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ְרָחב ָיהּ -ִמן ּה ָעָנִני ַבּמֶ ַצר, ָקָראִתי ּיָ  .ַהּמֵ
Out of my straits I called upon the LORD; He answered me with great 
enlargement. 
This verse from Pslams 118:5 is a special connection to the power of the Shofar on Rosh Hashanah. 
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Rosha Hashanah –  
When you go to court, bring your best advocate 

Leviticus 23:24  
ר ֶאל " ּבֵ ֵני - ּדַ ָרֵאל, ֵלאמֹר: ּבְ חֶֹדׁש    ִיׂשְ תֹון ּבַ ּבָ ֶאָחד ַלחֶֹדׁש, ִיְהֶיה ָלֶכם ׁשַ ִביִעי ּבְ ְ ִזְכרֹון  -- ַהׁשּ

רּוָעה, קֶֹדׁש - ִמְקָרא  ּתְ "  
"Speak unto the children of Israel, saying: In the seventh month, in the first day of the month, shall be 
a solemn rest unto you, a memorial proclaimed with the blast of horns, a holy convocation" 

This is where God tells Moses to instruct the Israelites to be ready for Rosh Hashanah.  

On Rosh Hashanah Adam and Eve were created and on that day they sinned. That event brought 
judgment that is visited every year. Rosh Hashanah consists of two days of judgment but the Zohar tells 
us that it is considered as one long day. The first day is the evaluation of the state of our soul for the 
most significant impurities and the second day is for the lesser ones. 

From the Zohar, portion of Bo 

ים. ְוִאית   ַחּיִ יב ְלִסְטָרא ּדְ ַאְכּתִ ים, ּוָמֶות. ִאית ַמאן ּדְ ֵרין ִסְטִרין: ַחּיִ ין ּתְ ּוְבַההּוא יֹוָמא, ַקְייִמין ִאּלֵ
ֶאְמצָ  ְרָיא ּבְ ָעְלָמא ׁשַ ָמֶות. ּוְלִזְמִנין ּדְ יב ְלִסְטָרא ּדְ ַאְכּתִ ָעְלָמא,  ַמאן ּדְ ָאה ּבְ יָמא ַחד ַזּכָ ִעיָתא, ִאי ַקּיְ

יבוּ  הּו ַאְכּתִ ּלְ יָבא ַאְכַרע ָעְלָמא, ּכֻ ים. ְוִאי ַחד ַחּיָ יבּו ְלַחּיִ הּו ַקְייִמין ְוַאְכּתִ ּלְ ַאְכַרע ָעַלְייהּו, ּכֻ   ּדְ
 .ְלִמיָתה

"On that day, two sides exist: Life and Death. There are those written to life, and those written to death. 
And sometimes the world is between life and death. If a righteous one leads them then he 
makes everybody written for life. But if an evil person leads them then they all will be 
written to death." 

The life aspect means progress and success during the coming year. Death is the aspect of chaos, 
limitation and things that don't go well for us or to our benefits. 

Coming closer to a righteous person on Rosh Hashanah helps a person be written to the side of life. For 
many reasons, not everyone is able to do so. They may not know such a righteous person or they may 
live far from spiritual communities that can support them. Many souls form the Children of Israel are 
scattered all over the world and even far from the Zohar or connection book. This Zohar compilation is 
made also for them. 

The Torah instructed us to use the Shofar on Rosh Hashanah and every blast is very important. It breaks 
the Klipot around us that show our impurities. When our soul stands in front of the judge looking at its 
best, we are judged to life and have positive outcome. 

The purpose of this special Zohar for Rosh Hashanah is to connect us to the righteous of all righteous, 
Rabbi Shimon. He came to the world to open spiritual channels for us to keep the supernal light flow 
to this world. The Zohar discusses all spiritual events described in the Torah to give us the higher 
connection that we can not get otherwise.  
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When you scan this special Zohar that is all about Rosh Hashanah, it is like having Rabbi Shimon and 
his merits next to you standing in front of the judge. Even if you are with a righteous person on Rosh 
Hashanah and/or with other spiritual people, make a special effort to bring Rabbi Shimon with you to 
the others and bring them with you to the side of LIFE. 

Forward this PDF or a link to it to all your friends.  

May you have a blessed new year with the force of LIFE always with you. 

With love to all, 

Zion Nefesh 

http://DailyZohar.com 

. 
  

http://dailyzohar.com/
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 ָּפָרַׁשת ֹּבא 
 

י ַויֹּאֶמר ה' ֶאל מֹ  ְדּתִ י ֲאִני ִהְכּבַ ְרעֹה ּכִ ה ּבֹא ֶאל ּפַ ׁשֶ
ַתח ְוָאַמר, (תהלים פט)  י ְיהּוָדה ּפָ ֶאת ִלּבֹו ְוגֹו'. ַרּבִ
כּון.  ֶניָך ְיַהּלֵ אֹור ּפָ ֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ְתרּוָעה ה' ּבְ ַאׁשְ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ַדְרֵכי ַהּקָ ֵני ָאָדם ָלֶלֶכת ּבְ ה ְצִריִכים ּבְ ּמָ ּכַ

ְזּכּו ָבּה ָלעֹוָלם הּוא ְולִ  יִּ ֵדי ׁשֶ ֹמר ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ּכְ ׁשְ
ַמְעָלה  ּלְ ְטרּוִגים ׁשֶ ל ַהּקִ יל אֹוָתם ִמּכָ א, ּוְלַהּצִ ַהּבָ
ְמָצִאים ְמַקְטְרִגים  ּנִ מֹו ׁשֶ ֲהֵרי ּכְ ּום ׁשֶ ה, ִמׁשּ ּוַמּטָ
ם ִנְמָצִאים ְמַקְטְרִגים ְלַמְעָלה  ְך ּגַ ה, ּכָ עֹוָלם ְלַמּטָ ּבָ

עוֹ  ֵני ָאָדםׁשֶ  .ְמִדים ַעל ּבְ
 

ֶדֶרְך  ים ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ְוהֹוְלִכים ּבְ עֹוׂשִ אֹוָתם ׁשֶ
עֹוְמִדים  ה ָסֵנגֹוִרים ׁשֶ ּמָ ִיְרַאת ֲאדֹוָנם, ּכַ ָרה ּבְ ְיׁשָ
ּנֱֶאַמר (איוב לג) ִאם ֵיׁש  מֹו ׁשֶ ֲעֵליֶהם ְלַמְעָלה, ּכְ

י ָאֶלף ְוגֹו' ּנּו ָעָליו ַמְלָאְך ֵמִליץ ֶאָחד ִמּנִ . ְוָכתּוב ַוְיֻחּנֶ
ּום  ַחת ָמָצאִתי כֶֹפר. ִמׁשּ ָדֵעהּו ֵמֶרֶדת ׁשַ ַויֹּאֶמר ּפְ

ֹוֵמר ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ׁשּ ֵרי ִמי ׁשֶ ְך ַאׁשְ  .ּכָ
 

אן ַמְלָאְך  ה ָצִריְך ּכָ ְך, ָלּמָ י ִחיָּיא, ִאם ּכָ ָאַמר לֹו ַרּבִ
תּוב ( ְהיֶה ָסֵנגֹור ַעל ָהָאָדם, ַוֲהֵרי ּכָ יִּ י ׁשֶ משלי ג) ּכִ

ֶכד, ְוָכתּוב  ַמר ַרְגְלָך ִמּלָ ִכְסֶלָך ְוׁשָ ה' ִיְהֶיה ּבְ
ֲהֵרי רֹוֶאה  ל ָרע. ׁשֶ ָמְרָך ִמּכָ (תהלים קכא) ה' ִיׁשְ
עֹוָלם, ֵהן  ה ּבָ ָאָדם עֹוׂשֶ ֶ ל ַמה ׁשּ רּוְך הּוא ּכָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ְלטֹוב ְוֵהן ְלַרע. ְוֵכן הּוא אֹוֵמר, (ירמיה כג) ִאם 

ֵת  ִרים ַוֲאִני לֹא ֶאְרֶאּנּו ְנֻאם הִיּסָ ְסּתָ ּמִ  .'ר ִאיׁש ּבַ
 

אי, ֲאָבל ֲהֵרי  ְך הּוא ַוּדַ י ְיהּוָדה, ַהּכֹל ּכָ ָאַמר לֹו ַרּבִ
רֹו. ְוָכתּוב   ׂשָ תּוב (איוב ב) ְוַגע ֶאל ַעְצמֹו ְוֶאל ּבְ ּכָ
ֲהֵרי ְרׁשּות   עֹו ִחּנָם. ְלַהְראֹות ׁשֶ ִסיֵתִני בֹו ְלַבּלְ ַוּתְ
ד ָהַאֵחר ְלַקְטֵרג [ְוָהְרׁשּות ִנְמְסָרה] ַעל  ִנְמְסָרה ַלּצַ
ֵסר   ּלֹא ִהְצָטֵרְך] ּוְלִהּמָ ל ָהעֹוָלם [ְלִמי ׁשֶ ָבִרים ׁשֶ ּדְ
דֹוׁש  לּו ְטמּוִנים ִלְפֵני ַהּקָ ָרִכים ַהּלָ ָידֹו, ְוָכל ַהּדְ ּבְ
ּום  ַדאי ָלֶלֶכת ַאֲחֵריֶהם, ִמׁשּ רּוְך הּוא, ְוֵאיְנָך ּכְ ּבָ

ֵני ָאָדם שֶׁ  רּוְך הּוא, ְוֵאין ּבְ דֹוׁש ּבָ ֵאּלּו ַהְנָהגֹות ַהּקָ
יֵקי  ָרט ְלאֹוָתם ַצּדִ ק ַאֲחֵריֶהם, ּפְ ִאים ְלַדְקּדֵ ָ ַרׁשּ
ֶרְך  ּדֶ יֹּוְדִעים ֶאת סֹודֹות ַהּתֹוָרה ְוהֹוְלִכים ּבַ ֱאֶמת ׁשֶ
ל   ִרים ׁשֶ ָבִרים ִנְסּתָ ל ַהָחְכָמה ָלַדַעת אֹוָתם ּדְ ׁשֶ

 .הַהּתֹוָר 
 

ֵני  ַתח, (שם א) ַוְיִהי ַהיֹּום ַויָֹּבאּו ּבְ י ֶאְלָעָזר ּפָ ַרּבִ
תֹוָכם.  ָטן ּבְ ָ ב ַעל ה' ַויָּבֹוא ַגם ַהׂשּ ָהֱאלִֹהים ְלִהְתַיּצֵ

רּוְך הּוא   -ַוְיִהי ַהיֹּום  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָנה ׁשֶ ָ ֶזה רֹאׁש ַהׁשּ

From Zohar Bo 

 רשת בא מתוך פ 

י ֲאִני    ְרעֹה ּכִ ה ּבֹא ֶאל ּפַ (שמות י') ַוּיֹאֶמר ְיָי ֶאל מֹׁשֶ
ַתח וָאַמר, (תהלים   י ְיהּוָדה ּפָ י ֶאת ִלּבֹו ְוגֹו'. ִרּבִ ְדּתִ ִהְכּבַ
כּון.   ְניָך ְיַהּלֵ אֹור ּפָ ֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ְתרּוָעה ְיָי' ּבְ פ''ט) ַאׁשְ

א, ְלֵמַהךְ  ֵני ָנׁשָ ה ִאְצְטִריכּו ּבְ ּמָ ִריְך    ּכַ א ּבְ קּוְדׁשָ ָאְרֵחי ּדְ ּבְ
ּה ְלָעְלָמא   ִיְזּכּון ּבָ ִגין ּדְ ּקּוֵדי אֹוַרְייָתא, ּבְ הּוא, ּוְלִמַטר ּפִ
ִגין,  א. ּבְ א ְוַתּתָ ְלֵעיּלָ ל ִקְטרּוִגין ּדִ ָזָבא לֹון ִמּכָ ָאֵתי, ּוְלׁשֵ ּדְ

א, הָ  ָעְלָמא ְלַתּתָ ָכחּו ְמַקְטְרִגין ּבְ ּתְ ִאׁשְ ָמה ּדְ ָהא ּכְ ִכי  ּדְ
ְבֵני   ַקְייֵמי ָעַלְייהּו ּדִ א ּדְ ָכחּו ְמַקְטְרִגין ְלֵעיּלָ ּתְ ָנֵמי ִאׁשְ

א.   ָנׁשָ

ר,   אֹוַרח ֵמיׁשָ ּקּוֵדי אֹוַרְייָתא, ְוַאְזֵלי ּבְ ַעְבִדין ּפִ ִאיּנּון ּדְ
ַקְייִמין ָעַלְייהּו   יגֹוִרין ּדְ ה ִאיּנּון ַסּנֵ ּמָ ָמאֵריהֹון, ּכַ ְדֲחָלא ּדְ ּבִ

א, כְּ  ַאּתְ ָאַמר (איוב ל''ג) ִאם ֵיׁש ָעָליו ַמְלָאְך  ְלֵעיּלָ ָמה ּדְ
ָדֵעהּו   ּנּו ַוּיֹאֶמר ּפְ י ָאֶלף ְוגֹו'. ּוְכִתיב ַוְיֻחּנֶ ֵמִליץ ֶאָחד ִמּנִ
ָאה ִאיהּו ַמאן   ְך, ַזּכָ ִגין ּכַ ַחת ָמָצאִתי כֶֹפר. ּבְ ֵמֶרֶדת ׁשַ

ּקּוֵדי אֹוַרְייָתא.  ָנִטיר ּפִ  ּדְ

יא, ִאי ָהִכי, ֲאַמאי ִאְצְטִריְך ָהָכא  ָאַמר ֵליּה  י ִחּיָ ִרּבִ
ִתיב (משלי   ַבר ָנׁש ְוָהא ּכְ יגֹוָרא ָעֵליּה ּדְ ֶליֱהִוי ַסּנֵ ַמְלָאְך ּדְ
ֶכד, ּוְכִתיב   ַמר ַרְגְלָך ִמּלָ ִכְסֶלָך וׁשָ י ְיָי' ִיְהֶיה ּבְ ג') ּכִ

ָהא ָחֵמי קוּ  ל ָרע. ּדְ ָמְרָך ִמּכָ א  (תהלים קכ''א) ְיָי' ִיׁשְ ְדׁשָ
ָעְלָמא, ֵהן ָטב ֵהן   ַבר ָנׁש ָעִביד ּבְ ל ַמה ּדְ ִריְך הּוא, ּכָ ּבְ
ֵתר ִאיׁש   יׁש. ְוֵכן הּוא אֹוֵמר, (ירמיה כ''ג) ִאם ִיּסָ ּבִ

ִרים ַוֲאִני לא ֶאְרֶאּנּו ְנֻאם ְיָי' .  ְסּתָ ּמִ  ּבַ

אי. ֲאָבל ָהא   א ָהִכי הּוא ַוּדַ י ְיהּוָדה, ּכֹּלָ ָאַמר ֵליּה ִרּבִ
רֹו. ּוְכִתיב, (איוב  כְּ  ׂשָ ִתיב, (איוב ב') ְוַגע ֶאל ַעְצמֹו ְוֶאל ּבְ

ָהא ְרׁשּו ִאְתְמָסר   ם. ְלַאֲחָזָאה ּדְ עֹו ִחּנָ ִסיֵתִני בֹו ְלַבּלְ ב') ַוּתְ
ין   ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ְלַקְטְרָגא, (ורשו אתמסר) ַעל ִמּלִ

ידֹוי. ָרא ּבִ ָעְלָמא, (למאן דלא אצטריך) ּוְלִאְתַמּסְ ְוָכל   ּדְ
ִריְך הּוא, ְוֵלית ַאְנּתְ   א ּבְ ין ָאְרִחין ְטִמיִרין ָקֵמי קּוְדׁשָ ִאּלֵ
א   קּוְדׁשָ ִאיּנּון ִנּמּוִסין ּדְ ִגין ּדְ ַדאי ְלֵמַהְך ֲאַבְתַרְייהּו, ּבְ ּכְ
ָקא   ִאין ְלַדְקּדְ ָ א ָלאו ִאיּנּון ַרׁשּ ִריְך הּוא, ּוְבֵני ָנׁשָ ּבְ

ר ִאיּנּון זַ  ַיְדִעין ָרֵזי אֹוַרְייָתא,  ֲאַבְתַרְייהּו, ּבַ ֵאי ְקׁשֹוט ּדְ ּכָ
ין ְסִתיִמין   ע ִאיּנּון ִמּלִ ָחְכְמָתא ְלִמְנּדַ ָאְרָחא ּדְ ְוָאְזִלין ּבְ

אֹוַרְייָתא.   ּדְ

ֵני ָהֱאלִֹהים   ַתח, (איוב א') ַוְיִהי ַהּיֹום ַוּיָבֹאּו ּבְ י ֶאְלָעָזר ּפָ ִרּבִ
ם הַ  ב ַעל ְיָי' ַוּיָבֹוא ּגַ א  ְלִהְתַיּצֵ תֹוָכם. ַוְיִהי ַהּיֹום: ּדָ ָטן ּבְ ָ ׂשּ

ִריְך הּוא ָקִאים ְלֵמיָדן  א ּבְ קּוְדׁשָ ָנה, ּדְ ָ (מ''ד א') רֹאׁש ַהׁשּ
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מֹו ֶזה, ַוְיִהי ַהיּוֹ  ם ַויָֹּבא עֹוֵמד ָלדּון ֶאת ָהעֹוָלם, ּכְ
ָנה ָ ל רֹאׁש ַהׁשּ ה. אֹותֹו יֹום ָהָיה יֹום טֹוב ׁשֶ ּמָ  .ׁשָ

 
ֵני ָהֱאלִֹהים  לּוִחים  -ַויָֹּבאּו ּבְ דֹוִלים ׁשְ ים ּגְ ֵאּלּו ְמֻמּנִ

ב ַעל  ֵני ָהָאָדם. ְלִהְתַיּצֵ י ּבְ ַמֲעׂשֵ יַח ּבְ ּגִ עֹוָלם, ְלַהׁשְ ּבָ
ּנֱֶאַמר (מלכים -ה'  מֹו ׁשֶ ְוָכל ְצָבא  א כב) -ּכְ

ֹמאלֹו. ֲאָבל   ְ ַמִים עֵֹמד ָעָליו ִמיִמינֹו ּוִמׂשּ ָ ַהׁשּ
דֹוׁש   ָפסּוק ֶזה ָמָצאנּו ַאֲהַבת ַהּקָ ב ַעל ה', ּבְ ְלִהְתַיּצֵ
לּו,  לּוִחים ַהּלָ ְ ַהׁשּ ּום ׁשֶ ָרֵאל, ִמׁשּ רּוְך הּוא ַעל ִיׂשְ ּבָ

ֵני ָהָאָדם, ה י ּבְ יַח ַעל ַמֲעׂשֵ ּגִ ים ְלַהׁשְ ֻמּנִ ּמְ ֹוְלִכים ׁשֶ
ים, ּוַביֹּום  ֲעׂשִ ל אֹוָתם ַהּמַ ּוְמׁשֹוְטִטים ְולֹוְקִחים ֶאת ּכָ
ים ָקֵטגֹוִרים  ין ַלֲעֹמד ָלדּון ָהעֹוָלם, ַנֲעׂשִ א ַהּדִ ּבָ ׁשֶ
ים  ל ָהַעּמִ ֵני ָאָדם. ּוֹבא ְרֵאה, ִמּכָ ַלֲעֹמד ַעל ּבְ

יֶהם ַרק עַ  ַמֲעׂשֵ יַח ּבְ ּגִ עֹוָלם לֹא עֹוְמִדים ְלַהׁשְ ּבָ ל ׁשֶ
דֹוׁש  ל ַהּקָ ִנים ׁשֶ ה ּבָ ֵאּלֶ ּום ׁשֶ ם, ִמׁשּ ָרֵאל ְלַבּדָ ִיׂשְ

רּוְך הּוא  .ּבָ
 

ָראּוי,  ָרֵאל ּכָ ל ִיׂשְ ים ׁשֶ ֲעׂשִ ּלֹא ִנְמָצִאים ַהּמַ ּוְכׁשֶ
רֹוִצים ַלֲעֹמד  ׁשֶ ים, ּכְ לּוִחים ְמֻמּנִ ְבָיכֹול אֹוָתם ׁשְ ּכִ

ָרֵאל, ֵהם עֹומְ  ל ִיׂשְ ים ׁשֶ אי ַעל אֹוָתם ַמֲעׂשִ ִדים ַוּדַ
ּלֹא  ים ׁשֶ ים ַמֲעׂשִ ָרֵאל עֹוׂשִ ׂשְ יִּ ׁשֶ ֲהֵרי ּכְ ַעל ה', ׁשֶ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ים ּכֹחֹו ׁשֶ ִ ְבָיכֹול ְמִתׁשּ ִרים, ּכִ ְכׁשֵ
ִרים, נֹוְתִנים ּכַֹח ְוֹתֶקף  ׁשֵ ים ּכְ ים ַמֲעׂשִ עֹוׂשִ הּוא, ּוְכׁשֶ

דֹושׁ  רּוךְ -ַלּקָ תּוב (תה-ּבָ לים סח) הּוא. ְוַעל ֶזה ּכָ
ִרים, ְוַעל ֶזה  ׁשֵ ים ּכְ ַמֲעׂשִ ה? ּבְ ּמֶ נּו עֹז ֵלאלִֹהים. ּבַ ּתְ
סּו  ּנְ ים ִהְתּכַ דֹוִלים ַהְמֻמּנִ ִרים ַהּגְ ָ ל ַהׂשּ אֹותֹו יֹום ּכָ ּבְ
סּו ַעל  ּנְ ִהְתּכַ יָון ׁשֶ ֲהֵרי ּכֵ אי, ׁשֶ ַעל ה'. ַעל ה' ַוּדַ

סּו ָעָליו ּנְ ָרֵאל, ֵהם ִהְתּכַ  .ִיׂשְ
 

ם ַויָּבֹוא גַ  תֹוָכם. ּגַ ָטן ּבְ ָ ְלַרּבֹותֹו ֲעֵליֶהם,  -ם ַהׂשּ
ָרֵאל, ְוֶזה  ִאים ִלְהיֹות ָקֵטגֹוִרים ַעל ִיׂשְ ם ּבָ ּלָ ּכֻ ׁשֶ
ם,  ּלָ דֹול ִמּכֻ ין ַהּגָ ְלׁשִ הּוא ַהּמַ ּום ׁשֶ נֹוַסף ֲעֵליֶהם ִמׁשּ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ רֹוֶאה ַהּקָ יָון ׁשֶ ם. ּכֵ ּלָ ָקֵטגֹור ִמּכֻ

ם  ּלָ ּכֻ ִאים ְלַקְטֵרג, ִמיָּד ׁשֶ ָטן   -ּבָ ָ ַויֹּאֶמר ה' ֶאל ַהׂשּ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ֹבא. ְוִכי לֹא ָהָיה יֹוֵדַע ַהּקָ ֵמַאִין ּתָ
ה  ֲעׂשֶ א ְלָהִביא ֶאת ַהּמַ א? ֶאּלָ ֵמֵאיֹפה ָהָיה ּבָ

 .ִלְרצֹונוֹ 
 

ָטן ֶאת ה' ַויֹּאַמר  ָ ָטן ְוגֹו' ַויַַּען ַהׂשּ ָ ַויֹּאֶמר ה' ֶאל ַהׂשּ
ּוב ָהָאֶרץ ִנְמָסר   ׁשּ יִּ אן ָלַמְדנּו ׁשֶ ָאֶרץ. ִמּכָ ּוט ּבָ ִמׁשּ
יָון  ּה. ּכֵ ָרֵאל ְלַבּדָ ָרט ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ִלְצָדִדים ֲאֵחִרים, ּפְ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ יַח ַהּקָ ּגִ ָאֶרץ, ִהׁשְ ּוט ּבָ ָאַמר ִמׁשּ ׁשֶ

ָרֵאל. ִמיָּד  ין ַעל ִיׂשְ רֹוֶצה ִלְהיֹות ַמְלׁשִ אֶמר ַויֹּ -ׁשֶ

ה.   ּמָ בֹא ׁשָ א, (מלכים ב', ד') ַוְיִהי ַהּיֹום ַוּיָ ַגְווָנא ּדָ ָעְלָמא. ּכְ
ָנה ֲהָוה.  ָ רֹאׁש ַהׁשּ  ַההּוא יֹוָמא יֹום טֹוב ּדְ

ֵני הָ  בֹאּו ּבְ ָעְלָמא,  ַוּיָ ִליָחן ּבְ ין ַרְבְרִבין ְמָמָנן ׁשְ ֱאלִֹהים, ִאּלֵ
ָמה   ב ַעל ה': ּכְ א. ְלִהְתַיּצֵ ְבִני ָנׁשָ עֹוָבִדין ּדִ ָחא ּבְ ּגְ ְלַאׁשְ
ַמִים עֹוְמִדים   ָ ַאּתְ ָאֵמר, (מלכים א', כ''ב) ְוָכל ְצָבא ַהׁשּ ּדְ

ב ַעל ה מֹאלֹו. ֲאָבל ְלִהְתַיּצֵ ְ ַהאי ְקָרא  ָעָליו ִמיִמינֹו ּוִמׂשּ ' ּבְ
ִריְך הּוא ָעַלְייהּו   א ּבְ קּוְדׁשָ ְחָנא ְרִחימּוָתא ּדְ ּכַ ַאׁשְ
ָחא ַעל   ּגָ ִאיּנּון ְמָמָנן ְלַאׁשְ ִליָחן, ּדְ ָהֵני ׁשְ ִגין, ּדְ ָרֵאל. ּבְ ִיׂשְ ּדְ
אִטין ְוַנְטִלין ִאיּנּון עֹוָבִדין   א, ַאְזִלין ְוׁשָ ְבֵני ָנׁשָ עֹוָבִדין ּדִ

הּו, ּוְביוֹ  ּלְ יָנא ְלֵמיָקם, ְלֵמיָדן ָעְלָמא,  ּכֻ ָקֵאי ּדִ ָמא ּדְ
א. ְוָתא ֲחֵזי,   ְבֵני ָנׁשָ ִאְתָעִבידּו ַקֵטיגֹוִרין ְלֵמיָקם ָעַלְייהּו ּדִ
ר   עֹוָבֵדיהֹון, ּבַ ָחא ּבְ ּגָ ָעְלָמא, ָלא ַקְייִמין ְלַאׁשְ ין ּדְ ל ַעּמִ ִמּכָ

ין בְּ  ִאּלֵ ִגין ּדְ ְלחֹוַדְייהּו, ּבְ ָרֵאל ּבִ ִיׂשְ ִריְך  ּבְ א ּבְ ִנין ְלקּוְדׁשָ
 הּוא. 

ְדָקא ֵיאֹות,   ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ָכחּו עֹוָבִדין ּדְ ּתְ ְוַכד ָלא ִאׁשְ
יָמא ַעל ִאיּנּון   ָעאן ְלַקּיְ ד ּבָ ִליָחן, ּכַ ְבָיכֹו''ל ִאיּנּון ְמָמָנן ׁשְ ּכִ
ָרֵאל   ד ִיׂשְ ָהא ּכַ אי ַקְייִמין, ּדְ ָרֵאל, ַעל ה' ַוּדַ ִיׂשְ עֹוָבִדין ּדְ

ין ֵחיָלא  ַעבְ  יׁשִ ְבָיכֹו''ל ַמּתִ ָרן, ּכִ ׁשְ ָלא ּכַ ִדין עֹוָבִדין ּדְ
ָרן, ַיֲהִבין   ַכׁשְ ִריְך הּוא. ְוַכד ַעְבִדין עֹוָבִדין ּדְ א ּבְ קּוְדׁשָ ּדְ
ִתיב,   א ּכְ ִריְך הּוא. ְוַעל ּדָ א ּבְ א ְוֵחיָלא ְלקּוְדׁשָ ּתּוְקּפָ

עוֹ  ָמה. ּבְ נּו עֹז ֵלאלִֹהים. ּבְ ָרן.  (תהלים ס''ח) ּתְ ַכׁשְ ָבִדין ּדְ
ָנׁשּו ַעל   הּו ַרְבְרָבן ְמָמָנן ִאְתּכָ ּלְ ַההּוא יֹוָמא, ּכֻ א, ּבְ ְוַעל ּדָ
ָנׁשּו, ָעֵליּה   ָרֵאל ִאְתּכָ ַעל ִיׂשְ יָון ּדְ ָהא ּכֵ אי, ּדְ ה'. ַעל ה' ַוּדַ

ָנׁשּו.   ִאְתּכָ

ָאה ָעַלְייהּו, ּדְ  ם, ְלַאְסּגָ תֹוָכם, ּגַ ָטן ּבְ ָ ם ַהׂשּ בֹא ּגַ הּו  ַוּיָ ֻכּלְ
ָרֵאל, (דף ל''ג ע''א)   ִיׂשְ ַאְתָיין ְלֶמֱהֵוי ַקֵטיגֹוִרין ָעַלְייהּו ּדְ
יְלטֹוָרא ַרְבְרָבא   ִאיהּו ּדַ ִגין ּדְ ְוָדא ִאּתֹוָסף ָעַלְייהּו, ּבְ
ִריְך   א ּבְ ָחָמא קּוְדׁשָ יָון ּדְ הּו, ּכֵ ּלְ הּו, ַקֵטיגֹוָרא ִמּכֻ ּלְ ִמּכֻ

הּו ַאְתָיין ְלַק  ֻכּלְ ָטן הּוא, ּדְ ָ ד ַוּיֹאֶמר ְיָי' ֶאל ַהׂשּ ְטְרָגא. ִמּיָ
ִריְך הּוא, ֵמָאן   א ּבְ בֹא. ְוִכי לא ֲהָוה ָיַדע קּוְדׁשָ ֵמַאִין ּתָ

א ְלַאְייָתָאה עֹוָבָדא ִלְרעּוֵתיּה.   ֲהָוה ָאֵתי. ֶאּלָ

ּוט   ָטן ֶאת ְיָי' ַוּיֹאַמר ִמׁשּ ָ ַען ַהׂשּ ָטן ְוגֹו' ַוּיַ ָ ַוּיֹאֶמר ְיָי' ֶאל ַהׂשּ
ַאְרָעא ִאְתְמָסר   ּוָבא ּדְ ִיׁשּ אן אֹוִליְפָנא, ּדְ ָאֶרץ. ִמּכָ ּבָ
יָון   ְלחֹוָדָהא. ּכֵ ָרֵאל ּבִ ִיׂשְ ר ַאְרָעא ּדְ ְלִסְטִרין ַאֲחָרִנין, ּבַ
ָבֵעי   ִריְך הּוא, ּדְ א ּבְ ח קּוְדׁשָ ּגַ ָאֶרץ, ַאׁשְ ּוט ּבָ ָאַמר ִמׁשּ ּדְ

ָראֵ  ִיׂשְ ְלטֹוָרא ָעַלְייהּו ּדְ ד, (איוב א') ַוּיֹאֶמר  ְלֶמֱהֵוי ּדַ ל. ִמּיָ
מֹוהּו   י ֵאין ּכָ י ִאּיֹוב ּכִ ָך ַעל ַעְבּדִ ְמּתָ ִלּבְ ָטן ֲהׂשַ ָ ְיָי ֶאל ַהׂשּ

ָאֶרץ.   ּבָ
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י ֵאין  י ִאיֹּוב ּכִ ָך ַעל ַעְבּדִ ְמּתָ ִלּבְ ָטן ֲהׂשַ ָ ה' ֶאל ַהׂשּ
ָאֶרץ ֹמהּו ּבָ  .ּכָ

 
ֵרד  ק, ְוִיּפָ ְתַעּסֵ יִּ ֶ ַמה ׁשּ ָעה ָלֵתת לֹו ֵחֶלק ּבְ ָרָאה ׁשָ
ָרָצה ְלַהֲעִביר  ְרׁשּוָה, ְלרֹוֶעה ׁשֶ ָרֵאל, ַוֲהֵרי ּפֵ ׂשְ ִמיִּ

ָנָהר ֶאָחד ְוכּו', מִ  ק ּבֹו אֹותֹו ֶאת צֹאנֹו ּבְ יָּד ִהְתַעּסֵ
ָרֵאל ָטן ְולֹא ִקְטֵרג ַעל ִיׂשְ  .ׂשָ

 
ָטן ֶאת ה' ַויֹּאַמר ַהִחּנָם ָיֵרא ִאיֹּוב ֱאלִֹהים.  ָ ַויַַּען ַהׂשּ
ל ְרצֹונֹו   ה לֹו ּכָ ַרּבֹו עֹוׂשֶ ִמיָהה ַעל ֶעֶבד ׁשֶ ֵאין ּתְ

חָ  ּגָ ּנּו ֶאת ַהׁשְ ּנּו. ָהֵסר ִמּמֶ ְהֶיה ָיֵרא ִמּמֶ יִּ ְתָך, ׁשֶ
ָך ִאם לֹא  .ְוִתְרֶאה ִאם ִיְפַחד ִמּמְ

 
ד  ן ֵחֶלק ֶאָחד ַלּצַ ּתָ ּנִ ׁשֶ ַעת ָצָרה, ּכְ ׁשְ ּבֹא ְרֵאה, ּבִ
מֹו ֶזה  ְך ֵמַהּכֹל. ּכְ ק ּבֹו, ִנְפָרד ַאַחר ּכָ ַהזֶּה ְלִהְתַעּסֵ
ֵדי  ּפּוִרים, ּכְ יֹום ַהּכִ ִעיר ּבְ רֹאׁש חֶֹדׁש, ׂשָ ִעיר ּבְ ׂשָ

ק ּבוֹ  ְתַעּסֵ יִּ ם, ְוָכאן ׁשֶ ָרֵאל ִעם ַמְלּכָ  ְוַיֲעזֹב ֶאת ִיׂשְ
ד  ּצַ ל ֶזַרע ַאְבָרָהם ּבַ יַע ְזַמן ִלּטֹל ֵחֶלק ֶזה ִמּכָ ִהּגִ
ּנֱֶאַמר (בראשית כב) ִהּנֵה ָיְלָדה  מֹו ׁשֶ ָהַאֵחר, ּכְ

כֹורֹו ְוגוֹ  ם ִהיא ְוגֹו' ֶאת עּוץ ּבְ ה ּגַ  .'ִמְלּכָ
 

ָאַמר ִמׁשּ  ָעה ׁשֶ ׁשָ ּנּו  ּוֹבא ְרֵאה, ּבְ ָאֶרץ, ָרָצה ִמּמֶ ּוט ּבָ
ין ָהָיה לֹו ַעל  ֲהֵרי ּדִ ָרֵאל, ׁשֶ ִיׂשְ ין ּבְ ַלֲעׂשֹות ּדִ
ּלֹא  ּום ׁשֶ רּוְך הּוא, ִמׁשּ דֹוׁש ּבָ ַאְבָרָהם ִלְתּבַֹע ִמן ַהּקָ
ֲהֵרי  ַח, ׁשֶ ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ֻהְקַרב ַעל ּגַ ׁשֶ ִיְצָחק ּכְ ה ִדין ּבְ ַנֲעׂשָ

ַח  לֹא ָהָיה לֹו ְלַהֲחִליף ְזּבֵ ְזָמן ַעל ַהּמִ ּמֻ ן ׁשֶ ָקְרּבָ
ּנֱֶאַמר לֹא  מֹו ׁשֶ ּלֹו] ּכְ ָכל ַצד ׁשֶ ַאֵחר, [ְוֵכן ּבְ ּבְ
ַח ְולֹא  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ַיֲחִליֶפּנּו. ְוָכאן ָעַמד ִיְצָחק ַעל ּגַ
ין, ְוָרָצה ֶאת  ה ּבֹו ּדִ ן ְולֹא ַנֲעׂשָ ּנּו ָקְרּבָ ם ִמּמֶ ּלֵ ּתַ ִהׁשְ

דֹושׁ  ל ֶזה ֵמִעם ַהּקָ ינֹו ׁשֶ ָרָצה ֶאת ּדִ מֹו ׁשֶ רּוְך הּוא ּכְ  ּבָ
ָרָצה  ֶ ה דֹורֹות ְמֻאָחר יֹוֵתר, ְוָכל ַמה ׁשּ  -יֹוֵסף ְלַכּמָ

ין ֶדֶרְך ּדִ  .ָרָצה ּבְ
 

נֹו, ִהְזִמין לֹו  ף ָקְרּבָ ל ִיְצָחק ְוִהְתַחּלֵ ּצַ ּנִ ּוֵמאֹותֹו ְזַמן ׁשֶ
רּוְך הּוא ְלאֹותֹו ְמַקְטֵרג ֶזה דֹוׁש ּבָ מֹו  ַהּקָ ְלֶחְלקֹו, ּכְ

ם ִהיא ְוגֹו' ֶאת עּוץ  ה ּגַ ּנֱֶאַמר ִהּנֵה ָיְלָדה ִמְלּכָ ׁשֶ
ל  ל ַזְרעֹו ׁשֶ יַע ִלּטֹל ֶחְלקֹו ָעָליו ִמּכָ כֹורֹו. ְוָכאן ִהּגִ ּבְ

 .ַאְבָרָהם ְולֹא ִיְקַרב ְלַצד ַאֵחר 
 

ן  הּוא ּדָ מֹו ׁשֶ ִדין (ֶאְצלֹו). ּכְ א ּבְ ְך ִנּדֹון -ְוַהּכֹל ּבָ . ּכָ
ְרעֹה ָהָיה,  ל ּפַ רֹוֵבי ָהֵעָצה ׁשֶ ִאיֹּוב ִמּקְ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ָרֵאל, ָרָצה ַלֲהרֹג אֹוָתם.  ְרעֹה ַעל ִיׂשְ ָעַמד ּפַ ּוְכׁשֶ
לֹט ַעל ּגּוָפם  א ַקח ָממֹוָנם ּוׁשְ ָאַמר לֹו, לֹא, ֶאּלָ
דֹוׁש  ֲהרֹג אֹוָתם. ָאַמר לֹו ַהּקָ ה, ְוַאל ּתַ ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ּבַ

ָמה (נח ס''ד ע''א)   ֲעָתא ְלֵמיַהב ֵליּה חּוָלָקא, ּבְ ָחָמא ׁשַ
ָרֵאל, ְוָהא אּוְקמּוָה,   ִיׂשְ ְייהּו ּדְ ַרׁש ִמּנַ ִיְתֲעַסק, ְוִיְתּפְ ּדְ

ַחד ַנֲהָרא ְוכּו', ִמּיַד  לְ  ר ָעאֵניּה ּבְ ָבָעא ְלֶמְעּבַ ַרְעָיא ּדְ
ָרֵאל. ִיׂשְ ָטן, ְולֹא ִקְטֵרג ָעַלְייהּו ּדְ יּה ַההּוא ׂשָ ק ּבֵ  ִאְתַעּסַ

ם ָיֵרא ִאּיֹוב ֱאלִֹהים. ָלאו   ָטן ֶאת ְיָי ַוּיֹאַמר ֲהִחּנָ ָ ַען ַהׂשּ ַוּיַ
ָמאֵריּה ָעִביד  א ּדְ ָווָהא ְלַעְבּדָ יֵהא   ּתָ ל ְרעּוֵתיּה, ּדִ ֵליּה ּכָ

ִחיל ָלְך   חּוָתְך ִמֵניּה, ְוֶתחֵמי ִאי ּדָ ּגָ י ַאׁשְ ִחיל ֵליּה, ַאְעּדֵ ּדָ
 ְוִאם ָלאו. 

ד ִאְתְייִהב חּוָלָקא ֲחָדא   ָעאקּו, ּכַ ֲעָתא ּדְ ׁשַ א ֲחֵזי, ּבְ ּתָ
א.   ִריׁש ְלָבַתר ִמּכֹּלָ יּה, ִאְתּפְ ָקא ּבֵ ְלַהאי ְסָטר ְלִאְתַעּסְ

ִכּפּוֵרי.  כְּ  יֹוָמא ּדְ ִעיר ּבְ רֹאׁש חֹוֶדׁש. ׂשָ ִעיר ּבְ א ׂשָ ַגְווָנא ּדָ
ַמְלֵכיהֹון,   ָרֵאל ּבְ ִביק ְלהּו ְלִיׂשְ יּה, ְוׁשָ ק ּבֵ ִאְתַעּסַ ִגין ּדְ ּבְ
ל ַזְרָעא   א, ִמּכָ ְוָהָכא, ָמָטא ִזְמָנא ְלֵמיָטל חּוָלָקא ּדָ

ַאּתְ  ָמה ּדְ ִסְטָרא ַאֲחָרא. ּכְ ַאְבָרָהם, ּבְ  ָאֵמר, (בראשית  ּדְ
כֹורֹו ְוגֹו'. ם ִהיא ְוגֹו' ֶאת עּוץ ּבְ ה ּגַ ה ָיְלָדה ִמְלּכָ  כ''ב) ִהּנֵ

יּה,   ָעא ִמיּנֵ ָאֶרץ, ּבָ ּוט ּבָ ָאַמר ִמׁשּ ֲעָתא ּדְ ׁשַ א ֲחֵזי, ּבְ ְוּתָ
יָנא ֲהָוה ֵליּה ַעל   ָהא ּדִ ָרֵאל, ּדְ ִיׂשְ יָנא ּבְ ד ּדִ ְלֶמְעּבַ

ע ְמּקוּ  ָלא  ַאְבָרָהם, ְלִמְתּבַ ִגין, ּדְ ִריְך הּוא. ּבְ א ּבְ ְדׁשָ
ָחא,   י ַמְדּבְ ּבֵ ד ִאְתְקִריב ַעל ּגַ ִיְצָחק, ּכַ יָנא ּבְ ִאְתָעִביד ּדִ
ַאְזִמין ַעל   ָנא ּדְ ָהא ָלא ֲהָוה ֵליּה ְלַאְחְלָפא ָקְרּבְ ּדְ
ַאּתְ   ָמה ּדְ ֳאָחָרא, (וכן בכל סטרא דליה) ּכְ ָחא, ּבָ ַמְדּבְ

ֲחִליֶפּנּו. ְוָהָכא ָקִאים ִיְצָחק ַעל  ָאַמר, (ויקרא כ''ז) לא יַ 
ָנא, ְוָלא ִאְתָעִביד   יּה ָקְרּבְ ִלים ִמּנֵ ּתְ ָחא, ְוָלא ִאׁשְ י ַמְדּבְ ּבֵ ּגַ
ָמה   ִריְך הּוא, ּכְ א ּבְ א ֵמִעם קּוְדׁשָ יָנא, ּוָבָעא ּדָ יּה ּדִ ּבֵ
ָבָעא,   ִרין. ְוָכל ַמה ּדְ ה ּדָ יֹוֵסף ְלַכּמָ יִניּה ּדְ ָבָעא ּדִ ּדְ

א  ָעא. ּבְ יָנא ּבָ  ֹוַרח ּדִ

ין   ֵניּה, ַזּמִ ף ָקְרּבָ ִזיב ִיְצָחק, ְוִאְתַחּלַ ּתְ ִאׁשְ ּוֵמַההּוא ִזְמָנא ּדְ
ִריְך הּוא, ְלַההּוא ְמַקְטְרָגא, ַהאי   א ּבְ ֵליּה קּוְדׁשָ
ם ִהיא   ה ּגַ ה ָיְלָדה ִמְלּכָ ַאּתְ ָאֵמר ִהּנֵ ָמה ּדְ ְלחּוָלֵקיּה, ּכְ

כֹורֹו.  ְוָהָכא, ָמָטא ְלֵמיָטל חּוָלֵקיּה ָעֵליּה,  ְוגֹו' ֶאת עּוץ ּבְ
ִסְטָרא ַאֲחָרא.  ַאְבָרָהם, ְוָלא ִיְקַרב ּבְ ל ַזְרֵעיּה ּדְ  ִמּכָ

ן, ָהִכי   ִאיהּו ּדָ ָמה ּדְ ִדיָנא ָאָתא. (ס''א לגביה) ּכְ א ּבְ ְוכֹּלָ
ַפְרעֹה ֲהָוה, ְוַכד ָקם   ִריֵבי ֵעיָטא ּדְ ִאּיֹוב ִמּקְ ִגין ּדְ ָדן. ּבְ ִאּתְ

ָעא ְלָקְטָלא לֹון. ָאַמר ֵליּה  פַּ  ָרֵאל, ּבָ ִיׂשְ ְרעֹה ָעַלְייהּו ּדְ
פּוְלָחָנא   לֹוט ַעל ּגּוֵפיהֹון, ּבְ א טֹול ָממֹוֵנהֹון ּוׁשְ ָלא, ֶאּלָ
ִריְך הּוא,   א ּבְ ְקטֹול לֹון. ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ ָיא, ְוָלא ּתִ ַקׁשְ

ִאי ֵהא ּדָ ׁש, ּתְ יָנא ַמּמָ ַההּוא ּדִ יָך, ּבְ ִתיב, (איוב  ַחּיֶ ן, ַמה ּכְ
רֹו ְוגֹו'.   ׂשָ ַלח ָנא ָיְדָך ְוַגע ֶאל ַעְצמֹו ְוֶאל ּבְ ב') אּוָלם ׁשְ
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רּוְך הוּ  ְהיֶה ִנּדֹון. ַמה ּבָ ׁש ּתִ אֹותֹו ִדין ַמּמָ א, ַחיֶּיָך, ּבְ
ַלח ָנא ָיְדָך ְוַגע ֶאל ַעְצמֹו  תּוב? (איוב ב) אּוָלם ׁשְ ּכָ

ן  הּוא ּדָ ֶ ַמה ׁשּ רֹו ְוגֹו'. ּבְ ׂשָ ְך ִנּדֹון. ְוַאף ַעל   -ְוֶאל ּבְ ּכָ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ָאר ָהָיה ָיֵרא ֵמַהּקָ ְ ָכל ַהׁשּ ּבְ ב ׁשֶ  .ּגַ

 
ָנה לֹו  ֹמר. ְוִנּתְ תּוב, ַאְך ֶאת ַנְפׁשֹו ׁשְ ּבֹא ּוְרֶאה ַמה ּכָ
תּוב  ּכָ ּום ַהּסֹוד ׁשֶ ר, ִמׁשּ ׂשָ לֹט ַעל ַהּבָ ְרׁשּות ִלׁשְ
א  א ְלָפַני, ּוֵפְרׁשּוָה, ּבָ ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ (בראשית ו) ֵקץ ּכָ

ר, ְולֹא רּוַח.  ׂשָ ל ּבָ אי. ְוֶזהּו ֵקץ ּכָ ְוֶנֱאַמר ְלָפַני ַוּדַ
ּנֱֶאַמר (איוב  מֹו ׁשֶ ְך, ּכְ ד ַהחֹׁשֶ א ִמּצַ ּבָ הּוא ֵקץ ׁשֶ ׁשֶ
ְכִלית הּוא חֹוֵקר. ּוְלָכל  ְך ּוְלָכל ּתַ ם ַלחֹׁשֶ כח) ֵקץ ׂשָ
יֵּׁש ֵקץ ַאֵחר, ְוִנְקָרא ֵקץ ַהיִָּמין, ְוֶזהּו  ּום ׁשֶ ר, ִמׁשּ ׂשָ ּבָ

ְך, ְוָלכֵ  הּוא חֹׁשֶ ֹמאל ׁשֶ ְ ד ַהׂשּ ָנה לֹו ֵקץ ַאֵחר ִמּצַ ן ִנּתְ
רוֹ  ַעְצמֹו ּוְבׂשָ  .ְרׁשּות ּבְ

 
א  ִדין ָהָיה, ֶאּלָ ְך, לֹא ּבְ עֹו. ִאם ּכָ ִסיֵתִני בֹו ְלַבּלְ ַוּתְ
ֵהִסית אֹותֹו ְוִהְסָטה אֹותֹו,  ַמֲאַמר אֹותֹו ְמַקְטֵרג ׁשֶ ּבְ
ִדין. ְוָכְך ָאַמר לֹו ֱאִליהּוא, (שם  א ַהּכֹל ָהָיה ּבְ ֶאּלָ

י ֹפַעל אָ  ם לֹו ּוְכֹאַרח ִאיׁש ַיְמִציֶאּנּו. לד) ּכִ ּלֶ ָדם ְיׁשַ
ַזר  הּוא ּגָ מֹו ׁשֶ ּנֱֶאַמר, ּכְ מֹו ׁשֶ ְך ִנְגַזר   -ְוָכְך ָהָיה ּכְ ּכָ

 .ָעָליו
 

ִסיֵתי  ם. ַוּתְ עֹו ִחּנָ ִסיֵתִני בֹו ְלַבּלְ ָאַמר ַוּתְ ְוֶזה ׁשֶ
ִסיֵתִני בֹו, ּבֹו עֹוֵמד  א ַוּתְ עֹו לֹא ָכתּוב, ֶאּלָ ְלַבּלְ

ָאַמר בְּ  מֹו ׁשֶ ִסיֵתִני, ּכְ ֲהֵרי ּתְ ב ׁשֶ הּוא ָחׁשַ ַדְעּתֹו, ׁשֶ
ִתי  ּתְ . [ָאַמר ִאיֹּוב, ִהְתּפַ ִעים הֹוָפְעּתָ ְוַעל ֲעַצת ְרׁשָ
מֹו ֶזה (תהלים עח)  ְבֵרי אֹותֹו ְמַקְטֵרג] ּכְ ַעל ּדִ

בּו לֹו. ַוְיַפּתּוהּו ַוְיַכזְּ  ִפיֶהם ּוִבְלׁשֹוָנם ְיַכזְּ בּו ַוְיַפּתּוהּו ּבְ
ִפיֶהם עֹוֵמד  ִפיֶהם. ּבְ א ַוְיַפּתּוהּו ּבְ לֹו לֹא ָכתּוב, ֶאּלָ

ה ּתָ ֲהֵרי ִהְתּפַ ָבר ַהזֶּה, ׁשֶ  .ַהּדָ
ְך ָלַמְדנּו,  א, ַהּכֹל הּוא ָיֶפה, ֲאָבל ּכָ י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ
ן,  ִנינּו, עֹוֶלה ּוַמְסִטין. ְוִכי הּוא ָיכֹול ְלַהְסִטין? ּכֵ ָ ׁשּ ׁשֶ

ֲהֵרי הּוא תּוב (קהלת ד) טֹוב   ׁשֶ ּכָ ֶמֶלְך ָזֵקן ּוְכִסיל, ׁשֶ
ֶלְך ָזֵקן ּוְכִסיל. ְוַעל ֶזה ָיכֹול  ן ְוָחָכם ִמּמֶ ֶיֶלד ִמְסּכֵ
הּוא ֶנֱאָמן ַעל  ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ ְלַהְסִטין ָלָאדם. ָמה ַהּטַ

ֵני ָאָדם י ּבְ  .ַמֲעׂשֵ
 

ִדין ָהעֹולָ  ִדין ַהיִָּחיד, ֲאָבל ּבְ תּוב ּבֹא ְרֵאה, ֶזה ּבְ ם ּכָ
(בראשית יא) ַויֵֶּרד ה' ִלְראֹות. ֵאֲרָדה ָנא ְוֶאְרֶאה. 
ֲהֵרי לֹא  ָידֹו ְלַבּדֹו, ׁשֶ א ּבְ ָנה ָהֱאמּוָנה ֶאּלָ ּלֹא ִנּתְ ׁשֶ
ד ֶאת ָהעֹוָלם ַעל ַמֲאַמר אֹותֹו ְמַקְטֵרג   ָרָצה ְלַאּבֵ
תּוב  ּכָ ִין ָלנּו? ׁשֶ ִמיד. ִמּנַ ִמיד ְלַהׁשְ ׁשּוָקתֹו ּתָ ּתְ ׁשֶ
ְכִלית הּוא חֹוֵקר.  ְך ּוְלָכל ּתַ ם ַלחֹׁשֶ (איוב כח) ֵקץ ׂשָ

ַאר   ְבָכל ׁשְ ב ּדִ ָדן. ְוַאף ַעל ּגַ ן, ָהִכי ִאּתְ ִאיהּו ּדָ ָמה ּדְ ּבְ
ִריְך הּוא.  א ּבְ ִחיל ְלקּוְדׁשָ  ֲהָוה ּדָ

מֹור.  ִתיב, ַאְך ֶאת ַנְפׁשֹו ׁשְ א ֲחֵזי, ַמה ּכְ ְוִאְתְיִהיב ֵליּה  ּתָ
יב, (בראשית   ְכּתִ ִגין ָרָזא ּדִ ָרא, ּבְ ׂשְ ַלט ַעל ּבִ ְרׁשּו, ְלִמׁשְ
אי, ְוָדא   א ְלָפַני ַוּדַ א ְלָפַני ְואּוְקמּוָה, ּבָ ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ ו') ֵקץ ּכָ
ַמר,   ר, ְולֹא רּוָחא. ְוִאיּתְ ׂשָ ל ּבָ ִאיהּו (שלח ק''ט ע''א) ֵקץ ּכָ

ָאֵתי ִמ  ִאיהּו ֵקץ ּדְ ַאּתְ ָאֵמר,  ּדְ ָמה ּדְ ְך, ּכְ חֹׁשֶ ְטָרא ּדְ ּסִ
ְכִלית הּוא חֹוֵקר.   ְך ּוְלָכל ּתַ ם ַלחֹׁשֶ (איוב כ''ח) ֵקץ ׂשָ
ִאית ֵקץ ַאֲחָרא, ְוִאְקֵרי (דניאל י''ב)   ִגין ּדְ ָרא, ּבְ ׂשְ ּוְלָכל ּבִ
ָמאָלא,   ׂשְ ְטָרא ּדִ ִמין, ְוָדא ִאיהּו ֵקץ ַאֲחָרא, ִמּסִ ֵקץ ַהּיָ

ִאיהּו חֹׁשֶ  רֹו. ּדְ ַעְצמֹו ּוְבׂשָ א ִאְתְייִהיב ֵליּה ְרׁשּו ּבְ  ְך. ְוַעל ּדָ

א   ִדיָנא ֲהָוה, ֶאּלָ עֹו. ִאי ָהִכי, ָלאו ּבְ ִסיֵתִני בֹו ְלַבּלְ ַוּתְ
א,   ָאִסית ֵליּה, ְוַאְסֵטי ֵליּה. ֶאּלָ ֵמיַמר ַההּוא ְמַקְטְרָגא, ּדְ ּבְ

ִדיָנא ֲהָוה, ְוָהִכי ָאַמר לֹו ֱאִליה א ּבְ י  ּכֹּלָ ּוא, (איוב ל''ד) ּכִ
ם לֹו ּוְכאַֹרח ִאיׁש ַיְמִציֶאּנּו. ְוָהִכי ֲהָוה   ּלֶ פַֹעל ָאָדם ְיׁשַ

ַזר ָעֵליּה.  ַזר, ָהִכי ִאְתּגְ ִאיהּו ּגָ ָמה ּדְ ַמר, ּכְ ִאּתְ ָמה ּדְ  ּכְ

עֹו ָלא   ִסיֵתִני ְלַבּלְ ם, ַוּתְ עֹו ִחּנָ ִסיֵתִני בֹו ְלַבּלְ ָאַמר ַוּתְ ְוַהאי ּדְ
ִתיב, אֶ  ִאיהּו  ּכְ יּה, ּדְ ַדְעּתֵ יָמא ּבְ יּה ַקּיְ ִסיֵתִני בֹו, ּבֵ א ַוּתְ ּלָ

ָאַמר (איוב י') ְוַעל ֲעַצת  ָמה ּדְ ִסיֵתִני, ּכְ ָהא ּתְ יב ּדְ ָחׁשִ
. (אמר איוב אתפתית על מימר דההוא   ִעים הֹוָפְעּתָ ְרׁשָ
ִפיֶהם   א, (תהלים ע''ה) ַוְיַפּתּוהּו ּבְ ַגְווָנא ּדָ מקטרגא) ּכְ

א  ּוִבְלׁש  ִתיב, ֶאּלָ בּו לֹו. ָלא ּכְ בּו לֹו. ַוְיַפּתּוהּו ַוְיַכּזְ ֹוָנם ְיַכּזְ
ה.   ּתָ ָהא ִאְתּפַ א ּדְ ה ּדָ יָמא ִמּלָ ִפיֶהם ַקּיְ ִפיֶהם. ּבְ ַוְיַפּתּוהּו ּבְ
יר, ֲאָבל   ּפִ א הּוא ׁשַ א, ּכֹּלָ י ַאּבָ (דף ל''ג ע''ב) ָאַמר ִרּבִ

ְתָנן, ָסִליק ְואַ  ְסִטין. ְוִכי ִאיהּו ָיִכיל  ָהִכי אֹוִליְפָנא, ּדִ
ָהא ִאיהּו (ריש וישב תיקון קמ''א) ֶמֶלְך   ְלַאְסָטָנא, ִאין. ּדְ
ן ְוָחָכם   יב, (קהלת ד') טֹוב ֶיֶלד ִמְסּכֵ ְכּתִ ָזֵקן ּוְכִסיל, ּדִ
א, ָיִכיל ְלַאְסָטָנא ְלַבר ָנׁש. ַמאי   ֶלְך ָזֵקן ּוְכִסיל. ְוַעל ּדָ ִמּמֶ

ִאיה ִגין ּדְ א. ַטֲעָמא. ּבְ ְבֵני ָנׁשָ  ּו ְמֵהיָמן ַעל עֹוָבדֹוי ּדִ

ִתיב,   ָעְלָמא, ּכְ ִדיָנא ּדְ ָיִחיד, ֲאָבל ּבְ ִדיָנא ּדְ א ֲחֵזי, ַהאי ּבְ ּתָ
א   ֶרד ְיָי' ִלְראֹות. (בראשית י''ח) ֵאַרָדה ּנָ (בראשית י''א) ַוּיֵ
יֵדיּה   א ּבִ ָלא ִאְתְייִהיב ְמֵהיָמנּוָתא ֶאּלָ ָוֶאְרֶאה. ּדְ

ְלחֹודוֹ  ָעא ְלאֹוָבָדא ָעְלָמא, ַעל ֵמיָמר  ּבִ ָהא ָלא ּבָ י, ּדְ
יָצָאה.   ִדיר ְלׁשֵ יּה ִאיהּו ּתָ ִתיאּוְבּתֵ ַההּוא ְמַקְטְרָגא, ּדְ ּדְ
ְכִלית   ְך ּוְלָכל ּתַ ם ַלחֹׁשֶ יב, (איוב כ''ח) ֵקץ ׂשָ ְכּתִ ְמָנָלן ּדִ

א, הּוא חֹוֵקר. ְוָדא ִאיהּו ֵקץ כָּ  יָצָאה ּכֹּלָ ל הּוא חֹוֵקר. ְלׁשֵ
יָצָאה.  ִגין ְלׁשֵ אי ּבְ א ְלָפַני, ַוּדַ ר ּבָ ׂשָ  ּבָ
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א  ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ ִמיד ַהּכֹל הּוא חֹוֵקר. ְוֶזהּו ֵקץ ּכָ ְלַהׁשְ
ִמיד ֵדי ְלַהׁשְ אי ּכְ  .ְלָפַני, ַוּדַ

 
 

ב  ֵני ָהֱאלִֹהים ְלִהְתַיּצֵ ּוֹבא ְרֵאה, ַוְיִהי ַהיֹּום ַויָֹּבאּו ּבְ
ּנֱֶאמַ  מֹו ׁשֶ ֵני ְצָדִדים ַעל ה', ּכְ ר. ְואֹותֹו יֹום עֹוְמִדים ׁשְ

דֹוׁש  ִאים ִלְפֵני ַהּקָ ּבָ ל אֹוָתם ׁשֶ ֵני ָהעֹוָלם. ּכָ ֶנֶגד ּבְ ּכְ
ים טֹוִבים, ֵהם זֹוִכים  ְתׁשּוָבה ּוְבַמֲעׂשִ רּוְך הּוא ּבִ ּבָ
ים, ּומֹוִציא  הּוא ַחיִּ תּוִבים ֵאֶצל אֹותֹו ַצד ׁשֶ ִלְהיֹות ּכְ

ים. ים. ְוָכל   ּתֹוְצאֹות ַחיִּ ב ְלַחיִּ ּדֹו, ִנְכּתָ הּוא ִמּצִ ּוִמי ׁשֶ
ים ָרִעים ְלאֹותֹו ַצד, ֵהם  ַמֲעׂשִ ִאים ּבְ ּבָ אֹוָתם ׁשֶ
הּוא ָמֶות, ְוִנְקָרא ָמֶות,  ִבים ְלאֹותֹו ַצד ַאֵחר ׁשֶ ִנְכּתָ

ֶות  .ּובֹו ׁשֹוֶרה ַהּמָ
 
 

שיעמוד לזכות כל הלומדים    (לכוון על רבי שמעון
 והדבקים בזוהר) 

ַחִּיים  -ּוְבאֹותֹו יֹום עֹוְמִדים ְׁשֵני ַהְּצָדִדים ַהָּללּו 
ּוָמֶות. ֵיׁש ִמי ֶׁשִּנְכָּתב ְלַצד ַהַחִּיים, ְוֵיׁש ִמי 
ֶׁשִּנְכָּתב ְלַצד ַהָּמֶות. ְוִלְפָעִמים ֶׁשָהעֹוָלם ָׁשרּוי 
ָּבֶאְמַצע. ִאם עֹוֵמד ַצִּדיק ֶאָחד ָּבעֹוָלם ֶׁשעֹוֵמד  

ָּלם עֹוְמִדים ְוִנְכָּתִבים ְלַחִּיים. ְוִאם  ֲעֵליֶהם, ֻּכ
ָרָׁשע ֶאָחד ַמְכִריַע ֶאת ָהעֹוָלם, ֻּכָּלם ִנְכָּתִבים  

 .ְלִמיָתה
 

ֶאְמַצע, ְואֹותֹו  ַמן ָהעֹוָלם ָהָיה עֹוֵמד ּבָ ְואֹותֹו ַהזְּ
ָך   ְמּתָ ִלּבְ תּוב? ֲהׂשַ ְמַקְטֵרג ָרָצה ְלַהְסִטין. ִמיָּד ַמה ּכָ

ּנֹוַדע ַעל   יָון ׁשֶ ָאֶרץ ְוגֹו'. ּכֵ ֹמהּו ּבָ י ֵאין ּכָ י ִאיֹּוב ּכִ ַעְבּדִ
ִנינּו  הּוא ְלַבּדֹו, ִמיָּד ֶהֱחִזיק ּבֹו ַהְמַקְטֵרג. ְוַעל ֶזה ׁשָ
ֵדי  ים, ּכְ ל ַרּבִ ָלל ׁשֶ ֵרד ִמּכְ ּלֹא ָצִריְך ָלָאָדם ְלִהּפָ ׁשֶ

ם ְלַבּדֹו, ְולֹא ְיַקְטְרגּו ָעָלי  ּלֹא ֵיָרׁשֵ  .ו ִמְלַמְעָלהׁשֶ
 

ית, (מלכים ּוַנּמִ ׁשּ תּוב ּבַ ּכָ תֹוְך  -ׁשֶ אֶמר ּבְ ב ד) ַוּתֹ
ֶבת. לֹא רֹוָצה ְלהֹוִציא ֶאת ַעְצִמי  י ָאֹנִכי ֹיׁשָ ַעּמִ
ֶבת ַעד יֹום ֶזה,  י יֹוׁשֶ תֹוְך ַעּמִ ים. ּבְ ל ַרּבִ ָלל ׁשֶ ִמּכְ

י  ְכָלל ֶאָחד נֹוַדַעת ְלַמְעָלה. ְוָכאן -ּוְבתֹוְך ַעּמִ  ּבִ
ם, ִמיָּד ֶהֱחִזיק ּבֹו  ּנֹוַדע ְלַמְעָלה ְוִנְרׁשַ יָון ׁשֶ ִאיֹּוב, ּכֵ
ל ַמה  ַהְמַקְטֵרג ְוָאַמר, ַהִחּנָם ָיֵרא ִאיֹּוב ֱאלִֹהים?! ּכָ
ה  ה, ֲהלֹא ַאּתָ ָך ְוִהְתַחזֵּק, לֹא ְלִחּנָם ָעׂשָ ַחד ִמּמְ ּפָ ֶ ׁשּ

ל הַ  ְכּתָ ַבֲעדֹו ּוְבַעד ְוגֹו'. ֲאָבל טֹל ֶאת ּכָ ּטּוב  ׂשַ
 . ֶניָך ְיָבְרֶכּךָ ה לֹו, ּוִמיָּד ִאם לֹא ַעל ּפָ ה עֹוׂשֶ ַאּתָ ׁשֶ
ו  ֲהֵרי ַעְכׁשָ ד ָהַאֵחר, ׁשֶ ּצַ ק ּבַ ַיֲעזֹב אֹוְתָך ְוִיְדּבַ
ְלָחְנָך,  ּנּו ֶאת ׁשֻ ק ִמּמֶ ְלָחְנָך הּוא אֹוֵכל. ַסּלֵ ׁשֻ ּבְ

ק י הּוא ְוֵאיֶזה ַצד ִיְדּבַ  .ְוִנְרֶאה ִמּמִ

ְוָּתא ֲחֵזי, ַוְיִהי ַהּיֹום ַוָּיבֹואּו ְּבֵני ָהֱא�ִהים ְלִהְתַיֵּצב ַעל ְיָי'. ְּכָמה 
ְּדִאְּתַמר. ְוַההּוא יֹוָמא, ַקְייִמין ְּתֵרין ִסְטִרין, ְלַקְּבָלא ְּבִני 

ְּדַאְתָיין ָקֵמי קּוְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ִּבְתיּוְבָּתא ָעְלָמא. ָּכל ִאיּנּון 
ּוְבעֹוָבִדין ָטִבין, ִאיּנּון ַזְכָין ְלֶמֱהֵוי ְּכִתיִבין ְלַגֵּביּה ְּדַההּוא 
ִסְטָרא ְּדִאיהּו ַחִּיים, ְוַאִּפיק ּתֹוְצאֹות ַחִּיים. ּוַמאן ְּדִאיהּו 

ּנּון ְּדַאְתָיין ְּבעֹוָבִדין ִּביִׁשין, ִמִּסְטֵריּה, ַאְכִּתיב ְלַחִּיים. ְוָכל ִאי
ִאיּנּון ְּכִתיִבין ְלַההּוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ְּדִאיהּו מֹוָתא, ְוִאְקֵרי 

 (רס''ה א') ָמְות, ּוֵביּה ַׁשְרָיא מֹוָתא.
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ים, ּוָמֶות.  ּוְבַההּוא  ֵרין ִסְטִרין: ַחּיִ ין ּתְ יֹוָמא, ַקְייִמין ִאּלֵ
ים. ְוִאית ַמאן   ַחּיִ יב ְלִסְטָרא ּדְ ַאְכּתִ ִאית ַמאן ּדְ
ְרָיא   ָעְלָמא ׁשַ ָמֶות. ּוְלִזְמִנין ּדְ יב ְלִסְטָרא ּדְ ַאְכּתִ ּדְ
ַאְכַרע   ָעְלָמא, ּדְ ָאה ּבְ יָמא ַחד ַזּכָ ֶאְמָצִעיָתא, ִאי ַקּיְ ּבְ

יָבא  ָעלַ  ים. ְוִאי ַחד ַחּיָ יבּו ְלַחּיִ הּו ַקְייִמין ְוַאְכּתִ ּלְ ְייהּו, ּכֻ
יבּו ְלִמיָתה.  הּו ַאְכּתִ ּלְ  ַאְכַרע ָעְלָמא, ּכֻ

ֶאְמָצִעיָתא, ְוַההּוא   ים ּבְ ְוַההּוא ִזְמָנא, ָעְלָמא ֲהָוה ַקּיָ
ְמּתָ ִלבְּ  ִתיב, ֲהׂשַ ָעא ְלַאְסָטָאה. ִמּיָד ַמה ּכְ ָך  ְמַקְטְרָגא ּבָ

יָון   ָאֶרץ ְוגֹו'. ּכֵ מֹוהּו ּבָ י ֵאין ּכָ י ִאּיֹוב ּכִ ַעל ַעְבּדִ
יּה ְמַקְטְרָגא.   ד ַאְתִקיף ּבֵ ְלחֹודֹוי, ִמּיַ מֹוָדע ִאיהּו ּבִ ּתְ ִאׁשְ ּדְ
א   ְרׁשָ ָלא ִאְצְטִריְך ֵליּה ְלַבר ָנׁש ְלִאְתּפָ ֵניָנן, ּדְ א ּתָ ְוַעל ּדָ

לָ  ִגין ּדְ יִאין, ּבְ ַסּגִ ָלָלא ּדְ ְלחֹודֹוי, ְוָלא  ִמּכְ ים ִאיהּו ּבִ א ִיְתְרׁשִ
א.   ְיַקְטְרגּון ָעֵליּה ְלֵעיּלָ

י   תֹוְך ַעּמִ ית, (מלכים ב', ד') ַוּתֹאֶמר ּבְ ּוַנּמִ ׁשּ יב, ּבַ ְכּתִ ּדִ
יִאין,   ַסּגִ ָלָלא ּדְ ְרָמי ִמּכְ ָקא ּגַ ֵעיָנא ְלַאּפָ ֶבת. ָלא ּבְ ָאנִֹכי יֹוׁשָ

י ָיִתיְבָנא, ַעד י תֹוְך ַעּמִ ְכָלָלא  ּבְ י, ּבִ א, ּוְבתֹוְך ַעּמִ ֹוָמא ּדָ
מֹוָדע   ּתְ ִאׁשְ יָון ּדְ א. ְוָהָכא ִאּיֹוב, ּכֵ מֹוָדע ְלֵעיּלָ ּתְ ֲחָדא ִאׁשְ
יּה ְמַקְטְרָגא, ְוָאַמר   ד ַאְתִקיף ּבֵ ים, ִמּיַ א ְוִאְתְרׁשִ ְלֵעיּלָ
ַקף,   ָדִחיל ָלְך ְוִאְתּתָ ל ַמה ּדְ ם ָיֵרא ִאּיֹוב ֱאלִהים, ּכָ ֲהִחּנָ

ְכּתָ ַבֲעדֹו ּוְבַעד ְוגֹו'.  לָ  ה ׂשַ ָנא ָעִביד, ֲהלֹא ַאּתָ או ְלַמּגָ
ַאְנּתְ ָעֵבד ֵליּה, ּוִמּיָד ִאם לא   ל ַהאי ָטָבא ּדְ ֲאָבל טֹול ּכָ
ִסְטָרא ַאֲחָרא,   ק ּבְ ּבַ ּבֹוק ָלְך, ְוִיְתּדַ . ִיׁשְ ְניָך ְיָבְרֶכּךָ ַעל ּפָ

ָפתֹוָרְך ִאיהּו ָאִכיל א ּבְ ּתָ ָהא ַהׁשְ תֹוָרְך ִמֵניּה,  ּדְ , ָסִליק ּפָ
ק.  ּבַ אן ִאיהּו, ּוְבָאן ִסְטָרא ִיְתּדַ  ְוֶנֱחֵזי ִמּמָ

ָיֶדָך.   ר לֹו ּבְ ה ָכל ֲאׁשֶ ָטן ִהּנֵ ָ ד, ַוּיֹאֶמר ְיָי ֶאל ַהׂשּ ִמּיָ
ִריְך הּוא,   א ּבְ קּוְדׁשָ יּה ּדְ ִאּיֹוב ְלַגּבֵ ְדִחילּו ּדְ ְלַאֲחָזָאה, ּדִ

ָכל ִאיּנּון  הּוא ְלַנְטָרא עּוְתֵריּה.  ּוֵמָהָכא אֹוִליְפָנא, ּדְ
ִריְך הּוא, ַעל עּוְתַרְייהּו, אֹו ַעל   א ּבְ ַדֲחִלין ֵליּה ְלקּוְדׁשָ ּדְ
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ָיֶדָך. ַויֹּ  -ִמיָּד   ר לֹו ּבְ ָטן ִהּנֵה ָכל ֲאׁשֶ ָ אֶמר ה' ֶאל ַהׂשּ

דֹושׁ  ְרַאת ִאיֹּוב ַלּקָ יִּ רּוךְ -ְלַהְראֹות ׁשֶ הּוא הּוא -ּבָ
ל אֹוָתם  ּכָ אן ָלַמְדנּו, ׁשֶ רֹו. ּוִמּכָ ֹמר ָעׁשְ ֵדי ִלׁשְ ּכְ
ָרם אֹו   ּום ָעׁשְ רּוְך הּוא ִמׁשּ דֹוׁש ּבָ ֵרִאים ֵמַהּקָ ַהיְּ

ן ִקְטֵרג אֹותֹו ְבֵניֶהם, זֹו אֵ  ָראּוי. ְוַעל ּכֵ יָנּה ִיְרָאה ּכָ
ה  ְמַקְטֵרג ְוָאַמר, ַהִחּנָם ָיֵרא ִאיֹּוב ֱאלִֹהים ֲהלֹא ַאּתָ
ְך הּוא  . ְוַעל ּכָ ַרְכּתָ ה ָיָדיו ּבֵ ְכּתָ ַבֲעדֹו ְוגֹו' ַמֲעׂשֵ ׂשַ
ָנה לֹו ְרׁשּות ְלַקְטֵרג ּבֹו ּוְלַהְראֹות   ָך. ְוִנּתְ ָיֵרא ִמּמְ

ּלֹ  ַאֲהָבהׁשֶ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ  .א ָעַבד ִאיֹּוב ֶאת ַהּקָ
 

ִקיּּומֹו.  ֶרְך ְולֹא ָעַמד ּבְ ה, ָיָצא ֵמַהּדֶ ִהְתַנּסָ יָון ׁשֶ ּכֵ ׁשֶ
ָפָתיו. לֹא   ׂשְ ָכל זֹאת לֹא ָחָטא ִאיֹּוב ּבִ תּוב? ּבְ ַמה ּכָ
ְך ָחָטא  ְרצֹונֹו ָחָטא, ְוַאַחר ּכָ ָפָתיו, ֲאָבל ּבִ ׂשְ ָחָטא ּבִ

 .ּכֹלבַּ 
 

תּוב ה'  ן ָאָדם, ֲהֵרי ּכָ ה ּבֶ ּלֹא ִמְתַנּסֶ אַמר ׁשֶ ְוִאם ּתֹ
ה ִאיֹּוב. ְוַאף ַעל  ְך ִהְתַנּסָ ּום ּכָ יק ִיְבָחן ְוגֹו'. ּוִמׁשּ ַצּדִ
ַחת  ָראּוי, לֹא ָיָצא ִמּתַ ִקיּּומֹו ּכָ ּלֹא ָעַמד ּבְ ב ׁשֶ ּגַ

ד ָהַאֵחר ּצַ ֵבק ּבַ  .ְרׁשּות ֲאדֹונֹו ְלִהּדָ
 

ים ְוַכּמָ  ר ֳחָדׁשִ ֵנים ָעׂשָ ּלֹו? ׁשְ יֹון ׁשֶ ה ָהָיה אֹותֹו ִנּסָ
ין  ִנינּו ּדִ ָ ׁשּ מֹו ׁשֶ ד ָהַאֵחר, ּכְ ל אֹותֹו ַהּצַ ְלטֹון ׁשֶ ִ ַהׁשּ
ּלֹא  ּום ׁשֶ ים, ּוִמׁשּ ר ֳחָדׁשִ ֵנים ָעׂשָ יִהּנֹם ׁשְ ּגֵ ִעים ּבַ ָהְרׁשָ
ַרְך ֶאת  תּוב (איוב מב) ַוה' ּבֵ ד ָהַאֵחר, ּכָ ּצַ   ָדַבק ּבַ

יתוֹ   .ַאֲחִרית ִאיֹּוב ֵמֵראׁשִ
 

ל  יֹון ׁשֶ ל ִאיֹּוב ֵאינֹו ִנּסָ ְמעֹון ָאַמר, ֶזה ׁשֶ י ׁשִ ַרּבִ
יִקים,  ּדִ ָאר ַהּצַ ל ׁשְ יֹון ׁשֶ מֹו ִנּסָ רּוְך הּוא ּכְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
מֹו  ה ֶאת ִאיֹּוב ּכְ ֲהֵרי לֹא ָכתּוב ְוָהֱאלִֹהים ִנּסָ ׁשֶ

תּוב (בראשית כב) ְוָהֱאלֹהִ  ּכָ ה ֶאת ׁשֶ ים ִנּסָ
נֹו  ָיָדיו ִהְקִריב ֶאת ּבְ ַאְבָרָהם הּוא ּבְ ַאְבָרָהם. ׁשֶ

דֹושׁ  רּוךְ -ַהְיִחיִדי ַלּקָ לּום, -ּבָ הּוא, ְוִאיֹּוב לֹא ָנַתן ּכְ
דֹושׁ  רּוךְ -ְולֹא ָמַסר ַלּקָ לּום-ּבָ  .הּוא ּכְ

 
ּלֹא ָיכֹול ַלֲעֹמד  לּוי ְלָפָניו ׁשֶ ֲהֵרי ּגָ ְולֹא ֶנֱאַמר לֹו, ׁשֶ

דֹוׁש בּ  ל ַהּקָ ין ׁשֶ ַיד ַהְמַקְטֵרג, ּוַבּדִ ֹו, ֲאָבל ִנְמַסר ּבְ
רּוְך הּוא ֵהִעיר ֶאת  דֹוׁש ּבָ ה, ְוַהּקָ רּוְך הּוא ַנֲעׂשָ ּבָ
ין] ַהזֶּה ֶאל אֹותֹו ְמַקְטֵרג ֵאָליו. ֶזהּו  ּדִ ין [ּבַ ַהּדִ

י ִאיֹּוב ְוגוֹ  ָך ַעל ַעְבּדִ ְמּתָ ִלּבְ תּוב ֲהׂשַ ּכָ  .'ׁשֶ
 

ַתח וְ  ִרי ּפָ ץ ָיִמים ַויֵָּבא ַקִין ִמּפְ ָאַמר, (שם ד) ַוְיִהי ִמּקֵ
ָחה ֶאת  ץ ָיִמין. הּוא ּדָ ץ ָיִמים ְולֹא ִמּקֵ ָהֲאָדָמה. ִמּקֵ
ַאְרנּו,  ֵקץ ַהיִָּמין, ְוִהְתָקֵרב ְלֵקץ ַהיִָּמים. ַוֲהֵרי ּבֵ

א ִקְטֵרג   ְדָקא ֵיאֹות. ְוַעל ּדָ ִחילּו ּכְ ַנְייהּו, ָלאו ִאיהּו ּדְ ּבְ
ם ָיֵרא ִאּיֹוב ֱאלִֹהים ֲהלא   ַההּוא ְמַקְטְרָגא ְוָאַמר, ֲהִחּנָ

ה שַׂ  א ִאיהּו  ַאּתָ . ְוַעל ּדָ ַרְכּתָ ה ָיָדיו ּבֵ ְכּתָ ַבֲעדֹו ְוגֹו' ַמֲעׂשֵ
יּה, ּוְלַאֲחָזָאה,   ִחיל ָלְך ְוִאְתְייִהיב ֵליּה ְרׁשּו ְלַקְטְרָגא ּבֵ ּדָ

ְרִחימּו.  ִריְך הּוא ּבִ א ּבְ ַלח ִאּיֹוב ְלקּוְדׁשָ ָלא ּפָ  ּדְ

י, ָנַפק ֵמאֹוְרָחא, ְוָלא ָקאִ  ִאְתַנּסֵ ֵכיָון ּדְ ִקיּוֵמיּה, ַמה  ּדְ ים ּבְ
ָפָתיו. לֹא ָחָטא   ׂשְ ָכל זֹאת לא ָחָטא ִאּיֹוב ּבִ ִתיב, ּבְ ּכְ

א.  כֹּלָ ְרעּוֵתיּה ָחָטא, ּוְלָבַתר ָחָטא ּבְ ָפָתיו ֲאָבל ּבִ ׂשְ  ּבִ

ִתיב (תהלים י''א)   ר ָנׁש, ָהא ּכְ י ּבַ ָלא ִאְתַנּסֵ יָמא ּדְ ְוִאי ּתֵ
יק ִיְבָחן ְוגֹו'. ּוְבִגין  ב  ה' ַצּדִ י ִאּיֹוב. ְוַאף ַעל ּגַ ְך ִאְתַנּסֵ ּכַ

חֹות   ְדָקא ֵיאֹות, ָלא ָנַפק ִמּתְ ִקיּוֵמיּה ּכְ ָלא ָקִאים ּבְ ּדְ
ִסְטָרא ַאֲחָרא.  ָקא ּבְ ּבְ ָמֵריּה ְלִאְתּדַ  ְרׁשּוָתא ּדְ

 

ֵריַסר ַיְרֵחי, ׁשּוְלָטנּוָתא   יֵליּה. ּתְ ה ֲהָוה ַההּוא ִנּסּוָתא ּדִ ְוַכּמָ
ַההּוא ִסְטָר  ַבָיא  ּדְ ַחּיָ יָנא ּדְ ָתֵניָנן, ּדִ ָמה ּדְ א ַאֲחָרא. ּכְ

ִסְטָרא ַאֲחָרא   ק ּבְ ּבַ ָלא ִאְתּדַ ם י''ב ַיְרֵחי, ּוְבִגין ּדְ יִהּנָ ּגֵ ּבַ
ַרְך ֶאת (דף ל''ד ע''א) ַאֲחִרית   ִתיב, (איוב מ''ב) ַוְיָי' ּבֵ ּכְ

יתֹו.   (נדפס קפ''א ע''ב) ִאּיֹוב ֵמֵראׁשִ

ְמעֹון ָאַמר, ַהא  א  ר' ׁשִ ִאּיֹוב, ָלאו ִנּסּוָתא ִאיהּו ְדקּוְדׁשָ י ּדְ
ִתיב   ָהא ָלא ּכְ א, ּדְ יַקּיָ ַאר ַצּדִ ׁשְ ִנסּוָתא ּדִ ִריְך הּוא, ּכְ ּבְ
יב, (בראשית כ''ב)   ְכּתִ ָמה ּדִ ה ֶאת ִאּיֹוב, ּכְ ְוָהֱאלִֹהים ִנּסָ
יֵדיּה   ַאְבָרָהם, ִאיהּו ּבִ ה ֶאת ַאְבָרָהם. ּדְ ְוָהֱאלִֹהים ִנּסָ

ִריְך הּוא,  ַאְקִר  א ּבְ י קּוְדׁשָ יֵליּה ְלַגּבֵ יב ִלְבֵריּה ְיִחיָדאי ּדִ
ִריְך   א ּבְ קּוְדׁשָ לּום, ְוָלא ָמַסר ֵליּה ּלְ ְוִאּיֹוב ָלא ָיִהיב ּכְ

לּום.   הּוא ּכְ

יָמא   ָלא ָיִכיל ְלַקּיְ י ָקֵמיּה, ּדְ ּלֵ ָהא ּגַ ַמר ֵליּה, ּדְ ְוָלא ִאּתְ
יָדא ּדִ  יּה, ֲאָבל ִאְתְמָסר ּבִ א  ּבֵ קּוְדׁשָ ְמַקְטְרָגא. ּוְבִדיָנא ּדְ

יָנא   ַער ּדִ ִריְך הּוא ִאּתְ א ּבְ ִריְך הּוא ִאְתָעִביד, ְוקּוְדׁשָ ּבְ
יּה, ֲהָדא הּוא   א, ְלַההּוא ְמַקְטְרָגא ְלַגּבֵ (בדינא) ּדָ

י ִאּיֹוב ְוגֹו'.  ָך ַעל ַעְבּדִ ְמּתָ ִלּבְ  ִדְכִתיב, (איוב א') ֲהׂשַ

 
ַתח ְוָאַמר, (בראשי ִרי  ּפָ ֵבא ַקִין ִמּפְ ץ ָיִמים ַוּיָ ת ד') ַוְיִהי ִמּקֵ

ָחה ְלֵקץ ָיִמין,   ץ ָיִמין. ִאיהּו ּדָ ץ ָיִמים, ְולא ִמּקֵ ָהֲאָדָמה. ִמּקֵ
ה   ְוִאְתְקִריב ְלֵקץ ָיִמים. ְוָהא אֹוִקיְמָנא, (דניאל י''ב) ְוַאּתָ

ִמין, אוֹ  ִניֵאל, ְלָאן ֵקץ, ְלֵקץ ַהּיָ ְלֵקץ  ֵלְך ְלֵקץ. ְוָאַמר ּדָ
ִחיל   ִוד ּדָ א ּדָ ִמין. ְוַעל ּדָ ֲאַמר ֵליּה ְלֵקץ ַהּיָ ִמים. ַעד ּדְ ַהּיָ
ת ָיַמי ַמה ִהיא,   י ּוִמּדַ ְוָאַמר, (תהלים ל''ט) הֹוִדֵעִני ְיָי' ִקּצִ
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ִניֵּאל, ְלֵאיֶזה  ה ֵלְך ְלֵקץ. ְוָאַמר ּדָ (דניאל יב) ְוַאּתָ
ָאַמר לֹו ְלֵקץ ֵקץ? ְלקֵ  ץ ַהיִָּמין אֹו ְלֵקץ ַהיִָּמים? ַעד ׁשֶ

ַחד ְוָאַמר, (תהלים לט)  ִוד ּפָ ַהיִָּמין. ְוַעל ֶזה ּדָ
ת ָיַמי ַמה ִהיא, אֹו ְלֵקץ ַהיִָּמים  י ּוִמּדַ הֹוִדיֵעִני ה' ִקּצִ
ץ ָיִמים,  תּוב? ַוְיִהי ִמּקֵ אֹו ְלֵקץ ַהיִָּמין. ְוָכאן ַמה ּכָ

ץ  ֲהֵרי ְולֹא ִמּקֵ נֹו, ׁשֶ ל ָקְרּבָ ָיִמין, ְוָלֵכן לֹא ִהְתַקּבֵ
ד ָהַאֵחר (ַהּכֹל  .(ָהָיה ִמּצַ

 
ם הּוא. ַמה זֶּה  תּוב? ְוֶהֶבל ֵהִביא ּגַ ּבֹא ּוְרֵאה ַמה ּכָ

דֹושׁ  נֹו ַלּקָ ם הּוא? ְלַרּבֹות ֶזה ִעם ֶזה. ָקְרּבָ רּוךְ -ּגַ - ּבָ
ד ן ַלּקָ ְרּבָ ר ַהּקָ רּוךְ -ֹושׁ הּוא ָהָיה ַהּכֹל, ְוִעּקַ הּוא, -ּבָ

ּנֱֶאַמר ּוֵמֶחְלֵביֶהן.  מֹו ׁשֶ ד ָהַאֵחר, ּכְ ְוָנַתן ֶחְלקֹו ַלּצַ
ד ָהַאֵחר,  ל ַהּצַ ץ ָיִמים, ַהּסֹוד ׁשֶ ה ִמּקֵ רֹו ָעׂשָ ְוַקִין ִעּקָ

דֹושׁ  רּוךְ - ְוָנַתן ֵחֶלק ַלּקָ ל-ּבָ  .הּוא, ְוָלֵכן לֹא ִהְתַקּבֵ
 

תּוב? ְוָהְלכּו בָ  ִאיֹּוב ַמה ּכָ ה ְוגֹו', ּבְ ּתֶ ָניו ְוָעׂשּו ִמׁשְ
ּתֹות  ת ַאְחֹיֵתיֶהם ֶלֱאכֹל ְוִלׁשְ לֹׁשֶ ְלחּו ְוָקְראּו ִלׁשְ ְוׁשָ
ה   ּתֶ ה ְוגֹו'. ּוְבִמׁשְ ּתֶ ׁשְ יפּו ְיֵמי ַהּמִ י ִהּקִ ֶהם ַוְיִהי ּכִ ִעּמָ
ִין ָלנּו?  ָכל יֹום ָמצּוי ַהְמַקְטֵרג, ְולֹא ָיכֹול לֹו. ִמּנַ ּבְ

תּוב ֲהלֹא אַ  ּכָ יתֹו ּוְבַעד ׁשֶ ְכּתָ ַבֲעדֹו ּוְבַעד ּבֵ ה ׂשַ ּתָ
ִביב, ּוְלעֹוָלם לֹא ָנַתן לֹו ֵחֶלק  ר לֹו ִמּסָ ל ֲאׁשֶ ּכָ
ם.  ּלָ ר ּכֻ תּוב ְוֶהֱעָלה עֹלֹות ִמְסּפַ ֲהֵרי (ַמה) ּכָ ָלל, ׁשֶ ּכְ
ד  ָהעֹוָלה עֹוָלה ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה, ְולֹא ָנַתן ֵחֶלק ַלּצַ

ִאְלָמֵלא נָ  ַתן לֹו ֵחֶלק, לֹא ָיכֹל לֹו ַאַחר  ָהַאֵחר. ׁשֶ
ַטל  ּנָ ֶ ְך, ְוָעל ַמה ׁשּ ּלֹו ָנַטל -ּכָ ֶ  .ִמׁשּ

 
א   רּוְך הּוא? ֶאּלָ דֹוׁש ּבָ ה ֵהַרע לֹו ַהּקָ אַמר, ָלּמָ ְוִאם ּתֹ
ק ֵמַעל  ּלֵ ֶרְך ְוִיְסּתַ ִאְלָמֵלא ָנַתן לֹו ֵחֶלק, ִיְפֶנה ַהּדֶ ׁשֶ

ה ִמְסּתַ  ָ ֻדׁשּ ׁש, ְוַצד ַהּקְ ְקּדָ ק ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה. ַהּמִ ּלֵ
ַבע  רּוְך הּוא ּתָ דֹוׁש ּבָ ן ַהּקָ ן, ְוַעל ּכֵ ה ּכֵ ְוהּוא לֹא ָעׂשָ

ִדין  .ּבְ
 

הּוא ִנְפַרד ְולֹא ִהְפִריד טֹוב ָוַרע,  מֹו ׁשֶ ּבֹא ְרֵאה, ּכְ
ְך  אֹותֹו ֹאֶפן. ָנַתן לֹו טֹוב, ְוַאַחר ּכָ ן אֹותֹו ּבְ הּוא ּדָ

ְך  ן ָראּוי ָלָאָדם, ַרע, ְוַאַחר ּכָ ּכֵ ֶהֱחִזירֹו ְלטֹוב. ׁשֶ
ָלַדַעת טֹוב ְוָלַדַעת ַרע ּוְלַהֲחִזיר ַעְצמֹו ְלטֹוב, ְוֶזהּו 
סֹוד ָהֱאמּוָנה. ּבֹא ְרֵאה, ִאיֹּוב ָהָיה ֵמַעְבֵדי ַפְרעֹה, 
ַבר ה'   תּוב ּבֹו (שמות ט) ַהיֵָּרא ֶאת ּדְ ּכָ ְוֶזהּו ׁשֶ

ְרעֹה  .ֵמַעְבֵדי ּפַ
 

רּוְך הּוא ַלֲעקֹר ֶאת ּבֹא ּוְראֵ  דֹוׁש ּבָ ּלֹא ָרָצה ַהּקָ ה ׁשֶ
הּוא ָהָיה ֵמֵגן (ֶאת ַהּכֹל ָרָצה  קֹומֹו, ׁשֶ ִאיֹּוב ִמּמְ
קֹוָמם, ִאיֹּוב ָהָיה ֵמֵגן  רּוְך הּוא ַלֲעקֹר ִמּמְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ץ   ִתיב ַוְיִהי ִמּקֵ ִמין. ְוָהָכא ַמה ּכְ ִמים אֹו ְלֵקץ ַהּיָ אֹו ְלֵקץ ַהּיָ
ץ ָיִמין,  ֵניּה,  ָיִמים, ְולֹא ִמּקֵ ל ָקְרּבָ ְך ָלא ִאְתַקּבַ ּוְבִגין ּכָ

ְטָרא ַאֲחָרא ֲהָוה. (כלא)  ָהא ִמּסִ  ּדְ

ם הּוא.   ם הּוא. ַמאי ּגַ ִתיב ְוֶהֶבל ֵהִביא ּגַ א ֲחֵזי, ַמה ּכְ ּתָ
ִריְך הּוא ֲהָוה   א ּבְ קּוְדׁשָ ֵניּה ּלְ ָדא, ָקְרּבָ א ּבְ ָאה ּדָ ְלַאְסּגָ

ָנא לְּ  ָקְרּבְ א, ְוִעָקָרא ּדְ ִריְך הּוא, ְוָיַהב  ּכֹּלָ א ּבְ קּוְדׁשָ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּוֵמֶחְלֵביֶהן.   חּוָלָקא ְלִסְטָרא ַאֲחָרא, ּכְ
ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְוָיִהיב   ץ ָיִמים, ָרָזא ּדְ ְוַקִין, ִעָקָרא ָעֵבד ִמּקֵ

ל.  א ָלא ִאְתַקּבַ ִריְך הּוא, ְוַעל ּדָ א ּבְ קּוְדׁשָ  חּוָלָקא ּלְ

ִת  ִאּיֹוב ַמה ּכְ ה ְוגֹו',  ּבְ ּתֶ יב, (איוב א') ְוָהְלכּו ָבָניו ְוָעׂשּו ִמׁשְ
ּתֹות   ת ַאְחיֹוֵתיֶהם ֶלֱאכֹל ְוִלׁשְ לֹׁשֶ ְלחּו ְוָקְראּו ִלׁשְ ְוׁשָ
ָכל   ָיא ּבְ ּתְ ה ְוגֹו', ּוְבִמׁשְ ּתֶ ׁשְ יפּו ְיֵמי ַהּמִ י ִהּקִ ֶהם ַוְיִהי ּכִ ִעּמָ

ִכיַח, ְוָלא ָיִכיל ֵליּה. יב,   יֹוָמא ְמַקְטְרָגא ׁשְ ְכּתִ ְמָנא ָלן. ּדִ
ל   יתֹו ּוְבַעד ּכָ ְכּתָ ַבֲעדֹו ּוְבַעד ּבֵ ה ׂשַ (איוב א') ֲהלֹא ַאּתָ
יּה,   ָלל ְלַגּבֵ ִביב ּוְלעֹוָלם ָלא ָיִהיב חּוָלָקא ּכְ ר לֹו ִמּסָ ֲאׁשֶ
ר   ִתיב (איוב א') ְוֶהֱעָלה עֹולֹות ִמְסּפַ ָהא (נ''א מה) ּכְ ּדְ

ָקא ְלעֵ  ם. עֹוָלה ַסּלְ א, ְוָלא ָיִהיב חּוָלָקא  ּכּוּלָ א ְלֵעיּלָ יּלָ
ִאְלָמֵלא ָיַהב ֵליּה חּוָלָקא, ָלא ָיִכיל   ְלִסְטָרא ַאֲחָרא. ּדְ

יֵליּה ָנַטל.  ָנַטל ִמּדִ  ֵליּה ְלָבַתר, ְוָכל ַמה ּדְ

א.   ִריְך הּוא. ֶאּלָ א ּבְ יָמא ֲאַמאי ַאְבִאיׁש ֵליּה קּוְדׁשָ ְוִאי ּתֵ
ִאְלָמֵלא ָיַהב ֵליּה חּולָ  ַלק ֵמַעל  ּדְ ָקא, ִיְפִני ָאְרָחא ְוִיְסּתְ

א.   א ְלֵעיּלָ ִליק ְלֵעיּלָ ה ִאְסּתְ ָ ְקדּוׁשּ א, ְוִסְטָרא ּדִ ׁשָ ַמְקּדְ
ַבע   ִריְך הּוא ּתָ א ּבְ א קּוְדׁשָ ן, ְוַעל ּדָ ְוִאיהּו ָלא ָעֵבד ּכֵ

ִדיָנא.   ּבְ

ַרׁש, ְוָלא ַאְכִליל טֹוב  ִאיהּו ִאְתּפְ ָמה ּדְ א ֲחֵזי, ּכְ ָוָרע,  ּתָ
ְווָנא, ָיִהיב ֵליּה טֹוב, ּוְלָבַתר ָרע,   ַההּוא ּגַ ן ֵליּה ּבְ ִאיהּו ּדָ
ע   ר ָנׁש, ְלִמְנּדַ ָהִכי ִאְתָחֵזי ְלּבַ ּוְלָבַתר ֲאַהְדֵריּה ְלטֹוב. ּדְ
ְרֵמיּה ְלטֹוב, ְוָדא ִאיהּו   ָרא ּגַ ע ַרע, ּוְלַאְהּדָ טֹוב, ּוְלִמְנּדַ

א ֲחזֵ  ְמֵהיָמנּוָתא. ּתָ ְרעֹה ֲהָוה, ְוָדא  ָרָזא ּדִ י, ִאּיֹוב ֵמַעְבֵדי ּפַ
ַבר ְיָי' ֵמַעְבֵדי   ֵרא ֶאת ּדְ יּה, (שמות ט') ַהּיָ יב ּבֵ ְכּתִ הּוא ּדִ

ְרעֹה.   ּפַ

ִריְך הּוא ְלַאֲעַקָרא ִאּיֹוב   א ּבְ ָעא קּוְדׁשָ א ֲחֵזי, ְדָלא ּבָ ּתָ
ִאיהּו ַהָוה ִמְכֵסי (נ''א כולא בעא קודשא   ֵמַאְתֵריּה ּדְ

א לאעקרא מאתרייהו איוב הוה מכסי) (נ''א  בהך הו 
יָון ְדִאְתַחָלׁש ָעַבד נּוְקִמין   ְרעֹה ּכֵ איוב חכים הוה) ַעל ּפַ

 ְלַפְרעֹה 

ִאיּנּון   ָאה ָרִזין, ּדְ א ִאית ְלַגּלָ ּתָ ְמעֹון, ַהׁשְ י ׁשִ ָאַמר ִרּבִ
ְרעֹה, ֵלְך   ִתיב ּבֹא ֶאל ּפַ א, ַמה ּכְ א ְוַתּתָ ִקין ְלֵעיּלָ ּבְ ִמְתּדַ
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ה  (ִאיֹּוב ָחָכם ָהָיה) ַעל ּנְֶחַלׁש, ָעׂשָ יָון ׁשֶ ְרעֹה. ּכֵ ּפַ
 .(ְרעֹהְנָקמֹות ְלפַ 

 
ֵעת ֵיׁש ְלַגּלֹות סֹודֹות  ְמעֹון, ּכָ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
תּוב? ּבֹא ֶאל  ה. ַמה ּכָ ִקים ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ ְדּבָ ּנִ ׁשֶ
ְרעֹה, ַמה זֶּה  ב) ֵלְך ֶאל ּפַ ְרעֹה, ָהָיה ָצִריְך (ִלְכּתֹ ּפַ
רּוְך הּוא ֲחָדִרים  דֹוׁש ּבָ ִהְכִניס אֹותֹו ַהּקָ א ׁשֶ ּבֹא? ֶאּלָ

ה ַאחַ  ּמָ ּכַ יף, ׁשֶ ּקִ ין ֶאָחד ֶעְליֹון ּתַ ר ֲחָדִרים ְלַתּנִ
ין  ּנִ ּנּו. ּוִמיהּו? סֹוד ַהּתַ לֹות ִמּמֶ ְלׁשְ ּתַ ְדָרגֹות ִמׁשְ

דֹול  .ַהּגָ
 

א ְלאֹוָתם ְיאֹוִרים,  ּנּו, ְולֹא ָקַרב ֶאּלָ ַחד ִמּמֶ ה ּפָ ּוֹמׁשֶ
חַ  ּנּו הּוא ּפָ ּלֹו, ֲאָבל ִמּמֶ ָרגֹות ׁשֶ ד ְולֹא ְואֹוָתן ַהּדְ

ים  ָרׁשִ ׁשָ ָרׁש ּבְ ָרָאה אֹותֹו ֻמׁשְ ּום ׁשֶ ִהְתָקֵרב, ִמׁשּ
 .ֶעְליֹוִנים

 
ה ּפֹוֵחד  ּמֹׁשֶ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָרָאה ַהּקָ יָון ׁשֶ ּכֵ
ים ֲאֵחִרים ְלַמְעָלה לֹא ְיכֹוִלים  לּוִחים ְמֻמּנִ ּוׁשְ

רּוְך הּוא, (יחזק דֹוׁש ּבָ אל ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו, ָאַמר ַהּקָ
דֹול  ים ַהּגָ ּנִ ְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצָרִים ַהּתַ כט) ִהְנִני ָעֶליָך ּפַ
רּוְך הּוא ִהְצָטֵרְך  דֹוׁש ּבָ תֹוְך ְיֹאָריו. ְוַהּקָ ָהרֵֹבץ ּבְ
ּנֱֶאַמר ֲאִני ה',  מֹו ׁשֶ ַלֲערְֹך ּבֹו ְקָרב ְולֹא ַאֵחר, ּכְ

דֹול ָהרֹבֵ  ים ַהּגָ ּנִ ַהּתַ תֹוְך  ּוֵפְרׁשּוָה סֹוד ַהָחְכָמה, ׁשֶ ץ ּבְ
סֹודֹות ֲאדֹוָנם יֹּוְדִעים ּבְ ין ׁשֶ ֲעֵלי ַהּדִ  .ְיֹאָריו ְלאֹוָתם ּבַ

 

ָעִייל ֵליּה  אֶ  א, ּדְ ֵעי ֵליּה, ַמאי ּבֹא. ֶאּלָ ְרעֹה ִמּבָ ל ּפַ
יָנא ֲחָדא   ּנִ י ּתַ ִרין, ְלַגּבֵ ַתר ִאּדָ ִרין ּבָ ִריְך הּוא, ִאּדָ א ּבְ קּוְדׁשָ
יּה. ּוַמאן   ֵלין ִמּנֵ ְלׁשְ ּתַ ין ִמׁשְ ְרּגִ ה ּדַ ַכּמָ יָפא, ּדְ ּקִ ָאה ּתַ ִעּלָ

דֹול  ין ַהּגָ ּנִ ַהּתַ  . ִאיהּו. ָרָזא ּדְ

 
י ִאיּנּון ְיאֹוִרין,   א ְלַגּבֵ יּה, ְוָלא ָקִריב ֶאּלָ ִחיל ִמּנֵ ה ּדָ ּומֹׁשֶ
ִגין   ִחיל ְוָלא ָקִריב, ּבְ יּה ּדָ יֵליּה, ֲאָבל ְלַגּבֵ ין ּדִ ְרּגִ ְוִאיּנּון ּדַ

ִאין.  ין ִעּלָ ָרׁשִ ׁשָ ִרׁש ּבְ ּתָ ָחָמא ֵליּה ִמׁשְ  ּדְ

 

ָד  ִריְך הּוא ּדְ א ּבְ ָחָמא קּוְדׁשָ יָון ּדְ ִליָחן  ּכֵ ה, ּוׁשְ ִחיל מֹׁשֶ
יּה. ֲאַמר   א, ָלא ַיְכִלין ְלָקְרָבא ְלַגּבֵ ְמָמָנן ַאֲחָרִנין ְלֵעיּלָ
ְרעֹה ֶמֶלְך   ִריְך הּוא, (יחזקאל כ''ט) ִהְנִני ָעֶליָך ּפַ א ּבְ קּוְדׁשָ
א   תֹוְך ְיאֹוָריו. ְוקּוְדׁשָ דֹול ָהרֹוֵבץ ּבְ ים ַהּגָ ּנִ ִמְצָרִים ַהּתַ

ִריְך הּוא אִ  יּה ְקָרָבא, ְולֹא ַאֲחָרא.  ּבְ ָחא ּבֵ ְצְטִריְך ְלַאּגָ
ָחְכְמָתא   ַאּתְ ָאַמר, ֲאִני ה', ְואּוְקמּוָה ָרָזא ּדְ ָמה ּדְ ּכְ
ין,   תֹוְך ְיאֹוָריו ְלִאינּון ָמאֵרי ִמּדִ דֹול ָהרֹוֵבץ ּבְ ים ַהּגָ ּנִ ַהּתַ ּדְ

ָמאֵריהֹון.  ָרִזין ּדְ ַיְדִעין ּבְ  ּדְ
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 פינחס דף רלא עמ' ב מתוך פרשת 

ָרֵאל  ל ָעְלָמא. ְוִיׂשְ א, ְלֵמיָדן ּכָ יָנא ּכּוְרְסָייא ְלַמְלּכָ י ּדִ ִנין ּבֵ ָנה, ְמַתּקְ ָ יֹוֵמי ְדרֹאׁש ַהׁשּ ּבְ
ָנן   ִליפּוׁש ַרֲחֵמי. (ס''א קמיה דליפוש רוגזא) ּתְ יּה, ּדְ ִדיָנא ַקּמֵ ַקְדִמיָתא ּבְ ָעאִלין ּבְ

ָראֵ  ט ַעּמֹו ִיׂשְ ּפַ ֵרי יֹוִמין ְדרֹאׁש ּוִמׁשְ א ָהֵני ּתְ יֹומֹו ַמאי הּוא. ֶאּלָ יֹומֹו, יֹום ּבְ ַבר יֹום ּבְ ל ּדְ
ָאה,  יָנא ִעּלָ ֲחָדא. ּדִ ָרן ּכַ ִמְתַחּבְ יָנא, ּדְ י ּדִ ֵרי ּבֵ ִאיּנּון ּתְ ִגין ּדְ ֵרי יֹוִמין. ּבְ ָנה. ֲאַמאי ּתְ ָ ַהׁשּ

ִאיהוּ  ָאה, ּדְ ּתָ ִדיָנא ּתַ ָיא, ּבְ ִאיהּו ַקׁשְ ְכֵחי.ּדְ ּתַ   ַרְפָיא, ְוַתְרַווְייהּו ִמׁשְ

ַתְרַווְייהּו ִאְצְטִריכּו,  יָבָבא ִויָללּוָתא, ְוָלא ַיְדֵעי ּדְ ְבָלֵאי, ָרָזא ּדִ א ָלא ַיְדֵעי ָהֵני ּבַ ְוַעל ּדָ
נּוֵחי גָּ  יָנא ַרְפָיא, ּגְ ִאיהּו ּדִ ִביִרין ּדְ ַלת ּתְ יָפא. ּתְ ּקִ יָנא ּתַ ִאיהּו ּדִ ַנח ַרְפָיא. ְיָללּוָתא ּדְ

ְרַווְייהּו. (ס''א ועל דא רזא  ְרַווְייהּו. ַוֲאָנן ַיְדֵעיָנן, ְוַעְבֵדיָנן ּתַ ִאיּנּון ָלא ַיְדֵעי, ְוַעְבִדין ּתַ
דיבבא ויללה ותרווייהו אצטריכו, הני בבלאי, אינון לא ידעי, ועבדין תרווייהו.) 

א ָנְפִקין ְלאַֹרח ְקׁשֹוט.  ְוכֹּלָ

ַתח ְוָאַמר, (ת ְקעּו ַבחֶֹדׁש ּפָ ֶסה ְליֹום ַחֵגנּו. ּתִ ּכֶ ְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר ּבַ הלים פא) ּתִ
ֶסה: (כס דעלמא עילאה,  ּכֶ ִאְקֵרי חֶֹדׁש. ּבַ יָנא ַרְפָיא, ּדְ י ּדִ א ּבֵ ׁשֹוָפר, ַמאי ַבחֶֹדׁש. ּדָ
ָיא,  יָנא ַקׁשְ א ּדִ כ''ס ה' דא פחד יצחק דאיהו כס למלכא עילאה, תו בכסה) ּדָ

חַ  יָנא ּפַ א ּדִ י חֹק, ּדָ ְלָייא. ּכִ ִאְתּגַ יָנא ּבְ ָלאו ִאיהּו ּדִ ִדיר, ּדְ ְסָייא ּתָ ִאְתּכַ יָנא ּדְ ד ִיְצָחק. ּדִ
ִגין  ֲחָדא. ּבְ ַרֲחֵמי. ְוַתְרַווְייהּו ִאיּנּון ּכַ יָנא ּבְ א ּדִ ט, (דא דינא קשיא) ּדָ ּפָ ַרְפָיא. ּוִמׁשְ

ֵרין יֹוִמין, ְוַתְרַווְייהּו בְּ  ְך ּתְ ֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ְתרּוָעה ְוגֹו',  ּכָ ָרָזא ֲחָדא. (תהלים פט) ַאׁשְ
יִמין  ִגין (ס''א כגון) ַחּכִ א יֹוְדֵעי ְתרּוָעה. ּבְ ִתיב ׁשְֹמֵעי, אֹו ּתֹוְקֵעי ְתרּוָעה, ֶאּלָ ָלא ּכְ

ְתרוּ  א, ִאיּנּון יְֹדֵעי ְתרּוָעה. ָרָזא ּדִ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ֲאִויָרא ּדְ ַדְייִרין ּבַ יב, ּדְ ְכּתִ ָמה ּדִ ָעה, ּכְ
ַיְדִעין ָרִזין ִעָלִאין   ָרֵאל, ּדְ ִיׂשְ א ּכְ ְרֶזל. ַמאן ַעּמָ ֶבט ּבַ ׁשֵ רֹוֵעם ּבְ (תהלים ב) ּתְ
ְתרּוָעה,  ַיְדֵעי ָרָזא ּדִ יּה. ְוָכל ִאיּנּון ּדְ ָרא ּבֵ ׁשַ יּה, ּוְלִאְתּקְ ָמאֵריהֹון, ְלֵמיַעל ַקּמֵ ּדְ

אֹור פָּ  א ִיְתָקְרבּון ְלֵמיַהְך ּבְ ָגִניז קּוְדׁשָ ִריְך הּוא. ְוָדא אֹור ַקְדָמָאה ּדְ א ּבְ ָניו ְדקּוְדׁשָ
ע ָלּה. א ִאְצְטִריְך ְלִמְנּדַ יא. ְוַעל ּדָ יַקּיָ ִריְך הּוא ְלַצּדִ  ּבְ
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 פרשת אמור דף צט 

Scanning before the Shofar blowings 

 סריקה לפני שמיעת סדרות השופר 

י  ין  ָאַמר ִרּבִ ין ִאּלֵ ַמע ִמּלִ א ְלִמׁשְ ָעְלָמא, ֶאּלָ יא, ִאְלָמֵלא ָלא ָזֵכיָנא ּבְ ִחּיָ
אֹוַרְייָתא, ְוַיְדִעין אֹוְרחֹוי   ֵלי ּבְ ּדְ ּתַ ִמׁשְ ִאיּנּון ּדְ ָאה חּוָלֵקיהֹון ּדְ יי. ַזּכָ ּדַ

ִתיב ( אֹוַרְייָתא, ָעַלְייהּו ּכְ ְלהֹון ּבְ ְרעּוָתא ּדִ א, ּדִ יׁשָ א ַקּדִ ַמְלּכָ תהלים  ּדְ
ֵדהּו. (ויקרא כ''ג)  ֵצהּו ַוֲאַכּבְ ֵטהּו. ּוְכִתיב ֲאַחּלְ ק ַוֲאַפּלְ י ִבי ָחׁשַ צא) ּכִ
ְקעּו   ַתח, (תהלים פא) ּתִ י ִיְצָחק ּפָ ֶאָחד ַלחֶֹדׁש, ִרּבִ ִביִעי ּבְ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ ּבַ

ָרֵאל, ּדְ  ִאין ִאיּנּון ִיׂשְ נּו. ַזּכָ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ִריְך  ַבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר ּבַ א ּבְ קּוְדׁשָ
הּו,   ל אּוִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוִאְתְרֵעי ּבְ יּה, ִמן ּכָ הּוא ָקִריב לֹון ְלַגּבֵ
יּה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, (יהושע כד)   ּוֵמֲאַתר ְרִחיָקא ָקִריב לֹון ְלַגּבֵ

ָרֵאל בְּ  ל ָהָעם ּכֹה ָאַמר ה' ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ַע ֶאל ּכָ ָהר  ַוּיֹאֶמר ְיהֹוׁשֻ ֵעֶבר ַהּנָ
הּו,   ָהא ֵמֲאַתר ְרִחיָקא ִאְתְרֵעי ּבְ בּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם. ְלַאֲחָזָאה, ּדְ ָיׁשְ
ח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם   יּה, ּוְכִתיב, (יהושע כד) ָוֶאּקַ ְוָקִריב לֹון ְלַגּבֵ

הּו, ְוכִ  ָלא ּבְ ּכְ ָהר ְוגֹו'. ָהֵני ְקָרֵאי ִאית ְלִאְסּתַ ָרֵאל ָלא  ֵמֵעֶבר ַהּנָ ל ִיׂשְ י ּכָ
ַע.  ן ְיהֹוׁשֻ ּכֵ א, ְוָכל ׁשֶ  ֲהוֹו ַיְדֵעי ּדָ

א ָסִתים ְוַגְלָיא,   יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ָמה ּדִ א אֹוַרְייָתא ּכּוָלּה ָסִתים ְוַגְלָיא, ּכְ ֶאּלָ
א ִאיִהי ָסִתים ְוַגְלָיא.   א ִהיא, ְוַעל ּדָ יׁשָ ָמא ַקּדִ אֹוַרְייָתא ּכּוָלּה ׁשְ ִגין ּדְ ּבְ

ִתיב ּכֹה ָאַמר ְיָי'.   ִאי ַע ֲהוֹו ַיְדֵעי, ֲאַמאי ּכְ ָרֵאל (דף צ''ט ע''א) ִויהֹוׁשֻ ִיׂשְ
ָרֵאל,   ִיׂשְ ִריְך ּבְ א ּבְ י ֲעַבד קּוְדׁשָ ה, ִטיבּו ַסּגִ ִמּלָ אי ְסִתיָמא ּדְ א ַוּדַ ֶאּלָ

ָאה ִלי א ִעּלָ יׁשָ ֲאָבָהָתא, ְוָעִביד לֹון ְרִתיָכא ַקּדִ הּו ּבַ ִאְתְרֵעי ּבְ ָקֵריּה,  ּדְ
ִגין   ָכל ּבּוִציִנין, ּבְ א, ּבּוִציָנא ּדְ יׁשָ יָרא ַקּדִ ָאה ַיּקִ יק לֹון ִמּגֹו ַנֲהָרא ִעּלָ ְוַאּפִ
בּו   ָהר ָיׁשְ ֵעֶבר ַהּנָ יב, ּכֹה ָאַמר ְיָי' ּבְ ְכּתִ הּו. ֲהָדא הּוא ּדִ ר ּבְ ִיְתֲעּטָ ּדְ

מוֹ  ּתְ ִאׁשְ ָהר: ַההּוא ָנָהר ּדְ  ַדע, ְוִאְתְייַדע. ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם. ַהּנָ

ָהר   א ְלַאֲחָזָאה ָחְכְמָתא. ֵמֵעֶבר ַהּנָ ֵעי ָהָכא. ֶאּלָ ֵמעֹוָלם, ַמאי ָקא ּבָ
בּו   ָהר ָיׁשְ ֵעֶבר ַהּנָ א, ּבְ א ַההּוא ָנָהר עֹוָלם ִאְקֵרי. ְוַעל ּדָ ֵמעֹוָלם, ֶאּלָ

א בְּ  ָעַבד קּוְדׁשָ ִריְך הּוא  ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם, ְלַאֲחָזָאה ִטיבּו ּוְקׁשֹוט ּדְ
ָהר ַמאי ָקא ַמְייֵרי.   ח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהּנָ ָרֵאל. ָוֶאּקַ ְלִיׂשְ
יּה   ַבק ּבֵ ִאְתּדְ מֹו ִיְצָחק ּדְ ַההּוא ָנָהר, ּכְ יּה ּבְ ַבק ּבֵ א ַאְבָרָהם ָלא ִאְתּדְ ֶאּלָ

ָפא.  ּקְ ִסְטֵריה ְלִאְתּתַ  ּבְ
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ב  א ֲחֵזי, ַהאי ָנָהר, ַאף ַעל ּגַ ְטֵריּה,   ּתָ יִנין ָנְפֵקי ִמּסִ יָנא, ּדִ ָלאו ִאיהּו ּדִ ּדְ
ִאין   ִאין ְוַתּתָ ֵדין ִעּלָ ְבנֹוי, ּכְ ף (בדינוי) ּבִ ּקַ יּה. ְוַכד ִיְצָחק ִאְתּתָ ָקפּו ּבֵ ְוִאְתּתָ
א ָיִתיב ַעל   יׁשָ א ַקּדִ ן, ּוַמְלּכָ ּקַ ִדיָנא ִאְתּתָ ֵפי ְלִדיָנא, ְוכּוְרְסָייא ּדְ ּנְ ִמְתּכַ

ֶסה ְליֹום  ּכּוְרְס  ּכֶ ְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר ּבַ ֵדין, ּתִ ִדיָנא, ְוָדִאין ָעְלָמא, ּכְ ָייא ּדְ
ָנא   ִדיָנא, ּוְלַתּקְ ָקא ּכּוְרְסָייא ּדְ ַיְדִעין ְלַסּלְ ָרֵאל, ּדְ ִאין ִאיּנּון ִיׂשְ נּו. ַזּכָ ַחּגֵ

ֹוָפר.  ׁשּ ה. ּבַ ַרֲחֵמי. ּוְבּמָ  ּכּוְרְסָייא ּדְ

א ֲהָוה  י ַאּבָ יִאין  ִרּבִ ְמעֹון, ָאַמר ֵליּה, ָהא ִזְמִנין ַסּגִ י ׁשִ ִרּבִ יּה ּדְ ָיִתיב ַקּמֵ
יּה.   ְבָנא ּבֵ ַ אן ָלא ִאְתְייׁשּ ִאיְלָנא ַעל ַהאי ׁשֹוָפר, ַמאי ָקא ַמְייֵרי, ְוַעד ּכָ ׁשָ

ִדי  יֹוָמא ּדְ ְעָיין ּבְ ָרֵאל ּבַ ִיׂשְ ה, ּדְ ִמּלָ ִריָרא ּדְ אי ַהאי הּוא ּבְ ָנא  ָאַמר ֵליּה, ַוּדַ
ָאן ֲאַתר ִאיהּו,   ֶקֶרן ָהא ִאְתְייַדע ּבְ ִגין ּדְ (נ''א דא), ׁשֹוָפר, ְוָלא ֶקֶרן. ּבְ
ֵעיָנן   ין ּוְבעֹוָבָדא, ּבָ ִמּלִ ֵניָנן, ּבְ ֵעיָנא. ֲאָבל ָהא ּתָ יָנא ָלא ּבָ ָקא ּדִ ּבְ ּוְלִאְתּדַ

ין ְסִתיִמין.   ְלַאֲחָזָאה ּוְלַאְתֲעָרא ִמּלִ

 דף צ''ט ע''ב 

א ֲחֵזי,  ק ְוָלא ָנִהיר    ּתָ ּלָ יּה, ִאְסּתַ א ּבֵ כֹּלָ ְנִהירּו ּדְ ָאה, ּדִ ד ַההּוא ׁשֹוָפר ִעּלָ ּכַ
יָנא, ְוָדא ׁשֹוָפר, ֵאילֹו   ָקנּו ְלֵבי ּדִ ַער, ְוֻכְרְסָוון ִאְתּתְ יָנא ִאּתְ ֵדין ּדִ ִלְבִנין, ּכְ

חְ  ּבַ ִיְצָחק, ּתּוׁשְ ִיְצָחק ִאְקֵרי, ּתּוְקֵפיּה (דף צ''ט ע''ב) ּדְ ד  ּדְ ֲאָבָהן, ּכַ יּה ּדַ ּתֵ
ף,   ּקַ ֵדין ִיְצָחק ִאְתּתָ ָלא ַיְנָקא ִלְבִנין, ּכְ דֹול, ּדְ ַלק ַההּוא ׁשֹוָפר ּגָ ִאְסּתְ

ָעְלָמא.  ן ְלִדיָנא ּבְ ּקַ  ְוִאְתּתָ

א   ְעָיין ְלַנְגּדָ ְייִבין ֵמֲחָטֵאיהֹון, ּבַ א ּתַ ֵני ָנׁשָ ַער ַהאי ׁשֹוָפר ְוַכד ּבְ ְוַכד ִאּתְ
ַער ׁשֹוָפָרא  קֹול ׁשֹוָפר  ֵדין ִאּתְ א, ּכְ א, ְוַההּוא ָקָלא ָסִליק ְלֵעיּלָ ּתָ ִמּתַ

יָנא. ּוָבֵעיָנן ְלַאֲחָזָאה עֹוָבָדא   ק ּדִ ּלָ ַער ַרֲחֵמי, ְוִאְסּתַ ָאה, ְוִאּתְ ָאֳחָרא ִעּלָ
א, ִאיּנּון   ַהאי ׁשֹוָפר ְלַתּתָ ָקא ּבְ ָעָרא ׁשֹוָפָרא ָאֳחָרא, ּוְלַאּפָ ׁשֹוָפר, ְלִאּתְ ּבְ
ַההּוא ׁשֹוָפר   הּו ּבְ ּלְ ְכִליָלן ּכֻ א, ּדִ ְלֵעיּלָ ָכל ִאיּנּון ָקִלין ּדִ ַקֵלי, ְלַאֲחָזָאה ּדְ

ֲערּון ְלָנְפָקא.  ָאה, ִיּתְ  ִעּלָ

ָרֵאל  א, ָיֲהִבין ִיׂשְ ְלַתּתָ   ֵחיָלא (לרחמי מתתא ואתער שופר גדול) ּוְבָהֵני ָקִלין ּדִ
ֵעיָנן   א ּבָ א, ְוַעל ּדָ וָנא  ְלֵעיּלָ ָרא ָקִלין, ְלַכּוְ א, ּוְלַסּדְ יֹוָמא ּדָ ָנא ׁשֹוָפר ּבְ ְלַזּמְ

א. (ולסדרא   ִליָלן ַקֵלי ְלֵעיּלָ ֵביּה ּכְ ִגין ְלַאְתֲעָרא ׁשֹוָפר ָאֳחָרא, ּדְ יּה ּבְ ּבֵ
 קלין בשופר). 
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Meditation and scanning for during the blowing 

 
10 blowings in a group, three sets for right, left and central 

   Tekiah,  is a long straight blast - ת

 Shevarim is three medium wailing blasts - ש

 Teruah is nine or more quick blasts - ר

To hear an example of the Shofar blowing of one set (Tekiah, Shevarim, teruah, 
Tekiah) click here: http://www.jewishmag.com/71mag/shofar/shofar.mp3 and 

http://www.piney.com/sonsshophar.au.snd 

Video: http://www.youtube.com/watch?v=0jR20-0sy1Y 

 תשרת –תשרת  -תשרת 
 תשת – תשת -תשת
 תרת - תרת - תרת

Total of 30 sounds. The last Tekiah is called ‘Gedolah’, meaning big and it is long Tekiah that 
ends when the air from the lungs runs out.   

This is repeated three times to make 90 sounds. At the end of the connection there are 10 
more blasts 

 תרת -תשת  - תשרת
The meditation here is about nullifying all impurities that our negative actions brought on our 

souls. 

We gain that with the power of the second sequence of the Ana B'Koach 

 קרע שטן
 קבל רנת עמך שגבנו טהרנו נורא
Kabel Rinat Amecha Sagvenu Taharenu Norah 

And especially when it empowered with the YHVH name ‘weaved’ in (as below). 

הִ נְ וֶ טֹ הֲ שַ ִה  יֻ עְ וֶ רֹ הֲ ַק יֻ   

http://www.jewishmag.com/71mag/shofar/shofar.mp3
http://www.piney.com/sonsshophar.au.snd
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ין טּוֵרי ִסְדָרא ַקְדָמָאה ַקע ּבֵ א, ָסִליק ְרִקיִעין, ְוִאְתּבָ ר ְלֵעיּלָ , ָקָלא ָנִפיק, ּוִמְתַעּטָ
ַער הּוא,  ר, ְוִאּתְ יּה, ְוִאְתַעּטָ ֵריׁשֵ ְרָיא ּבְ ַאְבָרָהם, ְוׁשַ יּה ּדְ ְוַאְתִקן ָרָמֵאי, ּוָמֵטי ְלַגּבֵ

ַההּוא ָקָלא ַקְדָמָאה ָסִליק,  ֲעָתא ּדְ ׁשַ ֵניָנן, ּבְ א ּתָ ְדּתָ ַאּגַ ְלכּוְרְסָייא. ּוְבִסְפָרא ּדְ
א. (ס''א אבא  ְקִדין ָעֵליּה ַאּבָ ר ַאְבָרָהם, ְוַאְתִקן ְלכּוְרְסָייא, ּפַ ַער ְוִאְתַעּטָ ִאּתְ

א.  ואמא) ַאּבָ

ּקִ  ְנָייָנא, ּתַ ָקא ּתִ ָהִכי, ַסּלְ ְבָרא ּתּוְקֵפי ְרִגיִזין. ְוָדא ַאּדְ ִסְדָרא  יָפא (לחברא) ְלּתַ
ָערּון (ס''א  ִּתְנָייָנא, ִאּתְ יִנין ּדְ ָקא, ְוָכל ּדִ תּוְקפֹוי. ּוְכֵדין ַסּלְ ִביָרא ּבְ ַההּוא ָקָלא ּתְ

ִיְצָחק ִאּתְ  יָון ּדְ ִיְצָחק. ּכֵ ָסִליק ְלַאְתֵריּה ּדְ רּו, ַעד ּדְ ּבָ ַער, ְוָחֵמי דאתערען) ָקֵמיּה ִאּתְ
ָיא.  א ַקׁשְ ְפָיא, ְוָתַבר ּתּוְקּפָ ֵדין ִאְתּכַ יּה, ּכְ יָמא ַקּמֵ ן ְלכּוְרְסָייא ְלַקּיְ ְלַאְבָרָהם ְמַתּקֵ
א  ְבָרא ֵחיָלא ְוּתּוְקּפָ ִגין ְלּתַ א ּוְרעּוָתא, ּבְ וָנא ִלּבָ ָתַקע, ְלַכּוְ ֵעי ַמאן ּדְ ּוְבַהאי, ּבָ

ָיא, ֲהָדא הּוא ּדִ  ִדיָנא ַקׁשְ ֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ְתרּוָעה, יֹוְדֵעי ּדְ יב, (תהלים פט) ַאׁשְ ְכּתִ
אי.  ְתרּוָעה ַוּדַ

 דף ק' ע''א

ל ִאיּנּון ְרִקיִעין, ְוַרֲחֵמי ִמְתֲעָרן, ּוָמֵטי ִסְדָרא ְּתִליָתָאה , ָקָלא ָנִפיק, ְוָסִליק, ּוָבַקע ּכָ
ַיֲעקֹב (דף ק' ע''א)  יּה ּדְ ן ַההּוא ָקָלא ְלֵריׁשֵ ּקֵ ַער, ְוָחֵמי ְלַאְבָרָהם ִמְתּתַ ְוַיֲעקֹב ִאּתְ

א ֵמַהאי ִסְטָרא, ְוָדא, ֵמַהאי  ִיְצָחק, ּדָ יּה ּבְ ְרַווְייהּו ּבֵ ֵדין ֲאִחיָדן ּתַ ִגיָסא ָאֳחָרא, ּכְ ּבְ
הּו ִסְדָרא ַחד ּלְ ָלָתא ִסְדִרין, ּכֻ  .ִסְטָרא ְוָלא ַיְכִלין ּתּוְקפֹוי ְלָנְפָקא ְלַבר. ְוָהֵני ּתְ

א, ִסְדָרא ָאֳחָרא  , ָקָלא ָנִפיק, ְוָסִליק, ְוָנִטיל ְלַאְבָרָהם ֵמַאְתֵריּה, ְוָנִגיד ֵליּה ְלַתּתָ
ַגַווְייהּו.  ְרָיין ְוַקְייָמן ֵליּה ְלַאְבָרָהם ּבְ ִיְצָחק ׁשַ תּוְקֵפיהֹון ּדְ  ַלֲאַתר ּדְ

ַק  יָפא ּכְ ּקִ ִביָרא, ָלא ּתַ ְנָייָנא, ָנִפיק ָקָלא ּתְ ָחִליׁש ַההּוא ָקָלא ִסְדָרא ּתִ ְדָמָאה, ָלא ּדְ
א  ן ּתּוְקּפָ ַתּמָ ַקְדִמיָתא, ּדְ י ִיְצָחק ּבְ ַההּוא ָקָלא ָלאו ִאיהּו ְלַגּבֵ א ּדְ ָתַקע, ֶאּלָ ּדְ
הּו  יר, ְוֻכּלְ ִאיּנּון ְרפּוִיין ַיּתִ א, ּדְ ְלַתּתָ יָנא ּדִ י ּדִ י ִאיּנּון ּבֵ א ְלַגּבֵ ְרָיא, ֶאּלָ יָפא ׁשַ ּקִ ּתַ

יּה. ָחָמאן ְפָיין ַקּמֵ ְייהּו, ְוִאְתּכַ  ְלַאְבָרָהם ְלַגּבַ

ַיֲעקֹב, ְוָנִגיד  יּה ּדְ ֵריׁשֵ ר ּבְ ִליָתָאה, ָקָלא ָנִפיק, ְוָסִליק, ְוִאְתַעּטָ ָהִכי, ִסְדָרא ּתְ ַאּדְ
ְבַלְייהּו, ַאְבָרהָ  ְרָיין, ְוָקִאים ָלּקֳ בּוָראן ׁשַ ִאיּנּון ּגְ א ְלַההּוא ֲאַתר ּדְ ם ֵמַהאי ֵליּה ְלַתּתָ

ְכִחין  ּתַ הּו, ּוִמׁשְ ּלְ ְפָיין ּכֻ ֵדין ִאְתּכַ ֶאְמָצִעיָתא. ּכְ ִסְטָרא, ְוַיֲעקֹב ֵמַהאי ִסְטָרא, ְוִאיּנּון ּבְ
ְנָייָנא. הּו ִסְדָרא ָאֳחָרא ּתִ ּלְ ַאְתַרְייהּו. ְוָהֵני ּכֻ  (ס''א ומשתככי) ּבְ

 דף ק' ע''ב

ָקא ל ַבְעָייא ְלַסּלְ ְתָרָאה, ּדְ יַנְייהּו ִסְדָרא ּבַ ָבא (ס''א ולישרא) ּבֵ ֹון ְלַאְתַרְייהּו, ּוְלַייׁשְ
תּוְקפֹוי  ֲאְתֵריּה, ְוָלא ִיּפּוק ּבְ ָרא ֵליּה ּבַ ְ ֵעי ְלַיׁשּ ַהאי ּבָ ִגין ּדְ ִמין. ּבְ ַקּדְ ִמּלְ ְלִיְצָחק ּכְ

א בָּ  ֲערּו. ַעל ּדָ ְפָיין, ְוַרֲחִמין ִאּתְ הּו ִאְתּכַ ּלְ יִנין ּכֻ ֵדין ּדִ א ְלַבר, ּכְ וָנא ִלּבָ ֵעי ְלַכּוְ
ֵני  ָרֵאל ְמַתּקְ ד ִיׂשְ ֵדין ּכַ א ָקֵמי ָמאֵריהֹון. ּכְ ִתּיּוְבּתָ ָהֵני ַקֵלי, ּוְלֶמְהַדר ּבְ ּוְרעּוָתא ּבְ
ר ַההּוא ׁשֹוָפר  א, ַאְהּדָ ׁשֹוָפָרא ּדָ ְדָקא ָיאּות, ּבְ א ּכְ ִלּבָ ְרעּוָתא ּדְ ֵרי ָקִלין ּבִ ּוְמַסּדְ

ָאה, ְוַכד ַאְהּדָ  א. ְוכּוְרְסָייא ָאֳחָרא ְרִמיּו, ִעּלָ ן ּכֹּלָ ּקַ ָרא ֵליּה ְלַיֲעקֹב, ְוִאְתּתָ ר, ְמַעּטְ
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ָאה  ִריְך הּוא ְמַרֵחם ַעל ָעְלָמא. ַזּכָ א ּבְ א, ְוקּוְדׁשָ כֹּלָ ַכח ּבְ ּתְ ּוְכֵדין ֵחידּו ִאׁשְ
ָכא (דף ק' ע'' א ּוְלַאְמׁשָ ַיְדִעין ְלַנְגּדָ ָרֵאל, ּדְ ִיׂשְ יָנא חּוָלֵקיהֹון ּדְ ב) ְלָמאֵריהֹון, ִמּדִ

הּו ָעְלִמין ַעל ְיַדְייהּו. ּלְ ָנא ּכֻ  ְלַרֲחֵמי, ּוְלַתּקְ

א, רעיא מהימנא   ּקּוָדא (מ''ב) ּדָ ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ְוגֹו'. ּפִ ִביִעי ּבְ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ (ויקרא כ''ג) ּבַ
ִדיָנא ְלָעְלָמא הּוא יֹוָמא ּדְ ָנה, ּדְ ָ רֹאׁש ַהׁשּ אֹוִקיְמָנא. ְוָהא ִלְתקֹוַע ׁשֹוָפר ּבְ ָמה ּדְ , ּכְ

ַהאי ִאיהּו  ַמר. ּדְ נּו. ְוָהא ִאּתְ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר ּבַ יב, ּתִ ְכּתִ אּוְקמּוָה ּדִ
ַההּוא ְמַקְטְרָגא, ָחֵפי  ִגין, ּדְ ִדיָנא. ּבְ יּה, ְוָקִאים ָעְלָמא ּבְ י ּבֵ ּסֵ ִסיֲהָרא ִאְתּכַ יֹוָמא ּדְ

י ְואַ  יָנא ַעל ָעְלָמא.ְוַכּסֵ ע ּדִ ְרָיא, ְלִמְתּבַ ִדיָנא ׁשַ א, ֲאַתר ּדְ ְתָחא ַעל ַמְלּכָ  ְנָעל ּפִ

יָנא.  ע ּדִ ָאה ּוְלִמְתּבַ יָמא, ֵאיְך ִאְתְייִהיב ֵליּה ְרׁשּו ְלַההּוא ְמַקְטְרָגא ְלַחּפָ ְוִאי ּתֵ
ִרי א ּבְ י קּוְדׁשָ ּוִ ַהאי ְמַקְטְרָגא, ׁשַ ַיָדא ּדְ אי ּבְ א ַוּדַ ל ֶאּלָ יָנא ַעל ּכָ ע ּדִ ְך הּוא ְלִמְתּבַ

א  ָהא קּוְדׁשָ ָעְלָמא, ּדְ יִנין ּדְ ל ּדִ יּה ּכָ ע ַקּמֵ י ֵליּה יֹוָמא ְיִדיָעא, ְלִמְתּבַ ּוִ ָעְלָמא, ְוׁשַ
ָקא,  ִריְך הּוא ַסּלְ א ּבְ קּוְדׁשָ ִחילּו ּדְ יּה, ְלֶמֱהִוי ּדְ י ֵליּה ַקּמֵ ּוִ ִריְך הּוא ָעֵבד ֵליּה ְוׁשַ ּבְ

ְר  ע ְוׁשַ ִדיָנא, ּוְלִמְנּדַ ים ּבְ ה ִיְתְקּיַ א, (קהלת ג) ְוָהֱאלִֹהים ָעׂשָ א. ְוָרָזא ּדָ ָיא ַעל ּכֹּלָ
ין. ּיָ ין ְוִאית ּדַ ִאית ּדִ  ּדְ

א,  י ַמְלּכָ יָנא ַקּמֵ ַבע ּדִ ִאיהּו ּתָ יּה ְלַהאי, ּדְ ִריְך הּוא ַקּמֵ א ּבְ י קּוְדׁשָ ּוִ ְווָנא ׁשַ ַהאי ּגַ ּכְ
ֵני ָעלְ  ל ּבְ א, ַעל ּכָ ַמְלּכָ ְתָחא ּדְ ָאה ּפִ ָמא. ּוְבַהאי יֹוָמא ִאְתְייִהיב ֵליּה ְרׁשּו, ְלַכּסָ

א  כֹּלָ ב ּדְ ֵני ָעְלָמא. ְוַאף ַעל ּגַ ל ּבְ יָנא ַעל ּכָ ַזר ּדִ ִיְתּגְ ָייא ְלגֹו, ַעד ּדְ ְוִסיֲהָרא ִאְתַחּפְ
ִדי א ּבְ ֵעי ֶאּלָ ִריְך הּוא, ָלא ּבָ א ּבְ י קּוְדׁשָ ֵלי ַקּמֵ  ָנא.ִאְתּגְ

ַהאי יֹוָמא, ְוַסְנִטיָרא  ִדיָנא ּבְ א, ּכּוְרְסָיא ּדְ א ַאְתִקין ְוַתּתָ ַגְווָנא ֲחָדא ֵעיּלָ א ּכְ ּכֹּלָ
פּום ָאְרחֹוי, ּוְכפּום  ל ַחד ְוַחד ּכְ ֵני ָעְלָמא, ּכָ ל עֹוָבֵדי ּבְ יָנא ַעל ּכָ ָאָתא, ְוָתַבע ּדִ

ֲעַבד. ְוַסֲהִדין ַאְתָיין ְוָסֲהֵדי ַעל  ין ִאיּנּון ֵעיֵני ְיָי',  ַמה ּדַ ֵני ָעְלָמא. ְוִאּלֵ ל עֹוָבֵדי ּבְ ּכָ
ָקא ַאְזֵלי  ָנא, ּדְ ּבָ ֵלית לֹון חּוׁשְ ה ִאיּנּון ֵעיֵני ְיָי', ּדְ ָכל ָעְלָמא. ְוַכּמָ ְטֵטי ּבְ ִאיּנּון ְמׁשַ ּדְ

ֵני ָעְלָמא. ל עֹוָבֵדי ּבְ ָכל ָעְלָמא, ְוָחָמאן ּכָ ְטֵטי ּבְ  ּוְמׁשַ

ין  ַווי ְלִאינּ  ְייהּו ַקְייִמין ִאּלֵ ָהא ְלַגּבַ עֹוָבֵדיהֹון, ּדְ ִלין ּבְ ּכְ יִחין ְוָלא ִמְסּתַ ּגִ ָלא ַמׁשְ ּון ּדְ
ָהא ִאיּנּון ַסְלֵקי  ין, ְוָקֲאְמֵרי, ּדְ ִאיּנּון ַעְבּדִ ל ַמה ּדְ יִחין ְוָחָמאן ּכָ ּגִ א, ּוַמׁשְ ַסֲהֵדי ַמְלּכָ

א. ְוַהאי ַסְנִטיָר  י ַמְלּכָ לֹוִני ָעַבר  ְוָסֲהֵדי ַקּמֵ יָנא, ּפְ א, ְוָתַבע ּדִ י ַמְלּכָ א ָקִאים ָקּמֵ
ִאיל לֹון,   ִריְך הּוא ָלא ׁשָ א ּבְ קּוְדׁשָ ְך. ְוָהא ָהָכא ַסֲהֵדי. ְוַעד ּדְ לֹוִני ֲעַבד ּכַ יָנא, ּפְ ּדִ

ֵדין ִאיּנּון ַסֲהֵדי ַסֲהדּוָתא.  ֵלית לֹון ְרׁשּו ְלַסֲהָדא. ּכְ

י מַ  יב ַקּמֵ א ַאְכּתִ א ְוכֹּלָ א ִאית ַחד ֵהיָכָלא. ֵהיָכָלא ּדָ ֵבי ַמְלּכָ ִפְתָקא. ּבְ א ּבְ ְלּכָ
ִסיק  ִביִבין ְוַהאי ָלא ּפָ ַפְלָקא, ְוָלִהיט ׁשְ ָלא ּבְ ְלּגְ א ִמְתּגַ ָ וָרא, ְוַהאי ֶאׁשּ א ִחּוָ ָ ַמְלָיא ֶאׁשּ

א אּוכָ  ָ ִסיק ְלָעְלִמין. ְלגֹו ַהאי ֵהיָכָלא, ִאית ֵהיָכָלא אֹוֲחָרא, ַמְלָיא ֶאׁשּ ָלא ּפָ ָמא, ּדְ
ל  ִדיָנא, ָסֲהִדין ּכָ ֲעָתא ּדְ ׁשַ א. ּבְ יּה ַמְלּכָ ִדיר ַקּמֵ ֵרין סֹוְפִרין ַקְייִמין ּתָ ְלָעְלִמין. ּתְ
וָרא,  א ִחּוָ ָ ֶאׁשּ ְלָקא ּדְ א. ִאיּנּון ַסֲהִדין (נ''א סופרין) ַנְטִלין ֵמַההּוא ּפַ י ַמְלּכָ ַסֲהֵדי ַקּמֵ

ַההוּ  א אּוָכָמא.ְוַכְתֵבי ָעֵליּה ּבְ ָ  א ֶאׁשּ
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ְך ְיַהְדרּון  ְך ּוֵבין ּכַ ין ּכַ ְלָמא ּבֵ יָנא, ַעד ִזְמָנא ְיִדיָעא, ּדִ א ַאְחִמיץ ּדִ ּוְכֵדין ַמְלּכָ
ֵבי ְזכּוָתא  א ָיִתיב, ְוָכל ִאיּנּון ּדְ ְתִקין ִנְקָרִעין. ְוִאי ָלאו, ַמְלּכָ ְתׁשּוָבה. ִאי ָיַהְדרּון, ּפִ ּבִ

יּה, כָּ  ְך, ַמאן יֹוִליף ָעֵליּה ְזכּות, ִאי ִאית ַקְייֵמי ַקּמֵ לֹוִני ֲעַבד ּכַ רֹוָזא ָקם ְוָכִריז, ּפְ
יֹוִליף ָעֵליּה ְזכּות, ָיאּות. ְוִאי ָלאו ָהא ִאְתְמַסר ְלַסְנִטיָרא.  ַמאן ּדְ

ָלא  ִגין ּדְ א ּבְ א. ֶאּלָ ְטִריְך ְלָכל ּדָ ִריְך הּוא, ַאַמאי ִאּצְ א ּבְ א ָיַדע קּוְדׁשָ ְיֵהא ְוכֹּלָ
אַֹרח ְקׁשֹוט, ְוִניָחא  א ֲעִביד ּבְ כֹּלָ א ְלַאֲחָזָאה ּדְ פּוָמא ִלְבֵני ָעְלָמא. ֶאּלָ ְטָרא ּדְ ּפִ
יֵמי, ַוֲאִפיּלּו  יָמא ְמָנָלן. ַהאי, ִאְתְמַסר ְלַחּכִ יֵניּה. ְוִאי ּתֵ ִזיב ִמן ּדִ ּתְ ִאׁשְ יּה ַמאן ּדְ ַקּמֵ

ָבֵעי ְלִאְס  ָלא ַיְדֵעי, ַמאן ּדְ ְלָיא, ְוִיַדע ְלַמאן ּדְ ִאְתּגַ ִאיהּו ּבְ ַמה ּדְ ח ּבְ ּגַ ָלא, ַיׁשְ ּכְ ּתַ
ִריְך  א ּבְ ָפִקיד קּוְדׁשָ ל ַמה ּדְ ַגְווָנא ֲחָדא, ּכָ א ּכְ ָהא ּכֹּלָ ִסְתָרא, ּדְ ִאיהּו ּבְ ַמה ּדְ ּבְ

א. ְלֵעיּלָ ַגְווָנא ּדִ א ִאיהּו ּכְ ַאְרָעא, ּכֹּלָ  הּוא ּבְ

ָנה, ִאיהּו   ָ ִדיָנא, ַסְנִטיָרא יֹוָמא ְדרֹאׁש ַהׁשּ כּוְרְסָייא ּדְ א ָיִתיב ּבְ ִדיָנא, ּוַמְלּכָ יֹוָמא ּדְ
ִריְך הּוא ָרִחים   א ּבְ קּוְדׁשָ ב ּדְ יָנא. ְוַאף ַעל ּגַ א, ְוָתַבע ּדִ ַמְלּכָ ְתָחא ּדְ י ּפִ ָקא ָאֵתי ְוָחּפֵ

י ֲאִני ְיָי' אֹוֵהב ִמ  ַאּתְ ָאֵמר, (ישעיה סא) ּכִ ָמה ּדְ ח ְרִחימּו ֵליּה ְלִדיָנא, ּכְ ט. ָנּצַ ּפָ ׁשְ
ִקיד  ין ָעַלְייהּו, ּפָ ַסְנִטיָרא ָקם ְלִמְטַען ִמּלִ ֲעָתא ּדְ ִדיָנא. ּוְבׁשַ ְבנֹוי, ִלְרִחימּו ּדְ ּדִ

ַההּוא ׁשֹוָפר. א, ּבְ א ְלֵעיּלָ ּתָ ָעָרא ַרֲחֵמי ִמּתַ ִגין ְלִאּתְ ֹוָפר, ּבְ ׁשּ  ְלִמְתַקע ּבַ

אֶ  ִליָלא ּבְ ָקא ַההּוא ָקָלא, ּכְ ְייהּו ָקָלא ֲחָדא, ַסּלְ א, ְוִאְתָעִביד ִמּנַ א ְורּוָחא ּוַמּיָ ָ ׁשּ
ל  ֵדין ּכָ א, ּכְ ּתָ א ּוִמּתַ ַער ֵמֵעיּלָ ד ַההּוא ָקָלא ִאּתְ א, ּכַ ַער ָקָלא ָאֳחָרא ְלֵעיּלָ ְוִאּתְ

ֵבי. ָקא ָטִעין ַההּוא ְמַקְטְרָגא ִמְתַעְרּבְ  ַטֲענֹות ּדְ

ָנה, ָנִפי ָ רֹאׁש ַהׁשּ יֹוָמא ּדְ יִלין ּבְ ְבׁשִ ו, ְלַאְטֲעָמא ֵליּה ּתַ ְלחֹודֹוי, ְוָקֵרי ְלֵעׂשָ ָחק ּבִ ק ִיּצְ
ְכֶהןָ◌  ֲעָתא (בראשית כז) ַוּתִ ַהִהיא ׁשַ ָהא ּבְ פּום אֹוְרחֹוי, ּדְ ל ַחד ּכְ ָכל ָעְלָמא, ּכָ ּדְ

ַרׁש, ְרָיין, ְוִאְתּפְ י ּבִ ְך ַאּפֵ ַאְחׁשָ יּה ַמאן ּדְ ָנִפיק ִמּנֵ ִכיב ַעל ַעְרֵסיּה   ֵעיָניו ֵמְראֹות, ּדְ ְוׁשָ
י. ים ְוָהִביָאה ּלִ ה ִלי ַמְטַעּמִ ִידה ַוֲעׂשֵ ו, ְוָאַמר ְוּצּוָדה ִלי ּצָ ִדיָנא, ְוָקֵרי ְלֵעׂשָ  ּדְ

ְמַסר ָלּה ִמּיֹוָמא  ִאּתְ ָנּה ְרִחיָמא ּדְ ּה, ּבְ ַנְפׁשָ ָנּה, ְרִחיָמא ּדְ ְוִרְבָקה ָאְמָרה ֶאל ַיֲעקֹב ּבְ
ֵרי ָעְלָמא. ִאְתּבְ יֵליּה. ְוַיֲעקֹב  ּדְ ים ּדִ ִאיּנּון ַמְטַעּמִ ָעָרא ִאיהּו ּבְ ּוְפִקיַדת ֵליּה, ְלִאּתְ

ָקא  ַההּוא ׁשֹוָפר ּדְ לֹוִתין ּוָבעּוִתין, ְוַהּקֹול קֹול ַיֲעקֹב ּבְ ּצְ ׁש ּבִ א, ִמְתְלּבַ ּתָ ַער ִמּתַ ִאּתְ
ֲהֵדיּה, וַ  יּה, ְוִאְתְקִריב ּבַ ַער ַיֲעקֹב ְלַגּבֵ א ָסִליק, ְוִאּתְ ִליל ּדָ ׁש לֹו ַוּיֹאַכל, ְוִאְתּכְ ּגֵ ּיַ

א ַיִין  ֵבא לֹו ַיִין, ּדָ ֲהֵדיּה, (בראשית קמ''ב ע''ב) ַוּיָ ִליל ּבַ ִאְתּכְ יָון ּדְ ָדא. ּכֵ ּבְ
ָגָדיו,  ַרח ֶאת ֵריַח ּבְ ֵדין ַוּיָ ָאֵתי, ּכְ ָעְלָמא ּדְ א, ָרָזא ּדְ ִלּבָ הּוא ֵחידּו ּדְ ִמְנְטָרא, ַיִין ּדְ ּדְ

לֹוִת  א ִאיהּו ַרֲחֵמי.ּצְ א, ְוכֹּלָ י ִלּבָ ִקין ּוָבעּוִתין. ַוְיָבַרֵכהּו, ַנח רּוְגָזא, ְוַחּדֵ ַסּלְ  ין ּדְ

ֲהוֹו ְזִמיִנין,   יִלין ְותּוְקִפין ְורּוְגִזין ּדַ ל ִאיּנּון ַחּיָ ַיֲעקֹב, ּכָ ִליל ּבְ ִאיהּו ִאְתּכְ יָון ּדְ ּכֵ
ְדרּו, ְוָלא  אן. ַוְיִהי ִאְתּבָ ֶחְדָוה ּוְבִבְרּכָ יָנא, ּבְ ָרֵאל ָנְפִקין ִמן ּדִ ן. ְוִיׂשְ ּמָ ָכחּו ּתַ ּתְ ִאׁשְ

ִאין,   אן ִעּלָ ֶחְדָוה, ּוְבִבְרּכָ א, ּבְ יֹוָמא ּדָ ָחק ָאִביו, ּבְ ֵני ִיּצְ א ַיֲעקֹב ֵמֵאת ּפְ ַאְך ָיּצֹא ָיּצָ
ידֹו, ָטִעין טֹוֲעֵני ֵמעֹובָ  א ִמּצֵ ו ָאִחיו ּבָ ים,  ְוֵעׂשָ ם הּוא ַמְטַעּמִ ַעׂש ּגַ ָעְלָמא, ַוּיַ ֵדי ּדְ
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ַער  ֵבא ְלָאִביו ַוּיאֶמר ָיקּום ָאִבי, ִיּתְ ֵניּה ְלִמְטָען ַטֲענֹות. ַאְתִקין ַסֲהֵדי, ַוּיָ ַחִדיד ִליׁשָ
ְחָנא. ּכַ ָקא ַאׁשְ ָכל ָעְלָמא ּדְ ין ּדְ יׁשִ ָמה עֹוָבִדין ּבִ ִדינֹוי, ְויאַכל ּכַ  ּבְ

ֱחַרד ִיצְּ  ַיֲעקֹב, ַוּיְ ָלָלא ּדְ א ִמּכְ ְרׁשָ ָהא ָלא ָיִכיל ְלִאְתּפָ דֹוָלה ַעד ְמאֹד, ּדְ ָחק ֲחָרָדה ּגְ
לֹוִתין ּוָבעּוִתין, ָואֹוַכל  ה ּצְ ַכּמָ ִיד, ּבְ ד ּצַ ֶחְדָוה. ַוּיֹאֶמר ִמי ֵאפֹוא הּוא ַהּצָ ִאיהּו ּבְ ּדְ

רּוְך ִיְהֶיה. ם ּבָ בֹא ָוֲאָבַרֵכהּו ּגַ ֶטֶרם ּתָ ל ּבְ ְבֵרי (יצחק) ָאִביו   ִמּכָ ו ֶאת ּדִ מֹוַע ֵעׂשָ ׁשְ ּכִ
ה  ָאַמר ֵליּה, ִהּנֵ לּום. ַעד ְלָבַתר ּדְ ידֹו ָלא ֲהָוה ּכְ ָהא ּצֵ ָחֵמי ּדְ ָעָקה ְוגֹו'. ּדְ ַעק ּצְ ּצְ ַוּיִ

ָיא ֵליּה ִמ  ין ְוָדא ַקׁשְ ָאר ַעּמִ יִפין ְואּוְכלּוִסין ִדׁשְ ּקִ ין ּתַ י ָהָאֶרץ ְוגֹו'. ִאּלֵ ַמּנֵ א. ִמׁשְ ּכֹּלָ
ִדיר. ו ֶאת ַיֲעקֹב, ְלֵמיָזל ֲאַבְתֵריּה, ּוְלַקְטֵרָגא ֵליּה ּתָ טֹום ֵעׂשָ ׂשְ  ַוּיִ

ָזָבא  ּתְ ּפּוִרים, ָעִריק ְלִאׁשְ ָנה ְליֹום ַהּכִ ָ ֵבין רֹאׁש ַהׁשּ ִאיּנּון יֹוִמין ּדְ ְוַיֲעקֹב ָאִזיל ּבְ
תַ  ְרֵמיּה ּבְ י ּגַ ּוִ א, ׁשַ ִתּיּוְבּתָ ב ּבְ יּה. ּתָ ָנה ְויֹום ִמּנֵ ָ ָאֵתי רֹאׁש ַהׁשּ ֲעִניָתא, ַעד ּדְ

הּו ְמַקְטְרֵגי  ּלְ ע ֵמאֹות ִאיׁש, ּכֻ א, ְוִעּמֹו ַאְרּבַ ו ּבָ ֵעׂשָ ָרֵאל ּדְ ֵדין ַיְדֵעי ִיׂשְ ּפּוִרים, ּכְ ַהּכִ
לֹוִתין ּצְ י ּבִ ר לֹו ְוַאְסּגֵ יּצֶ יָרא ַיֲעקֹב ְמאֹד ַוּיִ ּוָבעּוִתין.  ְזִמיִנין ְלַקְטְרָגא לֹון, ִמּיַד ַוּיִ

ָנִטיל ֵעיָטא  (בראשית לב) ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֱאלֵֹהי ָאִבי ַאְבָרָהם ִואלֵֹהי ָאִבי ְוגֹו'. ַעד ּדְ
א ְבָידֹו ִמְנָחה  ח ִמן ַהּבָ ּקַ ְנָחה ַההֹוֶלֶכת ְלָפָני ַוּיִ ּמִ ָרה ָפָניו ּבַ י ָאַמר ֲאַכּפְ ְוָאַמר, ּכִ

ים עֶ  ים ָמאַתִים ּוְתָיׁשִ ִרים ְרֵחִלים ָמאַתִים ְוגֹו'.ְוגֹו', ִעּזִ  ׂשְ

י  ַפּתֵ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ָמל, ּבְ ִמין ּגָ ים הּוא ָנָחׁש, ּכְ ַמּלִ יֵליּה. ּגְ ְך הּוא ִסְטָרא ּדִ ים ְוגֹו', ּכַ ַמּלִ ּגְ
ֶחְלֵמיּה,  ָמל ּבְ ָחֵמי ּגָ ֵניָנן, ַמאן ּדְ ָמל. ּתָ ִמין ּגָ יב ַעל ָנָחׁש ּכְ ָסָמֵא''ל ְלָאָדם, ַאְרּכִ

א ַחד.ִמיָתה נִ  ּה. ְוכֹּלָ ִזיב ִמיּנָ ּתְ ַמְעָלה, ְוִאׁשְ  ְקְנָסה ָעֵליּה ִמּלְ

יּה.  יּה ְועּוְקּצֵ ָעא ּדּוְבׁשֵ ַיֲעקֹב, ְוַיֲעקֹב ָלא ּבָ ו ַאּפְֹטרֹוּפֹוָסא ּדְ ר ֵעׂשָ ּוְכֵדין, ַאְהּדָ
ו לְ  יֹום ַההּוא ֵעׂשָ ב ּבַ ׁשָ ֵדין ַוּיָ ַעת ַיֲעָבר ָנא ֲאדֹוִני ִלְפֵני ַעְבּדֹו. ּכְ ׁשַ ַדְרּכֹו. ֵאיָמַתי. ּבְ

ר  ִביק ְלחֹוֵביהֹון, ְוִכּפֵ ִריְך הּוא ׁשָ א ּבְ א. ְוקּוְדׁשָ יׁשָ א ַקּדִ ַרׁש ֵמַעּמָ ָהא ִאְתּפְ ְנִעיָלה, ּדְ
ֵעי  ְייהּו, ּבָ ַרׁש ִמּנַ ַההּוא ּדֹורֹוָנא, ְוִאְתּפְ ַההּוא ְמַקְטְרָגא ָאַזל ּבְ יָון ּדְ ָעַלְייהּו. ּכֵ

ִר  א ּבְ ִית קּוְדׁשָ ֶבן לֹון ּבָ ִתיב, ְוַיֲעקֹב ָנַסע ֻסּכָֹתה ַוּיִ ְבנֹוי, ַמה ּכְ י ּבִ יְך הּוא ְלֶמְחּדֵ
ִזיבּו ִמן   ּתֵ ּכֹות, ָהא ִאׁשְ ּסֻ ַיְתֵבי ּבַ יָון ּדְ קֹום סּוּכֹות, ּכֵ ם ַהּמָ ן ָקָרא ׁשֵ ְוגֹו'. ַעל ּכֵ

אָ  ְבנֹוי. ַזּכָ י ּבִ ִריְך הּוא ַחּדֵ א ּבְ ַהאי ָעְלָמא ּוְבָעְלָמא ְמַקְטְרָגא, ְוקּוְדׁשָ ה חּוָלֵקיהֹון ּבְ
ָאֵתי. (ע''כ רעיא מהימנא)  ּדְ

ַרֲחִמין ִמְתָעִרין,   א, ּוְכָמה ּדְ יֹוָמא ּדָ ִתיִחין ּבְ ָלָתא ִסְפִרין ּפְ א, ּתְ א ֲחֵזי, ָלֳקֵבל ּדָ ּתָ
ְך הּוא ְלַתּתָ  ְייהּו. ּכַ ְפָיין ְוָעאִלין ְלדּוְכּתַ ָיין ִאְתּכַ יִנין ְוִדיִנין ַקׁשְ א, ּדִ ְלֵעיּלָ ַגְווָנא ּדִ א ּכְ

ִאיּנּון  מּוִרים, ּדְ ִעים ּגְ ין ִאיּנּון ְרׁשָ ְפָיין ְוִאְתֲעָברּו ֵמָעְלָמא. ּוַמאן ִאיּנּון. ִאּלֵ ָיין ִאְתּכַ ַקׁשְ
ִמים ְוכוּ  ִבים ְוֶנחּתָ א ִנְכּתָ ְפָיין ְוִאְתֲעָברּו ֵמָעְלָמא. ְוַעל ּדָ ִאְתּכַ ָיין ּדְ יִנין ַקׁשְ '. ָאַמר ּדִ

ָהֵני  ִאיְלָנא ְוַרַווְחָנא ּבְ ׁשָ ִריְך ַרֲחָמָנא ּדְ ה, ּבְ ִמּלָ ִריָרא ּדְ א הּוא ּבְ אי ּדָ א, ַוּדַ י ַאּבָ ִרּבִ
 ִמיֵלי.
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א ּוְרעּוָתא,   וָנא ִלּבָ יָנן, ְלַכּוְ רֹון ַעְבּדֵ רּוָעה, ִזּכָ ִתיב ִזְכרֹון ּתְ י ְיהּוָדה, ּכְ ָאַמר ִרּבִ
ין ִזכָּ  ָרֵאל ַעְבּדִ ְווָנא ִיׂשְ ַההּוא ּגַ ה ּכְ ַער ִמּלָ ִיּתְ ִגין ּדְ עֹוָבָדא, ּבְ ָמה. ּבְ א, ּבְ רֹון ְלַתּתָ

א.  ְלֵעיּלָ

יּה ִסיֲהָרא.  ְסָיא ּבֵ ִאְתּכַ נּו ּדְ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ִתיב (תהלים פא) ּבַ י ֶאְלָעָזר, ּכְ ָאַמר ִרּבִ
יָמא  ד ַקּיְ א, ּכַ ְסָיא. ֶאּלָ ֵדין ִסיֲהָרא ְוֵהיְך ִאְתּכַ א ָלא ָנִהיר, ּכְ ׁשָ ּמְ ִעיָבא, ְוׁשִ

ן ִסיֲהָרא  ּכֵ ל ׁשֶ א ָלא ָנִהיר, ּכָ ְמׁשָ י ִעיָבא ׁשִ ּמֵ א, ִמּקַ ְסָיא, ְוָלא ָנִהיר. ְוַעל ּדָ ִאְתּכַ
ְסָיא ִסיֲהָרא ִאְתּכַ ֵה''א, ּדְ נּו, ּבְ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ א ּבַ ָיא ְוָלא ְנִהיָרא. ְוַעל ּדָ ּסְ ִאְתּכַ . ּדְ

ֵרי ָהָעם   יב, (תהלים פט) ַאׁשְ ְכּתִ א, ּוְבָקל ׁשֹוָפָרא, ּדִ ִתּיּוְבּתָ א ּבְ ּוְבָמה ָנִהיר. ּכֹּלָ
כּון.  ֶניָך ְיַהּלֵ אֹור ּפָ ֵדין ְיָי' ּבְ  יֹוְדֵעי ְתרּוָעה ּכְ

יִ  ָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש, ּדְ ָייא ִסיֲהָרא, ְוָלא ָנִהיר ַעד ּבֶ ּסְ ַהאי יֹוָמא ִאְתּכַ א ֲחֵזי, ּבְ ָרֵאל ּתָ ׂשְ
אַבת ְוָנֲהַרת ָלּה. ְוַהאי יֹוָמא  ָאה ּתָ ֵליָמָתא, ְוִאיָמא ִעּלָ א ׁשְ ִתּיּוְבּתָ הּו ּבְ ּלְ ְייִבין ּכֻ ּתַ
ּפּוִרים הּוא.  ִתיב, יֹום ַהּכִ א ּכְ א. ְוַעל ּדָ כֹּלָ ַכח ֵחידּו ּבְ ּתְ ִאיָמא ַנְטָלא, ְוִאׁשְ ְנִהירּו ּדְ

ֵעי ֵליּה, ַמאן  ּפּור ִמּבָ ַחד. יֹום ּכִ ְתֵרי ְנהֹוִרין ָנָהִרין ּבְ ִגין ּדִ א ּבְ ּפּוִרים. ֶאּלָ יֹום ַהּכִ
ָאה ָנִהיר. ְוָלא  הֹוָרא ִעּלָ ָאה. ּוְבַהאי יֹוָמא ִמּנְ ּתָ ָאה, ָנִהיר ְלבּוִציָנא ּתַ ּבּוִציָנא ִעּלָ

ִתיב. נּו ּכְ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ְך ּבַ א ּוְבִגין ּכָ ְמׁשָ ׁשִ הֹוָרא ּדְ  ִמּנְ

י אַ  א ִרּבִ ַמְלּכָ ָרֵאל ּבְ ְכֶנֶסת ִיׂשְ ְמעֹון, ָאַמר, ֵאיָמַתי ִזּוּוָגא ּדִ י ׁשִ ַלח ֵליּה ְלַרּבִ א ׁשָ ּבָ
ַלח ֵליּה, (בראשית כ) ְוַגם ָאְמָנה ֲאחֹוִתי ַבת ָאִבי ִהיא ַאְך לֹא ַבת  א. ׁשָ יׁשָ ַקּדִ

א, ָאִרים ַקלֵ  י ַאּבָ ה. ִאְתְרִגיׁש ִרּבִ ָ ִהי ִלי ְלִאׁשּ י ַוּתְ י ִאּמִ י ִרּבִ ָכה ְוָאַמר, ִרּבִ יּה, ּבָ
ד  ָעְלָמא ּכַ יהֹון ּבְ יּה, ַווי ְלָדָרא ּדִ ּפּוק ִמּנֵ ד ּתִ א, ַווי, ַווי ְלָעְלָמא ּכַ יׁשָ ּבּוִציָנא ַקּדִ
ַלח ׁשָ א, ַהאי ּדְ י ַאּבָ יא ְלִרּבִ י ִחּיָ ֲארּון ַיְתִמין ִמָנְך. ָאַמר ֵליּה ִרּבִ ּתַ הֹון ְוִיׁשְ ק ִמּנְ ּלַ ְסּתָ  ּתִ

 ָלֳקְבָלְך. ַמאי ָקָאַמר.

ָאה,  א ִעּלָ ַנֲהָרא ֵמַאּבָ ִזְמָנא ּדְ א ּבְ ַמְטרֹוִניָתא, ֶאּלָ א ּבְ ַמְלּכָ אי ָלאו ִזּוּוָגא ּדְ ָאַמר וּדַ
וֵגי  ּוְ א ַנְטָלא ַהאי. ּוְכֵדין ִמְזּדַ י ַאּבָ ָהא ִמּבֵ יּה, ָקֵריָנן ָלּה קֶֹדׁש ּדְ ְוַכד ִאְתַנֲהָרא ִמּנֵ

גִ  ֲחָדא, ּבְ ָנִטיל ּכַ ָרֵאל ַלְיָי', ּדְ יב, (ירמיה ב) קֶֹדׁש ִיׂשְ ְכּתִ א קֶֹדׁש ִאְקֵרי, ּדִ ַמְלּכָ ין ּדְ
א  י ַאּבָ ָהא ִמּבֵ ֵדין ֲאחֹוִתי ַבת ָאִבי ִהיא ַאְך לֹא ַבת ִאִמי, ּדְ ִאְקֵרי קֶֹדׁש. ּכְ ֵמֲאַתר ּדְ

 ָ ִהי ִלי ְלִאׁשּ א ַוּתְ א, ְוַעל ּדָ י ִאיּמָ א, ְוָלא ִמּבֵ ָמא ּדָ ִזְמָנא ׁשְ ֲחָדא, ּבְ וָגא ּכַ ּוְ ה, ְלִאְזּדַ
י  ַנְטָלא ִמּבֵ ִזְמָנא ּדְ א, ְוָלא ּבְ י ַאּבָ ַנְטָלא ִמּבֵ ִזְמָנא ּדְ ִזְמָנא ָאֳחָרא, ּבְ א, ְוָלא ּבְ ּדָ
ַכח,  ּתְ ִזּוּוָגא ָלא ִאׁשְ ִגין ּדְ ה ָאסּור, ּבְ ּטָ ִמיׁש ַהּמִ ַתׁשְ ּפּוִרים אֹוַכח, ּדְ א. ְויֹום ַהּכִ ִאיּמָ

י ּדְ  ַרּבִ ָרא ּדְ ָאה ּדָ אי ַזּכָ יא, ַוּדַ י ִחּיָ א. ָאַמר ִרּבִ י ַאּבָ א ַנְטָלא, ְוָלא ִמּבֵ י ִאיּמָ ָהא ִמּבֵ
ל יֹוָמא. יּה ּכָ ַקְייִמין ַקּמֵ ִאין ִאיּנּון ּדְ יּה, ַזּכָ ַגּוִ אֵרי ּבְ ְמעֹון ׁשָ  ׁשִ

 דף ק''א ע''א

ָנה ִנְבָרא ָאָד  ָ רֹאׁש ַהׁשּ א, ּבְ י ַאּבָ י ָמאֵריּה, ְוָתב (דף ָאַמר ִרּבִ ִדיָנא ַקּמֵ ם, ְוָקִאים ּבְ
ֵהא  ִריְך הּוא. ָאַמר ֵליּה, ָאָדם, ַאְנּתְ ּתְ א ּבְ יל ֵליּה קּוְדׁשָ א, ְוַקּבִ ִתּיּוְבּתָ ק''א ע''א) ּבְ

ל ִדיָנא, ְוִאי ְיתּובּון ֲאָנא ֲאַקּבֵ ַהאי יֹוָמא ַקְייִמין ּבְ ִרין, ּבְ לֹון,   ִסיָמָנא ִלְבָנִיְך ְלָדֵרי ּדָ
ַרֲחֵמי, ַוֲאַרֵחם ָעַלְייהּו. ְוָדִוד  ִדיָנא, ְוֶאְתַקּיֵים ַעל ּכּוְרְסָייא ּדְ ְוֵאיקּום ִמּכּוְרְסָייא ּדְ
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ִתיב, (תהלים  א ּכְ ֲחנּוָני. ְוַעל ּדָ ַמע ְיָי' ֶאת קֹוִלי ּתַ י ִיׁשְ י ּכִ ָאַמר, (תהלים קטז) ָאַהְבּתִ
ִליָחה ְלַמַען ּתִ  ָך ַהּסְ י ִעּמְ ים קל) ּכִ ָך ְמקֹור ַחּיִ י ִעּמְ ֵרא. ּוְכִתיב, (תהלים לו) ּכִ ּוָ

ּפּוִרים   ה יֹום ַהּכִ ִביִעי ַהּזֶ ְ ָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ַהׁשּ אֹוְרָך ִנְרֶאה אֹור. (ויקרא כ''ג) ַאְך ּבֶ ּבְ
ֵרי יל ַאׁשְ ּכִ ַתח, (תהלים לב) ְלָדִוד ַמׂשְ יא ּפָ י ִחּיָ  הּוא ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם. ִרּבִ

י' ִזיֵני ִזְמָרא (נ''א אתתקן)  ֵניָנן ּבְ יל, ָהא ּתָ ּכִ סּוי ַחָטָאה. ְלָדִוד ַמׂשְ ע ּכְ ׁשַ ְנׂשּוי ּפֶ
ֵרי,  ַאׁשְ יר, ּבְ ׁשִ ִמְזמֹור, ּבְ ם, ּבְ ִמְכּתָ יל, ּבְ ּכִ ַמׂשְ ִנגּון, ּבְ ִנצּוַח, ּבְ ים, ּבְ ִהּלִ ִאְתְקֵרי ֵסֶפר ּתְ

ַהְללּוָיהּ  הֹוָדָאה, ּבְ ה, ּבְ ְתִפּלָ הּו ַהְללּוָיּה, ְוָהא אּוְקמּוָה.ּבִ ָאה ְמֻכּלְ  , ְוִעּלָ
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 מתוך פרשת נשא
 

ים (במדבר ד) רעיא מהימנא  ִ ן ֲחִמׁשּ ָנה ָוַמְעָלה ְוַעד ּבֶ ים ׁשָ לֹׁשִ ן ׁשְ ל  ִמּבֶ ָנה ּכָ ׁשָ
א ַלֲעבֹוד ֲעבֹוַדת ֲעבֹוָדה ַוֲעבֹוַדת אֶֹהל מֹוֵעד.  ַהּבָ א ּבְ ָ א ִלְהיֹותַמׂשּ ּקּוָדא ּדָ  ּפִ

ב ׁש. ְוַאף ַעל ּגַ ִמְקּדָ ם ְמׁשֹוְרִרים ּבַ ִוּיִ ׁש  ַהּלְ ִריְך ְלַחּדֵ א, ָהָכא ּצָ אֹוִקיְמָנא ְלֵעיּלָ  ּדְ
ָנא ָהא ּכֵֹהן ִאיהּו ַמְקִריב ָקְרּבְ ין, ּדְ ְבִריֵאל. ִאיהוּ  ,ִמּלִ  ְוִאיהּו ִמיָכֵאל. ֵלִוי ִאיהּו ּגַ

ָנא. וְ  ִריְך ְלַנּגְ הּצָ ִמּלָ א ֶחֶסד (תהלים מב) ,ָרָזא ּדְ ה ְיָי ַחְסּדֹו, ּדָ ּוְ א  יֹוָמם ְיּצַ ֲהָנא ַרּבָ ּכַ
ִמיָכֵאל ִאיהּו ּכֵֹהן ֶהְדיֹוט ֶהְדיֹוט ִאיהוּ  ּדְ א ּדְ ל ּדָ י ָמאֵריּה, ְוִעם ּכָ ל ָמאֵריּה.  ְלַגּבֵ ֵאּצֶ
ַחּיֹות ַהּקֶֹדׁש ִאיהוּ  ת ֶהְדיֹוט ַאל  .ֶמֶלְך ּדְ ֵעיֶניָך, ְוַהאיּוִבְרּכַ ִהי ַקָלה ּבְ ִאיהּו יֹוָמם  ּתְ

ְיָלה ה ְיָי ַחְסּדֹו. ּוַבּלַ ּוְ ירֹה ְיּצַ בּוָרה. ׁשִ א ּגְ י, ּדָ ירֹה ִעּמִ כֹור ׁשֹורֹו  (דברים לג) :ׁשִ ּבְ
מֹאל, ְוַגְבִריֵאל (יחזקאל א) .ָהָדר לוֹ  ְ ִריְך ְלׁשֹוֵרר ּוְלנַ  ּוְפֵני ׁשֹור ֵמַהׂשּ לּוֵחיּה, ְוּצָ ן  ׁשְ ּגֵ
ֶחְדָוה אֹוַרְייָתא ּבְ ַחְמָרא ּדְ לאתעסקא לשלחא קרבנא קמי מלכא בחדוה ) ,ּבְ

אֹוַרְייָתא, ְיַקּיֵים (ומאן דלית ליה רשו ָקא ּבְ ְיָלה  (איכה ב) ְלִאְתַעּסְ י ַבּלַ קּוִמי רֹּנִ
א מּורֹת. ְוֵייּמָ ָמה ְסִליחֹות ְוַתֲחנּוִנים ְלרֹאׁש ַאׁשְ מּורֹות, ּכַ ַאׁשְ ָכל ִמיֵני ּובַ  ּבְ ׁשֹות, ּבְ ּקָ

ְגרֹוֵניהּ  ה ּבִ ית ,ִרּנָ ׁשִ יּה ָקָלא, ּבְ ָקא ּבֵ ּנֹור ְלַאּפָ ִאיהּו ּכִ ְנֵפי ֵריָאה ִעם ַווְרָדא.  ּדְ ּכַ
ית ִעְזָקאן ׁשִ ן ּבְ ַתּמָ א, ּדְ ּבָ ָקֶנה. ְוָדא ו'. ְוִיּפּוק ֵליּה ִמּלִ אּוְקמּוָה ָמאֵרי  ּדְ ָמה ּדְ יָנה. ּכְ ּבִ
בַמְתִניִתין, הַ  ִאיהוּ  ּלֵ ן ָיּה, ּדְ יָנה, ִמּבֶ ן ִמּבִ ית  ֵמִבין. ִיּפּוק ּבֵ ׁשִ ִאיהּו ֶאְפרֹוַח ּבְ ו', ּדְ

ק ין. ִויַסּלֵ ְדּפִ ִאיּנּון ּגַ ָקֶנה, ּדְ ית ִעְזָקאן ּדְ ׁשִ א.  (מלכים א י) ֵליּה ּבְ ּסֵ ׁש ַמֲעלֹות ַלּכִ ׁשֵ
ְרְסָיין ִאיּנּון א ָכבֹוד ָמרֹום (ירמיה יז) וב' ּכֻ ּסֵ א ּכִ  ,ּופּוָמא. ֵל''ב ֵמִראׁשֹון, ְוִאיּנּון ִלּבָ

ס ָיּה ִמְלָחָמה ַלְייָ  (שמות יז) י ָיד ַעל ּכֵ ֲעָמֵלק ַוּיֹאֶמר ּכִ ֵבד, ָסָמֵא''ל,  (בנה''ר) ,ּבַ ּכָ
''ס י''ה ''ה, ּכֵ ִכּסֵ ְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר ְוגֹו'.   (תהלים פא) ,ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ,ּפּוָמא ּדְ ּתִ

י ּפּוָמא ,ָפר. ָקֶנהַמאי ׁשוֹ  ֶנה, ְלַגּבֵ ָסִליק ִמן ַהּקָ ּקּוִנין  ,ו', קֹול ּדְ ה' ִמיֵני ּתִ ן ה'. ּבְ ַתּמָ ּדְ
ִדּבּוָרא ְפָוון ,ּדְ יַנִים ְוֵחיְך. ׂשִ ְפָוון ְוׁשִ ִאיּנּון ׂשִ ֵרין ִמיִנין. ְוֵחיךְ  ּדְ יַנִים ְוטֹוֲחנֹות ּתְ ֵרין. ׁשִ  ,ּתְ

ִאיהּו קֹולָהא ָחֵמׁש.   ָנָהר ּדְ ָטֲחִנין ּכְ ָקא קֹול ,ּדְ ָטֲחִנין ֵריַחָייא. ְלַאּפָ ַגְווָנא ּדְ ְוִדּבּור,  ּכְ
ָבה ַמֲחׁשָ א. ּבְ ִלּבָ יָנה ּדְ ָנִפיק ִמּבִ ים .ּדְ ּלִ ר ִמיֵני ּתִ ֶעׂשֶ ָמא ְמפָֹרׁש ּבְ ִאיהּו ׁשְ  .ּדְ

ָרה ׁשֹוָפרֹות יָלהּ ְואֹוַר  .ּוְבׁשֹוָפר, ֵאין ּפֹוֲחִתין ֵמֲעׂשַ יּבּור ּדִ יָלּה, ּדִ יָנה  ,ְייָתא, ָקָלא ּדִ ּבִ
ִבין אּוְקמּוָה ֵאיְזהּו ָחָכם ַהּמֵ יָלּה, ּדְ יב ּדִ יֵליּה. ָחׁשִ ָבה ּדִ ָבר. ַמֲחׁשָ ָבר ִמּתֹוְך ּדָ  ּדָ

ִנין ל ָקְרּבְ ִריְך הּוא, ִמּכָ א ּבְ ָוון, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ָקֵמי קּוְדׁשָ זֹאת  (ויקרא ז) ,ְוִעּלָ
ְנָחההַ   .ּתֹוָרה ְלעֹוָלה ְוַלּמִ
 
 דף קמ''ה ע''א 

ין ָקא ַעְבֵדי, ִמְתָעִרין ִמּלִ ין ּדְ א ֲחֵזי, ִמּלִ ָען ּתָ ּבְ ֶאּצְ ְפִריׁשּו ּדְ א ּבִ ַגְווָנא ּדָ א. ּכְ  ְלֵעיּלָ
א ְלֵמיֵתי ִכיְנּתָ ָעַרת ׁשְ א, ִאּתְ ַכֲהָנא ְלַתּתָ ין אִ  ּדְ ָמה ִמּלִ ְרָיא ֲעָלן. ְוֵכן ּכַ  יּנּוןּוְלׁשַ

ָהא א. ּדְ ין ְלֵעיּלָ ִמְתֲעִרין ִמּלִ ָעְלָמא, ּדְ ַער ֵחיָלא ַאֲחָרא ּבְ א, ִאּתְ ּתָ ְלּתַ ִאְתָערּוָתא ּדִ  ּבְ
י ה ּדּוְכּתֵ ַכּמָ א. ְוָהא אֹוִקיְמָנא ּבְ לּוָלב, ְוַהְיינּו ַטֲעָמא .ְלֵעיּלָ ׁשֹוָפר.  ְוַהְיינּו ַטֲעָמא ּדְ ּדְ
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ה ִאיּנּון  רּוְכּמָ ְווָנא ֶעׂשֶ ַהאי ּגַ ְרָייא ּבְ א ְלׁשַ ִכיְנּתָ ָען, ִמְתָעֵרי ׁשְ ּבָ ָעַלְייהּו. ִמְתָעֵרי  ֶאּצְ
ין ַאֲחָרִנין ְרּגִ ר ּדַ ֲעָתא ֲחָדא ֶעׂשֶ ׁשַ א ּבְ א ְלַאְנָהָרא, ְוכֹּלָ  .ְלֵעיּלָ

 
 מתוך זוהר ויקרא

 
 דף י''ח ע''א

 
א ֲהוֹו ַיְתֵבי. אָ  י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ רֹאׁש ִרּבִ יֹוֵמי ּדְ א ּבְ י ֶאְלָעָזר, ֲחֵמיָנא ְלַאּבָ ַמר ִרּבִ

א ִאי ָקִאים  ר ָנׁש, ֶאּלָ ל ּבַ ַמע ְצלֹוָתא ִמּכָ ֵעי ְלִמׁשְ ָלא ּבָ ּפּוִרים, ּדְ ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ ַהׁשּ
צְ  ְמעֹון ֲהָוה ָאַמר ָהִכי, ּבִ י ׁשִ ִרּבִ ָאה ֵליּה. ּדְ ָלָתא יֹוִמין קֹוֶדם, ְלַדּכְ לֹוָתא ָעֵליּה ּתְ

ָלא  ׁשֹוָפר, ּדְ ְתִקיָעה ּדְ ן ּבִ ּכֵ ָפר ָעְלָמא. ְוָכל ׁשֶ יָנא, ִאְתּכְ ֲאָנא ַמְדּכֵ ר ָנׁש ּדַ ַהאי ּבַ ּדְ
ְתִקיָעה. ָרָזא ּדִ ים ְלִמְתַקע ּבְ ָלאו ִאיהּו ַחּכִ ר ָנׁש ּדְ ּבַ ִקיָעָתא ּדְ ל ּתְ  ְמַקּבֵ

י ֵייָסא ָסָבא ָאַמר, ָהֵני  ָתֵניָנן, ִרּבִ א. ּדְ ִליָלא ִמּכֹּלָ ִסְדָרן. ַקְדָמָאה, ּכְ ִקיָעָתא ּכְ ּתְ
ִליָתָאה, ַחד ָהָכא  יַנְייהּו. ּתְ דֹוָלה ּבֵ בּוָרה ּגְ ִסְדָרא, ּגְ ִסְדָרא ַוֲחָדא ּכְ ְנָייָנא, ֲחָדא ּכְ ּתִ

יָפא ּקִ א. ַחד ּתַ ָקא, ל קּוַמְטָרא ַנְחּתָ יַנְייהּו. ּפּוְסָקא ַסּלְ בּוָרה ּבֵ ְוַחד  ְוַחד ָהָכא ּגְ
א. כֹּלָ ָלָלא ּדְ ע. ַחד ּכְ ׁשַ ָרה. ְוִאיּנּון ּתֵ  ַרְפָיא. ְוָהא אּוְקמּוָה. ְוִאיּנּון ֲעׂשָ

ִתיב, (ישעיה  ַהאי יֹוָמא ּכְ א ַלֲאָבָהן. ּבְ ָרא ִיְצָחק, ְוהּוא ֵריׁשָ ּוְבַהאי יֹוָמא ִמְתַעּטְ
ַהאי יֹוָמא ִיְצָחק ִאְתעֲ  ִאים. ּבְ ֲחדּו ְבִצּיֹון ַחּטָ יַלת לג) ּפָ ָרה ַמּלִ א, ְוׂשָ ָקד, ְוָעִקיד ּכֹּלָ

יַנְייהּו,  ָעַבר ּבֵ ָאה חּוָלֵקיּה, ַמאן ּדְ א. ַזּכָ יף ַלֲחּדָ ּקִ (ס''א מיללת) ְוקֹול ׁשֹוְפָרא ּתַ
ַהאי יֹוָמא,  ִיְצָחק ּבְ א ּדְ ּתָ ְרׁשְ ְך ָקֵריָנן ּפַ ִגין ּכָ א, ּבְ י ַאּבָ ְייהּו. ָאַמר ִרּבִ ִזיב ִמּנַ ּתְ ְוִאׁשְ

א. (נ''א באברהם)  ּדִ  ְלֵעיּלָ ַההּוא ּדִ ר ּבְ א, וִאְתְקׁשַ ְבַהאי יֹוָמא ִאְתֲעָקד ִיְצָחק ְלַתּתָ
נֹו ְוגֹו'. ֲעקֹוד ֶאת ִיְצָחק ּבְ יב, (בראשית כב) ַוּיַ ְכּתִ ֲעָתא ּדִ ׁשַ ר. ּבְ  ֵאיָמַתי ִאְתְקׁשַ

ר ִיְצָחק ְלַאְבָרָהם, ַהאי יֹוָמא ַאְעּטָ י ֶאְלָעָזר, ּבְ יב, (בראשית כב)  ָאַמר ִרּבִ ְכּתִ ּדִ
ים  ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, (ישעיה מט) ְוֶאל ַעּמִ ה. ּכְ ה ֶאת ַאְבָרָהם. ַמאי ִנּסָ ְוָהֱאלִהים ִנּסָ
ְכִליל  ּתָ ִאׁשְ ִגין ּדְ ַמע ָלן. ּבְ י. ַמאי ָקא ַמׁשְ מֹו ְיָי' ִנּסִ י. (שמות יז) ַוִיְקָרא ׁשְ ָאִרים ִנּסִ

ִלים. ֲהָדא ה ּתְ ה ֶאת ַאְבָרָהם. וָהֱאלִהים ְיִמיָנא ְוִאׁשְ ּוא ִדְכִתיב ְוָהֱאלִֹהים ִנּסָ
ְייָקא, וָדא הּוא (בראשית לא) ּוַפַחד ִיְצָחק.  ּדַ

י  יל ְוֶזה ָיִרים. ּכִ ּפִ י ֱאלִֹהים ׁשֹוֵפט ֶזה ַיׁשְ ִתיב (תהלים עה) ּכִ א ָאַמר, ּכְ י ַאּבָ ִרּבִ
יִ  יָנא ּדְ ַאְעָבר ּדִ אֵרי, (ס''א ֱאלִהים ׁשֹוֵפט, ִאְלָמֵלא ּדְ ַיֲעקֹב ׁשָ ֲאַתר ּדְ ְצָחק, ּבַ

ִגיֵניּה,   ֶיְעַרע ּבְ ן, ַווי ְלָעְלָמא ּדְ ּמָ ואתסי) ְוִאְתָחֵסי (ס''א ואתסחי) (ס''א ואתבסם) ּתַ
ָעְלָמא. ְסמּוָתא ּדְ ט. ְוָדא הּוא ִאְתּבַ ּפָ י ָבֵאׁש ְיָי' ִנׁשְ ה, (ישעיה סו) ּכִ ִמּלָ  ְוָרָזא ּדְ

 דף יח ע''ב

א,  ָ ִכיְך ֶאׁשּ ֵדין ׁשָ יּה, ּכְ ַיֲעקֹב, ְוַיֲעקֹב ָאִחיד (דף יח ע''ב) ּבֵ ַאְתָרא ּדְ ָעאל ּבְ ְוֵכיָון ּדְ
רּוְגֵזיּה ְלָקְטָלא  ְרֵמיּה, ְוָנַפק ּבְ ֲהָוה ָרִגיז, ְוָחַגר ְוָזִיין ּגַ ר ָנׁש, ּדְ ְוִאְצְטָננּו ּגּוְמֵריּה. ְלּבַ

יָמא ָקם  א. ַחד ַחּכִ י ִלְבֵני ָנׁשָ יּה, ָאַמר ִאְלָמֵלא ָלא ָאִחיד ּבִ ְתָחא, ְוָאִחיד ּבֵ ַעל ּפִ
ָדא, ְוָאִחיד  א ּבְ ָקפּו ּדָ ִאְתּתָ עֹוד ּדְ ַכח. ּבְ ּתְ א ִאׁשְ ְבֵני ָנׁשָ י, ָהא ָקטּוָלא ּבִ ַקף ּבִ ְוִאְתּתְ



Zohar Rosh Hashanah - DailyZohar.com - UnityZohar.com 

ָנַפק ְלָקְטָלא. ָנַפק ְלאֹוָכָחא, ַמאן ָסִבי ָדא, ִאְצְטָנן רּוְגִזיּה ַעל ּדְ א ּבְ ל רּוְגָזא  ּדָ
ְתָחא. ָקִאים ֲאּפִ א ּדְ ר ָנׁש. ֱהִוי ֵאיָמא, ּדָ ַההּוא ּבַ ִדיָנא ּדְ א ּדְ  ְוּתּוְקּפָ

ְדָחלּון, ָהא ֲאָנא ָקִאים ַעל  ַני, ָלא ּתִ ָרֵאל, ּבָ ִריְך הּוא ְלִיׂשְ א ּבְ ָך ָאַמר קּוְדׁשָ ּכַ
ַהאי יֹוָמא ְוָהבּו ִלי ֵחיָלא.  ָרזּו ּבְ ְתָחא, ֲאָבל ִאְזּדְ ַכח ּפִ ּתְ ִאי ִאׁשְ ֹוָפר. ּדְ ׁשּ ה. ּבְ ּוְבּמָ

ֵרי   א, ַההּוא ָקָלא ָסִליק, ּוֵביּה ִמְתַעּטְ יּה ְלַתּתָ וֵני ּבֵ ְדָקא ֵיאֹות, ּוְמַכּוְ קֹול ׁשֹוָפר ּכְ
ע  ׁשֹוָפָרא, ּוְלִמְנּדַ ֲהָרא ּבְ ֵעי ְלִאְזּדַ א ּבָ ַיֲעקֹב. ְוַעל ּדָ ֵניּה ּדְ ּכְ ִמׁשְ ֲאָבָהן, ְוַקְייֵמי ּבְ

וָנא (ביה).בְּ   ַההּוא ָקָלא ּוְלַכּוְ

ַההּוא  ָלא ָסִליק ְרִקיָעא ַחד. ְוָכל ִאיּנּון אֹוְכלֹוִסין ּדְ ׁשֹוָפָרא, ּדְ וֵלית ָלָך ָקָלא ּבְ
ְרִקיָעא, ָיֲהִבין ֲאַתר ְלַההּוא ָקָלא, ּוַמאי ָקא ָאְמֵרי. (יואל ב) ַוְיָי' ָנַתן קֹולֹו ִלְפִני 

דּו ֵחילֹו ְוגֹו'. ְוָקִאים הַ  ָאֵתי ָקָלא ָאֳחָרא, וִאְתַעּתְ ַההּוא ָרִקיַע, ַעד ּדְ הּוא ָקָלא ּבְ
ֵניָנן, ִאית קֹול  א ּתָ ִזּוּוָגא ִלְרִקיָעא ָאֳחָרא. ְוַעל ּדָ ִקין ּבְ ֲחָדא, ְוַסּלְ (ס''א ואתערו) ּכַ

א. ַתּתָ ָרֵאל ּדְ ִיׂשְ ְתִקיָעָתא ּדְ ָסִליק קֹול, ּוַמאי ִאיהּו. ַההּוא ָקָלא ּדִ  ּדְ

א  ַמְלּכָ ָאה ּדְ ִקין ְלַההּוא ְרִקיָעא ִעּלָ א, ְוַסּלְ ְלַתּתָ ל ִאיּנּון ָקִלין ּדִ ָרן ּכָ ִמְתַחּבְ ְוֵכיָון ּדְ
א, ּוְכֵדין ּכּוְרְסָוון  הּו ָקֵמי ַמְלּכָ ּלְ ָרן (ס''א מתעתדן) ּכֻ יּה, ִמְתַעּטְ אֵרי ּבֵ א ׁשָ יׁשָ ַקּדִ

ַיֲעקֹב ָק  ַרב ְרִמיּו ְוכּוְרְסָייא ָאֳחָרא ּדְ ִסְפָרא ּדְ ְחָנא ּבְ ּכַ א ַאׁשְ ן. ַעל ּדָ ּקַ ִאים ְוִאְתּתָ
ֲהָוה ָאַמר, ְצלֹוָתא ְוקֹל ׁשֹוָפָרא  ָנה, ּדְ ָ ִאיּנּון ְצלֹוֵתי ְדרֹאׁש ַהׁשּ ַהְמנּוָנא ָסָבא, ּבְ

ַההּוא ׁשֹופָ  יּה ּבְ ַכח ִמרּוֵחיּה ּוִמַנְפׁשֵ ּתְ ִאׁשְ ָאה, ּדְ יק ַההּוא ַזּכָ ַאּפִ ָרא,  (דההוא קול) ּדְ
א.  ְכֵחי ְמַקְטְרִגין ְלֵעיּלָ ּתַ א. ּוְבַההּוא יֹוָמא ַקְייִמין ּוִמׁשְ ַההּוא קֹול ָסִליק ְלֵעיּלָ ּדְ
יָמא.  ְחָיין ָקֵמיּה, ְוָלא ַיְכִלין ְלַקּיְ הּו ִאְתּדַ ּלְ ׁשֹוָפָרא, ּכֻ ְוַכד ָסִליק ַההּוא ָקָלא ּדְ

ַיְדעִ  יא, ּדְ יַקּיָ ַצּדִ ָאה חּוָלֵקיהֹון ּדְ וָנא ְרעּוָתא ְלָקֵמי ָמאֵריהֹון, ְוַיְדִעין ַזּכָ ין ְלַכּוְ
ֵרי  ִתיב, (תהלים פט) ַאׁשְ א ּכְ ָקל ׁשֹוָפָרא. ְוַעל ּדָ ַהאי יֹוָמא, ּבְ ָנא ָעְלָמא ּבְ ְלַתּקְ

 ָהָעם יֹוְדֵעי ְתרּוָעה. יֹוְדֵעי, ְוָלא ּתֹוְקֵעי.

ר נָ  ּבַ ָלא ּבְ ּכְ א ְלִאְסּתַ ֵעי ַעּמָ ַהאי יֹוָמא, ּבָ א ּבְ ַמְלּכָ ָיַדע ָאְרחֹוי ּדְ א, ּדְ ִלים ִמּכֹּלָ ׁש ׁשְ
ַהאי יֹוָמא. ּוְלִזְמָנא ָקל  עּוָתא ּבְ ִיְבֵעי ָעַלְייהּו ּבָ א, ּדְ ַמְלּכָ יָקָרא ּדְ ָיַדע ּבִ א, ּדְ יׁשָ ַקּדִ

ִלימּו. ׁשְ ְרעּוָתא, ּבִ ָחְכְמָתא, ּבִ א, ּבְ ִלּבָ ַכָווָנה ּדְ הּו ָעְלִמין, ּבְ ֻכּלְ ִגין  ׁשֹוָפָרא ּבְ ּבְ
ְדָקא  ַכח ּכְ ּתְ ְלהֹון ָלא ִאׁשְ ִליָחא ּדִ ׁשְ יָנא ַעל ְידֹוי ִמן ָעְלָמא. ַווי ְלִאיּנּון ּדִ ַלק ּדִ ִיְסּתָ ּדְ
ִגיֵניּה. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ִאם  ָרא ּבְ ָהא חֹוֵבי ָעְלָמא (עמא) ַאְתָיין ְלַאְדּכְ ֵיאֹות, ּדְ

לִ  הּוא ׁשְ יַח ֶיחָטא, ּדְ ׁשִ ִגין  ַהּכֵֹהן ַהּמָ ַמת ָהָעם הּוא, ּבְ ָרֵאל, ְלַאׁשְ ָכל ִיׂשְ יָחא ּדְ
ְרָיא ָעַלְייהּו. ִדיָנא ׁשַ  ּדְ

ִקין  ּלְ יִנין ִמְסּתַ ָכל ּדִ א, ּדְ ִאין ִאיּנּון ַעּמָ ְדָקא ֵיאֹות, ַזּכָ ָאה ּכְ ִליָחא הּוא ַזּכָ וַכד ׁשְ
ָעֵליּה ִמְתבָּ  ֲהָנא, ּדְ ן ּכַ ּכֵ ל ׁשֶ ְייהּו ַעל ְיֵדיּה, ּכָ ֵאי.ִמּנַ ֵאי ְוַתּתָ  ְרָכאן ִעּלָ

 ה מתוך זוהר תצו
 דף קפ''ד ע''א
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נּו,  ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר ּבַ ַתח ַההּוא ָסָבא ְוָאַמר, (תהלים פא) ּתִ ּפָ
ַער ִסְטָרא  יָפא, ְוַכד ִאיהּו ִאּתְ ּקִ ָאה ּתַ יָנא ִעּלָ ָעָרא ּדִ א ִאיהּו ִזְמָנא, ְלִאּתְ ּתָ ַהׁשְ
ָלא ָנִהיר  ף, ָסִליק ְוַחְפָיא ְלִסיֲהָרא, ּדְ ּקַ ִאיהּו ִאְתּתָ ֲהֵדיּה, ְוֵכיָון ּדְ ף ּבַ ּקַ ַאֲחָרא ִאְתּתָ
ִאין,  ִאין ְוַתּתָ ִדיָנא, ִעּלָ ל ָעְלָמא ִאיהּו ּבְ ֵדין ּכָ ִדיָנא. ּכְ ְטָרא ּדְ ְנהֹוָרא, ְוִאְתַמְלָיא ִמּסִ

הּו ְרִקיִעין, ֻכּלְ ִריז ּבְ ִאיהּו  ְוָכרֹוָזא ּכָ א, ּדְ כֹּלָ ִדיָנא, ְלָמאֵריּה ּדְ ַאְתִקינּו ּכּוְרְסָיא ּדְ
ֵעי ְלֵמיָדן.  ּבָ

א  א. ֶאּלָ יֹוָמא ּדָ ָאה ּבְ יָנא ִעּלָ ַער ּדִ ָרא, ֲאַמאי ִאּתְ ַמְדּבְ ְוָרָזא ָהָכא, ְוִאְתְנִהיר ָלן ּבְ
ִבי ׁשְ ְלָיין ּבִ הּו ּתַ ּלְ ין ַיִקיִרין, ּכֻ ל ָרִזין ְוָכל ִקדּוׁשִ ָאה, ּכָ ִביָעָאה ִעּלָ ָעָאה. ְוַההּוא ׁשְ

ין, ְוָכל  ל ּבּוִציִנין, ְוָכל ִקדּוׁשִ יּה ַנֲהִרין ּכָ ָאֵתי. ִמּנֵ ִאְקֵרי ָעְלָמא ּדְ ָאה, ּדְ ָעְלָמא ִעּלָ
ָחא  ּגָ ָעא ְלַאׁשְ ין ְלַאְנֲהָרא, ּבָ אן ְוִקּדּוׁשִ ְרּכָ אן. ְוַכד ָמֵטי ִזְמָנא, ְלַחְדּתּוֵתי ּבִ ְרּכָ ּבִ

ִקין ִמּגֹו   ְבָכל הֹון, ַסּלְ ּלְ יָמא ּכֻ ּקּוִנים ְלִאְתַקּיְ הּו, ְוָכל ִאיּנּון ּתִ ּלְ ָעְלִמין ּכֻ ּקּוָנא ּדְ ּתִ
ָלא ָנִהיר,  יָמא (ס''א מלה) ּדְ ֵדין ַקּיְ ָראן, ּכְ ׁשְ ָראן. ְוִאי ָלא ּכַ ׁשְ ֵאי, ִאי ִאיּנּון ּכַ ּתָ ּתַ

ִאי יִבין ִמּגֹו ַזּכָ ן ַחּיָ ְרׁשָ ִאְתּפָ יָנא.ַעד ּדְ ַער ּדִ ֵדין ִאּתְ  ן, ּכְ

ִיָנְתנּון ֵליּה  ִגין ּדְ ַכח ְמַקְטְרָגא, ּבְ ּתְ ף ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְוִאׁשְ ּקַ יָנא, ִאְתּתָ ּוֵמַההּוא ּדִ
ְכִלית הּוא חֹוֵקר. ְוַחְפָיא  ִתיב, (איוב כח) ּוְלָכל ּתַ ָעֵליּה ּכְ ִגין ּדְ א. ּבְ יַבּיָ ִאיּנּון, ַחּיָ

יּה ְלִסיֲהָרא, ֲאַמאי ( יאּוְבּתֵ ֵלית ּתִ ִגין ּדְ ד''א לא מסרא לון בידא דמקטרגא.) ּבְ
ִריְך הּוא, ְלאֹוָבָדא ְלעֹוָבֵדי ְידֹוי. א ּבְ קּוְדׁשָ  ּדְ

ַההּוא  ר ּבְ ָרא, ּבַ ּבְ ָלא ָיִכיל ְלִאּתָ יָפא, ּדְ ּקִ יָמא ְקִליָפא ּתַ ְוַההּוא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ַקּיְ
ִריְך הּוא א ּבְ קּוְדׁשָ ֶסה  ֵעיָטא ּדְ ּכֶ ְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר ּבַ יב ּתִ ְכּתִ ָרֵאל, ּדִ ָיִהיב ְלִיׂשְ

ִאְתֲחְפָיא ִסיֲהָרא, ְוָלא ָנִהיר.  ה ּדְ ּסֵ ְבָרא ַההּוא ּכִ ִגין ְלּתַ נּו. ּבְ  ְליֹום ַחּגֵ

 דף קפ''ד ע''ב

ֹוָפר ָנִפיק ִמׁשּ א ּדְ ׁשֹוָפר, ַההּוא ַקּלָ א ּבְ ָרֵאל ְלַתּתָ ֲעֵרי ִיׂשְ ֲאִויָרא,  ְוַכד ִמּתְ ַטׁש ּבַ , ּבָ
ָחֵפי  יָפא, (נ''א סטרא אחרא) ּדְ ּקִ י ַההּוא ִטָנָרא ּתַ ָקא ְלַגּבֵ ַסּלְ ּוָבַקע ְרִקיִעין, ַעד ּדְ
ָסִליק  ֵדין ַההּוא (דף קפ''ד ע''ב) ּדְ ַרֲחֵמי, ּכְ ח ִאְתֲערּוָתא ּדְ ּכַ ח, ְוַאׁשְ ּגַ ְלִסיֲהָרא, ַאׁשְ

א, ִאְתַעְרָבב. יָמא ְלֵעיּלָ יָנא, ְוֵכיָון  ְוַקּיְ ר ַההּוא ּדִ יָמא, ְוַאְעּבַ א ַקּיְ ֵדין ַההּוא ַקּלָ ּכְ
יק  ָאה, ְוַאּפִ ַער ׁשֹוְפָרא ַאֲחָרא ִעּלָ א, ִאּתְ ָערּו ַרֲחֵמי, ָהִכי ָנֵמי ְלֵעיּלָ א ַאּתְ ְלַתּתָ ּדִ

ַרֲחֵמי, ּוְבִאְתעָ  ָקָלא, ַרֲחֵמי ּבְ ִאיהּו ַרֲחֵמי, ְוַאְתָעְרעּו ָקָלא ּבְ א, ָקָלא ּדְ ְלַתּתָ רּוָתא ּדִ
א. ַער ָהִכי ָנֵמי ְלֵעיּלָ  ִאּתְ

א ְלַאְתֲעָרא, ָהִכי ָנֵמי.  ְלַתּתָ ָערּוָתא ּדִ א, אֹו ִאּתְ ְלַתּתָ יָמא, ֵהיְך ָיִכיל ָקָלא ּדִ ְוִאי ּתֵ
ִדיר, ְוהּוא ִאְקֵרי ֶאֶבן ָטָבא. ְוָעְלָמא  ָלא ּתָ יָמא ְלַקּבְ ָאה, ַקּיְ ּתָ א ֲחֵזי, ָעְלָמא ּתַ ּתָ

ין  עִ  ַאְנּפִ ְנִהירּו ּדְ יָמא ּבִ יָמא. ִאי ִאיהּו ַקּיְ ִאיהּו ַקּיְ ַגְווָנא ּדְ א ּכְ ָאה ָלא ָיִהיב ֵליּה, ֶאּלָ ּלָ
יָנא  ֲעִציבּו, ַיֲהִבין ֵליּה ּדִ יָמא ּבַ א. ְוִאי ִאיהּו ַקּיְ ֵדין ָהִכי ַנֲהִרין ֵליּה ִמְלֵעיּלָ א, ּכְ ּתָ ִמּתַ

ָקְבֵליּה.  ּבְ
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א,  ַגְווָנא ּדָ יּה ּכְ יְך ְלַגּבֵ ר ָנׁש, ָמׁשִ ּבַ ְמָחה. ֶחְדָוה ּדְ ׂשִ (תהלים ק) ִעְבדּו ֶאת ְיָי' ּבְ
ָרת, ָהִכי  ִאיִהי ִאְתַעּטְ ַגְווָנא ּדְ ָאה, ּכְ ּתָ ָאה. ָהִכי ָנֵמי ַהאי ָעְלָמא ּתַ ֶחְדָוה ַאֲחָרא ִעּלָ

ָרֵאל, ְוַאְתעֲ  ֵמי ִיׂשְ ְך ְמַקּדְ ִגין ּכָ א. ּבְ יְך ִמְלֵעיּלָ ִאיהּו (רזא  ַאְמׁשִ ֹוָפר ָקָלא ּדְ ׁשּ ֵרי ּבַ
ַהאי  א, ּוָבַטׁש ּבְ ָקא ְלֵעיּלָ א ּוַמָיא ְורּוָחא, ְוִאְתָעִביד ַחד, ְוַסּלְ ָ ֶאׁשּ ִליל ּבְ דרחמי) ּכָ
יְך  ִאְתַחִזיָאת, ָהִכי ָמׁשִ ָמה ּדְ ַהאי ָקָלא, ּוְכֵדין ּכְ ְווִנין ּדְ ִאיּנּון ּגַ ע ּבְ ֶאֶבן ָטָבא, ְוִאְצְטּבַ

עֵ  א.ִמּלְ  יּלָ

ִליָלא  ְרָיין ָעָלּה, ְוִאְתּכְ א, ְוׁשַ ֵעיּלָ א. ַרֲחֵמי ַנְפֵקי ִמּלְ ַהאי ָקּלָ ְקַנת ּבְ ִאּתַ ְוֵכיָון ּדְ
ב ִסְטָרא ַאֲחָרא. (אסתכל וחמי בנהירו  א. ּוְכֵדין ִאְתַעְרּבָ ֵעיּלָ א ּוִמּלְ ּתָ ַרֲחֵמי, ִמּתַ ּבְ

יּה, ְוָלא ָיִכיל ְקּפֵ ׁש ּתֻ ְנִהירּו  דאנפין) ְוִאְתַחּלָ יָמא ּבִ ְלַקְטְרָגא. ְוַהאי ֶאֶבן ָטָבא, ַקּיְ
א. ְלֵעיּלָ א, ּוִבְנִהירּו ּדִ ְלַתּתָ ְנִהירּו ּדִ ל ִסְטִרין, ּבִ ין, ִמּכָ ַאְנּפִ  ּדְ

ִכּפּוֵרי  ִכּפּוֵרי. ּוְביֹוָמא ּדְ יֹוָמא ּדְ א, ֲהֵוי אֹוֵמר ּבְ ְלֵעיּלָ ְנִהירּו ּדִ יָמא ּבִ ֵאיָמַתי ַקּיְ
ָאֵתי, ִאְתְנִהיר  ָעְלָמא ּדְ א, ִמּגֹו ְנִהירּו ּדְ ְלֵעיּלָ ְנִהירּו ּדִ ַההּוא ֶאֶבן ָטָבא, ּבִ

ִרין  ּדְ ִעיר, ּוְמׁשַ א ַחד ׂשָ ָרֵאל ְלַתּתָ ִנין ִיׂשְ (ואתערבב ההוא דלטורא) ּוְכֵדין ְמַתּקְ
ְלָטא ָעֵליּה. ִאיהּו ׁשַ יָפא, ּדְ ּקִ ָרא ּתַ  ְלַהאי ַמְדּבְ

 
 מתוך זוהר אמור 

 שופרזוהר 
 

ָאה  יי. ַזּכָ ין ּדַ ין ִאּלֵ ַמע ִמּלִ א ְלִמׁשְ ָעְלָמא, ֶאּלָ יא, ִאְלָמֵלא ָלא ָזֵכיָנא ּבְ י ִחּיָ ָאַמר ִרּבִ
א,  יׁשָ א ַקּדִ ַמְלּכָ אֹוַרְייָתא, ְוַיְדִעין אֹוְרחֹוי ּדְ ֵלי ּבְ ּדְ ּתַ ִמׁשְ ִאיּנּון ּדְ חּוָלֵקיהֹון ּדְ

ְלהֹון  ְרעּוָתא ּדִ ֵטהּו. ּדִ ק ַוֲאַפּלְ י ִבי ָחׁשַ ִתיב (תהלים צא) ּכִ אֹוַרְייָתא, ָעַלְייהּו ּכְ ּבְ
י  ֶאָחד ַלחֶֹדׁש, ִרּבִ ִביִעי ּבְ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ ֵדהּו. (ויקרא כ''ג) ּבַ ֵצהּו ַוֲאַכּבְ ּוְכִתיב ֲאַחּלְ

נוּ  ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר ּבַ ַתח, (תהלים פא) ּתִ ִאין ִאיּנּון  ִיְצָחק ּפָ . ַזּכָ
ל אּוִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה,   יּה, ִמן ּכָ ִריְך הּוא ָקִריב לֹון ְלַגּבֵ א ּבְ קּוְדׁשָ ָרֵאל, ּדְ ִיׂשְ
יּה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, (יהושע כד)  הּו, ּוֵמֲאַתר ְרִחיָקא ָקִריב לֹון ְלַגּבֵ ְוִאְתְרֵעי ּבְ

ל ָהָעם ַע ֶאל ּכָ בּו  ַוּיֹאֶמר ְיהֹוׁשֻ ָהר ָיׁשְ ֵעֶבר ַהּנָ ָרֵאל ּבְ ּכֹה ָאַמר ה' ֱאלֵֹהי ִיׂשְ
הּו, ְוָקִריב לֹון  ָהא ֵמֲאַתר ְרִחיָקא ִאְתְרֵעי ּבְ ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם. ְלַאֲחָזָאה, ּדְ
ָהר ְוגֹו'.  ח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהּנָ יּה, ּוְכִתיב, (יהושע כד) ָוֶאּקַ ְלַגּבֵ

ן ָהֵני ְקָר  ּכֵ א, ְוָכל ׁשֶ ָרֵאל ָלא ֲהוֹו ַיְדֵעי ּדָ ל ִיׂשְ הּו, ְוִכי ּכָ ָלא ּבְ ּכְ ֵאי ִאית ְלִאְסּתַ
ַע.  ְיהֹוׁשֻ

ִגין   א ָסִתים ְוַגְלָיא, ּבְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ָמה ּדִ א אֹוַרְייָתא ּכּוָלּה ָסִתים ְוַגְלָיא, ּכְ ֶאּלָ
א ִהיא, ְועַ  יׁשָ ָמא ַקּדִ אֹוַרְייָתא ּכּוָלּה ׁשְ ָרֵאל (דף ּדְ א ִאיִהי ָסִתים ְוַגְלָיא. ִאי ִיׂשְ ל ּדָ

ה,  ִמּלָ אי ְסִתיָמא ּדְ א ַוּדַ ִתיב ּכֹה ָאַמר ְיָי'. ֶאּלָ ַע ֲהוֹו ַיְדֵעי, ֲאַמאי ּכְ צ''ט ע''א) ִויהֹוׁשֻ
ֲאָבָהָתא, ְוָעִביד ל הּו ּבַ ִאְתְרֵעי ּבְ ָרֵאל, ּדְ ִיׂשְ ִריְך ּבְ א ּבְ י ֲעַבד קּוְדׁשָ ֹון ִטיבּו ַסּגִ

א,  יׁשָ יָרא ַקּדִ ָאה ַיּקִ יק לֹון ִמּגֹו ַנֲהָרא ִעּלָ ָאה ִליָקֵריּה, ְוַאּפִ א ִעּלָ יׁשָ ְרִתיָכא ַקּדִ
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ֵעֶבר  יב, ּכֹה ָאַמר ְיָי' ּבְ ְכּתִ הּו. ֲהָדא הּוא ּדִ ר ּבְ ִיְתֲעּטָ ִגין ּדְ ָכל ּבּוִציִנין, ּבְ ּבּוִציָנא ּדְ
בּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם.  ָהר ָיׁשְ מֹוַדע, ְוִאְתְייַדע.ַהּנָ ּתְ ִאׁשְ ָהר: ַההּוא ָנָהר ּדְ  ַהּנָ

א  ָהר ֵמעֹוָלם, ֶאּלָ א ְלַאֲחָזָאה ָחְכְמָתא. ֵמֵעֶבר ַהּנָ ֵעי ָהָכא. ֶאּלָ ֵמעֹוָלם, ַמאי ָקא ּבָ
בּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם, ְלַאֲחָזָאה  ָהר ָיׁשְ ֵעֶבר ַהּנָ א, ּבְ ַההּוא ָנָהר עֹוָלם ִאְקֵרי. ְוַעל ּדָ

ח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ִט  ָרֵאל. ָוֶאּקַ ִריְך הּוא ְלִיׂשְ א ּבְ ָעַבד קּוְדׁשָ יבּו ּוְקׁשֹוט ּדְ
מֹו  ַההּוא ָנָהר, ּכְ יּה ּבְ ַבק ּבֵ א ַאְבָרָהם ָלא ִאְתּדְ ָהר ַמאי ָקא ַמְייֵרי. ֶאּלָ ֵמֵעֶבר ַהּנָ

ָפא. ּקְ ִסְטֵריה ְלִאְתּתַ יּה ּבְ ַבק ּבֵ ִאְתּדְ  ִיְצָחק ּדְ

ָקפּו  ְטֵריּה, ְוִאְתּתָ יִנין ָנְפֵקי ִמּסִ יָנא, ּדִ ָלאו ִאיהּו ּדִ ב ּדְ א ֲחֵזי, ַהאי ָנָהר, ַאף ַעל ּגַ ּתָ
ֵפי ְלִדיָנא,  ּנְ ִאין ִמְתּכַ ִאין ְוַתּתָ ֵדין ִעּלָ ְבנֹוי, ּכְ ף (בדינוי) ּבִ ּקַ יּה. ְוַכד ִיְצָחק ִאְתּתָ ּבֵ

ן, ּומַ  ּקַ ִדיָנא ִאְתּתָ ִדיָנא, ְוָדִאין ְוכּוְרְסָייא ּדְ א ָיִתיב ַעל ּכּוְרְסָייא ּדְ יׁשָ א ַקּדִ ְלּכָ
ַיְדִעין  ָרֵאל, ּדְ ִאין ִאיּנּון ִיׂשְ נּו. ַזּכָ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר ּבַ ֵדין, ּתִ ָעְלָמא, ּכְ

ַרֲחֵמי. ּוְבמָּ  ָנא ּכּוְרְסָייא ּדְ ִדיָנא, ּוְלַתּקְ ָקא ּכּוְרְסָייא ּדְ ֹוָפר.ְלַסּלְ ׁשּ  ה. ּבַ

ִאיְלָנא  יִאין ׁשָ ְמעֹון, ָאַמר ֵליּה, ָהא ִזְמִנין ַסּגִ י ׁשִ ִרּבִ יּה ּדְ א ֲהָוה ָיִתיב ַקּמֵ י ַאּבָ ִרּבִ
אי  יּה. ָאַמר ֵליּה, ַוּדַ ְבָנא ּבֵ ַ אן ָלא ִאְתְייׁשּ ַעל ַהאי ׁשֹוָפר, ַמאי ָקא ַמְייֵרי, ְוַעד ּכָ

יִ  ה, ּדְ ִמּלָ ִריָרא ּדְ ִדיָנא (נ''א דא), ׁשֹוָפר, ְוָלא ַהאי הּוא ּבְ יֹוָמא ּדְ ְעָיין ּבְ ָרֵאל ּבַ ׂשְ
ֵעיָנא. ֲאָבל  יָנא ָלא ּבָ ָקא ּדִ ּבְ ָאן ֲאַתר ִאיהּו, ּוְלִאְתּדַ ֶקֶרן ָהא ִאְתְייַדע ּבְ ִגין ּדְ ֶקֶרן. ּבְ

ין ֵעיָנן ְלַאֲחָזָאה ּוְלַאְתֲעָרא ִמּלִ ין ּוְבעֹוָבָדא, ּבָ ִמּלִ ֵניָנן, ּבְ  ְסִתיִמין. ָהא ּתָ

 דף צ''ט ע''ב

ק ְוָלא ָנִהיר ִלְבִנין,  ּלָ יּה, ִאְסּתַ א ּבֵ כֹּלָ ְנִהירּו ּדְ ָאה, ּדִ ד ַההּוא ׁשֹוָפר ִעּלָ א ֲחֵזי, ּכַ ּתָ
ִיְצָחק ִאְקֵרי,  יָנא, ְוָדא ׁשֹוָפר, ֵאילֹו ּדְ ָקנּו ְלֵבי ּדִ ַער, ְוֻכְרְסָוון ִאְתּתְ יָנא ִאּתְ ֵדין ּדִ ּכְ

ַלק ַההּוא ׁשֹוָפר  ּתּוְקֵפיּה (דף ד ִאְסּתְ ֲאָבָהן, ּכַ יּה ּדַ ְחּתֵ ּבַ ִיְצָחק, ּתּוׁשְ צ''ט ע''ב) ּדְ
ָעְלָמא. ן ְלִדיָנא ּבְ ּקַ ף, ְוִאְתּתָ ּקַ ֵדין ִיְצָחק ִאְתּתָ ָלא ַיְנָקא ִלְבִנין, ּכְ דֹול, ּדְ  ּגָ

ְייִבין ֵמֲחָטֵאיהֹון א ּתַ ֵני ָנׁשָ ַער ַהאי ׁשֹוָפר ְוַכד ּבְ א קֹול ׁשֹוָפר ְוַכד ִאּתְ ְעָיין ְלַנְגּדָ , ּבַ
ַער  ָאה, ְוִאּתְ ַער ׁשֹוָפָרא ָאֳחָרא ִעּלָ ֵדין ִאּתְ א, ּכְ א, ְוַההּוא ָקָלא ָסִליק ְלֵעיּלָ ּתָ ִמּתַ
ָעָרא ׁשֹוָפָרא  ׁשֹוָפר, ְלִאּתְ יָנא. ּוָבֵעיָנן ְלַאֲחָזָאה עֹוָבָדא ּבְ ק ּדִ ּלָ ַרֲחֵמי, ְוִאְסּתַ

ָקא ָכל ִאיּנּון ָקִלין  ָאֳחָרא, ּוְלַאּפָ א, ִאיּנּון ַקֵלי, ְלַאֲחָזָאה ּדְ ַהאי ׁשֹוָפר ְלַתּתָ ּבְ
ֲערּון ְלָנְפָקא. ָאה, ִיּתְ ַההּוא ׁשֹוָפר ִעּלָ הּו ּבְ ּלְ ְכִליָלן ּכֻ א, ּדִ ְלֵעיּלָ  ּדִ

ָרֵאל ֵחיָלא (לרחמי מתתא ואתער שופר גדול)  א, ָיֲהִבין ִיׂשְ ְלַתּתָ ּוְבָהֵני ָקִלין ּדִ
ִגין  יּה ּבְ וָנא ּבֵ ָרא ָקִלין, ְלַכּוְ א, ּוְלַסּדְ יֹוָמא ּדָ ָנא ׁשֹוָפר ּבְ ֵעיָנן ְלַזּמְ א ּבָ א, ְוַעל ּדָ ְלֵעיּלָ

א. (ולסדרא קלין בשופר). ִליָלן ַקֵלי ְלֵעיּלָ ֵביּה ּכְ  ְלַאְתֲעָרא ׁשֹוָפר ָאֳחָרא, ּדְ

א ר ְלֵעיּלָ ין טּוֵרי ִסְדָרא ַקְדָמָאה, ָקָלא ָנִפיק, ּוִמְתַעּטָ ַקע ּבֵ , ָסִליק ְרִקיִעין, ְוִאְתּבָ
ַער הּוא, ְוַאְתִקן  ר, ְוִאּתְ יּה, ְוִאְתַעּטָ ֵריׁשֵ ְרָיא ּבְ ַאְבָרָהם, ְוׁשַ יּה ּדְ ָרָמֵאי, ּוָמֵטי ְלַגּבֵ
ַההּוא ָקָלא ַקְדָמָאה ָסִליק,  ֲעָתא ּדְ ׁשַ ֵניָנן, ּבְ א ּתָ ְדּתָ ַאּגַ ְלכּוְרְסָייא. ּוְבִסְפָרא ּדְ
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א. (ס''א אבא ִאּתְ  ְקִדין ָעֵליּה ַאּבָ ר ַאְבָרָהם, ְוַאְתִקן ְלכּוְרְסָייא, ּפַ ַער ְוִאְתַעּטָ
א.  ואמא) ַאּבָ

ְבָרא ּתּוְקֵפי ְרִגיִזין. ְוָדא ִסְדָרא  יָפא (לחברא) ְלּתַ ּקִ ְנָייָנא, ּתַ ָקא ּתִ ָהִכי, ַסּלְ ַאּדְ
תּוְקפֹוי. וּ  ִביָרא ּבְ ְנָייָנא, ַההּוא ָקָלא ּתְ ָערּון (ס''א ּתִ ִאּתְ יִנין ּדְ ָקא, ְוָכל ּדִ ְכֵדין ַסּלְ

ַער, ְוָחֵמי  ִיְצָחק ִאּתְ יָון ּדְ ִיְצָחק. ּכֵ ָסִליק ְלַאְתֵריּה ּדְ רּו, ַעד ּדְ ּבָ דאתערען) ָקֵמיּה ִאּתְ
א   ְפָיא, ְוָתַבר ּתּוְקּפָ ֵדין ִאְתּכַ יּה, ּכְ יָמא ַקּמֵ ן ְלכּוְרְסָייא ְלַקּיְ ָיא. ְלַאְבָרָהם ְמַתּקֵ ַקׁשְ

א  ְבָרא ֵחיָלא ְוּתּוְקּפָ ִגין ְלּתַ א ּוְרעּוָתא, ּבְ וָנא ִלּבָ ָתַקע, ְלַכּוְ ֵעי ַמאן ּדְ ּוְבַהאי, ּבָ
ֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ְתרּוָעה, יֹוְדֵעי  יב, (תהלים פט) ַאׁשְ ְכּתִ ָיא, ֲהָדא הּוא ּדִ ִדיָנא ַקׁשְ ּדְ

אי.  ְתרּוָעה ַוּדַ

 דף ק' ע''א

ִליָתאָ  ל ִאיּנּון ְרִקיִעין, ְוַרֲחֵמי ִמְתֲעָרן, ּוָמֵטי ִסְדָרא ּתְ ה, ָקָלא ָנִפיק, ְוָסִליק, ּוָבַקע ּכָ
ן  ּקֵ ַער, ְוָחֵמי ְלַאְבָרָהם ִמְתּתַ ַיֲעקֹב (דף ק' ע''א) ְוַיֲעקֹב ִאּתְ יּה ּדְ ַההּוא ָקָלא ְלֵריׁשֵ

ִיְצחָ  יּה ּבְ ְרַווְייהּו ּבֵ ֵדין ֲאִחיָדן ּתַ ִגיָסא ָאֳחָרא, ּכְ א ֵמַהאי ִסְטָרא, ְוָדא, ֵמַהאי ּבְ ק, ּדָ
הּו ִסְדָרא ַחד. ּלְ ָלָתא ִסְדִרין, ּכֻ  ִסְטָרא ְוָלא ַיְכִלין ּתּוְקפֹוי ְלָנְפָקא ְלַבר. ְוָהֵני ּתְ

א,  ִסְדָרא ָאֳחָרא, ָקָלא ָנִפיק, ְוָסִליק, ְוָנִטיל ְלַאְבָרָהם ֵמַאְתֵריּה, ְוָנִגיד ֵליּה ְלַתּתָ
תּוְק  ַגַווְייהּו. ַלֲאַתר ּדְ ְרָיין ְוַקְייָמן ֵליּה ְלַאְבָרָהם ּבְ ִיְצָחק ׁשַ  ֵפיהֹון ּדְ

ָחִליׁש ַההּוא ָקָלא  ַקְדָמָאה, ָלא ּדְ יָפא ּכְ ּקִ ִביָרא, ָלא ּתַ ְנָייָנא, ָנִפיק ָקָלא ּתְ ִסְדָרא ּתִ
ַקְדִמיָתא, ּדְ  י ִיְצָחק ּבְ ַההּוא ָקָלא ָלאו ִאיהּו ְלַגּבֵ א ּדְ ָתַקע, ֶאּלָ א ּדְ ן ּתּוְקּפָ ַתּמָ

הּו  יר, ְוֻכּלְ ִאיּנּון ְרפּוִיין ַיּתִ א, ּדְ ְלַתּתָ יָנא ּדִ י ּדִ י ִאיּנּון ּבֵ א ְלַגּבֵ ְרָיא, ֶאּלָ יָפא ׁשַ ּקִ ּתַ
יּה. ְפָיין ַקּמֵ ְייהּו, ְוִאְתּכַ  ָחָמאן ְלַאְבָרָהם ְלַגּבַ

ִליָתָאה, ָקָלא ָנִפיק, ְוָסִליק, ְוִאְתעַ  ָהִכי, ִסְדָרא ּתְ ַיֲעקֹב, ְוָנִגיד ַאּדְ יּה ּדְ ֵריׁשֵ ר ּבְ ּטָ
ְבַלְייהּו, ַאְבָרָהם ֵמַהאי  ְרָיין, ְוָקִאים ָלּקֳ בּוָראן ׁשַ ִאיּנּון ּגְ א ְלַההּוא ֲאַתר ּדְ ֵליּה ְלַתּתָ
הּו,  ּלְ ְפָיין ּכֻ ֵדין ִאְתּכַ ֶאְמָצִעיָתא. ּכְ ִסְטָרא, ְוַיֲעקֹב ֵמַהאי ִסְטָרא, ְוִאיּנּון ּבְ

ְכחִ  ּתַ ְנָייָנא.ּוִמׁשְ הּו ִסְדָרא ָאֳחָרא ּתִ ּלְ ַאְתַרְייהּו. ְוָהֵני ּכֻ  ין (ס''א ומשתככי) ּבְ

 דף ק' ע''ב

יַנְייהּו  ָבא (ס''א ולישרא) ּבֵ ָקא לֹון ְלַאְתַרְייהּו, ּוְלַייׁשְ ַבְעָייא ְלַסּלְ ְתָרָאה, ּדְ ִסְדָרא ּבַ
 ְ ֵעי ְלַיׁשּ ַהאי ּבָ ִגין ּדְ ִמין. ּבְ ַקּדְ ִמּלְ תּוְקפֹוי ְלִיְצָחק ּכְ ֲאְתֵריּה, ְוָלא ִיּפּוק ּבְ ָרא ֵליּה ּבַ

א  וָנא ִלּבָ ֵעי ְלַכּוְ א ּבָ ֲערּו. ַעל ּדָ ְפָיין, ְוַרֲחִמין ִאּתְ הּו ִאְתּכַ ּלְ יִנין ּכֻ ֵדין ּדִ ְלַבר, ּכְ
ָראֵ  ד ִיׂשְ ֵדין ּכַ א ָקֵמי ָמאֵריהֹון. ּכְ ִתּיּוְבּתָ ָהֵני ַקֵלי, ּוְלֶמְהַדר ּבְ ֵני ּוְרעּוָתא ּבְ ל ְמַתּקְ

ר ַההּוא ׁשֹוָפר  א, ַאְהּדָ ׁשֹוָפָרא ּדָ ְדָקא ָיאּות, ּבְ א ּכְ ִלּבָ ְרעּוָתא ּדְ ֵרי ָקִלין ּבִ ּוְמַסּדְ
א. ְוכּוְרְסָייא ָאֳחָרא ְרִמיּו,  ן ּכֹּלָ ּקַ ָרא ֵליּה ְלַיֲעקֹב, ְוִאְתּתָ ר, ְמַעּטְ ָאה, ְוַכד ַאְהּדָ ִעּלָ

כֹ  ַכח ּבְ ּתְ ָאה ּוְכֵדין ֵחידּו ִאׁשְ ִריְך הּוא ְמַרֵחם ַעל ָעְלָמא. ַזּכָ א ּבְ א, ְוקּוְדׁשָ ּלָ
יָנא  ָכא (דף ק' ע''ב) ְלָמאֵריהֹון, ִמּדִ א ּוְלַאְמׁשָ ַיְדִעין ְלַנְגּדָ ָרֵאל, ּדְ ִיׂשְ חּוָלֵקיהֹון ּדְ

הּו ָעְלִמין ַעל ְיַדְייהּו. ּלְ ָנא ּכֻ  ְלַרֲחֵמי, ּוְלַתּקְ



Zohar Rosh Hashanah - DailyZohar.com - UnityZohar.com 

חֶֹד רעיא מהימנא  א, (ויקרא כ''ג) ּבַ ּקּוָדא (מ''ב) ּדָ ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ְוגֹו'. ּפִ ִביִעי ּבְ ְ ׁש ַהׁשּ
אֹוִקיְמָנא. ְוָהא  ָמה ּדְ ִדיָנא ְלָעְלָמא, ּכְ הּוא יֹוָמא ּדְ ָנה, ּדְ ָ רֹאׁש ַהׁשּ ִלְתקֹוַע ׁשֹוָפר ּבְ

נּו. ְוָהא ִאּתְ  ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר ּבַ יב, ּתִ ְכּתִ ַהאי ִאיהּו אּוְקמּוָה ּדִ ַמר. ּדְ
ַההּוא ְמַקְטְרָגא, ָחֵפי  ִגין, ּדְ ִדיָנא. ּבְ יּה, ְוָקִאים ָעְלָמא ּבְ י ּבֵ ּסֵ ִסיֲהָרא ִאְתּכַ יֹוָמא ּדְ

יָנא ַעל ָעְלָמא. ע ּדִ ְרָיא, ְלִמְתּבַ ִדיָנא ׁשַ א, ֲאַתר ּדְ ְתָחא ַעל ַמְלּכָ י ְוַאְנָעל ּפִ  ְוַכּסֵ

יָמא, ֵאיְך ִאְתְייִהי יָנא. ְוִאי ּתֵ ע ּדִ ָאה ּוְלִמְתּבַ ב ֵליּה ְרׁשּו ְלַההּוא ְמַקְטְרָגא ְלַחּפָ
ל  יָנא ַעל ּכָ ע ּדִ ִריְך הּוא ְלִמְתּבַ א ּבְ י קּוְדׁשָ ּוִ ַהאי ְמַקְטְרָגא, ׁשַ ַיָדא ּדְ אי ּבְ א ַוּדַ ֶאּלָ

ָעלְ  יִנין ּדְ ל ּדִ יּה ּכָ ע ַקּמֵ י ֵליּה יֹוָמא ְיִדיָעא, ְלִמְתּבַ ּוִ א ָעְלָמא, ְוׁשַ ָהא קּוְדׁשָ ָמא, ּדְ
ָקא,  ִריְך הּוא ַסּלְ א ּבְ קּוְדׁשָ ִחילּו ּדְ יּה, ְלֶמֱהִוי ּדְ י ֵליּה ַקּמֵ ּוִ ִריְך הּוא ָעֵבד ֵליּה ְוׁשַ ּבְ
ע  ִדיָנא, ּוְלִמְנּדַ ים ּבְ ה ִיְתְקּיַ א, (קהלת ג) ְוָהֱאלִֹהים ָעׂשָ א. ְוָרָזא ּדָ ְרָיא ַעל ּכֹּלָ ְוׁשַ

ין ְוִאית  ִאית ּדִ ין.ּדְ ּיָ  ּדַ

א,  י ַמְלּכָ יָנא ַקּמֵ ַבע ּדִ ִאיהּו ּתָ יּה ְלַהאי, ּדְ ִריְך הּוא ַקּמֵ א ּבְ י קּוְדׁשָ ּוִ ְווָנא ׁשַ ַהאי ּגַ ּכְ
א,  ַמְלּכָ ְתָחא ּדְ ָאה ּפִ ֵני ָעְלָמא. ּוְבַהאי יֹוָמא ִאְתְייִהיב ֵליּה ְרׁשּו, ְלַכּסָ ל ּבְ ַעל ּכָ

ָייא ְלגֹו, ַעד ּדְ  א ְוִסיֲהָרא ִאְתַחּפְ כֹּלָ ב ּדְ ֵני ָעְלָמא. ְוַאף ַעל ּגַ ל ּבְ יָנא ַעל ּכָ ַזר ּדִ ִיְתּגְ
ִדיָנא. א ּבְ ֵעי ֶאּלָ ִריְך הּוא, ָלא ּבָ א ּבְ י קּוְדׁשָ ֵלי ַקּמֵ  ִאְתּגְ

ַהאי יֹוָמא,  ִדיָנא ּבְ א, ּכּוְרְסָיא ּדְ א ַאְתִקין ְוַתּתָ ַגְווָנא ֲחָדא ֵעיּלָ א ּכְ ְוַסְנִטיָרא ּכֹּלָ
פּום ָאְרחֹוי, ּוְכפּום  ל ַחד ְוַחד ּכְ ֵני ָעְלָמא, ּכָ ל עֹוָבֵדי ּבְ יָנא ַעל ּכָ ָאָתא, ְוָתַבע ּדִ
ין ִאיּנּון ֵעיֵני ְיָי',  ֵני ָעְלָמא. ְוִאּלֵ ל עֹוָבֵדי ּבְ ֲעַבד. ְוַסֲהִדין ַאְתָיין ְוָסֲהֵדי ַעל ּכָ ַמה ּדַ

ָכל ָעלְ  ְטֵטי ּבְ ִאיּנּון ְמׁשַ ָקא ַאְזֵלי ּדְ ָנא, ּדְ ּבָ ֵלית לֹון חּוׁשְ ה ִאיּנּון ֵעיֵני ְיָי', ּדְ ָמא. ְוַכּמָ
ֵני ָעְלָמא. ל עֹוָבֵדי ּבְ ָכל ָעְלָמא, ְוָחָמאן ּכָ ְטֵטי ּבְ  ּוְמׁשַ

ְייהּו ַקְייִמין אִ  ָהא ְלַגּבַ עֹוָבֵדיהֹון, ּדְ ִלין ּבְ ּכְ יִחין ְוָלא ִמְסּתַ ּגִ ָלא ַמׁשְ ין ַווי ְלִאיּנּון ּדְ ּלֵ
ָהא ִאיּנּון ַסְלֵקי  ין, ְוָקֲאְמֵרי, ּדְ ִאיּנּון ַעְבּדִ ל ַמה ּדְ יִחין ְוָחָמאן ּכָ ּגִ א, ּוַמׁשְ ַסֲהֵדי ַמְלּכָ
לֹוִני ָעַבר  יָנא, ּפְ א, ְוָתַבע ּדִ י ַמְלּכָ א. ְוַהאי ַסְנִטיָרא ָקִאים ָקּמֵ י ַמְלּכָ ְוָסֲהֵדי ַקּמֵ

ְך. ְוהָ  לֹוִני ֲעַבד ּכַ יָנא, ּפְ ִאיל לֹון, ּדִ ִריְך הּוא ָלא ׁשָ א ּבְ קּוְדׁשָ א ָהָכא ַסֲהֵדי. ְוַעד ּדְ
ֵדין ִאיּנּון ַסֲהֵדי ַסֲהדּוָתא.  ֵלית לֹון ְרׁשּו ְלַסֲהָדא. ּכְ

א  א ִאית ַחד ֵהיָכָלא. ֵהיָכָלא ּדָ ֵבי ַמְלּכָ ִפְתָקא. ּבְ א ּבְ י ַמְלּכָ יב ַקּמֵ א ַאְכּתִ ְוכֹּלָ
וָרא,  א ִחּוָ ָ ִביִבין ְוַהאי ָלא ַמְלָיא ֶאׁשּ ַפְלָקא, ְוָלִהיט ׁשְ ָלא ּבְ ְלּגְ א ִמְתּגַ ָ ְוַהאי ֶאׁשּ

ָלא  א אּוָכָמא, ּדְ ָ ִסיק ְלָעְלִמין. ְלגֹו ַהאי ֵהיָכָלא, ִאית ֵהיָכָלא אֹוֲחָרא, ַמְלָיא ֶאׁשּ ּפָ
ֲעתָ  ׁשַ א. ּבְ יּה ַמְלּכָ ִדיר ַקּמֵ ֵרין סֹוְפִרין ַקְייִמין ּתָ ִסיק ְלָעְלִמין. ּתְ ִדיָנא, ָסֲהִדין ּפָ א ּדְ

א  ָ ֶאׁשּ ְלָקא ּדְ א. ִאיּנּון ַסֲהִדין (נ''א סופרין) ַנְטִלין ֵמַההּוא ּפַ י ַמְלּכָ ל ַסֲהֵדי ַקּמֵ ּכָ
א אּוָכָמא. ָ ַההּוא ֶאׁשּ וָרא, ְוַכְתֵבי ָעֵליּה ּבְ  ִחּוָ

ין כַּ  ְלָמא ּבֵ יָנא, ַעד ִזְמָנא ְיִדיָעא, ּדִ א ַאְחִמיץ ּדִ ְך ְיַהְדרּון ּוְכֵדין ַמְלּכָ ְך ּוֵבין ּכַ
ֵבי ְזכּוָתא  א ָיִתיב, ְוָכל ִאיּנּון ּדְ ְתִקין ִנְקָרִעין. ְוִאי ָלאו, ַמְלּכָ ְתׁשּוָבה. ִאי ָיַהְדרּון, ּפִ ּבִ
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ְך, ַמאן יֹוִליף ָעֵליּה ְזכּות, ִאי ִאית  לֹוִני ֲעַבד ּכַ רֹוָזא ָקם ְוָכִריז, ּפְ יּה, ּכָ ַקְייֵמי ַקּמֵ
יֹולִ   יף ָעֵליּה ְזכּות, ָיאּות. ְוִאי ָלאו ָהא ִאְתְמַסר ְלַסְנִטיָרא.ַמאן ּדְ

ָלא ְיֵהא  ִגין ּדְ א ּבְ א. ֶאּלָ ְטִריְך ְלָכל ּדָ ִריְך הּוא, ַאַמאי ִאּצְ א ּבְ א ָיַדע קּוְדׁשָ ְוכֹּלָ
אַֹרח ְקׁשֹוט,  א ֲעִביד ּבְ כֹּלָ א ְלַאֲחָזָאה ּדְ פּוָמא ִלְבֵני ָעְלָמא. ֶאּלָ ְטָרא ּדְ ְוִניָחא ּפִ

יֵמי, ַוֲאִפיּלּו  יָמא ְמָנָלן. ַהאי, ִאְתְמַסר ְלַחּכִ יֵניּה. ְוִאי ּתֵ ִזיב ִמן ּדִ ּתְ ִאׁשְ יּה ַמאן ּדְ ַקּמֵ
ְלָיא, ְוִיַדע  ִאְתּגַ ִאיהּו ּבְ ַמה ּדְ ח ּבְ ּגַ ָלא, ַיׁשְ ּכְ ָבֵעי ְלִאְסּתַ ָלא ַיְדֵעי, ַמאן ּדְ ְלַמאן ּדְ

ִסְתָרא, ּדְ  ִאיהּו ּבְ ַמה ּדְ ִריְך  ּבְ א ּבְ ָפִקיד קּוְדׁשָ ל ַמה ּדְ ַגְווָנא ֲחָדא, ּכָ א ּכְ ָהא ּכֹּלָ
א. ְלֵעיּלָ ַגְווָנא ּדִ א ִאיהּו ּכְ ַאְרָעא, ּכֹּלָ  הּוא ּבְ

ִדיָנא, ַסְנִטיָרא  כּוְרְסָייא ּדְ א ָיִתיב ּבְ ִדיָנא, ּוַמְלּכָ ָנה, ִאיהּו יֹוָמא ּדְ ָ יֹוָמא ְדרֹאׁש ַהׁשּ
ְת  י ּפִ ִריְך הּוא ָקא ָאֵתי ְוָחּפֵ א ּבְ קּוְדׁשָ ב ּדְ יָנא. ְוַאף ַעל ּגַ א, ְוָתַבע ּדִ ַמְלּכָ ָחא ּדְ

ח  ט. ָנּצַ ּפָ י ֲאִני ְיָי' אֹוֵהב ִמׁשְ ַאּתְ ָאֵמר, (ישעיה סא) ּכִ ָמה ּדְ ָרִחים ֵליּה ְלִדיָנא, ּכְ
ַסְנִטיָרא ָקם ְלִמְטעַ  ֲעָתא ּדְ ִדיָנא. ּוְבׁשַ ְבנֹוי, ִלְרִחימּו ּדְ ין ָעַלְייהּו, ְרִחימּו ּדִ ן ִמּלִ

ַההּוא ׁשֹוָפר. א, ּבְ א ְלֵעיּלָ ּתָ ָעָרא ַרֲחֵמי ִמּתַ ִגין ְלִאּתְ ֹוָפר, ּבְ ׁשּ ִקיד ְלִמְתַקע ּבַ  ּפָ

ְייהּו ָקָלא ֲחָדא,  א, ְוִאְתָעִביד ִמּנַ א ְורּוָחא ּוַמּיָ ָ ֶאׁשּ ִליָלא ּבְ ָקא ַההּוא ָקָלא, ּכְ ַסּלְ
ַער ָקָלא ָאֳחָרא ְלֵעילָּ  ל ְוִאּתְ ֵדין ּכָ א, ּכְ ּתָ א ּוִמּתַ ַער ֵמֵעיּלָ ד ַההּוא ָקָלא ִאּתְ א, ּכַ

ֵבי. ָקא ָטִעין ַההּוא ְמַקְטְרָגא ִמְתַעְרּבְ  ַטֲענֹות ּדְ

יִלין  ְבׁשִ ו, ְלַאְטֲעָמא ֵליּה ּתַ ְלחֹודֹוי, ְוָקֵרי ְלֵעׂשָ ָחק ּבִ ָנה, ָנִפיק ִיּצְ ָ רֹאׁש ַהׁשּ יֹוָמא ּדְ ּבְ
ל   ָכל ָעְלָמא, ּכָ ְכֶהןָ◌ ּדְ ֲעָתא (בראשית כז) ַוּתִ ַהִהיא ׁשַ ָהא ּבְ פּום אֹוְרחֹוי, ּדְ ַחד ּכְ

ִכיב ַעל ַעְרֵסיּה  ַרׁש, ְוׁשָ ְרָיין, ְוִאְתּפְ י ּבִ ְך ַאּפֵ ַאְחׁשָ יּה ַמאן ּדְ ָנִפיק ִמּנֵ ֵעיָניו ֵמְראֹות, ּדְ
ה ִלי ִידה ַוֲעׂשֵ ו, ְוָאַמר ְוּצּוָדה ִלי ּצָ ִדיָנא, ְוָקֵרי ְלֵעׂשָ י. ּדְ ים ְוָהִביָאה ּלִ  ַמְטַעּמִ

ְמַסר ָלּה  ִאּתְ ָנּה ְרִחיָמא ּדְ ּה, ּבְ ַנְפׁשָ ָנּה, ְרִחיָמא ּדְ ְוִרְבָקה ָאְמָרה ֶאל ַיֲעקֹב ּבְ
יֵליּה.  ים ּדִ ִאיּנּון ַמְטַעּמִ ָעָרא ִאיהּו ּבְ ֵרי ָעְלָמא. ּוְפִקיַדת ֵליּה, ְלִאּתְ ִאְתּבְ ִמּיֹוָמא ּדְ

ַער ִמּתַ  ַההּוא ׁשֹוָפר ְוַיֲעקֹב ִאּתְ לֹוִתין ּוָבעּוִתין, ְוַהּקֹול קֹול ַיֲעקֹב ּבְ ּצְ ׁש ּבִ א, ִמְתְלּבַ ּתָ
ִליל  ׁש לֹו ַוּיֹאַכל, ְוִאְתּכְ ּגֵ ֲהֵדיּה, ַוּיַ יּה, ְוִאְתְקִריב ּבַ ַער ַיֲעקֹב ְלַגּבֵ ָקא ָסִליק, ְוִאּתְ ּדְ

ֲהֵדיּה, (בראשית ק ִליל ּבַ ִאְתּכְ יָון ּדְ ָדא. ּכֵ א ּבְ א ַיִין ּדָ ֵבא לֹו ַיִין, ּדָ מ''ב ע''ב) ַוּיָ
ָגָדיו,  ַרח ֶאת ֵריַח ּבְ ֵדין ַוּיָ ָאֵתי, ּכְ ָעְלָמא ּדְ א, ָרָזא ּדְ ִלּבָ הּוא ֵחידּו ּדְ ִמְנְטָרא, ַיִין ּדְ ּדְ

א ִאיהּו ַרחֲ  א, ְוכֹּלָ י ִלּבָ ִקין ּוָבעּוִתין. ַוְיָבַרֵכהּו, ַנח רּוְגָזא, ְוַחּדֵ ַסּלְ לֹוִתין ּדְ  ֵמי.ּצְ

ֲהוֹו ְזִמיִנין,   יִלין ְותּוְקִפין ְורּוְגִזין ּדַ ל ִאיּנּון ַחּיָ ַיֲעקֹב, ּכָ ִליל ּבְ ִאיהּו ִאְתּכְ יָון ּדְ ּכֵ
אן. ַוְיִהי  ֶחְדָוה ּוְבִבְרּכָ יָנא, ּבְ ָרֵאל ָנְפִקין ִמן ּדִ ן. ְוִיׂשְ ּמָ ָכחּו ּתַ ּתְ ְדרּו, ְוָלא ִאׁשְ ִאְתּבָ

א ַיֲעקֹב מֵ  ִאין,  ַאְך ָיּצֹא ָיּצָ אן ִעּלָ ֶחְדָוה, ּוְבִבְרּכָ א, ּבְ יֹוָמא ּדָ ָחק ָאִביו, ּבְ ֵני ִיּצְ ֵאת ּפְ
ים,   ם הּוא ַמְטַעּמִ ַעׂש ּגַ ָעְלָמא, ַוּיַ ידֹו, ָטִעין טֹוֲעֵני ֵמעֹוָבֵדי ּדְ א ִמּצֵ ו ָאִחיו ּבָ ְוֵעׂשָ

ֵבא ְלאָ  ֵניּה ְלִמְטָען ַטֲענֹות. ַאְתִקין ַסֲהֵדי, ַוּיָ ַער ַחִדיד ִליׁשָ ִביו ַוּיאֶמר ָיקּום ָאִבי, ִיּתְ
ְחָנא. ּכַ ָקא ַאׁשְ ָכל ָעְלָמא ּדְ ין ּדְ יׁשִ ָמה עֹוָבִדין ּבִ ִדינֹוי, ְויאַכל ּכַ  ּבְ
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ַיֲעקֹב,  ָלָלא ּדְ א ִמּכְ ְרׁשָ ָהא ָלא ָיִכיל ְלִאְתּפָ דֹוָלה ַעד ְמאֹד, ּדְ ָחק ֲחָרָדה ּגְ ֱחַרד ִיּצְ ַוּיְ
ֶחְדָוה. ַוּיֹאמֶ  ִאיהּו ּבְ לֹוִתין ּוָבעּוִתין, ָואֹוַכל ּדְ ה ּצְ ַכּמָ ִיד, ּבְ ד ּצַ ר ִמי ֵאפֹוא הּוא ַהּצָ

ְבֵרי (יצחק) ָאִביו  ו ֶאת ּדִ מֹוַע ֵעׂשָ ׁשְ רּוְך ִיְהֶיה. ּכִ ם ּבָ בֹא ָוֲאָבַרֵכהּו ּגַ ֶטֶרם ּתָ ל ּבְ ִמּכָ
לּום. עַ  ידֹו ָלא ֲהָוה ּכְ ָהא ּצֵ ָחֵמי ּדְ ָעָקה ְוגֹו'. ּדְ ַעק ּצְ ּצְ ה ַוּיִ ָאַמר ֵליּה, ִהּנֵ ד ְלָבַתר ּדְ

א.  ָיא ֵליּה ִמּכֹּלָ ין ְוָדא ַקׁשְ ָאר ַעּמִ יִפין ְואּוְכלּוִסין ִדׁשְ ּקִ ין ּתַ י ָהָאֶרץ ְוגֹו'. ִאּלֵ ַמּנֵ ִמׁשְ
ִדיר. ו ֶאת ַיֲעקֹב, ְלֵמיָזל ֲאַבְתֵריּה, ּוְלַקְטֵרָגא ֵליּה ּתָ טֹום ֵעׂשָ ׂשְ  ַוּיִ

ִאיּנוּ  ָזָבא ְוַיֲעקֹב ָאִזיל ּבְ ּתְ ּפּוִרים, ָעִריק ְלִאׁשְ ָנה ְליֹום ַהּכִ ָ ֵבין רֹאׁש ַהׁשּ ן יֹוִמין ּדְ
ָנה ְויֹום  ָ ָאֵתי רֹאׁש ַהׁשּ ַתֲעִניָתא, ַעד ּדְ ְרֵמיּה ּבְ י ּגַ ּוִ א, ׁשַ ִתּיּוְבּתָ ב ּבְ יּה. ּתָ ִמּנֵ

א, ְוִעּמֹו ַאְרבַּ  ו ּבָ ֵעׂשָ ָרֵאל ּדְ ֵדין ַיְדֵעי ִיׂשְ ּפּוִרים, ּכְ הּו ְמַקְטְרֵגי ַהּכִ ּלְ ע ֵמאֹות ִאיׁש, ּכֻ
לֹוִתין ּוָבעּוִתין.  ּצְ י ּבִ ר לֹו ְוַאְסּגֵ יּצֶ יָרא ַיֲעקֹב ְמאֹד ַוּיִ ְזִמיִנין ְלַקְטְרָגא לֹון, ִמּיַד ַוּיִ
ָנִטיל  (בראשית לב) ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֱאלֵֹהי ָאִבי ַאְבָרָהם ִואלֵֹהי ָאִבי ְוגֹו'. ַעד ּדְ

א ְבָידֹו  ֵעיָטא ְוָאַמר, ח ִמן ַהּבָ ּקַ ְנָחה ַההֹוֶלֶכת ְלָפָני ַוּיִ ּמִ ָרה ָפָניו ּבַ י ָאַמר ֲאַכּפְ ּכִ
ִרים ְרֵחִלים ָמאַתִים ְוגֹו'. ים ֶעׂשְ ים ָמאַתִים ּוְתָיׁשִ  ִמְנָחה ְוגֹו', ִעּזִ

מָ  ִמין ּגָ ים הּוא ָנָחׁש, ּכְ ַמּלִ יֵליּה. ּגְ ְך הּוא ִסְטָרא ּדִ ים ְוגֹו', ּכַ ַמּלִ י ּגְ ַפּתֵ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ל, ּבְ
ֶחְלֵמיּה,  ָמל ּבְ ָחֵמי ּגָ ֵניָנן, ַמאן ּדְ ָמל. ּתָ ִמין ּגָ יב ַעל ָנָחׁש ּכְ ָסָמֵא''ל ְלָאָדם, ַאְרּכִ

א ַחד. ּה. ְוכֹּלָ ִזיב ִמיּנָ ּתְ ַמְעָלה, ְוִאׁשְ  ִמיָתה ִנְקְנָסה ָעֵליּה ִמּלְ

ו  ר ֵעׂשָ יּה. ּוְכֵדין, ַאְהּדָ יּה ְועּוְקּצֵ ָעא ּדּוְבׁשֵ ַיֲעקֹב, ְוַיֲעקֹב ָלא ּבָ ַאּפְֹטרֹוּפֹוָסא ּדְ
ַעת  ׁשַ ו ְלַדְרּכֹו. ֵאיָמַתי. ּבְ יֹום ַההּוא ֵעׂשָ ב ּבַ ׁשָ ֵדין ַוּיָ ַיֲעָבר ָנא ֲאדֹוִני ִלְפֵני ַעְבּדֹו. ּכְ

ִר  א ּבְ א. ְוקּוְדׁשָ יׁשָ א ַקּדִ ַרׁש ֵמַעּמָ ָהא ִאְתּפְ ִביק ְלחֹוֵביהֹון, ְנִעיָלה, ּדְ יְך הּוא ׁשָ
ֵעי  ְייהּו, ּבָ ַרׁש ִמּנַ ַההּוא ּדֹורֹוָנא, ְוִאְתּפְ ַההּוא ְמַקְטְרָגא ָאַזל ּבְ יָון ּדְ ר ָעַלְייהּו. ּכֵ ְוִכּפֵ
ִית  ֶבן לֹון ּבָ ִתיב, ְוַיֲעקֹב ָנַסע ֻסּכָֹתה ַוּיִ ְבנֹוי, ַמה ּכְ י ּבִ ִריְך הּוא ְלֶמְחּדֵ א ּבְ קּוְדׁשָ

ִזיבּו ִמן ְוגֹו' ּתֵ ּכֹות, ָהא ִאׁשְ ּסֻ ַיְתֵבי ּבַ יָון ּדְ קֹום סּוּכֹות, ּכֵ ם ַהּמָ ן ָקָרא ׁשֵ . ַעל ּכֵ
ַהאי ָעְלָמא  ָאה חּוָלֵקיהֹון ּבְ ְבנֹוי. ַזּכָ י ּבִ ִריְך הּוא ַחּדֵ א ּבְ ְמַקְטְרָגא, ְוקּוְדׁשָ

ָאֵתי. (ע''כ רעיא מהימנא)   ּוְבָעְלָמא ּדְ

 מתוך פרשת בהעלותך 
 ''ט ע''אדף קמ

 
ָלא ִאְצְטִריְך ַהאי עֹוָבָדא, ּוְבִזְמָנא ּדְ ִאיהּו יֹוָמא  ,ַהאי ּבְ ָנה, ּדְ ָ גֹון רֹאׁש ַהׁשּ ּכְ

ִדיָנא א ַקְייִמין ָעַלְייהוּ  ,ּדְ יׁשָ ָנא ּבִ ִליׁשָ ין, ְצלֹוִתין  ּוָמאֵריהֹון ּדְ ֵעיָנן ִמּלִ ָרֵאל, ּבָ ִיׂשְ ּדְ
אֹוִקיְמָנא. ְוָהא  (ס''א ברוחא ונפשא) ָבָדאּוָבֵעיָנן ְלַאֲחָזָאה עוֹ  ,ּוָבעּוִתין ָמה ּדְ ּכְ

ַמר, ּוְבָמה ֹוָפר .ִאּתְ ׁשּ ָעָרא ׁשֹוְפָרא ַאֲחָרא. ַוֲאָנן ְמִפיִקין (לאחזאה שופר) .ּבַ  ְלַאּתְ
א ֲחָדא, ּכֹּלָ ַההּוא ָקָלא, ַרֲחֵמי ְוִדיָנא ּכַ ַההּוא ׁשֹוָפר  ּבְ ָמה ּדְ ְדָקא ָיאּות. ּכְ ּכַ

ָאה ֲחָדא. ּוְלַאְתֲעָרא  ,ִעּלָ ָלָלא ּכַ ִאיהּו ּכְ יק ָקָלא ּדְ ָרא  ַאּפִ ּבְ ַרֲחֵמי ָקַאְזֵליָנן, ּוְלּתַ
ַהאי יֹוָמא. ְוַכד ָמאֵריהֹון  ְלטּון ּבְ ָלא ִיׁשְ ִדיָנא, ּדְ הּו ּבּוִציִנין  ּדְ ּלְ ַרֲחֵמי ִמְתָעִרין, ּכֻ

ִאין יסָ  ִעּלָ יָסא ּוֵמַהאי ּגִ ֵדיןַנֲהִרין ֵמַהאי ּגִ ים (משלי טז) א. ּכְ ֵני ֶמֶלְך ַחּיִ אֹור ּפְ  .ּבְ
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 דף רל''ח ע''א

א (קודשא בריך  יׁשָ יָנא ַקּדִ ן, ּוֵבי ּדִ ּדָ ָנה, ָעְלָמא ִאּתְ ָ רֹאׁש ַהׁשּ יֹוָמא ּדְ א ֲחֵזי, ּבְ ּתָ
א, ְוָכל ִאיּנּון  ְטָרא ּדָ ל ָעְלָמא. ְוַההּוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ָקִאים ִמּסִ הוא) ָיִתיב, ְוָדן ּכָ

ימּו  ח ָעַלְייהּו, ְוִאְתְרׁשִ ּגַ ָדנּו ְלמֹוָתא ַאׁשְ ִאּתְ ֲעָתא (דף רל''ח ע''א) ּדְ ָקֵמיּה. ּוְבׁשַ
ָלא  א, ּדְ ֵדין ִאְתַעְרְבָבא ֵליּה ּכֹּלָ ַההּוא קֹול ׁשֹוָפר, ּכְ ָרֵאל ִמְתָעֵרי ַרֲחֵמי, ּבְ ִיׂשְ ּדְ
א,  ִתּיּוְבּתָ ֵרי ּבְ ָלא ְמַהּדְ ל ִאיּנּון ּדְ ְלָבַתר ּכָ ָדנּו. ַעד ּדִ ִאּתְ ִאיּנּון ּדְ ח, ּבְ ּגַ ָיַדע ְוָלא ַמׁשְ

יָון ְואִ  א, ְוִאְתְמָסרּו ֵליּה, ּכֵ י ַמְלּכָ ְתִקין ִמּבֵ אי ָנְפִקין ּפִ ְגַזר ָעַלְייהּו מֹוָתא, ַוּדַ
יָנא. ִאְתָעִביד ּדִ ְתִקין, ַעד ּדְ ִאְתְמָסרּו ֵליּה, ָלא ָאַהְדרּו ּפִ  ּדְ
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