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אסּת כּ לנא,ּת ניא  אתרי בּ כ ּמ ה אוֹ מר, יה וּ דה רבּ י ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אעדּ ידקוּ ד  לא הוּ א בּ רי ע "א )ׁש א רח"צ (דף ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

הווֹ , דּ אינּ וּ ן אתר דּ בכל דּ ישׂ ראל, מ נּ ייהוּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְרחימ וּ תא 
דּ כּת יב,קוּ ד  בּ ינייהוּ . הוּ א  בּ רי כו)ׁש א א (ויקרא  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

אּת ם . בּ ריתי להפר  לכ לּ וֹ תם געלּת ים וא ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמאסּת ים
מ נּ ייהוּ  אעדּ י לא עּמ הוֹ ן בּ ינייהוּ  אּת ם , ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַדּ ייקא

◌ִ◌ְ◌ָ◌ְלעלמין .

  

חיּ יא,ר בּ י  רבּ י בּ יּה  ופגע בּ ארחא, אזיל הוה יצחק ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌
חמינא  ליּה  בּ מדוֹ רא (להו)אמר דּ הא  , בּ אנּפ ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

כּ תיב.דּ  מאי .מד וֹ ר ג)ׁש כינּת א  להצּ ילוֹ (שמות  וארד ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌
וארד  ליּה . מ בּ עי ארד וארד, מצרים. ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִמ יּ ד
ולּמ ה . למצרים. יעקב נחת  כּ ד אימתי. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ קדמיתא.
לא  בּ ינייה וּ , הוה לא דּ אלמלא  מצרים. מ יּ ד ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְלהצּ ילוֹ 

אמר  דאּת  כּ מה גּ לוּ תא. למסבּ ל צא )יכלין עּמ וֹ (תהלים  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
ואכבּ דה וּ . אחלצהוּ  בצרה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָאנכי

         

קוּ ד אמר  ׁש ריין, דּ ישׂ ראל אתר בּ כל ודּ אי ׁש א ליּה , ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
דּ רא  דּ חכּ ימי  אתר וכל בּ ינייהוּ . הוּ א ְבּ רי◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

קוּ ד  דּ כּת יב,אזלין, עּמ הוֹ ן, אזיל  הוּ א בּ רי (שם )ׁש א  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
דּ כּת יב, מנלן וגוֹ '.  ל יצ וּ ה  מלאכיו לב)כּ י (בראשית ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

כּ א  יעקב ו יּ אמר וגוֹ ', לדרכּ וֹ  הל ראם ויעקב ׁש ר ְ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ה  זה . א הים  נ מחנה  וניזיל ׁש ּת א  כּ חדא, ׁש ּת ּת ף ַ◌ֲ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

לקבּ לא  אזלינן, חד דּ לאתר ידענא  דּ הא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ ארחא,
דּ  יצחק,אנּפ וֹ י רבּ י אמר ודּ אי. ליּה , אמר ׁש כינּת א. ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

, י למדנלהס מקמת כ ה א מר , יהדה רי ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָ
 מה אהבת הסיר לא  הא   ר  דהֲִֵֵֶֶַַָָָֹ
ה א  ר דה ,הי ה מק כל ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָמראל,

תב ,יניה(כו געלי (ויקרא ולא ימאס לא ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹ
 יניה וקא,  א .א ריתי להפר   תְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹלכ

.למילע  מה סר לא  , הְִִֵֶֶָָָֹע

אמררי ח יא. ר י  פגע  ר מה היה יצחק  ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
אני ראה  ,ל(אות) ל ד ר  הרי   פני ְֲֲִֵֶֶֶֶַָָ

ת ב  מה .ממק ג)ה כינה להיל(שמות וארד ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ
 וארד !ל צרי היה  ארד  וארד?! ?מצרי ְִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָמד
ולה? . למצרי יעקב ירד אר  מתי? ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹרא נה .
 לי יכ לא  , ביניה היה לא  א .מצרי מד ילְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלה

אמר  מ הלת , צא)לסל  בצרה(תהלי אנכי  ע ְְְֱִִִֶֶַַָָָָֹֹ
. דה ואכ צהְְֲֲֵֵַַַאח

הדאמר ,נמצאי ראל  מק כל ו אי ,ל ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ
הר חכמי  מק וכל .יניה ה א רְְֵֵֵֶֶַַָָָ

ת ב ,ה ע  לה ה א  ר  ד ה ,לכיה(ש) ְִִֵֶֶַָָָָ
תב ?לנ ימ .'וג  יצה מלאכיו לב)י  (בראשית ְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

מחנה רא אר  יעקב ו אמר ,'וג  לדר הל ְְְְֲֲֲֲֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹויעקב
הרי  , ר ונל אחד נ עה  זה. ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאלהי
כינה. ני  לק ל ,לכיה אנ אחד  מק ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָידעי
מצוה לחי  ,למדנ יצחק , רי אמר  ואי. ,ל ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָאמר 
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ולא  בּ הליכתן לא ניז וֹ קין, אינן  מצוה ׁש לוּ חי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָּת נינן,
קוּ ד  קּמ י לאתחזאה ואנן הוּ א בּ חזרתן. בּ רי ׁש א ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

דּ חילנא . ולא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאזלינן ,
ויקרא ע"ב )זוהר ס "ו דף מות אחרי (פרשת

       

טז)ּת אנא , מ וֹ עד,(ויקרא  בּ אהל יהיה  א אדם וכל  ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌
ּפ תח, יצחק כו)ר בּ י את (ויקרא  וזכרּת י ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

קרא  והאי וגוֹ ', יצחק בּ ריתי  את ואף יעקב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְבּ ריתי
בּ  חזי, ּת א  בּ גלוּ תא,אוּ קמ וּ ה . דּ ישׂ ראל ׁש עתא ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌

קוּ ד  דּ הא כּ ביכוֹ ל  בּ גלוּ תא, ע ּמ הוֹ ן הוּ א בּ רי ׁש א ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
חזי, ּת א לעלמין. מ נּ ייהוּ  אתעדי לא ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְׁש כינּת א

א  דּ ישׂ ראל ׁש כינּת א בּ זמנא  דּ בבל , בּ גלוּ תא ׁש ּת כח וּ  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וּ בזכוּ ת  גּ לוּ תא. מן עּמ ה וֹ ן ותאבת ׁש ריא, ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵבּ ינייהוּ 

צ דּ יק יּ יא ע "ב)אינּ וּ ן ס"ו בּ ארעא,דּ א (דף  ׁש ּת ארוּ  ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אמר  לעלמין. מ נּ ייהוּ  אעדּ י ולא  בּ ארעא, ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָׁש ארת
בּ מלכּ א, מטר וֹ ניתא דּ אתהדּ רת  יהוּ דה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִר בּ י
אקרוּ ן   ּכ בּ גין דּ מלכּ א , בּ הלּ וּ לא  כּ לּ א ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְואתהדּ ר

ודּ אי .אנ  הגּ ד וֹ לה כּ נסת  הגּ דוֹ לה, כּ נסת ׁש י ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌

         

אינּ וּ ן ּת אנא , אי בּ גל וּ תא, דּ ישׂ ראל  זמנא בּ כל  ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌
קוּ ד  לרחמא ז כּ אין, אקדּ ים הוּ א בּ רי ׁש א ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

ז כּ אין, לא אי נּ וּ ן ואי מ גּ לוּ תא . לוֹ ן וּ לאּפ קא ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָעלייהוּ ,
וכד  דּ אתגּ זר. זמנא ההוּ א  עד  בּ גלוּ תא, לוֹ ן ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְמע כּ ב

קוּ ד  אתחזיין, לא ואינּ וּ ן זמנא, הוּ א מטא בּ רי ׁש א ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
דּ א  ליקרא  אנ ׁש גּ ח ולא  בּ גלוּ תא,ׁש מיה, להוּ  ׁש י ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌

וגוֹ '. יעקוֹ ב בּ ריתי את וזכרּת י דכתיב הוּ א  ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲהדא
דּ  רזא  דּ כלּ א, אבהן קדּ י אלּ ין ׁש א .ׁש מא ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌

חדש ע"ב )זוהר צ"ח דף רות  (מדרש 

     

מאי אמר לגבּ ן, יתיב דּ הוה ינוּ קא הה וּ א בּ וֹ ן, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌
קטנּ ה, עיר ּפ תח, הכי אלּ א קרא. בּ האי ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָאמר 

הּק ד  עיר ׁש נּ קראת ישׂ ראל, כּ נסת קרּת א זוֹ  ׁש , ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הקדוֹ קדּ י  לגבּ י אחר,ׁש א  כּ דּ בר קטנּ ה, הוּ א.  ּבּ רו ׁש  ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

ח ) ׁש נּ אמר (שה"ש קטנּ ה. לנוּ  כט )אחוֹ ת ׁש ם ו (בראשית ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ואנ  רחל . וֹ ת הּק טנּ ה האב אלּ וּ  מעט, בּ ּה  .ׁש ים ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

       

הרא בּ א  ו אדם  ׁש כינה, עּמ וֹ  ירדה  ׁש רתה ׁש וֹ ן, ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הרא  אדם חטא מ ּמ נּ וּ .בּ תוֹ כוֹ . ונס ּת לּ קה  ׁש וֹ ן, ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌

להרא ת ואנחנ . בחזרת ולא בהליכת לא ,קינ ְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹֹאינ
.יראי ולא  ,לכי ה אנ הא  ר  דה ְְְְִִִֵֵַָָָֹלפני

, יצחקלמדנ רי מעד. אהל יהיה לא  אד וכל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
את(ש)תח,  וא יעק ב ריתי  את וזכר י ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָ

ראה, א . הר ה ה והסק ,'וג יצחק ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָריתי
ה א ר דה ביכל לת , ראל ְְְִִֵֶַַָָָָָָָעה
 מה זזה לא ה כינה הרי לת, הְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹע
גלת  נמצא ראל  זמ ראה, א .למיְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָלע
 מ  הע ו בה  ביניה רתה הכינה  ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָבל,
, באר  אר יקיה ת א בזכ ת ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָהלת ,
ר י  אמר  .למי לע מה זזה  ולא   באר ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹרתה 
הל  וחזר  ,לה ע ה בירה חזרה ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹיה דה,
אני   נקרא   מ ,ל ה ל ה מחה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָסעדת

ו אי. הדלה נסת הדלה, ְְְְֶֶֶֶַַַַָָנסת

,למדנ יקי צ ה  א לת, ראל זמ כל  ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
 עליה  לרח י מק ה א  ר דְְֲִֵֵֶַַַָָה
ה א   יקיצ  אינ ה  וא מהלת , ציאלהְְִִִִֵֵֵַַָָָ
כ יע גזר. זמ  תא עד לת   ת א ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָמעב
מיח ה א  ר ד ה   יי רא  אינ וה מְְְְִִֵֵַַַַַָָָה
תב זה לת. תא כח ואינ ,מ בד ְְְֵֵֶֶַַַָָָעל
הל, ל האבת א .'וג יעקב ריתי את ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹוזכרי

. דה  ה ֵַַָסד

מהאמר , אצלנ יב  היה ה ינק   ת א , רי ְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
 קט ה עיר תח :  אא  הה? ס ק ְִֶֶַַַַַָָָָָָאמר 
קדה קריה ,דה עיר קראת יראל, נסת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹז

אמרנ מ הא.  ר  דה ח )אל  השירי אחת(שיר ְְֶֶַַָָָָ
אמר  קטה , כט)לנ רחל.(בראשית הט ה  ו ְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָָ

האבת.  א  מעט  יְֲִֵַָָָָָואנ

בת כ .א ו רתה  כינה  ע ירדה   הרא אד ְְְְְִִִָָָָָָָָָ
נח, א .מ ונסקה ,הרא אד ְְְִִִֶַַָָָָָָָֹחטא

הּמ בּ וּ ל, דּ וֹ ר חטאוּ  לארץ . והוֹ רידּה  נח, ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָבּ א
בּ אוּ  וה וֹ רידּה . אברהם, בּ א  העוֹ לם . מן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונס ּת לּ קה 

ואנ אנ  לפיכ ונסּת לּ קה. סדוֹ ם, מעט ׁש י  בּ ּה  ׁש ים ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
נתקיימ וּ  וא הי וּ , מ וּ עט  זמן בּ ע וֹ לם. עּמ ּה  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתקיּ ים 

הרבּ ה . ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָבּ ּה 

וּ מצא וּ בא  ּפ לוֹ ני. דּ א אתּה , וסבב גּ דוֹ ל מל אליה  ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
אי  ׁש בּ מסכּ נוּ ת בּה  יעקב, דּ א  חכם , מסכּ ן ׁש  ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ה  ונמנע בּ יוֹ סף , בּ ניו ׁש חטא וּ  בּ זּ מן מ ּמ נּ וּ ,היה  פע ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
העיר ונתּפ ר  את הוּ א וּ מלּ ט מ ּמ נּ וּ . מטרוּ ניתא ׁש ה  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

מ דּ א ׁש ּמ תעּס ק בּ חכמתוֹ , אוֹ תּה . וסבב מהוּ  ׁש ה. ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ  בּ גּ ל וּ ת, ישׂ ראל ׁש יּ חטאוּ  להתעכּ ב ּפ לוֹ ני ׁש ביל ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

דּ כתיב בּ גּ ל וּ ת, צא )הּמ טרוּ ניתא וגו'.(תהלים  אנכי ע ּמ וֹ  ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌

      

ט )אחר ,דּ בר  ואנ (קהלת צ יּ וֹ ן. דּ א קט נּ ה, בּ ּה עיר ׁש ים  ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌
ׁש  אלּ וּ  ברא מעט, ימי אליה ׁש ת וּ בא  ׁש ית. ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

אי  בּה  וּ מצא ּפ לוֹ ני. דּ א  א וֹ תּה , וסבב גּ דוֹ ל  ׁש מל ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
מ דּ א בּ וֹ ,מס כּ ן, ׁש נּ אמר  דּ וד. בּ ן ט )ׁש יח עני (זכריה ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ִ◌

ונאמר חמ וֹ ר  על נז)ורוֹ כב כּ ל (ישעיה אבד . ה צּ דּ יק  ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ה  עליו יבא ׁש א  נאמר,זמן ועליו יט )פע. ונהר (שם ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ויב  ׁש .יחרב ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

     

מחמוֹ ר , דּ א חכם, סמא"ל . ועליו דּ א  דּ וד. בּ ן ׁש יח  ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
העי  את ה וּ א וּ מ לּ ט  בּ חכמת וֹ .נאמר, ר ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

מ גּ וֹ אל ּפ רוֹ קא ׁש יּ היה הוּ א ודא  אפרים , בּ ן ׁש יח ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִמלּ עילא .

 מ ונסקה הל, ר  חטא . לאר  רידְְְְְִִִֶַַַָָָָָוה
, סד אנ י א .רידוה אברה א  .לְְְְִֵַַָָָָָָָהע
ע  להתק מעט  י ואנ לפיכ ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָונסקה .

הר ה. ב מ נתק ולא  ,הי מעט זמ . לעְְְְְִֵַַַָָָָָֹ

מצאבא  לני. זה  את וסבב דל מל אליה ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
היה מסנת  יעקב. זה   חכ מס אי ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹב
ונפרדה ,מ הפע  ונמנע ,סי ניו חטא זמְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
זה   חכמת העיר  את  הא מ ט .מ ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָהבירה 
חטא לני תע ק ?את וסבב   מה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹמה.
לת, הבירה להתעב ביל לת, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָי ראל

צא)תב תהלי).'וג אנכי ע ְִִֶָָֹ

ט)אחר ,בר  (קהלת יואנ . צ  ז  קטה  עיר ְֲִִִֵַַַָָָָָ
מל אליה בא  בראית. ימי ת א  ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָמעט
 מס אי ב מצא לני. זה  את וסבב ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹדל

 אמר  וד,  מיח ט)זה על (זכריה ורכב עני  ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ונאמר  נז)חמר, יבא(ישעיה א זמ ל אבד. היק  ְְֱֲִֶֶַַַַָָָָֹ

נאמר ועליו ה פע. יט)עליו ש).ויב יחרב ונהר  ְְְֱֱֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ועליוחמר  וד.  מיח זה   חכ סמא"ל. זה   ְֲִִֶֶֶַָָָָָָ
היה . חכמת העיר  את  הא מט ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָנאמר

מלמעלה. הא ה וז הי ,אפרי  מיח ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻג אל
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ולא  בּ הליכתן לא ניז וֹ קין, אינן  מצוה ׁש לוּ חי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָּת נינן,
קוּ ד  קּמ י לאתחזאה ואנן הוּ א בּ חזרתן. בּ רי ׁש א ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

דּ חילנא . ולא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאזלינן ,
ויקרא ע"ב )זוהר ס "ו דף מות אחרי (פרשת

       

טז)ּת אנא , מ וֹ עד,(ויקרא  בּ אהל יהיה  א אדם וכל  ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌
ּפ תח, יצחק כו)ר בּ י את (ויקרא  וזכרּת י ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

קרא  והאי וגוֹ ', יצחק בּ ריתי  את ואף יעקב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְבּ ריתי
בּ  חזי, ּת א  בּ גלוּ תא,אוּ קמ וּ ה . דּ ישׂ ראל ׁש עתא ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌

קוּ ד  דּ הא כּ ביכוֹ ל  בּ גלוּ תא, ע ּמ הוֹ ן הוּ א בּ רי ׁש א ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
חזי, ּת א לעלמין. מ נּ ייהוּ  אתעדי לא ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְׁש כינּת א

א  דּ ישׂ ראל ׁש כינּת א בּ זמנא  דּ בבל , בּ גלוּ תא ׁש ּת כח וּ  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וּ בזכוּ ת  גּ לוּ תא. מן עּמ ה וֹ ן ותאבת ׁש ריא, ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵבּ ינייהוּ 

צ דּ יק יּ יא ע "ב)אינּ וּ ן ס"ו בּ ארעא,דּ א (דף  ׁש ּת ארוּ  ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אמר  לעלמין. מ נּ ייהוּ  אעדּ י ולא  בּ ארעא, ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָׁש ארת
בּ מלכּ א, מטר וֹ ניתא דּ אתהדּ רת  יהוּ דה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִר בּ י
אקרוּ ן   ּכ בּ גין דּ מלכּ א , בּ הלּ וּ לא  כּ לּ א ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְואתהדּ ר

ודּ אי .אנ  הגּ ד וֹ לה כּ נסת  הגּ דוֹ לה, כּ נסת ׁש י ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌

         

אינּ וּ ן ּת אנא , אי בּ גל וּ תא, דּ ישׂ ראל  זמנא בּ כל  ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌
קוּ ד  לרחמא ז כּ אין, אקדּ ים הוּ א בּ רי ׁש א ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

ז כּ אין, לא אי נּ וּ ן ואי מ גּ לוּ תא . לוֹ ן וּ לאּפ קא ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָעלייהוּ ,
וכד  דּ אתגּ זר. זמנא ההוּ א  עד  בּ גלוּ תא, לוֹ ן ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְמע כּ ב

קוּ ד  אתחזיין, לא ואינּ וּ ן זמנא, הוּ א מטא בּ רי ׁש א ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
דּ א  ליקרא  אנ ׁש גּ ח ולא  בּ גלוּ תא,ׁש מיה, להוּ  ׁש י ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌

וגוֹ '. יעקוֹ ב בּ ריתי את וזכרּת י דכתיב הוּ א  ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲהדא
דּ  רזא  דּ כלּ א, אבהן קדּ י אלּ ין ׁש א .ׁש מא ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌

חדש ע"ב )זוהר צ"ח דף רות  (מדרש 

     

מאי אמר לגבּ ן, יתיב דּ הוה ינוּ קא הה וּ א בּ וֹ ן, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌
קטנּ ה, עיר ּפ תח, הכי אלּ א קרא. בּ האי ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָאמר 

הּק ד  עיר ׁש נּ קראת ישׂ ראל, כּ נסת קרּת א זוֹ  ׁש , ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הקדוֹ קדּ י  לגבּ י אחר,ׁש א  כּ דּ בר קטנּ ה, הוּ א.  ּבּ רו ׁש  ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

ח ) ׁש נּ אמר (שה"ש קטנּ ה. לנוּ  כט )אחוֹ ת ׁש ם ו (בראשית ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ואנ  רחל . וֹ ת הּק טנּ ה האב אלּ וּ  מעט, בּ ּה  .ׁש ים ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

       

הרא בּ א  ו אדם  ׁש כינה, עּמ וֹ  ירדה  ׁש רתה ׁש וֹ ן, ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הרא  אדם חטא מ ּמ נּ וּ .בּ תוֹ כוֹ . ונס ּת לּ קה  ׁש וֹ ן, ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌

להרא ת ואנחנ . בחזרת ולא בהליכת לא ,קינ ְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹֹאינ
.יראי ולא  ,לכי ה אנ הא  ר  דה ְְְְִִִֵֵַָָָֹלפני

, יצחקלמדנ רי מעד. אהל יהיה לא  אד וכל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
את(ש)תח,  וא יעק ב ריתי  את וזכר י ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָ

ראה, א . הר ה ה והסק ,'וג יצחק ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָריתי
ה א ר דה ביכל לת , ראל ְְְִִֵֶַַָָָָָָָעה
 מה זזה לא ה כינה הרי לת, הְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹע
גלת  נמצא ראל  זמ ראה, א .למיְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָלע
 מ  הע ו בה  ביניה רתה הכינה  ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָבל,
, באר  אר יקיה ת א בזכ ת ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָהלת ,
ר י  אמר  .למי לע מה זזה  ולא   באר ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹרתה 
הל  וחזר  ,לה ע ה בירה חזרה ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹיה דה,
אני   נקרא   מ ,ל ה ל ה מחה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָסעדת

ו אי. הדלה נסת הדלה, ְְְְֶֶֶֶַַַַָָנסת

,למדנ יקי צ ה  א לת, ראל זמ כל  ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
 עליה  לרח י מק ה א  ר דְְֲִֵֵֶַַַָָה
ה א   יקיצ  אינ ה  וא מהלת , ציאלהְְִִִִֵֵֵַַָָָ
כ יע גזר. זמ  תא עד לת   ת א ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָמעב
מיח ה א  ר ד ה   יי רא  אינ וה מְְְְִִֵֵַַַַַָָָה
תב זה לת. תא כח ואינ ,מ בד ְְְֵֵֶֶַַַָָָעל
הל, ל האבת א .'וג יעקב ריתי את ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹוזכרי

. דה  ה ֵַַָסד

מהאמר , אצלנ יב  היה ה ינק   ת א , רי ְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
 קט ה עיר תח :  אא  הה? ס ק ְִֶֶַַַַַָָָָָָאמר 
קדה קריה ,דה עיר קראת יראל, נסת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹז

אמרנ מ הא.  ר  דה ח )אל  השירי אחת(שיר ְְֶֶַַָָָָ
אמר  קטה , כט)לנ רחל.(בראשית הט ה  ו ְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָָ

האבת.  א  מעט  יְֲִֵַָָָָָואנ

בת כ .א ו רתה  כינה  ע ירדה   הרא אד ְְְְְִִִָָָָָָָָָ
נח, א .מ ונסקה ,הרא אד ְְְִִִֶַַָָָָָָָֹחטא

הּמ בּ וּ ל, דּ וֹ ר חטאוּ  לארץ . והוֹ רידּה  נח, ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָבּ א
בּ אוּ  וה וֹ רידּה . אברהם, בּ א  העוֹ לם . מן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונס ּת לּ קה 

ואנ אנ  לפיכ ונסּת לּ קה. סדוֹ ם, מעט ׁש י  בּ ּה  ׁש ים ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
נתקיימ וּ  וא הי וּ , מ וּ עט  זמן בּ ע וֹ לם. עּמ ּה  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתקיּ ים 

הרבּ ה . ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָבּ ּה 

וּ מצא וּ בא  ּפ לוֹ ני. דּ א אתּה , וסבב גּ דוֹ ל מל אליה  ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
אי  ׁש בּ מסכּ נוּ ת בּה  יעקב, דּ א  חכם , מסכּ ן ׁש  ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ה  ונמנע בּ יוֹ סף , בּ ניו ׁש חטא וּ  בּ זּ מן מ ּמ נּ וּ ,היה  פע ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
העיר ונתּפ ר  את הוּ א וּ מלּ ט מ ּמ נּ וּ . מטרוּ ניתא ׁש ה  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

מ דּ א ׁש ּמ תעּס ק בּ חכמתוֹ , אוֹ תּה . וסבב מהוּ  ׁש ה. ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ  בּ גּ ל וּ ת, ישׂ ראל ׁש יּ חטאוּ  להתעכּ ב ּפ לוֹ ני ׁש ביל ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

דּ כתיב בּ גּ ל וּ ת, צא )הּמ טרוּ ניתא וגו'.(תהלים  אנכי ע ּמ וֹ  ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌

      

ט )אחר ,דּ בר  ואנ (קהלת צ יּ וֹ ן. דּ א קט נּ ה, בּ ּה עיר ׁש ים  ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌
ׁש  אלּ וּ  ברא מעט, ימי אליה ׁש ת וּ בא  ׁש ית. ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

אי  בּה  וּ מצא ּפ לוֹ ני. דּ א  א וֹ תּה , וסבב גּ דוֹ ל  ׁש מל ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
מ דּ א בּ וֹ ,מס כּ ן, ׁש נּ אמר  דּ וד. בּ ן ט )ׁש יח עני (זכריה ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ִ◌

ונאמר חמ וֹ ר  על נז)ורוֹ כב כּ ל (ישעיה אבד . ה צּ דּ יק  ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ה  עליו יבא ׁש א  נאמר,זמן ועליו יט )פע. ונהר (שם ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ויב  ׁש .יחרב ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

     

מחמוֹ ר , דּ א חכם, סמא"ל . ועליו דּ א  דּ וד. בּ ן ׁש יח  ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
העי  את ה וּ א וּ מ לּ ט  בּ חכמת וֹ .נאמר, ר ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

מ גּ וֹ אל ּפ רוֹ קא ׁש יּ היה הוּ א ודא  אפרים , בּ ן ׁש יח ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִמלּ עילא .

 מ ונסקה הל, ר  חטא . לאר  רידְְְְְִִִֶַַַָָָָָוה
, סד אנ י א .רידוה אברה א  .לְְְְִֵַַָָָָָָָהע
ע  להתק מעט  י ואנ לפיכ ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָונסקה .

הר ה. ב מ נתק ולא  ,הי מעט זמ . לעְְְְְִֵַַַָָָָָֹ

מצאבא  לני. זה  את וסבב דל מל אליה ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
היה מסנת  יעקב. זה   חכ מס אי ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹב
ונפרדה ,מ הפע  ונמנע ,סי ניו חטא זמְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
זה   חכמת העיר  את  הא מ ט .מ ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָהבירה 
חטא לני תע ק ?את וסבב   מה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹמה.
לת, הבירה להתעב ביל לת, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָי ראל

צא)תב תהלי).'וג אנכי ע ְִִֶָָֹ

ט)אחר ,בר  (קהלת יואנ . צ  ז  קטה  עיר ְֲִִִֵַַַָָָָָ
מל אליה בא  בראית. ימי ת א  ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָמעט
 מס אי ב מצא לני. זה  את וסבב ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹדל

 אמר  וד,  מיח ט)זה על (זכריה ורכב עני  ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ונאמר  נז)חמר, יבא(ישעיה א זמ ל אבד. היק  ְְֱֲִֶֶַַַַָָָָֹ

נאמר ועליו ה פע. יט)עליו ש).ויב יחרב ונהר  ְְְֱֱֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ועליוחמר  וד.  מיח זה   חכ סמא"ל. זה   ְֲִִֶֶֶַָָָָָָ
היה . חכמת העיר  את  הא מט ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָנאמר

מלמעלה. הא ה וז הי ,אפרי  מיח ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻג אל

"י  ּבִ ל ָהַרׁשְ יַבת נַֹח"  ׁשֶ נּו "ּתֵ ַלח ּלָ "ה ׁשָ ּבָ ַהּקָ
דֹוׁש"   הּוא "ַהּזַֹהר ַהּקָ ׁשֶ
ּבּול ַהּנֹוָרא! יֵלנּו ֵמַהּמַ ְלַהּצִ

ָהָרִקיַע.  זַֹהר  ּכְ ַיְזִהירּו  יִלים  ּכִ ְוַהַמׂשְ
זַֹהר  ּבְ ִלין  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ָקא  ּדְ ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ
ִאיהּו  ּדְ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאְקֵרי  ּדְ א,  ּדָ
ַנִים  ׁשְ ּה  ּבָ ין  ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ ּדְ נַֹח,  ֵתיַבת  ּכְ
ּוְלִזְמִנין  ְלכּוָתא.  ִמּמַ ַבע  ְוׁשֶ ֵמִעיר, 
ָחה.  ּפָ ׁשְ ִמּמִ ַנִים  ּוׁשְ ֵמִעיר,  ֶאָחד 
ן  ַהּבֵ ל  ּכָ א(  מֹות  )ׁשְ ם  ִיְתַקּיֵ ְבהֹון  ּדִ
ְוָדא  ִליכּוהּו.  ׁשְ ּתַ אֹוָרה  ַהּיְ ּלֹוד  ַהּיִ

א.  ִסְפָרא ּדָ אֹוָרה ּדְ
ְמֵהיְמָנא(,  ַרְעָיא  ּבְ קנ"ג:  ף  ּדַ ג'  ֵחֶלק  )זַֹהר 
ַעּמּוד  ע"ב  ף  ּדַ ָחָדׁש  זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ )ועיי"ע 
זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ ָלאֹור  ַהּמֹוִציא  ַמת  ּוְבַהְקּדָ ד', 
ה  ינּו ָהַרַמ"ק ָהַרב מׁשֶ ְבֵרי ַרּבֵ ָר"א, ְוֵכן ּדִ ֵמַהּגְ

ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך, י"א(.  קֹוְרדֹוֵבירֹו, ּדַ

ה  ֻאּלָ ַהּגְ ּוְלָקֵרב  ֵזרֹות  ּגְ ל  ּכָ ל  דֹוׁש" ְלַבּטֵ כַֹח "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ ׁשֶ ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסק,  ּבְ דֹוׁש"  ִלּמּוד "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ א  ָרֵאל, ֶאּלָ ִיׂשְ ֵזרֹות ֵמַעם  ּגְ ל  ָהַרְמַח"ל זי"ע לֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבּטֵ
ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ׁשֶ ְוִנְמָצא  ֵצל,  ְוִנּנָ ַהּזֹאת  ָבה  ַהּתֵ ִנְבַרח ֶאל  נּו  ְוֻכּלָ ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ַרֲחִמים. וז"ל:  ּבְ
א  ִמים לֹא ִיְצָטֵרְך ֶאּלָ סֹוף ַהּיָ ּבְ ָרֵאל, ַעד ׁשֶ ָלִלית ְלָכל ִיׂשְ ב ֶזה ִלְבִריָחה ּכְ ּקּוִנים, ְוָאז ֶנְחׁשָ ּתִ ר ּבַ ְזּכָ ּמֻ ָמִתין, ּכַ ים ִרּבֹוא ִנׁשְ ִ ּשׁ ִ ל ַהּשׁ ר ּבֹו ִנְכְללּו ּכָ ה ַהּזַֹהר, ֲאׁשֶ סֹוָדּה ַנֲעׂשָ ּבְ ׁשֶ
דֹוׁש ּבֹוֵרַח ִמן  ּזַֹהר ַהּקָ ק ּבַ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ָרֵאל"… ּכָ ְפֶכם ֱאלֵֹקי ִיׂשְ י הֵֹלְך ִלְפֵניֶכם ה' ּוְמַאּסִ ֵצאּו ּוִבְמנּוָסה לֹא ֵתֵלכּון ּכִ זֹון ּתֵ י לֹא ְבִחּפָ ְעָיה נב, יב(: "ּכִ ֱאַמר )ְיׁשַ ּנֶ ְיִציָאה, ְוֶזהּו ׁשֶ
ּלֹא ִיְצָטֵרְך   ְטָרא ָאֳחָרא, ַעד ׁשֶ ּבֹוֵרַח ִמן ַהּסִ ק ּבֹו ִנְקָרא ׁשֶ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ "י( ְזָי"ע, ׁשֶ ּבִ ַאר ַאֲחָריו )ַאֲחֵרי ַרׁשְ י ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִנׁשְ יַח, ְוָהֱאֶמת ּכִ ֵצל ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ ְטָרא ָאֳחָרא, ְוִיּנָ ַהּסִ

אֹור ַהזֹוַהר(. רֹות, ּוְרֵאה עֹוד ּבְ ִאּגְ יַח. )ַהַרְמַח"ל ּבָ ָלה ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ י הּוא ַהּצָ דֹול הּוא, ּכִ י ּתֹוֶעֶלת ּגָ ֶזה, ְוָהֱאֶמת ּכִ א ְיִציָאה, ְואֹוִדיֲעָך ַמה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָצא ּבָ ִמים( ֶאּלָ ַאֲחִרית ַהּיָ לֹו )ּבְ
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קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך כ
ּוּבֹו ַאְרָּבָעה ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחים
 )328 ַעּמּוִדים(:

זֹוַהר ְלפּוִרים ַהָּׁשֵלם

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך טז
 ּוּבֹו ֵסֶפר ֶאָחד
ִ)288 ַעּמּוִדים(:
ִסּפּוֵרי ַהֹּזַהר

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך יז
ּוּבֹו ֲחִמָּׁשה ְסָפִרים  ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחים )272 ַעּמּוִדים(:
ֹזַהר ַהַּכְׁשרּות – ִמי ַיֲאִכיֶלּנּו 
ָּבָׂשר – ָעַרְכִּתי ֵנר ִלְמִׁשיִחי 
– קרקא – ְמַגֶּלה ֲעֻמקֹות 

ַחָּייו ּוְפָעָליו

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך יח 
 ּוּבֹו ֵסֶפר ֶאָחד
)256 ַעּמּוִדים(:

ֹזַהר ְקִריַאת ְׁשַמע 
ְּכִהְלָכתֹו ִּדיָניו ּוִמְנָהָגיו

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך יט 
 ּוּבֹו ֵסֶפר ֶאָחד
 )422 ַעּמּוִדים(:

ֹזַהר ַהִּתּקּוִנים ִּתּקּון מ"ג

ִאיהּו  ּדְ יָלְך  ּדִ ִחּבּוָרא  ַהאי  ּבְ
ִאיָמא  ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ִמן זֹוֲהָרא ּדְ
ָלא  ין  ִאּלֵ ּבְ ׁשּוָבה.  ּתְ ָאה  ִעּלָ
ֲעִתיִדין  ּדַ ּוְבִגין  יֹון,  ִנּסָ ָצִריְך 
י,  ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחּיֵ ִיׂשְ
ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ִיְפקּון  ּדְ

ַרֲחֵמי. לּוָתא ּבְ יּה ִמן ּגָ ּבֵ
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