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  ספר

  זוהר הכוכב
  חלק א'

 נזכר הדברים בין. בארוכה המשיח התגלות סדר מתאר
 שלפני בתקופה תבל יושבי כל לעיני מפחיד כוכב גילוי
, הרשעים נגד השמים מן ילחם הזה הכוכב, המשיח גילוי

, ינצלו ולא ובנקיקים צורים במערות יתחבאו הרשעים
 האומות מכל יתקבצו מכן לאחר אך. משיחה יתגלה ואז

 ואז ישראל מבני פריצים עם יחד, המשיח נגד להלחם
 אפילה תהיה, העולם כל לעיני גבורתו את' ה את יראה
 ימי באותם ימותו מישראל ורבים יום עשר חמשה כבידה
 כוכב יתגלה ושוב, רב הערב את יהרוג ה"הקב, אפילה
 יפלו ואז, כל לעיני היום בעצם ארגמן בצבע לוהט
 ובני, הגדולה העיר ברומי עצומים ומגדלים חומות

 ואז, ירושלים על האומות כל עם יחד ילחמו ישמעאל
 זמן ומאותו הגלויות את ויקבץ סדר יעשה צדקנו משיח
  .מצרים יציאת כבימי גדולים ניסים יהיו ואילך
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  פתח השער

 נזכר הדברים בין. בארוכה המשיח התגלות סדר מתאר
 שלפני בתקופה תבל יושבי כל לעיני מפחיד כוכב גילוי
, הרשעים נגד השמים מן ילחם הזה הכוכב, המשיח גילוי

 ואז, ינצלו ולא ובנקיקים צורים במערות יתחבאו הרשעים
 תהאומו מכל יתקבצו מכן לאחר אך. המשיח יתגלה
 ואז ישראל מבני פריצים עם יחד, המשיח נגד להלחם
 אפילה תהיה, העולם כל לעיני גבורתו את' ה את יראה
 ימי באותם ימותו מישראל ורבים יום עשר חמשה כבידה
 כוכב יתגלה ושוב, רב הערב את יהרוג ה"הקב, אפילה
 יפלו ואז, כל לעיני היום בעצם ארגמן בצבע לוהט
 ובני, הגדולה העיר ברומי עצומים ומגדלים חומות

 ואז, ירושלים על האומות כל עם יחד ילחמו ישמעאל
 זמן ומאותו הגלויות את ויקבץ סדר יעשה צדקנו משיח
  .מצרים יציאת כבימי גדולים ניסים יהיו ואילך
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  מפתח הזוהר

  'א חלק

  

  א''ע קיט דף- וירא פרשת-בראשית ספר - בזוהר

  ב''ע' ז ףד- שמות פרשת-שמות ספר - בזוהר

  ב''ע ב''קע דף- תרומה פרשת-שמות ספר - בזוהר

   בלק פרשת-חדש זוהר - בזוהר

  ב''ע ב''רי דף- בלק פרשת-במדבר ספר - בזוהר

   קדמאה תקונא-חדש זוהר - בזוהר

  ):ו"קכ דף( זוהר תיקוני בזוהר

  ):ח"ע דף, ז"ל תקון, (זוהר תיקוני בזוהר

  

  'ב חלק

  

  ך"תנ מאמרי לקטנו בו

  'ט רקפ, עמוס

  'ג פרק יואל

  'ד פרק ישעיה

  עובדיה ספר

  'א פרק צפניה

  'ה פרק עמוס
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  ו"מ פרק תהלים

  מדרשים ומפרשיהם

  א פרשה-דברים סדר-דברים חומש - רבה מדרש

  ם"רמב

  ן"רמב

  הקדוש החיים אור

  ועוד

 ת"השי, המשיח ביאת לפני הכוכב התגלות ענין על
 לבב אחד איש כולנו ונהיה,  ממש בקרוב לזה שנזכה
 ברחמים נגאל הקדוש הזוהר ולימוד האחדות ובזכות, אחד

  אמן בימינו במהרה
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  ספר

  הכוכבזוהר 
  חלק א'

  

  

  דף קיט ע"א -פרשת וירא  -ספר בראשית  -בזוהר 

ה ְרָגִעים ַוֲחִצי ְזַמן ָ ׁשּ ל ָוא"ו ׁשִ סֹוד ׁשֶ   ּוְפִקיָדה ּבְ

כַרְּתִי אֶת ּבְרִיתִי יַעֲקֹוב מָלֵא וְזָ (ויקרא כו)רַּבִי ׁשִמְעֹון ּפָתַח וְָאמַר, 
. רָזָא דְחָכְמְתָא חָדָא. (אנון)ּבְוא"ו ַאּמַאי. אֶּלָא ּבִתְרֵין סִטְרִין אִיהּו 

ּדְאִיהּו רָזָא דַרְּגָא דְחָכְמְתָא. אֲתַר ּדְׁשָרֵי ּבֵיּה יַעֲקֹב. אֲבָל הַאי 
ּון ּגֹו ּגָלּותָא, הַהּוא זִמְנָא קְרָא עַל ּגָלּותָא דְיִׂשְרָאֵל אִּתְמָר, ּדְכַד אִּנ

יִתְּפַקְדּון ּבְרָזָא ּדְוא"ו. וְאִיהּו ּבְאֶלֶף ׁשְתִיתָָאה.  (ביה יעקב)ּדְיִתְּפַקְדּון 
ּוְפקִידָה ּבְרָזָא דְוא"ו ׁשִית רִגְעֵי ּופְלַג עִידָן. ּובְזִמְנָא  (ואתחנן ער א)

לֶף ׁשְתִיתָָאה יָקִים אֱלָּה ׁשְמַיָא ּדְׁשִּתִין ׁשְנִין לְעִּבּורָא דְדַׁשָּא ּבְאֶ
ּפְקִידּו לִבְרַּתֵיּה ּדְיַעֲקֹב. ּומֵהַהּוא זִמְנָא עַד ּדִיְהֵא לָּה זְכִירָה ׁשִית 

 (ותלת)ׁשְנִין ּופַלְָגא. ּומֵהַהּוא זִמְנָא ׁשִית ׁשְנִין ָאחֳרָנִין וְאִּנּון ׁשִבְעִין 
 ּותְרֵין ּוּפַלְגָא. 

ְמעֹון פָּ  י ׁשִ י ֶאת  (ויקרא כו)ַתח ְוָאַמר, ַרּבִ ְוָזַכְרּתִ
ֵני  ׁשְ א ּבִ ה? ֶאּלָ ָוא"ו ָלּמָ ִריִתי ַיֲעקֹוב. ָמֵלא ּבְ ּבְ
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הּוא [הם]ְצָדִדים הּוא  ל ָחְכָמה ֶאָחד. ׁשֶ . סֹוד ׁשֶ
ֹוֶרה ּבֹו  ׁשּ קֹום ׁשֶ ל ָחְכָמה, ַהּמָ ה ׁשֶ ְרּגָ ל ּדַ ַהּסֹוד ׁשֶ

סּוק ֶזה ֶנֱאַמר עַ  ל ַיֲעקֹב. ֲאָבל ּפָ לּות ׁשֶ ל ַהּגָ
לּות,  תֹוְך ַהּגָ ֵהם ּבְ ׁשֶ ּכְ ָרֵאל. ׁשֶ אֹותֹו ְזַמן ִיׂשְ

ְקדּו  ּפָ ּיִ ל ָוא"ו, ְוהּוא [בו י קב]ׁשֶ ּסֹוד ׁשֶ ְקדּו ּבַ , ֵהם ִיּפָ
ה  ָ ׁשּ ל ָוא"ו ׁשִ סֹוד ׁשֶ י. ּוְפִקיָדה ּבְ ִ ׁשּ ִ ֶאֶלף ַהׁשּ ּבָ

ׁשִּ ְרָגִעים ַוֲחִצי ְזַמן ל ׁשִ ִנים ִלְבִריַח . ּוִבְזַמן ׁשֶ ים ׁשָ
ִקיָדה  ַמִים ּפְ ָ י, ָיִקים ֱאלֵֹהי ַהׁשּ ִ ׁשּ ִ ֶאֶלף ַהׁשּ ֶלת ּבָ ַהּדֶ

ְהֶיה ָלּה ְזִכיָרה  ּיִ  -ְלַבת ַיֲעקֹב. ּוֵמאֹותֹו ְזַמן ַעד ׁשֶ
ִנים ֲאֵחרֹות,  ׁש ׁשָ ִנים ָוֵחִצי. ּוֵמאֹותֹו ְזַמן ׁשֵ ׁש ׁשָ ׁשֵ

ְבִעים  ִים ָוחֵ  [ושלש]ְוֵהם ׁשִ ּתַ   ִצי. ּוׁשְ

ִליל ֶאֶרץ ַהּגָ יַח ּבְ ׁשִ ה ֶמֶלְך ַהּמָ ּלֶ ׁש ִיְתּגַ ים ָוׁשֵ ִ ׁשּ ׁשִ   ּבְ

דְגָלִיל,  (שמות ז ב, ט ב)ּבְׁשִיּתִין וְׁשִית יִתְּגְלֵי מַלְּכָא מְׁשִיחָא ּבְַארְעָא 
וְכַד ּכֹכָבָא ּדְבִסְטַר מִזְרָח יִבְלַע ׁשֶבַע ּכֹכְבַיָא מִסְטַר צָפֹון, 

א ּדְאֶׁשָא אּוכְמָא ּתְהֵא ּתַלְיָא ּבִרְקִיעָא ׁשִיּתִין יֹומִין, וְׁשַלְהֹובָ
ּוקְרָבִין יִתְעָרּון ּבְעַלְמָא לִסְטַר צָפֹון, ּותְרִין מַלְכִין יִּפְלּון ּבְאִּנּון 

  קְרָבִין. 

ִליל ֶאֶרץ ַהּגָ יַח ּבְ ׁשִ ה ֶמֶלְך ַהּמָ ּלֶ ׁש ִיְתּגַ ים ָוׁשֵ ִ ׁשּ ׁשִ , ּבְ
ְבָעה ּכֹוָכִבים ְוכֹוָכב ֶאחָ  ַצד ִמְזָרח ִיְבַלע ׁשִ ד ּבְ

ְהֶיה ְתלּוָיה  חֹוָרה ּתִ ְלֶהֶבת ֵאׁש ׁשְ ד ָצפֹון, ְוׁשַ ִמּצַ
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ים יֹום, ּוְקָרבֹות ִיְתעֹוְררּו ָבעֹוָלם ְלַצד  ִ ׁשּ ָרִקיַע ׁשִ ּבָ
אֹוָתם ְקָרבֹות.  לּו ּבְ ֵני ְמָלִכים ִיּפְ   ָצפֹון, ּוׁשְ

 (לון)ן עַּמְמַיָא עַל ּבְרַּתֵיּה ּדְיַעֲקֹב לְאִדַחְיָיא לָּה וְיִזְּדַּוְוגּון ּכֻּלְהֹו
וְעֵת צָרָה הִיא  (ירמיה ל) (והיתה)מֵעָלְמָא. וְעַל הַהּוא זִמְנָא ּכְתִיב 

לְיַעֲקֹב ּומִּמֶּנָּה יִּוָׁשֵעַ ּוכְדֵין יִסְּתַּיְימּון נַפְׁשִין מִּגּופָא ּובָעְיָין 
(בראשית  (כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים וכתיב)ךְ לְאִתְחַּדְׁשָא, וְסִימָנִי

  ּכָל הַּנֶפֶׁש הַּבָָאה לְיַעֲקֹב מִצְרַיְמָה וְגו' ּכָל נֶפֶׁש ׁשִׁשִּים וָׁשֵׁש.  מו)

ת ַיֲעקֹב ִלְדחֹות אֹוָתּה  ים ַעל ּבַ ל ָהַעּמִ גּו ּכָ ּוְ ְוִיְזּדַ
תּוב [אותם] ַמן ּכָ  (ירמיה ל) [והיתה], ֵמָהעֹוָלם. ְוַעל אֹותֹו ַהּזְ

מּו  ּיְ ַע, ְוָאז ִיְסּתַ ׁשֵ ה ִיּוָ ּנָ ְוֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב ּוִמּמֶ
ָבר  ׁש, ְוִסיָמן ַלּדָ ָפׁשֹות ֵמַהּגּוף ְורֹוִצים ְלִהְתַחּדֵ ַהּנְ

ל  (בראשית מו) [כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים, וכתוב] - ּכָ
ָאה ְלַיֲעקֹב ִמְצרַ  ֶפׁש ַהּבָ ל ֶנֶפׁש ַהּנֶ ְיָמה ְוגֹו', ּכָ

ׁש.  ים ָוׁשֵ ִ ׁשּ   ׁשִ

ָכל ָהעֹוָלם יַח ִיְתעֹוֵרר ּבְ ׁשִ   ּוֵמאֹותֹו ְזַמן ֶמֶלְך ַהּמָ

ּבְׁשִבְעִין ּותְלַת ּכָל מַלְכֵי עַלְמָא יִתְּכַּנְׁשּון לְגֹו קַרְּתָא רַּבְתָא ּדְרֹומִי, 
א ּובַרְדָא וְַאבְנֵי ַאלְגָבִיׁש וְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא יִתְעַר עֲלַיְיהּו אֶׁשָ

וְיִתְַאּבְדּון מֵעַלְמָא, ּבַר אִּנּון מְלָכִין ּדְלָא יִמְטּון לְתַּמָן וִיהַּדְרּון 
לְַאּגָחָא קְרָבִין ָאחֳרָנִין. ּומֵהַהּוא זִמְנָא מַלְּכָא מְׁשִיחָא יִתְעַר ּבְכָל 

ן וְכַּמָה חַּיָילִין מִּכָל סְיָיפֵי עַלְמָא, וְיִתְּכַּנְׁשּון עִּמֵיּה ּכַּמָה עַּמִי
  עַלְמָא, וְכָל ּבְנֵי יִׂשְרָאֵל יִתְּכַּנְׁשּון ּבְכָל אִּנּון ַאתְרֵי. 
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סּו ְלתֹוְך  ּנְ ל ַמְלֵכי ָהעֹוָלם ִיְתּכַ לֹׁש ּכָ ְבִעים ְוׁשָ ׁשִ ּבְ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ל רֹוִמי, ְוַהּקָ דֹוָלה ׁשֶ ָהִעיר ַהּגְ

ִביׁש ְויאְבדּו ְיעֹוֵרר ֲעֵליֶהם  ֵאׁש ּוָבָרד ְוַאְבֵני ֶאְלּגָ
ם  יעּו ְלׁשָ ּלֹא ַיּגִ ָרט ְלאֹוָתם ְמָלִכים ׁשֶ ֵמָהעֹוָלם, ּפְ

ּוֵמאֹותֹו ְזַמן ֶמֶלְך ְוַיְחְזרּו ְלעֹוֵרר ְקָרבֹות ֲאֵחִרים. 
ָכל ָהעֹוָלם יַח ִיְתעֹוֵרר ּבְ ׁשִ ה ַהּמָ ּמָ סּו ִעּמֹו ּכַ ּנְ , ְוִיְתּכַ

ים וְ  ֵני ַעּמִ ל סֹוֵפי ָהעֹוָלם, ְוָכל ּבְ ה ֲחָילֹות ִמּכָ ַכּמָ
ָכל אֹוָתם ְמקֹומֹות.  סּו ּבְ ּנְ ָרֵאל ִיְתּכַ   ִיׂשְ

י ָהעֹוָלם  ל ַעּמֵ אֹותֹו ְזַמן ְלִהְתעֹוֵרר ִעם ּכָ ָמֵעאל ֲעִתיִדים ּבְ ּוְבֵני ִיׁשְ
ַלִים   ָלבא ַעל ְירּוׁשָ

מֵָאה, ּכְדֵין וא"ו יִתְחַּבַר ּבְה"א, ּוכְדֵין עַד ּדְאִׁשְּתַּלִימּו אִּנּון ׁשְנִין לְ
וְהֵבִיאּו אֶת ּכָל אֲחֵיכֶם מִּכָל הַּגֹויִם מִנְחָה לַיְיָ וְגו'. ּובְנֵי  (ישעיה סו)

עִם ּכָל עַּמִין  (עליהון)זְמִינִין ּבְהַהּוא זִמְנָא לְַאתְעָרָא  (ישראל)יִׁשְמָעֵאל 
וְָאסַפְּתִי אֶת ּכָל  (זכריה יד)ם ּדִכְתִיב, ּדְעַלְמָא לְמֵיתֵי עַל יְרּוׁשָלֵ

יִתְיַּצְבּו מַלְכֵי  (תהלים ב)הַּגֹויִם אֶל יְרּוׁשָלַם לַמִלְחָמָה וְגו'. ּוכְתִיב, 
אֶרֶץ וְרֹוזְנִים נֹוסְדּו יָחַד עַל יְיָ וְעַל מְׁשִיחֹו. ּוכְתִיב יֹוׁשֵב ּבַׁשָּמַיִם 

  יִׂשְחָק יְיָ יִלְעַג לָמֹו. 

ר ַעד שֶׁ  ְתַחּבֵ ִנים ְלֵמָאה. ָאז ָוא"ו ּתִ ְלמּו אֹוָתן ׁשָ ׁשְ ּיִ
ל  (ישעיה סו)ִעם ֵה"א, ְוָאז  ל ֲאֵחיֶכם ִמּכָ ְוֵהִביאּו ֶאת ּכָ

ָמֵעאל ַהּגֹוִים ִמְנָחה ַלה' ְוגֹו'.   [ישראל]ּוְבֵני ִיׁשְ
אֹותֹו ְזַמן ְלִהְתעֹוֵרר  י  [עליהם]ֲעִתיִדים ּבְ ל ַעּמֵ ִעם ּכָ
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ַלִיםָהעֹוָלם  תּוב ָלבא ַעל ְירּוׁשָ ּכָ  (זכריה יד), ׁשֶ
ְלָחָמה  ַלִים ַלּמִ ל ַהּגֹוִים ֶאל ְירּוׁשָ י ֶאת ּכָ ְוָאַסְפּתִ

בּו ַמְלֵכי ֶאֶרץ ְורֹוְזִנים  (תהלים ב)ְוגֹו'. ְוָכתּוב  ִיְתַיּצְ
ב  יחֹו. ְוָכתּוב יֹוׁשֵ נֹוְסדּו ָיַחד ַעל ה' ְוַעל ְמׁשִ

ָחק ה ַמִים ִיׂשְ ָ ׁשּ   ' ִיְלַעג ָלמֹו. ּבַ

לְבָתַר וא"ו זְעִירָא יִתְעָר לְאִתְחַּבָרָא ּולְחַּדְׁשָא נִׁשְמָתִין ּדְהֲוּו 
יִׂשְמַח יְיָ ּבְמַעֲׂשָיו  (שם קד)עַּתִיקִין ּבְגִין לְחַדְּתָא עַלְמָא ּכְמָה דִכְתִיב, 

יִׂשְמַח יְיָ ּוכְתִיב יְהִי כְבֹוד יְיָ לְעֹולָם לְאִתְחַּבָרָא ּכְדְקָא יְאּות. 
ּבְמַעֲׂשָיו לְנַחֲתָא לֹון לְעָלְמָא ּולְמֶהֱוֵי ּכֻּלְהֹון ּבְרִיָין חַדְּתִין לְחַּבְרָא 

  עַלְמִין ּכֻּלְהּו ּכְחַד. 

ׁש  ר ּוְלַחּדֵ ְתעֹוֵרר ְלִהְתַחּבֵ ה ּתִ ְך ָוא"ו ְקַטּנָ ַאַחר ּכָ
ׁש ֶאת ָהעֹוָלם ֵדי ְלַחּדֵ נֹות ּכְ ָהיּו ְיׁשָ מֹות ׁשֶ מֹו ְנׁשָ , ּכְ

תּוב  ּכָ יו. ְוָכתּוב ְיִהי  (שם קד)ׁשֶ ַמֲעׂשָ ַמח ה' ּבְ ִיׂשְ
ַמח ה'  ָראּוי. ִיׂשְ ר ּכָ ְכבֹוד ה' ְלעֹוָלם, ְלִהְתַחּבֵ
ם ִיְהיּו  ּלָ ּכֻ יו, ְלהֹוִריד אֹוָתם ָלעֹוָלם, ְוׁשֶ ַמֲעׂשָ ּבְ

ל ָהעֹוָלמֹות ַיַחד.  ר ֶאת ּכָ   ְבִרּיֹות ֲחָדׁשֹות ְלַחּבֵ

ֵריהֶ  תַאׁשְ ּבָ ֵנס ְלׁשַ י ְלִהּכָ ִ ׁשּ ִ סֹוף ָהֶאֶלף ַהׁשּ ֲארּו ּבְ ָ ׁשּ יִּ ל אֹוָתם ׁשֶ   ם ּכָ

זַּכָאִין אִּנּון ּכָל אִּנּון ּדְיִׁשְּתָאֲרּון ּבְעַלְמָא ּבִסְיָיפֵי אֶלֶף ׁשְתִיתָָאה 
לְמֵיעַל ּבְׁשַּבַּתָא, ּדְהָא ּכְדֵין אִיהּו יֹומָא חַד לְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא 

לְחֹודֹוי לְאִזְּדַּוְוגָא ּכְדְקָא יְאּות ּולְמִלְקַט נִׁשְמָתִין חַדְּתִין לְמֶהֱוֵי ּבִ
וְהָיָה  (ישעיה ד)ּבְעַלְמָא עִם אִּנּון ּדְאִׁשְּתָאֲרּו ּבְקַדְמִיתָא ּדִכְתִיב, 
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לְחַּיִים  הַּנִׁשְָאר ּבְצִּיֹון וְהַּנֹותָר ּבִיְרּוׁשָלַם קָדֹוׁש יֵָאמֵר לֹו ּכָל הַּכָתּוב
  ּבִיְרּוׁשָלַם: 

י  ִ ׁשּ ִ סֹוף ָהֶאֶלף ַהׁשּ ֲארּו ּבְ ָ ׁשּ ּיִ ל אֹוָתם ׁשֶ ֵריֶהם ּכָ ַאׁשְ
ת ּבָ ֵנס ְלׁשַ "ה ְלִהּכָ ּבָ ֲהֵרי ָאז הּוא יֹום ֶאָחד ַלּקָ , ׁשֶ

מֹות ֲחָדׁשֹות  ָראּוי ְוִלְלקֹט ְנׁשָ ג ּכָ ּוֵ ְלַבּדֹו, ְלִהְזּדַ
ְהיּו ָבעֹוָלם ִעם אֹותָ  ּיִ ֲארּו ָבִראׁשֹוָנה, ׁשֶ ׁשְ ּנִ ם ׁשֶ

תּוב  ּכָ ִצּיֹון ְוַהּנֹוָתר  (ישעיה ד)ׁשֶ ָאר ּבְ ׁשְ ְוָהָיה ַהּנִ
ים  תּוב ַלַחּיִ ל ַהּכָ לם ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר לֹו ּכָ ירּוׁשָ ּבִ

לם.  ירּוׁשָ   ּבִ

   דף ז' ע"ב -פרשת שמות  -ספר שמות  -בזוהר 

יט תּוב ְוַאּבִ ּכָ יק, ׁשֶ ֵצא ַצּדִ ה ָצרֹות ַעל  ְוֹלא ִיּמָ ְוֵאין עֹוֵזר. ְוַכּמָ
ָרֵאל   ָצרֹות ְלִיׂשְ

רִּבִי ׁשִמְעֹון זָקַף יְדֹוי ּובָכָה, וְָאמַר, וַוי מַאן ּדְיִזְּדָמַן ּבְהַהּוא זִמְנָא, 
וְזַּכָָאה חּולָקֵיּה מַאן ּדְיִזְּדָמַן וְיִׁשְּתְּכַח ּבְהַהּוא זִמְנָא, וַוי ַמאן 

א זִמְנָא, ּבְגִין ּדְכַד יֵיתֵי קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא לְפַקְּדָא ּדְיִזְּדָמַן ּבְהַהּו
לְַאּיַילְּתָא, יִסְּתָּכַל מַאן אִיּנּון ּדְקַיְימִין ּבַהֲדָּה, ּבְכָל אִיּנּון 
ּדְמִׁשְּתַּכְחֵי עִּמָּה, ּבְכָל עֹובָדֹוי ּדְכָל חַד וְחָד, וְלָא יִׁשְּתְּכַח זַּכָאי. 

וְַאּבִיט וְאֵין עֹוזֵר. וְכַּמָה עַקְּתִין עַל עַקְּתִין  יה ס"ג)(ישעּדִכְּתִיב, 
  לְיִׂשְרָאֵל. 

ְמעֹון ֵהִרים ָיָדיו, ּוָבָכה ְוָאַמר, אֹוי ְלִמי  י ׁשִ ַרּבִ
ן  ּמֵ ְזּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ אֹותֹו ְזַמן, ְוַאׁשְ ן ּבְ ּמֵ ְזּדַ ּיִ ׁשֶ
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ְזדַּ  ּיִ אֹותֹו ְזַמן. אֹוי ְלִמי ׁשֶ אֹותֹו ְזַמן ּבְ ן ּבְ ּום  -ּמֵ ִמׁשּ
ָלה,  רּוְך הּוא ִלְפקֹד ֶאת ָהַאּיָ דֹוׁש ּבָ ֹבא ַהּקָ ּיָ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ
ָכל אֹוָתם  ּה, ּבְ ָעְמדּו ִעּמָ ל ִמי ֵהם אֹוָתם ׁשֶ ּכֵ ִיְסּתַ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד,  י ּכָ ָכל ַמֲעׂשֵ ּה, ּבְ ְמָצִאים ִעּמָ ּנִ ְולֹא ׁשֶ
תּוב  ּכָ יק, ׁשֶ ֵצא ַצּדִ יט ְוֵאין עֹוֵזר.  (ישעיה סג)ִיּמָ ְוַאּבִ

ָרֵאל ה ָצרֹות ַעל ָצרֹות ְלִיׂשְ  . ְוַכּמָ

ַמן אֹותֹו ַהזְּ ֵצא ּבְ ן ְוִיּמָ ּמֵ ְזּדַ יִּ ֵרי ִמי ׁשֶ   ַאׁשְ

זַּכָָאה מַאן ּדְיִזְּדָמַן וְיִׁשְּתְּכַח ּבְהַהּוא זִמְנָא, ּבְגִין ּדְהַהּוא ּדְיִתְקָּיָים 
ּבִמְהֵימָנּותָא, יִזְּכֶה לְהַהּוא נְהִירּו ּדְחֶדְוָה ּדְמַלְּכָא. ּבְהַהּוא זִמְנָא 

ּוצְרַפְּתִים ּכִצְרֹוף אֶת הַּכֶסֶף  (זכריה י"ג)וְעַל הַהּוא זִמְנָא ּכְּתִיב, 
  ּובְחַנְּתִים ּכִבְחֹון אֶת הַּזָהָב וְגֹו'. 

ַמן אֹותֹו ַהּזְ ֵצא ּבְ ן ְוִיּמָ ּמֵ ְזּדַ ּיִ ֵרי ִמי ׁשֶ ּום  - ַאׁשְ ִמׁשּ
ה ְלאֹותֹו  ֱאמּוָנה, ִיְזּכֶ אֹותֹו ְזַמן ּבֶ ֲעמֹד ּבְ ּיַ אֹותֹו ׁשֶ ׁשֶ

תּוב  ֶלְך, ְוַעל אֹותֹו ְזַמן ּכָ ְמַחת ַהּמֶ ל ׂשִ (זכריה אֹור ׁשֶ

ְבחֹן ֶאת  יג) ים ּכִ ֶסף ּוְבַחְנּתִ ְצרֹף ֶאת ַהּכֶ ים ּכִ ּוְצַרְפּתִ
ָהב ְוגֹו'.    ַהּזָ

ין מִתְעָרֵי עַל יִׂשְרָאֵל, וְכָל עַּמִין ּומַלְכֵיהֹון לְבָתַר ּדְאִיּנּון עַקְּתִ
יִתְיַיעֲטּון ּכַחֲדָא עָלַיְיהּו, ּומִתְעָרֵי ּכַּמָה ּגְזֵירִין ּבִיׁשִין, ּכֻּלְהּו סַלְקֵי 
ּבְעֵיטָא חֲדָא עָלַיְיהּו, וְיֵיתּון עַקְּתָא עַל עַקְּתָא, ּבַתְרַיְיתָא מְׁשַּכְחָן 

דֵין יִתְחָזֵי חַד עַּמּודָא ּדְאֶׁשָא, קָאִים מֵעֵּלָא לְתַּתָא, קָמַיְיתָא. ּכְ 
  ַארְּבְעִין יֹומִין, וְכָל עַּמִין ּדְעָלְמָא חָמָאן לֵיּה. 
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ָרֵאל, ְוָכל  אֹוָתן ָצרֹות ִיְתעֹוְררּו ַעל ִיׂשְ ְלַאַחר ׁשֶ
ֶאָחד ֲעֵליֶהם,  ים ּוַמְלֵכיֶהם ִיְתָיֲעצּו ּכְ ָהַעּמִ

ֵעָצה ּוְמעֹוְרִרים כַּ  ם עֹוִלים ּבְ ה ְגֵזרֹות ָרעֹות, ְוֻכּלָ ּמָ
ַאַחת ֲעֵליֶהם, ְוָיבאּו ָצָרה ַעל ָצָרה, ַאֲחרֹונֹות 
חֹות ֶאת ָהִראׁשֹונֹות, ָאז ִיְתָרֶאה ַעּמּוד ֵאׁש  ּכְ ְמׁשַ
ִעים יֹום, ְוָכל  ה ַאְרּבָ ֶאָחד עֹוֵמד ִמְלַמְעָלה ְלַמּטָ

י ָהָאֶרץ רֹוִאים אֹותֹו.    ַעּמֵ

ְקָרא יִ  ּנִ ן ֵעֶדן ֵמאֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ יַח ָלֵצאת ִמּתֹוְך ּגַ ׁשִ ְתעֹוֵרר ֶמֶלְך ַהּמָ
ִליל ֶאֶרץ ַהּגָ   ַק"ן ִצּפֹו"ר, ְוִיְתעֹוֵרר ּבְ

ּבְהַהּוא זִמְנָא, יִּתְעַר מַלְּכָא מְׁשִיחָא, לְנַפְקָא מִּגֹו ּגִנְּתָא ּדְעֵדֶן, 
רֵי קַ"ן צִּפֹו"ר, וְיִּתְעָר ּבְַארְעָא ּדְאִתְקְ (בלק ק"ד ע"ב)מֵהַהּוא אֲתָר 

ּדְגָלִיל, וְהַהּוא יֹומָא ּדְיִּפּוק לְתַּמָן, יִתְרָּגַז ּכָל עָלְמָא,  (ויקרא רי"ב ב')
וְכָל ּבְנֵי עָלְמָא מִתְחַּבְאִין ּגֹו מְעַרְתֵי וְטִּנָרֵי, ּדְלָא יַחְׁשְבּון 

ּובָאּו ּבִמְעָרֹות צּורִים  (ישעיה ב')ב, לְאִׁשְּתְזָבָא. וְעַל הַהּוא זִמְנָא ּכְּתִי
  ּובִמְחִּלֹות עָפָר מִּפְנֵי ּפַחַד ה' ּומֵהֲדַר ּגְאֹונֹו ּבְקּומֹו לַעֲרֹוץ הָָארֶץ. 

אֹותֹו ְזַמן  ן ּבְ יַח ָלֵצאת ִמּתֹוְך ּגַ ׁשִ ִיְתעֹוֵרר ֶמֶלְך ַהּמָ
ְקָרא ַק"ן ִצּפֹו"ר, ְוִיְתעוֹ  ּנִ ֵרר ֵעֶדן ֵמאֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ

ִליל ֶאֶרץ ַהּגָ ל ּבְ ז ּכָ ם, ִיְתַרּגֵ ֵצא ְלׁשָ ּיֵ . ְואֹותֹו יֹום ׁשֶ
תֹוְך ְמָערֹות  ִאים ּבְ ֵני ָהעֹוָלם ִמְתַחּבְ ָהעֹוָלם, ְוָכל ּבְ
ֵצל, ְוַעל אֹותֹו ְזַמן  בּו ְלִהּנָ ּלֹא ַיְחׁשְ ּוְסָלִעים ׁשֶ
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תּוב  ְמָערֹות ֻצִרים ּוִבְמִחּלוֹ  (ישעיה ב)ּכָ ת ָעָפר ּוָבאּו ּבִ
קּומֹו ַלֲערֹץ ָהָאֶרץ.  אֹונֹו ּבְ ַחד ה' ּוֵמֲהַדר ּגְ ֵני ּפַ   ִמּפְ

אֹונֹו  קּומֹו ַלֲעֹרץ ָהָאֶרץ  -ּוֵמֲהַדר ּגְ יַח. ּבְ קּום  - ֶזה ָמׁשִ יָּ ׁשֶ ּכְ
ִליל ֶאֶרץ ַהּגָ ה ּבְ ּלֶ   ְוִיְתּגַ

ר ּגְאֹונֹו ּדָא מִּפְנֵי ּפַחַד ה', ּדָא הַהּוא רְגִיזּו ּדְכָל עָלְמָא. ּומֵהֲדַ
(וירא קי"ט ע"א, מָׁשִיחַ. ּבְקּומֹו לַעֲרֹץ הָָארֶץ, ּכַד יְקּום וְיִתְּגְלֵי ּבְַארְעָא 

ּדְגָלִיל, ּבְגִין ּדְאִיהּו הּוא אֲתָר קַדְמָָאה ּדְאִתְחָרְבָא ּבְַארְעָא  רכ"א)
, ּומִּתַּמָן יִּתְעַר קַּדִיׁשָא, ּובְגִין ּכָךְ, יִתְּגְלֵי ּתַּמָן קַדְמָָאה לְכָל אֲתָר

  קְרָבִין לְכָל עָלְמָא. 

ַחד ה'  ֵני ּפַ ל ָהעֹוָלם.  -ִמּפְ ל ּכָ ֶזהּו אֹותֹו רֶֹגז ׁשֶ
אֹונֹו  קּומֹו ַלֲערֹץ ָהָאֶרץ  -ּוֵמֲהַדר ּגְ יַח. ּבְ  - ֶזה ָמׁשִ

ִליל ֶאֶרץ ַהּגָ ה ּבְ ּלֶ קּום ְוִיְתּגַ ּיָ ׁשֶ הּוא ּכְ ּום ׁשֶ , ִמׁשּ
ה, ְוָלֵכן  ָמקֹום ִראׁשֹון דֹוׁשָ ָאֶרץ ַהּקְ ֱחַרב ּבָ ּנֶ ׁשֶ

ם ְיעֹוֵרר  ָ ם ִראׁשֹון ְלָכל ָמקֹום, ּוִמׁשּ ה ׁשָ ּלֶ ִיְתּגַ
  ְקָרבֹות ְלָכל ָהעֹוָלם. 

ְבָעה כֹוָכִבים  ָכל ַהְגָוִנים, ְוׁשִ ד ִמְזָרח ּכֹוָכב ֶאָחד לֹוֵהט ּבְ ָיקּום ִמּצַ
ּסֹוְבִבים אֹותֹו ַהּכֹוָכב   ֲאֵחִרים ׁשֶ

תַר ַארְּבְעִין יֹומִין, דְעַּמּודָא יְקּום מֵַארְעָא לִׁשְמַּיָא, לְעֵינֵיהֹון לְבָ
(ויקרא רי"ב ע"ב, ּדְכָל עָלְמָא, ּומָׁשִיחַ יִתְּגְלֵי, יְקּום מִּסְטָר מִזְרָח, חַד 

ּכֹוכָבָא מְלַהֲטָא ּבְכָל ּגַוְונִין, וְׁשִבְעָה ּכֹוכָבִין ַאחֲרָנִין  בראשית קי"ט א')
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סַחֲרָן לְהַהּוא ּכֹוכָבָא, וְיַּגִיחּון ּבֵיּה קְרָבָא ּבְכָל סִטְרִין, ּתְלַת זִמְנִין ּדְ
  ּבְיֹומָא, עַד ׁשִבְעִין יֹומִין, וְכָל ּבְנֵי עָלְמָא חָמָאן. 

ַמִים  ָ ַעּמּוד ַיֲעמֹד ֵמֶאֶרץ ַלׁשּ ִעים יֹום ׁשֶ ַאַחר ַאְרּבָ
ה ַהּמָ  ּלֶ ל ָהעֹוָלם ְוִיְתּגַ ד ְלֵעיֵני ּכָ יַח, ָיקּום ִמּצַ ׁשִ

ְבָעה  ָכל ַהְגָוִנים, ְוׁשִ ִמְזָרח ּכֹוָכב ֶאָחד לֹוֵהט ּבְ
ּסֹוְבִבים אֹותֹו ַהּכֹוָכב, ְוַיַעְרכּו  כֹוָכִבים ֲאֵחִרים ׁשֶ
יֹום, ַעד  ָעִמים ּבְ לֹׁש ּפְ ָדִדים ׁשָ ָכל ַהּצְ בֹו ְקָרב ּבְ

ֵני ָהעֹוָלם רֹוִאים.  ְבִעים יֹום, ְוָכל ּבְ   ׁשִ

יֵדי ֵאׁש לֹוֲהִטים ְונֹוְצִצים ְלָכל וְ  ַלּפִ ֶהם ְקָרב ּבְ אֹותֹו ּכֹוָכב ַיֲעֹרְך ּבָ
  ֵעֶבר

וְהַהּוא ּכֹוכָבָא, יַּגִיחַ ּבְהּו קְרָבָא, ּבְטִיסִין ּדְנּורָא, מְלַהֲטִין מְנַּצְצִין 
א, ּובְיֹוָמא לְכָל עֵבֶר, ּובָטַׁש ּבְהּו, עַד ּדְבָלַע לֹון, ּבְכָל רַמְׁשָא וְרַמְׁשָ

ַאּפִיק לֹון. וְיַּגִיחּון ְקרָבָא לְעֵינֵיהֹון ּדְכָל עָלְמָא, וְכֵן ּבְכָל יֹומָא, 
עַד ׁשִבְעִין יֹומִין. לְבָתַר ׁשִבְעִין יֹומִין, יִתְּגְנִיז הַהּוא ּכֹוכָבָא, 

ּדְאֶׁשָא  וְיִתְּגְנִיז מָׁשִיחַ, עַד ּתְרֵיסָר יַרְחִין, וְיִתְהַּדָר הַהּוא עַּמּודָא
ּכְמִּלְקַדְמִין, ּובֵיּה יִתְּגְנִיז מָׁשִיחַ, וְהַהּוא עַּמּודָא לָא יִתְחָזֵי. לְבָתַר 
ּתְרֵיסָר יַרְחִין, יְסַלְקּון לֵיּה לְמָׁשִיחַ, ּבְהַהּוא עַּמּודָא, לְגֹו רְקִיעָא, 

תְחָזֵי הַהּוא וְתַּמָן יְקַּבֵל ּתּוקְּפָא וְעִטְרָא ּדְמַלְכּותָא. וְכַד נָחִית, יִ
עַּמּודָא ּדְאֶׁשָא ּכְמִּלְקַּדְמִין, לְעֵינֵיהֹון ּדְכָל עָלְמָא, וְיִתְּגְלֵי לְבָתַר 
מָׁשִיחַ, וְיִתְּכַּנְׁשּון ְלגַּבֵיּה עַּמִין סַּגִיאִין, וְיִּתְעַר קְרָבִין ּבְכָל עָלְמָא. 

ּורְּתֵיּה לְכָל עַּמִין ּובְהַהּוא זִמְנָא יִּתְעַר קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ּגְב
ּדְעָלְמָא, ּומַלְּכָא מְׁשִיחָא יִתְיְדַע ּבְכָל עָלְמָא, וְכָל מַלְכִין ּדְעָלְמָא 

  יִתְעָרּון לְאִתְחַּבְרָא לְַאּגָחָא קְרָבָא ּבֵיּה. 
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יֵדי ֵאׁש לֹוֲהִטים  ַלּפִ ֶהם ְקָרב ּבְ ְואֹותֹו ּכֹוָכב ַיֲערְֹך ּבָ
ּבֹוֵלַע אֹוָתם ְונֹוְצִצים ְלָכל ֵעֶבר ה ָבֶהם ַעד ׁשֶ , ּוַמּכֶ

ָכל ֶעֶרב ְוֶעֶרב, ּוַבּיֹום מֹוִציא אֹוָתם. ְוַיַעְרכּו  ּבְ
ְבִעים  ָכל יֹום ַעד ׁשִ ל ָהעֹוָלם, ְוֵכן ּבְ ְקָרב ְלֵעיֵני ּכָ
ֵנז  ֵנז אֹותֹו ּכֹוָכב, ְוִיּגָ ְבִעים יֹום ִיּגָ יֹום. ְלַאַחר ׁשִ

ֵנים ָעשָׂ  יַח ַעד ׁשְ ׁשִ ים, ְוַיֲחזר אֹותֹו ַעּמּוד ַהּמָ ר ֳחָדׁשִ
יַח, ְואֹותֹו ַעּמּוד  ׁשִ ֵנז ַהּמָ מֹו ִמּקֶֹדם, ּובֹו ִיּגָ ֵאׁש ּכְ
ר חֶֹדׁש ַיֲעלּו ֶאת  ֵנים ָעׂשָ לֹא ִיְתָרֶאה. ְלַאַחר ׁשְ
ל  ם ְיַקּבֵ אֹותֹו ָהַעּמּוד ְלתֹוְך ָהָרִקיַע, ְוׁשָ יַח ּבְ ׁשִ ַהּמָ

ֵרד, ִיְתָרֶאה אֹותֹו ַעּמּוד חֶֹזק ַוֲעֶטֶרת ַמְלכּות.  ּיֵ ּוְכׁשֶ
ְך  ל ָהעֹוָלם, ְוַאַחר ּכָ מֹו ִמּקֶֹדם ְלֵעיֵני ּכָ ֵאׁש ּכְ
ים,  ים ַרּבִ סּו ֵאָליו ַעּמִ ּנְ יַח, ְוִיְתּכַ ׁשִ ה ַהּמָ ּלֶ ִיְתּגַ
ָכל ָהעֹוָלם. ּוְבאֹותֹו ְזַמן ְיעֹוֵרר  ִויעֹוֵרר ְקָרבֹות ּבְ

רּוְך הּוא ֶאת גְּ  דֹוׁש ּבָ י ָהעֹוָלם, ַהּקָ בּוָרתֹו ְלָכל ַעּמֵ
ָכל ָהעֹוָלם, ְוָכל ַמְלֵכי  ַדע ּבְ יַח ִיּוָ ׁשִ ּוֶמֶלְך ַהּמָ

ר ַלֲערְֹך ּבֹו ְקָרב.    ָהעֹוָלם ִיְתעֹוְררּו ְלִהְתַחּבֵ

יחַ  ׁשִ ֶהם ַלֲעֹרְך ְקָרב ַעל ֶמֶלְך ַהּמָ הּוִדים ָיֹבאּו ִעּמָ ִריֵצי ַהיְּ ה ִמּפָ   ְוַכּמָ

מִּפְרִיצֵי יְהּודָאִין יִתְהַּפְכּו לְָאהַּדְרָא לְגַּבַיְיהּו, וְיֵיתּון  מין)(עוְכַּמָה 
עִּמְהֹון, לְַאּגָָחא קְרָבָא עַל מַלְּכָא מְׁשִיחָא. ּכְדֵין יִתְחָׁשַּךְ ּכָל עָלְמָא 
חֲמֵׁש עֶׂשְרֵה יֹומִין, ְוסַּגִיאִין מֵעַּמָא ּדְיִׂשְרָאֵל יְהֹון מֵתִין ּבְהַהּוא 
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ּכִי הִּנֵה הַחֹׁשֶךְ יְכַּסֶה אֶרֶץ וַעֲרָפֶל  (ישעיה ס')ֹוכָא. וְעַל ּדָא ּכְתִיב, חֲׁש
  לְאּוּמִים. 

ה  כּו ַלֲחזֹר  [עמים]ְוַכּמָ הּוִדים ִיְתַהּפְ ִריֵצי ַהּיְ ִמּפָ
ֶהם ַלֲערְֹך ְקָרב ַעל ֶמֶלְך  ֲאֵליֶהם, ְוָיֹבאּו ִעּמָ

יחַ  ׁשִ ל הָ ַהּמָ ְך ּכָ ר יֹום, , ְוָאז ֶיְחׁשַ ה ָעׂשָ ָ עֹוָלם ֲחִמׁשּ
ְך. ְוַעל ֶזה  אֹותֹו חֹׁשֶ ָרֵאל ָימּותּו ּבְ ים ֵמַעם ִיׂשְ ְוַרּבִ

תּוב  ה ֶאֶרץ ַוֲעָרֶפל  (ישעיה ס)ּכָ ְך ְיַכּסֶ י ִהּנֵה ַהחֹׁשֶ ּכִ
ים.    ְלֻאּמִ

  
  

ָכל ֵעץ אֹו ַעל ָהָאֶרץ ֶאְפרֹ  ֶרְך ּבְ ּדֶ ֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפֶניְך ּבַ י ִיּקָ ִחים ּכִ
  אֹו ֵביִצים ְוָהֵאם ֹרֶבֶצת

יִּקָרֵא קַן צִּפֹור לְפָנְיךָ ּבַּדֶרֶךְ  (דף ח' ע"א)ּכִי  (דברים כ"ב)ּפָתַח וְָאמַר 
ּבְכָל עֵץ אֹו עַל הָָארֶץ אֶפְרֹוחִים אֹו ּבֵיצִים וְהָאֵם רֹובֶצֶת וְגֹו', 

א לֵיּה, וְאִיהּו חַד ׁשַּלֵח ּתְׁשַּלַח אֶת הָאֵם וְגֹו', הַאי קְרָא אֹוקִימְנָ
מִּפִּקּודֵי אֹורַיְיתָא ּגְנִיזִין, וַאֲנָן אִית לָן ּבֵיּה רָזִיִ ּדְאֹורַיְיתָא ּגְנִיזִין, 
ׁשְבִילִין וְָארְחִין יְדִיעָן לְחַבְרַּיָיא, ּבְאִינּון ּתְלָתִין ּותְרֵין ׁשְבִילִין 

  ּדְאֹורַיְיתָא. 

ַתח ְוָאַמר,  י יִ  (דברים כב)ּפָ ֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפֶניְך ּכִ ּקָ
ָכל ֵעץ אֹו ַעל ָהָאֶרץ ֶאְפרִֹחים אֹו ֵביִצים  ֶרְך ּבְ ּדֶ ּבַ

ח ֶאת ָהֵאם ְוגֹו'.  ְוָהֵאם רֶֹבֶצת ּלַ ׁשַ ַח ּתְ ּלֵ ְוגֹו', ׁשַ
ְצוֹות  ַאְרנּו אֹותֹו, ְוהּוא ֶאָחד ִמּמִ סּוק ֶזה ּבֵ ּפָ
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נּוזֹות, ְוָלנּו ֵיׁש ּבֹו סוֹ  נּוִזים, ַהּתֹוָרה ַהּגְ דֹות ּתֹוָרה ּגְ
ים  לֹׁשִ אֹוָתם ׁשְ ִביִלים ּוְדָרִכים ְידּועֹות ַלֲחֵבִרים ּבְ ׁשְ

ַנִים ְנִתיבֹות ַהּתֹוָרה.    ּוׁשְ

ים ֲאֵחִרים ִיְתעֹוְררּו  ה אֹותֹות ְוִנּסִ ּמָ יַח, ּכַ ׁשִ ְתעֹוֵרר ֶמֶלְך ַהּמָ יִּ ְזַמן ׁשֶ ּבִ
עֹוָלם   ּבָ

י אֶלְעָזָר ּבְרֵיּה, אֶלְעָזָר, ּבְזִמְנָא ּדְיִּתְעַר ָאמַר רִּבִי ׁשִמְעֹון לְרִּבִ
מַלְּכָא מְׁשִיחָא, ּכַּמָה ָאתִין וְנִּסִין ָאחֲרָנִין יִּתְעֲרּון ּבְעָלְמָא. ּתָא חֲזֵי, 
ּבְגִנְתָא ּדְעֵדֶן ּדִלְתַּתָא, אִית אֲתָר חַד ּגָנִיז וְטָמִיר ּדְלָא אִתְיְדַע, 

כַּמָה ּגַוְונִין, ּובֵיּה ּגְנִיזִין אֶלֶף הֵיכָלִין ּדְכִּסּופִין. וְאִיהּו מְרֻּקְמָא ּבְ
וְלֵית מַאן ּדְעָיִיל ּבְהּו, ּבַר מָׁשִיחַ, ּדְאִיהּו קָאִים ּתָדִיר ּבְגִנְתָא 

  ּדְעֵדֶן. 

נֹו, ֶאְלָעָזר,  י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְלַרּבִ י ׁשִ ְזַמן ָאַמר ַרּבִ ּבִ
ְתעֹוֵרר ֶמֶלְך הַ  ּיִ ים ׁשֶ ה אֹותֹות ְוִנּסִ ּמָ יַח, ּכַ ׁשִ ּמָ

עֹוָלם ַגן ֵעֶדן ֲאֵחִרים ִיְתעֹוְררּו ּבָ . ּבֹא ְרֵאה, ּבְ
ּלֹא נֹוָדע,  מּור ׁשֶ נּוז ְוׁשָ ה ֵיׁש ָמקֹום ֶאָחד ּגָ ַמּטָ ּלְ ׁשֶ
ה ְגָוִנים, ּובֹו ְגנּוִזים ֶאֶלף  ַכּמָ ם ּבְ ְוהּוא ְמֻרּקָ

ּסּוִפים, ְוֵאין  ל ּכִ ָרט ֵהיָכלֹות ׁשֶ ֶהם ּפְ ֵנס ּבָ ּכָ ּיִ ִמי ׁשֶ
ַגן ֵעֶדן.  ִמיד ּבְ הּוא עֹוֵמד ּתָ יַח, ׁשֶ ׁשִ   ַלּמָ

וְכָל ּגִנְּתָא מְסַחֲרָא ּבִרְתִיכִין סַּגִיאִין ּדְצַדִיקַּיָא, ּומָׁשִיחַ קָאִים 
עָלַיְיהּו, וְעַל ּכַּמָה חֵילִין ּומַׁשִירְיָין ּדְִנׁשְמָתִין ּדְצַדִיקַּיָא ּתַּמָן, 

בְרָאׁשֵי יַרְחֵי, ּובִזְמַּנֵי, ּובְׁשַּבָתֵי, מָׁשִיחַ עָאל ּבְהַהּוא אֲתָר ּו
  לְאִׁשְּתַעְׁשְעָא ּבְכָל אִיּנּון הֵיכָלִין. 
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יִקים,  ל ַצּדִ בֹות ַרּבֹות ׁשֶ ֶמְרּכָ ף ּבְ ן ֻמּקָ ְוָכל ַהּגָ
ה ֲחָילֹות ּוַמֲחנֹות  ּמָ יַח עֹוֵמד ֲעֵליֶהם ְוַעל ּכַ ּוָמׁשִ

ל ִנשְׁ  ים ׁשֶ ים ְוַחּגִ י ֳחָדׁשִ ם, ּוְבָראׁשֵ יִקים ׁשָ מֹות ַצּדִ
ַע  ֲעׁשֵ ּתַ יַח ְלאֹותֹו ָמקֹום ְלִהׁשְ תֹות ִנְכָנס ָמׁשִ ּבָ ְוׁשַ

ָכל אֹוָתם ֵהיָכלֹות.    ּבְ

לְגֹו לְגֹו מִּכָל אִיּנּון הֵיכָלִין, אִית אֲתָר ַאחֲרָא טָמִיר וְגָנִיז ּדְלָא 
ן. וְלֵית מַאן ּדְיָכִיל לְמִנְּדַע ּבֵיּה. ּומָׁשִיַח אִתְיְדַע ּכְלָל, וְאִקְרֵי עֵדֶ

לְבַר, סַחֲרָנֵיּה ּדְהַהּוא אֲתָר, עַד ּדְאִתְגְלֵי לֵיּה חַד  (ס"א יתגלי)ַאגְנִיז 
אֲתָר. ּדְאִקְרֵי קַן צִּפֹור, וְאִיהּו אֲתָר ּדְכָרִיז עָלֵיּה הַהּוא צִּפֹור. 

  ל יֹומָא. ּדְאִּתְעַר ּבְגִנְתָא ּדְעֵדֶן ּבְכָ

ל אֹוָתם ֵהיָכלֹות ֵיׁש ָמקֹום ַאֵחר  ִלְפַני ְוִלְפִנים ִמּכָ
ָלל, ְוִנְקָרא ֵעֶדן, ְוֵאין ִמי  ּלֹא נֹוָדע ּכְ ָטִמיר ְוָגנּוז ׁשֶ
חּוץ ְסִביב  נּוז ּבַ יַח ּגָ כֹול ָלַדַעת אֹותֹו, ּוָמׁשִ ּיָ ׁשֶ

ה לֹו ָמקֹום ֶאָחד שֶׁ  ּלָ ְתּגַ ּנִ ְקָרא אֹותֹו ָמקֹום, ַעד ׁשֶ ּנִ
ְכִריָזה ָעָליו אֹוָתּה ִצּפֹור  ּמַ ַקן ִצּפֹור, ְוהּוא ָמקֹום ׁשֶ

ָכל יֹום.  ַגן ֵעֶדן ּבְ ְתעֹוֶרֶרת ּבְ ּמִ   ׁשֶ

יַח ֵמִרים קֹולֹו ּובֹוֶכה,  ֶניָה. ָאז ָמׁשִ ֵחם ַעל ּבָ ָרֵחל ֵמֲאָנה ְלִהּנָ
יִקים שֶׁ  ן ָהֵעֶדן, ְוָכל אֹוָתם ַצּדִ ל ּגַ ֲעֵזַע ּכָ ם ּגֹוִעים ּובֹוִכים ּוִמְזּדַ ָ ׁשּ

  ִעּמוֹ 

ּובְהַהּוא אֲתָר, מְרֻּקְמָן ּדְּיּוקְנִין ּדְכָל ׁשְַאר עַּמִין, ּדְאִתְּכְנָׁשּו עָלַיְיהּו 
ּדְיִׂשְרָאֵל לְַאבְָאשָא לֹון. עָאל ּבְהַהּוא אֲתָר, זָקִיף עֵינֹוי, וְחָזֵי אֲבָהָן, 
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 (שמות י"ב ע"א)ד ּדְחָמֵי לְרָחֵל דְעָאלִין ּבְחָרְּבַן ּבֵית אֱלָהָא, עַ
ּדְדִמְעָהָא ּבְַאנְּפָהָא, וְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא מְנַחֵם לָּה, וְלָא צְבִיַאת 

מֵאֲנָה לְהִּנָחֵם עַל  (ירמיה ל"א)לְקַּבְלָא ּתַנְחּומִין, ּכְמָה ּדְַאּתְ ָאמַר, 
זְּדַעְזַע ּכָל ּגִנְּתָא ּדְעֵדֶן, ּבָנֶיהָ. ּכְדֵין. מָׁשִיחַ ָארִים קַלֵיּה ּובָכֵי, וְאִ
  וְכָל אִיּנּון צַּדִיקַּיָא ּדְתַּמָן ּגָעּו ּובָכּו עִּמֵיּה. 

ָאר  ל ׁשְ ל ּכָ יֹוְקָנאֹות ׁשֶ ּוְבאֹותֹו ָמקֹום ְרקּוִמים ּדְ
ָרֵאל ְלָהַרע ָלֶהם. ִנְכָנס  סּו ַעל ִיׂשְ ּנְ ִהְתּכַ ים ׁשֶ ָהַעּמִ

ְורֹוֶאה ֶאת ָהָאבֹות  ְלאֹותֹו ָמקֹום, ֵמִרים ֵעיָניו
רֹוֶאה ֶאת  ית ָהֱאלִֹהים, ַעד ׁשֶ ן ּבֵ ְכָנִסים ְלֻחְרּבַ ּנִ ׁשֶ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ָפֶניָה, ְוַהּקָ ְמעֹוֶתיָה ּבְ ּדִ ָרֵחל ׁשֶ
מֹו  ְנחּוִמים, ּכְ ל ּתַ יָמה ְלַקּבֵ ְמַנֵחם אֹוָתּה, ְולֹא ַמְסּכִ

ֱאַמר  ּנֶ ֵחם  (ירמיה לא)ׁשֶ ֶניָה. ָאז ֵמֲאָנה ְלִהּנָ ַעל ּבָ
ן ָהֵעֶדן,  ל ּגַ ֲעֵזַע ּכָ יַח ֵמִרים קֹולֹו ּובֹוֶכה, ּוִמְזּדַ ָמׁשִ

ם ּגֹוִעים ּובֹוִכים ִעּמוֹ  ָ ׁשּ יִקים ׁשֶ   . ְוָכל אֹוָתם ַצּדִ

ּגָעֵי ּובָכֵי זִמְנָא ּתִנְיָינָא, וְאִזְּדַעְזַע הַהּוא רְקִיעַ ּדְעַל ּגַּבֵי ּגִנְּתָא, 
מֵָאה רִּבֹוא מַׁשְרְיָין עִּלָאִין, עַד ּדְמָטֵי לְגֹו ּכֻרְסְיָיא אֶלֶף וְחָמֵׁש 

עִּלָָאה. ּכְדֵין, קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא רָמִיז לְהַהּוא צִּפָרָא, וְעָאל 
לְהַהּוא קֵן ּדִילָּה, וְיָתְבָא לְגַּבֵי מָׁשִיחַ, וְקָרֵי מַה ּדְקָרֵי, וְאִּתְעַר מַה 

  ּדְאִּתְעַר. 

ֲעֵזַע אֹותֹו ָרִקיַע ּגֹוָעה וּ  ה, ּוִמְזּדַ ִנּיָ ַעם ׁשְ בֹוֶכה ּפַ
ן, ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ִרּבֹוא ַמֲחנֹות  י ַהּגָ ּבֵ ַעל ּגַ ׁשֶ
א ָהֶעְליֹון, ְוָאז  ּסֵ יַע ְלתֹוְך ַהּכִ ּגִ ּמַ ֶעְליֹוִנים, ַעד ׁשֶ
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רּוְך הּוא רֹוֵמז ְלאֹוָתּה ִצּפֹור, ְוִנְכֶנֶסת  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
יַח, ְוקֹוֵרא ַמה  ְלאֹותוֹ  ׁשִ ֶבת ֵאֶצל ַהּמָ ּה ְויֹוׁשֶ ּלָ ֵקן ׁשֶ

ְתעֹוֵרר.  ּמִ ֶ ּקֹוֵרא, ּוִמְתעֹוֵרר ַמה ׁשּ ֶ   ׁשּ

עַד ּדְמִּגֹו ּכֻרְסְיָיא קַּדִיׁשָא, אִתְקְרֵי ּתְלַת זִמְנִין הַהּוא קַן צִּפֹור, 
ּבְרִיךְ הּוא, ּומָׁשִיחַ, וְכֹּלָא סַּלְקִין לְעֵיּלָא, וְאּומֵי לֹון קּודְׁשָא 

לְַאעְּבְרָא מָלְכּו חַּיָיבָא מִן עָלְמָא, עַל יְדָא ּדְמָׁשִיחַ, ּולְנָקְמָא נַקְמִין 
ּדְיִׂשְרָאֵל. וְכָל אִיּנּון טַבְוָון, ּדְזָמִין קּוְדׁשָא ּבְרִיךְ הּוא לְמֶעְּבַד 

מָׁשִיחַ וְאִתְּגְנִיז  לְעַּמֵיּה. וְתָב הַהּוא קַן צִּפֹור ּומָׁשִיחַ לְדּוכְּתֵיּה. וְתָב
  ּגֹו הַהּוא אֲתָר ּכְמִּלְקַּדְמִין. 

ָעִמים  לֹׁש ּפְ דֹוׁש ִנְקָרא ׁשָ א ַהּקָ ּסֵ ּתֹוְך ַהּכִ ּמִ ַעד ׁשֶ
ם עֹוִלים ְלַמְעָלה,  יַח, ְוֻכּלָ ׁשִ אֹותֹו ַקן ִצּפֹור, ְוַהּמָ
רּוְך הּוא ְלַהֲעִביר  דֹוׁש ּבָ יַע אֹוָתם ַהּקָ ּבִ ּוַמׁשְ

יַח ַמְלכּות הָ  ׁשִ ָעה ִמן ָהעֹוָלם ַעל ְיֵדי ַהּמָ ִרׁשְ
ָרֵאל, ְוָכל אֹוָתן טֹובֹות  ְוִלְנקֹם ֶאת ִנְקמֹות ִיׂשְ
ב  רּוְך הּוא ַלֲעׂשֹות ְלַעּמֹו. ְוׁשָ דֹוׁש ּבָ ָעִתיד ַהּקָ ׁשֶ
יַח  ׁשִ ב ַהּמָ יַח ִלְמקֹומֹו, ְוׁשָ ׁשִ אֹותֹו ַקן ִצּפֹור ְוַהּמָ

מֹו ִמּקֶֹדם. ְוִנְגָנז ְלתֹוְך אֹותֹו ָמקוֹ    ם ּכְ

ָמן, לֹוֵהט  גֹון ַאְרּגָ ֶאְמַצע ָהָרִקיַע ּכְ ִיְתעֹוֵרר ּכֹוָכב ֶאָחד ַמְפִחיד ּבְ
ל ָהעֹוָלם יֹּום ְלֵעיֵני ּכָ   ְונֹוֵצץ ּבַ

ּובְזִמְנָא ּדְיִּתְעַר קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא לְַאתְקְנָא עָלְמִין, וְאִתְנְהִירּו 
וָא"ו ּבְהֵ"א, לְמֶהֱוֵי  (לאתקנא)ׁשְלִימּו, יֹו"ד ּבְהֵ"א, ַאתְוָון ּדִׁשְמֵיּה ּבִ
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ּכֹּלָא ּבִׁשְלִימּו חַד. ּכְדֵין יִּתְעַר חַד ּכֹכָבָא ּדְחִיּלָא, ּבְאֶמְצַע רְקִיעָא, 
  ּכְגָוֶן ַארְְּגוָוָנא, לָהִיט וְנָצִיץ ּבִימָמָא לְעֵינֵיהֹון ּדְכָל עָלְמָא. 

ְתעֹוֵרר הַ  ּיִ ן ֶאת ּוִבְזַמן ׁשֶ רּוְך הּוא ְלַתּקֵ דֹוׁש ּבָ ּקָ
ֵלמּות, יֹו"ד  ׁשְ מֹו ּבִ ָהעֹוָלמֹות ּוְמִאירֹות אֹוִתּיֹות ׁשְ

ֵה"א  ֵלמּות  [לתקן]ּבְ ׁשְ ֵה"א, ִלְהיֹות ַהּכֹל ּבִ ָוא"ו ּבְ
ֶאְמַצע ַאַחת, ָאז  ִיְתעֹוֵרר ּכֹוָכב ֶאָחד ַמְפִחיד ּבְ

ָמן, לֹוֵהט ְונ גֹון ַאְרּגָ ל ָהָרִקיַע ּכְ ּיֹום ְלֵעיֵני ּכָ ֹוֵצץ ּבַ
  . ָהעֹוָלם

ְלֶהֶבת ְלֵעיֵני ַהּכֹל ַ ִעים יֹום ַיַעְרכּו ְקָרב ַהּכֹוָכב ְוַהׁשּ   ְלסֹוף ַאְרּבָ

וִיקּום חַד ׁשַלְהֹובָא ּדְאֶׁשָּא מִּסִטְרָא ּדְצָפֹון, ּגֹו רְקִיעָא, וִיקּום ּדָא 
וְיִתְּבָהֲלּון ּכָל ּבְנֵי עָלְמָא. לְסֹוף יֹומִין  (קע"ב ב')לָקֳבֵל ּדָא ַארְּבְעִין 

ַארְּבְעִין יֹומִין, יַּגִחּון קְרָבָא, ּכֹכָבָא וְׁשְַלהֹובָא, לְעֵינֵיהֹון ּדְכֹּלָא, 
וְיִתְּפָׁשַּט הַהּוא ׁשַלְהֹובָא ּבִיקִידּו ּדְאֶׁשָּא, מִּסִטְרָא ּדְצָפֹון, ּגֹו 

כָבָא, וְכַּמָה ׁשַּלִיטִין ּומַלְכִין רְקִיעָא, וְיַחֲׁשֹוב לְמִבְלַע הַהּוא ּכֹ
  וְאּומַּיָא וְעֲמַמְיָא, יִתְּבָהֲלּון מֵהַאי. 

ד ָצפֹון, ּתֹוְך ָהָרִקיַע,  ְלֶהֶבת ֵאׁש ַאַחת ִמּצַ ְוָתקּום ׁשַ
ֵני  ל ּבְ ֲהלּו ּכָ ִעים יֹום, ְוִיּבָ ֶנֶגד ֶזה ַאְרּבָ ְוָתקּום ֶזה ּכְ

ִעים יוֹ ָהעֹוָלם.  ם ַיַעְרכּו ְקָרב ַהּכֹוָכב ְלסֹוף ַאְרּבָ
ְלֶהֶבת ְלֵעיֵני ַהּכֹל ַ ְלֶהֶבת ְוַהׁשּ ט אֹוָתּה ׁשַ ֵ ׁשּ , ְוִתְתּפַ

פֹון, ּתֹוְך ָהָרִקיַע, ְוַיְחּשב  ד ַהּצָ ֵרַפת ֵאׁש ִמּצַ ׂשְ ּבִ
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יִטים ּוְמָלִכים  ּלִ ה ׁשַ ִלְבלַֹע אֹותֹו ּכֹוָכב, ְוַכּמָ
ה ֲהלּו ִמּזֶ ים ִיְתּבַ   . ְוֻאּמֹות ְוַעּמִ

ּכְדֵין יִסְּתַּלַק הַהּוא ּכֹכָבָא לִסְטַר ּדָרֹום, וְיִׁשְּלֹוט עַל הַהּוא 
ׁשַלְהֹובָא, וְהַהּוא ַׁשלְהֹובָא יִתְּבְלַע זְעֵיר זְעֵיר ּבִרְקִיעָא, מִּקָמֵי 
הַהּוא ּכֹכָבָא, עַד ּדְלָא יִתְחָזֵי ּכְלָל. ּכְדֵין, הַהּוא ּכֹכָבָא יַעְבֵיד 

קִיעַ, ּבִתְרֵיסַר ּתְחּומִין, וְקַיְימִין אִיּנּון נְהֹורִין ּבִרְקִיעָא אֹורְחִין ּבִרְ
  ּתְרֵיסַר יֹומִין. 

לֹט ַעל  רֹום ְוִיׁשְ ק אֹותֹו ּכֹוָכב ְלַצד ּדָ ּלֵ ָאז ִיְסּתַ
ַלע ְמַעט  ּבָ ְלֶהֶבת ּתִ ְלֶהֶבת, ְואֹוָתּה ׁשַ אֹוָתּה ׁשַ

ְפֵני אֹותֹו ּכֹוָכב, עַ  ָרִקיַע ִמּלִ ּלֹא ֵתָרֶאה ְמַעט ּבָ ד ׁשֶ
ֵנים  ׁשְ ָרִקיַע ּבִ ה ְדָרִכים ּבָ ָלל. ָאז אֹותֹו ּכֹוָכב ַיֲעׂשֶ ּכְ
ָרִקיַע  חּוִמים, ְועֹוְמִדים אֹוָתם אֹורֹות ּבָ ר ּתְ ָעׂשָ

ר ָיִמים נֹוָסִפים.  ֵנים ָעׂשָ   ׁשְ

ֵני ָהעֹוָלם ל ּבְ ְעְזעּו ּכָ ר ָיִמים נֹוָסִפים ִיְזּדַ ֵנים ָעׂשָ   ַאַחר ׁשְ

ר ּתְרֵיסַר יֹומִין יִזְּדַעְזְעּון ּכָל ּבְנֵי עָלְמָא, וְיִתְחַׁשַּךְ ׁשִמְׁשָא לְבָתַ
ּבְפַלְגּות יֹומָא, ּכְמָה ּדְאִתְחַׁשַּךְ יֹומָא ּדְאִתְחָרַב ּבֵי מַקְּדְׁשָא, עַד 
ּדְלָא יִתְחֲזּון ׁשְמַּיָא וְַארְעָא. וְיִּתְעַר חַד קָּלָא ּבְרַעַם וְזִיקִין, 

לְחַלָא ַארְעָא מֵהַהּוא קָּלָא, וְכַּמָה חֵילִין ּומַׁשִירְיָין יְמּותּון וְאִתְחַ
  מִּנֵיּה. 

ֵני  ל ּבְ ְעְזעּו ּכָ ר ָיִמים נֹוָסִפים ִיְזּדַ ֵנים ָעׂשָ ַאַחר ׁשְ
ְך  ְחׁשַ ּנֶ מֹו ׁשֶ ֲחצֹות ַהּיֹום, ּכְ ֶמׁש ּבַ ֶ ְך ַהׁשּ ָהעֹוָלם, ְוֶיְחׁשַ
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קְ  ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ּיֹום ׁשֶ ַמִים ּבַ ּלֹא ֵיָראּו ׁשָ ׁש, ַעד ׁשֶ ּדָ
ְרָעִמים ּוְבָרִקים,  ָוָאֶרץ. ְוִיְתעֹוֵרר קֹול ֶאָחד ּבִ
ה ֲחָילֹות  ְוִתְתַחְלֵחל ָהָאֶרץ ֵמאֹותֹו קֹול, ְוַכּמָ

ּנּו.    ּוַמֲחנֹות ָימּותּו ִמּמֶ

  
אוֹ  לּו ּבְ ִרים ִיּפְ ה ְגדֹוִלים ְוׂשָ לּו, ְוַכּמָ ִלים ִיּפְ ה ִמְגּדָ   תֹו יֹוםְוַכּמָ

  

וְהַהּוא יֹומָא, יִּתְעַר ּבְקַרְּתָא ּדְרֹומִי רַּבְתָא, חַד ׁשַלְהֹובָא ּדְאֶׁשָּא, 
עָלְמָא. וְיֹוקִיד ּכַּמָה מִגְּדָלִין,  (דף ח' ע"ב)ּבְהַהּוא קָּלָא ּדְיִּתְעַר ּבְכָל 

ּכֵי וְרַבְרְבֵי יִּפְלּון וְכַּמָה הֵיכָלִין, וְכַּמָה מִגְּדָלִין יִּפְלּון, וְכַּמָה ּפַרְּדַׁשְ
ּבְהַהּוא יֹומָא וְכֻּלְהּו, יִתְּכַּנְׁשּון עָּלָה לְבִיׁש. וְכָל ּבְנֵי עָלְמָא לָא 

  לְאִׁשְּתְזָבָא.  (ס"א יחשבון)יַכְלִין 

ְלֶהֶבת  ִתי ׁשַ ִעיר רֹוִמי ַרּבָ ְתעֹוֵרר ּבָ ְואֹותֹו יֹום ּתִ
ְתעֹוֵרר  ּיִ אֹותֹו קֹול ׁשֶ ָכל ָהעֹוָלם, ֵאׁש ַאַחת, ּבְ ּבְ

ה  ה ֵהיָכלֹות, ְוַכּמָ ִלים ְוַכּמָ ה ִמְגּדָ ּמָ רֹף ּכַ ְוִיׂשְ
אֹותֹו  לּו ּבְ ִרים ִיּפְ ה ְגדֹוִלים ְוׂשָ לּו, ְוַכּמָ ִלים ִיּפְ ִמְגּדָ
ֵני ָהעֹוָלם  סּו ָעֶליָה ְלַרע, ְוָכל ּבְ ּנְ ם ִיְתּכַ יֹום, ְוֻכּלָ

ֵצל.  (יחשבו)לֹא יּוְכלּו    ְלִהּנָ

ִעְרּבּוְבָיה ְגדֹוָלהָכל ָהעוֹ    ָלם ִיְהֶיה ּבְ

מֵהַהּוא יֹומָא, עַד ּתְרֵיסַר יַרְחִין, יִתְיַעֲטּון ּכָל מַלְכַיָא, וְיִגְזְרּון ּכַָּמה 
, ּכְמָה (נ"א בהון)ּגְזֵרֹות, וְכַּמָה ׁשְמָדֹות עַל יִׂשְרָאֵל, וְיִצְלְחּון ּבֵיּה 
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ע ּתַּמָן, וְזַּכָָאה אִיהּו מַאן ּדְלָא ּדְאִּתְמַר זַּכָָאה אִיהּו מַאן ּדְיִעְרַ
  יִעֲרַע ּתַּמָן וְכָל עָלְמָא יְהֵא ּבְעִרְבּובְיָא סַגְיָא. 

ל  ים ִיְתָיֲעצּו ּכָ ר ֳחָדׁשִ ֵנים ָעׂשָ ֵמאֹותֹו יֹום ְוַעד ׁשְ
ָמדֹות ַעל  ה ׁשְ ה ְגֵזרֹות ְוַכּמָ ּמָ ָלִכים ְוִיְגְזרּו ּכַ ַהּמְ

ָרֵאל, ְוַיְצִליחּו בָ  ֵרי ִמי ִיׂשְ ֵאר ַאׁשְ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ֶהם, ּכְ
ם, ְוָכל  ּלֹא ִיְהֶיה ׁשָ ֵרי ִמי ׁשֶ ם ְוַאׁשְ ְהֶיה ׁשָ ּיִ ׁשֶ

ִעְרּבּוְבָיה ְגדֹוָלה.    ָהעֹוָלם ִיְהֶיה ּבְ

ן ָהֵעֶדן ְתעֹוֵרר ּתֹוְך ּגַ יַח יִּ ׁשִ   ֶמֶלְך ַהּמָ

מַלְּכָא מְׁשִיחָא, לְסֹוף ּתְרֵיסַר יַרְחֵי, יָקּום ׁשֵבֶט מִּיִׂשְרָאֵל, ּדָא 
ּדְיִּתְעַר ּגֹו ּגִנְּתָא ּדְעֵדֶן. וְכָל אִיּנּון צַּדִיקַּיָא יַעְטְרּון לֵיּה ּתַּמָן, 

  וְיַחְּגְרּון לֵיּה מָאנֵי זַיְינָא, ּבְַאתְוָון רְׁשִימָן ּדְמָאנֵי ּדִׁשְמָא קַּדִיׁשָא. 

שְׂ  ֶבט ִמּיִ ים ָיקּום ׁשֵ ר ֳחָדׁשִ ֵנים ָעׂשָ ָרֵאל, ֶזה ְלסֹוף ׁשְ
ן ָהֵעֶדן, ְוָכל אֹוָתם  ְתעֹוֵרר ּתֹוְך ּגַ ּיִ יַח ׁשֶ ׁשִ ֶמֶלְך ַהּמָ
ֵלי ַזִין  רּו לֹו ּכְ ם, ְוַיְחּגְ רּו אֹותֹו ׁשָ יִקים ְיַעּטְ ּדִ ַהּצַ

דֹוׁש.  ם ַהּקָ ֵ ל ַהׁשּ ִלים ׁשֶ ל ּכֵ אֹוִתּיֹות ְרׁשּומֹות ׁשֶ   ּבְ

ים ֶעְליֹוִנים, קּומּו  יחַ ִהְתעֹוְררּו ְקדֹוׁשִ ׁשִ ְפֵני ַהּמָ   ִמּלִ

וְקָלָא יִתְּפֹוצֵץ ּבְעַנְפֵי אִיּלָנִין ּדְגִנְתָא, קָרֵי ּבְחַיִל, וְָאמַר, אִתְעֲרּו 
קַּדִיׁשֵי עֶלְיֹונִין, קּומּו מִּקָמֵי מְׁשִיחָא, הָא עִדָנָא לְאִתְחַּבְרָא אִיּתְתָא 

ּדְעָלְמָא, ּולְָאקָמָא ָלּה, ּבְבַעְלָּה, ּובַעְלָּה ּבָעֵי לְנַקְמָא לָּה נּוקְמִין 
  ּולְַאנְעָרָה לָּה מֵעַפְרָא. 
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ן, קֹוֵרא ְבַחִיל  ַעְנֵפי ֲעֵצי ַהּגָ ְוקֹול ִיְתּפֹוֵצץ ּבְ
ְפֵני  ים ֶעְליֹוִנים, קּומּו ִמּלִ ְואֹוֵמר: ִהְתעֹוְררּו ְקדֹוׁשִ
ַבְעָלּה,  ה ּבְ ָ ר ִאׁשּ ְתַחּבֵ ּתִ יַח, ֲהֵרי ְזַמן ׁשֶ ׁשִ ַהּמָ

עֹוָלם ְוַלֲהִקיָמּה,  ּוַבְעָלהּ  רֹוֶצה ִלְנקֹם ָלּה ְנָקמֹות ּבָ
  ּוְלַנֵער אֹוָתּה ִמן ֶהָעָפר. 

ּכְדֵין יְקּומּון ּכֻּלְהּו, וְיַחְּגְרּון לֵיּה ּכְמִּלְקַּדְמִין מָאנֵי זַיְינֵיּה, ַאבְרָהָם 
מְנָא, עַל מִימִינֵיּה, יִצְחָק מִׂשּמָאלֵיּה, יַעֲקֹב קָמֵיּה, מֹׁשֶה רַעְיָא מְהֵי

  ּכָל אִּלֵין צַּדִיקַּיָא, ָאזִיל וְרָקִיד ּגֹו ּגִנְּתָא ּדְעֵדֶן. 

ְכֵלי  מֹו ִמּקֶֹדם ּבִ רּו אֹותֹו ּכְ ם ְוַיְחּגְ ָאז ָיקּומּו ֻכּלָ
מֹאלֹו, ַיֲעקֹב  ְ ֵזינֹו. ַאְבָרָהם ִמיִמינֹו, ִיְצָחק ִמׂשּ

ל ֵאּלּו הַ  ֶאָמן ַעל ּכָ ה רֹוֶעה ַהּנֶ יִקים ְלָפָניו. מֹׁשֶ ּדִ ּצַ
ן ָהֵעֶדן.  תֹוְך ּגַ   הֹוֵלְך ְורֹוֵקד ּבְ

ְקָרא ַק"ן ִצּפֹו"ר ּנִ ֵנס ְלָמקֹום ׁשֶ יַח ִיּכָ   ָמׁשִ

ּכֵיוָן ּדְאִתְקַן מָׁשִיחַ, עַל יְדָא ּדְצַדִיקַּיָא ּבְגִנְּתָא ּדְעֵדֶן. יֵעּול ּבְהַהּוא 
חָמֵי ּתַּמָן הַהּוא ּדִּיּוקְנָא ּדּוכְּתָא ּדְאִקְרֵי קַ"ן צִּפֹו"ר ּכְמִּלְקַּדְמִין, וְ 

ּדְחָרְּבַן ּבֵית מַקְּדְׁשָא, וְכֻּלְהּו צַּדִיקַּיָא ּדְאִתְקְטָלּו ּבֵיּה. ּכְדֵין נָטִיל 
עֶׂשֶר לְבּוׁשֵי קִנְָאה.  (נ"א ואקרון)לְבּוׁשִין, וְאִיּנּון  (ס"א עשר)מִּתַּמָן 

  לָא אִתְּגַלְיָא ּכְלָל. וְיִתְּגְנִיז ּתַּמָן ַארְּבְעִין יֹומִין, ּדְ

ֵנס  ן ָהֵעֶדן, ִיּכָ יֵקי ּגַ יַח ַעל ְיֵדי ַצּדִ ְתָקן ָמׁשִ ּנִ יָון ׁשֶ ּכֵ
מֹו ִמּקֶֹדם,  ְקָרא ַק"ן ִצּפֹו"ר ּכְ ּנִ ְלאֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ
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ׁש,  ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ל ֻחְרּבַ ם אֹותֹו ְדיֹוָקן ׁשֶ ְורֹוֶאה ׁשָ
ֶהְרגּו ב ּנֶ יִקים ׁשֶ ּדִ ם ְוָכל ַהּצַ ָ  (עשרה)ֹו, ְוָאז נֹוֵטל ִמׁשּ

ים, ְוֵהם  ֵנז  (נקראים)ְלבּוׁשִ י ִקְנָאה, ְוִיּגָ ָרה ְלבּוׁשֵ ֲעׂשָ
ָלל.  ה ּכְ ּלֶ ּלֹא ִיְתּגַ ִעים יֹום ׁשֶ ם ַאְרּבָ   ׁשָ

ֵלי ְקָרב ְלבּוׁש ְנָקָמה ְוָחגּור ּכְ ׁש ּבִ יַח ִמְתַלּבֵ ׁשִ ֶלְך ַהּמָ   ּמֶ

חַד יִּתְעַר, וְיִתְקְרֵי מִּגֹו ּכּורְסְּיָיא עִּלָָאה, לְסֹוף ַארְּבְעִין יֹומִין, קָלָא 
הַהּוא קַ"ן צִּפֹו"ר ּבְמַלְּכָא מְׁשִיחָא ּדְאִתְּגְנִיז ּבֵיּה. ּוכְדֵין סַּלְקִין לֵיּה 
לְעֵיּלָא, וְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא חָמֵי לֵיּה לְמַלְּכָא מְׁשִיחָא, מִתְלָבַׁש 

גִיר מָאנֵי זַיְינֵי נָטִיל לֵיּה, וְנָׁשִיק לֵיּה עַל ּבִלְבּוׁשָא נּוקְמָא, וְחָ 
  רֵיׁשֵיּה. 

ִעים יֹום קֹול ֶאָחד ִיְתעֹוֵרר, ְוִיְקָרא  ְלסֹוף ַאְרּבָ
ֶלְך  ּמֶ א ָהֶעְליֹון, אֹותֹו ַק"ן ִצּפֹו"ר ּבַ ּסֵ ִמּתֹוְך ַהּכִ
ְגָנז ּבֹו, ְוָאז ַמֲעִלים אֹותֹו ְלַמְעָלה,  ּנִ יַח ׁשֶ ׁשִ ַהּמָ

יַח ְוַהקָּ  ׁשִ רּוְך הּוא רֹוֶאה ֶאת ֶמֶלְך ַהּמָ דֹוׁש ּבָ
ֵלי ְקָרב, נֹוֵטל  ְלבּוׁש ְנָקָמה ְוָחגּור ּכְ ׁש ּבִ ִמְתַלּבֵ

ק אֹותֹו ַעל רֹאׁשֹו.  ֵ   אֹותֹו ּוְמַנׁשּ

יחַ  ׁשִ ר ֶאת ֶמֶלְך ַהּמָ רּוְך הּוא ְמַעּטֵ דֹוׁש ּבָ   ַהּקָ

קִיעִין, וְַארְמִיז קּודְׁשָא ּבְרִיךְ ּכְדֵין, מִזְּדַעְזְעָן ג' מְָאה וְתִׁשְעִין רְ
הּוא לְחַד רְקִיעָא מֵאִינּון ּדְהֲוָה ּגָנִיז מִׁשֵׁשֶת יְמֵי ּבְרֵאׁשִית, וְַאּפִיק 

חַד ּכִתְרָא ּגְלִיפָא,  (תרומה קל"ב א')מֵחַד הֵיכְלָא ּדִבְהַהּוא רְקִיעָא 
אִתְעַּטַר קּודְׁשָא ּבְרִיךְ מְחַּקְקָא ּבִׁשְמָהָן קַּדִיׁשִין. ּבְהַהּוא עִטְרָא 
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הּוא, ּכַד עָבְרּו יִׂשְרָאֵל יַת יַּמָא, לְמֵיטַל נּוקְמִין מִּכָל רְתִיכֵי ּפַרְעֹה 
  ּופָרָׁשֹוי, וְַאעְטַר לֵיּה לְמַלְּכָא מְׁשִיחָא. 

ִעים ְרִקיִעים,  לֹׁש ֵמאֹות ְוִתׁשְ ְעְזִעים ׁשְ ָאז ִמְזּדַ
רּוְך ה דֹוׁש ּבָ ּוא ְלָרִקיַע ֶאָחד ֵמאֹוָתם ְורֹוֵמז ַהּקָ

ית, ּומֹוִציא  ת ְיֵמי ְבֵראׁשִ ׁשֶ ֵ ָהיּו ְגנּוִזים ִמׁשּ ׁשֶ
ֶתר ָחקּוק ֶאָחד,  אֹותֹו ָרִקיַע ּכֶ ּבְ ֵמֵהיָכל ֶאָחד ׁשֶ
ר  אֹוָתּה ֲעָטָרה ִהְתַעּטֵ ים. ּבְ דֹוׁשִ מֹות ַהּקְ ֵ ׁשּ ק ּבַ ְמֻחּקָ

רָ  ָעְברּו ִיׂשְ ׁשֶ רּוְך הּוא ּכְ דֹוׁש ּבָ ם, ַהּקָ ֵאל ֶאת ַהּיָ
יו,  ְרעֹה ּוָפָרׁשָ בֹות ּפַ ל ַמְרּכְ ִלּטֹל ְנָקמֹות ִמּכָ

ּה.  יַח ּבָ ׁשִ ר ֶאת ֶמֶלְך ַהּמָ   ּוְמַעּטֵ

ּכֵיוָן ּדְאִתְעַּטָר וְאִתְּתָּקַן ּבְכָל הָנֵי ּתִּקּונִין, נָטִיל לֵיּה קּודְׁשָא ּבְרִיךְ 
מֵי, רְתִיכִין קַּדִיׁשִין, ּומַׁשִרְיָין הּוא וְנָׁשִיק לֵיּה ּכְמִּלְקַּדְמִין. מַאן חָ

עִּלָאִין, ּדְסָחֲרִין לֵיּה, וְיָהֲבִין לֵיּה מַּתְנָן ּונְבִזְּבְזָן סַּגִיאִין, וְיִתְעַּטָר 
  מִּכֻּלְהּו. 

לּו,  ּקּוִנים ַהּלָ ָכל ַהּתִ ן ּבְ ּקֵ ר ְוִהְתּתַ ִהְתַעּטֵ יָון ׁשֶ ּכֵ
רּוְך הוּ  דֹוׁש ּבָ מֹו נֹוֵטל אֹותֹו ַהּקָ ק אֹותֹו ּכְ ֵ א ּוְמַנׁשּ

בֹות ְקדֹוׁשֹות ּוַמֲחנֹות  ִמּקֶֹדם. ִמי ָרָאה ֶמְרּכָ
נֹות  ּסֹוְבִבים אֹותֹו ְונֹוְתִנים לֹו ַמּתָ ֶעְליֹוִנים ׁשֶ

ם.  ּלָ ר ִמּכֻ   ּומֹוָתרֹות ַרּבֹות, ְוִיְתַעּטֵ

י, ּדְאִקְרּון עָאל ּתַּמָן ּבְחַד הֵיכְלָא, וְחָמֵי ּכָל אִיּנּון מַלְאֲכֵי עִּלָאֵ
אֲבֵלֵי צִּיֹון, אִיּנּון ּדְבָכּו עַל חָרְּבַן ּבֵי מַקְּדְׁשָא, ּובָכָאן ּתָדִיר, וְאִיּנּון 
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יַהֲבִין לֵיּה חַד ּפּורְפִירָא סּומָקָא, לְמֶעְּבַד נּוקְמִין. ּכְדֵין, קּודְׁשָא 
  י ּתַּמָן ּתְלָתִין יֹומִין. ּבְרִיךְ הּוא ּגָנִיז לֵיּה ּבְהַהּוא קַן צִּפֹור, וְאִתְּכַּסֵ

ל אֹוָתם  ם ְלֵהיָכל ֶאָחד, ְורֹוֶאה ּכָ ִנְכָנס ְלׁשָ
ְקָרֵאים ֲאֵבֵלי ִצּיֹון, אֹוָתם  ּנִ ַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים ׁשֶ
ִמיד, ְוֵהם  ׁש, ּובֹוִכים ּתָ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ כּו ַעל ֻחְרּבַ ּבָ ׁשֶ

ָקמֹות. ָאז נֹוְתִנים לֹו ְלבּוׁש ָאדם ֶאָחד ַלֲעׂשֹות נְ 
אֹותֹו ַקן ִצּפֹור,  רּוְך הּוא ּגֹוֵנז אֹותֹו ּבְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ים יֹום.  לֹׁשִ ם ׁשְ ה ׁשָ ּסֶ   ּוִמְתּכַ

יֹּוְדִעים  ָרט ְלאֹוָתם ֲחָכִמים ׁשֶ ֲהלּו, ּפְ ֵני ָהעֹוָלם ִיְתְמהּו ְוִיּבָ ָכל ּבְ
לוּ  ּסֹודֹות ַהּלָ   ּבַ

ן צִּפֹור, יֵחּות מְעֻטָר ּבְכָל אִיּנּון לְבָתַר ּתְלָתִין יֹומִין, ּבְהַהּוא קַ
ּתִּקּונִין מֵעֵיּלָא ּומִּתַּתָא, כַּמָה מַׁשִרְיָין קַּדִיׁשִין סַחֲרָנֵיּה, וְיֵחְמּון ּכָל 
עָלְמָא, חַד נְהִירּו, ּתָלֵי מֵרְקִיעָא לְַארְעָא, וְיֵקּום ׁשִבְעָה יֹומִין, וְכָל 

הֲלּון, וְלָא יִנְּדְעּון ּכְלַל, ּבַר אִיּנּון חַּכִימִין, ּבְנֵי עָלְמָא יִתְמְהּון וְיִתְּבָ
  ּדְיַדְעִין ּבְרָזִין אִּלֵין, זַּכָָאה חּולָקֵיהֹון. 

ר  אֹותֹו ַקן ִצּפֹור, ֵיֵרד ְמֻעּטָ ים יֹום, ּבְ לֹׁשִ ְלַאַחר ׁשְ
ה  ּמָ ה, ּכַ ּטָ ְעָלה ּוִמּמַ ּקּוִנים ִמּמַ ָכל אֹוָתם ּתִ ּבְ

ים ל ָהעֹוָלם אֹור  ַמֲחנֹות ְקדֹוׁשִ ְסִביבֹו, ְוִיְראּו ּכָ
ְבָעה ָיִמים,  לּוי ֵמָהָרִקיַע ָלָאֶרץ, ְוַיֲעמֹד ׁשִ ֶאָחד ּתָ
ָלל,  ֲהלּו, ְולֹא ֵיְדעּו ּכְ ֵני ָהעֹוָלם ִיְתְמהּו ְוִיּבָ ְוָכל ּבְ
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לּו,  ּסֹודֹות ַהּלָ ּיֹוְדִעים ּבַ ָרט ְלאֹוָתם ֲחָכִמים ׁשֶ ּפְ
ֵרי ֶחְלָקם.    ַאׁשְ

ּבְַארְעָא, ּבְהַהּוא קַ"ן  (ס"א יתעטר)אִיּנּון ׁשִבְעָה יֹומִין יִתְעַתֶד וְכָל 
צִּפֹו"ר. ּבְָאן אֲתָר. ּבַּדֶרֶךְ, ּדָא קְבּורַת רָחֵל, ּדְאִיהִי קַּיְימָא ּבְפָרָׁשַת 
אֹורְחִין. וִיבַׂשֵּר לָּה, וַּיִנָחֵם לָּה, ּוכְדֵין ּתְקַּבֵל ּתַנְחּומִין, וְתָקּום 

  ׁשִיק לֵיּה. וְתְנַ

ב  ְבָעה ָיִמים ִיְתַיּצֵ ָאֶרץ  (יתעטר)ְוָכל אֹוָתם ׁשִ ּבָ
ֶרְך, זֹו  ּדֶ ֵאיֶזה ָמקֹום? ּבַ אֹותֹו ַק"ן ִצּפֹו"ר. ּבְ ּבְ
ר ָלּה  ֵ ָרִכים. ִויַבׂשּ ת ּדְ ָפָרׁשַ עֹוֶמֶדת ּבְ ְקבּוַרת ָרֵחל ׁשֶ

ְנחּוִמים, ְוָתקּום וּ  ל ּתַ ַקּבֵ ק ִויַנֵחם אֹוָתּה, ְוָאז ּתְ ֵ ְתַנׁשּ
  אֹותֹו. 

לְבָתַר יֵקּום הַהּוא נְהִירּו מֵהַהּוא אֲתָר, וְׁשָרֵי ּבִיְרִיחֹו קַרְּתָא 
ּדְאִילָנֵי. ּבְכָל עֵץ ּדָא יְרִיחֹו. אֹו עַל הָָארֶץ, ּדָא יְרּוׁשְלֵים. וִיְהֵא 

  ּגָנִיז ּבְהַהּוא נְהִירּו ּדְקַ"ן צִּפֹו"ר ּתְרֵיסַר יַרְחֵי. 

ְך יָ  קּום אֹותֹו אֹור ֵמאֹותֹו ָמקֹום, ְוׁשֹוֶרה ַאַחר ּכָ
ָכל ֵעץ  יִריחֹו ִעיר ָהִאיָלנֹות. ּבְ ֶזה ְיִריחֹו. אֹו  -ּבִ

אֹותֹו אֹור  -ַעל ָהָאֶרץ  ַלִים. ְוִיְהֶיה ָגנּוז ּבְ זֹו ְירּוׁשָ
ר חֶֹדׁש.  ֵנים ָעׂשָ ל ַק"ן ִצּפֹו"ר ׁשְ   ׁשֶ

  
  

ה ֶמלֶ  ּלָ ִהְתּגַ ל ָהעֹוָלם ׁשֶ ִליל.ִיְראּו ּכָ ֶאֶרץ ַהּגָ יַח ּבְ ׁשִ   ְך ַהּמָ
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ּבָתַר ּתְרֵיסַר יַרְחֵי, יִזְּדְקַף הַהּוא נְהִירּו ּבֵין ׁשְמַּיָא וְַארְעָא, וְיִׁשְרֵי 
ּבְַארְעָא ּדְגָלִיל, ּדְתַּמָן הֲוָה ׁשֵירּותָא ּדְגָלּותָא ּדְיִׂשְרָאֵל.  (שמות ז' ע"ב)

קַן צִּפֹור, וְתָב לְַאתְרֵיּה. וְהַהּוא יֹומָא וְתַּמָן יִתְּגְלֵי מֵהַהּוא נְהִירּו ּדְ
סַיְיפֵי (דף ט' ע"א) יִזְּדַעְזַע ּכָל ַארְעָא ּכְמִּלְקַּדְמִין, מִּסַיְיפֵי ׁשְמַּיָא עַד 

ּכָל עָלְמָא, ּדְהָא אִתְּגְלֵי מַלְּכָא מְׁשִיחָא,  (ינדעון)ׁשְמַּיָא, ּוכְדֵין יֶחזּון 
  ּבְַארְעָא ּדְגָלִיל. 

ַמִים ַאחַ  ין ׁשָ ף אֹותֹו אֹור ּבֵ ּקֵ ר חֶֹדׁש ִיְזּדַ ֵנים ָעׂשָ ר ׁשְ
ית  ם ָהְיָתה ֵראׁשִ ָ ׁשּ ִליל, ׁשֶ ֶאֶרץ ַהּגָ ֶרה ּבְ ָוָאֶרץ, ְוִיׁשְ
ל ַקן  ה ֵמאֹותֹו אֹור ׁשֶ ּלֶ ם ִיְתּגַ ָרֵאל, ְוׁשָ לּות ִיׂשְ ּגָ
ל  ֲעַזע ּכָ ְזּדַ ב ִלְמקֹומֹו. ְואֹותֹו יֹום ּתִ ִצּפֹור, ְוׁשָ

ַמִים, ָהאָ  ָ ַמִים ַעד סֹוף ַהׁשּ ָ מֹו ִמּקֶֹדם ִמּסֹוף ַהׁשּ ֶרץ ּכְ
ה ֶמֶלְך  [ידעו]ְוָאז ִיְראּו  ּלָ ֲהֵרי ִהְתּגַ ל ָהעֹוָלם ׁשֶ ּכָ

ִליל.  ֶאֶרץ ַהּגָ יַח ּבְ ׁשִ   ַהּמָ

וְיִתְּכַּנְׁשּון לֵיּה ּכָל אִיּנּון ּדְלָעָאן ּבְאֹורַיְיתָא, וְאִיּנּון זְעִירִין ּבְעָלְמָא. 
ּובִזְכּות יְנּוקֵי ּדְבֵי רַב, יִתְּתַקֵף חֵילֵיּה לְאִתְּגַּבְרָא, וְרָזָא ּדָא 
אֶפְרֹוחִים. וְאִי לָא יִׁשְּתְּכְחּון אִּלֵין, הָא יְנּוקֵי ּדְיַתְבִין ּבְתּוקְּפָא 

ּגְמּולֵי מֵחָלָב עַּתִיקֵי  (ישעיה כ"ח)ּדְאִּמְהֹון וְיַנְקֵי, ּכְמָה דְַאּתְ ָאמֵר, 
ׁשָּדָיִם. וְהַיְינּו אֹו בֵיצִים, ּדִבְגִין אִּלֵין, ׁשַרְיָא ׁשְכִינְּתָא עִּמְהֹון מִ

  ּדְיִׂשְרָאֵל ּבְגָלּותָא. 

ּתֹוָרה, ְוֵהם  עֹוְסִקים ּבַ ל ֵאּלּו ׁשֶ סּו ֵאָליו ּכָ ּנְ ְוִיְתּכַ
ן  ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ עֹוָלם. ּוִבְזכּות ּתִ ים ּבָ ְמַעּטִ

ק ּכֹ ר, ְוסֹוד ֶזה ֶאְפרִֹחים. ְוִאם לֹא ִיְתַחּזֵ ּבֵ חֹו ְלִהְתּגַ
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ם  ֹתֶקף ִאּמָ ִבים ּבְ ּיֹוׁשְ ינֹוקֹות ׁשֶ ְצאּו ֵאּלּו, ֲהֵרי ּתִ ִיּמָ
ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ מּוֵלי ֵמָחָלב  (ישעיה כח)ְויֹוְנִקים, ּכְ ּגְ

ה  ִביל ֵאּלֶ ׁשְ ּבִ ָדִים. ְוַהְינּו אֹו ֵביִצים, ׁשֶ ָ יֵקי ִמׁשּ ַעּתִ
לּות. ׁשֹוָרה  ּגָ ָרֵאל ּבַ ִכיָנה ִעם ִיׂשְ   ׁשְ

אֹותֹו ְזַמן ְצאּו ּבְ ּמָ יִּ ים ַהֲחָכִמים ׁשֶ   ְמַעּטִ

(דברים ּדְהָא חַּכִימִין זְעִירִין אִיּנּון ּדְיִׁשְּתַּכְחּון ּבְהַהּוא זִמְנָא, וְהַיְינּו 

ם וְהָאֵם רֹובֶצֶת עַל הָאֶפְרֹוחִים אֹו עַל הַּבֵצִים, לא ּתִּקַח הָאֵ  כ"ב)
(דהא ביה לא קיימא מילא לאפקא מגלותא אלא במלכא עילאה, דכיון דאינון עַל הַּבָנִים 

רביין וינוקין יהבין תוקפא למלכא משיחא כדין אימא עילאה דהיא רביעא עלייהו יתערת לגבי 

עַד ּתְרֵיסַר יַרְחִין ַאחֲרָנִין. לְבָתַר, יֵיתֵי ּבַעְלָּה,  (הכי)וְיִתְעַּכָב  בעלה)
ָאקִים אֶת סֻּכַת ּדָוִד  (עמוס ט')ֹוקִים לָּה מֵעַפְרָא, ּכְמָה דְַאּתְ ָאמֵר, וְי

  הַּנֹפָלֶת. 

אֹותֹו ְזַמן,  ְצאּו ּבְ ּמָ ּיִ ים ַהֲחָכִמים ׁשֶ ֲהֵרי ְמַעּטִ ׁשֶ
ְוָהֵאם רֶֹבֶצת ַעל ָהֶאְפרִֹחים אֹו ַעל  (דברים כב)ְוַהְינּו 

נִ  ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ יִצים, לֹא ִתּקַ [שהרי בו לא עומד ים, ַהּבֵ

הדבר להוציא מן הגלות אלא במלך העליון, שכיון שהם ילדים ותינוקות, נותנים תקף 
 למלך המשיח, אז האמא העליונה, שהיא רובצת עליהם, מתעוררת לגבי בעלה]

ב  ים ֲאֵחִרים. ַאַחר  [כך]ְוִיְתַעּכֵ ר ֳחָדׁשִ ֵנים ָעׂשָ ַעד ׁשְ
ְך ָיֹבא ַבְעָלּה ְוָיִקים  ֱאַמר ּכָ ּנֶ מֹו ׁשֶ אֹוָתּה ֵמֶהָעָפר, ּכְ

ִויד ַהּנֶֹפֶלת.  (עמוס ט) ת ּדָ   ָאִקים ֶאת ֻסּכַ

לּות ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹוף ָהעֹוָלם יַח ַיְתִחיל ְוִיְכֹנס ַהּגָ ׁשִ   ֶמֶלְך ַהּמָ
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עָלְמָא ּבְהַהּוא יֹומָא, מַלְּכָא מְׁשִיחָא ׁשָאֲרֵי וְיִכְנֹוׁש ּגָלּותָא, מִּסַיְיפֵי 
אִם יִהְיֶה נִּדַחֲךָ ּבִקְצֵה  (דבהם ל')עַד סַיְיפֵי עָלְמָא, ּכְמָה דְַאּתְ ָאמֵר 

הַׁשָּמָיִם וְגֹו'. מֵהַהּוא יֹומָא, ּכָל ָאתִין וְנִּסִין ּוגְבּורָאן ּדְעָבַד קּודְׁשָא 
 (מיכה ז')ר ּבְרִיךְ הּוא ּבְמִצְרַיִם, יַעֲבִיד לֹון לְיִׂשְרָאֵל, ּכְמָה דְַאּתְ ָאמֵ

  ּכִימֵי צֵאתְךָ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם ַארְאֶּנּו נִפְלָאֹות. 

אֹותֹו יֹום  לּות ּבְ יַח ַיְתִחיל ְוִיְכֹנס ַהּגָ ׁשִ ֶמֶלְך ַהּמָ
ֱאַמר ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹוף ָהעֹוָלם ּנֶ מֹו ׁשֶ (דברים , ּכְ

ָמִים ְוגֹו'.  ל) ָ ְקֵצה ַהׁשּ ֲחְך ּבִ ֵמאֹותֹו יֹום ִאם ִיְהֶיה ִנּדַ
דֹוׁש  ה ַהּקָ ָעׂשָ בּורֹות ׁשֶ ים ְוַהּגְ ּסִ ל ָהאֹותֹות ְוַהּנִ ּכָ
מֹו  ָרֵאל, ּכְ ה אֹוָתם ְלִיׂשְ ִמְצַרִים, ַיֲעׂשֶ רּוְך הּוא ּבְ ּבָ

ֱאַמר  ּנֶ יֵמי ֵצאְתְך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו  (מיכה ז)ׁשֶ ּכִ
  ִנְפָלאֹות. 

ה ְלאֹות ְזּכֶ יִּ ֵרי ִמי ׁשֶ עֹוָלם ַאׁשְ ָריו ּבָ עֹוָלם ַהזֶּה ְוַאׁשְ ָריו ּבָ ֹו ּדֹור. ַאׁשְ
א   ַהּבָ

ָאמַר רַּבִי ׁשִמְעֹון, אֶלְעָזָר ּבְרִי, ּכָל אִּלֵין מִּלִין ּתִׁשְּכַח ּבְרָזָא 
ּדִּתְלָתִין ּותְרֵין ׁשְבִילִין ּדְבִׁשְמָא קַּדִיׁשָא, וְעַד ּדְנִּסִין אִּלֵין לָא 

מָא, לָא יִׁשְּתְלִים רָזָא ּדִׁשְמָא קַּדִיׁשָא, וְלָא ּתִּתְעַר יִּתְעֲרּון ּבְעָלְ
הִׁשְּבַעְּתִי אֶתְכֶם ּבְנֹות  (שיר השירים ב')לְַאהֲבָה, ּכְמָה דְַאּתְ ָאמֵר 

ּדְאִקְרֵי צְבָאֹות.  (נ"א משיחא)יְרּוׁשָלַיִם ּבִצְבָאֹות. ּבִצְבָאֹות: ּדָא מַלְּכָא 
ה ׁשְָאר חֵילִין ּומַׁשִּרְיָין ּדִלְתַּתָא. אִם ּתָעִירּו וְאִם אֹו ּבְַאיְלֹות הַׂשָּדֶ 

ּתְעֹורְרּו אֶת הַָאהֲבָה: ּדָא יְמִינָא דְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, ּדְאִקְרֵי 
ַאהֲבָ"ה. עַד ׁשֶּתֶחְּפָץ הַהִיא ּדִׁשְכִיבַת לְעַפְרָא, וִיהֵא רְעּותָא 
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ן ּדְיִזְּכֵי לְהַהּוא ּדָרָא, זַּכָָאה אִיהּו ּדְמַלְּכָא ּבָּה. זַּכָָאה אִיהּו מַא
  ּבְעָלְמָא ּדֵין, וְזַּכָָאה אִיהּו ּבְעָלְמָא ּדְָאתֵי. 

לּו  ָבִרים ַהּלָ ל ַהּדְ ִני, ּכָ ְמעֹון, ֶאְלָעָזר ּבְ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ל  ִביִלים ׁשֶ ַנִים ׁשְ ים ּוׁשְ לֹׁשִ ל ׁשְ סֹוד ׁשֶ ְמָצא ּבְ ּתִ

דֹוׁש, ְועַ  ם ַהּקָ ֵ לּו לֹא ִיְתעֹוְררּו ַהׁשּ ים ַהּלָ ּסִ ַהּנִ ד ׁשֶ
דֹוׁש ְולֹא  ם ַהּקָ ֵ ם סֹוד ַהׁשּ ּלֵ ּתַ ָבעֹוָלם, לֹא ִיׁשְ

ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ י  (שיר ב)ִתְתעֹוֵרר ְלַאֲהָבה, ּכְ ְעּתִ ּבַ ִהׁשְ
ְצָבאֹות  ְצָבאֹות. ּבִ לם ּבִ נֹות ְירּוׁשָ ֶזה  -ֶאְתֶכם ּבְ

ְקָרא ְצָבאוֹ  (המשיח)ֶמֶלְך  ּנִ ֶדה ׁשֶ ָ ַאְילֹות ַהׂשּ  - ת. אֹו ּבְ
ִעירּו ְוִאם  ה. ִאם ּתָ ַמּטָ ּלְ ֲחנֹות ׁשֶ ָאר ַהֲחָילֹות ְוַהּמַ ׁשְ

עֹוְררּו ֶאת ָהַאֲהָבה  רּוְך  -ּתְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ֶזה ָיִמין ׁשֶ
ץ  ְחּפָ ּתֶ ְקָרא ַאֲהָב"ה. ַעד ׁשֶ ּנִ אֹוָתּה  - הּוא ׁשֶ

ֹוֶכֶבת ֶלָעָפר, ְוִיְהֶיה ְרצֹון הַ  ׁשּ ּה. ׁשֶ ֶלְך ּבָ ֵרי ִמי ּמֶ ַאׁשְ
ָריו  ה ְוַאׁשְ עֹוָלם ַהּזֶ ָריו ּבָ ה ְלאֹותֹו ּדֹור. ַאׁשְ ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ

א עֹוָלם ַהּבָ   . ּבָ

ֲעֹקב ַרְך ּכֹוָכב ִמיַּ   ּדָ

  דף קע"ב ע"ב -פרשת תרומה  -ספר שמות  -בזוהר 

יהיו צרות רבות  ,הופעת אות כוכב בסמוך לימות המשיח
ישראל, ואז תתבטל מלכות הגוים ותחזור  גדולות על עם

  המלוכה לישראל...
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חַלֹונָא ׁשְּתִיתָָאה, אִיהּו חַלֹון ּדְאְִקרֵי נֹגְהָא, וְנָפְקָא ּבֵיּה ּכֹכָבָא ַחד, 
ּדְַאקְרִין ּגִזְרֹון, ּבְגִין ּדְכַד הַאי ׁשַלְטָא, עָלְמָא קָאִים ּבְדִינָא, וְכַּמָה 

ׁשִין, ּובְכָל יֹומָא וְיֹוָמא מִתְחַּדְׁשָן ּגִזְרִין עַל ּגִזְרִין, ּובְכַּמָה עֹונָ
עָלְמָא, וְעַד לָא יְסַּיְימּון אִּלֵין, הָא ַאחֲרָנִין מִתְחַּדְשִין, וְהַאי לָא 

 ׁשַלְטָא ּכָל ּכַךְ ּבְעָלְמָא. 

ְקָרא ֹנַגּה, ְויֹוֵצא ּבֹו  ּנִ י הּוא ַהַחּלֹון ׁשֶ ִ ׁשּ ַחּלֹון ׁשִ
ר ֶזה ּכֹוָכב ֶאָחד שֶׁ  ֲאׁשֶ ּכַ ּום ׁשֶ ְזרֹון, ִמׁשּ ְקָרא ּגִ ּנִ

ה  ה ְגֵזרֹות ּוְבַכּמָ ַכּמָ ִדין ּבְ ׁשֹוֵלט, ָהעֹוָלם עֹוֵמד ּבְ
ֵזרֹות ַעל  ׁשֹות ּגְ ים, ּוְבָכל יֹום ָויֹום ִמְתַחּדְ ֳעָנׁשִ
ׁשֹות  מֹות, ִמְתַחּדְ ּיְ ה ִמְסּתַ ֵאּלֶ ָהעֹוָלם, ְוֶטֶרם ׁשֶ

ל כָּ  עֹוָלם. ֲאֵחרֹות, ְוֶזה לֹא ּכָ   ְך ׁשֹוֵלט ּבָ

אֲבָל סָמּוךְ לְיֹומֵי מְׁשִיחָא, יִׁשְלֹוט הַאי חַלֹונָא, ּבְהַאי ּכֹכָבָא, עַל 
עָלְמָא. וְעַל ּדָא יִׁשְלְטּון חֵיוָן ּומַרְעִין ּבִיִׁשין עַל עָלְמָא, וְיִתְחַדְּתּון 

קּו. וְכַד יִתְּדַחֲקּון ּגֹו זִינִין ּבִיׁשִין, ּדָא ּבָתַר ּדָא, וְיִׂשְרָאֵל יְהֹון ּבְעָ
חֲׁשֹוכָא ּדְגָלּותָא, ּכְדֵין יַנְהֵר לֹון קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא נְהִירּו ּדִימָמָא, 
וִיקַּבְלּון מַלְכּותָא קַּדִיׁשֵי עֶלְיֹונִין, וְּיִתְּבַּטֵל מַלְכּותָא מִידָא ּדְעֲמְמִין 

וְהָיָה  (ישעיה ל)יִׂשְרָאֵל, וְיִתְקַּיֵים  עֹובְדֵי ּכֹוכָבִים, וְיִׁשְלְטּון עָלַיְיהּו
  אֹור הַּלְבָנָה וְגֹו'. 

ה  לֹט ַהַחּלֹון ַהּזֶ יַח ִיׁשְ ׁשִ ֲאָבל ָסמּוְך ִלימֹות ַהּמָ
ְלטּו ַחּיֹות  ן ִיׁשְ ה ַעל ָהעֹוָלם, ְוַעל ּכֵ ּכֹוָכב ַהּזֶ ּבַ
ים ֶזה ַאַחר  ׁשּו ִמיִנים ַרּבִ ָרעֹות ַעל ָהעֹוָלם, ְוִיְתַחּדְ
ַכת  תֹוְך ֶחׁשְ ֲחקּו ּבְ ּדָ ּיִ ָרֵאל ִיְהיּו ְבָצָרה. ּוְכׁשֶ ֶזה, ְוִיׂשְ
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רּוְך הּוא ָיִאיר ָלֶהם ֶאת אֹור  דֹוׁש ּבָ לּות, ָאז ַהּקָ ַהּגָ
ים ֶעְליֹוִנים,  ְלכּות ְקדֹוׁשִ לּו ַהּמַ ַהּיֹום, ִויַקּבְ
ים עֹוְבֵדי  ל ָהַעּמִ ָדם ׁשֶ ְלכּות ִמּיָ ל ַהּמַ ּטֵ ְוִתְתּבַ

ם ְוָהָיה כֹוָכבִ  ָרֵאל, ְוִיְתַקּיֵ ְלטּו ֲעֵליֶהם ִיׂשְ ים, ְוִיׁשְ
ָבָנה ְוגֹו'.    אֹור ַהּלְ

ִעים יֹום  לילות) וארבעה ימים (ארבעהְוַהּכֹוָכב ַהזֶּה ָיִאיר  (וארבעים ַאְרּבָ
  לילה)

ּוכְדֵין חַלֹונָא ׁשְבִיעָָאה יִתְּפְתַח ּבְכָל עָלְמָא, וְכֹכָבָא ּדִילֵיּה אִיהּו 
ּדָרַךְ ּכֹכָב  (במדבר כד)כָבָא ּדְיַעֲקֹב, וְהַאי אִיהּו ּדְקָָאמַר ּבִלְעָם, ּכֹ

 (ח' ע"א)ַארְּבְעִין  (נ"א ד' יומין וד' לילין)מִּיַעֲקֹב, וְכֹכָבָא ּדָא יְהֵא נָהִיר 
ְוכַד יִתְּגְלֵי מַלְּכָא מְׁשִיחָא, וְיִתְּכַּנְׁשּון לְַגּבֵי  (וארבעין לילין)יֹומִין. 

(ישעיה לְּכָא מְׁשִיחָא ּכָל עַּמִין ּדְעָלְמָא, ּכְדֵין יִתְקַּיֵים קְרָא ּדִכְּתִיב, מַ

ׂשֹרֶׁש יִׁשַי אֲׁשֶר עֹומֵד לְנֵס עַּמִים אֵלָיו ּגֹויִם יִדְרֹׁשּו וְהָיְתָה  יא)
  מְנּוחָתֹו ּכָבֹוד. 

ָכל ָהעֹוָלם, ְוכֹוָכבוֹ  ִביִעי ּבְ ְ ַתח ַהַחּלֹון ַהׁשּ  ְוָאז ִיּפָ
ַרְך  ְלָעם, ּדָ ָאַמר ּבִ ל ַיֲעקֹב, ְוֶזהּו ׁשֶ הּוא ַהּכֹוָכב ׁשֶ

ה ָיִאיר  ֲעקֹב. ְוַהּכֹוָכב ַהּזֶ  וארבעה ימים (ארבעהּכֹוָכב ִמּיַ

ִעים יֹום  לילות) ה ֶמֶלְך (וארבעים לילה)ַאְרּבָ ּלֶ ְתּגַ ּיִ . ּוְכׁשֶ
ל ָהַעּמִ  יַח ּכָ ׁשִ סּו ְלֶמֶלְך ַהּמָ ּנְ יַח ְוִיְתּכַ ׁשִ ל ַהּמָ ים ׁשֶ

תּוב,  ּכָ סּוק ׁשֶ ם ַהּפָ ׁשֶֹרׁש  (ישעיה יא)ָהעֹוָלם, ָאז ִיְתַקּיֵ
ים ֵאָליו ּגֹוִים ִיְדרׁשּו  ר עֵֹמד ְלֵנס ַעּמִ י ֲאׁשֶ ִיׁשַ

בֹוד.    ְוָהְיָתה ְמֻנָחתֹו ּכָ
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  פרשת בלק  -זוהר חדש  -בזוהר 

ב ּדָרַךְ ּכֹוכָב מִּיַעֲקֹב אֶרְאֶּנּו ְולֹא עַּתָה אֲׁשּורֶּנּו וְלֹא קָרֹו (במדבר כד)
וְקָם ׁשֵבֶט מִּיִׂשְרָאֵל וְגו'. אֶרְאֶּנּו, לְמִּלָה ּדְפּורְקָנָא ּדָא, ּדְאִיהּו 

 רְבִיעָָאה. וְלֹא עַּתָה, אֶּלָא לְסֹוף יֹומַיָיא. 

ַרְך ּכֹוָכב  ה ֲאׁשּוֶרּנּו ְולֹא ָקרֹוב ּדָ ֶאְרֶאּנּו ְולֹא ַעּתָ
ֶבט ֲעקֹב ְוָקם ׁשֵ ָרֵאל ְוגֹו'  ִמּיַ ׂשְ . ֶאְרֶאּנּו (במדבר כד)ִמּיִ

ה  - ִהיא ְרִביִעית. ְולֹא ַעּתָ ה ַהּזֹו, ׁשֶ ֻאּלָ  -ֶאת ַהּגְ
ִמים.  א ְלסֹוף ַהּיָ   ֶאּלָ

ׁשִית יֹומִין הֲוֹו ּבְעָלְמָא, ּבְיֹומָא רְבִיעָָאה חָמֵינָא, ּדִנְהֹורִין ּדַהֲוֹו 
מְׁשָא וְסִיהֲרָא וְכֹוכָבַיָיא ּומַּזָלֵי אִתְּגְנִיזּו ּבֵיּה, מִסְּתַּלְקֵי ּומִתְדַעֲכֵי. ׁשִ

ּבֵיּה. הַּנִי אִתְהֲוֹו ּבְעֹוּבָדָא דִבְרֵאׁשִית, ּובֵיּה אִסְּתַּלָקּו ּבְיֹומָא דְאֶלֶף 
  רְבִיעָָאה. 

ּיֹום ָהְרִביִעי ָרִאינּו,  עֹוָלם. ּבַ ה ָיִמים ָהיּו ּבָ ָ ׁשּ ׁשִ
ָהיּו בֹו, ִמסְ  ָהאֹורֹות ׁשֶ ֶמׁש ׁשֶ ֶ ִקים ְודֹוֲעִכים. ַהׁשּ ּלְ ּתַ

לֹות ִנְגְנזּו בֹו. ֵאּלּו  ּזָ ָבָנה ְוַהּכֹוָכִבים ְוַהּמַ ְוַהּלְ
ל  ּיֹום ׁשֶ קּו ּבַ ּלְ ית, ּובֹו ִהְסּתַ ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ ִהְתַהּוּו ּבְ

  ָהֶאֶלף ָהְרִביִעי. 

אן יָכִיל לְמִסְּבֵל ּבְכָה רַּבִי ׁשִמְעֹון וַאֲמַר, וַוי דְגָלּותָא אִתְמְׁשַךְ, ּומַ
לֵיּה. אֲמַר לֵיּה, אִי רַּבִי אִי רַּבִי, אִּלּו הֲוֵית יָדַע ּכַּמָה עִרְטּולָא 
ּובִלְּבּולָא, עָבַד קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ּבְכָלְהֹו רְקִיעִין, ּבְׁשַעֲתָא ּדְגָזַר 

עְּבָדָא ּתְחֹות יְדָא ּומְסָר לֹון לְיִׂשְרָאֵל ּבִידָא ּדְהַהִיא ׁשִפְחָה, ּולְאִׁשְּתַ
  דֶאֱדֹום. 
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ֶכת,  לּות ִנְמׁשֶ ַהּגָ ְמעֹון ְוָאַמר: אֹוי ׁשֶ י ׁשִ ָכה ַרּבִ ּבָ
י,  י, ִאי ַרּבִ ּוִמי ָיכֹול ִלְסּבֹל אֹוָתּה. ָאַמר לֹו: ִאי ַרּבִ
ה  ה ֶבָהָלה ּוִבְלּבּול ָעׂשָ ּמָ ִאּלּו ָהִייָת יֹוֵדַע ּכַ

ָכל הָ  רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ַזר ַהּקָ ּגָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְרִקיִעים ּבְ
ְפָחה,  ִ ַיד אֹוָתּה ַהׁשּ ָרֵאל ּבְ ּוָמַסר אֹוָתם ְלִיׂשְ

ל ֱאדֹום.  ד ׁשֶ ַחת ַהּיָ ד ּתַ ְעּבֵ ּתַ   ּוְלִהׁשְ

ּבְׁשַעֲתָא ּדַהֲוֹו ּכָתְבֵי ּפִתְקִין ּבִרְקִיעָא, עַד ּדְלָא ַאחְּתִימּו, 
א קּודְָׁשא ּבְרִיךְ הּוא לְכָל חֵילֵי ּבְגּוׁשְּפַנְָקא ּדְחֹותְמָא דְמַלְּכָא, קְרָ

ׁשְמַיָיא, ּוקְרָא ְלגַבְרִיאֵל ּדְקֶסֶת הַּסֹופֵר ּבְַחרְצֹוי, וַאֲמַר לֵיּה, אִיעַּכַב 
ּפִתְקִין עַד ּדְלָא ַאחְּתִימּו, וְאֶבְּכֶה עַל ּבָנַי, וְַאעֲבֵיד לְהֹון מִסְּפְדָא 

ילָא דִׁשְמַיָא, ּדְתִׁשְּבְקּון לִי, וְלָא וְאֶבְלָא. ּבְאֹומָָאה עֲלַיְיכּו, ּכָל חֵ
עַל ּכֵן ָאמַרְּתִי ׁשְעּו מִּנִי  (ישעיה כב)תִתְקְפּון לְנַחֲמָא לִי. ּכְּדָבָר ַאחֵר, 

 אֲמָרֵר ּבַּבֶכִי ַאל ּתָאִיצּו לְנַחֲמֵנִי עַל ׁשֹד ּבַת עַּמִי. 

ָרִקיַע, ֶטֶרם  ָסִקים ּבָ ָהיּו כֹוְתִבים ּפְ ָעה ׁשֶ ׁשָ מּו ּבְ ֶנְחּתְ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ֶלְך, ָקָרא ַהּקָ חֹוַתם ַהּמֶ חֹוֶתֶמת ּבְ ּבְ
ֶסת  ּקֶ ַמִים, ְוָקָרא ְלַגְבִריֵאל, ׁשֶ ָ ְלָכל ִצְבאֹות ַהׁשּ
ָסִקים  ב ֶאת ַהּפְ ָמְתָניו, ְוָאַמר לֹו: ַעּכֵ ַהּסֹוֵפר ּבְ
ה ָלֶהם  ַני, ְוֶאֱעׂשֶ ה ַעל ּבָ מּו, ְוֶאְבּכֶ ֶרם ֶנְחּתְ ּטֶ ׁשֶ
ל ִצְבאֹות  בּוָעה ֲעֵליֶכם, ּכָ ׁשְ ד ְוֵאֶבל. ּבִ ִמְסּפֵ
קּו ְלַנֲחֵמִני,  ַעְזבּו אֹוִתי ְולֹא ִתְתַחּזְ ּתַ ַמִים, ׁשֶ ָ ַהׁשּ
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ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ י  (ישעיה כב)ּכְ עּו ִמּנִ י ׁשְ ן ָאַמְרּתִ ַעל ּכֵ
י.  ת ַעּמִ ִאיצּו ְלַנֲחֵמִני ַעל שד ּבַ ִכִי ַאל ּתָ ּבֶ   ֲאָמֵרר ּבַ

ט ּבְעִיטִין ּבִרְקִיעָא דַעֲרָבֹות, וַעֲבַד ּבֵיּה ּבְקּועִין וְחַּלֹונִין ּבְעַ
ּפְתִיחִין. ּפְתַח וַאֲמַר, ּבָנַי, ּבָנַי רְחִימּו ּדְמֵעַיי, רִּבִיתִי לְכֹון, ּונְטָלִית 
לְכֹון, ּכְַאּבָא ּדִנְטֵיל לִבְרֵיּה, אֹולִיפְנָא לְכֹו ּדַחַלְּתִי, ַאׁשְלֵטִית לְכֹו 
עַל ּכָל אּוּמִין ּדְעָלְמָא. חַבְּתּון קַּמָאי ּבְכַּמָה חֹובִין, עָבַרְנָא עֲלַיְיכּו, 

  ּבְגִין ּדִבְנִין יַּקִירִין רְחִימִין הֲוֵויתָן קַּמָאי. 

ה ּבֹו  ל ֲעָרבֹות, ְוָעׂשָ ָרִקיַע ׁשֶ ִעיטֹות ּבָ ַעט ּבְ ּבָ
ַתח ְוָאַמר תּוִחים. ּפָ ִקיִעים ְוַחּלֹונֹות ּפְ ַני ּבְ ַני, ּבָ : ּבָ

מֹו  י ֶאְתֶכם ּכְ י ֶאְתֶכם ְוָלַקְחּתִ ְלּתִ ּדַ ֲאהּוֵבי ֵמַעי, ּגִ
י ֶאְתֶכם ֶאת ִיְרָאִתי,  ְדּתִ נֹו, ִלּמַ ּנֹוֵטל ֶאת ּבְ ָאב ׁשֶ
ל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם. ֲחָטאֶתם  י ֶאְתֶכם ַעל ּכָ ַלְטּתִ ִהׁשְ

י ֲעֵליֶכם, ִמׁשּ  ה ֲחָטִאים, ָעַבְרּתִ ַכּמָ ּום ְלָפַני ּבְ
ִדים ֲאהּוִבים ֱהִייֶתם ְלָפַני.  ִנים ִנְכּבָ ּבָ   ׁשֶ

ּבָנַי ּבָנַי, אֶקְרָא לְַארְּבַע סִטְרִין ּדְעָלְמָא, וְאֹומֵינָא לְהֹו עֲלַיְיכּו. 
מִזְרָח מִזְרָח, ּבְאֹומָָאה עֲלָךְ, אִי ּבָנַי יִתְּבַּדְרּון ּבֵינָךְ, ּדְתִסְּתַּכֵל 

ילְהֹון, הֵיךְ אִׁשְּתַּנֵי וְאִׁשְּתַחַר ּבְעִּנּויִין ּדְעָבְדּון ּבְתֹואֲרָא ּודְיֹוקְנָא דִ
  לֹון ּבְגַּוָוךְ, וְתִבְּכֶה וְתִסְּפַד עֲלֵיהֹון וְתִנְטַר לֹון. 

יַע  ּבִ ַעת ִצְדֵדי ָהעֹוָלם, ְוַאׁשְ ַני, ֶאְקָרא ְלַאְרּבַ ַני ּבָ ּבָ
בּוָעה ָעֶליךְ  ׁשְ , ִאם אֹוָתם ֲעֵליֶכם. ִמְזָרח ִמְזָרח, ּבִ

יֹוָקן  ּתַֹאר ּוַבּדְ ל ּבַ ּכֵ ְסּתַ ּתִ יְנְך, ׁשֶ רּו ּבֵ ּזְ ַני ִיְתּפַ ּבָ
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ים  עֹוׂשִ ִעּנּוִיים ׁשֶ ֲחרּו ּבָ ּנּו ְוֻהׁשְ ּתַ ֶהם ֵאיְך ִהׁשְ ּלָ ׁשֶ
מֹר  ה ְוִתְסּפֹד ֲעֵליֶהם ְוִתׁשְ תֹוְכְך, ְוִתְבּכֶ ָלֶהם ּבְ

  אֹוָתם. 

ּבְתּוקְפָא ּדְאִמְכֹון, ּבְעִיּדּונִין ּבְעִיּנּוגִין, ּבָנַי ּבָנַי, ּכַד הֲוֵיתּון בְבֵיתָאי, 
לָא ַאׁשְּגַחְּתּון עָלַי. ּבָנַי ּבָנַי, מָה ַאעֲבֵיד לְכֹון, ּגְזֵירָא ּגָזַרְָנא 

  ּבְאֹומָָאה, אֶּלָא אֲנָא וְַאּתּון נִגְלֵי. 

ֶכם,  ֵחיק ִאּמְ ֵביִתי, ּבְ ֱהִייֶתם ּבְ ׁשֶ ַני, ּכְ ַני ּבָ ּבָ
ִעּדּונִ  ַני, ּבְ ַני ּבָ ם ָעַלי. ּבָ ְחּתֶ ּגַ ים ּוְבִעּנּוִגים, לֹא ִהׁשְ

א ֲאִני  בּוָעה, ֶאּלָ ׁשְ י ּבִ ֵזָרה ָגַזְרּתִ ה ָלֶכם, ּגְ ָמה ֶאֱעׂשֶ
ם ִנְגֶלה.    ְוַאּתֶ

מׁשֶה רַעֲיָיא מְהֵימְנָא, אֵיךְ לָא תַׁשְּגַח עַל ּבָנַי, עָנָא קַּדִיׁשָא 
רָח, אִתְעָרֵי לְגַּבֵי מׁשֶה, וְתִבְּכּון וְתִסְּפְדּון ּדִמְסָרִית ּבִידָךְ. מִזְרָח מִזְ

עַל ּבָנַי, אֶבְלָא ּומִסְּפְדָא ַאׁשְמָעּו ּכַחֲדָא, עַד ּדַאֲנָא אֶׁשְמַע וְאֶתְרַּוֵי 
  עִּמְכֹון. 

ַני,  יַח ַעל ּבָ ּגִ ֱאָמן, ֵאיְך לֹא ַתׁשְ ה, ָהרֹוֶעה ַהּנֶ מֹׁשֶ
י בְּ  ַסְרּתִ ּמָ דֹוׁש ׁשֶ ָיְדְך? ִמְזָרח ִמְזָרח, ַהּצֹאן ַהּקָ

ַני. ֵאֶבל  דּו ַעל ּבָ ה, ְוִתְבּכּו ְוִתְסּפְ ִהְתעֹוֵרר ֶאל מֹׁשֶ
ַמע ְוֶאְדַאב  ֲאִני ֶאׁשְ ֶאָחד, ַעד ׁשֶ ִמיעּו ּכְ ד ַהׁשְ ּוִמְסּפֵ

ֶכם.    ִעּמָ
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כֹון ּבָנַי ּבָנַי, רְחִימִין דְנַפְׁשָאי, הֵיךְ ּתֶהֱכּון ּבְׁשַלְׁשְלָאִין ּתַּקִיפִין, יֶדְ
מְהַּדְקָן לַאֲחֹורָא. ּבְנִין ּדְאִתְרַּבִיאּו ּבְעִיּדּונִין, ּבְנִין ּדַהֲוֹו יַּקִירִין מִּפָז 
וְסַּפִירִין. ּבָנַי ּבָנַי, חֲסִידִין קַּדִיׁשִין, הֵיךְ ּתִּפְלּון ּבִידֵי נּוכְרָאִין, ּדְלָא 

יתְרַּמֵי וְאִתְחַּלֵל ּבַׁשְוָוקִים רַחֲמִין ּכְלָל. ּבִׂשְרָא קַּדִיׁשָא ּדְגּופֵיכֹון, אִ
ּובָרְחֹובֹות. ּבָנַי ּבָנַי, וַוי עֲלֵיכֹון וְעָלַי. ּכְדֵין ּבָזַע ּפּורְּפִירָא דִילֵיּה. 

  וְהַיְינּו דִכְתִיב, ּבִּצַע אֶמְרָתֹו. 

ָלאֹות  ְלׁשְ ׁשַ ְלכּו ּבְ י, ֵאיְך ּתֵ ַני, ֲאהּוֵבי ַנְפׁשִ ַני ּבָ ּבָ
לּו  ּדְ ּגֻ ִנים ׁשֶ ִקים ְלָאחֹור. ּבָ ֲחָזקֹות, ְיֵדיֶכם ְמֻהּדָ
ַני  יִרים. ּבָ ז ְוַסּפִ ָהיּו ְיָקִרים ִמּפָ ִנים ׁשֶ ִעּדּוִנים, ּבָ ּבְ

יֵדי ָנכְ  לּו ּבִ ּפְ ים, ֵאיְך ּתִ ַני, ֲחִסיִדים ְקדֹוׁשִ ִרים, ּבָ
ל ּגּוְפֶכם  דֹוׁש ׁשֶ ר ַהּקָ ׂשָ ָלל. ַהּבָ ֵאין ְמַרֲחִמים ּכְ ׁשֶ
ַני, ַוי  ַני ּבָ ָוִקים ּוָבְרחֹובֹות. ּבָ ְ ׁשּ ל ּבַ ִנְזָרק ְוִנְתַחּלֵ
ּלֹו. ְוַהְינּו  ְלכּות ׁשֶ ֲעֵליֶכם ְוָעַלי. ָאז ָקַרע ְלבּוׁש ַהּמַ

ע ֶאְמָרתֹו.  ּצַ תּוב ּבִ ּכָ ֶ   ַמה ׁשּ

, ּבְאֹומָָאה עֲלָךְ, ּכַד יִתְּבַּדְרּון ּבָנַי ּבְגַּוָוךְ, ּדְתִסְּתַּכֵל ּבְהּו ּדָרֹום ּדָרֹום
הֵיךְ מְׁשַחֲרָא ּדְיֹוקְנֵיהֹון, וִימִינְהֹון ּתְבִירִין ּבֵינֵי עַּמְמַיָא. ּדָרֹום 
ּדָרֹום, ּבְאֹומָָאה עֲלָךְ, אִתְעַר לְגַּבֵי ַאבְרָהָם רְחִימָאי, וְאֵימָא לֵיּה 

נָפְלּו ּבְנֹוי, וְאִתְּבַּדְרּו ּבֵין ׂשַנְאֵיהֹון, וְתִבְּכּון וְתִסְּפְדּון עֲלֵיהֹון.  אֵיךְ
ּדָרֹום ּדָרֹום, ּבְאֹומָָאה עֲלָךְ, ּדְתִנְטַר ּבָנַי רְחִימּו ּדְנַפְׁשָאי, ּכַד 

  יִתְּבַּדְרּון ּבְגַּוָוךְ. 

ְתפַּ  ּיִ ׁשֶ בּוָעה ָעֶליְך, ּכְ ׁשְ רֹום, ּבִ רֹום ּדָ רּו ָבַני ּדָ ּזְ
יֹוְקָנם,  ָחר ּדְ ֶהם ֵאיְך ֻמׁשְ ל ּבָ ּכֵ ְסּתַ ּתִ תֹוְכְך, ׁשֶ ּבְ
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בּוָעה  ׁשְ רֹום, ּבִ רֹום ּדָ ים. ּדָ ין ָהַעּמִ בּוָרה ּבֵ ִויִמיָנם ׁשְ
ָעֶליְך, ִהְתעֹוֵרר ְלַאְבָרָהם ֲאהּוִבי, ֶוֱאמֹר לֹו ֵאיְך 

ין ׂשֹוְנֵאיֶהם,  רּו ּבֵ ּזְ ָניו ְוִהְתּפַ דּו ָנְפלּו ּבָ ְוִתְבּכּו ְוִתְסּפְ
מֹר  ׁשְ ּתִ בּוָעה ָעֶליְך, ׁשֶ ׁשְ רֹום, ּבִ רֹום ּדָ ֲעֵליֶהם. ּדָ

תֹוֶכְך.  רּו ּבְ ּזְ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ י, ּכְ ַני ֲאהּוֵבי ַנְפׁשִ   ּבָ

צָפֹון צָפֹון, אִתְעַר ּבְקֹול ּבְכִיָה ּומִסְּפֵד ְואֶבְלָא וִיגֹונָא לְגַּבֵי ּבָנַי. 
דָא דְמִדְּבְחִי, הֵיךְ ָאזְלִין ּבְנֹוי, וְהֵיךְ נָפְלּון וְאֵימָא לֵיּה לַעֲקֵי

ּבְחַרְּבָא. לָא תֵימְרּון ּדָא, וְלָא תְהֹודְעּון ּדָא לְיַעֲקֹב אֲבּוהֹון. ּדְלָא 
  יֵהָפֵךְ עַלְמָא ּבְרִיגְעָא. 

ד ְוֵאֶבל  ה ּוִמְסּפֵ ִכּיָ קֹול ּבְ ָצפֹון ָצפֹון, ִהְתעֹוֵרר ּבְ
ַני ִחי ֵאיְך ְוָיגֹון ֶאל ּבָ ל ִמְזּבְ , ֶוֱאמֹר ֶאל ֶהָעקּוד ׁשֶ

ֶחֶרב. ַאל ּתֹאְמרּו ֶזה  ָניו ְוֵאיְך ָנְפלּו ּבַ הֹוְלִכים ּבָ
ְך  ּלֹא ִיְתַהּפֵ ְוַאל ּתֹוִדיעּו ֶזה ְלַיֲעקֹב ֲאִביֶהם, ׁשֶ

ֶרַגע.    ָהעֹוָלם ּבְ

יפִין ּדְבָנַי. מַעֲרָב מַעֲרָב, אִתְעַר לְגַּבֵי נַאֲקַת חֲלָלִין, ּוקְרָבִין ּתַּקִ
אִיתְעַר לְגַּבֵי רְחִימָתִי יֹונָתִי תַּמָתִי, הֵיךְ ָאזְלִין ּבְנָהָא. וְהֵיךְ 

  מִתְּבַּדְרִין ּבְכַּמָה סִטְרִין. 

ַמָעָרב ַמֲעָרב, ִהְתעֹוֵרר ְלַנֲאַקת ַהֲחָלִלים 
ַני. ִהְתעֹוֵרר ֶאל  ל ּבָ ְלָחמֹות ַהֲחָזקֹות ׁשֶ ְוַהּמִ
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ֶניָה, ְוֵאיְך ֲאהּוָבִתי יֹוָנתִ  ִתי, ֵאיְך הֹוְלִכים ּבָ י ַתּמָ
ה ְצָדִדים.  ַכּמָ ִרים ּבְ ּזְ   ִמְתּפַ

אֲחֹתִי ּבְרַּתִי רַעֲיָיתִי רַעֲיָיא ּדִילִי, רְחֵימְּתָא דְנַפְׁשָאי, מַה ּנֶעֱבֵיד מִן 
 ּבְנָנָא מַה ּיַעַבְדּון אִינּון. אֲבָל רְחִימָתִי אֲחֹתִי, אֵימָא לָךְ, אִי ּבִרְעּו

סַלְקָא עֲלָךְ, ַאנְּתְ מְרּוּבַעַת, וְגַדְפִין ּדִילָךְ ּפְרִיׂשָן לְד' סִטְרִין, 
ּבְאֹומָָאה עֲלָךְ ּבְרַּתִי יְחִידָתִי, ּדְתֵהַךְ ּבַהֲדַיְיהּו, וְלָא תִׁשְּבֹוק לֹון, 

 לְמָא. וְתֶחֱפֵי עֲלַיְיהּו ּבְַארְּבַע סִטְרִין ּדְעָלְמָא. וְאִי לָא, יִתְַאבְדּון מֵעָ

י,  י, ֲאהּוַבת ַנְפׁשִ ּלִ י ַרְעָיִתי, ָהרֹוָעה ׁשֶ ּתִ ֲאחֹוִתי ּבִ
ֵנינּו, ַמה ֵהם ַיֲעׂשּו? ֲאָבל ֲאהּוָבִתי  ה ִמּבָ ֲעׂשֶ ַמה ּנַ
ָרצֹון עֹוֶלה ָעַלִיְך, ַאּתְ  ֲאחֹוִתי, ֹאַמר ָלְך, ִאם ּבְ
ָעה  רּוׂשֹות ְלַאְרּבָ ְך ּפְ ּלָ ָנַפִים ׁשֶ ַעת, ְוַהּכְ ְמֻרּבַ

ְלִכי צְ  ּתֵ י ְיִחיָדִתי, ׁשֶ ּתִ בּוָעה ָעַלִיְך, ּבִ ׁשְ ָדִדים. ּבִ
י ֲעֵליֶהם  ֶהם ְולֹא ַתַעְזִבי אֹוָתם, ּוְתַכּסִ ִעּמָ
ַעת ִצְדֵדי ָהעֹוָלם. ְוִאם לֹא, יֹאְבדּו ִמן  ַאְרּבַ ּבְ

  ָהעֹוָלם. 

א, מָה אֵימָא לָךְ ר', ּבְהַהִיא ׁשַעֲתָא ּדִכְנֶסֶת יִׂשְרָאֵל ׁשָמְעַת דָ
אֲרֵימַת קָלָא, וְאִזְּדַעְזְעּו ּתְמַּנֵיסַר אֶלֶף עָלְמִין, וְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא 

קֹול ּבְרָמָה נִׁשְמַע נְהִי ּבְכִי תַמְרּורִים רָחֵל  (ירמיה לא)ּבַהֲדָּה. ּוכְדֵין 
אֲֹדנָי וַּיִקְרָא  (ישעיה כב)מְבַּכָה עַל ּבָנֶיהָ. וְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ּכְדֵין, 

  ה' צְבָאֹות ּבַּיֹום הַהּוא לִבְכִי ּולְמִסְּפֵד. 
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ָרֵאל  ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ָעה ׁשֶ אֹוָתּה ׁשָ י. ּבְ ָמה ֹאַמר ְלְך, ַרּבִ
מֹוָנה  ְעְזִעים ׁשְ ׁשֹוַמַעת ֶאת ֶזה, ְמִריָמה קֹול, ּוִמְזּדַ
ּה. ְוָאז  רּוְך הּוא ִעּמָ דֹוׁש ּבָ ר ֶאֶלף עֹוָלמֹות, ְוַהּקָ ָעׂשָ

ִכי ַתְמרּוִרים ָרֵחל  יהלא)(ירמ ָמע ְנִהי ּבְ ָרָמה ִנׁשְ קֹול ּבְ
רּוְך הּוא,  דֹוׁש ּבָ ֶניָה. ְוָאז ַהּקָ ה ַעל ּבָ  (ישעיה כב)ְמַבּכָ

ּיֹום ַההּוא ִלְבִכי  ִוה ְצָבאֹות ּבַ ְקָרא ֲאדָני יֱהִֹ ַוּיִ
ד.    ּוְלִמְסּפֵ

ּבִלְּבּולָא ּומִסְּפֵידָא מַאן חָמָא עִרְטּולָא ּבְכָלְהֹו רְקִיעִין. מַאן חָמָא 
  ּדְתַּמָן. עַד ּדְכָל חֵיילֵי ׁשְמַיָיא חֲׁשִיבּו, ּדְכָל עָלְמִין יִתְהַּפְכּון. 

ָכל ָהְרִקיִעים? ִמי ָרָאה  ָהָלה ּבְ ִמי ָרָאה ֶאת ַהּבֶ
ל ִצְבאֹות  ּכָ ם, ַעד ׁשֶ ָ ׁשּ ד ׁשֶ ְסּפֵ ְלּבּול ְוַהּמִ ַהּבִ

ְתַהפְּ  ּיִ בּו ׁשֶ ַמִים ָחׁשְ ָ ל ָהעֹוָלמֹות? ַהׁשּ   כּו ּכָ

אֲמַר לָּה קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא לִכְנֶסֶת יִׂשְרָאֵל, ּבְרַּתִי יְחִידָתִי דִילִי, 
ּתְהַךְ לְחַפְיָיא עֲלַיְיהּו, ּולְדַיְירָא עִם ּבְנָנָן. אֲמָרָה לֵיּה, מָארֵי 

גְדֵילִית לֹון. דְעָלְמָא, לָא אֵיהַךְ. ּבָתַר ּדְרָבֵית לֹון, ּותְקֵינִית לֹון, ּו
אֱהֵי חָמִית לְׂשַנְאֵיהֹון ּדְָאכְלֵי לֹון, וְתִינְׁשֵי לָנָא ּתַּמָן. ּכְדֵין אֹומֵי 
קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא לָּה, לַאֲקָמָא לָּה, ּולְמִפְרַק לֹון לְיִׂשְרֵָאל, 

עִי ּכֹה ָאמַר ה' מִנְ  (ירמיה לא)וְלַאֲפָקָא לֹון מִּגָלּותָא. ּכְּדָבָר ַאחֵר, 
  קֹולֵךְ מִּבֶכִי וְגו', וְיֵׁש ּתִקְוָה לְַאחֲרִיתֵךְ כו', וְׁשָבּו בָנִים לִגְבּולָם. 

י  ּתִ ָרֵאל: ּבִ רּוְך הּוא ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ָאַמר ָלּה ַהּקָ
ְלִכי ְלַכּסֹות ֲעֵליֶהם ְוָלדּור ִעם  י, ּתֵ ּלִ ְיִחיָדתי ׁשֶ
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ֵנינּו. ָאְמָרה לֹו: ִרּבֹון ָהעוֹ  ָלם, לֹא ֵאֵלְך! ַאַחר ּבָ
ְלּתָ אֹוָתם, ֶאְהֶיה  ְנּתָ אֹוָתם ְוִגּדַ יָת אֹוָתם ְוִתּקַ ִרּבֵ ׁשֶ
ח אֹוָתם  ּכַ אֹוְכִלים אֹוָתם, ְוִתׁשְ רֹוָאה ְלׂשֹוְנֵאיֶהם ׁשֶ
רּוְך הּוא ַלֲהִקיָמּה  דֹוׁש ּבָ ע ָלּה ַהּקָ ּבַ ם?! ָאז ִנׁשְ ׁשָ

ָרֵאל ּוְלהֹוִציָאם מִ  מֹו ְוִלְגֹאל ֶאת ִיׂשְ לּות, ּכְ ן ַהּגָ
ֱאַמר  ּנֶ ִכי  (ירמיה לא)ׁשֶ ּכֹה ָאַמר ה' ִמְנִעי קֹוֵלְך ִמּבֶ

בּו ָבִנים  ְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך כּו', ְוׁשָ ְוגֹו', ְוֵיׁש ּתִ
  ִלְגבּוָלם. 

וְעַל ּדָא נָפְקַת מִּקַּמֵיּה. ּכֵיוָן ּדְנָפְקַת מִּקַּמֵיּה, ּפְתַח קּודְׁשָא ּבְרִיךְ 
ל חֵילֵי ׁשְמַיָיא וַאֲמַר אֵיכָה יּועַם זָהָב, וְכָל הַהּוא קִינָה הּוא עַל ּכָ

ּדְַאלְפָא בֵיתָא, קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ּבִלְחֹודֹוי אֲמַר לָּה, לְבָתַר קְׁשַר 
  רְחִימִין ּבְהַהּוא ּתִנְיָינָא וְחָתְמּו ּפִתְקִין. 

ְצאָ  ּיָ יָון ׁשֶ ָפָניו. ּכֵ ַתח ְוַעל ֶזה ָיְצָאה ִמּלְ ָפָניו, ּפָ ה ִמּלְ
ַמִים, ְוָאַמר  ָ ל ִצְבאֹות ַהׁשּ רּוְך הּוא ַעל ּכָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ל ַאְלָפא  יָנה ׁשֶ ֵאיָכה יּוַעם ָזָהב. ְוָכל אֹוָתּה ַהּקִ
רּוְך הּוא ְלַבּדֹו ָאַמר אֹוָתּה, ַאַחר  דֹוׁש ּבָ יָתא, ַהּקָ ּבֵ

ִקיָנה ַהִהיא ְוָחְתמּו  ר ַאֲהָבה ּבָ ְך ָקׁשַ ָתִקים. ּכָ   ַהּפְ

 (במדבר כד)וְהַׁשְּתָא ַאהֲדַרְנָא לְפַרְׁשָתָא, ּדְוַּדַאי ּגָלּותָא אִתְמְׁשַךְ. 
אֶרְאֶּנּו וְלֹא עַּתָה, לְמַאן קָָאמַר אֶרְאֶּנּו. לְהַהּוא ּדְאִיּתְמָר עֲלֹוי ּכִי 

מַן קָרֹוב. אֵינֶּנּו. ּכַד יֵיתֵי לְפָקְדָא לַאֲיַילְּתָא. וְלֹא עַּתָה, וְלֹא לִּזְ
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אֲׁשּורֶּנּו וְלֹא קָרֹוב, אִסְּתַּכַלְנָא ּבֵיּה, אֲבָל לָאו ּכְעַן, אֶּלָא לִזְמַן 
  רָחֹוק. 

ֶכת.  לּות ִנְמׁשֶ אי ַהּגָ ּדַ ּוַ ה, ׁשֶ ָרׁשָ ְוָכֵעת ַנֲחזֹר ַלּפָ
ה. ְלִמי ָאַמר ֶאְרֶאּנּו?  (במדבר כד) ֶאְרֶאּנּו ְולֹא ַעּתָ

ֱאַמר ָעָליו ּנֶ ֹבא ִלְפקֹד ֶאת  ְלאֹותֹו ׁשֶ ּיָ ׁשֶ י ֵאיֶנּנּו, ּכְ ּכִ
ה  ֶלת. ְולֹא ַעּתָ ְולֹא ִלְזַמן ָקרֹוב. ֲאׁשּוֶרּנּו  -ָהַאּיֶ

א  -ְולֹא ָקרֹוב  ֵעת, ֶאּלָ י בֹו, ֲאָבל לֹא ּכָ ְלּתִ ּכַ ִהְסּתַ
  ִלְזַמן ָרחֹוק. 

ילָן הָכָא. ּפָתַח ּדָרַךָ ּכֹוכָב מִּיַעֲקֹב, רַּבִי רַּבִי, ּכַּמָה רָזִין סְתִימִין ּכְלִ
וַּיַּפֵל ה' אֱלֹהִים ּתַרְּדֵמָה עַל הָָאדָם וַּיִיׁשָן. ּכַד ּבְרָא  (בראשית ב)וְָאמַר, 

קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא לְָאדָם קַדְמָָאה, ּדּו ּפַרְצּופִין ּבְרָאֹו, ַוהֲוּו 
זָכָר  (שם ה)תִיב, מִתְחַּבְרָן ּכַחֲדָא ּבְלָא ּפֵירּודָא. מַאי טַעְמָא. ּבְגִין ּדִכְ

  ּונְקֵבָה ּבְרָָאם, ּבְלָא ּפֵירּודָא, וְלָא כְתִיב ּבְרָאֹו, אֶּלָא ּבְרָָאם. 

רֹות  ה ִנְסּתָ ּמָ י, ּכַ י ַרּבִ ֲעקֹב. ַרּבִ ַרָך ּכֹוָכב ִמּיַ ּדָ
ַתח ְוָאַמר,  אן. ּפָ לּוִלים ּכָ ל ה'  (בראשית ב)ּכְ ּפֵ ַוּיַ
ָמה ַעל ָהָאָדם ַויִּ  ְרּדֵ דֹוׁש ֱאלִֹהים ּתַ ָרא ַהּקָ ּבָ ׁשֶ ן. ּכְ יׁשָ

ָרא אֹותֹו ּדּו  רּוְך הּוא ֶאת ָאָדם ָהִראׁשֹון, ּבָ ּבָ
ִלי ֵפרּוד. ָמה  ִרים ַיַחד ּבְ ַפְרצּוִפים, ְוָהיּו ְמֻחּבָ

תּוב  ּכָ ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ ָרָאם,  (שם ה)ַהּטַ ָזָכר ּוְנֵקָבה ּבְ
א בְּ  ָראֹו, ֶאּלָ ִלי ֵפרּוד, ְולֹא ָכתּוב ּבְ   ָרָאם. ּבְ
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כֵיוָן ּדְאִתְּבְרִיאּו, הֲוֹו ּכַחֲדָא ּדָא עִם ּדָא, ּבְׁשִיקּולָא. מָה עֲבַד לֵיּה 
קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא. נְסַר לֵיּה נְסִירּו, ּונְטַל לְנּוקְבָא מִּנֵיּה, וְַאתְקֵין 

יׁש לָּה ּבְכַּמָה לָּה ּבְכַּמָה ּתִיּקּונִין, ְוקִׁשְטָּה ּבְכַּמָה קִיׁשּּוטִין, וְַאלְּבֵ
  לְבּוׁשִין. 

ֶוה. ֶמה  ׁשָ ְבְראּו, ָהיּו ַיַחד ֶזה ִעם ֶזה ּבְ ּנִ יָון ׁשֶ ּכֵ
ר אֹותֹו ְנִסיָרה,  רּוְך הּוא? ִנּסֵ דֹוׁש ּבָ ה לֹו ַהּקָ ָעׂשָ
ה  ַכּמָ ֵקָבה, ְוִהְתִקין אֹוָתּה ּבְ ּנּו ֶאת ַהּנְ ְוָנַטל ִמּמֶ

ַכּמָ  ט אֹוָתּה ּבְ ֵ יׁש ִתּקּוִנים, ְוִקׁשּ ּוִטים, ְוִהְלּבִ ה ִקׁשּ
ים.  ה ְלבּוׁשִ ַכּמָ   אֹוָתּה ּבְ

ּבְָאן אֲתַר, ּבְגִנְתָא דְעֵדֶן ַאתְקֵין לָּה. ּכַּמָה קִיׁשּּוטִין קְׁשַט לָּה. 
ׁשִבְעִין. וְאִינּון ׁשִבְעִים ּפָנִים ּדְאֹורַיְיתָא. ּכַּמָה ּתִיּקּונִין ּתַּקֵין לָּה. 

אִינּון ּתְלֵיסַר מְכִילִין, ּדְאֹורַיְיתָא נִדְרֶׁשֶת ּבְהּו. ּתְלֵיסַר ּתִיּקּונִין. 
ּכַּמָה לְבּוׁשִין ַאלְּבֵיׁש לָּה. ׁשִית לְבּוׁשִין. וְאִינּון ׁשִית סִּדְרֵי מִׁשְנָה, 

  ּבְׁשִית ַאנְּפִין. 

ה  ּמָ ַגן ֵעֶדן ִהְתִקין אֹוָתּה. ּכַ ֵאיְזִה ָמקֹום? ּבְ ּבְ
ט אֹותָ  ֵ ּוִטים ִקׁשּ ִנים ִקׁשּ ְבִעים ּפָ ְבִעים. ְוֵהם ׁשִ ּה? ׁשִ

ר  ה ָעׂשָ לֹׁשָ ן ָלּה? ׁשְ ּקֵ ה ִתּקּוִנים ּתִ ּמָ ַלּתֹוָרה. ּכַ
ת  ַהּתֹוָרה ִנְדֶרׁשֶ ֵרה ִמּדֹות ׁשֶ לֹׁש ֶעׂשְ ּקּוִנים. ֵהם ׁשְ ּתִ
ה  ָ ׁשּ יׁש אֹוָתּה? ׁשִ ים ִהְלּבִ ה ְלבּוׁשִ ּמָ ֶהן. ּכַ ּבָ

ה ִסְדֵרי ָ ׁשּ ים. ְוֵהם ׁשִ ִנים.  ְלבּוׁשִ ׁש ּפָ ׁשֵ ָנה, ּבְ   ִמׁשְ
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כָל הַּנֵי ּתִיּקּונִין, וְכָל הַּנֵי קִיׁשּּוטִין, וְכָל הַּנֵי לְבּוׁשִין, עֲבַד לָּה 
קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ּתַּמָן ּבְגִנְתָא דְעֵדֶן, ּולְבָתַר וַיְבִיאֶהָ אֶל הָָאדָם. 

ן, ּדְבֵי מַקְּדְׁשָא ּתַּמָן. ּומִּתַּמָן וְָאדָם הֵיכָן הֲוָה. ּבַאֲתַר ּדִנְקּודָה ּדְצִּיֹו
  נְטֵיל לֹון, וְָאעֵיל לֹון ּבְגִנְתָא דְעֵדֶן, ּובָרֵיךְ לֹון ּבִרְּכַת חֲתָנִים. 

לּו, ְוָכל  ּוִטים ַהּלָ ׁשּ לּו, ְוָכל ַהּקִ ּקּוִנים ַהּלָ ל ַהּתִ ּכָ
רּוְך הּוא שָׁ  דֹוׁש ּבָ ה ָלּה ַהּקָ לּו, ָעׂשָ ים ַהּלָ בּוׁשִ ם ַהּלְ

ְך  ַגן ֵעֶדן, ְוַאַחר ּכָ ַוְיִביֶאָה ֶאל ָהָאָדם.  (בראשית ב)ּבְ
ם  ָ ׁשּ ל ִצּיֹון, ׁשֶ ה ׁשֶ ֻקּדָ ְמקֹום ַהּנְ ְוָאָדם ֵהיָכן ָהָיה? ּבִ
ם ָנַטל אֹוָתם ְוִהְכִניָסם ְלַגן  ָ ׁש. ּוִמׁשּ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ

ת ֲחָתִנים.  ְרּכַ   ֵעֶדן, ּוֵבַרְך אֹוָתם ּבִ

רַךְ ּכֹוכָב מִּיַעֲקֹב. ּדָרַךְ וְקַׁשֵּיט וְתַּקֵין הַהּוא ּכֹוכָב, וְרָזָא דָא, ּדָ
ּדְאִתְנְטֵיל מִּיַעֲקֹב. ּדִבְגִין ּכָךְ, ּבְגִינָּה יִתְּגְלֵי, מַאן ּדְיִתְּגְלֵי. ּבְגִין ּדְעַל 

ל, ּדָא הֲוָה ָאתֵי לְגַּבָּה, וְאִתְמְׁשַךְ מֵעֵילָא לְתַּתָא. וְקָם ׁשֵבֶט מִיִׂשְּרָאֵ 
  וַהֲקִמֹתִי אֶת ּבְרִיתִי.  (שם ו)ּדָא אִילָנָא דְחַּיֵי. וְקָם: ּכְמָא דְַאּתְ ָאמֵר, 

ט  (במדבר כד)ְוְזִה סֹוד  ֵ ַרְך ְוִקׁשּ ֲעקֹב. ּדָ ַרְך ּכֹוָכב ִמּיַ ּדָ
ְך,  ּום ּכָ ׁשּ ּמִ ֲעקֹב. ׁשֶ ל ִמּיַ ּטַ ּנִ ן אֹותֹו ַהּכֹוָכב ׁשֶ ְוִתּקֵ

ה  ּלֶ ִביָלּה ִיְתּגַ ׁשְ ַעל ֶזה ּבִ ּום ׁשֶ ה. ִמׁשּ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ִמי ׁשֶ
ֶבט  ה. ְוָקם ׁשֵ ְעָלה ְלַמּטָ ְך ִמּמַ א ֵאֶליָה, ְוִנְמׁשַ ָהָיה ּבָ

ָרֵאל  ׂשְ ֱאַמר  -ִמּיִ ּנֶ מֹו ׁשֶ ים. ְוָקם, ּכְ  (שם ו)ֶזה ֵעץ ַהַחּיִ
ִריִתי.    ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ּבְ
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ַלִים ּוְלַהְראֹות ּכֹוָכב ָעִתיד הַ  רּוְך הּוא ִלְבנֹות ֶאת ְירּוׁשָ דֹוׁש ּבָ ּקָ
ְבִעים ָרִצים ׁשִ   ֶאָחד ָקבּוַע נֹוֵצץ ּבְ

  

ּתְנָן, זַּמִין קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא לְמִבְנֵי יְרּוׁשָלַם, ּולְַאחְזָָאה חַד ּכֹכָבָא 
ן נַהֲרִין מִּנֵיּה ּבְאֶמְצָעּות קְבִיעָא, מְנַּצְצָא ּבְע' רָהֲטִין, ּובְע' זִיקִי

רְקִיעַ, וְיִׁשְּתָאֲלּון ּבֵיּה ע' ּכֹכָבִין ַאחֲרָנִין, וִיהֵא נָהִיר וְלָהִיט ע' 
 יֹומִין. 

ִנינּו,  רּוְך הּוא ִלְבנֹות ֶאת ׁשָ דֹוׁש ּבָ ָעִתיד ַהּקָ
ַלִים ּוְלַהְראֹות ּכֹוָכב ֶאָחד ָקבּוַע נֹוֵצץ  ְירּוׁשָ

ְבִעים רָ  ׁשִ ּנּו ִציםּבְ ְבִעים רּוחֹות ְמִאירֹות ִמּמֶ , ּוְבׁשִ
ְבִעים ּכֹוָכִבים  ְלעּו בֹו ׁשִ ֶאְמַצע ָהָרִקיַע, ְוִיּבָ ּבְ

ְבִעים יֹום.    ֲאֵחִרים, ִויֵהא ֵמִאיר ְולֹוֵהט ׁשִ

ִביִעי  ְ יֹּום ַהׁשּ ס ּבַ ּנֵ י, ְוִיְתּכַ ִ ׁשּ ִ כ"ה ַלֹחֶדׁש ַהׁשּ י ֵיָרֶאה ּבְ ִ ׁשּ ִ ּוַביֹּום ַהׁשּ
ִעיר  ְבִעים יֹום. יֹום ִראׁשֹון ֵיָרֶאה ּבְ ל רֹוָמא, ְואֹותֹו  (אחת)ְלסֹוף ׁשִ ׁשֶ

ל רֹוִמי, ְוֵהיָכל  ֹלׁש חֹומֹות ֶעְליֹונֹות ֵמאֹוָתּה ִעיר ׁשֶ לּו ׁשָ יֹום ִיּפְ
ט אֹותֹו ּכֹוָכב  ֵ ׁשּ יט אֹוָתּה ָהִעיר ָימּות. ָאז ִיְתּפַ ּלִ דֹול ִיּפֹל, ְוׁשַ ּגָ

  עֹוָלםְלֵהָראֹות בָּ 

ֹלׁש  לּו ׁשָ י, ְואֹותֹו יֹום ִיּפְ ִ ׁשּ ִ כ"ה ַלֹחֶדׁש ַהׁשּ י ֵיָרֶאה ּבְ ִ ׁשּ ִ ּוַביֹּום ַהׁשּ
ל רֹוִמי   חֹומֹות ֶעְליֹונֹות ֵמאֹוָתּה ִעיר ׁשֶ

ּובְיֹומָא ׁשְתִיתָָאה, יִתְחֲזֵי ּבְכ"ה יֹומִין לְיַרְחָא ׁשְּתִיתָָאה, וְיִתְּכְנִיׁש 
 (חדא)ה, לְסֹוף ע' יֹומִין, יֹומָא קַדְמָָאה יִתְחֲזֵי ּבְקַרְּתָא ּבְיֹומָא ׁשְבִיעָָא
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ּדְרֹומָא. וְהַהּוא יֹומָא יִנְּפְלּון ג' ׁשּורִין עִּלָאִין מֵהַהִיא קַרְּתָא 
ּדְרֹומִי, וְהֵיכָלָא רַבְרְבָא יִנְּפֹול, וְׁשַּלִיטָא ּדְהַהִיא קַרְּתָא יְמּות. ּכְדֵין 

ּכֹכָבָא לְאִתְחֲזָָאה ּבְעָלְמָא. ּובְהַהּוא זִמְנָא יִּתְעֲרּון  יִתְּפָׁשַּט הַהּוא
קְרָבִין ּתַּקִיפִין ּבְעָלְמָא, לְכָל ד' סִטְרִין, ּומְהֵימְנּותָא לָא יִׁשְּתְּכַח 

  ּבֵינַיְיהּו. 

ּנֵס  י, ְוִיְתּכַ ִ ׁשּ ִ כ"ה ַלחֶֹדׁש ַהׁשּ י ֵיָרֶאה ּבְ ִ ׁשּ ִ ּוַבּיֹום ַהׁשּ
ּיֹום ַהׁשְּ  ְבִעים יֹום. יֹום ִראׁשֹון ּבַ ִביִעי ְלסֹוף ׁשִ

ִעיר  לֹׁש  (אחת)ֵיָרֶאה ּבְ לּו ׁשָ ל רֹוָמא, ְואֹותֹו יֹום ִיּפְ ׁשֶ
ל רֹוִמי , ְוֵהיָכל חֹומֹות ֶעְליֹונֹות ֵמאֹוָתּה ִעיר ׁשֶ

ט  ֵ ׁשּ יט אֹוָתּה ָהִעיר ָימּות. ָאז ִיְתּפַ ּלִ דֹול ִיּפֹל, ְוׁשַ ּגָ
עֹוָלם, ּוְבאֹותֹו ְזַמן אֹותֹו ּכֹוָכב ְלהֵ  ָראֹות ּבָ

ָעה  עֹוָלם ְלָכל ַאְרּבָ ִיְתעֹוְררּו ְקָרבֹות ֲחָזִקים ּבָ
ֵצא ֵביֵניֶהם.    ְצָדִדים, ֶוֱאמּוָנה לֹא ִתּמָ

ּובְאֶמְצָעּות עָלְמָא, ּכַד יִּתְנְהִיר הַהּוא ּכֹכָבָא, ּבְאֶמְצָעּות רְקִיעָא. 
עַלְמָא, וְיִתְּגָאֶה רּוחֵיּה עַל ּכָל מַלְכִין, יְקּום מַלְּכָא חַד רַב וְׁשָלִיט ּבְ

  וְיִּתְעַר קְרָבִין ּבִתְרֵין סִטְרִין, וְיִתְּגַּבָר עָלַיְיהּו. 

ֶאְמַצע  ִאיר אֹותֹו ּכֹוָכב ּבְ ּיָ ׁשֶ ּוְבֶאְמַצע ָהעֹוָלם, ּכְ
עֹוָלם,  דֹול ְוׁשֹוֵלט ּבָ ָהָרִקיַע, ָיקּום ֶמֶלְך ֶאָחד ּגָ

ֶאה רוּ  ָלִכים, ִויעֹוֵרר ְוִתְתּגָ ָאר ַהּמְ ל ׁשְ חֹו ַעל ּכָ
ר ֲעֵליֶהם.  ּבֵ ֵני ְצָדִדים ְוִיְתּגַ ׁשְ   ְקָרבֹות ּבִ
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ֵרא  ּבָ יִּ ִעים  (שיתכסה)ּוַביֹּום ׁשֶ ה ַאְרּבָ דֹוׁשָ ֲעַזע ָהָאֶרץ ַהּקְ ְזּדַ ַהּכֹוָכב, ּתִ
ְקדָּ  ית ַהּמִ ּבֹו ָהָיה ּבֵ קֹום ׁשֶ ה ִמיִלים ְסִביב ַהּמָ ָ ה ... שׁ ַוֲחִמׁשּ ּלֶ ְוָאז ִיְתּגַ

יחַ  ׁשִ   ֶמֶלְך ַהּמָ

ּכֹכָבָא, יִזְּדַעְזַע ַארְעָא קַּדִיׁשָא מ"ה  (ס"א דיתכסי)ּובְיֹומָא ּדְיִתְּבְרֵי 
מִיּלִין, סַחֲרָנֵיּה אֲתָר ּדְהֲוָה ּבֵי מַקְּדְׁשָא. ּומְעַרְּתָא חֲדָא מִן ּתְחֹות 

יִּפּוק אֶׁשָּא ּתַּקִיפָא לְאֹוְקדָא  ַארְעָא יִתְּגְלֵי. ּומֵהַהִיא מְעַרְּתָא
, רַבְרְבָא עִּלָָאה, (ס"א ענפא)עָלְמָא. ּומֵהַהִיא מְעַרְּתָא יִסְּגֵי חַד עֹופָא 

ּדְיִׁשְלֹוט ּבְכָל עָלְמָא, וְלֵיּה אִתְיְהִב מַלְכּותָא. וְקַּדִיׁשֵי עֶלְיֹונִין 
ּכָא מְׁשִיחָא ּבְכָל עָלְמָא, וְלֵיּה יִתְּכַּנְׁשּון ּגַּבֵיּה. ּוכְדֵין יִתְּגְלֵי מַלְ

  אִתְיְהִיב מַלְכּותָא. 

ֵרא  ּבָ ּיִ ֲעַזע ָהָאֶרץ  (שיתכסה)ּוַבּיֹום ׁשֶ ְזּדַ ַהּכֹוָכב, ּתִ
קֹום  ה ִמיִלים ְסִביב ַהּמָ ָ ִעים ַוֲחִמׁשּ ה ַאְרּבָ דֹוׁשָ ַהּקְ
ה ְמָעָרה ַאַחת  ּלֶ ׁש, ְוִתְתּגַ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֹו ָהָיה ּבֵ ׁשֶ

ֵצא ֵאׁש ֲחָזָקה ִמתַּ  ְרַקע. ּוֵמאֹוָתּה ְמָעָרה ּתֵ ַחת ַהּקַ
ל עֹוף  רֹף ֶאת ָהעֹוָלם. ּוֵמאֹוָתּה ְמָעָרה ִיְגּדַ  (ענף)ִלׂשְ

ֵתן  ּנָ ָכל ָהעֹוָלם, ְולֹו ּתִ לֹט ּבְ ׁשְ ּיִ דֹול ֶעְליֹון ׁשֶ ֶאָחד ּגָ
סּו ֵאָליו, ְוָאז  ּנְ ים ֶעְליֹוִנים ִיְתּכַ ְלכּות. ּוְקדֹוׁשִ ַהּמַ
ֵתן  ּנָ ָכל ָהעֹוָלם, ְולֹו ּתִ יַח ּבְ ׁשִ ה ֶמֶלְך ַהּמָ ּלֶ ִיְתּגַ

ְלכּות.    ַהּמַ

ח  ּכַ ּתַ ל ַעּמֹו ְוִיׁשְ ִתים ׁשֶ רּוְך הּוא ַלּמֵ דֹוׁש ּבָ ַמן ַההּוא ָיִקים ַהּקָ ּוַבזְּ
ֶות   ֵמֶהם ַהּמָ
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ּתָא ּבָתַר עַקְּתָא. ּובְנֵי עָלְמָא ּבְׁשַעֲתָא ּדְיִתְּגְלֵי, יֵהֹון מִׁשְּתַּכְחִין ּבְעַקְ
וְׂשַנְאֵיהֹון ּדְיִׂשְרָאֵל ִיתְגַּבְרּון, ּכְדֵין יִּתְעַר רּוחָא ּדִמְׁשִיחָא עָלַיְיהּו, 
וִיׁשֵיצֵי לֶאֱדֹום חַּיָיבָא, וְכָל ַארְעָא ּדְשעִיר יֹוקִיד ּבְנּורָא. ּכְדֵין 

הָיָה אֱדֹום יְרֵׁשָה ּכְתִיב, וְיִׂשְרָאֵל עֹוׂשֶה חָיִל. הֲדָא הּוא דִכְתִיב, וְ
וְהָיָה יְרֵׁשָה ׂשֵעִיר אֹויְבָיו. אֹויְבָיו ּדְיִׂשְרָאֵל. ּוכְדֵין וְיִׂשְרָאֵל עֹוׂשֶה 
חָיִל. ּובְהַהּוא זִמְנָא, יָקִים קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא לְמֵתַּיָיא ּדְעַּמֵיּה, 

יְמִין יְיָ עֹׂשָה  קיח)(תהלים וְיִתְנָׁשֵי מִּנְהֹון מִיתָה, הֲדָא הּוא דִכְתִיב, 
וְעָלּו מֹוׁשִיעִים וְגֹו'.  (עובדיה א)חָיִל. לֹא ָאמּות ּכִי אֶחְיֶה. ּוכְתִיב 

  וְהָיָה יְיָ לְמֶלֶךְ.  (זכריה יד)ּוכְדֵין 

ה, ִיְהיּו ִנְמָצִאים  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּוְבֵני ָהעֹוָלם, ּבְ
ל יִ  ָצָרה ַאַחר ָצָרה, ְוׂשֹוְנֵאיֶהם ׁשֶ רּו, ּבְ ּבְ ָרֵאל ִיְתּגַ ׂשְ

יַח ֲעֵליֶהם ְוַיְכִרית ֶלֱאדֹום  ׁשִ ָאז ִיְתעֹוֵרר רּוַח ַהּמָ
תּוב,  ֵאׁש. ָאז ּכָ רֹף ּבָ ִעיר ִיׂשְ ָעה, ְוָכל ֶאֶרץ ׂשֵ ָהְרׁשָ
תּוב, ְוָהָיה ֱאדֹום  ּכָ ה ָחִיל. ֶזהּו ׁשֶ ָרֵאל עֹׂשֶ ְוִיׂשְ

ִעיר ֹאְיָביו. אוֹ  ה ׂשֵ ה ְוָהָיה ְיֵרׁשָ ל ְיֵרׁשָ ְיָביו ׁשֶ
ָרֵאל. ְוָאז  ה ָחִיל.  -ִיׂשְ ָרֵאל עֹׂשֶ ַמן ַההּוא ְוִיׂשְ ּוַבּזְ

ח  ּכַ ּתַ ל ַעּמֹו ְוִיׁשְ ִתים ׁשֶ רּוְך הּוא ַלּמֵ דֹוׁש ּבָ ָיִקים ַהּקָ
ֶות תּוב ֵמֶהם ַהּמָ ּכָ ה  (תהלים קיח). ֶזה ׁשֶ ְיִמין ה' עֹׂשָ

י ֶאְחֶיה. ְוָכתּוב  ְוָעלּו  יה א)(עובדָחִיל. לֹא ָאמּות ּכִ
ִעים ְוגֹו'. ְוָאז    ְוָהָיה ה' ְלֶמֶלְך.  (זכריה יד)מֹוׁשִ

ּכִי ּבְׂשִמְחָה תֵצֵאּו וְגֹו'. אֶּלָא  (ישעיה נה)ָאמַר רִּבִי ַאּבָא, מַאי ּדִכְּתִיב, 
ּכַד יִּפְקּון יִׂשְרָאֵל מִן ּגָלּותָא, ׁשְכִינְּתָא נָפְָקא עִּמְהֹון, וְעִמָּה יִּפְקּון. 
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ּכִי בְׂשִמְחָה תֵצֵאּו. ׂשָׂשֹון ּדָא קּודְׁשָא  (ישעיה נה)דָא הּוא ּדִכְּתִיב, הֲ
 (ישעיה נה)ּבְרִיךְ הּוא. רִּבִי יִצְחָק ָאמַר ּדָא צַּדִיק. הֲדָא הּוא ּדִכְּתִיב, 

  ׂשָׂשֹון וְׂשִמְחָה יִּמָצֵא בָּה. 

תּוב  ּכָ א, ַמהּו ׁשֶ י ַאּבָ י בְ  (ישעיה נה)ָאַמר ַרּבִ ְמָחה ּכִ ׂשִ
לּות,  ָרֵאל ִמן ַהּגָ ר ֵיְצאּו ִיׂשְ ֲאׁשֶ א ּכַ ֵתֵצאּו ְוגֹו'? ֶאּלָ
י  תּוב ּכִ ּכָ ּה ֵיְצאּו. ֶזהּו ׁשֶ ֶהם ְוִעּמָ ִכיָנה יֹוֵצאת ִעּמָ ׁשְ

ׂשֹון  ְמָחה ֵתֵצאּו. ׂשָ רּוְך הּוא.  -ְבׂשִ דֹוׁש ּבָ ֶזה ַהּקָ
י ִיְצָחק ָאַמר  תוּ  -ַרּבִ ּכָ יק. ֶזהּו ׁשֶ  (שם נא)ב ֶזה ַצּדִ

ֵצא ָבּה.  ְמָחה ִיּמָ ׂשֹון ְוׂשִ   ׂשָ

  תקונא קדמאה  -זוהר חדש  -בזוהר 

זַּכָָאה אִיהּו מָאן ּדְלָא נָטִיל אִיהּו ַאגְרָא לְגַרְמֵּה, אֶּלָא ּדְאֹולִיף 
ֹון סְגֻּלֹות אִּלֵין לְגַּבֵי ׁשְכִינְּתָא ּדְאִּנּון סְגֻּלֹות אִּלֵין ּדְבַעְלָּה ּדְנָחְתָא ל

לְגַּבָּה. ו'ו'ו' ּכֶתֶר ּתִפְאֶרֶת יְסֹוד. ּבְגִין ּדְכֶתֶר אִיהּו יּו"ד ּדְסָלִיק 
לְחֻׁשְּבָן כ' ּדְתַּמָן ו' ּתְרֵין וָוִי"ן רְמִיזִין ּבְָאת וָא"ו. וְכֻּלְהּו ּתְלָת וָוִין 

ּבָן חַ"י. וְהַאי ּכְלִילָן ּבְצַּדִיק חַי עָלְמִין. ּדְהָכֵי סַלְקִין ּתְלָת וָוִין ּכְחֻׁשְ
אִיהּו ּובְרָכֹות לְרֹאׁש צַּדִיק. וְאִּלֵין ּתְלָת וָוִין סְגֻּלָה ּדִילְהֹון לְיַחֲדָא 
ׁשְכִינְּתָא עִם קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא. וְהַאי אִיהּו לְקָרֵב רְחֹוקִים ּדְאִּנּון 

אִיהּו. הָדָא  אֹורְחִים, ּדִבְהֹון קָפְָצה ַארְעָא לְיַעֲקֹב. ּדְָאת ו' ּדֶרֶךְ 
ּדָרַךְ ּכֹוכָב מִּיַעֲקֹב. ּדֶרֶךְ הַּנֶׁשֶר ּבַׁשָּמַיִם.  (במדבר כד)הּוא ּדִכְתִיב 

קְפִיצַת הַּדֶרֶךְ ׁשְכִינְּתָא. ּדִבְאִּלֵין וָוִין קָפְצַת אֹורְחָא לְגַּבֵי ּבַעְלָּה. 
 (משלי ג)הּו אִּתְמַר וְאִיהּו יָׂשִיׂש ּכְגִּבֹור לָרּוץ אֹרַח לְגַּבָּה. ּובְגִינַיְ

ּדְרָכֶיהָ ּדַרְכֵי נֹעַם. ּומִּסִטְרָא ּדְָאת וָא"ו מִן ׁשֵם ּבֵן עָ"ב עָבִיד י"ב 
אֹורְיָן ּבְיַּמָא, ּדְאִתְעֲבָרּו ּבֵינַיְהּו י"ב ׁשְבָטִין ּדִתְלָת ׁשְמָהָן אִּנּון, 
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י ּתֵבִין ּדִילְהֹון וָא"ו. ּבְוַּיִּסַע וַּיָבֹא וַּיֵט. וְאִּנּון וה"ו אנ"י וה"ו. וְרֵיׁשֵ
יַּמָא ּבְאֶמְצָעִיתָא א' ָאלֶף ּבִינָה וְתִׁשְּכַח לָּה. ּובְתֻקְּפָא ּדִתְרֵין וָוִי"ן 
אִּלֵין, ּבָקַע ׁשִמְׁשָא רְקִיעִין וְעָבִיד ּבְהֹון י"ב אֹורְחִין ּבָרִָקיעַ 

רֵי יָ'ּה וְחַד סְרֵי וָ'ּה ּדְאִּתְמַר ּבֵּה וְַאּתָה ּתִׁשְמַע הַׁשָּמַיִם. וְחָמֵׁש סָ
סַלְקִין חֻׁשְּבָנֵיהֹון שמ"ו. ּפָעַל ּבְכֹ"ח ּדְסַלְקִין לְחֻׁשְּבַן ׁשָמַיִם לְעֵּלָא 
י' מִינֵי ּתִּלִים ּדִכְלִילָן ּבְעֶׂשֶר ַאתְוָן ּדִׁשְמָא מְפָרֵׁש וְסַלְקִין מ"ה. 

מַ"ה ׁשְּמ"ֹו. ּכִי  וְהַאי אִיהּו ְוָאמְרּו לִי (כ"ל שצ"א)וְעִם שמ"ו שס"א. 
לֹא יִטֹׁש ה' אֶת עַּמֹו ּבַעֲבּור ׁשְמֹו הַּגָדֹול. ּדָלִיג מ'ה מ'ה מִׁשְּמֹו 

(ישעיה אִׁשְּתְַאר רנ"ו חָסֵר מ"ר אֶחָד ׁשְמֹו לְחֻׁשְּבַן ׁשָמַיִם, ּבֵּה אֻּמָָאה 

ם עֲבָדָיו יִּקֹם. ּכִי יֹום נָקָם ּבְלִּבִ'י ּכְחֻׁשְּבַן ד'ם, לְקַּיֵם ּבֵּה ּכִי ּדַ סג)
שמ'ו עִם ּדָם ׁשָמַיִם. חָסֵר חַד למ"ה חַד ּבְתֹוסֶפֶת א' לְַאחֲזָָאה 
ּדְכֹּלָא חַד. הָא הָכָא רָזָא ּדִתְלַת ׁשְמָהָן יְה"ּו מְׁשֻּלָׁשִים. ּומִּתַּמָן ּבָנֵי 

ּפֹותֵחַ אֶת  (תהלים)חַּיֵי ּומְזֹונֵי. חַּיֵי, וְהָחָכְמָה ּתְחַּיֶה ּבְעָלֶיהָ. מְזֹונֵי 
יָדֶיךָ ּומַׂשְּבִיעַ לְכָל חַי רָצֹון. וְאִיהּו אִּמָא עִּלָָאה. ּבָנֵי, ּכֵן יָּה. וְאִיהּו 

נָפִיק יהו'ה. ּומִן  (נר יו"ד)יָד רָמָה ּבִינָה ּדְַאתְוָן ּדִילָּה יה'ו ּומִן יה'ו 
וָן, ּורְמִיִזין ה' נָפִיק אֱלֹהֵינּו ּומִן וָא"ו ּומִן יהו'ה ּדְאִּנּון י"ד ַאתְ

ּבִקְרִיַאת ׁשְמַע. ּדְתַּמָן יהו'ה אֱלֹהֵינּו יהו'ה וְכֹּלָא אֶחָד. ה'ה'ה' 
ׁשְכִינְּתָא ּתַּתָָאה ׁשְלִימּו ּדִתְלָת יְה"ּו יְה"ּו יְה"ּו, ּדִרְמִיזּו ּדִילְהֹון 

ּדָא,  אֶהְיֶ"ה אֶהְיֶ"ה אֶהְיֶ"ה ּדְאִּתְמַר לְמֹׁשֶה רְמִיזּו ּדִילְהֹון ּבִקְרָא
וַּיֹאמֶר אֱלֹהִים אֶל מֹׁשֶה אֶהְיֶ"ה אֲׁשֶר אֶהְיֶ"ה וַּיֹאמֶר ּכֹה  (שמות ג)

ּתֹאמַר אֶל ּבְנֵי יִׂשְרָאֵל אֶהְיֶ"ה ׁשַּלְחֵנִי אֲלֵיכֶם. ׁשֶּמָא ּדְאִיהּו י'ו י'ו 
ׁשִית עָׂשָר זִמְנִין י'ו וְׁשִית עֲׂשָר זִמְנִין ו'י רָמִיז ּדִילְהֹון ּבְָאת א' 

 . (חסר כאן)גַוְנָא ּדָא א' רָמִיז יוי ּדָא אִיהּו א ויי וַּיִיצֶר ּכְ

ד  ַלּמֵ ּמְ א ׁשֶ ָכר ְלַעְצמֹו, ֶאּלָ ּלֹא נֹוֵטל ׂשָ ָריו ִמי ׁשֶ ַאׁשְ
אֹוָתן ְסֻגּלֹות ֵהן  ִכיָנה, ׁשֶ ְ לּו ֶאל ַהׁשּ ֻגּלֹות ַהּלָ ַהּסְ
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ֶתר ּמֹוִריד אֹוָתן ֵאֶליָה. ו'ו'ו' ּכֶ ְעָלּה ׁשֶ ל ּבַ  ׁשֶ
עֹוֶלה  ֶתר הּוא יו"ד ׁשֶ ּכֶ ּום ׁשֶ ְפֶאֶרת ְיסֹוד. ִמׁשּ ּתִ
אֹות  י ָוִוי"ם ְרמּוזֹות ּבָ ּתֵ ם ו'. ׁשְ ָ ׁשּ ּבֹון כ', ׁשֶ ְלֶחׁשְ
יק ַח"י  ַצּדִ לּולֹות ּבְ ִוי"ם ּכְ לֹׁש ַהּוָ וא"ו. ְוָכל ׁשְ
ּבֹון  ֶחׁשְ לֹׁש ָוִוים ּכְ ְך עֹולֹות ׁשָ ּכָ ָהעֹוָלִמים, ׁשֶ

רֵ  מֹוֶנה ֶעׂשְ לֹש ׁשְ יק. ּוׁשְ ה, ְוֶזהּו ּוְבָרכֹות ְלרֹאׁש ַצּדִ
ִכיָנה ִעם  ְ ָתן ְלַיֵחד ֶאת ַהׁשּ לּו, ְסֻגּלָ ִוי"ם ַהּלָ ַהּוָ
ֵהם  רּוְך הּוא, ְוֶזהּו ְלָקֵרב ְרחֹוִקים, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ָהאֹות ו'  ֶהם ָקְפָצה ָהָאֶרץ ְלַיֲעקֹב, ׁשֶ ּבָ אֹוְרִחים, ׁשֶ

כָּ  ַרְך ּכֹוָכב  (במדבר כד)תּוב ִהיא ֶדֶרְך. ֶזהּו ׁשֶ ּדָ
ֶרְך  ַמִים. ְקִפיַצת ַהּדֶ ָ ׁשּ ר ּבַ ׁשֶ ֶרְך ַהּנֶ ֲעקֹב. ּדֶ ִמּיַ
ֶרְך ְלַבְעָלּה,  לּו ָקְפָצה ַהּדֶ ִוי"ם ַהּלָ ּוָ ּבַ ִכיָנה. ׁשֶ ׁשְ
ִגּבֹור ָלרּוץ ֹאַרח ֵאֶליָה. ּוִבְגָלָלם  יׂש ּכְ ְוהּוא ָיׂשִ

ְרֵכי (משליג)ֶנֱאַמר  ָרֶכיָה ּדַ ֹנַעם. ּוִמַצד ָהאֹות וא"ו  ּדְ
ֵרה  ים ֶעׂשְ ּתֵ ה ׁשְ ִים עֹוׂשֶ ּתַ ְבִעים ּוׁשְ ן ׁשִ ם ּבֶ ִמן ׁשֵ
ָבִטים,  ר ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ָעְברּו ֵביֵניֶהם ׁשְ ם, ׁשֶ ּיָ ָרִכים ּבַ ּדְ
ט, ְוֵהם וה"ו  ֹבא ַוּיֵ ע ַוּיָ ּסַ ַוּיִ מֹות ֵהם ּבְ ה ׁשֵ לֹׁשָ ְ ׁשּ ׁשֶ

לָּ  י ֵתבֹות ׁשֶ ם אנ"י וה"ו. ְוָראׁשֵ ֶהם וא"ו. ַהּיָ
ל  יָנה, ְוִתְמָצא אֹוָתּה. ּוַבחֶֹזק ׁשֶ ֶאְמַצע א' ָאֶלף ּבִ ּבָ
ה  ֶמׁש ְרִקיִעים ְועֹוׂשֶ ֶ לּו ּבֹוֵקַע ַהׁשּ ִוי"ם ַהּלָ י ַהּוָ ּתֵ ׁשְ
ֱאַמר ּבֹו  ּנֶ ָרִקיַע, ׁשֶ ָרִכים ּבָ ֵרה ּדְ ים ֶעׂשְ ּתֵ ָבֶהם ׁשְ
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ַמִים. ַוֲחֵמׁש ֶעשְׂ  ָ ַמע ַהׁשּ ה ִתׁשְ ֵרה י"ה ְוַאַחת ְוַאּתָ
ִעים  לֹׁש ֵמאֹות ַאְרּבָ ּבֹוָנם ׁשְ ֵרה ו"ה עֹוֶלה ֶחׁשְ ֶעׂשְ
ַמִים ְלַמְעָלה  ּבֹון ׁשָ עֹוִלים ְלֶחׁשְ ֹכ"ַח ׁשֶ ַעל ּבְ ׁש. ּפָ ָוׁשֵ
ם  ֵ ר אֹוִתּיֹות ַהׁשּ ֶעׂשֶ לּוִלים ּבְ ּכְ ים ׁשֶ ּלִ י' ִמיֵני ּתִ

ֶזהּו שצ"א. וְ  -ַהְמֹפָרׁש ְועֹוִלים ְלמ"ה, ְוִעם שמ"ו 
י לֹא ִיּטֹׁש ה' ֶאת ַעּמֹו  מ"ֹו. ּכִ ְ ְוָאְמרּו ִלי ַמ"ה ׁשּ
ָאר  מֹו, ִנׁשְ ְ ג מ"ה מ"ה ִמׁשּ ּלֵ דֹול. ּדִ מֹו ַהּגָ ֲעבּור ׁשְ ּבַ
בּוָעה  מֹו, ּבֹו ׁשְ ָאר ׁשְ ַמִים, ִנׁשְ ָ רנ"ו. ָחֵסר מ"ד ִמׁשּ

"ם, ְלַקיֵּ  (ישעיה סג) ּבֹון ּדָ ֶחׁשְ "י, ּכְ ִלּבִ י יֹום ָנָקם ּבְ ם ּכִ
ם  י ַדם ֲעָבָדיו ִיּקֹם. שמ"ו ִעם ּדָ ַמִים.  -ּבֹו ּכִ ׁשָ

תֹוֶסֶפת א',  ָחֵסר ֶאָחד ְלמ"ה ּומ"ה ֶאָחד ּבְ
ה  לֹׁשָ ל ׁשְ אן ַהּסֹוד ׁשֶ ַהּכֹל ֶאָחד. ֲהֵרי ּכָ ְלַהְראֹות ׁשֶ
ים ּוְמזֹונֹות.  ִנים ַחּיִ ם ּבָ ָ ים. ּוִמׁשּ ׁשִ ּלָ מֹות יה"ו ְמׁשֻ ׁשֵ

ים  ה ְבָעֶליָה. ְמזֹונֹות  ַהָחְכָמה -ַחּיִ ַחּיֶ (תהלים  -ּתְ

יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון, ְוִהיא  קמה) ּבִ ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדיְך ּוַמׂשְ
ִנים  ן ָי"ּה. ְוִהיא ָיד ָרָמה,  -ָהֵאם ָהֶעְליֹוָנה. ּבָ ּבֶ

אֹוִתּיֹוֶתיָה יה"ו, ּוִמן יו"ד יֹוֵצא יהו"ה.  יָנה ׁשֶ ַהּבִ
ֵהם י"ד ּוִמן ה' יֹוֵצא ֱאלֵֹהינּו. ּומִ  ן וא"ו יהו"ה ׁשֶ

ם יהו"ה  ָ ׁשּ ַמע, ׁשֶ ִריַאת ׁשְ ּקְ אֹוִתּיֹות, ּוְרמּוזֹות ּבַ
ִכיָנה  ְ ֱאלֵֹהינּו יהו"ה, ְוַהּכֹל ֶאָחד. ה'ה'ה' ַהׁשּ
ה יה"ו יה"ו יה"ו  לֹׁשָ ל ׁשְ ֵלמּוָתם ׁשֶ ְחּתֹוָנה, ׁשְ ַהּתַ
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ֱאַמר ְלמֹשֶׁ  ּנֶ ְרִמיָזָתם ֶאְהֶי"ה ֶאְהֶי"ה ֶאְהֶי"ה, ׁשֶ ה ׁשֶ
ה,  סּוק ַהּזֶ ּפָ ֶהם ּבַ ּלָ ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים  (שמותג)ָהֶרֶמז ׁשֶ

ר ֶאְהֶי"ה ַוּיֹאֶמר ּכֹה ֹתאַמר  ה ֶאְהֶי"ה ֲאׁשֶ ֶאל מֹׁשֶ
הּוא  א ׁשֶ ּמָ ָלַחִני ֲאֵליֶכם. ׁשֶ ָרֵאל ֶאְהֶיה ׁשְ ִלְבֵני ִיׂשְ
ֵרה ְפָעִמים  ׁש ֶעׂשְ ֵרה ְפָעִמים י"ו ְוׁשֵ ׁש ֶעׂשְ י"ו י"ו ׁשֵ

מֹו ֶזה א', רֹוֵמז יוי,  ו"י, אֹות א' ּכְ ֶהם ּבָ ּלָ ָהֶרֶמז ׁשֶ
יֶצר    . (חסר כאן)ֶזהּו א ויי ַוּיִ

וְעֹוד וְהַּמַׂשְּכִילִים יַזְהִרּו, אִּלֵין ס' רִּבֹוא מָארֵי מַתְנִיתִין ּדִלְעֵּלָא. 
מַלְָאכִין. וְאִּלֵין ס' רִּבֹוא מָארֵי מַתְנִיתִין ּדִלְתַּתָא. וְאִּלֵין ס' רִּבֹוא ּדְ

וְאִּלֵין ס' רִּבֹוא ּדְכֹוְכבַּיָא. ּכֻּלְהּו יַזְהִרּו הַהּוא ּדְאִּתְמַר ּפְנֵי מֹׁשֶה 
ּכִפְנֵי חַּמָה. ּכֻּלְהּו יַזְהִרּו ּבְחִּבּורָא ּדָא. ּבֵּה יַזְהִרּו ּבְמִּלּולֵּה. ּכֻּלְהּו 

יעַ. וְעַל ׁשְמֵּה אִתְקְרֵי יַזְהִרּו ּבִכְתִיבָתֵּה. ּבְהַאי סִפְרָא ּכְזֹהַר הָרָקִ
סֵפֶר הַּזֹהַר ּבְדִּיֹוקְנָא ּדְעַּמּודָא ּדְאֶמְצָעִיתָא, ּדְאִיהּו סֵפֶר ּדְזֹהַר 
ּדִילֵּה מֵאִּמָא עִּלָָאה ּדְאִיהּו זֹהַר. ּובֵּה אֹוקְמּוּה רַּבָנָן אֵיזֶהּו חָכָם 

רָא ּבְלֵב ּדְרָעֲיָא מְהֵימָנָא, הַּמֵבִין ּדָבָר מִּתֹוךְ ּדָבָר. וְאִיהּו זֹהַר ּדְנַהֲ
זָהֳרָא ּבְל"ב אֱלֹהִים ּדְעֹובָדָא ּדִבְרֵאׁשִית. וְעַּמּודָא ּדְאֶמְצָעִיתָא 
אִתְקְרֵי עִּלָָאה עַל ׁשִית רְקִיעִין, ּתְלָת מִּכָאן ּותְלָת מִּכָאן, וְאִיהּו 

ית. וְעָלֵּה ּבְאֶמְצָעִיתָא, רְבִיעָָאה לְכָל ּתְלָת ּוׁשְבִיעָָאה לְכָל ׁשִ
וַּיִקְרָא אֱלֹהִים לָרָקִיעַ ׁשָמַיִם, ּכָלִיל אֵׁש ּומַיִם, ַמה  (בראשית א)אִּתְמַר 

ּדְלָא קָרָא הָכֵי לִׁשְָאר רְקִיעִים אֶּלָא לֵּה מַּמָׁש וְרָעֲיָא מְהֵימָנָא 
  ּבְדִּיֹוקְנֵּה. 

ים ִרבּ  ִ ׁשּ ִלים ַיְזִהרּו, ֵאּלּו ׁשִ ּכִ ׂשְ ֲעֵלי ְועֹוד, ְוַהּמַ ֹוא ּבַ
ֲעֵלי  ים ִרּבֹוא ּבַ ִ ׁשּ ַמְעָלה, ְוֵאּלּו ׁשִ ּלְ ָנה ׁשֶ ׁשְ ַהּמִ
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ל  ים ִרּבֹוא ׁשֶ ִ ׁשּ ה, ְוֵאּלּו ׁשִ ַמּטָ ּלְ ָנה ׁשֶ ׁשְ ַהּמִ
ם  ּלָ ל ּכֹוָכִבים, ּכֻ ים ִרּבֹוא ׁשֶ ִ ׁשּ ַמְלָאִכים, ְוֵאּלו ׁשִ

ְפֵני ַחּמָ  ה ּכִ ֵני מֹׁשֶ ֱאַמר ּפְ ּנֶ אֹותֹו ׁשֶ ם ַיְזִהירּו ּכְ ּלָ ה. ּכֻ
ם  ּלָ ִדּבּורֹו. ּכֻ ה. ּבֹו ַיְזִהירּו ּבְ ִחּבּור ַהּזֶ ַיְזִהירּו ּבַ
ּזַֹהר ָהָרִקיַע. ְוַעל  ה ּכְ ֶפר ַהּזֶ ּסֵ ְכִתיָבתֹו ּבַ ַיְזִהירּו ּבִ
ל ָהַעּמּוד  יֹוָקן ׁשֶ ּדְ מֹו ִנְקָרא ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּבַ ׁשְ

ּלֹו ֵמהָ  הּוא ֵסֶפר ַהּזַֹהר ׁשֶ ֵאם ָהֶעְליֹוָנה ָהֶאְמָצִעי, ׁשֶ
ֲארּו ֲחָכִמים, ֵאיֶזהּו ָחָכם?  ִהיא ּזַֹהר, ּובֹו ּבֵ ׁשֶ
ֵלב  ִאיר ּבְ ּמֵ ָבר. ְוהּוא ַהּזַֹהר ׁשֶ ָבר ִמּתֹוְך ּדָ ִבין ּדָ ַהּמֵ
ה  ל ַמֲעׂשֵ ל"ב ֱאלִֹהים ׁשֶ ֱאָמן, זֹוֵהר ּבְ ָהרֹוֶעה ַהּנֶ
ית. ְוָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי ִנְקָרא ֶעְליֹון ַעל  ְבֵראׁשִ
אן,  ה ִמּכָ לֹׁשָ אן ּוׁשְ ה ִמּכָ לֹׁשָ ת ָהְרִקיִעים, ׁשְ ׁשֶ ׁשֵ
ִביִעי ְלָכל  ה, ּוׁשְ לֹׁשָ ְ ֶאְמַצע, ְרִביִעי ְלָכל ַהׁשּ ְוהּוא ּבָ

ה, ְוָעָליו ֶנֱאַמר  ָ ׁשּ ִ ְקָרא ֱאלִֹהים  (בראשית א)ַהׁשּ ַוּיִ
ְך  ּלֹא ָקָרא ּכָ ֶ ָמִים, ּכֹוֵלל ֵאׁש ּוַמִים, ַמה ׁשּ ָלָרִקיַע ׁשָ

ֱאָמן לִ  ׁש, ְוָהרֹוֶעה ַהּנֶ א לֹו ַמּמָ ָאר ָהְרִקיִעים, ֶאּלָ ׁשְ
ְדיֹוְקנֹו.    ּבִ

ּפָתַח וְָאמַר רִּבֹון עָלְמִין יְהֵא רַעֲוָא ּדִילָךְ לְַאכְלְלָא עִּלָאִין וְתַּתָאִין 
ּבְסִפְרָא ּדָא. ּולְאְִׁשּתַּכְחָא ּכָל חַד וְחַד ּבֵּה ּבֵין ּבִכְתִיבָה ּבֵין 

ּורָא, ּבְחֵילָא ּדִׁשְמָךְ יהו'ה ּובְכָל הַוְיָן ּדְנָהֲרִין מִּנֵּה, ּובְכָל ּבְדִּב
ׁשְמָהָן וְכִּנּויִין ּדִילֵּה ּדְכֻּלְהּו יַזְהִרּו מִּנֵּה. חכי יְהֹון ּכֻּלְהֹון עִּלָאִין 
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לֵּה ּכְזֹהַר וְתַּתָאִין ּדְאִדְּכְרּון ּבְהַאי חִּבּורָא, זְהִירִין מִׁשְּמָךְ ּומְהַוְיָן ּדִי
ּדְנָהִיר ּבִרְקִיעָא. וְהָב רְׁשּו לְכָל מָאן ּדְַאדְּכִיר ּבְסִפְרָא ּדָא ּבְחֵילָא 
ּדִׁשְמָךְ, לְאִזְּדַּמְנָא מִּיָד ּבֵּה ּכְהֶרֶף עַיִן לְגַּלָָאה ּבֵּה ּכָל חַד וְחַד מִּלִין 

י יְחִידָה ּבְגָלּותָא, לְַאנְהָרָא יַּקִירִין וְרָזִין ּגְנִיזִין, קַּמֵי ׁשְכִינְּתָא ּדְאִיהִ
מִׁשְּמָךְ ּבְהַאי חִּבּורָא ּולְאִתְחַּבְרָא עִּמָךְ ּבְהַאי חִּבּורָא, לְאִתְקַׁשְּרָא 

ּורְאִיתִיהָ לִזְּכֹר ּבְרִית  (בראשית מ)ּבֵּה לְגַּבָךְ ּבַּכְמָה קִׁשּּוטִין, לְקַּיִם ּבֵּה 
  עֹולָם. 

ַתח ְוָאַמר, ִרּבֹון ָהע ֹוָלִמים, ְיִהי ְרצֹוְנְך ְלַהְכִליל ּפָ
ל ֶאָחד  ה ּוְלַהְמִציא ּכָ ֶפר ַהּזֶ ּסֵ ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים ּבַ
ל  ּכַֹח ׁשֶ ִדּבּור, ּבַ ין ּבְ ְכִתיָבה, ּבֵ ין ּבִ ְוֶאָחד ּבֹו, ּבֵ
ּנּו, ּוְבָכל  ִאירֹות ִמּמֶ ּמְ ְמְך יהו"ה ּוְבָכל ַהֲהָויֹות ׁשֶ ׁשִ

נּ  מֹות ְוַהּכִ ֵ ּנּו. ִיְהיּו ַהׁשּ ם ַיְזִהירּו ִמּמֶ ּלָ ּכֻ ּלֹו, ׁשֶ ּוִיים ׁשֶ
ה  ִחּבּור ַהּזֶ רּו ּבַ ְזּכְ ּנִ ְחּתֹוִנים ׁשֶ ל ָהֶעְליֹוִנים ְוַהּתַ ּכָ
ִאיר  ּמֵ זַֹהר ׁשֶ ּלֹו ּכְ ְמְך ּוֵמַהֲהָויֹות ׁשֶ ִ זֹוֲהִרים ִמׁשּ
ה ֶפר ַהּזֶ ּסֵ יר ּבַ ַאְזּכִ ָרִקיַע. ְוֵתן ְרׁשּות ְלָכל ִמי ׁשֶ  ּבָ
ֶהֶרף ַעִין,  ד ּבֹו ּכְ ן ִמּיָ ּמֵ ְמְך, ְלִהְזּדַ ל ׁשִ ּכַֹח ׁשֶ ּבַ
ִדים ְוסֹודֹות  ָבִרים ִנְכּבָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּדְ ְלַגּלֹות ּבֹו ּכָ
לּות,  ּגָ ִהיא ְיִחיָדה ּבַ ִכיָנה, ׁשֶ ְ נּוִזים ִלְפֵני ַהׁשּ ּגְ
ְך  ר ִעּמְ ה ּוְלִהְתַחּבֵ ִחּבּור ַהּזֶ ְמְך ּבַ ִ ְלָהִאיר ִמׁשּ

ּוִטים, בַּ  ה ִקׁשּ ַכּמָ ר ּבֹו ֵאֶליְך ּבְ ֵ ה, ְלִהְתַקׁשּ ִחּבּור ַהּזֶ
ם ּבֹו  ִרית עֹוָלם.  (בראשית ט)ְלַקּיֵ   ּוְרִאיִתיָה ִלְזּכֹר ּבְ
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א נִיצֹוץ אִיהּו גַלְּגַל, ּכְמָה רָקִיעַ עִם נִיצֹוץ אִיהּו גִלְּגּול, רָקִיעַ ּבְלָ
דְאּוקְמּוהּו גַלְּגַל הּוא ׁשֶחֹוזֵר ּבָעֹולָם, ּדְַאחֲזִיר לְעָלְמָא, וְדָא פַתָח, 
וְלָא אִית לֵיּה הַרְּכָבָה בְגִלְּגּול, ּדְלֵית לֵיּה חַּיָה דְרָכִיב עֲלָּה, וְדָא 

ּדָרַךְ ּכֹכָב מִּיַעֲקֹב, ּדָרַךְ ּבֵין  )(במדבר כד יזׁשַרְבִיט הַּכֹכָב, ּדְאִּתְמַר ּבֵיּה 
ׁשְּתֵי חַּיֹות ּדְאִינּון צֵרִ"י, וְאִתְעֲבִיד וַּיִיצֶר, ּובְהֹון קָא ַאתְיָא ּבִתְרֵין 
ּגִלְּגּולִין, וְדָא ָאדָם ּדִיְצִירָה, ּדְקָמֵ"ץ אִיהּו ָאדָם ּדִּבְרִיָאה, וְכַד 

גֹו"ל, אִתְעֲבִיד ׁשַלְׁשֶלֶ"ת מְׁשּולָׁש ָאתָא בִתְלַת ּגִלְּגּולִין ּדְאִינּון סֶ
 ּבְהֹון, וְדָא ָאדָם ּדַעֲׂשִּיָה. 

וְהָכִי אִיהּו ׁשַרְבִיט ּדְכֹכָב, ּכַד אִיהּו עֹובֵר ּבֵין ׁשְּתֵי אֹופַּנִים ּדְאִינּון 
ׁשְבָ"א, אִתְעֲבִיד ׁשּורֻ"ק, ּדַרְּגָ"א, וְאִינּון ׁשַלְׁשֶלֶ"ת לְעִילָא, 

סֶגֹולְּתָ"א, ּדַרְּגָ"א לְתַּתָא בְׁשּורֻ"ק, ׁשְבָ"א צֵרִ"י, חֹלֵ"ם בְסֶגֹו"ל, ּבְ
ּכַד אִסְּתַּלִיק ּבְצֵרִ"י אִתְעֲבִיד סֶגֹולְּתָ"א, חִרֵ"ק ּדְנָחֲתָא בְצֵרִ"י 
אִתְעֲבִיד סֶגֹו"ל, וְכַד עָאל ּבִׁשְבָ"א אִתְעֲבִיד ׁשֻרֵ"ק, וְכֹּלָא נְקֻּדָה 

ילָא ּבְסֶגֹולְּתָ"א, חִרֵ"ק אִיהּו לְתַּתָא ּבְסֶגֹו"ל, חֲדָא, חֹלֵ"ם אִיהּו לְעִ 
ׁשּורֻק אִיהּו ּבְאֶמְצָעִיתָא ּכְגַוְונָא דָא ּו, הֶן ּכָל אֵּלֶה יִפְעַל אֵ"ל 

  . (איוב לב כט)ּפַעֲמַיִם ׁשָלֹׁש עִם ּגָבֶר 

  

  וע"ע בזוה"ק תרומה קע"א ע"ב, כוכבא דשרביטיא.

  ):תקון ל"ז, דף ע"ח(, ני זוהרתיקובזוהר  
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האות שיהיה בעולם על ידי התגלות קשת וכוכב לפני ביאת 
  המשיח, שיסמל את חורבן רומי וקושטאנדינא.

ּתְהֹו"ם אִיהּו הַּמָוְ"ת, לְגַּבֵיּה צָרִיךְ ּפְרִיעָה ּבְַאּטִיפּו דִדְמָא, וְעַד 
א, וְלָא יְהֵא אֹות ּדְאִתְּפַרַע הַאי ּפְרִיעָה אִיהִי לָא אִתְּגַלְיָיא ּבְעָלְמָ

ּבְעָלְמָא, וְרָזָא דְמִּלָה ּכַד אִתְעַּבַר מִינָּה עָרְלָה ּופְרִיעָה רֹומִי 
וְקּוׁשְטַאנְדִינָא, מִּיָד אִתְּגַלְיָיא אֹות ּבְעָלְמָא, לְהַהּוא דְאִּתְמַר ּבֵיּה 

(מיכה ז יּה קְרָא וְזֶה ּלְךָ הָאֹות ּכִי ָאנֹכִי ׁשְלַחְּתִיךָ, לְקַיְימָא ּבֵ (שם ג יב)

 ּכִימֵי צֵאתְךָ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם ַארְאֶּנּו נִפְלָאֹות.  טו)

ִריָעה ִעם  ֶו"ת, ֵאָליו ָצִריְך ּפְ הֹו"ם ִהיא ַהּמָ ּתְ
ִריָעה ַהּזֹו, ִהיא לֹא  ְפַרַעת ַהּפְ ּנִ ם, ְוַעד ׁשֶ ַפת ּדָ ַהּטָ
עֹוָלם, ְוסֹוד ה ָבעֹוָלם ְולֹא ִתְהֶיה אֹות ּבָ ּלָ  ִמְתּגַ
ה ָעְרָלה ּוְפִריָעה, רֹוָמא  ּנָ עֹוְבִרים ִמּמֶ ׁשֶ ָבר, ּכְ ַהּדָ
עֹוָלם ְלאֹותֹו  ה ָהאֹות ּבָ ּלָ ד ִמְתּגַ ָטאְנִדיָנא, ִמּיָ ְוקּוׁשְ
יְך,  ַלְחּתִ י ָאֹנִכי ׁשְ ְך ָהאֹות ּכִ ֱאַמר ּבֹו ְוֶזה ּלְ ּנֶ ׁשֶ
יֵמי ֵצאְתְך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים  תּוב ּכִ ם ּבֹו ַהּכָ ְלַקּיֵ

  ֶאּנּו ִנְפָלאֹות. ַאְר 

ּובְגִין ּדָא אֶלְעָזָר ּבְרִי לָא תִצְּפֵי לְרַגְלָא דִמְׁשִיחָא עַד ּדְתֶחְזֵי קֶׁשֶת 
ּבְגַּוְונֹוי נְהִירִין, אֹו ַעד ּדְאִתְּגַלְיָיא אֹות ּבְעָלְמָא, מַאי אֹות. אֶּלָא 

ית, ּומִּיָד וְקָם , ּדָא ָאת י' אֹות ּבְרִ(במדבר כד יז)ּדָרַךְ ּכֹכָב מִּיַעֲקֹב 
וַיְהִי בִיׁשֻרּון  (דברים לג ה)ׁשֵבֶט מִּיִׂשְרָאֵל לְגַּבָּה, הַהּוא דְאִּתְמַר ּבֵיּה 

  , (חסר)מֶלֶךְ 
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יַח,  ה ְלַרְגֵלי ָמׁשִ ַצּפֶ ִני, ַאל ּתְ ּום ֶזה, ֶאְלָעָזר ּבְ ּוִמׁשּ
ִאיִרים, אֹו ַעד  ְגָוֶניָה ַהּמְ ת ּבִ ׁשֶ ְרֶאה ֶאת ַהּקֶ ּתִ ַעד ׁשֶ
ַרְך  א ּדָ ה אֹות? ֶאּלָ עֹוָלם. ַמה ּזֶ ה אֹות ּבָ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ
ד ְוָקם  ִרית. ּוִמּיָ ֲעקֹב, זֹו ָהאֹות י', אֹות ּבְ ּכָֹכב ִמּיַ
ֱאַמר ּבֹו ַוְיִהי  ּנֶ ָרֵאל ֵאֶליָה, אֹותֹו ׁשֶ ׂשְ ֶבט ִמּיִ ׁשֵ

רּון ֶמֶלְך.    ִביׁשֻ

  ):דף רס"ט ע"ב(זוה"ק פרשת ואתחנן,  

ים ילחמו עם הרשעים בעת קץ, וינקמו בהם הכוכבים מן השמ
על הצרות והטביחות שעשו לעם ישראל במשך הגלות, ובזאת 

 יתגדל ויתקדש שמו הגדול:

אֹורּו מֵרֹוז ָאמַר מַלְַאךְ יְיָ' וְגֹו'. ּתָא  (שופטים ה)ּפָתַח רִּבִי אֲחָא וְָאמַר 
עֲתָא ּדְמַלְּכָא קַּדִיׁשָא חֲזֵי, הַאי קְרָא רָזָא הּוא ּבְרָזִין עִּלָאִין. ּבְׁשַ

מָסַר ּבֵיתֵיּה ּבִידָא ּדְמַטְרֹונִיתָא ּכָל זַיְינִין וְרּומְחִין ּובַלֵיסְטְרָאֹות 
ּדִילֵיּה ַאפְקִיד ּבִידָהָא, וְכָל אִיּנּון מַגִיחֵי קְרָבָא ּדִילֵיּה ַאפְקִיד 

ׁשֶּלִׁשְלֹמֹה ׁשִׁשִּים  הִּנֵה מִּטָתֹו (שיר השירים ג)עִּמָּה. הֲדָא הּוא דִכְתִיב, 
ּגִּבֹורִים סָבִיב לָּה מִּגִּבֹורֵי יִׂשְרָאֵל, וְהָא אֹוְקמּוהָ, וְכַד אֲגַח קּודְׁשָא 
ּבְרִיךְ הּוא קְרָבָא, ּבְאִיּנּון ּגִּבֹורִין מַגִיחֵי קְרָבָא ּדְקָָאמַרָן ַאָגח, 

 וְאִיּנּון אִקְרּון מְלּוּמְדֵי מִלְחָמָה. 

י ַתח ַרּבִ אֹורּו ֵמרֹוז ָאַמר  (שופטים ה)ָאָחא ְוָאַמר,  ּפָ
ה הּוא סֹוד  סּוק ַהּזֶ ַמְלַאְך ה' ְוגֹו'. ּבא ּוְרֵאה, ַהּפָ
דֹוׁש ָמַסר  ֶלְך ַהּקָ ַהּמֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּסֹודֹות ָהֶעְליֹוִנים. ּבְ ּבַ
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ִין ְוָהְרָמִחים  ֵלי ַהּזַ ל ּכְ ִביָרה, ּכָ יֵדי ַהּגְ יתֹו ּבִ ֶאת ּבֵ
יְסטְ  ּלִ ָיֶדיָה, ְוָכל אֹוָתם ְוַהּבַ ּלֹו ִהְפִקיד ּבְ ָראֹות ׁשֶ

תּוב  ּכָ ּה. ֶזהּו ׁשֶ ּלֹו ִהְפִקיד ִעּמָ ָרב ׁשֶ (שיר לֹוֲחֵמי ַהּקְ

ּבִֹרים ָסִביב  השירים ג) ים ּגִ ִ ׁשּ לֹמֹה ׁשִ ׁשְ ּלִ תֹו ׁשֶ ִהּנֵה ִמּטָ
ְלָחם  ּנִ ְרׁשּוָה. ּוְכׁשֶ ָרֵאל, ַוֲהֵרי ּפֵ ּבֵֹרי ִיׂשְ ָלּה ִמּגִ

ד ּבֹוִרים ַהּקָ ְקָרב, ִעם אֹוָתם ַהּגִ רּוְך הּוא ּבִ ֹוׁש ּבָ
ָאַמְרנּו הּוא ִנְלָחם, ְוֵהם ִנְקָרִאים  ָרב ׁשֶ לֹוֲחֵמי ַהּקְ

ֵדי ִמְלָחָמה.    ְמֻלּמְ

מִן ׁשָמַיִם נִלְחָמּו הַּכֹוכָבִים מִּמְסִּלֹותָם נִלְחֲמּו עִם  (שופטים ה)ּכְתִיב 
ׁשַעֲתָא ּדְאִתְנְדִיבּו יִׂשְרָאֵל לְגַּלָָאה רְׁשִימָא  סִיסְרָא וְגֹו'. ּותְנָן, ּבְהַאי

קַּדִיׁשָא ּבִבְׂשָרֵהֹון, ּכְדֵין הַאי חֶרֶב נֹוקֶמֶת נְקַם ּבְרִית, ּכָנַׁש ּכָל 
חֵילָא ּדִילֵיּה, וְכָל זַיְינִין, וְכָל אִיּנּון מַגִיחֵי קְרָבָא, לְַאּגָחָא קְרָבָא 

סְרָא. וְכֹוכָבַּיָיא הֲוֹו אֹוׁשְדִין נּורָא מִלְעֵיּלָא. ּדְסִי (נ"א דסיהרא)עִּמֵיּה 
וְָאמַר רִּבִי ׁשִמְעֹון, ּכָל ּכֹוכָב וְכֹוכָב אִית לֵיּה ׁשְמָא ּבִלְחֹודֹוי, 

  וְכֻּלְהּו ּבִׁשְמָהָן אִקְרּון. 

תּוב  ַמִים ִנְלָחמּו ַהּכֹוָכִבים  (שופטים ה)ּכָ ִמן ׁשָ
ִסּלֹוָתם ִנְלֲחמּו ִעם ָעה  ִמּמְ ָ ׁשּ ִנינּו, ּבַ ִסיְסָרא ְוגֹו'. ְוׁשָ

דֹוׁש  ם ַהּקָ ָרֵאל ְלַגּלֹות ֶאת ָהרֹׁשֶ בּו ִיׂשְ ִהְתַנּדְ ַהּזֹו ׁשֶ
ָרם, ָאז זֹו  ְבׂשָ ִרית,  (ויקרא כו)ּבִ ֶחֶרב ֹנֶקֶמת ְנַקם ּבְ

ִין ְוָכל אֹוָתם  ֵלי ַהּזַ ל ֵחילֹוֶתיָה ְוָכל ּכְ ָסה ֶאת ּכָ ּנְ ּכִ
ָרב לְ  ְקָרב ִעם לֹוֲחֵמי ַהּקְ ֵחם ּבִ ִסיְסָרא,  (הלבנה)ִהּלָ
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י  ְוַהּכֹוָכִבים ָהיּו ׁשֹוְפִכים ֵאׁש ִמְלַמְעָלה. ְוָאַמר ַרּבִ
ם  ם ְלַבּדֹו, ְוֻכּלָ ל ּכֹוָכב ְוכֹוָכב ֵיׁש לֹו ׁשֵ ְמעֹון, ּכָ ׁשִ

מֹות.  ׁשֵ   ִנְקָרִאים ּבְ

ּוקְמָא ּדְבָנַי. ּתְרֵי ָאמַר לֹון קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, אִתְעַּתְדּו לְנַקְמָא נ
נּוקְמֵי אֲנָא זַּמִין ְלאִתְּפָרְעָא מִּנַיְיהּו. חַד נּוקְמָא ּדְׁשִית מְָאה 
רְתִיכִין ּדְאֹוזִיף לֵיּה לְרַבְרְבָא ּדְמִצְרָאֵי, ּבְגִין לְַאגָחָא קְרָבָא ּבְהּו 

ּבָחּור וְכֹל רֶכֶב וַּיִּקַח ׁשֵׁש מֵאֹות רֶכֶב  (שמות יד)ּבְיִׂשְרָאֵל. ּדִכְּתִיב, 
מִצְרָיִם. וְחַד נּוקְמָא ּדְבָנַי, ּדְעָאקּו לְהּו עַד הַׁשְּתָא. ּובְגִין ּכַךְ 
אִתְּדָנּו ּבִתְרֵין ּדִינִין, חַד ּבְמַּיָיא, וְחַד ּבְאֶׁשָּא. ּבְמַּיָיא, ּדִכְּתִיב, 

  כָבִים מִּמְסִּלֹותָם. נַחַל קִיׁשֹון ְּגרָפָם. ּבְאֶׁשָּא, ּדִכְּתִיב הַּכֹו (שופטים ה)

נּו ִלְנקֹם ֶאת  ּמְ רּוְך הּוא, ִהְזּדַ דֹוׁש ּבָ ָאַמר ָלֶהם ַהּקָ
ַרע ֵמֶהם.  י ְנָקמֹות ֲאִני ָעִתיד ְלִהּפָ ּתֵ ַני. ׁשְ ִנְקַמת ּבָ
ר  ַ ִהְלָוה ַלׂשּ בֹות ׁשֶ ׁש ֵמאֹות ֶמְרּכָ ל ׁשֵ ְנָקָמה ַאַחת ׁשֶ

ֵדי ְלִהלָּ  ְצִרים ּכְ ל ַהּמִ דֹול ׁשֶ ְקָרב ִעם ַהּגָ ֵחם ּבִ
תּוב  ּכָ ָרֵאל, ׁשֶ ׁש ֵמאֹות ֶרֶכב  (שמות יד)ִיׂשְ ח ׁשֵ ּקַ ַוּיִ

ִנים  ל ַהּבָ חּור ְוֹכל ֶרֶכב ִמְצָרִים. ּוְנָקָמה ַאַחת ׁשֶ ּבָ
ְך ִנּדֹונּו  ּום ּכָ ו. ּוִמׁשּ ֵהִציקּו ָלֶהם ַעד ַעְכׁשָ י, ׁשֶ ּלִ ׁשֶ

ֵני ִדיִנים  ׁשְ אֵ  -ּבִ ַמִים ְוֶאָחד ּבְ ַמִים, ֶאָחד ּבְ ׁש. ּבְ
תּוב  ּכָ תּוב  (שופטים ה)ׁשֶ ּכָ ֵאׁש, ׁשֶ ָרָפם. ּבְ ַנַחל ִקיׁשֹון ּגְ

ִסּלֹוָתם.    ַהּכֹוָכִבים ִמּמְ
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ּובְאִיּנּון ּכֹכָבַיָיא, אִית ּכֹכָבָא חַד ּדְלָא ָאתָא לְהַהּוא נּוקְמָא, 

ר ּכֹכָבַיָיא וְאִתְלַּטְּיָא לְעָלְמִין, ּדְכַד ׁשָארֵי לְַאנְהָרָא, ָאתָאן ׁשְַא
ּובַלְעִין לֵיּה, ּולְכָל סִיעָתָא ּדִילֵיּה, וְאִתְאֲבִידּו ּכֻּלְהּו ּכַחֲדָא. ּכְמָה 
דְַאּתְ ָאמֵר, אֹורּו מֵרֹוז ָאמַר מַלְַאךְ יְיָ'. וְכִי רְׁשּות אִית לְמַלְָאכָא 

ע מַלְַאךְ וַּיִּסַ (שמות יד)ּבְהַאי. אֶּלָא ּדָא הּוא מַלְָאךְ, ּדִכְּתִיב ּבֵיּה 
הָאֱלֹהִים הַהֹולֵךְ לִפְנֵי מַחֲנֵה יִׂשְרָאֵל. וְדָא הּוא ּדְכָל קְרָבִין ּדִילֵיּה 

   (דף ע"ר ע"א)אִיּנּון. 

ּלֹא ָבא  ּוְבאֹוָתם ַהּכֹוָכִבים ֵיׁש ּכֹוָכב ֶאָחד ׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ל ְלעֹוָלִמים, ׁשֶ ָקָמה, ְוִהְתַקּלֵ ְלאֹוָתּה ַהּנְ

ָאר ַהּכֹוָכִבים ּובֹוְלִעים  ַמְתִחיל ְלָהִאיר, ִאים ׁשְ ּבָ
מֹו  ם אֹוְבִדים ַיַחד, ּכְ ל ִסיָעתֹו, ְוֻכּלָ אֹותֹו ְוֶאת ּכָ
ֱאַמר אֹורּו ֵמרֹוז ָאַמר ַמְלַאְך ה'. ְוִכי ֵיׁש ְרׁשּות  ּנֶ ׁשֶ
תּוב ּבֹו  ּכָ ְלָאְך ׁשֶ א ֶזה הּוא ַהּמַ ֶזה? ֶאּלָ ְלַמְלָאְך ּבָ

ע ַמְלַאךְ  (שמות יד) ּסַ ָהֱאלִֹהים ַההֵֹלְך ִלְפֵני ַמֲחֵנה  ַוּיִ
ּלֹו.  ָרבֹות ֵהן ׁשֶ ל ַהּקְ ּכָ ָרֵאל. ְוֶזה הּוא ׁשֶ   ִיׂשְ

  זוהר חדש סוף פרשת בלק, דף רי"ב

מאמר ארוך בו מוזכר הפסוק 'דרך כוכב' כמה פעמים. מדבר 
  על הפחד העצום שיהיה בעולם בעת התגלות המשיח:
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ין יַעַבְרּון, ּכְדֵין קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא יִתְעַר לְבָתַר ּדְאִינּון ּתִׁשְעָה יַרְחִ
לְמָׁשִיחַ ּדָא, וְיַּפֵיק לֵיּה מִּגִנְּתָא דְעֵדֶן. וְהַהּוא יֹומָא ּדְיִּפֹוק, יִזְּדַעְזַע 

 ּכָל עָלְמָא, ּדְיַחְׁשְבּו ּכָל ּבְנֵי עָלְמָא ּדִימּותּון. 

ָעה ְיָרחִ  ׁשְ ַעְברּו אֹוָתם ּתִ ּיַ דֹוׁש ַאַחר ׁשֶ ים, ָאז ַהּקָ
ה, ְויֹוִציא אֹותֹו  יַח ַהּזֶ ׁשִ רּוְך הּוא ָיִעיר ֶאת ַהּמָ ּבָ
ל  ְעַזע ּכָ ֵצא, ִיְזּדַ ּיֵ ן ָהֵעֶדן. ְוַהּיֹום ַההּוא ׁשֶ ִמּגַ

מּותּו.  ּיָ ֵני ָהעֹוָלם ׁשֶ ל ּבְ בּו ּכָ ְחׁשְ ּיַ   ָהעֹוָלם, ׁשֶ

עָרֹות צּורִים ּובִמְחִילֹות ּובָאּו ּבִמְ  (ישעיה ב)וְעַל הַהּוא יֹומָא ּכְתִיב, 
עָפָר מִּפְנֵי ּפַחַד ה'. ּדָא ׁשְכִינְּתָא, ּדְתֵירֹום מֵהַהּוא זִימְנָא וָאֵילָךְ, 
ּומָׁשִיחַ ּבַהֲדָּה. ּומֵהֲדַר ּגְאֹונֹו, ּדָא מָׁשִיחַ. ּבְקּומֹו לַעֲרֹץ הָָארֶץ. 

ּודָה יְקַּבֵץ וְגו'. ּדָא וְָאסַף נִדְחֵי יִׂשְרָאֵל ּונְפֻצֹות יְה (שם יא)ּכְדֵין 
ּבְׁשִּתִין ׁשְנִין ּדְאֶלֶף ׁשְתִיתָָאה, וְיֵהֲכּון לְבָתַר ּדְיַעֲבֵיד לֹון קּודְׁשָא 

  ּבְרִיךְ הּוא ּכַּמָה נִּסִין. 

תּוב,  ְמָערֹות  (ישעיה ב)ְוַעל ַהּיֹום ַההּוא ּכָ ּוָבאּו ּבִ
ַחד ה'. זוֹ  ֵני ּפַ ִכיָנה,  ֻצִרים ּוִבְמִחּלֹות ָעָפר ִמּפְ ְ ַהׁשּ

ּה. ּוֵמֲהַדר  יַח ִעּמָ רּום ֵמאֹותֹו ְזַמן ְוֵאיָלְך, ּוָמׁשִ ּתָ ׁשֶ
אֹונֹו  יַח  -ּגְ קּומֹו ַלֲערֹץ ָהָאֶרץ. ָאז  -ֶזה ָמׁשִ (שם ּבְ

ץ ְוגֹו'.  יא) ָרֵאל ּוְנֻפצֹות ְיהּוָדה ְיַקּבֵ ְוָאַסף ִנְדֵחי ִיׂשְ
ל ָהֶאֶלף ַהׁשִּ  ָנה ׁשֶ ים ׁשָ ִ ׁשּ ׁשִ י, ְוֵיְלכּו ַאַחר ֶזה ּבְ ִ ׁשּ

ים.  ה ִנּסִ ּמָ רּוְך הּוא ּכַ דֹוׁש ּבָ ה ָלֶהם ַהּקָ ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ
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ץ ַמִים ָוָ‡ר∆ ‰ ׁשָ ׂש≈ ם עו… ≈ ִעם ַ‰ׁשּ ְזִרי מ≈   ע∆

  ספר

  זוהר הכוכב
  חלק ב'

  

 ומפרשיהם ך"תנ מאמרי לקטנו בו

 ענין על, ועוד ן"רמב ם"רמב מדרשים

, המשיח ביאת לפני הכוכב התגלות

 ונהיה, ממש בקרוב לזה כהשנז ת"השי

 ובזכות, אחד בלב אחד איש כולנו

 נגאל הקדוש הזוהר ולימוד האחדות

  אמן בימינו במהרה ברחמים
  

  

  
ָלִמי"ָצ ָי  י "ִמְפַעל ַ‰ּז…ַ‰ר ָ‰עו… ר ַעל ְי„≈   ‡ ָל‡ו…

  תובב"‡ בת יםבעי‰"ק 
  לפ"ק ‡' ‡לול ‰'תשע"ו

  ו"תשע תמוז ט"י'  ‰"ע יעקב רבי בת רוז‰ מרת "לע
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  ספר

  הכוכבזוהר 
  חלק ב'

  

  

  ספר עמוס, פרק ט'

הקב"ה השולט בשמים ובארץ יקרא למימי הים וישפכם על 
הארץ. חלקים גדולים מן העולם ישקעו תחת פני המים. לא 

תר מפני פחד ה' ומהדר גאונו בשום מחבוא יוכלו לנוס ולהסת
בכל מקום ובכל סוג שהוא. יהיה הרג גדול ברשעים בלא שריד 

  ופליט ובאותו זמן יקים ה' את מלכות בית דוד.

ַח, ַוּיֹאֶמר ַהְך  (א) ְזּבֵ ב ַעל ַהּמִ ָרִאיִתי ֶאת ד' ִנּצָ
רֹאׁש כֻּ  ים, ּוְבַצַעם ּבְ ּפִ ְפּתֹור ְוִיְרֲעׁשּו ַהּסִ ם, ַהּכַ ּלָ

ֶחֶרב ֶאֱהרֹג. לֹא ָינּוס ָלֶהם ָנס, ְולֹא   ְוַאֲחִריָתם ּבַ
ִליט: ֵלט ָלֶהם ּפָ אֹול   (ב)  ִיּמָ רּו ִבׁשְ ם  - ִאם ַיְחּתְ ָ ִמׁשּ

ַמִים  ָ ֵחם, ְוִאם ַיֲעלּו ַהׁשּ ם אֹוִריֵדם: -ָיִדי ִתּקָ ָ  (ג)  ִמׁשּ
ְרֶמל  רֹאׁש ַהּכַ ׂש  -ְוִאם ֵיָחְבאּו ּבְ ם ֲאַחּפֵ ָ ִמׁשּ

ם ּולְ  ַקְרַקע ַהּיָ ֶגד ֵעיַני ּבְ ְתרּו ִמּנֶ ים. ְוִאם ִיּסָ  - ַקְחּתִ
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ָכם: ָחׁש ּוְנׁשָ ה ֶאת ַהּנָ ם ֲאַצּוֶ ָ ִבי  (ד) ִמׁשּ ְ ְוִאם ֵיְלכּו ַבׁשּ
ה ֶאת ַהֶחֶרב  -ִלְפֵני ֹאְיֵביֶהם  ם ֲאַצּוֶ ָ ִמׁשּ

מֹוג  (ה) ַוֲהָרָגַתם...: ָאֶרץ ַוּתָ ָבקֹות ַהּנֹוֵגַע ּבָ ַוד' ַהּצְ
ְקָעה ְואָ  ּה ְוׁשָ ּלָ ֵבי ָבּה ְוָעְלָתה ַכְיֹאר ּכֻ ל יֹוׁשְ ְבלּו ּכָ

יֹאר ִמְצָרִים: תֹו  (ו) ּכִ ַמִים ַמֲעלֹוָתיו ַוֲאֻגּדָ ָ ַהּבֹוֶנה ַבׁשּ
ֵני  ֵכם ַעל ּפְ ּפְ ׁשְ ם ַוּיִ ַעל ֶאֶרץ ְיָסָדּה, ַהּקֵֹרא ְלֵמי ַהּיָ

מֹו... ְמלָ  (ח)ָהָאֶרץ, ה' ׁשְ ּמַ ָכה ִהּנֵה ֵעיֵני ד' ה' ּבַ
ֵני ָהֲאָדָמה, ֶאֶפס  י ֹאָתּה ֵמַעל ּפְ ַמְדּתִ ָאה ְוִהׁשְ ַהַחּטָ
ית ַיֲעקֹב, ְנֻאם  ִמיד ֶאת ּבֵ ֵמיד ַאׁשְ י לֹא ַהׁשְ ּכִ

ה ַוֲהִנעֹוִתי ְבָכל ַהּגֹוִים  (ט) ה': י ִהּנֵה ָאֹנִכי ְמַצּוֶ ּכִ
ָבָרה, ְולֹא ִיּפֹול  ּכְ ר ִיּנֹוַע ּבַ ֲאׁשֶ ָרֵאל ּכַ ית ִיׂשְ ֶאת ּבֵ

י,  (י)  ְצרֹור ָאֶרץ: ֵאי ַעּמִ ֶחֶרב ָימּותּו ּכֹל ַחּטָ ּבַ
ֲעֵדינּו  ים ּבַ יׁש ְוַתְקּדִ ָהֹאְמִרים לֹא ַתּגִ

ִויד   (יא)  ָהָרָעה: ת ּדָ ּיֹום ַההּוא ָאִקים ֶאת ֻסּכַ ּבַ
ְרֵציֶהן, ַוֲהִרֹסָתיו ָאִקים,  י ֶאת ּפִ ַהּנֶֹפֶלת, ְוָגַדְרּתִ

יֵמי עֹוָלם:   ּוְבִניִתיָה ּכִ

  ספר יואל פרק ג'

  לאלה שזועקים אל ה' בכל לבם: בירושלים תהיה פליטה
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ַהר  י ּבְ ֵלט, ּכִ ם ה' ִיּמָ ׁשֵ ר ִיְקָרא ּבְ ... ְוָהָיה ּכֹל ֲאׁשֶ
ר ָאַמר ה',  ֲאׁשֶ ְהֶיה ְפֵליָטה ּכַ ם ּתִ ַלִ ִצּיֹון ּוִבירּוׁשָ

ר ה' קֵֹרא: ִריִדים ֲאׁשֶ ְ   ּוַבׂשּ

  ספר ישעיה פרק ד':

ם ָקדֹוׁש ְוהָ  ַלִ ירּוׁשָ ִצּיֹון ְוַהּנֹוָתר ּבִ ָאר ּבְ ׁשְ ָיה ַהּנִ
ם: ָלִ ירּוׁשָ ים ּבִ תּוב ַלַחּיִ ל ַהּכָ   ֵיָאֶמר לֹו ּכָ

  בספר עובדיה:

ית  ְהֶיה ְפֵליָטה ְוָהָיה קֶֹדׁש, ְוָיְרׁשּו ּבֵ ּוְבַהר ִצּיֹון ּתִ
יֶהם:   ְוָהָיה ֵבית ַיֲעקֹב ֵאׁש, (יח)ַיֲעקֹב ֵאת מֹוָרׁשֵ

ו ְלַקׁש, ְוָדְלקּו ָבֶהם  ּוֵבית יֹוֵסף ֶלָהָבה, ּוֵבית ֵעׂשָ
ר:  ּבֵ י ה' ּדִ ו, ּכִ ִריד ְלֵבית ֵעׂשָ ַוֲאָכלּום. ְולֹא ִיְהֶיה ׂשָ

ו,  (כא) ּפֹט ֶאת ַהר ֵעׂשָ ַהר ִצּיֹון ִלׁשְ ִעים ּבְ ְוָעלּו מֹוׁשִ
לּוָכה:   ְוָהְיָתה ַלה' ַהּמְ

  צפניה פרק א'

חושך ואפילה ופחד גדול בעולם. בעת הגאולה יהיה יום 
פורענות גדולה לרשעים. לא יעזור להם עשרם וזהבם, חלק 
גדול מן העולם יחרב בקנאת ה' ואפו. יהיה בירור גדול בין 

  יושבי ירושלים מי באמת מאמין בה' ובהשגחתו.
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ּנֵרֹות,  (יב) ם ּבַ ַלִ ׂש ֶאת ְירּוׁשָ ֵעת ַהִהיא ֲאַחּפֵ ְוָהָיה ּבָ
י ְמֵריֶהם,  ּוָפַקְדּתִ ים ַהּקְֹפִאים ַעל ׁשִ ַעל ָהֲאָנׁשִ

ְלָבָבם לֹא ֵייִטיב ה' ְולֹא ָיֵרַע: ְוָהָיה  (יג)  ָהֹאְמִרים ּבִ
ים ְולֹא  ָמָמה, ּוָבנּו ָבּתִ יֶהם ִלׁשְ ה ּוָבּתֵ ּסָ ֵחיָלם ִלְמׁשִ

ּתּו ֶאת ֵייָנם: בּו, ְוָנְטעּו ְכָרִמים ְולֹא ִיׁשְ  (יד) ֵיׁשֵ
דֹול, ָקרֹוב ּוַמֵהר ְמֹאד. קֹול יֹום ָקרֹוב יֹום ה' ַהגָּ 

ּבֹור: ם ּגִ יֹום ֶעְבָרה ַהּיֹום ַההּוא,  (טו)  ה', ַמר צֵֹרַח ׁשָ
ְך  יֹום ָצָרה ּוְמצּוָקה, יֹום ׁשָֹאה ּוְמׁשֹוָאה, יֹום חֹׁשֶ

יֹום ׁשֹוָפר ּוְתרּוָעה,  (טז)  ַוֲאֵפָלה, יֹום ָעָנן ַוֲעָרֶפל:
ֻצרֹות ְועַ  ֹבהֹות:ַעל ֶהָעִרים ַהּבְ ּנֹות ַהּגְ  (יז)  ל ַהּפִ

י ַלה' ָחָטאּו.  ִעְוִרים, ּכִ ַוֲהֵצרִֹתי ָלָאָדם, ְוָהְלכּו ּכַ
ָלִלים: ּגְ ָעָפר ּוְלֻחָמם ּכַ ָמם ּכֶ ְך ּדָ ּפַ ם  (יח)  ְוׁשֻ ְסּפָ ם ּכַ ּגַ

יֹום ֶעְבַרת ה',  יָלם ּבְ ם ְזָהָבם לֹא יּוַכל ְלַהּצִ ּגַ
ל הָ  ָאֵכל ּכָ י ָכָלה ַאְך ּוְבֵאׁש ִקְנָאתֹו ּתֵ ָאֶרץ. ּכִ

ֵבי ָהָאֶרץ: ל יֹׁשְ ה ֵאת ּכָ   ִנְבָהָלה ַיֲעׂשֶ

  בספר עמוס פרק ה':

ה ָלֶכם יֹום  (יח) ה ּזֶ ים ֶאת יֹום ה', ָלּמָ ְתַאּוִ הֹוי ַהּמִ
ְך ְולֹא אֹור: ֵני  (יט) ה', הּוא חֹׁשֶ ר ָינּוס ִאיׁש ִמּפְ ֲאׁשֶ ּכַ

יִ  יר ָהֲאִרי ּוְפָגעֹו ַהּדֹב, ּוָבא ַהּבַ ת ְוָסַמְך ָידֹו ַעל ַהּקִ



  זו‰ר ‰כוכב
 

ע‰

ָחׁש: כֹו ַהּנָ ְך יֹום ה' ְולֹא אֹור,  (כ) ּוְנׁשָ ֲהלֹא חֹׁשֶ
  ְוָאֵפל ְולֹא ֹנַגּה לֹו:

הגאולה יהיה חורבן גדול בעולם, ההרים יפלו, ימים  לפני
  יגעשו וירתחו, ממלכות תתרסקנה

  תהלים, מזמור מ"ו

יפלו, ימים בעת הגאולה יהיה חורבן גדול בעולם, ההרים 
יגעשו וירתחו, ממלכות תתרסקנה, ובכל העולם יהיה פחד 
עצום וצרות גדולות. בירושלים עיר האלוקים תהיה הגנה 
מיוחדת לבוטחים בה' וחוסים בו. העצה להנצל היא על ידי 
בטחון בהשי"ת. ואז תהיה המלחמה האחרונה שלאחריה 
כלי  תשבתנה מלחמות מקרב הארץ, כמו כן ישרפו ויאבדו את

המלחמה מן הארץ. ושוב: העצה היא רק ביטחון בה' ומשגב בו 
בלבד. הקב"ה יתרומם ויתקדש בשמו על כל יושבי תבל. ור' 

גם מזמור ב' בענין מלחמת גוג ומגוג, כל האומות כנגד מלכות 
  ה' ומשיחו.

יר: )א ַח ִלְבֵני קַֹרח ַעל ֲעָלמֹות ׁשִ ֱאלִֹקים  (ב) ַלְמַנּצֵ
ַעל  (ג)ָועֹז, ֶעְזָרה ְבָצרֹות ִנְמָצא ְמֹאד:ָלנּו ַמֲחֶסה 

ֵלב  ָהִמיר ָאֶרץ ּוְבמֹוט ָהִרים ּבְ ן לֹא ִניָרא ּבְ ּכֵ
ים: ֶיֱהמּו ֶיְחְמרּו ֵמיָמיו, ִיְרֲעׁשּו ָהִרים  (ד) ַיּמִ

ַגֲאָותֹו ֶסָלה: חּו ִעיר ֱאלִֹקים,  (ה)  ּבְ ּמְ ָלָגיו ְיׂשַ ָנָהר ּפְ
ֵני ֶעְליֹון: ּכְ ּמֹוט,  ו)(  ְקדֹׁש ִמׁשְ ל ּתִ ּה ּבַ ִקְרּבָ ֱאלִֹקים ּבְ
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ָהמּו גֹוִים ָמטּו  (ז)  ַיְעְזֶרָה ֱאלִֹקים ִלְפנֹות ּבֶֹקר:
מּוג ָאֶרץ: קֹולֹו ּתָ ה' ְצָבקֹות  (ח) ַמְמָלכֹות, ָנַתן ּבְ

ב ָלנּו ֱאלֵֹקי ַיֲעקֹב ֶסָלה: ּגָ נּו, ִמׂשְ ְלכּו ֲחזּו  (ט) ִעּמָ
ּמוֹ  ם ׁשַ ר ׂשָ ָאֶרץ:ִמְפֲעלֹות ה' ֲאׁשֶ ית  (י)  ת ּבָ ּבִ ַמׁשְ

ץ  ר ְוִקּצֵ ּבֵ ת ְיׁשַ ִמְלָחמֹות ַעד ְקֵצה ָהָאֶרץ, ֶקׁשֶ
ֵאׁש: רֹף ּבָ י ָאֹנִכי  (יא)  ֲחִנית, ֲעָגלֹות ִיׂשְ ַהְרּפּו ּוְדעּו ּכִ

ָאֶרץ: ּגֹוִים ָארּום ּבָ ה' ְצָבקֹות  (יב) ֱאלִֹקים, ָארּום ּבַ
ב ָלנּו ֱאלֵֹקי ַיֲעקֹ  ּגָ נּו, ִמׂשְ   ב ֶסָלה:ִעּמָ

  פרשה א -סדר דברים  -חומש דברים  -מדרש רבה 

ְקָרא  ל ַהּמִ ר ַנְחָמן ָחַזְרנּו ַעל ּכָ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ ָאַמר ַרּבִ
ִעיר, ּוַמהּו  ׂשֵ ו ּבְ ָעַמד ַיֲעקֹב ִעם ֵעׂשָ ְולֹא ָמִצינּו ׁשֶ
ו ֵיׁש ִלי ְלַהֲעִמיד  ִעיָרה, ָאַמר לֹו ַעד ַעְכׁשָ ׂשֵ

ִין, ׁשֹוְפִטים ּומוֹ  ַרע ֵמאֹותֹו ָהִאיׁש, ִמּנַ יִעים ְלִהּפָ ׁשִ
ֱאַמר  ּנֶ ִעים וגו', ָאְמרּו (עובדיה א, כא)ׁשֶ : ְוָעלּו מֹוׁשִ

ל עֹוָלם  רּוְך הּוא ִרּבֹונֹו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָרֵאל ִלְפֵני ַהּקָ ִיׂשְ
ָידֹו, ָאַמר ָלֶהם ַעד  ִדים ָאנּו ּבְ ְעּבָ ַעד ָמַתי ְמׁשֻ

בֹוא אֹותֹו ַהּיוֹ  ּיָ תּוב ּבֹו ׁשֶ ּכָ ַרְך (במדבר כד, יז)ם ׁשֶ : ּדָ
ֵצא ּכֹוָכב  ּיֵ ׁשֶ ָרֵאל, ּכְ ׂשְ ֶבט ִמּיִ ֲעקֹב ְוָקם ׁשֵ ּכֹוָכב ִמּיַ

ֱאַמר  ּנֶ ִין, ׁשֶ ו, ִמּנַ ל ֵעׂשָ ֹו ׁשֶ רֹף ַקׁשּ ֲעקֹב ְוִיׂשְ (עובדיה ִמּיַ

: ְוָהָיה ֵבית ַיֲעקֹב ֵאׁש ּוֵבית יֹוֵסף ֶלָהָבה וגו'. א, יח)



  זו‰ר ‰כוכב
 

עז

ָעה ֲאִני מֹוִפיַע ָאַמר ַהקָּ  רּוְך הּוא אֹוָתּה ׁשָ דֹוׁש ּבָ
ִעים  ֱאַמר ְוָעלּו מֹוׁשִ ּנֶ ַמְלכּוִתי ְוֶאְמלְֹך ֲעֵליֶכם, ׁשֶ

ַהר ִצּיֹון וגו'.    ּבְ

  הרמב"ם הל' מלכים פרק י"א:

ביאת המשיח מפורשת בתורת משה רבינו עליו השלום בפרשת 
  בלק בפסוקים 'דרך ככב מיעקב' וכו'.

ִוד ַהּמֶ  יַח ָעִתיד ַלֲעמֹד ּוְלַהְחִזיר ַמלכּות ּדָ ׁשִ ֶלְך ַהּמָ
ׁש  ְקּדָ ָלה ָהִראׁשֹוָנה. ּובֹוֶנה ַהּמִ ְמׁשָ ָנּה ַלּמֶ ְלָיׁשְ
ִטים  ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ָרֵאל. ְוחֹוְזִרין ּכָ ץ ִנְדֵחי ִיׂשְ ּוְמַקּבֵ
ין  נֹות. ְועֹוׂשִ ָהיּו ִמּקֶֹדם. ַמְקִריִבין ָקְרּבָ ׁשֶ ָיָמיו ּכְ ּבְ

ּתֹוָרה. שְׁ  ָכל ִמְצָוָתן ָהֲאמּוָרה ּבַ ין ְויֹוְבלֹות ּכְ ִמּטִ
ה  ֵאינֹו ְמַחּכֶ ֵאינֹו ַמֲאִמין ּבֹו. אֹו ִמי ׁשֶ ְוָכל ִמי ׁשֶ
ְלַבד הּוא ּכֹוֵפר.  ָאר ְנִביִאים ּבִ ׁשְ ְלִביָאתֹו. לֹא ּבִ
ֲהֵרי ַהּתֹוָרה ֵהִעיָדה  נּו. ׁשֶ ה ַרּבֵ ּתֹוָרה ּוְבמׁשֶ א ּבַ ֶאּלָ

ֱאַמר ָעָליו שֶׁ  ב ה' ֱאלֶֹהיָך ֶאת  ג) -(דברים ל ּנֶ 'ְוׁשָ
ְצָך' ְוגֹו'  ב ְוִקּבֶ בּוְתָך ְוִרֲחֶמָך ְוׁשָ 'ִאם  ד) -(דברים ל ׁשְ

ָמִים' ְוגֹו'  ָ ְקֵצה ַהׁשּ ֲחָך ּבִ  ה) -(דברים ל ִיְהֶיה ִנּדַ
ּתֹוָרה  ים ּבַ ָבִרים ַהְמֹפָרׁשִ 'ֶוֱהִביֲאָך ה". ְוֵאּלּו ַהּדְ

ל  ֵהם ּכֹוְלִלים ֶאְמרּו ַעל ְיֵדי ּכָ ּנֶ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ּכָ
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א  ם ִנּבֵ ְלָעם ֶנֱאַמר ְוׁשָ ת ּבִ ָפָרׁשַ ִביִאים. ַאף ּבְ ַהּנְ
ִוד  הּוא ּדָ יַח ָהִראׁשֹון ׁשֶ ׁשִ ּמָ יִחים. ּבַ ׁשִ ֵני ַהּמְ ׁשְ ּבִ
יַח  ׁשִ ד ָצֵריֶהם. ּוַבּמָ ָרֵאל ִמּיַ יַע ֶאת ִיׂשְ הֹוׁשִ ׁשֶ

עֹוֵמד ִמבָּ  ָרֵאל ָהַאֲחרֹון ׁשֶ יַע ֶאת ִיׂשְ ּמֹוׁשִ ָניו ׁשֶ
ם הּוא אֹוֵמר  ַאֲחרֹוָנה]. ְוׁשָ 'ֶאְרֶאּנּו  יז) -(במדבר כד [ּבָ

ִוד.  ה' ֶזה ּדָ 'ֲאׁשּוֶרּנּו ְולֹא  יז) -(במדבר כד ְולֹא ַעּתָ
יַח.  ׁשִ ַרְך ּכֹוָכב  יז) -(במדבר כד ָקרֹוב' ֶזה ֶמֶלְך ַהּמָ 'ּדָ

ִוד.  ֲעקֹב' ֶזה ּדָ ָרֵאל'  יז) -כד  (במדברִמּיַ ׂשְ ֶבט ִמּיִ 'ְוָקם ׁשֵ
יַח.  ׁשִ ֲאֵתי מֹוָאב'  יז) - (במדבר כד ֶזה ֶמֶלְך ַהּמָ 'ּוָמַחץ ּפַ

ִוד. ְוֵכן הּוא אֹוֵמר  ְך ֶאת  ב) -(שמואל ב ח ֶזה ּדָ 'ַוּיַ
ֶחֶבל'  ֵדם ּבַ ֵני  יז) -(במדבר כד מֹוָאב ַוְיַמּדְ ל ּבְ 'ְוַקְרַקר ּכָ

ֶלְך ַהּמָ  ת' ֶזה ַהּמֶ ֱאַמר ּבֹו ׁשֵ ּנֶ יַח ׁשֶ  י) -(זכריה ט ׁשִ
ם ַעד ָים'.  לֹו ִמּיָ 'ְוָהָיה ֱאדֹום  יח) -(במדבר כד 'ּוָמׁשְ

ֱאַמר  ּנֶ ִוד. ׁשֶ ה' ֶזה ּדָ ִהי ֱאדֹום  יד) -(שמואל ב ח ְיֵרׁשָ 'ַוּתְ
ה' ְוגֹו'  יח) -(במדבר כד ְלָדִוד ַלֲעָבִדים' ְוגֹו'.  'ְוָהָיה ְיֵרׁשָ

ֶלְך ַהּמָ  ֱאַמר ֶזה ַהּמֶ ּנֶ יַח ׁשֶ 'ְוָעלּו  כא) -(עובדיה א ׁשִ
ַהר ִצּיֹון' ְוגֹו':  ִעים ּבְ   מֹוׁשִ

  כד -במדבר פרק  -רמב"ן 

. בעבור כי המשיח יקבץ נדחי ישראל מקצה הארץ דרך כוכב מיעקב  (יז)
 ימשילנו לכוכב הדורך ברקיע מקצה השמים כמו שנאמר בו (דניאל ז יג)
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כבר אנש אתה וגו' ואמר  וארו עם ענני שמיא
שהוא רואה לזמן רחוק שידרוך כוכב מקצה 
השמים ויקום ממנו שבט מושל ומחץ פאתי 
מואב וקרקר כל בני שת בן אדם שהוא אבי כל 
האומות והזכיר "פאתי מואב" להודיע לבלק כי 
עמו לא יפול ביד ישראל עתה אבל באחרית 
הימים לא ינצל מואב מיד השבט המושל בו 

פאתי מואב לומר כי זה השבט יקרקר כל וטעם 
בני שת ולא ינצל מואב מידו אע"פ שהם קצוצי 
  פאה ואין להם שם באומות ולא ילחמו בישראל

  אור החיים הקדוש

  כד - במדבר פרק  -במדבר אור החיים 

 דרך כוכב. כפל הדברים במלות שונות, גם כפל לומר אראנו ולא עתה וגו' (טז)
וגו', כל הנבואה במלך  וקרקרוגו'  ומחץוגו' גם כפל לומר  וקם שבטוגו' 

שאמרו  המשיח נאמרה, ויתבאר על פי דבריהם ז"ל (סנהדדין צח.)
בפסוק בעתה אחישנה זכו אחישנה לא זכו 
בעתה, והוא רחוק מופלג, וזה לך האות הן אנו 
בתחלת מאה הששית לאלף הששי, וכנגד ב' 

ר הכתוב, כנגד אם זכו אמר קצים אלו דב
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פירוש לדבר שאני עתיד לומר אבל אינו  אראנו
עתה בזמן זה אלא בזמן אחר ויכול להיות 

אם היו  (דב"ר פ"ב)שאינו רחוק כל כך, שאמרו ז"ל 
ישראל חוזרים בתשובה כמצטרך היו נגאלים 
מיד אפילו לא יעבור עליהם אלא יום אחד 

, וכנגד קץ בגלות דכתיב יענך ה' ביום צרה
כמו שצופה מרחוק, והוא  אשורנובעתה אמר 

כי הקץ של בעתה ארוך עד  ולא קרובאומרו 
וגו' פירוש זאת היא  דרךלמאד בעונות, ואומרו 

 הנבואה שאמר עליה אראנו וגו': 

הענין ושינוי הלשון, יתבאר ע"פ דבריהם  וכפל
 שאמרו שאם תהיה הגאולה (סנהדרין שם)ז"ל 

באמצעות זכות ישראל יהיה הדבר מופלא 
במעלה ויתגלה הגואל ישראל מן השמים 

, (ח"א קיט. וח"ג ריב:)במופת ואות כאמור בספר הזוהר 
מה שאין כן כשתהיה הגאולה מצד הקץ ואין 
ישראל ראויים לה תהיה באופן אחר ועליה 

שהגואל יבא עני ורוכב על חמור,  (זכרי' ט')נאמר 
ן כנגד גאולת אחישנה והוא מה שאמר כא

שהיא באמצעות זכות ישראל שרמז במאמר 
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שיזרח הגואל  דרך כוכבאראנו ולא עתה אמר 
מן השמים, גם רמז לכוכב היוצא באמצע 

, (שם)השמים לנס מופלא כאמור בספר הזוהר 
וכנגד גאולת בעתה שרמז במאמר אשורנו ולא 

פירוש שיקום  וקם שבט מישראלקרוב אמר 
חד מישראל כדרך הקמים בעולם דרך שבט א

ושפל אנשים יקים  (דניאל ג)טבע, על דרך אומרו 
עלה, שיבא עני ורוכב על חמור ויקום וימלוך 

  ויעשה מה שנאמר בסמוך: 

שיעד גאולת אחישנה שהיא ככוכב  וטעם
ליעקב וגאולת בעתה שהיא עני וכו' לישראל 
שהם כתות הצדיקים, נתכוון לומר שהמושג 

ר זה של ביאת הגואל ככוכב הוא כשתהיה לגד
הגאולה מפאת גדר הבינוני שבישראל שיטיבו 

דרך כוכב מעשיהם ויבא בזכותם, והוא אומרו 
, אבל ביאתו בדרך וקם שבט זה יהיה מיעקב

כשלא יטיבו מעשיהם כת הבינונים ולא יבא 
אלא מפאת כת הצדיקים שבהם, והוא אומרו 

  : וקם שבט מישראל
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וקם מיעקב על משיח בן דוד, ואומרו  רך כוכבד
  ירמוז על משיח בן אפרים שבט מישראל

מיעקב על משיח בן  דרך כוכברמז במאמר  עוד
וקם שבט דוד הרמוז בכוכב כנזכר, ואומרו 

ירמוז על משיח בן אפרים, והכוונה  מישראל
בזה כי אם ישראל יהיו בגדר שיהיו נקראים 

יאיר להם אלא משיח בן דוד אבל  יעקב לא
משיח בן אפרים ימות במלחמה ראשונה 

, אבל אם (סוכה נב.)שיהרגנו רומילוס כאומרם ז"ל 
ישראל יהיו כולן צדיקים שבשם ישראל יתכנו 
אז אפילו אותו שבט שהוא משיח הבא מאפרים 

פירוש תהיה לו תקומה לפני אויביו ולא  וקם
יוו גדולי ישראל יהרגנו רומילום. ותמצא שצ

לכוין בתפלתנו כשאנו אומרים  (ע"ח שער העמידה)
לישועתך קוינו וגו' לבקש רחמים על משיח בן 

  אפרים שלא יהיה נהרג במלחמה: 

(ב"ר . יתבאר על פי דבריהם ואומרו ומחץ וגו'

שאמרו כי ג' עמים אשר אמר ה' לאברהם  פמ"ד)
לבד מהז' שכבר הגיעו לפרק השג יד ישראל 

ם עמון ומואב ואדום, והם הרמוזים במאמר ה
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ומחץ פאתי קיני קניזי קדמוני, והוא אומרו 
פירוש המשיח האמור יאבד מואב ולא  מואב

ישאיר לו פאה בכל זויותיו, ולזה דקדק לומר 
  פאתי: 

ירמוז שיקדים דוד וימחצם וימדדם ומלך  או
המשיח יאבד פאותיו הנשארים מהם, וכנגד 

, ויחסם לשת לפי וקרקר כל בני שתעמון אמר 
שהם חשופי שת, ולפי ששמם יש בו מדת בושת 

  אמר וקרקר ולא אמר ומחץ: 

יכוון הכתוב לכללות כל האומות שכולן  או
באו משת ומכללם הם עמון, וטעם שפרט מואב 
לפי שהם שלחו אחריו ועמהם הוא מדבר לזה 
ביאר הדברים הנוגעים להם בפרטות. ואם 

מר והלא אין לישראל אלא עשרה אומות תא
ולמה אמר כל בני שת, הוא מה שגמר אומר 

וגו' ומעתה כל בני שת שבאו  והיה אדום ירשה
וקרקר כל בני לזכותם יטהרו לנו באדום, ולזה 

ולא אמר ומחץ כי לא יתאבדו כל האומות  שת
 (ישעי' סה)לעתיד לבא, ועליהם נאמר בנבואה 

  ה וגו': הנער בן מאה שנ



  זו‰ר ‰כוכב
 

פ„

  


