה' כּ מה תּת א. 
מתק וּ בחד אּת קאׁש ּת כח וּ .א 

ויּ רא דּ כּת יב ׁש וֹ ב, ו רצוֹ א והחיּ וֹ ת
טוֹ ב.א כּ י האוֹ ר את הים  

האי, טוֹ ב. כּ י צדּ יק אמרוּ 
סבּ מתק ביה קדמאה חוֹ דוֹ י.קא. 

אחתאאוכ אתחזרי. חד 
כ ביו"דיוּ מוֹ דעּת א בדא דּ א ן 

דּ מתחבּ קן. רחימין כּ תרין ה"א,

דׁש רׁש אׁש יתא מענפא נפקין 
מדגוּ פא, מיׁש ן 

יוֹ "דרברבן. בּ ין סתים דּ א, יׁש ן 

דצניעתא  לי ְְְִִָָספרא יג |אל ד ִ

דּ כּת יב וה"א, יאמר זה 
 ֹיהו בׁש ם יקרא וזה אני 

ידוֹ  יכּת וֹ ב וזה יהוֹ יעקב  
ישׂ רא זהיכנּ הוּ בׁש ם מּמ ׁש . 

יהוֹ יאמר .אחתא אני: 
כּ וכ בּ יה"ו. אתמר כא ןיא 
סתיםבּ  דּ האיׁש ן אימא. 

אבּ אאתּפ ּת חת מינּ ּה . דּ נפיק יּה  
באמצעיתא, אימא בּ ריׁש א, יתיב

ווי וּ מכּ אן מכּ אן מאןוּ מתכּ סיּ יא 
ערייתהוֹ ן.דּ ג י 

בּ רקיעאויּ אמר מארת יהי הים 
ׁש  דּ כרהמים, יט 

בּ נוּ קבא.   דּ כּת יב 



לי |יב  אל ד דצניעתא ִ ְְְִִָָספרא

ב הוּ א ויּ הי, אמר בתרחוֹ דוֹ י.הוּ א 
בּ תראה ו' ו"י יה"ו יהו"י חד אתחזרוּ 

ׁש כינּת אׁש כינּת א דה' כּ מה תּת א. 
מתק וּ בחד אּת קאׁש ּת כח וּ .א 

ויּ רא דּ כּת יב ׁש וֹ ב, ו רצוֹ א והחיּ וֹ ת
טוֹ ב.א כּ י האוֹ ר את הים  

האי, טוֹ ב. כּ י צדּ יק אמרוּ 
סבּ מתק ביה קדמאה חוֹ דוֹ י.קא. 

אחתאאוכ אתחזרי. חד 
כ ביו"דיוּ מוֹ דעּת א בדא דּ א ן 

דּ מתחבּ קן. רחימין כּ תרין ה"א,

דׁש רׁש אׁש יתא מענפא נפקין 
מדגוּ פא, מיׁש ן 

יוֹ "דרברבן. בּ ין סתים דּ א, יׁש ן 

דצניעתא  לי ְְְִִָָספרא יג |אל ד ִ

דּ כּת יב וה"א, יאמר זה 
 ֹיהו בׁש ם יקרא וזה אני 

ידוֹ  יכּת וֹ ב וזה יהוֹ יעקב  
ישׂ רא זהיכנּ הוּ בׁש ם מּמ ׁש . 

יהוֹ יאמר .אחתא אני: 
כּ וכ בּ יה"ו. אתמר כא ןיא 
סתיםבּ  דּ האיׁש ן אימא. 

אבּ אאתּפ ּת חת מינּ ּה . דּ נפיק יּה  
באמצעיתא, אימא בּ ריׁש א, יתיב

ווי וּ מכּ אן מכּ אן מאןוּ מתכּ סיּ יא 
ערייתהוֹ ן.דּ ג י 

בּ רקיעאויּ אמר מארת יהי הים 
ׁש  דּ כרהמים, יט 

בּ נוּ קבא.   דּ כּת יב 



לי |יד בל ד דצניעתא ִ ְְְִִָָספרא

  ֹעו יסוֹ ד נהירוצדּ יק ם, 
וּ מעבּ ר ונהיר בּ תרין, נוּ קבא.יוֹ "ד 

בּ  יוֹ "ד חוֹ דוֹ י,אתייחד  

בּ דרגּ וֹ יס א.עיאעייק 
אימא ואתנהירת נוּ קבּ א, אתחׁש כא

וּ מתּפ ּת חא  .בּ תרעוֹ י 
דכ מפּת חא ׁש ית,יאתא בּ  

ואחיד ּפ תחהא, תּת אוּ מכסיא 
 ּו וויהאי דּ גהאי, ימאן 

בּפ תחהא. 
תניינא ְְִִָָָפרקא

אמהימנוּ תא.דּ יקנא 
דּ היא בּ גין אדכּ ר

דכ נפקת,יקירוּ תא מאדנין א 

דצניעתא  לי ְְְִִָָספרא טו|בל ד ִ

ס דבּ סיטא, ונחיתבּ סחרנהא יק 
בּ ת חוורא. מתּפ רׁש .חוּ טא יסר 

כּ תיבבּ יקירא ההיא, דּ ביקירוּ תא 
  איׁש בּ ּה  עבר א

אדםו ׁש ם. אדם יׁש ב הוּ א.א בר 
כאדם כּ יא איׁש .הכא. ׁש כּ ן 
מתּפ רׁש ן,בּ ת מבּ וּ עין נביעין יסר 

בּ  ּת ׁש עהארבּ ע אסּת מרוּ . חוֹ דוֹ י 
גוּ פא.אׁש קיוּ ן . 

פתחא(ּת יקוּ נא מּק מי קדמאה) 
יקירוּ  ׁש ארי דאדנין,

.אתּת קן ּׁש ּפ ירו בּ  נחית 
ריׁש א מהאי דשׂ פוון. האיבריׁש א 

קאים. דנפיקריׁש א ארחא 



לי |יד בל ד דצניעתא ִ ְְְִִָָספרא

  ֹעו יסוֹ ד נהירוצדּ יק ם, 
וּ מעבּ ר ונהיר בּ תרין, נוּ קבא.יוֹ "ד 

בּ  יוֹ "ד חוֹ דוֹ י,אתייחד  

בּ דרגּ וֹ יס א.עיאעייק 
אימא ואתנהירת נוּ קבּ א, אתחׁש כא

וּ מתּפ ּת חא  .בּ תרעוֹ י 
דכ מפּת חא ׁש ית,יאתא בּ  

ואחיד ּפ תחהא, תּת אוּ מכסיא 
 ּו וויהאי דּ גהאי, ימאן 

בּפ תחהא. 
תניינא ְְִִָָָפרקא

אמהימנוּ תא.דּ יקנא 
דּ היא בּ גין אדכּ ר

דכ נפקת,יקירוּ תא מאדנין א 

דצניעתא  לי ְְְִִָָספרא טו|בל ד ִ

ס דבּ סיטא, ונחיתבּ סחרנהא יק 
בּ ת חוורא. מתּפ רׁש .חוּ טא יסר 

כּ תיבבּ יקירא ההיא, דּ ביקירוּ תא 
  איׁש בּ ּה  עבר א

אדםו ׁש ם. אדם יׁש ב הוּ א.א בר 
כאדם כּ יא איׁש .הכא. ׁש כּ ן 
מתּפ רׁש ן,בּ ת מבּ וּ עין נביעין יסר 

בּ  ּת ׁש עהארבּ ע אסּת מרוּ . חוֹ דוֹ י 
גוּ פא.אׁש קיוּ ן . 

פתחא(ּת יקוּ נא מּק מי קדמאה) 
יקירוּ  ׁש ארי דאדנין,

.אתּת קן ּׁש ּפ ירו בּ  נחית 
ריׁש א מהאי דשׂ פוון. האיבריׁש א 

קאים. דנפיקריׁש א ארחא 



לי |טז  בל ד דצניעתא ִ ְְְִִָָספרא

דּ פרדּ שׂ קא, נוּ קבין ּת רין ּת חוֹ ת
דּ כּת יב חוֹ בה, אעברא  

ע עבוֹ ר ּפ ׁש ע.ותפארּת וֹ  

שׂ ערא אסחר שׂ פוון ריׁש אּת חוֹ ת 
נפיקאחרא. אחרא ארחא 

תקרוּ בּת אּת חוֹ תוֹ י. חפי 
דדבוּ סמא, א.עיריׁש א 

אתחזוּ ן ּת ּפ וּ חין אנהראּת רין 
דּ כמזּ בוּ צינין. ּת א ייאא, 

ּת עד בּ יּה  עבּ א, ותּת אין.יין אין 
דּ ת דּ אייןאינּ וּ ן נפקין א 

דּ א. עמן זעירין חפיין 
גּ רוֹ נא ,רברבין דּ יקירוּ . 

ׁש  בׁש יעוּ רא ים.מתׁש ערין 

דצניעתא  לי ְְְִִָָספרא יז |בל ד ִ

 ּמכ אתּפ נוּ ן סטרין,שׂ פוון 
נׁש יקין.זכּ אה מאינּ וּ ן דּ נׁש יק מאן 
 ּמז דכבּ ההיא נגדּ יןא א 

דכיא.ּת  דּ אפרסמוֹ נא מׁש יחין יסר 
מזּ כּ  בהאי וסתים.א ׁש כיח, א 

ירחאבּ זמנא תׁש רי, דּ מטא 
מׁש ּת כחי ׁש ביעאה,

אּת ריסר ין בּ עמא 
ּת ריסרע וּ מתּפ ּת חי אה  

זמנא בּ ההוּ א דרחמי, ּת רעי  
יהוֹ דּ רׁש וּ  .כּ ּת יב בּ הּמ צאוֹ  

ׁש אאויּ אמר דּ  הארץ ּת דׁש א הים 
ּפ רי עץ זרע מזריע עשׂ ב

וגוֹ ', דכּת יב היינוּ   



לי |טז  בל ד דצניעתא ִ ְְְִִָָספרא

דּ פרדּ שׂ קא, נוּ קבין ּת רין ּת חוֹ ת
דּ כּת יב חוֹ בה, אעברא  

ע עבוֹ ר ּפ ׁש ע.ותפארּת וֹ  

שׂ ערא אסחר שׂ פוון ריׁש אּת חוֹ ת 
נפיקאחרא. אחרא ארחא 

תקרוּ בּת אּת חוֹ תוֹ י. חפי 
דדבוּ סמא, א.עיריׁש א 

אתחזוּ ן ּת ּפ וּ חין אנהראּת רין 
דּ כמזּ בוּ צינין. ּת א ייאא, 

ּת עד בּ יּה  עבּ א, ותּת אין.יין אין 
דּ ת דּ אייןאינּ וּ ן נפקין א 

דּ א. עמן זעירין חפיין 
גּ רוֹ נא ,רברבין דּ יקירוּ . 

ׁש  בׁש יעוּ רא ים.מתׁש ערין 

דצניעתא  לי ְְְִִָָספרא יז |בל ד ִ

 ּמכ אתּפ נוּ ן סטרין,שׂ פוון 
נׁש יקין.זכּ אה מאינּ וּ ן דּ נׁש יק מאן 
 ּמז דכבּ ההיא נגדּ יןא א 

דכיא.ּת  דּ אפרסמוֹ נא מׁש יחין יסר 
מזּ כּ  בהאי וסתים.א ׁש כיח, א 

ירחאבּ זמנא תׁש רי, דּ מטא 
מׁש ּת כחי ׁש ביעאה,

אּת ריסר ין בּ עמא 
ּת ריסרע וּ מתּפ ּת חי אה  

זמנא בּ ההוּ א דרחמי, ּת רעי  
יהוֹ דּ רׁש וּ  .כּ ּת יב בּ הּמ צאוֹ  

ׁש אאויּ אמר דּ  הארץ ּת דׁש א הים 
ּפ רי עץ זרע מזריע עשׂ ב

וגוֹ ', דכּת יב היינוּ   



לי |יח  בל ד דצניעתא ִ ְְְִִָָספרא

בּ תׁש עה נפׁש וֹ תיכם את וענּ יתם
.בּ ערב חדׁש    

הח אּת ה יהוה הראוֹ תוֹ תאדני 
גּ ד את עבד ׁש את יהו"ה .ים 

דא ברחיׁש וּ תא והכא בּ סטרוֹ י.
ׁש דארעא, יהיא כתיב,ים. א 

ע יוֹ "ד ויּ יצרקרינן תּת אה, יוֹ "ד אה 
ע תּת אה,י' י' עאה י'י' אה, 

כּ  בגווייהוּ . ה' אתּת אה. 
ׁש דׁש  וימוּ . סטר.כאים, 

דא, ׁש מא אתר מהאי אּת עקר
ויּ ּט עואׁש ּת י כּ תיב יהוֹ בּ אחרא, 
איוֹ "ד בּ ין ה' – יוֹ "דהים. 

דעּת יקא, דפרדּ שׂ קא נׁש בא דּ יה"י,

דצניעתא  לי ְְְִִָָספרא יט|בל ד ִ

 ּב דאנּפ ין רוּ חאזעירא אא 
אׁש ּת כ בּ ה"א, ה"אאתקיּ ים. 

דּ כּת יבע תּת אה, ה"א אה  
א אדני הים.אהּה  

בּ רוּ חאדּ קטפין,בּ קיטפוֹ י 
עדמתק י' יה"ו. אהין, 

בּ קטרא דאתעּט ר  

ע קרוּ מא היא אהדעּת יקא, 
ע ה"א וסתים. דאזדּ כ,אה 

דנוּ קבין בּ רוּ חא דּ אתעּט ר
דּ נפיק ו'דּ פרדּ שׂ קא, אחייא. 

דקרדּ ינוּ תאע בּ וֹ צינא אה, 
בּ סטרוֹ י, דאתעּט ר  

אתוון ואתכּ מתּפ טן וּ בתר, 



לי |יח  בל ד דצניעתא ִ ְְְִִָָספרא

בּ תׁש עה נפׁש וֹ תיכם את וענּ יתם
.בּ ערב חדׁש    

הח אּת ה יהוה הראוֹ תוֹ תאדני 
גּ ד את עבד ׁש את יהו"ה .ים 

דא ברחיׁש וּ תא והכא בּ סטרוֹ י.
ׁש דארעא, יהיא כתיב,ים. א 

ע יוֹ "ד ויּ יצרקרינן תּת אה, יוֹ "ד אה 
ע תּת אה,י' י' עאה י'י' אה, 

כּ  בגווייהוּ . ה' אתּת אה. 
ׁש דׁש  וימוּ . סטר.כאים, 

דא, ׁש מא אתר מהאי אּת עקר
ויּ ּט עואׁש ּת י כּ תיב יהוֹ בּ אחרא, 
איוֹ "ד בּ ין ה' – יוֹ "דהים. 

דעּת יקא, דפרדּ שׂ קא נׁש בא דּ יה"י,

דצניעתא  לי ְְְִִָָספרא יט|בל ד ִ

 ּב דאנּפ ין רוּ חאזעירא אא 
אׁש ּת כ בּ ה"א, ה"אאתקיּ ים. 

דּ כּת יבע תּת אה, ה"א אה  
א אדני הים.אהּה  

בּ רוּ חאדּ קטפין,בּ קיטפוֹ י 
עדמתק י' יה"ו. אהין, 

בּ קטרא דאתעּט ר  

ע קרוּ מא היא אהדעּת יקא, 
ע ה"א וסתים. דאזדּ כ,אה 

דנוּ קבין בּ רוּ חא דּ אתעּט ר
דּ נפיק ו'דּ פרדּ שׂ קא, אחייא. 

דקרדּ ינוּ תאע בּ וֹ צינא אה, 
בּ סטרוֹ י, דאתעּט ר  

אתוון ואתכּ מתּפ טן וּ בתר, 
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ׁש ריא דּ  כּ מה דאּפ ין. בזעירא
מתּפ טןגבגוּ  אׁש ּת כּ חוּ  תא, 
כׁש כגּ וּ פא,בּ כ א.א 

נקא. ּת בּ עמר תכּ ד ייןי 
אתגּ א כּ ד אתוון. זעיראיין 

א בּ יּה  ואתקרימתייבן אתוון, ין 
בּ הוֹ ן.

בּ גיןיו"ד בּ עטרוֹ י, סתים דּ עּת יקא
ה"אשׂ מא אׁש ּת כח א 

בּ תרין ואינקיב בּ אחרא אתּפ תח
ו"ו בּ תקוּ נין. ואׁש ּת כח נוּ קבין,

דּ כּת יב, בּ אחרא, אתּפ תח  
 ֹהודוֹ דיבּ בוּ צינא מיׁש רים. 

פתחא.דקרדּ ינוּ תא מכסיא 

דצניעתא  לי ְְְִִָָספרא כא |גל ד ִ

ו'עיו' ה'א אעיתּת א, 
י'ה' וּ בּה עיתּת א. אא 

ו אחרא, סאׁש ּת ּת ף בּ הדּה ,א יק 
אתגּ  כּ ד דּ רמיז רמיזא ייןבּ ר 

דּ רגּ א,ּת רין בּ חד וּ מתחבּ רן 
בגין ׁש א רגּ  ו"דחד אתּפ רׁש א, 

אסּת יכּ  כד ווי בּ יוֹ "ד האי,ן ק 
גיין.ואתגּ  

ׁש ריקין,אינּ וּ ן דּ טיפסא בּ וּ סמין 
עברי א א 

רצוֹ א והחיּ וֹ ת בדוּ כּת א, מתעכּ בי
בּ רח אוׁש וֹ ב. אם .מקוֹ מ 

שׂ ים כּ וֹ כבים בּ ין ואם ׁש ר כּ נּ  ּת גבּ יה
.אוֹ ריד מם  ּקנ
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הארץוּת וֹ צא  .ׁש א דּ  
אתנטע. ׁש מא כּ ד אימתי,
אזדּ מן. ונצוֹ צא נפיק, אוירא וּ כדין

   ּגּ ו ּת אגחד 
ט בּ סטרוֹ י, מאתּפ ט עא ּה ,י 

גווני. דּ תרי

רׁש ימין,חתּת  דּ אתוון ין 
בּ יּה .אתגּ  יין 

אוּ כמין ת ייןכּ ערבאה 
דּ ע עמיקין, יכינוּ קבין א 
וּ שׂ מא ימינא חדמׁש מע הכא א. 

דקיק.עיארחא מצחאא 
דעד קטטוּ תא נהיר, בּ רא מא. 

בּ יּה . אׁש גּ ח רעוא עייניןכּ ד 

דצניעתא  לי ְְְִִָָספרא כג |גל ד ִ

גווני,דּ ת קמייהוּ ת מרּת ת 
בּ ח כּ תיבאתסחן דנהיר. בא 

 ׁש ירוּ  תראינה עינינוה ים 
וּ כתיב ׁש אנן, י בּ ה.צדק ין 

עינ דסתים, עּת יקא ׁש אנן, נוה
פרצוּ פאכּ תיב. חוֹ טמא 

ּת דזעירא, תאׁש ּת מוֹ דעא. 
בּ נוּ קבוֹ י.ׁש  מּת וֹ קדין הוֹ בין 

עקימא, וּ ביׁש .דּ רגּ א טב מׁש מע 
כּ תיב יהוֹ אני  

וּ כתיב ׁש מי. הוּ א אני 
וּ כתיב ואחיּ ה. אמית ואני 

אסבּ וֹ  ואני .אא הוּ א 
ו אנחנוּ .עשׂ נוּ  וֹ  באחד והוּ א 
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דּ סתים מאן אקרי הוּ א יׁש יבנּ וּ . וּ מי
דּ ו מאן הוּ א ׁש כיח, אזדּ מןא א 
 ּד מאן הוּ א אקריעינא. א 

בׁש מא. . 
כּ יכּ א' ו' ויו'. אא' 

ה"ו.יכ אזי א' 
אא אזיף. אזי"ף יו"ד יו"ד, 
 ּמכ דּ סתים דּ יו"ד, אסתימין, 

כד ווי ו"ד. בּ יּה  נהירמּת חבּ רן א 
בו"ד. י'

עאסּת כּ ד בּ חוֹ בי ו"ד מן י' מא,ק 
דכ עערייתא אׁש ּת כח, דּ אא 

כתיב אבי אערות 
אסּת תג וכד ה"א,ה. מן יוֹ "ד יק 

דצניעתא  לי ְְְִִָָספרא כה |גל ד ִ

אּמ ע וערות כתיב תגדּ א הא 
היא  אּמתג אּמ א ערותּה . ה 

ודּ אי, היא אם בּ ינהכּ י 
וגוֹ '. תקרא

ôליתאה ïְְִִָָָרקא

אתמסרוּ תׁש עה יקּ ירין תקּ וּ נין 
 ּכ מהדיקנא 

ו אתגּ דאתטּמ ר עא אהייא 
אׁש ּת כח. והאויקּ ירא  

גּ נזיּה  .קרא 

עּת יקוּ נא נימין דדיקנא, קדמאה 
דּ אדנין פתחא מּק מי נימין

דפוּ מ ריׁש א מריׁש אא.עד 
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אׁש ּת כח. אחרא ריׁש א עד האי,
נוּ קבין ּת רין מּת חוֹ ת 

מ דארחא אתחזייא.ייא א 
עמהאי אתחפיּ ין עין 

גיסא. וּ מהאי בּ הוּ גיסא 
כּ וורדא. סוּ מקין ּת ּפ וּ חין אתחזּ יין

ת חוּ טא אוּ כמיןבּ חד יין 
חדּ וֹ י. עד שׂ פווןּת קּ יפין 

אתּפ נוּ ן. כּ וורדא סוּ מקין 

וּ מחפיין בּ גרוֹ נא, נחּת ין זעירין
וּ זעיריןא.קד רברבין 

כּ גידין   ּׁש קּ ו א.בּ  
מאןבּ א ותּק יף גּ יבּ ר אׁש ּת כח ין 

כח.דּ אׁש ּת  

דצניעתא  לי ְְְִִָָספרא כז |גל ד ִ

כּ תיב הּמ צר מן 
אמר ּת ׁש עה יּה . קראתי

כּ  עד סבבוּ ני,דּ וד גּ וֹ ים 
 ּו עאסחרא וּת וֹ צאאגּ נא וֹ י. 

זרע מזריע עשׂ ב ׁש א דּ  הארץ
אׁש ר פרי עוֹ שׂ ה ועץ מינהוּ  

בוֹ  אזרעוֹ  ּת ׁש עה יןמינהוּ . 
ׁש  ממא ואׁש ּת יאתעקרוּ  וּ ים, 

 ׁש ׁש מא בּ  ויּ ּט עבתר דּ כּת יב ים, 
יהוֹ  אדּ דיקנא ּת קּ וּ נין הים. 
דּ היאבת איהי, אׁש ּת כּ חן יסר 

אתחזוּ ן.ע בּ תׁש עה תּת אה, אה. 
אתגּ  אתוון בגוֹ וניהוֹ ןכ"ב יפוּ  

 . 
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האי,ע      

חדּ יקנא דאחיד מא 
ע נׁש  בידיּה ,דּ בּ ר אה   

     ׁשים 
כּ  יכנעוּ ן. ּת חוֹ תוֹ י שׂ נאין בּ מאריּה . 

ע דּ יקנא דנהיראׁש כּ ן אה 
דּ ע חסדבּ תּת אה, רב אה 

כּ ד סתם, חס"ד בּ זעירא אקריּה ,
רב ואקרי אנהר נהירוּ  אצטרי

דחסד.       

       

        

       

   . 

דצניעתא  לי ְְְִִָָספרא כט|ד ל ד ִ

אכּ תיב הּמ יםויּ אמר יׁש רצוּ  הים 
כּ  חיּ ה, נפׁש  וֹ מר,ׁש רץ 

 ,בדא דדא נהירוּ  אתּפ ׁש ט י"ה 
מיםכּ  חדא, בּ זמנא אתרחׁש וּ ן א 

דּ אמר בּ גין בּ יׁש ן. מים טבאן
אתכּ  חיּ היׁש רצוּ , בּ דא. דא וּ  

חיּ הע תּת אה. חיּ ה אה,   
ביׁש א. חיּ ה טבא.

האדםאויּ אמר אדם. נעשׂ ה הים 
א כתיב, סתם,א אדם א 

 ּד אדם דּ אתעבידעיאּפ קא א 
ׁש  ׁש מא אׁש ּת בּ  כּ ד דּ א,ים. ים 

אׁש ּת אׁש ּת  דּ א. ונוּ קבּ אים דּ כר ים 
 אׁשכ דדּ כר.מא סטרא יהו"ה א. 
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האי,ע      

חדּ יקנא דאחיד מא 
ע נׁש  בידיּה ,דּ בּ ר אה   

     ׁשים 
כּ  יכנעוּ ן. ּת חוֹ תוֹ י שׂ נאין בּ מאריּה . 

ע דּ יקנא דנהיראׁש כּ ן אה 
דּ ע חסדבּ תּת אה, רב אה 

כּ ד סתם, חס"ד בּ זעירא אקריּה ,
רב ואקרי אנהר נהירוּ  אצטרי

דחסד.       

       

        

       

   . 

דצניעתא  לי ְְְִִָָספרא כט|ד ל ד ִ

אכּ תיב הּמ יםויּ אמר יׁש רצוּ  הים 
כּ  חיּ ה, נפׁש  וֹ מר,ׁש רץ 

 ,בדא דדא נהירוּ  אתּפ ׁש ט י"ה 
מיםכּ  חדא, בּ זמנא אתרחׁש וּ ן א 

דּ אמר בּ גין בּ יׁש ן. מים טבאן
אתכּ  חיּ היׁש רצוּ , בּ דא. דא וּ  

חיּ הע תּת אה. חיּ ה אה,   
ביׁש א. חיּ ה טבא.

האדםאויּ אמר אדם. נעשׂ ה הים 
א כתיב, סתם,א אדם א 

 ּד אדם דּ אתעבידעיאּפ קא א 
ׁש  ׁש מא אׁש ּת בּ  כּ ד דּ א,ים. ים 

אׁש ּת אׁש ּת  דּ א. ונוּ קבּ אים דּ כר ים 
 אׁשכ דדּ כר.מא סטרא יהו"ה א. 
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אתּפ ׁש טהיא דנוּ קבּ א. סטרא ם 
כּ אּמ א, בּ תקּ וּ נוֹ י ואתּת ּק ן דּ כוּ רא,

מ דּ אמה. דּ אתבּ טבּ פוּ מיּה  וּ ,כין 
אתקיּ ימוּ . הכא

בּ ריׁש א,דּ ינין ּת קּ יפין דּ דכוּ רא 
דּ נוּ קבּ א נייחין. בּ סוֹ פא
דּ קיטוּ רא קוּ נטירין וי"ה בּ איּפ כא.
בגווהא זעירא י' ׁש קיעין. בעטפוֹ י
בּ עא דינין, אתבּ סמוּ  אי אׁש ּת כח.

ע חויא אתא וקינאעּת יקא. נוּ קבּ א, 
בּ גווּה , אתּת קן מעבּ דדזוּ המא 

וּת  וּת הר דּ כּת יב ביׁש א. דמדוֹ רא 
ׁש ין בּ י דרוּ חין דּ מדּ וֹ רא קינּ א קין. את

וקטפוּ רין.עוּ וע ין 

דצניעתא  לי ְְְִִָָספרא לא |ד ל ד ִ

בּ תרין,אתקין אדם, בּ האי בּ יּה  
אתכּ בּ כ וּ וּ פרט, 

וּ כ ימינאבפרט וּ דרוֹ עין, ׁש וֹ קין , 
אתּפ וּ שׂ מא דּ א בּ סטרוֹ יא. ג 

דּ כר. י' יה"ו. ונוּ קבּ א דּ כר אתּת ּק ן
וּ נקבה זכר כּ תיב ו' נוּ קבּ א. ה'
ׁש מם את ויּ קרא אוֹ תם ויבר בראם
יתיב דאדם וּ פרצוּ פא דּ יּ וּ קנא אדם.

וּ כתיבע כּ רסיּ א, וע 
אדם כּ מראה דמוּ ת הכּ ּס א דּ מוּ ת

מע ה.מעיו 

ּת רגּ וּ םדּ בר הּמ ים, יׁש רצוּ  אחר, 
כּ  מרחׁש יןירחׁש וּ ן. כּ ד וֹ מר, 

צ ּפ תגּ מי בּ זכּ וּ תא,בּ שׂ פוותיּה  וֹ תא, 
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אתּפ ׁש טהיא דנוּ קבּ א. סטרא ם 
כּ אּמ א, בּ תקּ וּ נוֹ י ואתּת ּק ן דּ כוּ רא,

מ דּ אמה. דּ אתבּ טבּ פוּ מיּה  וּ ,כין 
אתקיּ ימוּ . הכא

בּ ריׁש א,דּ ינין ּת קּ יפין דּ דכוּ רא 
דּ נוּ קבּ א נייחין. בּ סוֹ פא
דּ קיטוּ רא קוּ נטירין וי"ה בּ איּפ כא.
בגווהא זעירא י' ׁש קיעין. בעטפוֹ י
בּ עא דינין, אתבּ סמוּ  אי אׁש ּת כח.

ע חויא אתא וקינאעּת יקא. נוּ קבּ א, 
בּ גווּה , אתּת קן מעבּ דדזוּ המא 

וּת  וּת הר דּ כּת יב ביׁש א. דמדוֹ רא 
ׁש ין בּ י דרוּ חין דּ מדּ וֹ רא קינּ א קין. את

וקטפוּ רין.עוּ וע ין 

דצניעתא  לי ְְְִִָָספרא לא |ד ל ד ִ

בּ תרין,אתקין אדם, בּ האי בּ יּה  
אתכּ בּ כ וּ וּ פרט, 

וּ כ ימינאבפרט וּ דרוֹ עין, ׁש וֹ קין , 
אתּפ וּ שׂ מא דּ א בּ סטרוֹ יא. ג 

דּ כר. י' יה"ו. ונוּ קבּ א דּ כר אתּת ּק ן
וּ נקבה זכר כּ תיב ו' נוּ קבּ א. ה'
ׁש מם את ויּ קרא אוֹ תם ויבר בראם
יתיב דאדם וּ פרצוּ פא דּ יּ וּ קנא אדם.

וּ כתיבע כּ רסיּ א, וע 
אדם כּ מראה דמוּ ת הכּ ּס א דּ מוּ ת

מע ה.מעיו 

ּת רגּ וּ םדּ בר הּמ ים, יׁש רצוּ  אחר, 
כּ  מרחׁש יןירחׁש וּ ן. כּ ד וֹ מר, 

צ ּפ תגּ מי בּ זכּ וּ תא,בּ שׂ פוותיּה  וֹ תא, 
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רחיׁש  הוה וּ במיא דּ עּת א, וּ בנקיוּ ת
חיּ תא. נפׁש א

נׁש וכד בר צבּ עי וֹ תיּה סדּ רא 
מרחׁש ן ושׂ פוותיּה  מאריּה , 

מּת ּת א גּ וונא א,עיבּ האי 
ס, דמאריּה יקרא אתרקא 

נגיד דּ בירא, דעמיקוּ  ׁש קיוּ  דּ 
ינגידונפיק. אמׁש כאבתר 

ׁש קיאאעימ מההוּ א תּת א, 
עדכא,דּ נח ודרגּ א, דּ רגּ א 

בתראה נדבהדּ רגּ א אמׁש כא 
כמעי בּ עיתּת א.אא בתר 
בּ כ קׁש רא קׁש ראקרא א, 

כּ  ויעבּ דוּ ן דּ מהימנוּ תא דכוּ נה 

דצניעתא  לי ְְְִִָָספרא לג |ד ל ד ִ

ׁש אמׁש א בּ ין דּ צּ בּ וּ רא,וֹ הי, ּת א 
ׁש אבּ  דּ יחידא.ין ּת א 

ׁש א נׁש דּ איתּת אוּ  אאבר 
מסוּ דרוֹ ת הן מּמ אריּה ,

בּ א אית גווני, ואיתבט' ביתא, פא 
מכי בּ ריבּ אדכּ ר דקוּ דׁש א וֹ הי 

ׁש מהן בּ  אית וגוֹ '. וחנּ וּ ן רחוּ ם הוּ א,
כּ גוֹ ן הוּ א, בּ רי דּ קוּ דׁש א יקירן

א יהו, יּה , אאהיה, ,,יהוֹ הים 
.אדני ׁש דּ י, צבאוֹ ת,

מאית כּ גוֹ ן: ספירוֹ ת, כוּ ת,בּ עשׂ ר 
תפארת, נצח, הוֹ ד, יסוֹ ד,
כּ תר. חכמה, בּ ינה, חסד, גּ בוּ רה,
האבוֹ ת כּ גוֹ ן צדּ יקיּ יא, בּ אדכּ ר אית
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רחיׁש  הוה וּ במיא דּ עּת א, וּ בנקיוּ ת
חיּ תא. נפׁש א

נׁש וכד בר צבּ עי וֹ תיּה סדּ רא 
מרחׁש ן ושׂ פוותיּה  מאריּה , 

מּת ּת א גּ וונא א,עיבּ האי 
ס, דמאריּה יקרא אתרקא 

נגיד דּ בירא, דעמיקוּ  ׁש קיוּ  דּ 
ינגידונפיק. אמׁש כאבתר 

ׁש קיאאעימ מההוּ א תּת א, 
עדכא,דּ נח ודרגּ א, דּ רגּ א 

בתראה נדבהדּ רגּ א אמׁש כא 
כמעי בּ עיתּת א.אא בתר 
בּ כ קׁש רא קׁש ראקרא א, 

כּ  ויעבּ דוּ ן דּ מהימנוּ תא דכוּ נה 

דצניעתא  לי ְְְִִָָספרא לג |ד ל ד ִ

ׁש אמׁש א בּ ין דּ צּ בּ וּ רא,וֹ הי, ּת א 
ׁש אבּ  דּ יחידא.ין ּת א 

ׁש א נׁש דּ איתּת אוּ  אאבר 
מסוּ דרוֹ ת הן מּמ אריּה ,

בּ א אית גווני, ואיתבט' ביתא, פא 
מכי בּ ריבּ אדכּ ר דקוּ דׁש א וֹ הי 

ׁש מהן בּ  אית וגוֹ '. וחנּ וּ ן רחוּ ם הוּ א,
כּ גוֹ ן הוּ א, בּ רי דּ קוּ דׁש א יקירן

א יהו, יּה , אאהיה, ,,יהוֹ הים 
.אדני ׁש דּ י, צבאוֹ ת,

מאית כּ גוֹ ן: ספירוֹ ת, כוּ ת,בּ עשׂ ר 
תפארת, נצח, הוֹ ד, יסוֹ ד,
כּ תר. חכמה, בּ ינה, חסד, גּ בוּ רה,
האבוֹ ת כּ גוֹ ן צדּ יקיּ יא, בּ אדכּ ר אית
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והּמ  ׁש יריוהנּ ביאים בּ  אית כים. 
קבּ  בּ הוֹ ן דּ אית ׁש בּ חּת י, הוּ בתוּ  

ועיאמי דּ ידעּת ית. מאן מנּ הוֹ ן א 
ּת קּ וּ נין יאוֹ ת.תּק ן כּ דקא מאריּה , 

ס בּ ידיעה מּת ּת אואית א,עיקא 
דּ ידע מאן ׁש פעאואית המׁש י 

וּ בכאמעי אתּת א. גווני ין,ט' 
גדוֹ  כונה ואיצריכא עה, יּה א 

דכּת יב, קרא  וּ בזי 
וּ .יק 

כוּ בכוונת דּ הוּ א ּת ריןיאמן, 
אדנ"י. יהוֹ "ה ׁש מהן
אדנ"י יה "ה  מהן רין  כליל הא אמן, ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָָֹבכוונת

גימטריה אמן כי  אדני , הויה שמות  ב' כולל שהוא

דצניעתא  לי ְְְִִָָספרא לה |הל ד ִ

בּ אוֹ צר וּ ברכוֹ הי, טוּ ביּה  גּ ניז והאחד
היכ בּ ּפ סוּ קהנּ קרא רמוּ ז והוּ א , 

 בּ היכה מּפ ניווה' הס קדׁש וֹ  
זכרוֹ נםוּ  רבּ וֹ תינוּ  רמזּ וּ  ברכה,דּ א 

ׁש נּ אמרכּ  בּ ביתוֹ , האדם טוּ ב 

צ"א, בגימטריא הם שמות  הב' אלו וכן (כלומרצ "א

זו "ן) יחוד סוד שהם  שמות הב' אלו  ליחד  ְֶָָוהאחד,שיכון

היכל, הקרא  אצר ברכהי, ביט והשם ניז ְְְִִִִֵֵַָָָָ

וברכותיו החסד, שהוא טובו גונז ז"א, שהוא הויה,
שם  שהוא היכל, הנקרא באוצר הגבורה שהיא

מלכות , שהיא היכל  שבגימטריא רמוזאדנ"י והוא 
מניו " הס קד היכל  "וה' שם בפסוק, פרוש  , ְְְִֵַַָָָ

כמנין היכל  שבגימטריא אדנ"י  בשם מלובש הוי"ה 
היחוד, בסוד לברכההס זכרנם תינר  רמ ְְְְִִֵַָָָָָל א

רז"ל: רמזו בית,ולזה האדם טב  כל ל פרוש ְֵָָָָ

אדם של הויההטוב שם  שהוא מ "ה (שבגימטריא

אלפי"ן) במלכות,במילוי  יב)אמרגנוז (במדבר  ֱֶֶַ



לי |לד ד ל ד דצניעתא ִ ְְְִִָָספרא

והּמ  ׁש יריוהנּ ביאים בּ  אית כים. 
קבּ  בּ הוֹ ן דּ אית ׁש בּ חּת י, הוּ בתוּ  

ועיאמי דּ ידעּת ית. מאן מנּ הוֹ ן א 
ּת קּ וּ נין יאוֹ ת.תּק ן כּ דקא מאריּה , 

ס בּ ידיעה מּת ּת אואית א,עיקא 
דּ ידע מאן ׁש פעאואית המׁש י 

וּ בכאמעי אתּת א. גווני ין,ט' 
גדוֹ  כונה ואיצריכא עה, יּה א 

דכּת יב, קרא  וּ בזי 
וּ .יק 

כוּ בכוונת דּ הוּ א ּת ריןיאמן, 
אדנ"י. יהוֹ "ה ׁש מהן
אדנ"י יה "ה  מהן רין  כליל הא אמן, ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָָֹבכוונת

גימטריה אמן כי  אדני , הויה שמות  ב' כולל שהוא

דצניעתא  לי ְְְִִָָספרא לה |הל ד ִ

בּ אוֹ צר וּ ברכוֹ הי, טוּ ביּה  גּ ניז והאחד
היכ בּ ּפ סוּ קהנּ קרא רמוּ ז והוּ א , 

 בּ היכה מּפ ניווה' הס קדׁש וֹ  
זכרוֹ נםוּ  רבּ וֹ תינוּ  רמזּ וּ  ברכה,דּ א 

ׁש נּ אמרכּ  בּ ביתוֹ , האדם טוּ ב 

צ"א, בגימטריא הם שמות  הב' אלו וכן (כלומרצ "א

זו "ן) יחוד סוד שהם  שמות הב' אלו  ליחד  ְֶָָוהאחד,שיכון

היכל, הקרא  אצר ברכהי, ביט והשם ניז ְְְִִִִֵֵַָָָָ

וברכותיו החסד, שהוא טובו גונז ז"א, שהוא הויה,
שם  שהוא היכל, הנקרא באוצר הגבורה שהיא

מלכות , שהיא היכל  שבגימטריא רמוזאדנ"י והוא 
מניו " הס קד היכל  "וה' שם בפסוק, פרוש  , ְְְִֵַַָָָ

כמנין היכל  שבגימטריא אדנ"י  בשם מלובש הוי"ה 
היחוד, בסוד לברכההס זכרנם תינר  רמ ְְְְִִֵַָָָָָל א

רז"ל: רמזו בית,ולזה האדם טב  כל ל פרוש ְֵָָָָ

אדם של הויההטוב שם  שהוא מ "ה (שבגימטריא

אלפי"ן) במלכות,במילוי  יב)אמרגנוז (במדבר  ֱֶֶַ



לי |לו הל ד דצניעתא ִ ְְְִִָָספרא

 בכ,הוּ א נאמן בּ יתי 
בכ דּ עּמ י.וּ מּת רגמינן 

בכואי גוונימכוּ ון מט' וחד חד 
נׁש  בר הוּ א דּ א יאוֹ ת, כּ דקא

דמאריּה דּ אוֹ קיר ׁש מאׁש מא 
וע מכבּ דיקדּ יׁש א, כּ י כּ תיב דּ א 

יק וּ בזי בּ עאכבּ ד אכבּ ד מאוּ , 
וּ דּ ין, כּ קיּ ים ויחזּ וּ ןמעבּ ד צרכוֹ י. 

עי, בכל מרגמינן ה א, נאמן יתי פירושבכל ְְְְְְֱִִִִֵֶַָָָָ

במלכות.
יאת, דקא גווני מט' וחד חד  בכל  מכון ואם ואי ְְְְְְְְִֵֵַַַַָָ

כראוי התפלה אופני מט ' ואחד אחד בכל  מכוון
דמארילהיות, ל מא אקיר נ בר הא ְְְִִֵַָָָָא 

קיא , אדונולמא שם את  המכבד האדם זהו ְִִַָָ

הקדוש שם מכדי,(מלכות)שהוא י תיב א ְְְְִִַַַָועל 

למעד לקים  ין, עלמא אכד  ,יק בזי ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹאכד

דצניעתא  לי ְְְִִָָספרא לז |הל ד ִ

דה'כּ  ׁש מא ארי ארעא, עּמ מי 
ע וידחאתקרי מנּ יּה .יּה , וּ ן 

יזכּ יוּ בע דאתי, מיקםמא 
חסידים עבּ מחיצּ ת אף , ּד אּפ י 

כ דּ זכהקרי כּ יון צוֹ רכיּה , 
ואיכוון מאריּה , ידיעת אׁש גּ חא 

יאוֹ ת. כּ דקא בּ יּה 
צרכי, כל ל  ולעשות לקיים הזה בעולם אכבדו ְָָ

אתקריצרכיו, דה' מא ארי  ארעא ע מי  ל  ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָויחן 

ימ וידחלן ,שם עלי כי  הארץ עמי כל ויראו ֲִִֵֵַָ

ממנו, וייראו עליו נקרא יזיהויה דאתי , ְְְְִֵֵָָָבעלמא

חסידים, מחית לעמודלמיקם  יזכה הבא ובעולם ְְֲִִִִֵַָ

החסידים, צרכי,במחלקת כל  קרי לא י על ְְִֵֵַַָָָאף 

צרכו, כל בתורה קרא שלא פי  על זכהאף ְֵַָָיון

יאת , דקא י ואיכוון , מארי ידיעת ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָלאחא

בשעה אדונו בידיעת ולדעת להתבונן דזכה כיון 
כראוי . בו וכיוון שמתפלל
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וּ דּ ין, כּ קיּ ים ויחזּ וּ ןמעבּ ד צרכוֹ י. 

עי, בכל מרגמינן ה א, נאמן יתי פירושבכל ְְְְְְֱִִִִֵֶַָָָָ

במלכות.
יאת, דקא גווני מט' וחד חד  בכל  מכון ואם ואי ְְְְְְְְִֵֵַַַַָָ

כראוי התפלה אופני מט ' ואחד אחד בכל  מכוון
דמארילהיות, ל מא אקיר נ בר הא ְְְִִֵַָָָָא 

קיא , אדונולמא שם את  המכבד האדם זהו ְִִַָָ

הקדוש שם מכדי,(מלכות)שהוא י תיב א ְְְְִִַַַָועל 
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יזכּ יוּ בע דאתי, מיקםמא 
חסידים עבּ מחיצּ ת אף , ּד אּפ י 

כ דּ זכהקרי כּ יון צוֹ רכיּה , 
ואיכוון מאריּה , ידיעת אׁש גּ חא 

יאוֹ ת. כּ דקא בּ יּה 
צרכי, כל ל  ולעשות לקיים הזה בעולם אכבדו ְָָ

אתקריצרכיו, דה' מא ארי  ארעא ע מי  ל  ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָויחן 

ימ וידחלן ,שם עלי כי  הארץ עמי כל ויראו ֲִִֵֵַָ

ממנו, וייראו עליו נקרא יזיהויה דאתי , ְְְְִֵֵָָָבעלמא

חסידים, מחית לעמודלמיקם  יזכה הבא ובעולם ְְֲִִִִֵַָ

החסידים, צרכי,במחלקת כל  קרי לא י על ְְִֵֵַַָָָאף 

צרכו, כל בתורה קרא שלא פי  על זכהאף ְֵַָָיון

יאת , דקא י ואיכוון , מארי ידיעת ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָלאחא

בשעה אדונו בידיעת ולדעת להתבונן דזכה כיון 
כראוי . בו וכיוון שמתפלל



לי |לח  הל ד דצניעתא ִ ְְְִִָָספרא

יקמאי דּ וּ בזי מאן הוּ א דּ א אוּ . 
קדּ יׁש א,ידע ׁש מא אחדא 

דמהימנוּ תא,וּ  קׁש רא קרא 
דּ אצטרי,אמׁש כאוּ  אתר 
טבוּ  דּ מאריּה  ׁש מא יּה אוֹ קיר 
וכּ דּ  אתבּ רי. דּ א מאן אׁש כּ ן 

בּ אמן. אתכּ וּ ון

יק בזי זה ?מאי פסוק נאמר מי  מאן על הא א ֵַַָָָֹ

ק יא, מא לאחדא ידע  שאינולא מי הוא זה ְְְֲִַַַָָָָָ

הקדושים, השמות את  ליחד רצהיודע שלא (כלומר

הקדושים) השמות את ליחד איך ְְַָלק רא ,ללמוד 

דמהימנ תא, של ק רא  הספירות קשר את ולקשר ְְְִִֵָָ

אמונה, הנקרא האצילות קע "חלאמכא עולם (דף ְְַָָ

אצטרי,ע"ב) למקום לאתר השפע את  ולהמשיך ְְְְֲִִָ

אתרישצריך, לא   לי טב מארי מא ְְְְְְִִֵֵֵָָָָלאקיר

נברא, היה שלא  לו אתון טוב לא מאן ן ול  .ְְְִֵֶַָָָָ

דצניעתא  לי ְְְִִָָספרא לט|הל ד ִ

באמןאמן  נתכוין שלא מי שכן  שהביא כל (וכמו  ְֵָ

ואדנ"י) הוי "ה שמות ב' גימטריה שאמן .לעיל
ד ה זהר עד  ס"ב:)[ראה  תספ א נח  ,(רת ְְְֵֶַַַַַָָָָֹ

וז"ל: מ, יט, זהר ח ,יקני כל אמ הענה איה ודא ְְִִֵֵֶַָָָָֹ
הע נה ,מתניתי מארי אקמה א  בגי כ''ח, ְְְְִִִֵֶַַָָָָבההא 
נה, בעי ל  ינ גזר  ל רעיק ח כל ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹאמ

אמר בגיני(ב צג  תהלי) למע מאז סא   נכ ְְְֲִִִֵֵֵַָָָ
 בי יט)א ה, ה  אה,(איכה  ב , ללע יהו''ה אה  ְֵֵֵַַָָָָָ

ניה מאי  אה,  אבינ  נ מל  אבינ י דא מר ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָההא
, ח כל אמ הע נה וזה יאר : .הרחמ אב  ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֹאבינ

נה הע הנה, עלי רה זה מ ''ח , ת א ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
נה, בעי ל  ינ זר  ל רעיק ח כל ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹאמ
אה ב אה, למע מאז סא נכ נאמר   בגללְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ
נמל  אבינ  אמר ת א אה, ב. ל לע ְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָיהו ''ה

.הרחמ אב ?אבינ הא מי אה ,  ֲִִִַָָָָָָָאבינ
וז"ל: לג. מבר,ז הר  לה יאל  ל יהיב   י נינ ְְְְְִִִִִִֵֵַָ

ל יהיב  ולא  ,מ חייא ר יעיא  לגאו, עאלי ְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָָולא 
א מר   עלייה אא ,לה יאל(יב א מי (ישעיה  ְְְְְֲִִִִֵֶַַָ

דהו ר יעיא , אינ יוא חצרי, רמס דכמ זאת  ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹב
פסקי צלתא, לממע מנח , תהצל למל א יְְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָמב
את לה ת נ  י נינל יאר: טלה. יחה על  ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָל
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דמהימנוּ תא,וּ  קׁש רא קרא 
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יק בזי זה ?מאי פסוק נאמר מי  מאן על הא א ֵַַָָָֹ

ק יא, מא לאחדא ידע  שאינולא מי הוא זה ְְְֲִַַַָָָָָ
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ד ה זהר עד  ס"ב:)[ראה  תספ א נח  ,(רת ְְְֵֶַַַַַָָָָֹ

וז"ל: מ, יט, זהר ח ,יקני כל אמ הענה איה ודא ְְִִֵֵֶַָָָָֹ
הע נה ,מתניתי מארי אקמה א  בגי כ''ח, ְְְְִִִֵֶַַָָָָבההא 
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, ח כל אמ הע נה וזה יאר : .הרחמ אב  ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֹאבינ

נה הע הנה, עלי רה זה מ ''ח , ת א ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
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.הרחמ אב ?אבינ הא מי אה ,  ֲִִִַָָָָָָָאבינ
וז"ל: לג. מבר,ז הר  לה יאל  ל יהיב   י נינ ְְְְְִִִִִִֵֵַָ
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לי |מ הל ד דצניעתא ִ ְְְִִָָספרא

 נדחי עי הר נימה . נכנסי ולא , חמ תיהְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
 עליה אא ,תיה את לה תנ ולא , ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹמ
 ה  וא חצרי, רמס דכמ את ב מי ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹנאמר ,
 יחי ,ת תפ  לה את  י מב הי עיְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָהר
טלה. יחה על  ת א מפסיקי הפה את ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹלמע
 י לעיניו נה ת נ  אינ היק [וז"ל: כ: ח "א  ְְְִֵֵֵַַַָָָזהר
תבה  ב מביא עיהר כיח עד ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָבילה
מלא אי מי לכבד חה מי וז"ל: כט: ח"א –ְְְִִֵֶֶַַָָָ

ס"ב :. לח: ,[אד ני אר  לט ְְִֵֵֶַָָָָהות 
וז"ל: קלא : ח"ב מיזהר ניא בי מעי  מא ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָ

מהימנתא . גרע לית ווי ר דא, אחזי ,לי ווי ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָחל,
הא  אחזי יראל. אלהא חלקא לי לית לי ְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָווי 

,(ליה)לית א כח ולא חולקיהאלהא , ליה (ולית ְְְֱִֵַַָָָָ
תנאביה) קלנא ואנהיג ,ימ חיל (ס ''אולא ְְְְְִִִִֵַָָָָָ

לעיא .בתקיפא) ביתעאה דר מי יאר: ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ
!ל אי פר ד. ראה  !ל אי  חל דברי ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַֹה נסת
יראל. אלהי חלק  אי !ל אי האמ נה. את ְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹרע 

אי הרי (לו)ראה נמצא ואינ  לואל  ואי) ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָ
בו) חלק  קל מנהיג ,מ פ חד (בחזק)ולא  ְְִִִֵֶַַָֹ

פ"ב , אמ הנ ת ער  פע"ח  [ועיי"ע מעלה. ְְְֵֶֶַַַַַָָָָהעלי
.[ ואתח רת "י "ְִֶַַַַַָָָָמהר

דצניעתא  לי ְְְִִָָספרא מא |הל ד ִ

וז"ל: רפה.  לו רת   זהר כ ד  האד  וזה ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
תב זה ועל ,ד ה  ה את ליחד נאר (שמואל ְְִֵֵֶֶַַַַָָ

ב) אכד  ה ה. ללע  מכדי י  אכד. מכ די ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָי
מא ה א  א .יק בזי מאי ,יק בזי הא. לֵֵַַַַַָָָָָָלע
קרא  לקרא  ק יא, מא ליחדא ידע ְְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָלא
,אצטרי לאתר   רכא לאמכא ְְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָמהימנ תא,
לא קיר ידע  לא  מא וכל . מארי מא ְְְְְְִִֵַַָָָָָלא קיר 
.יק בזי יא ר : אברי. לא  לי טב ,מארי ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָֹמא 
 ה את ליחד ידע א מי  זה ? יק בזי זה ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹמה 
 למק רכת  ילהמ האמנה, קר ולקר  ,ד ְְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹה
את לכ ד ידע א מי וכל . נר  לכ ד ריְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

נברא . א ל טב , נר ְִִֵֶָֹ
קע "ח:  רמה מאזהר  הא א  .יק בזי מאי  ְֵַַַַַָָָ

מהימנתא , לקרא  קיא, מא לאחדא  ידע ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָלא
מא  לאקיר ,טריא לאמכא לאתר ְְְְְְְְְֲִִִִַָָָָָקרא 
ואת לא מא  ו ל את רי. לא לי טב מאריְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

.אמְֵָ
רו. ד ויקהל פרשת  קכט, מו:, ח "ב  ספרזוהר  סליק ִֵֶַָד 

לת א , רמייה לסרא עא ל  עא די , לת ְְְְְְְֵַַַַַַָָָָָָָָרה
ה ,ייהל לכוונא זיע, רתת  דחיל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאימתא 
ויה ארייתא, לקלא סיני ט רא על  ימיק ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָהא 
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 נדחי עי הר נימה . נכנסי ולא , חמ תיהְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
 עליה אא ,תיה את לה תנ ולא , ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹמ
 ה  וא חצרי, רמס דכמ את ב מי ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹנאמר ,
 יחי ,ת תפ  לה את  י מב הי עיְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָהר
טלה. יחה על  ת א מפסיקי הפה את ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹלמע
 י לעיניו נה ת נ  אינ היק [וז"ל: כ: ח "א  ְְְִֵֵֵַַַָָָזהר
תבה  ב מביא עיהר כיח עד ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָבילה
מלא אי מי לכבד חה מי וז"ל: כט: ח"א –ְְְִִֵֶֶַַָָָ

ס"ב :. לח: ,[אד ני אר  לט ְְִֵֵֶַָָָָהות 
וז"ל: קלא : ח"ב מיזהר ניא בי מעי  מא ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָ

מהימנתא . גרע לית ווי ר דא, אחזי ,לי ווי ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָחל,
הא  אחזי יראל. אלהא חלקא לי לית לי ְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָווי 

,(ליה)לית א כח ולא חולקיהאלהא , ליה (ולית ְְְֱִֵַַָָָָ
תנאביה) קלנא ואנהיג ,ימ חיל (ס ''אולא ְְְְְִִִִֵַָָָָָ

לעיא .בתקיפא) ביתעאה דר מי יאר: ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ
!ל אי פר ד. ראה  !ל אי  חל דברי ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַֹה נסת
יראל. אלהי חלק  אי !ל אי האמ נה. את ְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹרע 

אי הרי (לו)ראה נמצא ואינ  לואל  ואי) ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָ
בו) חלק  קל מנהיג ,מ פ חד (בחזק)ולא  ְְִִִֵֶַַָֹ

פ"ב , אמ הנ ת ער  פע"ח  [ועיי"ע מעלה. ְְְֵֶֶַַַַַָָָָהעלי
.[ ואתח רת "י "ְִֶַַַַַָָָָמהר

דצניעתא  לי ְְְִִָָספרא מא |הל ד ִ

וז"ל: רפה.  לו רת   זהר כ ד  האד  וזה ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
תב זה ועל ,ד ה  ה את ליחד נאר (שמואל ְְִֵֵֶֶַַַַָָ

ב) אכד  ה ה. ללע  מכדי י  אכד. מכ די ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָי
מא ה א  א .יק בזי מאי ,יק בזי הא. לֵֵַַַַַָָָָָָלע
קרא  לקרא  ק יא, מא ליחדא ידע ְְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָלא
,אצטרי לאתר   רכא לאמכא ְְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָמהימנ תא,
לא קיר ידע  לא  מא וכל . מארי מא ְְְְְְִִֵַַָָָָָלא קיר 
.יק בזי יא ר : אברי. לא  לי טב ,מארי ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָֹמא 
 ה את ליחד ידע א מי  זה ? יק בזי זה ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹמה 
 למק רכת  ילהמ האמנה, קר ולקר  ,ד ְְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹה
את לכ ד ידע א מי וכל . נר  לכ ד ריְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

נברא . א ל טב , נר ְִִֵֶָֹ
קע "ח:  רמה מאזהר  הא א  .יק בזי מאי  ְֵַַַַַָָָ

מהימנתא , לקרא  קיא, מא לאחדא  ידע ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָלא
מא  לאקיר ,טריא לאמכא לאתר ְְְְְְְְְֲִִִִַָָָָָקרא 
ואת לא מא  ו ל את רי. לא לי טב מאריְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

.אמְֵָ
רו. ד ויקהל פרשת  קכט, מו:, ח "ב  ספרזוהר  סליק ִֵֶַָד 

לת א , רמייה לסרא עא ל  עא די , לת ְְְְְְְֵַַַַַַָָָָָָָָרה
ה ,ייהל לכוונא זיע, רתת  דחיל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאימתא 
ויה ארייתא, לקלא סיני ט רא על  ימיק ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָהא 
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למפ ח  לעא ר ולית  . דנייה א וירכ  ְְְְְְְְְְִִִֵַַַַָצייתי
אחרא , מה  וכל  א רייתא, מיי אפי ,מיהְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ

לי לית מא אימתא ,  ה והא א א  מא  ְְְְְֵֵֵֶַָָָָָֻ
כיב, ח)א קמה, הע .(נחמיה כל עמד כפתח ְְְְְִִִָָָָָ

ח) הרה.(נחמיה ספר  אל הע כל  יאר:ואזני ְְִֵֵֶֶַָָָָָ
לסר הע ל  צריכי אז רה, ספר ל ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָעלה
, ל לכ בזיע רתת  ופחד , אימה למה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעצמ
ויהי רה, לקל  סיני הר על מדיע עת אְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ
 יה לפ ח  לע ר ת ואי . אזניה  ימ יביְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמק
  א א אחר , דבר  ל ת רה , דברי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻאפ

ת ב  ר ה, והרי ה, ל אי מי (נחמיהאימה, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
הע.ח) כל עמד כפתח(ש)ספר אל הע כל  ואזני ְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָ

צרא ,הרה. רה ספר  מפקי ד  ,מע רי אמר ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ
ררימע ,רחמי מייא  רעי ח מת ,י ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָלמקרא 

לעיא. האהבה מע,את רי אמר יאר: ְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
ערי  חינפ , ב לקרא צר רה ספר ציאיְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָֹ
זוהר  למעלה . האהבה  את ררי מע ,מי ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָרחמי
מי  [רלט: רכ, קכט:, עה:, אחרי רת מו:, כט:, כ ., ֲִֵַַָָח"ג 
,[לאוי לה  עבר  מחה,  ואינ עברה ע ברי  ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹר אה
מהימנא  רעיא  מט, וקרא חד זהר  קכט, רפו ְְְֲִֵַַַָָָָָרפה:,

.[לו זהר  ֵֶַַכ'.

דצניעתא  לי ְְְִִָָספרא מג |הל ד ִ

כּ וע דּ מרחיׁש דּ א, מאן 
ד בּ נקיוּ תא בּ א,בּ שׂ פוותיּה  

בּ הדיּה , כתיב מאי דּ מנקּ י, בּ מיּ א
א כּ ויּ אמר אדם, נעשׂ ה וֹ מר,הים 

ׁש בי דּ ידעבּ  צאדם םאחדא 
בדגּ ת וירדוּ  יאוֹ ת, כּ דקא וּ דמוּ ת

היּ ם.  . 

נקיתא  פוותי מרחי מאן  ל  א, ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָועל 

בשפתיודל א , ומתפלל  שמרחיש  מי כל כן  ועל ְִָ

הלב, המפריעיםבנקיון אחרים , דברים  (מלהרהר 

התפילה) מנ י,,לכונת שטיהרמא אחר היינו ְְִֵַַָ

המטהרים במים טהרה)עצמו כתיב ,(במקוה ְִָמאי

,הדיעליו כתוב אדם ,מה נעה אלהים ואמר ֱֲֲִֵֶֶַַַָָֹֹ

האדם בני את הוא ברוך הקדוש ְַל מר,שברא

יאת , דקא דמת צלם  לאחדא ידע  אדם  ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָביל 

דמות , המכונה והמלכות צלם המכונה ז"א כלומר :
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למפ ח  לעא ר ולית  . דנייה א וירכ  ְְְְְְְְְְִִִֵַַַַָצייתי
אחרא , מה  וכל  א רייתא, מיי אפי ,מיהְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ

לי לית מא אימתא ,  ה והא א א  מא  ְְְְְֵֵֵֶַָָָָָֻ
כיב, ח)א קמה, הע .(נחמיה כל עמד כפתח ְְְְְִִִָָָָָ

ח) הרה.(נחמיה ספר  אל הע כל  יאר:ואזני ְְִֵֵֶֶַָָָָָ
לסר הע ל  צריכי אז רה, ספר ל ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָעלה
, ל לכ בזיע רתת  ופחד , אימה למה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעצמ
ויהי רה, לקל  סיני הר על מדיע עת אְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ
 יה לפ ח  לע ר ת ואי . אזניה  ימ יביְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמק
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מי  [רלט: רכ, קכט:, עה:, אחרי רת מו:, כט:, כ ., ֲִֵַַָָח"ג 
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.[לו זהר  ֵֶַַכ'.

דצניעתא  לי ְְְִִָָספרא מג |הל ד ִ

כּ וע דּ מרחיׁש דּ א, מאן 
ד בּ נקיוּ תא בּ א,בּ שׂ פוותיּה  

בּ הדיּה , כתיב מאי דּ מנקּ י, בּ מיּ א
א כּ ויּ אמר אדם, נעשׂ ה וֹ מר,הים 

ׁש בי דּ ידעבּ  צאדם םאחדא 
בדגּ ת וירדוּ  יאוֹ ת, כּ דקא וּ דמוּ ת

היּ ם.  . 

נקיתא  פוותי מרחי מאן  ל  א, ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָועל 

בשפתיודל א , ומתפלל  שמרחיש  מי כל כן  ועל ְִָ

הלב, המפריעיםבנקיון אחרים , דברים  (מלהרהר 

התפילה) מנ י,,לכונת שטיהרמא אחר היינו ְְִֵַַָ

המטהרים במים טהרה)עצמו כתיב ,(במקוה ְִָמאי

,הדיעליו כתוב אדם ,מה נעה אלהים ואמר ֱֲֲִֵֶֶַַַָָֹֹ

האדם בני את הוא ברוך הקדוש ְַל מר,שברא

יאת , דקא דמת צלם  לאחדא ידע  אדם  ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָביל 

דמות , המכונה והמלכות צלם המכונה ז"א כלומר :
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רביעאה ְְִִָָָפרקא

זעיראעּת יקא, וסתים. טמיר 
אתגּ  ודאנּפ ין, אייא 

דּ אתגּ אתגּ  בּ אתווןייא. ייא, 
בּ אתוון, סתים דּ אתכּ סייא, כּ תיב.

זה ידי  הם על בדת  ויושפעוירד בכל, וישלטו ְְְִִַַָ

ידיהם. על העולמות  בכל רב שפע
לעיל בו  שפתח אחר הדבר  כאן ע"ב)[עד קעז וזה(דף

שם  הקודש)לשונו  ללשון  תרגום  י רצאחרבר :(עם , ְְִֵַָָ

ירח ן ר ם  ב פוותיה,הים, מרחין ד למר ְְְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָ

צלתא  פהת מי ברי פתיו  כ מתנעעת  היינ ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ

הבזכתא דעתאזכ ת  מ לבנקי ת העת בנקית ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָ

אחרת לבררבמיאמח בת ז ה הים, בטהרת ְְְְֲֲֳִִִֵֶַַַַַָָָֹ

,ת הלכים הם  הא ירים ים הוההררים ְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

חיתא נפ א  הצ תרחיש  את מברר  חר הא ְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

חת סד חה נפ מהם  ונעה מהם, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהדים

.התים] ִֵַ

דצניעתא  לי ְְְִִָָספרא מה |הל ד ִ

דּ איהוּ דּ  בּ גין בּ אתרוֹ י, מתייבן א 
ע ביּה  אתייׁש בוּ  ותּת אין.א אין 

נפׁש אויּ אמר הארץ ּת וֹ צא הים 
ורמשׂ חיּ ה בּ המה מינּה  

דּ כּת יב, היינוּ  וגוֹ ', אדם 
ׁש יע ּת וֹ  יהוֹ וּ בהמה חד . 

בּ בּ כ מׁש ּת כּ חא. דּ אחרא המהא 
דאדם,בּ כ א כּ י אדם 

קרבּ ן מכּ ם יהוֹ יקריב  
דּ אתכּ  מוּ ם הבּ המה, מן 

דאדם.בּ כ א 
דּ כּ ד אדם תּת אנחת   

ע תריןבּ דיּ וּ קנא אׁש ּת כחוּ  אה, 
דּ ימינא סטרין, מּת רין רוּ חין
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דּ איהוּ דּ  בּ גין בּ אתרוֹ י, מתייבן א 
ע ביּה  אתייׁש בוּ  ותּת אין.א אין 
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דּ כּת יב, היינוּ  וגוֹ ', אדם 
ׁש יע ּת וֹ  יהוֹ וּ בהמה חד . 

בּ בּ כ מׁש ּת כּ חא. דּ אחרא המהא 
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דּ אתכּ  מוּ ם הבּ המה, מן 

דאדם.בּ כ א 
דּ כּ ד אדם תּת אנחת   
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כוּ שׂ מא דּ ימינא,יא אדם. 
דּ שׂ מא קדּ יׁש א. נפׁש נׁש מתא א 

ח שׂ מאחיּ ה. אתּפ ׁש ט אדם א,ב 
בּ  אינּ וּ ן גוּ פא.ואתּפ ׁש טוּ  וא 

אתיּ יכּ ד בדא, דּ א דןמתדּ בּ קין 
דאוֹ  חיּ ה ידתכּ האי 

אתוון כ"ב חדא. בּ קטרא סגּ יאין
אתגּ  אתוון כ"ב י'סתימין, יין, 

גּ  י' וגסתים, סתים ייא,ייא. 
אּת קבּ מתק דטפסין, וּ .א 

ו"ד,י' ונוּ קבּ א דּ כר מנּ יּה  נפקין
נוּ קבּ א. ד' דּ כר, ו' אתר, בּ האי
ונוּ קבּ א. דכר ד"וּ  תרין. ד"וּ  דּ א, בּ גין

קפ ּת רין בּ ד"וּ  י' ּת רין חוֹ דוֹ יין. 

דצניעתא  לי ְְְִִָָספרא מז |ו ל ד ִ

הות ד' ה' נוּ קבּ א. ה' דכר.
בּ גוּ ּה , בּ י' וּ מדּ אתעבּ רת בּ קדמיתא,

,'ו אּפ יקת      

    בּ חזויּה יוֹ "ד אתחזי 
דּ הוּ אכּ  יוֹ "ד מדּ אּפ יקת דיה"ו. א 

אתייבת ונוּ קבּ א, בתר,דכר 
ואמא.וּ מכסייא 

האויּ ראוּ  בּ נוֹ תבני את הים 
האדם,  ּהיינו 

דּ כּת יב, אנׁש ים ׁש נים 
חרׁש מרגּ  בנוֹ תים מאי אמר, 

דּ כּת יב, האדם.  ּת באנה אז 
א זוֹ נוֹ ת נׁש ים .הּמ ׁש ּת ים 

חכמת כי ראוּ  כּ י כּ תיב, בּ גיניהוֹ ן
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בּ  אינּ וּ ן גוּ פא.ואתּפ ׁש טוּ  וא 

אתיּ יכּ ד בדא, דּ א דןמתדּ בּ קין 
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נוּ קבּ א. ד' דּ כר, ו' אתר, בּ האי
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קפ ּת רין בּ ד"וּ  י' ּת רין חוֹ דוֹ יין. 

דצניעתא  לי ְְְִִָָספרא מז |ו ל ד ִ

הות ד' ה' נוּ קבּ א. ה' דכר.
בּ גוּ ּה , בּ י' וּ מדּ אתעבּ רת בּ קדמיתא,

,'ו אּפ יקת      

    בּ חזויּה יוֹ "ד אתחזי 
דּ הוּ אכּ  יוֹ "ד מדּ אּפ יקת דיה"ו. א 

אתייבת ונוּ קבּ א, בתר,דכר 
ואמא.וּ מכסייא 

האויּ ראוּ  בּ נוֹ תבני את הים 
האדם,  ּהיינו 

דּ כּת יב, אנׁש ים ׁש נים 
חרׁש מרגּ  בנוֹ תים מאי אמר, 

דּ כּת יב, האדם.  ּת באנה אז 
א זוֹ נוֹ ת נׁש ים .הּמ ׁש ּת ים 

חכמת כי ראוּ  כּ י כּ תיב, בּ גיניהוֹ ן
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וא ּת באנה אז וגוֹ '. בּ קרבּ וֹ  אהים 
דּ קיטוּ רי בּ קיסטרא בקדמיתא.

הווֹ  מתחבּ קן ּת רין א,עידפיגאן, 
 ּאבּ דו עפרא, ירּת וּ  נחתוּ  תּת א 

עטראחוּ  בהוּ . דהוה טבא קא 
אדבוּ מ ואתעּט ר 

דענבא. בּ קוּ סטא

יהוֹ ויּ אמר אמה מׁש ה 
א י.תצעק אי 

א דּ בּ ר ישׂ ראדייקא. ויּ ּס עוּ .בּ ני 
בּ מזּ  דייקא. תויּ ּס עוּ  הוה י,א 

דּ קניּה .דּ בעא אוֹ קיר  
והאזנּת  ּת עשׂ ה בּ עיניו ׁש ר והיּ 

 ּכ וׁש מרּת  עדמצוֹ תיו חקּ יו 

דצניעתא  לי ְְְִִָָספרא מט|ו ל ד ִ

אני כּ י יהוֹ כּ אן. ,רפאי 
.דוקא האי 

חמיŁאה ïְֲִִָָָרקא
זרעהוֹ י עוֹ ן כּ בד עם חוֹ טא גוֹ י

וגוֹ ' בּ נים מרעים . 
ו"ו ה"י ו"ה ה"ה יוֹ "ד דרגּ ין ׁש בעה
ד"ו ו"ו אּפ יק ה"ה הו"י, ה"ה ד' אּפ יק

ונוּ קבּ א דּ כר אדם אסּת יר בר 
מׁש חיתים. בּ נים דכּת יב ד"ו דאינּ וּ ן

מאמר.בּ ראׁש ית בּ ראׁש ית בּ רא. 
אב מאמר. חצי בּ רא

וג סתים עוּ בן. עדן דסתיםיא. אה 
נפיק תּת אה, עדן יטמטוגניז. 

  ּואתג. יּה יהוה. יא 
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מׁש חיתים. בּ נים דכּת יב ד"ו דאינּ וּ ן

מאמר.בּ ראׁש ית בּ ראׁש ית בּ רא. 
אב מאמר. חצי בּ רא

וג סתים עוּ בן. עדן דסתיםיא. אה 
נפיק תּת אה, עדן יטמטוגניז. 

  ּואתג. יּה יהוה. יא 



לי |נ ו ל ד דצניעתא ִ ְְְִִָָספרא

ימינאא אהיה. אדני את. הים. 
המים.וּ שׂ מא אׁש ּת תפוּ , כחדא א 

דּ כּת יב, ואת,    
כּ חדא אינּ וּ ן והנּ צח והּת פארת

דּ כּת יב, הארץ, אׁש ּת תפוּ .  
בּ כ ׁש מ אדּ יר הארץ.מה  

כמ כּ בוֹ דוֹ .א הארץ 

הּמ יםיהי  ֹבּ תו בּ יןהבדּ ירקיע 
הקּ דׁש ים, קדׁש  וּ בין הּק דׁש 

ואתדּ בק.עּת יקא אתּפ רׁש , זעירא, 
ממ ּפ וּ מא מּמ ׁש  אתּפ רׁש  א 

בּ כתרין ואתעּט ר אנּת יק רברבן.
וּ כתיב מים, זינין בּ חמה זעירין,

 ע חיּ ים.ונתן מים יו 

דצניעתא  לי ְְְִִָָספרא נא |ו ל ד ִ

א וּ מהוּ א חיּ ים עוֹ הים .ם 
 אתהיהוֹ פני 

החיּ ים. בּ ארצוֹ ת  והיתה 
החיּ ים ועץ וגוֹ '. צרוּ רה אדני נפׁש 
בין אהי"י ה"א, יו"ד י"ה, הגּ ן.  ֹבּ תו

ׁש מים מים דּ ּמ ים. וּ מים אימין, 
ׁש ׁש  רחמין רחמיןימין. ימין, 

ׁש דּ  ימין.א 

יהוֹ ויּ אמר רוּ חי ידוֹ ן א 
הוּ אעוֹ באדם ׁש גּ ם בּ  ם 

בשׂ ר. יהוֹ ויּ אמר , 
מכּ אן בזעירא. אתייׁש בא כּ ד  

  דּ עּת יקא דּ בר. 
קאמר באדםסתים רוּ חי ידוֹ ן א 
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בשׂ ר. יהוֹ ויּ אמר , 
מכּ אן בזעירא. אתייׁש בא כּ ד  
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רוּ חאעידּ  דּ בההוּ א מוּ ם א, 
נוּ קבין מּת רין דאתנׁש בא

מׁש י תּת אי.דּ פרדּ שׂ קא, 
כּ תיבוּ בגין  ּכ ימיו והיוּ  

יוֹ "ד ׁש נה. ועשׂ רים מאה
וׁש  ׁש ים בּ א י' מאה.ים. חוֹ דוֹ י 

מאה זמנין, ּת רין אתוון ּת רין
בּ  י' ׁש נה. כדועשׂ רים חוֹ דוֹ י  

 ּאתג אתמׁש בזעירא, יא 
א כּ תיב,בּ עשׂ ר מכּ אן ׁש נין. פין 

 ע כּפ כה.וּת ׁש ת י 
בארץ,יםהנּ פי היוּ   ּהיינו 

והיה יּפ רד וּ מם דכּת יב
 דּ אתּפ רׁש מאתר ראׁש ים. ארבּ עה 

דצניעתא  לי ְְְִִָָספרא נג |זל ד ִ

הנּ פי אקרי וּ מםגּ נּת א, דּ כּת יב ים, 
ו ההם, בּ יּ מים בארץ היוּ  איּפ רד. 

וּ בני ׁש ע, יהוֹ  דּ אתא עד זמנא. בתר 
אסטמרוּ .הא זהים 

ׁש עד האדםדּ אתא וּ בנוֹ ת מה 
דכתיב,אתכּ  הוּ א הדא א, 

 קארי ּת ענגת ותענוּ גוֹ ת.
  האדם בּ ני  

דּ  אחרנין, רוּ חין מהאי אדּ אתרמיוּ  
עאתכּ  בחכמה דּ כּת יב,וּ  אה, 

  יהוֹ ו חכמה נתן 
 ׁשוּ כתיב מה,  ויּ חכּ ם 

דּ הנימכּ  מוּ ם אהאדם. 
באדם.אתכּ  וּ  
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ה'יהוֹ ו חכמה, נתן 
ויּ חכּ ם,ע אה. 

אתחכּ ם הּמ הדּ מינּה  תּת א. 
מעוֹ  אׁש ר עוֹ הגּ בּ וֹ רים םם, 

דּ אתנהגןעידּ  הם, אנׁש י א. 
קדּ יׁש א, ׁש מא ׁש מא. מאי ׁש מא. בּ 

דּ  בּ יּה  ׁש יןדּ אתנהגן קדּ י תּת א,א 
או אתנהגן אנׁש יא ׁש מא. בּ  א 

ו סתם, הוי"ה.הם אנׁש י אוא 
א סתימא, ומסּת ים גריעוּ תא, אא 

מכּ  סתם, הם אנׁש י אגריעוּ תא 
כּ תיב נפקוּ , דאדם אדם 

בּ  בּ יקירוּ יבּ יקר בּ יקר, אדם ין, 
בּ דמ בּ יכּ א, רוּ חא.ין, א 

דצניעתא  לי ְְְִִָָספרא נה |זל ד ִ

ׁש בעה.מיסרּת  בּ  קרבא, כּ י 
מׁש ב בּ ארעא,עה. כּ ין 

ּת ׁש עה קרבא. נצחי אתחזיאוּ 
בּ רעוּ תהוֹ ן,דס דּ רהטין בּ דרגּ ין, קין 

מו חמה בידיהוֹ ן. דּ ימחי כּ יןית 
בּ בהי ארבּ עוּ ,קיימין אקּמ י 
מיקם.יןיכ 

נפקיןמארבּ ע קדמוּ תכּ ין 
ּת  בּ הוֹ ן ייןארבּ ע, 

בּ אתכּ  בּ הוּ כּ ענבין צרירן א 
ו סהדוּ תא סהדין רהיטין. אׁש בעה 

אי בּ דוּ כּת ייהוּ . דמבסםקיימין נא 
וּ מקננן אחידן בּ ענפוֹ י בּ גוֹ . יתיב

תט ּת חוֹ תוֹ י חיותאצּפ רין. 
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ׁש  אידּ  בההוּ א בתרייטא נא 
סמכיןכביׁש ין, ׁש בעה בּ  מיה 

מתגּ  חיוון, בּ ארבּ ע יןגּ סחרניּה , 
סטרין. בּ ארבּ ע

דּ חויא בש"ע דּ דּ רהיט יגוּ גין, 
עע מקּפ ץ טוּ רין, 

דּ כּת יב, גּ בעתא,  מדג 
עע מקּפ ץ הגּ בעוֹ ת.ההרים 

בּ תרין נקיב ׁש נוֹ י, בּ  בּ פוּ מיּה , זנביּה 
נטי כּ ד אתעבידגּ יסין. גּ יסטרא 

ת.רוּ חין ת 
האויּ תהכּ תיב את  ֹחנו .הים 

וּ כתיב  ֹחנונּ ער 
דרכּ וֹ .ּפ ע אתי היּ דוּ ע. נּ ער 

דצניעתא  לי ְְְִִָָספרא נז |זל ד ִ

והא אתהים, יהוֹ א . 
כּ י זה, ׁש ם בּ  אוֹ תוֹ ואיננּ וּ , קח 

ּת היםא בׁש מוֹ . בּ ּת יהקרא ת 
דּ ינין בּ ּת י ארבּ ע אינּ וּ ן. ארבּ ע דינין,

ארבּ עעידּ  דּ כּת יב,א. תּת א. 
 עו תעשׂ וּ  בּ ּמ ׁש ּפ טא 

בּמ ׁש ק דּ ינאבּ ּמ דּ ה וּ בּמ שׂ וּ רה. 
ד דּ ינא דּ ינאקׁש יא. קׁש יא, א 

דבׁש קּ וּ  דּ ינא בׁש קּ וּ א, א.א 
רפיא. האיוּ דּ אפידּ ינא א 

האי.ו א 

החויהי עהאדםכּ י ּפ נירב 
הח רב.האדםהאדמה. 

האדם וגוֹ ', ׁש גּ ם בּ  דכּת יב היינוּ 
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עעידּ  וּ כתיב האדמה.א. ּפ ני 
 וּ מׁש הקרן כּ י ידע א 

דכּת יב, היינוּ  ּפ ניו, עוֹ ר  
דּ כּת יב, קרן, עוֹ ר. כּ תנוֹ ת  

ׁש מוּ א המן.ויּ קּ ח קרן את 
א מׁש יחא בקרן,ית א 

. ּקרננו ּת רוּ ם וּ בׁש מ 
קרן אצמיח היינוּ ׁש ם דוד. 

דמ יוֹ בעשׂ יראה מן ואתיא אכּ א. 
דּ כּת יב, אימא, דהיא והיה 

היּ וֹ ב בּ קרן  ֹבּ מׁש ובּ יוֹ ב קרן .א 
קרן, בּ איּמ א. עשׂ יראה אתעּט ר

וריוחדּ נטי רוּ חיּה קרן אתבא 
. יּה 
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דּ יוֹ בוהאי ויוֹ בקרן הוּ א. ה'.א 
דרוּ חא נׁש יבא א.כוה' 

תייביןוכ דּ כּת יב,א אתרייהוּ , 
  יהוֹ אהּה א,הים 

ה' אתחזי יהוֹ ה',כּ ד  
מא ׁש ם אתקרי וּ כתיבהים א 

 יהוֹ ונשׂ גּ ב  ֹבדּ ו 
ההוּ א. בּ יּ וֹ ם      

        

        

צניעוּ תא ואתעּט ר סתים כּ אן עד 

דמל א  צניע תא  ואתע ר  סתים אן כאןעד  עד ְְְְְִִִַַַַָָָָ

הוא, ברוך המלך של צניעותו ונתעטר (כינסתם

חתומים הם  דצניעותא  ספרא של פרקים  חמשה
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דצניעוּ תא.דמ ספרא דּ היינוּ  כּ א, 
זכּ אה   דּ עא מאן 

ׁש בי וידע וארחוֹ י.ונפק בּ רוּ ךוֹ י 
יהוֹ  .ואמן אמן עוֹ ם 

להבין יכולים שאנו  מה לימודנו ידי ועל וסתומים,

ולמטה) למעלה הוא ברוך הקדוש מתעטר בסתומם

דצניעתא  ספרא היינ של הסודות מוצנעים שבו ְְְְְִִַָָ

הוא, ברוך עולם  של נפקזאהמלכו  למאן (נ"א  ְְַַָָָָ

ונפקוידע) עאל  בשלום למאן שנכנס מי אשרי ְְְְַַַָָָ

בשלום, בדבריםויצא ספקות כמה לו יהיו שאם (דהיינו 

הספקות שכל בלבו  שיחשוב צריך זה בספר האמורים

סודות משיג  שאינו  גשמי אדם  של שכל מיעוט מחמת הם 

רוחניים) ונעלמים נסתרים ביל יודברים  ְְִַָוידע

פנימיות וארחי שהם שביליו והשיג כלומר: ְְָ

עמוקים  הם כי הסודות, גלויי  שהם ודרכיו הסודות,
שכל  זה בספר רמוזים התורה סודות וכל מאד,

אמתיים. פירושים כמה סובל הספר  בזה מאמר

דצניעתא  לי ְְְִִָָספרא סא |זל ד ִ
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סגולות אמירת צורת המנורה
ז"ל  וכתבו  מנורה  בציור  בנגינות"  "למנצח  באמירת  הפליגו  מאוד  מה 
סודותיו  בזה  לראשונים  יד  בכתב  בקונטרס  וראיתי  ועצום  רב  ששכרו 
ותועלתו, ולפחות לעשות נחת רוח ליוצרנו נאמר אתו בכוונה בציור מנורה 
כתוב על קלף (חיד"א צפורן שמיר ב' יח),  וכן גם כתב רבי דוד אבודרהם 
זה נחשב כמדליק המנורה  (בפירושו על התפילה), שהקורא מזמור  ע"ה 
הכפתורים  הגביעים  מנין  כנגד  תיבות  מ"ט  בו  מצא  כי  המקדש,  בבית 
סך  הרי  ז'  נרות  ט',  פרחים  י"א,  כפתורים  כ"ב,  גביעים  והנרות,  הפרחים 
ז' קני המנורה, ופסוק ראשון יש בו ד' תיבות  וז' פסוקים כנגד  הכל מ"ט 
"סדר  ובספר  תרי.  ומחתותיה  תרי,  מלקחיה  ומחתותיה,  מלקחיה  כנגד 
שלא  לו  מובטח  ושהקורא  קלף  על  המנורה  קריאת  בחשיבות  כ'  היום" 
ינזק בכל אותו היום. כל הקורה את מזמור למנצח בצורת מנורה על קלף 
כאילו הדליק את המנורה בבית המקדש. כל האומר מזמור למנצח בנגינות 
וחשוב  רע,  מקרה  שום  לו  יקרה  לא  החמה  בהנץ  יום  בכל  מנורה  בצורת 
לפני הקב"ה כאילו הוא מדליק נרות בבית המקדש. ובספר מנורת המאור 
יאמר  הכהנים,  ברכת  אומר  צבור  כששליח  העומר,  בימי  לאמרו  כתוב 
ואמרו  ל"א),  פרק  מוסר  (שבט  במעשיו,  ויצליח  בנגינות  למנצח  היחיד 
כצורת  מצוייר  יום  בכל  המזמור  זה  שיראה  מי  כל  הקבלה,  בעלי  חכמים 
ארון  על  מצויר  הוא  אם  ואדם  אלהים  בעיני  טוב  ושכל  חן  ימצא  מנורה, 
הקודש, יגן בעד גזירה רעה לקהל, ואמרו חכמים בעלי הקבלה, שהקב"ה 
הראה לדוד ע"ה ברוח הקודש זה המזמור כתוב באותיות של זהב מופז, 
עשוי בצורת מנורה, וכן הראה אותו למשה רבנו ע"ה דכתיב, כמראה אשר 
הראה ה' את משה כן עשה את המנורה, וראה מ"ש רבי אליעזר מגרמיזא 
זי"ע: ובזה המזמור תמצא שבעה עניינים, נגד שבעה הקנים שיש במנורה, 
והם .חנינה, ברכה, אור, ישועה, הודאה, שמחה, רננה. שכל אלה העניינים 
לדרך  כשיוצא  פעמים  שבעה  אותו  האומר  וכל  לישראל,  להיות  עתידים 
ויכוון בו, ילך לשלום ולהצלחה, ועיי"ע באריכות בספר "הזוהר והמנורה". 
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