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ן ָהֵעֻדת .1 ּכַ ן ִמׁשְ ּכָ ׁשְ ה ְפקּוֵדי ַהּמִ ד    ֵאּלֶ ּקַ ר ּפֻ ֲאׁשֶ
ַתח, י ִחיָּיא ּפָ ה ְוגֹו'. ַרּבִ י ֹמׁשֶ ל  (קהלת א) ַעל ּפִ ּכָ

ְוגֹו'.  ָמֵלא  ֵאיֶנּנּו  ְוַהיָּם  ַהיָּם  ֶאל  הְֹלִכים  ָחִלים  ַהּנְ
ָחלִ  ַהּנְ ל  ּכָ ֵאר, ֲאָבל  ְוִנְתּבָ ְרׁשּוהּו  ּפֵ ֶזה  סּוק    - ים  ּפָ
דוֹ  ַהּקְ ְעָינֹות  ְוַהּמַ ָחִלים  ַהּנְ סֹודֹות  ים ֵאּלּו  ׁשִ

ְויֹוְצִאים ִאים  ִמְתַמּלְ ְקדֹוִׁשים) ׁשֶ ְלָהִאיר  (ַמּבּוִעים 
ַהזֶּה   דֹול  ַהּגָ ַהיָּם  ׁשֶ ְוֵכיָון  דֹול.  ַהּגָ ַהיָּם  א ֶאת  ּוְלַמּלֵ
ָחִלים, ָאז הּוא מֹוִציא ַמִים   ד אֹוָתם ַהּנְ א ִמּצַ ִהְתַמּלֵ

ּנֱֶאַמר וּ  מֹו ׁשֶ ר, ּכְ ל ַחיֹּות ַהּבָ ֶקה ֶאת ּכָ הלים  (ת ַמׁשְ
ָדי.  קד) ל ַחְיתֹו ׂשָ קּו ּכָ  ַיׁשְ

  

לח) .1 ָהֵעדּות   (שמות  ן  ּכַ ִמׁשְ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְפקּוֵדי  ה  ֵאּלֶ
ַתח, י ִחָייא ּפָ ה וגֹו'. ִרּבִ י מֹׁשֶ ד ַעל ּפִ ּקַ ר ּפֻ (קהלת  ֲאׁשֶ

ָחִלים הֹוְלִכים אֶ  א) ל ַהּנְ ם ֵאיֶנּנּו מָ ּכָ ם ְוַהּיָ ֵלא ְוגֹו'. ל ַהּיָ
ין  ִאּלֵ ָחִלים  ַהּנְ ל  ּכָ ַמר, ֲאָבל  ְוִאּתְ ַהאי ְקָרא אּוְקמּוָה 

ָיין, ָרזִ  ִאְתַמּלְ ּדְ ין,  יׁשִ ַקּדִ ּוַמּבּוִעין  ְנָחִלין  ּדִ ין 
א  (מבועין קדישין) ְוָנְפִקין ָייא ְלַהאי ַיּמָ ְלַאְנָהָרא ּוְלַמּלְ

א, ְוֵכיָון ּדְ  ִאיּנּון ַרּבָ ְטָרא ּדְ א ִאְתְמֵלי ִמּסִ ַהאי ַיָמא ַרּבָ
ֵקי ְלָכל ֵחי  ַנֲחִלין א, ְוַאׁשְ יק ַמּיָ ֵדין הּוא ַאּפִ ָרא,  ּכְ ָוון ּבָ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ָדי.  (תהלים קד) ּכְ ל ַחְיתֹו ׂשָ קּו ּכָ  ַיׁשְ
ְוגֹו'.   .2 ַמְעָיִנים  ַח  ּלֵ ַהְמׁשַ ְלַמְעָלה?  תּוב  ּכָ ַמה 

ךְ  ּכָ ְפָרִאים    -  ְוַאַחר  רּו  ּבְ ִיׁשְ ָדי  ׂשָ ַחְיתֹו  ל  ּכָ קּו  ַיׁשְ
ֵאלֶּ  אֲ ְצָמָאם.  ּכַ ׁשֶ ה,  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ בֹות  ְרּכָ ַהּמֶ ֵהן  ר  ה  ׁשֶ

ְוׁשֹוֵאב   לֹוֵקַח  הּוא  ם  ּלָ ּכֻ ֶאת  אֹוָתם,  לֹוֵקַח  ַהיָּם 
ְלַצד ַאֵחר,  ַמִים  ְך מֹוִציא  ּכָ ְוַאַחר  אֹוָתם ְלתֹוכֹו, 

הַ  בֹות  ְרּכָ ַהּמֶ ֵהן  ֶקה  ׁשֶ ּוַמׁשְ ה,  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ דׁשֹות  ּקְ
מֹו  ּכְ ם,  ְבׁשֵ ְוִנְפְקדּו  ִהְתַמּנּו  ם  ְוֻכּלָ אֹוָתם, 

ּנֱֶאַמר  מ  ׁשֶ ּום  )(ישעיה  ּוִמׁשּ ִיְקָרא.  ם  ׁשֵ ּבְ ם  ְלֻכּלָ
ן ָהֵעֻדת. ּכַ ן ִמׁשְ ּכָ ׁשְ ה ְפקּוֵדי ַהּמִ ְך, ֵאּלֶ  ּכָ

  

ַמְעָיִנים   .2 ַח  ּלֵ ַהְמׁשַ א,  ְלֵעיּלָ ִתיב  ּכְ ּוְלָבַתר, ַמה  ְוגֹו', 
ָדי ל ַחְיתֹו ׂשָ קּו ּכָ ין ִאיּנּון   ַיׁשְ רּו ְפָרִאים ְצָמָאם. ִאּלֵ ּבְ ִיׂשְ

לְ  הּו ָנִקיט לֹון, ְרִתיִכין ּדִ ּלְ א ָנִקיט לֹון, ּכֻ ַכד ַיּמָ א, ּדְ ַתּתָ
יק ַמִיין ְלִסְטָרא ַאֲחָרא,   ַגִויּה, ּוְלָבַתר ַאּפִ ִאיב לֹון ּבְ ְוׁשָ

ְרִתי ִאיּנּון  הּו ּדְ ְוֻכּלְ לֹון.  ֵקי  ְוַאׁשְ א,  ְלַתּתָ ּדִ ין  יׁשִ ַקּדִ ִכין 
ָמה ְדַאּתְ   ָמא, ּכְ ׁשְ ְקדּון ּבִ (ישעיה   ָאֵמרִאְתְמנּון וִאְתּפָ

ְך, מ) ּכַ ּוְבִגין  ִיְקָרא.  ם  ׁשֵ ּבְ ם  ה  (שמות לה) ְלֻכּלָ ֵאּלֶ
ן ָהֵעדּות.  ּכַ ן ִמׁשְ ּכָ ׁשְ  ְפקּוֵדי ַהּמִ

ַתח, .3 ּפָ יֹוֵסי  י  טּוְבָך   לא)  לים (תה ַרּבִ ַרב  ָמה 
ֵני  ְך ֶנֶגד ּבְ ּבָ ַעְלּתָ ַלחֹוִסים  ּפָ יֵרֶאיָך  ר ָצַפְנּתָ ּלִ ֲאׁשֶ

טוּ  ַרב  ָמה  ָאָדם ָאָדם.  ִלְבֵני  ָלֶהם  יֵׁש  ה  ּמָ ּכַ ְבָך, 
הּוא,   רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַדְרֵכי  ּבְ ְוָלַדַעת  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ

ּוַמכְ  קֹול  יֹוֵצא  ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ ֲהֵרי  ְואֹוֵמר: ׁשֶ ִריז 
ַהֲחָטִאים,  ְלתֹות  ּדַ ִסְגרּו  ָהעֹוָלם,  ֵני  ּבְ ְמרּו  ָ ִהׁשּ

ּתֹוֶפסֶ  ת ׁשֶ קּו ֵמָהֶרׁשֶ ּלְ ְפסּו ַרְגֵליֶהם  ִהְסּתַ ת ֶטֶרם ִיּתָ
ִמיד, עֹוֶלה ְויֹוֵרד. אֹוי   ל סֹוֵבב ּתָ ְלּגַ ת ַהזֹּו. ַהּגַ ֶרׁשֶ ּבָ

לְ  ַהּגַ ִמּתֹוְך  ַרְגֵליֶהם  ּדֹוִחים  ׁשֶ ֲהֵרי  ְלאֹוָתם  ׁשֶ ל,  ּגַ
ֵעי  ִרׁשְ ְלאֹוָתם  מּון  ּטָ ׁשֶ ָהעֶֹמק  ְלתֹוְך  נֹוְפִלים 

 ָהעֹוָלם. 

  

ַתח, .3 ּפָ יֹוֵסי  י  ר  הלים לא)(ת ִרּבִ ָמה ַרב טּוְבָך ֲאׁשֶ
ִני ָאָדם. ָמה  ְך ֶנֶגד ּבְ ַעְלּתָ ַלחֹוִסים ּבָ יֵרֶאיָך ּפָ ָצַפְנּתָ ּלִ

ָנׁשָ  ִלְבֵני  לֹון  ִאית  ָמה  ּכַ טּוְבָך.  ָלא ַרב  ּכְ ְלִאְסּתַ א, 
ָכל   ּבְ ָהא  ּדְ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ אֹוְרחֹוי  ּבְ ע  ּוְלִמְנּדַ

ָקָלא ָנִפיק, ְוַאְכִריז ְוָאַמר,   ''כ ע''ב)(דף ר יֹוָמא ְויֹוָמא
קּו   ּלָ ִאְסּתָ חֹוִבין,  י  ּלֵ ּגַ ְטרּוקּו  ָעְלָמא,  ֵני  ּבְ ְמרּו  ִאְסּתַ

ִיּתָ  ָלא  ַעד  ָתִפיס,  ּדְ ָתא  ַהאי ֵמְרׁשָ ּבְ ַרְגַלְייכּו  ְפסּון 
ָתא. ע''ב) ְרׁשָ ָסִליק   (רל''ה  ִדיר,  ּתָ ָסֲחָרא  א  ּלָ ְלּגָ ּגַ

ְלִאי ַווי  ָהא ְוָנִחית.  ּדְ א,  ּלָ ְלּגָ ּגַ ִמּגֹו  ַרְגַלְייהּו  ַדְחָיין  ּדְ ּנּון 
יֵבי ָעְלָמא. ָטִמיר ְלִאיּנּון ַחּיָ  ַנְפֵלי ְלגֹו עּוְמָקא, ּדְ

נּ  .4 ׁשֶ ָיקוּ אֹוי ְלאֹוָתם  מּו, ְולֹא יֵאֹורּו  ֹוְפִלים ְולֹא 
ֵריֶהם  ַאׁשְ א.  ַהּבָ ָלעֹוָלם  יִקים  ּדִ ַלּצַ נּוז  ַהּגָ אֹור  ּבָ

י ּדִ נּוִזים  ַהּצַ ּגְ ְמאֹורֹות  ה  ּמָ ּכַ ׁשֶ א,  ַהּבָ ָלעֹוָלם  ִקים 
אֹותֹו ָהעֹוָלם ְטמּוִנים ָלֶהם,   ה ִעּדּוִנים ּבְ ּמָ ּכַ ָלֶהם, 

ַרב טּוְבָך ֲאשֶׁ  ָמה  תּוב  ּכָ ָמה  ׁשֶ יֵרֶאיָך.  ּלִ ָצַפְנּתָ  ר 

  

ְנהֹוָרא  .4 ַנְפִלין ְוָלא ְיקּומּון, ְוָלא ִיְנֲהרּו ּבִ ַווי ְלִאיּנּון ּדְ
יא   יַקּיָ ִאין ִאיּנּון ַצּדִ ָאֵתי. ַזּכָ יא ְלָעְלָמא ּדְ יַקּיָ ָגִניז ְלַצּדִ ּדְ
ָמה ִעּדּוִנין  ִניִזין לֹון, ּכַ ה ְנהֹוִרין ּגְ ַכּמָ ָאֵתי, ּדְ ְלָעְלָמא ּדְ

לבְּ  ְטִמיִרין  ָעְלָמא  טּוְבָך ַההּוא  ַרב  ָמה  יב  ְכּתִ ּדִ ֹון, 
א   יֵרֶאיָך. ָמה ַרב טּוְבָך, ָהא אּוְקמּוָה, ּדָ ר ָצַפְנּתָ ּלִ ֲאׁשֶ
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יִקים   ּדִ נּוז ַלּצַ זֶּהּו אֹור ַהּגָ ְרׁשּוָה ׁשֶ ַרב טּוְבָך, ֲהֵרי ּפֵ
תּובָלעֹוָלם  ּכָ א, ׁשֶ ַויְַּרא ֱאלִֹהים   (בראשית א) ַהּבָ

ְוָכתּוב י טֹוב,  ּכִ ָזֻרַע  (תהלים צז) ֶאת ָהאֹור  אֹור 
ְמָחה. ְוַעל  ֵרי ֵלב ׂשִ יק ּוְלִיׁשְ ּדִ  ֶזה ָמה ַרב טּוְבָך. ַלּצַ

ָאֵתי,  ּדְ ְלָעְלָמא  יא  יַקּיָ ְלַצּדִ ָגִניז  ּדְ אֹור  הּוא 
יב, ְכּתִ א) ּדִ י   (בראשית  ּכִ ָהאֹור  ֶאת  ֱאלִהים  ְרא  ַוּיַ

ּוְכִתיב  ַלצַּ  צז)  לים(תה טֹוב,  ָזרּוַע  ֵרי אֹור  ּוְלִיׁשְ יק  ּדִ
א ָמה ַרב טּוְבָך. ְמָחה. ְוַעל ּדָ   ֵלב ׂשִ

ַויְַּרא   .5 ם  ׁשָ ְוָכתּוב  טּוְבָך,  ַרב  ָמה  אן  ּכָ תּוב  ּכָ
ּום  ִמׁשּ  , ָצַפְנּתָ ר  ֲאׁשֶ טֹוב.  י  ּכִ ָהאֹור  ֶאת  ֱאלִֹהים 

הָ  אֹותֹו  ּבְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ּכֵ ִהְסּתַ אֹור  ׁשֶ
ַלֲחטֹא  ֲעִתיִדים  ׁשֶ ִעים  ָהְרׁשָ אֹוָתם  ּבְ ל  ּכֵ ְוִהְסּתַ

אֹותֹו   ֶאת  ְוָגַנז  עֹוָלם,  ֶאת  ּבָ ּבֹו  ְלַזּכֹות  ָהאֹור 
ֵאר. ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ א, ּכְ יִקים ָלעֹוָלם ַהּבָ ּדִ  ַהּצַ

  

ְרא  .5 ַוּיַ ָהָתם  ּוְכִתיב  טּוְבָך,  ַרב  ָמה  ָהָכא  ִתיב  ּכְ
כִּ  ָהאֹור  ֶאת  ִגין  ֱאלִֹהים  ּבְ  , ָצַפְנּתָ ר  ֲאׁשֶ טֹוב.  י 

הַ  ּבְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ל  ּכַ ִאְסּתָ ְנהֹוָרא,  ּדְ הּוא 
ָעְלָמא, ְוָגִניז   ְזִמיִנין ְלֶמחֵטי ּבְ א ּדִ יַבּיָ ִאיּנּון ַחּיָ ל ּבְ ּכַ ְוִאְסּתָ
ְלָעְלָמא  יא  יַקּיָ ַצּדִ יּה  ּבֵ י  ְלִמְזּכֵ ְנהֹוָרא,  ְלַההּוא  ֵליּה 

מָ  ָאֵתי, ּכְ ַמר. ּדְ ִאּתְ  ה ּדְ
6.  . ַעְלּתָ ּפָ ְך  ּכָ ְוַאַחר   , ָצַפְנּתָ ִראׁשֹוָנה  ּבָ  . ַעְלּתָ ּפָ

א ָצפַ  ִביל אֹותֹו ֶאּלָ ׁשְ , ּבִ ַעְלּתָ ּנֱֶאַמר. ּפָ מֹו ׁשֶ , ּכְ ְנּתָ
ֶאת   הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  ָעׂשָ ּבֹו  נּוז  ַהּגָ ָהאֹור 

תּוב ּכָ ׁשֶ ָלנּו?  ִין  ִמּנַ ָהעֹוָלם.  נּות  (בראשית   ֻאּמָ
ְרָאם,   ב) ִהּבָ ּבְ ְוָהָאֶרץ  ַמִים  ָ ַהׁשּ תֹוְלדֹות  ה  ֵאּלֶ

ַאְבָרָהם, ְואֹות תּוב ּבְ ַנז אֹותֹו ּכָ ל ַאְבָרָהם ּגָ ֹו אֹור ׁשֶ
ָהעֹוָלם,   נּות  ֻאּמָ ה  ָעׂשָ ּובֹו  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ִבים   יֹּוׁשְ ׁשֶ ְלאֹוָתם  ְך,  ּבָ ַלחֹוִסים  ַעְלּתָ  ּפָ תּוב  ּכָ ׁשֶ

חַ  רּוְך הּוא.ּתַ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ  ת ִצּלֹו ׁשֶ

  

ּוְלָבַתר   .6  , ָצַפְנּתָ ַקְדִמיָתא  ּבְ  , ַעְלּתָ א ּפָ ֶאּלָ  . ַעְלּתָ ּפָ
ְנהֹוָרא  ַההּוא  ּדְ ִגין  ּבְ ַעְלּתָ  ּפָ ַמר.  ִאּתְ ּדְ ָמה  ּכְ ָצַפְנּתָ 
אּוָמנּוָתא   הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָעִביד  יּה  ּבֵ ָגִניז,  ּדְ

ָעְלָמא. ְמנָ  יב,ּדְ ְכּתִ ּדִ ה תֹוְלדֹות   (בראשית ב) ָלן.  ֵאּלֶ
ַאְבָרהָ  ְרָאם, ּבְ ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ָ ִתיב, ְוַההּוא ַהׁשּ ם ּכְ

ִריְך הּוא, ּוֵביּה  א ּבְ ִניז ֵליּה קּוְדׁשָ ַאְבָרָהם, ּגָ ְנהֹוָרא ּדְ
ְך,  ַעְלּתָ ַלחֹוִסים ּבָ יב ּפָ ְכּתִ ָעְלָמא, ּדִ ָעִביד אּוָמנּוָתא ּדְ

ִריְך הּוא. לְ  א ּבְ קּוְדׁשָ א ּדְ חֹות ִצּלָ ַיְתֵבי ּתְ  ִאיּנּון ּדְ
ֲהֵר  .7 ׁשֶ ֵני ָאָדם,  ּבְ ָתה ֶנֶגד  ֶעׂשְ ּנֶ ׁשֶ ַהזֹּו  נּות  ֻאּמָ ּבָ י 

עֹוָלם ְוִקיּּוָמם ִנְהָיה.  ֵני ָאָדם ּבָ אֹור ַהזֶּה עֹוְמִדים ּבְ ּבָ
בּ  עֹוְמִדים  ָהָאָדם  ֵני  ּבְ נּוז,  ּגָ הּוא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ֹו  ַאף 

ּבֹו   נּות ָהעֹוָלם ַהזֶּה ׁשֶ , ֶאת ֻאּמָ ַעְלּתָ עֹוָלם ַהזֶּה. ּפָ ּבָ
חֶ  ה ַהּכֹל ּבְ נּות ַנֲעׂשָ מֹו ֻאּמָ נּות ָהעֹוָלם ּכְ ּבֹון. ֻאּמָ ׁשְ

ַוֲהֵרי  ָהעֹוָלם,  ל  ׁשֶ מֹו  ּכְ נּות  ֻאּמָ הּוא  ׁשֶ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ
ַאְרנּו.  ּבֵ

  

אוּ  .7 ַהאי  ּבְ ָהא  ּדְ ָאָדם,  ֵני  ּבְ ִאְתָעִביד  ֶנֶגד  ּדְ ָמנּוָתא 
ְנהֹוָר  ַהאי  ְוִקּיּוָמא ּבְ ָעְלָמא,  ּבְ א  ָנׁשָ ֵני  ּבְ ַקְייִמין  א, 

י ֵני ּדִ ּבְ ַקְייִמין  יּה  ּבֵ ִניז,  ּגָ ִאיהּו  ב ּדְ ּגַ ֲהִוי. ַאף ַעל  ְלהֹון 
א,  ּדָ ָעְלָמא  ּדְ אּוָמנּוָתא   , ַעְלּתָ ּפָ ין.  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ א  ָנׁשָ

א ֵביּה ִאְתָעִביד ּכֹּלָ ָעְלָמא,   ּדְ ָנא, אּוָמנּוָתא ּדְ ּבָ חּוׁשְ ּבְ
ִאי ּדְ ָנא,  ּכְ ַמׁשְ ּדְ אּוָמנּוָתא  א  ּדָ ַגְווָנא  אּוָמנּוָתא  ּכְ הּו 

ָעְלָמא, ְוָהא אֹוִקיְמָנא.  ַגְווָנא ּדְ  ּכְ
ם  .8 ׁשָ ְוָכתּוב  ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְפקּוֵדי  ה  ֵאּלֶ אן  ּכָ תּוב  ּכָ

ַמִים ְוָהָאֶרץ. מִ  ָ ה תֹוְלדֹות ַהׁשּ ל אֹוָתן  ֵאּלֶ ּכָ ּום ׁשֶ ׁשּ
כַֹח  ּבְ ן  ּלָ ּכֻ ָוָאֶרץ,  ַמִים  ׁשָ ְוהֹוִציאּו  ָעׂשּו  ׁשֶ ּתֹוָלדֹות 

ל ן   ׁשֶ ּכָ ׁשְ קּוֵדי ַהּמִ נּוז ַנֲעׂשּו ְוָיְצאּו. ּפְ אֹותֹו ָהאֹור ַהּגָ
ן  תּוב ּוְבַצְלֵאל ּבֶ ּכָ ִין ָלנּו? ׁשֶ אֹותֹו ַהּכַֹח. ִמּנַ ָיְצאּו ּבְ

ה ְלַמּטֵ חּור  ֶבן  ַהיִָּמין.    - ְיהּוָדה    אּוִרי  ד  ִמּצַ ֶזהּו 
ָאֳהִליָהב   שְׁ   -ְוִאּתֹו  ְוַהּמִ ֹמאל.  ְ ַהׂשּ ד  ִמּצַ ן  ֶזהּו  ּכָ

  

ָהָתם  .8 ּוְכִתיב  ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְפקּוֵדי  ה  ֵאּלֶ ָהָכא  ִתיב  ּכְ
ה ת ָכל ִאיּנּון ּתֹוָלִדין ֵאּלֶ ִגין ּדְ ַמִים ְוָהָאֶרץ. ּבְ ָ ֹוְלדֹות ַהׁשּ

יקּו ׁשְ  ַעְבדּו ְוַאּפִ ַההּוא ּדְ ֵחיָלא ּדְ הּו ּבְ ּלְ ַמָיא ְוַאְרָעא, ּכֻ
ַההּוא  ן ּבְ ּכָ ׁשְ קּוֵדי ַהּמִ ָגִניז ִאְתָעִבידּו ְוַנְפקּו. ּפְ ְנהֹוָרא ּדְ

יב ּובְ  ְכּתִ ן אּוִרי ֶבן חּור ֵחיָלא ַנְפקּו. ְמָנָלן. ּדִ ַצְלֵאל ּבֶ
ְטָרא ִמּסִ ִאיהּו  א  ּדָ ְיהּוָדה,  ה  רל''ו   ְלַמּטֵ ע''א  (רכ''ב 
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ָהָיה   ׁשֶ ה  ּוֹמׁשֶ ה,  ְוַנֲעׂשָ הּוַקם  ֹמאל  ּוׂשְ ָיִמין  ד  ִמּצַ
 ֵביֵניֶהם ֵהִקים אֹותֹו.

א )ע''א  ּדָ ָאֳהִליָאב  ְוִאּתֹו  יִמיָנא.  ע''ב) ּדִ ִאיהּו  (ר''כ 
יִמיָנא  ּדִ ְטָרא  ִמּסִ ָנא  ּכְ ּוַמׁשְ ָמאָלא.  ׂשְ ּדִ ְטָרא  ִמּסִ

ה   ּומֹׁשֶ ְוִאְתָעִביד.  ַקם  ִאּתְ ָמאָלא  יַנְייהּו, ּוׂשְ ּבֵ ֲהָוה  ּדְ
 אֹוִקים ֵליּה. 

ְוָאַמר, .9 ַתח  ּפָ ֶאְלָעָזר  י  טז) ַרּבִ ְוהּוַכן  (ישעיה 
ֱאֶמת ְוגֹו'. ב ָעָליו ּבֶ א ְוָיׁשַ ּסֵ ֶחֶסד ּכִ ֶחֶסד   ּבַ ְוהּוַכן ּבַ

ל   ָרצֹון ׁשֶ ָבה ּבְ ָעְלָתה ַמֲחׁשָ ׁשֶ ַאְרנּו, ּכְ א, ֲהֵרי ּבֵ ּסֵ ּכִ
הַ  ל  ּכָ ִמיר  ִמּטְ ְמָחה  ְולֹא  ׂשִ נֹוָדע  ּלֹא  ׁשֶ ִמיִרים  ּטְ

ְלתֹוְך   ָתה  ְוִהּכְ ְמָחה  ׂשִ אֹוָתּה  יָעה  ִהּגִ ק,  ִנְדּבָ
ָבה, ְוָאז ִנכְ  ֲחׁשָ ְכַנס.ַהּמַ ּנִ קֹום ׁשֶ  ַנס ַלּמָ

  

ַתח ְוָאַמר, .9 י ֶאְלָעָזר ּפָ ֶחֶסד   (ישעיה טז) ִרּבִ ְוהּוַכן ּבַ
ֱאֶמת ְוגֹו'. ְוהּוכַ  ב ָעָליו ּבֶ ׁשַ א ְוּיָ ּסֵ א, ָהא ּכִ ּסֵ ֶחֶסד ּכִ ן ּבַ

ְרעוּ  ּבִ ָסִליק,  ָבה  ַמֲחׁשָ ד  ּכַ ֶחְדָוה  אֹוִקיְמָנא,  ּדְ  
ַבק ִאְתּדְ ְוָלא  ִאְתְייַדע  ָלא  ּדְ ָכל ְטִמיִרין  ּדְ ִמיָרא  ,  ִמּטְ

ָעאל  ּוְכֵדין  ָבה,  ַמֲחׁשָ ּגֹו  ּוָבַטׁש  ֶחְדָוה,  ַההּוא  ָמֵטי 
ָעאל.  ֲאָתר ּדְ  ּבַ

ֵהיָכל .10 ְגַנז ּבְ ּנִ הּוא    ַעד ׁשֶ ָטִמיר  ֶעְליֹון ֶאָחד, ׁשֶ
ל   ׁשֶ ל ָהאֹורֹות.  ּכָ כּו  ְוִנְמׁשְ ְפעּו  ׁשָ ם  ָ ּוִמׁשּ ְלַמְעָלה. 
ם ָנְסעּו, ּוֵמאֹותֹו  ּלָ ְך ּכֻ ִראׁשֹוָנה, ְוַאַחר ּכָ ָיִמין ָנַסע ּבָ
דֹוׁש  ַהּקָ ֲהֵרי  ׁשֶ ה,  ְלַמּטָ א  ּסֵ ַהּכִ ִנְתַקן  ַהיִָּמין  ַצד 

ֶחֶסד ְויָ רּוְך הּוא ִהְתִקין אֹותוֹ בָּ  א ּבְ ּסֵ ב ָעָליו  ַהּכִ ׁשַ
ל ַהּכֹל. ְולֹא   ל ַהחֹוָתם ׁשֶ ּקּון ׁשֶ הּוא ַהּתִ ֱאֶמת, ׁשֶ ּבֶ
הּוא ֱאֶמת.  חֹוָתם ׁשֶ ּבְ א  א ֶאּלָ ּסֵ ּכִ ב ַעל אֹותֹו  יֹוׁשֵ

ה. א ְלַמּטָ ּסֵ ּבֹו הּוא ַהּכִ ִוד, ׁשֶ ֹאֶהל ּדָ  ּבְ

  

ִני .10 ִאְתּגְ אָ ַעד ּדְ ַחד ֵהיָכָלא ִעּלָ ִאיהּו ָטִמיר ז ּבְ ה, ּדְ
יִמיָנא ְלֵעי ּדִ ְנהֹוִרין,  ל  ּכָ ָכן  ְ ְוִאְתַמׁשּ ין  ַנְגּדִ ן  ּמָ ּוִמּתַ ל. 

הּו. ּוֵמַההּוא ְסָטר  ּלְ ַקְדִמיָתא, ּוְלָבַתר ָנִטיל ּכֻ ָנִטיל ּבְ ּדְ
ִריְך   ּבְ א  קּוְדׁשָ ָהא  ּדְ א.  ְלַתּתָ יא  ּכּוְרְסּיָ ִאְתַקן  ְיִמיָנא, 

כּ  ְלַההּוא  ַאְתִקין  וְ הּוא,  ֶחֶסד,  ּבְ יא  ָעָליו ּוְרְסּיָ ב  ָיׁשַ
א. ְוָלא ָיִתיב ַעל  כֹּלָ חֹוָתָמא ּדְ ּקּוָנא ּדְ ִאיהּו ּתִ ֱאֶמת, ּדְ ּבֶ
ֱאֶמת.   ִאיהּו  ּדְ א  ּדָ חֹוָתָמא  ּבְ א  ֶאּלָ יא,  ּכּוְרְסּיָ ַההּוא 

א.  יא ְלַתּתָ י ּכּוְרְסּיָ ִאיהּו ּבֵ ִוד, ּדְ אֶֹהל ּדָ  ּבְ
פָּ  .11 ד    -ֵפט  ט ּוְמִהר ֶצֶדק. ׁשֹׁשֵֹפט ְודֵֹרׁש ִמׁשְ ִמּצַ

ט   ּפָ ין. ְודֵֹרׁש ִמׁשְ ד ָהַרֲחִמים. ּוְמִהר ֶצֶדק    -ַהּדִ ִמּצַ
ּבֹא    - ה.  ְלַמּטָ ין  ּדִ ית  ַהּבֵ הּוא  ׁשֶ ין  ַהּדִ א  ּסֵ ּכִ הּוא 

ד ַהזֶּה   ּצַ א ּבַ ן לֹא ֻהְתַקן ֶאּלָ ּכָ ׁשְ מֹו ֵכן ַהּמִ ּוְרֵאה, ּכְ
מוֹ  ִפי שֶׁ   ּכְ ל ֶחֶסד, ּכְ ן  ָאַמְרנּו ְלַמְעָלה. וְ ֶזה ׁשֶ ַעל ּכֵ

ה.  ם ְלַמּטָ נּו ֻכּלָ ּקְ  ִנְמנּו ַהּתֹוָלדֹות ְוִהְתּתַ

  

ׁשֹוֵפט  .11 ֶצֶדק.  ּוְמִהיר  ט  ּפָ ִמׁשְ ְודֹוֵרׁש  ׁשֹוֵפט 
ַרֲחֵמי.  ּדְ ְטָרא  ִמּסִ ט,  ּפָ ִמׁשְ ְודֹוֵרׁש  ִדיָנא.  ּדְ ְטָרא  ִמּסִ

ִדינָ ּוְמִהיר ֶצֶדק, ִאי יא ּדְ ינָ הּו ּכּוְרְסּיָ י ּדִ ִאיהּו ּבֵ א א, ּדְ
א  ן ֶאּלָ ּקַ ָנא ָלא ִאְתּתָ ּכְ א, ַמׁשְ ַגְווָנא ּדָ א ֲחֵזי, ּכְ א. ּתָ ְלַתּתָ
ְלֵעיל,  ְדָקָאְמָרן  ּכִ ֶחֶסד  ּדְ א,  ּדָ ַגְווָנא  ּכְ א  ּדָ ִסְטָרא  ּבְ

הּו ְלַתּתָ  ּלְ ְתָקנּו ּכֻ א ִאְתְמנּון ּתֹוָלִדין ְוִאּתָ  א. ְוַעל ּדָ
ה ְפקּוֵדי .12 ן מִ   ֵאּלֶ ּכָ ׁשְ ד ַהּמִ ּקַ ר ּפֻ ן ָהֵעֻדת ֲאׁשֶ ּכַ ׁשְ

ָרא  ּבָ ית  ֵראׁשִ ּבְ ַתח,  ּפָ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ה.  ֹמׁשֶ י  ּפִ ַעל 
ַהזֶּה   סּוק  ַהּפָ ָהָאֶרץ.  ְוֵאת  ַמִים  ָ ַהׁשּ ֵאת  ֱאלִֹהים 
ָרא  ּבָ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ְצָדִדים,  ה  ַכּמָ ּבְ ְוֶנֱאַמר  ְרׁשּוהּו  ּפֵ

ֶאת  ַהקָּ  הּוא  רּוְך  ּבָ כְּ דֹוׁש  אֹותֹו  ָרא  ּבָ מֹו  ָהעֹוָלם, 
ל ָהעֹוָלם  יֹוָקן ׁשֶ ּדְ ַמְעָלה ִלְהיֹות ָהעֹוָלם ַהזֶּה ּבַ ּלְ ׁשֶ
ל ַמְעָלה ִהְתִקיָנם  ָוִנים ׁשֶ ּגְ ַמְעָלה, ְוָכל אֹוָתם  ּלְ ׁשֶ

עֹוָלם.  יק ְוִלְקׁשֹר עֹוָלם ּבְ ה, ְלַהְדּבִ  ְלַמּטָ

  

ִמ ֵאלֶּ  (שמות לח) .12 ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְפקּוֵדי  ָהֵעדּות  ה  ן  ּכַ ׁשְ
ר   ית  ֲאׁשֶ ֵראׁשִ ַתח, ּבְ ְמעֹון ּפָ י ׁשִ ה. ַרּבִ י מֹׁשֶ ד ַעל ּפִ ּקַ ּפֻ

ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ, ַהאי ְקָרא  ָ ָרא ֱאלִֹהים ֶאת ַהׁשּ (דף  ּבָ
ד   רכ''א ע''א) ה ִסְטִרין. ֲאָבל ּכַ ַכּמָ ַמר ּבְ אּוְקמּוָה ְוִאּתְ

א   קּוְדׁשָ ָרא  בָּ ּבָ ָעְלָמא,  הּוא  ִריְך  ַגְווָנא ּבְ ּכְ ֵליּה  ָרא 
ָעְלָמא ּדִ  ּדְ ִדּיּוְקָנא  ּבְ א  ּדָ ָעְלָמא  ְלֶמֱהֵוי  א,  ְלֵעיּלָ
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א,  א, ַאְתִקין לֹון ְלַתּתָ ְלֵעיּלָ ְווִנין ּדִ א. ְוָכל ִאיּנּון ּגַ ְלֵעיּלָ ּדִ
ָעְלָמא. ָרא ָעְלָמא ּבְ ְ ָקא ּוְלִאְתַקׁשּ ּבְ  ְלִאְתּדַ

רּוְך   .13 ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרָצה  ֶאת  ּוְכׁשֶ ִלְברֹא  הּוא 
גִּ  ִהׁשְ ל ָהעֹוָלם,  ּכֵ ְוִהְסּתַ אֹותֹו.  ּוָבָרא  ּתֹוָרה  ּבַ יַח 

ֶאת   ְוִקיֵּם  ַהּתֹוָרה,  ל  ׁשֶ ָלל  ַהּכְ דֹוׁש,  ַהּקָ ם  ֵ ׁשּ ּבַ
ְוֵהם  ָהעֹוָלם,  ִהְתַקיֵּם  ְצָדִדים  ה  לֹׁשָ ׁשְ ּבִ ָהעֹוָלם. 

ָחְכָמה  ָחְכָמה ּוְתבּוָנה ָוַדעַ  תּוב  -ת. ּבְ ּכָ (משלי   ׁשֶ
ְתבּוָנה   ג) ָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ. ּבִ תּוב ּכֹוֵנן    -ה' ּבְ ּכָ ׁשֶ

ַדַעת   ּבְ ְתבּוָנה.  ּבִ ַמִים  ַדְעּתֹו    - ׁשָ ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ
ָהעֹוָלם.   ִקיּּום  ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ֲהֵרי  ִנְבָקעּו.  הֹומֹות  ּתְ

כָּ  ׁשֶ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ִנְבָנה  ה  ֵאּלֶ ת  לֹׁשֶ (שמות   תּובּוִבׁשְ
א ֹאתוֹ  לא) ּוִבְתבּוָנה  רּוַח ֱאלִֹהים בְּ   ָוֲאַמּלֵ ָחְכָמה 

 ּוְבַדַעת. 

  

ָעְלָמא,  .13 ְלִמְבֵרי  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָעא  ּבָ ְוַכד 
ָמא  ׁשְ ּבִ ל  ּכַ ְוִאְסּתָ ֵליּה.  ּוָבָרא  אֹוַרְייָתא  ּבְ ח  ּגַ ַאׁשְ

א, יׁשָ ע''א) ַקּדִ כ''א  ע''א  י''ט  ָללָ  (ויקרא  א  ּכְ
ָעלְ  ְוִקּיֵים  אֹוַרְייָתא,  יּדְ ִאְתָקּיָ ִסְטִרין  ְתַלת  ּבִ ם ָמא. 

ָחְכָמה,  ּבְ ָוַדַעת.  ּוְתבּוָנה  ָחְכָמה  ְוִאיּנּון  ָעְלָמא, 
יב, ְכּתִ ג) ּדִ ְתבּוָנה,  (משלי  ּבִ ָאֶרץ.  ָיַסד  ָחְכָמה  ּבְ ְיָי' 

יב בְּ  ְכּתִ ַדַעת, ּדִ ְתבּוָנה. ּבְ ַמִים ּבִ יב ּכֹוֵנן ׁשָ ְכּתִ ַדְעּתֹו ּדִ
הֹומֹות ִנְבָקעּו. הָ  ָעלְ ּתְ ִקּיּוָמא ּדְ הּו ּבְ ּלְ ין א ּכֻ ָמא. ּוְבִאּלֵ

רּוַח  אֹותֹו  א  ָוֲאַמּלֵ יב  ְכּתִ ּדִ ָנא,  ּכְ ַמׁשְ ֵני  ִאְתּבְ ָלָתא  ּתְ
ְתבּוָנה ּוְבַדַעת.  ָחְכָמה ּבִ  ֱאלִֹהים ּבְ

ֵראשִׁ  .14 סּוק ַהזֶּה. ּבְ ּפָ ה ְרמּוִזים ּבַ לֹׁשָ ְ ית, ְוָכל ַהׁשּ
ָחְכָמה תּוב ּבְ ּכָ כָּ ַהְינּו ׁשֶ ָרא ֱאלִֹהים, ַהְינּו ׁשֶ תּוב . ּבָ

ם   ַדַעת. ְוֻכּלָ תּוב ּבְ ּכָ ַמִים, ַהְינּו ׁשֶ ָ ְתבּוָנה. ֵאת ַהׁשּ ּבִ
ה  תּוב, ֵאּלֶ ן. ּוְבסֹוד ֶזה ּכָ ּכָ ׁשְ ה ַהּמִ ַמֲעׂשֵ תּוִבים ּבְ ּכְ

ן   ּכָ ׁשְ כַּ   -ְפקּוֵדי ַהּמִ   - ן ָהֵעֻדת  ֶזה סֹוד ַהָחְכָמה. ִמׁשְ
בּוָנה ה  ֶזה סֹוד ַהּתְ י ֹמׁשֶ ד ַעל ּפִ ּקַ ר ּפֻ ֶזה סֹוד    -. ֲאׁשֶ

ָרא  ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ ּכָ ּום ׁשֶ ֶנֶגד ֶזה, ִמׁשּ ַעת. ְוַהּכֹל ֶזה ּכְ ַהּדַ
עֹוָלם ַהזֶּה   רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש ּבָ מֹו   -ַהּקָ ָרא אֹותֹו ּכְ ּבָ

ֲעבֹוַדת  ם ּבַ ַמְעָלה, ְוַהּכֹל ִנְרׁשַ ּלְ ן. ׁשֶ ּכָ ׁשְ  ַהּמִ

  

הּו ּתְ  .14 ית, ַהְיינּו ָלָתא ְרִמיזִ ְוֻכּלְ ֵראׁשִ א, ּבְ ְקָרא ּדָ ין ּבִ
יב   ְכּתִ ּדִ ַהְיינּו  ֱאלִֹהים,  ָרא  ּבָ ָחְכָמה.  ּבְ יב  ְכּתִ ּדִ
הּו  ְוֻכּלְ ַדַעת.  ּבְ יב  ְכּתִ ּדִ ַהְיינּו  ַמִים,  ָ ַהׁשּ ֵאת  ְתבּוָנה.  ּבִ

ּובְ  ָנא.  ּכְ ַמׁשְ ֲעִביַדת  ּבַ ִתיֵבי  ה ּכְ ֵאּלֶ ִתיב,  ּכְ א  ּדָ ָרָזא 
חָ ְפקוּ  א ָרָזא ּדְ ן, ּדָ ּכָ ׁשְ א  ֵדי ַהּמִ ן ָהֵעדּות, ּדָ ּכַ ְכָמה. ִמׁשְ

ָרָזא   א  ּדָ ה,  מֹׁשֶ י  ּפִ ַעל  ד  ּקַ ּפֻ ר  ֲאׁשֶ ְתבּוָנה,  ּדִ ָרָזא 
ָבָרא  ָכל ַמה ּדְ ִגין ּדְ א, ּבְ א ָלֳקֵבל ּדָ א ּדָ ַדַעת. ְוכֹּלָ ּדְ

עָ  ּבְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ַגוְ קּוְדׁשָ ּכְ ֵליּה  ָרא  ּבָ ין,  ּדֵ וָנא ְלָמא 
א ִאְתְר  א. ְוכֹּלָ ְלֵעיּלָ ָנא. ּדִ ּכְ ֲעִביַדת ַמׁשְ ים ּבַ  ׁשִ

רּוְך הּוא  .15 דֹוׁש ּבָ ָאַמר ַהּקָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבֹא ּוְרֵאה, ּבְ
ּלֹא  ה עֹוֵמד ּתֹוֶהה, ׁשֶ ן, ָהָיה ֹמׁשֶ ּכָ ה ִמׁשְ ה ֲעׂשֵ ְלֹמׁשֶ

הֶ  ׁשֶ ַעד  ֲעׂשֹות,  ּלַ ַמה  רּוְך ָיַדע  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו  ְרָאה 
תּובהוּ  ּכָ מֹו ׁשֶ ַעִין, ּכְ ה   (שמות כה) א ּבָ ּוְרֵאה ַוֲעׂשֵ

זֶּה   ַמה  ָהר.  ּבָ ָמְרֶאה  ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ַתְבִניָתם  ּבְ
רּוְך   ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶהְרָאה  ׁשֶ ָלַמְדנּו  א  ֶאּלָ ַתְבִניָתם?  ּבְ

מוֹ  ָבר ְוָדָבר ּכְ ל ּדָ יֹוַקן ּכָ ה ּדְ יֹוָקן  הּוא ְלֹמׁשֶ אֹותֹו ּדְ
הּוא ְלַמְעלָ  ה ְדיֹוָקן ה, ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ָהָיה עוֹ ׁשֶ ׂשֶ
יֹוָקן ּדְ ּכַ ּלֹו  עֹוֶׂשה   ׁשֶ ֶאָחד  ְוָכל  ְלַמְעָלה,  (ֶׁשהּוא 

ָאֶרץ. ְדיֹוָקן ֶׁשּלֹו ַּכְּדיֹוָקן) ה ּבָ הּוא ַנֲעׂשָ  ׁשֶ

  

ִריְך הּוא  .15 א ּבְ ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ ֲעָתא ּדְ ׁשַ א ֲחֵזי, ּבְ ּתָ
ה ֲעִביד ַמׁשְ  ָלא ְלמֹׁשֶ ה ּתֹוֵהא, ּדְ ָנא, ֲהָוה ָקִאים מֹׁשֶ ּכְ

ַאְחֵזי ֵלי ד, ַעד ּדְ ִריְך הּוא ָיַדע ַמה ְלֶמְעּבַ א ּבְ ּה קּוְדׁשָ
יב, ְכּתִ ּדִ ָמה  ּכְ ֵעיָנא,  כה) ּבְ ה   (שמות  ַוֲעׂשֵ ּוְרֵאה 

תַ  ַתְבִניָתם. ּבְ ָהר. ַמאי ּבְ ה ָמְרֶאה ּבָ ר ַאּתָ ְבִניָתם ֲאׁשֶ
אַ  ּדְ אֹוִליְפָנא,  א  הּוא ֶאּלָ ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֵליּה  ְחֵמי 

ה,   ּוִמּלָ ה  ִמּלָ ָכל  ּדְ ּיּוְקָנא  ּדִ ה,  ּיּוְקָנא  ְלמֹׁשֶ ּדִ ַההּוא  ּכְ
ּיּוְקָנא   ּדִ ָעִביד  ֲהָוה  ְוַחד  ַחד  ְוָכל  א,  ְלֵעיּלָ ִאיהּו  ּדְ

יּוְקָנאּדִ  ּדִ ּכְ עביד  יֵליּה  הוי  חד  וכל  לעילא  (דאיהו 
ִאיהּו  דיוקנא דיליה כדיוקנא) ַאְרָעא.ִאְתַעִביד  ּדְ  ּבְ
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רֹוֶאה   .16 ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ָהר,  ּבָ ָמְרֶאה  ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ
ְקַלְרָיה  ַאְסּפַ ׁשֶ ָלַמְדנּו  א  ֶאּלָ ִלְהיֹות!  ָצִריְך  ָהָיה 

ַמְראֶ  ָהָיה  ְמִאיָרה  ֵאיָנּה  אֹוָתם ׁשֶ ל  ּכָ תֹוְך  ּבְ לֹו  ה 
ה, כַּ  ֲעׂשּו ְלַמּטָ ּנַ יֹוְקָנאֹות ׁשֶ ָוִנים ְוַהּדְ ְרֶאה ַהזֶּה  ַהּגְ ּמַ
יֹוְקָנאֹות. ל אֹוָתם ּדְ ֶהְרָאה ְבתֹוכֹו ּכָ  ׁשֶ

  

ֵעי  .16 ה רֹוֶאה ִמּבָ ר ַאּתָ ָהר, ֲאׁשֶ ה ָמְרֶאה ּבָ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ
ְקַלְר  ַאְסּפַ א אֹוִליְפָנא, ּדְ ָלא ַנֲהָרא, ֲהָוה ֵליּה. ֶאּלָ ָיא ּדְ

ְווִנין ְוִדּיוּ  ל ִאיּנּון ּגַ ַגֵויּה ּכָ ִאְתָעֵבידּו  ַאְחֵמי ֵליּה ּבְ ְקִנין ּדְ
ל ִאיּנּון ַגֵויּה ּכָ ַאְחֵזי ּבְ ַהאי ֵחיזּו ּדְ א, ּכְ יּוְקִנין.  ְלַתּתָ  ּדִ

ה   .17 ַאּתָ ָמְרֶאה,  ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ תּוב  ּכָ ׁשֶ ָמע  ׁשְ ִמּמַ
ֶהְרָאה לֹו סֹוד ָהַאְספַּ   - ׁשֶ ֵאיָנּה ְמִאיָרה  ׁשֶ ְקַלְרָיה 

יֹוְקָנאֹות.  ַהּדְ אֹוָתם  ל  ּכָ תֹוְך  רֹוֶאה   ּבְ ה  ֹמׁשֶ ְוָהָיה 
רֹוֶאה בְּ  מֹו ׁשֶ ּקּונֹו ּכְ ָבר ְוָדָבר ַעל ּתִ ל ּדָ תֹוְך  אֹוָתם ּכָ

ל  ּכָ ֶאת  ְרָאה  ּמַ ׁשֶ ַמְרָאה  ְותֹוְך  ית  ׁשִ ֲעׁשָ
כֵּ  ִהְסּתַ ּוְכׁשֶ יֹוְקָנאֹות.  ה  ַהּדְ ָ ִהְתַקׁשּ ה,  ֹמׁשֶ ֶהם  ּבָ ל 

ה  רּוְך הּוא, ַאּתָ דֹוׁש ּבָ ִסיָמְנָך  ְלָפָניו. ָאַמר לֹו ַהּקָ ּבְ
ה.  ָכל ַמֲעׂשֶ ה ּבְ ב ֹמׁשֶ ֵ ִסיָמִני. ָאז ִהְתַיׁשּ  ַוֲאִני ּבְ

  

ָמְרֶאה, .17 ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ יב  ְכּתִ ּדִ ַמע  (קל''ח  ַמׁשְ
ַאְחֵזי  ע''ב) ּדְ ָנֲהָרא,  ָלא  ּדְ ְקַלְרָיא  ַאְסּפַ ּדְ ָרָזא  ה,  ַאּתָ

יּוְקִנין. ַוֲהָוה ָחֵמי   ל ִאיּנּון ּדִ ַגֵויּה ּכָ ל ֵליּה ּבְ ה ּכָ לֹון מֹׁשֶ
יָתא, ְוגֹו  ׁשִ ָחֵמי ּגֹו ֲעׁשָ ָמה ּדְ ּקּוֵניּה, ּכְ ה ַעל ּתִ ה ּוִמּלָ ִמּלָ

יוּ  ּדִ ל  ּכָ ַאְחֵזי  ּדְ אִ ֵחיזּו  ְוַכד  ה, ְקִנין.  מֹׁשֶ הּו  ּבְ ל  ּכַ ְסּתָ
ה,  ִריְך הּוא, מֹׁשֶ א ּבְ יּה, ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ י ַקּמֵ ִאְתָקׁשֵ

ִסיָמִניְך, ַוֲאִני ָכל    ַאּתְ ּבְ ה ּבְ ב מֹׁשֶ ֵדין ִאְתָייׁשַ ִסיָמִני ּכְ ּבְ
א.   ֲעִביְדּתָ

ה  .18 ֹמׁשֶ ִהְצָטֵרְך  ה,  ֲעׂשֶ ַהּמַ ל  ּכָ ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ּכְ
ָאר  ִלְמנֹות ַהּכֹל, כְּ  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ּלֹא יֹאְמרּו  ׁשֶ ֵדי 

ִהְצָטֵרְך  ְוָלֵכן  אֹוָתם.  ָלַקַחת  ְוָעָלה  ְוָזָהב  ֶסף  ּכֶ
ַהחֶ  ֶאת  ּום  ִלְמנֹות  ִמׁשּ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִלְפֵני  ּבֹון  ׁשְ

תּוב ּכָ לב) ׁשֶ ֵמה'  (במדבר  ם  ְנִקיִּ ִוְהִייֶתם 
ָרֵאל.  ׂשְ  ּוִמיִּ

  

ֲעִביְד  .18 ל  ּכָ ִאְתָעִביד  ד  ה  ּכַ מֹׁשֶ ִאְצְטִריְך  א,  ּתָ
ַאר  ּתְ ִאׁשְ ּדְ ָרֵאל  ִיׂשְ ִיִיְמרּון  ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ א,  ּכֹּלָ ְלִמְמֵני 

וְ  ְוַדֲהָבא,  א  ְסּפָ א  ּכַ ּדָ ְוַעל  ֵליּה.  ְלַנְטָלא  ִליק  ִאְסּתְ
ִגין   ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּדְ ְייהּו  ַקּמַ ָנא  ּבָ חּוׁשְ ְלִמְמִני  ִאְצְטִריְך 

יב ְכּתִ ָרֵאל.ִוהְ  (במדבר לכ) ,ּדִ ׂשְ ים ֵמְיָי' ּוִמּיִ  ִייֶתם ְנִקּיִ
ן  .19 ּכַ ִמׁשְ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְפקּוֵדי  ה  ֵאּלֶ תּוב,  ּכָ ְוָלֵכן 

ֲהֵר  ם ֶאת  ָהֵעֻדת, ׁשֶ י רּוַח ַהּקֶֹדׁש ָהְיָתה ַמְרָאה ְלֻכּלָ
ַהזָָּהב   ל  ּכָ ּבֹון  ְורּוַח ֶחׁשְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְדבּו  ּנָ ׁשֶ ֶסף  ְוַהּכֶ

ָהְיָתה אוֹ  ְמַאת  ַהּקֶֹדׁש  ָהֵעָדה  קּוֵדי  ּפְ ְוֶכֶסף  ֶמֶרת: 
ּום   ָלאָכה ְוגֹו'. ִמׁשּ ל ַהזָָּהב ֶהָעׂשּוי ַלּמְ ר ְוגֹו', ּכָ ּכָ ּכִ

דֹושׁ  ַהּקָ אֹוָתם ׁשֶ ּבְ ָבֶהם  ה  ִהְתַרּצָ הּוא  רּוְך  ּבָ  
ם.  ִנים, ְוָרָצה ְלהֹוִציא ֶאת ֶנֱאָמנּוָתם ִלְפֵני ֻכּלָ  ָהֻאּמָ

  

ִתיב,   .19 ּכְ א  ּדָ ן  ּוְבִגין  ּכַ ִמׁשְ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְפקּוֵדי  ה  ֵאּלֶ
א,  ְלכֹּלָ ַאְחֵזי  ֲהָוה  א,  קּוְדׁשָ ּדְ רּוָחא  ָהא  ּדְ ָהֵעדּות, 

ָכל ָנא ּדְ ּבָ ְורּוַח   חּוׁשְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְנִדיבּו  ּדִ א  ְוַכְסּפָ ֲהָבא  ּדַ
ר ְוגוֹ  ּכָ קּוֵדי ָהֵעָדה ְמַאת ּכִ א ֲהָוה ָאַמר ְוֶכֶסף ּפְ ', קּוְדׁשָ

ָהב ל ַהּזָ ִריְך    ּכָ א ּבְ קּוְדׁשָ ִגין ּדְ ָלאָכה ְוגֹו'. ּבְ ֶהָעׂשּוי ַלּמְ
ְלַאפָּ  ּוָבָעא  אּוָמִנין,  ִאיּנּון  ּבְ הּו,  ּבְ ִאְתְרֵעי  ָקא  הּוא 

א.  י ּכֹּלָ יְלהֹון ַקּמֵ  ְמֵהיְמנּוָתא ּדִ
אֹוָתּה   .20 ּבְ ּוְרֵאה,  ּבֹא  ן.  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְפקּוֵדי  ה  ֵאּלֶ

ה   ַמֲעׂשֵ ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ָעה  ָהַאֵחר  ׁשָ ד  ַהּצַ ָהָיה  ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ
ה ַעל  ֵדי ְלַהְסִטין, ְולֹא ָמָצא ִעּלָ הֹוֵלְך ּוְמׁשֹוֵטט ּכְ

ִנים, רּוְך הּוא ּכֹוֵפף   ֶנֱאָמנּות ָהֻאּמָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ַעד ׁשֶ
ל ֶנֱאָמנּות  ּבֹון ׁשֶ ה ֶחׁשְ ה, ְוהּוא ָעׂשָ אֹותֹו ִלְפֵני ֹמׁשֶ

ְרחוֹ  ּכָ ַעל  ֶנאֱ ּבְ ְוָעְלָתה  ֶזה ,  ְוסֹוד  ַלּכֹל.  ָמנּוָתם 
ה   ַאְרנּו, ֵאּלֶ ּבֵ ַוֲהֵרי  ן.  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ה ְפקּוֵדי  תּוב ֵאּלֶ ּכָ ׁשֶ

ּנֱֶאַמר   - ׁשֶ מֹו  ְחָנה.  מט)  עיה(יש  ּכְ ּכַ ִתׁשְ ה  ֵאּלֶ ם  ּגַ

  

עֲ  .20 ׁשַ ַהִהיא  ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ ן.  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְפקּוֵדי  ה  ָתא  ֵאּלֶ
ִסְטָר  ֲהָוה  ִאְתָעִביד,  ָנא  ּכְ ַמׁשְ ּדְ א  ֲעִביְדּתָ ַאֲחָרא ּדַ א 

ַעל  ִעיָלה  ַחת  ּכָ ַאׁשְ ְוָלא  ְלַאְסָטָאה,  אט  ְוׁשָ ָאִזיל 
ִפיף ְמֵהיְמנּותָ  ּכָ ִריְך הּוא  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ַעד  אּוָמִנין,  ּדְ א 

ָנא  ּבָ חּוׁשְ ָעִביד  ְוִאיהּו  ה,  מֹׁשֶ ּדְ יּה  ְלַקּמֵ ֵליּה 
ְמהֵ  יְלהֹון ּדִ ְרֵחיּה, ְוָסִליק ְמֵהיְמנּוָתא ּדִ ַעל ּכָ יְמנּוָתא ּבְ

ְפקּוֵדי ה  ֵאּלֶ יב  ְכּתִ ּדִ א  ּדָ ְוָרָזא  א.  ּכֹּלָ י  ן.    ְלַגּבֵ ּכָ ׁשְ ַהּמִ
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ה   ִהְתַמּנָ ם  ָ ׁשּ ׁשֶ ה,  ֹמׁשֶ י  ּפִ ַעל  ד  ּקַ ּפֻ ר  ֲאׁשֶ ְוָכתּוב 
ּבֹון   ַהֶחׁשְ ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ַעד  ן ְוִנְפַקד  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ

ָרֵאל.  ה ְוָכל ִיׂשְ  ִלְפֵני ֹמׁשֶ
ָאֵמר,וְ  ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ה:  ֵאּלֶ אֹוִקיְמָנא,  (ישעיה   ָהא 

ה מט) ֵאּלֶ ם  ע''ב) ּגַ ר  (מ''ו  ֲאׁשֶ ּוְכִתיב,  ְחָנה.  ּכַ ִתׁשְ
ּקַ  ִאְתְמנֵ ּפֻ ן  ַתּמָ ּדְ ה,  מֹׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַעד ד  ִקיד,  ְוִאְתּפְ י 

ָרֵאל  ה ְוִיׂשְ י מֹׁשֶ ָנא, ַקּמֵ ּכְ ֵבי ַמׁשְ ָנא ּדְ ּבָ ִאְתָעִביד חּוׁשְ ּדְ
הּו.כֻּ   (דף רכ''א ע''ב)  ּלְ

ֵאיזֹו  .21 ָהֵעֻדת.  ן  ּכַ ִמׁשְ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְפקּוֵדי  ה  ֵאּלֶ
כָּ  תּוב  ּכָ ָעִמים  ּפְ א  ֶאּלָ ֶאָחד ֵעדּות?  ן,  ּכָ ִמׁשְ אן 

ן   ּכַ ִמׁשְ ִנְקָרא  ן  ּכָ ׁשְ ְוַהּמִ ה,  ְלַמּטָ ְוֶאָחד  ְלַמְעָלה 
ָי''ּה ָהֵעדּות.   ְבֵטי  ׁשִ ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵעדּות?  ְוֵאיזֹו 

ָרֵאל. שֵׁ  ָרֵאל. ֵעדּות ְלִיׂשְ  ם ֶזה הּוא ֵעדּות ְלִיׂשְ
  

ן הָ  (שמות לח) .21 ּכַ ן ִמׁשְ ּכָ ׁשְ ה ְפקּוֵדי ַהּמִ ֵעדּות.  ֵאּלֶ
ִזְמנֵ  ֵרי  ּתְ א  ֶאּלָ ֵעדּות.  ַחד  ַמאן  ן,  ּכָ ִמׁשְ ָהָכא  ִתיב  ּכְ י 

ָהֵעדּות.   ן  ּכַ ִמׁשְ ִאְקֵרי  ן  ּכָ ּוִמׁשְ א.  ְלַתּתָ ְוַחד  א,  ְלֵעיּלָ
ָאֵמר ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ֵעדּות.  קכב) ּוַמאן  ְבֵטי  (תהלים  ׁשִ

א, ִאיהּו ֵעדּות ְלִיׂשְ ָיּה ֵעדּות ְלִיׂשְ  ָמא ּדָ  ָרֵאל.ָרֵאל. ׁשְ
ֵכן .22 מֹו  פא) ּכְ מֹו.  (תהלים  ׂשָ יהֹוֵסף  ּבִ ֵעדּות 

י  ּתֵ ׁשְ אי.  ַוּדַ ֵעדּות  ִהיא  יהֹוֵסף,  ּבִ ָיּה  ם  ׁשֵ ֵעדּות 
ָכל ָמקֹום, ְוָכאן   לּו ְמִעידֹות ֵעדּות ּבְ ָהאֹוִתיֹּות ַהּלָ

כַּ  ְך ִמׁשְ ּום ּכָ ל  הּוא ֵעדּות. ּוִמׁשּ ן ׁשֶ ּכָ ׁשְ ן ָהֵעֻדת, ַהּמִ
הַ  סוֹ ָהֵעדּות  ַעל  ן,  ּכָ ִמׁשְ ִנְקָרא  ְוָלֵכן  ם  זֹּו,  ֵ ַהׁשּ ד 

תּוב ּכָ ׁשֶ ְוַהְינּו  ַהזֶּה.  דֹוׁש  קלב) ַהּקָ זֹו   (שם  ְוֵעדִֹתי 
קֹום ֶזה הּוא ֵסֶתר ּוְגִניַזת ַהּכֹל.  ּמָ ּום ׁשֶ ֵדם. ִמׁשּ  ֲאַלּמְ

  

א .22 ּדָ ַגְווָנא  פא) ּכְ מֹו, עֵ  (תהלים  ׂשָ יהֹוֵסף  ּבִ דּות 
ם ָיהּ  אי, ִאלֵּ   ֵעדּות ׁשֵ יהֹוֵסף, ִאיהּו ֵעדּות ַוּדַ ֵרין ּבִ ין ּתְ

ָכל ֲאָתר, ְוָהָכא ִאיהּו ֵעדּות.   ַאְתָוון ָסֲהִדין ַסֲהדּוָתא ּבְ
ַהאי ֵעדּות. ְוַעל  ָנא ּדְ ּכְ ן ָהֵעדּות, ַמׁשְ ּכַ ְך, ִמׁשְ ּוְבִגין ּכַ

עַ  ִאְקֵרי,  ָנא  ּכְ ַמׁשְ א  א.  ּדָ יׁשָ ַקּדִ א  ּדָ ָמא  ׁשְ ּדִ ָרָזא  ל 
יב,ְוַהיְ  ְכּתִ ִגין   (תהלים קלב) ינּו ּדִ ֵדם, ּבְ ְוֵעדֹוִתי זֹו ַאַלּמְ

א.  כֹּלָ ַהאי ֲאָתר, ִאיהּו ְסִתימּו ּוְגִניזּו ּדְ  ּדְ
Exodus 38:21 
“ ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן-ִּפי ֹמֶׁשה: ֲעֹבַדת, ַהְלִוִּים, ְּביַד ִאיָתָמר, ֶּבן-ֵדי ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת, ֲאֶׁשר ֻּפַּקד ַעלְפקּו ֵאֶּלה ” 
“These are the records of the tabernacle, the tabernacle of the testimony, as they were 
recorded at the commandment of Moses, the responsibility of the Levites under the 
direction of Ithamar the son of Aaron the priest.” 
When the Tabernacle was being built the other side was looking for any reason to 
disrupt the process but couldn’t find anything. The builders were pure and followed 
Moses’s instructions faithfully. 
Moses even laid out accurate accounting records in front of the people so there would 
be no doubts in their mind about the purity of his actions. 
The Zohar asks “What is the ‘Tabernacle of the Testimony’” and answers that it is the 
 YH of the name. The Tabernacle was a channel for Chokmah and Binah that are יה
represented by the letters יה YH. 

ה   .23 י ֹמׁשֶ ד ַעל ּפִ ּקַ ר ּפֻ אן לֹא ָיָדְענּו    -ֲאׁשֶ ַעד ּכָ
אי  ד ַוּדַ ּקַ א ּפֻ ד אֹו ָהֵעדּות ַהזֹּו. ֶאּלָ ּקַ ן ּפֻ ּכָ ׁשְ ִאם ַהּמִ
ָהָאבֹות  קּו  ּלְ ִהְסּתַ ׁשֶ יֹּום  ּמִ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֵעדּות.  זֹו 

ַיֲעקֹ ֵני  ּבְ ָבִטים  ׁשְ ְוָכל אֹוָתם  ֲארּו  ֵמָהעֹוָלם  ְוִנׁשְ ב, 
ָראֵ  ֵמֶהם ִיׂשְ ָחה  ּכְ ִנׁשְ ָצרֹות,  אֹוָתן  ּבְ לּות  ּגָ ּבַ ל 

ם  הּוא ׁשֵ דֹוׁש ָהֶעְליֹון ַהזֶּה, ׁשֶ ם ַהּקָ ֵ ְיִדיַעת סֹוד ַהׁשּ
י   ּתֵ ְ ׁשּ ׁשֶ ָוָאֶרץ,  ַמִים  ׁשָ ל  ׁשֶ ִקיּּוָמם  ָהֵעדּות, 

  

ה, ַעד ָהָכא ָלא ְיַדְעָנא, ִאי  .23 י מֹׁשֶ ד ַעל ּפִ ּקַ ר ּפֻ ֲאׁשֶ
אי   ַוּדַ ד  ּקַ ּפֻ א  ֶאּלָ ד, אֹו ַהאי ֵעדּות.  ּקַ ּפֻ ָנא  ּכְ ַמׁשְ ַהאי 
ֲאָבָהן  ִליקּו  ִאְסּתְ ּדְ יֹוָמא  ִמן  ּדְ ִגין  ּבְ ֵעדּות.  ַהאי 

אָ  ּתָ ְוִאׁשְ ַיֲעקֹב,  ּדְ נֹוי  ּבְ ָבִטין  ׁשְ ִאיּנּון  ְוָכל  רּו ֵמָעְלָמא, 
ְייהּו ְיִדיָעא  י ִמּנַ ִאיּנּון ָעאָקן, ִאְתְנׁשֵ ָגלּוָתא, ּבְ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

ִאיהוּ  ּדְ א,  ּדָ ָאה  ִעּלָ א  יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ ּדִ ָרָזא  (רכ''ט  ּדְ
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ְוָכל   ְוַתְחּתֹוִנים  ֶעְליֹוִנים  ֲארּו  ּבֵ לּו  ַהּלָ ָהאֹוִתיֹּות 
 ִצְדֵדי ָהעֹוָלם. 

ין  ע''ב) ִאּלֵ ּדְ ְוַאְרָעא,  א  ַמּיָ ׁשְ ּדִ ִקיּוָמא  ֵעדּות,  ּדְ ָמא  ׁשְ
ְוַתּתָ  ֵאי  ִעיּלָ אֹוִקימּו  ַאְתָוון,  ֵרין  ִסְטִרין  ּתְ הּו  ְוֻכּלְ ֵאי, 

ָעְלָמא.  ּדְ
ַהזֶּה  .24 ם  ֵ ַהׁשּ ר  ְוִנְזּכַ ִנְפַקד  ה,  ֹמׁשֶ א  ּבָ ׁשֶ יָון  ּכֵ

ם   ֵ ַהׁשּ ַעל  ַאל  ׁשָ ִמיָּד  ֶנה,  ּסְ ּבַ ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ עֹוָלם.  ּבָ
מֹו ָמה ֹאַמר ֲאֵלֶהם.   ְ תּוב ְוָאְמרּו ִלי ַמה ׁשּ ּכָ ַהזֶּה, ׁשֶ

ם ַהזֶּה ֵ ם ִנְפַקד ַהׁשּ ה. ְוׁשָ י ֹמׁשֶ  ַעל ּפִ
  

א   .24 ּדָ ָמא  ׁשְ ר  ְוִאְדּכַ ָקד  ִאְתּפְ ה,  מֹׁשֶ ָאָתא  ּדְ יָון  ּכֵ
א,  ָמא ּדָ ִאיל ַעל ׁשְ ד ׁשָ ֶנה ִמּיַ ּסְ ַכד ֲהָוה ּבַ ָעְלָמא. ּדְ ּבְ

יב, ְכּתִ ג) ּדִ אֹוַמר  (שמות  ָמה  מֹו  ְ ׁשּ ַמה  ִלי  ְוָאְמרּו 
א ַעל פִּ  ָמא ּדָ ַקד ׁשְ ן ִאְתּפְ ה. ֲאֵליֶהם. ְוַתּמָ  י מֹׁשֶ

א  .25 ֶאּלָ ם?  ַהְלִויִּ ֲעֹבַדת  זֶּה  ַמה  ם.  ַהְלִויִּ ֲעֹבַדת 
תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזה,  יח)  סֹוד  הּוא.   (במדבר  ִוי  ַהּלֵ ְועַבד 

ְקָר   -הּוא   ּנִ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ סֹוד  ְולֹא  ֶזה  הּוא,  א 
ָבר  אי. ּדָ ם ַוּדַ ְך ֲעבֹוַדת ַהְלִויִּ ּום ּכָ ה. ּוִמׁשּ ִנְקָרא ַאּתָ

ם  אַ  ן   -ֵחר ֲעֹבַדת ַהְלִויִּ ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֵהם נֹוְטִלים ֶאת  ׁשֶ
קֹום   ִמּמָ ְתֵפיֶהם  ּכִ תּובַעל  ּכָ ׁשֶ (במדבר   ְלָמקֹום, 

ֲעֵלהֶ  ז) ַהּקֶֹדׁש  ֲעֹבַדת  י  ּכִ ָנָתן  לֹא  ְקָהת  ם ְוִלְבֵני 
אּו.  ָ ֵתף ִיׂשּ ּכָ  ּבַ

  

א ָרזָ  .25 ם. ֶאּלָ ם, ַמאי ֲעבַֹדת ַהְלִוּיִ א  ֲעבַֹדת ַהְלִוּיִ א ּדָ
יב, ְכּתִ א ָרָזא   (במדבר יח) ּדִ ִוי הּוא. הּוא: ּדָ ְוָעַבד ַהּלֵ
ָמא ׁשְ ִאְקֵרי הּוא, ְוָלא  (ויצא קנ''ד ע''ב)  ּדִ א, ּדְ יׁשָ ַקּדִ

ֲעבֹוַדת א  ּדָ ּוְבִגין  ה.  ַאּתָ ָבר   ִאְקֵרי  ּדָ אי.  ַוּדַ ם  ַהְלִוּיִ
נָ  ּכְ ַמׁשְ ַנְטִלין  ִאיּנּון  ּדְ ם,  ַהְלִוּיִ ֲעבַֹדת  ַעל ַאֵחר  א 

יב, ְכּתִ ּדִ ְלֲאָתר,  ֵמֲאָתר  ְתַפְייהּו  ז) ּכִ ְוִלְבַני  (במדבר 
אּו. ָ ֵתף ִיׂשּ ּכָ י ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש ֲעֵליֶהם ּבַ  ְקָהת לֹא ָנָתן ּכִ

 
The Zohar teaches us that after the passing of the Patriarchs, 
Abraham – Chessed 
Isaac – Gevurah 
Jacob – Tiferet, the Israelites left in exile and forgot the connection to the upper name 
 .YH, which is the supernal Tabernacle יה
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Moses was elevated to the level of Da’at at the venet of the Burning Bush when God 
revealed to him the name AHYH אהיה of Keter. 
Moses made the connection to YH to be able to take the Israelites out of Egypt. That 
higher connection enabled Moses to reveal the Light of Redemption, connect Zeir Anpin 
to the Twelve tribes, and bring down the Torah from the YH (Chokmah and Binah) to 
the Holy Tabernacle, at the lower level of Malchut. 
Note: The title is enigmatic and the video that will join this study later will explain the 
connection. 
Hint: הוא ‘He’, is not known, his presence is not here (Binah). אתה ‘You’, is here and 
present (Malchut). 
https://www.youtube.com/watch?v=5dalMIj2JLU 

י   .26 ן ָהֵעֻדת ְוגֹו'. ַרּבִ ּכַ ן ִמׁשְ ּכָ ׁשְ ה ְפקּוֵדי ַהּמִ ֵאּלֶ
ַתח, ּפָ א  יא) ַאּבָ הַ  (ישעיה  יֹּום  ּבַ ׁשֶֹרׁש  ְוָהָיה  הּוא 

י   רּוְך  ִיׁשַ ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ יֹּום ַההּוא,  ּבַ ְוָהָיה  ְוגֹו'. 
ל ֵעץ הּוא יַ  ֶֹרׁש ׁשֶ עֹוָלם, ִיְתַקיֵּם ַהׁשּ לֹום ּבָ ה ׁשָ ְרּבֶ

ָאר   ׁשְ מּו  ִיְתַקיְּ ּנּו  ִמּמֶ ׁשֶֹרׁש,  ְואֹותֹו  ים.  ַהַחיִּ
ְרׁשּו וְ  ם ִנׁשְ ּלָ ּכֻ ה, ׁשֶ ים ְלַמּטָ ָרׁשִ ָ ּנּו. ַהׁשּ מּו ִמּמֶ  ִהְתַקיְּ

  

ָהֵעדּות   (שמות לח) .26 ן  ּכַ ִמׁשְ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְפקּוֵדי  ה  ֵאּלֶ
ַתח,ְוג ּפָ א  ַאּבָ י  ִרּבִ יא) ֹו'.  ַההּוא  (ישעיה  ּיֹום  ּבַ ְוָהָיה 

א   קּוְדׁשָ ּדְ ִזְמָנא  ּבְ ַההּוא,  יֹום  ּבַ ְוָהָיה  ְוגֹו'.  י  ִיׁשַ ׁשֶֹרׁש 
ָלָמא  ׁשְ י  ַיְסּגֵ הּוא  ִריְך  א    ּבְ ְרׁשָ ׁשָ ים  ִיְתַקּיֵ ָעְלָמא,  ּבְ

ִיְתָק  יּה  ִמּנֵ א,  ְרׁשָ ׁשָ ְוַההּוא  י,  ַחּיֵ ּדְ ִאיָלָנא  ַאר ּדְ ׁשְ ָיימּו 
יּה. ן ְוִאְתַקְייָמן ִמּנֵ ְרׁשָ ּתָ הּו ִאׁשְ ֻכּלְ א, ּדְ ין ְלַתּתָ ָרׁשִ  ׁשָ

ֲהֵרי הּוא עֹוֵמד ְלֵנס  .27 ים, ׁשֶ ר עֵֹמד ְלֵנס ַעּמִ ֲאׁשֶ
ְלסֹוד   ִיְדֹרׁשּו,  ּוְלאֹות  ּגֹוִים  ֵאָליו  דֹוׁש.  ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ

יּּום ַהּקִ סֹוד  ם  ָ ׁשּ ְך   ׁשֶ ּכָ ּום  ּוִמׁשּ דֹוׁש,  ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ ל  ׁשֶ
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִיְדֹרׁשּו,  ּגֹוִים  ב) ֵאָליו  ְוָהְלכּו   (שם 

ים   ים ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ה' ְוגֹו', ְוַעל ַעּמִ ַרּבִ
בֹוד,   ֵאָליו  -ֶזה   ּכָ ְמֻנָחתֹו  ְוָהְיָתה  ִיְדֹרׁשּו.  ּגֹוִים 

ית  -ְמֻנָחתֹו   ּבֵ תּוב  ֶזה  ּכָ ׁשֶ ׁש,  ְקּדָ (תהלים   ַהּמִ
בֹוד   קלב) ְך ִנְקָרא    -זֹאת ְמנּוָחִתי ֲעֵדי ַעד. ּכָ ּכָ ׁשֶ

אֹותֹו ְזמַ  ם ה' ּבְ תּובׁשֵ ּכָ ְוָהָיה אֹור   (ישעיה ל) ן, ׁשֶ
ה ְואֹור  אֹור ַהַחּמָ ָבָנה ּכְ ְבָעַתִים. ַהּלְ ה ִיְהיֶה ׁשִ  ַהַחּמָ

  

יָמא ְלִנָסא   .27 ַהאי ִאיהּו ַקּיְ ים, ּדְ ר עֹוֵמד ְלֵנס ַעּמִ ֲאׁשֶ
ן  ַתּמָ א. ֵאָליו ּגֹוִים ִיְדרֹׁשּו, ּדְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ּוְלָאת ְלָרָזא ּדִ

ִק  ּדְ ּגֹוִים  ָרָזא  ֵאָליו  ְך  ּכַ ּוְבִגין  א,  יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ ּדִ ּיּוָמא 
ָאֵמר,ִיְדרֹׁשוּ  ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ב) .  ים  (ישעיה  ַעּמִ ְוָהְלכּו 

א, ֵאָליו  ים ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ְיָי' ְוגֹו', ְוַעל ּדָ ַרּבִ
ְמנּוָחת בֹוד,  ּכָ ְמנּוָחתֹו  ְוָהְיָתה  ִיְדרֹׁשּו.  י  ּגֹוִים  ּבֵ א  ּדָ ֹו, 

יב, ְכּתִ ּדִ א.  ׁשָ קלב) ַמְקּדְ ֲעֵד  (תהילים  ְמנּוָחִתי  י זֹאת 
ּדְ  בֹוד,  ּכָ ִזְמָנא, ַעד.  ַההּוא  ּבְ ְיָי'  בֹוד  ּכְ ִאְקֵרי  ָהִכי 

יב, ְכּתִ ה  (ישעיה ל) ּדִ ַהַחּמָ אֹור  ּכְ ָבָנה  ַהּלְ ְוָהָיה אֹור 
ְבָעַתִים. ה ִיְהֶיה ׁשִ  ְואֹור ַהַחּמָ

Exodus 38:21 
“ ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן-ֶׁשה: ֲעֹבַדת, ַהְלִוִּים, ְּביַד ִאיָתָמר, ֶּבןִּפי מֹ -ֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת, ֲאֶׁשר ֻּפַּקד ַעלאֵ  .” 
“This is the number of the things for the tabernacle, the tabernacle of the testimony, 
as they were numbered according to the command of Moses, for the service of the 
Levites, by the hand of Ithamar the son of Aaron the priest.” 
The Zohar quotes the first verse of the portion and immediately quotes a verse from 
Isaiah 11:10 
“ ָּכבֹוד ְוָהָיה, ַּבּיֹום ַההּוא, ֹׁשֶרׁש ִיַׁשי ֲאֶׁשר ֹעֵמד ְלֵנס ַעִּמים, ֵאָליו ּגֹוִים ִיְדֹרׁשּו; ְוָהְיָתה ְמנָֻחתֹו, ” 
“Then in that day The nations will resort to the root of Jesse, Who will stand as a signal 
for the peoples; And His resting place will be glorious.” 
The initiation of the Holy Tabernacle and the services performed in it established root 
of connection between the Israelites and YHVH. 
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Jesse was the father of King David, from whose line Mashiach will come. The ‘root of 
Jesse’ is the channel of Mashiach that will reveal the YHVH name to all nations of the 
world. 
The YHVH name represents the entire Tree of Life. When Mashiach comes to the world, 
the root of the Tree, which is located in the Holy Temple in Jerusalem, will be filled 
with Light that will draw the entire world to it. Everyone will receive from it all the 
nourishment that they need. 
‘His resting place’ is the Holy Temple as it said in Psalms 132:13,14 “ ַחר ְיהוָה ְּבִצּיֹון; בָ -ִּכי
 ִאָּוּה, ְלמֹוָׁשב לֹו

ֵאֵׁשב, ִּכי ִאִּוִתיהָ -ַעד: ֹּפה-ְמנּוָחִתי ֲעֵדי-זֹאת  
“For YHVH has chosen Zion; He has desired it for His habitation, 
“This is My resting place forever; Here I will dwell, for I have desired it.” 
As we learned before, ‘Zion’ is the aspect of Yessod of Malchut, Which is the spiritual 
point above Malchut. Jerusalem is the aspect of Malchut where the Holy Temple is and 
the ‘resting’ place for YHVH. 
We ‘rest’ on Shabbat so we can have a better connection to the Light of YHVH. 
The continuous flow of Light to the world through the Holy Temple will bring the state 
that is described in Isaiah 30:26 
“ ְיהוָה ֶאת ֶׁשֶבר ַעּמֹו ּוַמַחץ  ַחָּמה ִיְהיֶה ִׁשְבָעַתִים ְּכאֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ְּביֹום ֲחֹבׁשְוָהָיה אֹור ַהְּלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָּמה ְואֹור הַ 
 ”ַמָּכתֹו ִיְרָּפא
“Moreover, the light of the moon will be as the light of the sun, and the light of the sun 
will be sevenfold, as the light of seven days, in the day when YHVH binds up the 
brokenness of his people and heals the wounds inflicted by his blow” 
 שבת מנוחה

בֹוד  .28 ְקָרא ּכְ ּנִ י, ׁשֶ ל אֹותֹו ׁשֶֹרׁש ִיׁשַ ּוְמנּוָחתֹו ׁשֶ
ְולֹא   ֶנה  ִיּמָ לֹא  ָמה ה',  ְלעֹוָלם.  ּבֹון  ֶחׁשְ ּבְ ַיֲעֹמד 

ַעם? ַעָּתה,   ַהּטַ ְּבֶחְׁשּבֹון  עֹוֵמד  ֶׁשֲהֵרי  (ִמּׁשּום 
יַ  לֹא  ְזַמן  ָמה  ּוְבאֹותֹו  ְּבֶחְׁשּבֹון.  ֲעֹמד 

לֹא   ַהַּטַעם?) ּבֹון,  ֶחׁשְ ּבְ עֹוֵמד  ֶ ׁשּ ַמה  ל  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
ָרכֹות   ְוַהּבְ ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ָרכֹות  ּבְ ם  ׁשָ ׁשֹורֹות  ׁשֹורֹות 

ָעַמד  ָהִראׁשֹון  ַמן  זְּ ּבַ ּבֹון.  ֶחׁשְ ּבְ עֹוֵמד  ּלֹא  ֶ ׁשּ ַמה  ּבְ
תּוב ֵאלֶּ  ּכָ ּבֹון, ׁשֶ ֶחׁשְ ן. ה ְפקּוֵדי הַ ּבְ ּכָ ׁשְ  ּמִ

  

ְיָי',  .28 בֹוד  ּכְ ִאְתְקֵרי  ּדְ י,  ִיׁשַ ׁשֶֹרׁש  ַההּוא  ּדְ ּוְמנּוָחתֹו 
ְלָעְלָמא ָנא  ּבָ חּוׁשְ ּבְ ְיקּום  ְוָלא  ִיְתְמֵני,  ַמאי ָלא   .

השתא   ַטֲעָמא. בחושבנא  קיימא  דהא  בגין  (ד''א 
ִגין   וההוא זמנא לא יתקיים בחושבנא. מאי טעמא) ּבְ

נָ  ּבָ חּוׁשְ יָמא ּבְ ַקּיְ ָכל ַמה ּדְ ְרָכאן ּדְ ן ּבִ ּמָ ְרָיין ּתַ א, ָלא ׁשַ
יָמא  ַקּיְ ָלא  ּדְ ה  ּמַ ּבְ ְרָיין  ׁשַ אן  ּוִבְרּכָ ִלימּו.  ׁשְ ּבִ

ִזְמ  ּבְ ָנא.  ּבָ חּוׁשְ ָנא, ּבְ ּבָ חּוׁשְ ּבְ יָמא  ַקּיְ ַקְדָמָאה  ָנא 
ן.  ּכָ ׁשְ ה ְפקּוֵדי ַהּמִ יב ֵאּלֶ ְכּתִ  ּדִ

ֶחשְׁ  .29 ן ַהזֶּה עֹוֵמד ּבְ ּכָ ׁשְ ּבֹון, ְוָלֵכן ּבֹא ּוְרֵאה, ַהּמִ
ָרכֹות,   ּבְ ָעָליו  רּו  ׁשְ יִּ ׁשֶ ה,  ֹמׁשֶ ת  ִלְתִפּלַ ִהְצָטֵרְך 

ְוֵאיזוֹ  ה.  ֹמׁשֶ ֹאָתם  ַוְיָבֶרְך  תּוב  ּכָ ַרְך   ׁשֶ ּבֵ ָרָכה  ּבְ
י ְיֵדיֶכם.  ָרָכה ַעל ַמֲעׂשֵ ֶרה ּבְ ׁשְ ּתִ אֹוָתם? ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ

ַהֶחשְׁ  ַעל  ׁשֹורֹות  לֹא  ָרכֹות  ַהזֶּה,  ְוַהּבְ ַעד ּבֹון 
תּוב   ּכָ ׁשֶ ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ ן  ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ ה  ֹמׁשֶ אֹותֹו  ר  ׁשַ ּקָ ׁשֶ

ן ָהֵעֻדת ֲאשֶׁ  ּכַ ן ִמׁשְ ּכָ ׁשְ ה ְפקּוֵדי ַהּמִ ד ַעל ֵאּלֶ ּקַ ר ּפֻ
ה,  ּבֹון ַעל ְיֵדי ֹמׁשֶ ה ַהֶחׁשְ ִאם לֹא ַנֲעׂשֶ ה. ּדְ י ֹמׁשֶ ּפִ

ּבֹון, שֶׁ  ר  ֵאיָנם ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ֶחׁשְ תּוב ֲאׁשֶ ד ּכָ ּקַ ּפֻ
ה. י ֹמׁשֶ  ַעל ּפִ

  

ְך  .29 ָנא, ּוְבִגין ּכַ ּבָ חּוׁשְ יָמא ּבְ א ַקּיְ ָנא ּדָ ּכְ א ֲחֵזי, ַמׁשְ ּתָ
ִלְצלוֹ  ְרָכאן, ִאְצְטִריְך  ּבִ ָעֵליּה  ֵרי  ִיׁשְ ּדְ ה,  מֹׁשֶ ּדְ ָתא 

ּוַמה ה,  מֹׁשֶ אֹוָתם  ַוְיָבֶרְך  יב  ְכּתִ לֹון,   ּדִ ִריְך  ּבָ ָרָכה  ּבְ
ִתׁשְ  אן ְיֵהא ַרֲעָוא ּדְ ָרָכה ַעל עֹוָבֵדי ְיֵדיכֹון. ּוִבְרּכָ ֵרי ּבְ

ה   ר ֵליּה מֹׁשֶ ִאְקׁשָ ָנא ַעד ּדְ ּבָ ָראן ַעל ַהאי חּוׁשְ ָלא ׁשָ
ַמׁשְ  ן  ּבְ ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְפקּוֵדי  ה  ֵאּלֶ יב  ְכּתִ ּדִ א,  ְלֵעיּלָ ּדִ ָנא  ּכְ

לָ  ִאי  ּדְ ה.  מֹׁשֶ י  ּפִ ַעל  ד  ּקַ ּפֻ ר  ֲאׁשֶ ָהֵעדּות  ן  ּכַ או ִמׁשְ
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ִאְתֲעָבד ה, ָלא ַיְכִלין ִאיּנּון   ּדְ מֹׁשֶ ָנא ַעל ְיָדא ּדְ ּבָ חּוׁשְ
י מֹׁשֶ  ד ַעל ּפִ ּקַ ר ּפֻ יב ֲאׁשֶ ְכּתִ ָנא, ּדִ ּבָ ד חּוׁשְ  ה.ְלֶמְעּבַ

The name of the portion, Pekudei, פקודי, means ‘counting’. The Zohar explains that 
blessings don’t hold where there is counting. The Tabernacle is mentioned here with 
the aspect of counting and the blessing came only after they finished the work and 
Moses blessed them. 
Exodus 39:43 
“ ָבֶר� ֹאָתם, ֹמֶׁשהַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה, ֵּכן ָעׂשּו; וַיְ –ַהְּמָלאָכה, ְוִהֵּנה ָעׂשּו ֹאָתּה-ָּכל-ַוַּיְרא ֹמֶׁשה ֶאת ” 
“And Moses examined all the work and behold, they had done it; just as YHVH had 
commanded, this they had done. So Moses blessed them.” 
The Tabernacle is a physical construction in the world of Malchut and therefore 
represents the left column. Moses is the aspect of the Central column, and with his 
blessing, he connected the Tabernacle to Binah Holiness of the Light. Moses served in 
the Tabernacle as a priest before God asked him to transfer the priesthood to his 
brother Aaron. 
Exodus 38:21 
“ ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן-ָמר, ֶּבןִּפי ֹמֶׁשה: ֲעֹבַדת, ַהְלִוִּים, ְּביַד ִאיתָ -ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת, ֲאֶׁשר ֻּפַּקד ַעל .” 
“This is the number of the things for the tabernacle, the tabernacle of the testimony, 
as they were numbered according to the command of Moses, for the service of the 
Levites, by the hand of Ithamar the son of Aaron the priest.” 
‘The Tabernacle’ is the aspect of the physical Tabernacle in Malchut and the ‘the 
tabernacle of the testimony’ is the aspect of Chokmah and Binah. The verse reveals 
that Moses established a connection of upper and lower by his commands/words. 
Lesson: In the world of Malchut counting is considered limitation and therefore can 
not bring blessing from the infinite Light until we connect our actions with Light that 
comes through spiritual connection. At the same time, it is important to do physical 
work properly. The Tabernacle was constructed with materials and measurements that 
enabled it to be a vessel for the endless Light. 
Some people open a business and expect that with Ana B’Koach and some Zohar 
scanning they’ll open magic channels of success. This is idol worshiping. 
We need to put the proper efforts to calculate our actions in the material world, and 
when that vessel was made ready with the right consciousness, we make spiritual 
connections and invite the Light in. 

ַתח ְוָאַמר, .30 ַוְיִהי ְדַבר ה' ֶאל   א יז)-(מלכים  ּפָ
ִהּנֵה   (ֵאָליו) ֵאִליָּהוּ  ְוגֹו'  ָצְרָפָתה  ֵלְך  קּום  ֵלאֹמר 

ֶלָך. ְוִכי ֵאיֹפה ִצוָּ  ה ַאְלָמָנה ְלַכְלּכְ ָ ם ִאׁשּ יִתי ׁשָ ה ִצּוִ
ֹבא  ּתָ ׁשֶ ֶטֶרם  א  ֶאּלָ הּוא?  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ אֹוָתּה 

בִּ  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  ִצּוָ ְלַמְעָלה  ָלעֹוָלם  ְגֵזָרתֹו 
ה ַעל ָהעֹוְרִבים ְלָהִביא מָ  ָ זֹון ְלֵאִליָּהּו ּוְלאֹוָתּה ִאׁשּ

 ָלֵתת לֹו ָמזֹון. 

  

ַתח ְוָאַמר, .30 בַ  (מלכים א יז) ּפָ ִלָיהּו ר ְיָי' ֶאל אֵ ַוְיִהי ּדְ
ה   ִאׁשָ ם  ׁשָ יִתי  ִצּוִ ה  ִהּנֵ ְוגֹו'  ָצְרָפָתה  ֵלְך  קּום  ֵלאמֹר 
ִריךְ  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָלּה  ִקיד  ּפָ ָאן  ְוִכי  ֶלָך.  ְלַכְלּכְ   ַאְלָמָנה 
ִריְך   א ּבְ ִקיד קּוְדׁשָ א ַעד ָלא ֵייֵתי ְלָעְלָמא, ּפָ הּוא. ֶאּלָ

עַ  א  ְלֵעיּלָ יֵליּה  ּדִ ְגֵזיָרה  ּבִ ְלֵמיֵתי  הּוא  ָהעֹוְרִבים,  ל 
ָתא ְלֵמיַהב ֵליּה ְמזֹוָנא. הּו, ּוְלַהִהיא ִאּתְ  ְמזֹוָנא ְלֵאִלּיָ

תּוב? ַוּתֹאֶמר ַחי ה' ֱאלֶֹהיָך ִאם יֶׁש ִלי   .31 ַמה ּכָ
ֶמן  ׁשֶ ּוְמַעט  ד  ּכַ ּבַ ֶקַמח  ַכף  ְמלֹא  ִאם  י  ּכִ ָמעֹוג 

ה ָהְיָתה   אן ִמּדָ ַחת ְוגֹו'. ַוֲהֵרי ּכָ ּפָ ּצַ אֹותֹו ֶקַמח,  ּבַ ּבְ
ה  ּדָ ף ִהיא ַהּמִ ד. ּכַ ּכַ ֲהֵרי ָהָיה ּבֹו ְמלֹא ַכף ֶקַמח ּבַ ׁשֶ

  
ִתיב, .31 ַוּתֹאֶמר ַחי  (מלכים א יז) (רכ''ב ע''א) ַמה ּכְ

י ִאם ְמלא כַ  ד  ְיָי' ֱאלֶֹהיָך ִאם ֵיׁש ִלי ָמעֹוג ּכִ ּכַ ף ֶקַמח ּבַ
ֲהָוה  ְמִדידּו  ָהָכא  ְוָהא  ְוגֹו'.  ַחת  ּפָ ּצַ ּבַ ֶמן  ׁשֶ ּוְמַעט 
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אֵ  ׁשֶ ְוִנְרֶאה  ּלֹו.  הֹוִאיל ׁשֶ ָרכֹות  ּבְ ּבֹו  ׁשֹורֹות  ין 
בְּ  ֱאלֵֹהי  ְועֹוֵמד  ָאַמר ה'  כֹה  י  ּכִ תּוב?  ּכָ ה. ַמה  ִמּדָ

מֶ  ֶ ַחת ַהׁשּ ַמח לֹא ִתְכָלה ְוַצּפַ ד ַהּקֶ ָרֵאל ּכַ ן לֹא  ִיׂשְ
ם. ׁשֶ ת ה' ּגֶ  ֶתְחָסר ַעד יֹום ּתֵ

ָהא  ַההּוא ִקְמָחא, ּדְ ד,  ּבְ ּכַ ף ֶקַמח ּבַ יּה ְמלא ּכַ ֲהָוה ּבֵ
יּה  ּבֵ ְרָיין  ׁשַ ָלא  ּדְ י  ְוִאְתַחּזֵ יֵליּה,  ּדִ ְמִדידּו  הּוא  ף  ּכַ

כְּ  ַמה  ה.  ּדָ ּמִ ּבְ ְוָקִאים  הֹוִאיל  ְרָכן,  א  ִתיב,ּבִ (מלכים 
לא  יז) ַמח  ַהּקֶ ד  ּכַ ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאלֵֹהי  ְיָי'  ָאַמר  כֹה  י  ּכִ

ֶמן  ֶ ַחת ַהׁשּ ם.ִתְכָלה ְוַצּפַ ׁשֶ ת ְיָי' ּגֶ  לֹא ֶתְחָסר ַעד יֹום ּתֵ
1 Kings 17:8,9 
“ ְיהָוה, ֵאָליו ֵלאֹמר-ַוְיִהי ְדַבר ” 
“ ; ִהֵּנה ִצִּויִתי ָׁשם ִאָּׁשה ַאְלָמָנה, ְלַכְלְּכֶל�קּום ֵל� ָצְרַפָתה ֲאֶׁשר ְלִצידֹון, ְויַָׁשְבָּת ָׁשם ” 
“Then the word of YHVH came to him, saying, 
Arise, go to Zarephath, which belongs to Sidon, and stay there; behold, I have 
commanded a widow there to provide for you.” 
God said these words to Elijah the Prophet. The Zohar asks when did God command 
the widow to provide for his prophet and answers that before he came to the world, 
God decreed on the upper levels that the crows will bring Elijah food and also a specific 
woman to provide for him. 
1 Kings 17:10-16 
10: So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, 
behold, a widow was there gathering sticks. And he called to her and said, “Bring me 
a little water in a vessel, that I may drink.” 
11: As she was going to get it, he called to her and said, “Please bring me a piece of 
bread in your hand.” 
12: And she said, “As the LORD your God lives, I have nothing baked, only a handful 
of flour in a jar and a little oil in a jug. And now I am gathering a couple of sticks that 
I may go in and prepare it for myself and my son, that we may eat it and die.” 
13: Then Elijah said to her, “Do not fear; go, do as you have said, but make me a little 
bread cake from it first and bring it out to me, and afterward you may make one for 
yourself and for your son. 
14: For thus says the LORD, the God of Israel, ‘The jar of flour shall not be spent, and 
the jug of oil shall not be empty, until the day that the LORD sends rain upon the 
earth.’” 
15: So she went and did according to the word of Elijah, and she and he and her 
household ate for many days. 
16:The bowl of flour was not exhausted nor did the jar of oil become empty, according 
to the word of the LORD which He spoke through Elijah. 
Elijah asks the woman for water and she was about to bring it for him but then he 
‘changed’ his mind and asked her for a piece of bread. The woman told the prophet 
that all she has was little bites for her and her son and that wouldn’t be enough even 
to sustain them. The woman was ‘counting’ the little that she had and that limit 
showed her only death. Elijah then asked her to prepare a cake for him and only after 
giving him she would take for herself. From a limited point of view, we may see Elijah 
as selfish, who takes first for himself but there is a big secret here to reveal. 
The woman was given the opportunity to trust God through his messenger and she 
did. Because of that, Elijah could channel the Light of sustenance to that woman so 
she could provide for him. 
Elijah is a messenger of God and can not make himself busy with the materials of 
this world. His job is to deliver the Light and blessings of God to people. 
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Spiritual people who see themselves as channels of the word of God don’t do business 
and profit out of their spiritual work. 
The main lesson is to stop counting or think with limitations. The blessings come from 
the Light and through his messengers. 
Most people worry about the continuous flow of their income. My best advice is to 
study Zohar Daily and share your full tithe with the channels of Light that benefit you. 
As I suggested previously, break your tithe into smaller amounts and give every week. 
God promised to open channels of sustenance to those who gave a tithe to the Light. 
Malachi 3:10 
“ ַּתח ָלֶכם, לֹא ֶאפְ -ֵּבית ָהאֹוָצר, ִויִהי ֶטֶרף ְּבֵביִתי, ּוְבָחנּוִני ָנא ָּבזֹאת, ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות: ִאם-ַהַּמֲעֵׂשר ֶאל-ָּכל-ָהִביאּו ֶאת

ָדי-ְּבִלי-ָרָכה, ַעדַמִים, ַוֲהִריֹקִתי ָלֶכם ּבְ ֵאת ֲאֻרּבֹות ַהּׁשָ  ” 
“Bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house. And 
thereby put me to the test, says YHVH of hosts, if I will not open the windows of heaven 
for you and pour down for you a blessing until there is no more need.” 
The ‘storehouse’ is the Holy Temple. Since the Holy Temple is no longer with us our 
tithe should go to those who connect and reveal Light in our lives and the world. 

ת   .32 ת  -ּתֵ וּ ּכָ ַעם? ִמׁשּ ן, ָמה ַהּטַ ּתֵ ָכל ּוב ּתִ ּבְ ם ׁשֶ
מִ  ִנְמָצא  לֹא  ה  ּדֹור  ָ ָהִאׁשּ מֹו  ּכְ ִלְזכּות  ה  ְזּכֶ יִּ ׁשֶ י 

ן ָמָטר ַעל  ּתֵ ּתִ ה  ן. ַאּתָ ּתֵ ּתִ תּוב  ּכָ ְוַעל ֶזה  ַהזֹּאת, 
ה.  כּוְתָך ַרּבָ זְּ ּום ׁשֶ  ָהעֹוָלם ִמׁשּ

  
גִ  .32 ּבְ ִתיב, ַמאי ַטֲעָמא.  ּכְ ן  ּתֵ ּתִ ת,  ָרא ּתֵ ּדָ ְבָכל  ּדִ ין 

כַ  ּתְ ַהאָלא ִאׁשְ י ִלְזכּו ּכְ ִיְזּכֵ א  ח ַמאן ּדְ ָתא, ְוַעל ּדָ י ִאּתְ
ְזכּוָתְך  ִגין ּדִ ן ִמְטָרא ַעל ָעְלָמא, ּבְ ּתֵ ן, ַאְנּתְ ּתִ ּתֵ ִתיב ּתִ ּכְ

י.  ַסּגִ
ֶמן   .33 ֶ ַחת ַהׁשּ ַמח לֹא ָכָלָתה ְוַצּפַ ד ַהּקֶ ְוָכתּוב ּכַ

ַיד ֵאִליָּהּו.   ר ּבְ ּבֶ ר ּדִ ְדַבר ה' ֲאׁשֶ ְוִכי ִאם  לֹא ָחֵסר ּכִ
ָהָיה ְמלֹא ַכף ֶקַמח,  ה, ׁשֶ ִמּדָ עֹוֵמד ּבְ אֹותֹו ֶקַמח ׁשֶ

ּדְ  ּום  ִמׁשּ ָרכֹות  ּבְ ּנּו  ִמּמֶ ָפְסקּו  ֵאִליָּהּו,  לֹא  ַבר 
תּוב כַּ  ּכָ ַמח  ׁשֶ ד ַהּקֶ ַמח לֹא ִתְכָלה, ְוָכתּוב ּכַ ד ַהּקֶ

עֹוֵמד   -לֹא ָכָלָתה   ב ׁשֶ ּגַ ן ָהֵעדּות, ַאף ַעל  ּכַ ִמׁשְ
ֶחשְׁ  ן  ּבְ ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ה,  ֹמׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוִנְפַקד  הֹוִאיל  ּבֹון, 

ָרכֹות. ְוַעל ֶזה כָּ  ֹוִרים ּבֹו ּבְ ׁשּ ן ׁשֶ ּכֵ ה ְוָכל ׁשֶ תּוב, ֵאּלֶ
כָּ  ׁשְ ַהּמִ י ְפקּוֵדי  ּפִ ַעל  ד  ּקַ ּפֻ ר  ֲאׁשֶ ָהֵעֻדת  ן  ּכַ ִמׁשְ ן 

ה.   ֹמׁשֶ

  

יז) ּוְכִתיב .33 א  ָכָלָתה   (מלכים  לא  ַמח  ַהּקֶ ד  ּכַ
ְדַברְוַצפַּ  ּכִ ָחֵסר  לא  ֶמן  ֶ ַהׁשּ ַיד    ַחת  ּבְ ר  ּבֶ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ְיָי' 

ֲהָוה  ידּו, ּדְ ְמּדִ יָמא ּבִ ַקּיְ הּו. ְוִכי ִאם ַההּוא ִקְמָחא ּדְ ֵאִלּיָ
ַכף   ה ְמלֹא  ִמּלָ ִגין  ּבְ ְרָכאן  ּבִ יּה  ִמּנֵ ְסקּו  ּפַ ָלא  ֶקַמח, 

ַמח לא ִתְכָלה, ּוְכִת  ד ַהּקֶ יב ּכַ ְכּתִ הּו, ּדִ ֵאִלּיָ ד  ּדְ יב ּכַ
יָמא  ַקּיְ ב ּדְ ן ָהֵעדּות ַאף ַעל ּגַ ּכַ ַמח לא ָכָלָתה. ִמׁשְ ַהּקֶ

ַקד   ָנא, הֹוִאיל ְוִאְתּפְ ּבָ חּוׁשְ כֵּ ּבְ ל ׁשֶ ה, ּכָ מֹׁשֶ ן  ַעל ְיָדא ּדְ
ה  ִתיב, ֵאּלֶ א ּכְ ְרָכאן. ְוַעל ּדָ יּה ּבִ ְרָיין ּבֵ ׁשַ ן ּדְ ּכֵ ְוָכל ׁשֶ

ן ָהֵעדוּ  ּכַ ן ִמׁשְ ּכָ ׁשְ ה. ְפקּוֵדי ַהּמִ י מֹׁשֶ ד ַעל ּפִ ּקַ ר ּפֻ  ת ֲאׁשֶ
ַתח  .34 ּפָ ִחְזִקיָּה  י  ַרּבִ ן.  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְפקּוֵדי  ה  ֵאּלֶ

ג) ְוָאַמר, ְנָעֶליָך   (שמות  ל  ׁשַ ֲהלֹם  ְקַרב  ּתִ ַאל 
ִהְפִרידֹו   ׁשֶ ְרׁשּוהּו,  ּפֵ ֶזה  סּוק  ּפָ ְוגֹו'.  ַרְגֶליָך  ֵמַעל 

ֵדי לְ  ּתֹו ּכְ רּוְך הּוא ֵמִאׁשְ דֹוׁש ּבָ ִכיָנה, ַהּקָ ְ ׁשּ ֵבק ּבַ ִהּדָ
ה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת   ר ַאּתָ קֹום ֲאׁשֶ י ַהּמָ תּוב ּכִ ּכָ ׁשֶ

קֶֹדשׁ  ַאְדַמת  הּוא.  ְבקּות    -  קֶֹדׁש  ִהּדָ ִכיָנה.  ׁשְ זֹו 
ָעה ְלַמְעָלה.  אֹוָתּה ׁשָ ה ּבְ ק ֹמׁשֶ ה ִנְדּבַ  ְקדֹוׁשָ

  

לח) .34 ִחזְ  (שמות  י  ִרּבִ ן.  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְפקּוֵדי  ה  ה  ֵאּלֶ ִקּיָ
ְוָאַמר, ַתח  ְנָעֶליָך   (שמות ג) ּפָ ל  ׁשַ ֲהלֹום  ְקַרב  ּתִ ַאל 

אּוְקמּוָה, ְקָרא  ַהאי  ְוגֹו'.  ַרְגֶליָך  ֵליּה   ֵמַעל  ָפִריׁש  ּדְ
ָקא   ּבְ ְלִאְתּדַ ִגין  ּבְ ֵתיּה,  ְמִאּתְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ

יב, ְכּתִ א, ּדִ ִכיְנּתָ ׁשְ ר ַאּתָ  (שמות ג) ּבִ קֹום ֲאׁשֶ י ַהּמָ ה  ּכִ
ַאְדַמת   ָעָליו  א  עֹוֵמד  ּדָ קֶֹדׁש,  ַאְדַמת  הּוא.  קֶֹדׁש 

ק ּבָ ִאְתּדַ א  יׁשָ ַקּדִ קּוָתא  ּבְ ִאְתּדַ א,  ִכיְנּתָ ה    ׁשְ מֹׁשֶ
א.  ֲעָתא ְלֵעיּלָ ַהִהיא ׁשַ  ּבְ
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1 Kings 17:14 
“ –) ְיהָוה, ֶּגֶׁשם-(ֵּתת -, לֹא ֶתְחָסר: ַעד יֹום תתןִּכי ֹכה ָאַמר ְיהָוה ֱא�ֵהי ִיְׂשָרֵאל, ַּכד ַהֶּקַמח לֹא ִתְכָלה, ְוַצַּפַחת ַהֶּׁשֶמן

ְּפֵני ָהֲאָדָמה-ַעל ” 
“For thus says YHVH, the God of Israel, ‘The jar of flour shall not be spent, and the jug 
of oil shall not be empty, until the day that YHVH sends rain upon the earth.” 
The Zohar explains that in that generation there was no one to merit the miracle like 
the woman who provided for Elijah. She earned the merits to serve Elijah and as we 
read from the rest of the chapter (1 Kings 17), the woman had another miracle when 
Elijah brought her son back to life after he got sick and died. 
Even though the vessel for the flour in the house of the woman was measured and very 
little, because of the blessings of Elijah, it continued bringing unlimited food. 
The same was with the Tabernacle. It was built with precise measurements that mean 
limitation but with the blessings of Moses, it became a channel of continuous Light to 
the Israelites and the world. 
As we all know the Zohar was written from the study of Rabbi Shimon, who was taught 
and blessed by Moses and Elijah. The Zohar is the closest thing we have to the Holy 
Tabernacle and Holy Temple. 
Support those who teach you the Zohar and earn merits for great blessings in your 
life. 

אֹותֹו   .35 ר  ָקׁשַ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאז  ׁשֶ
לְּ  ׁשֶ ֲחִביבּות  דֹול  ּבַ ּגָ ְמֻמּנֶה  ִלְהיֹות  ְוִנְפַקד  ַמְעָלה, 

ה,   רּוְך הּוא עֹוׂשֶ ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ּגֹוֵזר  ְוהּוא  ִית,  ַהּבַ ַעל 
תּוב ּכָ טז) ׁשֶ יָה   (במדבר  ּפִ ֶאת  ָהֲאָדָמה  ּוָפְצָתה 

כְּ  ַוְיִהי  ְוָכתּוב  ַקע  ְוגֹו',  ּבָ ַוּתִ ְוגֹו',  ר  ְלַדּבֵ ַכּלֹתֹו 
ְוָכתּוב י) ָהֲאָדָמה.  ֶזהּו  (שם  ׁשּוָבה ה'.  קּוָמה ה'. 

ה   ֹמׁשֶ י  ּפִ ַעל  ה.  ֹמׁשֶ י  ּפִ ַעל  ד  ּקַ ּפֻ ר  ֲאׁשֶ תּוב  ּכָ ׁשֶ
ן ָהְיָתה ַעל   ּכָ ׁשְ ל ַהּמִ ִקיָדה ׁשֶ ּכֹל. ַהּפְ ִנְתַקן ְוִנְפַקד ּבַ

תּוב ּכָ ה, ׁשֶ י ֶאְתֶכם.  (שמות ג) ְיֵדי ֹמׁשֶ ַקְדּתִ קֹד ּפָ ּפָ
ה לֹו  ּבּור ְוָעׂשָ הֹוִציא ֶאת אֹותֹו ּדִ הּוא ָהָיה קֹול ׁשֶ ׁשֶ
יְך  ו ִנְפָקד ְלַהְמׁשִ לּות, ְוַעְכׁשָ ִקיָדה ָלֵצאת ִמן ַהּגָ ּפְ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ְלַמּטָ ְעָלה  ִמּמַ ה  ָ (שם   ְקֻדׁשּ
תוֹ  כה) י ּבְ ַכְנּתִ ׁש ְוׁשָ  ָכם.ְוָעׂשּו ִלי ִמְקּדָ

  

ֲחִביבּוָתא   .35 יר ֵליּה ּבַ ִריְך הּוא ָקׁשִ א ּבְ ְכֵדין קּוְדׁשָ ּדִ
ִזיר,   יָתא, ְוִאיהּו ּגָ ַקד ַרב ְמָמָנא ַעל ּבֵ א, ְוִאְתּפְ ְלֵעיּלָ ּדִ

יב, ְכּתִ ּדִ ָעִביד,  הּוא  ִריְך  ּבְ א  (במדבר  ְוקּוְדׁשָ
ּוְכִתיב טז) ְוגֹו',  יָה  ּפִ ֶאת  ָהֲאָדָמה  (במדבר  ּוָפְצָתה 
ָהֲאָדָמה.  טז) ַקע  ּבָ ַוּתִ ְוגֹו',  ר  ְלַדּבֵ ַכּלֹותֹו  ּכְ ַוְיִהי 

י) ּוְכִתיב, הּוא  (במדבר  ֲהָדא  ְיָי'.  ׁשּוָבה  ְיָי'.  קּוָמה 
ן,  ּקַ ה ִאְתּתָ י מֹׁשֶ ה. ַעל ּפִ י מֹׁשֶ ד ַעל ּפִ ּקַ ר ּפֻ יב ֲאׁשֶ ְכּתִ ּדִ

א. כֹּלָ ּבְ ַקד  ע''ב) ְוִאְתּפְ קנ''ט  ִמׁשְ  (ויצא  ּדְ ִקיָדה  ן  ּפְ ּכָ
יב ְכּתִ ה, ּדִ מֹׁשֶ י   (שמות ג) ֲהָוה ַעל ְיָדא ּדְ ַקְדּתִ קֹד ּפָ ּפָ

ּבּור,   ּדִ ְלַההּוא  יק  ַאּפִ ּדְ קֹול,  ֲהָוה  ִאיהּו  ּדְ ֶאְתֶכם, 
א   ּתָ ְוַהׁשְ לּוָתא.  ּגָ ִמן  ְלָנְפָקא  ִקיָדה  ּפְ ֵליּה  ְוָעִביד 

מָ  ּכְ א,  ְלַתּתָ א  ֵמֵעיּלָ ה  ָ ְקדּוׁשּ ָכא  ְלַאְמׁשָ ְקָדא  ה  ִאְתּפָ
ָאֵמר כה)  ְדַאּתְ  י   (שמות  ַכְנּתִ ְוׁשָ ׁש  ִמְקּדָ ִלי  ְוָעׂשּו 

תֹוָכם.   ּבְ
Exodus 3:5 
“ ֹקֶדׁש הּוא-ִּכי ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה עֹוֵמד ָעָליו, ַאְדַמת–ְנָעֶלי�, ֵמַעל ַרְגֶלי�-ִּתְקַרב ֲה�ם; ַׁשל-ַוּיֹאֶמר, ַאל .” 
“Then He said, “Do not come near here; remove your sandals from your feet, for the 
place on which you are standing is holy ground.” 
When God revealed himself to Moses and ‘recruited’ him for the job of delivering the 
Israelites from Egypt, he elevated him to a spiritual level where Moses could have a 
direct connection to the upper Light and have control over all the levels below. 
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Moses had to be separated from his wife that was on the level of Malchut, which is 
represented by the lower letter H of the YHVH name. Moses was elevated to Binah 
where he could channel Light to the lower six sefirot of Zeir Anpin. 
The Zohar teaches us here that when a righteous person achieves the level of Binah 
he can command the Light onto the lower seven sefirot. The Zohar brings several 
quotes from the Torah to show how Moses commanded and God followed his 
‘command’. 
Numbers 16:30 (From the story of Korach) 
“But if YHVH creates something new, and the ground opens its mouth and swallows 
them up with all that belongs to them, and they go down alive into Sheol, then you 
shall know that these men have despised YHVH.” 
Then we read that God did exactly as Moses said; 
Numbers 16:31,32 
“As he finished speaking all these words, the ground that was under them split open;” 
“and the earth opened its mouth and swallowed them up, and their households, and 
all the men who belonged to Korah with their possessions.” 
The Zohar brings it to emphasize the power of Moses, who brought the Light to the 
Tabernacle and made it holy. 
Exodus 38:21 
“ ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן-ִּפי ֹמֶׁשה: ֲעֹבַדת, ַהְלִוִּים, ְּביַד ִאיָתָמר, ֶּבן-ֲאֶׁשר ֻּפַּקד ַעל ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת, .” 
“This is the number of the things for the tabernacle, the tabernacle of the testimony, 
as they were numbered according to the command of Moses, for the service of the 
Levites, by the hand of Ithamar the son of Aaron the priest.” 
Achieving the level of Binah gives the righteous the ability to bless. 

ה ְיהּוָדה ְוגֹו'.   .36 ן אּוִרי ֶבן חּור ְלַמּטֵ ּוְבַצְלֵאל ּבֶ
ַצְלֵאל ָהָיה ָאַמר   ֲהֵרי ּבְ י ְיהּוָדה, ֲהֵרי ֶנֱאַמר ׁשֶ ַרּבִ

ֲהֵרי  ּקּון ַהּכֹל. ְועֹוד, ׁשֶ ד ַהיִָּמין, ְוהּוא ִהְתִקין ּתִ ִמּצַ
ָבִטים  ְ ַהׁשּ ָאר  ׁשְ ל  ּכָ ַעל  ּוֶמֶלְך  יט  ּלִ ׁשַ הּוא  ְיהּוָדה 

ַצְלֵאל, ּוִמּמֶ  ן. ּבְ ּכָ ׁשְ ל ַהּמִ ִהְתִקין ֶאת ּכָ ּנּו ָיָצא ִמי ׁשֶ
ֵצל ֵאל? ֶזה ָיִמין .  הֱ  ֵצל ֵאל. ּוִמיהּו ּבְ ְרׁשּוָה ּבְ ֵרי ּפֵ
ד ֶזה ִהְתִקין ַהּכֹל, ְוָיַרׁש ָחְכָמה ַלֲעׂשֹות  וְ  עֹוד, ִמּצַ

ה. ל ַמֲעׂשֶ  ּכָ

  

לח) .36 ה  (שמות  ְלַמּטֵ חּור  ֶבן  אּוִרי  ן  ּבֶ ּוְבַצְלֵאל 
ּדְ  ַמר,  ִאּתְ ָהא  ְיהּוָדה,  י  ִרּבִ ָאַמר  ְוגֹו'.  ָהא  ְיהּוָדה 

ּקּוָנא   ּתִ ַאְתִקין  ְוִאיהּו  ֲהָוה,  יִמיָנא  ּדִ ְטָרא  ִמּסִ ַצְלֵאל  ּבְ
יְ  ָהא  ּדְ ְותּו,  א.  כֹּלָ ַעל ּדְ א  ּוַמְלּכָ יָטא  ּלִ ׁשַ ִאיהּו  הּוָדה 

בָ  ׁשְ ַאר  ׁשְ ל  ל  ּכָ ּכָ ַאְתִקין  ּדְ ַמאן  ָנַפק  יּה  ּוִמּנֵ ִטין, 
ֵצל ֵאל, וּ  ַצְלֵאל, ָהא אּוְקמּוָה, ּבְ ָנא. ּבְ ּכְ ַמאן ִאיהּו ַמׁשְ

א,  א ַאְתִקין ּכֹּלָ ְטָרא ּדָ א ְיִמיָנא. ְותּו, ִמּסִ ֵצל ֵאל. ּדָ ּבְ
ל ֲעִביָדא.  ְוָיִרית ָחְכְמָתא ד ּכָ  ְלֶמְעּבַ

אֲ  .37 ן  ּבֶ ָאֳהִליָהב  ֶזהּו  ְוִאּתֹו  ָדן.  ה  ְלַמּטֵ ִחיָסָמְך 
ה ׁשֶ ַהּקָ ין  ַהּדִ ד  ִמּצַ ֶזהּו  ֹמאל,  ְ ַהׂשּ ד  , (ַהָּקדֹוׁש) ִמּצַ

ּפֵ ַוהֲ  ה ֵרי  ַנֲעׂשָ ֵאּלּו  ְצָדִדים  ֵני  ְ ִמׁשּ ֲהֵרי  ׁשֶ ְרׁשּוָה 
ין  ֶהם ִלְהיֹות ּבֵ ר ּבָ ֵ ֶהם ְלִהְתַקׁשּ ן ּבָ ּקֵ ן ְוִהְתּתַ ּכָ ׁשְ ַהּמִ

ֹמאל, ַוֲהֵרי נִ  ֵאר ּוֵפְרׁשּוָה.ָיִמין ּוׂשְ  ְתּבָ
  

א ִאיהּו  .37 ן, ּדָ ה ּדָ ן ֲאִחיָסָמְך ְלַמּטֵ ְוִאּתֹו ָאֳהִליָאב ּבֶ
ִדיָנא ִמּסִ  ּדְ ְטָרא  ִמּסִ ִאיהּו  א  ּדָ ָמאָלא,  ׂשְ ּדִ ְטָרא 

ָיא, ֵרין ִסְטִרין   (נ''א קדישא) ַקׁשְ ָהא ִמּתְ ְוָהא אּוְקמּוָה, ּדְ
ְואִ  ָנא,  ּכְ ַמׁשְ ִאְתָעִביד  ין,  ָרא ִאּלֵ ְ ְלִאְתַקׁשּ הּו,  ּבְ ן  ּקַ ְתּתָ

ַמר  ִאּתְ ְוָהא  ָמאָלא,  ּוׂשְ ְיִמיָנא  ין  ּבֵ ְלֶמֱהֵוי  הּו,  ּבְ
 ְקמּוָה. ְואוּ 

Exodus 38:22 

“ ֹמֶׁשה-ִצָּוה ְיהָוה ֶאת-ֲאֶׁשר-חּור, ְלַמֵּטה ְיהּוָדה, ָעָׂשה, ֵאת ָּכל-אּוִרי ֶבן-ּוְבַצְלֵאל ֶּבן .” 
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“Now Bezalel the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah, made all that YHVH 
had commanded Moses.” 
The name Bezalel, “בצל אל”, means ‘in the shadow of God’. The last two letters ‘אל’ are 
one of God’s name that represents the aspect of Chessed and the Right column. 
Bezalel was also from the tribe of Yehuda, who was a king and leader of all the tribes. 
His purity, strong roots, and the soul, that was from the Right column, enabled him 
to channel the Light in his work of building the Holy Tabernacle. 
Exodus 38:23 
“ ַלַעת ַהָּׁשִני, ּוַבֵּׁשׁשָחָרׁש ְוֹחֵׁשב; ְוֹרֵקם, ַּבְּתֵכֶלת ּוָבַאְרָּגָמן, ּוְבתֹו–ָדן-ֲאִחיָסָמ� ְלַמֵּטה-ִליָאב ֶּבןְוִאּתֹו, ָאהֳ  ” 
“With him was Oholiab the son of Ahisamach, of the tribe of Dan, an engraver and a 
skillful workman and a weaver in blue and in purple and in scarlet material, and fine 
linen.” 
Oholiav assisted him and he was from the tribe of Dan, a name that represents 
judgment and Left column. 
The two sides needed to work together in order to have the Holy Tabernacle in the 
middle, channeling the Light to the world in balance. 
Because the world of correction is in a state of temporary existence, it must have 
movement. It happens when desires and ‘laws’ are expressed in the world. God 
‘commanded’ Moses and he chose the right people to do complete the important task. 
The Torah ‘laws’ are the purest form of judgment and when we follow them we are 
able to bring Light and ‘movement’, which are the aspect of life to the world. 
God started the process of Creation by creating a big desire. This desire was the empty 
space that was created when the Light distanced itself from the middle point. That 
was the creation of the Left of all left. This empty space with ‘lack’ of Light ‘invites’ the 
Light to return into space in a process that defined the Ten Sefirot, time and all that 
followed. 
This is the deep secret of ‘יוצר אור ובורא חושך’, ‘form light and create darkness.’. It would 
be too long to explain this aspect in this short study. 
Without desire, a person would gradually die inside until ‘darkness’ would take over 
his soul. Pain and lack of Light in a person’s life allow darkness to get a stronger hold 
and negative influence that could be transformed when desiring the Light. 
The ideal state of existence in this world until the final correction is to work on our 
desires, making them pure to the point where all we desire is just more Light. Pain 
and suffering will also take the shape of Light and the pain will become just another 
experience of Light. That is the balance of Right and Left that will enable us to survive 
the fight against darkness. We will see the end of the aspect of time as we know it. 
There will be no longer a ‘temporary’ state of existence. 

 

ְוָאַמר, .38 ַתח  מח) ּפָ ְמׂשֹוׂש  (תהלים  נֹוף  ְיֵפה 
ָרב.  ֶמֶלְך  ִקְרַית  ָצפֹון  ֵתי  ַיְרּכְ ִציֹּון  ַהר  ָהָאֶרץ  ל  ּכָ

כְּ  ּוְרֵאה,  רּוךְ ּבֹא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרא  ּבָ ֶאת ׁשֶ הּוא   
אֶ  ָזַרק  א  ָהעֹוָלם,  ּסֵ ּכִ ַחת  ִמּתַ ָדה  ִנְכּבָ ַאַחת  ֶבן 

ל   הֹום, ְורֹאׁש ֶאָחד ׁשֶ ע אֹוָתּה ַעד ַהּתְ ּקַ ְכבֹודֹו ְוׁשִ
ַאֵחר   ְורֹאׁש  הֹומֹות,  ַהּתְ תֹוְך  ּבְ ָנעּוץ  ֶאֶבן  אֹוָתּה 

ה  ְלַמְעָלה, ְואֹותֹו ָהרֹאׁש ָהַאֵחר ָהֶעלְ  יֹון הּוא ְנֻקּדָ
ם  ֹוָנה)ְלי(עֶ  ַאַחת ָ ּוִמׁשּ ָהעֹוָלם,  ז  ֶמְרּכַ ּבְ עֹוֶמֶדת  ׁשֶ

ָדִדים,  ֹמאל ּוְלָכל ַהּצְ ט ָהעֹוָלם ְלָיִמין ְוִלׂשְ ֵ ׁשּ ִהְתּפַ

  

ְוָאַמר, .38 ַתח  מח) ּפָ ל   (תהלים  ּכָ ְמׂשֹוׂש  נֹוף  ְיֵפה 
א ֲחֵזי,  ֵתי ָצפֹון ִקְרַית ֶמֶלְך ָרב. ּתָ ָהָאֶרץ ַהר ִצּיֹון ַיְרּכְ

ד בָּ  י ַחד ַאְבָנא ּכַ ּדֵ ִריְך הּוא ָעְלָמא, ַאׁשְ א ּבְ ָרא קּוְדׁשָ
ְיָקֵריּה,   ְרֵסי  ּכֻ חֹות  ִמּתְ יָרא  הֹוָמא, ַיּקִ ּתְ ַעד  ַקע  ְוׁשָ

ַאבְ  ַההּוא  ּדְ ֲחָדא  א  א  ְוֵריׁשָ ְוֵריׁשָ הֹוֵמי,  ּתְ ּגֹו  ָנִעיץ  ָנא 
ָאה, ִאיהּו ַחד א ַאֲחָרא ִעּלָ א, ְוַההּוא ֵריׁשָ   ַאֲחָרא ְלֵעיּלָ

ָעְלָמא,  (עילאה) ְנקּוָדה ּדְ ֶאְמָצִעיָתא  ּבְ יָמא  ַקּיְ ּדְ
ּוְלָכל   ָמאָלא  ּוׂשְ ִליִמיָנא  ָעְלָמא  ט  ׁשַ ִאְתּפָ ן  ּמָ ּוִמּתַ
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ֶאֶבן   ְואֹוָתּה  ז,  ְרּכָ ַהּמֶ ת  ְנֻקּדַ אֹוָתּה  ּבְ ְוִהְתַקיֵּם 
ִנשְׁ  ּנָה  ּמֶ ּמִ ׁשֶ ִתיָּה,  ְ ַהׁשּ ֶאֶבן  ָהעֹוָלם ִנְקֵראת  ל  ּתָ

ָדִד  ַהּצְ ִתיָּ''ה  ְלָכל  ׁשְ ת  - ים. עֹוד  דֹוׁש   ׁשָ ַהּקָ ָי''ּה. 
ָהעֹוָלם   ְיסֹוד  ִלְהיֹות  אֹוָתּה  ם  ׂשָ הּוא  רּוְך  ּבָ

ַלת ַהּכֹל.  ּתָ  ְוַהׁשְ

ַהִהיא   ּבְ ים  ְוִאְתָקּיָ ְוַהִהיא ִסְטִרין,  ֶאְמָצִעיָתא,  ְנקּוָדה 
ְלָכל   ָעְלָמא  יל  ּתִ ִאׁשְ ִמָנּה  ּדְ ה,  ִתּיָ ׁשְ ִאְתְקֵרי  ַאְבָנא 

א   (ויחי רל''א ע''א) ין. ּתוּ ִסְטִר  ת ָי''ּה, קּוְדׁשָ ''ה, ׁשָ ִתּיָ ׁשְ
ִתילּו   ּוׁשְ ָעְלָמא  ּדְ ְיסֹוָדא  ְלֶמֱהֵוי  ָלּה  י  ּוֵ ׁשַ הּוא  ִריְך  ּבְ

א.  כֹּלָ  ּדְ
Psalms 48:3 
 ”ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ָּכל ָהָאֶרץ ַהר ִצּיֹון ַיְרְּכֵתי ָצפֹון ִקְריַת ֶמֶל� ָרב“
“Beautiful in elevation, the joy of the whole earth, Is Mount Zion in the far north, The 
city of the great King.” 
When God created the world, he threw one stone from under his throne and sank it 
into the abyss. 
One head of this stone is in the depth of the abyss, and the other head is high above. 
The supreme head is a dot that stands in the middle of the world. From that point, the 
world spread to the right, left and in all directions. The middle point is called ‘ֶאֶבן ַהְּׁשִתָּיה’ 
‘The Drinking Stone.’ It is the root of the whole world that spreads in all directions. 
  

ָטה ָהָאֶרץ ְסִביב אֹוָתּה   .39 ְ ׁשּ ה ְגָוִנים ִהְתּפַ לֹׁשָ ׁשְ ּבִ
ִראׁשֹוָנה   טּות  ְ ׁשּ ִהְתּפַ ה.  ה, ְנֻקּדָ ְנֻקּדָ אֹוָתּה  ְסִביב 

ל ַצחּות ְוַזּכוּ  ם ֵהם.  ּכָ ם ֵהם עֹוְמִדים, ְוׁשָ ת ָהָאֶרץ ׁשָ
אֹוָתּה  וְ  ְסִביב  ָהָאֶרץ  ל  ּכָ ַעל  ְלַמְעָלה  עֹוֶמֶדת  זֹו 

טּות   ְ ׁשּ ִניָּה ְסִביב אֹוָתּה ִהְתּפַ טּות ׁשְ ְ ׁשּ ה. ִהְתּפַ ְנֻקּדָ
אוֹ  ם ַצחּות ְוַזּכּות ּכְ ָתּה ִראׁשֹוָנה,  ִראׁשֹוָנה, ֵאין ׁשָ

צַּ  ק ְוַצח ּבַ ל  ֲאָבל הּוא ּדַ ל ֶהָעָפר יֹוֵתר ִמּכָ חּות ׁשֶ
ָאר ָעפָ  ְך ׁשְ ית ִהיא חֹׁשֶ ִליׁשִ טּות ׁשְ ְ ׁשּ ר ַאֵחר. ִהְתּפַ

ּוְסִביב ֶזה עֹוְמִדים ֵמי  ם,  ּלָ ִמּכֻ ְוַגּסּות ֶהָעָפר יֹוֵתר 
אֹוָת  ׁשֶ ִנְמָצא  ָהעֹוָלם.  ל  ּכָ ּסֹוֵבב  ׁשֶ ּה ָהאֹוְקָינֹוס 

הַ  ְוָכל  ז,  ְרּכָ ּמֶ ּבַ עֹוֶמֶדת  ה  ל ְנֻקּדָ ׁשֶ ָוִנים  ּגְ
ל ָהעֹולָ  טּות ׁשֶ ְ ׁשּ  ם ְסִביָבּה.ַהִהְתּפַ

  

ע''ב) .39 רכ''ב  ַאְרָעא  (דף  ַטת  ְ ׁשּ ִאְתּפַ ְווִנין  ּגַ ְתַלת  ּבִ
ַקְדָמָאה,  טּוָתא  ְ ׁשּ ִאְתּפַ ְנקּוָדה,  ַההּוא  ּדְ ַסֲחָרֵניּה 
ַאְרָעא  ל ָצחּוָתא ּוְזכּוָתא ּדְ ַההּוא ְנקּוָדה, ּכָ ַסֲחָרֵניּה ּדְ

ל  ַקיְּ  א ַעל ּכָ יָמא ְלֵעיּלָ ן ִאיהּו. ְוַהאי ַקּיְ ן, ְוַתּמָ ּמָ יָמא ּתַ
ְנָייָנא, ַאְרָעא ַסחֲ  טּוָתא ּתִ ְ ׁשּ ַההּוא ְנקּוָדה. ִאְתּפַ ָרֵניּה ּדְ

ִאיהּו  ָלאו  ַקְדָמָאה,  טּוָתא  ְ ׁשּ ִאְתּפַ ַההּוא  ּדְ ַסֲחָרֵניּה 
ִאיהוּ  ֲאָבל  ַקְדָמָאה,  ַההּוא  ּכְ ְוָזּכּוָתא  ִקיק    ָצחּוָתא  ּדָ

ַאר ָעָפר ַאֲחָרא.  ל ׁשְ יר ִמּכָ ַעְפָרא, ַיּתִ ָצחּוָתא ּדְ ְוַצח ּבְ
יר ִאְת  ַעְפָרא ַיּתִ ִליָתָאה, ִאיהּו ָחׁשּוְך ְוָגסּו ּדְ טּוָתא ּתְ ְ ׁשּ ּפַ

א  ַיּמָ ּדְ ַמִיין  ַקְייִמין  ַהאי,  ּדְ ְוַסֲחָרֵניּה  הּו,  ּלְ ְמּכֻ
ָעְלָמא.   ל  ּכָ ַאְסַחר  ּדְ ינֹוס,  אֹוְקּיָ ַההּוא ּדְ ּדְ ַכח  ּתְ ִאׁשְ

ְווִנין  ּגַ הּו  ְוֻכּלְ ֶאְמָצִעיָתא,  ּבְ יָמא  ַקּיְ ְנקּוָדה 
ָעְלָמא ַסֲחָרֵניּה. טּוָתא ּדְ ׁשָ ִאְתּפְ  ּדְ

Around the middle point, the world spread in three colors. The first spread had all the 
fine and pure levels of the world. The second spread was around the first one, and it 
was a little bit condensed and not as fine and pure as the first one. The third spread 
was of darkness and dense land. Around it was the water of the ocean surrounding 
the whole world. 
Lesson; 
Tikunei Zohar explains that the word “In the Beginning”,”ברא שית” means ‘Created Six’ 
about the six days of Creation. The seventh is Shabbat, Machut represented by the 
letter הH. 
The three letters ‘שית’ + the letter ‘ה’ make the word ‘שתיה’ ‘Drinking.’ 
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The Hebrew letters are called ‘stones’ because they are the building blocks of this 
world. The letter Yod י is the ‘stone’ that is referred by the Zohar. It comes from the 
letters שית of the first word of the Torah that represents the entire Creation. The letter 
 is constructed from three Yods extended as the letter Vav, and it represents the three ש
columns. The ת is the last letter of the Alef-bet and it represents Malchut. 
From the point/head that the Yod reached Malchut, the whole world was founded. 
That point is called “The Drinking stone,” “אבן השתיה.” Scientists describe this point as 
the middle point of the Big Bang theory. 
The letters שת mean base, foundation and the י Yod with the numerical value of 10 
represents the Light that emanates from Keter through the evolvement of 10 Sefirot. 

טּות ִר  .40 ְ ׁשּ יִהְתּפַ ׁש, ְוָכל  אׁשֹוָנה הּוא ּבֵ ְקּדָ ת ַהּמִ
ּלֹו  ׁשֶ ּקּון  ּתִ אֹותֹו  ְוָכל  ַוֲעָזרֹות,  ֵהיָכלֹות  אֹוָתם 
ּוְפִניָמה.  ֵמַהחֹומֹות  ָהִעיר  ְוָכל  ַלִים,  ִוירּוׁשָ

ִניָּה   טּות ׁשְ ְ ׁשּ ל ֶאֶרץ ִישְׂ   -ִהְתּפַ ה  ּכָ ׁשָ ִהְתַקּדְ ָרֵאל ׁשֶ
ִלישִׁ  ׁשְ טּות  ְ ׁשּ ִהְתּפַ ה.  ָ ְקֻדׁשּ ָאר  ּבִ ׁשְ ל  ּכָ הּוא  ית 

ָהעַ  ָאר  ׁשְ ב  מֹוׁשָ ית  ּבֵ ְמקֹום  ְוָים  ָהָאֶרץ,  ים,  ּמִ
ּסֹוֵבב ַהּכֹל.   ָהאֹוְקָינֹוס ׁשֶ

  

ְוָכל   .40 א,  ׁשָ ַמְקּדְ י  ּבֵ ִאיהּו  ַקְדָמָאה  טּוָתא  ְ ׁשּ ִאְתּפַ
וַ  ֵהיָכִלין  יֵליּה, ִאיּנּון  ּדִ ּקּוָנא  ּתִ ַההּוא  ְוָכל  ֲעָזרֹות, 

ם,   ַל  טּוָתא  ִוְירּוׁשָ ְ ׁשּ ִאְתּפַ ּוְלגֹו.  ּוָרא  ִמׁשּ ָמָתא  ְוָכל 
ְנָייָנא, ה.    ּתִ ָ ְקדּוׁשּ ּבִ ת  ׁשַ ִאְתַקּדְ ּדְ ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ ל ַאְרָעא  ּכָ

ַאר ַאְרָעא, ֲאָתר  ל ׁשְ ִליָתָאה, ִאיהּו ּכָ טּוָתא ּתְ ְ ׁשּ ִאְתּפַ
מוֹ  י  ָסֲחָראּבֵ ּדְ ינֹוס  אֹוְקּיָ ּדְ א  ְוַיּמָ ין.  ַעּמִ ַאר  ׁשְ ּדִ  ְתָבא 
א.   ּכֹּלָ

The first expansion out of the Light from the Middle point is the Holy Temple, all 
its chambers that support the middle point, and the city of Jerusalem, inside the 
walls that surround her. 

The second spread of light is the Land of Israel that was sanctified with special 
holiness. 
The third spread of light was to the lands of all other nations, and the sea that 
surrounds all. 

 

ּסֹוְבִבים  .41 ׁשֶ ָהַעִין  ּגֹוֵני  ֶזה  ּסֹוד  ׁשֶ ְרׁשּוָה  ּפֵ ַוֲהֵרי 
ַמְר  הּוא  ׁשֶ ָהַעִין,  ז  ֶמְרּכַ ל  ׁשֶ ה  ְנֻקּדָ ל  אֹוָתּה  ׁשֶ ֶאה 

ָאַמְרנּו  ׁשֶ ז  ְרּכָ ַהּמֶ ת  ְנֻקּדַ אֹוָתּה  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהַעִין,  ל  ּכָ
קֶֹדׁש   ית  ּבֵ עֹוֵמד  ם  ְוׁשָ ַהּכֹל,  ל  ׁשֶ ַמְרֶאה  ִהיא  ׁשֶ

ָדשִׁ  ַהּכֹל.  ַהּקֳ ל  ׁשֶ ְרֶאה  ַהּמַ ֵהם  ׁשֶ ְוַכּפֶֹרת  ְוָארֹון  ים 
ל   ּכָ ל  ׁשֶ ְרֶאה  ַהּמַ ִהיא  ה  ְנֻקּדָ אֹוָתּה  ׁשֶ ִנְמָצא 

ל ָהָאֶרץ ָהעֹולָ  תּוב ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ּכָ ם. ְוַעל ֶזה ּכָ
ְיֵפה   ְוגֹו'.  ִציֹּון  ְמחַ   -ַהר  ְוׂשִ ְרֶאה  ַהּמַ ת ָיֶפה אֹותֹו 

ל ַהּכֹל.נֹוף ָהִא  -ַהּכֹל. נֹוף  הּוא ַהיִֹּפי ׁשֶ  יָלן, ׁשֶ

  

ֵעיָנא,  (רכ''ו ע''א) ְוָהא .41 ְווִנין ּדְ א ּגַ ָרָזא ּדָ אּוְקמּוָה, ּדְ
ַסחֲ  אִ ּדְ ּדְ ֵעיָנא,  ּדְ ֶאְמָצִעיָתא  ּדְ ְנקּוָדה  ְלַההּוא  יהּו ָרן 

ֶאְמָצִעיָתא   ְנקּוָדה  ַהִהיא  ּדְ ַגְווָנא  ּכְ ֵעיָנא,  ָכל  ּדְ ֵחיזּו 
ָקָאְמָרן, ּדְ  ית קֶֹדׁש  ּדְ ן ָקִאים ּבֵ א, ְוַתּמָ כֹּלָ ִאיהּו ֵחיזּו ּדְ

כֹ ּדְ ֵחיזּו  ִאיּנּון  ּדְ ְוַכּפֶֹרת,  ְוָארֹון  ים,  ָדׁשִ א.  ַהּקָ ּלָ
א   ּדָ ְוַעל  ָעְלָמא.  ָכל  ּדְ ֵחיזּו  ְנקּוָדה  ַההּוא  ַכח,  ּתְ ִאׁשְ

ל ָהָאֶרץ ַהר   ִתיב, ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ּכָ ִצּיֹון ְוגֹו'. ְיֵפה: ּכְ
ִאיָלָנא ׁשַ  ּדְ נֹוָפא  נֹוף:  א.  כֹּלָ ּדְ ְוֶחְדָוה  ֵחיזּו  ַההּוא  יר  ּפִ

א.  כֹּלָ ִפירּו ּדְ ִאיהּו ׁשְ  ּדְ
The eye has a center point and three areas of color surrounding it. The middle point of 
the eye is the center of the sight of everything. In the center stands the sanctuary of 
the Holy, the Ark, and it’s gold covering. 
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The middle point is the reflection of the whole world, and that explains why King David 
describes Mount Zion as the middle of the everything and the city of the great King, 
who is the Holy One Blessed Be. 
Psalms 48:3 
 ”.ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ָּכל ָהָאֶרץ ַהר ִצּיֹון ַיְרְּכֵתי ָצפֹון ִקְריַת ֶמֶל� ָרב“
“Beautiful in elevation, the joy of the whole earth, Is Mount Zion in the far north, The 
city of the great King.” 
Lesson; 
Zion is the connecting point of Yesod of Malchut. It is called “Mount Zion” because it 
is the higher level where we can see the Light. It is the center of the world. The first 
letter of יסוד, Yessod is Yod to tell us that it includes the light from the highest level. 
The word has a numerical value of 80 to tell us that it is spread from the level of 
Chokmah down with the ability to connect to Malchut. Jerusalem is Malchut and below 
Yesod. 
Jerusalem of the lower level is dark without the light from the ‘Mount of Zion’ that 
brings completion and fulfillment. Without the Holy Temple and the constant flow of 
Light to the world, Jerusalem is ‘sick.’ That is why Jerusalem is a code word for the 
soul’s yearning for the light, feeling sick without it. 
This aspect is revealed from the name itself. 
Jerusalem, ‘ירושלם’ is numerically 586, same as ‘Shofar,’ ‘שופר,’ which is the aspect of 
connection to the upper levels. 
The actual pronunciation of the name is ‘Yerushalayim’ that is normally requires the 
letter Yod י to be present just before the last letter of the name. Instead, we find only 
the ‘chirik’ with is a vowel the comes under the Yod to pronounce it correctly. 
Interesting is that the English word is pronounced like the Hebrew name without the 
missing Yod. 
We find 622 times the incomplete form of the name ‘ירושלם’ and only five times the 
complete and proper form of the name ‘ירושלים’ in the Bible. (tap here for the search 
tool I used) 
The five times the name appears is related to the Holy aspect of Jerusalem. 
The letter Yod י represents the Light from Keter and Chokmah and the name without 
the Yod that appears 622 times in the Bible has the numerical value of the word בכתר, 
‘in Keter,’ revealing where to find the missing Light that Jerusalem, ‘ירושלם’ needs to be 
‘healthy.’ 
The verse expresses the desire of the body (Jerusalem, Malchut) to connect to the Light 
(Yessod) it needs. 
The complete name will come to be when Mashiach removes the negativity from the 
worlds and bring the third and everlasting Holy Temple. 
Our body is the aspect of Malchut, and the soul has the desire to connect to God and 
draw Love and Light from Yessod that is the ‘Beauty and joy of the whole earth’ as the 
verse above expresses. 
Here are few links to additional and important studies related to the flow of the Light 
from Keter to Malchut. 
Link: https://dailyzohar.com/daily-zohar-2576-2/ 
Link: https://dailyzohar.com/daily-zohar-1769/ 
Link: https://dailyzohar.com/daily-zohar-1939/ 
Link: https://dailyzohar.com/daily-zohar-1940/ 
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Direct links to the videos presented in the above DZ studies. 
https://www.youtube.com/watch?v=5dalMIj2JLU 
https://www.youtube.com/watch?v=I6e0tstZRwk 
https://www.youtube.com/watch?v=TwqAzChGbk4 

ל   .42 ׁשֶ ְרֶאה  ְוַהּמַ ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ ַהיִֹּפי  ּוְרֵאה,  ּבֹא 
ְוהּוַקם  ְבָנה  ּנִ ׁשֶ ַעד  עֹוָלם,  ּבָ ִנְרָאה  לֹא  ָהעֹוָלם 

ן ְוִנְכַנס ָהָארֹון ְלת ּכָ ׁשְ ָעה ַהּמִ ֹוְך ַהּקֶֹדׁש. ֵמאֹוָתּה ׁשָ
ן ָהעֹוָלם,   ּקֵ עֹוָלם ְוִהְתּתַ ל ּבָ ל ַהּכָ ְרֶאה ׁשֶ ִנְרָאה ַהּמַ

ַעד   ְוהֹוְלִכים ָארֹון,  ּוְבאֹותֹו  ן  ּכָ ִמׁשְ אֹותֹו  ּבְ
ְמַחת  ׂשִ נֹוף  ְיֵפה  ִהיא  ׁשֶ ה  ְנֻקּדָ ְלאֹוָתּה  יִעים  ּגִ ּמַ ׁשֶ

ָאז   ם,  ְלׁשָ יעּו  ִהּגִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ָהָארֹון  ַהּכֹל.  ַתח  ּפָ
קלב) ְוָאַמר, ּפֹה  (תהלים  ַעד  ֲעֵדי  ְמנּוָחִתי  זֹאת 

יִתיָה. י ִאּוִ ב ּכִ  ֵאׁשֵ

  

ֲחֵזי .42 א  ָלא  ּתָ ָעְלָמא,  ּדְ ְוֵחיזּו  ָעְלָמא,  ּדְ ִפירּו  ׁשְ  ,
ָנא, ְוָעאל  ּכְ ַקם ַמׁשְ ֵני ְוִאּתְ ִאְתּבְ ָעְלָמא, ַעד ּדְ ִאְתָחֵזי ּבְ

מֵ  א.  קּוְדׁשָ ְלגֹו  ֵחיזּו ֲארֹוָנא  ִאְתָחֵזי  ֲעָתא,  ׁשַ ַהִהיא 
ַההּוא  ּבְ ְוַאְזֵלי  ָעְלָמא,  ן  ּקַ ְוִאְתּתָ ָעְלָמא,  ּבְ א  כֹּלָ ּדְ

נָ  ּכְ ְנקּוָדה  ַמׁשְ ְלַהִהיא  ָמֵטי  ּדְ ַעד  ֲארֹוָנא,  ּוְבַההּוא  א 
ֵדין  ָמטּו ְלָהָתם ּכְ יָון ּדְ א. ּכֵ כֹּלָ ִאיִהי ְיֵפה נֹוף ֶחְדָוה ּדְ ּדְ

ְואָ  ֲארֹוָנא  ַתח  ֲעֵדי  (תהלים קלב) ַמר,ּפָ ְמנּוָחִתי  זֹאת 
יִתיָה.  י ִאּוִ ב ּכִ  ַעד ּפֹה ֵאׁשֵ

The beauty of the world was not shown in the world until the Tabernacle erected and 
the Ark entered the sanctuary. The Shechina came to the middle point that is inside 
the Tabernacle that is called ‘The beauty and joy of the whole earth’ (Psalms 48:3). The 
Ark then opens and says; 
Psalms 132:14 
 ”זֹאת ְמנּוָחִתי ֲעֵדי ַעד ֹּפה ֵאֵׁשב ִּכי ִאִּוִתיהָ “
“This is My resting place forever; Here I will dwell, for I have desired it.” 

אֹותֹו בִּ ַר  .43 ָאְמָרה  ַהזֶּה  סּוק  ַהּפָ ָאַמר,  יֵיָסא  י 
ְקּדָ  ית ַהּמִ ְבָנה ּבֵ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָרֵאל ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ׁש ְוִנְכַנס ּכְ

רּוְך   ּבָ דֹוׁש  ִחְזִקיָּה ָאַמר, ַהּקָ י  ַרּבִ ָהָארֹון ִלְמקֹומֹו. 
ָרֵאל  ׂשְ יִּ ׁשֶ ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ַעל  אֹותֹו  ָאַמר  הּוא 

ים ב   עֹוׂשִ רּוְך הּוא יֹוׁשֵ דֹוׁש ּבָ ֲהֵרי ָאז ַהּקָ ְרצֹונֹו, ׁשֶ
ּוְבָרָכה ָהעֹוָלם,  ַעל  ְוָחס  ְכבֹודֹו  א  ּסֵ ּכִ לֹום    ַעל  ְוׁשָ

ַוֲחִביבּות ַהּכֹל ִנְמָצִאים. ְוָאז ָאַמר, זֹאת ְמנּוָחִתי 
 ֲעֵדי ַעד.

  

ָרֵאל ָאְמָרה  .43 ֶנֶסת ִיׂשְ י ֵייָסא ָאַמר, ַהאי ְקָרא ּכְ ִרּבִ
ֲארוֹ לֵ  ְוָעאל  א,  ׁשָ ַמְקּדְ י  ּבֵ ֵני  ִאְתּבְ ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ָנא יּה, 

ה ָאַמר, קוּ  י ִחְזִקּיָ ִריְך הּוא ָאַמר ְלַאְתֵריּה. ִרּבִ א ּבְ ְדׁשָ
ין ְרעּוֵתיּה,  ָרֵאל ַעְבּדִ ד ִיׂשְ ָרֵאל, ּכַ ֶנֶסת ִיׂשְ ֵליּה, ַעל ּכְ

ִריְך הּוא ָיִתיב ַעל כּ  א ּבְ ֵדין קּוְדׁשָ ָהא ּכְ ּוְרֵסי ְיָקֵריּה, ּדְ
א   כֹּלָ ּדְ ַוֲחִביבּוָתא  לֹום  ְוׁשָ ּוְבָרָכה  ָעְלָמא,  ַעל  יס  ְוָחּיִ

ַכח. ּוְכֵדין ּתְ  ָאַמר זֹאת ְמנּוָחִתי ֲעֵדי ַעד.  ִאׁשְ
Rabbi Yesa says that this verse was said by the Shechina in Malchut when the Holy 
Temple was built and the Ark was put in its place. 
Rabbi Chizkiyah said that when Israel does his will, then the Holy One Blessed be He, 
sits on his throne and has mercy on the world, and peace, love, and blessings is 
available for all. Then he said, “This is My resting place forever.” 
Lesson; 
The middle point of the world is The Torah. It was placed in the Holy Temple and drew 
down the Shechina and the Holy One Blessed Be He. They bring all that is good for us 
if we correctly follow the Torah. 
Each one of us is a small world, and our middle point is the soul and heart. When we 
study Torah with love, we create a unification that draws the Shechina into our lives, 
to benefit us with aspects of mercy, peace, love, and blessings. 
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ִהְתִחילּו   .44 ִנים  ָהֻאּמָ ל  ּכָ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ְרֵאה,  ּוֹבא 
ִהְתִחילּו  ַלעֲ  ׁשֶ ׁש  ַמּמָ ה  ַמֲעׂשֶ נּות, אֹותֹו  ָהֻאּמָ ׂשֹות 

ַמְתִחיִלים   ֵהם  ֵמַעְצמֹו.  ָלם  ִנׁשְ ְוִהיא    -ָהָיה 
ָלנּו?  ִין  ִמּנַ ׁש.  ַמּמָ ִהיא  ה,  ֲעׂשֶ ַהּמַ ֶאת  ִליָמה  ַמׁשְ

ל ֲעֹבַד  ֶכל ּכָ תּוב ַוּתֵ ּכָ ן ֹאֶהל מֹוֵעד. ׁשֶ ּכַ  ת ִמׁשְ
  

ֲעָתא ּדְ  .44 ׁשַ ארְוָתא ֲחֵזי, ּבְ הּו אֹוָמִנין ׁשָ ד  ֻכּלְ ּו ְלֶמְעּבַ
ִאיִהי  ָראן,  ׁשָ ּדְ ׁש  ַמּמָ עֹוָבָדא  ַההּוא  אּוָמנּוָתא, 
ִליַמת   ַאׁשְ ְוִאיִהי  ָראן,  ׁשָ ִאיּנּון  ְרָמּה.  ִמּגַ ִליַמת  ּתְ ִאׁשְ

ְמָנלָ  ׁש,  ַמּמָ ִאיִהי  א,  ל  ֲעִביְדּתָ ּכָ ֶכל  ַוּתֵ יב  ְכּתִ ּדִ ן, 
ן אֶֹהל מֹועֵ  ּכַ  ד. ֲעבֹוַדת ִמׁשְ

Exodus 39:32 

“ ֹמֶׁשה, ֵּכן ָעׂשּו- ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת – ֲעֹבַדת, ִמְׁשַּכן ֹאֶהל מֹוֵעד; ַוַּיֲעׂשּו, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ָּכל–ַוֵּתֶכל  ” 
“Thus all the work of the tabernacle of the tent of meeting was completed, and the 
sons of Israel did according to all that YHVH had commanded Moses; so they did.” 
The Hebrew verse is written in a way that implies that the work of building the 
Tabernacle was done by itself. The Zohar reveals that as the workers start a specific 
task, it was completed by itself. 

 

ֶזה   .45 מֹו  ב) -ּכְ ַמִים  (בראשית  ָ ַהׁשּ ַוְיֻכּלּו 
ִביִעי  ְ יֹּום ַהׁשּ ְוָהָאֶרץ. ְוִאם ּתֹאַמר, ַוְיַכל ֱאלִֹהים ּבַ

ל    - ּכָ ׁשֶ ב  ּגַ ל ָהעֹוָלם, ַאף ַעל  ּכָ ׁשֶ ְך הּוא!  ּכָ אי  ַוּדַ
ל ָהעֹוָלם לֹא  ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ּכָ ְלמּו ּכָ ים ִנׁשְ ֲעׂשִ ַהּמַ

ִקיּוּ  ּבְ ֵלם  ׁשָ ַהיֹּוםָהָיה  א  ּבָ ׁשֶ ַעד  ִביִעי.    מֹו  ְ ַהׁשּ
ים,  ֲעׂשִ ל ַהּמַ ְלמּו ּכָ ִביִעי, ָאז ִנׁשְ ְ א ַהיֹּום ַהׁשּ ּבָ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ
ֶזהּו   ָהעֹוָלם.  ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ּבֹו  ִלים  ְוִהׁשְ
ְמַלאְכּתֹו   ִביִעי  ְ ַהׁשּ יֹּום  ּבַ ֱאלִֹהים  ַוְיַכל  תּוב  ּכָ ׁשֶ

נִ  ֶזה  ּבָ ה.  ָעׂשָ ר  לֲאׁשֶ ּכָ ִקיּּום  ּבְ ַלם,  ה   ׁשְ ַמֲעׂשֶ
ִביִעי. ְ יֹּום ַהׁשּ ה, ְוַעל ֶזה ַוְיַכל ֱאלִֹהים ּבַ ָעׂשָ  ׁשֶ

  

א .45 ַגְווָנא ּדָ ְוָהָאֶרץ.  (בראשית ב) ּכְ ַמִים  ָ ַוְיֻכּלּו ַהׁשּ
ָהִכי   אי  ַוּדַ ִביִעי.  ְ ַהׁשּ יֹום  ּבַ ֱאלִֹהים  ַוְיַכל  יָמא,  ּתֵ ְוִאי 

ָכל ָעְלָמא, ַאף ָכל ֲעִביָד   הּוא, ּדְ ב ּדְ ִלימּו ַעל ּגַ ּתְ ן ִאׁשְ
ִקּיּוֵמיּה,  ִלים ּבְ א ָלא ֲהָוה ׁשְ ל ַחד ְוַחד, ָעְלָמא ּכֹּלָ ּכָ
יֹוָמא  ָאָתא  ַכד  ּדְ ִביָעָאה,  ׁשְ יֹוָמא  ָאָתא  ּדְ ַעד 
יּה  ִלים ּבֵ ל ֲעִביָדן, ְוַאׁשְ ִלימּו ּכָ ּתְ ֵדין ִאׁשְ ִביָעָאה, ּכְ ׁשְ

עָ  ִריְך הּוא  ּבְ א  ִדְכִת קּוְדׁשָ ֲהָדא הּוא  ַוְיַכל  ְלָמא,  יב 
ַהאי,  ה. ּבְ ר ָעׂשָ ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ְ יֹום ַהׁשּ ֱאלִֹהים ּבַ
א ַוְיַכל   ָעַבד, ְוַעל ּדָ א ּדְ ל ֲעִביְדּתָ ִקּיּוָמא ּכָ ִלים ּבְ ּתְ ִאׁשְ

ִביִעי. ְ יֹום ַהׁשּ  ֱאלִהים ּבְ
Similarly, heaven and earth were completed when it first commanded. 
Genesis 2:1 
 ”ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם“
“Thus the heavens and the earth were completed, and all their hosts.” 
The verse that follows raises the question; why it says that the work was completed on 
the Seventh Day? 
Genesis 2:2 
“ ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַוִּיְׁשֹּבת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַוְיַכל ֱא�ִהים ” 
“On the seventh day God completed His work which He had done, and He rested on 
the seventh day from all His work which He had done.” 
The Zohar explains that even though the work of the six days completed, on the 
seventh day God gave its creation the force to exist. 
Lesson; 
The work on the Tabernacle was Holy. The worker, Bezalel, had pure consciousness 
and his thoughts manifested into the material that formed itself according to the 
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original thoughts God planted in his mind. The thoughts of the Creator channeled 
through the pure workers and manifested into the different elements that constructed 
the Tabernacle. 
Exodus 31:2-5 

ְבַדַעת, חּור, ְלַמֵּטה ְיהּוָדה .ָוֲאַמֵּלא ֹאתֹו, רּוַח ֱא�ִהים, ְּבָחְכָמה ּוִבְתבּוָנה ּו-אּוִרי ֶבן-ְרֵאה, ָקָראִתי ְבֵׁשם, ְּבַצְלֵאל ֶּבן
-ן ְלַמּלֹאת, ּוַבֲחֹרֶׁשת ֵעץ; ַלֲעׂשֹות, ְּבָכל. ַלְחֹׁשב, ַמֲחָׁשֹבת; ַלֲעׂשֹות ַּבָּזָהב ּוַבֶּכֶסף, ּוַבְּנֹחֶׁשת .ּוַבֲחֹרֶׁשת ֶאבֶ ְמָלאָכה -ּוְבָכל

ָלאָכהמְ  . 
“See, I have called by name Bezalel, the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah. 
“I have filled him with the Spirit of God in wisdom (Chokmah), in understanding 
(Binah), in knowledge (Daat), and in all kinds of craftsmanship, to think thoughts to 
make in gold, in silver, and in bronze, and in the cutting of stones for settings, and in 
the carving of wood, that he may work in all kinds of craftsmanship.” 
God (YHVH) bestowed on Bezalel Wisdom, understanding and knowledge that are the 
connections to the sefirot of Chokmah, Binah and Daat. Bezalel also received the power 
to manifest thoughts into matter forming the designs God wanted it to be. 
We don’t have the gift Bezalel received for his adherence to the path of God. His name 
 means ‘in the shadow of God.’ Bezalel did everything as instructed by God and בצלאל
he merited to have the gift of manifesting thoughts into matter. 
Rabbi Shimon and other great Kabbalists had mind over matter capabilities because 
they were connected to the Torah with love in all their beings. 
We may not have the level of adherence of purity to have mind over matter, but we can 
reach higher levels of support from YHVH as we follow the ways of the Torah. 
When we start a positive action and include God in our consciousness, we have better 
spiritual support and able to complete the activity as desired. 
Shabbat is the day that brings the Light and the power to manifest into the entire 
week. We rest from work and open ourselves to receive the Light of Binah that is 
revealed on Shabbat. 
Shabbat is the best time to study Zohar and build a larger vessel with light for the 
following week. It may not bring us mind over matter, but it would definitely help us 
do better during the weekdays. 
Don’t miss Zohar’s study on Shabbat. 

ה  .46 ֲעׂשָ ּנַ ה ׁשֶ ל ַמֲעׂשֶ ׁש, ּכָ ְקּדָ ית ַהּמִ ְבָנה ּבֵ ּנִ ּוְכׁשֶ
ָהֻאּמָ   - ֵמַעְצמֹו.  ה  ִהְתִחילֹו  ַנֲעׂשָ ה    -ִנים  ֲעׂשֶ ְוַהּמַ

ם   ּלֵ ּתַ ְוִהׁשְ ִלְפֵניֶהם  ם  ְוִנְרׁשַ ְלֵהָעׂשֹות  ָלֶהם  ִנְרָאה 
תּוב ּכָ ׁשֶ ְרׁשּוָה,  ּפֵ ַוֲהֵרי  א  -(מלכים  ֵמַעְצמֹו. 

בְּ  ו) ִית  לֹאְוַהּבַ ֹנתֹו.  ר    ִהּבָ ֲאׁשֶ ּכַ ִית  ְוַהּבַ ָכתּוב 
ִנשְׁ  הּוא  ׁשֶ ֹנתֹו,  ִהּבָ ּבְ א  ֶאּלָ נּוהּו,  ֵמַעְצמֹו. ּבָ ַלם 

נּוהּו,  ע ִנְבָנה. לֹא ָכתּוב ּבָ ֵלָמה ַמּסָ ְוָכתּוב ֶאֶבן ׁשְ
ה   ָכל ַמֲעׂשֶ א ִנְבָנה, הּוא ֵמַעְצמֹו ִנְבָנה. ְוָכל ּבְ ֶאּלָ

לֵּ  ּתַ הּוא ָקדֹוׁש, ִמׁשְ  ם ֵמַעְצמֹו. ׁשֶ

  

א   .46 ֲעִביְדּתָ ל  ּכָ א,  ׁשָ ַמְקּדְ י  ּבֵ ֵני  ִאְתּבְ ְוַכד 
ָראן,   ׁשָ אּוָמִנין  ִאְתָעִביַדת  ְרָמּה  ִמּגַ ִאיִהי  ִאְתָעִביד,  ּדְ
יַמת   ְוִאְתְרׁשִ ד,  ְלֶמְעּבַ לֹון  ִאְתֲחִזיַאת  א  ְוַעִביְדּתָ

אּוְק  ְוָהא  ְרָמּה.  ִמּגַ ִהיא  ִליַמת  ּתְ ְוִאׁשְ מּוָה, ָקַמְייהּו, 
יב, ְכּתִ ר  מלכים א ו)( ּדִ ֲאׁשֶ ִית ּכַ נֹותֹו. ְוַהּבַ ִהּבָ ִית ּבְ ְוַהּבַ

ִליַמת   ּתְ ִאׁשְ ִאיִהי  ּדְ נֹותֹו.  ִהּבָ ּבְ א  ֶאּלָ ִתיב.  ּכְ ָלא  ֻנהּו  ּבָ
ָלא  נּוהּו  ּבָ ִנְבָנה.  ע  ַמּסָ ֵלָמה  ׁשְ ֶאֶבן  ּוְכִתיב  ְרָמּה.  ִמּגַ

ְרֵמיהּ  ִמּגַ הּוא  ִנְבָנה  א  ֶאּלָ ִתיב.  בְּ ּכְ ְוֵכן  ִנְבָנה,  ָכל   
ִליַמת   ּתְ ִאׁשְ ִאיִהי  א,  יׁשָ ַקּדִ ִאיִהי  ּדְ א  ֲעִביְדּתָ

ְרָמּה.  (דף רכ''ג ע''א)  ִמּגַ
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1 Kings 6:7 

“ תֹוִהָּבנֹ ְוַהַּבִית ְּבִהָּבֹנתֹו ֶאֶבן ְׁשֵלָמה ַמָּסע ִנְבָנה ּוַמָּקבֹות ְוַהַּגְרֶזן ָּכל ְּכִלי ַבְרֶזל לֹא ִנְׁשַמע ַּבַּבִית ּבְ  ” 
“The house, while it was being built, was built of perfect stone prepared at the 
quarry, and there was neither hammer nor ax nor any iron tool heard in the house 
while it was being built.” 
The building of the First Holy Temple was done by itself. The workers started a job, 
and the rest of it was revealed and completed in front of them. They had the tools 
but not use them. When Bezalel thought about an element of the Tabernacle it was 
done without using tools. The work was holy for the Holy, and the connection to an 
instrument of Malchut would lower the level of the Holy Temple. 

 

סּוק ֶזה ָלַמְדנּו,   .47 ן אּוִרי ֶבן חּור. ּפָ ּוְבַצְלֵאל ּבֶ
ָראל ְוָאַמר:   רּוַח ַהּקֶֹדׁש ִהְכִריָזה ָעָליו ְלֵעיֵני ִיׂשְ ׁשֶ

ה ְיהוּ  ן אּוִרי ֶבן חּוִרי ְלַמּטֵ ה ֵאת  ּוְבַצְלֵאל ּבֶ ָדה ָעׂשָ
ן  ּבֶ ָאֳהִליָהב  ְוִאּתֹו  ה.  ֹמׁשֶ ֶאת  ה'  ה  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ

ָאֳהִליָהב  ֲאִחיָסָמךְ  א ָלַמְדנּו ׁשֶ , ַמה זֶּה ְוִאּתֹו? ֶאּלָ
ַצְלֵאל, ְוִעּמֹו  א ִעם ּבְ ה ְלַבּדֹו, ֶאּלָ ה ַמֲעׂשֶ לֹא ָעׂשָ
ְוִאּתֹו   ְוִאּתֹו,  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ה.  ָעׂשָ ֶ ׁשּ ַמה  ל  ּכָ ה  ָעׂשָ
ִמיד,  ָיִמין ּתָ ְכַלל  ֹמאל ּבִ ְ ַהׂשּ ׁשֶ אן  ְלַבּדֹו. ִמּכָ ְולֹא 

תוּ  ּכָ ֶזה  לא) בְוַעל  ִאּתֹו   (שמות  י  ָנַתּתִ ִהּנֵה  ַוֲאִני 
מֹאל.  ֵאת ָאֳהִליָהב. ֶזה ָיִמין ְוֶזה ׂשְ

  

ן אּוִרי ֶבן חּור. ַהאי ְקָרא  (שמות לח) .47 ּוְבַצְלֵאל ּבֶ
ְלֵעיֵניהֹון  ָעֵליּה  ַאְכִריז  א  קּוְדׁשָ רּוַח  ּדְ אֹוִליְפָנא, 

אּוִרי   ן  ּבֶ ּוְבַצְלֵאל  ְוָאַמר  ָרֵאל,  ִיׂשְ ה ּדְ ְלַמּטֵ חּור  ֶבן 
ְוִאּתֹו   ה.  מֹׁשֶ ֶאת  ְיָי'  ה  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ֶאת  ה  ָעׂשָ ְיהּוָדה 
אֹוִליְפָנא,  א  ֶאּלָ ְוִאּתֹו.  ַמאי  ֲאִחיָסָמְך.  ן  ּבֶ ָאֳהִליָאב 
ִעם   א  ֶאּלָ ְלחֹודֹוי,  ּבִ א  ֲעִביְדּתָ ָעִביד  ָלא  ְדָאֳהִליָאב 

ָעַבד.  ּדְ ַמה  ל  ּכָ ָעֵבד  יּה  ְוִעּמֵ ַצְלֵאל,  הּוא   ּבְ ֲהָדא 
ָמאָלא  ׂשְ ּדִ אן  ִמּכָ ְלחֹודֹוי.  ּבִ ְוָלא  ְוִאּתֹו  ְוִאּתֹו,  ִדְכִתיב 
ה  ִהּנֵ ַוֲאִני  ִתיב  ּכְ א  ּדָ ְוַעל  ִדיר.  ּתָ ְיִמיָנא  ְכַלל  ּבִ ִאיִהי 

ְוָדא ְיִמיָנא  א  ּדָ ָאֳהִליָאב,  ֵאת  ִאּתֹו  י  (ר''כ   ָנַתּתִ
ָמאָלא. ע''ב)  ׂשְ

Exodus 38:22,23 
“ ן אּוִרי ֶבן חּור ְלַמֵּטה ְיהּוָדה ָעָׂשה ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת ֹמֶׁשהּוְבַצְלֵאל ּבֶ  ” 
“ ַבֵּׁשׁשְוִאּתֹו ָאֳהִליָאב ֶּבן ֲאִחיָסָמ� ְלַמֵּטה ָדן ָחָרׁש ְוֹחֵׁשב ְוֹרֵקם ַּבְּתֵכֶלת ּוָבַאְרָּגָמן ּוְבתֹוַלַעת ַהָּׁשִני ּו ” 
“Now Bezalel the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah, made all that YHVH 
had commanded Moses.” 
“With him was Oholiab the son of Ahisamach, of the tribe of Dan, an engraver and a 
skillful workman and a weaver in blue and in purple and scarlet material, and fine 
linen.” 
Bezalel did ALL that YHVH commanded Moses. Together with him was Oholiab. Bezalel 
was the aspect of the Right and Oholiab was the aspect of Left. Together they formed 
the balance necessary to channel the light for the building of the Tabernacle. 
Lesson; 
The Torah mentions Bezalel’s grandfather, Hur. ‘Bezalel the son of Uri, the son of Hur.’ 
Hur was very righteous and the son of Miriam, Moses’s sister. He was killed by the 
Erev Rav when he wanted to stop them from going with their plans to create another 
god, the Golden Calf. Bezalel was from a pure line, and so was his soul. He was a 
channel for the Right of Chessed and was able to receive the blessings from God to 
build the Tabernacle. 
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To manifest actions in this world, we need the Left that is an aspect of desire that 
creates and supports the vessel in drawing light. Oholiab joined Bezalel for this 
purpose. 

ד  .48 ּקַ ר ּפֻ ן ָהֵעֻדת ֲאׁשֶ ּכַ ן ִמׁשְ ּכָ ׁשְ ה ְפקּוֵדי ַהּמִ ֵאּלֶ
ל   ָעׂשּו ּכָ יָון ׁשֶ י יֵיָסא ָאַמר, ּכֵ ה ְוגֹו'. ַרּבִ י ֹמׁשֶ ַעל ּפִ

שְׁ  ל כָּ ַהֲחָכִמים ֶאת ַהּמִ ּבֹון ִמּכָ ן, ָצִריְך ְלַהֲחִזיר ֶחׁשְ
ּום   ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ ָמה  בֹו.  ֲעׂשּו  ּנַ ׁשֶ ים  ֲעׂשִ ַהּמַ אֹוָתם 
ְך   ּבֹון, ּכָ ה ֶחׁשְ ָהָיה ַנֲעׂשֶ ׁשֶ ּכְ ּבֹון,  ּבֹון ְוֶחׁשְ ל ֶחׁשְ ּכָ ׁשֶ

ְמקֹומֹו.  ה, ְוִהְתַקיֵּם ּבִ  ִהְתַקיֵּם אֹותֹו ַמֲעׂשֶ
  

ְפק (שמות לח) .48 ה  ַהּמִ ֵאּלֶ ָהֵעדּות  ּוֵדי  ן  ּכַ ִמׁשְ ן  ּכָ ׁשְ
יָון  ּכֵ ָאַמר,  ֵייָסא  י  ִרּבִ ְוגֹו'.  ה  מֹׁשֶ י  ּפִ ַעל  ד  ּקַ ּפֻ ר  ֲאׁשֶ
ְלֶמֲהָדר  ִאְצְטִריְך  ָנא,  ּכְ ַמׁשְ ַית  יא  יַמּיָ ַחּכִ ל  ּכָ ָעְבדּו  ּדְ
ַמאי  יּה.  ּבֵ ִאְתָעֵבידּו  ּדְ ֲעִביָדן  ִאיּנּון  ל  ִמּכָ ָנא,  ּבָ חּוׁשְ

גִ ַטעֲ  ָכלָמא. ּבְ ד ֲהָוה ִאְתַעִביד   ין ּדְ ן, ּכַ ּבָ ן ְוחּוׁשְ ּבָ חּוׁשְ
ים  ְוִאְתָקּיָ ֲעִביָדא,  ַההּוא  ים  ִאְתָקּיָ ָהִכי  ָנא,  ּבָ חּוׁשְ

ַאְתֵריּה.  ּבְ
Exodus 38:21 
“ ן ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהןיָתָמר ּבֶ ְּבַיד אִ  ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ֻּפַּקד ַעל ִּפי ֹמֶׁשה ֲעֹבַדת ַהְלִוִּים ” 
“This is the number of the things for the tabernacle, the tabernacle of the testimony, 
as they were numbered according to the command of Moses, for the service of the 
Levites, by the hand of Ithamar the son of Aaron the priest.” 
The Tabernacle is mentioned twice in this verse to tell us that there are two aspects to 
it. ‘The Tabernacle’ is the holy vessel, which is the constructions and all material 
elements. The ‘tabernacle of the testimony’ is the aspect of the spiritual connection 
between YHVH and the people through the Tabernacle. The ‘testimony’ is God’s 
promise to be with Abraham and his decedents. ‘They were numbered according to the 
command of Moses’, tells us that Moses was the architect and the ‘commander’ 
because he had the ultimate spiritual connection to make the Tabernacle a reality 
using the light of Zeir Anpin and the Shechina. Zeir Anpin brings the Light from above 
and the Shechina from below to make the Tabernacle a perfect tool for spiritual 
unification. 

ְדבּו  וְ  .49 ּנָ ֶ ׁשּ ַמה  ּבְ ְתַרּצּו  ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ם,  ּלָ ּכֻ ָרֵאל  ִיׂשְ
ְוָאז  ּבֹון,  ֶחׁשְ אֹותֹו  ּבְ ִהְתַרּצּו  ְך  ּכָ ם  ּגַ ִראׁשֹוָנה,  ּבָ
אן  אֹותֹו ָרצֹון. ְוָלֵכן ָצִריְך ּכָ ה ּבְ ֲעׂשֶ ל ַהּמַ ִהְתַקיֵּם ּכָ

עֲ  ַהּמַ ִמְתַקיֵּם  ֶזה  ּבָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ּבֹון,  ֵאלֶּ ֶחׁשְ ה.  ה  ׂשֶ
תּוב, וְ  ּפֹוֵסל  ּכָ ּבֹון ׁשֶ א ֶזהּו ֶחׁשְ ה. ֶאּלָ לֹא ָכתּוב ְוֵאּלֶ

ל ָהעֹוָלם, ְוֶזה ִהְתַקיֵּם יֹוֵתר  ּבֹונֹות ׁשֶ ל ַהֶחׁשְ ֶאת ּכָ
ן ְולֹא ְבַאֵחר.  ּכָ ׁשְ ֶזה ִהְתַקיֵּם ַהּמִ ּבָ ם, ׁשֶ ּלָ  ִמּכֻ

  

בְּ  .49 ִאְתְרעּו  ּדְ ָמה  ּכְ הּו  ּלְ ּכֻ ָרֵאל  ְנִד ְוִיׂשְ ּדִ יבּו ָמה 
ַקְד  ָנא, ּוְכֵדין  ּבְ ּבָ ַההּוא חּוׁשְ ִמיָתא, ָהִכי ָנֵמי ִאְתְרעּו ּבְ

א   ּדָ ְוַעל  ְרעּוָתא.  ַההּוא  ּבְ ֲעִביָדא,  ל  ּכָ ים  ִאְתָקּיָ
ים  ִאְתָקּיָ ְבַהאי  ּדִ ִגין  ּבְ ָנא,  ּבָ חּוׁשְ ָהָכא  ִאְצְטִריְך 

ה. ְוֵאּלֶ ִתיב  ּכְ ְוָלא  ִתיב,  ּכְ ה  ֵאּלֶ א   ֲעִביָדא.  ּדָ א    ֶאּלָ
חּוׁשְ  ְוָדא  ִאיהּו  ָעְלָמא,  ּדְ ִנין  ּבָ חּוׁשְ ל  ּכָ ָפִסיל  ּדְ ָנא  ּבָ

ָנא, ְוָלא  ּכְ ים ַמׁשְ ְבַהאי ִאְתָקּיָ הּו, ּדִ ּלְ יר ִמּכֻ ים ַיּתִ ִאְתָקּיָ
ַאֲחָרא.  ּבְ

Moses set the plans and the workers did the work. After the work completed, it was 
time to do the ‘accounting’ of the materials used in the building of the Tabernacle. The 
Zohar (Pekudei #20) tells that the other-side was roaming around the construction site 
of the Tabernacle, looking for opportunities to inject himself and cause some damage 
but he couldn’t find any. The Holy One Blessed be He forced the other-side to be with 
Moses when he did the ‘accounting’ of all the elements of the Tabernacle. Moses is 
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God’s faithful Shepherd and everything was accounted for without flaws. The other-
side had to leave ‘empty-handed’. 
The Zohar adds that counting in a place that is not holy, brings destruction but when 
it comes to the Holy, counting gives it strength and sustainability. 
Lesson; 
Psalms 127:1 
“ ָׁשְוא ָעְמלּו בֹוָניו ּבֹו –ִיְבֶנה ַבִית-ְיהָוה, לֹא-םאִ  ; 

ִעיר, ָׁשְוא ָׁשַקד ׁשֹוֵמר-ִיְׁשָמר-ְיהָוה לֹא-ִאם .” 
“Unless YHVH builds the house, its builders labor in vain. Unless YHVH watches over 
the city, the watchmen stand guard in vain.” 
This verse reminds us that we need a connection to YHVH before we build anything in 
this world. Every atom in this world is in constant motion, using life-force that is the 
thought of the Creator. 
When we build with the proper consciousness, we draw strength and sustainability 
into what we do. 
The other-side couldn’t inflict harm on the building or the builders because they were 
pure channels for the Light of YHVH. 
Counting elements in the level of Malchut force limitation and isolation from the 
Endless Light. The Zohar uses the word ‘destructions’ to what we count. The Hebrew 
word for it is ‘חרבן‘ that comes from the root ‘חרב’ that means ‘dry’. Malchut is in a ‘dry’ 
state when there’s no connection to the flow of the ‘rivers’ from above that sustains us. 
When we count spiritual elements, we strengthen our connection to that spiritual level. 
The word ‘Sefira’ is from the root that one of its meanings is ‘counting’. Our prayers 
are full of sections with a specific count of words, verses, and gematria values. When 
we follow that, we are able to ‘hold’ this spiritual energy and draw it down to our 
‘limited’ world. Count of seven usually related to connection Zeir Anpin and Malchut. 
Counting 10 for the complete level from Chokmah, Binah and Daat to the lower seven 
sefirot. Counting 13 is even higher and it takes us to the concealed head of Keter. We 
find many secrets in the Torah when we read it in skip count of different numbers. 

ַתח ְוָאַמר, .50 יָך חֶֹסן   (שם ב) ּפָ ְוָהָיה ֱאמּוַנת ִעּתֶ
סּוק יא אֹוָצרֹו. פָּ ַעת ִיְרַאת ה' הִ ְיׁשּועֹת ָחְכַמת ָוָד 

ל ָאָדם  ּכָ ִנינּו,  ׁשָ ֲהֵרי  ַהֲחֵבִרים, ֲאָבל  ְרׁשּוהּו  ּפֵ ֶזה 
ָלּה   ִלְקּבַֹע  ְוזֹוֶכה  ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ּתֹוָרה  ּבַ ק  ְתַעּסֵ ּמִ ׁשֶ
דֹוׁש  ַלּקָ ן  ּוֵ ִיְתּכַ ְרצֹונֹו  ׁשֶ ֱאמּוָנה,  ּבֶ ָצִריְך  ים,  ִעּתִ

וֵּ  ִיְתּכַ הּוא,  רּוְך  מַ ּבָ ׁשָ ם  ְלׁשֵ שֶׁ ן  ּום  ִמׁשּ ֱאמּוָנה  ִים, 
ִדין.  ָנה. חֶֹסן ְיׁשּועֹת, ִלְכלֹל ַרֲחִמים ּבְ ּוְ ְלָכְך ִהְתּכַ
ֶזה   ֶזה.  ַעל  ֶזה  ׁשֹוִרים  ה  ֵאּלֶ ֵני  ְ ׁשּ ׁשֶ ָוָדַעת,  ָחְכַמת 

רֹות ֶזה ַעל ֶזה.  ָטִמיר ְוָגנּוז, ְלַהׁשְ

  

ְוָאַמר, .50 ַתח  ֱאמוּ  (ישעיה לג) ּפָ חֹסֶ ְוָהָיה  ָך  ִעּתֶ ן ַנת 
ַמת ָוָדַעת ִיְרַאת ְיָי' ִהיא אֹוָצרֹו. ַהאי ְקָרא ְיׁשּועֹות ָחכְ 

ָנׁש  ר  ּבַ ל  ּכָ ֵניָנן,  ּתָ ָהא  ֲאָבל  יא,  ַחְבַרּיָ אּוְקמּוָה 
ין  ע ִעּתִ ַהאי ָעְלָמא, ְוָזֵכי ְלִמְקּבַ אֹוַרְייָתא ּבְ ק ּבְ ִאְתַעּסָ ּדְ

ְרעוּ  ּדִ ֱאמּוָנה,  ּבֶ ִאְצְטִריְך  יִ ָלּה,  יֵליּה  ּדִ ין ָתא  ּוֵ ְתּכַ
ִגין  ְלקוּ  ּבְ ַמִים,  ׁשָ ם  ְלׁשֵ ין  ּוֵ ִיְתּכַ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  ְדׁשָ

ָוון. חֶֹסן ְיׁשּועֹות, ְלַאְכְלָלא ַרֲחֵמי  ֱאמּוָנה ְלָהִכי ִאְתּכְ ּדְ
א.   א ַעל ּדָ ָראן ּדָ ין ׁשָ ְתֵרין ִאּלֵ ִדיָנא. ָחְכַמת ָוָדַעת, ּדִ ּבְ

א ָטִמיר ְוָגִניז, לְ  אּדָ ָרָאה ּדָ א.  ַאׁשְ  ַעל ּדָ
ה,   -ִיְרַאת ה' ִהיא אֹוָצרֹו   .51 ל ֵאּלֶ ל ּכָ אֹוָצרֹו ׁשֶ

ל אֹוָתם ְנָחִלים,  ְרַאת ה' ַהזֹּו לֹוַקַחת ּכָ יִּ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
ל   ּכָ ה  ּנָ ִמּמֶ יֹּוְצִאים  ּוְכׁשֶ ם.  ְלֻכּלָ אֹוָצר  ית  ְוַנֲעׂשֵ

ם, מֹוִציָאה אֹוָתם בְּ  ּלָ ּכֻ ָנִזים  ּגְ ּבֹון. ִמנַּ אֹוָתם  ִין  ֶחׁשְ
כָּ  ׁשֶ ז) תּובָלנּו?  ּבֹון.   (שיר  ֶחׁשְ ּבְ ֵרכֹות  ּבְ ֵעיַנִיְך 

  

אוֹ  .51 אֹוָצרֹו.  ִהיא  ְיָי'  אִ ִיְרַאת  ָכל  ּדְ ִגין  ָצרֹו  ּבְ ין,  ּלֵ
ְוִאיִהי ּדְ  ַנֲחִלין,  ִאיּנּון  ל  ּכָ ָנִקיט  ְיָי',  ִיְרַאת  ַהאי 

ִאיּנּון  ל  ּכָ ּה  ִמּנָ ָנְפִקין  ְוַכד  הּו.  ְלֻכּלְ אֹוָצר  ִאְתָעִביַדת 
ְמָנָלן.  ָנא.  ּבָ חּוׁשְ ּבְ לֹון  יק  ַאּפִ הּו,  ּלְ ּכֻ ִניִזין  ּגְ

https://dailyzohar.com/


Zohar Pekude  – unedited- not for publishing 

26 DailyZohar.com  
 

ֵרכֹות  ּבְ אֹוָתם  ּומֹוִציָאה  ה,  עֹוׂשָ אי  ַוּדַ ּבֹון  ֶחׁשְ ּבְ
ּבֹון. ֶחׁשְ יָחה ְלהֹוִציא ַהּכֹל ּבְ ּגִ (ּוַמְׁשִקים   ַמִים, ּוַמׁשְ

 ְלֻכָּלם) 
יב, ְכּתִ ז) ּדִ השירים  בְּ ֵעינַ  (שיר  ֵרכֹות  ּבְ ֶחׁשּבֹון. ִיְך 

ַמִים, בְּ  ֵרכֹות  ּבְ ִאיּנּון  יק  ְוַאּפִ ָעִביד,  אי  ַוּדַ ֶחׁשּבֹון 
ָנא. ּבָ חּוׁשְ א ּבְ ָקא ּכֹּלָ ח ְלַאּפָ ּגַ  .(נ''א ואשקו לכלא) ְוַאׁשְ

ְוָלֵכן ִנְקֵראת ֱאמּוָנה, ּוַבּכֹל ִנְקֵראת ֱאמּוָנה,  .52
אן ַאְרנּו. ּוָמה ִאם ּכָ ֹות ֱאמּוָנה  ָצִריְך ְלַהְרא ַוֲהֵרי ּבֵ

ה. ְוַעל לִ   - ה ְוַכּמָ ּמָ ְבֵרי ָהעֹוָלם ַעל ַאַחת ּכַ ָאר ּדִ ׁשְ
ָרֵאל   ִיׂשְ ְלָכל  מֹוִדיַע  ָהָיה  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶזה 
ְוַהּכֹל   ָעׂשּו,  ֶ ׁשּ ַמה  ָכל  ּבְ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ַהּנֱֶאָמנּות  סֹוד 

ֵאר.  ִנְתּבָ

  

א   .52 א ִאְקֵרי ֱאמּוָנה. ּוְבכֹּלָ ִאְקֵרי ֱאמּוָנה, ְוָהא ְוַעל ּדָ
ּומַ  ְלַאֲחָזָאה אֹוִקיְמָנא.  ִאְצְטִריְך  ָהָכא  ִאי  ה 

ה  ּמָ ּכַ ַאַחת  ַעל  ָעְלָמא  ּדְ י  ִמּלֵ ַאר  ִלׁשְ ְמֵהיְמנּוָתא, 
ִריְך הּוא ֲהָוה אֹוַדע ְלהּו  א ּבְ א, קּוְדׁשָ ה. ְוַעל ּדָ ְוַכּמָ

ָראֵ  ִיׂשְ בְּ ְלָכל  יְלהּו,  ּדִ ְמֵהיְמנּוָתא  ּדִ ָרָזא  ַמה ל,  ָכל 
ַמר. א ִאּתְ ָעְבדּו, ְוכֹּלָ  ּדְ

ֶרְך. ָאַמר  .53 ּדֶ י ִיְצָחק ָהיּו הֹוְלִכים ּבַ י יֹוֵסי ְוַרּבִ ַרּבִ
ה   ִהְתַרּצָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ אי  ַוּדַ יֹוֵסי,  י  ַרּבִ
ָרֵאל.   ִיׂשְ ל  ִמּכָ יֹוֵתר  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ַלֲעבֹוַדת  ְבַצְלֵאל  ּבִ

 ֵ ַהׁשּ לֹו,  ָאַמר  ה?  ְרׁשּוָה,  ָלּמָ ּפֵ ַוֲהֵרי  ּגֹוֵרם,  ם 
דֹושׁ  ַהּקָ ָאֶרץ ׁשֶ ּבָ מֹות  ׁשֵ ם  ׂשָ הּוא  רּוְך  ּבָ  
ר  ה   (ְלעֹוֵרר) ְלִהְתַעּטֵ ַמֲעׂשֶ ֶהם  ּבָ ְוַלֲעׂשֹות  ֶהם  ּבָ

תּוב ּכָ עֹוָלם. ֶזהּו ׁשֶ ּמֹות  (תהלים מו) ּבָ ם ׁשַ ר ׂשָ ֲאׁשֶ
ָאֶרץ.  ּבָ

  

י ִיְצָחק ֲהוֹו אַ  .53 י יֹוֵסי ְוִרּבִ י ִרּבִ ָאְרָחא, ָאַמר ִרּבִ ְזֵלי ּבְ
ְבַצְלֵאל , ַוּדַ יֹוֵסי יּה ּבִ ִריְך הּוא ִאְתְרֵעי ּבֵ א ּבְ קּוְדׁשָ אי ּדְ

ָאַמר  ֲאַמאי.  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ִמּכָ יר  ַיּתִ ָנא,  ּכְ ַמׁשְ ַלֲעִביַדת 
ִריְך הּוא  א ּבְ קּוְדׁשָ ִרים, ְוָהא אֹוְקמּוָה, ּדְ ָמא ּגָ ֵליּה, ׁשְ

בְּ  ָמָהן  ׁשְ י  ּוֵ ָראׁשַ ְלִאְתַעּטְ (ס''א   ַאְרָעא, 
הוּ  לאתערא) ָעְלָמא, ּבְ ּבְ א  ֲעִביְדּתָ הּו  ּבְ ד  ּוְלֶמְעּבַ  ,

ִדְכִתיב, הּוא  מו) ֲהָדא  ּמֹות   (תהלים  ׁשַ ם  ׂשָ ר  ֲאׁשֶ
ָאֶרץ.  ּבָ

ד   .54 ִמּצַ ָהָיה  ְיהּוָדה  אן.  ּכָ הּוא  סֹוד  לֹו,  ָאַמר 
ְועַ  יִָּמין,  ּבַ ק  ְוִנְדּבַ ְוָחַזר  ֹמאל,  ְ ֶזה ַהׂשּ ַצד  ּבְ ֶזה  ל 

ן. ִהְת  ּכָ ׁשְ ה ַהּמִ ַצד  ַנֲעׂשָ ק ּבְ ֹמאל, ְוִנְדּבַ ד ׂשְ ִחיל ִמּצַ
ָיִמין.   ַהּכֹל  ה  ְוַנֲעׂשָ ֶזה  ּבָ ֶזה  ִנְכָלל  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָיִמין, 
ָיִמין,   ֶקת ּבְ מֹאל ְוִנְדּבֶ ְ מֹו ֵכן ַהּתֹוָרה ַמְתִחיָלה ִמׂשּ ּכְ

ַהּכֹל  ה  ְוַנֲעׂשֶ ֶזה  ּבָ ֶזה  ִהְתִחיל   ְוִנְכָלל  ְראּוֵבן  ָיִמין. 
ָבִטים  ִמיִָּמין ְוָסָטה   ְ ָאר ַהׁשּ ֹמאל, ְוָנְסעּו ִעּמֹו ׁשְ ִלׂשְ

ְוָסָטה  ִמיִָּמין  ִהְתִחיל  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֹמאל,  ׂשְ ֵהם  ׁשֶ
ֹמאל.   ִלׂשְ

  

ָטר  .54 ִמּסְ ְיהּוָדה  ָהָכא,  ִאיהּו  ָרָזא  ֵליּה,  ָאַמר 
בָּ  ְוִאְתּדַ ר  ְוַאְהּדָ ֲהָוה,  ָמאָלא  א, ׂשְ ּדָ ְוַעל  יִמיָנא.  ּבִ ק 

ִאְת  א  ּדָ ִסְטָרא  ָטר ּבְ ִמּסְ אֵרי  ׁשָ ָנא,  ּכְ ַמׁשְ ָעִביד 
ִליל   ִאְתּכְ ּוְלָבַתר  ְיִמיָנא,  ְסָטר  ּבִ ק  ּבָ ְוִאְתּדַ ָמאָלא,  ׂשְ
א   ּדָ ַגְווָנא  ּכְ ְיִמיָנא.  א  ּכֹּלָ ְוִאְתַעִביד  ָדא,  ּבְ א  ּדָ

בָּ  ְוִאְתּדַ ָמאָלא,  ְ ִמׂשּ אֵרי  ׁשָ יִמיָנא, אֹוַרְייָתא,  ּבִ ק 
ְואִ  ָדא,  ּבְ א  ּדָ ִליל  ְראּוֵבן ְוִאְתּכְ ְיִמיָנא.  א  ּכֹּלָ ְתָעִביד 

ִאיּנּון  יּה  ִעּמֵ ְוַנְטלּו  ָמאָלא,  ִלׂשְ ְוָסָטא  ִמיִמיָנא,  ָרא  ׁשָ
אִרי ִמיִמיָנא  ׁשָ ִגין ּדְ ָמאָלא, ּבְ ִאיּנּון ׂשְ ָבִטין, ּדְ ַאר ׁשְ ׁשְ

ָמאָלא.   ְוָסָטא ִלׂשְ
הִ  .55 ְ ְיהּוָדה  ִמׂשּ ְלָיִמין. ְתִחיל  ְוָסָטה  ֹמאל 

ֹמאל,  ִהְתִחיל   ׂשְ ד  ִמּצַ א  ּבָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֹמאל,  ְ ִמׂשּ
ַהזֶּה. ִהְתִחיל   ד  ּצַ ּבַ ה  ַנֲעׂשָ ן  ּכָ ׁשְ ְוַהּמִ ָיִמין,  ּבְ ק  ְוִנְדּבַ
ַצְלֵאל,   ּבְ ֶזה  ְוַעל  ָיִמין.  ַצד  ּבְ ק  ְוִנְדּבַ ֹמאל  ד ׂשְ ִמּצַ

ה ָעׂשָ ּלֹו,  ׁשֶ ד  ֵמַהּצַ א  ּבָ ן   ׁשֶ ּקֵ ְוִהְתּתַ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת 

  

ָרא  .55 ׁשָ ִליִמיָנא,  ְוָסָטא  ָמאָלא,  ְ ִמׂשּ ָרא  ׁשָ ְיהּוָדה 
ָמאלָ  ׂשְ ָטר  ִמּסְ ָאֵתי  ּדְ ִגין  ּבְ ָמאָלא,  ְ ק  ִמׂשּ ּבָ ְוִאְתּדַ א, 

בְּ  ָנא  ּכְ ּוַמׁשְ יִמיָנא,  אֵרי ּבִ ׁשָ ִאְתָעִביד.  א  ּדָ ִסְטָרא 
א,  ּדָ ְוַעל  ְיִמיָנא,  ְסָטר  ּבִ ק  ּבָ ְוִאְתּדַ ָמאָלא,  ׂשְ ִמְסַטר 
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רּוְך הּוא ָרָצה ּבֹו, ֶאְצלֹו. ַוהֲ  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ְרׁשּוָה ׁשֶ ֵרי ּפֵ
ה ַהזֶּה. ֲעׂשֶ ם ַלּמַ ּלָ  ּוֵבֵרר אֹותֹו ִמּכֻ

ן   ּקַ ָנא ְוִאְתּתָ ּכְ ְטֵריּה, ָעֵבד ַמׁשְ ָאֵתי ִמּסִ ַצְלֵאל ִאיהּו ּדְ ּבְ
קּוְדׁשָ  ּדְ אּוְקמּוָה,  ְוָהא  יּה.  ִאְתְרֵעי ְלַגּבֵ הּוא  ִריְך  ּבְ א 

לֵ  ּוָבִריר  יּה,  א ּבֵ ִמּכֹּלָ ע''ב) יּה  רכ''ג  א   (דף  ַלֲעִביְדּתָ
א.   ּדָ

מֹו   .56 ּכְ ָוַדַעת,  ּוְתבּוָנה  ָחְכָמה  לֹו  ְוָנַתן 
ל   ּכֵ ַהׂשְ ִראׁשֹוָנה  ּבָ ָהָיה  ִעּמֹו  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֲארּוָה,  ּבֵ ׁשֶ

תּוב ּכָ ׁשֶ ב,  לא) ַהּלֵ חֲ  (שמות  ל  ּכָ ֵלב  ּוְבֵלב  ַכם 
י רּוְך הּוא לֹא נֹוֵתן   ָנַתּתִ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ּום ׁשֶ ָחְכָמה. ִמׁשּ

יֵּ ׁשֶ ְלִמי  א  ֶאּלָ ּוֵפְרׁשּוָה  ָחְכָמה  ָחְכָמה,  ּבֹו  ׁש 
י  ַרּבִ ַצְלֵאל.  ּבְ ֵכן  מֹו  ּכְ ְוֵכן  ֵאר,  ְוִנְתּבָ ַהֲחֵבִרים 

ַצְלֵאל   ּבְ ָאַמר,  ְמעֹון  ְוַעל   -ׁשִ לֹו,  ַרם  ּגָ מֹו  ׁשְ
ַצְלֵאל    ָחְכָמתוֹ  ּבְ ה  ּלָ ַהּמִ ְוסֹוד  ְך,  ּכָ ֵצל    -ִנְקָרא  ּבְ

 ֵאל.

  

אּוְקמּוָה. ְוָיַהב ֵליּה ָחְכָמה ּוְתבּוָנה ָוַד  .56 ָמה ּדְ ַעת, ּכְ
יב   ְכּתִ א, ּדִ ִלּבָ ַקְדִמיָתא ָסְכְלָתנּו ּדְ יּה ֲהָוה ּבְ ִעּמֵ ִגין ּדְ ּבְ

קוּ  ִגין ּדְ י ָחְכָמה. ּבְ ל ֲחַכם ֵלב ָנַתּתִ ִריְך  ּוְבֵלב ּכָ א ּבְ ְדׁשָ
יּה  ּבֵ ִאית  ּדְ ְלַמאן  א  ֶאּלָ ָחְכְמָתא,  ָיִהיב  ָלא  הּוא 

ְואּוְקמּוָה ַחבְ  א  ָחְכְמָתא,  ּדָ ַגְווָנא  ּכְ ְוֵכן  ַמר.  ְוִאּתְ יא  ַרּיָ
ִרים ֵליּה,  ֵמיּה ּגָ ַצְלֵאל ׁשְ ְמעֹון ָאַמר, ּבְ י ׁשִ ַצְלֵאל. ִרּבִ ּבְ

ֵצל  ְוַעל ָחְכָמֵתיּה ִאְקֵרי ָהִכי, ְוָרָזא  ַצְלֵאל, ּבְ ה ּבְ ִמּלָ ּדְ
 ֵאל.

ַתח ְואַמר, .57 ן  (שיר ב) ּפָ ֲעֵצי ַהיַַּער ּכֵ ַתּפּוַח ּבַ ּכְ
ִצּלֹו  ּדוֹ  ּבְ ְוגֹו'.  ִהְתִקין    -ִדי  הּוא  ׁשֶ ַצְלֵאל,  ּבְ ַהְינּו 

י.   ְבּתִ ְוָיׁשַ י  ְדּתִ ִחּמַ תּוב  ּכָ ׁשֶ אֹותֹו,  ה  ְוָעׂשָ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ
לָ  ֶנְחָמד  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ה  ׁשֶ ֶחְמּדָ ה  עׂשֶ הּוא  ׁשֶ ּבֹו,  ֶבת  ׁשֶ

ֵצל   ּבְ ֶבת  יֹוׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְכֶנֶסת  ָרֵאל,  ִיׂשְ ִלְכֶנֶסת 
ַצְלֵאל. ָהֵאל  . ְוֶזהּו ּבְ

  

ַתח ְוָאַמר, .57 ַער   (שיר השירים ב) ּפָ ֲעֵצי ַהּיַ ַתּפּוַח ּבַ ּכְ
ַאְת  ִאיהּו  ּדְ ַצְלֵאל,  ּבְ ַהְיינּו  ִצּלֹו:  ּבְ ְוגֹו'.  ּדֹוִדי  ן  ִקין ּכֵ

י.   ְבּתִ ְוָיׁשַ י  ְדּתִ ִחּמַ יב  ְכּתִ ּדִ ֵליּה.  ְוָעִביד  ָנא,  ּכְ ַמׁשְ
ֲחִמיָדא   ָנא  ּכְ ַמׁשְ ָעִביד  ִאיהּדְ ִאיהּו  ּדְ יּה,  ּבֵ ְלֵמיַתב  ּו 

א  ִצּלָ ָרֵאל ָיְתָבא ּבְ ָרֵאל, ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ ִחּמּוָדא ִלְכְנֶסת ִיׂשְ
ַצְלֵאל. ֵאל. ְוָדא ִאיהּו ּבְ  ּדְ

לְ   ּוִפְריוֹ  .58 רֹות  ָמתֹוק  ּפֵ ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ זֶּהּו  ׁשֶ י,  ִחּכִ
תּוב ּכָ ׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ יד) טֹוִבים  ְר  (הושע  ּפֶ י  ּנִ ְיָך  ִמּמֶ

יִקים,  ּדִ מֹות ַהּצַ ה ֵהם ִנׁשְ ִרי? ֵאּלֶ ִנְמָצא. ִמי הּוא ּפְ
אֹותֹו  רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ יו ׁשֶ ִרי ַמֲעׂשָ ֵהם ּפְ ׁשֶ

ֵמֵעֶד  יֹּוֵצא  ׁשֶ ָלעֹוָלם,  ָנָהר  מֹות  ְנׁשָ ְוזֹוֵרק  מֹוִציא  ן 
כָּ  ּום  ּוִמׁשּ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ רֹות  ַהּפֵ ְך ְוֵהם 

ָאַמְרנּו.  מֹו ׁשֶ ְריֹו. ֶזהּו ּכְ  ּפִ

  

ָדא .58 ּדְ י,  ְלִחּכִ ָמתֹוק  ע''ב) ּוִפְריֹו  ִאיהּו  (רי''ד 
יב, ְכּתִ ּדִ ָעְלָמא,  ּבְ ָטִבין  יִרין  ּפֵ ָעִביד    (הושע  ּדְ

ִאיּנּון  יד) ין  ִאּלֵ ִרי.  ּפְ הּוא  ַמאן  ִנְמָצא.  ְרְיָך  ּפֶ י  ּנִ ִמּמֶ
עֹוָבדֹוי   ּדְ א  ִאיּבָ ִאיּנּון  ּדְ יא,  יַקּיָ ַצּדִ ּדְ ָמְתהֹון  ִנׁשְ
ָנִפיק ֵמֵעֶדן, ִאיהּו  ַההּוא ָנָהר ּדְ ִריְך הּוא. ּדְ א ּבְ קּוְדׁשָ ּדְ

פֵּ  ְוִאיּנּון  ְלָעְלָמא,  ָמִתין  ִנׁשְ ְוָזִריק  יק  א  יִר ַאּפִ קּוְדׁשָ ּדְ ין 
ְדָקָאְמָרן.  א ִאיהּו ּכִ ְריֹו. ּדָ ְך ּפִ ִגין ּכָ ִריְך הּוא, ּוּבְ  ּבְ

ִצּלֹו   .59 ן    -ּבְ ּכָ ׁשְ ּקּון ַהּמִ ַצְלֵאל. ְוַעל ֶזה ּתִ ֶזהּו ּבְ
ן   ּבֶ ּוְבַצְלֵאל  ְך,  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ָהָיה.  ַצְלֵאל  ּבְ ְיֵדי  ַעל 

ן אּוִרי   יֹּוֵצא.  ֹור הַ ֶזה א  -אּוִרי ֶבן חּור. ּבֶ ֶמׁש ׁשֶ ֶ ׁשּ
ן אּוִרי  ן חּור  - ּבֶ ן אּוִרי   -ֶזה ָיִמין. ּבֶ ֹמאל. ּבֶ ֶזה ׂשְ

ינֹו  (ֶּבן חּור ֶּבן חּוִרי) ֶבן חּור  ַלם ּבֹו ּדִ . ְוַעל ֶזה ִנׁשְ
ה ָהֵעֶגל.  ַמֲעׂשֵ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ  ׁשֶ

  

א .59 ּדָ ְוַעל  ַצְלֵאל.  ּבְ הּוא  א  ּדָ ִצּלֹו:  קּ   ּבְ ּוָנא  ּתִ
ְך ּוְבַצְלֵאל  ִגין ּכָ ְבַצְלֵאל ֲהָוה. ּוּבְ ָנא ַעל ְיָדא ּדִ ּכְ ַמׁשְ ּדְ
ָנִפיק.   א ּדְ ְמׁשָ ׁשִ א ְנהֹוָרא ּדְ ן אּוִרי, ּדָ ן חּור. ּבֶ ן אּוִרי ּבֶ ּבֶ
ן  ָמאָלא. ּבֶ א ִאיהּו ׂשְ ן חּור, ּדָ א ְיִמיָנא. ּבֶ ן אּוִרי, ּדָ ּבֶ

ן חּור, ִלים  ורי)בן ח  (ס''א בן חור אּוִרי ּבֶ ּתְ א ִאׁשְ ְוַעל ּדָ
ֶעְגָלא. עֹוָבָדא ּדְ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ יָנא ּדְ יּה ּדִ  ּבֵ
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ל ַהזָָּהב ֶהָעׂשּוי   .60 ְתנּו לֹו    -ּכָ ּנָ ָעה ׁשֶ ֵמאֹוָתּה ׁשָ
כֹל   ּבְ ְלָכְך.  ִמּקֶֹדם  ן  ּקֵ ְוִנְתּתַ ָעׂשּוי  ָהָיה  ָרֵאל,  ִיׂשְ

ַהּקֶֹדׁש   ל אוֹ   -ְמֶלאֶכת  ן  ּכָ ּקֵ ְוִנְתּתַ ה  ַנֲעׂשָ ָזָהב  תֹו 
ָכל   ּבְ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ ַהּקֶֹדׁש. ָמה  כֹל ְמֶלאֶכת  ּבְ

ה וְ  ְרּגָ ֵלמּות  ּדַ ֵאין ׁשְ ּה ָזָהב, ׁשֶ ן ּבָ ּקֵ ה ָהָיה ִמְתּתַ ַדְרּגָ
ָכל  ַרֲחִמים ְוִדין, ְוַעל ֶזה ָזָהב ָהָיה הֹוֵלְך ּבְ א ּבְ ֶאּלָ

א ָכל  ּבְ ַהּקֶֹדׁש.  ְקֵראת  ְמֶלאֶכת  ּנִ ׁשֶ ֲעבֹוָדה  ֹוָתּה 
ּכֹל.  ּה ָזָהב, ָזָהב ּבַ  קֶֹדׁש ָהָיה הֹוֵלְך ּבָ

  

לח) .60 הָ  (שמות  ַהּזָ ל  ֲעָתא ּכָ ׁשַ ֵמַהִהיא  ֶהָעׂשּוי.  ב 
ָנא,  ְדַמת ּדְ ן ִמּקַ ּקַ ָרֵאל, ֲהָוה ָעׂשּוי ְוִאְתּתָ ָיֲהבּו ֵליּה ִיׂשְ ּדְ

הֲ  ּדַ ַההּוא  ל  ּכָ ַהּקֶֹדׁש,  ְמֶלאֶכת  כֹל  ִאְתָעִביד  ּבְ ָבא, 
ִגין   ּבְ ַטֲעָמא.  ַמאי  ַהּקֶֹדׁש.  ְמֶלאֶכת  כֹל  ּבְ ן  ּקַ ְוִאְתּתָ

א ְוַדְר  ְרּגָ ְבָכל ּדַ ֵלית  ּדִ ֲהָבא. ּדְ יּה ּדַ ן ּבֵ ּקַ א, ֲהָוה ִאְתּתָ ּגָ
ֲהָבא ֲהָוה ָאִזיל  א ּדַ א ַרֲחֵמי ְוִדיָנא, ְוַעל ּדָ ִלימּו ֶאּלָ ׁשְ

ָכל   ָכל ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש, ּבְ ִאְקֵרי ּבְ א ּדְ ַהִהיא ֲעִביְדּתָ
א.  כֹּלָ ֲהָבא ּבְ ֲהָבא, ּדַ ה ּדַ  קֶֹדׁש, ֲהָוה ָאִזיל ּבָ

א, .61 י ַאּבָ ִבים   ַרּבִ י ִחְזִקיָּה ָהיּו יֹוׁשְ י יֹוֵסי ְוַרּבִ ַרּבִ
א,   י ַאּבָ י ִחְזִקיָּה ְלַרּבִ ּתֹוָרה. ָאַמר לֹו ַרּבִ ְועֹוְסִקים ּבַ

דוֹ  ַהּקָ ׁשֶ רֹוִאים  ָאנּו  ְבִדין ֲהֵרי  רֹוֶצה  הּוא  רּוְך  ּבָ ׁש 
ֵעי  ְלִרׁשְ ין  ּדִ ַמֲאִריְך  ְוהּוא  ֶזה,  ּבָ ֶזה  ְלָעֵרב  ּכֹל  ּבַ

ִא  ק אֹותֹו  ָהעֹוָלם.  ְמַסּלֵ ה  ָלּמָ ִדין,  ּבְ רֹוֶצה  הּוא  ם 
ָבר  ּדָ ּבַ ה ָהִרים ֶנֶעְקרּו  ּמָ ּכַ ִעים? ָאַמר לֹו,  ִמן ָהְרׁשָ

הַ  ה  ּלָ ּגִ ְדָבִרים  ה  ּמָ ּכַ ֲאָבל  ה  ַהזֶּה,  דֹוׁשָ ַהּקְ נֹוָרה  ּמְ
ֶזה.   ּבָ

  

ה ֲהוֹו ַיְתִבין ְוָלעָ  .61 י ִחְזִקּיָ י יֹוֵסי ְוִרּבִ א ִרּבִ י ַאּבָ אן  ִרּבִ
ָהא  א,  ַאּבָ י  ְלִרּבִ ה  ִחְזִקּיָ י  ִרּבִ ֵליּה  ָאַמר  אֹוַרְייָתא,  ּבְ
א,  כֹּלָ ּבְ ִדיָנא  ּבְ ִאְתְרֵעי  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ֲחֵמיָנן 

יֵבי   ְלִאְתָעְרָבא ַחּיָ ּבְ יָנא  ּדִ ָאִריְך  ְוִאיהּו  ָדא,  ּבְ א  ּדָ
ָסִלי ֲאַמאי  ִדיָנא,  ּבְ ִאְתְעֵרי  ִאיהּו  ִאי  ֵליּה ָעְלָמא,  ק 

ה  ִמּלָ ּבְ רּו  ִאְתַעּקְ טּוִרין  ָמה  ּכַ ֵליּה,  ָאַמר  א.  יַבּיָ ֵמַחּיָ
ַהאי.  א ּבְ יׁשָ י ּבּוִציָנא ַקּדִ ּלֵ ין ּגַ ָמה ִמּלִ א, ֲאָבל ּכַ  ּדָ

רֹוֶצה ְראֵ   ּוֹבא .62 רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ין  ַהּדִ ה, 
ַאֲהבָ  עֹוֵרר  ּמְ ׁשֶ ין  ּדִ הּוא  רּור,  ּבָ ין  ּדִ הּוא  ה ּבֹו 

ין  ם ּדִ ּלָ עֹוָלם, ּכֻ ֵהם ּבָ ׁשֶ ִעים, ּכְ ְמָחה. ֲאָבל ָהְרׁשָ ְוׂשִ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ּלֹא רֹוֶצה ּבֹו ַהּקָ ין ׁשֶ ם ּדִ ּלָ ל זֲֻהָמה, ּכֻ ׁשֶ

ָלל. וְ  ִדין  הּוא ּכְ ין ָקדֹוׁש ּבְ ַעל ֶזה לֹא ָצִריְך ְלָעֵרב ּדִ
ה ֵמַעְצמֹו ּומְ  ּלֶ ְתּכַ ּמִ ׁשֶ ל זֲֻהָמה, ַעד  דֹו  ָטֵמא ׁשֶ ַאּבְ

הּוא  ּבֹו,  ׁשֶ זֲֻהָמה  ל  ׁשֶ ין  ּדִ ְואֹותֹו  א,  ַהּבָ ֵמָהעֹוָלם 
ד אֹותֹו ִמן ָהעֹוָלם.   ְמַאּבֵ

  

ִריְך ה .62 א ּבְ קּוְדׁשָ יָנא ּדְ א ֲחֵזי, ּדִ יּה, ְוּתָ ּוא ִאְתְרֵעי ּבֵ
ִריר, יָנא ּבָ יָנא  ִאיהּו ּדִ ַער  (נח ס''ד ע''א) ִאיהּו ּדִ ִאּתְ ּדְ

הּו ְרִחימּו ְוֶחְדוָ  ּלְ ָעְלָמא, ּכֻ ד ִאיּנּון ּבְ א ּכַ יַבּיָ ה. ֲאָבל ַחּיָ
א   יּה קּוְדׁשָ ָלא ִאְתְרֵעי ּבֵ יָנא ּדְ הּו ּדִ ּלְ זּוֲהָמא. ּכֻ יָנא ּדְ ּדִ

ָלל ִריְך הּוא ּכְ יָנא  ּבְ ֵעי ְלִאְתָעְרָבא ּדִ א, ָלא ּבָ . ְוַעל ּדָ
ִאיהּו   זּוֲהָמא, ַעד ּדְ ִדיָנא ִמְסֲאָבא ּדְ א ּבְ יׁשָ ֵצי  ַקּדִ ּתְ ִאׁשְ

ְוַההּוא  ָאֵתי,  ּדְ ָעְלָמא  ִמן  ֵליּה  ּוְלאֹוָבָדא  ְרֵמיּה,  ִמּגַ
ֵביּה ִאיהּו אֹוִביד ֵליּה ֵמָעְלָמא.  זּוֲהָמא ּדְ יָנא ּדְ  ּדִ

וְ  .63 ַתח  צב) ָאַמר,ּפָ ִעים  (תהלים  ְרׁשָ ְפֹרַח  ּבִ
ְמָדם ֲעֵדי עַ  ָ ל ּפֲֹעֵלי ָאֶון ְלִהׁשּ ב ַויִָּציצּו ּכָ מֹו ֵעׂשֶ ד. ּכְ

ְפֹרַח   ּבִ ּוְרֵאה,  ּבֹא  ֲאָבל  ְרׁשּוהּו.  ּפֵ ַהזֶּה  סּוק  ַהּפָ
יֶֹבׁש  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַהזֶּה  ב  ֵעׂשֶ ּכָ ב,  ֵעׂשֶ מֹו  ּכְ ִעים  ְרׁשָ

ָיֵבׁש, כְּ  ָאֶרץ ְוהּוא  ּפֹוֵרַח, ּבָ ּבֹו ַמִים הּוא  ֹוִרים  ׁשּ ׁשֶ
ץ ֵמָחָד  ּצָ ׁש, ְואֹותֹו יֶֹבׁש ּפֹוֵרַח. ּוְכִאיָלן ַהזֶּה ָקצּוץ ׁשֶ

ֵארֹות ְלַצד ֶזה ּוְלַצד ֶזה,   א אֹוָתם ּפְ ְולֹא ַמֲעֶלה ֶאּלָ
עֹוִלים, ּוְלעֹוָלִמים לֹא עֹוֶלה ִאיָלן   ֵהם ֲעָנִפים ׁשֶ ׁשֶ

ִראׁשוֹ  ּבָ ָהָיה  ׁשֶ ִפי  ֶזה ּכְ ְוָכל  ִאיָלן,  ִלְהיֹות  ָנה 
ים ּוֵמַהּכֹל.  ָרׁשִ ָ ְמָדם ֲעֵדי ַעד, ְלָעְקָרם ֵמַהׁשּ ָ  ְלִהׁשּ

  

תַ  .63 ְוָאַמרּפָ צב) ח  מֹו   (תהלים  ּכְ ִעים  ְרׁשָ ְפרַֹח  ּבִ
ְמָדם ֲעֵדי ַעד, ַהאי  ָ ל ּפֹוֲעֵלי ָאֶון ְלִהׁשּ ִציצּו ּכָ ב ַוּיָ ֵעׂשֶ

ֲחזֵ  א  ּתָ ֲאָבל  אּוְקמּוָה,  מֹו  ְקָרא  ּכְ ִעים  ְרׁשָ ְפרַֹח  ּבִ י, 
ְוִאיהּו  ַאְרָעא,  ּדְ יִביׁשּו  ּבִ ִאיהּו  א ּדְ ּבָ ִעׂשְ ַהאי  ב. ּכְ ֵעׂשֶ

ְיִביׁשּו  ְיֵביׁשָ  ְוַההּוא  ַאְפִריַח,  א  ַמּיָ יּה  ּבֵ ָראן  ׁשָ ד  ּכַ א, 
ָסִליק   ְוָלא  ָנִציץ,  ּדְ ְקִציָצא  ִאיָלָנא  ּוְכַהאי  ַרח.  ִאְתּפְ

ֵארֹות, ּפְ ִאיּנּון  א  ִאיּנּון   ֶאּלָ ּדְ א,  ּדָ ְוִלְסַטר  א  ּדָ ִלְסַטר 
הֲ  ד  ּכַ ִאיָלָנא,  ָסִליק  ָלא  ּוְלָעְלִמין  ִקין,  ַסּלְ ּדְ ָוה ַעְנִפין 
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ֲעֵדי  ְמָדם  ָ ְלִהׁשּ א,  ּדָ ְוָכל  ִאיָלָנא.  ְלֶמֱהֵוי  ַקְדִמיָתא  ּבְ
א.  ין ּוִמּכֹּלָ ָרׁשִ ָ  ַעד, ְלַאְעְקָרא לֹון ִמׁשּ

זֶ  .64 ּבָ יֵׁש סֹוד ַאֵחר  רוּ עֹוד  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ְך  ה, ַעל 
ּום   עֹוָלם ַהזֶּה, ִמׁשּ ִעים ּבָ הּוא ַמֲאִריְך ָרְגזֹו ִעם ָהְרׁשָ
ד ָהַאֵחר, ְוָהעֹוָלם  ל ַהּצַ ָהעֹוָלם ַהזֶּה הּוא ֵחֶלק ׁשֶ ׁשֶ
יִקים,  ּדִ ַהּצַ ֵחֶלק  ְוהּוא  ה.  ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ַצד  הּוא  א  ַהּבָ

יִק  ּדִ ַהּצַ ֲעֶטֶרת  ׁשֶ ּבַ בֹו  ִיְהיּו  ִרּבֹוָנם.  ים  ל  ׁשֶ בֹוד  ַהּכָ
ֶנֶגד ֶזה. ֶזה ַצד   ּכְ לּו עֹוְמִדים זֶה  ָדִדים ַהּלָ ַהּצְ ֵני  ּוׁשְ
עֹוֵמד  ֶזה  ֵמא.  ּטָ ׁשֶ ָהַאֵחר  ד  ַהּצַ ְוֶזה  ה,  ָ ֻדׁשּ ַהּקְ
ֶנֶגד ֶזה.  ִעים. ְוַהּכֹל ֶזה ּכְ יִקים, ְוֶזה עֹוֵמד ָלְרׁשָ ּדִ ַלּצַ

ַהצַּ  ֵרי  חֵ ַאׁשְ ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ יִקים  ַהזֶּה, ּדִ עֹוָלם  ּבָ ֶלק 
א.ֶאלָּ  עֹוָלם ַהּבָ  א ּבָ

  

ִריְך   .64 ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ַעל  ַהאי,  ּבְ ִאית  ַאֲחָרא  ָרָזא  ּתּו 
ַהאי  ִגין ּדְ ַהאי ָעְלָמא, ּבְ א ּבְ יַבּיָ ַחּיָ הּוא ָאִריְך רּוְגֵזיּה ּבְ

ִסְטָרא ַאֲחָרא.   ָאֵתי  ָעְלָמא, ִאיהּו חּוָלָקא ּדְ ְוָעְלָמא ּדְ
ְואִ ִאיהּו   ה.  ָ ְקדּוׁשּ ּדִ יא, ִסְטָרא  יַקּיָ ַצּדִ ּדְ חּוָלָקא  יהּו 

ָמאֵריהֹון  ּדְ ְיָקָרא  ּדִ ַעָטָרא  ּבַ ִאיּנּון  יא  יַקּיָ ַצּדִ ְלֶמֱהֵוי 
א.   ּדָ ָלֳקֵבל  א  ּדָ ַקְייִמין  ין,  ִאּלֵ ִסְטִרין  ּוְתֵרין  יּה.  ּבֵ

א ע''א) ּדָ רכ''ד  ָ  (דף  ְקדּוׁשּ ּדִ ִסְטָרא ִסְטָרא  ְוָדא  ה. 
א ַקיְּ ַאֲחָר  ְמָסֲאָבא. ּדָ יָמא א ּדִ יא, ְוָדא ַקּיְ יַקּיָ יָמא ְלַצּדִ

ִאיּנּון  ִאין  ַזּכָ א.  ּדָ ָלֳקֵבל  א  ּדָ א  ְוכֹּלָ יא,  יַעּיָ ְלַרׁשִ
א  ֶאּלָ ָעְלָמא,  ַהאי  ּבְ חּוָלָקא  לֹון  ֵלית  ּדְ יא,  יַקּיָ ַצּדִ

ָאֵתי.  ָעְלָמא ּדְ  ּבְ
הַ  .65 ּוְרֵאה,  ְוִהְתגַּ ּבֹא  ן  ּקֵ ִהְתּתַ ִלְפֵני ּכֹל  ה  ּלָ

דֹוׁש בָּ  ָלק ּוִבְלָעם לֹא ַהּקָ ּבָ י ׁשֶ רּוְך הּוא, ְוַאף ַעל ּפִ
ן  ּקֵ ִהְתּתַ ַהּכֹל  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַעל  נּו  ּוְ ִהְתּכַ
ַהזֶּה.   עֹוָלם  ּבָ לּום  ּכְ ָכָרם  ְ ִמׂשּ ָגַרע  ְולֹא  ְלָפָניו, 

ְלטּו ַעל אֹותֹו ְזַמן ׁשָ ַרם אוֹ   ּבְ ּגָ ָרֵאל, ׁשֶ ן ִיׂשְ תֹו ָקְרּבָ
ק ּלֵ ָרט    ְלִהְסּתַ ָעה ֶאֶלף, ּפְ ִרים ְוַאְרּבָ ָרֵאל ֶעׂשְ ׂשְ ִמיִּ

תּוב ּכָ ׁשֶ ֶהְרגּו,  ּנֶ ׁשֶ ֵאּלּו  כה) ְלָכל  ִהְרגּו   (במדבר 
ַקח   ְוָכתּוב  עֹור,  ּפְ ְלַבַעל  ְצָמִדים  ַהּנִ יו  ַוֲאָנׁשָ ִאיׁש 

י ָהָעם ְוהֹוַקע   ל ָראׁשֵ ֵעת  ֶאת ּכָ אֹוָתם ַלה'. ְוַעד ּכָ
ל ן ָהָיה ּתָ ָקְרּבָ ְבָעה אֹותֹו  ׁשִ ָרֵאל.  ׂשְ ִמיִּ ַרע  ְלִהּפָ ּוי 

ַנִים. ִעים ּוׁשְ ּבֹון ַאְרּבָ ֶחׁשְ חֹות ּכְ  ִמְזּבְ

  

ִריְך   .65 א ּבְ י קּוְדׁשָ ֵלי ַקּמֵ ן ְוִאְתּגְ ּקַ א ִאְתּתָ א ֲחֵזי ּכֹּלָ ּתָ
ּוִבְלָעם ָבָלק  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  ְלַגבֵּ   הּוא.  ְוונּו  ִאְתּכַ י ָלא 

ִריְך הּוא, ּבְ א  ְוָלא   קּוְדׁשָ יּה,  ַקּמֵ ן  ּקָ ִמְתּתַ ִאיהּו  א  ּכֹּלָ
ַההּוא ִזְמָנא  ַהאי ָעְלָמא. ּבְ לּום ּבְ ְלהֹון ּכְ ַרע ֵמֲאַגר ּדִ ּגָ
ָנא,  קּוְרּבָ ַההּוא  ָגַרם  ּדְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעל  ִליטּו  ׁשְ

עָ  ָרֵאל ַאְרּבָ ָקא ִמִיׂשְ ּלְ ִרין ַאְלִפין, בַּ ְלִאְסּתַ ל  ה ְוֶעׂשְ ר ּכָ
ִאְתְק  ּדְ יב,ִאיּנּון  ְכּתִ ּדִ כה) ָטלּו,  ִאיׁש   (במדבר  ָהְרגּו 

ל   ּכָ ֶאת  ַקח  ּוְכִתיב  עֹור,  ּפְ ְלַבַעל  ְצָמִדים  ַהּנִ יו  ֲאָנׁשָ
ָנא  ַען ַההּוא ָקְרּבָ י ָהָעם ְוהֹוַקע אֹוָתם ַלְיָי'. ְוַעד ּכְ ָראׁשֵ

ְרעָ  ֵלי ְלִאְתּפָ ָרֵאל.ֲהָוה ּתָ ִיׂשְ הֹון ּדְ ָחן   א ִמּנְ ְבָעה ַמְדּבְ ׁשִ
חוּ  ִעין ּוְתֵרין. ּכְ ָבן ַאְרּבְ  ׁשְ

ִעים  .66 ְמעֹון ָאַמר, ּבֹא ּוְרֵאה, אֹוָתם ַאְרּבָ י ׁשִ ַרּבִ
אֹוָתם   ְוָנְטלּו  ּוִבְלָעם,  ָבָלק  ָעׂשּו  נֹות  ָקְרּבָ ַנִים  ּוׁשְ

דֹושׁ  ד ָהַאֵחר ַלּקָ רּוךְ - ֵמאֹותֹו ַהּצַ , ְוַעל ֶזה הּוא-ּבָ
לּוי   ּתָ ּטָֹהָיה  יִּ ׁשֶ ן,  ָקְרּבָ ד אֹותֹו  ַהּצַ אֹותֹו  אֹותֹו  ל 

ו לֹא   ָרֵאל. ְוַעד ַעְכׁשָ ׂשְ ְקָרא ְקָלָלה, ִמיִּ ּנִ ָהַאֵחר, ׁשֶ
סֹוד ְוֶזהּו  ֵמֶהם.  ב)- (מלכים ָגָבה  ַאֲחָריו  ב  ֶפן  ַויִּ

ֶפן ַאֲחָריו   ְרֵאם. ַויִּ ָעַמד    -ַויִּ ִכיָנה, ׁשֶ ד ֲאחֹוֵרי ׁשְ ַהּצַ
ְרֵאם  ָהַאֵחר ְלָאחֹור. וַ  ל בָּ   -יִּ ּכֵ ד ִהְסּתַ ֶהם אֹותֹו ַהּצַ

ְראּוִיים ְלֵהָעֵנׁש, ְוַעל ֶזה     - ָהַאֵחר ְוָרָאה אֹוָתם ׁשֶ

  

ּוְתֵרין  .66 ִעין  ַאְרּבְ ִאיּנּון  ֲחֵזי,  א  ּתָ ָאַמר,  ְמעֹון  ׁשִ י  ִרּבִ
ְלָעם וּ ָקְר  ִנין ָעְבדּו ּבִ הּוא ִסְטָרא ָבָלק, ְוַנְטלּו לֹון ֵמהַ ּבָ

ֵלי   ּתָ ֲהָוה  א  ּדָ ְוַעל  ִריְך הּוא,  ּבְ א  י קּוְדׁשָ ְלַגּבֵ ַאֲחָרא 
ַאֲחָרא  ִסְטָרא  ַההּוא  ֵליּה  ְלַנְטָלא  ָנא,  ָקְרּבְ ַההּוא 
ָבה  ּגָ ָלא  א  ּתָ ַהׁשְ ְוַעד  ָרֵאל,  ִמִיׂשְ ְקָלָלה  ִאְקֵרי  ּדְ

יְ  ָרָזא ִמּנַ ִאיהּו  ְוָדא  ב) יהּו.  ב  ַאֲחָריו  (מלכים  ֶפן  ַוּיִ
יָמא ִסְטָרא  ַקּיְ א, ּדְ ִכיְנּתָ ֶפן ַאֲחָריו, ֲאחֹוֵרי ׁשְ ְרֵאם. ַוּיִ ַוּיִ
הּו ַההּוא ִסְטָרא  ל ּבְ ּכַ ְרֵאם. ִאְסּתָ ַאֲחָרא ַלֲאחֹוָרא. ַוּיִ
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ם ה'   ׁשֵ ם ה'. ּבְ ׁשֵ ם ה'   -ַוְיַקְלֵלם ּבְ ְלהֹוִציא אֹותֹו ׁשֵ
ִהְקִרי ן ׁשֶ ל אֹותֹו ָקְרּבָ ב ֵמִחיּּוב ֶזה, ֵמאֹותֹו ִחיּּוב ׁשֶ

ְוַהּכֹ  ֵאָליו,  ַצד  ִלְפֵני ַהקָּ אֹותֹו  ן  ְמֻתּקָ רּוְך  ל  ּבָ דֹוׁש 
ן ִלְפֵני  ּקֵ מֹו ֵכן ַהּכֹל ִהְתּתַ ָבר. ּכְ הּוא ְולֹא ֶנֱאָבד ּדָ

רּוְך הּוא, ֵהן ְלטֹוב ֵהן ְלַרע. דֹוׁש ּבָ  ַהּקָ

ְוַעל   א,  ׁשָ ְלִאְתַעּנְ ִאְתָחזּון  ּדְ לֹון  ְוָחָמא  א  ַאֲחָרא,  ּדָ
יְ  ם  ׁשֵ ּבְ ְלַאפָּ ַוְיַקְלֵלם  ְיָי'  ם  ׁשֵ ּבְ ְיָי' ָי'.  ם  ׁשֵ ַההּוא  ָקא 

ַאְקִריב  ן ּדְ ַההּוא ָקְרּבָ א. ֵמַההּוא ִחיּוָבא ּדְ ֵמִחּיּוָבא ּדָ
יּה  ַקּמֵ ן  ּקָ ִמְתּתַ ִאיהּו  א  ְוכֹּלָ יּה.  ְלַגּבֵ ִסְטָרא  ַההּוא 

ִמלָּ  ִאְתֲאִביד  ְוָלא  הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ַגְווָנא ּדְ ּכְ ה. 
ּכֹלָּ  א,  ּדְ ּדָ ָקֵמיּה  ן  ּקַ ִאְתּתָ ֵהן א  הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ

 ְלָטב ֵהן ְלִביׁש. 
אּול,   .67 ַרח ִלְפֵני ׁשָ ּבָ ִוד הּוא ָהָיה ׁשֶ ּבֹא ּוְרֵאה, ּדָ

ְולֹא  נֹוב,  ּכֲֹהֵני  אֹוָתם  ל  ּכָ ּנֶֶאְבדּו  ׁשֶ ַרם  ּגָ ֶזה  ְוַעל 
ם   ּלָ ַאר ִמּכֻ ַרח.ַרק ֶאבְ   -ִנׁשְ ּבָ ַרם   ָיָתר ְלַבּדֹו ׁשֶ ְוֶזה ּגָ

ָרעוֹ  ה  ּמָ ְוָנְפלּו  ּכַ ּוָבָניו,  אּול  ׁשָ ּוֵמת  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ת 
ל ֶזה, אֹותֹו  ה ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות. ְוִעם ּכָ ּמָ ָרֵאל ּכַ ׂשְ ִמיִּ
ל  ּכָ ּנּו, ַעד ׁשֶ ִוד ִלְגּבֹותֹו ִמּמֶ לּוי ַעל ּדָ ֵחְטא ָהָיה ּתָ

ֵני ָדִוד ֶנֶאְבד יֹום ֶאָחד, ְולֹא נִ ּבְ א  ּו ּבְ ַאר ֵמֶהם ֶאּלָ ׁשְ
ַאר ֵמֲאִחיֶמֶלְך יֹוָאשׁ  ּלֹא ִנׁשְ מֹו ׁשֶ ְגַנב. ּכְ ּנִ  ְלַבּדֹו, ׁשֶ

ו אֹותֹו ֵחְטא ָהָיה   - ְוַעד ַעְכׁשָ ְלַבּדֹו.  ַרק ֶאְבָיָתר 
ל נֹוב,  ין ַעל נֹוב ַעל אֹותֹו ֵחְטא ׁשֶ לּוי ַלֲעׂשֹות ּדִ ּתָ

תּוב ּכָ ֹנב ַלֲעמֹ  (ישעיה י) ׁשֶ  ד, ּוֵפְרׁשּוָה.עֹוד ַהיֹּום ּבְ

  

אּול.   .67 ׁשָ ּדְ ָקֵמיּה  ָעַרק  ּדְ ֲהָוה  ִאיהּו  ִוד  ּדָ ֲחֵזי,  א  ּתָ
נֹוב, ְוָלא  ֲהֵני ּדְ ל ִאיּנּון ּכַ ִאְתֲאִבידּו ּכָ ִרים, ּדְ א ּגָ ְוַעל ּדָ
ְוָדא   ָעַרק.  ּדְ ְלחֹודֹוי  ּבִ ֶאְבָיָתר  ר  ּבַ הּו  ּלְ ְמּכֻ ַאר  ּתְ ִאׁשְ

יִ גָּ  ין ּבְ יׁשִ ָמה ּבִ אּול  ִרים ּכַ ָרֵאל, ּוִמית ׁשָ ּוְבנֹוי, ְוָנְפלּו ׂשְ
ַההּוא  א,  ּדָ ל  ּכָ ְוִעם  ָבן.  ְוִרּבְ ַאְלִפין  ָמה  ּכַ ָרֵאל  ִמִיׂשְ
נֹוי  ָכל ּבְ יּה, ַעד ּדְ ִוד ִלְגבֹות ִמּנֵ ֵלי ַעל ּדָ חֹוָבה ֲהָוה ּתָ

ּתְ  ִאׁשְ ְוָלא  ַחד,  יֹוָמא  ּבְ ִאְתֲאִבידּו  ָדִוד  ְייהּו ּדְ ִמּנַ ַאר 
א יוֹ  ִאְת ֶאּלָ ְלחֹודֹוי, ּדְ ַאר ָאׁש ּבִ ּתְ ָלא ִאׁשְ ַגְווָנא ּדְ ִניב. ּכְ ּגְ

ַההּוא  ַען  ּכְ ְוַעד  ְלחֹודֹוי.  ּבִ ֶאְבָיָתר  ר  ּבַ ֵמֲאִחיֶמֶלְך 
ַההּוא  ַעל  נֹוב,  ַעל  יָנא  ּדִ ד  ְלֶמְעּבַ ֵלי,  ּתָ ֲהָוה  חֹוָבא 

יב, ְכּתִ ּדִ נֹוב,  ּדְ י) חֹוָבה  נֹוב ע (ישעיה  ּבְ ַהּיֹום  ֹוד 
 ד ְואּוְקמּוָה. ַלֲעמוֹ 

מֹו ֶזה   .68 ָלאָכה. ַמה זֶּה   - ּכְ ל ַהזָָּהב ֶהָעׂשּוי ַלּמְ ּכָ
ְתנּו   ּנָ ׁשֶ רּוְך הּוא ּכְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ּכֵ אן ִהְסּתַ ֶהָעׂשּוי? ּכָ
ים   ִהְקּדִ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ָלֵעֶגל,  ָזָהב  ָרֵאל  ִיׂשְ

ֲהֵרי ְזַהב   יםָלֶהם ָזָהב ֶזה ִלְרפּוָאה, ׁשֶ ן ִהְקּדִ ּכָ ׁשְ  ַהּמִ
ַהזָָּהב   ל  ּכָ ׁשֶ ָלֵעֶגל.  ְתנּו  ּנָ ׁשֶ ַהזָָּהב  ְלאֹותֹו  ָלֶהם 
ִלְתרּוַמת  ָנְתנּו  ֶהם,  ִעּמָ ְוִנְמָצא  ֶהם  ִעּמָ ָהָיה  ׁשֶ
ֶאת  ָעׂשּו  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ָך,  ְבַדְעּתְ עֹוֶלה  ֶהָהָיה  ן.  ּכָ ׁשְ ַהּמִ

ְרקּו ָאְזנֵ  ֶהם ָזָהב, ְוֵהם ּפָ יֶהם ִלּטֹל  ָהֵעֶגל ִנְמָצא ִעּמָ
תּובאֹותֹו זָ  ּכָ ל ָהָעם   (שמות לב)  ָהב, ׁשֶ ֲרקּו ּכָ ְתּפָ ַויִּ

ים  ִהְקּדִ ֶזה  ְוַעל  ָאְזֵניֶהם?!  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ַהזָָּהב  ִנְזֵמי  ֶאת 
ַהזֶּה. ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ַעל  ר  ְלַכּפֵ רּוָמה,  ַהּתְ (ּוִמּׁשּום   ְזַהב 

 ָּכ�) 

  

ֶהָעׂשוּ  .68 ָהב  ַהּזָ ל  ּכָ א,  ּדָ ַגְווָנא  ַמאי ּכְ ָלאָכה.  ַלּמְ י 
ד ָיֲהבּו הֶ  ִריְך הּוא, ּכַ א ּבְ ל קּוְדׁשָ ּכַ ָעׂשּוי. ָהָכא ִאְסּתָ

הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ ְלֶעְגָלא,  ֲהָבא  ּדַ ָרֵאל  ִיׂשְ
ים ַהאי  (קצ''ה ע''א) ַאְקּדִ א ְלַאְסָווָתא, ּדְ ֲהָבא ּדָ לֹון ּדַ

ים לֹון, ְלַההּוא ָנא ַאְקּדִ ּכְ ַמׁשְ ֲהָבא ּדְ ָיֲהבּו   ּדַ ֲהָבא ּדְ ּדַ
הֹון,  לְ  ַכח ִעּמְ ּתְ הֹון, ְוִאׁשְ ֲהָוה ִעּמְ ֲהָבא ּדְ ָכל ּדַ ֶעְגָלא, ּדְ

ַכד ָעְבדּו ַית   ְך, ּדְ ְעּתָ ָקא ּדַ ָנא. ַסּלְ ּכְ ָיֲהבּו ְלָאָרַמת ַמׁשְ
ִריקּו אּוְדַנְייהּו  ֲהָבא, ְוִאיּנּון ּפְ הֹון ּדַ ַכח ִעּמְ ּתְ ֶעְגָלא ִאׁשְ

יב,ְלַנְטָלא ַההּוא   ְכּתִ ֲהָבא, ּדִ ַרקּו  (שמות לב) ּדַ ְתּפָ ַוּיִ
א   ּדָ ְוַעל  ָאְזֵניֶהם.  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ָהב  ַהּזָ ִנְזֵמי  ֶאת  ָהָעם  ל  ּכָ
עֹוָבָדא   ַעל  ָרא  ְלַכּפְ ָאָרמּוָתא.  ּדְ ֲהָבא  ּדַ ים  ַאְקּדִ

א.  (ובגין כך)  (חסר) ּדָ
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ה ְיהּוָדה, ִמצַּ  .69 ן אּוִרי ֶבן חּור ְלַמּטֵ ד ּוְבַצְלֵאל ּבֶ
ה אֶ  ָעׂשָ ְלכּות  ה, ַהּמַ ֹמׁשֶ ה ה' ֶאת  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ת 

ְוַעל   ָבֶהם  ָנה  ּקְ ִהְתּתַ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ נּות  ֻאּמָ ל  ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ
ה ִהְתִקין   נּות, ּוֹמׁשֶ ה ֶאת ָהֻאּמָ ַצְלֵאל ָעׂשָ ְיֵדיֶהם. ּבְ
ְכֶאָחד.   ָהיּו  ּוְבַצְלֵאל  ה  ֹמׁשֶ ְך.  ּכָ ַאַחר  ַהּכֹל  ֶאת 

ה ְלַמְע  חְ   -ָלה  ֹמׁשֶ ַצְלֵאל ּתַ מֹו  ּבְ יו. ִסיּּום ַהּגּוף ּכְ ּתָ
ְרׁשּוָה   ּפֵ ַצְלֵאל ְוָאֳהִליָהב, ֲהֵרי  ֶזה ָיִמין    -ַהּגּוף. ּבְ

ן   ְך, ּוְבַצְלֵאל ּבֶ ּום ּכָ ֹמאל, ְוַהּכֹל ֶאָחד. ּוִמׁשּ ְוֶזה ׂשְ
ן  ה ְיהּוָדה ְוגֹו', ְוִאּתֹו ָאֳהִליָהב ּבֶ אּוִרי ֶבן חּור ְלַמּטֵ

ה ָדן ְוגֲאִחיסָ   ֹו'. ָמְך ְלַמּטֵ

  

ְטָרא  .69 ה ְיהּוָדה, ִמּסִ ן חּור ְלַמּטֵ ן אּוִרי ּבֶ ּוְבַצְלֵאל ּבֶ
ָהא  ה. ּדְ ה ְיָי' ֶאת מֹׁשֶ ר ִצּוָ ל ֲאׁשֶ ה ֶאת ּכָ ַמְלכּוָתא ָעׂשָ ּדְ
ְיַדְייהּו.  ְוַעל  הּו,  ּבְ ַנת  ּקְ ִאְתּתַ ָנא  ּכְ ַמׁשְ ּדְ אּוָמנּוָתא  ל  ּכָ

ִאיהּו   ַצְלֵאל  ִאיהּבְ ה  ּומֹׁשֶ אּוָמנּוָתא,  ַאְתִקין  ָעִביד  ּו 
ה   מֹׁשֶ ֲהוֹו,  ֲחָדא  ּכַ ּוְבַצְלֵאל  ה  מֹׁשֶ ְלָבַתר.  א  ּכֹּלָ

ִסּיּוָמא חֹוֵתיּה,  ּתְ ַצְלֵאל  ּבְ א,  רי''ד   ְלֵעיּלָ ע''א,  (רנ''ט 
ַצְלֵאל ְוָאֳהִליָאב, ָהא אּוְקמּוָה,  ע''ב) גּוָפא. ּבְ גּוָפא ּכְ ּדְ

ְוָדא  ְיִמיָנא,  א  גִ   ּדָ ּוּבְ ַחד.  א  ְוכֹּלָ ָמאָלא,  ְך, ׂשְ ּכָ ין 
ְוִאּתֹו   ְוגֹו',  ְיהּוָדה  ה  ְלַמּטֵ חּור  ן  ּבֶ אּוִרי  ן  ּבֶ ּוְבַצְלֵאל 

ן ְוגֹו'. ה ּדָ ן ֲאִחיָסָמְך ְלַמּטֵ  ָאֳהִליָאב ּבֶ
ְמֶלאֶכת   .70 כֹל  ּבְ ָלאָכה  ַלּמְ ֶהָעׂשּוי  ַהזָָּהב  ל  ּכָ

ַת  י יֹוֵסי ּפָ ע,  ַהּקֶֹדׁש ְוגֹו'. ַרּבִ ֱאִליׁשָ סּוק ּבֶ ח ֶאת ַהּפָ
תּובשֶׁ  ב)-(מלכים  ּכָ ְוהּוא  ב  ֵאל  ית  ּבֵ ם  ָ ִמׁשּ ַויַַּעל 

ְרׁשּוָה   ּפֵ ֲהֵרי  ים,  ְקַטּנִ ּוְנָעִרים  ְוגֹו'.  ֶרְך  ַבּדֶ  -עֶֹלה 
ִמְצוֹות  ל  ּוִמּכָ ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ל  ִמּכָ ָהיּו  ְמֹנָעִרים 

ים   ְקַטּנִ ֱאמּוָנה,    -ַהּתֹוָרה.  ִדין  ְקַטּנֵי  ּבְ בּו  ְוִהְתַחיְּ
הַ  ִמן  ָהעֹוָלם  ָיְצאּו  א.  ַהּבָ ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ ין  ּוַבּדִ זֶּה 

אן ָיְצאּו ִמן   -ָהִעיר  תּוב ּכָ ָיְצאּו ִמּסֹוד ָהֱאמּוָנה. ּכָ
ם ׁשָ ְוָכתּוב  יא) ָהִעיר,  ָאבֹוא  (הושע  ְולֹא 

ִעיר. ִעיר,  ּבְ ִנְקָרא  ָהֱאמּוָנה  (תהלים   (ִמּסֹוד 
 .אֹות ִעיר ֱא�ֵהינּו)ִעיר ה' ְצבָ  מח)

  

לח)(שמ .70 כֹל   ות  ּבְ ָלאָכה  ַלּמְ ֶהָעׂשּוי  ָהב  ַהּזָ ל  ּכָ
ע,  ֱאִליׁשָ ּבְ ְקָרא  ַתח  ּפָ יֹוֵסי  י  ִרּבִ ְוגֹו'.  ַהּקֶֹדׁש  ְמֶלאֶכת 

יב, ְכּתִ ית ֵאל ְוהּוא עֹוֶלה  (מלכים ב ב) ּדִ ם ּבֵ ַעל ִמׁשָ ַוּיַ
ים ֶרְך ְוגֹוֵמר. ּוְנָעִרים ְקַטּנִ ּדֶ . ָהא אּוְקמּוָה, ְמנּוָעִרים  ּבַ

אֹוַרְייָתא.  ֲהו ּקּוֵדי  ּפִ ל  ּוִמּכָ אֹוַרְייָתא  י  ִמּלֵ ל  ִמּכָ ֹו 
ים ע''ב) ְקַטּנִ רכ''ד  יבּו  (דף  ְוִאְתַחּיְ ְמֵהיְמנּוָתא,  ְזִעיֵרי 

ָאֵתי. ָיְצאּו  ָעְלָמא ּדְ ַהאי ָעְלָמא, ּוְבִחּיּוָבא ּדְ ִחיּוָבא ּדְ ּבְ
ִתיב הָ ִמן ָהִעיר, ַנְפקּו ֵמָר  ְמֵהיְמנּוָתא. ּכְ ָכא ָיְצאּו ָזא ּדִ

ָהָתם ּוְכִתיב  ָהִעיר,  יא) ִמן  ָאבֹא  (הושע  ְולֹא 
ִעיר. עיר ּבְ אקרי  דמהימנותא  מרזא  (תהלים   (ס''א 

 .עיר יי צבאות עיר אלהינו) מח)
ל  .71 ּכֵ ִהְסּתַ ׁשֶ ַאֲחָריו,  ֶפן  ַויִּ ְרֵאם.  ַויִּ ַאֲחָריו  ֶפן  ַויִּ

ְרֵאם, ַמה ַלֲאחֹוָריו ִאם יַ  ְחְזרּו ִבְתׁשּוָבה ְוִאם לֹא. ַויִּ
ָבהֶ  ל  ּכֵ ִהְסּתַ ְרֵאם?  ַויִּ ן זֶּה  ְמֻתּקָ ֶזַרע  ֵאין  ֲהֵרי  ׁשֶ ם 

ְרׁשּוהָ  ְרֵאם, ֲהֵרי ּפֵ   ָעִתיד ָלֵצאת ֵמֶהם, ּוֵפְרׁשּוָה. ַויִּ
ּפּוִרים, ִמיָּד  ֵליל יֹום ַהּכִ ֲעׂשּו ּבְ ּנַ ם   -ׁשֶ ׁשֵ ַוְיַקְלֵלם ּבְ

 ה'.

  

ל   .71 ּכַ ִאְסּתָ ּדְ ַאֲחָריו,  ֶפן  ַוּיִ ְרֵאם,  ַוּיִ ַאֲחָריו  ֶפן  ַוּיִ
ְרֵאם,  ַוּיִ ָלאו.  ְוִאם  א,  ִתיּוְבּתָ ּבְ ְיַהְדרּון  ִאי  ַלֲאחֹוָרא, 

ָהא הּו, ּדְ ל ּבְ ּכַ ְרֵאם. ִאְסּתָ ְתְקָנא    ַמאי ַוּיִ ֵלית ַזְרָעא ְמּתַ
ְראֵ  ַוּיִ ְייהּו, ְואּוְקמּוָה.  ִמּנַ ין ְלָנְפָקא  ם, ָהא אּוְקמּוָה, ַזּמִ

ד ַוְיַקְלֵלם בְּ  ִכּפּוֵרי. ִמּיַ ֵליְלָיא ּדְ ִאְתָעֵבידּו ּבְ ם ְיָי'. ּדְ  ׁשֵ
ֶפן ַאֲחָריו   .72 סּוק ַהזֶּה. ַויִּ ּפָ ל    -ְוסֹוד הּוא ּבַ ּכֵ ִהְסּתַ

יֵ ִאם  ֶהם  מֹו ּבָ ּכְ ִמזֶּה,  ה  ּנָ ְוִהְתּפַ ֲעֵליֶהם  ָעֵנׁש 
ּנֱֶאַמר  יב) ׁשֶ ַאהֲ  (במדבר  ֶפן  ִהְת ַויִּ ׁשֶ ה  ֹרן,  ּנָ ּפַ

ָהיּו   ְרֵאם, ׁשֶ ם. ַויִּ ה ֵמָעְנׁשָ ּנָ אן ִהְתּפַ ַרְעּתֹו. ַאף ּכָ ִמּצָ
ָרֵאל. ה ָרעֹות ְלִיׂשְ ּמָ ְך ַלֲעׂשֹות ּכַ  עֹוְמִדים ַאַחר ּכָ

  

הּו, ְוָרָזא ִאיהּו בְּ  .72 ל ּבְ ּכַ ֶפן ַאֲחָריו, ִאְסּתָ ַהאי ְקָרא, ַוּיִ
וְ  ָעַלְייהּו,  ִיְתֲעֵנׁש  ְדַאּתְ  ִאי  ָמה  ּכְ ֵמַהאי.  ֵני  ִאְתּפְ

יב) ָאֵמר, יּה.  (במדבר  ַרְעּתֵ ִמּצָ ֵני  ִאְתּפְ ּדְ ַאֲהרֹן,  ֶפן  ַוּיִ
ֲהוֹו ַקְייִמי ְרֵאם, ּדַ ְלהֹון. ַוּיִ א ּדִ ִני ֵמעֹוְנׁשָ ן אּוף ָהָכא ִאְתּפְ

ָרֵאל.  ִיׂשְ ין ּבְ יׁשִ ָמה ּבִ ד ּכַ  ְלָבַתר ְלֶמְעּבַ
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מ .73 ּכְ ַאֲחָריו,  ֶפן  ּנֱֶאַמר ַויִּ ׁשֶ (בראשית   ֹו 
ֵמַאֲחָריו?  יט) זֶּה  ַמה  ֵמַאֲחָריו.  ּתֹו  ִאׁשְ ט  ּבֵ ַוּתַ

ֶפן ַאֲחָריו  אן ַויִּ ִכיָנה. ַאף ּכָ ְ ל  -ֵמֲאחֹוֵרי ַהׁשּ ּכֵ ִהְסּתַ
ְוָר  ִכיָנה  ְ ַהׁשּ אֹותֹו ֵמֲאחֹוֵרי  ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ ָלם.  ּכֻ ָאה ֶאת 

ַרת ֲחָטֵאיֶהם ּפָ ֹוֶלֶטת ַעל ּכַ ׁשּ ָרֵאל,   ַלְיָלה ׁשֶ ל ִיׂשְ ׁשֶ
רּו ֵמֶהם ִאּמֹוֵתיֶהם. ִמיָּד   ם ה   -ִהְתַעּבְ ׁשֵ '  ַוְיַקְלֵלם ּבְ

ים?   ּבִ ּדֻ ִים  ּתַ ׁשְ ַהיַַּער.  ִמן  ים  ּבִ ּדֻ ִים  ּתַ ׁשְ ֶצאָנה  ַוּתֵ
ים ָהָיה ָצִר  ּבִ ַנִים ּדֻ ים? ׁשְ ּבִ ִים ּדֻ ּתַ יְך ִלְהיֹות! ַמה זֶּה ׁשְ

ַבקַּ  ַוּתְ ּוְבֵניֶהם.  ָהיּו  ִעים  ְנֵקבֹות  ַאְרּבָ ֵמֶהם  ְעָנה 
ְרׁשּוָה   ַנִים ְיָלִדים, ֲהֵרי ּפֵ ְר   -ּוׁשְ ֶנֶגד ַהּקָ ל  ּכְ נֹות ׁשֶ ּבָ

ָלק.   ּבָ

  

ָאֵמר .73 ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ַאֲחָריו,  ֶפן  (בראשית   ַוּיִ
ִאׁשְ  יט) ט  ּבֵ ֵמֲאחֹוֵרי ַוּתַ ֵמַאֲחָריו.  ַמאי  ֵמַאֲחָריו.  ּתֹו 

אַ  ֶפן  ַוּיִ ָהָכא  אּוף  א.  ִכיְנּתָ ֵמֲאחֹוֵרי ׁשְ ל  ּכַ ִאְסּתָ ֲחָריו, 
ַההּוא ּבְ ָהא  ּדְ הּו,  ְלֻכּלְ ְוָחָמא  א.  ִכיְנּתָ ֵליְלָיא   ׁשְ

רּו  ִאְתֲעּבָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּדְ חֹוֵביהֹון  ּדְ ָרה  ּפָ ּכַ ַעל  ְלָטא  ׁשַ ּדְ
יְ  הֹון ִמּנַ ִים ִאּמְ ּתַ ֶצאָנה ׁשְ ם ְיָי'. ַוּתֵ ׁשֵ ד ַוְיַקְלֵלם ּבְ יהּו, ִמּיַ

ים ִמן ַהיַּ  ֵעי דּוּבִ ים ִמּבָ ַנִים דּוּבִ ים, ׁשְ ִים דּוּבִ ּתַ ַער. ׁשְ
י דּוּבִ ִים  ּתַ ׁשְ ַמאי  ּוְבַנְייהּו. ֵליּה,  ֲהוֹו,  נּוְקִבין  ם. 

ַנִים ְיָלִדים, ָהא א ִעים ּוׁשְ ְעָנה ֵמֶהם ַאְרּבָ ַבּקַ ּוְקמּוָה ַוּתְ
ָבָלק.  ִנין ּדְ  ָלֳקֵבל ָקְרּבָ

ה נִ  .74 נּוָפה, ָלּמָ נּוָפה, ַוְיִהי ְזַהב ַהּתְ ְקָרא ְזַהב ַהּתְ
ִנְקָר  ה  ְולֹא  ֵאּלֶ ֵני  ׁשְ א  ֶאּלָ נּוָפה?  ַהּתְ ֶסף  ּכֶ ְך:  ּכָ א 

ְולֹא  נּוָפה.  ַהּתְ ת  ּוְנחֹׁשֶ נּוָפה,  ַהּתְ ְזַהב  ְך:  ּכָ ִנְקְראּו 
הַ  ֶסף  ּכֶ ְך  ּכָ ְך ִנְקָרא  ּכָ ִנְקְראּו  ֵאּלּו  א  ֶאּלָ נּוָפה,  ּתְ

קּות לְ  ּלְ זֹּו ִהיא ִהְסּתַ ּום ׁשֶ ְך  ִמׁשּ ֲהֵרי יֵׁש ּכָ ַמְעָלה, ׁשֶ
ה, ְוֵאינֹו ְזַהב נּוָפה. ּוְבָכל ָמקֹום  (ְּכֻדְגַמת) ְלַמּטָ ַהּתְ

ה. נּוָפה ִהיא ֲהָרָמה ְלַמְעָלה ְולֹא הֹוָרָדה ְלַמּטָ  ּתְ
  

נּוָפה, ֲאַמאי ִאְקֵרי ְזַהב  (שמות לח) .74 ַוְיִהי ְזַהב ַהּתְ
ֶסף  נּוָפה, ְוָלא ִאְקֵרי ָהִכי ּכֶ ֵרין   ַהּתְ ּתְ א,  נּוָפה. ֶאּלָ ַהּתְ

ת   ּוְנחֹׁשֶ נּוָפה,  ַהּתְ ְזַהב  ָהִכי.  ִאְקרּון  ּדְ נּוָפה. ִאיּנּון  ַהּתְ
ין ִאְק  א ִאּלֵ נּוָפה, ֶאּלָ ֶסף ַהּתְ רּון ָהִכי, ְוָלא ִאְקֵרי ָהִכי ּכֶ

ָהִכי   ִאית  ָהא  ּדְ א,  ְלֵעיּלָ ְלקּוָתא  ִאְסּתַ ִאיהּו  ּדְ ִגין  ּבְ
ִאיה ְוָלאו  א.  ָזָהב ְלַתּתָ ּוְבָכל   (כגוונא) ּו  ָאָרמּוָתא.  ּדְ

א   ְלַנְחּתָ ְוָלא  א  ְלֵעיּלָ ַאָרמּוָתא  ִאיהּו  נּוָפה  ּתְ ֲאָתר 
א.   ְלַתּתָ

ָרגֹות  .75 ַהּדְ ל  ּכָ ׁשֶ ַהזֶּה,  ּבֹון  ַהֶחׁשְ סֹוד  ְוהּוא 
ְתנּוָפה ּבִ עֹוְמדֹות  ן  ּלָ ּכֻ לּו  ַהּלָ בֹות  ְרּכָ , (זֹו) ְוַהּמֶ

נּופָ  לְוהּוא ְזַהב ַהּתְ ּכָ ט    ה, ְוֶזהּו ָזָהב. ׁשֶ ֵ ׁשּ ְתּפַ ּמִ ֶ ַמה ׁשּ
ּלֹו,  ְרֶאה ְוַהּטֹוב ְוָהאֹור ׁשֶ יר ֶאת ַהּמַ ה, ַמְסּתִ ְלַמּטָ

סֹוד ָהאֹור ּוְכשֶׁ  ּבְ ָזָהב טֹוב  ְתנּוָפה, ָאז הּוא  ּבִ הּוא 
ה   ַמּטָ ּלְ ׁשֶ אֹותֹו  ְוָכל  ּלֹו.  ְוהּוא   -ׁשֶ ַהזָָּהב,  סֶֹלת  ּפְ

ּלֹו.   ַהִהּתּוְך ׁשֶ

  

ין   .75 ְרּגִ ּדַ ין  ִאּלֵ ָכל  ּדְ א,  ּדָ ָנא  ּבָ חּוׁשְ ּדְ ָרָזא  ְוִאיהּו 
ָאָרמּוָתא ּבְ ַקְייֵמי  הּו,  ּלְ ּכֻ ַהב (דא)  ּוְרִתיִכין  ּדְ ְוִאיהּו   ,

ָטא   ְ ׁשּ ִמְתּפַ ּדְ ַמה  ָכל  ּדְ ֲהָבא.  ּדַ ִאיהּו  ְוָדא  ַאָרמּוָתא, 
יֵליּה, ים ֵחיזּו ְוִטיבּו ּוְנִהירּו ּדִ א, ַאְסּתִ ְוַכד ִאיהּו   ְלַתּתָ

ְנִהירּו  ּדִ ָרָזא  ּבְ ָטב  ַהב  ּדְ ִאיהּו  ֵדין  ּכְ ָאָרמּוָתא,  ּבְ
סּוְס  א,  ְלַתּתָ ּדִ ַההּוא  ְוָכל  יֵליּה.  ַדֲהָבא, ּדִ ּדְ ִפיָתא 

יֵליּה.   ְוִאיהּו ִהּתּוָכא ּדִ
ל ַמה   .76 זֶּה הּוא ּכָ ּום ׁשֶ קּוֵדי ָהֵעָדה, ִמׁשּ ְוֶכֶסף ּפְ

ה ט ְלַמּטָ ֵ ׁשּ ְתּפַ ּמִ ֶ ֵאינֹו    ׁשּ ב ׁשֶ ְך הּוא טֹוב, ְוַאף ַעל ּגַ ּכָ
נּוָפה ַהזֹּו   ּתְ ל ַמה   ַהּכֹל הּוא ְלטֹוב.   -ּבַ ֲאָבל ָזָהב, ּכָ

ְתפַּ  ּמִ ֶ ה  ׁשּ ט ְלַמּטָ ֵ ט   -ׁשּ ֵ ׁשּ ַהּכֹל הּוא ְלַרע. ֶזה ִמְתּפַ
ְך ָצִריְך ְלָהִניף  ּום ּכָ ט ְלַרע. ּוִמׁשּ ֵ ׁשּ ְלטֹוב, ְוֶזה ִמְתּפַ

ּוְלהַ  נּוָפה  ט ּתְ ֵ ׁשּ ְלִהְתּפַ ָצִריְך  ְוזֶה  ְלַמְעָלה.  ֲעלֹות 
ם  ּלָ ּכֻ עֹוְמִדים  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָדִדים,  ַהּצְ ּוְלָכל  ה  ְלַמּטָ

 ְלטֹוב. 

  

לח) .76 ַהאי,  (שמות  ּדְ ִגין  ּבְ ָהֵעָדה,  קּוֵדי  ּפְ ְוֶכֶסף 
א ָהִכי הּוא ָטב, ְוַאף ַעל  ט ְלַתּתָ ַ ׁשּ ִאְתּפָ ל ַמה ּדְ ִאיהּו ּכָ

ָלאו אִ  ב ּדְ א הּוא ְלָטב. ֲאָבל  ּגַ ַהאי ַאָרמּוָתא, ּכֹּלָ יהּו ּבְ
א הּוא ְלִביׁש  א, ּכֹּלָ ט ְלַתּתָ ַ ׁשּ ִאְתּפָ ל ַמה ּדְ ֲהָבא, ּכָ .  ּדַ

ְך,  ט ְלִביׁש. ּוְבִגין ּכַ ׁשַ ט ְלָטב. ְוָדא ִאְתּפָ ׁשַ א, ִאְתּפָ ּדָ
א.   ָקא ְלֵעיּלָ ּלְ א ִאְצְטִריְך ְלָאָרָמא ַאָרמּוָתא, ּוְלִאְסּתַ ּדָ
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ִגין  וְ  א, ּוְלָכל ִסְטִרין, ּבְ ָטא ְלַתּתָ ׁשְ ָדא, ִאְצְטִריְך ְלִאְתּפָ
הּו ָקִאים ְלָטב.  ֻכּלְ  ּדְ

ְוָאַמר, .77 ַתח  ּוָמֵגן ה'  (תהלים פד)  ּפָ ֶמׁש  ׁשֶ י  ּכִ
ֶמׁש   י ׁשֶ רּוְך הּוא. ּוָמֵגן    -ְוגֹו'. ּכִ דֹוׁש ּבָ ֶזהּו    -ֶזה ַהּקָ

ֶמׁש   רּוְך הּוא. ׁשֶ דֹוׁש ּבָ דֹוׁש   -ַהּקָ ם ַהּקָ ֵ ֶזהּו סֹוד ַהׁשּ
ָרגֹות ִלְמנּוָחה. ּוָמֵגן   ל ַהּדְ אן עֹוְמדֹות ּכָ ּכָ ְיהָֹו''ה, ׁשֶ

-  ֵ ְקָרא ֱאלִֹהים. ְוסֹוד ֶזה  ֶזהּו סֹוד ַהׁשּ ּנִ דֹוׁש ׁשֶ ם ַהּקָ
תּוב ּכָ ֶמׁש ּוָמֵגן   (בראשית טו) ׁשֶ ָאֹנִכי ָמֵגן ָלְך. ְוׁשֶ

חֵ  ֵלם.  ָ ַהׁשּ ם  ֵ ַהׁשּ סֹוד  ִלְהיֹות  ֶזהּו  ה',  ן  ִיּתֵ ְוָכבֹוד  ן 
סֹוד ֶאָחד.   ַהּכֹל ּבְ

  

ַתח ְוָאַמר .77 ֶמׁש ּוָמֵגן ְיָי' ְוגוֹ  (תהלים פד) ּפָ י ׁשֶ י  ּכִ '. ּכִ
א   קּוְדׁשָ א  ּדָ ּוָמֵגן,  הּוא.  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ א  ּדָ ֶמׁש,  ׁשֶ
א   יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ ּדִ ָרָזא  הּוא  א  ּדָ ֶמׁש:  ׁשֶ הּוא.  ִריְך  ּבְ

' א  ְידֹוָ ּדָ ּוָמֵגן;  ְלַנְייָחא.  ין  ְרּגִ ּדַ ל  ּכָ ַקְייִמין  ָהָכא  ּדְ 'ד, 
ִאְקֵרי ֱאלִֹהי א ּדְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ א  ִאיהּו ָרָזא ּדִ ם. ְוָרָזא ּדָ

יב, ְכּתִ א   (בראשית טו) ּדִ ׁש ּוָמֵגן ּדָ ּמֶ ָאנִֹכי ָמֵגן ָלְך. ְוׁשֶ
ְייָ  ן  ִיּתֵ ְוָכבֹוד  ֵחן  ִלים.  ׁשְ ָמא  ׁשְ ּדִ ָרָזא  ְלֶמֱהֵוי ִאיהּו   ,'

א ָרָזא ֲחָדא.   ּכֹּלָ
ָתִמים   .78 ּבְ ַלהְֹלִכים  טֹוב  ִיְמַנע  סֹוד   -לֹא 
תּוב (אֹותֹו) ֶזה ּכָ לח ׁשֶ ִעים   ) (איוב  ֵמְרׁשָ ַנע  ְוִיּמָ

ּבוֹ  תּוב  ּכָ ׁשֶ ִראׁשֹון  אֹור  ְוֶזהּו  (בראשית   אֹוָרם. 
ָנזֹו   א) ּגְ ׁשֶ טֹוב,  י  ּכִ ָהאֹור  ֶאת  ֱאלִֹהים  ַויְַּרא 

ֲארּוהּו,ְוִהסְ  ּבֵ מֹו ׁשֶ רּוְך הּוא, ּכְ דֹוׁש ּבָ ירֹו ַהּקָ ְוָגַנז   ּתִ
עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם   ִעים, ּוָמַנע אֹותֹו ּבָ אֹותֹו ֵמָהְרׁשָ
טֹוב   ִיְמַנע  לֹא  תּוב?  ּכָ ַמה  יִקים  ּדִ ַלּצַ ֲאָבל  א.  ַהּבָ

תּוב   ַלהְֹלִכים ּכָ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  אֹור  ֶזהּו  ָתִמים.  ּבְ
י טֹוב.יַּ וַ  (שם) ּבוֹ   ְרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהאֹור ּכִ

  

ָרָזא   .78 ָתִמים,  ּבְ ַלהֹוְלִכים  טֹוב  ִיְמַנע  לֹא 
א יב, (ההוא) ּדָ ְכּתִ לח) ּדִ ִעים   (איוב  ֵמְרׁשָ ַנע  ְוִיּמָ

יב   ְכּתִ ּדִ ַקְדָמָאה,  ְנהֹוָרא  ִאיהּו  ְוָדא  אֹוָרם. 
יהּ  א) ּבֵ טֹוב,  (בראשית  י  ּכִ ָהאֹור  ֶאת  ֱאלִהים  ְרא  ַוּיַ

ִר  א ּבְ ָגִניז ְוָסִתים ֵליּה קּוְדׁשָ אּוְקמּוָה, ּדְ ַמה ּדְ יְך הּוא, ּכְ
ָעְלָמא,  ַהאי  ּבְ ֵליּה  ּוָמַנע  ֵליּה,  ִניז  ּגָ א  יַבּיָ ַחּיָ ּוִמן 

ִתיב, לא יִ  יא ַמה ּכְ יַקּיָ ָאֵתי. ֲאָבל ְלַצּדִ ְמַנע ּוְבָעְלָמא ּדְ
ּדִ  ַקְדָמָאה  אֹור  א  ּדָ ָתִמים.  ּבְ ַלהֹוְלִכים  יב  טֹוב  ְכּתִ

י טֹוב.  יּה ַוַיְרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהאֹור ּכִ  ּבֵ
ְוַעל זֶה לֹא ָצִריְך ֶזה ְלַהֲעלֹות ּוְלָהִניף אֹותֹו,  .79

מֹו   ּלֹות, ְולֹא ְלִהְתַעּלֹות ּכְ ט ּוְלִהְתּגַ ֵ ׁשּ א ְלִהְתּפַ ֶאּלָ
ה ׁשֶ ַאֵחר  אֹותֹו אֹותֹו  ִנְקָרא  ְוָלֵכן  ֹמאל,  ׂשְ ּוא 
נּוָפה, ְולֹא ֶזה. ְך   ּתְ ּום ּכָ קּוֵדי ָהֵעָדה   -ּוִמׁשּ ְוֶכֶסף ּפְ

כָּ   ר ְוגֹו'. ְמַאת ּכִ
  

ָקא ּוְלָאָרָמא  .79 ּלְ א ְלִאְסּתַ א, ָלא ִאְצְטִריְך ּדָ ְוַעל ּדָ
לְּ  ָאה, ְוָלא ְלִאְסּתַ ָטא ּוְלִאְתַגּלָ ׁשְ א ְלִאְתּפָ ָקא  ֵליּה, ֶאּלָ

א   ָמאָלא, ְוַעל ּדָ ִאיהּו ׂשְ ַההּוא ַאֲחָרא, ּדְ ִאְקֵרי ַההּוא ּכְ
ְך וְ  ִגין ּכָ נּוָפה, ְוָלאו ַהאי. ּוּבְ קּוֵדי ָהֵעָדה ְמַאת  ּתְ ֶכֶסף ּפְ

ר ְוגֹו'. ּכָ  ּכִ
ִמיד עֹוֵמד ְלַקיֵּם  .80 ּבֹא ּוְרֵאה, ַצד ַהיִָּמין הּוא ּתָ

ל ָהעֹוָלם ּוְלָהִאיר ּוְלבָ  ְך  ֶאת ּכָ ּום ּכָ ֵרְך אֹותֹו, ּוִמׁשּ
ד הַ  הּוא ִמּצַ ִמיד ְלָבֵרְך ֶאת  ַהּכֵֹהן ׁשֶ ן ּתָ ּמֵ יִָּמין, ִמְזּדַ

ֲהֵרי ׁשֶ ָרכֹות    ָהָעם,  ַהּבְ ל  ּכָ אֹות  ּבָ ַהיִָּמין  ד  ִמּצַ
ה   ְך הּוא ִהְתַמּנָ רֹאׁש, ְוַעל ּכָ ָלעֹוָלם, ְוַהּכֵֹהן נֹוֵטל ּבָ

ה.   ְלָבֵרְך ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ
  

י  .80 ַקּיְ ִדיר  ּתָ ִאיהּו  יִמיָנא,  ּדִ ִסְטָרא  ֲחֵזי,  א  ָמא ּתָ
ּוְלַאְנָהָרא ָעְלָמא,  ָכל  ּבְ יָמא  רכ''ה   ְלַקּיְ (דף 

ְטָרא  ע''א) ִאיהּו ִמּסִ ֲהָנא ּדְ ְך, ּכַ ִגין ּכָ ּוְלָבְרָכא ֵליּה. ּוּבְ
ְטָרא  ָהא ִמּסִ א, ּדְ ַעּמָ ִדיר ְלָבְרָכא  ַמן ּתָ ִאְזּדְ יִמיָנא,  ּדִ

י ָנִט ּדִ ְוַכֲהָנא  ָעְלָמא,  ּדְ ְרָכאן  ּבִ ל  ּכָ ַאְתָיין  יל ִמיָנא, 
ְלעֵ  ְלָבְרָכא  ִאיהּו  ִאְתָמָנא  א  ּדָ ְוַעל  א,  ֵריׁשָ א ּבְ יּלָ

א.   ּוְלַתּתָ
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ַהּכֵֹהן ּפֹוֵרׂש ָיָדיו ְלָבֵרְך  .81 ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבֹא ּוְרֵאה, ּבְ
ָעָליו   ְוׁשֹוָרה  ָאה  ּבָ ִכיָנה  ְ ַהׁשּ ֲאַזי  ָהָעם,  ֶאת 

את ֶאת ָיָדיו. ַיד ָיִמין עֹוָלה ְלַמְעָלה ֵמַעל יַ ּומְ  ד  ַמּלֵ
עַ  ירֹו  ּוְלַהְגּבִ ַהיִָּמין  ְלַהֲעלֹות  ֵדי  ּכְ ֹמאל,  ל ׂשְ

ֶהן ֶאת ָיָדיו,   ּפֹוֵרׂש ּבָ ָרגֹות ׁשֶ ל ַהּדְ ֹמאל, ְוָאז ּכָ ְ ַהׂשּ
ִמי   ֵאר  ַהּבְ ְמקֹור  ַהּכֹל.  קֹור  ִמּמְ ְרכֹות  ִמְתּבָ ן  ּלָ ּכֻ

הּוא הּוא? ֶזה ַצּדִ  א, ׁשֶ יק. ְמקֹור ַהּכֹל ֶזהּו עֹוָלם ַהּבָ
עֶ  ֲהֵרי ָמקֹור  ׁשֶ ם,  ָ ִמׁשּ ְמִאירֹות  ִנים  ַהּפָ ל  ּכָ ׁשֶ ְליֹון 

אֹורֹות   הּוא ַהּמְ ְוָכל  ַהּכֹל,  ל  ׁשֶ קֹור  ְוַהּמָ ְעָין  ַהּמַ
ם ִנְדָלִקים. ָ נֹורֹות ִמׁשּ  ְוַהּמְ

  

יְ  .81 ִריׂש  ּפָ ַכֲהָנא  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ֲחֵזי,  א  ְלָבְרָכא ּתָ דֹוי 
ְוׁשַ  ַאְתָיא  א  ִכיְנּתָ ׁשְ ֵדין  ּכְ א,  ְוַאְמֵלי ַעּמָ ָעלֹוִהי,  ְרָיא 

יִמיָנא ַזְקפָ  ָמאָלא, ְידֹוי, ְיָדא ּדִ ׂשְ א ַעל ְיָדא ּדִ א ְלֵעיּלָ
ָמאָלא. ּוְכֵדין  ָרא ַעל ׂשְ ּבְ ָקא ְיִמיָנא, ּוְלִאְתּגַ ִגין ְלַסּלְ ּבְ

ִרי ָקא ּפָ ין ּדְ ְרּגִ הּו ּדַ ּלְ ְרָכאן ּכֻ הּו ִאְתּבָ ּלְ הּו ְידֹוי, ּכֻ ׂש ּבְ
ּדְ  קֹוָרא  א  ִמּמְ ּדָ ִאיהּו.  ַמאן  ֵביָרא  ּדְ ְמקֹוָרא  א.  כֹּלָ

יק. א ִאיהּו ָעְלָמא  (רס''א ע''א) ַצּדִ א, ּדָ כֹּלָ ְמקֹוָרא ּדְ
ְנִהיִרין   ין  ַאְנּפִ ָכל  ּדְ ָאה  ִעּלָ ְמקֹוָרא  ִאיהּו  ּדְ ָאֵתי,  ּדְ

מַ  ִאיהּו  ָהא  ּדְ ן,  ּמָ ְוָכל  ִמּתַ א.  כֹּלָ ּדְ ּוְמקֹוָרא  ּבּוָעא 
ן ִאְתְדִליקּו. ּבּוִציִנין ּוְנהֹוִר  ּמָ  ין, ִמּתַ

ל אֹוָתן  .82 ֵאר, ּכָ ל ַהּבְ ּבּוַע ׁשֶ קֹור ְוַהּמַ מֹו ֵכן ַהּמָ ּכְ
ּנּו  אֹות ִמּמֶ ן ְמִאירֹות ּוִמְתַמּלְ ּלָ ה, ּכֻ ַמּטָ ּלְ ְמנֹורֹות ׁשֶ
ָעה  ׁשָ ּבְ ְך,  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ֶזה.  ֶנֶגד  ּכְ עֹוֵמד  ְוֶזה  אֹור,  ּבְ

ַהּכֵֹהן ּפֹוֵרׂש ָיָדיו וּ    ַמְתִחיל ְלָבֵרְך ֶאת ָהָעם, ָאז ׁשֶ
ְלַהְדִליק   ֶעְליֹון  קֹור  ִמּמָ ֶעְליֹונֹות  ָרכֹות  ּבְ ׁשֹורֹות 
ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְכֶנֶסת  ְמִאירֹות,  ִנים  ַהּפָ ְוָכל  ְמנֹורֹות, 
ָרכֹות  ּבְ ְוָכל אֹוָתן  ֶעְליֹונֹות,  ֲעָטרֹות  ּבַ ֶרת  ִמְתַעּטֶ

ְעָלה ְלַמטָּ  כֹות ִמּמַ  ה.ׁשֹוְפעֹות ְוִנְמׁשָ

  

ְמקוֹ  .82 א,  ּדָ ַגְווָנא  ִאיּנּון ּכְ ל  ּכָ ֵביָרא,  ּדְ ּוַמּבּוָעא  ָרא 
ְנהֹוִרין   ְוִאְתַמְלָיין  ִאְתָנֲהִרין  הּו  ּלְ ּכֻ א,  ְלַתּתָ ּדִ ּבּוִציִנין 
ֲעָתא   ׁשַ ּבְ ְך,  ּכָ ִגין  ּוּבְ א.  ּדָ ָלֳקֵבל  יָמא  ַקּיְ ְוָדא  יּה.  ִמּנֵ

אִרי לְ  ִריׂש ְידֹוי, ְוׁשָ ַכֲהָנא ּפָ ָראן  ּדְ ֵדין ׁשָ א. ּכְ ָבְרָכא ַעּמָ
ּבּוִציִנין,   ְלַאְדְלָקא  ָאה,  ִעּלָ קֹוָרא  ִמּמְ ִאין,  ִעּלָ ְרָכאן  ּבִ
ִעְטִרין   ָרת ּבְ ָרֵאל ִאְתַעּטְ ין. ּוְכְנֶסת ִיׂשְ ל ַאְנּפִ ְוָנֲהִרין ּכָ
א  ֵמֵעיּלָ ָכן  ְ ְוִאְתַמׁשּ ין  ַנְגּדִ ְרָכאן  ּבִ ִאיּנּון  ְוָכל  ִאין.  ִעּלָ

א.   ְלַתּתָ
ה   .83 ִצּוָ ה  ֹמׁשֶ ּוְרֵאה,  ה,   -ּבֹא  ָעׂשָ ּוְבַצְלֵאל 

הּוא אֹות   ַהּגּו,, ׁשֶ ְוִסיּּום  סֹוד ַהּגּוף,  ּבְ ִלְהיֹות ַהּכֹל 
ִיחּוד   ל  ׁשֶ ר  ְוֶקׁשֶ ַאֲהָבה  ְלַהְרּבֹות  ַהּקֶֹדׁש,  ִרית  ּבְ
ָכל   סֹוד ַהיִָּמין. ְוַעל ֶזה, ּבְ ה ּבְ ן. ְוַהּכֹל ַנֲעׂשָ ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ

ד ַהיִָּמין ִנְמָצא, ֵאין    ָמקֹום ּצַ ׁשֹוֶלֶטת ּבֹו ַעִין ָרָעה.  ׁשֶ
ְך   ּכָ ּום  אֹותֹו   -ּוִמׁשּ ּום ׁשֶ ִמׁשּ ָהֵעָדה,  קּוֵדי  ּפְ ְוֶכֶסף 

ְנָין.  ּמִ ד ָיִמין, ְוָלֵכן ִנְמָנה ַהּכֹל ּבַ א ִמּצַ ֶסף ּבָ  ּכֶ
  

ִקיד, ּוְבַצְלֵאל ָעִביד, ְלֶמֱהֵוי ּכֹ  .83 ה ּפָ א ֲחֵזי, מֹׁשֶ א ּתָ ּלָ
גּוָפא, ָרָזא ּדְ ִאיהּו ָאת   ''א)(רכ''ד ע ּבְ גּוָפא ּדְ ְוִסּיּוָמא ּדְ

ִיחּוָדא   ּדְ ּוָרא  ְוִקׁשּ ְרִחימּו  ָאה  ְלַאְסּגָ א,  יׁשָ ַקּדִ יָמא  ַקּיָ
ְוַעל  ִאְתָעִביד.  ָקא  יִמיָנא  ּדִ ָרָזא  ּבְ א  ְוכֹּלָ ָנא.  ּכְ ַמׁשְ ּבְ

ִאׁשְ  יִמיָנא  ּדִ ִסְטָרא  ּדְ ֲאָתר  ָכל  ּבְ א,  ֵעיָנא ּדָ ַכח,  ּתְ
לְ  ׁשַ ָלא  א  יׁשָ קּוֵדי  ּבִ ּפְ ָוֶכֶסף  ְך,  ּכָ ִגין  ּוּבְ יּה.  ּבֵ ָטא 

ָקא   יִמיָנא  ּדִ ְטָרא  ִמּסִ ֶסף  ּכֶ ַההּוא  ּדְ ִגין  ּבְ ָהֵעָדה. 
ִמְנָייָנא.  א ּבְ א ּכֹּלָ א ִאְתָמּנָ  ַאְתָיא. ְוַעל ּדָ

ְמעֹון. ָאַמר לֹו,   .84 י ׁשִ ַאל ֶאת ַרּבִ י ִיְצָחק ׁשָ ַרּבִ
ֵאינָ הֲ  ָרָכה  ּבְ ׁשֶ ְרׁשּוָה  ּפֵ עֹוֵמד  ֵרי  ׁשֶ ָדָבר  ּבְ ׁשֹוָרה  ּה 

אן  ה ָהָיה ּכָ ּבֹון, ָאז ָלּמָ ֶחׁשְ עֹוֵמד ּבְ ה ּוְבָדָבר ׁשֶ ִמּדָ ּבְ
ֵאר,   ּבֹון? ָאַמר לֹו, ֲהֵרי ֶזה ִנְתּבָ ֶחׁשְ ן ַהּכֹל ּבְ ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ

ה ׁשֹוֶרה ָעָליו  ָ ֻדׁשּ ד ַהּקְ ּצַ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ִאם  -ֲאָבל ּבְ
ִמצַּ  א  ּבָ ּבֹון  ֶחׁשְ ׁשֹוָרה  אֹותֹו  ָרָכה  ַהּבְ ה,  ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ד 

ר.  ֲעׂשֵ ִמּמַ ִין ָלנּו?  ִמּנַ ּנּו.  ִמּמֶ ִמיד ְולֹא ָסָרה  ָעָליו ּתָ

  

ׁשָ  .84 ִיְצָחק  י  ָהא ִרּבִ ֵליּה,  ֲאַמר  ְמעֹון,  ׁשִ י  ְלַרּבִ ִאיל 
ָקִאים  ּדְ ה  ִמּלָ ּבְ ְרָיא  ׁשַ ָלא  ִבְרְכָתא  ּדְ אּוְקמּוָה 
ָנא   ּכְ ַמׁשְ ָנא, ָהָכא ּבְ ּבָ חּוׁשְ ָקִאים ּבְ ה ּדְ ידּו, ּוְבִמּלָ ְמּדִ ּבִ

ֵליּה   ָאַמר  ָנא.  ּבָ חּוׁשְ ּבְ א  ּכֹּלָ ֲהָוה  ַמר,  ֲאַמאי  ִאּתְ ָהא 
ָכל ֲאָתר   ְרָיא ָעֵליּה, ִאי ֲאָבל ּבְ ה ׁשַ ָ ְקדּוׁשּ ִסְטָרא ּדִ ּדְ

ְרָכָתא   ּבִ ה,  ָ ְקדּוׁשּ ּדִ ְטָרא  ִמּסִ ַאְתָיא  ָנא  ּבָ חּוׁשְ ַההּוא 
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ָרָכה.  ׁש, ִנְמֵצאת ּבֹו ּבְ ּבֹון ְלַקּדֵ א ַהֶחׁשְ ּבָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ד הַ  הּוא ֹקֶדׁש ּוָבא ִמּצַ ן ׁשֶ ּכָ ׁשְ ן ַהּמִ ּכֵ ל ׁשֶ  ּקֶֹדׁש. ּכָ

ְמָנָלן.  יּה.  ִמּנֵ ִאְתָעֵדי  ְוָלא  ִדיר,  ּתָ ָעֵליּה  ְרָיא  ׁשַ
ְלַקּדְ  ָנא  ּבָ חּוׁשְ ַאְתָיא  ּדְ ִגין  ּבְ ר.  ֲעׂשֵ ְרָכָתא  ִמּמַ ּבִ א.  ׁשָ

ַכַחת   ּתְ קֶֹדׁש, ִאׁשְ ִאיהּו  ּדְ ָנא  ּכְ ַמׁשְ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ יּה.  ּבֵ
קֶֹדׁש.  ְטָרא ּדְ  ְוַאְתָיא ִמּסִ

ָבִאים  .85 ּלֹא  ׁשֶ ָהעֹוָלם  ְבֵרי  ּדִ ָאר  ׁשְ ל  ּכָ ֲאָבל 
ֵהם  ׁשֶ ּכְ ָרָכה ׁשֹוָרה ֲעֵליֶהם  ה, ֵאין ַהּבְ ָ ֻדׁשּ ד ַהּקְ ִמּצַ

ִמׁשּ  ּבֹון,  ֶחׁשְ ַר ּבְ הּוא  ׁשֶ ָהַאֵחר,  ד  ַהּצַ ׁשֶ ַעִין,  ּום  ע 
לֹט ָעָליו, ֵאין   יָּכֹול ִלׁשְ לֹט ָעָליו. ְוֵכיָון ׁשֶ ָיכֹול ִלׁשְ
יעּו ְבָרכֹות ְלאֹותֹו  ּלֹא ַיּגִ ֵדי ׁשֶ ָרָכה ִנְמֵצאת ּבֹו, ּכְ ּבְ

 . (ְוֵאיֶנּנּו ִמַּצד ַהְּקֻדָּׁשה) ַרע ַעִין.

  

עָ  .85 י ּדְ ָאר ִמּלֵ ל ׁשְ ָלא ַאְתָיין ִמּסִ ֲאָבל ּכָ א ְטָר ְלָמא, ּדְ
ִאיּנּון  ד  ּכַ ָעַלְייהּו,  ְרָיא  ׁשַ ָלא  ְרָכָתא  ּבִ ה,  ָ ְקדּוׁשּ ּדִ
ִאיהּו ַרע ַעִין, ָיִכיל   ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּדְ ִגין ּדְ ָנא. ּבְ ּבָ חּוׁשְ ּבְ
ָעֵליּה,  ָטָאה  ּלְ ְלׁשַ ָיִכיל  ּדְ ְוֵכיָון  ָעֵליּה.  ָטָאה  ּלְ ְלׁשַ

ְרָכָתא ָלא ִאׁשְ  ָלאּבִ ִגין ּדְ יּה, ּבְ ַכַחת ּבֵ ְרָכאן  ּתְ ִיְמטּו ּבִ
 . (ולא הוי מסטרא דקדושה) ְלַההּוא ַרע ַעִין.

ִמיד   .86 ה ּתָ ָ ל ְקֻדׁשּ ּבֹון ׁשֶ ה ְוֶחׁשְ ָ ל ְקֻדׁשּ ה ׁשֶ ּוִמּדָ
ָהֵעָדה.   קּוֵדי  ּפְ ְוֶכֶסף  ֶזה  ְוַעל  ָרכֹות,  ּבְ ּבֹו  נֹוָספֹות 

ֱאֶמת ַוּדַ  קּוֵדי ָהֵעָדה ּבֶ ַחד ֵמַעִין ָהָרע,  ּפְ אי, ְוֵאין ּפַ
ׁשֹורֹות  ּכֹל  ּבַ ֲהֵרי  ׁשֶ ֶזה,  ּבֹון  ֶחׁשְ ל  ִמּכָ ַחד  ּפַ ְוֵאין 

ָר   כֹות ִמְלַמְעָלה. ּבְ
  

ִדיר  .86 ּתָ ה,  ָ ְקדּוׁשּ ּדִ ָנא  ּבָ ְוחּוׁשְ ה,  ָ ְקדּוׁשּ ּדִ ּוְמִדידּו 
קּוֵדי ָהֵעָד  א, ְוֶכֶסף ּפְ יּה. ְוַעל ּדָ ְרָכאן ִאּתֹוְסָפאן ּבֵ ה.  ּבִ

ֵמֵעיָנא  ִחילּו  ּדְ ְוָלא  אי,  ַוּדַ ָטא  קּוׁשְ ּבְ ָהֵעָדה  קּוֵדי  ּפְ
ל   ִמּכָ ִחילּו  ּדְ ְוָלא  א,  יׁשָ א ּבִ כֹּלָ ּבְ ָהא  ּדְ א,  ּדָ ָנא  ּבָ חּוׁשְ

א.  ֵעיּלָ ְרָכאן ִמּלְ ָראן ּבִ  ׁשָ
ּבֹו   .87 ׁשֹוֶלֶטת  יֹוֵסף לֹא  ל  ׁשֶ ַזְרעֹו  ּבְ ְרֵאה,  ּוֹבא 

בָּ  ּום ׁשֶ ה  ַעִין ָרָעה, ִמׁשּ ד ַהיִָּמין, ְוַעל ֶזה ַנֲעׂשָ א ִמּצַ
ֲהֵרי ׁשֶ ְיֵדי ְבַצְלֵאל,  ן ַעל  ּכָ ׁשְ סוֹ   ַהּמִ ּבְ רּוי  ד הּוא ׁשָ

ה  ה. ְוָלֵכן ֹמׁשֶ דֹוׁשָ ִרית ַהּקְ הּוא סֹוד ּבְ ל יֹוֵסף, ׁשֶ ׁשֶ
סֹוד ַהּגּוף ְוִסיּּום   ה, ִלְהיֹות ַהּכֹל ּבְ ה ּוְבַצְלֵאל ָעׂשָ ִצּוָ

אוֹ  הּוא  ׁשֶ ְלַהְרּבֹות  ַהּגּוף,  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ִרית  ּבְ ת 
ס ה ּבְ ן, ְוַהּכֹל ַנֲעׂשָ ּכָ ׁשְ ל ִיחּוד ַהּמִ ר ׁשֶ ֹוד ַאֲהָבה ְוֶקׁשֶ

ְך   ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ְואֹותֹו    -ַהיִָּמין.  ָהֵעָדה,  קּוֵדי  ּפְ ְוֶכֶסף 
דֹולֹות   ַהּגְ ַהְמֻמּנֹות  ָרגֹות  ַהּדְ ּבֹון  ֶחׁשְ הּוא  ּבֹון  ֶחׁשְ

ד ִמּצַ ּנֱֶאָחזֹות  ר   ׁשֶ ּכָ ּכִ תּוב ְמַאת  ּכָ ְוַעל ֶזה  ַהיִָּמין, 
 ְוגֹו'. 

  

ֵעיָנא  .87 יּה  ּבֵ ְלָטא  ׁשַ ָלא  יֹוֵסף  ּדְ ְבַזְרָעא  ֲחֵזי,  ְוָתא 
א   ּדָ ְוַעל  יִמיָנא,  ּדִ ְטָרא  ִמּסִ ָאֵתי  ּדְ ִגין  ּבְ א,  יׁשָ ּבִ
ִאיהּו  ָהא  ּדְ ְבַצְלֵאל,  ּדִ ְיָדא  ַעל  ָנא  ּכְ ַמׁשְ ִאְתָעִביד 

יֹוסֵ  ָרָזא ּדְ א.  ּבְ יׁשָ ְבִרית ַקּדִ ִאיהּו ָרָזא ּדִ ְרָיא, ּדְ ף ָקא ׁשַ
א  ְועַ  ּכֹּלָ ְלֶמֱהֵוי  ָעִביד,  ּוְבַצְלֵאל  ִקיד,  ּפָ ה  מֹׁשֶ א,  ּדָ ל 

יָמא  ַקּיָ ָאת  ִאיהּו  ּדְ גּוָפא,  ּדְ ְוִסּיּוָמא  גּוָפא,  ּדְ ָרָזא  ּבְ
ִיחּוָדא   ּדְ ּוָרא  ְוִקׁשּ ְרִחימּו  ָאה  ְלַאְסּגָ א,  יׁשָ ַקּדִ

כְּ  ַמׁשְ ּוְבגִ ּבְ ִאְתָעִביד,  ָקא  יִמיָנא  ּדִ ָרָזא  ּבְ א  ְוכֹּלָ ין  ָנא, 
ִאיהּו  ָנא,  ּבָ חּוׁשְ ְוַההּוא  ָהֵעָדה,  קּוֵדי  ּפְ ְוֶכֶסף  ְך  ּכַ
ְטָרא  ִמּסִ ִאְתַאֲחָדן  ּדְ ְמָמָנן,  ַרְבְרִבין  ין  ְרּגִ ּדַ ן  ּבַ חּוׁשְ

ר ְוגֹו'.  ּכָ ִתיב ְמַאת ּכִ א ּכְ יִמיָנא. ְוַעל ּדָ  ּדִ
י .88 י יֹוֵסי ָהיּו הֹוְלִכים ַאבָּ   ַרּבִ י ָאָחא ְוַרּבִ א ְוַרּבִ
י ִמטְּ  ָהיּו הֹוְלִכים, ָראּו ֶאת ַרּבִ ֶבְרָיה ְלִצּפֹוִרי. ַעד ׁשֶ

י  ַרּבִ ָאַמר  ִעּמֹו.  ִחיָּיא  י  ְוַרּבִ א  ּבָ ָהָיה  ׁשֶ ֶאְלָעָזר 
ָלֶהם ַעד   ִחּכּו  ִכיָנה.  ְ ַהׁשּ ף ִעם  ּתֵ ּתַ ִנׁשְ אי  ַוּדַ א,  ַאּבָ

ִהגִּ  י ׁשֶ יעּו ֲאֵליֶהם, ָאַמר ַרּבִ ִהּגִ יָון ׁשֶ ּכֵ   יעּו ֲאֵליֶהם. 
תּוב ּכָ יִקים  (תהלים לד) ֶאְלָעָזר,  ַצּדִ ֵעיֵני ה' ֶאל 

ה, ַמה זֶּה ֵעיֵני ה'  סּוק ֶזה ָקׁשֶ ְוָעָתם. ּפָ ְוָאְזָניו ֶאל ׁשַ

  

ֲאָחא .88 י  ְוִרּבִ א,  ַאּבָ י  ַאזְ ִרּבִ ֲהוֹו  יֹוֵסי,  י  ְוִרּבִ ֵלי , 
ְלִצּפֹוִרי, ֶבְרָיה  י   ִמּטְ ְלִרּבִ ֵליּה  ָחמּו  ָאְזֵלי,  ֲהוֹו  ּדַ ַעד 

א,  י ַאּבָ יּה. ָאַמר ִרּבִ י ִחָייא ִעּמֵ ֲהָוה ָאֵתי, ְוִרּבִ ֶאְלָעָזר ּדְ
ָמטּו  א. אֹוִריכּו ְלהּו, ַעד ּדְ ִכיְנּתָ ֲהֵדי ׁשְ ף ּבַ ּתֵ ּתַ אי ִנׁשְ ַוּדַ

ֶאְלעָ ְלַגבַּ  י  ִרּבִ ָאַמר  ְייהּו,  ּבַ ּגַ ָמטּו  ּדְ יָון  ּכֵ ָזר,  ְייהּו. 
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רּוְך   ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַחת  ּגָ ַהׁשְ ִביל  ׁשְ ּבִ ִאם  יִקים?  ַצּדִ ֶאל 
עֹוָלם ַהזֶּה, ֲהֵרי    הּוא ֲעֵליֶהם ֵדי ְלֵהיִטיב ָלֶהם ּבָ ּכְ

כַּ  ַוֲאִפּלּו  ָרִאינּו  ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ֵהם  יִקים  ַצּדִ ה  ּמָ
יג.  ִ ְלַהׂשּ ְיכֹוִלים  לֹא  ֶדה,  ָ ַהׂשּ עֹוְרֵבי  מֹו  ּכְ ְמזֹונֹות 

יִקים? ְך, ַמה זֶּה ֵעיֵני ה' ֶאל ַצּדִ  ִאם ּכָ

ִתיב לה) ּכְ ֶאל   (תהלים  ְוָאְזָניו  יִקים  ַצּדִ ֶאל  ְיָי'  ֵעיִני 
יִקים.  ָיא, ַמאי ֵעיִני ְיָי' ֶאל ַצּדִ ְוָעָתם. ַהאי ְקָרא ַקׁשְ ׁשַ

ָעַלְיי הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ חּוָתא  ּגָ ַאׁשְ ּדְ ִגין  ּבְ הּו ִאי 
ָמה   ּכַ ֲחֵמיָנן,  ָהא  ָעְלָמא,  ַהאי  ּבְ לֹון  ִאין ְלאֹוָטָבא  ַזּכָ

ָרא לא  עֹוְרֵבי ּבָ ַוֲאִפיּלּו ְמזֹוָנא ּכְ ַהאי ָעְלָמא,  ִאיּנּון ּבְ
ָקא, ִאי ָהִכי ַמאי ֵעיֵני ְיָי'   (דף רכ''ה ע''ב) ַיְכִלין ְלַאְדּבְ

יִקים.   ֶאל ַצּדִ
וּ  .89 ּבֹא  יֵׁש.  אן  ּכָ סֹוד  א  אֹוָתם ֶאּלָ ל  ּכָ ְרֵאה, 

ִריֹּות הָ  ם ְידּוִעים  ּבְ ּלָ ין ְלַצד ֶזה עֹוָלם, ּכֻ ְלַמְעָלה, ּבֵ
נֹוָדִעים  ה  ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ַצד  ּלְ ׁשֶ אֹוָתם  ֶזה.  ְלַצד  ּוֵבין 
ְואֹוָתם  ֲעֵליֶהם.  ִמיד  ּתָ ָחתֹו  ּגָ ְוַהׁשְ ֵאָליו,  ְלַמְעָלה 

ָחתֹו   ּגָ ְוַהׁשְ לֹו,  נֹוָדִעים  ְמָאה  ַהּטֻ ַצד  ּלְ ִמיד  ׁשֶ ּתָ
ַהַהשְׁ  אֹוָתּה  ֹוֶלֶטת  ׁשּ ׁשֶ ּוְבָמקֹום  ל  ֲעֵליֶהם.  ׁשֶ ָחה  ּגָ

ד ָהַאֵחר, ְולֹא ִיְקַרב   יַח ַהּצַ ּגִ ה, לֹא ַמׁשְ ָ ֻדׁשּ ַצד ַהּקְ
ָכל   קֹומֹו ּבְ ֵאָליו ְלעֹוָלִמים ְולֹא ָיכֹול ִלְדחֹותֹו ִמּמְ

ְוגוֹ  יִקים  ַצּדִ ְוָלֵכן ֵעיֵני ה' ֶאל  ה.  הּוא עֹוׂשֶ ֶ ׁשּ ',  ַמה 
ָעָליו.  לֹט  ִלׁשְ ָיכֹול  לֹא  ָהַאֵחר  ד  ַהּצַ ֶזה  ּום    ִמׁשּ
ָחה   ּגָ ַהַהׁשְ ְוָכל  ֵמיִמי,  ׁשְ ִסיּּוַע  אן  ּכָ יֵׁש  ו  ְוַעְכׁשָ
ְוָכל   ַאֵחר  ַצד  ְוָכל  אן,  ּכָ ִהיא  ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ַהּטֹוָבה 

לֹט ֲעֵליֶכם. ָבר ַרע לֹא ָיכֹול ִלׁשְ  ּדָ

  

א ֲחֵזי .89 א ָרָזא ָהָכא, ּתָ עָ ֶאּלָ ְרָיין ּדְ ל ִאיּנּון ּבִ ְלָמא, , ּכָ
מוֹ  ּתְ ִאׁשְ הּו  ּלְ ּוֵבין ּכֻ א,  ּדָ ְלִסְטָרא  ין  ּבֵ א,  ְלֵעיּלָ ְדָעאן 

מֹוְדָעאן   ּתְ ה, ִאׁשְ ָ ְקדּוׁשּ ְלִסְטָרא ּדִ א. ִאיּנּון ּדִ ְלִסְטָרא ּדָ
ָעַלְייהּו.  ִדיר  ּתָ יֵליּה  ּדִ ָגחּוָתא  ְוַאׁשְ יּה,  ְלַגּבֵ א  ְלֵעיּלָ

יּה, ְוִאיּנּון   ְלַגּבֵ מֹוְדָעאן  ּתְ ִאׁשְ ִמְסֲאָבא,  ְלִסְטָרא  ּדִ
ְלָטא ְואַ  ׁשַ ּדְ ּוַבֲאָתר  ָעַלְייהּו.  ִדיר  ּתָ יֵליּה  ּדִ ָגחּוָתא  ׁשְ

ח ָעֵליּה  ּגַ ה, ָלא ַאׁשְ ָ ְקדּוׁשּ ִסְטָרא ּדִ חּוָתא ּדְ ּגָ ַהִהיא ַאׁשְ
יּה ְלָעְלִמין, ְוָלא ָיכִ  יל  ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְוָלא ִיְקַרב ְלַגּבֵ

ּדְ  ַמה  ָכל  ּבְ א,  כֹּלָ ּבְ ֵמַאְתֵריּה,  ֵליּה  ִאיהּו ְלַדְחָייא 
א   ּדָ ִגין  ּבְ ְוגֹו',  יִקים  ַצּדִ ֶאל  ְיָי'  ֵעיֵני  א,  ּדָ ְוַעל  ָעִביד. 
א   ּתָ ְוַהׁשְ ָעֵליּה.  ָטָאה  ּלְ ְלׁשַ ָיִכיל  ָלא  ַאֲחָרא  ִסְטָרא 

חּוָתא ָטָבא   ּגָ א ָהָכא, ְוָכל ַאׁשְ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ יְעּתָ א ִסּיַ ְלֵעיּלָ ּדִ
ה בִּ  א, ָלא ָיִכיל  ָהָכא, ְוָכל ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְוָכל ִמּלָ יׁשָ

ָטָאה ָעַלְייכּו.  ּלְ  ְלׁשַ
ָמקֹום  .90 ָכל  ּבְ ׁשֶ ָלַמְדנּו  ֲהֵרי  א,  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר 

ָעָליו   ׁשֹוֶרה  ה  ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ד  ּצַ עֹוֵמד   -ׁשֶ ׁשֶ ב  ּגַ ַאף ַעל 
ָרָכה ֵאיָנהּ  ּבֹון, ַהּבְ ֶחׁשְ י    ּבְ ַרּבִ ם. ָאַמר  ָ ִמׁשּ ִנְמַנַעת 

ְך   ּכָ אי  ַוּדַ ָרֵאל ֵהם  ֶאְלָעָזר,  ִיׂשְ ֲהֵרי  ֶזה. ָאַמר לֹו, 
תּוב ּכָ ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש,  ד  ִמּצַ ּוָבִאים  (ירמיה   קֶֹדׁש, 

ָרֵאל ַלה'. ְוָכתּוב ב) ִוְהִייֶתם  (ויקרא יא) קֶֹדׁש ִיׂשְ
ּדָ  ׁשֶ ּכְ ה  ָלּמָ ָאז  ָאִני.  ָקדֹוׁש  י  ּכִ ים  ה  ְקֹדׁשִ ָעׂשָ ִוד 

ֶות,  ַהּמָ ָבֶהם  ָהָיה  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ּבֹון    ֶחׁשְ
תּוב ּכָ ָרֵאל ִמן  ב כד)-(שמואל  ׁשֶ ִיׂשְ ֶבר ּבְ ן ה' ּדֶ ּתֵ ַויִּ

 ַהּבֶֹקר ְוַעד ֵעת מֹוֵעד? 

  

ֲאָתר  .90 ְבָכל  ּדִ אֹוִליְפָנא  ָהא  א,  ַאּבָ י  ִרּבִ ָאַמר 
ַעל   ַאף  ֲעלֹוי,  ְרָיא  ׁשַ ה  ָ ְקדּוׁשּ ּדִ ִסְטָרא  יָמא ּדְ ַקּיְ ּדְ ב  ּגַ

ִאְתְמנַּ  ָלא  ְרָכָתא  ּבִ ָנא,  ּבָ חּוׁשְ י ּבְ ִרּבִ ָאַמר  ן.  ּמָ ִמּתַ ע 
ָרֵאל ִאיּנּון  אי ָהִכי הּוא. ֲאַמר ֵליּה, ָהא ִיׂשְ ֶאְלָעָזר, ַוּדַ

יב ְכּתִ ּדִ קֶֹדׁש,  ּדְ ְטָרא  ִמּסִ ְוַאְתָיין  (ירמיה   קֶֹדׁש, 
ּוְכִתיב  ב) ַלְיָי',  ָרֵאל  ִיׂשְ כ)(ויקר  קֶֹדׁש  ִוְהִייֶתם  א 

ד י ָקדֹוׁש ָאִני, ֲאַמאי ּכַ ים ּכִ ָנא   ְקדֹוׁשִ ּבָ ִוד חּוׁשְ ָעֵבד ּדָ
יב, ְכּתִ ּדִ מֹוָתָנא,  הֹון  ּבְ ֲהָוה  ָרֵאל,  ב  ְלִיׂשְ (שמואל 

ָרֵאל ִמן ַהּבֶֹקר ְוַעד ֵעת מֹוֵעד. כד) ִיׂשְ ֶבר ּבְ ן ְיָי' ּדֶ  ַוִיּתֵ
מֵ  .91 ָנַטל  ּלֹא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ לֹו,  ָקִלים, ָאַמר  ׁשְ ֶהם 

ְדיֹון, שֶׁ  ּפִ הּוא  תּוב ְוָנְתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשֹו ַלה'  ׁשֶ ּכָ יְ  .91   ָלא ָנַטל ִמּנַ ִגין ּדְ ִאיהּו ֲאַמר ֵליּה, ּבְ ָקִלים, ּדְ יהּו ׁשְ
יב,ּפּוְרָקָנא.   ְכּתִ ל) ּדִ ַנְפׁשֹו  (שמות  כֶֹפר  ִאיׁש  ְוָנְתנּו 
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ֹאָתם.   ְפקֹד  ּבִ ֶנֶגף  ָבֶהם  ִיְהיֶה  ְולֹא  ֹאָתם  ְפקֹד  ּבִ
קֶֹדשׁ  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ּום  ְבִגּלּוי) ִמׁשּ ְדיֹון   (ֶׁשהּוא  ּפִ ָלֵתת 

ל קֶֹדׁש, ְואוֹ  ל קֶֹדׁש לֹא ִנְלקַ ׁשֶ ְדיֹון ׁשֶ ח ֵמֶהם.  תֹו ּפִ
הֵ  ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְרֵאה,  ִלי ּבֹא  ּבְ עֹוְמִדים  ׁשֶ קֶֹדׁש,  ם 

ּבֹון ְדיֹון ִלּטֹל ֵמֶהם,  (ֶׁשל ַעְצָמם) ֶחׁשְ , ְוָלֵכן ָצִריְך ּפִ
עֹוְמִדים   לֹא  ְוֵהם  ּבֹון,  ֶחׁשְ ּבְ עֹוֵמד  ְדיֹון  ּפִ ְואֹותֹו 

ּבֹון.  ֶחׁשְ  ּבְ

ְפקֹד אֹוָתם.  ְפקֹוד אֹוָתם ְולא ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף ּבִ ַלְיָי' ּבִ
קֶֹדׁש, ִאְצְטִריְך  ּדְ ִגין  באתגלייא) ּבְ ְלֵמיַהב  (דאיהו 

קֶֹדׁש, ְוַהִהיא ּפּוְרָק  קֶֹדׁש ָלא ִאְתְנִטיל ּפּוְרָקָנא ּדְ ָנא ּדְ
ְייהוּ  ָלא ִמּנַ ּבְ יָמא  ַקּיְ ּדְ ִאיהּו קֶֹדׁש,  ָרֵאל  ִיׂשְ ֲחֵזי,  א  ּתָ  .

ָנא, ּבָ ּפּוְרָקָנא   (דגרמייהו) חּוׁשְ ִאְצְטִריְך  א  ּדָ ְוַעל 
יָמא  ַקּיְ ּפּוְרָקָנא  ְוַההּוא  ְייהּו,  ִמּנַ ָנא,   ְדִיְתְנִטיל  ּבָ חּוׁשְ ּבְ

ָנא.ְוִאיּנּון ָלא ַקְיימוּ  ּבָ חּוׁשְ   ּבְ
ל  .92 ּקֶֹדׁש הּוא סֹוד ֶעְליֹון ׁשֶ ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ ָמה ַהּטַ

ָרגֹות. ָמה אֹותֹו קֶֹדׁש עֹוֶלה ַעל ַהּכֹל ְויֵׁש  ל ַהּדְ ּכָ
יו, ְועֹוֵמד   ְחּתָ עֹוֵמד ּתַ ה ׁשֶ חּוץ קֶֹדׁש ַאֵחר ְלַמּטָ לֹו ּבַ

ֶחשְׁ  ּוְבִמְנָין  ּבְ ָרֵאל  -ּבֹון  ִיׂשְ ְך  ּכָ קֶֹדׁש,    ַאף  ֵהם 
ָראֵ  ִיׂשְ קֶֹדׁש  תּוב  ּכָ קֶֹדׁש ׁשֶ נֹוְתִנים  ְוֵהם  ַלה',  ל 

ּבֹון, ְוסֹוד ֶזה   ֶחׁשְ עֹוְמִדים ּבְ ֶהם, ׁשֶ ּלָ   - ַאֵחר, ּכֶֹפר ׁשֶ
ְפִנים,  ּבִ עֹוֵמד  ׁשֶ ִאיָלן  ֵהם  ָרֵאל  ִיׂשְ

ְדיֹון ח (ֹקֶדׁש) ּפִ ּבַ עֹוֵמד  ּבֹון,  ַאֵחר  ְלֶחׁשְ ְועֹוֶלה  ּוץ 
 ל ֶזה. ָהְלכּו. ּוֵמֵגן ֶזה עַ 

  

ָכל   .92 ָאה ּדְ קֶֹדׁש ִאיהּו ָרָזא ִעּלָ ִגין ּדְ ַמאי ַטְעָמא. ּבְ
ְוִאית   א,  ּכֹּלָ ַעל  ָסִליק  ִאיהּו  ין, ַמה ַההּוא קֶֹדׁש  ְרּגִ ּדַ
חֹוֵתיּה,  ּתְ יָמא  ַקּיְ ּדְ א  ְלַתּתָ ַאֲחָרא  קֶֹדׁש  ְלַבר  ֵליּה 

הָ ְוָקאִ  אּוף  ּוְבִמְנָיין.  ָנא  ּבָ חּוׁשְ ּבְ ִאיּנּון ים  ָרֵאל  ִיׂשְ ִכי 
ְכּתִ  ּדִ ַיֲהֵבי קֶֹדׁש  קֶֹדׁש,  ְוִאיּנּון  ַלְיָי',  ָרֵאל  ִיׂשְ יב קֶֹדׁש 

א,  ְוָרָזא ּדָ ָנא,  ּבָ חּוׁשְ ַקְייֵמי ּבְ ּדְ ְלהֹון,  ּפּוְרָקן ּדִ ַאֲחָרא, 
ְלגוֹ  יָמא  ַקּיְ ּדְ ִאיָלָנא  ִאיּנּון  ָרֵאל  ּפּוְרָקָנאִיׂשְ (נ''א   , 

ימָ  קדש) א  א ְלַבר, ְוָסלִ ַאֲחָרא ַקּיְ ָנא, ְוָאִגין ּדָ ּבָ יק ְלחּוׁשְ
א. ָאְזלּו.  ַעל ּדָ

ְוָאַמר, .93 ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ַתח  ב) ּפָ ְוָהָיה  (הושע 
ד ְולֹא   ר לֹא ִיּמַ חֹול ַהיָּם ֲאׁשֶ ָרֵאל ּכְ ֵני ִיׂשְ ר ּבְ ִמְסּפַ

ֵפר ְוגֹו'. ַמה זֶּה כְּ  אןִיּסָ ֵני ְגָוִנים ֵהם ּכָ .  חֹול ַהיָּם? ׁשְ
הַ   -ֶאָחד   ּום ׁשֶ חֹול ַהיָּם, ִמׁשּ ים ּכְ ּלִ עֹוִלים ַהּגַ ׁשֶ יָּם, ּכְ

טֹף ֶאת  ים עֹוִלים ִלׁשְ ּלִ ַזַעף ְוֹרֶגז, ְואֹוָתם ַהּגַ ּלֹו ּבְ ׁשֶ
ִמיָּד   ַהיָּם,  חֹול  ֶאת  ְורֹוִאים  יִעים  ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ ָהעֹוָלם, 

ְושָׁ  ִרים  ּבָ ְיכוֹ ִנׁשְ ְולֹא  ְוׁשֹוְכִכים,  ְלָאחֹור  ִלים  ִבים 
טֹף ֶאת ָהעֹוָלם.  לֹט ְוִלׁשְ  ִלׁשְ

  

ְוָאַמר, .93 ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ ַתח  ר   (הושע ב) ּפָ ִמְסּפַ ְוָהָיה 
ֵפר ְוגֹו'.  ד ְולא ִיּסָ ר לא ִיּמַ ם ֲאׁשֶ חֹול ַהּיָ ָרֵאל ּכְ ֵני ִיׂשְ ּבְ

ְווִני ּגַ ֵרין  ּתְ ם.  ַהּיָ חֹול  ּכְ חֹול ַמהּו  ּכְ ֲחָדא  ָהָכא.  ִאיּנּון  ן 
ם,   לֹויַהּיָ ִקין ּגַ ד ַסּלְ א ּכַ ַיּמָ ִגין ּדְ א ְורּוְגָזא, ְוִאיּנּון   ּבְ ַזְעּפָ ּבְ

ד ָמָטאן ְוָחָמאן חֹוָלא  ָפא ָעְלָמא, ּכַ ּטְ ָקאן ְלׁשַ ין ַסּלְ ּלִ ּגַ
ָכֵכי, ְוָלא ּתְ רּו ְוָתִבין ַלֲאחֹוָרא, ְוִאׁשְ ד ִאְתּבָ א, ִמּיַ ַיּמָ  ּדְ

ְטָפא ָעלְ  ְלָטָאה ּוְלׁשַ  ָמא.ַיְכִלין ְלׁשַ
ָאר   .94 ְ ׁשּ ּוְכׁשֶ ַהיָּם,  חֹול  ֵהם  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵכן  מֹו  ּכְ

ֲעֵלי ָהֹרֶגז ּוַבֲעֵלי ִדיִנים  י ַהיָּם, ּבַ ּלֵ ֵהם ּגַ ים, ׁשֶ ָהַעּמִ
טֹף ֶאת ָהעֹוָלם, רֹוִאים   לֹט ְוִלׁשְ ים, רֹוִצים ִלׁשְ ָקׁשִ

מִ  ֵהם  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ דֹושׁ ֶאת  ַלּקָ ִרים  ְ רּוךְ - ְתַקׁשּ - ּבָ
וְ  ְולֹאהּוא,  ִלְפֵניֶהם  ִרים  ּבָ ְוִנׁשְ ִבים  ְיכֹוִלים   ׁשָ

ְגָמא ַאֶחֶרת   עֹוָלם. ּדֻ לֹט ּבָ חֹול ַהיָּם   -ִלׁשְ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ְבִמָדה,   ְולֹא  ּבֹון  ֶחׁשְ ּבְ עֹוֵמד  ְולֹא  ּבֹון  ֶחׁשְ לֹו  ֵאין 

ד ְולֹא ִיסָּ  ר לֹא ִיּמַ תּוב ֲאׁשֶ ּכָ ָרֵאל  ׁשֶ ְך ִיׂשְ ֵפר, ַאף ּכָ
ּבֹון. ֵאין ָלֶהם ֶחשְׁ  ֶחׁשְ  ּבֹון ְולֹא עֹוְמִדים ּבְ

  

ַאר  .94 א, ְוַכד ׁשְ ַיּמָ ָרֵאל ִאיּנּון חֹוָלא ּדְ א, ִיׂשְ ַגְווָנא ּדָ ּכְ
ִדיִנין  ּדְ ָמאֵרי  רּוְגָזא,  ּדְ ָמאֵרי  א,  ַיּמָ י  ּלֵ ּגַ ִאיּנּון  ּדְ ין  ַעּמִ
ְטָפא ָעְלָמא, ָחָמאן ְלהּו  ְלָטָאה ּוְלׁשַ ָעאן ְלׁשַ ין, ּבָ ָקׁשִ

קּוְד ְליִ  ּבְ ָראן  ְ ִמְתַקׁשּ ִאיּנּון  ּדְ ָרֵאל  הּוא, ׂשְ ִריְך  ּבְ א  ׁשָ
ְלָטָאה  ְלׁשַ ַיְכִלין  ְוָלא  ְייהּו,  ַקּמַ רּו  ְוִאְתּבָ ְוָתִבין 
ֵליּה  א ֵלית  ַיּמָ ּדְ חֹוָלא  ּדְ ִגין  ּבְ ְווָנא ַאֲחָרא,  ּגַ ָעְלָמא.  ּבְ

ְמ  ּבִ ְוָלא  ָנא,  ּבָ חּוׁשְ ּבְ יָמא  ַקּיְ ְוָלא  ָנא,  ּבָ ידּו,  חּוׁשְ ּדִ
יִ  ד ְולֹא  ִיּמַ ר לֹא  יב ֲאׁשֶ ְכּתִ ָרֵאל ּדִ ִיׂשְ ֵפר, אּוף ָהִכי  ּסָ

ָנא.  ּבָ חּוׁשְ יִמין ּבְ ָנא, ְוָלא ַקּיְ ּבָ  ֵלית ְלהּו חּוׁשְ
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ְויֵׁש   .95 ּוְגנּוָזה,  ְטִמיָרה  ה  ִמּדָ יֵׁש  ּוְרֵאה,  ּבֹא 
עֹומֵ  ְוֶזה  ְוָגנּוז,  ְטִמיָרה  ְגִניָזה  ּבִ עֹוֵמד  ׁשֶ ּבֹון  ד  ֶחׁשְ

ּבֹון. ְוזֶ  ֶחׁשְ ה, ְוֶזה עֹוֵמד ּבְ ִמּדָ הּו סֹוד ְוִקיּּום ַהּכֹל, ּבְ
ה לֹא נֹוַדַעת   אֹוָתּה ִמּדָ ּום ׁשֶ ה, ִמׁשּ ַמְעָלה ּוַמּטָ ּלְ ׁשֶ
ה ְוַעל  ל אֹוָתּה ִמּדָ ְלעֹוָלִמים ַעל ָמה עֹוֵמד ַהּסֹוד ׁשֶ

ְוֶזהּו סֹוד ָהֱאמּונָ  ּבֹון,  ַהֶחׁשְ ה  ָמה עֹוֵמד סֹוד אֹותֹו 
ל ַהּכֹל.   ׁשֶ

  

ְמִדיד  .95 ִאית  ֲחֵזי,  א  ן ּתָ ּבָ חּוׁשְ ְוִאית  ְוָגִניז,  ָטִמיר  ּו 
ידּו,  ְמּדִ ּבִ יָמא  ַקּיְ ְוַהאי  ְוָגִניז,  ָטִמיר  ְגִניזּו  ּבִ יָמא  ַקּיְ ּדְ
א   כֹּלָ ן. ְוָדא ִאיהּו ָרָזא ְוִקּיּוָמא ּדְ ּבָ חּוׁשְ יָמא ּבְ ְוַהאי ַקּיְ

גִ  ּבְ א,  ְוַתּתָ א  ְלֵעיּלָ ִאְתְייַדע ּדִ ָלא  ְמִדידּו  ַההּוא  ּדְ ין 
ַההּוא ְמִדידּו. ְוַעל ַמה ְלָעְלִמ  יָמא ָרָזא ּדְ ין, ַעל ַמה ַקּיְ

ָרָזא   ִאיהּו  ְוָדא  ָנא,  ּבָ חּוׁשְ ַההּוא  ּדְ ָרָזא  יָמא  ַקּיְ
א.  כֹּלָ ְמֵהיְמנּוָתא ּדְ  ּדִ

א  .96 ּבֹון, ֶאּלָ ֶחׁשְ ה לֹא עֹוְמִדים ּבְ ָרֵאל ְלַמּטָ ְוִיׂשְ
שֶׁ בְּ  הּוא  ְדיֹון  ְוַהּפִ ַאֵחר,  ָבר  ּדָ ל  ׁשֶ עֹוֵמד ַצד 

ִנְכָנִסים   ָרֵאל  ׂשְ יִּ ׁשֶ ּכְ ְך,  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ּבֹון.  ֶחׁשְ ּבְ
ֵאר. ְוַעל   ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ְדיֹון, ּכְ ּבֹון, נֹוְטִלים ֵמֶהם ּפִ ֶחׁשְ ּבְ
ָרֵאל ְולֹא ָנַטל ִיׂשְ ּבֹון ּבְ ה ֶחׁשְ ָעׂשָ ׁשֶ יֵמי ָדִוד, ּכְ ְך ּבִ  ּכָ

מִ  ְוֶנֶאְבדּו  ֹרֶגז,  ָהָיה  ְדיֹון,  ּפִ ה ֵמֶהם  ּמָ ּכַ ָרֵאל  ׂשְ יִּ
ה ַמֲחנֹות.   ֲחָילֹות ְוַכּמָ

  

א  .96 ֶאּלָ ָנא,  ּבָ חּוׁשְ ּבְ ַקְייִמין  ָלא  א  ְלַתּתָ ָרֵאל  ְוִיׂשְ
יָמא  ַקּיְ ּדְ ִאיהּו  ּופּוְרָקָנא  ַאֲחָרא,  ה  ִמּלָ ּדְ ִסְטָרא  ּבְ

יִ  ְך  ּכַ ּוְבִגין  ָנא.  ּבָ חּוׁשְ ָעאִליןּבְ ד  ּכַ ָרֵאל  רכ''ו   ׂשְ (דף 
חּוׁשְ  ע''א) ַמר. ּבְ ִאּתְ ָמה ּדְ ְייהּו ּפּוְרָקָנא ּכְ ָנא ַנְטֵלי ִמּנַ ּבָ

ָרֵאל,  ִיׂשְ ָנא ּבְ ּבָ ד ָעֵבד חּוׁשְ ָדִוד, ּכַ יֹומֹוי ּדְ א ּבְ ְוַעל ּדָ
ְוִאְתֲאִבידּו   רּוְגָזא,  ֲהָוה  ּפּוְרָקָנא,  הֹון  ִמּנְ ָנִטיל  ְוָלא 

ָרֵאל ְרָיין. ִמִיׂשְ ה ַמׁשִ ָמה ֵחיִלין ְוַכּמָ  ּכַ
ְוֶכֶסף   .97 ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ה  ַמֲעׂשֵ ּבְ תּוב  ּכָ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ

ֻקִדים. ְוַהּכֹל  קּוֵדי ָהֵעָדה ְוגֹו', ְלכֹל ָהעֵֹבר ַעל ַהּפְ ּפְ
ְרׁשּוָה   ן, ַוֲהֵרי ּפֵ ּכָ ׁשְ ׁש ַלֲעבֹוַדת ַהּמִ ִרים   -ִהְתַקּדֵ ּכָ ּכִ

ֶאָחד,   ּבֹון  יֵֶּחׁשְ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֶאָחד.  ּבֹון  ֶחׁשְ ָקִלים  ׁש ׁשְ
ֲאֵחִרים  ְויֵׁש  ֶעְליֹון,  ּבֹון  ְלֶחׁשְ עֹוִלים  ׁשֶ ֶעְליֹוִנים 
ְחּתֹון.  ּתַ ְוֶזה  ֶעְליֹון  ֶזה  ַאֵחר.  ּבֹון  ְלֶחׁשְ עֹוִלים  ׁשֶ
ָלֶצֶקת  ֶסף  ַהּכֶ ר  ּכָ ּכִ ְמַאת  ַוְיִהי  תּוב  ּכָ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ

ְרׁשּוהָ ֵאת ַאְדֵני ַהּקֶֹדׁש   ה ָהֲאָדִנים, ֲהֵרי ּפֵ  . ְוגֹו'. ֵאּלֶ

  

קּוֵדי   .97 ָנא, ְוֶכֶסף ּפְ ּכְ ַמׁשְ עֹוָבָדא ּדְ ִתיב ּבְ ְך ּכְ ִגין ּכָ ּוּבְ
ׁש   א ִאְתַקּדָ ֻקִדים. ְוכֹּלָ ָהֵעָדה ְוגֹו', ְוכֹל ָהעֹוֵבר ַעל ַהּפְ
ָנא  ּבָ חּוׁשְ ִרין  ּכָ ּכִ אּוְקמּוָה  ְוָהא  ָנא,  ּכְ ַמׁשְ ַלֲעִביַדת 

ִגי ּבְ ֲחָדא.  ָנא  ּבָ חּוׁשְ ָקִלים  ׁשְ ִאין ֲחָדא.  ִעּלָ ִאית  ּדְ ן 
ַסְלָקן  ּדְ ַאֲחָרִנין  ְוִאית  ָאה,  ִעּלָ ָנא  ּבָ ְלחּוׁשְ ַסְלָקן  ּדְ
ְך  ָאה. ּוְבִגין ּכַ ּתָ ָאה ְוָדא ּתַ א ִעּלָ ָנא ַאֲחָרא. ּדָ ּבְ ְלחּוׁשְ

ֶסף ָלֶצֶקת ֵאת ַאְדֵני ר ַהּכֶ ּכָ ִתיב ַוְיִהי ְמַאת ּכִ ַהּקֶֹדׁש    ּכְ
ין ֲאָדִנים ָהא אוּ   ְקמּוָה. ְוגֹו'. ִאּלֵ

ְוָאַמר, .98 ַתח  ּפָ קכז) עֹוד  יר  (תהלים  ׁשִ
סּוק   לֹֹמה ִאם ה' לֹא ִיְבֶנה ַבִית ְוגֹו'. ּפָ ֲעלֹות ִלׁשְ ַהּמַ
ָהָיה ּבֹוֶנה  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ֶלְך ָאַמר אֹותֹו  לֹֹמה ַהּמֶ ֶזה ׁשְ

ְוִהְתִחיל ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ רֹוֶאה    ֶאת  ְוָהָיה  ִלְבנֹות, 
מִ  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ֵמַעְצמֹו,  ׁשֶ ִנְבֶנה  ְוָהָיה  יֵדיֶהם  ּבִ ן  ּקֵ ְתּתַ

ְוָאז ִהְתִחיל ְוָאַמר, ִאם ה' לֹא ִיְבֶנה ַבִית ְוגֹו'. ַהְינּו  
ֲהֵרי   ׁשֶ ֱאלִֹהים,  ָרא  ּבָ ית  ֵראׁשִ ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ ַהּסֹוד 

ָרא ְוִהְתִקין   רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש ּבָ ֶאת ָהעֹוָלם ַהזֶּה  ַהּקָ
ִריךְ  ּצָ ֶ ָכל ַמה ׁשּ ִית. ּבְ הּוא ּבַ  , ׁשֶ

  

ְוָאַמר, .98 ַתח  ּפָ קכז) ּתּו  ֲעלֹות   (תהלים  ַהּמַ יר  ׁשִ
לֹמֹה  לֹמֹה ִאם ְיָי' לֹא ִיְבֶנה ַבִית ְוגֹו', ַהאי ְקָרא ׁשְ ִלׁשְ
א   ׁשָ ַמְקּדְ י  ּבֵ ֵני  ּבָ ֲהָוה  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ֵליּה,  ֲאַמר  א  ַמְלּכָ

עֹוָבָדא  ְוׁשָ  יַדְייהּו, אִרי ְלִמְבֵני, ַוֲהָוה ָחֵמי ּדְ ְקַנת ּבִ ִאְתּתַ
ְיָי' לֹא  אֵרי ְוָאַמר ִאם  ֵדין ׁשָ ְרֵמיּה, ּכְ ֵני ִמּגַ ַוֲהָוה ִמְתּבְ
ָרא  ּבָ ית  ֵראׁשִ ּבְ יב  ְכּתִ ּדִ ָרָזא  ַהְיינּו  ְוגֹו',  ַבִית  ִיְבְנה 

ָרא   ִריְך הּוא, ּבָ א ּבְ ָהא קּוְדׁשָ ְוַאְתִקין ְלַהאי ֱאלִהים, ּדְ
אִ  ָכל ַמה ּדְ ִית.ָעְלָמא, ּבְ ִאיהּו ּבַ  ְצְטִריְך, ּדְ
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ְוא ָעְמלּו בֹוָניו ּבֹו   .99 ל אֹוָתם   -ׁשָ ה סֹוד ׁשֶ ֵאּלֶ
תֹוְך   (ְנָחִלים) ְנָהרֹות ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ְוִנְכָנִסים  יֹּוְצִאים  ׁשֶ

ִריְך. ְוַאף עַ  ּצָ ֶ ָכל ַמה ׁשּ ִית ַהזֶּה ְלַהְתִקינֹו ּבְ ב  ַהּבַ ל ּגַ
אי ִאם   ּקּונֹו, ַוּדַ ן ְוַלֲעׂשֹות ֶאת ּתִ ִאים ְלַתּקֵ ם ּבָ ּלָ ּכֻ ׁשֶ

הּוא סֹוד ָהעֹוָלם הָ   -ה'   ִהְתִקיןׁשֶ ׁשֶ (ֵּביתֹו   ֶעְליֹון, 
ָראּוי, אֹוָתם ּבֹוִנים  וְ  ְולֹא ָעָׂשה) ִית ּכָ ה ֶאת ַהּבַ ָעׂשָ

ה ּוַמְתִקין. הּוא עֹוׂשֶ ֶ א ַרק ַמה ׁשּ ם ֵהם, ֶאּלָ ִאם   ְלִחּנָ
תּוב ּכָ מֹו ׁשֶ ָמר ִעיר, ּכְ ִמיד   (דברים יא) ה' לֹא ִיׁשְ ּתָ

ַאֲחִרית   ְוַעד  ָנה  ָ ַהׁשּ ית  ֵמֵרׁשִ ּה  ּבָ ֱאלֶֹהיָך  ה'  ֵעיֵני 
ּובַ  ּוֵפְרׁשּוָה.  ָנה,  ל  ׁשָ ִמּכָ מּוָרה  ׁשְ ַהזֹּו ִהיא  ָחה  ּגָ ַהׁשְ

ָדִדים.   ַהּצְ

  

ין ָרָזא ּדְ  .99 ְוא ָעְמלּו בֹוָניו ּבֹו, ִאּלֵ (נ''א   ִאיּנּון ַנֲהִרין,ׁשָ

ְלַאְתְקָנא   נחלין) ִית,  ּבַ גֹו ַהאי  ּבְ הּו  ּלְ ּכֻ ְוָעאִלין  ָנְפִקין  ּדְ
ֻכלְּ  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  ִאְצְטִריְך.  ּדְ ַמה  ָכל  ּבְ ָקא  ֵליּה  הּו 

ִאיהּו  אי ִאם ְיָי', ּדְ ּקּוֵניּה, ַוּדַ ד ּתִ ַאְתָיין ְלַאְתְקָנא ְלֶמְעּבַ
ִעלָּ  ָעְלָמא  ּדְ ַאְתִקיןָרָזא  ּדְ לא  ָאה,  ביתיה  (ס''א 

ָנא  אתקין) ְדָקא ֵיאֹות, ִאיּנּון ּבֹוִנין ְלַמּגָ יָתא ּכְ ְוָעִביד ּבֵ
ְוַאְתִקי ָעִביד  ִאיהּו  ּדְ ַמה  א  ֶאּלָ לא ִאיּנּון,  ְיָי'  ִאם  ן. 

יב ְכּתִ ּדִ ָמה  ּכְ ִעיר,  ָמר  יא) ִיׁשְ ְיָי'  (דברים  ֵעיֵני  ִמיד  ּתָ
ית ֵמִרׁשִ ה  ּבָ ָנה    ֱאלֶֹהיָך  ׁשָ ַאֲחִרית  ְוַעד  ָנה  ָ ַהׁשּ

ָכל    ְואֹוְקמּוָה. ּבְ ְנִטיָרא  ִאיִהי  א,  ּדָ חּוָתא  ּגָ ּוְבַאׁשְ
 ִסְטִרין.

תּוב .100 ּכָ ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ג) ְוַאף  תֹו    ִהּנֵה (שיר  ִמּטָ
ּבֵֹרי  ִמּגִ ָלּה  ָסִביב  ּבִֹרים  ּגִ ים  ִ ׁשּ ׁשִ לֹֹמה  ׁשְ ּלִ ׁשֶ

אוֹ  ׁשֹוְמִרים  ם  ְוֻכּלָ ָרֵאל,  ֵהם  ִיׂשְ ַעם  ַהּטַ ָמה  ָתּה. 
ילֹות,  ּלֵ ּבַ ַחד  ִמּפַ תּוב  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ אֹוָתּה?  ׁשֹוְמִרים 

יהִ  ַהּגֵ ַחד  ּפַ ִלְדחֹוָתהּ ֶזהּו  ֵדי  ּכְ ּה  ֶנְגּדָ ּכְ עֹוֵמד  ׁשֶ , ּנֹם 
יִפים אֹוָתּה. ם ַמּקִ ּלָ ְך ּכֻ ּום ּכָ  ּוִמׁשּ

  

יב, .100 ְכּתִ ּדִ ב  ּגַ ַעל  ג) ְוַאף  השירים  ה  (שיר  ִהּנִ
ׁשֶ ִמ  תֹו  ּבֹוֵרי ּטָ ִמּגִ ָלּה  ָסִביב  ּבֹוִרים  ּגִ ים  ִ ׁשּ ׁשִ לֹמֹה  ׁשְ ּלִ

ִגין   הּו ַנְטֵרי ָלּה. ַמאי ַטְעָמא ַנְטֵרי ָלּה. ּבְ ָרֵאל. ְוֻכּלְ ִיׂשְ
י ְכּתִ ָקִאים ּדִ ם, ּדְ ֵגיִהּנָ א ּדְ ְחּדָ א ּפַ ילֹות, ּדָ ּלֵ ַחד ּבַ ב ִמּפַ

ּוְבגִ  ָלּה,  ְלַדְחָייא  ִגין  ּבְ ַסֲחִרין  ָלֳקְבָלה,  הּו  ּלְ ּכֻ א  ּדָ ין 
 (נדפס רס''ח ע''ב)  ָלּה.

אֹור   .101 ּבְ עֹוְמִדים  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף 
ֲחשָׁ  ַהּמַ אֹור  ְוָאז  נֹוָדע,  ּלֹא  ׁשֶ ָבה  ֲחׁשָ ַהזֶּה  ַהּמַ ָבה 

ּוְמִאיִרים  ָסְך,  ַהּמָ ל  ׁשֶ אֹור  ּבָ ה  ַמּכֶ נֹוָדע  ּלֹא  ׁשֶ
ע ֵהיָכל ׁשַ ים ּתֵ ֶאָחד ְוַנֲעׂשִ  ֹות. ּכְ

  
ָבה   .101 ַמֲחׁשָ ּדְ ְנִהירּו  ּבִ ַקְייֵמי  הּו  ֻכּלְ ּדְ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף 

ָלא   ּדְ ָבה  ַמֲחׁשָ ּדְ ְנִהירּו  ַהאי  ּוְכֵדין,  ִאְתְייַדע.  ָלא  ּדְ
בָּ  ֲחָדא  ִאְתְייַדע,  ּכַ ְוַנֲהִרין  ְפִריָסא  ּדִ ְנִהירּו  ּבִ ַטׁש 

ע ֵהיָכִלין.  (רס''ט ע''א) ְוִאְתָעִבידוּ  ׁשַ  ּתֵ
רּוחֹות,  וְ  .102 ְוֵאיָנם  ְמִאיִרים,  ֵאיָנם  ַהֵהיָכלֹות 

ל  ּכָ ְרצֹון  ֶהם.  ּבָ יֲַּעֹמד  ׁשֶ ִמי  ְוֵאין  מֹות,  ְנׁשָ ְוֵאיָנם 
ָבה,   ַמֲחׁשָ ּבְ עֹוְמִדים  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ אֹורֹות  ַהּמְ ַעת  ׁשְ ּתִ
ם ִלְרּדֹף ַאֲחֵריֶהם  ּלָ ּכֻ ּבֹון, ׁשֶ ֶחׁשְ ִהיא ַאַחת ֵמֶהן ּבְ ׁשֶ

עֹומְ  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ְולֹא ִד ּבְ ִקים  ִנְדּבָ ְולֹא  ָבה.  ַמֲחׁשָ ּבְ ים 
ְולֹא   ְבָרצֹון  לֹא  עֹוְמִדים  לֹא  ה  ֵאּלֶ נֹוָדִעים, 
תֹוְפִסים.   ְולֹא  ּה  ּבָ ּתֹוְפִסים  ֶעְליֹוָנה.  ָבה  ְבַמֲחׁשָ
אֹוָתם  ְוָכל  ָהֱאמּוָנה  סֹודֹות  ל  ּכָ עֹוְמִדים  ה  ֵאּלֶ ּבְ

ָבה ָהֶעְליֹוָנה, ֲחׁשָ ם   ְמאֹורֹות ִמּסֹוד ַהּמַ ּלָ ה ּכֻ ַמּטָ ּלְ ׁשֶ
אֹורֹות ְולֹא   יִעים ַהּמְ אן ַמּגִ ִנְקָרִאים ֵאין סֹוף. ַעד ּכָ
ָבה ְולֹא ָרצֹון. אן ַמֲחׁשָ יִעים ְולֹא נֹוָדִעים. ֵאין ּכָ  ַמּגִ

  

ְוֵהיָכִלין ָלאו ִאיּנּון ְנהֹוִרין, ְוָלאו ִאיּנּון רּוִחין, ְוָלאו  .102
ִאית   ְוָלא  ָמִתין,  ִנׁשְ ְרעּוָתא  ִאיּנּון  הּו.  ּבְ יָמא  ַקּיְ ּדְ ַמאן 

אִ  ּדְ ָבה,  ַמֲחׁשָ ּבְ הּו  ּלְ ּכֻ ַקְייֵמי  ּדְ ְנהֹוִרין  ע  ׁשַ ּתֵ ָכל  יִהי ּדְ
לְ  הּו  ֻכּלְ ּדְ ָנא,  ּבָ חּוׁשְ ּבְ ְייהּו  ִמּנַ ֲאַבְתַרְייהּו, ַחד  ף  ִמְרּדַ

ְוָלא  ָקן,  ּבְ ִמְתּדַ ְוָלא  ָבה.  ַמֲחׁשָ ּבְ ַקְייֵמי  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ
ְוָלא ִאְתְייִדיע ְרעּוָתא,  ּבִ ָלא  ַקְייֵמי,  ָלא  ין  ִאּלֵ ּו, 

ְפִס  ּתַ ְוָלא  ּה  ּבָ ְפִסין  ּתָ ָאה.  ִעּלָ ָבה  ַמֲחׁשָ ין ּבְ ִאּלֵ ּבְ ין. 
וְ  ְמֵהיְמנּוָתא,  ָרֵזי  ל  ּכָ ֵמָרָזא  ַקְייִמין  ְנהֹוִרין  ִאיּנּון  ָכל 

הּו ִאְקרּון ֵאין סֹוף. ַעד  ּלְ א ּכֻ ְלַתּתָ ָאה. ּדִ ָבה ִעּלָ ַמֲחׁשָ ּדְ
ָלאו  ִאְתְייִדיעּו.  ְוָלא  ָמטּון,  ְוָלא  ְנהֹוִרין  ָמטּון  ָהָכא 

ָבה ְוָלאו ְרעּוָתא.   ָהָכא ַמֲחׁשָ
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ה  .103 ִמּמַ נֹוָדע  ְולֹא  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ִאיָרה  ּמְ ׁשֶ ּכְ
יָנה, ּמְ  ַהּבִ תֹוְך  ּבְ ֶרת  ְוִנְסּתֶ ת  ׁשֶ ִמְתַלּבֶ ֲאַזי  ִאיָרה, 

וְ  (ִמי) ּוְמִאיָרה ִאיָרה,  ּמְ ֶ ׁשּ ֶזה, ְלַמה  ּבָ ֶזה    ִנְכָנִסים 
ּוְבסֹוד  ְרׁשּוָה.  ּפֵ ַוֲהֵרי  ֶאָחד,  ּכְ ִנְכָלִלים  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ַעד 

ֶזה ּוֵמִאיר זֶ  ר ֶזה ּבָ ַהּכֹל עֹוֶלה, ִנְקׁשָ ׁשֶ ן, ּכְ ְרּבָ ה  ַהּקָ
ָבה   ֲחׁשָ ְוַהּמַ ֲעִליָּה,  ּבַ ם  ּלָ ּכֻ עֹוְמִדים  ָאז  ֶזה,  ּבָ

ֵאין סֹוף, אֹותֹו ָהאֹור  ֶרת ּבָ ּנּו   ִמְתַעּטֶ ִאיָרה ִמּמֶ ּמְ ׁשֶ
ָבה ָהֶעְליֹוָנה ִנְקָרא ֵאין סֹוף. ֲחׁשָ  ַהּמַ

  

ָנִהיר  .103 ה  ִמּמַ ִאְתְייַדע  ְוָלאו  ָבה,  ַמֲחׁשָ ָנִהיר  ד  ּכַ
וְ  ׁש  ִאְתָלּבָ ֵדין  ְוָנִהירּכְ יָנה,  ּבִ ּגֹו  ים  ה  (מאן) ַאְסּתִ ְלּמַ

כֻּ  ִלילּו  ִאְתּכְ ּדְ ַעד  ָדא,  ּבְ א  ּדָ ְוָעִאיל  ָנִהיר,  הּו  ּדְ ּלְ
כַּ  ָנא,  ָקְרּבְ ּדְ ּוְבָרָזא  אּוְקמּוָה.  ְוָהא  ֲחָדא,  ָסִליק  ּכַ ד 

ֵדין  ּכְ ָדא,  ּבְ א  ּדָ ְוָנִהיר  ָדא,  ּבְ א  ּדָ ר  ָ ִאְתָקׁשּ א,  ּכֹּלָ
לְּ  ֵאין סֹוף, ַקְייִמין ּכֻ ר ּבְ ָבה ִאְתֲעּטָ ְסִליקּו, ּוַמֲחׁשָ ּבִ הּו 

ָבה עִ  יּה ַמֲחׁשָ ָנִהיר ִמּנֵ ָאה, ִאְקֵרי ֵאין ַההּוא ְנִהירּו ּדְ ּלָ
 (ע''כ)  סֹוף.

ֲחָילֹות,  .104 ּנּו  ִמּמֶ ִטים  ְ ׁשּ ּוִמְתּפַ ִאיר  ּמֵ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ֶרת ְולֹא ְידּוָעה ָבה ִנְגֶנֶזת ְוִנְסּתֶ ם אֹוָתּה ַמֲחׁשָ ָ , ּוִמׁשּ

ֶטת  ֶ ׁשּ ָדִדים, ּוִמְתּפַ טּות ְלָכל ַהּצְ ְ ׁשּ ֶטת ִהְתּפַ ֶ ׁשּ ִמְתּפַ
טוּ  ְ ׁשּ ִהְתּפַ ּנּו  ָהעֹוָלם  ִמּמֶ סֹוד  ִהיא  ׁשֶ ַאַחת,  ת 

 ָהֶעְליֹון. 

  

ַהִהיא  .104 ֵחיִלין,  יּה  ִמּנֵ טּו  ָ ׁשּ ְוִאְתּפָ ַאְנִהיר  ּדְ יָון  ּכֵ
ְיִד  ְוָלא  ְוַאְגִניז  ים  ַאְסּתִ ָבה  ט  ַמֲחׁשָ ַ ׁשּ ִאְתּפָ ן  ּמָ ּוִמּתַ יַע, 

יטּו,  ׁשִ ּפְ ַחד  יּה  ִמּנֵ ט  ַ ׁשּ ְוִאְתּפָ ִסְטִרין,  ְלָכל  יטּוָתא  ׁשִ ּפְ
ָאה.ּדְ  ָעְלָמא ִעּלָ  ִאיהּו ָרָזא ּדְ

ֶעְליֹון,  .105 ַמֲאָמר  ְוהּוא  ֵאָלה,  ׁשְ ּבִ עֹוֵמד  ְוֶזה 
תּוב ּכָ ׁשֶ ִמי,  ְקֵראת  ּנִ ׁשֶ מ) ּוֵפְרׁשּוָה  אּו  (ישעיה  ׂשְ

ֵאָלה אֹותֹו מָ  ׁשְ ה.  ֵאּלֶ ָבָרא  ִמי  ּוְראּו  ֵעיֵניֶכם  רֹום 
וְ  ט  ֵ ׁשּ ִהְתּפַ ְך  ּכָ ַאַחר  ה.  ֵאּלֶ ָרא  ּבָ ָים, סֹוף  ׁשֶ ה  ַנֲעׂשָ

ם ַמְתִחיל ִלְבנֹות   ָ ה. ּוִמׁשּ ִהיא ְלַמּטָ ָרגֹות, ׁשֶ ל ַהּדְ ּכָ
ְוַהּכֹל   ה,  ׁש  ְלַמּטָ ַמּמָ צּוָרה  אֹוָתּה  ּבְ ה  ָעׂשָ

ַמְעָלה, ֶזה   ּלְ ְך ׁשֶ ּום ּכָ ֻדְגַמת ֶזה. ּוִמׁשּ ֶנֶגד ֶזה ְוֶזה ּכְ ּכְ
ה.  ְעָלה ּוַמּטָ ִמיַרת ַהּכֹל ִמּמַ  ׁשְ

  

א, ְוִאיהּו ַמֲאָמר  (ל''א ע''א) יָמאַקיְּ   ְוָדא .105 ֶאְלּתָ ְ ׁשּ ּבִ
יב, ְכּתִ ּדִ ִמ''י.  ִאְקֵרי  ּדְ ְואּוְקמּוָה  ָאה,  (ישעיה   ִעּלָ

אּו ָמרֹום ֵעיֵניֶכם ּוְראּו ִמ  מ) א  ׂשְ ֶאְלּתָ ה. ׁשְ י ָבָרא ֵאּלֶ
ְוִאְתָעִביד   ט  ׁשַ ִאְתּפָ ְלָבַתר  ה.  ֵאּלֶ ָבָרא  ּדְ ַההּוא 

ע''א) ָים, א.   (נ''ו  ְלַתּתָ ִאיהּו  ּדְ ין,  ְרּגִ ּדַ ָכל  ּדְ סֹוָפא 
ַההּוא  ּבְ ָעִביד  א  ְוכֹּלָ א.  ְלַתּתָ ְלִמְבֵני  אֵרי  ׁשָ ן  ּמָ ּוִמּתַ

ׁש  ְווָנא ַמּמָ א.   (דף רכ''ו ע''ב) ּגַ א, ָלֳקֵבל ּדָ א ּדָ ְלֵעיּלָ ּדִ
א  ֵמֵעיּלָ א  כֹּלָ ּדְ ְנִטירּו  ְך,  ּכָ ּוְבִגין  ָדא.  ּדְ ַגְווָנא  ּכְ ְוָדא 

 א. ְוַתּתָ 
ִהיא   .106 ׁשֶ ָבה,  ַמֲחׁשָ ִהיא  ׁשֶ זֹו,  טּות  ְ ׁשּ ְוִהְתּפַ

ְוא   ׁשָ ִעיר  ָמר  ִיׁשְ לֹא  ה'  ִאם  ְוֶזהּו  ָהֶעְליֹון.  עֹוָלם 
שׁ  הּוא  ׁשֶ ׁשֹוֵמר,  ַקד  ָרֵאל.ׁשָ ִיׂשְ ָׁשַקד   ֹוֵמר  (ָׁשְוא 
ּבֹו ֶׁשָּכתּוב  ֶזהּו  כז) ׁשֹוֵמר,  ֲאֹדָניו   (משלי  ְוֹׁשֵמר 

ּלֹא   ְיֻכָּבד) בּ ׁשֶ עֹוָלם  עֹוֵמד  ּבָ א  ֶאּלָ ִמיָרה  ׁשְ ֹו 
 ָהֶעְליֹון. 

  

ָעְלָמא  .106 ִאיהּו  ּדְ ִאיהּו,  ָבה  ַמֲחׁשָ ּדְ יטּו,  ׁשִ ּפְ ְוַהאי 
יְ  ָאה. ְוָדא ִאיהּו ִאם  ַקד  ִעּלָ ׁשָ ְוא  ָמר ִעיר ׁשָ ִיׁשְ ָי' לא 

ָרֵאל. ִיׂשְ ׁשֹוֵמר  ִאיהּו  ּדְ ההוא   ׁשֹוֵמר,  שומר  שקד  (נ''א 

ביה יכובד) כז) (משלי   דכתיב  אדוניו  יּה  ושומר  ּבֵ ָלאו  ּדְ
ָאה. ָעְלָמא ִעּלָ א ּבְ יָמא ְנִטירּו, ֶאּלָ  ַקּיְ

עֹוֵמד   .107 ַהּכֹל  ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֵכֶלת  ּתְ ּוְרֵאה,  ּבֹא 
ֶאָחד בְּ  ָמן,  ְוַאְרּגָ ֵכֶלת  ּתְ ּוֵפְרׁשּוָה.  ֶעְליֹון,  סֹוד 

סֹוד  ּבְ ֶנֱאַמר  ַוֲהֵרי  ֶאָחד.  ּבְ ר  ֵ ְלִהְתַקׁשּ
ד) תּוב,ַהכָּ  ֹאְכָלה   (דברים  ֵאׁש  ֱאלֶֹהיָך  ה'  י  ּכִ

ְואֹוֶכֶלת   ֵאׁש,  אֹוֶכֶלת  יֵּׁש  ׁשֶ ֶנֱאַמר  ַוֲהֵרי  הּוא. 

  

ָר  .107 ּבְ יָמא  ַקּיְ א  ּכֹּלָ ָנא,  ּכְ ַמׁשְ ּדְ ְכָלא  ּתִ ֲחֵזי,  א  ָזא  ּתָ
ְלאִ  ַחד,  ָמן  ְוַאְרּגָ ֵכֶלת  ּתְ ְואּוְקמּוָה.  ָאה,  ָרא ִעּלָ ְ ְתַקׁשּ

יב, ְכּתִ ּדִ ָרָזא  ּבְ ַמר  ִאּתְ ְוָהא  ַחד.  ד) ּבְ ְיָי'   (דברים  י  ּכִ
א  ֱאלֶהיָך   ָ ֶאׁשּ ִאית  ּדְ ַמר  ִאּתְ ְוָהא  הּוא.  אְֹכָלה  ֵאׁש 

אִ  ִגין ּדְ ֵצי ֵליּה. ּבְ א, ְוָאִכיל ֵליּה ְוׁשָ ָ א  אְֹכָלא ֶאׁשּ ָ ית ֶאׁשּ
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ּום   ִמׁשּ אֹוָתּה,  ִמיָדה  ּוַמׁשְ ֲחָזָקה  אֹוָתּה  ֵאׁש  יֵּׁש  ׁשֶ
ֵאר.  ֵמֵאׁש, ְוִנְתּבָ

א. ָ ֵמֶאׁשּ יָפא  ּקִ (מאן דבעי למנדע חכמתא ביחודא   ּתַ
קדישא וכו'. מכאן עד דקיימא עליה בפרשת בראשית  

הכתוב כאן  דף נ''א ע''ש. ואלו החילופים מצאנו בין  
לבין הכתוב שם. שורה א' במקום גסה מצאנו אחרא.  
לאדלקא  י''א  בשורה  ביה.  דאתאחיד  ב'  בשורה 

ב ביה.  ליה. ולאתאחדא  ואכיל  ליה  שיצי  י''ב  שורה 
נהורא   לעילא  נהורא חוורא שרייא  ועל  כ''ג  בשורה 

וכלא   הכא  עילאה  רזא  ליה  דאקיף  תשכח. סתימא 
ל'  ל''ג כלא אתחבר. בשורה  'ד ביה לתתא.  בשורה 

ה'   בשורה  ואיהו.  ד'  בשורה  דסליק.  ל''ה  בשורה 
על  י'  שורה  אתקשר.  וכלא  ו'  שורה  דליק.  דאיהו 

י''ד וכלהו קיימי ת''ח. שורה ט''ו מלה   תרבין. שורה
לך. ולית  י''ו  נתקן הכל  אחרא לתתא. שורה  (וכבר 

 . בנוסחא אמיתית. הרש''ב))
ה   .108 ָ ַוֲחִמׁשּ אֹות  ַהּמֵ ַבע  ּוׁשְ ָהֶאֶלף  ְוֶאת 

יֶהם ְוגֹו'.   ה ָראׁשֵ ה ָוִוים ָלַעּמּוִדים ְוִצּפָ ְבִעים ָעׂשָ ְוׁשִ
אוֹ  ׁשֶ ָלַמְדנּו  ּוְרֵאה,  אֹוָתם ּבֹא  ַכח  ׁשָ ָקִלים  ׁשְ ָתם 

קֹול  יָָּצא  ׁשֶ ַעד  ֵמֶהם,  ה  ֲעׂשָ ּנַ ַמה  ָיַדע  ְולֹא  ה  ֹמׁשֶ
ּושְׁ  ָהֶאֶלף  ְוֶאת  ה  ְוָאַמר:  ָ ַוֲחִמׁשּ אֹות  ַהּמֵ ַבע 

ה ָוִוים ָלַעּמּוִדים.  ְבִעים ָעׂשָ  ְוׁשִ

  

ה   (שמות לח) .108 ָ אֹות ַוֲחִמׁשּ ַבע ַהּמֵ ְוֶאת ָהֶאֶלף ּוׁשְ
ְבִעים עָ  א  ְוׁשִ יֶהם ְוגֹו'. ּתָ ה ָראׁשֵ ה ָוִוים ָלַעּמּוִדים ְוִצּפָ ׂשָ

י לֹון   ָקִלין ַאְנׁשֵ ִאיּנּון ּתְ ה, ְוָלא ָיַדע ֲחֵזי, אֹוִליְפָנא ּדְ מֹׁשֶ
ְוֶאת   ְוָאַמר,  ָקָלא  ָנַפק  ּדְ ַעד  ְייהּו,  ִמּנַ ִאְתָעִביד  ּדְ ַמה 

ה ָעׂשָ ְבִעים  ְוׁשִ ה  ָ ַוֲחִמׁשּ אֹות  ַהּמֵ ַבע  ּוׁשְ ָוִוים   ָהֶאֶלף 
 ָלַעּמּוִדים.

ְוָאַמר, .109 ַתח  ּפָ ִחְזִקיָּה  י  א) ַרּבִ ַעד  (שיר 
ַהזֶּה  סּוק  ַהּפָ ֵריחֹו.  ָנַתן  י  ִנְרּדִ ְמִסּבֹו  ּבִ ֶלְך  ַהּמֶ ׁשֶ

ְמִסּבֹו   ֶלְך ּבִ ַהּמֶ ֵאר. ֲאָבל ַעד ׁשֶ דֹוׁש    -ִנְתּבָ ֶזה ַהּקָ
ּובָ  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ּתֹוָרה  ַתן  ּנָ ׁשֶ ּכְ הּוא,  רּוְך  ְלִסיַני,  ּבָ א 

בֹות ְקד ם ֶמְרּכָ ּלָ בֹות ָהיּו ִעּמֹו, ּכֻ ה ֶמְרּכָ ֹוׁשֹות,  ְוַכּמָ
ם   ּלָ ת ַהּתֹוָרה ּכֻ ַ ל ְקֻדׁשּ ֹות ָהֶעְליֹונֹות ׁשֶ ֻדׁשּ ְוָכל ַהּקְ
ְוַהּכֹל  ֵאׁש,  ל  ׁשֶ ִלהּוִטים  ּבְ ָנה  ִנּתְ ְותֹוָרה  ם,  ׁשָ ָהיּו 

גַּ  ַעל  ְלָבָנה  ֵאׁש  ּבְ ּוְכתּוָבה  ָהֵאׁש,  ַצד  ֵאׁש ּבְ י  ּבֵ
ֲאוִ  חָֹרה, ְוָהאֹוִתיֹּות ָהיּו פֹוְרחֹות ְועֹולֹות ּבָ  יר.ׁשְ

  

ְוָאַמר, .109 ַתח  ּפָ ה  ִחְזִקּיָ י  א) ִרּבִ השירים  ַעד  (שיר 
ַמר,   ִאּתְ ְקָרא  ַהאי  ֵריחֹו.  ָנַתן  י  ִנְרּדִ ְמִסּבֹו  ּבִ ֶלְך  ַהּמֶ ׁשֶ

א בְּ  א קּוְדׁשָ ְמִסּבֹו, ּדָ ּבִ ֶלְך  ַהּמֶ ִריְך הּוא, ֲאָבל ַעד ׁשֶ
וְ  ְלִסיַני.  ְוָאָתא  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ אֹוַרְייָתא  ָיַהב  ד  ה ּכַ ַכּמָ

ין  ין, ְוָכל ִקּדּוׁשִ הּו ְרִתיִכין ַקִדיׁשִ ּלְ יּה, ּכֻ ְרִתיִכין ֲהוֹו ִעּמֵ
ן,   ּמָ ּתַ ֲהוֹו  הּו  ּלְ ּכֻ אֹוַרְייָתא,  ּדְ ה  ָ ְקדּוׁשּ ּדִ ִאין,  ִעּלָ

ַלֲהטֵ  ּבְ ִאְתְייִהיַבת  ִסְטָרא ְואֹוַרְייָתא  ּבְ א  ְוכֹּלָ א,  ָ ֶאׁשּ י 
ִחוָּ  א  ָ ֶאׁשּ ּבְ ּוְכִתיָבא  א,  ָ ֶאׁשּ א  ּדְ ָ ֶאׁשּ י  ּבֵ ּגַ ַעל  וָרא, 

ֲאִויָרא. ִקין ּבַ ְרִחין ְוַסּלְ  אּוָכָמא. ְוַאְתָוון ֲהוֹו ּפַ
ֶנְחְלָקה  .110 ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  ְוָהאֹות 

ְלָכל ה  ָ ַוֲחִמׁשּ ְבִעים  ְוׁשִ ֵמאֹות  ַבע  ם    ִלׁשְ ְוֻכּלָ ַצד, 
אֹות ו', ו' ְלַצד ֶזה, ו ֲאִויר ָהָרִקיַע ּבָ ' ְלַצד ִנְראּו ּבַ

ָדִדים.   ֶזה. ְוֵכן ְלָכל ַהּצְ
  

ַבע ֵמָאה  .110 ִליג ִלׁשְ אֹוַרְייָתא, ִאְתּפְ ְוָאת ַקְדָמָאה ּדְ
ֲאִויָרא  הּו ִאְתָחזּון ּבַ ה ְלָכל ְסָטר, ְוֻכּלְ ָ ְבִעים ַוֲחִמׁשּ ְוׁשִ

ְרִקיָעא א. ְוֵכן   ּדִ א, ו' ְלִסְטָרא ּדָ ָאת ו', ו' ְלִסְטָרא ּדָ ּבְ
 .ְלָכל ִסְטִרין
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ִוין ָהיּו עֹוְמִדים ַעל ַעּמּוִדים, ְואֹוָתם  .111 ְוֵאּלּו ַהּוָ
ִוים ֲעֵליֶהם.  ָהַעּמּוִדים ָהיּו עֹוְמִדים ַעל ֵנס, ְוָכל ַהּוָ

ְואֹוָתן ָו''ו.  ַעל  עֹוֵמד  ַהּתֹוָרה  ּסֹוד  ׁשֶ ּום  ָוִוי''ם   ִמׁשּ
ם עֹוְמִדים ַעל ּלָ ל ַהּתֹוָרה, ּכֻ ֵהם סֹוד ָהֱאמּוָנה ׁשֶ  ׁשֶ

ְנִביִאים,   ֶהם  ּבָ יֹּוְצִאים  ׁשֶ סֹודֹות  ֵהם  ׁשֶ ַעּמּוִדים, 
ַעּמּוִדים  אֹוָתם  ְוַעל  ַצד.  ָכל  ּבְ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ַהּסֹוד 

ִוי''ם.   עֹוְמִדים אֹוָתם ַהּוָ

  

ָוִוין ֲהוֹו ַקְייִמין עַ  .111 ין   ל ַעּמּוִדין, ְוִאיּנּון ַעּמּוִדיןְוִאּלֵ
ְוֻכלְּ  ִניָסא,  ַעל  ַקְייִמין  ָרָזא  ֲהוֹו  ּדְ ִגין  ּבְ ָעַלְייהּו.  ָוִוין  הּו 

ִאיּנּון  ּדְ ָוִוין  ְוִאיּנּון  יָמא.  ַקּיְ ָו''ו  ַעל  אֹוַרְייָתא  ּדְ
נ''ב) ָרָזא הּו  (בראשית  ּלְ ּכֻ אֹוַרְייָתא,  ּדְ ְמֵהיְמנּוָתא  ּדִ

ַעמּ  ִאיּנּון  הּו ַעל  ּבְ ָנְפִקין  ּדְ ָרִזין  ִאיּנּון  ּדְ ַקְייִמין,  ּוִדים 
ָר ְנבִ  ַקְייִמין,  יִאים,  ִאיּנּון  ְוַעל  ְסָטר.  ָכל  ּבְ ְלהֹון  ּדִ ָזא 

 ַקְייָמן ִאיּנּון ָוִוין.
ְוהּוא  .112 ַמע,  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ַהּקֹול  סֹוד  ִהיא  ֶעְליֹוָנה  ו' 

ּום שֶׁ  עֹוֶמֶדת ּבֹו ַהּתֹוָרה, ִמׁשּ ּתֹוָרה יֹוֵצאת  ַהּסֹוד ׁשֶ
וְ  דֹול.  ּגָ קֹול  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ִניִמי,  ּפְ קֹול  ַהּקֹול ֵמאֹותֹו 

ֶזה   ְוַעל  ַהּתֹוָרה,  סֹוד  הּוא  ַהזֶּה  דֹול  ַהּגָ
תּוב, דֹול ְולֹא ָיָסף. (דברים ה) ּכָ  קֹול ּגָ

  

ַמע, ְוִאיהּו ָרָזא   .112 ּתְ ִאׁשְ קֹול ּדְ ָאה, ִאיהּו ָרָזא ּדְ ו' ִעּלָ
יָמא   ַקּיְ אֹוַרְייָתא ָנְפָקא ֵמַההּוא ּדְ ִגין ּדְ יּה אֹוַרְייָתא, ּבְ ּבֵ
נִ  דֹול ִאיהּו ָקָלא ּפְ דֹול. ְוָדא קֹול ּגָ ִאְקֵרי קֹול ּגָ יָמָאה, ּדְ

ִתיב א ּכְ אֹוַרְייָתא. ְוַעל ּדָ דֹול   (דברים ה) ָרָזא ּדְ קֹול ּגָ
 ְולֹא ָיָסף. 

דֹול ַהזֶּה הּוא .113 ר ַהּכֹל   ּבֹא ּוְרֵאה, ַהּקֹול ַהּגָ ִעּקַ
הָ  דֹוׁש  ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ ְרשׁ ְוסֹוד  ּפֵ ֶזה  ְוַעל  ּוָה  ֶעְליֹון, 

ֶטֶרם   ַלֲחֵברֹו  לֹום  ׁשָ ים  ְלַהְקּדִ ְלָאָדם  ָאסּור  ׁשֶ
ְרׁשּוהּו,   ּפֵ ֶזה  ְוסֹוד  תֹו,  ִפּלָ ּתְ ל  ּלֵ ְתּפַ יִּ ׁשֶ

תּוב ּכָ כז) ׁשֶ דֹול  (משלי  ּגָ קֹול  ּבְ ֵרֵעהּו  ְמָבֵרְך 
ם ּכֵ ּבֶֹקר ַהׁשְ ב לֹו. ְוֵאינֹו ָאסּור, ַעד    ּבַ ָחׁשֶ ְקָלָלה ּתֵ

בָ  ּמְ קוֹ ׁשֶ ּבְ אֹותֹו  ם ֵרְך  ֵ ַהׁשּ ר  ִעּקַ הּוא  ׁשֶ דֹול,  ּגָ ל 
דֹוׁש.   ַהּקָ

  

א,  .113 כֹּלָ ּדְ ָרא  ִעּקָ ִאיהּו  דֹול,  ּגָ קֹול  ַהאי  ֲחֵזי,  א  ּתָ
אּוְקמּוָה,  א  ּדָ ְוַעל  ָאה,  ִעּלָ א  יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ ּדִ ְוָרָזא 

ָאִסיר לֵ  ָלָמא ְלַחְבֵריּה, ַעד ּדְ ָמא ׁשְ יּה ְלַבר ָנׁש ְלַאְקּדְ
יב, ְכּתִ א אּוְקמּוָה, ּדִ (משלי  ָלא ִיְצֵלי ְצלֹוֵתיּה. ְוָרָזא ּדָ

ע''א)  ְמָבֵרךְ  כז) ּבֶֹקר  (קפ''ב  ּבַ דֹול  ּגָ קֹול  ּבְ ֵרֵעהּו 
ַעד  ָאסּור,  ִאיהּו  ְוָלאו  לֹו.  ב  ָחׁשֶ ּתֵ ְקָלָלה  ם  ּכֵ ַהׁשְ

ְמָבֵרְך ֵליהּ  ָמא ּדִ ׁשְ ִאיהּו ִעָקָרא ּדִ דֹול, ּדְ קֹול ּגָ ָרָזא ּדְ  ּבְ
א.  יׁשָ  ַקּדִ

דוֹ  .114 ּגָ יֹוֵצא ֵמאֹותֹו קֹול  ַהּתֹוָרה  ל,  ְוָלֵכן סֹוד 
ְמִסּבֹו   ֶזה ַמֲעַמד ַהר ִסיַני, ּוֵפְרׁשּוָה    -ְוֶזהּו ֶמֶלְך. ּבִ

י ָנַתן ֵריחֹו   אָ   -ִנְרּדִ ּום ׁשֶ ָרֵאל, ִמׁשּ ֶנֶסת ִיׂשְ ְמרּו זֹו ּכְ
ָרֵאל, כד) ִיׂשְ ה   (שמות  ַנֲעׂשֶ ה'  ר  ּבֶ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ

ֶלְך  ַהּמֶ ָמע. ׁשֶ ֶלְך ָהֶעְליֹון, ּוֵפְרשׁ  -ְוִנׁשְ  ּוָה.ֶזהּו ַהּמֶ
  

קֹול   .114 ֵמַההּוא  ָנְפָקא  אֹוַרְייָתא  ּדְ ָרָזא  א,  ּדָ ְוַעל 
א ַמֲעַמד ַהר ִסינַ  ְמִסּבֹו: ּדָ דֹול, ְוָדא ִאיהּו ֶמֶלְך. ּבִ י, ּגָ

ָנַתן י  ִנְרּדִ רכ''ז ע''א) ְואּוְקמּוָה  ֶנֶסת   (דף  ּכְ א  ּדָ ֵריחֹו, 
ָרֵאל, ָאְמרּו ִיׂשְ ִגין ּדְ ָרֵאל. ּבְ ר כָּ  (שמות כד) ִיׂשְ ל ֲאׁשֶ

ֶמֶלְך  ִאיהּו  א  ּדָ ֶלְך:  ַהּמֶ ׁשֶ ָמע.  ְוִנׁשְ ה  ַנֲעׂשֶ ְיָי'  ר  ּבֶ ּדִ
ָאה, ְואּוְקמּוָה.  ִעּלָ

ֵהבִ  .115 ׁשֶ ּכְ ּוְרֵאה,  רּוךְ ּבֹא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ הּוא   יא 
ָאַמר  ַהּכֹל,  ִחית  ְלַהׁשְ ֵדי  ּכְ ָהעֹוָלם  ַעל  ַמּבּול 
ָצִריְך   ְלֹנַח:  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

ה ֶאת  (ְלִהְסַּתֵּתר) ַאּתָ ַתְרֶאה  ּלֹא  ׁשֶ ֵמר  ָ ְלִהׁשּ
ּום   לֹט ָעֶליָך, ִמׁשּ ּלֹא ִיׁשְ ִחית, ׁשֶ ׁשְ ַעְצְמָך ִלְפֵני ַהּמַ

ָהיָ  ּלֹא  ן  ׁשֶ ְרּבָ ַהּקָ ְקַרב  ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ָעָליו.  יֵָּגן  ׁשֶ ִמי  ה 

  

ִריְך הּוא ַאְייֵתי טֹוָפָנא ַעל  .115 א ּבְ ד קּוְדׁשָ א ֲחֵזי, ּכַ ּתָ
לָ  ִגין ְלַחּבְ ִריְך  ָעְלָמא, ּבְ א ּבְ א, ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ א ּכֹּלָ

ָלךְ  ֵעי  ּבָ ְלנַֹח,  לאסתתרא) הּוא  ָרא,   (ס''א  ּמְ ְלִאְסּתַ
יהּ  ְרָמְך ַקּמֵ ָחִזִי ּגַ לֹוט ֲעָלְך, ְוָלא ּתַ ָלא ִיׁשְ ָלא, ּדְ ְמַחּבְ  ּדִ

ּדְ  ִגין  ִאְתְקִריב ּבְ ּדְ יָון  ּכֵ ָעלֹוי.  ָיִגין  ּדְ ַמאן  ֲהָוה  ָלא 
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ְולֹא הִ  ם ָהעֹוָלם,  ֵ ׂשּ ִהְתּבַ ָאז  ֹנַח,  ִהְקִריב  ם ׁשֶ ּסֵ ְתּבַ
ל יָון    ּכָ ּכֵ ִסיַני.  ַהר  ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ָעְמדּו  ׁשֶ ַעד  ְך  ּכָ

ם ָהעֹוָלם,  ֵ ׂשּ ָרֵאל ַעל ַהר ִסיַני, ָאז ִהְתּבַ ָעְמדּו ִיׂשְ ׁשֶ
שְׁ  עֹוָלם. ְוַהּמַ  ִחית לֹא ִנְמָצא ּבָ

ָק  ּדְ ָנא,  ְוָלא  ָקְרּבְ ָעְלָמא,  ָסם  ִאְתּבְ ֵדין  ּכְ נַֹח,  ִריב 
טּוָרא  ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ַקְיימּו  ּדְ ַעד  ַהאי  ּכּוֵלי  ָסם  ִאְתּבְ

ַק  ּדְ יָון  ּכֵ ִסיַני.  ֵדין ּדְ ּכְ ִסיַני,  ּדְ טּוָרא  ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ְיימּו 
ָעְלָמא.  ַכח ּבְ ּתְ ָלא ָלא ִאׁשְ ָסם ָעְלָמא, ּוְמַחּבְ  ִאְתּבְ

הַ  .116 ְזַמן ְוָרָצה  אֹותֹו  ּבְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ּקָ
ִחית   ַמׁשְ אֹותֹו  ֶאת  ְלַהֲעִביר 

אֹותוֹ  (ְוַכֲאֶׁשר) ֵמָהעֹוָלם, ּבְ ָסְרחּו  ָרֵאל  ׂשְ יִּ ׁשֶ   ַרק 
ְוָעׂשּו   מּוָעִטים  ְלָיִמים  ַמה ְזַמן  ְוָאז  ָהֵעֶגל.  ֶאת 

תּוב? ֶעְדָים   (שם לג) ּכָ ָרֵאל ֶאת  ִיׂשְ ְבֵני  לּו  ְתַנּצְ ַויִּ
דֹוׁש  ֵמהַ  ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ סֹודֹות  ָהָיה  ְוֶעְדָים  חֹוֵרב.  ר 

ל ֵמֶהם, ְוָאז   רּוְך הּוא ְוִנּטַ דֹוׁש ּבָ ר אֹוָתם ַהּקָ ִעּטֵ ׁשֶ
שְׁ  ַהּמַ ַלט  מֹו  ׁשָ ּכְ ִמּקֶֹדם,  ּכְ ְוָחַזר  ָהעֹוָלם  ַעל  ִחית 

ין. ה ּדִ עֹוָלם, ְוָעׂשָ ַלט ּבָ ָ ׁשּ אֹותֹו ְזַמן ׁשֶ  ּבְ

  

ִזְמָנא,  .116 ַההּוא  ּבְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּוָבָעא 
ֵמָעְלָמא, ָלא  ְמַחּבְ ַההּוא  ָרא  ר  (וכד)  ְלַאְעּבְ ּבַ

ְלי ִזְמָנא,  ַההּוא  ּבְ ָסְרחּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ְוַעְבּדּו  ּדְ ְזִעיִרין,  ֹוִמין 
ּוְכֵדין ִתיב,  ַית ֶעְגָלא.  לּו ְבִני  (שמות לג) ַמה ּכְ ְתַנּצְ ַוּיִ

אֶ  ָרֵאל  ָרִזין  ִיׂשְ ֲהָוה  ְוֶעְדָים  חֹוֶרב.  ֵמַהר  ֶעְדָים  ת 
ָמא ׁשְ ע''ב) ּדִ נ''ב  לֹון   (בראשית  ַאְעָטר  ּדְ א,  יׁשָ ַקּדִ

יְ  ִמּנַ ְוִאְתְנַטל  הּוא,  ִריְך  ּבְ א  ְלָטא קּוְדׁשָ ׁשַ ֵדין  ּכְ יהּו, 
ַקּדְ  ִמּלְ ּכְ ר  ְוַאְהּדָ ָעְלָמא,  ַעל  ָלא  ַההּוא ְמַחּבְ ּכְ ִמין, 

ְלָטא  ׁשַ יָנא. ִזְמָנא ּדְ ָעְלָמא, ְוָעִביד ּדִ  ּבְ
ם  .117 ׁשָ ָנַתן  ִמי  ּבּול  ַהּמַ יֵמי  ּבִ יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ָאַמר 

בֹּ  רּו.  ּבְ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ָהיּו  ִים  ַהּמַ ֲהֵרי  ׁשֶ ִחית?  ּוְרֵאה, ַמׁשְ א 
ִדין,  ּבְ ָהעֹוָלם  ה  ּכֶ ּמֻ ׁשֶ ּכְ אֹו  עֹוָלם,  ּבָ ין  ּדִ ְלָך  ֵאין 

הַ  אֹותֹו  ֵביֵניֶהם  ִנְמָצא  ּלֹא  הֹוֵלְך ׁשֶ ׁשֶ ִחית  ׁשְ ּמַ
אן  ּכָ ַאף  עֹוָלם.  ּבָ ים  ֲעׂשִ ּנַ ׁשֶ יִנים  ַהּדִ אֹוָתם  תֹוְך  ּבְ

ּבּול ַהּמַ תֹוְך  ּבְ ָהָיה הֹוֵלְך  ִחית  ׁשְ ְוַהּמַ ַמּבּול,  ,  ָהָיה 
רּוְך הּוא ְלֹנַח  דֹוׁש ּבָ ְך. ְוָלֵכן ָאַמר ַהּקָ ְוהּוא ִנְקָרא ּכָ

עוֹ  ְרׁשּוָה. ִלְטֹמן ַעְצמֹו ְולֹא ִיְתָרֶאה ּבָ  ָלם, ַוֲהֵרי ּפֵ

  

ן  .117 ּמָ טֹוָפָנא, ַמאן ָיִהיב ּתַ יֹומֹוי ּדְ י יֹוֵסי, ּבְ ָאַמר ִרּבִ
רּו, ּתָ  ִאְתַגּבָ א ֲהוֹו ּדְ ָהא ַמּיָ ָלא, ּדְ א ֲחֵזי, ֵלית ָלָך ְמַחּבְ

ָלא   ּדְ ִדיָנא,  ּבְ ָעְלָמא  ִאְתְמֵחי  ד  ּכַ אֹו  ָעְלָמא,  ּבְ יָנא  ּדִ
ַכח  ּתְ ע''  ִאׁשְ ָאִזיל  א)(קצ''ו  ּדְ יַנְייהּו,  ּבֵ ָלא  ְמַחּבְ ַההּוא 

ָעְלָמא. אּוף ָהָכא, טֹוָפָנא  ִאְתָעֵבידּו ּבְ יִנין ּדְ גֹו ִאיּנּון ּדִ ּבְ
בְּ  ָאִזיל  ָלא  ּוְמַחּבְ ָהִכי.  ֲהָוה,  ִאְקֵרי  ְוִאיהּו  טֹוָפָנא,  גֹו 

ָרא  ִריְך הּוא ְלנַֹח, ְלַטּמְ א ּבְ א ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ ְוַעל ּדָ
ֲחֵזי, גַּ  א  ּתָ ְוָהא אּוְקמּוָה.  ָעְלָמא.  ּבְ ִיְתָחֵזי  ְוָלא  ְרֵמיּה, 

ב ָעְלָמא ְוָלא ָנְפַקת ַאְרָעא   י יֹוֵסי ָלא ִאְתָייׁשָ ָאַמר ִרּבִ
ב ַעְלָמא ְוָלא ִמּזֹוֲהָמא ְוכ י יֹוֵסי ָלא ִאְתַייׁשָ ּו'. ֲאָמר ַרּבִ

וכו'. ּוִמזֹוֲהָמא  ַאְרָעא  ִיְׂשרָ  ַנְפַקת  ַּכ�  ִעם (ַעד  ֵאל 
קּוְדָׁשא ְּבִרי� הּוא. ְּבָפָרַׁשת נח ַּדף ס''ג ב' וס''ד א' ּוב' 
הכתוב   ְלֵבין  כאן  הכתוב  בין  מצאנו  החילופים  ואלו 

''ד. ְלַתָּתא ְוִאיהּו ֲאְמִׁשי� ֵליּה שם. ַּדף ס''ג ב' ׁשּוָרה כ
ְתָּגל ְוָהא  ְלַעְלָמא ְלָבָתר ִּדְכִתיב ַוֵּיְׁשּת ִמן ַהָּיִין ַוִיְׁשָּכר ַויִ 

ל''א  ׁשּוָרה  ַמָיא.  ַעל  צ''ל  ַעְלָמא  כ''ח  ׁשּוָרה  ִאְתָמר. 
ֲאָמר ָלן. ׁשּוָרה ל''ז צ''ל ְברֹאׁש ַהָּׁשָנה ׁשּוָרה ח' ְוָרָזא  

ָרה י''ג ְּבִדּיּוְקָנא ְדַׁשְייֵפי. ׁשּוָרה י''ד ָנֵמי ִאיהּו.  ֲחָדא. ׁשּו
ְדַעלְ  ה'  ׁשּוָרה  ִּדְלַתָּתא.  כ''ו  ְדִאיהּו ׁשּוָרה  ּוְבעֹוד  ָמא 

ְוָיִהיב  ָצְרכֹוי  ָּכל  ֵליּה  ָׁשִאיל  ַמְלָּכא  ִעם  ִּבְלחֹודֹוי 
 הרש''ב)  -(וכבר נתקן הכל בנוסחא אמיתית  ֵליּה.
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י ֶאְלָעָזר, ְוֶאת ָהֶאֶלף ה, ָאַמר ַר ּבֹא ּוְראֵ  .118 ּבִ
ָוִוים   ה  ָעׂשָ ְבִעים  ְוׁשִ ה  ָ ַוֲחִמׁשּ אֹות  ַהּמֵ ַבע  ּוׁשְ

ָהיּו, ָלַעּמּוִד  ָו''ו  ִמין  מֹו  ּכְ א  ֶאּלָ ָוִוים?  ה  ָלּמָ ים. 
ה  ם ְמֻצּפֶ ֶסף, ְורֹאׁשָ ל ּכֶ ה ָזָהב. ֵהם ׁשֶ ם ְמֻצּפֶ ְורֹאׁשָ

א   ל ָו''ו ּבָ ּכָ ּום ׁשֶ ם ָהיּו ָזָהב, ִמׁשּ ַצד ָהַרֲחִמים, ְוֻכּלָ ּבְ
ד   ִמּצַ אּו  ּבָ ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ ּבֹון.  ֶחׁשְ ּבַ ְלַמְעָלה  יֹוְדִעים 

לּוִיים ָהַרֲחִמים   ָאר ּתְ ְ ְוָכל ַהׁשּ ָוִוי''ם,  ִנְקָרִאים  ָהיּו 
ְך   ּום ּכָ ֶאָחד. ּוִמׁשּ א ָזָהב ָוֶכֶסף ּכְ ֶהם. ְוֵאין ָו''ו ֶאּלָ ּבָ

ָווִ  ִנְקְראּו  ֵאּלּו  ל  ֵאילּו ּכָ ַעּמּוִדים.  אֹוָתם  ל  ׁשֶ ים 
ּום  ַנִים ְוגֹו'. ִמׁשּ ּנֱֶאַמר ְוָהַעּמּוִדים ׁשְ מֹו ׁשֶ ַעּמּוִדים? ּכְ

ה ָהיּו עֹוְמִדים.שֶׁ  ה ֵהם ִמחּוץ ַלּגּוף, ְלַמּטָ  ֲהֵרי ֵאּלֶ

  

ַבע  .118 ּוׁשְ ָהֶאֶלף  ְוֶאת  ֶאְלָעָזר,  י  ִרּבִ ָאַמר  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ה ָ אֹות ַוֲחִמׁשּ ה ָוִוים ָלַעּמּוִדים. ֲאַמאי   ַהּמֵ ְבִעים ָעׂשָ ְוׁשִ

ִמין ָו''ו ֲהו א ּכְ ַד ָוִוים. ֶאּלָ יהֹון ָחָפא ּבְ ֲהָבא. ִאיּנּון ֹו, ְוֵריׁשֵ
ָו''ו   ָכל  ּדְ ִגין  ּבְ ַדֲהָבא,  ּבְ ְמָחָפן  יהֹון  ְוֵריׁשֵ ֶכֶסף,  ּדְ
מֹוְדעָ  ּתְ ִאׁשְ ֲהוֹו  הּו  ְוֻכּלְ ַאְתָיא,  ָקא  ַרֲחֵמי  ּדְ ִסְטָרא  ן ּבְ

ַרֲחֵמי, ֲהוֹו  ְטָרא ּדְ ָאתּו ִמּסִ ָנא. ּוְבִגין ּדְ ּבָ חּוׁשְ א ּבְ ְלֵעיּלָ
ּתַ  ַאר  ׁשְ ְוָכל  ָוִוים.  א ִאְקרּון  ֶאּלָ ָו''ו  ְוֵלית  הּו.  ּבְ ְלָיין 

ל ִאיּנּון ִאְקרּון, ָוִוי  ְך, ּכָ ֲחָדא. ּוְבִגין ּכַ ֲהָבא ְוַכְסָפא ּכַ ּדַ
ַעּמּוִד  ַמאן  ַעּמּוִדים.  ִאיּנּון  ָאֵמר ּדְ ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ים. 

ִמגּוָפא,  ְלַבר  ין  ִאּלֵ ָהא  ּדְ ִגין  ּבְ ְוגֹו'.  ַנִים  ׁשְ ְוָהַעּמּוִדים 
 ֹו ַקְייִמין.ְלַתָתא ֲהו

י ִאם זֹו ֲעבֹוַדת  .119 י ִיְצָחק, לֹא ָיַדְעּתִ ָאַמר ַרּבִ
ֲהֵרי  ׁשֶ ָהֶאֶלף.  ְוֶאת  תּוב  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ קֶֹדׁש אֹו חֹל, 

אן   תּוב ּכָ םּכָ ָהֶאֶלף ְלָך  (שיר ח) ָהֶאֶלף, ְוָכתּוב ׁשָ
חֹל   ָהֶאֶלף  ן  ַהּלָ ּלְ ַמה  לֹֹמה.  ָהֶאֶלף    -ׁשְ אן  ּכָ ַאף 

 חֹל. 
  

ִיצְ  .119 י  ִרּבִ א  ָאַמר  ֲעִביְדּתָ א  ּדָ ִאי  ְיַדְעָנא  ָלא  ָחק, 
ִתיב   ָהא ּכְ ְכִתיב ְוֶאת ָהֶאֶלף, ּדְ ִגין ּדִ קֶֹדׁש, אֹו חֹול. ּבְ ּדְ

ּוכְ  ָהֶאֶלף,  ָהָתםָהָכא  ח) ִתיב  השירים  ָהֶאֶלף  (שיר 
ן ָהֶאֶלף חֹול, אּוף ָהָכא ָהֶאֶלף  לֹמֹה, ַמה ְלַהּלָ ְלָך ׁשְ

 חֹול.
ךְ  .120 ִאם הּוא ָהָיה חֹל, לֹא ָאַמר לֹו, לֹא ּכָ ! ׁשֶ

תּוב   ּכָ ם  ׁשָ ֲהֵרי  ׁשֶ ְועֹוד,  ָוִוים.  ּנּו  ִמּמֶ ים  ַנֲעׂשִ ָהיּו 
תוּ  ּכָ ְוָכאן  יֹוֵתר,  ְולֹא  ַבע ָהֶאֶלף  ּוׁשְ ָהֶאֶלף  ּב 

חֹל,   ֵהם  ם  ָ ׁשּ ׁשֶ ָהֶאֶלף  ְבִעים.  ְוׁשִ ה  ָ ַוֲחִמׁשּ אֹות  ַהּמֵ
לֹֹמה, ְוֶזהּו חֹל,   תּוב ָהֶאֶלף ְלָך ׁשְ ּכָ ל  ׁשֶ ּכָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ד  ֵמַהּצַ הּוא  חֹל  ָלל.  ּכְ ה  ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ַצד  ּבְ ֵאינֹו  חֹל 
לְ  קֶֹדׁש  ין  ּבֵ ָלה  ַהְבּדָ ֶזה  ְוַעל  ֵמא,  ַהּטָ חֹל,  ָהַאֵחר 

ְוסֹוד  ְלחֹל.  קֶֹדׁש  ין  ּבֵ יל  ְלַהְבּדִ ִריִכים  ּצְ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
ְך הּוא   תּוב ּכָ ין ַהּקֶֹדשׁ  (ויקרא י) -ַהּכָ יל ּבֵ  ּוֲלַהְבּדִ

הֹור. ֵמא ּוֵבין ַהּטָ  ּוֵבין ַהחֹל ּוֵבין ַהּטָ

  

ָלא   .120 חֹול,  ֲהָוה  הּוא  ִאי  ּדְ ָהִכי,  ָלאו  ֵליּה,  ָאַמר 
ְיי ִתיב ָהֶאֶלף ְוָלא ִיְתֲעִביד ִמּנַ ן ּכְ ּמָ ָהא ּתַ הּו ָוִוים. ְותּו, ּדְ

ְוָהָכא   ה  ַיִתיר,  ָ ַוֲחִמׁשּ אֹות  ַהּמֵ ַבע  ּוׁשְ ָהֶאֶלף  ִתיב  ּכְ
ְבעִ  ְכִתיב ָהֶאֶלף ְלָך ְוׁשִ ָהָתם ִאיּנּון חֹול, ּדִ ים. ָהֶאֶלף ּדְ

ִאיהּו  ָלאו  חֹול  ָכל  ּדְ ִגין  ּבְ חֹול,  ִאיהּו  ְוָדא  למֹה.  ׁשְ
ִסְטָר  ַאֲחָרא ּבְ ְטָרא  ִמּסִ ִאיהּו  חֹול  ָלל.  ּכְ ה  ָ ְקדּוׁשּ ּדִ א 

ִגין   ּבְ ְלחֹול,  קֶֹדׁש  ין  ּבֵ ָלה  ַהְבּדָ א  ּדָ ְוַעל  ְמַסֲאָבא. 
ָבֵעיָנן ְקָרא ָהִכי    ּדְ ין קֶֹדׁש ְלחֹול. ְוָרָזא ּדִ א ּבֵ ְלַאְפְרׁשָ

ין ַהּקֶֹדׁש ּוֵבין ַהחֹול ּוֵבין  (ויקרא י) הּוא, ּוֲלַהְבִדיל ּבֵ
הֹור.ַהּטָ   ֵמא ּוֵבין ַהּטָ

ַהְפָרָדה יֵׁש ַלּקֶֹדׁש   .121 ב ׁשֶ ל ֶזה, ַאף ַעל ּגַ ְוִעם ּכָ
ֹמאל.  ְ ד ַהׂשּ ה ִמּצַ ָ ֻדׁשּ ּקְ ִמן ַהחֹל, ֵחֶלק ֶאָחד יֵׁש לֹו ּבַ
ְיֵמי  ֶאֶלף  ֵהם  ׁשֶ לֹמֹה,  ׁשְ ְלָך  ָהֶאֶלף  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו 

יֵּׁש   מֹו ׁשֶ לּות. ּכְ ַהּגָ ְיֵמי  ְוֵהם  ל  ַהחֹל,  ֶאֶלף ָיִמים ׁשֶ
ה,  ָ ד ָהַאֵחר.ְקֻדׁשּ ם ֶאֶלף ָיִמים ַלּצַ ְך ּגַ  ּכָ

  

ְפִריׁשּו ִאית ַלקֶֹדׁש ִמן  .121 ב ּדִ א ַאף ַעל ּגַ ל ּדָ ְוִעם ּכָ
ה  ָ ְקדּוׁשּ ּבִ ֵליּה  ִאית  ֲחָדא  חּוָלָקא  רכ''ז   ַהחֹול,  (דף 

ָהֶאֶלף  ע''ב) ִדְכִתיב  ֲהָדא הּוא  ָמאָלא.  ׂשְ ּדִ ְטָרא  ִמּסִ
ֶאֶלף  ְלךָ  ִאיּנּון  ּדְ למֹה,  ׁשְ יֹוֵמי   ְוִאיּנּון  ַהחֹול.  יֹוֵמי 

ה, ָהִכי ָנֵמי   ָ ְקדּוׁשּ ִאית ֶאֶלף יֹוִמין ּדִ ָמה ּדְ ָגלּוָתא. ּכְ ּדְ
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יא,  א ִאְתֲערּו ַחְבַרּיָ ֶאֶלף יֹוִמין ְלִסְטָרא ַאֲחָרא. ְוַעל ּדָ
ִנין ֲהוֹו.  ָגלּוָתא, ֶאֶלף ׁשְ  ִאיּנּון יֹוִמין ּדְ

ַהֲחֵבִרים,וְ  .122 ֵהִעירּו  ֶזה  ְיֵמי    ַעל  אֹוָתם  ׁשֶ
ְויֵׁש   ֶאֶלף  יֵׁש  ן,  ּכֵ ְוַעל  ִנים.  ׁשָ ֶאֶלף  ִיְהיּו  לּות  ַהּגָ
ב   ּגַ ַעל  ַאף  לּות,  ַהּגָ נֹות  ׁשְ ֶאֶלף  ְואֹוָתן  ֶאֶלף, 

יֹוֵתר   כּו  ְ ְוִיְתַמׁשּ לּות  ַבּגָ ִיְהיּו  ָרֵאל  ׂשְ יִּ ֶאֶלף   -ׁשֶ ּבְ
לּו ֵהם יִ  ִנים ַהּלָ ָ ל אֹוָתם ֶאלֶ ַהׁשּ כּו, ׁשֶ ְ ף ָיִמים  ְתַמׁשּ

יֵּׁש   ׁשֶ לֹֹמה  ׁשְ ל  ּכָ ְרׁשּוָה,  ּפֵ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ָאַמְרנּו.  ׁשֶ
יִרים   ִ ַהׁשּ יר  ׁשִ חֹל.   -ּבְ הּוא  ׁשֶ ָלֶזה  ָרט  ּפְ קֶֹדׁש, 

יו קֶֹדׁש, ְוַעל  אן הּוא קֶֹדׁש, ְוָכל ַמֲעׂשָ ל ּכָ ָהֶאֶלף ׁשֶ
ה ָוִוים ָלַעּמּוִדים.   ֶזה ָעׂשָ

  

א, ִאית ֶאֶלף  .122 ִנין   ְוַעל ּדָ ְוִאית ֶאֶלף, ְוִאיּנּון ֶאֶלף ׁשְ
ָגלּוָתא,  ּבְ ֵיהֹון  ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ָגלּוָתא,  ּדְ
ִאיּנּון  ּדְ כּון,  ְ ִיְתַמׁשּ ִנין  ׁשְ ֶאֶלף  ָהֵני  ּבְ ַיִתיר,  כּון  ְ ְוִיְתַמׁשּ

א אֹוְקמּוהָ  ּדָ ּוְבִגין  ָקָאַמָרן.  ּדְ יֹוִמין  לֹמֹה ֶאֶלף  ל ׁשְ ּכָ  ,
ׁשִ  ּבְ ִאית  ִאיהּו חֹול.  ּדְ ר ֵמַהאי ּדְ יִרים קֶֹדׁש, ּבַ ִ יר ַהׁשּ

ְוַעל  קֶֹדׁש,  עֹוָבדֹוי  ְוָכל  ִאיהּו,  קֶֹדׁש  ָהָכא,  ּדְ ָהֶאֶלף 
ה ָוִוים ָלַעּמּוִדים. א ָעׂשָ  ּדָ

סֹוד   .123 ּבְ הּוא  ו'  ל  ּכָ ָאַמְרנּו,  ֲהֵרי  ּוְרֵאה,  ּבֹא 
ם ַהקָּ ָהַרֲחִמים, ְוָכל מָ  ֵ ׁשּ ּבַ א ו'  ּבָ דֹוׁש, הּוא קֹום ׁשֶ

מוֹ  ּכְ יט) ַרֲחִמים,  ַעל  (בראשית  ִהְמִטיר  ַוה' 
יג) ְסדֹם. ְוִדין  (שם  ַרֲחִמים  ַוה' ָאַמר ֶאל ַאְבָרם. 

ָכל   תּוב ֱאלִֹהים ּבְ ּכָ ּבּול ׁשֶ ּמַ ֹוָנה ּבַ ה ׁשּ ּמַ ֶאָחד. ׁשֶ ּכְ
ִנינ ׁשָ א  ֶאּלָ ַוה'?  ָכתּוב  לֹא  ה  ָלּמָ ָכל ָמקֹום?  ּבְ ּו, 

תּוב   ּכָ ינֹו. ֱאלִֹהים ְסָתם   -ַוה'  ָמקֹום ׁשֶ הּוא ּוֵבית ּדִ
ין ְלַבּדֹו.  -  ּדִ

  

ִאיהּו,  .123 ַרֲחֵמי  ּדְ ָרָזא  ּבְ ו'  ל  ּכָ ַאָמָרן  ָהא  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ַרֲחֵמי  א,  ַקִדיׁשָ ָמא  ׁשְ ּבִ ו'  ָאֵתי  ּדְ ֲאָתר  ְוָכל 

ע''ב) ִאיהּו. ס''ד  נח  גֹון (נדפס  יט  ּכְ ַוְיָי'  )(בראשית 
ַוְיָי' ָאַמר ֶאל ַאְבָרם.  (בראשית יג) .ִהְמִטיר ַעל ְסדֹום

ְכִתיב   ּדִ טֹוְפָנא,  ּבְ ָנא  ׁשְ ָמאי  ּדְ ֲחָדא.  ּכַ ְוִדיָנא  ַרֲחֵמי 
ֵניָנן,  א ּתָ ִתיב ַוְיָי'. ֶאּלָ ָכל ֲאָתר, ֲאַמאי ָלא ּכְ ֱאלִהים ּבְ

ינֹו.   ְכִתיב ַוְיָי', הּוא ּוֵבית ּדִ ָכל ֲאָתר ּדִ ֱאלִהים ְסָתם, ּבְ
ְלח יָנא ּבִ  ֹודֹוי. ּדִ

ִמיד   .124 ֵדי ְלַהׁשְ ין, ְולֹא ּכְ ה ּדִ ְסדֹום ַנֲעׂשָ א ּבִ ֶאּלָ
ין.   ּדִ ִעם  ִהְתָעֵרב  הּוא  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ָהעֹוָלם,  ֶאת 
אֹוָתם  ְוָכל  ַמד,  ֻהׁשְ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ּבּול  ּמַ ּבַ ֲאָבל 

הֲ  ְמְצאּו ָבעֹוָלם. ְוִאם ּתֹאַמר, ׁשֶ ּנִ ֵרי ֹנַח ְוָכל ַמה  ׁשֶ
ִעּמוֹ  ֶ לּו  ׁשּ ִנּצְ ּלֹא   -  ׁשֶ ָהָיה,  ֵמָהַעִין  ר  ִנְסּתָ ֲהֵרי 

ִמיד   ִהׁשְ עֹוָלם  ּבָ ְמָצא  ּנִ ֶ ׁשּ ַמה  ל  ּכָ ן  ּכֵ ְוַעל  ִנְרָאה, 
 אֹותֹו.

  

יָצָאה  .124 ְלׁשֵ ְוָלא  יָנא,  ּדִ ִאְתָעִביד  ְסדֹום,  ּבִ א  ֶאּלָ
ִאיהּו   ִאְתֲעָרב  ְך  ּכָ ּוְבִגין  ֲאָבל  ָעְלָמא.  יָנא.  ּדִ ֲהֵדי  ּבַ

ָכחּו   ּתְ ִאׁשְ ּדְ ִאיּנּון  ְוָכל  ֵצי,  ׁשֵ ָעְלָמא  ל  ּכָ טֹוְפָנא,  ּבְ
ָעלְ  ִזיבּו. הָ ּבְ ּתֵ יּה ִאׁשְ ָהא נַֹח ּוְדִעּמֵ יָמא, ּדְ א ָמא. ְוִאי ּתֵ

ַמה  ל  ּכָ א  ּדָ ְוַעל  ִאְתָחֵזי.  ָלא  ּדְ ֲהָוה,  ֵמֵעיָנא  ָסִתים 
ֵצי   ָעְלָמא ׁשֵ ַכח ּבְ ּתְ ִאׁשְ  ֵליּה.ּדְ

ַוה'   .125 ֶזה  ַהּכֹל.    -ְוַעל  ִמיד  ִהׁשְ ְולֹא  ָגלּוי,  ּבְ
ִמיד    -ֱאלִֹהים   ֲהֵרי ַמׁשְ ֵמר, ׁשֶ ָ ר, ְוָצִריְך ְלִהׁשּ ִנְסּתָ

(תהלים   -ֹו ָהָיה, ְוסֹוד ֶזה  ַהּכֹל. ְוָלֵכן ֱאלִֹהים ְלַבדּ 
ב? ִאְלָמֵלא ִמְקָרא  כט) ב. ַמה זֶּה ָיׁשָ ּבּול ָיׁשָ ה' ַלּמַ
תוּ  ב  ּכָ ָיׁשָ לֹוַמר.  ְיכֹוִלים  לֹא  ְלַבּדֹו,    -ב,  ב  ָיׁשַ

ִע  ָבא  ּלֹא  ְוָכתּוב  ׁשֶ ב,  ָיׁשָ אן  ּכָ תּוב  ּכָ ין.  ּדִ ם 
ם ב, ְלַבּדֹו. (ויקרא יג) ׁשָ ָדד יֵׁשֵ  ּבָ

  

א. ֱאלִהים ְוַעל  .125 ֵצי ּכֹּלָ ְלָייא, ְוָלא ׁשֵ ִאְתּגַ א ַוְיָי' ּבְ ּדָ
ּדְ  ָרא,  ּמְ ְלִאְסּתַ ּוָבֵעי  א  ָסִתים,  ּדָ ְוַעל  ֵצי.  ׁשֵ א  ּכֹּלָ ָהא 

א ּדָ ְוָרָזא  ֲהָוה,  ְלחֹודֹוי  ּבִ כט) ֱאלִֹהים  ְיָי'  (תהלים 
ָלא  ִתיב,  ּכְ ְקָרא  ִאְלָמֵלא  ב.  ָיׁשָ ַמהּו  ב.  ָיׁשָ ּבּול  ַלּמַ

ִעם ַיְכֵלי ָאָתא  ָלא  ּדְ ְלחֹודֹוי,  ּבִ ב  ָיׁשַ ב  ָיׁשָ ְלֵמיַמר.  ָנן 
ב, ּוְכִתי ִתיב ָהָכא ָיׁשָ יָנא. ּכְ ָדד   (ויקרא יג) ב ָהָתםּדִ ּבָ

ְלחֹודֹוי.  ב ּבִ  ֵיׁשֵ
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ר   .126 ִנְסּתָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָלַמְדנּו,  ְוסֹוד 
ִנְסּתָ  ה.  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ין  ּדִ ית  ּבֵ הּוא  לּוי  ּגָ הּוא ְוָגלּוי.  ר 

ְך,  ּום ּכָ ם. ִמׁשּ ָ ָרכֹות יֹוְצאֹות ִמׁשּ ל ַהּבְ ּכָ קֹום ׁשֶ ַהּמָ
שֶׁ  ָאָדם  ְבֵרי  ּדִ ל  ׁשֹורֹות ּכָ ָרכֹות  ַהּבְ ר,  ִנְסּתָ ּבְ ֵהם 

ית  ּבֵ ל  ׁשֶ ָמקֹום  ָגלּוי, אֹותֹו  ּבְ ׁשֶ אֹוָתם  ְוָכל    ָעָליו. 
ָגלּוי. ְוהַ  הּוא ָמקֹום ּבְ ּום ׁשֶ ין ׁשֹוֶרה ָעָליו, ִמׁשּ ּכֹל  ּדִ

ַמְעָלה. ּלְ מֹו ׁשֶ סֹוד ֶעְליֹון ּכְ  הּוא ּבְ

  

ִריְך ה .126 א ּבְ ּוא ָסִתים ְוַגְלָיא. ְוָרָזא אֹוִליְפָנא, קּוְדׁשָ
י   ּבֵ הּוא  ְלָיא  ָכל  ּגַ ּדְ ֲאָתר  הּוא  ָסִתים  ְלַתָתא.  יָנא  ּדִ

ָנׁש   ַבר  ּדְ ִמּלֹוי  ל  ּכָ ְך,  ּכַ ִגין  ּבְ ן,  ִמַתּמָ ַנְפֵקי  ְרָכאן  ּבִ
ִאינּ  ִאיּנּון ּדְ ּדְ ְוָכל  ָעֵליּה  ְרָיין  ׁשַ ְרָכאן  ּבִ ְסִתימּו,  ּבִ ּון 

ְלָייא, ַההּוא ֲאָתר ּדְ  ִאְתּגַ ִגין  ּבְ ְרָיא ֲעלֹוי, ּבְ יָנא ׁשַ ֵבי ּדִ
עִ  ָרָזא  ּבְ ִאיהּו  א  ְוכֹּלָ ְלָייא.  ִאְתּגַ ּבְ ֲאָתר  ִאיהּו  ָאה, ּדְ ּלָ

א. ְלֵעיּלָ ַגְווָנא ּדִ  (ע''כ)  ּכְ
לֶ  .127 ַהּמֶ ׁשֶ ְמִסּבוֹ ַעד  ּבִ א) ְך  אֹוָתּה (שיר  ּבְ  ,

ָהֶעְליֹון, ָהֵעֶדן  ל  ׁשֶ ְוַתְפנּוק  ֵּבַאְרנּו ֲחֵברּות    (ֲהֵרי 
ָידּוַע,  ֶׁשֶּזה) ְולֹא  ְוָגנּוז  ר  ִנְסּתָ ִביל  ׁשְ אֹותֹו  ּבְ

י   ֵנְרּדִ ְידּוִעים.  ְנָחִלים  ּבִ ְויֹוְצִאים  ּנּו,  ִמּמֶ א  ּוִמְתַמּלֵ
ֵריחֹו   ַהיָּם ָהאַ   - ָנַתן  ָרא ֶאת ָהעֹוָלם  ֶזה  ּבָ ׁשֶ ֲחרֹון 

ֶעְליֹון   ֵריַח טֹוב  ּוַמֲעֶלה  ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְחּתֹון  ַהּתַ
אֹור  לִ  ּבְ ּוֵמִאיר  ְוׁשֹוֵלט  ְוָיכֹול  ְוַלֲעׂשֹות,  לֹט  ׁשְ

 ֶעְליֹון. 

  

ַההּוא ַחְברּוָתא   (שיר א) .127 ְמִסבֹו, ּבְ ֶלְך ּבִ ַהּמֶ ַעד ׁשֶ
אָ  ִעּלָ ֵעֶדן  ּדְ דהא) ה,ְוַתְפנּוָקא  אוקמוה  ַההּוא  (הא  ּבְ

יהּ  ִמּנֵ ָיא  ְוִאְתַמּלְ ִאְתְייַדע,  ְוָלא  ְוָגִניז  ָסִתים  ּדְ ִביל  , ׁשְ
ְיִדיָעאן. ַנֲחִלין  ּבְ ע''א) ְוָנְפִקין  ס''א  ָנַתן  (ויקרא  י  ִנְרּדִ

ַגְווָנא  ָאה, ּכְ ּתָ ָבָרא ָעְלָמא ּתַ ְתָרָאה, ּדְ א ָים ּבַ ֵריחֹו, ּדָ
ְוָסלִ  א,  ְלֵעיּלָ ָטָאה ּדִ ּלְ ְלׁשַ ָאה,  ִעּלָ ָטָבא  ֵריָחא  יק 

ְנהֹוָרא ִעלָּ  ִליט ְוָנִהיר ּבִ ד, ְוָיִכיל ְוׁשָ  ָאה. ּוְלֶמְעּבַ
ְרּדְ ַהזֶּה ֶהֱעָלה ֵריַח  .128 ַהּנֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבֹא ּוְרֵאה, ּבְ

ְרּדְ ַהזֶּה  ָרה, ְועֹוָלה ַהּנֵ ְלַמְעָלה, ָאז ַהֲחִביבּות ִנְקׁשְ
ן  ְלֵהָאֵחז ְלַמְעָלה,   ּלָ דֹוׁשֹות, ּכֻ בֹות ַהּקְ ְרּכָ ְוָכל ַהּמֶ

אֹוָתן   ל  ּכָ ְלַמְעָלה.  ר  ְלִהְתַעּטֵ ֵריחֹות  ַמֲעלֹות 
מֹו   ּכְ יר,  ׁשִ ֲעָלמֹות  ִנְקָראֹות  בֹות  ֶמְרּכָ

ּנֱֶאַמר  מז) ׁשֶ ַוֲהֵרי   (תהלים  יר,  ׁשִ ֲעָלמֹות  ַעל 
מֹו  ּכְ א  ֶאּלָ יר?  ׁשִ ֲעָלמֹות  זֶּה  ַמה  ְרׁשּוָה.  ּפֵ

ּנֱֶאמַ  ו) ר ׁשֶ זֶּה  (שיר  ַמה  ר.  ִמְסּפָ ֵאין  ַוֲעָלמֹות 
ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ר? ּכְ ֲהיֵׁש  ה)(איוב כ ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסּפָ

תּוב   ּבֹון, ּכָ ֵאין ָלֶהם ֶחׁשְ ּום ׁשֶ ר ִלְגדּוָדיו. ּוִמׁשּ ִמְסּפָ
ר.  ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסּפָ

  

ֵריָחא  .128 ָקא  ַסּלְ א  ִנְרּדָ ַהאי  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ַהאי  ָקא  ְוַסּלְ ַרת,  ְ ִאְתַקׁשּ ְחִביבּוָתא  ֵדין  ּכְ א,  ְלֵעיּלָ

ְלעֵ  ְלִאְתַאֲחָדא  א  ין, ילָּ ִנְרּדָ יׁשִ ַקּדִ ְרִתיִכין  הּו  ְוֻכּלְ א. 
א. ִאיּנּון  ְלֵעיּלָ י ּדִ ָרא ְלַגּבֵ ִקין ֵריִחין ְלִאְתַעּטְ הּו ַסּלְ ּלְ ּכֻ
ְדַאּתְ   ָמה  ּכְ יר,  ׁשִ ֲעָלמֹות  ִאְקרּון  הּו  ּלְ ּכֻ ְרִתיִכין 

מו) ָאֵמר אּוְקמּוָה.  (תהלים  ְוָהא  יר,  ׁשִ ֲעָלמֹות  ַעל 
ֶאלָּ  יר.  ׁשִ ֲעָלמֹות  ָאֵמר,א  ַמאי  ְדַאּתְ  ָמה  (שיר   ּכְ

ו) ֵאין  השירים  ַוֲעָלמֹות  ַמאי  ר.  ִמְסּפָ ֵאין  ַוֲעָלמֹות 
ָאֵמר ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ר.  כה) ִמְסּפָ ר  (איוב  ִמְסּפָ ֲהֵיׁש 

ִתיב ַוֲעָלמֹות ֵאין  ָנא ּכְ ּבָ ֵלית ְלהּו חּוׁשְ ִלְגדּוָדיו. ּוְבִגין ּדְ
ר.  ִמְסּפָ

כֻּ  .129 ָלַעּמּוִדים,  אֹוָתם לָּ ָוִוים  ל  ּכָ ְזָכִרים.  ם 
עֹוְמִדים  ם  ּלָ ּכֻ ְלַמְעָלה,  ָחה  ִמׁשְ ֶמן  ׁשֶ ּבְ עֹוִלים  ׁשֶ
ל   א ו', סֹוד ׁשֶ ל ְזָכִרים, ְולֹא ִנְקָרא ָזָכר ֶאּלָ סֹוד ׁשֶ ּבְ
ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ אֹוָתם  ְוָכל  ְזָכִרים.  ֵהם  ׁשֶ ַמִים,  ָ ַהׁשּ

אֹוָת  ל  ּכָ ְך,  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ְנֵקבֹות.  שֶׁ ִנְקָרִאים  ִאים ם  ּבָ
יר  ִ ַהׁשּ ַעל  ִהְתַמּנּו  ֵקָבה,  ַהּנְ ד  ִמּצַ ֹמאל,  ְ ַהׂשּ ד  ִמּצַ
תּוב ַעל ֲעָלמֹות   ִמיד. ְוַעל ֶזה ּכָ יָרה ּתָ ְואֹוְמִרים ׁשִ
ה   ּמָ ל ה'. ה' מֹוִציָאה ּכַ סֹוד ׁשֶ ם יֹוְצִאים ּבְ יר. ְוֻכּלָ ׁשִ

  

ל   (שמות לח) .129 ּכָ כּוִרין.  ּדְ הּו  ּלְ ּכֻ ָלַעּמּוִדים,  ָוִוים 
ָרָזא   הּו ַקְייִמין ּבְ ּלְ א, ּכֻ ח ְלֵעיּלָ ְרבּו ְמׁשַ ִקין ּבִ ַסּלְ ִאיּנּון ּדְ
ַמָיא,  ׁשְ ּדִ ָרָזא  ו',  א  ֶאּלָ ַכר  ּדְ ִאְקֵרי  ְוָלא  ְדכּוִרין,  ּדִ

ִאינּ  א, ִאְקרּון נּוְקֵבי. ּוְבִגין  וּ ּדְ ְלַתּתָ כּוִרין. ְוָכל ִאיּנּון ּדִ ן ּדְ
ְטָרא  ִמּסִ ָמאָלא,  ׂשְ ּדִ ְטָרא  ִמּסִ ַאְתָיין  ּדְ ִאיּנּון  ל  ּכָ ְך  ּכָ
ִדיר.  ּתָ יָרָתא  ׁשִ ְוַאְמֵרי  יר,  ִ ַהׁשּ ַעל  ִאְתָמָנן  א,  נּוְקּבָ ּדְ

ה יר. ְוֻכּלְ ִתיב, ַעל ֲעָלמֹות ׁשִ א ּכְ ָרָזא  ּו  ְוַעל ּדָ ַנְפקּו ּבְ
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ל ו'. ו'   סֹוד ׁשֶ ל    -ֲחָילֹות ְלִמיֵניֶהם ּבְ ר ָזכָ ֶזה סֹוד ׁשֶ
ֵקָבה.  עֹוֵמד ָלֵתת ָמזֹון ַלּנְ  ׁשֶ

א   ו'. ו', ּדָ ָרָזא ּדְ ְייהּו ּבְ ָמה ֵחיִלין ְלִזּנַ יַקת ּכַ ה'. ה' ַאּפִ ּדְ
א.  יָמא ְלֵמיַהב ְמזֹוָנא ְלנּוְקּבָ ַקּיְ ְדכּוָרא ּדְ  ָרָזא ּדִ

ַצְלֵאל,   .130 ה ּבְ ִוים ָעׂשָ ל אֹוָתם ַהּוָ ְך, ּכָ ּום ּכָ ּוִמׁשּ
ֵקבוֹ  ַהּנְ ַעל  רֹות  ִלׁשְ ָלֶהם  ִמּסֹוד  ָלֵתת  ְויֹוְצִאים  ת, 

ֵמאֹות,  ַבע  ּוׁשְ ֵלם.  ׁשָ ּבֹון  ֶחׁשְ הּוא  ׁשֶ ֶאֶלף,  ל  ׁשֶ
הּוא סֹוד שָׁ  ְבִעים, ַהּכֹל ׁשֶ ְך. ְוׁשִ ם ּכָ ה, ּגַ ָ ֵלם. ַוֲחִמׁשּ
ה סֹוד ֶאָחד. ְועַ  ּבֹון ֶזה ָעׂשָ ְך ְוֶחׁשְ ל ּכָ ל ֶזה ִמּסֹוד ׁשֶ

ּוִבְדמּות   ו',  ל  ׁשֶ סֹוד  ּבְ ם  ְוֻכּלָ ַנֲעׂשּו, ָוִוים.  ו'  ל  ׁשֶ
ּבֹון לֹוְקִחים.  סֹוד ֶעְליֹון ּוְבֶחׁשְ  ְוַהּכֹל ּבְ

  

ְלֵמיַהב  .130 ַצְלֵאל,  ּבְ ָעֵבד  ָוִוין  ִאיּנּון  ל  ּכָ ְך,  ּכָ ּוְבִגין 
ָרָאה ַעל ִאיהּו   לֹון ְלַאׁשְ ֶאֶלף, ּדְ נּוְקֵבי. ְוַנְפֵקי ֵמָרָזא ּדְ

ִאיהוּ  ּדְ ֵמאֹות,  ַבע  ּוׁשְ ִלים.  ׁשְ ן  ּבָ ִלים. חּוׁשְ ׁשְ ָרָזא   
א,  א ָרָזא ֲחָדא. ְוַעל ּדָ ְבִעים ּכֹּלָ ה ָהִכי ָנֵמי. ְוׁשִ ָ ַוֲחִמׁשּ

ו'  ֵמָרָזא ָרָזא ּדְ הּו ּבְ ה ָוִוים. ְוֻכּלְ א, ָעׂשָ ן ּדָ ּבָ ָנא, ְוחּוׁשְ , ּדְ
ָאה,  ִעּלָ ָרָזא  ּבְ א  ְוכֹּלָ ִאְתָעִבידּו,  ו'  ּדְ ּוְבִדיּוְקָנא 

ָנא ַנְטֵלי.  ּבְ  ''ח ע''א) רכ (דף ּוְבחּוׁשְ
י  .131 ַרּבִ ָאַמר  ר.  ּכָ ּכִ ְבִעים  ׁשִ נּוָפה  ַהּתְ ת  ּוְנחֹׁשֶ

ל סֹוד  ְדיֹוָקן ֶעְליֹון ׁשֶ ה ּבִ ל ֶזה ָיַרד ְלַמּטָ ְיהּוָדה, ּכָ
ֵכן   מֹו  ּכְ אֹותֹו  ָהֱאמּוָנה.  ע  ָהָרׁשָ ר  ְנבּוַכְדֶנּצַ ה  ָעׂשָ

ָעשָׂ  לֹא  הּוא  יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ָאַמר  ִהְתִקין.  ׁשֶ ֶלם  ה  ַהּצֶ
ֲחלֹומֹו ָרָאה  ֲהֵרי ּבַ ְך, ׁשֶ ֲחלֹומֹו ָרָאה ּכָ ְך, ֲאָבל ּבַ ּכָ

ל ָזָהב, ַאַחר כָּ  ת. רֹאׁש ׁשֶ ְך ְנחֹׁשֶ ֶסף, ְוַאַחר ּכָ ְך ּכֶ
ְוֶחֶרס ְרֶזל  ּבַ ּתֹאַמר,  ּום   ְוִאם  ִמׁשּ ְך?  ּכָ לֹא  ה  ָלּמָ

ת  לֹׁשֶ ׁשְ ה  ְוֵאּלֶ ַלּקֶֹדׁש,  ֵנס  ְלִהּכָ ָדִאים  ּכְ ֵאיָנם  ׁשֶ
 ִרים ִנְכְנסּו.ָהֲאחֵ 

  

ר, ָאַמר  (שמות לח) .131 ּכָ ְבִעים ּכִ נּוָפה ׁשִ ת ַהּתְ ּוְנחֹׁשֶ
ָאה  ִעּלָ ִדּיּוְקָנא  ּבְ א,  א ְלַתּתָ ַנְחּתָ א  ל ּדָ י ְיהּוָדה, ּכָ ִרּבִ

ּדִ  ָרָזא  ֲעַבדּדְ א  ּדָ ַגְווָנא  ּכְ (דניאל   ְמֵהיְמנּוָתא. 
אַ  ג) ּדְ ַצְלָמא  ַההּוא  ע  ָהָרׁשָ ָאַמר ְנבּוַכְדֶנַצר  ְתִקין. 

י יֹוֵסי, ִאיהּו ָלא ָעִבי ֶחְלֵמיּה ָחָמא ִרּבִ ד ָהִכי, ֲאָבל ּבְ
ָחָמא, ֶחְלֵמיּה  ּבְ ָהא  ּדְ ב) ָהִכי,  י   (דניאל  ּדִ א  ֵריׁשָ

ְספָּ  ּכַ ּוְלָבַתר  ֲהָבא,  יָמא ּדַ ּתֵ ְוִאי  א.  ְנָחׁשָ ּוְלָבַתר  א, 
ָלא ּדְ ִגין  ּבְ ָהִכי.  ָלאו  ֲאַמאי  א  ְוַחְסּפָ ְרְזָלא  ִאיּנּון ּפַ ו 

ָלָתא ַאֲחָרִנין ָעאלּו. ין ּתְ א, ְוִאּלֵ ַדאי ְלַאֲעָלא ְלקּוְדׁשָ  ּכְ
ה  .132 ֵאּלֶ ּבְ לֹׁש  ׁשָ לֹׁש  ׁשָ ּבְ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ל  ׁשֶ ְוסֹודֹו 

ָמן   ְוַאְרּגָ ֵכֶלת  מֹו ּתְ ּכְ ָעה,  ָאר ַאְרּבָ ְ ּוַבׁשּ כֹות.  ּתָ ַהּמַ
ָעה ט ׁש. ּוְכמֹו ַאְרּבָ ִני ְוׁשֵ  ּוֵרי ֶאֶבן. ְותֹוַלַעת ׁשָ

  
ין  .132 ִאּלֵ ּבְ ַלת  ּתְ ְתַלת  ּבִ ָנא,  ּכְ ַמׁשְ ּדְ יֵליּה  ּדִ ְוָרָזא 
ָמן ְותֹוַלַעת ַמּתְ  ֵכֶלת ְוַאְרּגָ גֹון ּתְ ע, ּכְ ָאָרא ַאְרּבַ ָכן. ּוִבׁשְ

ִרי ֶאֶבן. ָעה טּוִ ׁש. ּוְכגֹון ַאְרּבָ ִני ָוׁשֵ  ׁשָ
מֵ  .133 ה,  לֹׁשָ ׁשְ ּבִ ֵמֶהם  ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ֶהם ָאַמר 

ֵמֶהם  ַנִים,  ׁשְ ּבִ ֵמֶהם  ָעה,  ַאְרּבָ ל    ּבְ ּכָ ֲאָבל  ֶאָחד.  ּבְ
ּוַמֲעָרכָ  לֹׁש  ַמֲעָרָכה  ׁשָ לֹׁש.  ׁשָ ּבְ א  ֶאּלָ ֵאיָנּה  ה 

ַעת ִצְדֵדי   ְפָרדֹות ְלָכל ַצד, ְלַאְרּבַ ּנִ ַמֲעָרכֹות ֵהן ׁשֶ
ַצד,   ְלָכל  ִהיא  ׁשֶ ּוַמֲעָרָכה  ַמֲעָרָכה  ְוָכל  ָהעֹוָלם, 

לֹׁש ַמֲעָר   כֹות ֵהן, ּוֵבַאְרנּו.ׁשָ

  

בְּ  .133 הֹון  ִמּנְ ְתַלת.  ּבִ הֹון  ִמּנְ ְיהּוָדה,  י  ִרּבִ ד'.  ָאַמר 
ְוִסְדָרא  ִסְדָרא  ל  ּכָ ַחד. ֲאָבל  ּבְ הֹון  ִמּנְ ְתֵרין.  ּבִ הֹון  ִמּנְ

ְתַלת. א ּבִ ַלת ִסְדִרין  (ויצא קנ''ט ע''א) ָלאו ִאיהּו ֶאּלָ ּתְ
ין ְלָכל ְס  ְרׁשִ ִמְתּפָ ע ִסְטֵרי ָעְלָמא, ִאיּנּון ּדְ ָטר, ְלַאְרּבַ

ְוִסְד  ִסְדָרא  ַלתְוָכל  ּתְ ְסָטר,  ְלָכל  ִאיהּו  ּדְ ִסְדִרין    ָרא 
 ִאיּנּון. ְואֹוִקיְמָנא. 

ִמְזָרח   .134 ַצד  ּלְ ׁשֶ ִראׁשֹוָנה  לֹׁש   -ַמֲעָרָכה  ׁשָ
ל   ּכָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַמֲעָרכֹות.  ע  ׁשַ ּתֵ ְוֵהן  ֵהן,  ַמֲעָרכֹות 

שָׁ  ֵמאֹוָתן  ַמֲעָרכֹות, ַמֲעָרָכה  לֹׁש  ׁשָ ָלּה  יֵׁש  לֹׁש 
ה ֶאֶלף ּוְרָבבוֹ  ע. ְוַכּמָ ׁשַ ֵהן ּתֵ יֶהן.  ְוִנְמָצא ׁשֶ ְחּתֵ ת ּתַ

אֹוִתיֹּות  ן ִמְתַנֲהגֹות ּבְ ּלָ לּו, ּכֻ ֲעָרכֹות ַהּלָ ע ַהּמַ ְוֵתׁשַ

  

ַלת   .134 ּתְ ִמְזָרח,  ִלְסַטר  ּדְ ַקְדָמָאה  ִסְדִרין  ִסְדָרא 
ָעה ִסְדִר  ׁשְ ָכל ִסְדָרא ֵמִאיּנּון ג', ִאיּנּון ְוִאיּנּון ּתִ ִגין ּדְ  ין, ּבְ

ָעה.  ׁשְ ּתִ ִאיּנּון  ּדְ ָכחּו  ּתְ ְוִאׁשְ ִסְדִרין,  ַלת  ּתְ ֵליּה  ִאית 
ָעה,   ׁשְ ּתִ ִסְדִרין  ְוָהִני  חֹוַתְייהּו.  ּתְ ְוִרְבָבן  ֶאֶלף  ה  ְוַכּמָ
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אֹוָתן  ֶאל  ֶלת  ּכֶ ִמְסּתַ ַמֲעָרָכה  ְוָכל  ְרׁשּומֹות. 
ַוֲהֵר  ָהְרׁשּומֹות,  ְלָכל  ָהאֹוִתיֹּות  ְוֵכן  ְרׁשּוָה.  ּפֵ י 

אֹוִתיֹּות   ּבְ נֹוְסעֹות  ן  ְוֻכּלָ ּוַמֲעָרָכה,  ַמֲעָרָכה 
ּומֹות. ְוֵאּלּו ֶעְליֹונֹות ֵמֵאּלּו, ְועֹוְמדֹות ֵאּלּו ַעל  ְרשׁ 

 . (ּוִמְתַחְּברֹות ֻּכָּלן ְואֹוְמרֹות ִׁשיָרה) ֵאּלּו.

ַאְתָוון ּבְ ִמְתַנֲהֵגי  הּו  ּלְ ֵכי    ּכֻ ִאְסּתְ ִסְדָרא  ְוָכל  יָמן.  ְרׁשִ
יָמן, ְוָהא אּוְקמּוָה.   ְוֵכן ְלָכל ִסְדָרא ְלִאיּנּון ַאְתָוון ְרׁשִ

ֵאי  ִעּלָ ין  ְוִאּלֵ יָמן.  ְרׁשִ ַאְתָוון  ּבְ ַנְטֵלי  הּו  ְוֻכּלְ ְוִסְדָרא, 
ין. ין ַעל ִאּלֵ ין, ְוַקְייָמן ִאּלֵ (נ''א ומתחברן כולהו ואמרי   ֵמִאּלֵ

 שירתא) 
ֲאִויר   .135 ְלתֹוְך  ָהאֹוִתיֹּות  אֹוָתן  ּפֹוְרחֹות  ּוְכׁשֶ

עַ  ַהְמֻמּנֶה  אֹותֹו  ן  ָהרּוַח,  ּלָ ּכֻ ָאז  ַהּכֹל,  ל 
ְרׁשּוָה. ְואֹות   (ְוַהִּׁשיָרה ִמְתַּבֶּסֶמת) נֹוְסעֹות, ַוֲהֵרי ּפֵ

ה, ְואֹוָתּה ָהאֹות עֹוָלה ְויֹוֶרֶדת,  ַמּטָ ה ִמּלְ ַאַחת ַמּכָ
אֹוִתיּוֹ  י  ּתֵ ַהזֹּו ּוׁשְ ְוָהאֹות  ֲעֵליֶהן.  ּפֹוְרחֹות  ת 

ה ְלַמְעָלה ּומִ  ַמּטָ ה, עֹוָלה ִמּלְ ַמּטָ ֶהן, ִמּלְ ֶרת ּבָ ְתַחּבֶ
יה''ו,  אֹוִתיֹּות  ְלִפי  ן  ּלָ ּכֻ אֹוִתיֹּות,  לֹׁש  ׁשָ ְוַנֲעׂשֹות 
ה   ֵמֵאּלֶ ִאיָרה.  ַהּמְ ְקַלְרָיה  ַאְסּפַ ּתֹוְך  לֹׁש  ׁשָ ֵהן  ׁשֶ

לֹׁש ַמֲעָרכוֹ  י אֹוִתיֹּות, ְואֹוָתּה  ִנְפְרדּו ׁשָ ּתֵ ת. ְוֵהן ׁשְ
ֶהן, ְוֵהן  ֶרת ִעּמָ עֹוָלה ִמְתַחּבֶ לֹׁש. ָהאֹות ׁשֶ  ׁשָ

  

רּוָחא, ַההּוא  .135 ְרִחין, ּגֹו ֲאִויָרא ּדְ ְוַכד ִאיּנּון ַאְתָוון ּפַ
ַנְטֵלי, הּו  ּלְ ּכֻ ֵדין  ּכְ א,  ּכֹּלָ ַעל  ְמָמָנא  ושירתא   ּדִ (נ''א 

טַ ְוָהא אּוְקמּוהָ  אתבסם) א, ְוַההּוא . ְוַחד ָאת ּבָ ּתָ ׁש ִמּתַ
ְרֵחי ָעֵלּה. ְוַהאי ָאת   א, ּוְתֵרין ַאְתָוון ּפַ ָקא ְוַנְחּתָ ָאת ַסּלְ
הּו,  ּבְ ר  ְוִאְתַחּבָ א,  ְלֵעיּלָ א  ּתָ ִמּתַ ָקא  ַסּלְ א,  ּתָ ִמּתַ

הּו ְלפּום ַאְתָוון יד''ו, ּדְ  ּלְ ַלת ַאְתָוון, ּכֻ ִאיּנּון ְוִאְתָעִבידּו ּתְ
ַלת ָקלַ   ּתְ ַאְסּפָ ַלת  ּגֹו  ּתְ ָרׁשּו  ִאְתּפְ ין  ֵמִאּלֵ ַנֲהָרא.  ּדְ ְרָיא 

ָקא   ַסּלְ ּדְ ָאת  ְוַההּוא  ֵרין,  ּתְ ַאְתָוון  ְוִאיּנּון  ִסְדִרין. 
ַלת.  הֹון, ְוִאיּנּון ּתְ ָרא ִעּמְ  ִמְתַחּבְ

ֶעְליֹונֹות   .136 אֹוִתיֹּות  י  ּתֵ ׁשְ אֹוָתן  ּוְרֵאה,  ּבֹא 
עֹולוֹ  ֲאִויר, ֵהןׁשֶ לּולֹות זֹו    ת ּבָ זֹו, ַרֲחִמים ְוִדין,  ּכְ ּבָ

ַמְעָלה   ּלְ ׁשֶ ֵמָהעֹוָלם  ְוֵהן  ִים,  ּתַ ׁשְ ֵהן  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ
ִהיא  ֶהן  ִעּמָ ֶרת  ּוִמְתַחּבֶ עֹוָלה  ׁשֶ ְוזֹו  ַהזָָּכר.  סֹוד  ּבְ

יֶהן.  ּתֵ ׁשְ  ְנֵקָבה, ְוִנְכֶלֶלת ּבִ
  

ִאי .136 ִעּלָ ַאְתָוון  ֵרין  ּתְ ִאיּנּון  ֲחֵזי,  א  ִקין ּתָ ַסּלְ ּדְ ן 
ִליָלן ּכְ ִאיּנּון  ֲאִויָרא,  ּוְבִגין    ּבַ ְוִדיָנא,  ַרֲחֵמי  ָדא,  ּבְ א  ּדָ

ָרָזא   ּבְ א.  ְלֵעיּלָ ּדִ ֵמָעְלָמא  ְוִאיּנּון  ֵרין,  ּתְ ִאיּנּון  ְך  ּכַ
הוֹ  ִעּמְ ָרא  ּוִמְתַחּבְ ָקא  ַסּלְ ּדְ ְוַהאי  ְדכּוָרא.  ִאיִהי ּדִ ן, 

ַתְרוַ  ִליַלת ּבְ א, ְוִאְתּכְ  וְייהּו.נּוְקּבָ
ָיִמין  .137 ּבְ ְצָדִדים,  ֵני  ׁשְ ּבִ ִנְכֶלֶלת  ֵקָבה  ּנְ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ֶהן   ּבָ ֶרת  ּוִמְתַחּבֶ ֹמאל,  ַהזֹּו   -ּוׂשְ ָהאֹות  ם  ּגַ ְך  ּכָ
ְוֵהן   ֲאֵחרֹות,  אֹוִתיֹּות  י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ֶרת  ּוִמְתַחּבֶ ְנֵקָבה, 

ֵני ְצָד  ׁשְ ְחּתֹוִניּבִ ם. ְוַהּכֹל ִדים. ֵאּלּו ֶעְליֹוִנים ְוֵאּלּו ּתַ
 הּוא ֶאָחד, ָזָכר ּוְנֵקָבה. 

  

ִסְטִרין,   .137 ְתֵרין  ּבִ ִליַלת  ִאְתּכְ א  נּוְקּבָ ּדְ ַגְווָנא  ּכְ
הּו. ָהִכי ָנֵמי, ַהאי ָאת   ַרת ּבְ ָמאָלא, ְוִאְתֲחּבָ יִמיָנא ּוׂשְ ּבִ

ְתֵרי ַרת ּבִ א, ְוִאְתֲחּבָ ְתֵרין נּוְקּבָ ן ַאְתָוון ַאֲחָרִנין, ְוִאיּנּון ּבִ
ִאיִס  ּתָ ּתַ ין  ְוִאּלֵ ִאין,  ִעּלָ ין  ִאּלֵ ַחד, ְטִרין,  ִאיהּו  א  ְוכֹּלָ ן, 

א.  ַכר ְונּוְקּבָ  ּדְ
ֵהן   .138 ָהאֹוִתיֹּות  אֹוָתן  ָהעֹוָלם,  ְבָרא  ּנִ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ

ים   ֲעׂשִ ַהּמַ ל  ּכָ הֹוִלידּו  ֵהן  ׁשֶ ָהֶעְליֹון,  ֵמָהעֹוָלם 
לְּ  ךְ ׁשֶ ּכָ ּום  ִמׁשּ ׁש.  ַמּמָ ֵהן  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה  יֹּוֵדַע  ַמּטָ ׁשֶ ִמי   ,

הוּ  ֶהן,  ּבָ ְוִנְזָהר  ְוָאהּוב  אֹוָתן  ְלַמְעָלה  ָאהּוב  א 
ה.   ְלַמּטָ

  

ָאה  .138 ֵרי ָעְלָמא, ִאיּנּון ַאְתָוון ֵמָעְלָמא ִעּלָ ַכד ִאְתּבְ ּדְ
א ְלַתּתָ עֹוָבִדין  ל  ּכָ אֹוִלידּו  ִאיּנּון  ּדְ ַגְווָנא ִניְנהּו,  ּכְ  ,

ךְ  ִגין ּכָ ׁש. ּבְ ְלהֹון ַמּמָ הּו, ּדִ ִהר ּבְ ָיַדע לֹון, ְוִאְזּדְ , ַמאן ּדְ
א.ָרחִ  א ָרִחים ְלַתּתָ  ים ְלֵעיּלָ

ן ָזָכר   .139 ּלָ לּו ּכֻ ְמעֹון ָאַמר, ָהאֹוִתיֹּות ַהּלָ י ׁשִ ַרּבִ
ֶעְליֹוִנים   ַמִים  סֹוד  ּבְ ֶאָחד,  ּכְ ל  ּלֵ ְלִהְתּכַ ּוְנֵקָבה, 

ְחּתֹוִנים, ְוַהּכֹל ֶאָחד, ְוֶזהּו ִיחוּ ּוַמיִ  ֵלם. ְוַעל ם ּתַ ד ׁשָ
וְ  אֹוָתן  יֹּוֵדַע  ׁשֶ ִמי  עֹוָלם ֶזה,  ּבָ ָריו  ַאׁשְ ֶהן,  ּבָ ִנְזָהר 

  
ַכר  .139 ּדְ הּו  ּלְ ּכֻ ַאְתָוון  ין  ִאּלֵ ָאַמר,  ְמעֹון  ׁשִ י  ִרּבִ

א, ְלִאְת  אִ ְונּוְקּבָ ַמִיין ִעּלָ ָרָזא ּדְ ֲחָדא, ּבְ ָלא ּכַ ּלְ ין ּוַמִיין ּכַ
א ַחד, ְוָדא הוּ  ִאין, ְוכֹּלָ ּתָ א, ּתַ ִלים. ְוַעל ּדָ א ִיחּוָדא ׁשְ
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ר  ָהִעּקָ הּוא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ א.  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ָריו  ְוַאׁשְ ַהזֶּה 
ֶזה   ד  ִמּצַ לֹׁש  ׁשָ לֹׁש  ׁשָ ָראּוי.  ּכָ ֵלם  ָ ַהׁשּ חּוד  ַהיִּ ל  ׁשֶ

ֵלמּות ַהּכֹוּ  ׁשְ ּבִ ִיחּוד ֶאָחד  ד ֶזה, ּבְ ן סֹוד  ִמּצַ ל. ְוֻכּלָ
כָּ  ָהֶעְליֹוָנה  ֲעָרָכה  ַמְעָלה,  ַהּמַ ל  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָראּוי 

סֹוד ֶאָחד.  לֹׁש ּבְ לֹׁש ׁשָ אֹוָתּה ַמֲעָרָכה ׁשָ  ׁשֶ

ַהאי  ּבְ ִאיהּו  ָאה  ַזּכָ הּו,  ּבְ ַהר  ְוִאְזּדְ לֹון,  ָיַדע  ּדְ ַמאן 
ִאיהּו  ּדְ ִגין  ּבְ ָאֵתי.  ּדְ ָעְלָמא  ּבְ ִאיהּו  ָאה  ְוַזּכָ ָעְלָמא, 

ְדָקא ָחֵזי. ּתְ  ִלים ּכַ ִיחּוָדא ׁשְ ְטָרא ִעָקָרא ּדְ ַלת ִמּסִ ַלת ּתְ
א, ּדָ ְטָרא  ּוִמּסִ א  א.    ּדָ כֹּלָ ּדְ ִלימּו  ׁשְ ּבִ ֲחָדא,  ִיחּוָדא  ּבְ

ַגְווָנא  ּכְ ֲחֵזי  ְדָקא  ּכַ ָאה  ִעּלָ ִסְדָרא  ּדְ ָרָזא  הּו  ְוֻכּלְ
ָרָזא חֲ  ַלת ּבְ ַלת ּתְ ַההּוא ִסְדָרא ּתְ א, ּדְ ְלֵעיּלָ  ָדא. ּדִ

ר  .140 ּדָ ַצד  ּלְ ׁשֶ ִניָּה  ׁשְ סֹוד   ֹום,ַמֲעָרָכה  (ֶׁשהּוא 
ְוָכל  ַהֶּכֶסף) ַצד,  ְלאֹותֹו  ֵהן  ַמֲעָרכֹות  לֹׁש  ׁשָ

מֹו   ּכְ ע,  ׁשַ ּתֵ ְוֵהן  לֹׁש,  ׁשָ לֹׁש  ׁשָ ּוַמֲעָרָכה  ַמֲעָרָכה 
ָדִדים,  ַהּצְ ְלָכל  ְך  ּכָ ֶנְחְלקּו  ְוָהאֹוִתיֹּות  ּנֱֶאַמר.  ׁשֶ

ר הַ  יֵּׁש אֹוִתיֹּות בְּ ְלִהְתַחּבֵ ּום ׁשֶ ֶאָחד, ִמׁשּ סֹוד ּכֹל ּבְ
ַהזָּכָ  סֹוד  ּבְ ְואֹוִתיֹּות  ֵקָבה  רֹות ַהּנְ ִמְתַחּבְ ן  ְוֻכּלָ ר, 

ֵלם,   ָ דֹוׁש ַהׁשּ ם ַהּקָ ֵ סֹוד ַהׁשּ ּבְ ְוִנְהִיים ֶאָחד  ֶאָחד,  ּכְ
מֹו  ּכְ לֹׁש,  ׁשָ לֹׁש  ׁשָ ְמֻמּנֹות  ַמֲעָרכֹות  ְוָלֶהם 

ְוהַ  ֵאר.  ְתּבָ ּנִ ָהָאבֹות  ׁשֶ ֲעֶרֶכת  ִמּמַ יֹוֵצא  ּכֹל 
ַמְעלָ  ּלְ הַ ׁשֶ אֹוִתיֹּות  נּו  ּקְ ִהְתּתַ ׁשֶ ֲעָרָכה  ּמַ ּכַ ם ה  ֵ ׁשּ

לּו   ֲעָרכֹות ַהּלָ ל ַהּמַ ֵאר. ּכָ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ דֹוׁש יה''ו, ּכְ ַהּקָ
ְונֹוְסִעים  לּו  ַהּלָ ַהְידּועֹות  אֹוִתיֹּות  ּבָ ִמְתַנֲהגֹות 

ּוגְ  ֲחָילֹות  ה  ְוַכּמָ ֶהם,  ה,  ּבָ ְלַמּטָ ם  ּלָ ּכֻ דֹוִלים, 
ּנֹוְסִעים ּומִ  ֲעָרָכה ַהזֹּו.ׁשֶ ּמַ  ְתַנֲהִגים ּבַ

  

רֹום, .140 ּדָ ִלְסַטר  ּדְ ְנָייָנא  ּתִ רזא   ִסְדָרא  (דאיהו 
ַלת ִסְדִרין ִאיּנּון ְלַההּוא ִסְטָרא. ְוָכל ִסְדָרא  דכסף) ּתְ

מַ  ִאּתְ ָמה ּדְ ְוִאיּנּון ט', ּכְ ַלת,  ּתְ ַלת  ְוַאְתָוון ְוִסְדָרא ּתְ ר. 
ִסְטֵר  ְלָכל  ָהִכי  ָלגּו  ַחד, ִאְתּפְ ּבְ א  ּכֹּלָ ָרא  ְלִאְתַחּבְ י, 

אִ  ּדְ ִגין  ָרָזא  ּבְ ּבְ ְוַאְתָוון  א,  נּוְקּבָ ּדְ ָרָזא  ּבְ ַאְתָוון  ית 
ָרָזא   ּבְ ַחד,  ַוֲהוּו  ֲחָדא,  ּכַ הּו  ּלְ ּכֻ רּו  ְוִאְתַחּבָ ְדכּוָרא,  ּדִ

ּוְלַגבַּ  ִלים.  ׁשְ א  יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ ַלת  ּדִ ּתְ ְמָמָנן,  ְייהּו ִסְדִרין 
מָ  ּכְ ַלת,  ּדַ ּתְ ְדָרא  ִמּסִ ָנְפָקא  א  ְוכֹּלָ ַמר.  ִאּתְ ּדְ ֲאָבָהן ה 

ִסְדָרא ּכְ א  ְלֵעיּלָ ע''ב) ּדִ רכ''ח  ַאְתָוון  (דף  ְקַנן  ִאְתּתַ ּדְ
ִסְדִרין  ָהֵני  ַמר.  ִאּתְ ּדְ ָמה  ּכְ יד''ו,  א  יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ ּדִ

אִ  הּו, ִמְתַנֲהֵגי ּבְ ּלְ הּו. ְוכַ ּכֻ ין ַאְתָוון ְיִדיָען, ְוַנְטֵלי ּבְ ה  ּלֵ ּמָ
א, הּו ְלַתּתָ ּלְ ִסְדָרא   ֵחיִלין ְוַרְבְרָבן, ּכֻ ַנְטֵלי ְוִאְתַנֲהֵגי ּבְ ּדְ

א.   ּדָ
לֹׁש   .141 ׁשָ ּבְ ָצפֹון,  ַצד  ּלְ ׁשֶ ית  ִליׁשִ ׁשְ ַמֲעָרָכה 

ה   לֹׁשָ ּוִבׁשְ ע.  ׁשַ ּתֵ ְוֵהן  ַצד,  ְלאֹותֹו  ֵהן  ַמֲעָרכֹות 
וְ  ע.  ׁשַ ּתֵ ְוֵהן  ַצד,  ְלָכל  לֹׁש  ׁשָ לֹׁש  ׁשָ אֹוָתן ְצָדִדים 

ֵאר. ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ה ְצָדִדים, ּכְ לֹׁשָ ְ  ַמֲעָרכֹות ִמׁשּ
  

ּדְ  .141 ִליָתָאה  ּתְ ִסְדִרין  ִסְדָרא  ְתַלת  ּבִ ָצפֹון,  ִלְסַטר 
ִסְטִרין   ּוִבְתַלת  ָעה.  ׁשְ ּתִ ְוִאיּנּון  ִסְטָרא,  ְלַההּוא  ִאיּנּון 

ְוִאיּנּון ָעה.  ׁשְ ּתִ ְוִאיּנּון  ְסָטר,  ְלָכל  ַלת  ּתְ ַלת  ִסְדִרין    ּתְ
ַמר. ִאּתְ ָמה ּדְ ַלת ִסְטִרין ּכְ  ִמּתְ

סֹוד ָהאֹוִתיֹּות,   .142 ִרים ּבְ ַבע ְוֶעׂשְ ַבע ׁשֶ ֵהם ׁשֶ ׁשֶ
ִים   ּתַ ּוׁשְ ִרים  ֶעׂשְ ֵהן  ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  ִרים.    - ְוֶעׂשְ

ְוִנְמָצִאים  ַבע.  ְוׁשֶ ִרים  ֶעׂשְ ִהיא  ָהאֹוִתיֹּות  ֵלמּות  ׁשְ
ִר  ֶעׂשְ אֹוִתיֹּות  ׁשֶ מֹו  ִסּדּור ּכְ ְך  ּכָ ַבע,  ְוׁשֶ ים 

לֹׁש   ׁשָ לֹׁש  ְלׁשָ ַבע,  ְוׁשֶ ִרים  ֶעׂשְ לּו  ַהּלָ ֲעָרכֹות  ַהּמַ
ד  ַמֲעָר  ל ַהּצַ לֹׁש ׁשֶ ָ ה ַהׁשּ כֹות ְלָכל ַצד. ְוִנְמְצאּו ֵאּלֶ

ֵהן  ד ַהזֶּה ׁשֶ ל ַהּצַ לֹׁש ׁשֶ ָ ה ַהׁשּ ע, ְוֵאּלֶ ׁשַ ֵהן ּתֵ ַהזֶּה ׁשֶ
ל   ׁשֶ לֹׁש  ָ ַהׁשּ ה  ְוֵאּלֶ ע,  ׁשַ ע.  ּתֵ ׁשַ ּתֵ ֵהן  ׁשֶ ַהזֶּה  ד  ַהּצַ

ַבע.  ִרים ְוׁשֶ ם ְלֶעׂשְ ּלָ ּכֻ  ִנְמָצא ׁשֶ

  

ִר  .142 ְוֶעׂשְ ְבָעה  ְבָעה ׁשִ ׁשִ ִאיּנּון  ּדְ ַאְתָוון,  ּדְ ָרָזא  ּבְ ין 
ִלימּו  ׁשְ ִרים,  ְוֶעׂשְ ֵרין  ּתְ ִאיּנּון  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  ִרין.  ְוֶעׂשְ

ִרין ִאיּנּון.   ְבָעה ְוֶעׂשְ ַאְתָוון ׁשִ ַאְתָוון ּדְ ָמה ּדְ ָכחּו, ּכְ ּתְ ְוִאׁשְ
ְוֶעׂשְ  ְבָעה  ׁשִ ין,  ִאּלֵ ִסְדִרין  ּדְ ִסּדּוָרא  ָהִכי  ִרין,  כ''ז, 

ַלת   ין ּתְ ָכחּו ִאּלֵ ּתְ ַלת ִסְדִרין ְלָכל ְסָטר. ְוִאׁשְ ִלְתַלת ּתְ
ִסְטָרא  ַהאי  ּדְ ַלת  ּתְ ין  ְוִאּלֵ ט'.  ִאיּנּון  ּדְ ִסְטָרא  ַהאי  ּדְ

ְוִאלֵּ  ִאיּנּון ט'.  ָעה. ּדְ ׁשְ ּתִ ִאיּנּון  ּדְ ִסְטָרא  ַהאי  ּדְ ַלת  ּתְ ין 
ִרי ְבָעה ְוֶעׂשְ הּו ְלׁשִ ּלְ ָכחּו ּכֻ ּתְ  ן. ִאׁשְ
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ע  .143 ׁשַ ּתֵ ֵהן  לּו  ַהּלָ ַבע  ְוׁשֶ ִרים  ָהֶעׂשְ ל  ׁשֶ ְוסֹוד 
ֶהן ְנֵקָבה   ר ּבָ ֵקָבה, ְלִהְתַחּבֵ סֹוד ַהּנְ ֵהן ּבְ אֹוִתיֹּות ׁשֶ

ֵרה אֲ  מֹוֶנה ֶעׂשְ ֵאר, ִעם אֹוָתן ׁשְ ְתּבָ ּנִ ּסֹוד ׁשֶ ֵחרֹות ּבַ
ָראּוי.  ְוַהּכֹל הּוא ּכָ

  
ְועֶ  .143 ְבָעה  ׁשִ ין  ִאּלֵ ּדְ ַאְתָוון ְוָרָזא  ט'  ִאיּנּון  ִרין,  ׂשְ

ְמֵניַסר  ָרא ִעם ִאיּנּון ּתַ א, ְלִאְתַחּבְ נּוְקּבָ ָרָזא ּדְ ִאיּנּון ּבְ ּדְ
ְדָקא  א ִאיהּו ּכַ ְדַכר, ְוכֹּלָ ָרָזא ּדִ  ֲחֵזי. ַאֲחָרִנין ּבְ

ל  .144 ָהאֹוִתיֹּות ָהֶעְליֹונֹות ׁשֶ מֹו ׁשֶ ּבֹא ּוְרֵאה, ּכְ
ךְ  ּכָ ָהֶעְליֹון,  ה.    ָהעֹוָלם  ְלַמּטָ ֲאֵחרֹות  אֹוִתיֹּות  ם  ּגַ

ְחּתֹונֹות   ּתַ ְואֹוִתיֹּות  דֹולֹות,  ּגְ ֶעְליֹונֹות  אֹוִתיֹּות 
לּו בְּ  מֹו ֶזה. ְוָכל ַהּסֹודֹות ַהּלָ סֹוד  ְקַטּנֹות. ְוַהּכֹל ֶזה ּכְ

ְוָלֵכן ַהּכֹל   ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ּוְנֵקָבה, ַהּכֹל הּוא  ָזָכר  ל  ׁשֶ
סֹוד ֶעְליֹון.   הּוא ּבְ

  

ָאה,  .144 ָעְלָמא ִעּלָ ִאין ּדְ ַאְתָוון ִעּלָ ַגְווָנא ּדְ א ֲחֵזי, ּכְ ּתָ
ִאין  ִעּלָ ַאְתָוון  א.  ְלַתּתָ ַאֲחָרִנין  ַאְתָוון  ָנֵמי  ָהִכי 

ע''ב) ַרְבְרִבין, ג'  ְזִעיִרין.   (הקדמה  ִאין  ּתָ ּתַ ְוַאְתָוון 
ּדִ  ָרָזא  ּבְ ָרִזין  ָהִני  ְוָכל  א.  ּדָ ַגְווָנא  ּכְ א  ּדָ א  ְדַכר ְוכֹּלָ

ָרָזא   א ִאיהּו ּבְ א ּכֹּלָ ִלימּו. ְוַעל ּדָ ׁשְ א ַחד ּבִ א ּכֹּלָ ְונּוְקּבָ
ָאה.  (ע''כ)  ִעּלָ

ה ִמיֵני ּגֹוֵני ָהאֹורֹות ֶנֱחלָ  .145 ָ ִעים ַוֲחִמׁשּ ַאְרּבָ ק  ּבְ
ִעין ְוָחֵמׁש ִזיֵני  (נדפס בראשית כ''א ע''ב) .145   ָהעֹוָלם.  ַאְרּבְ ּבְ

ָווִני ְנהֹוִרין אִ  ִליג ָעְלָמא.ּגְ  ְתּפְ
ל  .146 ּכָ ְתהֹומֹות.  ְבָעה  ְלׁשִ ֶנֱחָלִקים  ְבָעה  ׁשִ

לֹות   ְלּגְ ִמְתּגַ ְוָהֲאָבִנים  ּלֹו,  ׁשֶ הֹום  ּתְ ּבַ ה  ַמּכֶ ֶאָחד 
ְוִנכְ  הֹום,  ַהּתְ תֹוְך  ֲאָבִנים  ּבְ אֹוָתן  ּבְ אֹור  אֹותֹו  ָנס 

כָּ  ְוׁשֹוְקעֹות  ֶהן,  ּבָ יֹוְצִאים  ּוַמִים  אֹוָתן,  ל ְונֹוֵקב 
ֵני ְצָדִדים.  הֹום, ּוְמַכּסֹות ִלׁשְ  ַאַחת ְוַאַחת ַעל ַהּתְ

  

ַטׁש   .146 ל ַחד ּבָ הֹוִמין. ּכָ ְבָעה ּתְ ְלִגין ְלׁשִ ְבָעה ִמְתּפַ ׁשִ
יֵליּה, ְוַאבְ  ְתהֹוָמא ּדִ הֹוָמא, ְוָעִייל ּבִ גֹו ּתְ ָלן ּבְ ְלּגְ ִנין ִמְתּגַ

ְוָנִק  ֲאָבִנין,  ִאיּנּון  ּבְ ְנהֹוָרא,  ָנְפִקין ַההּוא  ּוַמִיין  לֹון,  יב 
הוֹ  ל ַחד ְוַחד ַעל ּתְ ְקִעין ּכָ הּו. ְוׁשַ ָמא, ְוַחְפָיא ִלְתֵרין ּבְ

 ִסְטִרין.
אוֹ  .147 ְוִנְכָנס  ְנָקִבים,  אֹוָתם  ּבְ ִים  ַהּמַ ר יֹוְצִאים 

ִמְתגַּ  הֹום,  ַהּתְ ִצְדֵדי  ַעת  ְלַאְרּבַ ה  אֹור ּוַמּכֶ ל  ְלּגֵ
ִים. ִקים ֶאת ַהּמַ ֶאָחד, ּוְמַחּלְ ים ּבְ ׁשִ ֲחֵברֹו ְוִנְפּגָ    ּבַ

ּוָבַטׁש   .147 ְנהֹוָרא,  ְוָעאל  נּוְקִבין,  ִאיּנּון  ּבְ א  ַמּיָ ַנְפֵקי 
ָלא ְנהֹוָרא בַּ ְלַאְרבַּ  ְלּגְ הֹוָמא, ִמְתּגַ יּה, ע ִסְטֵרי ּתְ ֲחֶבְרּתֵ

ין ַמיָּ  ָחד, ּוַפְלּגִ  א.ְוִאֲעָרעּו ּבְ
ְבָעה   .148 ׁשִ ּבְ ְבָעה  ִ ַהׁשּ אֹוָתם  ל  ּכָ ְואֹוֲחִזים 

ִכים  ְוֶהֳחׁשָ הֹומֹות,  ַהּתְ ֵכי  ָחׁשְ ּבְ ְוכֹוִרים  ְתהֹומֹות, 
יִ  ַהּמַ עֹוִלים  ֶהם.  ּבָ ְויֹוְרִדים  ִמְתָעְרִבים  ם 

אוֹ  ַהּמְ אֹוָתם  ּבְ ִלים  ְלּגְ ּוִמְתָעְרִבים  ּוִמְתּגַ רֹות, 
ֶאָחד   ִכים  -ּכְ ָוֳחׁשָ ֵמֶהם    אֹורֹות  ים  ְוַנֲעׂשִ ּוַמִים, 

ּלֹא ִנְרִאים ֲחׁשּוִכים.  אֹורֹות ׁשֶ

  

הֹוֵמי,  .148 ּתְ ְבָעה  ׁשִ ּבְ ְבָעה,  ׁשִ ִאיּנּון  ל  ּכָ ְוֲאִחיָדן 
ֲחׁשֹוֵכי ּתְ  הּו. ְוַכְרַאן ּבַ הֹוֵמי, ַוֲחׁשֹוֵכי ִאיּנּון ִמְתָעְרֵבי ּבְ

אִ  ָלן ּבְ ְלּגְ ין ִמְתּגַ ִקין ַמִיין, ְוַנְחּתִ יּנּון ְנהֹוִרין, ְוִאְתָעְרָבן  ַסּלְ
ְייהּו  ִמּנַ ְוִאְתָעִבידּו  ּוַמִיין,  ַוֲחׁשֹוִכין  ְנהֹוִרין  ֲחָדא,  ּכַ

ָלא ִאְתַחְזָיין ֲחׁשֹוָכאן.  ְנהֹוִרין ּדְ
ְבִעים  ַמכֶּ  .149 ֲחֵברֹו, ְוֶנֱחָלִקים ְלׁשִ ל ֶאָחד ּבַ ה ּכָ

ז ּוָבֶהם  הֹומֹות,  ַהּתְ ל  ׁשֶ ִצּנֹורֹות  ה  ָ ֹוְרִמים ַוֲחִמׁשּ
 ַמִים.

  
ְבִעין   .149 ְלׁשִ ְלִגין  ּוִמְתּפַ ַחְבֵריּה,  ּבְ ַחד  ל  ּכָ ַטׁש  ּבָ

א. ין ַמּיָ הֹוִמין ּוְבהּו ַנְגּדִ  ְוָחֵמׁש ִצּנֹוֵרי ּתְ

ִצּנוֹ  .150 ל  הֹומֹות ּכָ ְוַהּתְ ְבקֹולֹו,  עֹוֶלה  ְוִצּנֹור  ר 
הוֹ ִמְזּדַ  ל ּתְ ָמע, ּכָ אֹותֹו קֹול ִנׁשְ ם קֹוֵרא ְעְזִעים. ּוְכׁשֶ

ָך.  ֵנס ּבְ ָך ְוֶאּכָ ּלְ ִים ׁשֶ ק ֶאת ַהּמַ ַלֲחֵברֹו ְואֹוֵמר: ַחּלֵ
  

וְ  .150 ָקֵליּה,  ּבְ ָסִליק  ְוִצּנֹוָרא  ִצּנֹוָרא  ל  ְעְזָען  ּכָ ִאְזּדַ
הֹוִמין. ְוַכד ַההּוא ָקָלא   הֹוָמא ָקאֵרי ּתְ ל ּתְ ַמע, ּכָ ּתְ ִאׁשְ

ְך, ֲהָדא הּוא  ִליג ֵמיָמְך, ְוֵאיעּול ּבָ ּפָ ְלַחְבֵריּה, ְוָאַמר 
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תּוב ּכָ הֹום קֹוֵרא   (תהלים מב) ֶזהּו ׁשֶ הֹום ֶאל ּתְ ּתְ
 ְלקֹול ִצּנֹוֶריָך.

ְלקֹול   (תהלים מב) ִדְכִתיב, קֹוֵרא  הֹום  ּתְ ֶאל  הֹום  ּתְ
 ּנֹוֶריָך. צִ 

ְושִׁ  .151 ֵמאֹות  לֹׁש  ׁשְ ה  ֵאּלֶ ַחת  ה ּתַ ָ ַוֲחִמׁשּ ים  ִ ׁשּ
ים,  ִגיִדים, ֵמֶהם   חִֹרים, ֵמֶהם ֲאֻדּמִ ְלָבִנים, ֵמֶהם ׁשְ

יִדים  ּגִ אֹוָתם  ֶאָחד.  ָגֶון  ְוַנֲעׂשּו  ֶזה,  ּבָ ֶזה  לּוִלים  ּכְ
תֹות, ְוָכל ַאַחת ִנְקֵראת  ֵרה ְרׁשָ ַבע ֶעׂשְ ׁשְ ִנְרְקמּו ּבִ

ְלשִׁ ֶרשֶׁ  ְויֹוְרִדים  ָבֶזה  ֶזה  ִנְרְקמּו  יִדים.  ּגִ ּפּוֵלי ת 
תֹות   ְרׁשָ י  ּתֵ ׁשְ ה  ֵאּלֶ ַחת  ּתַ הֹום.  עֹוְמדֹות  ַהּתְ

ֲאֵחרֹות   תֹות  ְרׁשָ י  ּתֵ ּוׁשְ ְרֶזל,  ּבַ ל  ׁשֶ ַמְרֶאה  ּבְ
ת.  ל ְנחֹׁשֶ ַמְרֶאה ׁשֶ  ּבְ

  

יִד  .151 ּגִ ְוָחֵמׁש  ין  ּתִ ְוׁשִ ֵמָאה  ַלת  ּתְ ין,  ִאּלֵ חֹות  ין, ּתְ
הֹון אּוָכִמין, ִמנְּ  וִרין, ִמּנְ הֹון ִחּוָ ִליָלן ִמּנְ הֹון סּוָמִקין, ִאְתּכְ

ְוִאְתעָ  ָדא,  ּבְ א  יִדין ִאְתְרִקימּו ּדָ ּגִ ִאיּנּון  ון ַחד.  ּגֹוָ ִבידּו 
ִאְקֵרי.  יִדין  ּגִ ת  ֶרׁשֶ ַחד  ְוָכל  תֹות,  ְרׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ ַבע  ׁשֶ ּבְ

ין ְוַנְחּתִ ָדא,  ּבְ א  ּדָ חֹות    ִאְתְרִקימּו  ּתְ הֹוָמא.  ּתְ ּפּוֵלי  ׁשִ ּבְ
ֵרין   ּתְ ין,  ּוְתֵריִאּלֵ ַפְרְזָלא,  ּדְ ֵחיזּו  ּבְ ַקְייִמין  ִתין  ן  ְרׁשָ

א.  ְנָחׁשָ ֵחיזּו ּדִ ִתין ַאֲחָרִנין ּבְ  ְרׁשָ
ִמיִָּמין   .152 ֶאָחד  ֲעֵליֶהם,  עֹוְמִדים  ִכְסאֹות  ֵני  ׁשְ

רֹות   ִמְתַחּבְ תֹות  ְרׁשָ אֹוָתן  ל  ּכָ ֹמאל.  ְ ִמׂשּ ְוֶאָחד 
ִצּנוֹ  ֵמאֹוָתם  יֹוְרִדים  ִים  ְוַהּמַ ַאַחת,  ְוִנְכָנִסים  ּכְ רֹות 

א  ּסֵ ּכִ ֶאָחד  ִכְסאֹות,  ֵני  ׁשְ לּו. אֹוָתם  ַהּלָ תֹות  ְרׁשָ ּבָ
חֹר, וְ  ָ ְבעֹוִני. ָהָרִקיַע ַהׁשּ א ָהָרִקיַע ַהּצִ ּסֵ  ֶאָחד ּכִ

  

ְוַחד   .152 ִמיִמיָנא,  ַחד  ָעַלְייהּו,  ַקְייֵמי  ּכּוְרְסָוון  ֵרין  ּתְ
ִמְתחַ  ִתין  ְרׁשָ ִאיּנּון  ל  ּכָ ָמאָלא.  ְ ּוַמִיין ִמׂשּ ֲחָדא,  ּכַ ָרן  ּבְ

ֵרין  ִתין. ִאיּנּון ּתְ ין ְרׁשָ ִאּלֵ ין ֵמִאיּנּון ִצּנֹוִרין, ְוָעאִלין ּבְ  ַנְחּתִ
ְרִקיעָ  ּדִ יא  ּכּוְרַסּיָ ַחד  ְוַחד  ּכּוְרְסָוון,  אּוָכָמא,  א 

ְרִקיָעא ַסְסגֹוָנא.  ּכּוְרַסָייא ּדִ
ע .153 ֵאּלּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִכְסאֹות,  ֵני  ְ ַהׁשּ ֹוִלים,  ֵאּלּו 

ָהָרִק  ל  ׁשֶ ַההּוא  א  ּסֵ ּכִ ּבַ ר עֹוִלים  ְוַכֲאׁשֶ חֹר.  ָ ַהׁשּ יַע 
ָהָרִקיַע   ל  ׁשֶ ַההּוא  א  ּסֵ ּכִ ּבַ יֹוְרִדים  יֹוְרִדים, 

ֵני הַ  ְבעֹוִני. ׁשְ לּו, ֶאָחד ִמיִָּמין ְוֶאָחד  ַהּצִ ְסאֹות ַהּלָ ּכִ
ִמיִָּמין,  חֹר  ָ ַהׁשּ ָהָרִקיַע  ל  ׁשֶ א  ּסֵ ּכִ ֹמאל. אֹותֹו  ְ ִמׂשּ
ֹמאל.   ְ ִמׂשּ ְבעֹוִני  ַהּצִ ָהָרִקיַע  ל  ׁשֶ א  ּסֵ ּכִ ְואֹותֹו 

חֹר  ָ ַהׁשּ ָהָרִקיַע  ל  ׁשֶ א  ּסֵ ּכִ ּבַ עֹוִלים  ׁשֶ ֻמְנָמְך  ּכְ  ,
ֹמאל  ל ָרִקיַע ׂשְ א ׁשֶ ּסֵ  ְויֹוְרִדים ּבֹו.ַהּכִ

  

ִקין  .153 ַסּלְ ִקין,  ַסּלְ ִאיּנּון  ד  ּכַ ּכּוְרְסָוון,  ֵרין  ּתְ ין  ִאּלֵ
ַההּוא ּכּוְרְס  ְרִקיָעא אּוָכָמא. ְוַכד   (רמ''ג ע''ב) ָייאּבְ ּדִ

ין  ְרִקיָעא ַסְסגֹוָנא. ִאּלֵ ַההּוא ּכּוְרְסָייא ּדִ ין ּבְ ין, ַנְחּתִ ַנְחּתִ
ַחד   ּכּוְרְסָוון,  ֵרין  ַההּוא ּתְ ָמאָלא.  ְ ִמׂשּ ְוַחד  ִמיִמיָנא 

ְרִקיָעא אּוָכָמא ִמיִמיָנא. ְוַההּוא ּכּוְרְסָייא  ּכּוְרְסָייא ּדִ
כּוְרְסָייא  ּדִ  ּבְ ַסְלִקין  ד  ּכַ ָמאָלא.  ְ ִמׂשּ ַסְסגֹוָנא  ְרִקיָעא 

ְרִקיָעא אּוָכָמא. ָמִאיְך ּכּוְרְסָייא ּדִ  ָמאָלא ּדִ ְרִקיָעא ׂשְ
יּה.  ין ּבֵ  ְוַנְחּתִ

ִעם   .154 ֶאָחד  ְסאֹות  ַהּכִ ִלים  ְלּגְ ִמְתּגַ
תֹות ְלתֹוָכם   (לֹוְקִחים) ֶאָחד. ל אֹוָתן ְרׁשָ יֹוְרדֹות ּכָ

הֹום ַהּתַ ּומַ  ּפּוֵלי ַהּתְ    ְחּתֹון. ְכִניִסים אֹוָתן ְלׁשִ
ִאיּנּון  .154 ל  ּכָ ַנְקִטין  ַחד.  ּבְ ַחד  ּכּוְרְסָוון  ָלן  ְלּגְ ִמְתּגַ

ַגַווְייהוּ  ּבְ ִתין  ְתהֹוָמא ְרׁשָ ּדִ ּפּוֵלי  ׁשִ ּבְ לֹון  ְוָעאִלין   ,
ָאה.  ּתָ  ּתַ

א ֶאָחד, ְועֹוֶלה ֵמַעל ְלָכל אוֹ  .155 ּסֵ ָתם עֹוֵמד ּכִ
ִמּתַ  ַאֵחר  א  ּסֵ ּכִ ְועֹוֵמד  הֹומֹות,  ְלָכל  ַהּתְ ַחת 

ִלים  ְלּגְ ִמְתּגַ לּו  ַהּלָ ְסאֹות  ַהּכִ ֵני  ׁשְ ין  ּבֵ הֹומֹות.  ַהּתְ
הֹומֹות ְוכָ  ל אֹוָתם ַהּתְ ּנֹורֹות, ְוִנְנֲעצּו  ּכָ ל אֹוָתם ַהּצִ

לּו.  ְסאֹות ַהּלָ ֵני ַהּכִ ין ׁשְ  ּבֵ
  

ְוסָ  .155 ּכּוְרְסָייא,  ַחד  ִאינּ ָקִאים  ל  ִמּכָ א  ְלֵעיּלָ ּון ִליק 
ָכל   ּדְ א  ְלַתּתָ ַאֲחָרא,  ּכּוְרְסָייא  ְוָקִאים  הֹוֵמי,  ּתְ

הֹוֵמי. ע''א) ּתְ רכ''ט  י (דף  ִאּלֵ ְרְסָוון  ּכֻ ֵרין  ּתְ ין  ן ּבֵ
הֹוֵמי, ְוָכל ִאיּנּון ִצּנֹוִרין, ִאְתְנִעיצּו  ל ִאיּנּון ּתְ ָלן ּכָ ְלּגְ ִמְתּגַ

ְרְסָוו ֵרין ּכֻ ין ּתְ ין. ּבֵ  ן ִאּלֵ
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ֵהם  .156 ְבָעה  ׁשִ ֵהם.  ִצּנֹורֹות  ה  ָ ַוֲחִמׁשּ ְבִעים  ׁשִ
ֶהם,  ֶעְליֹוִנים ֵמַהּכֹל. ְוָכל אֹוָתם ֲאֵחִרים ֲאחּוִזים ּבָ

ְנעּוִצים   ם  ַהזֶּה, ְוֻכּלָ ד  ּצַ ּבַ ַהזֶּה  א  ּסֵ ַהּכִ י  ּלֵ ַגְלּגַ ּבְ
ד ַהזֶּה. ּצַ א ּבַ ּסֵ י ַהּכִ ּלֵ ַגְלּגַ  ּוְנעּוִצים ּבְ

  
ֵאי  .156 ִעּלָ ִאיּנּון  ְבָעה  ׁשִ ִאיּנּון,  ִצּנֹוִרין  ְוָחֵמׁש  ְבִעין  ׁשִ

הּו ְנִעיִצין  הּו, ְוֻכּלְ א. ְוָכל ִאיּנּון ַאֲחָרִנין ֲאִחיָדן ּבְ כֹּלָ ּדְ
ַגלְ  ּוְנִעיִצין ּבְ א,  ּדָ ִסְטָרא  ּבְ ּכּוְרְסָייא  ַהאי  ּדְ ְגלֹוי 

ִסְטָרא ּדָ  ַהאי ּכּוְרְסָייא ּבְ ַגְלְגלֹוי ּדְ  א. ּבְ
ִים .157 ַהּמַ ֶהם  ְויֹוְרִדים.   (ַּבְּתהֹום) ּבָ עֹוִלים 

הֹומֹות ּובֹוְקִעים אֹוָתם.   ּתְ יֹּוְרִדים ּכֹוִרים ּבַ אֹוָתם ׁשֶ
ָהֲאָבִנים,  ִנְקֵבי  ְלאֹוָתם  ִנְכָנִסים  עֹוִלים  ׁשֶ אֹוָתם 
אן  ּכָ ַעד  ַהיִָּמים.  ְבַעת  ׁשִ ֶאת  ִאים  ּוְמַמּלְ ְועֹוִלים 

ְבַעת ּגֹוֵני  סֹוד ֶעְליֹון.ׁשִ  ָהאֹורֹות ּבְ

  

הּו, ַמִיין .157 י   (בתהומא) ּבְ ַנְחּתֵ ין, ִאיּנּון ּדְ ִקין ְוַנְחּתִ ַסּלְ
ָעאִלין  ִקין  ַסּלְ ּדְ ִאיּנּון  לֹון.  ּוַבְקֵעי  הֹוֵמי,  ּתְ ּבַ ָראן  ּכָ
ְבָעה ָיִמים. ַעד  ִקין ּוַמְלָיין ְלׁשִ ִאיּנּון נּוְקֵבי ֲאָבִנין, ְוַסּלְ ּבְ

אן ׁשִ  ָרָזאּכָ ָווֵני ְנהֹוִרין ּבְ ָאה. ְבָעה ּגְ  . (ע''כ) ִעּלָ

ה  .158 ָאַמְרנּו, ֵאּלֶ נּוָפה ׁשֶ ת ַהּתְ ּבֹא ּוְרֵאה, ְנחֹׁשֶ
ת, ְוֵהם   ְקְראּו ָהֵרי ְנחֹׁשֶ ּנִ ת, ׁשֶ ֵהם אֹוָתם ָהֵרי ְנחֹׁשֶ

ת. ְנחֹׁשֶ ַאְדֵני  ְקְראּו  ּנִ ׁשֹוֲעִרים  (ְוֵאֶּלה)  ׁשֶ עֹוְמִדים 
אֹוָתם ָכל  אֹוָתם,    ּבְ יִפים  ּוַמּקִ ָתִחים,  ל ַהּפְ ּכָ ֶאת 

ֵהם   ה  ֵאּלֶ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ְפִנים,  ּבִ עֹוְמִדים  ׁשֶ אֹוָתם 
ה   ְוֵאּלֶ חּוץ,  ּבַ ׁשֶ ָתִחים  ּפְ ּבַ עֹוְמִדים  ׁשֶ ׁשֹוֲעִרים 

ֶלְך.  ֵבית ַהּמֶ  ִנְכָנִסים ְויֹוְצִאים ּבְ

  

אִ  .158 ַאָמָרן,  ָקא  ּדְ נּוָפה  ַהּתְ ת  ְנחֹוׁשֶ ֲחֵזי,  א  ין ּתָ ּלֵ
ע''א) ִאיּנּון ת.    טּוֵרי (רל''ג  ְנחֹׁשֶ ָהֵרי  ִאְקרּון  ּדְ ת,  ְנחֹׁשֶ

ת. ְנחֹׁשֶ ַאְדֵני  ִאְקרּון  ּדְ ְרִעין,   (ואלין) ְוִאיּנּון  ּתַ ַקְייִמין 
ַקְייִמן ְלגֹו,  ְתִחין, ְוַסֲחִרין ְלהּו, ְלָכל ִאיּנּון ּדְ ָכל ִאיּנּון ּפִ ּבְ

ְר  ין ִאיּנּון ּתַ ִאּלֵ ִגין ּדְ ַקְייִמין ְלִפְתִחין ְלַבר,ּבְ ין   ִעין ּדְ ְוִאּלֵ
א.  ֵבי ַמְלּכָ  ָעאִלין ְוַנְפֵקי ּבְ

ַח   .159 ְזּבֵ ַהּמִ ֵלי  ּכְ אֹוָתם  ל  ּכָ ַהזֹּו,  ת  חֹׁשֶ ּוֵמַהּנְ
מֹות   ׁשָ ּנְ ׁשֶ ּכְ ַח. ׁשֶ ְזּבֵ ִלים ַלּמִ ה ֵהם ּכֵ ׁש ּבֹו. ְוֵאּלֶ ּמֵ ְלׁשַ

חַ  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ה ֵהם עֹוְבִדים ְקֵרבֹות ַלֲעלֹות ַעל ּגַ , ֵאּלֶ
ׁש ֶאת אֹוָתּה ֲעב ּמֵ ִעים ְלׁשַ ם ְמַסיְּ ַח, ְוֻכּלָ ְזּבֵ ֹוַדת ַהּמִ

ִלים  ַח. ְוָכל ַהּכֵ ְזּבֵ ֵלי ַהּמִ ּמּוׁש, ְוִנְקָרִאים ּכְ אֹותֹו ׁשִ
ִנְקְראּו  ם  ּלָ ּכֻ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ִיְתדֹות  אֹוָתם  ְוָכל  לּו  ַהּלָ

שׁ  ּמֵ ְלׁשַ ֵרת  ׁשָ ֵלי  ּכְ מֹות,  ֶזה  ְבׁשֵ ְוַעל  ּקֶֹדׁש.  ּבַ  
כֻּ  ְידּועֹות  עֹוְמִדים  בֹות  ּוֶמְרּכָ ְידּוִעים  ים  ְמֻמּנִ ם  ּלָ

לֹו.   ָראּוי  ּכָ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ְידּועֹות,  ְורּוחֹות 
ם  ּלָ ּכֻ ְידּוִעים,  ֵהיָכלֹות  ֵהם  ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש,  ּוְבֵהיְכלֹות 

ּבֹון.  ֶחׁשְ  ּבְ

  

ִאיּנוּ  .159 ל  ּכָ א,  ּדָ ת  ְנחֹׁשֶ ָחא  ּוִמן  ַמְדּבְ ּדְ ָמאִנין  ן 
ּמְ  ַכד  ׁשָ ְלׁשַ ּדְ ָחא,  ְלַמְדּבְ ָמאִנין  ִאיּנּון  ין  ְוִאּלֵ ּה.  ּבָ א 

ין  ִאּלֵ ָחא,  ַמְדּבְ י  ּבֵ ּגַ ַעל  ָקא  ְלַסּלְ ִמְתָקְרִבין  ָמִתין  ִנׁשְ
יֵעי  הּו ְמַסּיְ ָחא, ְוֻכּלְ ַמְדּבְ ְלִחין ַההּוא ּפּוְלָחָנא ּדְ ִאיּנּון ּפַ

ַההּוא  א  ׁשָ ּמְ ַהּמִ   ְלׁשַ ֵלי  ּכְ ְוִאְקרּון  א,  ּמּוׁשָ ְוָכל  ׁשִ ַח.  ְזּבֵ
ָמָהן  ׁשְ הּו ּבִ ּלְ ן, ּכֻ ּכָ ׁשְ ין ָמאִנין, ְוָכל ִאיּנּון ְיֵתדֹות ַהּמִ ִאּלֵ
א   א. ְוַעל ּדָ קּוְדׁשָ א ּבְ ׁשָ ּמְ א ְלׁשַ ּמּוׁשָ ׁשִ ִאְקרּון, ָמאִני ּדְ

ְיִדיעָ  ּוְרִתיִכין  ְיִדיָעאן,  ְמָמָנן  הּו  ּלְ ּכֻ ְורּוִחין ַקְייִמין  אן, 
ַחד   ל  ּכָ ּוְבֵהיָכִלין ְיִדיָעאן,  ֵליּה.  ֲחֵזי  ְדָקא  ּכַ ְוַחד 

ָנא. ּבָ חּוׁשְ הּו ּבְ ּלְ ִאיּנּון ֵהיָכִלין ְיִדיָעאן, ּכֻ א ּדְ קּוְדׁשָ  ּדְ
ר ַהזָָּהב   .160 ֶסף    -ֶקׁשֶ ָזָהב. ּכֶ ת    -ּבְ ֶכֶסף. ְנחֹׁשֶ ּבְ

לְּ   - ׁשֶ ת  חֹׁשֶ ַהּנְ ל  ׁשֶ ה  ֵאּלֶ ת.  ְנחֹׁשֶ נֹוְטִלים ּבִ ה  ַמּטָ
ת  חֹׁשֶ ִמּנְ אֹוָתם   ּכַֹח  ל  ּכָ ַהּכֹל.  ְוָכְך  ַמְעָלה,  ל  ׁשֶ

ר   ֵ ּוְלִהְתַקׁשּ ֶלֱאחֹז  ה,  ֵאּלֶ ּבְ ה  ֵאּלֶ ִמְתָעְרִבים  ָוִנים  ּגְ
ה.  ֵאּלֶ ה ּבְ  ֵאּלֶ

  

א.  .160 ַכְסּפָ ּבְ א  ְסּפָ ּכַ ַדֲהָבא.  ּבְ ַדֲהָבא  ּדְ ּוָרא  ִקׁשּ
ּדִ  ין  ִאּלֵ א.  ְנָחׁשָ ּבִ א  ֵחילָ ְנָחׁשָ ַנְטֵלי  א,  ְלַתּתָ ּדִ ת  א ְנחֹׁשֶ

ְווִנין ִמְתָעְרֵבי  ל ִאיּנּון ּגַ א. ּכָ א, ְוֵכן ּכֹּלָ ְלֵעיּלָ ת ּדִ חֹׁשֶ ִמּנְ
ין.  ִאּלֵ ין ּבְ ָרא ִאּלֵ ְ ין, ְלַאֲחָדא ְלִאְתַקׁשּ ִאּלֵ ין ּבְ  ִאּלֵ

ְיִריעֹות  .161 ר אֹוָתן  ֵ ְלַקׁשּ עֹוְמִדים  ַהזָָּהב  ַקְרֵסי 
ַאחַ  ִעם  לִ ַאַחת  עֹוְמִדים  ת  חֹׁשֶ ַהּנְ ַקְרֵסי  ְקׁשֹר ת. 

עֹוְמִדים   ם  ְוֻכּלָ ה.  ֵאּלֶ ֶנֶגד  ּכְ ה  ְוֵאּלֶ ן.  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת 
  

ָרא ִאיּנּון ְיִריָען ַחדַקְרֵסי ָזָהב ִאיּנּון ַקְייִמין   .161 ְ   ְלַקׁשּ
ָנא.  ּכְ ַמׁשְ ָרא  ְ ְלַקׁשּ יָמאן  ַקּיְ ִאיּנּון  ת  ְנחֹׁשֶ ַקְרֵסי  ַחד.  ּבְ
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ִאיִרים   ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרִקיַע.  ּבָ ׁשֶ לּו  ַהּלָ ּכֹוָכִבים  ּכַ
ם ְמִאיִרים אֹוָתם   ּגַ ְך  ּכָ ָרִקיַע ְוִנְרִאים,  ּבָ ַהּכֹוָכִבים 

ַוהֲ  ן,  ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ אֹוָתם  ְקָרִסים  ּוְמִאיִרים  ַאְרנּו.  ּבֵ ֵרי 
עֹוְמִדים  ׁשֶ ּכֹוָכִבים  ּכַ ְוִנְרִאים  ְקָרִסים 

ל   (ְולֹוֲהִטים) ּובֹוְלִטים ים ׁשֶ ִ ְונֹוְצִצים, ְואֹוָתם ֲחִמׁשּ
ֶנֶגד  ּכְ ה  ֵאּלֶ ּוְמִאיִרים  ת,  ְנחֹׁשֶ ל  ׁשֶ ים  ִ ַוֲחִמׁשּ ָזָהב 

ה.  ֵאּלֶ

א  כָֹכַבּיָ ּכְ ַקְייִמין  הּו  ְוֻכּלְ ין.  ִאּלֵ ָלֳקֵבל  ין  (רל''ב   ְוִאּלֵ
ְנִהיִרין ּכֹ  ע''ב) ָמה ּדִ ְרִקיָעא, ּכְ ין ּבִ ְרִקיָעא ִאּלֵ ָכַבָיא ּבִ

ָנא. ְוָהא ָהִכי ָנֵמי ְנִהיִרין ִאיּנּון ְק   ְוִאְתָחזּון, ּכְ ַמׁשְ ָרִסים ּבְ
א  כָֹכַבּיָ ּכְ ְוִאְתָחזּון,  ְקָרִסים  ִאיּנּון  ּוְנִהִרין  אֹוִקיְמָנא. 

ְוַנְצֵצי.  ּוַבְלֵטי  ַקְייֵמי  ולהטי) ּדְ ין  (נ''א  ַחְמׁשִ ְוִאיּנּון 
ין ַדֲהָבא, ְוַחְמׁשִ ין   ּדְ א, ְוַנֲהִרין ִאּלֵ ְנָחׁשָ ין.ּדִ  ָלֳקֵבל ִאּלֵ

ִהְתנֹוְצצּות  .162 ַמְעָלה יֹוֵצאת  ּלְ ׁשֶ ִמּתֹוְך ָהאֹור 
ּלֹא   ְקַלְרָיה ׁשֶ ּנֹוֶצֶצת ּוְמִאיָרה ְלתֹוְך ָהַאְסּפַ ַאַחת ׁשֶ
ָוִנים  ַהּגְ ל  ִמּכָ לּוָלה  ּכְ ִהְתנֹוְצצּות  ְואֹוָתּה  ְמִאיָרה, 

ְוִנְק  ִאיִרים,  ּמְ ה  ׁשֶ ּכֶ ּמַ ּוְכׁשֶ ָמן.  ַאְרּגָ ָמן  ֵראת  ָהַאְרּגָ
אוֹ  אֹותֹו  ּבְ ָחׁשּוךְ ַהזֶּה  יֹוֵצאת (ְּתֵכֶלת) ר  ָאז   ,

לֹוֶהֶטת,  ּלֹא  ׁשֶ ַאֶחֶרת  ַאַחת  ִהְתנֹוְצצּות 
ַהּקֶֹדׁש  י  ְלבּוׁשֵ ָהיּו  ְוֵהם  ֶזה.  ּבָ ֶזה  ּוִמְתָעְרִבים 

דֹול.  ֶהם ִמיָכֵאל ַהּכֵֹהן ַהּגָ ׁש ּבָ ִהְתַלּבֵ  ׁשֶ

  

ְלֵעילָּ  .162 ּדִ ְנהֹוָרא  ּדְ ִמּגֹו  ְנִציצּו  ַחד  ָנַפק  ָנִציץ, א, 
ְנִציצּו  ְוַההּוא  ַנֲהָרא,  ָלא  ּדְ ָקַלְרָיא  ַאְסּפָ גֹו  ּבְ ְוַאְנִהיר 
ַטׁש   ָמן. ְוַכד ּבָ ְנִהיִרין, ְוִאְקֵרי ַאְרּגָ ְווִנין ּדִ ל ּגַ ִליל ִמּכָ ּכָ

ֲחׁשֹוכָ  ְנהֹוָרא  ַההּוא  ּבְ ָמן  ַאְרּגָ תכלא) אַהאי  ,  (ס''א 
ֵדין ָנַפק ַחד   א  ְנִציצּו ַאֲחָרא ּדְ ּכְ ָלא ָלִהיט, ְוִאְתָעְרבּו ּדָ

הּו  ּבְ ׁש  ִאְתָלּבַ ּדְ א,  קּוְדׁשָ ּדְ ין  ְלבּוׁשִ ֲהוֹו  ְוִאיּנּון  ָדא.  ּבְ
א.  ֲהָנא ַרּבָ  ִמיָכֵאל ּכַ

ָכבֹוד,  .163 י  ְלבּוׁשֵ אֹוָתם  ּבְ ֶהם  ּבָ ׁש  ְתַלּבֵ ּמִ ּוְכׁשֶ
ּקֶֹדׁש, ְוֶטֶרם ִילְ  ׁש ּבַ ּמֵ ים  ָאז ִנְכָנס ְלׁשַ ְלּבּוׁשִ ׁש ַהּמַ ּבַ

ֵכן   מֹו  ּכְ ַלּקֶֹדׁש.  ֵנס  ִיּכָ לֹא  לּו  (שמות   -ַהּלָ
ָהָהר,   כד) ֶאל  ַויַַּעל  ֶהָעָנן  תֹוְך  ּבְ ה  ֹמׁשֶ ַויָֹּבא 

מִ  ָהָיה  ׁשֶ ׁש  ְוָלַמְדנּו  ִמְתַלּבֵ ָהָיה  ּוְכׁשֶ ָעָנן.  ּבֶ ׁש  ְתַלּבֵ
שׁ  ִהְתַלּבֵ ָעָנן, ָאז ַויַַּעל ֶאל ָהָהר. ְוֶטֶרם ׁשֶ  ּבֹו, לֹא  ּבֶ

דֹול לֹא ִנְכָנס  מֹו ֵכן ַהּכֵֹהן ַהּגָ ִניָמה. ּכְ ֵנס ּפְ ָיכֹל ְלִהּכָ
ּמִ  ׁשֶ ַעד  ֵדי  ַלּקֶֹדׁש  ּכְ לּו  ַהּלָ ים  בּוׁשִ ּלְ ּבַ ׁש  ְתַלּבֵ

ֵנס לַ   ּקֶֹדׁש. ְלִהּכָ

  

ֵדין  .163 ּכְ ְיָקר,  י  ְלבּוׁשֵ ִאיּנּון  ּבְ הּו  ּבְ ׁש  ִאְתְלּבַ ְוַכד 
ק א ּבְ ׁשָ ּמְ ין ָעאל ְלׁשַ ַמְלּבּוׁשִ א, ְוַעד ָלא ְלִביׁש ּבְ ּוְדׁשָ

ַגְוונָ  ּכְ א.  ְלקּוְדׁשָ ָעאל  לא  ין,  א,ִאּלֵ ּדָ (שמות   א 
ָהָהר, כד) ֶאל  ַעל  ַוּיַ ֶהָעָנן  תֹוְך  ּבְ ה  מֹׁשֶ (צ''ט   ַוּיָבֹא 

ֲהָוה  ע''א) ְוַכד  ֲעָנָנא.  ּבַ ׁש  ִמְתָלּבַ ֲהָוה  ּדְ ְואֹוִליְפָנא 
ֵד  ּכְ ֲעָנָנא,  ּבַ ׁש  ָלא ִמְתָלּבַ ְוַעד  ָהָהר.  ֶאל  ַעל  ַוּיַ ין 

ַגְוונָ  יּה, ָלא ָיִכיל ְלֵמיַעל ְלגֹו. ּכְ ׁש ּבֵ ֲהָנא ִאְתָלּבַ א ּכַ א ּדָ
ׁש   ִאְתָלּבַ ּדְ ַעד  א,  ְלקּוְדׁשָ ָעאל  ָלא  א,  ין ַרּבָ ִאּלֵ ּבְ

א.  ִגין ְלַאֲעָלא ְלקּוְדׁשָ ין, ּבְ  ְלבּוׁשִ
ֶעְליוֹ  .164 ִמּסֹודֹות  יְָּצאּו  ׁשֶ ּום  מֹו ּוִמׁשּ ּכְ ְוֵהם  ִנים 

ִנְקָרִא  ַמְעָלה,  ּלְ ֲארּו  ׁשֶ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָרד,  ׂשְ ְגֵדי  ּבִ ים 
ה  ִמּמַ ָהיּו  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֶעְליֹוִנים,  ים  ְלבּוׁשִ ֵמאֹוָתם 

אַ  ׁשְ ּנִ ֶ ֵכֶלת  ׁשּ ּתְ ָהֶעְליֹוִנים.  יִוים  ַהזִּ ֵמאֹורֹות  ר 
ָמן   דֹושׁ   -ְוַאְרּגָ ם ַהּקָ ֵ ל סֹוד ַהׁשּ ָוִנים ׁשֶ ְקָרא ַהּגְ ּנִ  ׁשֶ

ׁש ּבֹו  ְתַלּבֵ יִּ ֵלם, ְידָֹו''ד ֱאלִֹהים. ְוֶזהּו סֹוד ׁשֶ ם ׁשָ ׁשֵ
דֹול לְ  ַהּגָ ִני  ַהּכֵֹהן  ׁשָ ּתֹוַלַעת  ַלּקֶֹדׁש.  ֵנס  ֵהם    -ִהּכָ

ָוִנים   לּול  ּגְ ּכָ הּוא  ׁשֶ ָמן,  ְוַאְרּגָ ּוְתֵכֶלת  ים.  ֲאֻדּמִ
ִמְת  הּוא  ׁשֶ ּוִמּתֹוְך  ָוִנים.  ּגְ תֹוְך אֹוָתם  ֶהם ּבְ ּבָ ׁש  ַלּבֵ

ִלְפִנים   ִנְכָנס  ָהָיה  לּו,  ַהּלָ ָוִנים  ַהּגְ ל  ׁשֶ ים  בּוׁשִ ּלְ ּבַ
 ַהחּוָצה. ְולֹא דֹוִחים אֹותֹו 

  

ִאי .164 ִעּלָ ֵמָרִזין  ַנְפקּו  ּדְ ַגְווָנא ּוְבִגין  ּכְ ְוִאיּנּון  ן, 
ָארּו ֵמִאיּנּון ּתְ ִאׁשְ ִגין ּדְ ָרד. ּבְ ְגֵדי ׂשְ א, ִאְקרּון ּבִ ְלֵעיּלָ  ּדִ
ִמְנהֹוִרין   ַאר  ּתְ ִאׁשְ ּדְ ה  ִמּמַ ֲהוֹו  ּדַ ִגין  ּבְ ִאין,  ִעּלָ ין  ְלבּוׁשִ

כֵ  ּתְ ִאין.  ִעּלָ ִזיִוין  ָמא  ּדְ ׁשְ ּדִ ָרָזא  ּדְ ְווִנין  ּגַ ָמן,  ְוַאְרּגָ ֶלת 
י ָמא ַקּדִ ׁשְ ִאְקֵרי  ּדְ א,  ע''ב) ׁשָ מ''ח  ִלים,  (בראשית  ׁשְ

ְלִאְתַלבְּ  ָרָזא,  ִאיהּו  ְוָדא  ֱאלִהים.  ''ד  ֲהָנא ְידֹוָ ּכַ א  ׁשָ
נִ  ׁשָ ּתֹוַלַעת  א.  ְלקּוְדׁשָ ְלֵמיַעל  א,  ְווִנין ַרּבָ ּגַ ִאיּנּון  י 

ִאיּנּון  ָכל  ּבְ ִליל  ּכָ ִאיהּו  ּדְ ָווָנא,  ְוַאְרּגְ ְוִתְכָלא  סּוָמָקא, 
ְגָווִנין  גַּ  ּדִ ין  ְלבּוׁשִ ּבִ הּו  ּבְ ׁש  ִאְתָלּבַ ִאיהּו  ּדְ ּוִמּגֹו  ְווִנין. 

ין, ֲהָוה ָעאל ְלגֹו  ְחָיין ֵליּה ְלַבר. ִאּלֵ  ְוָלא ּדַ
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ָהֱאמּוָנה   .165 סֹוד  ּבְ ה  ַנֲעׂשָ ַהּכֹל  ּוְרֵאה,  ּבֹא 
ְגֵדי  תּוב, ּבִ ַמְעָלה, ְוַעל ֶזה ּכָ ּלְ מֹו ׁשֶ ִלְהיֹות ַהּכֹל ּכְ

ְגֵדי ּקֶֹדׁש. ְוִנְקְראּו ּבִ ֵרת ּבַ ָרד ְלׁשָ ְ ָרד,   (ֹקֶדׁש) ַהׂשּ ׂשְ
אֶ  קֶֹדׁש  ִנְקָרִאים  ּלֹא  ׁשֶ ּום  ּבֹו  ִמׁשּ ֹוִרים  ׁשּ ׁשֶ ּכְ א  ּלָ

הַ  תּובאֹוָתם  ּכָ ׁשֶ ָוִנים,  טז) ּגְ קֶֹדׁש   (ויקרא  ְגֵדי  ּבִ
ית   (ירמיה ב) ֵהם. ְוָכתּוב ָרֵאל ַלה' ֵראׁשִ קֶֹדׁש ִיׂשְ

ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָרֵאל,  ִיׂשְ קֶֹדׁש  בּוָאֹתה.  ּתְ
ָרֵאל ְוִיׂשְ ם  ְלִויִּ ּכֲֹהִנים  ָוִנים,  ַהּגְ ל  ּכָ ה  ִנְרִאים  ְוֵאּלֶ  ,

ָוִנים ְלֵהָראוֹ  ְפִנים. ֵהם ַהּגְ  ת ּבִ

  

ְמֵהיְמנּוָתא,  .165 ּדִ ָרָזא  ּבְ ִאְתָעִביד  א  ּכֹּלָ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ְגֵדי  ּבִ ִתיב,  ּכְ א  ּדָ ְוַעל  א.  ְלֵעיּלָ ּדִ ַגְווָנא  ּכְ א  ּכֹּלָ ְלֶמהֵוי 

קּ  ּבַ ֵרת  ְלׁשָ ָרד  ְ ְוִאְקרּון  ֹ◌1ַהׂשּ ְדׁש. 
ְגֵדי בְּ  דש)1(ק ּבִ ָרד  ְ ָלא  ׂשּ ּדְ א ִגין  ֶאּלָ קֶֹדׁש,   ִאְקרּון 

יב, ְכּתִ ּדִ ְווִנין.  ּגַ ִאיּנּון  יּה  ּבֵ ָראן  ׁשָ ד  (ויקרא   ּכַ
ְגֵדי טז) (ירמיה   קֶֹדׁש ֵהם. ּוְכִתיב  (דף רכ''ט ע''ב) ּבִ
קֶֹדׁש   ב) בּוָאֹתה.  ּתְ ית  ִראׁשִ ַלְיָי'  ָרֵאל  ִיׂשְ קֶֹדׁש 

ִאְתָחזוּ  ָרֵאל  ְבִיׂשְ ּדִ ִגין  ּבְ ָרֵאל:  ּכֲֹהִנים ִיׂשְ ְווִנין.  ּגַ ל  ּכָ ן 
ְווִנין ְלִאְתֲחָזָאה ְלגֹו. ּוְלוִּ  ין ִאיּנּון ּגַ ָרֵאל. ְוִאּלֵ  ִים ְוִיׂשְ

ָמה עֹוָלה ְלֵהָראֹות ִלְפֵני   .166 ּבֹא ּוְרֵאה, ֵאין ְנׁשָ
ל  ְלבּוׁש ׁשֶ ׁש ּבִ זֹּוָכה ְלִהְתַלּבֵ דֹוׁש ַעד ׁשֶ ֶלְך ַהּקָ ַהּמֶ

ם.   ׁשָ ְלֵהָראֹות  יֹוֶרֶדת ַמְעָלה  לֹא  ֶזה  מֹו  ּכְ ְוֵכן 
ל ָהעֹוָלם ַהזֶּה. ְלַמטָּ  בּוׁש ׁשֶ ּלְ ת ּבַ ׁשֶ ְתַלּבֶ ּמִ    ה ַעד ׁשֶ

א ֲחֵזי, .166 ָקא   (נח ב', רל''א ע''א) ּתָ ְמָתא ָלא ַסּלְ ִנׁשְ
ָזָכאת   ּדְ ַעד  א,  יׁשָ ַקּדִ א  ַמְלּכָ ָקֵמי  ְלִאְתֲחָזָאה 

א לְ  ְלֵעיּלָ ּדִ א  ְלבּוׁשָ ּבִ א  ׁשָ ְוֵכן  ְלִאְתַלּבְ ן.  ּמָ ּתַ ִאְתֲחָזָאה 
ַגוְ  ת  ּכְ ׁשַ ִאְתַלּבְ ּדְ ַעד  א,  ְלַתּתָ א  ַנְחּתָ ָלא  א  ּדָ וָנא 

ַהאי א ּדְ ְלבּוׁשָ  ָעְלָמא.  (ק''נ ע''א) ּבִ
ַמְעָלה,   .167 ּלְ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְלָאִכים  ַהּמַ ֵכן  מֹו  ּכְ

ֶהם ּבָ תּוב  ּכָ ה ַמְלָאָכיו רּוחֹות  (תהלים קב) ׁשֶ עֹׂשֶ
ְרָתי ִליְמׁשָ ׁשְ ים  עֹוׂשִ ׁשֶ ּכְ לֵֹהט,  ֵאׁש  עֹוָלם  ו  ּבָ חּות 

בּוׁש   ּלְ ים ּבַ ׁשִ ְתַלּבְ ּמִ ה ַעד ׁשֶ ַהזֶּה, ֵאין יֹוְרִדים ְלַמּטָ
ָמקֹום  אֹותֹו  ׁשֶ מֹו  ּכְ הּוא  ְוַהּכֹל  ַהזֶּה,  ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ
עֹוָלה  לֹא  ָמה  ׁשָ ּנְ ׁשֶ ַאְרנּו  ּבֵ ַוֲהֵרי  ם.  ְלׁשָ הֹוֵלְך  ׁשֶ

ְלבּושׁ  א ּבִ ִאיר.  ֶאּלָ ּמֵ  ׁשֶ

  

ּדָ  .167 ַגְווָנא  יב  ּכְ ְכּתִ ּדִ א,  ְלֵעיּלָ ּדִ ין  יׁשִ ַקּדִ ַמְלֲאִכין  א 
הוּ  ְרָתיו ֵאׁש   (תהלים קד) ּבְ ה ַמְלָאָכיו רּוחֹות ְמׁשָ עֹוׂשֶ

ין ַעְבּדִ ד  ּכַ ע''א) לֹוֵהט.  ַהאי  (רל''א  ּבְ ִליחּוָתא  ׁשְ
ׁשִ  ִמְתַלּבְ א, ַעד ּדְ ין ְלַתּתָ ַנְחּתִ א  ָעְלָמא, ָלא  ְלבּוׁשָ ין ּבִ

ַההּוא אֲ  ַגְווָנא ּדְ א ִאיהּו ּכְ ַהאי ָעְלָמא. ְוכֹּלָ ָאִזיל ּדְ ָתר ּדְ
א  ֶאּלָ ָקא,  ַסּלְ ָלא  ְמָתא  ִנׁשְ ּדְ אֹוִקיְמָנא,  ְוָהא  ן.  ּמָ ּתַ

ָנִהיר. א ּדְ ְלבּוׁשָ  ּבִ
ַגן ֵעֶדן, ּובֹ  .168 ָהָיה ּבְ ׁשֶ א ְרֵאה, ָאָדם ָהִראׁשֹון, ּכְ

ׁש בִּ  ַמְעָלה, ְוהּוא ְלבּוׁש  ָהָיה ִמְתַלּבֵ ּלְ מֹו ׁשֶ ְלבּוׁש ּכְ
יוָ  ל אֹור ֶעְליֹון. ּכֵ ן ֵעֶדן ְוִהְצָטֵרְך ְלגֹוֵני  ׁשֶ ּגַֹרׁש ִמּגַ ן ׁשֶ

תּוב? ּכָ ַמה  ַהזֶּה,  ג) ָהעֹוָלם  ה'   (בראשית  ַויַַּעׂש 
ם.   ֱאלִֹהים ׁשֵ ַויְַּלּבִ עֹור  ְתנֹות  ּכָ ּתֹו  ּוְלִאׁשְ ְלָאָדם 

ָהיוּ  ִראׁשֹוָנה  אֹור    ּבָ אֹותֹו  ל  ׁשֶ אֹור  אֹור,  ְתנֹות  ּכָ
ַגן  ׁש ּבֹו ּבְ ּמֵ ִ ׁשּ  ֵעֶדן. ֶעְליֹון ׁשֶ

  

ֵעֶדן,   .168 א ּדְ ִגְנּתָ ד ֲהָוה ּבְ ְוָתא ֲחֵזי, ָאָדם ָהִראׁשֹון ּכַ
ְוִאיהּו  א,  ְלֵעיּלָ ּדִ ַגְווָנא  ּכְ א  ְלבּוׁשָ ּבִ ׁש  ִמְתָלּבַ ֲהָוה 

יָון   ָאה. ּכֵ ְנהֹוָרא ִעּלָ א ּדִ ֵעֶדן, ְלבּוׁשָ א ּדְ ְנּתָ ַרְך ִמּגִ ִאְתּתָ ּדְ
ַהאי ָעְלָמא, ַמה כְּ  (בראשית   ִתיבְוִאְצְטִריְך ִלְגָווִנין ּדְ

עֹור  ג) ְתנֹות  ּכָ ּתֹו  ּוְלִאׁשְ ְלָאָדם  ֱאלִֹהים  ְיָי'  ַעׂש  ַוּיַ
ַההּוא  ְתנֹות אֹור, אֹור, ּדְ ַקְדִמיָתא ֲהוֹו ּכָ ּבְ ם.  יׁשֵ ְלּבִ ַוּיַ

ָאה, ּדְ  ַגן ֵעֶדן. ְנהֹוָרא ִעּלָ יּה ּבְ ׁש ּבֵ ּמֵ  ׁשִ
ּמֵ  .169 ׁשֶ ן ֵעֶדן, אֹור ָהֶעְליֹון  ּגַ ֲהֵרי  ׁשֶ ּום  ִאיר  ִמׁשּ

ְכַנס   ּנִ ׁשֶ ּכְ ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ן,  ּכֵ ְוַעל  ּבֹו.  ׁש  ּמֵ ְמׁשַ
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ אֹותֹו  יׁש  ִהְלּבִ ן,  ַהּגָ ְלתֹוְך 

ְוִהְכִניסֹו   אֹור  אֹותֹו  ל  ׁשֶ בּוׁש  ּלְ לֹא  ּבַ ְוִאם  ם.  ְלׁשָ

  
ְנּתָ  .169 ּגִ ָהא  ּדְ ִגין  ָנִהיר ּבְ ּדְ ָאה  ִעּלָ ְנהֹוָרא  ֵעֶדן,  ּדְ א 

ְלגֹו  ד ָעאל  ּכַ ָאָדם ַקְדָמָאה  א,  ּדָ ְוַעל  יּה.  ּבֵ ׁש  ּמֵ ְמׁשַ
א ְלבּוׁשָ ּבִ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֵליּה  יׁש  ַאְלּבִ א,  ְנּתָ   ּגִ
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ם.   ְלׁשָ ֵנס  ִיּכָ לֹא  אֹור,  אֹותֹו  ּבְ ִראׁשֹוָנה  ּבָ ׁש  ֻהְלּבַ
יָון   ָאז  ּכֵ ַאֵחר,  ִלְלבּוׁש  ִהְצָטֵרְך  ם,  ָ ִמׁשּ ּגַֹרׁש   -ׁשֶ

עֹור.  ְתנֹות  ּכָ ּתֹו  ּוְלִאׁשְ ְלָאָדם  ֱאלִֹהים  ה'  ַויַַּעׂש 
מֹו ֵכן ָעׂשּו בִּ  ִריְך. ְוָכאן ּכְ ּצָ מֹו ׁשֶ ָרד  ְוַהּכֹל ּכְ ְגֵדי ׂשְ

ּקֶֹדׁש.  ֵנס ּבַ ּקֶֹדׁש, ְלִהּכָ ֵרת ּבַ  ְלׁשָ

ׁש   ִאְתָלּבַ ָלא  ְוִאי  ן.  ּמָ ּתַ ֵליּה  ְוָאִעיל  ְנהֹוָרא,  ַההּוא  ּדְ
ַהה ּבְ ַקְדִמיָתא  יָון ּבְ ּכֵ ְלַתָמן.  ֵייעּול  ָלא  ְנהֹוָרא,  ּוא 

ֵדין,  א ַאֲחָרא, ּכְ ן, ִאְצְטִריְך ְלַמְלּבּוׁשָ ּמָ ַרְך ִמּתַ ִאְתּתָ ּדְ
ְתנוֹ  ּכָ ּתֹו  ּוְלִאׁשְ ְלָאָדם  ֱאלִֹהים  ְיָי'  ַעׂש  א ַוּיַ ְוכֹּלָ עֹור.  ת 

ָר  ְגֵדי ׂשְ א, ָעׂשּו ּבִ ַגְווָנא ּדָ ִאְצְטִריְך. ְוָהָכא ּכְ ָמה ּדְ ד  ּכְ
א.  קּוְדׁשָ ּקֶֹדׁש, ְלַאֲעָלא ּבְ ֵרת ּבַ  ְלׁשָ

ָאָדם  .170 ׁשֶ טֹוִבים  ים  ֲעׂשִ ּמַ ׁשֶ ְרׁשּוָה,  ּפֵ ַוֲהֵרי 
אֹור  ִכים  מֹוׁשְ ים  ַמֲעׂשִ אֹוָתם  ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ ה  עֹוׂשֶ

ל   ְלאֹותֹו  ׁשֶ ּבֹו  ן  ּקֵ ְלִהְתּתַ ְלבּוׁש  ָהֶעְליֹון  יו  ַהזִּ
רּוְך הּוא. ּוְבאֹותֹו ָהעֹוָלם ְלֵהָראֹות ִלְפֵני ַהקָּ  דֹוׁש ּבָ

ְקַלְרָיה  ּלֹוֵבׁש, ֶנֱהֶנה ְורֹוֶאה ְלתֹוְך ָהַאְסּפַ ְלבּוׁש ׁשֶ
ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ִאיָרה, ּכְ ֹנַעם   (תהלים כז) ַהּמְ ַלֲחזֹות ּבְ

ֵהיָכלֹו. ה' ּוְלַבקֵּ   ר ּבְ

  

ַבר ָנׁש  (ב' ע''א) ְוָהא .170 עֹוָבִדין ָטִבין ּדְ אּוְקמּוָה, ּדְ
הֹוָרא ּדְ  ִמּנְ ֵכי  ַמׁשְ עֹוָבִדין  ִאיּנּון  ָעְלָמא,  ַהאי  ּבְ ָעִביד 

ְלַההּוא  יּה  ּבֵ ְקָנא  ְלִאְתּתַ א,  ְלבּוׁשָ ָאה,  ִעּלָ ִזיָוא  ּדְ
ִר  א ּבְ יְך הּוא. ּוְבַההּוא ָעְלָמא, ְלִאְתֲחָזָאה ָקֵמי קּוְדׁשָ

ָקַלְרָיא ּדְ  ָלִביׁש, ִאְתֲהֵני ְוָחֵמי ּגֹו ַאְסּפָ א ּדְ ַנֲהָרא,  ְלבּוׁשָ
ַאּתְ ָאֵמר ָמה ּדְ ר  (תהלים כז) ּכְ נַֹעם ְיָי' ּוְלַבּקֵ ַלֲחזֹות ּבְ

ֵהיָכלֹו.   ּבְ
ֵני עֹוָלמֹות,  .171 ׁשְ ת ּבִ ׁשֶ ָמה ִמְתַלּבֶ ׁשָ ן ַהּנְ ְוַעל ּכֵ

ּכֹל  ִלְהיֹות ָלּה שְׁ  ה   -ֵלמּות ּבַ ַמּטָ ּלְ עֹוָלם ַהזֶּה ׁשֶ ּבָ
ַמְעָלה ּלְ ַאְך  (שם קמ) תּוב,. ְוַעל ֶזה כָּ ּוָבעֹוָלם ׁשֶ

ַאְך   ֶניָך.  ּפָ ֶאת  ִרים  ְיׁשָ בּו  יֵׁשְ ֶמָך  ִלׁשְ יֹודּו  יִקים  ַצּדִ
ֶמָך   יִקים יֹודּו ִלׁשְ ִרים   -ַצּדִ בּו ְיׁשָ עֹוָלם ַהזֶּה. יֵׁשְ ּבָ

ֶניָך   אֹותֹו עֹוָלם.בְּ  -ֶאת ּפָ

  

ָעְלִמין,   .171 ְתֵרין  ּבִ ת  ׁשַ ִאְתַלּבְ ְמָתא  ִנׁשְ א,  ּדָ ְוַעל 
א, ְלֶמהֱ  ְלַתּתָ ּדִ ָעְלָמא  ַהאי  ּבְ א,  כֹּלָ ּבְ ִלימּו  ׁשְ ָלּה  ֵוי 

ִתיב, א ּכְ א. ְוַעל ּדָ ְלֵעיּלָ ַאְך  (תהלים קמ) ּוְבָעְלָמא ּדִ
אֶ  ִרים  ְיׁשָ בּו  ֵיׁשְ ֶמָך  ִלׁשְ יֹודּו  יִקים  ַאְך ַצּדִ ֶניָך.  ּפָ ת 

ַהאי   ֶמָך ּבְ יִקים יֹודּו ִלׁשְ ִרים ֶאת  ַצּדִ בּו ְיׁשָ ָעְלָמא, ֵיׁשְ
ַההּוא ָעְלָמא.פָּ   ֶניָך ּבְ

ְרׁשּוָה. ָאַמר   .172 ּפֵ ַויַַּעׂש ֶאת ָהֵאפֹוד ָזָהב, ֲהֵרי 
ֲהֵרי  ן ָהיּו ְכֶאָחד, ּוֵפְרׁשּוָה ׁשֶ י יֹוֵסי, ֵאפֹוד ְוחֹׁשֶ ַרּבִ

אוֹ  ְמקֹום  ים ּבִ ּתֵ ׁשְ אֹוָתן  ל  ּכָ עֹוְמִדים  יּּום  ַהּקִ תֹו 
ָרֵאל,   ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ם נֹוְטִלים ׁשְ ּלָ ֵרה ֲאָבִנים, ּכֻ ֶעׂשְ

שְׁ  ם  ֵהם  ְוֻכּלָ ם  ּלָ ּכֻ ֶעְליֹוִנים,  חּוִמים  ּתְ ר  ָעׂשָ ֵנים 
ָרֵאל.  ְבֵטי ִיׂשְ ל ׁשִ סֹוד ׁשֶ  ּבְ

  

לט) .172 ָהא  (שמות  ָזָהב,  ָהֵאפֹוד  ֶאת  ַעׂש  ַוּיַ
ֵאפוֹ א יֹוֵסי,  י  ִרּבִ ָאַמר  ֲהוֹו, ּוְקמּוָה.  ֲחָדא  ּכַ ן  ְוחֹׁשֶ ד 

הּוא ִקיּוָמא, ַקְייָמן   ֲאָתר ּדְ ָהא ּבַ ל ִאיּנּון ְואּוְקמּוָה ּדְ ּכָ
הּו  ָרֵאל, ְוֻכּלְ ֵני ִיׂשְ ָמָהן ּבְ הּו ַנְטֵלי ׁשְ ּלְ ֵריָסר ֲאָבִנין, ּכֻ ּתְ

הּו בְּ  ּלְ ִאין, ּכֻ חּוִמין ִעּלָ ֵריָסר ּתְ ָרֵאל ּתְ ְבֵטי ִיׂשְ ׁשִ ָרָזא ּדְ
 ִאיּנּון.

תּוב, .173 ּכָ ֶזה  קכב) ְוסֹוד  ָעלּו  (שם  ם  ָ ׁשּ ׁשֶ
ֵעדּות   ָיּה  ְבֵטי  ׁשִ ָבִטים  ם ׁשְ ְלׁשֵ ְלהֹדֹות  ָרֵאל  ְלִיׂשְ

ָבִטים   ם ָעלּו ׁשְ ָ ׁשּ ָבִטים   -ה'. ׁשֶ ר ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ֵאּלּו ׁשְ
ָיּה, ְבֵטי  ׁשִ ֵהם  ׁשֶ ְלַמְעָלה,  ֶזה    ֶעְליֹוִנים  ם  ׁשֵ ֲהֵרי  ׁשֶ

ָרֵאל.   ֵעדּות ְלִיׂשְ
  

ִתיב, .173 ּכְ א  ּדָ קכב) ְוָרָזא  ָעלּו  (תהלים  ם  ָ ׁשּ ׁשֶ
ְבֵטי ָיּה   ָבִטים ׁשִ ם ְיָי'.  ׁשְ ָרֵאל ְלהֹודֹות ְלׁשֵ ֵעדּות ְלִיׂשְ

ִאין  ָבִטין ִעּלָ ֵריָסר ׁשְ ין ִאיּנּון ּתְ ָבִטים, ִאּלֵ ם ָעלּו ׁשְ ָ ׁשּ ׁשֶ
ִאינּ  ּדְ א,  ֵעדּות  ְלֵעיּלָ א  ּדָ ָמא  ׁשְ ָהא  ּדְ ָיּה,  ְבֵטי  ׁשִ ּון 

ָרֵאל.  ְלִיׂשְ
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ָבִטים.  .174 ׁשְ תּוב  ּכָ ֲעַמִים  ּפַ ִחיָּיא,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ָבִטים   ׁשְ ָעלּו  ם  ָ ׁשּ ׁשֶ א,  ָבִטים   -ֶאּלָ ְ ַהׁשּ ֵאּלּו 

ָיּה   ְבֵטי  ׁשִ ה.  ַמּטָ ּלְ ַמְעָלה.    -ׁשֶ ּלְ ׁשֶ ָבִטים  ְ ַהׁשּ ֵאּלּו 
ָרֵאל ְלִיׂשְ ַהזֶּה   -  ֵעדּות  ָהֶעְליֹון  דֹוׁש  ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ ֶזה 

ְקָרא ֵעדּות, כְּ  ּנִ ּנֱֶאַמר ׁשֶ ְוֵעדִֹתי זֹו  (שם קלב) מֹו ׁשֶ
ים  ְקדֹוׁשִ ָבִטים  ׁשְ ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ְואֹוָתם  ֵדם.  ֲאַלּמְ
ֵרה ֲאָבִנים ְקדֹוׁשֹות, ְוָלֵכן   ים ֶעׂשְ ּתֵ ֶעְליֹוִנים ֵהם ׁשְ

מֹו   ּכְ ה  ְלַמּטָ עֹוְמִדים  אֹוָתם ֵהם  ְוָכל  ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ
ָבטִ  ְ ַהׁשּ ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ל  ׁשֶ מֹות  ֲחקּוִקים ׁשֵ ם  ּלָ ּכֻ ים, 

דֹול נֹוֵטל אֹוָתם. אֹוָתן ֲאָבִנים, ְוַהּכֵֹהן ַהּגָ  ּבְ

  

א,  .174 ָבִטים. ֶאּלָ ִתיב ׁשְ ֵרי ִזְמֵני ּכְ י ִחָייא, ּתְ ָאַמר ִרּבִ
ָבִטי ין ׁשְ ָבִטים, ִאּלֵ ם ָעלּו ׁשְ ָ ׁשּ ְבֵטי ָיּה, ׁשֶ א. ׁשִ ְלַתּתָ ן ּדִ
ֵעד א.  ְלֵעיּלָ ּדִ ָבִטין  ׁשְ ין  א  ִאּלֵ ּדָ ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ּות 

ִאְקֵרי  (רכ''א ע''ב) ָרָזא א, ּדְ ָאה ּדָ א ִעּלָ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ּדִ
ָאֵמר, ַאּתְ  ּדְ ָמה  ּכְ קלב) ֵעדּות,  זֹו  (תהלים  ְוֵעדֹוִתי 

ָבִטין ַק  ֵריָסר ׁשְ ֵדם. ְוִאיּנּון ּתְ ִאין, ִאיּנּון ֲאַלּמְ ין ִעּלָ יׁשִ ּדִ
י יׁשִ ֵריָסר ֲאָבִנין ַקּדִ וְ ּתְ א, ן.  א ִאיּנּון ַקְייִמין ְלַתּתָ ַעל ּדָ

ָבִטין,   ׁשְ ְתֵריָסר  ּדִ ָמָהן  ׁשְ ִאיּנּון  ְוָכל  א,  ְלֵעיּלָ ּדִ ַגְווָנא  ּכְ
א ָנִטיל לֹון. ִאיּנּון ֲאָבִנין, ְוַכֲהָנא ַרּבָ ִליָפאן ּבְ הּו ּגְ ּלְ  ּכֻ

יֲַּעקֹב ָהָיה הֹוֵלְך ְלָחָרן, ַמה  בֹּ  .175 ׁשֶ א ּוְרֵאה, ּכְ
תּוב? ם   בראשית כח)( ּכָ ַויָּׂשֶ קֹום  ח ֵמַאְבֵני ַהּמָ ּקַ ַויִּ

ְקדֹוׁשֹות,   ֲאָבִנים  ֵרה  ֶעׂשְ ים  ּתֵ ׁשְ ֵאּלּו  ְמַרֲאׁשָֹתיו. 
ַהזֹּאת  ְוָהֶאֶבן  תּוב  ּכָ ׁשֶ ַאַחת,  ֶאֶבן  ַנֲעׂשּו  ן  ְוֻכּלָ

י מַ  ְמּתִ ר ׂשַ ַעם?  ֲאׁשֶ ָבה. ְוקֹוֵרא ָלֶהן ֶאֶבן, ָמה ַהּטַ ּצֵ
ּתֵ  ל ׁשְ ּכָ ּום ׁשֶ ֶאֶבן ִמׁשּ ֵרה ָהֲאָבִנים ִנְכְללּו ּבְ ים ֶעׂשְ

תּוב   ּכָ ׁשֶ ֵמֲעֵליֶהן,  ִהיא  ׁשֶ ַאַחת,  ֶעְליֹוָנה  ה  ְקדֹוׁשָ
ית  ּבֵ ִיְהיֶה  ָבה  ַמּצֵ י  ְמּתִ ׂשַ ר  ֲאׁשֶ ַהזֹּאת  ְוָהֶאֶבן 

 ֱאלִֹהים.

  

יַ  .175 ֲחֵזי,  א  הֲ ּתָ ד  ּכַ ַמה ֲעקֹב  ְלָחָרן,  ָאִזיל  ָוה 
ִתיב כח) ּכְ ּקַ  (בראשית  ם ַוּיִ ׂשֶ ַוּיָ קֹום  ַהּמָ ֵמַאְבֵני  ח 

הּו  ְוֻכּלְ ין,  יׁשִ ַקּדִ ֲאָבִנין  ֵריָסר  ּתְ ין  ִאּלֵ ְמַרֲאׁשֹוָתיו. 
ר  ֲאׁשֶ ַהּזֹאת  ְוָהֶאֶבן  יב  ְכּתִ ּדִ ַאְבָנא,  ַחד  ִאְתָעִבידּו 

לְ  ְוָקֵרי  ָבה.  ַמּצֵ י  ְמּתִ ִגין  ׂשַ ּבְ ַטֲעָמא.  ַמאי  ֶאֶבן,  הּו 
ֵריָסר ֲאָבִנין, הּו ּתְ ֻכּלְ א    ּדְ יׁשָ ַאְבָנא ַחד ַקּדִ ִלילּו ּבְ ִאְתּכְ

ְוָהֶאֶבן  יב  ְכּתִ ּדִ הֹון,  ִמּנְ א  ְלֵעיּלָ ִאיִהי  ּדְ ָאה,  ִעּלָ
ר''ל ע''א) ַהּזֹאת ית   (דף  ּבֵ ִיְהֶיה  ַמֵצָבה  י  ְמּתִ ׂשַ ר  ֲאׁשֶ

 ֱאלִהים.
ם אֹוָתן ַעל   אן ַהּכֵֹהןְוָלֵכן כָּ  .176 דֹול ָהָיה ׂשָ ַהּגָ

תּוב ּכָ ׁשֶ ִמיד,  ּתָ ְלָזְכָרם  כח) ִלּבֹו  א   (שמות  ְוָנׂשָ
ה'   ִלְפֵני  ִלּבֹו  ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ מֹות  ׁשְ ֶאת  ַאֲהֹרן 
ר,   ֵנים ָעׂשָ ל ׁשְ סֹוד ׁשֶ ְך ַהּכֹל הּוא ּבְ ּום ּכָ ִמיד. ּוִמׁשּ ּתָ

ר ֶעלְ  ֵנים ָעׂשָ סֹוד  ִמיִרים ְלמַ יֹוִנים טְ ׁשְ ְגְנזּו ּבְ ּנִ ְעָלה ׁשֶ
ְויֹוְצִאים   ַהּתֹוָרה,  ל  ׁשֶ ַהּסֹוד  ְוֵהם  ָקדֹוׁש,  ֶעְליֹון 
ר ֲאֵחִרים   ֵנים ָעׂשָ ְרׁשּוָה. ׁשְ ק ֶאָחד, ַוֲהֵרי ּפֵ ִמּקֹול ּדַ
ֵהם, ְויֹוְצִאים ּתֹוְך קֹול ַאֵחר   מֹו ׁשֶ ה ּכְ ְטִמיִרים ְלַמּטָ

שֶׁ  ֶאֶבן,  ִהיא  תּובׁשֶ מט)( ּכָ רֶֹעה  בראשית  ם  ָ ִמׁשּ
ָרֵאל.   ֶאֶבן ִיׂשְ

  

יּה,  .176 ִלּבֵ י לֹון ַעל  ּוֵ ׁשַ א  ַרּבָ ֲהָנא  ּכַ א ָהָכא,  ּדָ ְוַעל 
יב, ְכּתִ ּדִ ִדיר,  ּתָ ְלהֹון  כח) ְלַדְכָרא  א   (שמות  ְוָנׂשָ

ִמיד.   ָרֵאל ַעל ִלּבֹו ִלְפֵני ְיָי' ּתָ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ַאֲהרֹן ֶאת ׁשְ
ְך,  ּוְבגִ  ּכַ ִאיין  א  ְתֵריָסר,ּכֹּלָ ּדִ ָרָזא  ּבְ קצ''ט   הּו  (מקץ 

ָרָזא   ע''א) ִניזּו ּבְ א, ְדִאְתּגְ ִאין ְטִמיִרין ְלֵעיּלָ ֵריָסר ִעּלָ ּתְ
ִמּקֹול   ְוַנְפֵקי  אֹוַרְייָתא,  ּדְ ָרָזא  ְוִאיּנּון  א,  יׁשָ ַקּדִ ָאה  ִעּלָ

ְט  ַאֲחָרִנין  ֵריָסר  ּתְ אּוְקמּוָה.  ְוָהא  ִקיק  ּדָ ִמיִרין  ַחד 
גַ ְלתַ  א, ּכְ ִאיִהי ּתָ ְלהֹון, ְוַנְפֵקי ּגֹו ָקָלא ַאֲחָרא, ּדְ ְווָנא ּדִ

יב, ְכּתִ ּדִ מט) ֶאֶבן  ֶאֶבן  (בראשית  רֹוֶעה  ם  ִמׁשָ
ָרֵאל.  ִיׂשְ

תּוב, .177 ַהּכָ סֹוד  ּבְ ְרׁשּוָה  ּפֵ (שם   ְוָלֵכן 
ה ָכל ָהֲעָדִרים ְוָגֲללּו ֶאת ָהֶאֶבן.   כט) ּמָ ְוֶנֶאְספּו ׁשָ

ִכיזוֹ  ְ ַהׁשּ ְק   ּנִ ׁשֶ ָרֵאל. ָנה  ִיׂשְ ֶאֶבן  ּבַֹחן,  ֶאֶבן  ֵראת 
לּות, ְוָכתּוב   ּגֹוְלִלים אֹוָתּה ּוַמְכִניִסים אֹוָתּה ַלּגָ ׁשֶ

  
ָרזָ  .177 ּבְ אּוְקמּוָה  א  ּדָ ְקָרא ְוַעל  ּדִ  א 

יב ְכּתִ כט) ,ּדִ ָהֲעָדִרים   (בראשית  ָכל  ה  ּמָ ׁשָ ְוֶנֱאָספּו 
ִאְקֵרי ֶאֶבן ּבַֹחן, ֶאֶבן  א, ּדְ ִכיְנּתָ א ׁשְ ְוָגְללּו ֶאת ָהֶאֶבן. ּדָ
ָגלּוָתא, ּוְכִתיב   ִרין ָלּה, ְוָעאִלין ָלּה ּבְ ְנּדְ ְמּגַ ָרֵאל. ּדִ ִיׂשְ
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ְוַעל  ִלְמקֹוָמּה,  ֵאר  ַהּבְ י  ּפִ ַעל  ָהֶאֶבן  ֶאת  יבּו  ְוֵהׁשִ
ל ָהֲאָבִנים.  ָמּה ִנְקָרִאים ּכָ  ׁשְ

אֵ  י ַהּבְ יבּו ֶאת ָהֶאֶבן ַעל ּפִ ָמּה ּה, ְוַעל  ר ִלְמקֹומָ ְוֵהׁשִ ׁשְ
הּו ֲאָבִנין. ּלְ  ִאְקרּון ּכֻ

ְויֵׁש  .178 ֲאָבִנים  יֵׁש  ַלֲאָבִנים.  ֲאָבִנים  ה  ְוַכּמָ
תּוב ּכָ ִית, ׁשֶ - (מלכים ֲאָבִנים. יֵׁש ֲאָבִנים ְיסֹוֵדי ַהּבַ

ה) ֲאָבִנים  א  דֹלֹות  ּגְ ֲאָבִנים  עּו  ַויַּּסִ ֶלְך  ַהּמֶ ַוְיַצו 
ְלַיסֵּ  ִית  ְיָקרֹות  ַהּבָ ָגזִ ד  ֲאָבִנים  ַאְבֵני  ְויֵׁש  ית. 

ְוֵהן דֹות,  ִנְכּבָ ְוֵהן  (ֵאּלּו) ֶעְליֹונֹות  ֵרה,  ֶעׂשְ ים  ּתֵ ׁשְ
ַמֲעָרָכה  ְלָכל  לֹׁש  ׁשָ לֹׁש  ׁשָ ַמֲעָרכֹות,  ע  ַאְרּבַ
ָעה   מֹו ֵכן אֹוָתם ַאְרּבָ ּכְ ָעה רּוחֹות ָהעֹוָלם.  ְלַאְרּבָ

ְד  ּמִ ּבַ הֹוְלִכים  ָהיּו  ׁשֶ ְוהֵ ְדָגִלים  ר,  עָ ּבָ ֵנים  ׁשְ ר  ם  ׂשָ
ָעה רּוחֹות   ה ְלָכל ַצד ְלַאְרּבָ לֹׁשָ ה ׁשְ לֹׁשָ ָבִטים, ׁשְ ׁשְ

ְרׁשּוָה.  ָהעֹוָלם. ְוַהּכֹל סֹוד ֶאָחד, ַוֲהֵרי ּפֵ

  

ֲאָבִנין,   .178 ְוִאית  ֲאָבִנין  ִאית  ַלֲאָבִנין.  ֲאָבִנין  ה  ְוַכּמָ
יב, ְכּתִ ּדִ יָתא,  ּבֵ ְיסֹוֵדי  ֲאָבִנין  ַצו יְ וַ  לכים א ה)(מ ִאית 

ד   ְלַיּסֵ ְיָקרֹות  ֲאָבִנים  דֹולֹות  ּגְ ֲאָבִנים  יעּו  ַוַיּסִ ֶלְך  ַהּמֶ
יִרין,   ַיּקִ ִאין  ִעּלָ ֲאָבִנין  ְוִאית  ִזית.  ּגָ ַאְבִני  ִית  ַהּבָ

ָלָתא   (אלין) ְוִאיּנּון ּתְ ִסְדִרין,  ע  ַאְרּבַ ְוִאיּנּון  ֵריָסר.  ּתְ
ע רּוֵחי ָעְלמָ  ָלָתא ְלָכל ִסְדָרא, ְלַאְרּבַ א  ּתְ ַגְווָנא ּדָ א. ּכְ

ְוִאיּנּון  ָרא,  ַמְדּבְ ּבְ ָאְזֵלי  ֲהוֹו  ּדַ ָגִלים,  ּדְ ע  ַאְרּבַ ִאיּנּון 
ֵרי ע  ּתְ ָלָתא ְלָכל ִסְטָרא, ְלַאְרּבַ ָלָתא ּתְ ָבִטין, ּתְ ָסר ׁשְ

א ָרָזא ֲחָדא ְוָהא אּוְקמּוָה. ר  ּוֵחי ָעְלָמא. ְוכֹּלָ
ַהּכֵֹהן ַהגָּ  .179 ָעה ׁשֶ ׁשָ ם ּוֹבא ְרֵאה, ּבְ דֹול ָהָיה ׂשָ

ֵר  ֶעׂשְ ים  ּתֵ ׁשְ אֹוָתן ֶאת  ְולֹוֵבׁש  לּו  ַהּלָ ָהֲאָבִנים  ה 
ְואֹוָתן   ִכיָנה,  ׁשְ ָעָליו  ְרָתה  ׁשָ ָאז  ְוֵאפֹוד,  ן  ֹחׁשֶ ּבְ

ֲאבָ  ֵרה  ֶעׂשְ ים  ּתֵ ל  ׁשְ ּכָ מֹות  ׁשְ ּבִ ֲחקּוקֹות  ִנים 
ֶבט ָחקּוק ַעל ֶאֶבן ַאַחת.   ֶבט ְוׁשֵ ָבִטים, ְוָכל ׁשֵ ְ ַהׁשּ

קוּ  ֵהִאירּו  ׁשְ ּוְכׁשֶ ָהֲאָבִנים,  ַעל  ָהאֹוִתיֹּות  ָהיּו  עֹות 
ַהחּוָצה ּוְמִאירֹות  ָהֲאָבִנים, ָהיּו ָהאֹוִתיֹּות ּבֹוְלטֹות 

ִהְצָטְרכּו.  ֶ  ַעל ַמה ׁשּ

  

ין  .179 י ִאּלֵ ּוֵ א ֲהָוה ׁשַ ַכֲהָנא ַרּבָ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ְוָתא ֲחֵזי, ּבְ
חוֹ  ּבְ לֹון  ְוָלִביׁש  ֲאָבִנין,  ֵריָסר  ֵדין  ּתְ ּכְ ֶוֱאפֹוָדא,  ָנא  ׁשְ

ִליִפין   ּגְ ֲאָבִנין,  ֵריָסר  ּתְ ְוִאיּנּון  א.  ִכיְנּתָ ׁשְ ָעֵליּה  ְרָיא  ׁשַ
ׁשְ  ְבָטא  ּבִ ָבִטין. ְוָכל ׁשִ הּו ׁשְ ֻכּלְ ִליף ָמָהן ּדְ ְבָטא ִאְתּגְ ְוׁשִ

ְוַכד   ֲאָבִנין.  ַעל  ַאְתָוון  ֲהוֹו  ָען  ּקְ ְמׁשַ ַחד.  ַאְבָנא  ַעל 
ְלִטין ְלַבר, ְוָנֲהִרין ַעל ַמה ְנִהיִרין ֲאָבִנין , ַאְתָוון ֲהוֹו ּבַ
ִאְצְטִריכּו.   ּדְ

ַהְּׁשָבִטים) .180 לֹא  (ּוְבאֹוִתּיֹות  ָבִטים  ְ ַהׁשּ ּוְבָכל 
ָהאֹוִת  י  ּתֵ ׁשְ ִנְמָצא  ָהיּו  ּלֹא  ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ט',  ח'  יֹּות 

ח'   ְך,  ּכָ ִאם  ִחְזִקיָּה,  י  ַרּבִ ָאַמר  ם.  ֻכּלָ ּבְ ֵחְט''א 
 ֵ ַהׁשּ ִהיא אֹות טֹוָבה,   -ם ּגֹוֵרם ׁשֶ ָנֶאה. ֲאָבל ט', ׁשֶ

לֹו,   טֹוב  ֲחלֹומֹו  ּבַ ט'  רֹוֶאה  ׁשֶ ִמי  ִנינּו,  ּום  ְוׁשָ ִמׁשּ
שֶׁ  טֹוב,  י  ּכִ תֹוָרה  ְתָחה  ּפָ ּה  ּבָ תּובׁשֶ (בראשית   ּכָ

י טֹוב, ְוהֹוִאיל ְוִהיא   א) ַויְַּרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהאֹור ּכִ
ה לֹא ִנכְ  ָבִטים ?אֹות טֹוָבה, ָלּמָ אֹוָתם ׁשְ ָבה ּבְ  ּתְ

  

דשבטין)  .180 ֲהוֹו  (ובאתוון  ָלא  הּו,  ּלְ ּכֻ ָבִטין  ּוִבׁשְ
ֵרין ע''א) ּתְ כַ  (קנ''ב  ּתְ ִאׁשְ ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ ט',  ח'  ח  ַאְתָוון 

ָמא  ׁשְ ה, ִאי ָהִכי ח' ּדִ י ִחְזִקּיָ הּו. ָאַמר ִרּבִ ֻכּלְ חֹוָבה ּבְ
ִאיִהי ִרים ֵיאֹות. ֲאָבל ט', ּדְ ָחֵמי   ּגָ ָאת ַטב, ְוָתֵניָנן ַמאן ּדְ

ְתָחא אֹוַרְייָתא   ֵביּה ּפַ ִגין ּדְ ֶחְלֵמיּה, ַטב ֵליּה, ּבְ ָאת ט' ּבְ
יב, ְכּתִ ּדִ טֹוב.  י  א) ּכִ ֱאל (בראשית  ְרא  ֶאת  ַוּיַ ִהים 

ָלא  ֲאַמאי  ָטב,  ָאת  ְוִהיא  ְוהֹוִאיל  טֹוב,  י  ּכִ ָהאֹור 
ָבִטין. ִאיּנּון ׁשְ  ִאְכּתּוב ּבְ

י ָהאֹוִתיֹּות  מַ אָ  .181 ּתֵ מּוכֹות ׁשְ ּסְ ּום ׁשֶ ר לֹו, ִמׁשּ
נּוָזה ּוְטִמיָרה, ְוִהיא   ֲהֵרי ָהאֹות ט' ּגְ זֹו ָלזֹו. ְועֹוד, ׁשֶ

לָּ  ּכֻ ל  ׁשֶ ָהאֹור  ִהיא  ְמִאיָרה ֶאת  זֹו  ֲהֵרי אֹות  ׁשֶ ם, 
ם, ְוֵאין אֹור ִנְמָצא חּוץ ֵמָהאֹות ַהזֹּו,   ּלָ ל ּכֻ ָהאֹור ׁשֶ

ַויַּ  תּוב  ּכָ ְוהּוא  ׁשֶ טֹוב.  י  ּכִ ָהאֹור  ֶאת  ֱאלִֹהים  ְרא 
ֶזה   ְוַעל  ְוָטִמיר.  נּוז  ּגָ ׁשֶ ָהאֹור  אֹותֹו  ל  ׁשֶ ָהאֹור 

תוּ  פד) ב,ּכָ ַלהֹוְלִכים  (תהלים  טֹוב  ִיְמַנע  לֹא 

  

ַאֲהָדֵדי.   .181 ַאְתָוון  ֵרין  ּתְ ַסְמיִכין  ּדְ ִגין  ּבְ ֵליּה,  ָאַמר 
ט'   ָאת  ָהא  ּדְ ְנִהירּו ְותּו,  ָנִהיר  ְוִאיהּו  ְוָטִמיר.  ִניז  ּגָ

א ְנִהירּו ּדְ  ָהא ָאת ּדָ הּו, ּדְ ֻכּלְ הּו ֲהֵוי. ְוָלאו ְנִהירּו ּדְ ֻכּלְ
ְכּתִ  ּדִ א,  ּדָ ֵמָאת  ר  ּבַ ַכח  ּתְ ֶאת  ִאׁשְ ֱאלִֹהים  ְרא  ַוּיַ יב 

ָגִניז   ּדְ ְנהֹוָרא  ַההּוא  ּדְ ְנִהירּו  ְוהּוא  טֹוב.  י  ּכִ ָהאֹור 
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ְך  בְּ  ּום ּכָ ָבִטים. ּוִמׁשּ ְ ל ַהׁשּ ל ּכָ ָתִמים. ְוֶזהּו ָהאֹור ׁשֶ
 ְ ַהׁשּ ל  ּכָ ׁשֶ ְועֹוד,  ָבֶהן.  ֶנְחְקָקה  ֵרה  לֹא  ֶעׂשְ ים  ּתֵ

ִהיא  ׁשֶ ִמיָרה  ַהּטְ ַהזֹּו  ָרה  ָהַאְכַסּדְ ִמּתֹוְך  יֹוְצאֹות 
וּ  ּוִמׁשּ ט',  ָהאֹות  סֹוד  ּוְגנּוָזה  ּבְ ְטִמיָרה  ִהיא  ְך  ּכָ ם 

ֶהן.ְוֵאיָנּה נִ   ְרֵאית ּבָ

ְוַעל ִתיב,  ְוָטִמיר.  ּכְ א  ִיְמַנע טֹוב  (תהלים פד) ּדָ לא 
ָבִטין.  הּו ׁשְ ֻכּלְ ָתִמים. ְוָדא ִאיהּו ְנהֹוָרא ּדְ ַלהֹוְלִכים ּבְ

הּו. ְות ָלף ּבְ ְך ָלא ִאְתּגְ ֵריָסר ַנְפֵקי ּוְבִגין ּכַ הּו ּתְ ֻכּלְ ּו, ּדְ
ט',   ָאת  ּדְ ָרָזא  ּבְ ִאיִהי  ּדְ ְטִמיָרא,  א  ּדָ ַאְכַסְדָרא  ִמּגֹו 

הּו.ּוְבִגי ְך ִאיהּו ָטִמיר ְוָגִניז, ְוָלא ִאְתָחֵזי ּבְ  ן ּכָ
ֶדֶרְך   .182 ל אֹוָתן ֲאָבִנים עֹוְמדֹות ּבְ ּבֹא ּוְרֵאה, ּכָ

ֵהִאירוּ  ׁשֶ ן ּכְ דֹול ָהיּו  אֹות ָוֵנס, ְוֻכּלָ ֵני ַהּכֵֹהן ַהּגָ , ָאז ּפְ
ְלהֹוִדיַע  ּובֹוְלטֹות  ְמִאירֹות  ְוָהאֹוִתיֹּות  ְמִאירֹות, 

ֵני ַהּכֵֹהן, ָאז ָהיּו נֹוָדעֹות   ַלחּוץ. ָהיּו ְמִאיִרים ּפְ ּוְכׁשֶ
הּוא ְלטֹוב, ּובָ  ִליטֹות ָהאֹוִתיֹּות ׁשֶ ֶזה נֹוַדע ַהּכֵֹהן ּבְ

יק ָהִאיׁש ִאם לֹ  אֹות  ִאם ַצּדִ ְך ַהּכֹל הּוא ּבְ א. ְוַעל ּכָ
ְרׁשּוָה.   ָוֵנס, ַוֲהֵרי ּפֵ

  

ל ָהִני ֲאָבִנין, ַק  .182 א ֲחֵזי, ּכָ אֹוַרח ָאת ְוִניָסא.  ּתָ ְייֵמי ּבְ
ְנִהיִרין  ְוכֻ  ֲהוֹו  א  ַרּבָ ֲהָנא  ּכַ ֵדין  ּכְ ָנֲהִרין,  ֲהוֹו  ד  ּכַ הּו  ּלְ

מֹוְדָעא ְלַבר. ְוַכד  ַאְנּפֹוי, ְוַאְתָוון ְנִהִרין ּוַבְלִטין ְלִאׁשְ  ּתְ
ִליטּו  מֹוְדָען ּבְ ּתְ ֵדין ֲהוֹו ִאׁשְ ַכֲהָנא ּכְ ֲהוֹו ָנֲהִרין ַאְנּפֹוי ּדְ

ִאי  ּדְ  ֲהָנא,  ּכַ מֹוַדע  ּתְ ִאׁשְ ּוְבָדא  ְלָטב.  ִאיהּו  ּדְ ַאְתָוון, 
א ּכֹלָּ  ָאה הּוא ִאי ָלאו. ְוַעל ּדָ ָאת ְוִניָסא, ַזּכָ א ִאיהּו ּבְ

 ְוָהא אּוְקמּוָה. 
ְמעֹון. ָאַמר   .183 י ׁשִ א ָהָיה ָמצּוי ִלְפֵני ַרּבִ י ַאּבָ ַרּבִ

תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזה  כח)  לֹו,  אֶ  (שמות  ן  ְוָנַתּתָ  חֹׁשֶ ל 
ִנינּו, אּוִרים  הַ  ים. ְוׁשָ ּמִ ט ֶאת ָהאּוִרים ְוֶאת ַהּתֻ ּפָ ׁשְ ּמִ
ים    - ּמִ ּתֻ ִהְצָטְרכּו.  ׁשֶ ָבר  ּדָ ּבַ ִאיִרים  ּמְ ָהיּו    -ׁשֶ ׁשֶ

ְצִריִכים   ָאנּו  עֹוד  ִדְבֵריֶהם.  ּבְ ֵלִמים  ׁשְ
 (ַהּסֹוד ַהֶּזה)  ָלַדַעת.

  

ִכיחַ  .183 א ֲהָוה ׁשְ י ַאּבָ יּה ּדְ   ִרּבִ י ׁשִ ַקּמֵ ְמעֹון, ָאַמר ִרּבִ
יב, ְכּתִ ט  (שמות כח) ֵליּה, ָהא ּדִ ּפָ ׁשְ ן ַהּמִ ְוָנַתּתָ ֶאל חֹׁשֶ

ָנֲהִרין   ּדְ אּוִרים:  ְוָתֵניָנן,  ים,  ַהּתּוּמִ ְוֶאת  ָהאּוִרים  ֶאת 
ּתּו   ְייהּו.  ִמּלַ ּבְ ִלימּו  ַאׁשְ ּדְ ּתּוִמים:  ִאְצְטִריכּו.  ּדְ ה  ִמּלָ ּבְ

 (האי רזא)  ע.ין ְלִמְנּדַ ֲאָנן ְצִריכִ 
ֶנֶגד  .184 ן ְוֵאפֹוד ּכְ אי, ְוָכְך הּוא, חֹׁשֶ ָאַמר לֹו, ַוּדַ

ין  ִפּלִ ַהּתְ ר  ְוֶקׁשֶ ין  ִפּלִ ַהּתְ ְוֶזהּו סֹוד  ים,  ְוֻתּמִ אּוִרים 
ַתח ְוָאַמר, ה. ּפָ ֵני ֵאּלֶ ֶנֶגד ׁשְ ְוָרִאיָת ֶאת  (שם לג) ּכְ
ִנינּו  י, ֲהֵרי שָׁ ֶאת ֲאחָֹר   ֲאחָֹרי ּוָפַני לֹא יֵָראּו. ְוָרִאיָת 

ל   ׁשֶ ר  ֶקׁשֶ ה  ְלֹמׁשֶ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶהְרָאה לֹו  ׁשֶ
ין. ּוָפַני   ִפּלִ ין,   -ּתְ ִפּלִ ׁש. ּוָפַני ֵהם ּתְ ין ַמּמָ ִפּלִ ה ּתְ ֵאּלֶ

דֹוׁש. ֲאחָֹרי   ם ַהּקָ ֵ ֵהן סֹוד ֶעְליֹון ַהׁשּ הּוא סֹוד    -ׁשֶ
יָ  ַוֲהֵרי  ין.  ִפּלִ ַהּתְ ר  ַלֲחבֵ ֶקׁשֶ ִמׁשּ דּוַע  זֹּו  ִרים.  ׁשֶ ּום 

ֵאיָנּה   ׁשֶ ְקַלְרָיה  ַאְסּפַ ְוזֹו  ִאיָרה,  ַהּמְ ְקַלְרָיה  ַאְסּפַ
 ְמִאיָרה.

  

ן ְוֵאפֹוד ָלֳקֵבל   .184 אי, ְוָהִכי ִאיהּו, חֹׁשֶ ָאַמר ֵליּה, ַוּדַ
ין,  ְתִפּלִ ָרא ּדִ ין, ְוִקׁשְ ְתִפּלִ אּוִרים ְותּוִמים. ְוָדא ָרָזא, ּדִ

ֵרין אִ   ָלֳקֵבל תַ ּתְ ין. ּפָ ְוָרִאיָת ֶאת   (שמות לג) ח ְוָאַמרּלֵ
ֵניָנן,   ּתָ ָהא  ֲאחֹוָרי,  ֶאת  ְוָרִאיָת  ֵיָראּו.  לֹא  ּוָפַני  ֲאחֹוָרי 
ל   ׁשֶ ר  ֶקׁשֶ ה,  ְלמֹׁשֶ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֵליּה  ַאְחֵזי  ּדְ

ּתְ  ִאיּנּון  ּוָפַני  ׁש.  ַמּמָ ין  ִפּלִ ּתְ ין  ִאּלֵ ּוָפַני:  ין.  ִפּלִ ין, ּתְ ִפּלִ
ִאיּנּון א.  ּדְ יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ ָאה  ִעּלָ ר''ל  ָרָזא  (דף 
ְתִפִלין. ְוָהא ְיִדיָעא  ע''ב) ָרא ּדִ ִקׁשְ ֲאחֹוָרי, ִאיהּו ָרָזא ּדְ

ְוָדא   ַנֲהָרא.  ּדְ ָקַלְרָיא  ַאְסּפָ ָדא  ּדְ ִגין  ּבְ יא.  ַחְבַרּיָ י  ְלַגּבֵ
ָלא ַנֲהָרא. ָקַלְרָיא ּדְ  ִאיִהי ַאְסּפָ

ֶזה,   .185 ֶנֶגד  ּמְ   -אּוִרים  ּכְ ִדְבֵריֶהם. ׁשֶ ּבְ ִאיִרים 
ים   ּמִ ְוֶזה    -ּתֻ ִנים  ּפָ ֶזה  ִדְבֵריֶהם.  ּבְ ָלִמים  ׁשְ ּמֻ ׁשֶ

ּבּור  -ָאחֹור. ְוסֹוד ֶזה  קֹול ְוִדּבּור. ַהּקֹול ֵמִאיר ַלּדִ
זֶה  ָבר. ְוָתִמיד ֶזה ּבָ ִלים ֶאת ַהּדָ ּבּור ַמׁשְ ר, ַהּדִ ְלַדּבֵ

ְך  ִמזֶּה ְלעֹולָ ְפָרִדים ֶזה  עֹוִלים ְולֹא נִ  ּום ּכָ ִמים. ִמׁשּ

  

ּתּוִמים:  .185 ְייהּו.  ִמּלַ ּבְ ָנֲהִרין  ּדְ אּוִרים:  א,  ּדָ ָלֳקֵבל 
ִנים. ְוָדא אָ  א ּפָ ְייהּו. ּדָ ִמּלַ ִלימּו ּבְ ַאׁשְ א    חֹור. ְוָרָזאּדְ ּדָ

ְוִד  ּבּור קֹול  ּדִ ָלא.  ְלַמּלְ ּבּור,  ְלּדִ ַאְנִהיר  קֹול  ּבּור. 
ָדא ַסְלָקן, ְוָלא א ּבְ ה. ְוָתִדיר ּדָ ִלים ִמּלָ (הקדמה  ַאׁשְ
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ִנים ְוֶזה ָאחֹור, ְוַהּכֹל סֹוד ֶאָחד   ּפָ ן ְוֵאפֹוד, ֶזה  חֹׁשֶ
ָלל.  ל ּכְ ִלי ֶהְבּדֵ  ּבְ

ן  ז' ע''ב) ְך, חֹׁשֶ א ְלָעְלִמין, ּוְבִגין ּכָ א ִמן ּדָ ן ּדָ ְרׁשָ ִאְתּפָ
ְוכֹ  ָאחֹור  ְוָדא  ִנים  ּפָ א  ּדָ ֲחָד ְוֵאפֹוד,  ָרָזא  א  ָלא  ּלָ ּבְ א 

ִר  ַלל. ּפְ  יׁשּו ּכְ
ִנְפָרִדים   .186 ֵאיָנם  ׁשֶ ְך  ּכָ ִאם  לֹו,  ָאַמר 

ִנינּו,   ׁשָ ֲהֵרי  ִהְפִריָדם,  ׁשֶ ּוִמי  ְלעֹוָלִמים, 
תּוב ּכָ טז) ׁשֶ זֶּה  (משלי  ַמה  ַאּלּוף,  ַמְפִריד 
תּוב ּכָ כג)-(שמואל  ׁשֶ ן   א  ּבֶ ֶאְבָיָתר  ְבֹרַח  ּבִ ַוְיִהי 
ִוד  ֲאִחיֶמלֶ  ּדָ ְוִאּלּו ְקִעיָלה ֵאפוֹ ְך ֶאל  ָידֹו,  ּבְ ָיַרד  ד 

ן לֹא ֶנֱאַמר?   חֹׁשֶ

  

ן ְלָעְלִמין, ּוַמאן  .186 ְרׁשָ ָלא ִמְתּפָ ָאַמר ֵליּה, ִאי ָהִכי ּדְ
יב, ְכּתִ ֵניָנן, ּדִ ַאְפִריׁש לֹון, ָהא ּתָ ַמְפִריד  (משלי טז) ּדְ

יב, ְכּתִ ּדִ ַמהּו  כג) ַאּלּוף,  א  ְברֹוַח  (שמואל  ּבִ ַוְיִהי 
ן ֲאִחימֶ אֶ  ָידֹו, ְבָיָתר ּבֶ ִוד ְקִעיָלה ֵאפֹוד ָיַרד ּבְ ֶלְך ֶאל ּדָ

ן ָלא ָקָאַמר.   ְוִאּלּו חֹׁשֶ
הּוא   .187 ֶ ׁשּ ַמה  ל  ּכָ הּוא.  ְך  ּכָ אי  ַוּדַ לֹו,  ָאַמר 

מֹו ֵכן ָחׁשּוב, הּוא ָטִמיר ְוָגנּוז, ְולֹ  ְך. ּכְ ל ּכָ ר ּכָ א ִנְזּכָ
ד   ּבַ ֵאפֹוד  ֵאי  הוּ   -נֹוׂשְ ֶ ׁשּ יֹוֵתר, הּוא  ַמה  ָגלּוי  ּבְ א 

 ֶ ׁשּ ַמה  ה  ּסֶ ְתּכַ ּמִ ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ר,  ְגִניזּות ִנְזּכָ ּבִ הּוא 
ָגלּוי יֹוֵתר. הּוא ּבְ ֶ ר ַמה ׁשּ ן ִנְזּכָ  ּוְטִמירּות, ְוַעל ּכֵ

  

אי ָהִכי   .187 יב, ָאַמר ֵליּה, ַוּדַ הּוא ָחׁשִ ל ַמה ּדְ הּוא, ּכָ
ִאְדכַּ  ְוָלא  ְוָגִניז,  ָטִמיר  א  ִאיהּו  ּדָ ַגְווָנא  ּכְ ְך.  ּכַ ל  ּכָ ר 

ִאיהּו בְּ  ד, ַמה ּדְ ֵאי ֵאפֹוד ּבַ יר, ִאיהּו נֹוׂשְ ְלָייא ַיּתִ ִאְתּגַ
ְגִניזּו ּוְטִמירּו. ְוַעל  ִאיהּו ּבִ י ַמה ּדְ ּסֵ ִיְתּכַ ִגין ּדְ ר, ּבְ ַאְדּכַ

א ַאְד  יר.ּדָ ְלָייא ַיּתִ ִאְתּגַ ִאיהּו ּבְ ר ַמה ּדְ  ּכַ
הַ  .188 ְך  ּכָ ּום  ָהֶעְליֹון  ּוִמׁשּ ם  ֵ סֹוד ׁשּ הּוא 

הּוא   ׁשֶ ם  ֵ ׁשּ ּבַ א  ֶאּלָ ר  ִנְזּכָ ְולֹא  ּוְגִניזּות,  ְטִמירּות  ּבִ
ְוֶזה   ִגּלּוי  ּבְ ֶזה  ִנְגָנז.  ְוֶזה  ר,  ִנְזּכָ ֶזה  ּלּות.  ִהְתּגַ ּבְ

 ֶ ר. ְוָכל ַמה ׁשּ ִנְסּתָ ר ְלעֹוָלִמים. ּבְ ה, הּוא ִנְזּכָ ּלָ ִהְתּגַ
ְיהֹוָ  הּוא  נּוז  ַהּגָ ם  ֵ ּלּות  ַהׁשּ ִהְתּגַ ּבְ הּוא  ׁשֶ ם  ֵ ַהׁשּ ''ה. 

ִנְכּתָ  ֶזה  ְוַעל  ֲאדָֹנ''י,  ְטִמירֹות  הּוא  אֹוִתיֹּות  ּבְ ב 
ִלְהיֹות   ֶזה,  ּבָ ֶזה  ה  ּסָ ְוִנְתּכַ לּו  ַהּלָ אֹוִתיֹּות  ּבָ ְוִנְקָרא 

בֹוד ָהֶעְליֹון טָ  ְרֵכי ַהּכָ ל ּדַ ּכָ ִמיר ְוָגנּוז ְלעֹוָלִמים. ׁשֶ
ְך ֵהם   ְבֵרי ָהעֹוָלם, גָּ   -ַהּתֹוָרה ּכָ ר. ְוָכל ּדִ לּוי ְוִנְסּתָ

ַהזֶּה   ל ָהעֹוָלם  ין ׁשֶ ַמְעָלה,  ּבֵ ּלְ ׁשֶ ל ָהעֹוָלם  ּוֵבין ׁשֶ
ם ְטִמיִרים ּוְגלּוִיים. ּלָ  ּכֻ

  

ָאה ִאיהּו ָרָזא  .188 ָמא ִעּלָ ְך, ׁשְ ְטִמירּו ּוְגִניזּו,    ּוְבִגין ּכָ ּבִ
בְּ  ִאיהּו  ּדְ ָמא  ׁשְ ּבִ א  ֶאּלָ ר  ַאְדּכַ א  ְוָלא  ּדָ ְלָייא.  ִאְתּגַ

ְלָייא, ִאְתּגַ א ּבְ ר, ְוָדא ַאְגִניז. ּדָ ירּו, ְוָכל    ַאְדּכַ ְסּתִ ְוָדא ּבִ
ָגִניז ִאיהּו  ָמא ּדְ ר ְלָעְלִמין. ׁשְ ְלָייא ִאיהּו ַאְדּכַ ִאְתּגַ ַמה ּדְ

ָמא   ''ד, ׁשְ א  ְידֹוָ ְלָייא ִאיהּו ֲאדָֹנ''י, ְוַעל ּדָ ִאְתּגַ ִאיהּו ּבְ ּדְ
י  ִאְכּתּוב בְּ  ּסֵ ין, ְוִאְתּכַ ַאְתָוון ִאּלֵ ַאְתָוון ְטִמיִרין, ְוִאְקֵרי ּבְ

א ְלָעְלִמין.   ּדָ ְוָגִניז  ָטִמיר  ָאה  ִעּלָ ְיָקָרא  ְלֶמהֵוי  ָדא,  ּבְ
ָכל ע''א) ּדְ הּוא,  (צ''ט  ָהִכי  אֹוַרְייָתא  ּדְ אֹוְרֵחי 

ָעְלָמא  ּדְ ין  ּבֵ ָעְלָמא  ּדְ ין  ִמּלִ ְוָכל  ּוְסִתיָמא.  ְלָייא  ִאְתּגַ
הּו ִאיהּו ָטִמיר ְוַגְליָ ּדֵ  ּלְ א, ּכֻ ְלֵעיּלָ ָעְלָמא ּדִ  א.ין, ּוֵבין ּדְ

ַתח ְוָאַמר, .189 יָדה  (יונה א) ּפָ ַויֹּאְמרּו ֵאָליו ַהּגִ
ר ְלִמי ָהָרָעה ַהזֹּאת ָלנּו ְוגוֹ  ֲאׁשֶ סּוק ּנָא ָלנּו ּבַ ּפָ '. ּבַ

ַהחָ  סֹוד  ּבְ ֲאלּו  ׁשָ ם  ּלָ ּכֻ ְלִהְתּבֹוֵנן,  יֵׁש  ְכָמה, ַהזֶּה 
ר   ֲאׁשֶ ּבַ ְלִמי.  ר  ֲאׁשֶ ּבַ ָלנּו  ּנָא  יָדה  ַהּגִ תּוב  ּכָ   - ׁשֶ

הּוא  ׁשֶ סֹוד  ֲאלּו  ׁשָ אן  ּכָ ַהָחְכָמה.  סֹוד  ּבְ ֲאלּו  ׁשָ
יוָ  ּכֵ ׁשֶ יֹוֵסף,  ל  ׁשֶ ִמזְַּרעֹו  א  ּבָ ִאם  ָלַדַעת  ִנְגֶלה,  ן ּבְ

ה,  ׁשָ ַיּבָ ְוָהָיה  ִנְבַקע  ִמיָּד  ֲארֹונֹו,  ֶאת  ַהיָּם  ָרָאה  ׁשֶ
תּובשֶׁ  קיד) ּכָ ָרָאה   (תהלים  ַהיָּם  ַויָֹּנס.  ָרָאה  ַהיָּם 

ּבוֹ  תּוב  ּכָ ׁשֶ אֹותֹו  לט) ֶאת  ַויֵֵּצא   (בראשית  ַויָָּנס 
ן ִיּסֹב ְלָאחֹור. -ַהחּוָצה. ִמיָּד   ַהיְַּרּדֵ

  

ְוָאַמר, .189 ַתח  א)(יו ּפָ ָנא   נה  יָדה  ַהּגִ ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו 
ר ְלִמי ָהָרָעה   ֲאׁשֶ ַהּזֹאת ָלנּו ְוגֹו'. ַהאי ְקָרא ִאית  ָלנּו ּבַ

כֻּ  יּה,  ּבֵ ָלא  ּכְ ִאילּו.  ְלִאְסּתַ ׁשָ ָחְכְמָתא  ּדְ ָרָזא  ּבְ הּו  ּלְ
ָרָזא   ר,  ֲאׁשֶ ּבַ ְלִמי,  ר  ֲאׁשֶ ּבַ ָלנּו  ָנא  יָדה  ַהּגִ יב  ְכּתִ ּדִ

אִ  ׁשָ ָחְכְמָתא  ִאיהּו ּדְ ּדְ ָרָזא  ִאילּו  ׁשָ ָהָכא  ילּו. 
אִ  ע  ְלִמְנּדַ ְלָייא,  ִאְתּגַ א ּבְ ַיּמָ ּדְ ָקֲאֵתי,  יֹוֵסף  ּדְ ְרָעא  ִמּזַ י 
ֲארֹוָנא   ָחָמא  ּדְ יָון  ַוֲהָוה ּכֵ ַקע,  ִאְתּבְ ד  ִמּיַ יֵליּה,  ּדִ

יב ְכּתִ א, ּדִ ּתָ ׁשְ ם  (תהלים קיד) ַיּבֶ נֹוס, ַהּיָ ם ָרָאה ַוּיָ ַהּיָ
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ַההוּ  יהּ ָרָאה,  ּבֵ יב  ְכּתִ ּדִ לט) א  ַוּיֵֵצא  (בראשית  ַוָיָנס 
ד ַהיַּ  ן ִיּסֹוב ְלָאחֹור.ַהחּוָצה. ִמּיַ  ְרּדֵ

ּבֹו  .190 תּוב  ּכָ ׁשֶ ר,  ֲאׁשֶ ּבַ אֹותֹו  ֲאלּו  ׁשָ ן  ּכֵ ְוַעל 
ֵמאֹותֹו   אָת  ּבָ ִאם  ּתֹו.  ִאׁשְ ַאּתְ  ר  ֲאׁשֶ ּבַ יֹוֵסף,  ּבְ

ק ַהיָּם  ּתֹ ׁשְ יִּ ל ׁשֶ ּלֵ נּו. ְלִמי    ַהזֶַּרע, ִהְתּפַ ְוִאם    -ֵמִאּתָ
תּוב ּכָ ל ַיֲעקֹב, ׁשֶ אָת ִמזְַּרעֹו ׁשֶ ְלִמי  (שם לב) ּבוֹ   ּבָ

ים  ְקדֹוׁשִ ַמְלָאִכים  ָהיּו  ְוֵהם  ֵתֵלְך.  ְוָאָנה  ה  ַאּתָ
ל   ּלֵ ִהְתּפַ ָצָרה.  ֵמאֹוָתּה  ל  ְוִנּצַ ִליחּותֹו  ׁשְ ּבִ ַלח  ָ ׁשּ ׁשֶ

ֵצל ַלח ַמְלָאכֹו ְוִנּנָ  ֵמאֹוָתּה ָצָרה.  ְלִרּבֹוְנָך, ְוִיׁשְ

  

ְכּתִ  .190 ּדִ ר,  ֲאׁשֶ ּבַ ֵליּה  ִאילּו  ׁשָ א  ּדָ יּה ְוַעל  ּבֵ יב 
יֹוֵסף, ּתֹו. ִאי ֵמַההּוא  (בראשית לט) ּבְ ר ַאּתְ ִאׁשְ ֲאׁשֶ ּבַ

ְוִאי  ְלִמי,  ִמיָנן.  א  ַיּמָ ּתֹוק  ִיׁשְ ּדְ י  ַצּלֵ ָאִתית,  ָקא  ַזְרָעא 
יּה, ּבֵ יב  ְכּתִ ּדִ ָאִתית,  ָקא  ַיֲעקֹב  ּדְ ְרָעא  (בראשית   ִמּזַ

ה ְוָאָנה ֵתֵלְך, ְוִאיּנּון ֲהוֹו מַ  לב) ין, ְלִמי ַאּתָ יׁשִ ְלֲאִכין ַקּדִ
בִּ  ַדר  ׁשָ י ּדְ ַצּלֵ ָעאקּו.  ֵמַההּוא  ִזיב  ּתְ ְוִאׁשְ ִליחּוֵתיּה,  ׁשְ

ִזיב ֵמַההּוא ָעאקּו.  ּתְ ֵדר ַמְלֲאֵכיּה, ְוִנׁשְ  ְלָמָרְך, ִויׁשַ
ָך   .191 ַלאְכּתְ ּמְ ַמה  לֹא,  ה    -ְוִאם  ַאּתָ ה  ּמָ ּבַ

בֹוא   ּתָ ּוֵמַאִין  יֹום?  ָכל  ּבְ ק  ֵהם  ִמי    -ִמְתַעּסֵ
ַאְרֶצָך   ָמה  ְראּוָיה  ִאם    -ֲאבֹוֶתיָך?  ׁשֶ ֶאֶרץ  ִהיא 

ה   ִאם הּוא ֲעָמֵלק אֹו   -ְלֵהָעֵנׁש. ְוֵאי ִמזֶּה ַעם ָאּתָ
ַהּכֹל   ְלֵהָעֵנׁש.  ְראּוִיים  ׁשֶ ֲעָמִמים  ְבָעה  ִ ִמׁשּ ֶאָחד 

ָראּוי. ֲאלּו אֹותֹו ּכָ  ׁשָ

  

ּתַ  .191 ָמה ִאׁשְ ָך, ּבְ ַלאְכּתְ ָכל  ְוִאי ָלאו, ַמה ּמְ ְדלּוָתְך ּבְ
בֹא, ַמאן ִאיּנּון ֲאָבֲהָתְך. ָמה ַאְרֶצָך, ִאי  יֹוָמא. ּוֵמַאִין   ּתָ

ה,  ה ַעם ָאּתָ א. ְוִאי ִמּזֶ ׁשָ ִאְתַחְזָייא ְלִאְתַעּנְ ִהיא ַאְרָעא ּדְ
ִאְתָחזּון   ּדְ ַעְמִמין,  ְבָעה  ִ ִמׁשּ ַחד  אֹו  ֲעָמֵלק,  הּוא  ִאי 

ִאילּו לֵ  א ׁשָ א. ּכֹּלָ ׁשָ ְדָקא ֵיאֹות. ְלִאְתַעּנְ  יּה ּכְ
יב ָלֶהם? ַויֹּאֶמר ָלֶהם ִעְבִרי ָאֹנִכי, ַמה ֵהשִׁ  .192

ם  ׁש ֶאת ׁשֵ ּדֵ ּקִ ל ַאְבָרָהם ָהִעְבִרי ׁשֶ ֵמאֹותֹו ֶזַרע ׁשֶ
ַמִים ֲאִני  ָ עֹוָלם. ְוֶאת ה' ֱאלֵֹהי ַהׁשּ ָכל יֹום ּבָ ִרּבֹונֹו ּבְ

ּדָ  א  ֲאלּו אֹותֹו ֶאּלָ ְגֶלה ָיֵרא ְוגֹו'. ֵהם לֹא ׁשָ ּנִ ּבַ ָבר 
ר ָלַד  ְסּתָ ִנְגֶלה.ּוַבּנִ יב ָלֶהם ַהּכֹל ּבְ  ַעת ּבֹו, ְוהּוא ֵהׁשִ

  

ָאנִֹכי,  .192 ִעְבִרי  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  לֹון,  ָאִתיב  ַמה 
ָמא   ׁשְ יׁש  ַאְקּדִ ּדְ ָהִעְבִרי,  ַאְבָרָהם  ּדְ ַזְרָעא  ֵמַההּוא 

ָעְלָמא. ְוֶאת ְיָי' ָכל יֹוָמא ּבְ ָמאֵריּה ּבְ ַמִים   ּדְ ָ ֱאלֵהי ַהׁשּ
ְוג ָיֵרא  ה ֲאִני  ִמּלָ א  ֶאּלָ ֵליּה  ִאילּו  ׁשָ ָלא  ִאיּנּון  ֹו', 

יּה. ְוִאיהּו ָאִתיב לֹון  ע ּבֵ ְסָיא ְלִמְנּדַ ְלָיא ּוְבִאְתּכַ ִאְתּגַ ּבְ
ְלָיא.  ִאְתּגַ א ּבְ  ּכֹּלָ

ְגדֹוָלה.  .193 ִיְרָאה  ים  ָהֲאָנׁשִ יְראּו  ַויִּ תּוב?  ּכָ ַמה 
 ָ ׁשּ יָון ׁשֶ דֹוׁש בָּ ּכֵ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ רּוְך הּוא, ִמיָּד  ְמעּו ֶאת ׁשְ

ים   ּסִ ַהּנִ ֶאת  יֹוְדִעים  ָהיּו  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֲחדּו,  ּפָ
ְוֵכיָון   יָּם.  ּבַ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  ָעׂשָ ׁשֶ בּורֹות  ְוַהּגְ
רּוְך הּוא, ִמיָּד   דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ ָאַמר ָלֶהם ֶאת ׁשְ ׁשֶ

ֲחדוּ  ַחד ַרב. עֹוד ָאַמר לָ ּפָ הּוא ּבֹוֵרַח   ְלָפָניו ּפַ ֶהם ׁשֶ
ן ָאְמרּו לֹו, ַמה  רּוְך הּוא, ְוַעל ּכֵ דֹוׁש ּבָ ְפֵני ַהּקָ ִמּלִ
יָת  ָעׂשִ ְולֹא  ָניו  ִמּפָ ַרְחּתָ  ּבָ ה  ַאּתָ ׁשֶ יָת  ָעׂשִ זֹּאת 
ה  ַאּתָ ׁשֶ יָת  ָעׂשִ זֹּאת  ַמה  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ִמְצוֹוָתיו. 

 ִמְצוֹות ִרּבֹוְנָך. ָעַבְרּתָ ַעל 

  

כְּ  .193 יָון ַמה  ּכֵ דֹוָלה,  ּגְ ִיְרָאה  ים  ָהֲאָנׁשִ יְראּו  ַוּיִ ִתיב 
ִגין   ִחילּו, ּבְ ד ּדָ ִריְך הּוא, ִמּיַ א ּבְ ָמא ְדקּוְדׁשָ ְמעּו ׁשְ ׁשַ ּדְ
ִריְך   א ּבְ ָעַבד קּוְדׁשָ ין ּוְגבּוָראן ּדְ הּו ֲהוֹו ַיְדִעין ִנּסִ ֻכּלְ ּדְ

וְ  א,  ַיּמָ ּבְ קּוְד הּוא  ּדְ ָמא  ׁשְ לֹון  ָאַמר  ּדְ ִריְך  ֵכיָון  ּבְ א  ׁשָ
לֹון,  ָאַמר  ּתּו  ַסִגיא.  ִחילּו  ּדְ יּה  ַקּמֵ ִחילּו  ּדָ ד  ִמּיַ הּוא, 
א ָאְמרּו  ִריְך הּוא. ְוַעל ּדָ א ּבְ ֵמי קּוְדׁשָ ִאיהּו ָעַרק ִמּקָ ּדְ
ְוָלא  יּה,  ּמֵ ִמּקַ ַעְרַקת  ַאְנּתְ  ּדְ יָת,  ָעׂשִ ּזֹאת  ַמה  ֵליּה, 

ְך ַמה  ַעְבַד  ּקֹודֹוי. ּוְבִגין ּכַ ַאְנּתְ ָעַבְרּתָ ת ּפִ יָת ּדְ ּזֹאת ָעׂשִ
ָמאָרְך. ּקּוֵדי ּדְ  ַעל ּפִ

ְך,   .194 ּכָ ַאַחר  רּו  יְּ ִהְתּגַ ׁשֶ ֵאּלּו  ל  ּכָ ְרֵאה,  ּוֹבא 
דֹוׁש   ה לֹו ַהּקָ ָעׂשָ ׁשֶ בּורֹות  ים ְוַהּגְ ּסִ ָראּו ֶאת ַהּנִ ׁשֶ ּכְ ין  .194   ד ָחמּו ִנּסִ ירּו ְלָבַתר, ּכַ ּיָ ין ִאְתּגַ ל ִאּלֵ ְוָתא ֲחֵזי, ּכָ

א.  ַיּמָ ִריְך הּוא ְליֹוָנה ּבְ א ּבְ ָעַבד ֵליּה קּוְדׁשָ ּוְגבּוָרן ּדְ
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יָּם ּבַ ְליֹוָנה  רּוְך הּוא  ּנֹופֵ ּבָ ׁשֶ ּכְ ָראּו אֹותֹו  ם  ְוֻכּלָ ל  , 
ִלְפֵניֶהם,   אֹותֹו  ּובֹוֵלַע  עֹוֶלה  ׁשֶ ג  ּדָ ְואֹותֹו  יָּם,  ּבַ
אֹותֹו   ּוָפַלט  ַהּכֹל  ְלֵעיֵני  דֹול  ּגָ ג  ּדָ אֹותֹו  א  ּבָ ּוְכׁשֶ
ֶזהּו   ם.  ֻכּלָ רּו  יְּ ְוִהְתּגַ ֵאָליו  אּו  ּבָ ה,  ׁשָ ַליַּּבָ

תּוב ּכָ ב) ׁשֶ הַ  (יונה  ִרים  ּמְ ַחסְ ְמׁשַ ְוא  ׁשָ ם  ְבֵלי  ּדָ
 ַיֲעזֹבּו. 

א, ַיּמָ ּבְ ָנַפל  ד  ּכַ ֵליּה  ָחמּו  הּו  רל''א  ְוֻכּלְ (דף 
נּוָנא   ע''א) ּוָבַלעְוַההּוא  ָסִליק  ְייהוּ   ּדְ ָקּמַ ְוַכד  ֵליּה   .

ֵליּה  ּוָפַלט  א,  כֹּלָ ּדְ ְלֵעיֵניהֹון  א  ַרּבָ נּוָנא  ַההּוא  ָאָתא 
הּוא  ֲהָדא  הּו.  ּלְ ּכֻ ירּו  ְוִאְתַגּיְ יּה  ְלַגּבֵ ָאתּו  א,  ּתָ ׁשְ ְלַיּבֶ

ם ַיֲעזֹובּו.  (יונה ב) ִדְכִתיב, ְוא ַחְסּדָ ִרים ַהְבֵלי ׁשָ ּמְ  ְמׁשַ
ֶצֶדק, א  ּובֹ  .195 ֵגֵרי  ָהיּו  ה  ֵאּלֶ ל  ּכָ ְרֵאה, 

ּום  ִמׁשּ ֶעְליֹוִנים.  ֲחָכִמים  ְוָהיּו  ַבּתֹוָרה,  מּו  ְוִהְתַחּכְ
ה ָבֶהם, ּוְבָכל ֵאּלּו   רּוְך הּוא ִהְתַרּצָ דֹוׁש ּבָ ֲהֵרי ַהּקָ ׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָגלּוי, ׁשֶ מֹו ּבְ ים ֶאת ׁשְ ׁשִ ְרבּו ֵאָליו ּוְמַקּדְ ּקָ ׁשֶ

שׁ  ַעל  מוֹ שְׁ   ִמְתַקּדֵ ה  ִמְתַעּלֶ ר  ְסּתָ ַהּנִ מֹו  ׁשְ ָגלּוי,  ּבְ  
תּוב ּכָ א ְכבֹודֹו, ׁשֶ ּסֵ תֹוְך   (ויקרא כב) ּכִ י ּבְ ּתִ ׁשְ ְוִנְקּדַ

ָרֵאל. ֵני ִיׂשְ  ּבְ

  

מּו   .195 ְוִאְתַחּכָ ֶצֶדק,  ֵרי  ּגֵ ֲהוֹו  ין  ִאּלֵ הּו  ּלְ ּכֻ ֲחֵזי,  ְוָתא 
ִאין,  ִעּלָ יִמין  ַחּכִ ַוֲהוּו  אֹוַרְייָתא,  א  גִ בְּ   ּבְ קּוְדׁשָ ָהא  ּדְ ין 

יּה,  ִמְקְרֵבי ְלַגּבֵ הּו, ּוְבָכל ִאיּנּון ּדְ ִריְך הּוא ִאְתְרֵעי ּבְ ּבְ
ֵמיּה  ׁשְ ׁש  ִאְתַקּדָ ַכד  ּדְ ְלָיא  ִאְתּגַ ּבְ ֵמיּה  ׁשְ ין  ׁשִ ּוְמַקּדְ
ּכּוְרֵסי  ַעל  ִליק  ִאְסּתְ ָיא,  ּסְ ִאְתּכַ ּדְ ֵמיּה  ׁשְ ְלָיא,  ִאְתּגַ ּבְ

ְכּתִ  ּדִ כב) ,יבְיָקֵריּה,  ֵני  (ויקרא  ּבְ תֹוְך  ּבְ י  ּתִ ׁשְ ְוִנְקּדַ
ָרֵאל.  ִיׂשְ

סּו  (שמות לט) (ּבֹא ּוְרֵאה ַמה ָּכתּוב) .196 ְרּכְ ַויִּ
ְפִתיל   ּבִ ָהֵאֹפד  עֹת  ַטּבְ ֶאל  עָֹתיו  ּבְ ִמּטַ ן  ַהחֹׁשֶ ֶאת 
ְלַהְראֹות   א  ֶאּלָ ֵכֶלת?  ּתְ ְפִתיל  ּבִ ה  ָלּמָ ֵכֶלת.  ּתְ

ִנְקשֶׁ  ַהזֹּו  ֵכֶלת  ַהּתְ הּוא ׁשֶ ַהּכֹל  ֶזה  ְוַעל  ּכֹל,  ּבַ ֶרת 
סֹוד ֶעְליֹון.   ּבְ

  

כתיב) .196 מה  חזי  לט) (תא  סוּ  (שמות  ְרּכְ ֶאת    ַוּיִ
ֵכֶלת.   ְפִתיל ּתְ עֹות ָהֵאפֹוד ּבִ עֹוָתיו ֶאל ַטּבְ ּבְ ן ִמּטַ ַהחֹׁשֶ

ַהאי ּבְ ְלַאֲחָזָאה  א  ֶאּלָ ֵכֶלת.  ּתְ ְפִתיל  ּבִ (רל''ה   ֲאַמאי 
ִאְתָק  ע''ב) ֵכָלא  א.  ּתְ כֹּלָ ּבְ ר  ִאיהּו ׁשַ א  ּכֹּלָ א  ּדָ ְוַעל 

ָאה.  ָרָזא ִעּלָ  ּבְ
תּוב? .197 ּכָ כח) ַמה  ָזהָ  (שם  ֲעמֹון  ְוִרּמֹון, ּפַ ב 

ַמה   ָאַמְרנּו.  ׁשֶ ִפי  ּכְ ֶעְליֹון  סֹוד  ּבְ ַהּכֹל  ׁשֶ ּוֵבַאְרנּו 
ה'.  ִלְפֵני  ַהּקֶֹדׁש  ֶאל  ֹבאֹו  ּבְ קֹולֹו  ַמע  ְוִנׁשְ תּוב?  ּכָ

צָּ  ׁשֶ ּום  רּו ַעל ִמׁשּ ִיׁשְ ָרכֹות  ְוַהּבְ ָמע,  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ִריְך קֹול 
אֶ  ְמָבֵרְך  הּוא  ׁשֶ ַהּכֵֹהן,  ִביל  ׁשְ ּבִ ַהּכֹל ָהעֹוָלם  ת 

ִרּמֹוֹ◌ן,  ַאְרנּו.  ּבֵ ֲהֵרי  ָזָהב,  ֲעמֹון  ּפַ ַהּכֹל.  ְועֹוֵבד 
ֵמַהּכֹל,   ָמֵלא  הּוא  ׁשֶ ַהזֶּה  ָהִרּמֹון  מֹו  ּכְ א  ְתַמּלֵ ּמִ ׁשֶ

ַאְרנּו.   ְוַהּכֹל ּבֵ

  

א  .197 ֲעמֹון ָזָהב ְוִרּמֹון, ְואֹוִקיְמָנא, ְוכֹּלָ ִתיב, ּפַ ַמה ּכְ
ְד  ּכִ ָאה  ִעּלָ ָרָזא  ּבְ ַמע ִאיהּו  ְוִנׁשְ ִתיב,  ּכְ ַמה  ָקָאְמָרן. 

ִגין   ּבְ ְיָי'.  ִלְפֵני  ַהּקֶֹדׁש  ֶאל  בֹאֹו  ּבְ קֹולֹו 
ִאְצְטִריךְ  ע''ב) ּדְ נ'  ַמע,   (בראשית  ּתְ ִאׁשְ ּדְ ָקָלא 
יִ  אן  ּדְ ּוִבְרּכָ ִגיֵניּה  ּבְ ָעְלָמא  ַעל  רּון  ִאיהּו ׁשְ ּדְ ַכֲהָנא, 

ֲעמֹון זָ  א. ּפַ א, ּוָפַלח ּכֹּלָ ָהב, ָהא אֹוִקיְמָנא. ְמָבֵרְך ּכֹּלָ
ִאְתַמְלָייא  ִאיהּו  ּדְ א,  ּדָ ִרמֹוָנא  ּכְ ָייא  ִאְתַמּלְ ּדְ ִרּמֹון, 

א אֹוִקיְמָנא.  א, ְוכֹּלָ  ִמּכֹּלָ
ִליל ַויַַּעׂש ֶאת ְמִעיל ָהֵאפֹ  .198 ה ֹאֵרג ּכְ ד ַמֲעׂשֵ

ן ְוָהֵאפֹוד, ְוַהּכֹל   סֹוד ַהחֹׁשֶ ֵאר ּבְ ֵכֶלת. ֲהֵרי ִנְתּבָ ּתְ
כְּ  ַאְרנּו,  ֶאָחד.  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָראּוי  ְך  ּכָ ׁשֶ ֵכֶלת,  ּתְ ִליל 

הּוא   ֵכֶלת ׁשֶ א. ּתְ ּסֵ ל אֹור ַהּכִ ֵכֶלת הּוא סֹוד ׁשֶ ּתְ ׁשֶ
ֶאָחד ּכְ ַהּכֹל  ָלָבן,  אֹור  ל  ׁשֶ ר  ֶקׁשֶ ֶזה ּבְ ְוַעל   .

ֵכֶלת הּוא ָלֵאפֹוד.   ַהּתְ

  

לט) .198 ה   (שמות  ַמֲעׂשֵ ָהֵאפֹוד  ְמִעיל  ֶאת  ַעׂש  ַוּיַ
ן ְוֵאפֹוד, אֹוֵרג   חֹׁשֶ ָרָזא ּדְ ּבְ ַמר  ִאּתְ ֵכֶלת. ָהא  ִליל ּתְ ּכְ

ָמה  ּכְ ִאְתָחֵזי  ָהִכי  ּדְ ֵכֶלת,  ּתְ ִליל  ּכְ ַחד.  א  ְוכֹּלָ
ָרזָ  ִאיהּו  ִתְכָלא  ּדְ אֹוִקיְמָנא,  כּוְרְסָייא  ּדְ ּדְ ְנהֹוָרא  ּדִ א 

ְנִהירוּ  ּדִ ּוָרא  ִקׁשּ ּבְ ִאיהּו  ּדְ ְכָלא.  נ''א  ּתִ (בראשית 
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ו ע''א) ְכָלא ְלֵאפֹוָדא  ִחּוָ א ּתִ ֲחָדא. ְוַעל ּדָ א ּכַ ָרא, ּכֹּלָ
 ִאיהּו.

ל   .199 ׁשֶ לּו  ַהּלָ ים  בּוׁשִ ַהּלְ ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר 
ֶעְלי סֹוד  ּבְ ֵהם  ם  ּלָ ּכֻ ים ַהּכֵֹהן,  ְלבּוׁשִ ִלְהיֹות  ֹון, 

ּמִ  יָון ׁשֶ ַמְעָלה. ּבֹא ּוְרֵאה, ּכֵ ּלְ מֹו ׁשֶ ה ּכְ ַמּטָ ּלְ יָכֵאל  ׁשֶ
תּוב  ּכָ ה  ָלּמָ ַהיִָּמין,  ד  ִמּצַ ּוָבא  דֹול  ּגָ ּכֵֹהן  הּוא 

ַגְבִריֵאל, יב) ּבְ ים?   (דניאל  ּדִ ַהּבַ ְלבּוׁש  ָהִאיׁש 
וּ  דֹול,  ַהּגָ ַלּכֵֹהן  ֵהם  ים  בּוׁשִ ַהּלְ ֲהֵרי  ִמיָכֵאל הּוא ׁשֶ

ֹמאל  ְ ׂשּ ׁשֶ אן  ִמּכָ א  ֶאּלָ  ? ַהיִָּמין  ד  ִמּצַ ּוָבא  ַהּכֵֹהן, 
ים  בּוׁשִ ּלְ ְבִריֵאל ּבַ ׁש ּגַ ִמיד, ְוִהְתַלּבֵ יִָּמין ּתָ ִנְכָלל ּבַ

לּו.   ַהּלָ

  

ַכֲהָנא, ָאַמר   .199 ין ּדְ ְלבּוׁשִ ְמעֹון, ָהֵני ָמאִני ּדִ י ׁשִ ִרּבִ
אִ  ָאה  ִעּלָ ָרָזא  ּבְ הּו  ּלְ א, ּכֻ ְלַתּתָ ּדִ ין  ְלבּוׁשִ ְלֶמהֵוי  יהּו, 

יָון ּדְ  א ֲחֵזי, ּכֵ א. ּתָ ְלֵעיּלָ ַגְווָנא ּדִ א ּכְ ֲהָנא ַרּבָ ִמיָכֵאל ּכַ
ִתיב   ּכְ ֲאַמאי  יִמיָנא,  ּדִ ְטָרא  ִמּסִ ְוָאֵתי  ִאיהּו, 

ְבִריֵאל,בְּ  יב) ּגַ ָהא  (דניאל  ּדְ ים,  ּדִ ַהּבַ ְלבּוׁש  ָהִאיׁש 
א ַרּבָ ְלַכֲהָנא  ין  ֲהָנא,   ְלבּוׁשִ ּכַ ִאיהּו  ּוִמיָכֵאל  ִאיהּו, 
יִמי ּדִ ְטָרא  ִמּסִ ָמאָלא ְוָאֵתי  ׂשְ ּדִ ֵמָהָכא,  א  ֶאּלָ ָנא. 

ְבִריֵאל ּגַ ׁש  ְוִאְתָלּבָ ִדיר,  ּתָ יִמיָנא  ּבִ ִליל  (רל''ג   ִאְתּכְ
ין.בִּ  ע''א) ין ִאּלֵ  ְלבּוׁשִ

עֹוָלם  .200 ִליַח ּבָ ה ׁשָ ְבִריֵאל ִהְתַמּנָ ֲהֵרי ּגַ עֹוד, ׁשֶ
ָצִריךְ הַ  ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ ה  ִהְתַמּנָ ׁשֶ ִליַח  ׁשָ ְוָכל   זֶּה, 

ַאְרנּו   ּבֵ ַוֲהֵרי  ַהזֶּה,  ָהעֹוָלם  י  ְלבּוׁשֵ ּבִ ׁש  ְלִהְתַלּבֵ
ְלַמְע  עֹוָלה  ִהיא  ׁשֶ ּכְ ָמה,  ׁשָ ַהּנְ סֹוד  ִהיא ּבְ ָלה 

ִלְהיֹות  ֵדי  ּכְ ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלבּוׁש  ּבִ ת  ׁשֶ ִמְתַלּבֶ
כְּ  ְוֵכן  ם.  הּוא ׁשָ ַהּכֹל  ִמְלַמְעָלה,  ה  ְלַמּטָ יֹּוֶרֶדת  ׁשֶ

ְלשָׁ  הֹוֶלֶכת  ׁשֶ ָמקֹום  אֹותֹו  ׁשֶ מֹו  ל  ּכְ ּכָ ֵכן  מֹו  ּכְ ם. 
עֹוָלם ַהזֶּה ִליחּות ּבָ ׁשְ ּבִ ִהְתַמּנּו  לּוִחים ׁשֶ ,  אֹוָתם ׁשְ

ַאְרנּו.   ַוֲהֵרי ּבֵ

  

הַ  .200 ִליָחא ּבְ א ׁשְ ְבִריֵאל ִאיהּו ִאְתַמּנָ ָהא ּגַ אי ּתּו, ּדְ
ַהאי ָעְלָמא, א ּבְ ִאְתַמּנָ ִליָחא ּדְ ִאְצְטִריְך    ָעְלָמא, ְוָכל ׁשְ

אֹוִקיְמָנא  ְוָהא  ָעְלָמא,  ַהאי  ּדְ ין  ְלבּוׁשִ ּבִ א  ׁשָ ְלִאְתַלּבְ
ַסלְ  ד  ּכַ ְמָתא,  ִנׁשְ ּדְ ָרָזא  ת  ּבְ ׁשַ ִאְתַלּבְ א  ְלֵעיּלָ ַקת 

ִגין ְלֶמֱהֵוי ּתַ  א, ּבְ ְלֵעיּלָ ַגְווָנא ּדִ א ּכְ ְלבּוׁשָ ד  ּבִ ן. ְוֵכן ּכַ ּמָ
ַההּוא  ּדְ ַגְווָנא  ּכְ ִאיהּו  א  ּכֹּלָ א,  ֵעיּלָ ִמּלְ א  ְלַתּתָ ת  ַנְחּתַ
ִליָחן  ׁשְ ִאיּנּון  ל  ּכָ א  ּדָ ַגְווָנא  ּכְ ן.  ּמָ ּתַ ַאְזַלת  ּדְ ֲאָתר 

בִּ  ִאְתְמָנן  ְוָהאּדְ ָעְלָמא,  ַהאי  ּבְ ִליחּוָתא  (רכ''ט   ׁשְ
 אֹוִקיְמָנא. ע''ב)

ַהּמְ  .201 ְרֵאה,  הָ ּוֹבא  ל  ׁשֶ ַהזֶּה    - ֵאפֹוד  ִעיל 
תּוב ּכָ אֹותֹו.  ּלֹוֵבׁש  ׁשֶ ּכְ ָעָליו  (תהלים   ְלַכּסֹות 

ָכה.  קלט) ּפֶ ּכַ ָעַלי  ת  ׁשֶ ַוּתָ ִני  ַצְרּתָ ָוֶקֶדם  ָאחֹור 
ְרׁשּוה סּוק ֶזה ֲהֵרי ּפֵ  ּו. ּפָ

  
ֵאפֹוָדא, ְלַחְפָיא ָעֵליּה,  .201 א ֲחֵזי, ַהאי ְמִעיָלא ּדְ ְוּתָ

ֵלי ָלִביׁש  ד  ִתיבּכַ ּכְ קלט) ּה.  ָוֶקֶדם  (תהלים  ָאחֹור 
ָכה. ַהאי ְקָרא ָהא אּוְקמּוָה.  ּפֶ ת ָעַלי ּכַ ׁשֶ ִני ַוּתָ  ַצְרּתָ

דֹוׁש  .202 ַהּקָ ָרא  ּבָ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ּוְרֵאה,  ּבֹא  ֲאָבל 
רּוְך הּוא ֶאת ָאָדם ָהִראׁשֹון, ָזָכר ּוְנֵקָבה ִנְבְראּו,   ּבָ

ְק  ֶזה  ִעם  ֶזה  ֵניֶהם  ׁשְ ְלאָ ְוָהיּו  ֵקָבה  ַהּנְ חֹור  ׁשּוִרים, 
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ אֹוָתם  ר  ּסֵ ּנִ ׁשֶ ַעד  ִלְפִנים,  ְוַהזָָּכר 
ָאָדם   ִלְפֵני  אֹוָתּה  ְוִהְכִניס  אֹוָתּה  ְוִהְתִקין  הּוא, 
ִנים   ּפָ לּו  ּכְ ִהְסּתַ ׁשֶ ְוֵכיָון  ָפִנים.  ּבְ ִנים  ּפָ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ

עוֹ  ּבָ ָהַאֲהָבה  ָרְבָתה  ָאז  ָפִנים,  ְוהֹוִלידּו  ּבְ ָלם, 
ּלֹא ָהָיה ִמּקֶֹדם ָלֵכן, ַוֲהֵרי תֹוָלד ֶ עֹוָלם, ַמה ׁשּ ֹות ּבָ

ַאְרנּו.  ּבֵ

  

ִריְך   .202 ּבְ א  קּוְדׁשָ ָבָרא  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ ֲאָבל 
ַוֲהוּו  ִריאּו,  ִאְתּבְ א  ְונּוְקּבָ ַכר  ּדְ ָהִראׁשֹון.  ְלָאָדם  הּוא 

ִק  א  ּדָ ִעם  א  ּדָ ְרַווְייהּו  ַלאֲ ּתַ א  נּוְקּבָ חֹוָרא,  ׁשּוָרא, 
הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ לֹון  ָנַסר  ּדְ ַעד  ְלָקָמא,  ּוְדכּוָרא 
ָלא  ּכְ ְלִאְסּתַ ָאָדם,  ּדְ יּה  ְלַקּמֵ ָלּה  ְוָאִעיל  ָלּה,  ְוַאְתִקין 
ֵדין   ּכְ ין,  ַאְנּפִ ּבְ ין  ַאְנּפִ לּו  ּכְ ִאְסּתַ ּדְ ְוֵכיָון  ין,  ַאְנּפִ ּבְ ין  ַאְנּפִ

י   ָעְלָמא,  ִאְתָסּגֵ ָעְלָמא, ְרִחימּוָתא ּבְ ְואֹוִלידּו ּתֹוָלִדין ּבְ
ָנא, ְוָהא אֹוִקיְמָנא.  ְדַמת ּדְ ָלא ֲהַוות ִמּקַ  ַמה ּדְ
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ה, ּוָבא ָנָחׁש ַעל   .203 ָ ָחָטא ָאָדם ְוָהִאׁשּ ְוַאַחר ׁשֶ
ה ֶאת ַקִין, ְוָהָיה  ּה זֲֻהָמה, הֹוִליָדה ַחּוָ יל ּבָ ה ְוִהּטִ ַחּוָ

ּדְ  יֹוְקנֹו  וּ ּדְ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ל יֹוָקן  ׁשֶ ַהזֲֻּהָמה  ה ִמּסֹוד  ַמּטָ
ָהָיה   הּוא  ן  ּכֵ ְוַעל  ה.  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ד  ּוֵמַהּצַ ָהַאֵחר  ד  ַהּצַ
ּלֹו   ד ׁשֶ ַהּצַ ּום ׁשֶ עֹוָלם, ִמׁשּ ה ָמֶות ּבָ ָעׂשָ ָהִראׁשֹון ׁשֶ
א   ּבָ ְרּכֹו הּוא ֶלֱאֹרב ַלֲהֹרג, אֹותֹו ׁשֶ ָחׁש ּדַ ַרם. ַהּנָ ּגָ

ּנוּ  ַדְרּכֹו ָלַקח ְוָהלַ   ִמּמֶ תּובּבְ (בראשית   ְך. ְוַעל ֶזה ּכָ
ָאִחיו  ד) ֶהֶבל  ֶאל  ַקִין  ַויָָּקם  ֶדה  ָ ׂשּ ּבַ ְהיֹוָתם  ּבִ ַוְיִהי 

 ַויַַּהְרֵגהּו.

  

ה,  .203 ָתא, ְוָאָתא ָנָחׁש ַעל ַחּוָ ָחב ָאָדם ְוִאּתְ ּוְלָבַתר ּדְ
ה ְלַקִין, ּה זּוֲהָמא, אֹוִליַדת ַחּוָ ּיּוְקֵניּה,   ְוָאִטיל ּבָ ַוֲהָוה ּדִ

א ְלֵעיּלָ ּדִ ּיּוְקָנא  זּוֲהָמא  (קס''ז ע''א) ּדִ ּדְ ֵמָרָזא  א,  ְוַתּתָ
ְועַ  א.  ְלַתּתָ ּדִ ְטָרא  ּוִמּסִ ַאֲחָרא,  ִסְטָרא  ִאיהּו ּדְ א  ּדָ ל 

ִסְטָרא  ּדְ ִגין  ּבְ ָעְלָמא,  ּבְ ֲעַבד מֹוָתא  ּדְ ַקְדָמָאה,  ֲהָוה 
אֹוְרחֵ  ִחְוָיא  ִרים.  ּגָ יֵליּה  ִמין ּדִ ּכַ ְלֶמֱהֵוי  הּוא  יּה 

יּה אֹוְרֵחיּה ָנִקיט ְוָאִזיל, ְוַעל  ָאֵתי ִמּנֵ ְלַקטּוָלא, ַההּוא ּדְ
ִתיב ּכְ א  ד) ּדָ בַּ  (בראשית  ְהיֹוָתם  ּבִ ָקם ַוְיִהי  ַוּיָ ֶדה  ָ ׂשּ

ַהְרֵגהּו.  . (בראשית נ''א ע''ב) ַקִין ֶאל ֶהֶבל ָאִחיו ַוּיַ
ְדמוֹ  .204 ַהּקַ ִסְפֵרי  ּבְ ַקִין ָמָצאנּו  ָהַרג  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ִנים, 

ַעד אֶ  ָחׁש,  ּנָ ּכַ יכֹות  ְנׁשִ אֹותֹו  ְך  נֹוׁשֵ ָהָיה  ֶהֶבל,  ת 
ָמתֹו ְוָהַרג אֹותֹו. הֹוִציא ֶאת ִנׁשְ    ׁשֶ

כַּ  .204 ַכד ָקַטל ֵליּה ַקִין ַאׁשְ ִסְפִרין ַקְדָמִאין, ּדְ ְחָנא ּבְ
יִכין, ְנׁשִ ֵליּה  יְך  ָנׁשִ ֲהָוה  רל''א   ְלֶהֶבל,  (דף 

ָמֵתיּה, ְוָקַטל ֵליּה.  )ע''ב יק ִנׁשְ ַאּפִ ִחְוָיא, ַעד ּדְ  ּכְ
ְוִאם  .205 ָהִראׁשֹון,  ַלְיסֹוד  ָחְזרּו  ָבִרים  ַהּדְ ְוָכל 

ְך ְלָאִחיו. ַקִין לֹא ָהָיה ִמן אֹותֹו   ד, לֹא ִנְמָצא ּכָ ַהּצַ
ּנֱֶהַרג ֶהֶבל ְוֹגַרׁש ַקִין,   ָרָאה ָאָדם ׁשֶ יָון ׁשֶ ן, ּכֵ ְוַעל ּכֵ

ִנְפַרד ָאַמר:   ָוָהְלָאה.  אן  ִמּכָ אֹוִליד  ֲאִני  ָמה 
ְנֵקבֹות  ְורּוחֹות  ָנה,  ׁשָ ים  לֹׁשִ ּוׁשְ ֵמָאה  ּתֹו  ֵמִאׁשְ

מֹות ִמּמֶ ְטֵמאֹות   ּנּו, ְוָהָיה מֹוִליד ָהיּו ָבאֹות ּוִמְתַחּמְ
ֵני ָאָדם, ּוֵבַאְרנּו.  ִדים, ְוִנְקָרִאים ִנְגֵעי ּבְ  רּוחֹות ְוׁשֵ

  

ין   .205 ִמּלִ ִליסְוָכל  ָלאו ָאַהְדרּו  ְוִאי  ַקְדָמָאה,  ֹוָדא 
י  ְלַגּבֵ ָהִכי  ַכח  ּתְ ִאׁשְ ָלא  ִסְטָרא,  ֵמַההּוא  ַקִין  ֲהָוה  ּדְ

ָחָזא   ּדְ יָון  ּכֵ א,  ּדָ ְוַעל  ֶהֶבל, ָאחּוּה.  ִאְתְקִטיל  ּדְ ָאָדם 
אן ּוְלָהְלָאה,  ִריְך ַקִין, ָאַמר, ַמה ֲאָנא אֹוִליד ִמּכָ ְוִאְתּתְ

ְמִאּתְ  ַרׁש  נּוְקֵבי  ִאְתּפְ ְורּוִחין  ִנין,  ׁשְ ּוְתָלִתין  ֵמָאה  ֵתיּה 
יּה, ַוֲהָוה   ָמן ִמּנֵ אֹוִליד רּוִחין ִמְסֲאֵבי, ֲהוֹו ַאְתָיין ּוִמְתַחּמְ

ִדין, ְוִאְק  ֵני ָאָדם, ְואֹוִקיְמָנא. ְוׁשֵ  רּון ִנְגֵעי ּבְ
ר   .206 ִקְנָאה, ְוִהְתַחּבֵ ׁש ּבְ ְך ִקּנֵא ְוִהְתַלּבֵ ַאַחר ּכָ
ִא  תּובּבְ ּכָ ׁשֶ ת,  ׁשֵ ֶאת  ְוהֹוִליד  ּתֹו  (בראשית   ׁשְ
ת.  ה) ׁשֵ מֹו  ׁשְ ֶאת  ְקָרא  ַויִּ ַצְלמֹו  ּכְ ְדמּותֹו  ּבִ ַויֹּוֶלד 

ַצְלמֹו, ַמה ְדמּותֹו ּכְ ִראׁשֹוָנה,    ֶזהּו ּבִ ְך ּבָ ּלֹא ָהָיה ּכָ ֶ ׁשּ
ָהיּו ִמּקֶֹדם ָלֵכן.  ִנים ִראׁשֹוִנים ׁשֶ אֹוָתם ּבָ  ּבְ

  

ָקֵני .206 ׁש   ְלָבַתר  ר ְוִאְתָלּבָ ְוִאְתַחּבָ ִקְנָאה,  ּבְ  
יב, ְכּתִ ת. ּדִ ֵתיּה, ְואֹוִליד ְלׁשֵ ִאּתְ ַוּיֹוֶלד   (בראשית ה) ּבְ

ֶאת   ְקָרא  ַוּיִ ַצְלמֹו  ּכְ ְדמּותֹו  ִאיהּו ּבִ א  ּדָ ת.  ׁשֵ מֹו  ׁשְ
ַקְדִמיָתא,  ּבְ ָהִכי  ֲהָוה  ָלא  ּדְ ַמה  ַצְלמֹו,  ּכְ ְדמּותֹו  ּבִ

ִנין ַקְדמָ  ִאיּנּון ּבְ ָנא. ּבְ ְדַמת ּדְ ֲהוֹו ִמּקַ  ֵאי, ּדַ
רּות ַאֶחֶרת   .207 ִראׁשֹוָנה ִהְתַחּבְ ֲהֵרי ּבָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ְוִהְתִקיָנּה   ה  ַחּוָ ָאה  ּבָ ׁשֶ ַעד  ּוֵפְרׁשּוָה,  ֵאָליו,  ָהְיָתה 
ָפִנים.   ִנים ּבְ רּו ּפָ רּוְך הּוא ְלָאָדם, ְוִהְתַחּבְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

תּוב, ּכָ ֶזה  ב) ְוַעל  זֹוִהי    את ְלזֹ (שם  ה.  ָ ִאׁשּ ֵרא  ִיּקָ
ְרׁשּוָה.  ְך, ַוֲהֵרי ּפֵ ה, ֲאָבל ַאֶחֶרת לֹא ִנְקֵראת ּכָ ָ  ִאׁשּ

  

ַאֲחָרא  .207 רּוָתא  ִאְתַחּבְ ַקְדִמיָתא,  ּבְ ָהא  ּדְ ִגין,  ּבְ
ה, ְוַאְתִקין ָלּה   ָאַתת ַחּוָ יּה, ְואּוְקמּוָה, ַעד ּדְ ֲהַוות ְלַגּבֵ

ְלגַ  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ין    יהּ בֵּ קּוְדׁשָ ַאְנּפִ רּו  ְוִאְתַחּבָ ָאָדם,  ּדְ
ִתיב, ּכְ א  ּדָ ְוַעל  ין.  ַאְנּפִ ב) ּבְ ֵרא  (בראשית  ִיּקָ ְלזֹאת 

ָתא, ֲאָבל ַאֲחָרא ָלא ִאְקֵרי ָהִכי.   א ִאיִהי ִאּתְ ה, ּדָ ָ ִאׁשּ
 ְוָהא אּוְקמּוָה. 
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ְכֶאָחד,   .208 ִנְבְראּו  ה  ְוַחּוָ ָאָדם  ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ
תּוב ה) ּכָ ֹאָתם. וּ   ָכר זָ  (שם  ַוְיָבֶרְך  ָרָאם  ּבְ ְנֵקָבה 

ָוֶקֶדם   ָאחֹור  תּוב,  ּכָ ֶזה  ְוַעל  ָהיּו.  ֶאָחד  ּכְ ֵניֶהם  ׁשְ
ִני.  ַצְרּתָ

  
ִריאּו,  .208 ִאְתּבְ ֲחָדא  ּכַ ה  ְוַחּוָ ָאָדם  ּדְ ְך,  ּכַ ּוְבִגין 

ִתיב ָרָאם ַוְיָבֶרְך אֹוָתם,  (בראשית ה) ּכְ ָזָכר ּוְנֵקָבה ּבְ
ְרַווְייהּו   ָוֶקֶדם ֲחָד כַּ ּתַ ָאחֹור  ִתיב,  ּכְ א  ּדָ ְוַעל  ֲהוֹו.  א 

ִני.  ַצְרּתָ
ן   .209 ָאחֹור ָוֶקֶדם ָהיּו,    -ּבֹא ּוְרֵאה, ֵאפֹוד ְוֹחׁשֶ

ְדיֹוָקן   ּבִ ּדֹוֶמה  ָהָיה  ֶהם,  ּבָ ׁש  ִהְתַלּבֵ ַהּכֵֹהן  ּוְכׁשֶ
ְוָהאֹוִתיֹּות   ֵהִאירּו  ָניו  ּפָ ָאז  ׁשֶ ֵאר  ִנְתּבָ ַוֲהֵרי  ֶעְליֹון. 

ְוָעלּו ְלַמְעָלה ְמִאירֹות, ְוָאז ָהָיה יֹוֵדַע ֶאת    ּו,ְלטבָּ 
ָבר.   ַהּדָ

  

ְוַכד   .209 ֲהוֹו,  ָוֶקֶדם  ָאחֹור  ן,  ְוחֹׁשֶ ֵאפֹוד  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ָאה. ְוָהא  ִדּיּוְקָנא ִעּלָ ֵמי ּבְ הּו, ֲהָוה ּדָ ׁש ּבְ ֲהָנא ִאְתְלּבַ ּכַ

ְוַאְתוָ  ְנִהיִרין,  ַאְנּפֹוי  ְכֵדין  ּדִ ַמר,  ִקין בַּ ון  ִאּתְ ְוַסּלְ ְלִטין, 
ה.  א ְמַנֲהָרן, ּוְכֵדין ֲהָוה ָיַדע ִמּלָ  ְלֵעיּלָ

ָהֵאפֹוד  .210 ְוִתּקּון  ן  ַהחֹׁשֶ ּקּון  ּתִ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ
ִתּקּון  ּקּון ֶזה ֵאינֹו ּכְ ּתִ ב ׁשֶ רּו, ְוַאף ַעל ּגַ ֶאָחד ִנְקׁשְ ּכְ

זֶ  ל ֶזה ּבָ ר ׁשֶ סֹוד ֶאָחד. ֶקׁשֶ ְתַאֵחז ְלהִ ה,  ֶזה, ְוַהּכֹל ּבְ
קֹום  ּמָ ּבַ רּו  ְקׁשְ ּנִ ׁשֶ עֹות  ַטּבָ ע  ַאְרּבַ ּבְ ֵאפֹוד  ּבְ ן  חֹׁשֶ
בֹות  ְרּכָ ַהּמֶ אֹוָתן  סֹוד  ְוֵהם  ַהזֶּה.  קֹום  ּוַבּמָ ַהזֶּה 
ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ ְלאֹוָתם  ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ַהזֶּה  ד  ּצַ ּבַ רּו  ְקׁשְ ּנִ ׁשֶ

ים ְוַחיֹּות. ל אֹוַפּנִ סֹוד ׁשֶ  ְוַהּכֹל הּוא ּבְ

  

ֵאפֹוָדא,  .210 ּדְ ְוִתּקּוָנא  ָנא,  חֹוׁשְ ּדְ ּקּוָנא  ּתִ ְך,  ּכַ ּוְבִגין 
ָדא ָלאו ִאיהּו  ִתּקּוָנא ּדְ ב ּדְ ָרן. ְוַאף ַעל ּגַ ְ ֲחָדא ִמְתַקׁשּ ּכַ
ָדא   ּדְ ּוָרא  ִקׁשּ ֲחָדא.  ָרָזא  ּבְ א  ְוכֹּלָ ָדא,  ּדְ ִתּקּוָנא  ּכְ

בְּ  ֵאפֹוָדא,  ּבְ ָנא  חֹוׁשְ ְלִאְתַאֲחָדא  ָדא,  ִעְזָקן, בַּ ַאְר ּבְ ע 
ָרָזא   ְוִאיּנּון  ֲאָתר.  ּוְבַהאי  ֲאָתר,  ַהאי  ּבְ רּו  ִאְתְקׁשָ ּדְ
א,   ְלַתּתָ ּדִ ִסְטָרא  ַהאי  ּבְ ָרן  ְ ִמְתַקׁשּ ּדְ ְרִתיִכין,  ִאיּנּון  ּדְ

אֹוַפִנין ְוַחּיֹות. ָרָזא ּדְ א ִאיהּו ּבְ א, ְוכֹּלָ ְלֵעיּלָ  ְלִאיּנּון ּדִ
ָר  .211 ית ּבָ ֵראׁשִ תּוב, ּבְ ַמִים ֱאלֹ א  ּכָ ָ ִהים ֵאת ַהׁשּ

ה   ַנֲעׂשָ ֵכן  מֹו  ּכְ ֲהֵרי ַהּכֹל  ׁשֶ ּוֵפְרׁשּוָה,  ְוֵאת ָהָאֶרץ. 
מֹו ָהעֹוָלם   ה ּכְ ְחּתֹון ָעׂשָ ָהעֹוָלם ַהּתַ מֹו ׁשֶ ן. ּכְ ּכָ ׁשְ ַהּמִ

ַמְעָלה   ּלְ מֹו ׁשֶ ה ּכְ ָעׂשָ הּו ׁשֶ ְך    -ָהֶעְליֹון, ְוָכל ַמֲעׂשֵ ּכָ
מַ  ל  ּכָ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ם  ל  יֲעשָׂ ּגַ ׁשֶ ּוְכמֹו  ה  ַמֲעׂשֶ ּכְ ֵהם  ו 

ַנֲעָּׂשה   .(ָהֶעְליֹון) ָהעֹוָלם זֹו  ְּכֻדְגָמא  (ּוֵבֲארּוָה, 
ְּכֻדְגָמא    -ַהִּמְׁשָּכן, ְוָכל ַמֲעָׂשיו ֶׁשָעָׂשה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה  

ֶׁשְּלַמְעָלה ָעָׂשה. ְוָכ� ַּגם ֵּכן ַהִּמְׁשָּכן, ָּכל ַמֲעָׂשיו ֵהם  
ֻדְגַמת ָהעֹוָלם ַהַּתְחּתֹון ּוְכֻדְגַמת  , ּכְ ָלה ְּכֻדְגַמת ַמעְ 

 . ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון)

  

ַמִים ְוֵאת   .211 ָ ָרא ֱאלִֹהים ֵאת ַהׁשּ ית ּבָ ֵראׁשִ ִתיב, ּבְ ּכְ
ִאְתָעִביד   א  ּדָ ַגְווָנא  ּכְ א  ּכֹּלָ ָהא  ּדְ ְואּוְקמּוָה,  ָהָאֶרץ. 

ֲעַבד ָאה,  ּתָ ּתַ ָעְלָמא  ּדְ ַגְווָנא  ּכְ ָנא,  ּכְ ְווָנא גַ כְּ   ַמׁשְ
א.   ְלֵעיּלָ ַגְווָנא ּדִ ָעַבד ּכְ ָאה, ְוָכל עֹוָבדֹוי ּדְ ָעְלָמא ִעּלָ ּדְ
עֹוָבָדא ּוְכַגְווָנא  ל עֹוָבדֹוי ִאיּנּון ּכְ ָנא, ּכָ ּכְ ָהִכי ָנֵמי ַמׁשְ

ָעְלָמא (ס''א ואוקמוה כגוונא דא אתעביד  .(עלאה) ּדְ
משכנא וכל עובדוי דעבד בהאי עלמא כגוונא דלעילא 

כי נמי משכנא כל עובדוי אינון כגוונא דלעילא  וה  בד.ע
 כגוונא דעלמא תתאה וכגוונא דעלמא עילאה) 

ים   .212 ם ַמֲעׂשִ ּלָ ן, ּכֻ ּכָ ׁשְ י ַהּמִ ל ַמֲעׂשֵ ְוסֹוד זֶה, ּכָ
ִכיָנה   רֹות ׁשְ ֵדי ְלַהׁשְ ה, ּכְ ַמְעָלה ּוְלַמּטָ ּלְ ְוִתּקּוִנים ׁשֶ

יּּוִרים ָהֶעְליֹוִנים   ּדִ ּבַ עֹוָלם  ְחּתֹוִנים.  ּבָ יּּוִרים ַהּתַ ּוַבּדִ
ּוכְ  ָהֶעְליֹון.  מֹו  ּכְ הּוא  ה  ְלַמּטָ ֵעֶדן  ן  ּגַ ֵכן  מֹו  מֹו  ּכְ

ְחּתֹון   ל    -ַהּתַ ׁשֶ יֹוְקָנאֹות  ַהּדְ ְוָכל  יּּוִרים  ַהּצִ ל  ּכָ
ן ַוֲעבֹוַדת  ּכָ ׁשְ ן ֲעבֹוַדת ַהּמִ ם. ְוַעל ּכֵ ם ׁשָ ּלָ ָהעֹוָלם ּכֻ

סוֹ  ם ּבְ ּלָ ַמִים ָוָאֶרץ, ּכֻ  ד ֶאָחד. ׁשָ

  

עֹוָבִדין  .212 הּו  ּלְ ּכֻ ָנא,  ּכְ ַמׁשְ ּדְ עֹוָבִדין  ל  ּכָ א  ּדָ ְוָרָזא 
א   ִכיְנּתָ ׁשְ ָרָאה  ְלַאׁשְ ִגין  ּבְ א,  ְוַתּתָ א  ְלֵעיּלָ ּדִ ְוִתּקּוִנין 
ַגְווָנא  ּכְ ִאין.  ּתָ ּתַ ּוְבִדיּוִרין  ִאין,  ִעּלָ ִדיּוִרין  ּבְ ָעְלָמא,  ּבְ

ִאיה א,  ְלַתּתָ ֵעֶדן  ן  ּגַ א,  עִ ּדָ ַגְווָנא  ּכְ ּוְכַגְווָנא ּו  ָאה.  ּלָ
ן.  ּמָ הּו ּתַ ּלְ ָעְלָמא ּכֻ יּוְקִנין ּדְ ל ִצּיּוִרין, ְוָכל ּדִ ָאה, ּכָ ּתָ ּתַ

ָנא, ַוֲעִביַדת ּכְ א, ֲעִביַדת ַמׁשְ ַמִים  (ר''כ ע''א) ְוַעל ּדָ ׁשָ
ָרָזא ֲחָדא. הּו ּבְ ּלְ  ְוֶאֶרץ, ּכֻ
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תּוב .213 אּו ָמרֹום עֵ  (ישעיה מ) ּכָ יֵניֶכם ּוְראּו  ׂשְ
ּבֹא  מִ  ֲאָבל  ְרׁשּוהּו,  ּפֵ ֶזה  סּוק  ּפָ ְוגֹו'.  ה  ֵאּלֶ ָבָרא  י 

ֵעיָניו ְלַמְעָלה  ל ָאָדם ּבְ ּכֵ ְסּתַ יִּ ִביל ׁשֶ ׁשְ ּוְרֵאה, ְוִכי ּבִ
ַמה  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָיכֹול  ְלַמְעָלה,  אֹוָתם  ּוַמֲעֶלה 

ה ָלַדַעת ְוִלְראֹות? ּלֹא ֻהְרׁשָ ֶ  ׁשּ
  

ִתיב .213 מ) ּכְ אּו   (ישעיה  ִמי  ׂשְ ּוְראּו  ֵעיֵניֶכם  ָמרֹום 
א ֲחֵזי, ְוִכי   ה ְוגֹו'. ַהאי ְקָרא אּוְקמּוָה, ֲאָבל ּתָ ָבָרא ֵאּלֶ
א,  א, ְוָזִקיף לֹון ְלֵעיּלָ ר ָנׁש ֵעינֹוי ְלֵעיּלָ ל ּבַ ּכַ ִיְסּתָ ִגין ּדְ ּבְ

ָרׁשּו ְלִמ  ָלא ִאּתְ ָמה ּדְ ָלא ּבְ ּכְ ע ּוְלִאְסּתַ ע ָיִכיל ְלִמְנּדַ ְנּדַ
 י.ּוְלֶמחמֵ 

ֵעיֵניֶכם   .214 ָמרֹום  אּו  ׂשְ א,  רֹוֶצה    -ֶאּלָ ׁשֶ ִמי 
רּוְך הּוא, ִיְזקֹף ֵעיָניו  דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ ַמֲעׂשֵ ל ּבְ ּכֵ ְלִהְסּתַ
ים  ה ַמֲחנֹות ַמֲעׂשִ ה ֲחָילֹות ְוַכּמָ ּמָ ְלַמְעָלה ְוִיְרֶאה ּכַ

ה ה ֵמֵאּלֶ דֹוִלים ֵאּלֶ ים ֶזה ִמזֶּה, ּגְ ּנִ ְראּו ְמׁשֻ , ְוָאז ּתִ
ה,   ה. ִמי ָבָרא ֵאּלֶ ֲאלּו ְוֹתאְמרּו, ִמי ָבָרא ֵאּלֶ ְוִתׁשְ
הּוא ָמקֹום  ה, ׁשֶ ָרא ֵאּלֶ ל ִמי, ּבָ ַאְרנּו סֹוד ׁשֶ ֲהֵרי ּבֵ
ִמיד  ר ְולֹא ָידּוַע ְועֹוֵמד ּתָ עֹוֵמד ָמרֹום ְוָגנּוז ְוִנְסּתָ ׁשֶ

ה ְלאֹותוֹ  ּלָ ּלֹא ִהְתּגַ ּום ׁשֶ ֵאָלה, ִמׁשּ   ָמקֹום. ִלׁשְ

  

ָלא   .214 ּכְ ָבֵעי ְלִאְסּתַ אּו ָמרֹום ֵעיֵניֶכם, ַמאן ּדְ א ׂשְ ֶאּלָ
ֵעינֹוי  ִיְזקֹוף  הּוא,  ִריְך  ּבְ א  ְדקּוְדׁשָ עֹוָבדֹוי  ּבְ ע  ּוְלִמְנּדַ
עֹוָבִדין  ְרָיין,  ַמׁשִ ה  ְוַכּמָ יִלין,  ַחּיָ ָמה  ּכַ ְוֶיְחֵמי  א,  ְלֵעיּלָ

א, ַרְבְרבִ  א ִמן ּדָ ְנָיין ּדָ ין ֵמִאלֵּ ְמׁשַ חמּון ין ִאּלֵ ין. ּוְכֵדין ּתֶ
ה, ָהא  ָרא ֵאּלֶ ין. ִמי ּבָ ֲאלּון ְוֵתיְמרּון, ַמאן ָבָרא ִאּלֵ ְוִתׁשְ
יָמא  ַקּיְ הּוא ֲאָתר ּדְ ה. ּדְ ִמי, ָבָרא ֵאּלֶ אֹוִקיְמָנא ָרָזא ּדְ

ְיִדיַע, ְוָלא  ְוָסִתים  ְוָגִניז  קס''ח   ָמרֹום  ע''א,  (צ''ב 
ּתָ  ע''ב) יָמא  ֵאָלה,ְוַקּיְ ִלׁשְ ְלָייא   ִדיר  ִאְתּגַ ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ

 (בראשית ב' ע''א)  ְלַההּוא ֲאָתר.
ַהּמֹוִציא?  .215 זֶּה  ְצָבָאם, ַמה  ר  ְבִמְסּפָ ַהּמֹוִציא 

אֹותֹו ָמקֹום ָטִמיר ְוָגנּוז, הּוא מֹוִציא   ּום ׁשֶ א ִמׁשּ ֶאּלָ
ְואֹותוֹ  ֹוָפר.  ֵמַהׁשּ יֹּוֵצא  ׁשֶ ַהּקֹול  סֹוד  ּבְ קֹול    ַהּכֹל 

ל  הּוא ִמְספָּ  ּבֹון ׁשֶ ל ַהֲחָילֹות ָהֶעְליֹוִנים ְוֶחׁשְ ל ּכָ ר ׁשֶ
ָכל  ּבְ ָהֶעְליֹוָנה  ָהֱאמּוָנה  סֹוד  ִנְמָצא  ם  ָ ּוִמׁשּ ַהּכֹל. 
ָרגֹות   ַהּדְ ֹוְפעֹות  ׁשּ ׁשֶ ַעד  ֶעְליֹוִנים,  ְצָדִדים  אֹוָתם 

ה ֲחָילֹות ְלִמינֵ  ּמָ ה, ְוִנְפָרִדים ּכַ כֹות ְלַמּטָ יֶהם,  ְוִנְמׁשָ
עוֹ  ם  ֵמרֹב ְוֻכּלָ ם.  ׁשֵ ּבְ ְוִנְקָרִאים  ּבֹון  ֶחׁשְ ּבְ ְמִדים 

ּכַֹח    -אֹוִנים   יץ  ַאּמִ ַהיִָּמין.  ַצד  ַצד   -ֶזה  ֶזה 
ר   ֶנְעּדָ לֹא  ִאיׁש  ֹמאל.  ְ ֹוְפִעים   -ַהׂשּ ׁשּ ׁשֶ ָדִדים  ַהּצְ

ֵני ֲעָבִרים. ְ  ִמׁשּ

  

ַהּמֹוִציא.   .215 ַמאי  ְצָבָאם,  ר  ִמְסּפָ ּבְ א ַהּמֹוִציא  ֶאּלָ
ּדְ  ִגין  יק ּבְ ַאּפִ ִאיהּו  ְוָגִניז,  ָטִמיר  ִאיהּו  ּדְ ֲאָתר  ַההּוא 

ֹוָפר. ְוַההּוא קֹול, ִאיהּו  ָנִפיק ִמׁשּ קֹול ּדְ ָרָזא ּדְ א, ּבְ ּכֹּלָ
ן  ּמָ ּוִמּתַ א.  כֹּלָ ּדְ ָנא  ּבָ ְוחּוׁשְ ִאין,  ִעּלָ ֵחיִלין  ָכל  ּדְ ר  ִמְסּפָ

ְמֵהיְמנּוָתא ִעלָּ  ַכח ָרָזא ּדִ ּתְ ָכל ִאינּ ִאׁשְ ּון ִסְטִרין  ָאה, ּבְ
א,  ְלַתּתָ ָכאן  ְ ְוִאְתַמׁשּ ין,  ְרּגִ ּדַ ין  ַנְגּדִ ּדְ ַעד  ִאין,  ִעּלָ

ָמה ּכַ אן  ְרׁשָ ַקְייָמן  (ק''מ) ְוִאְתּפָ הּו  ְוֻכּלְ ְייהּו,  ְלִזּנַ ֵחיִלין 
א ִסְטָרא  ָמא. ֵמרֹוב אֹוִנים, ּדָ ׁשְ ָנא, ְוִאְקרּון ּבִ ּבָ חּוׁשְ ּבְ

יִמיָנא. ְוַאּמִ  א  ּדִ ָמאָלא. ִאיׁש לא יץ ּכַֹח, ּדָ ׂשְ ִסְטָרא ּדִ
ֵרין ֲעָבִרין.  ין ִמּתְ ַנְגּדִ ר, ִסְטִרין ּדְ  ֶנְעּדָ

אּו ָמרֹום ֵעיֵניֶכם ּוְראּו ִמי ָבָרא  .216 ָבר ַאֵחר ׂשְ ּדָ
ה   ְוָהָיה   -ֵאּלֶ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ הּוַקם  ׁשֶ ּכְ ַהזֶּה  סּוק  ַהּפָ

ָרָאה ֶאת   ל ִמי ׁשֶ ן. ּכָ ּקֵ ל ּבֹו ִמְתּתַ ּכֵ ן, ִהְסּתַ ּכָ ׁשְ ַהּמִ
ּום  ִמׁשּ ן,  ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ ָרָאה  ַהּכֹל  ְוֶאת  ה,  ּוַמּטָ ְלַמְעָלה 

ל ַמעֲ  ּכָ ם ִנְתְקנּו  ׁשֶ ּלָ ְחּתֹון, ּכֻ י ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון ְוַהּתַ ׂשֵ
ַאְרנּו   ּבֵ ַוֲהֵרי  ן,  ּכָ ׁשְ אֹוָתם    -ַבּמִ רֹוֶאה  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ

ְוהִ  ן  ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ ָרִסים  ל  ַהּקְ ּכֵ ִמְסּתַ ָהָיה  ֶהם,  ּבָ ל  ּכֵ ְסּתַ
ְך  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַהּכֹוָכִבים,  אֹור  ּבְ ֶהם  ּלָ ׁשֶ אֹור  ּבָ

ָרִקיַע. עֹוְמִדים הַ   ּכֹוָכִבים ּבָ

  

אּו ָמרֹום ֵעיֵניֶכם  (דף רל''ב ע''א) .216 ָבר ַאֵחר ׂשְ ּדָ
ָנא.  ּכְ ַקם ַמׁשְ ד ִאּתְ ה, ַהאי ְקָרא ּכַ ּוְראּו ִמי ָבָרא ֵאּלֶ

ל  ַוהֲ  ּכַ ָנא, ִאְסּתָ ּכְ ָחֵמי ֵליּה ְלַמׁשְ ל ַמאן ּדְ ן, ּכָ ּקַ ָוה ִאְתּתָ
א ְוכֹּלָ א,  ְוַתּתָ א  ְלֵעיּלָ יּה  ִגין    ּבֵ ּבְ ָנא.  ּכְ ַמׁשְ ּבְ יּה  ּבֵ ָחֵמי 

ָקנּו   הּו ִאְתּתָ ּלְ ָאה, ּכֻ ָאה ְוַתּתָ ָעְלָמא ִעּלָ ָכל עֹוָבִדין ּדְ ּדְ
ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ָנא,  ּכְ ַמׁשְ ּבְ יּה  ִאיּנּון   ּבֵ ָחֵמי  ּדְ ל ַמאן  ּכָ

ל   ּכַ ִמְסּתָ ֲהָוה  הּו,  ּבְ ל  ּכַ ְוִאְסּתָ ָנא,  ּכְ ַמׁשְ ּבְ ְקָרִסים 
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ְנִהירּו   ְנִהירוּ ּבִ ּבִ ְלהֹון,  ע''א) ּדִ ִגין   (רכ''ט  ּבְ א,  ּכָֹכַבּיָ ּדְ
ְרִקיָעא. ָהִכי ַקְייָמן ּכָֹכַבָיא ּבִ  ּדְ

ַתח ְוָאַמר, .217 לּו  ַהְללּוָיה ַהלְ  (תהלים קמח) ּפָ
ַחת ַהזֹּו    ֶאת ה' ִמן ּבַ ׁשְ ַמִים ְוגֹו'. ּבֹא ּוְרֵאה, ַהּתִ ָ ַהׁשּ

ם ֵ ֶנֶגד סֹוד ַהׁשּ ִוד ּכְ ל    ָאַמר ּדָ ָלל ׁשֶ הּוא ּכְ דֹוׁש, ׁשֶ ַהּקָ
ם  ֵ מֹו סֹוד ַהׁשּ חֹות ֵהן, ּכְ ּבָ י ִתׁשְ ּתֵ ַחת ַהּכֹל. ׁשְ ּבַ ׁשְ ּתִ

שְׁ  ל ּתִ ָלל ׁשֶ הּוא ַהּכְ דֹוׁש ָהֶעְליֹון, ׁשֶ ַחת ַהּכֹל.  ַהּקָ ּבַ
ָללּות   ּכְ הּוא  ׁשֶ ָהַאֲחרֹון,  ַבח  ֶ ְוַהׁשּ ֶזה,  ְוֵאּלּו: 

ת ּכָ ׁשֶ ַהּכֹל,  ל  ׁשֶ ָבִחים  ְ קנ) ּובַהׁשּ ַהְללּוָיּה   (שם 
ָרה  ֲעׂשָ ַעל  ָהָיה  זֶה  ֲאָבל  ְוגֹו'.  ָקְדׁשֹו  ּבְ ֵאל  ַהְללּו 
ם   ֵ ׁשּ ּבַ ֶאָחד  סֹוד  ְוַהּכֹל  ְבָעה,  ׁשִ ַעל  ְוֶזהּו  ִמיִנים, 

 דֹוׁש. ַהקָּ 

  

ְוָאַמר, .217 ַתח  ֶאת   (תהלים קמח) ּפָ ַהְללּו  ַהְללּוָיּה 
א ֲחֵזי ַמִים ְוגֹו', ּתָ ָ ִוד,  ְיָי' ִמן ַהׁשּ א ָאַמר ּדָ א ּדָ ְחּתָ ּבַ ּתּוׁשְ

ָלָלא   ּכְ ִאיהּו  ּדְ א,  יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ ּדִ ָרָזא  ָלֳקֵבל 
ִאיּנוּ  ָחן  ּבְ ּתּוׁשְ ֵרין  ּתְ א.  כֹּלָ ּדְ א  ְחּתָ ּבַ תּוׁשְ ַגְווָנא ּדְ ּכְ ן, 

ָלָלא  ּכְ ִאיהּו  ּדְ ָאה,  ִעּלָ א  יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ ּדִ ָרָזא  ּדְ
וְ  א.  כֹּלָ ּדְ א  ְחּתָ ּבַ תּוׁשְ א  ּדְ ְחּתָ ּבַ ְותּוׁשְ א,  ּדָ ִאיּנּון: 

א,  כֹּלָ ּדְ א  ְחּתָ ּבַ תּוׁשְ ּדְ ָלָלא  ּכְ ִאיִהי  ּדְ ְתָרָאה,  ּבַ
יב, ְכּתִ ָקְד  (תהלים קנ) ּדִ ׁשֹו ְוגֹו'. ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֵאל ּבְ

א ֲהָוה, עַ  ַבע, ֲאָבל ּדָ ר ִמיִנים. ְוָדא הּוא ַעל ׁשֶ ל ֶעׂשֶ
ָמא ַק  ׁשְ א ָרָזא ֲחָדא ּבִ א. ְוכֹּלָ יׁשָ  ּדִ

זֹוִהי   .218 ַמִים,  ָ ַהׁשּ ִמן  ה'  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה 
ה,   ְלַמּטָ ט  ֵ ׁשּ ְלִהְתּפַ ְצָדִדים  ה  ָ ׁשּ ׁשִ ל  ׁשֶ ית  ֵראׁשִ

יָּם ּקַ ׁשֶ זֶּהּו סֹוד  ּנֱֶאַמר   ׁשֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵאָלה,  (דברים   ִלׁשְ
ר ָהיּו ְלָפֶניָך   ד) ַאל ָנא ְלָיִמים ִראׁשִֹנים ֲאׁשֶ י ׁשְ ּכִ

יֵשׁ  אן  ּכָ ַעד  ר   ְוגֹו'.  ֲאׁשֶ ַהיֹּום  ִמן  ֵאָלה.  ִלׁשְ ְרׁשּות 
ָמִים   ָ ָרא ְוגֹו', ְוַעד ְקֵצה ַהׁשּ אן ָוָהְלָאה לֹא    -ּבָ ִמּכָ

ּום שֶׁ  ֵאָלה, ִמׁשּ  הּוא ָמקֹום ָטִמיר ְוָגנּוז.עֹוֵמד ִלׁשְ

  

ירּוָתא   .218 ַמִים, ִאיהּו ׁשֵ ָ ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֶאת ְיָי' ִמן ַהׁשּ
ְלאִ  ִסְטִרין  ית  ׁשִ ָרָזא  ּדְ ִאיהּו  ָדא  ּדְ א,  ְלַתּתָ ָטא  ׁשְ ְתּפַ

ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ֵאָלה,  ִלׁשְ יָמא  ַקּיְ ד)  ּדְ י   (דברים  ּכִ
ִראׁשֹונִ  ְלָיִמים  ָנא  ַאל  ְוגֹו',ׁשְ ְלָפֶניָך  ָהיּו  ר  ֲאׁשֶ ַעד   ים 

ָרא ְוגֹו', ְוַעד  ר ּבָ ֵאָלה, ִמן ַהּיֹום ֲאׁשֶ ָהָכא ִאית ְרׁשּו ִלׁשְ
מַ  ָ ֵאָלא, ְקֵצה ַהׁשּ יָמא ִלׁשְ אן ּוְלָהְלָאה, ָלאו ַקּיְ ִים ִמּכָ

ִאיהּו ֲאָתר ָטִמיר ְוָגִניז.  ִגין ּדְ  ּבְ
219.  ָ ַמִים ַהְללּוהּו  ְוַעל ֶזה, ַהְללּו ֶאת ה' ִמן ַהׁשּ

רֹוִמים   ּמְ ְצָדִדים,  - ּבַ ֵני  ׁשְ רּום   ֵאּלּו  (ֶׁשֵהם 
ְ  ַהַהְתָחָלה) ׁשּ ִמְתּפַ אן  ּוִמּכָ ֹמאל.  ּוׂשְ ל ָיִמין  ּכָ ִטים 

ָראּוי.  ן ּכָ ּקֵ ָרגֹות ְלִהְתּתַ סֹוד ַהּדְ ה ּבְ ָהֲאֵחִרים ְלַמּטָ
ַמְלָאָכיו   ָכל  ַעּמּוִדים    -ַהְללּוהּו  ֵני  ׁשְ ֵהם  ֵאּלּו 

ִעין ֶאת ַהּגּוף ֲעֵליֶהם. ַחת ַהּגּוף ְלַהׁשְ עֹוְמִדים ּתַ  ׁשֶ

  

ַהְללּוהּו  .219 ַמִים  ָ ַהׁשּ ִמן  ְיָי'  ֶאת  ַהְללּו  א  ּדָ ְוַעל 
ִסְטִרין, ֵרין  ּתְ ין  ִאּלֵ ְמרֹוִמים,  רומא   ּבַ (דאינון 

ָטאן  דשירותא) ְ ׁשּ ִאְתּפַ ּוֵמָהָכא  ָמאָלא.  ּוׂשְ ְיִמיָנא 
ַאֲחָרִנין   הּו  ּלְ ְקָנא  ּכֻ ְלִאְתּתַ ין  ַדְרּגִ ּדְ ָרָזא  ּבְ א,  ְלַתּתָ

ְדָקא ֵיאֹות. ַהְלל ין  (קס''ו ע''א) ּוהוּ ּכְ ָכל ַמְלָאָכיו, ִאּלֵ
ָען ּגּוָפא ָעַלְייהּו.  חֹות ּגּוָפא, ְלִמׁשְ ַקְייֵמי ּתְ ֵרין ַקָייִמין ּדְ  ּתְ

ָען  .220 ִנׁשְ ַהּגּוף  ׁשֶ ָהַעּמּוִדים  אֹוָתם  ּוְרֵאה,  ּבֹא 
ּום ֲעֵליהֶ  ִמׁשּ ְלָאִכים,  ַהּמַ סֹוד  ּבְ אן  ּכָ עֹוְמִדים  ם, 
ַהיְּ  הֵ ׁשֶ ְלָמקֹום, ֵרַכִים  קֹום  ִמּמָ ָלֶלֶכת  ִליִחים  ׁשְ ן 

ַמְלָאִכים,  ְקָרִאים  ּנִ ׁשֶ אֹוָתם  יֹוְצִאים  ֶזה  ּוִמּסֹוד 
קֹום   ִמּמָ ֲאדֹוָנם  ִליחּות  ׁשְ ּבִ ָלֶלֶכת  ִליִחים  ׁשְ ֵהם  ׁשֶ

 ְלָמקֹום. 

  

ֲחֵזי, .220 א  ַק   ּתָ ָעַלְייהּו, ִאיּנּון  ָען  ּתְ ִאׁשְ גּוָפא  ּדְ ָייִמין 
ָהָכא   ִאיּנּון ַקְייֵמי  ַיְרִכין  ּדְ ִגין  ּבְ ַמְלָאִכין,  ּדְ ָרָזא  ּבְ

א, ָנְפִקין ִאיּנּון  ִליָחן, ְלֵמיָזל ֵמֲאָתר ְלֲאָתר, ּוֵמָרָזא ּדָ ׁשְ
לִ  ׁשְ ּבִ ְלֵמַהְך  ִליָחן  ׁשְ ִאיּנּון  ּדְ ַמְלֲאִכין,  ִאְקרּון  יחּוָתא  ּדְ

ָמאֵריהֹון, ֵמֲאָתר ַלֲאָתר.  ּדְ
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ְצָבָאי .221 ל  ּכָ יֹּוְצִאים   - ו  ַהְללּוהּו  ׁשֶ ָמקֹום  זֶהּו 
ים ָהֶעְליֹוִנים, סֹוד אֹות  דֹוׁשִ ל ַהֲחָילֹות ַהּקְ ּנּו ּכָ ִמּמֶ
ָאר   ׁשְ ָכל  ּבְ ָרׁשּום  ְוהּוא  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ִרית  ַהּבְ

כָּ  ָאַמְרנּו, ׁשֶ מֹו ׁשֶ ה'   (ישעיה מח) תּובָהְרָבבֹות, ּכְ
ַהֲחָילוֹ  ָאר  ׁשְ ָכל  ּבְ הּוא  אֹות  מֹו,  ׁשְ ת ְצָבאֹות 

 ְוָהְרָבבֹות. 

  

יּה  .221 ַנְפֵקי ִמּנֵ א ִאיהּו ֲאָתר ּדְ ל ְצָבָאיו, ּדָ ַהְללּוהּו ּכָ
א,  יׁשָ יָמא ַקּדִ ָאת ַקּיָ ִאין, ָרָזא ּדְ ין ִעּלָ יׁשִ ל ֵחיִלין ַקּדִ ּכָ

אַ  ׁשְ ָכל  ּבְ ים  ָרׁשִ ַאָמָרן,  ְוִאיהּו  ְדָקא  ּכַ ָוון,  ִרּבְ ר 
יב, ְכּתִ ָכל    ְיָי' ְצָבאֹות (ישעיה מח) ּדִ מֹו, אֹות ִאיהּו ּבְ ׁשְ

ַאר ֵחיִלין ְוִרְבָוון.   ׁשְ
ֶמׁש ְוָיֵרַח  .222 ּבֹו עֹוֵמד ַהּסֹוד ַהזֶּה,  -ַהְללּוהּו ׁשֶ

ּכֹוָכִבים   עֹוְמִדים  ּובֹו  ְלָהִאיר,  ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ ְוהּוא 
שֶׁ  ַאַחר  ֶעְליֹוִנים  ַאְרנּו.  ּבֵ ַוֲהֵרי  ּוַמזָּלֹות,  ִאיִרים,  ּמְ

ְלמַ  חֹוֵזר  ְך  רּום ּכָ ּבְ עֹוֵמד  ׁשֶ ָמקֹום  ְלאֹותֹו  ְעָלה 
ֵמי   ׁשְ ַהְללּוהּו  ַהּכֹל,  ִנְתָקִעים  ם  ְוׁשָ רֹוִמים,  ַהּמְ
ֶנֶגד   ּכְ ְך ַהְללּו ֶאת ה' ִמן ָהָאֶרץ.  ּכָ ָמִים. ַאַחר  ָ ַהׁשּ

ה ֵאׁש ּוָבָרד ְוגֹו'  . ֵאּלֶ

  

א, וְ  .222 יָמא ָרָזא ּדָ יּה ַקּיְ ֶמׁש ְוָיֵרַח, ּבֵ ִאיהּו ַהְללּוהּו ׁשֶ
ִאין  ִעּלָ ּכָֹכַבָייא  ַקְייִמין  ּוֵביּה  ְלַאְנָהָרא,  א  ְמׁשָ ׁשִ
א,  ר ְלֵעיּלָ ֵלי, ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ְלָבַתר ַאְהּדָ ַנֲהִרין, ּוַמּזָ ּדְ

רֹוִמ  ּמְ רּוָמא ּדִ ָקִאים ּבְ ִקיעּו ְלַההּוא ֲאָתר ּדְ ן ּתְ ים, ְוַתּמָ
ָמִים. ְלבָ  ֵמי ַהׁשָ א, ַהְללּוהּו ׁשְ כֹּלָ ַתר ַהְללּו ֶאת ְיָי' ִמן ּדְ
ין ֵאׁש ּוָבָרד ְוגֹו'.  ָהָאֶרץ, ָלֳקֵבל ִאּלֵ

עֹוְמִדים  .223 ה  ְלַמּטָ ּכֹוָכִבים  ּוְרֵאה, אֹוָתם  ּבֹא 
ּום   ִכים ִמּסֹוד ָהֶעְליֹון, ִמׁשּ ְמׁשָ ּנִ יָכה ׁשֶ ְמׁשִ ַהּכֹל  ּבִ ׁשֶ
ּום ַאְרנּו. ּוִמׁשּ ְדיֹוָקן ֶעְליֹון, ַוֲהֵרי ּבֵ ל   עֹוֵמד ּבִ ְך ּכָ ּכָ

ם   ּלָ ּכֻ ָהָרִקיַע,  ֵמרּום  ּוַמזָּלֹות  ּכֹוָכִבים  אֹוָתם 
ּנּו,   ִמּמֶ ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ָהעֹוָלם  ֶאת  ּבֹו  ְלַהְנִהיג  עֹוְמִדים 

עֹוְמדֹות הַ  ָרגֹות, ַעד ׁשֶ טֹות ּדְ ְ ׁשּ ם ִמְתּפַ ָ ָרגֹות  ּוִמׁשּ ּדְ
עֹוְמִדים  ֵאין  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ה,  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ּכֹוָכִבים   ְלאֹוָתם 
עֹוְמִדים  ם  ְוֻכּלָ ַאְרנּו,  ּבֵ ַוֲהֵרי  לּום,  ּכְ ְרׁשּוָתם  ּבִ

תּוב, ּכָ ֶזה  ְוַעל  ַמְעָלה.  ּלְ ׁשֶ ְרׁשּות  (ישעיה   ּבָ
ַהחִֹזים   מז) ַמִים  ׁשָ הֹוְבֵרי  יֻעְך  ְויֹוׁשִ ָנא  ַיַעְמדּו 

ּכֹוָכִבים, ֵאר. ּבַ ְרׁשּות ְוִנְתּבָ  ְוַהּכֹל הּוא ּבִ

  

יכּו   .223 ְמׁשִ ּבִ ַקְייִמין  א,  ְלַתּתָ ּכָֹכִבים  ִאיּנּון  ֲחֵזי,  א  ּתָ
יָמא  ַקּיְ א  כֹּלָ ּדְ ִגין  ּבְ ָאה,  ִעּלָ ֵמָרָזא  ָכאן  ְ ִאְתַמׁשּ ּדְ

ָאה, ְוָהא ִדּיּוְקָנא ִעּלָ אֹוִקיְמָנא.  (בראשית ל''ד ע''א) ּבְ
כָּ  ְך  ּכַ לֵ ּוְבִגין  ּוַמּזָ ּכָֹכַבָייא  ִאיּנּון  ְרִקי ל  ֵמרּום  ָעא,  י, 

יּה,  ִמּנֵ א  ְלַתּתָ ּדִ ָעְלָמא  יּה  ּבֵ ְלַאְנָהָגא  ַקְייֵמי  הּו  ּלְ ּכֻ
ְלִאיּנּון  ין  ְרּגִ ּדַ ַקְייִמין  ּדְ ַעד  ין,  ְרּגִ ּדַ ָטאן  ְ ׁשּ ִאְתּפַ ן  ּמָ ּוִמּתַ

ְרׁש  ּבִ ַקְייֵמי  ָלא  הּו  ֻכּלְ ּדְ א,  ְלַתּתָ ּדִ ּוַתְייהּו ּכָֹכַבָייא 
ה ְוֻכּלְ אֹוִקיְמָנא,  ְוָהא  לּום,  ְרׁשּוָתא  ּכְ ּבִ יָמאן  ַקּיְ ּו 

ִתיב, ּכְ א  ּדָ ְוַעל  א.  ְלֵעיּלָ מז) ּדִ ָנא   (ישעיה  ַיַעְמדּו 
א ִאיהּו  ּכֹוָכִבים, ְוכֹּלָ ַמִים ַהחֹוִזים ּבַ יֻעָך הֹוְבֵרי ׁשָ ְויֹוׁשִ

ַמר.  ְרׁשּוָתא ְוִאּתְ  ּבִ
ׁש ְוגוֹ ַויֲַּעׂשּו ֶאת ַהכָּ  .224 ְצֶנֶפת ְתֹנת ׁשֵ ' ְוֵאת ַהּמִ

ַתח, ּפָ יֹוֵסי  י  ַרּבִ ְוגֹו'.  ׁש  ַאֲחִרית  (שם ב) ׁשֵ ּבְ ְוָהָיה 
רֹאׁש ֶהָהִרים ְוגֹו'.   ית ה' ּבְ ַהיִָּמים ָנכֹון ִיְהיֶה ַהר ּבֵ
רּוְך   ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְפקֹד  יִּ ׁשֶ ּכְ ַהיִָּמים,  ַאֲחִרית  ּבְ ְוָהָיה 

וְ   הּוא ַיֲעקֹב  ת  ּבַ ִמןֶאת  אֹוָתּה  ֶהָעָפר    ָיִקים 
ית   ָבָנה, ָאז ָנכֹון ִיְהיֶה ַהר ּבֵ ּלְ ֶמׁש ּבַ ֶ ר ַהׁשּ ְוִתְתַחּבֵ

ֶנת   -ה'   ְמֻתּקֶ ְהיֶה  ּתִ ׁשֶ ְלַמְעָלה,  ַלִים  ְירּוׁשָ זֹו 
ל  ּכָ ׁשֶ ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ אֹור  ּבָ ְנאֹוָרה  ִלְהיֹות  ִתּקּוֶניָה  ּבְ

אֹור שֶׁ אֹוָרּה ֵאינֹו ְמֻתקָּ  א ּבָ ַמְעָלה. ּוְבאוֹ ן ֶאּלָ תֹו  ּלְ
ְבָעה  ׁשִ י  ּפִ ֶאָחד  ַעל  ֶעְליֹון  אֹור  ָעֶליָה  יֵאֹור  ְזַמן 

תּוב ּכָ ּכַ ָלֵכן,  ִמּקֶֹדם  ָהְיָתה  ֶ ׁשּ ה  ל) ִמּמַ ְוָהָיה  (שם 

  

לט .224 הַ  )(שמות  ֶאת  ֲעׂשּו  וְ ַוּיַ ׁש  ׁשֵ ְתנֹות  ְוֵאת  ּכָ גֹו' 
ַתח, ּפָ יֹוֵסי  י  ִרּבִ ְוגֹו'.  ׁש  ׁשֵ ְצֶנֶפת  ב) ַהּמִ ְוָהָיה  (ישעיה 

רֹאׁש ֶהָהִרים   ית ְיָי' ּבְ ִמים ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר ּבֵ ַאֲחִרית ַהּיָ ּבְ
א   קּוְדׁשָ ָלּה  ִיְפקֹוד  ד  ּכַ ִמים,  ַהּיָ ַאֲחִרית  ּבְ ְוָהָיה  ְוגֹו'. 

ִלְבָר בְּ  הּוא  ְויִריְך  ַיֲעקֹב,  ּדְ ֵמַעְפָרא,  ָתא  ָלּה  ֹוִקים 
ית   ּבֵ ַהר  ִיְהֶיה  ָנכֹון  ֵדין  ּכְ ִסיֲהָרא,  ּבְ א  ְמׁשָ ׁשִ ר  ְוִיְתַחּבָ
ִתּקּוָנָהא  ָנא ּבְ ּקְ ֵהא ִמְתּתַ ּתְ א, ּדִ ַל ם ְלֵעיּלָ א ְירּוׁשָ ְיָי', ּדָ

ְנהוֹ  ָכל  ּדְ א,  ְלֵעיּלָ ּדִ ְנהֹוָרא  ּבִ ָלאו ְלִאְתַנֲהָרא  ָרָהא 
ֶאלָּ ִאיהּו   ָנא,  ּקְ ּוְבַההּוא ִמְתּתַ א.  ְלֵעיּלָ ּדִ ְנהֹוָרא  ּבִ א 
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ִיְהיֶה  ה  ַהַחּמָ ְואֹור  ה  ַהַחּמָ אֹור  ּכְ ָבָנה  ַהּלְ אֹור 
ְבָעַתִים ְוגֹו'.   ׁשִ

ְבָעה  ׁשִ ַחד  ַעל  ָאה,  ִעּלָ ְנהֹוָרא  ָעָלה  ִיְתְנִהיר  ִזְמָנא 
יב, ְכּתִ ּדִ ָמה  ּכְ ָנא,  ּדְ ְדַמת  ִמּקַ ֲהָות  ּדַ ה  (ישעיה   ִמּמַ

ה ְואֹור ַהַחמָּ  ל) אֹור ַהַחּמָ ָבָנה ּכְ ה ִיְהֶיה ְוָהָיה אֹור ַהּלְ
ְבעָ   ַתִים ְוגֹו'.ׁשִ

י ֶהָהִרים ָהָיה ָצִריְך   .225 ָראׁשֵ רֹאׁש ֶהָהִרים, ּבְ ּבְ
ְהיֶה  יִּ ׁשֶ ַהזֶּה  ָהאֹור  א  ֶאּלָ רֹאׁש?  ּבְ זֶּה  ַמה  ִלְהיֹות! 
רֹאׁש ֶהָהִרים הּוא. ּוִמיהּו רֹאׁש ֶהָהִרים? ֶזה   ָלּה, ּבְ

הּוא רֹאׁש ֶהָהִרים,   דֹול ׁשֶ ל  ַהּכֵֹהן ַהּגָ ל ּכָ ָהרֹאׁש ׁשֶ
ִמיד ּוְמָבֵרְך ד ַהיִָּמין. ְוֶזהצַ  ִית ּתָ ן ֶאת ַהּבַ ַתּקֵ ּמְ ּו ׁשֶ

ֶניָה. ְוַעל ֶזה, ִיְהיֶה ָנכֹון.  אֹוָתּה ְלָהִאיר ּפָ

  

ֵליּה.  .225 ֵעי  ִמּבָ ֶהָהִרים  י  ָראׁשֵ ּבְ ֶהָהִרים.  רֹאׁש  ּבְ
ָלהּ  ְיֵהא  ּדִ א  ּדָ ְנהֹוָרא  א  ֶאּלָ רֹאׁש  ּבְ ר  ַמאי  ל''ב  (דף 

רֹאׁש  ע''ב) ִאיהּו. ּוַמאן ִאיהּו רֹאׁש ֶהָהִרים.   ֶהָהִרים  ּבְ
א  כֹּלָ א ּדְ ִאיהּו רֹאׁש ֶהָהִרים. ֵריׁשָ א. ּדְ ֲהָנא ַרּבָ א ּכַ ּדָ
ִדיר, ּוְמָבֵרְך   ן ְלֵביָתא ּתָ ְמַתּקֵ ְסָטר ְיִמיָנא. ְוָדא ִאיהּו ּדִ

א, ִיְהֶיה ָנכוֹ  ָהא. ְוַעל ּדָ  ן. ָלּה ְלַאְנָהָרא ַאְנּפָ
ה   .226 ן  ּוַבּמֶ ֵהם ְיַתּקֵ ים ׁשֶ אֹוָתם ְלבּוׁשִ אֹוָתּה? ּבְ

ים  ְלבּוׁשִ ְואֹוָתם  ֲארּוָה.  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ְהיֶה  יִּ ׁשֶ ִית ַהזֶּה, ּכְ ׁש. ְוַהּבַ ל ׁשֵ סֹוד ׁשֶ ם עֹוְמִדים ּבְ ּלָ ּכֻ

ַהגָּ  ַהּכֵֹהן  הּוא  ׁשֶ ַהזֶּה,  ֶהָהִרים  רֹאׁש  ּבְ ן  דֹול, ְמֻתּקָ
ִנְקשָׁ  ְלמַ ָאז  ה  ּוִמְתַעּלֶ ְויֵאֹור ר  ֶעְליֹון,  ִקיּּום  ּבְ ְעָלה 

ָהֶעְליֹון. ָהאֹור  ֵמאֹותֹו  א  (ָאז) ָהעֹוָלם  ָ ְוִנׂשּ ְוֶזהּו 
ֲחנֹות  ְוַהּמַ ַהֲחָילֹות  ָאר  ׁשְ ל  ִמּכָ ָבעֹות,  ִמּגְ

ל ַהּגֹוִים.  ָהֶעְליֹוִנים. ְוָאז, ְוָנֲהרּו ֵאָליו ּכָ

  

בְּ ּוְבמָּ  .226 ָלּה.  ן  ְיַתּקֵ יה  ְלבּוׁשִ ַגְווָנא ִאיּנּון  ּכְ ִאיּנּון  ּדְ ן 
הּו ַקְייָמן  ּלְ ין ּכֻ אּוְקמּוָה. ְוִאיּנּון ְלבּוׁשִ ָמה ּדְ א, ּכְ ְלֵעיּלָ ּדִ
ַהאי  ּבְ ן  ּקָ ִמְתּתַ ְיֵהא  ד  ּכַ יָתא  ּבֵ ְוַהאי  ית.  ׁשִ ּדְ ָרָזא  ּבְ

ֵדין ּכְ א,  ַרּבָ ֲהָנא  ּכַ ִאיהּו  ּדְ ֶהָהִרים,  ר    רֹאׁש  ַ ִאְתָקׁשּ
בְּ ְוִאְס  א  ְלֵעיּלָ ק  ּלָ ָעְלָמא ּתַ ְוִיְתְנִהיר  ָאה,  ִעּלָ ִקּיּוָמא 

ָאה, ָבעֹות,  (כדין) ֵמַההּוא ְנִהירּו ִעּלָ א ִמּגְ ָ ְוָדא הּוא ְוִנׂשּ
ֵאָליו  ְוָנֲהרּו  ּוְכֵדין  ִאין,  ִעּלָ ְרָיין  ּוַמׁשִ ֵחיִלין  ַאר  ׁשְ ל  ִמּכָ

ל ַהּגֹוִים.  ּכָ
ּוְראֵ  .227 ַהּכֹּבֹא  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ה  ה,  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ּפֹוֵרׂש  ֵהן 

ְוָכל   ְויֹוֵצאת,  ְמִאיָרה  ֶעְליֹוָנה  רּוַח  ָאז  ָיָדיו, 
ּוְנאֹוִרים  ִכים  ִנְמׁשָ ְוָהאֹורֹות  ְמִאיִרים,  אֹורֹות  ַהּמְ
ל  ֶניָה ׁשֶ יִָּאירּו ֶאת ּפָ ה, ַעד ׁשֶ ֵאּלֶ ה ּבְ ִרים ֵאּלֶ ְוִנְקׁשָ

ְוַהּכֹ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶנֶסת  ָהאֹור ּכְ ְיֵדי  ַעל  ָהִראׁשֹון    ל 
הּוא ּכֵֹהן   ׁשֶ ה,  ְלַמּטָ ִמְתעֹוֵרר  ַהּכֵֹהן  ּוְכׁשֶ ַהּכֵֹהן. 

ה ִמְתעֹוֶרֶרת  ַמּטָ ּלְ ים ׁשֶ ֲעׂשִ ִמְתעֹוֵרר ְלַמְעָלה. ּוַבּמַ
ַמְעָלה.  ּלְ  ַהִהְתעֹוְררּות ׁשֶ

  

ְידֹוי,  .227 ִריׂש  ּפָ א  ְלַתּתָ ּדִ ַכֲהָנא  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ֵדין רּוָחא עִ  ָאה ַאְנִהיר, ְוָנִפיק, ְוָכל ּבּוִציִנין ָנֲהִרין,  ּכְ ּלָ

ָכאן ְ ין,   ּוְנהֹוִרין ִאְתַמׁשּ ִאּלֵ ין ּבְ ָרן ִאּלֵ ְ ְוִאְתַנֲהָרן ְוִאְתַקׁשּ
ְכֶנֶסת יִ  ָהא ּדִ ִיְתְנִהירּו ַאְנּפָ א ַעל ְיָדא  ַעד ּדְ ָרֵאל, ְוכֹּלָ ׂשְ

כַּ  ְוַכד  ֲהָנא.  ּכַ ִאיהּו  ּדְ ַקְדָמָאה  ְנהֹוָרא  ַאְתַער  ּדִ ֲהָנא 
א,  ְלַתּתָ ּדִ ּוְבעֹוָבִדין  א.  ְלֵעיּלָ ַער  ִאּתְ ֲהָנא  ּכַ א,  ְלַתּתָ

א.אַ  ְלֵעיּלָ ָערּוָתא ּדִ  ְתַער ִאּתְ
רֹאׁש   .228 ּבְ ה'  ית  ּבֵ ַהר  ִיְהיֶה  ָנכֹון  ֶזה,  ְוַעל 
ו,  ֶהָהִר  ַעְכׁשָ ּום ׁשֶ ל ַהּגִים. ִמׁשּ ים ְוגֹו', ְוָנֲהרּו ֵאָליו ּכָ

ָאר ָהעַ  ל ׁשְ ָרִקיַע ֲעֵליֶהם, ּכָ ים ּבָ ים יֵׁש ָלֶהם ְמֻמּנִ ּמִ
וְ  אֹוָתם  ְיַבֵער  ְזַמן  דֹוׁש ּוְבאֹותֹו  ַהּקָ אֹוָתם  יל  ַיּפִ

תּוב ּכָ ְלטֹוָנם, ׁשֶ ִ רּוְך הּוא ִמׁשּ ִיְפקֹד  (ישעיה כד) ּבָ
ַעל   ַיַעְברּו  ה'  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ְוֵכיָון  רֹום.  ּמָ ּבַ רֹום  ַהּמָ ְצָבא 

ַהקָּ  ָאז  ְלטֹוָנם,  ִ ְלַבּדֹו, ִמׁשּ ִיְתַחזֵּק  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש 
ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ יֹּום ַההּוא.  (שם ב) ּכְ ב ה' ְלַבּדֹו ּבַ ּגָ ְוִנׂשְ

  

רֹאׁש ֶהָהִרים   .228 ּבְ ְיָי'  ית  ּבֵ ִיְהֶיה ַהר  ָנכֹון  א  ּדָ ְוַעל 
ַאר  ל ׁשְ א, ּכָ ּתָ ַהׁשְ ִגין ּדְ ל ַהּגֹוִים. ּבְ ְוגֹו', ְוָנֲהרּו ֵאָליו ּכָ

ין, ִאית לֹון ְממָ  ְרִקיָעא ָעַלְייהּו. ּוְבַההּוא ִזְמָנא, ַעּמִ ָנן ּבִ
יל לֹון קּוְד  ּוְלָטִניהֹון,  ְיָבֵער לֹון, ְוַיּפִ ִריְך הּוא ִמׁשּ א ּבְ ׁשָ

יב, ְכּתִ כד) ּדִ רֹום   (ישעיה  ַהּמָ ְצָבא  ַעל  ְיָי'  ִיְפקֹוד 
ֵדין  ּכְ ּוְלָטֵניהֹון,  ִמׁשּ רּון  ִיְתַעּבְ הּו  ֻכּלְ ּדְ ְוֵכיָון  רֹום,  ּמָ ּבַ
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ְוָהלְ  תּוב  ּכָ ׁשֶ ְוֶזהּו  ַהּגֹוִים.  ל  ּכָ ֵאָליו  ְוָנֲהרּו  כּו  ְוָאז, 
ית  ים ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ה' ֶאל ּבֵ ים ַרּבִ ַעּמִ

 ב ְוגֹו'. ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹ
ְדַאּתְ  קוּ  ָמה  ּכְ ְלחֹוֵדיּה,  ּבִ ַקף  ִיְתּתָ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְדׁשָ

ּוְכֵדין  ִנׂשְ וְ  (ישעיה ב) ָאֵמר יֹום ַההּוא,  ּבַ ְלַבּדֹו  ְיָי'  ב  ּגַ
ְוָהְלכּו   ִדְכִתיב,  הּוא  ְוֲהָדא  ַהּגֹוִים.  ל  ּכָ ֵאָליו  ְוָנֲהרּו 

ֶאל ְיָי'  ַהר  ֶאל  ְוַנֲעֶלה  ְלכּו  ְוָאְמרּו  ים  ַרּבִ ים  ית    ַעּמִ ּבֵ
 ֱאלֵהי ַיֲעקֹב ְוגֹו'.

הּוא   .229 ׁשֶ ַהּכֵֹהן,  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ הּוא  רֹאׁש  ְוַהּכֹל 
ׁש  ֶהָהִרים, ָיִאיר ָלּה, ְוַהּכֹל הּוא בְּ  ׁש, ׁשֵ ל ׁשֵ סֹוד ׁשֶ

ל  ׁשֶ סֹוד  ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ ָלּה,  יִָּאיר  ׁשֶ ָדִדים  ַהּצְ ָכל  ּבְ ֵהם 
ׁש ָיִאיר ָלּה.  ׁשֵ

  
רֹא .229 ִאיהּו  ּדְ ַכֲהָנא,  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ִאיהּו,  א  ׁש  ְוכֹּלָ

א ִאיהּו בְּ  ית ִאיּנּון ֶהָהִרים ַיְנִהיר ָלּה, ְוכֹּלָ ׁש, ׁשִ ׁשֵ ָרָזא ּדְ
ָכל ִסְטִר  ית ַיְנִהיר ָלּה.ּבְ ׁשִ ָרָזא ּדְ ָהא ּבְ ַיְנִהיר ָלּה, ּדְ  ין ּדְ

ָהיּו   .230 ְיהּוָדה  י  ְוַרּבִ ִיְצָחק  י  ְוַרּבִ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ
י ֶאְלעָ  ֶרְך. ָאַמר ַרּבִ ּדֶ ָזר, ְזַמן הּוא ָלֶלֶכת  הֹוְלִכים ּבַ

ִמׁשּ  ִכיָנה,  ְ ַהׁשּ ָעֵלינּו  ִעם  ֶרה  ִתׁשְ לֹא  ִכיָנה  ְ ׁשּ ׁשֶ ּום 
ִמי  ֶאלָּ  ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָאַמר  תֹוָרה.  ְבֵרי  ּדִ ִמּתֹוְך  א 

רֹאׁש. ח ּבָ הּוא ָהרֹאׁש, ִיְפּתַ  ׁשֶ
  

ָאְזֵלי  .230 ֲהוֹו  ְיהּוָדה  י  ְוִרּבִ ִיְצָחק  י  ְוִרּבִ ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ
ן   ִעיּדָ ֶאְלָעָזר,  י  ִרּבִ ָאַמר  אֹוְרָחא,  ְלֵמַהְך ּבְ ִאיהּו 

ׁשְ  ִגין ּדִ א, ּבְ ִכיְנּתָ ׁשְ א ִמּגֹו ּבִ ֵרי ֲעָלן, ֶאּלָ ׁשְ א ָלא ּתִ ִכיְנּתָ
א,  ִאיהּו ִריׁשָ י ְיהּוָדה, ַמאן ּדְ אֹוַרְייָתא. ָאַמר ִרּבִ י ּדְ ִמּלֵ

א.  ֵריׁשָ ח ּבְ  ִליְפּתַ
ֶאְלָעזָ  .231 י  ַרּבִ ַתח  ְוָאַמר,ּפָ (תהלים   ר 
ֶדיָך לֹא שָׁ ָצִעיר ָאֹנִכי ְוִנבְ  קיט) ּקֻ י. ָצִעיר ֶזה ּפִ ָכְחּתִ

ְוִנְבֶזה   ֶאת   -ָאֹנִכי  ַח  ּבֵ ְמׁשַ ִלְפָעִמים  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ
תּוב ּכָ ׁשֶ יח) ַעְצמֹו,  יחֹו   (שם  ִלְמׁשִ ֶחֶסד  ה  ְועֹׂשֶ

ְוָכתּוב עֹוָלם.  ַעד  ּוְלַזְרעֹו  ב  - (שמואל ְלָדִוד 
ֶבר הוּ  כג) י ּוְנֻאם ַהּגֶ ן ִיׁשַ ִוד ּבֶ יַח ְנֻאם ּדָ ַקם ָעל ְמׁשִ

ְוִלְפָעמִ  ַיֲעקֹב.  ָעִני,  ֱאלֵֹהי  ַעְצמֹו  ֶאת  ה  עֹוׂשֶ ים 
תּוב ּכָ פו) ׁשֶ ְוָכתּוב  (תהלים  ָאִני.  ְוֶאְביֹון  ָעִני  י  ּכִ

אֹוֵמר, ְוהּוא  ְוִנְבֶזה.  ָאֹנִכי  קיח) ָצִעיר  ֶאֶבן   (שם 
ה.ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים הָ  ּנָ  ְיָתה ְלרֹאׁש ּפִ

  

י   .231 ִרּבִ ַתח  ְואָ ּפָ קיט) ַמר,ֶאְלָעָזר  ָצִעיר   (תהלים 
י. ָצִעיר ָאנִֹכי ְוִנְבֶזה,  ָכְחּתִ ּקּוֶדיָך לֹא ׁשָ ָאנִֹכי ְוִנְבֶזה ּפִ
ְרֵמיּה,  ּגַ ח  ּבַ ְמׁשַ ָקא  ִאיהּו  ְלִזְמִנין  א,  ַמְלּכָ ִוד  ּדָ

יב, ְכּתִ יח) ּדִ ְלָדִוד   (תהלים  יחֹו  ִלְמׁשִ ֶחֶסד  ה  ְועֹוׂשֶ
ן  ְנֻאם ּדָ  (שמואל ב כג) ּוְכִתיב, ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם.   ִוד ּבֶ

יַח ֱאלֵהי ַיֲעקֹב. ּוְלִזְמִנין  ֶבר הּוַקם ָעל ְמׁשִ י ּוְנֻאם ַהּגֶ ִיׁשַ
יב, ְכּתִ ּדִ ָנא,  ִמְסּכְ ְרֵמיּה  ּגַ פו) ָעֵבד  ָעִני  (תהלים  י  ּכִ

ְוִאיהּו  ְוִנְבֶזה.  ָאנִֹכי  ָצִעיר  ּוְכִתיב  ָאִני.  ְוֶאְביֹון 
ה ְלרֹאׁש  ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיתָ  (תהלים קיח) ָאַמר
ה. ּנָ  ּפִ

לֹום   .232 ָ ַהׁשּ ת  ַדְרּגַ ּבְ עֹוֶלה  ָהָיה  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ א,  ֶאּלָ
ל ֱאֶמת ְוָהָיה ׁשֹוֵלט ַעל ׂשֹוְנָאיו,  ִדין ׁשֶ ה ּבְ ְוִהְתַעּלָ
ַעְצמֹו  ֶאת  ָרָאה  ׁשֶ ּוִבְזַמן  ַעְצמֹו.  ֶאת  ַח  ּבֵ ְמׁשַ ָהָיה 

ְוׂשֹוְנאָ  ָצָרה  ִהנְ ּבְ ָאז  אֹותֹו,  ּדֹוֲחִקים  ֶאת  יו  ִמיְך 
ָמה   ם.  ְלֻכּלָ ָקָטן  ָעִני,  ְלַעְצמֹו  קֹוֵרא  ְוָהָיה  ַעְצמֹו, 
ְוִלְפָעִמים   ׁשֹוֵלט,  ָהָיה  ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ

ל ׂשֹוְנָאיו. ָרה ׁשֶ ּצָ  ָהָיה ּבַ

  

ׁשְ  .232 ּדִ א  ַדְרּגָ ּבְ ָסִליק  ֲהָוה  ּדְ ִזְמָנא  ּבְ א,  ָלָמא, ֶאּלָ
ִדיָנא ק ּבְ ּלָ ְנאֹוי, ֲהָוה   ְוִאְסּתַ יט ַעל ׂשָ ּלִ ְקׁשֹוט, ַוֲהָוה ׁשַ ּדִ

ָעקּו,  ּבְ ְרֵמיּה  ּגַ ָחָמא  ּדְ ּוְבִזְמָנא  ְרֵמיּה.  ּגַ ח  ּבַ ְמׁשַ ָקא 
ְרֵמיּה, ַוֲהָוה ָקֵרי  ֵדין ָמִאיְך ּגַ ֲחִקין ֵליּה, ּכְ ְנאֹוי ָקא ּדַ ְוׁשָ

ְזִעיָרא  ָנא,  ִמְסּכְ ְרֵמיּה  ִגי  ּגַ ּבְ ַטֲעָמא.  ַמאי  א.  ן,  ְלכֹּלָ
ְנאֹוי. ׂשָ ָעקּו ּדְ יט, ּוְלִזְמִנין ֲהָוה ּבְ ּלִ ָהא ְלִזְמִנין ֲהָוה ׁשַ  ּדְ

ִמיד ְולֹא  .233 ַלט ֲעֵליֶהם ּתָ ל ֶזה, הּוא ׁשָ ְוִעם ּכָ
ַעְצמֹו  יל  ּפִ ַמׁשְ ָהָיה  ִמיד  ּתָ ֶלְך  ַהּמֶ ְוָדִוד  לֹו.  ָיְכלּו    

ְוָלא  .233 ִדיר,  ּתָ ָעַלְייהּו  יט  ּלִ ׁשַ ִאיהּו  א  ּדָ ל  ּכָ ְוִעם 
ִפיל  ׁשָ ֲהָוה  ִאיהּו  ִדיר  ּתָ א,  ַמְלּכָ ְוָדִוד  ֵליּה.  ָיִכילּו 
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דֹושׁ  רּוךְ - ַלּקָ ַעצְ   הּוא,-ּבָ ְנִמיְך  ּמַ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ מֹו ׁשֶ
ַעל   אֹותֹו  ַמְזִקיף  הּוא  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני 
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ּבֹו  ה  ִהְתַרּצָ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ַהּכֹל, 

ַהזֶּה   עֹוָלם  ּבָ א.  ַהּבָ ּוָבעֹוָלם  ַהזֶּה  עֹוָלם   -ּבָ
תּוב ּכָ לז) ׁשֶ ָהִע  (ישעיה  ַעל  ַהזֹּאת  ְוַגּנֹוִתי  יר 

א יָעּה ְלַמעֲ ְלהֹושִׁ  י. ּוָבעֹוָלם ַהּבָ ִוד ַעְבּדִ ִני ּוְלַמַען ּדָ
תּוב  - ּכָ ּוִבְקׁשּו ֶאת ה' ֱאלֵֹהיֶהם ְוֵאת  (הושע ג) ׁשֶ

ַאֲחִרית  ּבְ טּובֹו  ְוֶאל  ה'  ֶאל  ּוָפֲחדּו  ם  ַמְלּכָ ִוד  ּדָ
עֹוָלם ַהזֶּה, ְוָדוִ  ִוד הּוא ָהָיה ֶמֶלְך ּבָ ד ִיְהיֶה ַהיִָּמים. ּדָ

ָלֹבא ֶלָעִתיד  ָמֲאסּו ֶמֶלְך  ֶאֶבן  ָאַמר,  ֶזה  ְוַעל   .
ה.  ּנָ  ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ּפִ

י קּוְדׁשָ  ְלַגּבֵ ְרֵמיּה  ּדְ ּגַ ָכל ַמאן  ּדְ ִריְך הּוא,  ּבְ ָמִאיְך א 
ָזִקיף ֵליּה ַעל  ִריְך הּוא, ִאיהּו  ּבְ א  ְרֵמיּה ָקֵמי קּוְדׁשָ ּגַ
הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ יּה  ּבֵ ִאְתְרֵעי  ְך,  ּכָ ּוְבִגין  א.  ּכֹּלָ
ין,  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ ָאֵתי.  ּדְ ּוְבָעְלָמא  ָעְלָמא,  ַהאי  ּבְ

יב, ְכּתִ יָעּה י ַעל ָהִעיר ַהּזֹאת ְלהוֹ ּנֹוִת ְוגַ  (ישעיה לז) ּדִ ׁשִ
ָאֵתי,   ּדְ ּוְבָעְלָמא  י.  ַעְבּדִ ִוד  ּדָ ּוְלַמַען  ְלַמֲעִני 

יב, ְכּתִ ִוד   (הושע ג) ּדִ ּוִבְקׁשּו ֶאת ְיָי' ֱאלֵֹהיֶהם ְוֵאת ּדָ
ִוד   ִמים. ּדָ ַאֲחִרית ַהּיָ ם ּוָפֲחדּו ֶאל ְיָי' ְוֶאל טּובֹו ּבְ ַמְלּכָ

ַמְלכָּ  ֲהָוה  יְ ִאיהּו  ְוָדִוד  ָעְלָמא,  ַהאי  ּבְ א  א  ַמְלּכָ ֵהא 
ַהּבֹוִנים  ָמֲאסּו  ֶאֶבן  ָאַמר,  א  ּדָ ְוַעל  ָאֵתי.  ּדְ ְלִזְמָנא 

ָנה.   ָהְיָתה ְלרֹאׁש ּפִ
ָניו   .234 ּפָ ַמֲחִזיר  ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ּוְרֵאה,  ּבֹא 

אֹוָרהּ  ָמֳעָבר  ָבָנה,  ַלּלְ ֵמִאיר  ְולֹא  (ַלְּלָבָנה) ְולֹא 
כָ   יָרה, ְוָאז ְמִא  עִֹני ּבְ ֶרת ִהיא ּבְ ָדִדים, ְוִנְתַקּדֶ ל ַהּצְ

ּה ּוֵמִאיר  ֶמׁש חֹוֵזר ֶנְגּדָ ֶ ַהׁשּ ָלל. ּוְכׁשֶ ְוֵאין ָלּה אֹור ּכְ
ֵאָליו  ֶטת  ֶ ִמְתַקׁשּ ְוִהיא  ְמִאירֹות,  ֶניָה  ּפָ ָאז  ָלּה, 
ֶטת ֶאל ַהזָָּכר, ְוָאז ִהיא ׁשֹוֶלֶטת  ֶ ְתַקׁשּ ּמִ ְנֵקָבה ׁשֶ ּכִ

שִׁ   ְלטֹון ָהעֹוָלם. ּבְ
  

ְוָלא  .234 ַאְנּפֹוי,  ר  ְמַהּדֵ א  ְמׁשָ ׁשִ ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ְנהֹוָרָהא ר  ִאְתַעּבָ ְלִסיֲהָרא,  ְוָלא   (לסיהרא)  ָנִהיר 

ִסְטִרין,   ָכל  ּבְ נּוָתא  ִמְסּכְ ּבְ ִאיִהי  ֵדין  ּכְ ְנִהיַרת, 
ַלל. ְוַכד ׁשִ  ָרת. ְוֵלית ָלּה ְנהֹוָרא ּכְ ר ְוִאְתַקּדְ א ַאְהּדָ ְמׁשָ

ָהא, ָלֳקְבלָ  ַאְנּפָ ִאְתְנִהיַרת  ֵדין  ּכְ ָלּה,  ְוַאְנִהיר  ּה, 
י  ְלַגּבֵ ַטת  ְ ִאְתַקׁשּ ּדְ א  נּוְקּבָ ּכְ יּה,  ְלַגּבֵ ָטת  ְ ְוִאְתַקׁשּ

ְלָטא כּוָרא, ּוְכֵדין ִאיִהי ׁשַ ׁשּוְלָטנּו  (דף רל''ג ע''א) ּדְ ּבְ
ָעְלָמא.  ּבְ

מְ  .235 ָהָיה  ִוד  ּדָ ֶזה  אֹותוֹ ְוַעל  ּבְ ַעְצמֹו  ר  ֶון  ַעּטֵ ּגָ  
ר   עֹׁשֶ ּבְ הּוא  ְוִלְפָעִמים  ָעִני,  הּוא  ִלְפָעִמים  ׁש.  ַמּמָ
ָצִעיר  אֹוֵמר  ָהָיה  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ַהּכֹל,  ירּות  ּוַבֲעׁשִ

ֶזה   ל  ּכָ ְוִעם  ְוִנְבֶזה.  י.   -ָאֹנִכי  ָכְחּתִ ׁשָ לֹא  ֶדיָך  ּקֻ ּפִ
יֵשׁ  ֵכן  מֹו  ִנְבֶזּכְ ִלְהיֹות  ָלָאָדם  ְבֵעיָניו,  (ְוִנְבֶזה.   ה 

ּוָמה ִאם ָּדִוד ַהֶּמֶל� ָּכ�, ָּכל ֶׁשֵּכן ָאָדם ַאֵחר ֶׁשֵּיׁש  
ִלי   לֹו) ּכְ ִלְהיֹותֹו  ּכֹל,  ּבַ ַעְצמֹו  ֶאת  יל  ּפִ ְלַהׁשְ

ְרׁשּוָה,   ּפֵ ַוֲהֵרי  ּבֹו,  ה  ִמְתַרּצֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ
תּוב ּכָ א ּושְׁ  יה נז)(ישע ׁשֶ ּכָ ּדַ ו ַפל רּוַח. ַעְכשָׁ ְוֶאת 

רֹאׁש.  ח ּבָ  ֲאִני ֶאְפּתַ

  

ְווָנא  .235 ַההּוא ּגַ ְרֵמיּה, ּבְ ר ּגַ ִוד ֲהָוה ְמַעּטֵ א, ּדָ ְוַעל ּדָ
עּוְתָרא  ּבְ ִאיהּו  ּוְלִזְמִנין  ָנא,  ִמְסּכְ ִאיהּו  ְלִזְמִנין  ׁש.  ַמּמָ

הֲ  ְך  ּכָ ּוְבִגין  א,  כֹּלָ ּדְ ירּו  ַעּתִ ָאנֹכִ ּבְ ָצִעיר  ָאַמר,  י  ָוה 
ל   א, ְוִנְבֶזה. ְוִעם ּכָ ַגְווָנא ּדָ י. ּכְ ָכְחּתִ ּקּוֶדיָך לֹא ׁשָ א, ּפִ ּדָ

ֵעיָניו, ּבְ ִנְבֶזה  ְלֶמֱהֵוי  ָנׁש  ר  ְלּבַ ֵליּה  (ס''א ונבזה  ִאית 
אי דוד מלכא כך כל שכן בר נש אחרא דאית  ומה 

ְלֶמֱהוֵ  ליה) א,  כֹּלָ ּבְ ְרָמּה  ּגַ ָלא  ּפְ ָמאָנא ְלַאׁשְ ִאיהּו  י 
ִאְתְר ְדקּוְד  הּוא  ִריְך  ּבְ א  אּוְקמּוָה, ׁשָ ְוָהא  יּה,  ּבֵ ֵעי 

יב, ְכּתִ נז) ּדִ א   (ישעיה  ּתָ ַהׁשְ רּוַח.  ַפל  ּוׁשְ א  ּכָ ּדַ ְוֶאת 
א.  ֵריׁשָ ח ּבְ  ֲאָנא ֶאְפּתַ

ְוָאַמר, .236 ַתח  מ) ּפָ אֹוִתי   (יחזקאל  ַויֵָּביא 
מַ  ּכְ ַמְרֵאהּו  ִאיׁש  ְוִהּנֵה  ה  ּמָ ּוְפִתילׁשָ ת  ְנחֹׁשֶ  ְרֵאה 

ָידֹו וּ  ים ּבְ ּתִ ׁשְ ַער. ֶאת ּפִ ָ ׁשּ ה ְוהּוא עֵֹמד ּבַ ּדָ ְקֵנה ַהּמִ
  

ַתח ְוָאַמר, .236 ה (יחזקאל מ) ּפָ ּמָ ֵבא אֹוִתי ׁשָ ה   ַוּיָ ְוִהּנֵ
ַמְרֵאהוּ  וּ ִאיׁש  ת  ְנחֹׁשֶ ַמְרֵאה  ּכְ ָידֹו    ּבְ ים  ּתִ ׁשְ ּפִ ְפִתיל 

ֵליּה  ָחָמא  ַהאי  ַער.  ׁשָ ּבַ עֹוֵמד  ְוהּוא  ה  ּדָ ַהּמִ ּוְקֵנה 
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ְוֶזהּו  בּוָאה,  ַהּנְ ַמְרֵאה  אֹותֹו  ּבְ ְיֶחְזֵקאל  ָרָאה  ֶזה 
ים. אֹוָתם ְלבּוׁשִ ִליַח ּבְ הּוא ׁשָ  ִאיׁש, ׁשֶ

ִאיׁש,  ִאיהּו  ְוַהאי  ְנבּוָאה,  ּדִ ֵחיזּו  ַההּוא  ּבְ ְיֶחְזֵקאל, 
ין. ִאיּנּון ְלבּוׁשִ ִליָחא ּבְ ִאיהּו ׁשְ  ּדְ

ִאיְוָכאן   .237 ַרק  א  ֶאּלָ ְולֹא ָאַמר לֹא ָאַמר  ׁש, 
ִליחּות  ִאיׁש לְ  ה ׁשְ ָעׂשָ ָעה ׁשֶ ׁשָ א ּבְ ים. ֶאּלָ ּדִ בּוׁש ַהּבַ

ין   ּדִ ְלַהְראֹות  אֹו  ין  ּדִ ְלבּוׁש   -ַלֲעׂשֹות  ִנְקָרא 
ְלָכְך   ָבא  ּלֹא  ׁשֶ ָעה  ּוְבׁשָ ים.  ּדִ ְלָגֶון    -ַהּבַ ה  ּנָ ּתַ ִהׁשְ

ִליחּותֹו   ׁשְ ִפי  ּכְ שֶׁ כָּ   -ַאֵחר.  ְרֶאה  ַהּמַ ׁשֹוֶנה  ּלֹו ְך 
ְלבּושִׁ  אֹוָתם  ים, ּבְ ִלְלבּוׁשִ ים  בּוׁשִ ִמּלְ ה  ּנָ ּתַ ְוִהׁשְ ים 

ה ְגָוִנים ֵהם   ֹמאל, ְוַכּמָ ִמיד ְבַצד ׂשְ הּוא ּתָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ד  ַהּצַ ִמן  ִאים  ּבָ ׁשֶ אֹוָתם  ְוָכל  ֶהם,  ּבָ ׁש  ְתַלּבֵ ּמִ ׁשֶ

ּלֹו.   ׁשֶ

  

א   .237 ֶאּלָ ָאַמר  ָלא  ִאיׁש ְוָהָכא  ָאַמר  ְוָלא    ִאיׁש, 
ֶאלָּ  ים.  ּדִ ַהּבַ ִליחּוָתא  ְלבּוׁש  ׁשְ ָעִביד  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ א, 

ְלבּוׁש   ִאְקֵרי  יָנא,  ּדִ ְלַאֲחָזָאה  אֹו  יָנא,  ּדִ ד  ְלֶמְעּבַ
ְלַגְווָנא  י  ּנֵ ּתַ ִאׁשְ ְלָהִכי,  ָאֵתי  ָלא  ּדְ ֲעָתא  ּוְבׁשַ ים.  ּדִ ַהּבַ

ִליחּוָתא, ָהִכי פּום ׁשְ יֵליהּ   ַאֲחָרא, ּכְ ֵני ֵחיזּו ּדִ ִאיּנּון   ׁשָ ּבְ
ין, ִאיהּו   ְלבּוׁשִ ּדְ ִגין  ּבְ ין,  ִלְלבּוׁשִ ין  ִמְלבּוׁשִ ֵני  ּתָ ְוִאׁשְ

ִאְתָלַבׁש   ּדְ ִאיּנּון  ְווִנין  ּגַ ה  ְוַכּמָ ָמאָלא,  ׂשְ ְסָטר  ּבִ ִדיר  ּתָ
ְטֵריּה. ַאְתָיין ִמּסִ הּו, ְוָכל ִאיּנּון ּדְ  ּבְ

ת   .238 ְנחֹׁשֶ ַמְרֵאה  ּכְ ִמְתַלבֵּ   -ַמְרֵאהּו  אן  ׁש  ּכָ
ת,   ְנחֹׁשֶ ֵהם טּוֵרי  ׁשֶ ְלבּוׁש  אֹותֹו  ָהֵרי  ּבְ ְקָרִאים  ּנִ ׁשֶ

ה ַלֲעׂשֹות ְמִדיָדה.  ת, ְוֶזה ֵהִביא ִמּדָ    ְנחֹׁשֶ
ַההּוא  .238 ׁש ּבְ ת, ָהָכא ִאְתָלּבַ ַמְרֵאה ְנחֹׁשֶ ַמְרֵאהּו ּכְ

ִאיּנּון ּדְ א  רכ''ט    (ר''ס ְלבּוׁשָ ע''א,  קל''ט  ע''א, 
ת ע''א) ְנחֹׁשֶ ִאְקרּוןטּוֵרי  ּדְ ו) ,  ת.   (זכריה  ְנחֹׁשֶ ָהֵרי 

ָחָתא.  ד ִמׁשְ  ְוָדא ַאְייֵתי ְמִדידּו, ְלֶמְעּבַ
ַהִּמָּדה) ֶזה .239 ה  (ְקֵנה  ׁשֶ ַהּקָ יצֹוץ  ַהּנִ ֵאינֹו 

ַהזֶּה   ֶנה  ַהּקָ יֹוֵצא  ם  ָ ִמׁשּ א  ֶאּלָ נּוז,  ְוַהּגָ ַהּנְֶעָלם 
ָאר  ְלמַ  ׁשְ ּנִ ׁשֶ אֹור  ִמּתֹוְך  ם  ְגׁשָ ּנִ ׁשֶ ה,  יצֹוץ  ּטָ ֵמַהּנִ

ק ְלמַ  ּלֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ּכְ ה,  ׁשֶ יר ַהּקָ ּפִ ַהּסַ ּתֹוְך  ְוֶנְחָקק  ְעָלה 
ה עֹוֵמד  ּדָ ן אֹותֹו ְקֵנה ַהּמִ ּנֹוֵצץ ְולֹא נֹוָדע. ְוַעל ּכֵ ׁשֶ

ה. עֹוֶמֶדת ְלַמּטָ ה ׁשֶ ּדָ ְמִדיַדת ַהּמִ  ּבִ
  

המ ַהאי .239 ּבּוִציָנא  דה)(קנה  ִאיהּו  ָלאו 
ינּוָתא ּדְ  ַקְרּדִ ן ַנְפַקתּדְ ּמָ א ִמּתַ ַהאי ָקֶנה    ָטִמיר ְוָגִניז, ֶאּלָ

ִמּבּוִציָנא  ִביק  ּתְ ִאׁשְ ּדְ ְנִהירּו  ִמּגֹו  ִליד  ִאְתּגְ ּדְ א,  ְלַתּתָ
ְוִאְתְגָלַפת  א,  ְלֵעיּלָ ָלַקת  ִאְסּתָ ד  ּכַ ינּוָתא,  ַקְרּדִ ּדְ

א, ְסִפי (רמ''ה ע''ב) ּגוֹ  ָנִציץ ְוָלא ִאְתְייַדע. ְוַעל ּדָ רּו ּדְ
ְמּדִ הַ  יָמא ּבִ ה ִאיהּו ַקּיְ ּדָ ָחָתא, הּוא ְקֵנה ַהּמִ ִמׁשְ ידּו ּדְ

א.  יָמא ְלַתּתָ ַקּיְ  ּדְ
ה,  .240 ּדָ ה, ְוִלְפָעִמים ַקו ַהּמִ ּדָ ְוִלְפָעִמם ְקֵנה ַהּמִ

ַלֲעׂשֹות   ה  ִמּדָ ְוַהּכֹל  ְוָקֶנה,  ִתיל  ּפְ ֶזה  ְוַעל 
ְיֶחְזֵקאל   (ָׁשם) ְמִדיָדה. ל  ׁשֶ ִדידֹות  ַהּמְ ל  ָהיּו ּכָ

וּ  ה,  ּדָ ַהּמִ ְקֵנה  אֹותֹו  ָהָיה ּבְ ַהּכֹל  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ה  ְבַמֲעׂשֵ
ה.  ּדָ ַקו ַהּמִ  ּבְ

  

ּוְלִזְמִנין .240 ה,  ּדָ ַהּמִ ְקֵנה  ע''א)  ּוְלִזְמִנין  ַקו   (רנ''ח 
ד   ָחָתא ְלֶמְעּבַ א ִמׁשְ ִתיל ְוָקֶנה, ְוכֹּלָ א ּפְ ה, ְוַעל ּדָ ַהִמּדָ

ְמִדידּו   (התם) ְמִדידּו, ל  ְיֶחְזֵקאל,  ּכָ ֲהָוה ּדִ ִאיהּו 
א ֲהוָ  ָנא ּכֹּלָ ּכְ ַמׁשְ ה, ּוְבעֹוָבָדא ּדְ ּדָ ַההּוא ְקֵנה ַהּמִ ה ּבְ

ה.  ַקו ַהִמּדָ  ּבְ
ִהיא   .241 ׁשֶ ה,  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ְמִדיָדה  אֹוָתּה  ּבְ ן,  ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ

ְתִחיל   ּמַ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ִתיל,  ַהּפְ אֹותֹו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ּדָ ַהּמִ ַקו 
ט, בְּ  ֵ ׁשּ ה  ְלִהְתּפַ ר ֶאָחד, ּוְבאֹוָתּה ִמּדָ ה ֶקׁשֶ ָכל ַאּמָ

ְך, ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ה.  ַאּמָ ְוִנְקָרא    (שמות  מֹוֵדד, 
ְוֹרַחב  כו) ֹאֶרְך,  זֶּה  ׁשֶ ה,  ַאּמָ ּבָ ִרים  ְוֶעׂשְ ֹמֶנה  ׁשְ

  

ַקו   .241 ִאיהּו  ּדְ א,  ְלַתּתָ ּדִ ְמִדידּו  ַההּוא  ּבְ ָנא,  ּכְ ַמׁשְ ּבְ
ַההּוא   ַגְווָנא ּדְ ה, ּכְ ָטא, ַהִמּדָ ְ ׁשּ ֵרי ְלִאְתּפַ ַכד ׁשָ ִתיל, ּדְ ּפְ

ְמִדיד,  ָחָתא  ִמׁשְ ּוְבַההּוא  ָרא,  ִקׁשְ ַחד  ה  ַאּמָ ָכל  ּבְ
ַאמָּ  ִרים ּבָ מֶֹנה ְוֶעׂשְ ְך, ׁשְ ה. ּוְבִגין ּכָ ָדא  ְוִאְקֵרי ַאּמָ ה, ּדְ
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ּום  ִמׁשּ ַאּמֹות,  ע  ַאְרּבַ ָכתּוב  ְולֹא  ה,  ַאּמָ ּבָ ע  ַאְרּבַ
ה ָהָיה מֹוֵדד ְלָכל ַצד.  ַאּמָ  ׁשֶ

ע  ִתיב ַאְרּבַ ה, ְוָלא ּכְ ַאּמָ ע ּבָ א ְופּוְתָיא ַאְרּבַ הּוא ַאְרּכָ
ִגין ָאָמה ְמִדיד ְלָכל ְסָטר.  ַאּמֹות, ּבְ  ּדְ

ִדיָדה   .242 ַהּמְ אֹור ָהֶעְליֹון, ׁשֶ ְוֶזה יֹוֵצא ִמּסֹוד ַהּמָ
ַמְעָלה ִנְמֵצאת.   ּלְ ִדיָדה ַהזֹּו ׁשֶ ה, ֵמַהּמְ ל ֶזה ְלַמּטָ ׁשֶ

ֵמאֹות  ַהּמְ  ַוֲחֵמׁש  ֶאֶלף  ה  ְקַטּנָ ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ִדיָדה 
ר ֶאֶלף ַאּמֹות, ְוַעל  ֵנים ָעׂשָ ְצָדִדים, ְוָכל ַצד ְוַצד ׁשְ

ַאּמָ  ן  ַאחַ ּכֵ זֶּה  ה  ׁשֶ ה  ַאּמָ ְואֹוָתּה  ן,  ֻכּלָ ּבְ הֹוֶלֶכת  ת 
ה  ַאּמָ עֹוד  ית  ּלֵ ְוִנְתּגַ ה  ּדָ ַהּמִ ַקו  ט  ֵ ׁשּ ִמְתּפַ מֹוֵדד, 

ָכל אֹוָתן ְמִדידֹות. ּומֹוֵדד, ְוֵכן   (ְׁשֵנים ָעָׂשר ֶאֶלף   ּבְ
ַאּמֹות ִמְתַּפֵּׁשט ַקו ַהִּמָּדה ְוִנְתַּגֵּלית ַאָּמה ּומֹוֵדד,  

ן ְמִדידֹות, ְוַעל ֶזה ַאָּמה ַאַחת הֹוֶלֶכת  ְוֵכן ְּבָכל אֹותָ 
 . ְּבֻכָּלם, ְוִהיא ַאָּמה ֶׁשּמֹוֶדֶדת ֶזה מֹוֶדֶדת ֶזה)

  

בוּ   ְוַהאי ָנְפָקא, .242 ְמִדידּו  ֵמָרָזא ּדְ א, ּדִ ְלֵעיּלָ ִציָנא ּדִ
ַכח. ְמִדידּו   ּתְ א ִאׁשְ ְלֵעיּלָ א ֵמַהאי ְמִדידּו ּדִ ַהאי ְלַתּתָ ּדְ

אֶ  א,  ְלַתּתָ ִסְטָרא ּדִ ְוָכל  ִסְטִרין,  ֵמָאה  ַוֲחֵמׁש  ֶלף 
ה ַחד ָאִזיל  א ַאּמָ ין, ְוַעל ּדָ ֵריָסר ַאְלֵפי ַאּמִ ְוִסְטָרא ּתְ

ְוהַ  הּו,  ֻכּלְ ַקו  ּבְ ט  ׁשַ ִאְתּפְ א,  ּדָ ְמִדיד  ּדִ ה  ַאּמָ הּוא 
ִאיּנּון  ָכל  ּבְ ְוֵכן  ּוְמִדיד,  ה  ַאּמָ ְלָייא  ְוִאְתּגַ ָחָתא  ִמׁשְ

ָחֵתי. תר ִמׁשְ קו  (ס''א  אתפשט  אמין  אלפי  יסר 
משחתא ואתגלייא אמה ומדיד וכן בכל אינון משחתי 
דא  דמדיד  אמה  וההוא  בכלהו  אזיל  חד  אמה  ועל 

 . מדיד דא)
ה   .243 ל ַאּמָ ה, הּוא ֹאֶרְך ׁשֶ ַאּמָ ִרים ּבָ ֹמֶנה ְוֶעׂשְ ׁשְ

ה  ה. ִנְמָצא ַאּמָ אֹוָתּה ַאּמָ ּבְ ע  ְוָהֹרַחב ַאְרּבַ ַאַחת, 
שְׁ  ִהיא  ׁשֶ מֹו ַאַחת  ּכְ ים.  ִליׁשִ ׁשְ ַנִים  ּוׁשְ ים  לֹׁשִ

ּנֱֶאַמר  ִלׁש ֲעַפר ָהָאֶרץ, ְוֵהם   (ישעיה מ) ׁשֶ ָ ׁשּ ְוָכל ּבַ
ַנִים,   ּוׁשְ ים  לֹׁשִ ִביִלים ׁשְ ׁשְ ַנִים  ּוׁשְ ים  לֹׁשִ ׁשְ ֶנֶגד  ּכְ
יֹּוְצִאים ִמְלַמְע   ָלה. ׁשֶ

  

ַחד  .243 ּדְ א,  ַאְרּכָ ִאיהּו  ה,  ַאּמָ ּבָ ִרים  ְוֶעׂשְ מֶֹנה    ׁשְ
ה  ַאּמָ ַכח,  ּתְ ִאׁשְ ה.  ַאּמָ ַההּוא  ּבְ ע  ַאְרּבַ ּופּוְתֵיּה  ה,  ַאּמָ

ְדאַ  ָמה  ּכְ ים.  ִליׁשִ ׁשְ ּוְתֵרין  ָלִתין  ּתְ ִאיהּו  ּדְ ּתְ  ַחד 
מ) ָאֵמר ְוִאיּנּון  (ישעיה  ָהָאֶרץ,  ֲעַפר  ִליׁש  ָ ׁשּ ּבַ ְוָכל 

א. ָנְפִקין ִמְלֵעיּלָ ִביִלין ּדְ  ל''ב, ָלֳקֵבל ל''ב ׁשְ
ִדיָדה ַהזֹּו, ְוַכאֲ  .244 ּמְ ת ָהֹאֶרְך ּבַ ית ִמּדַ ר ַנֲעׂשֵ ׁשֶ

ַבע   ְוָכל ַצד ׁשֶ ָעה ְצָדִדים אֹותֹו ָהֹאֶרְך.  ִהיא ַאְרּבָ
לְּ  ָעה ַאּמֹות, ׁשֶ ַבע ַאּמֹות ְלַאְרּבָ ָכְך עֹולֹות אֹוָתן ׁשֶ

ַבע, ׁשֶ ל  ׁשֶ סֹוד  ּבְ ֵהם   (ּוִמְּתחּוִמים) ְצָדִדים  ׁשֶ
הֵ  מֹוֶנה ׁשֶ ִרים ּוׁשְ ַבע הּוא  ֶעׂשְ ֶ ׁשּ ּום ׁשֶ ֹאֶרְך, ִמׁשּ ם ּבָ

ַנִים  ּוׁשְ ים  לֹׁשִ ׁשְ אֹוָתם  ְוָכל  ּכֹל.  ּבַ ֶעְליֹון  סֹוד 
בַ  ׁשֶ לּוִלים ּבְ ִביִלים ּכְ דֹוׁש. ׁשְ ם ַהּקָ ֵ סֹוד ַהׁשּ  ע, ּבְ

  

ַהאי ְמִדידּו,  .244 א ּבְ ַאְרּכָ ָחָתא ּדְ ְוַכד ִאְתָעִביד ִמׁשְ
ע ִסְטִרין ַההּוא אַ  ין,  ִאיהּו ַאְרּבַ א. ְוָכל ִסְטָרא ז' ַאּמִ ְרּכָ

ִסְטִרין,   ע  ְלַאְרּבַ ין,  ַאּמִ ְבָעה  ׁשִ ִאיּנּון  ַסְלָקן  ְלָהִכי  ּדִ
ַבע, ׁשֶ ּדְ ָרָזא  ומ(ס''  ּבְ ַמְנָיא   תחומין)א  ּתְ ִאיּנּון  ּדְ

ָרָזא   ִאיהּו  ַבע  ׁשֶ ּדְ ִגין  ּבְ א,  ַאְרּכָ ּבְ ִאיּנּון  ּדְ ִרים  ְוֶעׂשְ
א. ְוָכל אִ  כֹּלָ ָאה ּבְ ִליָלן ִעּלָ ִביִלין ּכְ ָלִתין ּוְתֵרין ׁשְ יּנּון ּתְ

א.  יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ָרָזא ּדִ ַבע, ּבְ ׁשֶ  ּבְ
מִ  .245 תּוב  ּכָ ֲהֵרי  ּתֹאַמר,  ְלָכל  ְוִאם  ַאַחת  ה  ּדָ

ב    -ַהְיִריעֹת   ּגַ ַעל  ַאף  ַאַחת,  ה  ִמּדָ זֹּו  ׁשֶ אי  ַוּדַ
ה, ְוֶזה ַאַחר ֶזה, וְ  ה ַאַחר ַאּמָ ָטה ַאּמָ ְ ׁשּ ִהְתּפַ ַהּכֹל ׁשֶ

סֹוד ִלְהיֹות   (ִמּסֹוד) ּבְ א,  ּבָ ֶזה  ָהֶעְליֹון  אֹור  ַהּמָ
ה ַאַחת.  ה ִמּדָ  ַמְעָלה ּוַמּטָ

  

יָמא, ָהא כְּ  .245 ה ַאַחת לְ ְוִאי ּתֵ ָכל ַהְיִריעֹות.  ִתיב ִמּדָ
ה  ַאּמָ ט  ַ ׁשּ ִאְתּפָ ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ִאיהּו,  ַאַחת  ה  ִמּדָ אי  ַוּדַ

ָרָזא ּבְ א  ְוכֹּלָ א,  ּדָ ַתר  ּבָ ְוָדא  ה,  ַאּמָ ַתר  (ס''א   ּבָ
א  מרזא) ֵעיּלָ ְלֶמֱהֵוי  ַאְתָיא,  ָקא  א  ְלֵעיּלָ ּדִ בּוִציָנא  ּדְ

ָחָתא ֲחָדא.  א ִמׁשְ  ְוַתּתָ
ּום  .246 ִמׁשּ ְיֵתָרה,  ה  ָ ְקֻדׁשּ ּבִ ִהיא  ׁשֶ ה  ּדָ ַהּמִ ְוזֹוִהי 

ִהיא  ׁשֶ זֹו  ַעל  ְלַכּסֹות  ִהיא  ׁשֶ ַאֶחֶרת  ה  ִמּדָ יֵּׁש  ׁשֶ
ה ַכּסָ ּמְ ה ַאֶחֶרת ׁשֶ ִמּדָ ֲהֵרי ּבְ ְפִנים. ׁשֶ ַעל ֶזה עֹוֶלה    ּבִ

  
ה יַ  .246 ָ ְקדּוׁשּ ִאיהּו ּבִ ָחָתא ּדְ ִגין  ְוָדא ִאיהּו ִמׁשְ יר, ּבְ ּתִ

ִאיִהי  א ּדְ ִאיִהי ְלַחְפָיא ַעל ּדָ ָחָתא ַאֲחָרא, ּדְ ִאית ִמׁשְ ּדְ
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ּוִבְפִנים   ע,  ְוַאְרּבַ ים  לֹׁשִ ׁשְ ּבֹון  ְלֶחׁשְ ּבֹון  ֶחׁשְ ּבַ
ּבֹון ִים,  ְלֶחׁשְ ּתַ ּוׁשְ ים  לֹׁשִ ֶזה   ׁשְ ַעל  ְלַכּסֹות  (ֶׁשִהיא 

ְבֶחְׁשּבֹון, ְּבֶחְׁשּבֹון ְׁש�ִׁשים   ְלִבְפִנים ְועֹוָלה  ֶׁשִהיא 
ּו ְׁש�ִׁשים  ְלֶחְׁשּבֹון  ּוְלַבחּוץ  ְוֶזהּו   ְׁשַּתִים)ְוַאְרַּבע, 

ִים ְלִבְפִנים   ּתַ ים ּוׁשְ לֹׁשִ ה ֶזה ַעל ֶזה, ׁשְ ַכּסֶ ּמְ סֹוד ׁשֶ
עשְׁ   - ְוַאְרּבַ ים  עֹוֵמד   לֹׁשִ הּוא  ּוְׁשַּתִים  (ְׁש�ִׁשים 

חּוץ. ִּבְפִנים, ְׁש�ִׁשים ְוַאְרַּבע הּוא עֹוֵמד)  ּבַ

ָקא    ְלגֹו. א, ָסּלְ א ַעל ּדָ ַחְפּיָ ָחָתא ַאֲחָרא ּדְ ִמׁשְ ָהא ּבְ ּדְ
בָּ  חּוׁשְ ּבְ ָנא  ּבָ חּוׁשְ ל''בּבְ ן  ּבָ חּוׁשְ ּבְ ּוְלָגאו  ד''ל,  (ס''א   ן 

בח וסלקא  לגו  דאיהי  דא  על  דחפיא  ושבנא, דאיהי 
(דף  ְוָדא ִאיהּו ָרָזא בחושבן ד''ל ולגאו בחושבן ל''ב)

א   רל''ג ע''ב) ּדָ ַחְפָיא  לְ ּדְ ל''ב  א,  ּדָ (ל''ב   גֹו, ד''לַעל 
 ְלַבר.  איהו קיימא לגו, ד''ל איהו קיימא)

ה   .247 ִהיא ְקדֹוׁשָ ה ִראׁשֹוָנה, ׁשֶ ֲהֵרי ִמּדָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ֵהם שֵׁ  ים, ׁשֶ ְגָוִנים ְקדֹוׁשִ ָמן ּבִ ָזר ּוְתֵכֶלת ְוַאְרּגָ ׁש ָמׁשְ

ְוָכל ים,  ְקדֹוׁשִ ָוִנים  ּגְ ֵאּלּו  ִני,  ׁשָ ּבֹונֹו   ְותֹוַלַעת  ֶחׁשְ
ִניָּה,   ׁשְ ה  ּוִמּדָ ִים.  ּתַ ּוׁשְ ים  לֹׁשִ ׁשְ ּבֹון  ְלֶחׁשְ עֹוֶלה 

ַלח ִהיא  ּבֹון ׁשֶ ְלֶחׁשְ עֹוָלה  ֶזה,  ַעל  ְלַכּסֹות  ּוץ 
סֹוד ְוֶזהּו  ע,  ְוַאְרּבַ ים  לֹׁשִ תּוב  ׁשְ (תהלים   ַהּכָ

ֵטהּו ה'.  מא) יֹום ָרָעה ְיַמּלְ ל ּבְ יל ֶאל ּדָ ּכִ ֵרי ַמׂשְ ַאׁשְ
יֹום ֵטהּו ה'.  ּבְ ׁש ְיַמּלְ  ָרָעה ַמּמָ

  

א   .247 יׁשָ ַקּדִ ִאיהּו  ּדְ ַקְדָמָאה,  ָחָתא  ִמׁשְ ָהא  ּדְ ִגין  ּבְ
ְוַאְרגָּ  ּוְתֵכֶלת  ָזר  ָמׁשְ ׁש  ׁשֵ ִאיּנּון  ּדְ ין,  יׁשִ ַקּדִ ְגָווִנין  ָמן  ּבִ

יֵליּה  ן ּדִ ּבָ ין, ְוָכל חּוׁשְ יׁשִ ְווִנין ַקּדִ ּגַ ין  ִני, ִאּלֵ ְותֹוַלַעת ׁשָ
ְלַבר ַסלְּ  ִאיהּו  ּדְ ְנָייָנא  ּתִ ָחָתא  ּוִמׁשְ ל''ב.  ן  ּבָ ְלחּוׁשְ ָקא 

א, ִאיהִ  ן ד''ל. ְוָדא ִאיהּו ְלַחְפָייא ַעל ּדָ ּבָ ָקא ְלחּוׁשְ י ַסּלְ
יב, ְכּתִ ּדִ מא) ָרָזא  ל ַאׁשְ  (תהלים  ּדָ ֶאל  יל  ּכִ ַמׂשְ ֵרי 

טֵ  ׁש, ְיַמּלְ יֹום ָרָעה ַמּמָ ֵטהּו ְיָי'. ּבְ יֹום ָרָעה ְיַמּלְ  הּו ְיָי'.ּבְ
ים   .248 לֹׁשִ ׁשְ סֹוד  הּוא  ׁשֶ ִלְפִנים,  ּבֹון  ַהֶחׁשְ סֹוד 

תּוב?   ּכָ ַמה  חּוץ  ּבַ ל  ׁשֶ ּבֹון  ֶחׁשְ ּוְבאֹותֹו  ִים.  ּתַ ּוׁשְ
ְיִריעֹ ים.  ִעזִּ ְיִריעֹת  יָת  ים? ְוָעׂשִ ִעזִּ ה  ָלּמָ ים,  ִעזִּ ת 

סֹוד ַהּקֶֹדשׁ  ּלֹו, ָלֵתת ָמקֹום ּבְ ֶון ׁשֶ א ַהּסֹוד ַהּגָ , ֶאּלָ
תּוב ּכָ אי.  ַוּדַ ים  ִעזִּ ְיִריעֹת  ְך  ּכָ ּום  ֶאל   (שיר ו) ּוִמׁשּ

ְרׁשּוָה, ֲאָבל ָמה ֱאגֹוז  י ְוגֹו', ֲהֵרי ּפֵ ַנת ֱאגֹוז ָיַרְדּתִ ּגִ
יָפה   ּקִ ּמַ ׁשֶ ה  ְקִלּפָ לֹו  ְוַהּמַֹח  יֵׁש  ַהּמַֹח,  ֶאת  ה  ּוְמַכּסָ

ל ֹקֶדׁש   ָבר ׁשֶ ָכל ּדָ ְך ּבְ ְפִנים, ַאף ּכָ ה  ַהּקְ   -ִמּבִ ָ ֻדׁשּ
ֶזה   ְוסֹוד  חּוץ.  ּבַ ָהַאֵחר  ד  ְוַהּצַ ְפִנים,  (חבקוק   -ּבִ

ן ִנְקָרא ֱאגֹוז,  א) יק. ְוַעל ּכֵ ּדִ יר ֶאת ַהּצַ ע ַמְכּתִ ָרׁשָ
ְרׁשּוָה.   ַוֲהֵרי ּפֵ

  

ּוְבַההּוא  .248 ָרָזא ל''ב.  ִאיהּו  ּדְ ְלגֹו,  ָנא  ּבָ חּוׁשְ ּדְ ָרָזא 
וְ  ִתיב,  ּכְ ַמה  ְלַבר,  ּדִ ָנא  ּבָ ים. חּוׁשְ ִעּזִ ְיִריעֹות  יָת  ָעׂשִ

יֵליּה, ּדִ ַגְווָנא  ּדְ א ָרָזא  ים. ֶאּלָ ִעּזִ ים, ֲאַמאי  ִעּזִ  ְיִריעֹות 
ךְ  ּכָ ּוְבִגין  א,  קּוְדׁשָ ּדְ ָרָזא  ּבְ א  ּדּוְכּתָ ְיִריעֹות   ְלֵמיַהב 

ִתיב ּכְ אי.  ַוּדַ ים  ו) ִעּזִ השירים  ֱאגֹוז   (שיר  ת  ּנַ ּגִ ֶאל 
אּוְקמ ָהא  ְוגֹו',  י  ֵליּה ָיַרְדּתִ ִאית  ֱאגֹוז  ַמה  ֲאָבל  ּוָה, 

סָ  ֲחָרא ְוַחְפָייא ַעל מֹוָחא, ּומֹוָחא ְלגֹו, אּוף ְקִליָפה, ּדְ
ְוִסְט  ְלגֹו,  ה  ָ ְקדּוׁשּ א,  קּוְדׁשָ ּדְ ה  ִמּלָ ָכל  ּבְ ָרא ָהִכי 

א, יר ֶאת   (חבקוק א) ַאֲחָרא ְלַבר. ְוָרָזא ּדָ ע ַמְכּתִ ָרׁשָ
א ִאְקֵרי ֱאגוֹ  ִדיק. ְוַעל ּדָ  ז, ְוָהא אּוְקמּוָה.ַהּצַ

חּוץ   .249 ּבַ ׁשֶ אֹותֹו  ּבְ ּוְרֵאה,  ַמה    - ּבֹא  ל  ּכָ
ְתַמֲעִטים  ּמִ ׁשֶ ֶהָחג,  ֵרי  ּפָ ְוִסיָמְנָך  ּגֹוֵרַע.  ּמֹוִסיף,  ֶ ׁשּ

תּוב, ְוֶאת  ְוהֹוְלִכים. ַאף   ְפִנים ּכָ ּבִ ֶ ַמה ׁשּ ם, ּבְ אן ּגַ ּכָ
 ֶ ר ְיִריעֹת. ּוְבַמה ׁשּ ה ֶעׂשֶ ֲעׂשֶ ן ּתַ ּכָ ׁשְ תּוב,  ַהּמִ חּוץ ּכָ ּבַ

ְוָגַרע  אֹוִתיֹּות  הֹוִסיף  ְיִריעֹת.  ֵרה  ֶעׂשְ י  ּתֵ ַעׁשְ
חֶ  הֹוִסיף  ּבֹון.  ְוָגַרעֵמַהֶחׁשְ ּבֹון  הֹוִסיף  (אֹוִתּיֹות) ׁשְ  .

כָּ  ּבֹון, ׁשֶ ֹאֶרְך ַהְיִריָעה ָהַאַחת  (שמות כו) תּובֶחׁשְ
ַהְיִריָעה ה  ַאּמָ ּבָ ע  ַאְרּבַ ְוֹרַחב  ה  ַאּמָ ּבָ ים  לֹׁשִ . ׁשְ

ים  לֹׁשִ ׁשְ ּבֹון  ְלֶחׁשְ עֹוֶלה  ּבֹון,  ְלֶחׁשְ עֹוֶלה  ּוְכׁשֶ
כָ  ּבְ ֵאין  ׁשֶ ע,  מֹו אֹותֹו ְוַאְרּבַ ּכְ ָהעִֹני  ִמיֵני  אֹוָתם  ל 

  

ְלַבר,   .249 ַההּוא ּדִ א ֲחֵזי, ּבְ ַרע,  ּתָ ּגָ אֹוִסיף  ל ַמה ּדְ ּכָ
ִמְתָמֲעִטין ְוָאְזִלין. אּוף ָהָכא ָנֵמי, ְוִס  ֵרי ֶהָחג, ּדְ יָמִניְך ּפָ

או ְלּגָ ָמה ּדִ כָּ  (קס''ד ע''ב)  ּבְ ׁשְ ִתיב, ְוֶאת ַהּמִ ה  ּכְ ֲעׂשֶ ן ּתַ
ֵרה  ֶעׂשְ י  ּתֵ ַעׁשְ ִתיב,  ּכְ ְלַבר  ּדִ ָמה  ּבְ ְיִריעֹות.  ר  ֶעׂשֶ

ָנא ְיִריעֹות. אֹוִסיף ַאְתוָ  ּבָ ָנא. אֹוִסיף חּוׁשְ ּבָ ון ְוָגַרע ֵמחּוׁשְ
יב,(אתוון)  ְוָגַרע ְכּתִ ּדִ ָנא,  ּבָ חּוׁשְ אֹוִסיף  (שמות   , 

וְ  כו) ה  ַאּמָ ּבָ ים  לׁשִ ׁשְ ָהַאַחת  ַהְיִריָעה  רַֹחב  אֶֹרְך 
ָנא, ָסִליק   ּבְ ה ַהְיִריָעה. ְוַכד ָסִליק ְלחּוׁשְ ַאּמָ ע ּבָ ַאְרּבַ

לֵ  ''ל. ּדְ ן ּדַ ּבָ ַההּוא ְלחּוׁשְ נּוָתא, ּכְ ָכל ִאיּנּון ִזיֵני ִמְסּכְ ית ּבְ
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כָּ  ּום  ּוִמׁשּ ''ל.  ּדַ ְקָרא  ּנִ ּבֹון  ׁשֶ ְלֶחׁשְ עֹוֶלה  ׁשֶ ּכְ ְך, 
רֹון. ִחּסָ  יֹוֵתר, עֹוֶלה ּבְ

לְ  ָסִליק  ד  ּכַ ְך  ּכָ ּוְבִגין  ''ל,  ּדַ ִאְקֵרי  יר,  ּדְ ַיּתִ ָנא  ּבְ חּוׁשְ
ְגִריעּו.  ָסִליק ּבִ

הוּ  .250 ּבֹוןּוְכׁשֶ ֶחׁשְ ּבַ ּגֹוֵרַע  עֹוֶלה (ּגֹוֵרַע) א   ,
ּתַ  ים ּוׁשְ לֹׁשִ ל ׁשְ עֹוֶלה ְלסֹוד ׁשֶ ֲעִליָּה, ׁשֶ ֵהם  ּבַ ִים, ׁשֶ

דֹושׁ  ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ ְוהּוא סֹוד  ָהֱאמּוָנה,  ל  ּכָ ְוָלֵכן  סֹוד   .
ּגֹוֵרַע   ְוֶזה  ְוגֹוֵרַע,  עֹוֶלה  ֶזה  ּגֹוֵרַע.  ְוֶזה  עֹוֶלה  ֶזה 

 ים, ְוֶזה ַלחּוץ.ְועֹוֶלה. ֶזה ִלְפנִ 
  

ָנא .250 ּבָ חּוׁשְ ַרע ּבְ ְסִליקּו, (גרע) ְוַכד ִאיהּו ּגָ , ָסִליק ּבִ
ָסִליק   ָרָזאּדְ ִאיהּו  ּדְ ל''ב,  ּדְ ְמֵהיְמנּוָתא,   ְלָרָזא  ָכל  ּדְ

א ָסִליק, ְוָדא   א, ּדָ א, ְוַעל ּדָ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ְוִאיהּו ָרָזא ּדִ
א ָסִליק ְוָגַרע. ְוָדא ַרע. ּדָ א ְלגֹו. ְוָדא    ּגָ ַרע ְוָסִליק. ּדָ ּגָ

 ְלַבר.
ּומוֹ  .251 ט  ֵ ׁשּ ְלִהְתּפַ ַמְתִחיל  ַהזֶּה  ה  ּדָ ַהּמִ ֵדד ַקו 

תּוב ּכָ ׁשֶ ים,  ָרׁשִ ַלּקְ ה  ּדָ לו) ַהּמִ ֶאת  (שמות  ַויַַּעׂש 
ֵהם   ְוֵאּלּו  עְֹמִדים.  ים  ּטִ ׁשִ ֲעֵצי  ן  ּכָ ׁשְ ַלּמִ ים  ָרׁשִ ַהּקְ
ים  ּטִ ׁשִ ֲעֵצי  תּוב  ּכָ ׁשֶ ְרׁשּוָה,  ּפֵ ַוֲהֵרי  ָרִפים,  ְ ַהׂשּ סֹוד 

ָרִפים עְֹמִדים. (ישעיה ו) עְֹמִדים, ְוָכתּוב  ׂשְ
  

ַק  .251 ַהִמּדָ ַהאי  ּוְמִדיד  ו  ָטא,  ׁשְ ְלִאְתּפַ ֵרי  ׁשָ ה, 
יבִמׁשְ  ְכּתִ ּדִ ים,  ָרׁשִ ַלּקְ לו) ָחָתא  ֶאת   (שמות  ַעׂש  ַוּיַ

ִאיּנּון  ין  ְוִאּלֵ עֹוְמִדים,  ים  ּטִ ׁשִ ֲעֵצי  ן  ּכָ ַלִמׁשְ ים  ָרׁשִ ַהּקְ
ים  ּטִ ׁשִ ֲעֵצי  יב  ְכּתִ ּדִ אּוְקמּוָה,  ְוָהא  ָרִפים,  ׂשְ ּדִ ָרָזא 

ָרִפים עֹוְמִדים.  (ישעיה ו) יבעֹוְמִדים, ּוְכִת   ׂשְ
ַהזֹּו   .252 ה  ּדָ ַהּמִ ֹאֶרְך    -ְמִדיַדת  ַאּמֹות  ר  ֶעׂשֶ

ר  ֶעׂשֶ תּוב  ּכָ אן  ּכָ ה.  ָהַאּמָ ַוֲחִצי  ה  ְוַאּמָ ֶרׁש  ַהּקָ
לֹׁש   לֹׁש ׁשָ ה. ֵאּלּו ׁשָ ַאּמָ ר ּבָ ַאּמֹות, ְולֹא ָכתּוב ֶעׂשֶ

ֹוֶרה עֲ  ׁשּ ע, ְוֶאָחד ׁשֶ ׁשַ ֵהן ּתֵ לֹׁש ׁשֶ הּו רּוַח  ֵליֶהם, ְוזֶ ׁשָ
ֹוָרה ֲעֵליֶהם.  ׁשּ  ַאַחת ׁשֶ

  

ֶרׁש  .252 ר ַאּמֹות אֶֹרְך ַהּקָ א, ֶעׂשֶ ָחָתא ּדָ ִמׁשְ ְמִדידּו ּדְ
ְוָלא  ַאּמֹות,  ר  ֶעׂשֶ ִתיב  ּכְ ָהָכא  ה.  ָהַאּמָ ַוֲחִצי  ה  ְוַאּמָ
ִאיּנּון  ּדְ ַלת,  ּתְ ַלת  ּתְ ַלת  ּתְ ין  ִאּלֵ ה.  ַאּמָ ּבָ ר  ֶעׂשֶ ִתיב  ּכְ

ׁשַ  ׁשַ ּתֵ ּדְ ְוַחד  ֲחָדא  ע,  רּוָחא  ִאיהּו  ְוָדא  ָעַלְייהּו,  ְרָיא 
ְרָיא ָעַלְייהּו. ׁשַ  ּדְ

ְוֶזהּו  .253 ה,  עּור ָהַאּמָ ה הּוא ׁשִ ּמָ ּכַ ַוֲהֵרי ָאַמְרנּו 
עּור   ִ ַהׁשּ ְולֹא    -סֹוד  עֹוִלים  ׁשֶ ָוֵחִצי,  ֵרה  ֶעׂשְ ַאַחת 

ָהאֹוַפנִּ  ֵמאֹוָתם  ּגֹוְרִעים  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ים.  עֹוִלים, 
ִרים, ּוֵפְרׁשוּ  ֶעׂשְ ְוֵהם  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָבה  ְרּכָ ַהּמֶ סֹוד  ּבְ ָה 

עֹוִלים ְלסֹוד   ר ְלַצד ֶזה, ַעד ׁשֶ ְוֶעׂשֶ ר ְלַצד ֶזה  ֶעׂשֶ
ַהּקֶֹדׁש  ְך עֹוֶלה סֹוד  ּכָ ְוַאַחר  ָהֶעְליֹוִנים.  ָרִפים  ְ ַהׂשּ

ִמְתעֹוְרִרים ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ אֹותֹו  (ִנְפָּגִׁשים) ַעד  סֹוד  ּבְ
יַהבְּ  ַהּתִ ּבֹו ִריַח  יֵׁש  ֲחִצי  ְוָלֵכן  ֲארּוָה,  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ כֹון, 

ֵלמּות.  לֹא ׁשְ  ּבְ

  

ְוָדא   .253 ה.  ַאּמָ ּדְ יעּוָרא  ׁשִ ִאיהּו  ָמה  ּכַ ַאָמָרן,  ְוָהא 
ְוָלא  ִקין,  ַסּלְ ּדְ א,  ּוַפְלּגָ ְסֵרי  ַחד  יעּוָרא  ׁשִ ּדְ ָרָזא  ִאיהּו 

ֵמִאיּנוּ  ַגְרִעין  ּדְ ִגין  ּבְ ִקין,  ים.ַסּלְ ָרָזא    ן אֹוַפּנִ ּבְ ְואּוְקמּוָה 
ר,  ִרין, ְלַהאי ִסְטָרא ֶעׂשֶ א, ְוִאיּנּון ֶעׂשְ יׁשָ ְרִתיָכא ַקּדִ ּדִ
ָרִפים   ׂשְ ּדִ ְלָרָזא  ִקין  ַסּלְ ּדְ ַעד  ר,  ֶעׂשֶ ִסְטָרא  ּוְלַהאי 
ַעד  א,  קּוְדׁשָ ּדְ ָרָזא  ָסִליק  ּוְלָבַתר  ִאין.  ִעּלָ

ֲערוּ  ַאּתְ הוּ  (ס''א דאתעדו)  ּדְ ּלְ ָרזָ ּכֻ ִריַח א ּדְ , ּבְ ַההּוא ּבָ
ָלא  יּה ּבְ ַלג ִאית ּבֵ א ּפְ אּוְקמּוָה, ְוַעל ּדָ ָמה ּדְ יכֹון, ּכְ ַהּתִ

ִלימּו.   ׁשְ
ֵהם   .254 ים  ְקָרׁשִ ִרים  ְלֶעׂשְ ַהזֹּו,  ה  ּדָ ַהּמִ סֹוד 

ְמִדיָדה  ּבִ עֹוֵמד  ֶזה  ְוָכל  ים,  לֹׁשִ ּוׁשְ ָמאַתִים 
ל חֶ  ּבֹון, ְוָכְך עֹוֶלה ּכָ ֶחׁשְ יּ ּבְ ּבֹון ׁשֶ ִדיָדה  ׁשְ ֹוֵצא ֵמַהּמְ
ָרִפים. ְ סֹוד אֹוָתם ַהׂשּ  ַהזֹּו ּבְ

  
ין ִאיּנּון ָמאָתן  .254 ּפִ ִרין ּדַ ָחָתא, ְלֶעׂשְ ַהאי ִמׁשְ ָרָזא ּדְ

ְוָהִכי   ָנא,  ּבָ חּוׁשְ ּבְ ידּו  ְמּדִ ּבִ יָמא  ַקּיְ ַהאי  ְוָכל  ּוְתָלִתין. 
ָנְפָקא ֵמַהאי ְמִד  ן ּדְ ּבָ ל חּוׁשְ ָרָזאָסִליק ּכָ ִאיּנּון   ידּו ּבְ ּדְ

ָרִפים.   ׂשְ
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סֹודֹות  .255 ֵהם  ׁשֶ ָאַמְרנּו,  ׁשֶ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְיִריעֹות 
ְרׁשּוהָ  ּפֵ ַוֲהֵרי  ַמִים,  ָ ַהׁשּ סֹוד  (תהלים   ֶעְליֹוִנים, 

אֹותֹו  קד) ּבְ ֶזה  ל  ׁשֶ ְוַהּסֹוד  ְיִריָעה.  ּכַ ַמִים  ׁשָ נֹוֶטה 
ְיִריעֹות ְויֵׁש  ָאַמְרנּו.  ׁשֶ ּבֹון  ָאַמְרנוּ   ֶחׁשְ סֹוד    ׁשֶ ּבְ

סֹוד   ּבְ הּוא  ְוַהּכֹל  ַאֵחר,  סֹוד  ּבְ ְיִריעֹות  ְויֵׁש  ֶאָחד, 
ָחְכָמה   ָלַדַעת  ֵדי  ּכְ הּוא  ַהּכֹל  ן  ּכֵ ְוַעל  ַמְעָלה.  ּלְ ׁשֶ
ַמְבִחין  ן  ּכֵ ְוַעל  ְוָדָבר.  ָבר  ּדָ ְוָכל  ְוַצד  ַצד  ל  ּכָ ל  ׁשֶ

ּוֵבי ַהָחְכָמה  סֹוד  ין  ּבֵ ְלַרע,  טֹוב  ין  ּבֵ ָבר  ָאָדם  ּדָ ן 
אֵ  ִדיָדה ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ָחְכָמה. ּוְבסֹוד ַהּמְ ינֹו עֹוֵמד ּבְ

ה ְצָדִדים הּוא. ַכּמָ ֵאר ּבְ  ֲהֵרי ִנְתּבָ

  

ִאין.  .255 ִעּלָ ָרִזין  ִאיּנּון  ּדְ ַאָמָרן  ּדְ ָנא  ּכְ ַמׁשְ ּדְ ְיִריעֹות 
אּוְקמּוָהא ְוָהא  א  ַמּיָ ׁשְ ּדִ קד) ָרָזא  נֹוֶטה  (תהלים 

יְ  ַמִים ּכַ ָקָאַמָרן.  ִריָעה. ְוָרזָ ׁשָ ן ּדְ ּבָ ַההּוא חּוׁשְ ַהאי ּבְ א ּדְ
ָרָזא   ּבְ ְיִריָען  ְוִאית  ֲחָדא  ָרָזא  ּבְ ָקָאַמָרן  ּדְ ְיִריָען  ְוִאית 
א  ּכֹּלָ א  ּדָ ְוַעל  א.  ְלֵעיּלָ ּדִ ָרָזא  ּבְ ִאיהּו  א  ְוכֹּלָ ַאֲחָרא, 
ְוָכל   ְוִסְטָרא,  ִסְטָרא  ָכל  ּדְ ָחְכְמָתא,  ע  ְלִמְנּדַ ִאיהּו 

ּוִמלָּ  ה  ין ַטב ְלִביׁש,  ִמּלָ ּבֵ ָנׁש  ר  א ַאְבִחין ּבַ ְוַעל ּדָ ה. 
ָחְכְמָתא.   יָמא ּבְ ָלא ַקּיְ ה ּדְ ָחְכְמָתא, ּוֵבין ִמּלָ ין ָרָזא ּדְ ּבֵ
ִסְטִרין   ה  ַכּמָ ּבְ ַמר  ִאּתְ ָהא  ַקְדָמָאה,  ְמִדידּו  ּדִ ּוְבָרָזא 

 ִאיהּו.
בְּ  .256 עֹוֵמד  ׁשֶ ָהָארֹון  סֹוד  ַהזֶּה  ּבֹון  ַהּסֹוד  ֶחׁשְ

הּוא נֹוֵטל ּומִ  ֶ ה ׁשּ יֵּׁש  ִמּמַ ֶ ה ׁשּ ל ּוִמּמַ הּוא ְמַקּבֵ ה ׁשֶ ּמַ
ֵני ְצָדִדים, ְולֹוֵקַח   הּוא ׁשְ ל? ׁשֶ ה הּוא ְמַקּבֵ ּבֹו. ּוִמּמַ
ַצד ֶזה   ּבְ ה ִהיא  ְך ַאּמָ ּכָ ְוַעל  ֵני ְצָדִדים.  ׁשְ ֵמאֹוָתם 

ה   וּ ְוַאּמָ ּוִמׁשּ ּנּו.  ִמּמֶ ַוֲחִצי  ֶזה,  ַצד  ְך,ּבְ ּכָ (שמות   ם 
ְצָדִדים,   כה) ֵני  ְ ִמׁשּ ַתִים  ַאּמָ ָאְרּכֹו.  ָוֵחִצי  ַתִים  ַאּמָ

ה  ַאּמָ ּוַבּגַֹבּה  ֹרַחב  ּבָ ֹאֶרְך.  ּבָ ֶזה  ֲהֵרי  ּלֹו,  ׁשֶ ַוֲחִצי 
יִָּמין  מֹו ׁשֶ ּכְ ּנֹוֵטל  ָוֵחִצי, ֶאָחד ֵמאֹותֹו ַצד יֹוֵתר, ׁשֶ

מֹ  ֲהֵרי ֵאין ׁשוֹ ּוׂשְ ּלֹו. ׁשֶ א  אל, ַוֲחִצי ׁשֶ ָבר ֶאּלָ ֶרה ַהּדָ
וּ  ּוִמׁשּ ָבר,  ּדָ ּבֹון,  ַעל  ְוֶחׁשְ ּבֹון  ֶחׁשְ ָכל  ּבְ ֲחִצי  ְך  ּכָ ם 

סֹוד   ּבְ ְועֹוֵמד  ֵמַהּכֹל  ל  ְמַקּבֵ ָהָארֹון  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ
ל ַהּכֹל.  ּבֹון ׁשֶ  ַהֶחׁשְ

  

ה  .256 ָנא, ִמּמָ ּבָ חּוׁשְ ָקִאים ּבְ ֲארֹוָנא ּדְ א ָרָזא ּדַ ָרָזא ּדָ
ִאיהּו נָ  יּה, ּדְ ִאית ּבֵ ה ּדְ יל, ּוִמּמָ ִאיהּו ַקּבִ ה ּדְ ִטיל, ּוִמּמָ

ִאיהּו   ה  ְוָנִטיל ּוִמּמָ ִסְטִרין,  ֵרין  ּתְ ִאיהּו  ּדְ ל:  ְמַקּבֵ
ע''א) ֵמִאיּנּון רל''ד  ַאמָּ  (דף  א  ּדָ ְוַעל  ִסְטִרין.  ֵרין  ה ּתְ

יֵליּה.  א ּדִ א, ּוַפְלּגָ ִסְטָרא ּדָ א, ְוַאָמה ּבְ ִסְטָרא ּדָ ִאיהּו ּבְ
ֵרין ִסְטִרין,   ְך ַאָמַתִים ָוֵחִצי ָאְרּכֹו, ַאָמַתִים ִמּתְ ּוְבִגין ּכָ

ה וּ  ַאּמָ ְורּוָמא,  פּוְתָיא  ּבְ א.  ַאְרּכָ ּבְ ַהאי  יֵליּה,  ּדִ א  ַפְלּגָ
יר,   ַיּתִ ִסְטָרא  ֵמַההּוא  ַחד  ַגְווָנא ָוֵחִצי,  ּכְ ָנִטיל  ָקא  ּדְ

ּדְ  יֵליּה.  ּדִ א  ּוַפְלּגָ ָמאָלא.  ּוׂשְ יִמיָנא  ְרָיא ּדִ ׁשַ ָלא  ָהא 
ָכל ּבְ א  ְלּגָ ּפַ ְך,  ּכָ ּוְבִגין  ה  ִמּלָ ַעל  א  ֶאּלָ ה,  ן   ִמּלָ ּבָ חּוׁשְ

יָמא  ְוַקּיְ א,  ִמּכֹּלָ ָלא  ְמַקּבְ ֲארֹוָנא  ְך,  ּכַ ּוְבִגין  ן,  ּבָ ְוחּוׁשְ
בָּ  חּוׁשְ ָרָזא ּדְ א. ּבְ כֹּלָ  ָנא ּדְ

ָזָהב   .257 ּבְ ה  ְמֻצּפֶ הּוא  ַמה  ַעל  ְרׁשּוָה,  ּפֵ ַוֲהֵרי 
ְמִד בִּ  ּבִ ַלֲעֹמד  עּור  ׁשִ הּוא  ַוֲהֵרי  ּוַבחּוץ,  יָדה  ְפִנים 

מֹו   ּכְ ְלָחן  ֻ ַהׁשּ ֶאָחד.  סֹוד  ּבְ עֹוֵמד  ְוַהּכֹל  ִראׁשֹוָנה? 
עּור ָהִראׁשֹון. ִ אֹותֹו ַהׁשּ ּמֹוֵדד ּבְ  ֵכן, ׁשֶ

  
ַדֲהָבא, ְוהָ  .257 ּבְ ְמַחְפָייא  ִאיהּו  ַעל ָמה  א אּוְקמּוָה, 

אִ  ְוַהאי  ּוְלַבר,  ידּו  ְלגֹו  ְמּדִ ּבִ ְלֵמיָקם  יעּוָרא  ׁשִ יהּו 
ָרָזא   ּבְ ָקִאים  א  ְוכֹּלָ ַהאי ַקְדָמָאה,  ּכְ ּתֹוָרא,  ּפַ ֲחָדא. 

יעּוָרא ַקְדָמָאה. ַההּוא ׁשִ ָמִדיד ּבְ ְווָנא ּדְ  ּגַ
ָהָארוֹ  .258 ְמִדיַדת  סֹוד  ֲאָבל  ּבְ עֹוֶמֶדת  ׁשֶ ַהזֹּו,  ן 

אָ  ה ִראׁשֹוָנה ׁשֶ א, ֵאין  ַהּתֹוָרה ּוְבאֹוָתּה ִמּדָ ַמר ַאּבָ
בְּ  ה  ּלָ ּגִ הּוא  ׁשֶ מֹו  ּכְ יֹוֵתר  עּור  ׁשִ ַלֲעׂשֹות  ּה  סֹוד ּבָ

ּה ֶאת סֹוד ַהָחְכָמה,  ַלֲחָכִמים ָהֶעְליֹוִנים ָלַדַעת ּבָ
ין ָחְכָמה ין טֹוב ְלַרע, ּבֵ ֶעְליֹוָנה ְלָחְכָמה    ְלַהְבִחין ּבֵ

ְמִדי ּבִ ם  ּלָ ּכֻ ֲאֵחִרים,  ים  ַמֲעׂשִ ם  ּלָ ּכֻ ַדת  ַאֶחֶרת, 

  

ָרָזא   .258 ּבְ יָמא  ַקּיְ ּדְ ֲארֹוָנא,  ּדַ ְמִדידּו  ַהאי  ֲאָבל 
ּוְבַהה אֹוַרְייָתא,  ָקָאַמר ּדְ ּדְ ַקְדָמָאה  ָחָתא  ִמׁשְ ּוא 

יעּוָר  ׁשִ ד  ְלֶמְעּבַ ּה  ּבָ ֵלית  א,  ִאיהּו ַאּבָ ּדְ ָמה  ּכְ יר  ַיּתִ א 
ְלִמנְ  ֶעְליֹוִנין,  יֵמי  ְלַחּכִ ָרָזא  ּבְ י  ּלֵ ָרָזא  ּגַ ּה  ּבָ ע  ּדַ

ָחְכְמָתא   ין  ּבֵ ְלִביׁש,  ַטב  ין  ּבֵ ְלַאְבֲחָנא  ָחְכְמָתא,  ּדְ
ַאֲחָר  ְלָחְכְמָתא  ָאה,  ַאֲחָרִנין,  ִעּלָ עֹוָבִדין  הּו  ּלְ ּכֻ א. 
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ִהיא  ן ׁשֶ ת ַהחֹׁשֶ ָרט ְלִמּדַ ה, ּפְ ּדָ אֹוָתּה ַהּמִ ה ּבְ ָהַאּמָ
ְרׁשּוָה. ֶזֶרת,   ַוֲהֵרי ּפֵ

ַהה ּבְ ה,  ַאּמָ ּדְ ידּו  ְמּדִ ּבִ הּו  ּלְ ר ּכֻ ּבַ ָחָתא,  ִמׁשְ ּוא 
ִאיהּו ֶזֶרת, ְוָהא אּוְקמּוהָ  ן, ּדְ חֹׁשֶ ָחָתא ּדְ  . ִמׁשְ

ֶנת .259 ּתֹ ַהּכֻ ּוְרֵאה,  ַּגב) ּבֹא  ם   (ַאף ַעל  ּלָ ּכֻ ל  ׁשֶ
בְּ  הּוא  ַהּכֹל  ַהּקֶֹדׁש,  סֹוד  ּבְ ׁש,  ַנֲעׂשּו  ׁשֵ ל  ׁשֶ סֹוד 

קּ  ּתִ ם  ְוֻכּלָ ׁש.  ׁשֵ ּבְ ְועֹוֵמד  ׁש,  ׁשֵ ל  ׁשֶ ה  ּוִנים ּוְבַמֲעׂשֶ
ׁש.  ל ׁשֵ ׁש ּוְבסֹוד ׁשֶ ֶהם ׁשֵ ׁש ּוְלַהְתִקין ּבָ  ְלִהְתַלּבֵ

  
ֹתֶנת  .259 ּכְ ֲחֵזי,  א  גב) ּתָ על  ִאְתָעִבידּו   (אף  הּו  ֻכּלְ ּדְ

ּדְ  ָרָזא  ּבְ א ִאיהּו  ּכֹּלָ ה,  ָ ְקדּוׁשּ ָרָזא ּדִ ּוְבעֹוָבָדא  ּבְ ׁש,  ׁשֵ
ּקּוִני ּתִ הּו  ְוֻכּלְ ׁש.  ׁשֵ ּבְ יָמא  ְוַקּיְ ׁש,  ׁשֵ א  ּדְ ׁשָ ְלִאְתַלּבְ ן, 

ׁש.  ׁשֵ ׁש, ּוְבָרָזא ּדְ הּו ׁשֵ  ּוְלַאְתְקָנא ּבְ
ה  .260 ּדָ ַהּמִ ּוְקֵנה  ה.  ּדָ ַהּמִ ַקו  ל  ׁשֶ סֹוד  ּבְ ְוַהּכֹל 

יִ  ּבַ הּוא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ְיֶחְזֵקאל,  ְמִדיַדת  אֹוָתּה  ת  ּבְ
ְמקֹומֹו   (ִמּׁשּום ֶזה ַהַּבִית לֹא ִהְתַקֵּים) ְלִהְתַקיֵּם ּבִ

אֹוָת  אֹוָת ּבְ ָתִלים, ּבְ ָתִחים  ם ּכְ ּפְ אֹוָתם  ן חֹומֹות, ּבְ
ְמִדיָדה. ֲאָבל  ֵדי ִלְהיֹות ַהּכֹל ּבִ ָלתֹות ּכְ ּוְבאֹוָתן ּדְ

ה? ּדָ אֹוָתּה ַהּמִ תּוב ּבְ (יחזקאל   ֶלָעִתיד ָלֹבא ַמה ּכָ
ָעה  מא) ׁשָ ּבְ ְלַמְעָלה.  ְלַמְעָלה  ְוָנְסָבה  ְוָרֲחָבה 

ְק  ִלְבנֹוָתּה,  יְַּתִחילּו  עֹוֶלה  ׁשֶ ַהזֶּה  ה  ּדָ ַהּמִ ֵנה 
ְהיֶ ּתִ ׁשֶ ְוָלֹרַחב,  ָלֹאֶרְך  ְלַמְעָלה,  ה ְלַמְעָלה 

לּו  ּכְ ִיְסּתַ ְולֹא  ָדִדים  ַהּצְ ְלָכל  ִית  ַהּבַ טּות  ְ ׁשּ ִהְתּפַ
ֲאר  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלַרע,  תּובָעֶליָה  ּכָ ׁשֶ (זכריה   ּוָה, 

אֹותֹו ְזַמן לֹא   ט) ֲהֵרי ּבְ ק ְמנּוָחתֹו. ׁשֶ ׂשֶ ֵצא  ְוַדּמֶ ִיּמָ
ִמְתַקיֵּ ַהּכֹל  ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ עֹוָלם,  ּבָ ְמקֹומֹו  ִדין  ַעל  ם 

ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ֵלם, ּכְ ִקיּּום ׁשָ ז  ב ז)-(שמואל  ּבְ לֹא ִיְרּגַ
 תֹו ְוגֹו'. עֹוד ְולֹא יִֹסיפּו ְבֵני ַעְוָלה ְלַעּנוֹ 

  

ַההוּ  .260 ה ּבְ ּדָ ה. ּוְקֵנה ַהּמִ ַקו ַהִמּדָ ָרָזא ּדְ א ּבְ א ְוכֹּלָ
יָתא ְלִאְתַקיְּ  ִאיהּו ּבֵ ִגין ּדְ ְיֶחְזֵקאל, ּבְ (נ''א   יָמאְמִדידּו ּדִ

איתקיימא) לא  ביתא  ההוא  דא  ִאיּנּון  בגין  ּבְ ַאְתֵריּה,  ּבְ
ִאיּנּון ּבְ ִאיּנּון ׁשּוִרין,  ּבְ ָלִתין,   ּכֹוָתִלין,  ּדְ ִאיּנּון  ּבְ ְתִחין,  ּפִ

ֲאָבל ידּו.  ְמּדִ ּבִ א  ּכֹּלָ ְלֶמֱהֵוי  ִגין  ָאֵתי,   ּבְ ּדְ ְלִזְמָנא 
ּה, ִתיב ּבָ ָחָתא ַההּוא ַמה ּכְ ְוָרֲחָבה   (יחזקאל מא) ִמׁשְ

יּה  ֵרי ְלִמְבֵני ּבֵ ִיׁשְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ְוָנְסָבה ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה. ּבְ
סָ  ה,  ּדָ ַהּמִ ְקֵנה  א  ַהאי  ְלַאְרּכָ א,  ְלֵעיּלָ א  ְלֵעיּלָ ָקא  ּלְ

טּוָתא ְ ׁשּ ִאְתּפַ ְלֶמֱהֵוי  ִסְטִרין    ּוְלפּוְתָיא,  ָכל  ּבְ ֵביָתא  ּדְ
אּוְקמוּ  ּדְ ָמה  ּכְ ְלִביׁש,  ָעֵליּה  חּון  ּגְ ִיׁשְ ָה, ְוָלא 

יב, ְכּתִ ט) ּדִ ַההּוא  (זכריה  ּבְ ָהא  ּדְ ְמנּוָחתֹו.  ק  ׂשֶ ְוַדּמֶ
ּתְ  ִיׁשְ ָלא  יָנא  ּדִ א  ִזְמָנא  ּכֹּלָ ְך  ּכָ ִגין  ּבְ ָעְלָמא,  ּבְ ַכח 

ׁשְ  ִקּיּוָמא  ּבְ ִקּיּוֵמיּה  ַעל  ים  ְדַאּתְ  ִאְתְקּיָ ָמה  ּכְ ִלים, 
לא ִיְרַגז עֹוד ְולֹא יֹוִסיפּו ְבֵני ַעְוָלה  (שמואל ב ז) ָאֵמר

 ְלַעּנֹותֹו ְוגֹו'.
ן  .261 ּלָ ִדידֹות, ּכֻ ּדֹות ְוָכל ַהּמְ ל ַהּמִ ּוֹבא ְרֵאה, ּכָ

עֹוָלם ַהזֶּה,עֹוְמד (ְוָכל ַהְּמִדידֹות ֶׁשל ַהִּמְׁשָּכן   ֹות ּבָ
הַ  ְוַהַּבִית  ֻּכָּלם)ַהֶּזה  ָהעֹוָלם   ֶּזה,  ֶאת  ְלַקיֵּם  ֵדי  ּכְ

ַמְעָלה, ִלְקׁשֹר ֶאת ָהעֹוָלם ַהזֶּה   ּלְ מֹו ׁשֶ סֹוד ּכְ ַהזֶּה ּבְ
סֹוד ֶאָחד.   ַמְעָלה, ִלְהיֹות ַהּכֹל ֶאָחד ּבְ ּלְ עֹוָלם ׁשֶ ּבָ

ׁש ּובְ  ְלַחּדֵ ִיְתעֹוֵרר  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ְזַמן  אֹות 
סֹוד ֶאָחד,  ֶאת ָהעֹוָלם, ָאז יִ  ל ָהעֹוָלמֹות ּבְ ְצאּו ּכָ ּמָ

הוּ  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ְוָאז ּוְכבֹודֹו  ּכֹל,  ּבַ א 
תּוב מֹו   (זכריה יד) ּכָ יֹּום ַההּוא ִיְהיֶה ה' ֶאָחד ּוׁשְ ּבַ
 ֶאָחד. 

  

הּו ַקְייִמין ְוּתָ  .261 ּלְ ָחִתין, ְוָכל ְמִדיִדין, ּכֻ ל ִמׁשְ א ֲחֵזי, ּכָ
ָעְלָמא ַהאי  והאי   ,ּבְ משכנא  דהאי  מדידין  וכל  (ס''א 
כולהו) ָרָזא   ביתא  ּבְ ָעְלָמא,  ַהאי  יָמא  ְלִאְתַקּיְ ִגין  ּבְ

ָעְלָמא  ּבְ ָעְלָמא  ַהאי  ָרא  ְ ְלִאְתַקׁשּ א,  ְלֵעיּלָ ּדִ ַגְווָנא  ּדְ
א, לְ  ְלֵעיּלָ ָרָזא ֲחָדא. ּוְבַההּוא ִזְמָנא ּדִ א ַחד ּבְ ֶמֱהֵוי ּכֹּלָ

ִריְך הוּ  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֵדין  ּדְ ּכְ ָעְלָמא,  ּתּוֵתי  ְלַחּדְ ַער  ִאּתְ א 
הּו ָעְלִמין בְּ  ּלְ חּון ּכֻ ּכְ ּתַ א  ִיׁשְ ָרָזא ֲחָדא, ִויָקָרא ְדקּוְדׁשָ

ִתיב, ּכְ ּוְכֵדין  א,  כֹּלָ ּבְ הּוא  ִריְך  יד) ּבְ ּיוֹ  (זכריה  ם ּבַ
מֹו ֶאָחד.   ַההּוא ִיְהֶיה ְיָי' ֶאָחד ּוׁשְ
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ַאֲחָר  .262 ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ַתח  ְוָאַמר,ּפָ (תהלים   יו 
ֶזה  כה) סּוק  ּפָ ְלהֹוִדיָעם.  ּוְבִריתֹו  ִליֵרָאיו  ה'  סֹוד 

ִליֵרָאיו   ֲאָבל סֹוד ה'  ְרׁשּוהּו,  ּפֵ אֹותֹו סֹוד    - ֲהֵרי 
ְגִניזּות, ּבִ עֹוֵמד  ׁשֶ ְוָגנּוז) ֶעְליֹון  ָסתּום  לֹא  (ֶׁשהּוא 

ר  דֹוׁש ּבָ ֵהם ְיֵרִאים ֵמַהּקָ א ִליֵרָאיו, ׁשֶ ּוְך  עֹוֵמד ֶאּלָ
ִמיד, ְוהֵ  ם ְראּוִיים ְלאֹוָתם סֹודֹות ֶעְליֹוִנים,  הּוא ּתָ

ר  ּוְבִנְסּתָ ְגִניזּות  ּבִ ֶעְליֹוִנים  סֹודֹות  אֹוָתם  ְהיּו  יִּ ְוׁשֶ
ֵהם סֹודֹות ֶעְליֹוִנים. ֲאָבל ּוְבִריתֹו   ּום ׁשֶ ָראּוי, ִמׁשּ ּכָ

ַהּקֶֹדׁש,    -ְלהֹוִדיָעם   ְבִרית  ּבִ עֹוֵמד  הּוא  ׁשֶ ַהּסֹוד 
שֶׁ לְ  ּום  ִמׁשּ לֹות  הֹוִדיָעם,  ְלִהּגָ עֹוֵמד  ׁשֶ ָמקֹום  הּוא 

 ְוָלַדַעת. 

  

ְוָאַמר, .262 ֲאַבְתִריּה  ְיהּוָדה  י  ִרּבִ ַתח  (תהלים   ּפָ
סֹוד ְיָי' ִליֵרָאיו ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם. ַהאי ְקָרא ָהא  כה)

ָאה  ִעּלָ ָרָזא  ַההּוא  ִלִיִרָאיו,  ְיָי'  סֹוד  ֲאָבל  אּוְקמּוָה, 
ְגִניזּו,ּדְ  יָמא ּבִ א  (דאיהו סתים וגניז) ַקּיְ יָמא ֶאּלָ ָלא ַקּיְ

ִדיר ּתָ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּלְ ֲחִלין  ּדַ ִאיּנּון  ּדְ , ִליֵרָאיו, 
ָרִזין   ִאיּנּון  ּוְלֶמהֵוי  ִאין,  ִעּלָ ָרִזין  ְלִאיּנּון  ִאְתָחזּון  ְוִאיּנּון 

ְדָקא   ימּו ּכְ ְגִניזּו ּוִבְסּתִ ִאין ּבִ ִאיּנּון ָרִזין  ִעּלָ ִגין ּדְ ֵיאֹות, ּבְ
יָמא  ַקּיְ ִאיהּו  ּדְ ָרָזא  ְלהֹוִדיָעם,  ּוְבִריתֹו  ֲאָבל  ִאין.  ִעּלָ

יָמא, לְ  ְבִרית ַקּיָ יָמא הֹוִדיּבִ ַקּיְ ִאיהּו ֲאָתר ּדְ ִגין ּדְ ָעם, ּבְ
ע. ָאה ְלִמְנּדַ  ְלַגּלָ

ִליֵרָאיו   .263 ה'  סֹוד  סֹודֹות    -ְועֹוד,  ֵהם  ׁשֶ
ֶהם   ָהעֹוְמִדים ִיְרָאה, ְואֹוָתם ִיְרֵאי ֵחְטא ְיֵרִאים ּבָ ּבְ

 -אֹוָתם סֹודֹות ֶעְליֹוִנים. ֲאָבל ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם  בְּ 
ּוְלָפֵרשׁ  ָבִרים  ָלַדַעת  ַהּדְ אֹוָתם  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָבִרים,  ּדְ  

 עֹוְמִדים ְלֵפרּוׁש. 

  

ַקיְ  .263 ִאיּנּון ָרִזין ּדְ ְדִחילּו, ּתּו סֹוד ְיָי' ִליֵרָאיו, ּדְ יָמן ּבִ
ֲחלִ  ּדַ ָאה  ַחּטָ ֲחֵלי  ּדַ ִאין. ְוִאיּנּון  ִעּלָ ָרִזין  ִאיּנּון  ּבְ הּו,  ּבְ ין 

ִגין  ֲאָבל ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם: ְלִמנְ  ין, ּבְ א ִמּלִ ע ּוְלָפְרׁשָ ּדַ
א.  ַקְייָמן ְלָפְרׁשָ ין ּדְ ִאיּנּון ִמּלִ  ּדְ

ִים .264 ּתַ ּוׁשְ ִעים  ַאְרּבָ ּבְ ּוְרֵאה,  אֹוִתיֹּות    ּבֹא 
ְוִהְתַקיֵּ ָהעֹוָלם  ם  ֶנְחַקק  ֵ ַהׁשּ ל  ׁשֶ ֲעָטָרה  ם  ְוֻכּלָ ם, 

אֹוִתיֹּות  ּבָ עֹולֹות  ְצָטְרפֹות,  ּמִ ׁשֶ ּכְ דֹוׁש.  ַהּקָ
ֲעָטרֹות  שֶׁ  ּבַ רֹות  ִמְתַעּטְ ה,  ְלַמּטָ ְויֹוְרדֹות  ַמְעָלה  ּלְ

ַעת ִצְדֵדי ָהעֹוָלם, ְוָיכֹול ְלִהְתַקיֵּם.  ַאְרּבַ  ּבְ
  

א .264 ִליף ָעְלָמא, ֲחזֵ   ּתָ ִעין ּוְתֵרין ַאְתָוון ִאְתּגְ ַאְרּבְ י, ּבְ
ד   ּכַ א.  יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ ּדִ ָעָטָרא  הּו  ְוֻכּלְ ים.  ְוִאְתָקּיָ

א,  (בראשית ל' ע''ב) ִפין,ִמְצָטְר  ַאְתוֹוי ְלֵעיּלָ ִקין ּבְ ַסּלְ
ִסְטֵרי  ע  ַאְרּבַ ּבְ ִעְטִרין,  ָרן  ִמְתַעּטְ א,  ְלַתּתָ ין  ְוַנְחּתִ

יָמא.ָעלְ   ָמא, ְוָיִכיל ְלִאְתַקּיְ
ְך ָיְצאּו ָהאֹוִתיֹּות ּוָבְראּו ֶאת ָהעֹוָלם   .265 ַאַחר ּכָ

חוּ  ַהיִּ עֹוַלם  ּבְ ה,  ּוַמּטָ רּוד,  ְלַמְעָלה  ַהּפֵ ּוְבעֹוַלם  ד 
רּוד   (שיר השירים ב) ְוִנְקָרִאים ָהֵרי ָבֶתר, ָהֵרי ַהּפֵ

רֹום ַמְתִחיל ד ַהּדָ ּצַ ׁשֶ ִקים, ּכְ ׁשְ ּנִ ִלְקַרב ֵאָליו, ְוָאז   ׁשֶ
ַמְעָלה ּלְ ִים ׁשֹוְפִעים, ּוַבּכַֹח ַהזֶּה ׁשֶ ׁשֹוֵפַע, ְוַהּכֹל    ַהּמַ

ְמָחה.  ׂשִ  הּוא ּבְ

  

א.  ּוְלָבַתר נַ  .265 א ְוַתּתָ ְפקּו ַאְתָוון ּוָברּו ָעְלָמא ְלֵעיּלָ
ָהֵרי  ְוִאְתְקרּון  ֵפרּוָדא,  ּדְ ּוְבָעְלָמא  ִיחּוָדא,  ּדְ ָעְלָמא  ּבְ

ע''ב) טּוֵרי  ָבֶתר, ר''מ  ִפרּוָדא   (בראשית  ּדְ
ְלָקְרָבא אִרי  ׁשַ ָדרֹום  ּדְ ִסְטָרא  ד  ּכַ ְקָיין.  ּתַ ִמׁשְ (דף  ּדְ

ע''ב) ּוכְ  רל''ד  ֲהֵדיּה,  א  ּבַ ּדָ ּוְבֵחיָלא  ין,  ַנְגּדִ א  ַמּיָ ֵדין 
ֵחידּו.  א הּוא ּבְ א, ָנִגיד, ּכֹּלָ ֵעיּלָ  ּדְ

ָרצֹון .266 ּבָ עֹוָלה  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ׁשֶ ְמָחה    ּכְ ִ ַהׂשּ ל  ׁשֶ
ַהטְּ  ל  ּכָ ִמיר  זַֹהר  ִמּטְ ִמּתֹוָכּה  ְוׁשֹוֵפַע  יַע  ַמּגִ ִמיִרים, 

ְר  ֶזה, ַוֲהֵרי ּפֵ  ׁשּוָה. ֶאָחד, ּוִמְתָקְרִבים ֶזה ּבָ
  

ִמיָרא  .266 ִמּטְ ֶחְדָוה,  ּדְ ְרעּו  ּבִ ָסִליק  ָבה,  ַמֲחׁשָ ד  ּכַ
ֵויּה ַחד ִזיהֲ  ָכל ְטִמיִרין, ָמֵטי ְוָנִגיד ִמּגַ ָרא, ִמְתָקְרִבין ּדְ

ָדא, ְוָהא אּוְקמּוָה.  א ּבְ  ּדָ
סֹוד   .267 ֵהן  אֹוִתיֹּות  ִים  ּתַ ּוׁשְ ִעים  ַאְרּבָ ְואֹוָתן 

ָהעֶ  ָהעֹוָלם  ִנְבָרא  ּוָבֶהן  ְוָהעֹוָלם ֶעְליֹון,  ְליֹון 
ֵהן  ל ָהעֹוָלמֹות. ְוַעל ׁשֶ יּּום ְוסֹוד ּכָ ְחּתֹון, ְוֵהן ַהּקִ ַהּתַ

  
ָאה,  .267 ִעּלָ ָרָזא  ִאיּנּון  ַאְתָוון,  ּוְתֵרין  ִעין  ַאְרּבְ ְוִאיּנּון 

ָאה ְוָעְלָמא ֵרי ָעְלָמא ִעּלָ ָאה. ְוִאיּנּון   ּוְבִאיּנּון ִאְתּבְ ּתָ ּתַ
ָעְלִמין,   ּדְ ָרָזא  ִאיהּו  ּדְ ְוַעל  ָעְלִמין.  ָכל  ּדְ ְוָרָזא  ִקיּוָמא 
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ת ּכָ ָהעֹוָלמֹות,  ּוְבִריתֹו  סֹוד  ִליֵרָאיו  ה'  סֹוד  ּוב 
ֶהְצֵנַע,   ּבְ ַהֲחקּוקֹות  ָהאֹוִתיֹּות  סֹוד  ֶזה  ְלהֹוִדיָעם. 

חֲ  ָגלּוי. ְמֹפָרׁשֹות ּבַ  ִקיקֹוָתיו ּבְ
ִליֵראָ  ְיָי'  סֹוד  ִתיב  ְלהֹוִד ּכְ ּוְבִריתֹו  ָרָזא,  יו  א  ּדָ יָעם. 

ְלָייא. ִאְתּגַ ִגָלפֹוי ּבְ ִליִפין, ּבְ ַאְתָוון ּגְ  ּדְ

תּוב .268 ן   (שמות כו) ּכָ ט ְוָנַתּתָ ֶאל חֹׁשֶ ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ָהאוּ  ֶאת  ֶאת  ְרׁשּוָה.  ּפֵ ַוֲהֵרי  ים,  ּמִ ַהּתֻ ְוֶאת  ִרים 
ִאיָרה,    - ָהאּוִרים   ְקַלְרָיה ַהּמְ ִאיִרים סֹוד ָהַאְסּפַ ּמְ ׁשֶ

ִעים  ְוזֹוהִ  ַאְרּבָ ל  ׁשֶ סֹוד  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ ֲחִקיַקת  י 
ע ּקָ ֶהן ִנְבְראּו ָהעֹוָלמֹות ְוָהיּו ְמׁשֻ ּבָ ִים ׁשֶ ּתַ ֹות ּבֹו. ּוׁשְ

ים   ּמִ ַהּתֻ לּולֹות    -ְוֶאת  ּכְ ׁשֶ ָהאֹוִתיֹּות  אֹוָתן  סֹוד 
ְמִאיָרה, ֵאיָנּה  ׁשֶ ְקַלְרָיה  ָהַאְסּפַ ְמקֹום  ְוִהיא    ּבִ

ֵהן   אֹוָרה)(נְ  ִמְתַנֶהֶגת ׁשֶ ֲחקּוקֹות,  אֹוִתיֹּות  ע''ב  ּבְ
ים.  ן ִנְקָראֹות אּוִרים ְוֻתּמִ דֹוׁש, ְוֻכּלָ ם ַהּקָ ֵ  סֹוד ַהׁשּ

  

ט ֶאת ָהאּוִרים ְוֶאת   .268 ּפָ ׁשְ ן ַהּמִ ִתיב ְוָנַתּתָ ֶאל חֹׁשֶ ּכְ
ָרָזא   ַנֲהִרין,  ּדְ ָהאּוִרים:  ֶאת  אּוְקמּוָה.  ְוָהא  ים,  ַהּתּוּמִ

ַאְסָפָקלַ  ַאְתָוון ּדְ ּדְ ִליפּו  ּגְ ִאיהּו  ְוָדא  ַנֲהָרא,  ּדְ ְרָיא 
ְבהוּ  ּדִ ּוְתֵרין,  ִעין  ַאְרּבְ ּדְ ָרָזא  ּבְ א,  יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ  ּדִ
ים: ָרָזא   יּה. ְוֶאת ַהּתּוּמִ ִעין ּבֵ ּקָ רּון ָעְלִמין, ַוֲהוּו ְמׁשֻ ִאְתּבְ

אֲ  ּבַ ְכִליָלן  ּדִ ַאְתָוון,  ִאיּנּון  ַאְסָפָקַלְרָיאּדְ ּדְ ָלא   ָתר  ּדְ
ְוִאיִהי ע''א) ַנֲהָרא.  (ד''א  ִאְתַנֲהָגא (קל''ב 

ׁשְ  אתנהרא) ּדִ ָרָזא  ִאיּנּון  ּדְ ִליִפין,  ּגְ ַאְתָוון  ע''ב  ָמא ּבְ
הּו ִאְקרּון אּוִרים ְותּוִמים א, ְוֻכּלְ  .ַקִדיׁשָ

עֹות   .269 ּקָ ְמׁשֻ אֹוִתיֹּות  אֹוָתן  ׁשֶ ּכְ ּוְרֵאה,  ּבֹא 
ְמִא  ּכַֹח,  אֹותֹו  ּבְ ם,  ֲאֵחרֹות  ׁשָ אֹוִתיֹּות  ירֹות 

אֹו   ּוְמִאיִרים  ָבִטים,  ְ ַהׁשּ מֹות  ׁשְ אֹוָתם  ֲחִקיַקת  ּבַ
סֹוד ּבְ הּוא  ְוַהּכֹל  ִכים,  ל   ֶנְחׁשָ ׁשֶ ָהאֹוִתיֹּות  אֹוָתן 

ָאַמְרנּו. ְואֹוָתן ָהאֹוִתיֹּות  מֹו ׁשֶ ים ּכְ דֹוׁשִ מֹות ַהּקְ ֵ ַהׁשּ
דוֹ  ַהּקְ מֹות  ֵ ַהׁשּ ל  סוֹ ׁשֶ ַעל  אֹות  ּבָ ים  ַהּתֹוָרה, ׁשִ ד 

ִאים ּבָ ָהעֹוָלמֹות  ֵאּלּו   (ִנְבְראּו) ְוָכל  ל  ׁשֶ ּסֹוד  ּבַ
לּו ָהיּו ְגנוּ  מֹות ַהּלָ ֵ ם,  ָהאֹוִתיֹּות. ַהׁשּ ִעים ׁשָ ּקָ ִזים ְמׁשֻ

ָבִטים ָהיּו ָהאֹוִתיֹּות ְ מֹות ַהׁשּ ֶהם ּבֹוְלטֹות   ּוִבׁשְ ּלָ ׁשֶ
ָהאֹוִת  אֹוָתן  ִמּסֹוד  ַהּכֹל  ן  ּכֵ ְוַעל  יֹּות,  ְלַמְעָלה. 

ַאְרנּו.   ְוַהּכֹל ּבֵ

  

ַההּוא  .269 ן, ּבְ ּמָ ָקָעָאן ּתַ ד ִאיּנּון ַאְתָוון ְמׁשֻ א ֲחֵזי, ּכַ ּתָ
ָנֲהִר  ָמָהן ֵחיָלא,  ׁשְ ִאיּנּון  ּדְ ְגִליפּו  ּבִ ַאֲחָרִנין,  ַאְתָוון  ין 

ְוַנֲהִרין ָבִטין,  ׁשְ ָרָזא    ּדִ ַההּוא  ּבְ א  ְוכֹּלָ ָכאן,  ִאְתַחׁשְ אֹו 
ִאיּנּון אַ  ְדַקאְמָרן. ְוִאיּנּון ַאְתָוון ּדְ ין ּכִ יׁשִ ָמָהן ַקּדִ ׁשְ ְתָוון ּדִ

ָרזָ  ַעל  ַאְתָיין  ִאיּנּון  ין,  יׁשִ ַקּדִ ָמָהן  ׁשְ אֹוַרְייָתא, ּדִ ּדְ א 
ַאְתָוון ָעְלִמין  הּו  אתברון)  ְוֻכּלְ ין (ס''א  ִאּלֵ ּדְ ָרָזא  ּבְ  ,

ִעין ּקָ ְמׁשֻ ִניִזין  ּגְ ֲהוֹו  ָמָהן  ׁשְ ין  ִאּלֵ ָמָהן   ַאְתָוון.  ּוׁשְ ן,  ּמָ ּתַ
א   ּדָ ְוַעל  א.  ְלֵעיּלָ ְלהֹון  ּדִ ַאְתָוון  ְלִטין  ּבַ ֲהוֹו  ָבִטין  ׁשְ ּדִ

ִאיּנוּ  א ֵמָרָזא ּדְ א אֹוִקיְמָנא. ּכֹּלָ  ן ַאְתָוון, ְוכֹּלָ

ל ַהּתֹוָרה. ב'   .270 סֹוד ָהאֹוִתיֹּות ׁשֶ ַוֲהֵרי ֶנֱאַמר ּבְ
ּה, ַוֲהֵרי ּפֵ   - ַהּתֹוָרה ִהְתִחיָלה ּבָ ָרא  ׁשֶ ְרׁשּוָה, ב' ּבָ

ל סֹוד אֹוָתן ָהאֹוִתיֹּות.   ֹתֶקף ׁשֶ כַֹח ֶעְליֹון, ּבְ אי ּבְ ַוּדַ
שֶׁ  מֹו  ּכְ ָזָכר.  א'  ְנֵקָבה,  א', ב'  ְך  ּכָ ם  ּגַ ָרא,  ּבָ ב' 

ִים   ּתַ ּוׁשְ ִרים  ֶעׂשְ ל  ּכָ ַלל  ּכְ אֹוִתיֹּות,  הֹוִציא 
 ָהאֹוִתיֹּות.

  

ב',   .270 אֹוַרְייָתא.  ּדְ ַאְתָוון  ּדְ ָרָזא  ּבְ ַמר  ִאּתְ ְוָהא 
אי   ַוּדַ ָרא  ּבָ ב'  ְוָהא אּוְקמּוָה  ה,  ּבָ ָראת  ׁשָ אֹוַרְייָתא  ּדְ

ּדְ  ְתִקיפּו  ּבִ ָאה,  ִעּלָ ֵחיָלא  ב'  ּבְ ַאְתָוון.  ִאיּנּון  ּדְ ָרָזא 
יק  ָרא, ָהִכי ָנֵמי א', ַאּפִ ב' ּבָ ָמה ּדְ כּוָרא. ּכְ א, א' ּדְ נּוְקּבָ

ִרין ּוְתֵרין ַאְתָוון. ֶעׂשְ ָלָלא ּדְ  ַאְתָוון, ּכְ
ים   -ה'   .271 ַחיִּ ָלּה  ָלֵתת  ַמִים  ׁשָ ִעם  ֶאָחד  ִזּוּוג 

רֹות ָלּה. ו'   ן  ָהָאֶרץ, ָלֵתת ָלּה    -ּוְלַהׁשְ ָמזֹון ּוְלַתּקֵ
ית ְוגֹו', ַעד  ֵראׁשִ ָלּה ִסּפּוָקּה ָהָראּוי ָלּה. ְוסֹוד ֶזה ּבְ

ַמִים   ָ ִרים   - ָאֶרץ. ו' ְוֶאת  ְוֵאת הָ ַהׁשּ ל ֶעׂשְ ָלל ׁשֶ ּכְ
ּכֹוֶלֶלת  ְוָהָאֶרץ  ָהָאֶרץ,  ְוִנזֹּוֵנית  אֹוִתיֹּות,  ִים  ּתַ ּוׁשְ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלתֹוָכּה,  א) אֹוָתן  ל  (קהלת  ּכָ
ָחִלים הְֹלִכים ֶאל ַהיָּם. ְוַהְינּו סֹוד ְוֵאת ָהָאֶרץ,   ַהּנְ

  

ין,   .271 ַחּיִ ֵליּה  ְלֵמיַהב  ַמִים,  ׁשָ ּבַ ֲחָדא  ִזּוּוָגא  ה', 
ֵליּה. ָרָאה  ְמזֹוָנא,   ּוְלַאׁשְ ָלּה  ְלֵמיַהב  ָהָאֶרץ,  ו', 

ִאְתָחזֵ  ּדְ ִסּפּוָקא  ָלּה  א ּוְלַאְתְקָנא  ּדָ ְוָרָזא  ָלּה.  י 
ֵר  ָלָלא ּבְ ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ. ו' ְוֶאת, ּכְ ָ ית ְוגֹו', ַעד ַהׁשּ אׁשִ

ִליל לֹון  ָזן ַאְרָעא, ְוַאְרָעא ּכָ ִרין ּוְתֵרין ַאְתָוון, ּוִמּתְ ֶעׂשְ ּדְ
כְּ  וּה  ָאֵמר,ְלַגּוָ ַאּתְ  ּדְ א) ָמה  ָחִלים  (קהלת  ַהּנְ ל  ּכָ
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ּוְמקַ  ְלתֹוָכּה  ַהּכֹל  ּכֹוֶנֶסת  ָהָאֶרץ  ׁשֶ אֹוָתם.  ֶלת  ּבֶ
ֶלת אֹוָתּה ְלִהזֹּון.  נֹוֶטֶלת ו' ּוְמַקּבֶ

ָהָאֶרץ,   ְוֵאת  ָרָזא,  ְוַהְיינּו  ם,  ַהּיָ ֶאל  ָכִניׁש  הֹוְלִכים  ּדְ
יַלת   יַלת לֹון. ָהָאֶרץ ַנְטַלת ו', ְוַקּבִ וּה, ְוַקּבִ ַגּוָ א ּבְ ְלכֹּלָ

ָזָנא.  לֹון ְלַאּתְ
ן ִנְתָקן ֶאלָּ  .272 ּכָ ׁשְ ֵאין ַהּמִ א ַעל ְיֵדי ְוסֹוד ֶזה, ׁשֶ

צַ  אֹותֹו  ּמֵ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ה,  ה ֹמׁשֶ ְרּגָ ּדַ ִמְתעֹוֶרֶרת  ד 
ל ַהּכֹל.  ַאֶחֶרת ֶעְליֹוָנה ְלַהֲעִמידֹו וְ  ִלְהיֹות ִקיּּום ׁשֶ

ֶזה   ָהָיה   -ְוסֹוד  ִקיּּומֹו  ן.  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ה  ֹמׁשֶ ַויֶָּקם 
ַמִים ָוָאֶרץ.  ְבְראּו ָבֶהן ׁשָ ּנִ אֹוָתן אֹוִתיֹּות ׁשֶ  ּבְ

  

ְיָדא   .272 ַעל  א  ֶאּלָ ָקן  ַאּתְ ָלא  ָנא  ּכְ ַמׁשְ א,  ּדָ ְוָרָזא 
ֵמַההּוא ִסְטָרא,   ִגין ּדְ ה, ּבְ מֹׁשֶ א ַאֲחָרא ּדְ ְרּגָ ַאְתַער ּדַ

א,  א. ְוָרָזא ּדָ כֹּלָ יָמא ֵליּה, ְלֶמֱהֵוי ִקיּוָמא ּדְ ָאה, ְלַקּיְ ִעּלָ
יֵליּה הֲ  ּדִ ן, ִקיּוָמא  ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ ֶקם מֹׁשֶ ִאיּנּון ַוּיָ ּבְ ָוה, 

ַמָיא ְוַאְרָעא.  הּו ׁשְ ִריאּו ּבְ ִאְתּבְ  ַאְתָוון ּדְ
ָהָיה  .273 ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ י  ַמֲעׂשֵ ל  ּכָ ֶאת  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ

סֹוד   ּבְ אֹוָתם  ה  עֹוׂשֶ ַצְלֵאל  ּבְ
ַמִים  (ֵצרּוף) ֲחִקיַקת ׁשָ ָבֶהן  ְבְראּו  ּנִ ׁשֶ ָהאֹוִתיֹּות 

ַצלְ  ַצְלֵאל ָהָיה  ָוָאֶרץ, ְוָלֵכן ִנְקָרא ּבְ ּבְ ּום ׁשֶ ֵאל, ִמׁשּ
ֲחִקיַקת שֶׁ  (ֵצרּוף) יֹוֵדַע  ִנְבְראּו ָהאֹוִתיֹּות  ֶהן  ּבָ

אֹוָתן,   יֹוֵדַע  ָהָיה  לֹא  ַצְלֵאל  ּבְ ְוִאם  ָוָאֶרץ.  ַמִים  ׁשָ
ן.  ּכָ ׁשְ לֹא ָהָיה ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ֶאת אֹוָתן ֲעבֹודֹות ַהּמִ

שְׁ  ַהּמִ מֹו ׁשֶ א, ּכְ ַעם? ֶאּלָ ן ָהֶעְליֹון לֹא ָהָיה  ָמה ַהּטַ ּכָ
א א ּבְ יו ֶאּלָ ל ַמֲעׂשָ ִנים ּכָ ל ְולֹא ָהיּו ְמֻתּקָ ֹותֹו סֹוד ׁשֶ

ה לֹא ָהָיה  ַמּטָ ּלְ ן ׁשֶ ּכָ ׁשְ ּמִ אן ּבַ אֹוָתן אֹוִתיֹּות, ַאף ּכָ
סֹודֹות אֹוָתן ָהאֹוִתיֹּות. א ּבְ  ְולֹא ִנְתַקן ֶאּלָ

  

ַמׁשְ  .273 ל ֲעִביָדאן ּדְ ְך, ּכָ ַצְלֵאל ּוְבִגין ּכַ ָנא, ֲהָוה ּבְ ּכְ
לוֹ  ִגּלּוָפאָעִביד  ּדְ ָרָזא  ּבְ ַאְת  (דצרופא) ן,  ָוון, ּדְ

ִאְקֵרי  א  ּדָ ְוַעל  ְוַאְרָעא.  ַמָיא  ׁשְ הֹון  ּבְ ִריאּו  ִאְתּבְ ּדְ
ַצְלֵאל,  ּבְ ָיַדע  ֲהָוה  ּדְ ִגין  ּבְ ַצְלֵאל,  ּבְ

ּלּוָפא מַ  (צרופא) ּגִ ׁשְ הּו  ּבְ ִריאּו  ִאְתּבְ ּדְ ַאְתָוון,  ָיא ּדְ
ְלה ָיַדע  ֲהָוה  ּדְ ָלא  ְוִאי  ֲהָוה ְוַאְרָעא.  ָלא  ַצְלֵאל,  ּבְ ּו 

לְ  ַמאי ָיִכיל  ָנא.  ּכְ ַמׁשְ ּדְ ֲעִביָדאן  ִאיּנּון  ִאיהּו  ד  ֶמְעּבַ
ְוָלא  ָאה, ָלא ֲהָוה  ִעּלָ ָנא  ּכְ ַמׁשְ ּדְ ָמה  א, ּכְ ַטֲעָמא. ֶאּלָ

ִאינּ  ַההּוא ָרָזא ּדְ א ּבְ ל עֹוָבדֹוי, ֶאּלָ ּון ַאְתָוון, ַאְתִקינּו ּכָ
ן ּקַ ִאְתּתָ ְוָלא  ֲהָוה  ָלא  א,  ְלַתּתָ ּדִ ָנא  ּכְ ַמׁשְ ָהָכא  , אּוף 

ִאיּנּון ַאְתָוון.  ָרִזין ּדְ א ּבְ  ֶאּלָ
ַצְלֵאל ָהָיה ְמָצֵרף אֹוָתן אֹוִתיֹּות, ּוְבסֹוד  .274 ּבְ

ה   ַמֲעׂשֶ ְוָכל  נּות.  ֻאּמָ ה  עֹוׂשֶ ָהָיה  ְוֵצרּוף  ֵצרּוף  ל  ּכָ
הַ  ל  ׁשֶ ה  ה  ּוַמֲעׂשֶ עֹוׂשֶ ָהָיה  ֵצרּוף  ָכל  ּבְ ן,  ּכָ ׁשְ ּמִ

ָראּוי ֶ נּות ַאַחת, ְוָכל ַמה ׁשּ י   ֻאּמָ ָכל ַמֲעׂשֵ ָלּה. ְוֵכן ּבְ
ל  ׁשֶ ּקּוִנים  ְוַהּתִ ָרִקים  ַהּפְ אֹוָתם  ְוָכל  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ
דֹוׁש.  ם ַהּקָ ֵ ֵצרּוף אֹוִתיֹּות ַהׁשּ ן, ַהּכֹל ָהָיה ּבְ ּכָ ׁשְ  ַהּמִ

  

ֲהָוה .274 ַצְלֵאל  ִאיּנוּ   ּבְ ָכל  ְמָצֵרף  ּדְ ּוְבָרָזא  ַאְתָוון,  ן 
ָעִביד ֲהָוה  ְוֵצרּוָפא  ֲעִביָדא    ֵצרּוָפא  ְוָכל  אּוָמנּוָתא. 

ַחד   ָעִביד  ֲהָוה  ֵצרּוָפא  ָכל  ּבְ ָנא,  ּכְ ַמׁשְ ּדְ ַוֲעִביָדא 
ֲעִביָדאן  ָכל  ּבְ ְוֵכן  ֵליּה.  ִאְתָחֵזי  ּדְ ַמה  ְוָכל  אּוָמנּו, 

ָנא, ְוָכל ִאינּ  ּכְ ַמׁשְ א ּדְ ָנא, ּכֹּלָ ּכְ ַמׁשְ ּדְ ְוִתּקּוִנין  ְייִפין  ּון ׁשַ
ַאְת  ֵצרּוָפא ּדְ א. ֲהָוה ּבְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ  ָוון ּדִ

ַלֲהִקימֹו.   .275 ָהָיה  ָיכֹול  לֹא  ַלֲהִקימֹו,  א  ּבָ ּוְכׁשֶ
אֹוָתן   ַעל  עֹוֶלה  ׁשֶ ָהָרצֹון  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ ָמה 

א ְלֹמשֶׁ  ה ְלַבּדֹו, ְוהּוא ָהָיה  ָהאֹוִתיֹּות לֹא ִנְמַסר ֶאּלָ
ן  עֹוֶלה ְלאֹוָתן אֹוִתיֹּות, ְוַעל ּכֵ יֹוֵדַע אֹותֹו ָהָרצֹון ׁשֶ

כָּ  ׁשְ ַהּמִ ן  הּוַקם  ּתֵ ַויִּ ה.  ֹמׁשֶ ַויֶָּקם  תּוב  ּכָ ׁשֶ ָידֹו,  ַעל  ן 
ְולֹא  יֹוֵדַע,  ָהָיה  ּוְבַצְלֵאל לֹא  ה.  ֹמׁשֶ ם  ַויָּׂשֶ ה.  ֹמׁשֶ

 ָיכֹול ָהָיה ְלַהֲעִמידֹו. 

  

ְוַכד ָאָתא ְלַאָקָמא ֵליּה, ָלא ֲהָוה ָיִכיל ְלֵמיָקם  .275
עַ  ָסִליק  ּדְ ְרעּוָתא  ּדִ ִגין  ּבְ ַטְעָמא.  ַמאי  ִאיּנּון ֵליּה.  ל 

ְלחֹודֹוי, ְוִאיהּו ֲהָוה  ה ּבִ א ְלמֹׁשֶ ַאְתָוון, ָלא ִאְתְמַסר ֶאּלָ
א ָסִליק ְלִאיּנּון ַאְתָוון, ְוַעל ּדָ דף ( ָיַדע ַההּוא ְרעּוָתא ּדְ

ֶקם  רל''ה ע''א) ַוּיָ יב  ְכּתִ ּדִ ְיֵדיּה,  ַעל  ָנא  ּכְ ַמׁשְ ַקם  ִאּתְ
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ה ם מֹׁשֶ ׂשֶ ה. ַוּיָ ן מֹׁשֶ ה. ַוִיּתֵ . ּוְבַצְלֵאל ָלא ֲהָוה ָיַדע, מֹׁשֶ
 ְוָלא ֲהָוה ָיִכיל ְלֵמיָקם ֵליּה.

ְוָאַמר, .276 ַאֲחָריו  ִיְצָחק  י  ַרּבִ ַתח  (תהלים   ּפָ
ַמח   כא) ִיׂשְ ָך  ָעזְּ ּבְ מַ ה'  ּוִביׁשּוָעְתָך  יֶָּגיל  ֶמֶלְך  ה 

ְוגֹו'. ֶאת  ָך  ִמּמְ ַאל  ים ׁשָ ַחיִּ ְוגֹו',  ִלּבֹו  ֲאַות  ְמֹאד ּתַ
יָרה ִ ל    ַהׁשּ ּה ׁשֶ ְחּתָ ּבַ ׁשְ א ַעל ּתִ ִוד ֶאּלָ ַהזֹּו לֹא ָאַמר ּדָ

ַח אֹוָתּה  ּמֵ רּוְך הּוא ְמׂשַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָרֵאל, ׁשֶ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ
ַהּתֹוָר  ְמַחת  ׂשִ תּובּבְ ּכָ ׁשֶ עֹז,  ְקֵראת  ּנִ ׁשֶ (שם   ה 

ַמח ֶמֶלְך   כט) ן ְוגֹו'. ִיׂשְ דֹוׁש   -ה' עֹז ְלַעּמֹו ִיּתֵ ֶזה ַהּקָ
רּוךְ  הּואּבָ ִיְׂשָרֵאל)   ְּכֶנֶסת  ֶמֶלְך,   (זֹו  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ

תּוב ּכָ רּון ֶמֶלְך.  (דברים לג) ׁשֶ  ַוְיִהי ִביׁשֻ

  

י ִיְצָחק ֲאַבְתֵריּה ְואָ  .276 ַתח ִרּבִ ְיָי'  (תהלים כא) ַמר,ּפָ
ֲאַות   ּתַ ְמאֹד  ֶגיל  ּיָ ַמה  ּוִביׁשּוָעְתָך  ֶמֶלְך  ַמח  ִיׂשְ ָך  ָעּזְ ּבְ

א ָלא ָאַמר ִלּבֹו ְוגֹו', חַ  יָרָתא ּדָ ָך ְוגֹו', ׁשִ ַאל ִמּמְ ים ׁשָ ּיִ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ְכֶנֶסת  ּדִ א  ְחּתָ ּבַ ּתּוׁשְ ַעל  א  ֶאּלָ ִוד,  ּדָ ָלּה 

חַ  הּוא  ִריְך  ּבְ א  אֹוַרְייָתא, ְדקּוְדׁשָ ּדְ ֵחידּו  ּבְ ָלּה  י  ּדֵ
יב, ְכּתִ ִאְקֵרי עֹז, ּדִ ן ְוגֹו'.  (תהלים כט) ּדְ ְיָי' עֹז ְלַעּמֹו ִיּתֵ

ִריְך הּואיִ  א ּבְ א קּוְדׁשָ ַמח ֶמֶלְך: ּדָ (ד''א דא כנסת   ׂשְ
יב, ישראל) ְכּתִ ּדִ ֶמֶלְך,  ִאְתְקֵרי  לג) ּדְ ַוְיִהי  (דברים 

רּון ֶמֶלְך.  ִביׁשֻ
ְמֹאד  ישׁ ּובִ  .277 יֶָּגיל  ַמה  ְיׁשּוַעת    -ּוָעְתָך  זֹו 

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ס) ַהיִָּמין,  ְיִמיְנָך  (תהלים  יָעה  הֹוׁשִ
ְיִמינֹו.וַ  לֹו  ע  ַוּתֹוׁשַ ַאֵחר) ֲעֵנִני.  יֶָּגיל   (ָּדָבר  ַמה 

הּוא   ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש,  ִרית  ּבְ סֹוד  ְוֶזהּו  ְיֵתָרה,  י'  ְמֹאד, 
ְמַחת ַהּכֹל ֶלְך ַהזֶּה.(ֶׁשָּלּה) ׂשִ  , ְוַהּכֹל ֶנֱאַמר ַעל ַהּמֶ

  

א .277 ּדָ ְמאֹד,  ֶגיל  ּיָ ַמה  (רכ''ג  ּוִביׁשּוָעְתָך 
ָאֵמר ע''א) ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ יִמיָנא,  ּדִ (תהלים   ְיׁשּוָעה 

ַמה ס) ְיִמינֹו.  לֹו  ע  ַוּתֹוׁשַ ַוֲעֵנִני.  ְיִמיְנָך  יָעה  (דבר  הֹוׁשִ
ְוָד  אחר) ְיֵתיָרה,  י'  ְמאֹד,  ֶגיל  ְבִרית ּיָ ּדִ ָרָזא  ִאיהּו  א 

י אַקּיָ כֹּלָ ּדְ ֶחְדָוה  ִאיהּו  ּדְ א,  יׁשָ ַקּדִ א (דילה) ָמא  ְוכֹּלָ  ,
ַמר. ַעל ַהאי  ֶמֶלְך ִאּתְ

ה ּלֹו ֹאֶרְך ָיִמים עֹוָלם  .278 ָך ָנַתּתָ ַאל ִמּמְ ים ׁשָ ַחיִּ
ים  ַחיִּ ָהיּו  לֹא  ֶלְך  ַהּמֶ ָדִוד  ּלְ ׁשֶ ָלַמְדנּו  אן  ִמּכָ ָוֶעד. 

ָלל,   ּלֹו.  ּכְ ֶ ִמׁשּ לֹו  ָנַתן  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ׁשֶ ְלֶזה  ָרט  ּפְ
ֶלְך ִהְתקַ  ִוד ַהּמֶ ּדָ ֲארּוָה, ׁשֶ ָנה,  ַוֲהֵרי ּבֵ ְבִעים ׁשָ יֵּם ׁשִ

הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו  ָנַתן  ִנים  ׁשָ ְבִעים  ׁשִ ְואֹוָתן 
הּוא  ּוָבֶהן  ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ל  ׁשֶ ִנים  ׁשָ ֵמאֹוָתן 

ְוִנּתְ  ַהזֶּה  ִהְתַקיֵּם,  עֹוָלם  ּבָ ָיִמים  ֲאִריכּות  לֹו  ָנה 
א, ְוַעל ֶזה   ָך ָנַת   -ּוָבעֹוָלם ַהּבָ ַאל ִמּמְ ים ׁשָ ה  ַחיִּ ּתָ

 ּלֹו. 

  

ָך ָנַתּתָ לֹו אֶֹרְך ָיִמים עֹוָלם ָוֶעד.  .278 ַאל ִמּמְ ים ׁשָ ַחּיִ
ים  ַחּיִ ֵליּה  ֲהוֹו  ָלא  א  ַמְלּכָ ָדִוד  ּדְ אֹוִליְפָנא,  ֵמָהָכא 

בַּ  ַלל,  ְוָהא ּכְ ִמִדיֵליּה.  ֵליּה  ָיַהב  ַקְדָמָאה  ָאָדם  ּדְ ר 
ִנין. ְואִ  ְבִעין ׁשְ ים ׁשִ א ִאְתָקּיָ ַמְלּכָ ָדִוד ּדְ יּנּון אּוְקמּוָה, ּדְ

ִנין  ׁשְ ֵמִאיּנּון  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֵליּה  ָיִהב  ִנין  ׁשְ ע' 
ֵליּה  ְוִאְתְייִהיב  ים,  ִאְתָקּיָ ּוְבהּו  ַקְדָמָאה,  ָאָדם  ּדְ

א  אוֹ  ָאֵתי, ְוַעל ּדָ ַהאי ָעְלָמא, ּוְבָעְלָמא ּדְ יֹוִמין ּבְ ִריכּו ּדְ
ָך ָנַתּתָ לֹו.  ַאל ִמּמְ ים ׁשָ  ַחּיִ

כְּ  .279 דֹול  דֹול,  ּגָ ּגָ הּוא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ בֹודֹו, 
תּוב ּכָ קמז) ׁשֶ אי   (שם  ַוּדַ ּכַֹח.  ְוַרב  ֲאדֹוֵנינּו  דֹול  ּגָ

ֶזה   ְוסֹוד  דֹול,  ּגָ א -ִנְקָרא  ַויַַּעׂש   )(בראשית 
ָהיּו  דֹוִלים  ּגְ דִֹלים.  ַהּגְ ֹארֹת  ַהּמְ ֵני  ׁשְ ֶאת  ֱאלִֹהים 

דֹול, כְּ  ל ֶזה הּוא ִנְקָרא ּגָ אי. ְוִעם ּכָ ּנֱֶאַמר ַוּדַ מֹו ׁשֶ
לֹא   הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ּכַֹח.  ְוַרב  ֲאדֹוֵנינּו  דֹול  ּגָ

תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזה,  ּבָ א  ֶאּלָ דֹול  ּגָ (תהלים   ִנְקָרא 

  

דֹול,  .279 ּגָ ִאיהּו  ּדְ ִגין  ּבְ בֹודֹו,  ּכְ דֹול  ּגָ
יב, ְכּתִ קמז) ּדִ אי   (תהלים  ַוּדַ ּכַֹח.  ְוַרב  ֲאדֹוֵננּו  דֹול  ּגָ

דֹול, ְוָרָזא א,  ִאְקֵרי ּגָ ַעׂש ֱאלִֹהים ֶאת   (בראשית א) ּדָ ַוּיַ
ל   אי. ְוִעם ּכָ דֹוִלים ֲהוֹו ַוּדַ ּגְ דֹוִלים,  אֹורֹות ַהּגְ ֵני ַהּמְ ׁשְ

אִ  א,  ֲאדֹוֵנינּו ּדָ דֹול  ּגָ ַמר  ִאּתְ ּדְ ָמה  ּכְ דֹול,  ּגָ ִאְקֵרי  יהּו 
א  דֹול, ֶאּלָ ּגָ ִריְך הּוא ָלא ִאְקֵרי  א ּבְ ְוַרב ּכַֹח. ְוקּוְדׁשָ
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ַהר  גָּ  מח) ֱאלֵֹהינּו  ִעיר  ּבְ ְמֹאד  ל  ּוְמֻהּלָ ה'  דֹול 
ִעיר ֱאלֵֹהינּו ַהר ָקְדׁשֹו. דֹול? ּבְ ה הּוא ּגָ ּמָ  ָקְדׁשֹו. ּבַ

ַהאי, יב,  ּבְ ְכּתִ מח) ּדִ ְמאֹד   (תהלים  ל  ּוְמֻהּלָ ְיָי'  דֹול  ּגָ
דֹול, ָמה ִאיהּו ּגָ ִעיר ֱאלֵֹהינּו ַהר ָקְדׁשֹו. ּבְ  (ויקרא ה'  ּבְ

ִעיר ֱאלֵֹהינּו ַהר ָקְדׁשֹו.  ע''א)  ּבְ
יֵתהּו ְבָרכֹות ָלַעד .280 י ְתׁשִ י (תהלים כא) ּכִ . ּכִ

זֹּוִהי ּום ׁשֶ יֵתהּו ְבָרכֹות, ִמׁשּ ל ָהעֹוָלם,    ְתׁשִ ת ּכָ ְרּכַ ּבִ
ל ָרכֹות ׁשֶ אן יֹוְצאֹות, ְוזֹוִהי   ְוָכל ַהּבְ ל ָהעֹוָלם ִמּכָ ּכָ

ָרָכה. ְוסֹוד ֶזה   אן ׁשֹורֹות ֶוְהיֵ  -ּבְ ֲהֵרי ּכָ ָרָכה. ׁשֶ ה ּבְ
ְלָכל   יֹוְצאֹות  אן  ּוִמּכָ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ָרכֹות  ַהּבְ ל  ּכָ

ָרָכה.   ָהעֹוָלם, ְוָלֵכן ִנְקֵראת ּבְ

  

כא) .280 י   (תהלים  ּכִ ָלַעד.  ְבָרכֹות  יֵתהּו  ְתׁשִ י  ּכִ
ָכל   ּדְ ְרָכָתא  ּבִ ִאיהּו  ַהאי  ּדְ ִגין  ּבְ ְבָרכֹות,  יֵתהּו  ְתׁשִ

ְוָדא  ָעְלָמא ַנְפֵקי,  ֵמָהָכא  ָעְלָמא  ָכל  ּדְ ְרָכאן  ּבִ ְוָכל   ,
א, ּדָ ְוָרָזא  ָרָכה.  ּבְ יב) ִאיהּו  ָרָכה.   (בראשית  ּבְ ֶוְהֵיה 

ִרי ָהא ָהָכא ׁשְ א, ּוֵמהָ ּדְ ְלֵעיּלָ ְרָכאן ּדִ ל ּבִ ָכא ַנְפֵקי ָאן ּכָ
ָרָכה. א ִאְקֵרי ּבְ  ְלָכל ָעְלָמא, ְוַעל ּדָ

הּו  .281 ַחּדֵ ּתְ אן  ּכָ תּוב  ּכָ ְמָחה.  ְבׂשִ הּו  ַחּדֵ ּתְ
ם ׁשָ ְוָכתּוב  ְמָחה,  יח) ְבׂשִ ִיְתרֹו,   (שמות  ַחּדְ  ַויִּ

ְלָהִק  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָעִתיד  ׁשֶ ּום  ֶאת ִמׁשּ ים 
סֹוד   ּבְ ּה  ּבָ ּוְלַהֲחִזיק  ֶהָעָפר  ִמן  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ

ׁש אֹוָתּה ִחדּ ַהיָּ  ֶמׁש. ִמין, ּוְלַחּדֵ ֶ ׁשּ ָבָנה ּבַ  ּוׁש ַהּלְ
  

ְמָחה,  .281 ׂשִ ַחֵדהּו ּבְ ִתיב ָהָכא ּתְ ְמָחה, ּכְ ׂשִ ַחֵדהּו ּבְ ּתְ
ָהָתם יח) ּוְכִתיב  זַ  (שמות  ּדְ ִגין  ּבְ ִיְתרֹו,  ַחּד  ין  ַוּיִ ּמִ

לְ  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ָרֵאל קּוְדׁשָ ִיׂשְ ְנֶסת  ִלּכְ ָלּה  ָמא  ַאּקָ
ּה   ְקָפא ּבָ ּתֹוֵתי ָלּה ֵמַעְפָרא, ּוְלַאּתְ יִמיָנא, ּוְלַחּדְ ָרָזא ּדִ ּבְ

א.  ְמׁשָ ׁשִ ִסיֲהָרא ּבְ  ַחְדּתּוָתא ּדְ
ֶניָך   .282 ֶניָך. ֶאת ּפָ ְמָחה ֶאת ּפָ הּו ְבׂשִ ַחּדֵ תּוב ּתְ ּכָ

ֶניָך   ִלְהיֹות  - ּפָ ֶנֶגד  ּכְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְוִלְהיֹות  ְלָפֶניָך 
לֵ  ׁשְ אֹוָתּה  אֹותֹו הַ ּבְ ּבְ ם  ּלֵ ּתַ ׁשְ ּתִ ׁשֶ ֲהֵרי  מּות  ׁשֶ ַמן,  זְּ

ל ַמה   ׁש, ִהְתרֹוְקָנה ִמּכָ ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ּנֱֶחַרב  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָאה,  ִהְתַמּלְ ֶ טו) ׁשּ ֻאְמָלָלה   (ירמיה 

 ִ ַהׁשּ ְוָכתּוביֶֹלֶדת  כו) ְבָעה.  ְלָאה   (יחזקאל  ִאּמָ
 ָהֳחָרָבה. 

  

ֶניךָ  .282 ּפָ ֶאת  ְמָחה  ׂשִ ּבְ הּו  ַחּדֵ ּתְ ִתיב  ֶניָך,  ּכְ ּפָ ֶאת   ,
ַההּוא  ּבְ ְך,  ַאְנּפָ ָלֳקֵבל  ֵחידּו  ּבְ ּוְלֶמֱהֵוי  ְך,  ַקּמָ ְלֶמֱהֵוי 
ִזְמָנא  ּבְ ָהא  ּדְ ִזְמָנא.  ַההּוא  ּבְ ִלים  ּתְ ִתׁשְ ּדְ ִלימּו  ׁשְ

ִאְת  ַמה ּדְ ל  ִמּכָ ִאְתְרִקיַנת  א,  ׁשָ ַמְקּדְ י  ּבֵ ָחַרב 
ָאֵמר ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ָייא.  ִאְתַמּלְ טו) ּדְ ְמְלָלה אֻ  (ירמיה 

ּוְכִתיב ְבָעה.  ִ ַהׁשּ כו) יֹוֶלֶדת  ְלָאה  (יחזקאל  ִאּמָ
 (כאן חסר)  ָהֳחָרָבה.

ֶאת  .283 ה  ֹמׁשֶ ֵהִקים  ׁשֶ ְזַמן  אֹותֹו  ּבְ ּוְרֵאה,  ּבֹא 
הִ  ן,  ּכָ ׁשְ ָהיּו  ַהּמִ ׁשֶ ָהֲעבֹודֹות  אֹוָתן  ָכל  ּבְ ל  ּכֵ ְסּתַ

ֵהִק  ְוָאז  ָראּוי,  ָהֲעבֹודוֹ ּכָ אֹוָתן  ְוָכל  אֹותֹו.  ת  ים 
ֵהִביאּו  ְוַאַחת  ַאַחת  ל  ּכָ ֶאת  ן,  ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ בֹו  ְהיּו  יִּ ׁשֶ

ה. ְוסֹוד ֶזה   תּולֹות ַאֲחֶריָה  (תהלים מה) -ְלֹמׁשֶ ּבְ
מּוָבאוֹ  ָלְך.  מּוָבאֹות  תּוב  ֵרעֹוֶתיָה  ּכָ ׁשֶ ָלְך,  ת 

ן ֶאל ֹמשֶׁ  ּכָ ׁשְ  ה. ַויִָּביאּו ֶאת ַהּמִ

  

א .283 ּדְ ִזְמָנא  ַההּוא  ּבְ ֲחֵזי,  א  ַית  ּתָ ה  מֹׁשֶ ֹוִקים 
ְדָקא   ּכְ ֲהוֹו  ּדַ ֲעִביָדאן,  ִאיּנּון  ָכל  ּבְ ל  ּכַ ִאְסּתָ ָנא,  ּכְ ַמׁשְ

ֲהוֹו בֵּ  יּה ֵיאֹות, ּוְכֵדין אֹוִקים ֵליּה. ְוָכל ִאיּנּון ֲעִביָדאן ּדַ
ְוָרָזא   ה.  ְלמֹׁשֶ ֵליּה  ַאְייִתיאּו  ְוַחד  ַחד  ל  ּכָ ָנא,  ּכְ ַמׁשְ ּבְ

א מה) ּדָ אַ  (תהלים  תּולֹות  מּוָבאֹות  ּבְ ְרעֹוֶתיָה  ֲחֶריָה 
יב. ְכּתִ ּדִ ָלְך  מּוָבאֹות  לט) ָלְך.  ֶאת   (שמות  ִביאּו  ַוּיָ

ה.  ן ֶאל מֹׁשֶ ּכָ ׁשְ  ַהּמִ
ן .284 ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאל  ַויִָּביאּו  ה  ֲהֵרי ָלּמָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ  ?

עָ  אֹוָתּה ׁשָ ּוֵג, ְוַעל ֶזה  ּבְ ה ְלִהְזּדַ ל ֹמׁשֶ ּוּוג ׁשֶ ה ָהָיה ַהזִּ
ִביִאים  ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ֹמׁשֶ ֶאל  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ַויִָּביאּו 
ָצִריְך  ִראׁשֹוָנה  ּבָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֶהָחָתן.  ְלֵבית  ה  ּלָ ּכַ

  
ָהא   .284 ּדְ ִגין  ּבְ ן.  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ִביאּו  ַוּיָ ַהִהיא ֲאַמאי  ּבְ

ה ְלִאזְ  מֹׁשֶ ֲעָתא, ֲהָוה ִזּוּוָגא ּדְ ִביאּו ׁשַ א ַוּיָ וָגא, ְוַעל ּדָ ּוְ ּדַ
ה ְלֵבי ָחָתן.  ּלָ ַאְייֵתי ּכַ ָמה ּדְ ה, ּכְ ן ֶאל מֹׁשֶ ּכָ ׁשְ ֶאת ַהּמִ
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מֹו שֶׁ ְלַהְכִני ה ֶלָחָתן, ּכְ ּלָ (דברים   ּנֱֶאַמר ס ֶאת ַהּכַ
ְך   כב) ה. ְוַאַחר ּכָ ָ י ָלִאיׁש ַהזֶּה ְלִאׁשּ י ָנַתּתִ ּתִ ֶאת ּבִ

תּוב ּכָ ׁשֶ ֵאֶליָה,  ָיֹבא  ל) הּוא  ַויָֹּבא  (בראשית 
ְוָכתּוב יז) ֵאֶליָה.  ֹאֶהל   (במדבר  ֶאל  ה  ֹמׁשֶ ַויָּבֹא 

 ָהֵעדּות.

ַקְדִמיָתא ִאְצְטִריְך ְלַאֲעלָ  ָהא ּבְ ִגין ּדְ י ּבְ ה ְלַגּבֵ א ְלַכּלָ
ָאֵמר ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ י   כב)  רים(דב ָחָתן,  ָנַתּתִ י  ּתִ ּבִ ֶאת 

ִאיהוּ  ּוְלָבַתר  ה.  ְלִאׁשָ ה  ַהּזֶ ע''א)  ָלִאיׁש  ֵייֵתי   (רל''ח 
בֹא ֵאֶליָה. ּוְכִתיב יב ַוּיָ ְכּתִ ּה, ּדִ בֹא  (במדבר יז) ְלַגּבָ ַוּיָ

ה ֶאל אֶֹהל ָהֵעדּות.   מֹׁשֶ
ה ָלֹבא ֶאל  ְוָכאן ַמה   .285 תּוב? ְולֹא ָיכֹל ֹמׁשֶ ּכָ

כִּ  מֹוֵעד  ַעם? ֹאֶהל  ַהּטַ ָמה  ְוגֹו'.  ֶהָעָנן  ָעָליו  ַכן  ׁשָ י 
ַהזֹּו  ִמׁשּ  ה  ָ ִאׁשּ ּכְ ֶנת,  ּקֶ ִמְתּתַ ָהְיָתה  ִהיא  ׁשֶ ּום 

ָעה  ׁשָ ּוְבאֹוָתּה  ְלַבְעָלּה,  ֶטת  ֶ ּוִמְתַקׁשּ ֶנת  ּקֶ ְתּתַ ּמִ ׁשֶ
ָראּוי לֹא  ֶטת,  ֶ ִמְתַקׁשּ ִהיא  ֵנס    ׁשֶ ְלִהּכָ ְלַבְעָלּה 

יָ  ְולֹא  ן,  ּכֵ ְוַעל  ֹאֶהל  ֵאֶליָה.  ֶאל  ָלֹבא  ה  ֹמׁשֶ כֹל 
ַכן ָעָליו י ׁשָ ּכִ ַויִָּביאּו ֶאת   מֹוֵעד  ְך,  ּכָ ּום  ֶהָעָנן. ִמׁשּ

ה ֶאת   תּוב? ַויְַּרא ֹמׁשֶ ה. עֹוד ַמה ּכָ ן ֶאל ֹמׁשֶ ּכָ ׁשְ ַהּמִ
ָלאָכה ְוגֹו'.  ל ַהּמְ  ּכָ

  

ה ָלבֹא ֶאל אֶֹהל ְוָהָכא ַמה כְּ  .285 ִתיב, ְולא ָיכֹל מֹׁשֶ
י   ִגין  מֹוֵעד ּכִ ַכן ָעָליו ֶהָעָנן ְוגֹו'. ַמאי ַטֲעָמא. ּבְ ֲהַות  ׁשָ ּדַ

ָטת   ְ ְקָנת ְוִאְתַקׁשּ ִאְתּתַ ָתא ּדְ ַהאי ִאּתְ ְתְקָנא, ּכְ ִאיִהי ִמּתַ
ָטת,  ְ ִאיִהי ָקא ִמְתַקׁשּ ֲעָתא ּדְ ְעָלּה, ּוְבַהִהיא ׁשַ י ּבַ ְלַגּבֵ

אָלא   ּה. ְוַעל ּדָ ְולא ָיכֹל    ִאְתָחֵזי ְלַבְעָלּה ְלַאֲעָלא ְלַגּבָ
כַ  י ׁשָ ה ָלבֹא ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ּכִ ִגין  מֹׁשֶ ּבְ ן ָעָליו ֶהָעָנן 

ְרא  ִתיב ַוּיַ ה. עֹוד ַמה ּכְ ן ֶאל מֹׁשֶ ּכָ ׁשְ ִביאּו ֶאת ַהּמִ ְך ַוּיָ ּכַ
ָלאָכה ְוגֹו'. ל ַהּמְ ה ֶאת ּכָ ל''ה  (דף ר  (רל''א ע''א) מֹׁשֶ

 ע''ב) 
שֶׁ  .286 ים  ֲעׂשִ ַהּמַ ָכל  ּבְ ּוְרֵאה,  ן,  ּבֹא  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ל 

ם ָהָיה גָּ  ֻכּלָ ֵכֶלת הּוא ּבְ ּתְ ׁשֶ ּום  ֵכֶלת, ִמׁשּ ל ּתְ ֶון ׁשֶ
תּוב? ַויֲַּעׂשּו  ָוִנים. ַמה ּכָ ל ַהּגְ סֹוד ּכָ ר ּבְ ֶון ְלִהְתַעּטֵ ּגָ

נּו ָעָליו ּתְ ֵכֶלת   ֶאת ִציץ ֵנֶזר ַהּקֶֹדׁש ְוגֹו', ַויִּ ִתיל ּתְ ּפְ
סוֹ  ּבְ ְרׁשּוָה  ּפֵ ַוֲהֵרי  תּוב,ְוגֹו',  ַהּכָ (שמות   ד 

ּתּוֵחי   כח) ּפִ ָעָליו  ְחּתָ  ּוִפּתַ ָטהֹור  ָזָהב  יץ  ּצִ יָת  ְוָעׂשִ
ּתּוֵחי חֹוָתם  ב ּפִ בּו ָעָליו ִמְכּתַ ְכּתְ חָֹתם קֶֹדׁש ַלה'. ַויִּ

 קֶֹדׁש ַלה'. 

  

מַ  .286 ּדְ ֲעִביָדן  ָכל  ּבְ ֲחֵזי,  א  ֲהָוה ּתָ הּו  ֻכּלְ ּבְ ָנא,  ּכְ ׁשְ
ִתְכָלא. בְּ  ְווָנא ּדְ ָרא ּגַ ְווָנא ְלִאְתַעּטְ ּגַ ִתְכָלא ִאיהּו  ִגין ּדְ

ֲעׂשּו ֶאת ִציץ ֶנֶזר ַהּקֶֹדׁש  בְּ  ִתיב ַוּיַ ְווִנין. ַמה ּכְ ָכל ּגַ ָרָזא ּדְ
ָרזָ  ֵכֶלת ְוגֹו', ְוָהא אּוְקמּוָה, ּבְ ִתיל ּתְ נּו ָעָליו ּפְ ּתְ א  ְוגֹו', ַוּיִ

יב, ְכּתִ ָטהֹור  (שמות כח) ּדִ ָזָהב  ִציץ  יָת  ְחּתָ    ְוָעׂשִ ּוִפּתַ
ּתּוחֵ  ּפִ ב  ָעָליו  ִמְכּתַ ָעָליו  בּו  ְכּתְ ַוּיִ ַלה'.  קֶֹדׁש  חֹוָתם  י 

ּתּוֵחי חֹוָתם קֶֹדׁש ַלה'.   ּפִ
ְקמּוטֹות  .287 צּורֹות  ָהֶעְליֹוִנים.  ּסֹודֹות  ּבַ

ֵאּלּו עֹוְמדֹות ַעל  ִנְמָצאֹות, ֵאּלּו עֹולֹות ְויֹוְרדֹות וְ 
ַהּסוֹ  ים  ּלִ ְלּגַ ּגַ ְזַמן  ִקיּּוָמן.  ֵמאֹותֹו  ַקיִָּמים  ָהיּו  ְבִבים 

הִ  ֶהָעָפר  ָהעֹוָלם  ׁשֶ סֹוְבִבים  ים  ּלִ ְלּגַ ַהּגַ ֵאּלּו  ּנֵס.  ְתּכַ
ִסּבּוב.   ּבְ

  

ִכיִחין  .287 ָרִזין ִעיָלִאין. ַטְסקּוֵרי ְקִמיִטין ׁשְ תוספתא ּבְ
ְונָ  ָסְלִקין  ין  ַגְלגַּ ִאּלֵ ִקּיּוַמְייהּו  ּבְ ַקְייִמין  ין  ְוִאּלֵ ין  ֲחִתין  ּלִ

ְד  ִזְמָנא  ַקְייָמן ֵמַההּוא  ֲהוּו  יׁש.  ְדָסֲחָראן  ּנִ ִאְתּכַ ַעְפָרא 
א.  ָסַחָרנּוּתָ ין ַסֲחִרין ַעְלָמא ּבְ ּלִ  ִאינּון ַגְלּגַ

ִליַטת  .288 ׁשְ ִריֹּות,  ְדּבָ ַהּמִ ּסֹוְבִבים  ׁשֶ ּבּוב  ּסִ ּבַ
ִליָטה   ְלגַּ ַהּקְ תֹוָכם. ַהּגַ ל ֶאָחד יֵׁש ּבְ ְלּגַ תֹוָכם. ּגַ ל ּבְ

ָעשָׂ  ֵנים  ׁשְ ּבִ עֹוֵמד  סֹוֵבב,  ְולֹא  סֹוֵבב  ֶאֶלף  ַהזֶּה  ר 
תֹוָכם.   עֹוָלמֹות ְוִנְמָצא ֵביֵניֶהם, עֹוֶלה ְויֹוֵרד ּבְ

  
קּוְלָטא  .288 ִרין, ִטיְפְסָרא ּדְ ָסֲחִרין ִמְדּבָ ָסֲחָרנּוָתא ּדְ

ְלגַּ  ַגַווְייהּו, ַהאי ּגַ א ִאית ּבְ ּלָ ְלּגַ וְייהּו. ַחד ּגַ ַגּוַ א ָסֲחָרא ּבְ ּלָ
יַנְייהּו  ּבֵ ָעְלִמין.  ַאְלֵפי  ְתֵריַסר  ּבִ יָמא  ַקּיְ ָסֲחָרא.  ְוָלא 

ַגַווְייהּו. ִכיַח, ָסִליק ְוָנִטיל ּבְ  ׁשְ
עּוץ   .289 ּנָ ל עֹוֵמד ַעּמּוד ֶאָחד ׁשֶ ְלּגַ ַחת אֹותֹו ּגַ ּתַ

תֹוְך  ִלים ֲאָבִנים ּבְ ְלּגְ דֹוָלה, ּובֹו ִמְתּגַ הֹום ַהּגְ ַעד ַלּתְ יָמא ַחד ַעּמוּ  .289   א, ַקּיְ ּלָ ְלּגַ חֹות ַההּוא ּגַ ָנִעיץ ּתְ ָדא ּדְ
יּה, ִמְת  א. ּבֵ הֹוָמא ַרּבָ הֹוֵמי, ַעד ּתְ ָלאן ֲאָבִנין ּגֹו ּתְ ְלּגְ ּגַ
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הֹומֹות, ֵהם עֹוִלים ְויֹוְרִדים. ְואֹותֹו ַעּמּוד עֹוֵמד ַהּתְ 
ה,   ֲעֵליֶהם, נֹוֵסַע ְולֹא נֹוֵסַע, ָנעּוץ ִמְלַמְעָלה ְלַמּטָ

ְסִביב  סֹובְ  ֲאֵחִרים  ים  ּלִ ְלּגַ ּגַ ִרים  ְוֶעׂשְ ָמאַתִים  ִבים 
 אֹותֹו ָהַעּמּוד. 

ָעַלְייהּו,  ָקִאים  ַעּמּוָדא  ַההּוא  ין.  ְוַנְחּתִ ִקין  ַסּלְ ִאיּנּון 
א, ָסֲחָר  א ְלַתּתָ ָנִעיץ ֵמֵעיּלָ ָנִטיל,  אן ָמאָתן ָנִטיל ְוָלא 

ין ַאֲחָרִנין, ּלִ ְלּגַ ִרין ּגַ ַההּוא ַעּמּוָדא.  ְוֶעׂשְ  ַסֲחָרֵניּה ּדְ

ֵנים  .290 ׁשְ ּבִ עֹוֵמד  ׁשֶ ָעָליו  ׁשֶ ַאֵחר  ל  ְלּגַ ּגַ אֹותֹו 
ן,   ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְלתֹוְך  סֹוֵבב  הּוא  עֹוָלמֹות,  ֶאֶלף  ר  ָעׂשָ
ֵנים  ׁשְ ַעל  עֹוֵמד  ן  ּכָ ִמׁשְ אֹותֹו  סֹוֵבב.  ְולֹא    סֹוֵבב 

ר ֶאֶלף עֹוָלמֹות, ּובֹו עֹוֵמד אֹותֹו כָּ  ּקֹוֵרא:  ָעׂשָ רֹוז ׁשֶ
סּ  ל ׁשֶ ְלּגַ ְמרּו ֵמַהּגַ ָ  ֹוֵבב. ִהׁשּ

  

ְתֵריַסר  .290 ָקִאים ּבִ ָעֵליּה, ּדְ א ַאֲחָרא ּדְ ּלָ ְלּגַ ַההּוא ּגַ
ְוָלא  ָסֲחָרא  ָנא,  ּכְ ַמׁשְ ּגֹו  ָסֲחָרא  ִאיהּו  ָעְלָמא,  ַאְלֵפי 

ֵריָסר ַאְלֵפי ָעְלִמין,  ָסֲחָרא. ַההּוא ַמׁשְ  ָנא ָקִאים ַעל ּתְ ּכְ
ִאְסּתָ בֵּ  ָקֵרי  ּדְ רֹוָזא,  ּכָ ַההּוא  יָמא  ַקּיְ (ר''כ   ָמרוּ יּה 

ָסֲחָרא. ע''ב) ָלא ּדְ  ְמַגְלּגַ
ל, יֵַדע ְוִיְתּבֹוֵנן  .291 ּכֵ ַהׂשְ ַעל ֵעיַנִים ּבְ הּוא ּבַ ִמי ׁשֶ

ָבִר  ּדְ אֹוָתם  ׁשֶ ְויֵַדע  ִרּבֹונֹו,  ָחְכַמת  ֶעְליֹוִנים  ּבְ ים 
עֹוְמִד  ִרּבֹונֹו  חֹות  ְפּתְ ּמַ ְטמּוִנים  ׁשֶ ֵהם  ׁשֶ ם,  ׁשָ ים 

ן   ּכָ ׁשְ ַהּמִ תֹוְך  ַהזֶּה ּבְ עֹוָלם  ּבָ ֵריֶהם  ַאׁשְ דֹוׁש.  ַהּקָ
תּוב, ּכָ ֲעֵליֶהם  א.  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ֵריֶהם  (תהלים   ְוַאׁשְ

ְלָבָבם. פד) ֵרי ָאָדם עֹוז לֹו ָבְך ְמִסּלֹות ּבִ (שם   ַאׁשְ
ֲחֵצֶריךָ  סה) ּכֹן  ִיׁשְ ּוְתָקֵרב  ְבַחר  ּתִ ֵרי  ָעה   ַאׁשְ ּבְ ִנׂשְ

יֶתָך ְקדֹׁש ֵהיָכֶלָך. טּוב ּבֵ  (ע''כ תוספתא)  ּבְ

  

ע  .291 ִיְנּדַ ָסְכְלָתנּו,  ּבְ ַעְייִנין  ּדְ ָמאֵרי  ִאיהּו  ּדְ ַמאן 
ין  ִמּלִ ִאיּנּון  ּדְ ע  ְוִיְנּדַ ָמאֵריּה,  ּדְ ָחְכְמָתא  ּבְ ל  ּכַ ְוִיְסּתָ

ִאי ּדִ ִעּלָ ן,  ּמָ ּתַ ַקְייָמן  ָמאֵריּה  ּדְ ָחן  ַמְפּתְ ּדְ ִאיּנּון ן,  י 
יׁשָ  ַקּדִ ָנא  ּכְ ַמׁשְ ּגֹו  ַהאי ְטִמיָראן  ּבְ ִאיּנּון  ִאין  ַזּכָ א. 

ָעַלְייהּו  ָאֵתי,  ּדְ ָעְלָמא  ּבְ ִאיּנּון  ִאין  ְוַזּכָ ָעְלָמא, 
ִתיב פד) ּכְ ְמִסּלֹות   (תהלים  ָבְך  לֹו  עֹוז  ָאָדם  ֵרי  ַאׁשְ

ְלָבבָ  סה) ם.ּבִ כּ  (תהלים  ִיׁשְ ּוְתָקֵרב  ְבַחר  ּתִ ֵרי  ֹון  ַאׁשְ
טּוב   ּבְ ָעה  ּבְ ִנׂשְ ֵהיָכֶלָך.ֲחֵצֶריָך  ְקדֹוׁש  יֶתָך  (ע''כ  ּבֵ

 תוספתא) 
ֶעְליֹוִנים  .292 סֹודֹות  עֹוְמִדים  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ סֹוד  ּבְ

דֹושׁ  ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ סֹוד  סֹוד   (ָהֶעְליֹון) ּבְ ֶזהּו  ֲאדָֹנ''י, 
ן ּכָ ׁשְ ָהָארֹון, ַהּמִ סֹוד  ָהֶעְליֹון,  ַהּסֹוד  מֹו  ּכְ  ,

כָּ  ג) תּובּכַ ל  (יהושע  ּכָ ֲאדֹון  ִרית  ַהּבְ ֲארֹון  ִהּנֵה 
ל ָהָאֶרץ   ל    -ָהָאֶרץ. ֲאדֹון ּכָ דֹוׁש ׁשֶ ֶזהּו ַהּסֹוד ַהּקָ

מֹו  ּכְ ְוֶזהּו  יֹו''ד.  נּו''ן  ֶל''ת  ּדָ ָאֶל''ף  ל  ׁשֶ ם  ֵ ַהׁשּ
דֹושׁ  ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ ל  ׁשֶ ַהּסֹוד  ְידָֹו''ד.   ׁשֶ ָהֶעְליֹון 

לּו כְּ  לּו. ְוָהאֹוִתיֹּות ַהּלָ  מֹו ַהּלָ

  

ָמא  .292 ׁשְ ָרָזא ּדִ ִאין, ּבְ ָנא ַקְייָמן ָרִזין ִעּלָ ּכְ ַמׁשְ ָרָזא ּדְ ּבְ
א יׁשָ ָנא,  (עלאה) ַקּדִ ּכְ ַמׁשְ ּדְ ָרָזא  ִאיהּו  ַהאי  ֲאדָֹנ''י, 

ָמה  ּכְ ֲארֹוָנא,  ּדַ ָרָזא  ָאה,  ִעּלָ ָרָזא  ַגְווָנא  ּכְ
יב, ְכּתִ ג) ּדִ ִרית   (יהושע  ַהּבְ ֲארֹון  ה  ל  ִהּנֵ ּכָ ֲאדֹון 

ָמא ָהָאֶרץ. ֲאדוֹ  ׁשְ א ּדִ יׁשָ א הּוא ָרָזא ַקּדִ ל ָהָאֶרץ, ּדָ ן ּכָ
ֶל''ת נּו''ן יֹו'' ָאֶל''ף ּדָ ָמא ּדְ ׁשְ ָרָזא ּדִ ַגְווָנא ּדְ ד. ְוָדא הּוא ּכְ

ין. ִאּלֵ ַגְווָנא ּדְ ין ּכְ ''ד. ְוַאְתָוון ִאּלֵ ָאה ְידֹוָ א ִעּלָ יׁשָ  ַקּדִ
מֹו ֶזה א',   (ֶזה) ל יֹו''דא' ִהיא י', סֹוד שֶׁ  .293 ּכְ

מֹו ֶזה, ְוַהּכֹל   ְוֶזה ּכְ ְרׁשּוָה. ד' ִהיא סֹוד ה',  ּפֵ ַוֲהֵרי 
צּוָרה ְוסֹוד ל ֶאָחד. נ' ִהיא סֹוד ָהאֹות ו'. ְוַאף    ּכְ ׁשֶ

זֹו,   ּבָ ִנְכֶלֶלת  זֹו  ְנֵקָבה, ֲאָבל  ְוזֹו  ָזָכר  זֶּה  ׁשֶ ב  ּגַ ַעל 
אֶ  ְרׁשּוָה ן' ו' ִהיא ּבָ ָלל  ַוֲהֵרי ּפֵ הּוא ּכְ ּום ׁשֶ ְמַצע, ִמׁשּ

י', ָהאֹות  סֹוד  ִהיא  ה'  ָהאֹות   ֶאָחד.  סֹוד  ִהיא  (י' 
אן ה') ּכָ ׁשֶ ּום  ה,  ה')(ֶׁשל   ִמׁשּ ְקַטּנָ ָחְכָמה  זֹוִהי 

לֹֹמה.  ְקֵראת ָחְכַמת ׁשְ ּנִ  ׁשֶ

  

יֹו''ד .293 ּדְ ָרָזא  י',  ִאיִהי  דא) א'  א',  (נ''א  א  ּדָ ַגְווָנא  ּכְ
אּוְקמּוָה. ַגְווָנא  ְוָהא  ּכְ ְוָדא  ה',  ָרָזא  ִאיהּו  ָדא,   ד',  ּדְ

ַגְווָנא ְוָרָזא ֲחָדא.  א ּכְ י נ', ִאיהִ  (ויקרא קנ''ה ע''א) ְוכֹּלָ
ְוָדא ַכר,  ּדְ ָדא  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  ו',  ָאת  ּדְ (ק''פ  ָרָזא 

ָדא, ְוָהא אּוְקמּוָה  ע''ב) ִליל ּבְ א ִאְתּכְ א. ֲאָבל ּדָ נּוְקּבָ
ָלָלא  (קפ''ג ע''ב) ן' ו' ִאיהּו ּכְ ִגין ּדְ ֶאְמָצִעיָתא, ּבְ ִאיהּו ּבְ

ָאת י' ִגין    ,(נ''א י' איהי רזא דאת ה')  ֲחָדא. ה' ִאיהּו ָרָזא ּדְ ּבְ
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ָהָכא דה') ּדְ ִאְקֵרי (נ''א  ּדְ ְזֵעיָרא,  ָחְכָמה  ִאיִהי  א  ּדָ  ,
למֹה.   ָחְכַמת ׁשְ

ה, ְוַהּכֹל .294 ֵאּלֶ ה ּבְ הּוא   ְוָהאֹוִתיֹּות ִנְכְללּו ֵאּלֶ
ְוהַ  ה,  ֵאּלֶ ּבְ ה  ֵאּלֶ לּוִלים  ּכְ ֶאָחד,  ֶאָחד, סֹוד  ּכֹל 

ְקדֹוׁשוֹ  אֹוִתיֹּות  ּבְ ֶאָחד  סֹוד  הּוא  ְוָלֵכן  ְוַהּכֹל  ת. 
ן   ּכָ ׁשְ ַהּמִ סֹוד  ּבְ עֹוֵמד  ָאֶרץ  ּבָ ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ
ל   ׁשֶ סֹוד  ּבְ עֹוֵמד  ֶעְליֹון  ן  ּכָ ִמׁשְ ְואֹותֹו  ָהֶעְליֹון, 

ן אַ  ּכָ זֶה ִמׁשְ ּבָ לּול ֶזה  ּכָ ְוַהּכֹל  ֵחר ֶעְליֹון ַעל ַהּכֹל. 
תּוב שְׁ  (שמות כו) ִלְהיֹות ֶאָחד, ְוָלֵכן ּכָ ן  ְוָהָיה ַהּמִ ּכָ

 ֶאָחד. 

  

ָרָזא   .294 א ִאיִהי  ין, ְוכֹּלָ ִאּלֵ ּבְ ין  ִלילּו ַאְתָוון ִאּלֵ ְוִאְתּכְ
א ַחד, ְוכֹלָּ  ין, ְוכֹּלָ ִאּלֵ ין ּבְ ִליָלן ִאּלֵ א ִאיהּו ָרָזא  ֲחָדא, ּכְ

א   ְלַתּתָ ּדִ ָנא  ּכְ ַמׁשְ א  ּדָ ְוַעל  ין.  יׁשִ ַקּדִ ַאְתָוון  ּבְ ֲחָדא, 
ָרזָ  ּבְ יָמא  ַקּיְ ַאְרָעא,  ְוַההּוא ּבְ ָאה,  ִעּלָ ָנא  ּכְ ַמׁשְ ּדְ א 

ָאה  ָנא ַאֲחָרא ִעּלָ ּכְ ַמׁשְ ָרָזא ּדְ יָמא ּבְ ָאה, ַקּיְ ָנא ִעּלָ ּכְ ַמׁשְ
ִליל א ִאיהּו ּכָ א. ְוכֹּלָ ָדא ְלֶמהֵוי ַחד, ְוַעל   ַעל ּכֹּלָ א ּבְ ּדָ

ן ֶאָחד.  ּכָ ׁשְ ִתיב, ְוָהָיה ַהּמִ א ּכְ  ּדָ
תּוב, .295 כד) ּכָ ֲעָמֵלק  (במדבר  ּגֹוִים  ית  ֵראׁשִ

הּוַקם   ׁשֶ יֹּום  ּבַ ּוְרֵאה,  ּבֹא  ֹאֵבד.  ֲעֵדי  ְוַאֲחִריתֹו 
ּנֱֶאַמר,   ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ֹמׁשֶ אֹותֹו  ֵהִקים  ׁשֶ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ

תּוב וַ  ּכָ ּלֹא ָהָיה ָיכֹול ׁשֶ ן, ׁשֶ ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ יֶָּקם ֹמׁשֶ
הּוא ֵהִקים אֹותֹו. ִלְגִביָרה שֶׁ  ֵאין ְרׁשּות ָלקּום ַעד ׁשֶ

ל   אן, ּכָ ְעָלּה. ַאף ּכָ א ּבַ ְלִאיׁש ַאֵחר ַלֲהִקיָמּה ֶאּלָ
ן,   ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ְלָהִקים  אּו  ּבָ ם  ּלָ ּכֻ ִנים,  ָהֻאּמָ אֹוָתם 

ה ְוֵהִקים  ְולֹא ָיכֹל ַלֲעֹמד   א ֹמׁשֶ ּבָ ַעל ְיֵדיֶהם, ַעד ׁשֶ
ִית. ַעל ַהּבַ הּוא ָהָיה ּבַ ּום ׁשֶ  אֹותֹו, ִמׁשּ

  

ִתיב .295 כד) ּכְ ֲעָמֵלק   (במדבר  ּגֹוִים  ית  ֵראׁשִ
ִאְתַקם  ּדְ יֹוָמא  ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ אֹוֵבד.  ֲעֵדי  ְוַאֲחִריתֹו 

ַמר ִאּתְ ָמה ּדְ ה, ּכְ ָאִקים ֵליּה מֹׁשֶ ָנא, ּדְ ּכְ יב  ַמׁשְ ְכּתִ , ּדִ
ָלא ֲהָוה ָיִכיל ְלֵמיָקם, ַעד  ן, ּדְ ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ ֶקם מֹׁשֶ ַוּיָ

אֹוִקים ֵליהּ  ֵלית ְרׁשּו ְלַבר ָנׁש    ּדְ ִאיהּו. ְלַמְטרֹוִניָתא, ּדְ
ל ִאיּנּון  ְעָלּה. אּוף ָהִכי, ּכָ א ּבַ ַאֲחָרא ְלֵמיָקם ָלּה ֶאּלָ

ַמׁשְ  ְלַאָקָמא  ָאֵתי  הּו  ּלְ ּכֻ ָיִכיל  אּוָמִנין,  ְוָלא  ָנא,  ּכְ
ֵליּה,  ְואֹוִקים  ה,  מֹׁשֶ ָאָתא  ּדְ ַעד  ְיַדְייהּו,  ַעל  ְלֵמיָקם 

אִ  ִגין ּדְ ֵביָתא.  (בראשית נ''א ע''ב) יהוּ ּבְ  ָמאִריּה ּדְ
ה,  .296 ְלַמּטָ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ה  ֹמׁשֶ ֵהִקים  ׁשֶ יָון  ּכֵ

ֲארּוָה,  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלַמְעָלה,  ַאֵחר  ן  ּכָ ִמׁשְ הּוַקם 
תּוב הּוַקם, ְולֹא ֵפַרׁש ַעל ְיֵדי ִמי. ּכָ ּלֹא  (ֶאָּלא) ׁשֶ ׁשֶ

הָ  ָהעֹוָלם  ִמּסֹוד  א  ֶאּלָ ר  הּוַקם  ִנְסּתָ הּוא  ׁשֶ ֶעְליֹון, 
ן ִעּמֹו.  ּקֵ ֵדי ְלִהְתּתַ ה, ּכְ ל ֹמׁשֶ  ְוָגנּוז, ַעל ְיֵדי ַהּסֹוד ׁשֶ

  

ִאּתְ  .296 א,  ְלַתּתָ ָנא  ּכְ ַמׁשְ ַית  ה  מֹׁשֶ ָאִקים  ּדְ יָון  ַקם  ּכֵ
אּוְקמּוהָ  ּדְ ָמה  ּכְ א,  ְלֵעיּלָ ַאֲחָרא  ָנא  ּכְ יב  ַמׁשְ ְכּתִ ּדִ  ,

ִריׁש ַעל יְ  ַמאן,הּוַקם, ְוָלא ּפָ ַקם   (אלא) ָדא ּדְ ָלא ִאּתְ ּדְ
ַעל  ְוָגִניז,  ָסִתים  ִאיהּו  ּדְ ָאה,  ִעּלָ ָעְלָמא  ּדְ ֵמָרָזא  א  ֶאּלָ

ֲהֵד  ְקָנא ּבַ ִגין ְלִאְתּתַ ה, ּבְ מֹׁשֶ ָרָזא ּדְ  יּה. ְיָדא ּדְ
ְלַמְעָלה? .297 תּוב  ּכָ לו) ַמה  ל  (שמות  ּכָ ַויָֹּבאּו 

ל ְמֶלאכֶ  ים ֵאת ּכָ ת ַהּקֶֹדׁש ְוגֹו'. ִמי ַהֲחָכִמים ָהעֹׂשִ
ֹמאל ְוָכל  ים? ֵאּלּו ֵהם ָיִמין ּוׂשְ ֵהם ַהֲחָכִמים ָהעֹׂשִ
ֵנס   ְלִהּכָ ִביִלים  ּוׁשְ ָרִכים  ּדְ ֵהם  ׁשֶ ָדִדים,  ַהּצְ ָאר  ׁשְ

ַהיָּם ן    ְלתֹוְך  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ָעׂשּו  ְוֵהם  א אֹותֹו,  ּוְלַמּלֵ
 ְלַמְעָלה ְוִהְתִקינּו אֹותֹו.

  

ִת  .297 ּכְ ַהֲחָכִמים ַמה  ל  ּכָ בֹאּו  ַוּיָ א,  ְלֵעיּלָ יב 
ים ל ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש ְוגֹו',  (דף רל''ו ע''א) ָהעֹוׂשִ ֵאת ּכָ

ְיִמ  ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ ים.  ָהעֹוׂשִ ֲחָכִמים  ִאיּנּון  יָנא ַמאן 
ִביִלין  ִאיּנּון אֹוְרִחין ּוׁשְ ַאר ִסְטִרין, ּדְ ָמאָלא, ְוָכל ׁשְ ּוׂשְ

ּגֹו   ָנא  ַימָּ ְלַאֲעָלא  ּכְ ַמׁשְ ַעְבדּו  ְוִאיּנּון  ֵליּה,  ּוְלַמְלָיא  א, 
א, ְוַאְתִקינּו ֵליּה.   ְלֵעיּלָ

ה, .298 ְלַמּטָ ֵכן  מֹו  ְבַצְלֵאל  (שם) ּכְ ה  ְוָעׂשָ
ַצד ּבְ ֶזה  ֹמאל.    ְוָאֳהִליָאב.  ׂשְ ַצד  ּבְ ְוֶזה  ָיִמין,  א .298   ּדָ ַגְווָנא  ְוָעשָׂ   ּכְ א,  ְוָאֳהִליָאב, ְלַתּתָ ַצְלֵאל  ּבְ ה 

ָמאָלא, ׂשְ ְסָטר  ּבִ ְוָדא  ְיִמיָנא,  ְסָטר  ּבִ א  ''כ  (ר  ּדָ
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ַצְלֵאל לְ  ֹמאל. ֶזה ִמיהּוָדה, ּבְ ָיִמין, ְוָאֳהִליָאב ִלׂשְ
ְך  ְוֶזה   ּכָ ְוַאַחר  ן.  ַויָֹּבאּו    - ִמּדָ ֵלב,  ֲחַכם  ְוכֹל ִאיׁש 

מֹו   ּכְ ְוַהּכֹל  ַאְרנּו,  ּבֵ ַוֲהֵרי  ים.  ָהעֹׂשִ ַהֲחָכִמים  ל  ּכָ
ַמְעָלה.  ּלְ  ׁשֶ

א  ע''ב) ּדָ ָמאָלא,  ִלׂשְ ְוָאֳהִליָאב  ִליִמיָנא,  ַצְלֵאל  ּבְ
ן, ּוְלָבַתר ְוכֹל ִאיׁש ֲחַכם ֵלב, ַוָיבֹאּו  ִמיהּוָדה, ְוָדא ִמּדָ

ים,   ל ַהֲחָכִמים ָהעֹוׂשִ ַגְווָנא ּכָ א ּכְ ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ְוכֹּלָ
א. ְלֵעיּלָ  ּדִ

ֶות   .299 ל ַהּמָ ּטֵ ן ִהְתּבַ ּכָ ׁשְ הּוַקם ַהּמִ אֹותֹו יֹום ׁשֶ ּבְ
ק ִמן   ּלֵ א ִהְסּתַ ל, ֶאּלָ ּטֵ ֵמָהעֹוָלם. ַאל ּתֹאַמר ִהְתּבַ
ּום  ַאְרנּו. ִמׁשּ ּבֵ מֹו ׁשֶ לֹט, ּכְ ּלֹא ָיכֹל ִלׁשְ ָהעֹוָלם, ׁשֶ

ּלֹא ִיְת  יָֹּבא ֶמֶלְך  ׁשֶ ל יֵֶצר ָהָרע ֵמָהעֹוָלם ַעד ׁשֶ ּטֵ ּבַ
שִׁ  יו, ְוָאז ַהּמָ ַמֲעׂשָ ַמח ּבְ רּוְך הּוא ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ יַח, ְוַהּקָ

כה) - הּוַקם   (ישעיה  ׁשֶ ּכְ ָלֶנַצח.  ֶות  ַהּמָ ע  ּלַ ּבִ
ָהָרע  ַהיֵֶּצר  ּכַֹח  ִנְפַרד  ָאז  ה,  ֹמׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ

ָיכֹ ְולֹא  ִנְפַרד ְוִנְכַנע  ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ לֹט.  ִלׁשְ ל 
ָהֹר ּכַֹח  ֶקף  ָסָמֵא''ל,  ּתֹ ֵמַעל  ֹמאל,  ְ ַהׂשּ ל  ׁשֶ ֶגז 

לֹט ַעל ָהעֹוָלם ְולֹא ָיכֹל   ָחׁש ָהָרע, ְולֹא ָיכֹל ִלׁשְ ַהּנָ
ָאָדם ּוְלַהְסטֹות אֹותֹו. ר ּבְ  ְלִהְתַחּבֵ

  

ָנא, ִאְתבָּ  .299 ּכְ ַקם ַמׁשְ ִאּתְ ַההּוא יֹוָמא ּדְ ַטל מֹוָתא  ּבְ
יָמא, ֶאלָּ  ַטל ָלא ּתֵ ק ֵמָעְלָמא, א ִאְסּתַ ֵמָעְלָמא. ִאְתּבָ ּלָ

ָלא   ּדְ ִגין  ּבְ אֹוִקיְמָנא.  ּדְ ָמה  ּכְ ָטָאה.  ּלְ ְלׁשַ ָיִכיל  ָלא  ּדְ
יָחא,  א ְמׁשִ ֵייֵתי ַמְלּכָ ַטל ֵיֶצר ָהָרע ֵמָעְלָמא, ַעד ּדְ ִיְתּבְ

עֹוָבדוֹ  ּבְ י  ַיְחּדֵ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ּוְכֵדיןְוקּוְדׁשָ (ישעיה   י 
ַק  כה) ִאּתְ ד  ּכַ ָלֶנַצח.  ֶות  ַהּמָ ע  ּלַ ְיֵדי ּבִ ַעל  ָנא  ּכְ ַמׁשְ ם 

ְפָיא,  ֵיֶצר ָהָרע, ְוִאְתּכַ ת ֵחיָלא ּדְ ָרׁשַ ֵדין ִאְתּפְ ה, ּכְ מֹׁשֶ ּדְ
ַרׁש  ִאְתּפְ ֲעָתא,  ׁשַ ַהִהיא  ּבְ ָטָאה.  ּלְ ְלׁשַ ָיִכיל  ֲהָוה  ְוָלא 

ּדִ  רּוְגָזא  יָפא  ּקִ ּתַ א ָסָמֵא''ל,  ּתּוְקּפָ ֵמַעל  ָמאָלא,  ׂשְ
ָיכִ  ְוָלא  א,  יׁשָ ּבִ ִחְוָיא  ְוָלא ּדְ ָעְלָמא,  ַעל  ְלָטא  ְלׁשַ יל 

ַבר ָנׁש, ּוְלִמְסֵטי ֵליּה.  יּה ּבְ ָרא ּבֵ  ָיִכיל ְלִאְתַחּבְ
ֶאת  .300 ָרֵאל  ִיׂשְ ָעׂשּו  ׁשֶ ּכְ ָאַמר,  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ

תּוב? ּכָ ַמה  לג) ָהֵעֶגל,  ִיקַּ  (שמות  ה  ֶאת ּוֹמׁשֶ ח 
ַעם?    ָהֹאֶהל ֲחֶנה. ָמה ַהּטַ ּום ְוָנָטה לֹו ִמחּוץ ַלּמַ ִמׁשּ

ה:  יֵניֶהם. ָאַמר ֹמׁשֶ ָהָיה הֹוֵלְך ּבֵ ָרָאה יֵֶצר ָהָרע ׁשֶ ׁשֶ
י  ַרּבִ ְמָאה.  ַהּטֻ ַצד  תֹוְך  ּבְ ֶרה  ִיׁשְ לֹא  ה  ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ַצד 

ה ׁשֹוֵלט, צַ  ָ ֻדׁשּ ד ַהּקְ ּצַ ל ְזַמן ׁשֶ ד ֶאְלָעָזר אֹוֵמר, ּכָ
כֵּ  ְוַעל  ְלָפָניו.  ְוִנְכָנע  לֹט  ִלׁשְ ָיכֹול  לֹא  ְמָאה  ן  ַהּטֻ

ְמֵלָאה   ְהיֶה  ּתִ ַלִים  רּוׁשָ יְּ ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ ִנינּו,  צֹור    -ׁשָ
ְהיֶה ֲחֵרָבה. ָעה ּתִ  ָהְרׁשָ

  

ָרֵאל ַית ֶעְגָלא,  .300 ד ָעְבדּו ִיׂשְ י ְיהּוָדה ָאַמר, ּכַ ִרּבִ
ִתיב  ּכְ לג) ַמה  ה (שמות  נ''ב  ( ּומֹׁשֶ בראשית 

ַמאי  ע''ב) ֲחֶנה.  ַלּמַ ִמחּוץ  לֹו  ְוָנָטה  ָהאֶֹהל  ֶאת  ח  ִיּקַ
יַנְייהּו.  ּבֵ ָאִזיל  ֲהָוה  ּדְ ָהָרע  ֵיֶצר  ָחָמא  ּדְ ִגין  ּבְ ַטֲעָמא. 
גֹו ִסְטָרא  ֵרי ּבְ ׁשְ ּתִ ה ָלא  ָ ְקדּוׁשּ ה, ִסְטָרא ּדִ ָאַמר מֹׁשֶ

ִזְמָנא  ל  ּכָ ָאַמר,  ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ ְמָסֲאָבא.  ִסְטָרא   ּדִ ּדְ
ְקד ָיִכיל  ּדִ ָלא  ְמַסֲאָבא  ִסְטָרא  ְלָטא,  ׁשַ ה  ָ ּוׁשּ

ל ִזְמָנא  ֵניָנן, ּכָ א ּתָ יּה. ְוַעל ּדָ ְפָיא ַקּמֵ ָטָאה, ְוִאְתּכַ ּלְ ְלׁשַ
יָבא ְיֵהא ֲחֵרָבה.  ְהֶיה ְמֵלָאה, צּור ַחּיָ ַלם ּתִ ְירּוׁשָ  ּדִ

ְוָאַמר, .301 ַתח  כד) ּפָ ֶאל  (בראשית  ַוּתֹאֶמר 
ַהלָּ ָהֶעבֶ  ָהִאיׁש  ִמי  ִלְקָראֵתנּו ד  ֶדה  ָ ׂשּ ּבַ ַההֵֹלְך  ֶזה 

א   ָ ׂשּ ַוּתִ ְלַמְעָלה?  תּוב  ּכָ ַמה  ְוגֹו'.  ָהֶעֶבד  ַויֹּאֶמר 
ֵמַעל  ּפֹל  ַוּתִ ִיְצָחק  ֶאת  ֶרא  ַוּתֵ ֵעיֶניָה  ֶאת  ִרְבָקה 
ַהזֶּה   סּוק  ַהּפָ ֶאת  ב  ִלְכּתֹ ֻהְצַרְך  ַמּדּוַע  ָמל.  ַהּגָ

ְוכִ  ְועֹוד,  ּתֹוָרה?  ָראֲ ּבַ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ל  י  ׁשֶ ָיְפיֹו  ֶאת  ָתה 
ָמל? (ָמה ַהַּטַעם) ִיְצָחק ְמָטה ִמן ַהּגָ  ִנׁשְ

  

ְוָאַמר, .301 ַתח  כד) ּפָ ָהֶעֶבד  (בראשית  ֶאל  ַוּתֹאֶמר 
ַוּיֹאֶמר  ִלְקָראֵתינּו  ֶדה  ָ ׂשּ ּבַ ַההֹוֵלְך  ֶזה  ַהּלָ ָהִאיׁש  ִמי 

 ָ ׂשּ ַוּתִ א,  ְלֵעיּלָ ִתיב  ּכְ ַמה  ְוגֹו'.  ֶאת  ָהֶעֶבד  ִרְבָקה  א 
ָמל. ַהאי ְקָרא עֵ  ּפֹול ֵמַעל ַהּגָ ֶרא ֶאת ִיְצָחק ַוּתִ יֶניָה ַוּתֵ

ִגין   ּבְ ְוִכי  ְותּו,  אֹוַרְייָתא.  ּבְ ב  ְלִמְכּתַ ִאְצְטִריְך  ֲאַמאי 
ִיְצָחק ּדְ ִפירּו  ׁשְ ָחָמאת  טעמא) ּדְ יַנת   (מאי  ִאְתְרּכִ

ְמָלא.  ִמּגַ
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סֹוד. .302 הּוא  ֶזה  סּוק  ּפָ א,  ּבֹֹ◌א    ֶאּלָ
ֶרא ֶאת ִיְצָחק. ִמַּנִין ָיְדָעה ֶׁשהּוא ִיְצָחק?  (ַוּתֵ  ְרֵאה,

ָׁשָעה ַמה   ָרֲאָתה ְּבאֹוָתּה  ִיְצָחק,  ֶאת  וֵַּתֶרא  ֶאָּלא 
ָיְדָעה) ִרְבָקה   ֶּׁשּלֹא  ֶׁשִהִּגיָעה  ְּבָׁשָעה  ּוְרֵאה,  (ּבֹא 

ּוְבאֹותֹו   ָהְיָתה,  ַהִּמְנָחה  ְּתִפַּלת  ְׁשַעת  ִיְצָחק,  ֶאל 
ִּד זְ  ִמְתעֹוֵרר  ָּבעֹוָלם)ַמן  ֹרֶגז ין  ּבְ אֹותֹו  ְוָרֲאָתה   ,

ה הּוא  ׁשֶ ֲהֵרי ִסיּּום ָהֹרֶגז ַהּקָ ה, ְוָרֲאָתה ׁשֶ ׁשֶ ין ַהּקָ ַהּדִ
ָנה  ִנְרּכְ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ֶות.  ַהּמָ סֹוד  ְוֶזהּו  ה,  ְלַמּטָ ָמל  ּגָ
ֲהֵרי  ׁשֶ ָמל.  ַהּגָ ֵמאֹותֹו  ַעְצָמּה  ִמיָטה  ְוִהׁשְ

ּמִ  ׁשֶ יןּכְ ַהּדִ ל  ּכֵ ִמְתַחזֵּק.   ְסּתַ ָמל  ּגָ אֹותֹו  ה,  ׁשֶ ַהּקָ
ּנוּ  ִמּמֶ ַעְצָמּה  ֶאת  ִמיָטה  ִהׁשְ ְך  ּכָ ּום  ֶׁשל   ּוִמׁשּ (סֹוד 

ַהָּמֶות. ְוַכֲאֶׁשר ַהִּדין ַהָּקֶׁשה ַהֶּזה ִהְתעֹוֵרר, אֹותֹו  
ְוִהְׁשִמיָטה   ִהְרִּכיָנה  ָּכ�  ּוִמּׁשּום  ִהְתַחֵּזק,  ָּגָמל 

ם.וְ  אֹותֹו ָּגָמל)ַעְצָמּה מֵ  ָבה ׁשָ  לֹא ָיׁשְ

  

א ֲחֵזי, .302 א, ַהאי ְקָרא ָרָזא ִאיהּו. ּתָ (ותרא את   ֶאּלָ
יצחק מנא ידעא דאיהו יצחק, אלא ותרא את יצחק  

(ס''א בשעתא   חמאת בההיא שעתא מה דלא ידעת)
דמטאת רבקה לגבי דיצחק, שעתא דצלותא דמנחה  

בעלמא) אתער  דינא  זמנא  ובההוא  ְוָחָמאת  הות,   ,
ִסּיּום  ָהא  ּדְ ְוָחָמאת  ָיא,  ַקׁשְ ִדיָנא  ּדְ רּוְגָזא  ּבְ ֵליּה 
ָרָזא   ִאיהּו  ְוָדא  א,  ְלַתּתָ ָמל  ּגָ ִאיהּו  ָיא  ַקׁשְ רּוְגָזא  ּדְ

ְך ִאְתְרכִּ  מֹוָתא, ּוְבִגין ּכַ ְרָמּה ֵמַההּוא ּדְ ִמיַטת ּגַ יַנת ְוַאׁשְ
יָ  ַקׁשְ יָנא  ּדִ ל  ּכַ ִאְסּתָ ד  ּכַ ָהא  ּדְ ָמל.  ָמל ּגָ ּגָ ַההּוא  א, 

ּה, ְוָלא יַ  ְרָמּה ִמיּנֵ ִמיַטת ּגַ ְך ַאׁשְ ף. ּוְבִגין ּכַ ּקַ ְתַבת  ִאְתּתָ
ן. ּמָ (ס''א רזא דמותא וכד האי דינא קשיא אתער   ּתַ

אתרכנת כך  ובגין  אתתקף  גמל  ואשמיטת    ההוא 
 גרמה מההוא גמל) 

סֹוד   .303 ַהְינּו  ַהזֶּה  ָמל  ַהּגָ ּוְרֵאה,  ּבֹא 
תּוב יט)של(מ ַהּכָ מּול   י  ּגְ ֶזהּו  לֹו.  ם  ּלֶ ְיׁשַ ּוְגֻמלֹו 

תּוב ּכָ ׁשֶ ִעים,  ָהְרׁשָ ג) אֹוָתם  ע  (ישעיה  ְלָרׁשָ אֹוי 
עֹוֵמד   ׁשֶ ָמל  ַהּגָ ְוזֶהּו  ּלֹו.  ה  יֵָעׂשֶ ָיָדיו  ְגמּול  י  ּכִ ָרע 

ִמיד  ֶלאֱ  ּתָ ן  זֻּמָ ּמְ ׁשֶ ְוֶזהּו  ַהּכֹל,  ִמיד  ּוְלַהׁשְ ַהּכֹל  כֹל 
ֶנֶגד ְך,  ְלַהִּזיק)(ַלֲהֹרג נ''א   ּכְ ּום ּכָ ֵני ָהָאָדם. ּוִמׁשּ ּבְ

ְגַזר  ּנִ ׁשֶ ָמֶות  לֹו  ֶהְראּו  ָמל,  ּגָ ַבֲחלֹומֹו  רֹוֶאה  ׁשֶ ִמי 
ּנּו.  ל ִמּמֶ  ָעָליו ְוִנּצַ

  

ַהיְ  .303 ָמל,  ּגָ ַהאי  ֲחֵזי,  א  יב,ּתָ ְכּתִ ּדִ ָרָזא  (משלי  ינּו 
חַ  יט) ִאיּנּון  ּדְ מּול  ּגְ א  ּדָ לֹו,  ם  ּלֶ ְיׁשַ א, ּוְגמּולֹו  יַבּיָ ּיָ

יב, ְכּתִ ה   (ישעיה ג) ּדִ מּול ָיָדיו ֵיָעׂשֶ י ּגְ ע ָרע ּכִ אֹוי ְלָרׁשָ
א,  ּכֹּלָ ְלָאְכָלא  יָמא  ַקּיְ ּדְ ָמל,  ּגָ ִאיהּו  ְוַהאי  ּלֹו. 

ְוַהא א.  ּכֹּלָ יָצָאה  ָלֳקֵבלּוְלׁשֵ ִדיר  ּתָ ין  ַזּמִ ִאיהּו  (נ''א   י 

לחבלא) נ''א  ךְ  לקטלא  ּכַ ּוְבִגין  א.  ָנׁשָ ֵני  ע''ב  ּבְ (רמ''ח 
ָמל, ַאְחִמיּו  אמור ק''ו ע''ב) ֶחְלֵמיּה ּגָ ָחֵמי ּבְ ַהאי ַמאן ּדְ

יּה.  ִזיב ִמּנֵ ּתְ ָזַרת ָעֵליּה, ְוִאׁשְ ִאְתּגְ  ֵליּה מֹוָתא ּדְ
ַהטֻּ  .304 ַצד  ּוְרֵאה,  ְך  ּבֹא  ּכָ ִנְקָרא  ַהזֶּה    - ְמָאה 

אֶ  ִהְסָטה  ׁשֶ ָהָיה  ְוֶזה  ָהעֹוָלם,  ְלָכל  ָמֶות  ַרם  ּגָ ת  ׁשֶ
הּוא  ָעָליו  ָרַכב  ׁשֶ ְואֹותֹו  ּתֹו,  ִאׁשְ ְוֶאת  ָאָדם 

ְלַהְטע א  ּבָ ְוהּוא  ְוָגַרם ָסָמֵא''ל,  ָהעֹוָלם  ֶאת  ֹות 
א ְוׁשֹוֵלט ַעל ַהּכֹל. אָ  ְך ּבָ ּום ּכָ ָדם  ָמֶות ָלּכֹל, ּוִמׁשּ

יְך אֹותֹו   ִהְמׁשִ ׁשֶ ְוֵכיָון  ֵאָליו,  יְך אֹותֹו  ִהְמׁשִ ׁשֶ הּוא 
ִהְסָטה אֹוָתם.  ֵאָליו, ָאז הּוא   ְך ַאֲחֵריֶהם ַעד ׁשֶ ִנְמׁשַ

לֹֹמה, ׁשְ ָאַמר  ְך  ּכָ ּום  ה) ּוִמׁשּ ְקַרב   (משלי  ּתִ ְוַאל 
ְתָקֵרב ְלֵביָתּה, ָאז  ּמִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ יָתּה. ׁשֶ ַתח ּבֵ ֶאל ּפֶ

ֶכת ַאֲחָריו.ִהיא יוֹ  ֶרת ְוִנְמׁשֶ  ֵצאת ְוִנְקׁשֶ

  

ְמָסֲאָבא  .304 ּדִ ִסְטָרא  ַהאי  ֲחֵזי,  א  ָהִכי,   ּתָ ִאְקֵרי 
ָגִרים ִמיָתא ְלכָ  ַאְסֵטי ְלָאָדם ּדְ ל ָעְלָמא, ְוַהאי ֲהָוה ּדְ

ָרִכיב ָעֵליּה ִאיהּו ָסָמֵא''ל, ְוִאיהּו  ֵתיּה, ְוַההּוא ּדְ ּוְלִאּתְ
ָעלְ  ְלִמְטֵעי  ְך ָאָתא  ּכַ ּוְבִגין  א.  ְלכֹּלָ מֹוָתא  ְוָגַרם  ָמא, 

ִאיהוּ  ָאָדם  א.  ּכֹּלָ ַעל  ִליט  ְוׁשָ ֵליּה   ָאָתא  יְך  ַאְמׁשִ
ֵדין   יּה, ּכְ יְך ֵליּה ְלַגּבֵ ִאיהּו ַאְמׁשִ יּה, ְוֵכיָון ּדְ ִאיהּו ְלַגּבֵ

ְך ָאַמר  ַאְסֵטי לֹון. ּוְבִגין ּכַ ְך ֲאַבְתַרְייהּו, ַעד ּדְ ִאְתְמׁשָ
למֹה ָכל   (משלי ה) ,ׁשְ יָתה, ּדְ ַתח ּבֵ ְקַרב ֶאל ּפֶ ְוַאל ּתִ

ִאְתְקִריב ְלֵביָתּה, כְּ  ָרת ַמאן ּדְ ְ ֵדין ִאיִהי ַנְפַקת ּוִמְתַקׁשּ
ַכת ֲאַבְתֵריּה.  ְ  ְוִאְתַמׁשּ
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ָהָיה לֹו ִלְדּבֹק   .305 ָרֲאָתה ׁשֶ ׁשֶ ְוַעל ֶזה ִרְבָקה, ּכְ
סֹוד   ָרֲאָתה ֶאת ִיְצָחק ּבְ יָון ׁשֶ ה, ּכֵ ׁשֶ ין ַהּקָ ַצד ַהּדִ ּבְ
אֹותֹו ַצד יֹוֵצא ִדין ַאֵחר  ּמֵ ה ְוָרֲאָתה ׁשֶ ׁשֶ ין ַהּקָ ַהּדִ

ִמיָּד  ּתַ  ֶזה,  ָרֲאָתה ֶאת  ׁשֶ ּכְ ַהזָָּהב,  ִמזֲֻּהַמת  יף   -ּקִ
מֵ  ּפֹל  ין  ַוּתִ ַהּדִ ִמן  ְלִהְתַרּפֹות  ֵדי  ּכְ ָמל,  ַהּגָ ַעל 

תּוב ם   (ישעיה סו) ֵמאֹוָתּה זֲֻהָמה. ּכָ ּלֵ קֹול ה' ְמׁשַ
מּול ְלֹאְיָביו, ֵמאֹוָתּה זֲֻהָמה.   ּגְ

  

ּדְ  .305 ָחָמאת  ד  ּכַ ִרְבָקה,  א  ּדָ ֵליּה ְוַעל  ֲהָוה 
ִסְט  ָקא ּבְ ּבְ חָ ְלִאְתּדַ יָון ּדְ ָיא. ּכֵ ִדיָנא ַקׁשְ ָמאת ֵליּה ָרא ּדְ

ֵמַההּוא ִסְטָרא  ָיא, ְוָחָמאת ּדְ ִדיָנא ַקׁשְ ָרָזא ּדְ ְלִיְצָחק ּבְ
ד   ּכַ ַדֲהָבא,  ּדְ ִמּזֹוֲהָמא  יָפא,  ּקִ ּתַ ַאֲחָרא  יָנא  ּדִ ָנַפק 

ּפֹול ֵמַעל ַהגָּ  ד ַוּתִ ִגין ְלִאְתַרפּוֵיי ָחָמאת ַהאי, ִמּיַ ָמל, ּבְ
ִתיב ּכְ זּוֲהָמא.  ֵמַההּוא  יָנא  ּדִ סו)(ישע ִמן  ְיָי'   יה  קֹול 

מּול ְלאֹוְיָביו, ֵמַההּוא זּוֲהָמא. ם ּגְ ּלֵ  ְמׁשַ
ה  .306 ַמֲעׂשֶ אֹותֹו  ָרֵאל  ִיׂשְ ָעׂשּו  ׁשֶ ּכְ ּוְרֵאה,  ּבֹא 

ַעם ֵעֶגל ְולֹא צַ  ד ְוָגְרמּו ֶאת אֹותֹו ַהֵחְטא, ָמה ַהּטַ
ֵעֶגל   ֲחרּו  ּבָ ֵהם  ׁשֶ אְמרּו  ּתֹ ְוִאם  ְך!    -ַאֵחר?  ּכָ לֹא 

ָאְמרּו, ֵהם  א  לב) ֶאּלָ ָלנּו   (שמות  ה  ֲעׂשֵ קּום 
ר יְֵלכּו ְלָפֵנינּו, וּ  ל ַאֲהֹרן ָהָיה  ֱאלִֹהים ֲאׁשֶ ְרצֹונֹו ׁשֶ

ב אֹוָתם.  ְלַעּכֵ

  

א ֲחֵזי .306 ָרֵאל ַההּוא  (דף רל''ו ע''ב) ּתָ ד ָעְבדּו ִיׂשְ ּכַ
ָבא, ַמאי ַטֲעָמא ֵעֶגל, ְוָלא עֹוָבָדא, ְוָגְרמּו ְלַההּוא חוֹ 

ִרירּו ֶעְגָלא, ָלאו  ִאיּנּון ּבְ יָמא, ּדְ ִסְטָרא ַאֲחָרא. ְוִאי ּתֵ
א   ֶאּלָ ָאְמרּו,ָהִכי.  לב) ִאיּנּון  ָלנּו   (שמות  ה  ֲעׂשֵ קּום 

ֲהָוה  ְרעּוֵתיּה  ְוַאֲהרֹן  ְלָפֵנינּו,  ֵיְלכּו  ר  ֲאׁשֶ ֱאלִֹהים 
ָבא לֹון.לְ   ַאְעּכְ

ֲהֵרי   .307 ׁשֶ ָראּוי,  ּכָ ה  ַנֲעׂשָ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ אי  ַוּדַ א  ֶאּלָ
 ָ ְבָרר ַהזָָּהב, ּוִמׁשּ ּנִ ׁשֶ סֶֹלת ּכְ ד ַהזָָּהב יֹוֵצאת ּפְ ם ִמּצַ

ֵהם   ׁשֶ ֹמאל,  ְ ַהׂשּ ִצְדֵדי  אֹוָתם  ל  ּכָ ִטים  ְ ׁשּ ִמְתּפַ
ְוִנְפָר  ַהזָָּהב,  ל  ׁשֶ סֶֹלת  ּפְ אֹוָתּה  ל  ׁשֶ ִדים  ִהּתּוכֹו 

יֵּׁש ָלֶהם ַמְרֶאה ָאדֹם,  ה ְצָדִדים. ְוָכל אֹוָתם ׁשֶ ְלַכּמָ
הַ  ׁשֶ ּכְ ָהִרים,  ּבֶ עֹוֵמד  ָזָהב  ל  ׁשֶ ֶון  ָתְקּפֹו,  ּגָ ּבְ ֶמׁש  ֶ ׁשּ

ּום שֶׁ  ּומֹוִליד אֹותֹו ִמׁשּ ָזָהב,  ַמְרֶאה  ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ ֶקף  ּתֹ
 ֶ ל ַהׁשּ ֶקף ׁשֶ אֹותֹו ַהּתֹ ֻמּנֶה ּבְ ּמְ ָאֶרץ. ְואֹותֹו ׁשֶ ֶמׁש, ּבָ

ְוִנְקָרא ֵעֶגל,  ּכְ ּלֹו  ׁשֶ ְרֶאה  צא) ַהּמַ ֶקֶטב   (תהלים 
ִהּתּוְך ָהָאדֹם   ֵעֶגל  ִמּתֹוְך  יֹוֵצא  ְוֶזה  ָצֳהָרִים,  ָיׁשּוד 

ל ַהזָָּהב, וְ  ד ָהָאדֹם,  ׁשֶ ִאים ֵמאֹותֹו ַהּצַ ה ּבָ ָכל ֵאּלֶ
ֵמרּוַח  ְפָרִדים  ּנִ ׁשֶ אֹוָתם  ל  ּכָ ׁשֶ ְמָאה,  ַהּטֻ רּוַח 

ְמָאה  עֹוָלם. ַהּטֻ ִטים ּבָ ְ ׁשּ  ִמְתּפַ

  

ָהא   .307 ְדָקא ֲחֵזי, ּדְ א ִאְתָעִביד ּכַ אי ֲעִביְדּתָ א ַוּדַ ֶאּלָ
אִ  ד  ּכַ סּוְסִפיָתא,  ָנְפָקא  ַדֲהָבא,  ּדְ ְטָרא  ִריר  ִמּסִ ְתּבְ

ָמאָלא,  ׂשְ ִסְטֵרי  ִאיּנּון  ל  ּכָ ֵטי  ְ ׁשּ ִמְתּפַ ן  ּמָ ּוִמּתַ ֲהָבא,  ּדַ
ַההוּ  ּדְ ִהּתּוָכא  ִאיּנּון  ע''ב) אּדְ סּוְסִפיָתא   (כ''ד 

ִאית   ה ִסְטִרין. ְוָכל ִאיּנּון ּדְ אן ְלַכּמָ ְרׁשָ ַדֲהָבא, ּוִמְתּפָ ּדְ
ַקְיימָ  ַדֲהָבא  ּדְ ון  ּגֹוָ סּוָמָקא,  ֵחיזּו  ד  לֹון  ּכַ טּוֵרי,  ּבְ א 

ַאְחֵזי  א  ְמׁשָ ׁשִ ּדְ א  ּתּוְקּפָ ּדְ ִגין  ּבְ יּה,  תּוְקּפֵ ּבְ א  ְמׁשָ ׁשִ
ֲהָבא, ְואֹוִליד ֵליהּ  ַההּוא ּדַ ְמָמָנא ּבְ ַאְרָעא. ְוַההּוא ּדִ  ּבְ

ֶעְגָלא, ְוִאְקִרי יֵליּה ּכְ א, ֵחיזּו ּדִ ְמׁשָ ׁשִ א ּדְ (תהלים   ּתּוְקּפָ
ָדא ָנְפָקא ִמּגֹו ֶעְגָלא ִהּתּוָכא  ֶקֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים, וְ  צא)

ִסְטָרא  ֵמַההּוא  ַאְתָיין  ָהֵני  ְוָכל  ַדֲהָבא,  ּדְ סּוָמָקא 
רּוחַ  ֵמרּוַח סּוָמָקא,  י  ְרׁשֵ ִמְתּפָ ּדְ ִאיּנּון  ָכל  ּדְ ְמַסֲאָבא,   

ָעְלָמא. ֵטי ּבְ ְ ׁשּ  ִמְסֲאָבא ִמְתּפַ
ָחׁש ָהָרע,   .308 ְמָאה ַהזֹּו ִהיא ַהּנָ ְויֵׁש ִמי  ְורּוַח ַהּטֻ

ה,  ֵאּלֶ ְוִנְקָרִאים  ּוְנֵקָבה,  ָזָכר  ְוֵהם  ָעָליו,  רֹוֵכב  ׁשֶ
ָכל  ּבְ עֹוָלם  ּבָ ִנים  ּמְ ִמְזּדַ ֵהם  ָדִדים   ׁשֶ ַהּצְ אֹוָתם 

סֹוד   ִהיא  ׁשֶ זֹאת,  ִנְקֵראת  ַהּקֶֹדׁש  ְורּוַח  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ
דֹוׁש שֶׁ  ם ַהּקָ ִרית, ָהֹרׁשֶ ְמָצא ָתִמיד ִעם ָהָאָדם.  ַהּבְ ּנִ

ֶזה ֵאִלי. ֲאָבל  (שמות טו) ֶזה ה', (ישעיה כה) ְוֵכן
ֱאלֶֹהיָך  ה  ֵאּלֶ תּוב  ּכָ ֶזה  ְוַעל  ה,  ֵאּלֶ ִנְקָרִאים  ֵאּלּו 

  

אִ  .308 ִמְסֲאָבא,  רּוַח  א.ְוַהאי  יׁשָ ּבִ ִחְוָיא  (ויחי   יהּו 
ע''א) ַכר  רכ''ה  ּדְ ְוִאיּנּון  ָעֵליּה,  ָרִכיב  ּדְ ַמאן  ְוִאית 

ָכל   ָעְלָמא, ּבְ ִנין ּבְ ּמְ ִאיּנּון ִמְזּדַ ה, ּדְ א. ְוִאְקרּון ֵאּלֶ ְונּוְקּבָ
ִאיִהי ִאיּנוּ  א ִאְקֵרי זֹאת, ּדְ ְלהֹון. ְורּוַח קּוְדׁשָ ן ִסְטִרין ּדִ

ְבִרית,   יּה ָרָזא ּדִ ִדיר ִעּמֵ ַכח ּתָ ּתְ ִאׁשְ א ּדְ יׁשָ יָמא ַקּדִ ְרׁשִ
ר ָנׁש. ְוֵכן ּבַ ֶזה ֵאִלי,  (שמות טו) ֶזה ְיָי', (ישעיה כה) ּדְ
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תּובִישְׂ  ּכָ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ה   (ישעיה מט) ָרֵאל.  ֵאּלֶ ם  ּגַ
ְחָנה, ְוָאֹנִכי   ּכַ ל זֹאת    -ִתׁשְ ֵחְך.    -סֹוד ׁשֶ ּכָ לֹא ֶאׁשְ

א) ְוָכתּוב אֹותֹו   (איכה  ׁשֶ בֹוִכיָּה.  ֲאִני  ה  ֵאּלֶ ַעל 
ה ְבִכיֹּות. ּמָ ַרם ָלֶהם ִלְבּכֹות ּכַ  ֵחְטא ּגָ

ה אֱ  ִתיב, ֵאּלֶ א ּכְ ה, ְוַעל ּדָ ין ִאְקרּון ֵאּלֶ לֶהיָך ֲאָבל ִאּלֵ
ִתיב, ּכְ ְך  ּכָ ּוְבִגין  ָרֵאל.  מט) ִיׂשְ ם (ישעיה  (רכ''א   ּגַ

ה ִת  ע''א) חְ ֵאּלֶ ּכַ ֵחְך. ׁשְ ּכָ זֹאת, לֹא ֶאׁשְ ָנה. ְוָאנִֹכי ָרָזא ּדְ
ַההּוא חֹוָבה  (איכה א) ּוְכִתיב ה, ּדְ ה ֲאִני בֹוִכּיָ ַעל ֵאּלֶ

ְכָיין. ָמה ּבִ י לֹון ּכַ ִרים ְלִמְבּכֵ  ּגָ
ָבר   .309 ַעם?  ּדָ ה ֲאִני בֹוִכיָּה, ָמה ַהּטַ ַאֵחר ַעל ֵאּלֶ

ַלּמָ  ְרׁשּות  ָנה  ּתְ ּנִ ׁשֶ ּום  ַעל ִמׁשּ לֹט  ִלׁשְ ַהזֶּה  קֹום 
ּוִמׁשּ  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֶאת  ּוְלַהֲחִריב  ָרֵאל  ּום  ִיׂשְ

ה ֲאִני  תּוב ַעל ֵאּלֶ לֹט, ּכָ ָנה ָלֶהם ְרׁשּות ִלׁשְ ּתְ ּנִ ׁשֶ
עַ  ָבר  ַהּדָ סֹוד  ה  בֹוִכיָּה.  ֵאּלֶ ְמָאה   -ל  ַהּטֻ ַצד  ֶזהּו 

לֹט. ֲאִני בֹוִכיָּ  ָנה ָלֶהם ְרׁשּות ִלׁשְ ּתְ ּנִ זֹו רּוַח    -ה  ׁשֶ
ְקֵראת ֲאִני.  ּנִ  ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ

  

ַטְעָמא.  .309 ַמאי  ה.  בֹוִכּיָ ֲאִני  ה  ֵאּלֶ ַעל  ַאֵחר  ָבר  ּדָ
ַעל  ָטָאה  ּלְ ְלׁשַ א  ּדָ ַלֲאָתר  ְרׁשּו  ִאְתְייִהיב  ּדְ ִגין  ּבְ

ָר  ִאְתְייִהיב לֹון ִיׂשְ ּוְבִגין ּדְ א.  ׁשָ י ַמְקּדְ ּבֵ א  ּוְלַחְרּבָ ֵאל, 
לְּ  ְלׁשַ ָרָזא  ְרׁשּו  ה,  בֹוִכּיָ ֲאִני  ה  ֵאּלֶ ַעל  ִתיב  ּכְ ָטָאה, 

א ִסְטָר  ה ּדָ ה ַעל ֵאּלֶ ִמּלָ ִאְתְייִהיב לֹון ּדְ ְמָסֲאָבא ּדְ א ּדִ
א   א רּוַח קּוְדׁשָ ה ּדָ ָטָאה. ֲאִני בֹוִכּיָ ּלְ ִאְקֵרי ְרׁשּו ְלׁשַ ּדְ

 ֲאִני.
תּוב .310 ה   (דברים כח) ְוִאם ּתֹאַמר, ֲהֵרי ּכָ ֵאּלֶ

ְבֵרי הַ  ִרית  ּדִ ְך ה  -ּבְ ּלֹא  ּכָ ל אֹוָתם ׁשֶ ּכָ אי. ׁשֶ ּוא ַוּדַ
ָללֹות,   ל ַהּקְ ם ּכָ ָ ׁשּ ה, ׁשֶ א ִמּתֹוְך ֵאּלֶ ִמים ֶאּלָ ִמְתַקיְּ

תּוב ּכָ ׁשֶ ָארּור,  הּוא  ׁשֶ ַאְרנּו  ּבֵ ׁשֶ מֹו  (בראשית   ּכְ
ים   ג) ִהְקּדִ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ֵהָמה.  ַהּבְ ל  ִמּכָ ה  ַאּתָ ָארּור 

שֶׁ  ה,  ֵאּלֶ ְבֵרי ְוָאַמר  ּדִ ָעַבר  ׁשֶ ְלִמי  עֹוֵמד 
ִרית. כז) ַהּבְ ה'   (ויקרא  ה  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ ְצֹות  ַהּמִ ה  ֵאּלֶ

ֶאת   ְלַטֵהר  ַהּתֹוָרה  ְצוֹות  ּמִ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ה,  ֹמׁשֶ ֶאת 
ֵמַהּדֶ  ִיְסֶטה  ְולֹא  ם ָהָאָדם,  ָ ִמׁשּ ֵמר  ָ ְוִיׁשּ ַהזֹּו,  ֶרְך 

ֵרד ֵמֶהם.  ְוִיּפָ

  

ִת  .310 ּכְ יָמא, ָהא  ּתֵ ְבֵרי  (דברים כח) יבְוִאי  ּדִ ה  ֵאּלֶ
יִמין,   ִמְתַקּיְ ָלא  ִאיּנּון  ָכל  ּדְ אי,  ַוּדַ הּוא  ָהִכי  ִרית.  ַהּבְ
אֹוִקיְמָנא  ּדְ ָמה  ּכְ ְלָווִטין  ל  ּכָ ן  ַתּמָ ּדְ ה,  ֵאּלֶ ִמּגֹו  א  ֶאּלָ

ִאיהוּ  יבּדְ ְכּתִ ל   (בראשית ג)  ָארּור, ּדִ ה ִמּכָ ָארּור ַאּתָ
ְך,   ּכָ ּוְבִגין  ֵהָמה.  יָמא ַהּבְ ַקּיְ ּדְ ה,  ֵאּלֶ ְוָאַמר  ים  ַאְקּדִ

עָ  ִרית.ְלַמאן ּדְ ְבֵרי ַהּבְ ְצֹות   (ויקרא כז) ַבר ּדִ ה ַהּמִ ֵאּלֶ
אֹוַרְייָתא   ּדְ א  ִפּקּוַדּיָ ּדְ ִגין  ּבְ ה,  מֹׁשֶ ֶאת  ְיָי'  ה  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ
ַמר  א, ְוִיְסּתָ ר ָנׁש, ְוָלא ִיְסֵטי ְלאֹוְרָחא ּדָ ָאה ּבַ ְלִאְתַדּכְ

ן,  ּמָ ְייהּו.ִמּתַ ַרׁש ִמּנַ  ְוִיְתּפְ
ה ּתֹוְלדֹת ֹנַח  (בראשית ו) ְוִאם ּתֹאַמר, .311 ֵאּלֶ
הּוא ֲאִבי    -ֹנַח   ֲהֵרי ָיָצא ָחם, ׁשֶ ׁשֶ אי.  ַוּדַ ְך הּוא  ּכָ

ְוָכתּוב ט) ְכַנַען,  ֶזה   (שם  סֹוד  ְוהּוא  ָנַען,  ּכְ ָארּור 
ה.  ל ֵאּלֶ  ׁשֶ

  
יָמא .311 ּתֵ ו) ְוִאי  ּתוֹ  (בראשית  ה  נֹחַ ֵאּלֶ נַֹח.    ְלדֹות 

ֲאִבי  ִאיהּו  ּדְ ָחם,  ָנַפק  ָהא  ּדְ אי,  ַוּדַ הּוא  ָהִכי 
ַנַען, ט) ּכְ ָרָזא   (בראשית  ְוִאיהּו  ַנַען,  ּכְ ָארּור  ּוְכִתיב 

ה.  ֵאּלֶ א ּדְ  ּדָ
ַהזָָּהב,  .312 סֶֹלת  ּפְ ִהּתּוְך  ה  ֵאּלֶ ל  ּכָ ֶזה  ְוַעל 

ַהצַּ  הּוא  ׁשֶ ָזָהב,  ִהְקִריב  ּלֹו,  (ָהַאֵחר) דְוַאֲהֹרן  ׁשֶ
ֶזה   ְוַצד  ֶאָחד,  ְוַהּכֹל  ָהֵאׁש,  ֹתֶקף  ּבְ לּול  ּכָ הּוא  ׁשֶ

 ָזָהב ְוֵאׁש. 
  

ַדֲהָבא.   .312 ּדְ סּוְסִפיָתא  ִהּתּוָכא  ָהִני  ל  ּכָ א  ּדָ ְוַעל 
ִאיהּו ִסְטָרא ֲהָבא, ּדְ יֵליּה,  (אחרא) ְוַאֲהרֹן ָקִריב ּדַ ּדִ

 ָ ֶאׁשּ ּתּוְקָפא ּדְ ָכִליל ִאיהּו ּבְ א  א ַחד, וְ א, ְוכֹלָּ ּדְ ִסְטָרא ּדָ
א.  ָ ֲהָבא ָוֶאׁשּ  ּדַ

ר,  .313 ְדּבָ ּמִ ּבַ ִנְמֵצאת  ִמיד  ּתָ ׁשֶ ְמָאה  ַהּטֻ ְורּוַח 
ָהיּו   ֶ אֹותֹו ְזַמן ְלִהְתַחזֵּק ּבֹו. ּוַמה ׁשּ ָמְצָאה ָמקֹום ּבְ ָרא,   .313   ַמְדּבְ ּבְ ִדיר  ּתָ ַכח  ּתְ ִאׁשְ ּדְ ִמַסֲאָבא  ְורּוַח 

ֲאתָ ַאׁשְ  ח  ַההּואּכַ ּבְ ּוַמה   ר  יּה.  ּבֵ ְתְקָפא  ְלִאּתַ ִזְמָנא 
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יל  ִהּטִ ׁשֶ ִראׁשֹוָנה  זֲֻהָמה  ָרֵאל ְטהֹוִרים ֵמאֹוָתּה  ִיׂשְ
ְוָגַר  עֹוָלם  ָמֶות לַ ּבָ שֶׁ   -ּכֹל  ם  ִסיַני  ּכְ ָעְמדּו ַעל ַהר 

ר  ּבֵ ּוְלִהְתּגַ אֹוָתם  א  ְלַטּמֵ ִמּקֶֹדם  מֹו  ּכְ ָלֶהם  ַרם  ּגָ
ָהעֹוָלם   ּוְלָכל  ָלֶהם  ָמֶות  ְוָגַרם  ֲעֵליֶהם, 

תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ַאֲחֵריֶהם.  (תהלים   ּוְלדֹורֹוֵתיֶהם 
ָאכֵ  פב) ְוגֹו'.  ם  ַאּתֶ ֱאלִֹהים  י  ָאַמְרּתִ ָאָדםֲאִני  ּכְ  ן 

מּותּון ְך   ּתְ ּכָ ַאַחר  ָחַזר  ַאֲהֹרן  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ְוגֹו'. 
ְבָעה  ׁשִ אֹוָתם  ּבְ ָהֶעְליֹוָנה  ָהֱאמּוָנה  סֹוד  ּבְ ֵהר  ְלִהּטָ

ֵעֶגל.  ֵהר ּבָ ְך ְלִהּטָ ים, ְוַאַחר ּכָ  ָיִמים ְקדֹוׁשִ

ָאִטיל  ְכָיין, ֵמַההּוא זּוֲהָמא ַקְדָמָאה, ּדְ ָרֵאל ּדַ ֲהוֹו ִיׂשְ ּדַ
טּוָרא  ַעל  ַקְיימּו  ד  ּכַ א,  ְלכֹּלָ מֹוָתא  ְוָגִרים  ָעְלָמא,  ּבְ

ִמין, ְלָסֲאָבא לֹון, ּוְלאִ  ַקּדְ ִמּלְ ַרם לֹון ּכְ ִסיַני, ּגָ ְתְקָפאּדְ  ּתַ
ּוְלָדֵריהֹון ָעַלְייהוּ  ָעְלָמא,  ּוְלָכל  מֹוָתא,  לֹון  ְוָגִרים   ,

יב, ְכּתִ ּדִ הּוא  ֲהָדא  ְתֵריהֹון,  פב) ּבַ ֲאִני  (תהלים 
מּותּון  ּתְ ָאָדם  ּכְ ָאֵכן  ְוגֹו'.  ם  ַאּתֶ ֱאלִהים  י  ָאַמְרּתִ

ְלָבַתר  (ע''כ) ְוגֹו'. ר  ַאְהּדָ ַאֲהרֹן  ְך,  ּכַ ּוְבִגין 
ָר ְלִאְתַדכְּ  ּבְ ְמהֵ ָאה,  ּדִ ִאיּנּון ָזא  ּבְ ָאה,  ִעּלָ יְמנּוָתא 

ֶעְגָלא. ָאה ּבְ ין, ּוְלָבַתר ְלִאְתַדּכְ יׁשִ ְבָעה יֹוִמין ַקּדִ  ׁשִ
ִאּלּו   .314 ֵהר, ׁשֶ ּכֹל ָרָצה ַאֲהֹרן ְלִהּטָ ּוֹבא ְרֵאה, ּבַ

ַעם?  ַהּטַ ָמה  ֵעֶגל.  יֹוֵצא  ָהָיה  לֹא  ָהָיה,  לֹא  הּוא 
ַאֲהֹר ׁשֶ ּום  ָימִ ִמׁשּ הּוא  ְוהּואן  ֶמׁש,   ין,  ֶ ַהׁשּ חֶֹזק 

ם,   ֶמׁש. רּוַח ֻטְמָאה ָיְרָדה ְוִנְכְלָלה ׁשָ ֶ ְוַהזָָּהב ֵמַהׁשּ
ֲהרּו. ּטַ ּנִ ָרֵאל ִנְטְמאּו, ְוהּוא ִנְטָמא, ַעד ׁשֶ  ְוִיׂשְ

  

ִאּלּו  .314 ָאה, ּדְ ָעא ַאֲהרֹן ְלִאְתַדּכְ א ּבָ כֹּלָ ְוָתא ֲחֵזי, ּבְ
לָ  ֲהָוה,  ָלא  עֶ ִאיהּו  ָנַפק  ַמאיא  ִגין    ְגָלא.  ּבְ ַטְעָמא. 

ִאיהוּ  ַאֲהרֹן  ע''א) ּדְ א  (רפ''א  ּתּוְקּפָ ְוִאיהּו  ְיִמיָנא. 
ָנַחת,  ִמַסֲאָבא  רּוַח  א.  ְמׁשָ ִמׁשִ ְוַדֲהָבא  א,  ְמׁשָ ׁשִ ּדְ
ִאיהּו,  ַאב  ְוִאְסּתְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ָאבּו  ְוִאְסּתְ ן,  ּמָ ּתַ ִליל  ְוִאְתּכְ

כּו.  ִאְתּדָ  ַעד ּדְ
עַ  .315 ַהּטַ ִנְטָמאָמה  ֵעֶגל, ם  יָָּצא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ  ?

ֵעֶגל.   ּוִמיִמינֹו  ׁשֹור,  הּוא  ׁשֶ ֹמאל,  ְ ַהׂשּ ד  ִמּצַ הּוא  ׁשֶ
ׁשֹור   ּוְפֵני  תּוב  ּכָ ׁשֶ ּנֱֶאַמר,  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֹמאל  ׂשְ ְוהּוא 
הּוא ָיִמין, ִנְכָלל   ן. ְוַאֲהֹרן ׁשֶ ְעּתָ ֹמאול ְלַאְרּבַ ְ ֵמַהׂשּ

ֹמאל ְוָיָצא עַ  ן ל ָידֹו. ּבֹו ׂשְ מֹו   ְוַעל ּכֵ ן לֹו ֵעֶגל, ּכְ ִנּתַ
ַרם. הּוא ּגָ  ׁשֶ

  

ִאיהּו  .315 ּדְ ֵעֶגל,  ָנַפק  ּדְ ִגין  ּבְ ַאב.  ִאְסּתְ ַטְעָמא  ַמאי 
ֵעֶגל.  ּוִמיִמיֵניּה  ׁשֹור,  ִאיהּו  ּדְ ָמאָלא,  ׂשְ ּדִ ְטָרא  ִמּסִ

יב  ְכּתִ ּדִ ַמר,  ִאּתְ ּדְ ָמה  ּכְ ָמאָלא,  ׂשְ רל''ז  ְוִאיהּו  (דף 
ן.  א)(יחזקאל   )ע''א  ְעּתָ ְלַאְרּבַ מֹאל  ְ ֵמַהׂשּ ׁשֹור  ּוְפִני 

ָמאָלא, ְוָנַפק ַעל  יּה ׂשְ ִליל ּבֵ ִאיהּו ְיִמיָנא, ִאְתּכְ ְוַאֲהרֹן ּדְ
ִרים. ִאיהּו ּגָ ָמה ּדְ א, ִאְתְייִהיב ֵליּה ֵעֶגל, ּכְ  ְיֵדיּה. ְוַעל ּדָ

ְמָאה ַהזֹּו מִ  .316 רּוַח ַהּטֻ ׁשֶ ְך, ּכְ ּום ּכָ ֶר ּוִמׁשּ ּבֶ ת ְתּגַ
ָחְטאּו  ְוׁשֹולֶ  ְזַמן ׁשֶ ֲהֵרי ּבִ ִמּקֶֹדם ַעל ָהעֹוָלם, ׁשֶ ֶטת ּכְ

ִמּקֶֹדם.   יכּו ֲעֵליֶהם אֹותֹו יֵֶצר ָהָרע ּכְ ָרֵאל, ִהְמׁשִ ִיׂשְ
ִהְצָטְרכּו   ֵהר,  ְלִהּטָ ְוָרצּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ְטֲהרּו  ּנִ ׁשֶ ּכְ

ֶחְלק הּוא  ִעיר  ָ ׂשּ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ִעיר,  ׂשָ ל  ְלַהְקִריב  ׁשֶ ֹו 
ָאַמְרנּו. תֹו יֵֶצר אוֹ   ָהָרע, אֹותֹו רּוַח ֻטְמָאה ׁשֶ

  

ף,  .316 ּקַ ִאְתּתָ ְמַסֲאָבא  רּוָחא  ַהאי  ד  ּכַ ְך,  ּכָ ּוְבִגין 
ָחאבּו  ִזְמָנא ּדְ ּבְ ָהא  ִמין ַעל ָעְלָמא, ּדְ ַקּדְ ִמּלְ ּכְ ִליט  ְוׁשָ
ָהָרע   ֵיֶצר  ַההּוא  ָעַלְייהּו  יכּו  ַאְמׁשִ ָרֵאל,  ִיׂשְ

ִמלְּ  ִמיןּכְ ִאְת ַקּדְ ד  ּכַ ָאה, .  ְלִאְתַדּכָ ּוָבעּו  ָרֵאל,  ִיׂשְ כּו  ּדָ
שִעיר ִאיהּו חּוָלָקא   ִגין ּדְ ִעיר, ּבְ ִאְצְטִריכּו ְלָקְרָבא ׂשָ

ְדַקאְמָרן. ַההּוא ֵיֶצר ָהָרע, ַההּוא רּוַח ְמַסֲאָבא ּכִ  ּדְ
תּוב .317 קו) ּכָ בֹוָדם  (תהלים  ּכְ ֶאת  ַויִָּמירּו 

ַתְבִנית ׁשֹור ֹאֵכל עֵ  ְבִנית ׁשֹור? ֶזה  ּבְ ב. ַמה זֶּה ּתַ ׂשֶ
ׁשֹור מִ  ּבֹו ֵעֶגל.  ְוִנְכָלל  ָיִמין,  ַאֲהֹרן  ֹמאל,  ְ ַהׂשּ ד  ּצַ

ּוְרֵאה,   ּבֹא  ָידֹו.  ַעל  ְוָיָצא  ּבֹו  ר  ּבֵ ְוִהְתּגַ ֹמאל  ׂשְ
בֹוָדם   ִכיָנה שֶׁ   -ַויִָּמירּו ֶאת ּכְ ָהְלָכה ִלְפֵניֶהם, זֹו ׁשְ

  

ִתי .317 ַתְבִנית   (תהלים קו) בּכְ בֹוָדם ּבְ ִמירּו ֶאת ּכְ ַוּיָ
ׁשֹור  ֵעֶגל.  א  ּדָ ׁשֹור.  ְבִנית  ּתַ ַמאי  ב.  ֵעׂשֶ אֹוֵכל  ׁשֹור 
ָמאָלא  ִליל ׂשְ ָמאָלא, ַאֲהרֹן ְיִמיָנא, ִאְתּכְ ׂשְ ְטָרא ּדִ ִמּסִ

יּה, ּבֵ ַקף  ְוִאְתּתָ יּה,  ִמירּו   ּבֵ ַוּיָ ֲחֵזי,  א  ּתָ ְיֵדיּה.  ְוָנַפק ַעל 
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ָמקֹום   ּבְ אֹוָתּה  ּום ְוֶהֱחִליפּו  ּוִמׁשּ ַאֵחר.  ֵאל  ָטֵמא, 
ְך לֹא ָעְבָרה ַהזֻּ  ֲהָמה ַהזֹּו ֵמָהעֹוָלם ַעד אֹותֹו ְזַמן  ּכָ

מֹו  ּכְ ֵמָהעֹוָלם,  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  יֲַּעִביֶרּנָ ׁשֶ
ּנֱֶאַמר  ְמָאה ַאעֲ  (זכריה יג) ׁשֶ ִביר ִמן ְוֶאת רּוַח ַהּטֻ

ַאְרנּו.   ָהָאֶרץ, ַוֲהֵרי ּבֵ

ַאְזַלת ָקַמְייהּו,ֶאת כְּ  ּדְ א,  ִכיְנּתָ ׁשְ א  ּדָ ְוַאְחְלפּו   בֹוָדם, 
ָלא   ְך  ּכָ ּוְבִגין  ַאֲחָרא.  ֵאל  ְמַסֲאָבא,  א  דּוְכּתָ ּבְ ָלּה 
ְיָעַבר  א ֵמָעְלָמא, ַעד ַההּוא ִזְמָנא ּדִ ר זּוֲהָמא ּדָ ִאְתַעּבָ

קּוְדׁשָ  ְדַאּתְ  ֵליּה  ָמה  ּכְ ֵמָעְלָמא,  הּוא  ִריְך  ּבְ א 
ִמן   יג)  ריה(זכ  ָאֵמר ַאֲעִביר  ַהּטּוְמָאה  רּוַח  ְוֶאת 

 ָהָאֶרץ, ְוָהא אֹוִקיְמָנא.
תּוב .318 לב) ּכָ ָכה,   (שמות  ַמּסֵ ֵעֶגל  הּו  ַויֲַּעׂשֵ

ָמע  ַהזֶּה. ַמׁשְ ַויֵֵּצא ָהֵעֶגל  ִלֵכהּו ָבֵאׁש  ָוַאׁשְ ְוָכתּוב 
ּלֹא ָעשָׂ  א ׁשֶ הּו? ֶאּלָ ְך, ַמה זֶּה ַויֲַּעׂשֵ   ה אֹותֹו. ִאם ּכָ

ַאֲהֹרן ִאְלָמֵלא  ׁשֶ ַאְרנּו,  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ אי  לֹא   ַוּדַ
ל  ּכָ ֲאָבל  זָָּהב,  ּבַ ֵלל  ְלִהּכָ ְמָאה  ַהּטֻ רּוַח  ָרה  ּבְ ִהְתּגַ

ִריְך, יֵׁש ִלְבנֹות אֹותוֹ  ּצָ ּקּון ׁשֶ  . (ְלִהְתַרּוֹות) ּתִ

  

ִתיב .318 ּוְכִתיב   (שמות לב) ּכְ ָכה,  ַמּסֵ ֵעֶגל  הּו  ַוַיֲעׂשֵ
ִליֵכה ָלא  ָוַאׁשְ ַמע ּדְ ה, ַמׁשְ ל ַהּזֶ ָעֵבד  ּו ָבֵאׁש ַוּיֵֵצא ָהֵעּגֶ

ָמה  ּכְ אי  ַוּדַ א  ֶאּלָ הּו.  ֲעׂשֵ ַוּיַ ַמאי  ָהִכי  ִאי  ֵליּה, 
רּוָחא  ף  ּקַ ִאְתּתָ ָלא  ַאֲהרֹן,  ִאְלָמֵלא  ּדְ אֹוִקיְמָנא,  ּדְ

ָלא   ּלְ ְלִאְתּכַ ּקּוָנא ְמַסֲאָבא  ּתִ ל  ּכָ ֲאָבל  ַדֲהָבא,  ּבְ
ִאְצְטִריְך, אַ  ָנָאה.ּדְ ח ְלִאְתּבְ ּכַ  (ס''א לאתרוואה)  ׁשְ

ִפים ּוַמְצִליַח   .319 ה ְכׁשָ עֹוׂשֶ ּבֹא ּוְרֵאה, יֵׁש ִמי ׁשֶ
ׁש ְולֹא   ֶון ַמּמָ אֹותֹו ּגָ ה אֹוָתם ּבְ עֹוׂשֶ ָידֹו. ְויֵׁש ִמי ׁשֶ ּבְ

ַלּמַ  ֲהֵרי  ׁשֶ ָידֹו,  ּבְ ָאָדם ַמְצִליַח  ָצִריְך  לּו  ַהּלָ ים  ֲעׂשִ
ר.   ֻמְכׁשָ

  
ידֹוי.   אּתָ  .319 ין ְוַאְצַלח ּבִ ָעִביד ַחְרׁשִ ֲחֵזי, ִאית ַמאן ּדְ

ׁש, ְוָלא ַאְצַלח  ְווָנא ַמּמָ ַההּוא ּגַ ָעִביד לֹון ּכְ ְוִאית ַמאן ּדְ
ָנא ִאְצְטִריְך. ְבָרא ְמֻתּקְ ין ּגַ ָהא ְלעֹוָבִדין ִאּלֵ ידֹוי, ּדְ  ּבִ

ר  .320 ֻמְכׁשָ ָהָיה  הּוא  ׁשֶ ְלָעם,  ִמּבִ ּוְרֵאה  ּבֹא 
ָידֹו,  לְ  ּבְ ְלַהְצָלָחה  ּלֹו  ׁשֶ ִפים  ׁשָ ַהּכְ ּום אֹוָתם  ִמׁשּ

תּוב ּכָ כד) ׁשֶ ָהָעִין.   (במדבר  ֻתם  ׁשְ ֶבר  ַהּגֶ ּוְנֻאם 
ַאַחת   ַעִין  ׁשֶ ֶאָחד.  ַהּכֹל  ָהַעִין  ּוְסתּום  ָהַעִין  ֻתם  ׁשְ

עֵ  ּוַמְרֵאה  ִמיד,  ּתָ ֶדֶרְך ְסתּוָמה  ּבְ ָהָיה  לֹא  יָניו 
לֹו   ָהָיה  מּום  ָרה.  תּובְיׁשָ ּכָ ֵעינֹו.  (ויקרא   ּבְ

ְרֶאה   טז) ַהּמַ ּכֹל,  ּבַ ן  ְמזֻּמָ י,  ִעּתִ ִאיׁש  ַיד  ּבְ ח  ּלַ ְוׁשִ
ִמי  ַהּקֶֹדׁש,  רּוַח  ֲאָבל  ּוָרה.  ׁשּ ּכַ ּלֹא  ׁשֶ ֵעיָניו  ל  ׁשֶ

תּוב? ּכָ ַמה  ּה  ִעּמָ ׁש  ּמֵ ּתַ ׁשְ יִּ כא) ׁשֶ ִא  (שם  ל  יׁש  ּכָ
ר ּבֹו מּום לֹא ִיְקָרב ִאיׁש ִעּוֵר אֹו פִ  ַח. ֲאׁשֶ  ּסֵ

  

ְלִאיּנּון  .320 ָנא,  ְמֻתּקְ ֲהָוה  ִאיהּו  ּדְ ְלָעם,  ִמּבִ ֲחֵזי  א  ּתָ
ִגין   ּבְ ידֹוי,  ּבִ ְלַאְצְלָחא  יֵליּה,  ּדִ ין  ַחְרׁשִ

יב, ְכּתִ תּום  (במדבר כד) ּדִ ֻתם ָהָעִין. ׁשְ ֶבר ׁשְ ּוְנֻאם ַהּגֶ
ִדיָהָעִין, ְסת ָחד ֵעיָנא ָסִתים ּתָ א ַחד. ּדְ ר, ּום ָהַעִין ּכֹּלָ

אַֹרח ֵעינֹוי ָלא ֲהָוה ּבְ ר,  (ויקרא ס''ג ע''ב) ְוֵחיזּו ּדְ ֵמיׁשָ
ִתיב ֵעינֹוי. ּכְ יּה ּבְ ַיד   (ויקרא טז) מּוָמא ֲהָוה ּבֵ ח ּבְ ּלַ ְוׁשִ

ׁשַ  ָלא ִיְתּכְ ֵעינֹוי ּדְ א, ַחזּו ּדְ כֹּלָ ין ּבְ י, ַזּמִ ר. ֲאָבל  ִאיׁש ִעּתִ
הֲ  ּבַ ׁש  ּמֵ ּתַ ִיׁשְ ּדְ ַמאן  א,  קּוְדׁשָ ַמה רּוַח  ֵדיּה 

ִתיב, ר ּבֹו מּום לֹא ִיְקָרב  (ויקרא כא) ּכְ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ּכָ
ַח. ר אֹו ִפּסֵ  ִאיׁש ִעּוֵ

ְמָאה ָלֵתת ָלּה   .321 ְוָכאן ַהּכֹל ֻהְתַקן ְלרּוַח ַהּטֻ
ֵמהַ  ָחֵרב  הּוא  ׁשֶ ר  ִמְדּבָ ָמָצא  לֹט.  ִלׁשְ ּכֹל,  ָמקֹום 

תּוב ּכָ ָרף ְוַעְקָרב   (דברים ח) ּכַ ם ָנָחׂש ׂשָ ָ ׁשּ ּמִ ְוגֹו', ׁשֶ
ָראּוי. ָמָצא הּוא   יק ּכָ ּלֹו. ָמָצא ָזָהב ַמְסּפִ ְלטֹון ׁשֶ ִ ַהׁשּ

ָאז   ּבֹו.  ֵלל  ּוְלִהּכָ יִָּמין  ּבַ ְלִהְתַחזֵּק  ֵדי  ּכְ ַאֲהֹרן 
ַלם ַהּמַ  ָראּוי, ְוָיָצא ְוִנׁשְ ִלים ֶאת ְמקֹומֹו ּכָ ה.ִהׁשְ  ֲעׂשֶ

  

ְלרּוָחא   .321 ן  ִאְתּקַ א  ּכֹּלָ ְלֵמיַהב ְוָהָכא,  ְמַסֲאָבא, 
ִאיהּו ָחרּוב ֵליּה ּדּוְכּתָ  ָרא ּדְ ח ַמְדּבְ ּכַ ָטָאה. ַאׁשְ ּלְ א ְלׁשַ

יב, ְכּתִ ָמה ּדִ א, ּכְ ָרף ְוַעְקָרב  (דברים ח) ִמּכֹּלָ ָנָחׁש ׂשָ
יֵלי ן ִאיהּו ׁשּוְלָטנּוָתא ּדִ ּמָ ִמּתַ ֲהָבא ְוגֹו', ּדְ ח ּדַ ּכַ ּה. ַאׁשְ

אַ  ֵיאֹות.  ְדָקא  ּכְ ְתְקָפא ִסּפּוָקא  ְלִאּתַ ַאֲהרֹן,  ח  ּכַ ׁשְ
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ּוְלִאְת  יִמיָנא,  יּה  ּבִ ּדּוְכּתֵ ִלים  ַאׁשְ ֵדין  ּכְ יּה.  ּבֵ ְלָלא  ּכַ
א.  ִלים עּוָבּדָ ּתָ ְדָקא ֵיאֹות, ְוָנִפיק ְוִאׁשְ  ּכַ

ָהְיָתה?  .322 ֻטְמָאה  רּוַח  ׁשֶ ָלנּו  ִין  ּוִמּנַ
תּוב ּכָ ָאּנָא ָחָטא ָהָעם ַהזֶּה ֲחָטָאה   (שמות לב) ׁשֶ

ָנחָ  ְמָאה,  ַהּטֻ רּוַח  זֹו  ִפי ְגֹדָלה.  ּכְ ְדמֹוִני,  ַהּקַ ׁש 
ַאֲהֹרן   ָרָצה  ׁשֶ ּוִבְזַמן  ְמקֹומֹות.  ה  ַכּמָ ּבְ ָאַמְרנּו  ׁשֶ

ֵהר, ִהְקִריב ֵעֶגל ֵמאֹותֹו הַ  ין. ְלִהּטָ ד ַלֲעׂשֹות ּבֹו ּדִ ּצַ
ּבֹו  ה  ָעׂשָ ׁשֶ ו  ְוַעְכׁשָ לֹט,  ִלׁשְ ה אֹותֹו  ִראׁשֹוָנה ָעׂשָ ּבָ

ין   ַהזֶּה, ּדִ ד  ּצַ ּבַ ִדין  ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ּכְ ֲהֵרי  ׁשֶ ְלַהְכִניעֹו, 
ֹוְלִטים  ׁשּ ל אֹוָתם ׁשֶ ּדֹו. ִנְכָנִעים ּכָ  ִמּצִ

  

יב, .322 ְכּתִ ּדִ ֲהָוה.  ְמַסֲאָבא  רּוַח  ּדְ (שמות   ּוְמָנָלן 
רּוַח  לב) א  ּדָ דֹוָלה,  ּגְ ַחָטָאה  ה  ַהּזֶ ָהָעם  ָחָטא  ָאָנא 

ַקְדָמָאה ָנָחׁש  ין. ְמַסֲאָבא,  ּדּוְכּתִ ה  ַכּמָ ּבְ ְדַקאְמָרן  ּכִ  ,
ָאה, ְלִאְתַדּכְ ַאֲהרֹן  ָבָעא  ּדְ ֵעֶגל,   ּוְבִזְמָנא  ַאְקִריב 

ַקְדִמיָתא ָעֵבד  ֵמַההּוא ִסְטָרא יָנא. ּבְ יּה ּדִ ד ּבֵ , ְלֶמְעּבַ
יָנא,  ּדִ יּה  ּבֵ ַיֲעֵביד  ּדְ א  ּתָ ְוַהׁשְ ָטָאה,  ּלְ ְלׁשַ ֵליּה 

ָהא כַּ  ָייא ֵליּה, ּדְ א, ְלַאְכּפְ ִסְטָרא ּדָ יָנא ּבְ ד ִאְתָעִביד ּדִ
ְטֵריּה. ְלִטין ִמּסִ ׁשַ ל ִאיּנּון ּדְ ְפָיין ּכָ  ִאְתּכַ

בְּ  .323 ּוְרֵאה,  ֶהם ּבֹא  ּלָ ׁשֶ ד  ַהּצַ אֹותֹו  ּבְ ִמְצַרִים, 
תּוב יב) ּכָ ְצִלי   (שם  ְוגֹו'.  ָנא  ּנּו  ִמּמֶ אְכלּו  ּתֹ ַאל 

רֹא נֹוֵדף.  ֵריחֹו  יֲַּעֶלה  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָרָעיו,  ֵאׁש,  ּכְ ַעל  ׁשֹו 
ִאים  ּבָ ׁשֶ ֵאּלּו  ל  ּכָ ְוָאז  ּוְלַהְכִניעֹו,  אֹותֹו  ּבֹר  ִלׁשְ

כֵ ִמצִּ  מֹו  ּכְ ׁשֹוְלִטים.  לֹא  יט) ןּדֹו  ָרה  (במדבר  ּפָ
אֹוָתם  ל  ּכָ ְלַהְכִניַע  ֵדי  ּכְ ְוגֹו',  ִמיָמה  ּתְ ה  ֲאֻדּמָ

ְלטּו. ּלֹא ִיׁשְ ֵמִאים ׁשֶ ָדִדים ַהּטְ  ַהּצְ

  

ֲחֵזי .323 א  ִמְצַר ּתָ ּבְ ְלהֹון ,  ּדִ ִסְטָרא  ַההּוא  ּבְ ִים, 
ִתיב, ּנּו ָנא ְוגֹו'. ְצִלי ֵאׁש,  (שמות יב) ּכְ ַאל ֹתאְכלּו ִמּמֶ

ִגי ְבָרא ּבְ ְלּתַ ָרָעיו,  ּכְ ַעל  רֹאׁשֹו  נֹוֵדף.  ֵריחֹו  ִיְסַלק  ּדְ ן 
ְטֵריּה  ַאְתָיין ִמּסִ ל ִאיּנּון ּדְ ָייא ֵליּה, ּוְכֵדין ּכָ ֵליּה ּוְלַאְכּפְ

א לָ  ּדָ ַגְווָנא  ּכְ ְלֵטי.  ׁשַ יט) א  ה  (במדבר  ֲאדּוּמָ ָפָרה 
ל ִאיּנּון ִסְטֵר  ָייא ּכָ ִגין ְלַאְכּפְ ִמיָמה ְוגֹו', ּבְ י ִמְסַאָבא, ּתְ

ְלטּון.  ָלא ִיׁשְ  ּדְ
ִהיא   .324 ָרה  ַהּפָ ַוֲהֵרי  א,  ַאּבָ י  ַרּבִ לֹו  ָאַמר 

ְך   ּכָ ה? ָאַמר לֹו,  ְוָלּמָ ה, ִהיא ְטהֹוָרה,  הּוא,  ְקדֹוׁשָ
ָהְיָתה  ַמְלֻכיֹּות  ע  ַאְרּבַ ל  ׁשֶ ָלל  ּכְ ְרׁשּוָה,  ּפֵ ַוֲהֵרי 

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרה,  ד)  ּפָ ָפָר  (הושע  ּכְ י  סֵֹרָרה  ּכִ ה 
ה   ֲאֻדּמָ ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶבל,   -ָסַרר  ּבָ ַמְלכּות  זֹו 

תּוב ּכָ ב) ׁשֶ ַהזָָּהב.  (דניאל  רֹאׁש  הּוא  ה  ַאּתָ
ִמיָמה  ּה מּום  זֹו ַמְלכּות ָמַדי. -ּתְ ר ֵאין ּבָ זֹו   - ֲאׁשֶ

ר (ֶׁשֵהם ְקרֹוִבים ְלַדְרֵכי ָהֱאמּוָנה) ַמְלכּות ָיָון . ֲאׁשֶ
ּלֹא ָעָלה   -לֹא ָעָלה ָעֶליָה עֹל   זֹו ַמְלכּות ֱאדֹום, ׁשֶ

ב   ּגַ ַעל  ַאף  ַהזֶּה,  ָבר  ַהּדָ ל  ׁשֶ ְוַהּסֹוד  עֹל.  ָעֶליָה 
תוּ  ּכְ ּבַ ִלְדֹרׁש  נּו  ִנּתְ ְדָבִרים  ה  ּמָ ּכַ ם    -ִבים  ׁשֶ ּלָ ּכֻ

 ֶאָחד. 

  

א ִאיִהי,  .324 יׁשָ ָרה ַקּדִ ּפָ א, ְוָהא  י ַאּבָ ִרּבִ ֲאַמר ֵליּה 
ַוֲאַמאי.   ִאיִהי,  ְכָיא  ְוָהא ּדַ הּוא,  ָהִכי  ֵליּה  ָאַמר 

ָמה   ּכְ ָרה,  ּפָ ֲהַות.  ָוון  ַמְלּכְ ע  ַאְרּבַ ּדְ ָלָלא  ּכְ אּוְקמּוָה, 
ָפָרה סֹוֵרָר  (הושע ד) ְדַאּתְ ָאֵמר י ּכְ ָרֵאל.  ּכִ ה ָסַרר ִיׂשְ

יב, ְכּתִ ּדִ ֶבל,  ּבָ ַמְלכּות  א  ּדָ ה,  ַאְנּתְ   (דניאל ב) ֲאדּוּמָ
ִמ  ּתְ ֲהָבא.  ּדַ י  ּדִ א  ֵריׁשָ ָמַדי.  הּוא  ַמְלכּות  א  ּדָ יָמה, 

ָיָון. ַמְלכּות  א  ּדָ מּום,  ּה  ּבָ ֵאין  ר  קריבין  ֲאׁשֶ (דאינון 
מיהמנותא) א   לארחי  ּדָ עֹול,  ָעֶליָה  ָעָלה  לא  ר  ֲאׁשֶ

ָעֵליהּ מַ  ָסִליק  ָלא  ּדְ ֱאדֹום,  ה   ְלכּות  ִמּלָ ּדְ ְוָרָזא  עֹול. 
ְלִמ  ִאְתְייִהיבּו  ין  ִמּלִ ה  ַכּמָ ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  א,  ְדָרׁש  ּדָ

הּו ַחד.  ּלְ ָרֵאי, ּכֻ ּקְ  ּבַ
תּוב .325 ּכָ ן ָטהֹור  (איוב יד) ֲהֵרי ֶנֱאַמר, ׁשֶ ִמי ִיּתֵ

מֵ  ן ָטהֹור ִמּטָ ֵמא לֹא ֶאָחד. ִמי ִיּתֵ סֹוד ֶזה    -א  ִמּטָ
ֵמא ִמּטָ יֹּוֵצא  ׁשֶ ָטהֹור  זֶּהּו  ׁשֶ הּוא,  ְך  ֲהֵרי  ּכָ ׁשֶ  .

ן   ְוִנּתָ ין  ּדִ ּבֹו  ה  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ ו  ְוַעְכׁשָ ָטֵמא,  ַהְתָחָלה  ּבַ

  
יב,א  הָ  .325 ְכּתִ ּדִ ַמר,  יד) ִאּתְ ָטהֹור  (איוב  ן  ִיּתֵ ִמי 

ָטהֹור ן  ִיּתֵ ִמי  ֶאָחד.  לֹא  ֵמא  רל''ז  ִמּטָ (דף 
ָדא ִאיהּו ָטהֹור  ע''ב) ּדְ א, ָהִכי הּוא,  ּדָ ֵמא, ָרָזא  ִמּטָ
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ַעְכשָׁ  ָעָפר,  ה  ְוַנֲעׂשֶ ּבֹוֶעֶרת  ֵאׁש  ּבְ ֵאׁש  ֵרַפת  ו ִלׂשְ
ֵמא. יָָּצא ִמּטָ ֵמא, ָטהֹור ׁשֶ  הּוא ָטהֹור ִמּטָ

ַקְד  ּבְ ָהא  ּדְ ֵמא.  ִמּטָ ָנַפק  א  ּדְ ּתָ ְוַהׁשְ ָטֵמא,  ִמיָתא 
ְוִאְת  יָנא,  ּדִ יּה  ּבֵ ִאְתָעִביד  א  ּדְ ָ ֶאׁשּ ִליֵקיַדת  ְייִהיב 
ְוִאְתָעִביד עָ  ָדִליק,  ּדְ נּוָרא  א ִאיהּו ָטהֹור ּבְ ּתָ ַהׁשְ ָפר, 

ֵמא. ָנִפיק ִמּטָ ֵמא, ָטהֹור ּדְ  ִמּטָ
לָּ  .326 ּה, ּכֻ ִקים ּבָ ְתַעּסְ ּמִ ל ֵאּלּו ׁשֶ ְך, ּכָ ּום ּכָ ם  ּוִמׁשּ

ּנֲַעשֵׂ  ׁשֶ ְוֵכיָון  אי.  ַוּדַ הּוא  ְך  ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ ית ִנְטָמִאים, 
ם, ְמטַ  ָ ק ִמׁשּ ּלֵ ּנֵס ְוִיְסּתַ ְתּכַ יִּ א ֶאת  ֵאֶפר, ָאז ַעד ׁשֶ ּמֵ

ס ָהֹאֵסף ְוגֹו' ְוָטֵמא. ֵאֶפר,   ּנֱֶאַמר ְוִכּבֶ מֹו ׁשֶ ם, ּכְ ּלָ ּכֻ
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַעם?  ַהּטַ ג) ָמה   ְוַעּסֹוֶתם  (מלאכי 

ְוכֵ  ַרְגֵליֶכם.  ּפֹות  ּכַ ַחת  ּתַ ֵאֶפר  ִיְהיּו  י  ּכִ ִעים  יָון  ְרׁשָ
מֵ  ן ַעל אֹותֹו ֵאֶפר ַמִים, ָאז הּוא ָטהֹור ִמּטָ ּתָ ּנִ  א. ׁשֶ

  

הּו  .326 ּלְ ּכֻ ּה,  ּבָ ֵלי  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ּדְ ִאיּנּון  ל  ּכָ ְך,  ּכַ ּוְבִגין 
ִאְת  אי, ְוֵכיָון ּדְ ָהא ָהִכי הּוא ַוּדַ ֲאֵבי, ּדְ ָעִביד ֵאֶפר,  ִמְסּתַ

ִליק ִמּתַ  ִניׁש ְוִיְסּתָ ִיְתּכְ ֵדין ַעד ּדְ הּו, ּכְ ן, ַמְסִאיב ְלֻכּלְ ּמָ
ס ָהאוֹ  ַאּתְ ָאֵמר ְוִכּבֶ ָמה ּדְ ֵסף ְוגֹו' ְוָטֵמא. ֵאֶפר, ַמאי ּכְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ִעים   (מלאכי ג) ַטְעָמא. ּכְ ְוַעּסֹוֶתם ְרׁשָ
ַר  ּפֹות  ּכַ ַחת  ּתַ ֵאֶפר  ִיְהיּו  י  ִאְתְייִהיב ּכִ ּדְ ְוֵכיָון  ְגֵליֶכם. 

ֵד  ֵמא.ַעל ַההּוא ֵאֶפר ַמִים, ּכְ  ין ִאיהּו ָטהֹור ִמּטָ
ָבר   .327 ַהּדָ תּוב  -ְוסֹוד  ּכָ ח) ׁשֶ ֵמי  (במדבר 

ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ את, ּכְ את  (בראשית ד) ַחּטָ ַתח ַחּטָ ַלּפֶ
אי,   ַוּדַ ֹרֵבץ  את  ַחּטָ ַתח  ּפֶ ִהיא  ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ ֹרֵבץ. 

הַ  ִמחּוץ ּבַ ֶאל  אֹוָתּה  ְוהֹוִציא  תּוב,  ּכָ ְתָחָלה 
ֲחֶנה. ּומִ  דֹול.  ַלּמַ ָגן ְולֹא ְלכֵֹהן ּגָ ָנה ַלּסְ ְך ִנּתְ ּום ּכָ ׁשּ

ו ָטהֹור. ְוֶזהּו   ַהְתָחָלה ָטֵמא, ְוַעְכׁשָ ֵמא. ּבַ ָטהֹור ִמּטָ
רֹוֶאה ֶאת ֶזה ּבֹוֵרַח,   יָון ׁשֶ ְמָאה, ּכֵ ְוָכל ַצד רּוַח ַהּטֻ

אֹותֹו ָמקֹום. ְולֹא יֹושֵׁ   ב ּבְ

  

יב, .327 ְכּתִ ּדִ ה,  ִמּלָ ּדְ ח(במד ְוָרָזא  את,  )בר  ַחּטָ ֵמי 
ָאֵמר ְדַאּתְ  ָמה  רֹוֵבץ.   (בראשית ד) ּכְ את  ַחּטָ ַתח  ַלּפֶ

ַקְדִמיָתא   ּבְ אי,  ַוּדַ רֹוֵבץ  את  ַחּטָ ַתח  ּפֶ ִאיִהי  ּדְ ּוְבִגין 
ּובְ  ֲחֶנה.  ַלּמַ ִמחּוץ  ֶאל  אֹוָתּה  ְוהֹוִציא  ִתיב,  ְך ּכְ ּכַ ִגין 

א, ְוָד  ָגן, ְוָלא ְלַכֲהָנא ַרּבָ א הּוא ָטהֹור ִאְתְייִהיַבת ַלּסְ
א ָטהוֹ  ּתָ ַקְדִמיָתא ָטֵמא, ְוַהׁשְ ֵמא, ּבְ ר. ְוָכל ְסָטר ִמּטָ

ָיִתיב   ְוָלא  ָעַרק,  א,  ּדָ ָחָמא  ּדְ יָון  ּכֵ ְמַסֲאָבא,  רּוַח 
א.  ַההּוא ּדּוְכּתָ  ּבְ

ה, ַהּכֹל ָטֵמא. ְוַעל  .328 אי, ֵמי ִנּדָ את ַוּדַ ֵמי ַחּטָ
ְורוּ  ַהּקֶֹדׁש,  רּוַח  ׁשֹוֶלֶטת  ן  ִנְכַנַעת, ּכֵ ְמָאה  ַהּטֻ ַח 

ְמָאה   ל רּוַח ַהּטֻ ין ׁשֶ ָלל. ְוֶזהּו ּדִ ּלֹא ׁשֹוֶלֶטת ּכְ  -ׁשֶ
ֻטְמָאה, מִ  רּוַח  ִהיא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֲחֶנה,  ַלּמַ חּוץ 

תּוב ּכָ י ְוהָ  (דברים כג) ׁשֶ א ַרּבִ ָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש. ּבָ
קֹו.  א ּוְנׁשָ  ַאּבָ

  

ִנּדָ  .328 ֵמי  אי,  ַוּדַ את  ַחּטָ ְוַעל ֵמי  ְמַסֲאָבא.  א  ּכֹּלָ ה, 
ְפָיא,  ִאְתּכַ ְמַסֲאָבא  ְורּוַח  א,  קּוְדׁשָ רּוַח  ְלָטא  ׁשַ א  ּדָ
ְמַסֲאָבא,  רּוַח  ּדְ יָנא  ּדִ הּוא  ְוָדא  ַלל.  ּכְ ְלָטא  ׁשַ ָלא  ּדְ
ְמַסֲאָבא,  רּוַח  ִאיִהי  ּדְ ִגין  ּבְ ֲחֶנה.  ַלּמַ ִמחּוץ 

יב, ְכּתִ ָקדֹוׁש  כג)  (דברים ּדִ ַמֲחֶניָך  י ְוָהָיה  ִרּבִ ָאָתא   .
א וּ  ֵקיּה. ַאּבָ  ְנׁשָ

ל  .329 ּכָ ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר 
רּוְך הּוא ָנַתן לֹו  דֹוׁש ּבָ ָאַמְרנּו, ַהּקָ ִפי ׁשֶ ָבִרים ּכְ ַהּדְ
ָכל   ּבְ ְלַהְכִניָעּה  ָצִריְך  ְמָאה  ַהּטֻ ְורּוַח  ְלטֹון.  ׁשִ

ָדִדים. ֶאָחד  ַהּצְ סֹוד  ְלָך  ְוֹאַמר  ן ּבֹא  ִנּתָ ּלֹא  ְוׁשֶ  ,
ים ֶעְליֹוִנים.ְלַגּלֹות  ָרט ְלאֹוָתם ְקדֹוׁשִ  ּפְ

  

ין  .329 ִמּלִ ָהֵני  ָכל  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר 
ׁשּוְלָטנּו.  ֵליּה  ָיִהיב  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ְדַקאְמָרן,  ּכִ

ְלאַ  ֵעי  ּבָ ְמַסֲאָבא  ִסְטִר ְורּוַח  ָכל  ּבְ ֵליּה  ָיא  א  ְכּפְ ּתָ ין. 
ָרָזא   ְלָך  ר ְוִאיָמא  ּבַ ָאה  ְלַגּלָ ִאְתְייִהיב  ְוָלא  ֲחָדא, 

י ֶעְליֹוִנין.  יׁשֵ  ְלִאיּנּון ַקּדִ

https://dailyzohar.com/


Zohar Pekude  – unedited- not for publishing 

93 DailyZohar.com  
 

הּוא רּוַח ֻטְמָאה,   .330 קֹום ַהזֶּה ׁשֶ ּבֹא ּוְרֵאה, ַלּמָ
עֹולָ  לֹט ּבָ ְלטֹון ִלׁשְ רּוְך הּוא ׁשִ דֹוׁש ּבָ ם  ָנַתן לֹו ַהּקָ

ה ְצָדִדים, ְוָיכוֹ  ַכּמָ יק, ְוֵאין לוֹ ּבְ ְרׁשּות  (ָלנּו) ל ְלַהזִּ
ּלֹא   ׁשֶ ּנּו  ִמּמֶ ֵמר  ָ ְלִהׁשּ ִריִכים  ּצְ ׁשֶ ָקלֹון,  ּבֹו  ִלְנהֹג 
סֹוד  ן  ּכֵ ְוַעל  נּו.  ּלָ ׁשֶ ה  ָ ֻדׁשּ ַהּקְ תֹוְך  ּבְ ָעֵלינּו  ְיַקְטֵרג 

ִריִכים ָלֵתת לֹו ָמקֹום ָקָטן  ּצְ תֹוְך  ֶאָחד יֵׁש ָלנּו ׁשֶ ּבְ
נ ּלָ ׁשֶ ה  ָ ֻדׁשּ ְּבתֹו�   ּו,ַהּקְ ְמַקְטֵרג  ִיָּמֵצא  (ֶׁשּלֹא 

ֶׁשָּלנּו) יֹוֵצאת   ַהְּקֻדָּׁשה  ה  ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ִמּתֹוְך  ֲהֵרי  ׁשֶ
ִליָטתֹו.  ׁשְ

  

ְמַסֲאָבא.   .330 רּוַח  ִאיהּו  ּדְ ֲאָתר  ְלַהאי  ֲחֵזי,  א  ּתָ
לְ  ׁשּוְלָטנּו,  ֵליּה  ָיִהיב  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ַלט קּוְדׁשָ ִמׁשְ

ַכמָּ  ָעְלָמא, ּבְ (נ''א   א, ְוֵלית ֵליהּ ה ִסְטִרין, ְוָיִכיל ְלַנְזָק ּבְ

ָרא  לן) ּמְ ְלִאְסּתַ ָבֵעיָנן  ּדְ ְקָלָנא,  יּה  ּבֵ ְלַאְנָהָגא  ְרׁשּו, 
א   ּדָ ְוַעל  יָלן.  ּדִ ה  ָ גֹו ְקדּוׁשּ ּבְ ֲעָלן  ְיַקְטֵרג  ָלא  ּדְ יּה,  ִמּנֵ

ָבֵעיָנן לְ  א ְזֵעיָרָזא ֲחָדא ִאית ָלן, ּדְ ר,  ֵמיַהב ֵליּה ּדּוְכּתָ
יָלן ה ּדִ ָ גֹו ְקדּוׁשּ (דלא אשתכח מקטרגא בגו קדושא  ּבְ

יֵליּה.  דילן) ה ָנִפיק ׁשּוְלָטנּו ּדִ ָ ָהא ִמּגֹו ְקדּוׁשּ  ּדְ
ְלַהְצִניעַ  .331 ין  ִפּלִ ִריִכים ּתֹוְך סֹוד ַהּתְ ּצְ (סֹוד   ׁשֶ

ֶׁשַּבְּתִפִּלין) עֵ  ֵׂשָער  ל  ׁשֶ ַאַחת  ֲעָרה  ֵצא  ׂשַ ּתֵ ׁשֶ ֶגל 
ָער זֶ ַהחּוָצה ְוֵתָר  ֲהֵרי חּוט ׂשֵ א,  ֶאה, ׁשֶ ה ֵאינֹו ְמַטּמֵ

עֹוָרה,   ׂשְ ית ּכִ ֲעָרה זֹו ְוַנֲעׂשֵ ֶרת ׂשַ ָרט ְלִאם ִמְתַחּבֶ ּפְ
ֲעָרה   ׂשַ ְוֶאת אֹוָתּה  א.  ְמַטּמֵ ִמזֶּה לֹא  חֹות  ּפָ ֲאָבל 

ָהֶעְלי ה  ָ ֻדׁשּ ַהּקְ תֹוְך  ּבְ אֹוָתּה  ְלַהְכִניס  ֹוָנה ָצִריְך 
נּו ְוָלֵתת ָלּה   ּלָ ּלֹא ְתַקטְ ׁשֶ ֵדי ׁשֶ ֵרג ָעֵלינּו  ָמקֹום, ּכְ
נּו.  ּלָ ֹות ׁשֶ ֻדׁשּ ּקְ  ּבַ

  

ְלַאְצְנָעא .331 ין,  ְתִפּלִ ּדִ ָרָזא  ּגֹו  ָבֵעיָנן  שער   ּדְ (סוד 
ְוִיְתָחֵזי.  שבתפילין) ְלַבר  ִיּפּוק  ּדְ ֶעְגָלא,  ּדְ ֲעָרא  ׂשַ ַחד 

ּדָ  ֲעָרא  ׂשַ ּדְ חּוָטא  ָהא  ִאי  ּדְ ּדְ ר  ּבַ ַמְסִאיב,  ָלא  א 
ֲעָרא, ְואִ אִ  ר ַהאי ׂשַ חּות  ְתַחּבָ עּוָרא, ֲאָבל ּפָ ְ ׁשּ ְתָעִביד ּכַ

ֵעי ְלַאֲעָלא ֵליּה  ֲעָרא ּבָ א ָלא ַמְסִאיב. ְוַההּוא ׂשַ ִמן ּדָ
ִגין   א, ּבְ יָלן, ּוְלֵמיַהב ֵליּה ּדּוְכּתָ ָאה ּדִ ה ִעּלָ ָ גֹו ְקדּוׁשּ ּבְ

ָלא ְיַקְטֵרג ָלן בְּ  ן.ּדְ  ִקדּוׁשָ
ֵמא .332 עֲ ְויֵֵצא  ׂשַ ָרֶאה. ֹוָתּה  ּתֵ ׁשֶ ַהחּוָצה  ָרה 

ֶעְליֹוָנה   ה  ָ ְקֻדׁשּ ּבִ ָאָדם  אֹותֹו  ֶאת  רֹוֶאה  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ
ְולֹא   לֹו,  ְיַקְטֵרג  לֹא  ָאז  ם,  ְלׁשָ ף  ּתֵ ּתַ ִמׁשְ ְוֶחְלקֹו 
לֹו  ָנַתן  ֲהֵרי  ׁשֶ ה,  ּוְלַמּטָ ְלַמְעָלה  לֹו  יק  ְלַהזִּ יּוַכל 

וְ  אֹותֹו  ָמקֹום.  לֹו  נֹוְתִנים  לֹא  ִאם 
ה,  (ָמקֹום) ֵחֶלק יק לֹו ְלַמּטָ ה ַהזֹּו, ָיכֹול ְלַהזִּ ָ ֻדׁשּ ּקְ ּבַ

לֹוִני  ּפְ ְואֹוֵמר:  ְלַמְעָלה,  ָעָליו  ְלַקְטֵרג  ְועֹוֶלה 
לֹוִני ְוָכְך ֵהם  יֹום ּפְ ה ּבְ ְך ְוָכְך ָעׂשָ ׁש, ּכָ ו ְמַקּדֵ ַעְכׁשָ ׁשֶ

ּדִ  יַע  ּגִ יַּ ׁשֶ ְויֵָעֵנשׁ ֲחָטָאיו. ַעד   ַעל  ין ַעל אֹותֹו ָאָדם 
 . (ְוֵכן ָּׂשִעיר ַהִּמְׁשַּתֵּלַח) ָידֹו.

  

ַכד ָחֵמי  .332 ִיְתָחֵזי, ּדְ ֲעָרא ְלַבר, ּדְ ְוִיּפּוק ִמן ַההּוא ׂשַ
יֵליּה  ּדִ ְוחּוָלָקא  ָאה,  ִעּלָ ה  ָ ְקדּוׁשּ ּבִ ָנׁש  ר  ּבַ ְלַההּוא 
ָיִכיל   ְוָלא  ֵליּה,  ְיַקְטֵרג  ָלא  ֵדין  ּכְ ְלַתָמן,  ף  ּתֵ ּתַ ִמׁשְ

א ְיַהב לֵ ְלַאְבָאׁשָ  ָהא ּדּוְכּתָ א, ּדְ א ְוַתּתָ יּה. א ֵליּה ְלֵעיּלָ
ֵליהּ  ָיֲהִבין  ָלא  חּוָלָקא  ַההּוא  ַהאי  (דוכתא) ְוִאי  ּבְ

ְוָסִליק   א,  ְלַתּתָ ֵליּה  א  ְלַאְבָאׁשָ ָיִכיל  ה,  ָ ְקדּוׁשּ
ׁש   ְמַקּדֵ ָקא  ּדְ לֹוִני  ּפְ ְוָאַמר  א,  ְלֵעיּלָ ֵליּה  ְמַקְטְרָגא 

ְך   א, ּכַ ּתָ לֹוִני, ְוַכְך ִאיּנּון חֹובֹוי,ַהׁשְ  ְוַכְך ֲעַבד יֹוָמא ּפְ
ַעל  ְוִיְתֲעֵנׁש  ָנׁש,  ר  ּבַ ַההּוא  ַעל  יָנא  ּדִ ִיְמֵטי  ּדְ ַעד 

 . (וכן שעיר המשתלח) ְידֹוי.
ָהיּו יֹוְדִעים סֹוד  .333 ׁשֶ ים,  ָרֵאל עֹוׂשִ ִיׂשְ ָהיּו  ּוְכׁשֶ

 ָ ְקֻדׁשּ ׁש ּבִ ְתִחיִלים ְלִהְתַקּדֵ ּמַ ׁשֶ יֹום  ֶזה, ּכְ ה ֶעְליֹוָנה ּבְ
לִ  ּכְ ִמְסּתַ ָהיּו  ּפּוִרים,  ֶחְלקֹו  ַהּכִ ֶאת  ָלֵתת  ִמיָּד  ים 

ּלֹא   ׁשֶ ֵדי  ּכְ יֵניֶהם,  ּבֵ ֵחֶלק  ְוָלֵתת לֹו  ְלאֹותֹו ָמקֹום 
ֲחָטֵאי   יר  ְלַהְזּכִ ָיבֹואּו  ְולֹא  ֲעֵליֶהם  ְמַקְטֵרג  ֵצא  ִיּמָ

ַמֲחנוֹ  ה  ְוַכּמָ ְקבּוצֹות  ה  ּמָ ּכַ ׁשֶ ָרֵאל.  ֵהם ִיׂשְ ת 
שֶׁ  ּכְ ּנּו  ִמּמֶ ָבר  ּדָ ִלּטֹל  ִנים  ּמְ ְזּדַ ּמִ ְלַקְטֵרג. ׁשֶ א  ּבָ

  

ֲהוֹו ַיְדֵעי ָרָזא ּדָ  .333 ָרֵאל ַעְבֵדי, ּדַ ד  ְוַכָך ֲהוֹו ִיׂשְ א, ּכַ
י ָאה ּבְ ה ִעּלָ ָ ְקדּוׁשּ א ּבִ ׁשָ ָראן ְלִאְתַקּדְ ִכּפּוֵרי,  ׁשָ ֹוָמא ּדְ

ֲאָתר,  ְלַהאי  חּוָלֵקיּה  ְלֵמיַהב  ד  ִמּיַ ֵלי  ּכְ ִמְסּתַ ֲהוֹו 
יִ  ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ יַנְייהּו,  ּבֵ חּוָלָקא  ֵליּה  ח  ּוְלֵמיַהב  ּכַ ּתְ ׁשְ

ָר  ְלַאְדּכְ ֵייתּון  ְוָלא  ָעַלְייהּו,  חֹוֵביהֹון ְמַקְטְרָגא  א 
ה   ְוַכּמָ ֲחִביִלין,  ה  ַכּמָ ּדְ ָרֵאל.  ִיׂשְ ִאיּנּון ּדְ ְרָיין,  ַמׁשִ

ְלַקְטְרָגא.   ָאֵתי  ד  ּכַ יּה,  ִמּנֵ ה  ִמּלָ ְלַנְטָלא  ָנן  ִאְזַדּמְ ּדְ
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ּלֹא ִיזְָּכרּו  ֵמר ׁשֶ ָ יָּכֹול ְלִהׁשּ ל ִמי ׁשֶ ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ ַאׁשְ
יחּו בֹו ְלַרע. ּגִ  ֲחָטָאיו ְלַמְעָלה, ְולֹא ַיׁשְ

ָר  ּמְ ָיִכיל ְלִאְסּתַ ָאה חּוָלֵקיּה, ַמאן ּדְ רּון ַזּכָ ָלא ִיְדּכְ א, ּדְ
ִגחּון א, ְוָלא ַיׁשְ  ָעֵליּה ְלִביׁש. חֹובֹוי ְלֵעיּלָ

א. ָאַמר לֹו:   .334 י ַאּבָ ל ַרּבִ ְך ָזְלגּו ֵעיָניו ׁשֶ ין ּכָ ּבֵ
יד   ְוַתְקּפִ ַצַעְרָך  ֵרי  ִקׁשְ ר  ְוַהּתֵ ֵלְך  א,  ַאּבָ א  ַאּבָ

לַ  נּו  ִנּתְ ַהּתֹוָרה  ֲהֵרי סֹודֹות  ׁשֶ ָגְתָך,  ָ ַהׂשּ יִקים, ּבְ ּדִ ּצַ
תּוב ּכָ  סֹוד ה' ִליֵרָאיו.  (תהלים כה) ׁשֶ

  
א. ָאַמר ֵליּה,  .334 י ַאּבָ ִרּבִ ַזְלִגין ֵעינֹוי ּדְ ָהִכי ֲהוֹו  ַאּדְ

קּוְלָטְך,   ּבְ יד  ְוַאְקּפִ ְקטּוָרְך,  ַטְנִפיר  ִזיל  א,  ַאּבָ א  ַאּבָ
ִאְתְייִהיבּו  ֵאי  ְלַזּכָ אֹוַרְייָתא  ּדְ ָרִזין  ָהא  ּדְ

יב ְכּתִ  סֹוד ְיָי' ִליֵרָאיו.  (תהלים כה) ,ּדִ
יּ  .335 ּבַ ּוְרֵאה,  הַ ּבֹא  ֹראׁש  ל  ׁשֶ ָהעֹוָלם  ֹום  ָנה  ָ ׁשּ

דֹושׁ  ַהּקָ ין  ַהּדִ ּוֵבית  ָּברּו�   ִנּדֹון,  (ַהָּקדֹוׁש 
ד ָהַאֵחר   הּוא) ל ָהעֹוָלם, ְואֹותֹו ַהּצַ ב ְוָדן ֶאת ּכָ יֹוׁשֵ

ּדֹונ ּנִ ׁשֶ אֹוָתם  ְוָכל  ֶזה,  ד  ִמּצַ הּוא עֹוֵמד  ֶות  ַלּמָ ּו 
ְלָפנָ  ִמים  ְוִנְרׁשָ ֲעֵליֶהם,  יַח  ּגִ ָעה ַמׁשְ ּוְבׁשָ יו. 

אֹותוֹ  ָרֵאל ְמעֹוְרִרים ַרֲחִמים ּבְ ׂשְ יִּ  קֹול ׁשֹוָפר, ָאז  ׁשֶ
יַח  ּגִ ַמׁשְ ְולֹא  יֹוֵדַע  ּלֹא  ׁשֶ ַהּכֹל,  לֹו  ב  ִמְתַעְרּבֵ

שֶׁ  ֵאּלּו  ל  ּכָ ְך  ּכָ ַאַחר  ׁשֶ ַעד  ּדֹונּו,  ּנִ ׁשֶ אֹוָתם  ּלֹא ּבְ
אי   ַוּדַ ָמֶות,  ֲעֵליֶהם  ְוִנְגַזר  ִבְתׁשּוָבה  יֹוְצִאים ָחְזרּו 

לֹו. ְוִנְמָסִרים  ֶלְך  ַהּמֶ ית  ִמּבֵ ָתִקים  ּפְ יָון   ִעם  ּכֵ
ה   ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ַעד  ָתִקים,  ַהּפְ חֹוְזִרים  לֹא  לֹו,  ְמְסרּו  ּנִ ׁשֶ

ין.  ַהּדִ

  

ָנה, ָעְלָמא   .335 ָ רֹאׁש ַהׁשּ יֹוָמא ּדְ א ֲחֵזי, ּבְ ן, ּוֵבי ּתָ ּדָ ִאּתְ
א יׁשָ ַקּדִ יָנא  הוא) ּדִ בריך  ְוָדןָיִתיב (קודשא  ל    ,  ּכָ

א, ְוָכל  ְטָרא ּדָ ָעְלָמא. ְוַההּוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ָקִאים ִמּסִ
ימּו  ְוִאְתְרׁשִ ָעַלְייהּו,  ח  ּגַ ַאׁשְ ְלמֹוָתא  ָדנּו  ִאּתְ ּדְ ִאיּנּון 

ֲעָתא ּוְבׁשַ ע''א) ָקֵמיּה.  רל''ח  ָראֵ  (דף  ִיׂשְ ִמְתָעֵרי  ּדְ ל 
ִאְתעַ  ֵדין  ּכְ ׁשֹוָפר,  קֹול  ַההּוא  ּבְ ֵליּה ַרֲחֵמי,  ְרְבָבא 

ִאי ּבְ ח,  ּגַ ַמׁשְ ְוָלא  ָיַדע  ָלא  ּדְ א,  ַעד ּכֹּלָ ָדנּו.  ִאּתְ ּדְ ּנּון 
ְוִאְגַזר   א,  ִתּיּוְבּתָ ּבְ ֵרי  ְמַהּדְ ָלא  ּדְ ִאיּנּון  ל  ּכָ ְלָבַתר  ּדִ

ְתִק  ּפִ ָנְפִקין  אי  ַוּדַ מֹוָתא,  א, ָעַלְייהּו  ַמְלּכָ י  ִמּבֵ ין 
ִאְתְמסָ  ּדְ יָון  ּכֵ ֵליּה,  ָאַהְדרּו ְוִאְתְמָסרּו  ָלא  ֵליּה,  רּו 

י ִאְתָעִביד ּדִ ְתִקין, ַעד ּדְ  ָנא.ּפִ
ל  .336 ּכָ ּנּו,  ִמּמֶ ֵמר  ָ ְלִהׁשּ ְצִריִכים  ָרֵאל  ִיׂשְ ְוָכל 

ן ָאָדם ְלַבּדֹו. ּכֵ סֹוד  (ְוָכל ֶׁשֵּכן ְוָכל ֶׁשֵּכן) ׁשֶ ֲהֵרי ּבְ ׁשֶ
ֵמר ְוָלֵתת לֹו בְּ  ָ ַמְעָלה ְצִריִכים ְלִהׁשּ ּלְ ָכל  ֶעְליֹון ׁשֶ

ִעיר  ׂשָ ׁש,  ְלִהְתַחּדֵ רֹוָצה  ָבָנה  ַהּלְ ׁשֶ ּכְ ְוחֶֹדׁש,  חֶֹדׁש 
ַעל  אֶ  ְיַקְטֵרג  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָחד, 

ׁשּות ָראּוי,  (ַהִּׂשְמָחה) ַהִהְתַחּדְ ּכָ ֶחְלקֹו  ֶאת  ְוִיּטֹל 
ׁש  ְלִהְתַחּדֵ ה  ָ ְקֻדׁשּ ּבִ יַנק  ּתִ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָבָנה  ְוַהּלְ

ָראּוי.  ּכָ

  

ָראֵ  .336 הְוִיׂשְ ּלְ ּכֻ ל  ל  ּכָ יּה,  ִמּנֵ ָרא  ּמְ ְלִאְסּתַ ְעָיין  ּבַ ּו, 
ר נָ  ן ּבַ ּכֵ ְלחֹודֹוי.ׁשֶ ָרָזא   (וכל שכן וכל שכן) ׁש ּבִ ָהא ּבְ ּדְ

ֵליּה  ּוְלֵמיַהב  ָרא,  ּמְ ְלִאְסּתַ ֵעיָנן  ּבָ א,  ְלֵעיּלָ ּדִ ָאה  ִעּלָ
א, ַחד   ּתָ ֵעי ְלִאְתַחּדְ ד ִסיֲהָרא ּבָ ָכל ַיְרָחא ְוַיְרָחא, ּכַ ּבְ

ּתּוָתא  ָלא ְיַקְטֵרג ַחּדְ ִגין ּדְ ִעיר, ּבְ  ְוִיּטֹול (נ''א חדוותא) ׂשָ
ְלָיְנָקא   א  יׁשָ ַקּדִ ְוִסיֲהָרא  ֵליּה.  ֲחֵזי  ְדָקא  ּכַ חּוָלֵקיּה 

ְדָקא ֵיאֹות.  ּתּוֵתי ּכְ ה ְלַחּדְ ָ ְקדּוׁשּ  ּבִ
ּום  .337 ִמׁשּ ְוחֶֹדׁש,  חֶֹדׁש  ָכל  ּבְ ת  ׁשֶ ְתַחּדֶ ּמִ ּוְכׁשֶ

ְך ִנְקֵרא הּוא  ּכָ ַאְרנּו. ְוָהַאֵחר ַהזֶּה, ׁשֶ ת ַנַער, ַוֲהֵרי ּבֵ
טֻ  ִמיד ּבְ ּנָה, ִנְקָרא ֶמֶלְך ָזֵקן מְ ּתָ ָאה ְולֹא יֹוֵצא ִמּמֶ

ֵהם ַעם  ׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְך,  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ּוְכִסיל. 
ָנַתן ָלֶהם   רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ִיחּוד ָקדֹוׁש, ַהּקָ ּבְ ֶאָחד 

ְלהִ  ַהזֶּה ֵעָצה  עֹוָלם  ּבָ ֵריֶהם  ַאׁשְ ַהּכֹל.  ִמן  ֵצל  ּנָ
שֶׁ  א,  ַהּבָ תּובּוָבעֹוָלם  ס) ּכָ ם  (ישעיה  ּלָ ּכֻ ְך  ְוַעּמֵ

ה ָיַדי   ַעי ַמֲעׂשֵ יִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ ֵנֶצר ַמּטָ ַצּדִ
ֵאר.  ְלִהְתּפָ

  

ְוַיְרָחא,  .337 ַיְרָחא  ָכל  ּבְ א  ׁשָ ִמְתַחּדְ ְוַכד 
ִגין ק ּבְ ע''ב(בראשית  ְוָהא  )מ''ט  ַנַער,  ִאְקֵרי  ְך  ּכַ

א ְמָסֲאבּו, אֹוִקיְמָנא. ְוַהאי ַאֲחָרא ּדָ ִדיר ּבִ ִאיהּו ּתָ , ּדְ
ְך,  ּכָ ּוְבִגין  ּוְכִסיל.  ָזֵקן  ֶמֶלְך  ִאְקֵרי  יה,  ִמּנֵ ָנִפיק  ְוָלא 
א,  יׁשָ ַקּדִ ִיחּוָדא  ּבְ ַחד,  א  ַעּמָ ִאיּנּון  ּדְ ין  יׁשִ ַקּדִ ָרֵאל  ִיׂשְ

בְּ  א  ָזָבא קּוְדׁשָ ּתְ ְלִאׁשְ ֵעיָטא,  לֹון  ָיִהיב  הּוא  ִריְך 
אִ  ִאין  ַזּכָ א.  ָאֵתי, ִמּכֹּלָ ּדְ ּוְבָעְלָמא  ין,  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ יּנּון 
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יב, ְכּתִ יִקים ְלעֹוָלם ִיְרׁשּו  (ישעיה ס) ּדִ ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ ְוַעּמֵ
ֵאר. ה ָיַדי ְלִהְתּפָ ַעי ַמֲעׂשֵ  ָאֶרץ ֵנֶצר ַמּטָ

אֶ  .338 כָּ ַויִָּביאּו  ׁשְ ַהּמִ ְוגֹו'. ת  ה  ֹמׁשֶ ֶאל  ן 
תּוב א) ּכָ ָלָרִק  (יחזקאל  ַעל  ָהָרִקיַע  ּוִמּמַ ֶזהּו  יַע, 

תֹוְך   ּבְ ְתַעּלֹות  ּמִ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ַחיֹּות,  ע  ַאְרּבַ ַעל  עֹוֵמד  ׁשֶ
רֹאׁש   זֹוְקפֹות  ֵאיָנן  ָבֶהן,  ה  ּכֶ ּמַ ׁשֶ ֶאָחד  ֲאִויר 

ל ְלַמְעָלה.  ּכֵ  ְלִהְסּתַ
  

ְוגֹו'.   ִביאוּ ַויָּ  (שמות לט) .338 ה  מֹׁשֶ ֶאל  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת 
ִתיב עַ  (יחזקאל א) ּכְ א ִאיהּו ְרִקיָעא,  ּוִמּמַ ל ָלָרִקיַע, ּדָ

גֹו ַחד   ֵקי ּבְ ּלְ ַכד ִמְסּתַ ע ֵחיָוון, ּדְ ַאְרּבַ יָמא ָעַלְייהּו ּדְ ַקּיְ ּדְ
ָלא   ּכְ ְלִאְסּתַ א  ֵריׁשָ ַזְקִפין  ָלא  הּו,  ּבְ ָבַטׁש  ּדְ ֲאֵויָרא 

א  .ְלֵעיּלָ
ן,   .339 ֻכּלָ ּבְ ה  ַמּכָ ַחיָּה  רּוַח  אֹוָתּה  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

א   ׂשֵ ּוְבִהּנָ תּוב  ּכָ ׁשֶ ִמְתַעּלֹות,  ן  ּלָ ּכֻ רּוַח  ּוְבאֹוָתּה 
ָתם.  ְלֻעּמָ ים  ָהאֹוַפּנִ אּו  ׂשְ ִיּנָ ָהָאֶרץ  ֵמַעל  ַהַחיֹּות 

ים. אֹוַפּנִ י רּוַח ַהַחיָּה ּבָ  ְוָכתּוב ּכִ
  

ַההּוא רוּ  .339 ִגין ּדְ ַטׁש  ּבְ ה, ּבָ הּו, ּוְבַההּוא ַח ַהַחּיָ ֻכּלְ ּבְ
ֵמַעל  ַהַחּיֹות  א  ׂשֵ ּוְבִהּנָ יב,  ְכּתִ ּדִ הּו,  ּלְ ּכֻ ֵקי  ּלְ ִמְסּתַ רּוַח 
ה  י רּוַח ַהַחּיָ ָתם. ּוְכִתיב ּכִ ים ְלֻעּמָ אּו ָהאֹוַפּנִ ׂשְ ָהָאֶרץ ִיּנָ

ים. אֹוַפּנִ  ּבָ
ה ִמְתַעּלֹות? אֶ  .340 ה אוֹ ָלּמָ ּכֶ ּמַ ׁשֶ א ּכְ תֹו ֲאִויר  ּלָ

ַחת   ֲעֵליֶהן, ּתַ ׁשֶ ע  ַאְרּבַ אֹוָתן  ֶאת  ַמֲעֶלה  הּוא 
ַעד   ְלַמְעָלה,  אֹוָתּה  ַמֲעלֹות  ְוֵהן  ַהזֹּו,  ַהַחיָּה 
סֹוד  ְוַהְינּו  ָהֶעליֹון,  ַלזַֹּהר  אֹוָתּה  ִביאֹות  ּמְ ׁשֶ

תּוב, מה) ַהּכָ ֵרעֹוֶתיָה   (תהלים  ַאֲחֶריָה  תּולֹות  ּבְ
ּום  מּובָ  לּו  אֹות ָלְך. ִמׁשּ ע ַהּלָ ַאְרּבַ ְך,  ׁשֶ ִנְקָראֹות ּכָ

ְלעֹוָלִמים.  א,  ּסֵ ּכִ ִהיא  ׁשֶ ַהזֹּו,  ֵמַהַחיָּה  ָזזּו  ְולֹא 
א  ּסֵ ּכִ ְלַהְתִקין  ְלַמְעָלה  ה  ּטָ ִמּמַ אֹוָתּה  ּוַמֲעלֹות 

י ַמְעָלה. ְוסֹוד ֶזה   ַלּפֵ אּו ֶאת  (בראשית ז) -ּכְ ׂשְ ַויִּ
ָרם   ַוּתָ ָבה  ּוְכשֶׁ ַהּתֵ ָהָאֶרץ.  ְלַמְעלָ ֵמַעל  ה  ְתַעּלָ ה  ּמִ

ֶאת  ַויִָּביאּו  תּוב,  ּכָ ָאז  אֹוָתּה,  ַמֲעלֹות  ה  ְוֵאּלֶ
ה.  ן ֶאל ֹמׁשֶ ּכָ ׁשְ  ַהּמִ

  

ֲאִויָרא  .340 ַטׁש ַההּוא  ּבָ ד  ּכַ א  ֶאּלָ ֵקי.  ּלְ ִמְסּתַ ֲאַמאי 
ה, ְוִאי ְתחֹות ַהאי ַחּיָ ע ּדִ ין ַאְרּבַ ּנּון ָעַלְייהּו, ָסִליק ְלִאּלֵ

ַמְתיָ ַסְלֵקי ָלּה לְ  א, ַעד ּדְ ָאה, ֵעיּלָ י ִזֲהָרא ִעּלָ ין ָלּה ְלַגּבֵ
יב, ְכּתִ ּדִ ָרָזא  מה) ְוַהְיינּו  ַאֲחֶריָה  (תהלים  תּולֹות  ּבְ

ע ִאְקרּון ָהִכי,  ָהֵני ַאְרּבַ ִגין ּדְ ְרעֹוֶתיָה מּוָבאֹות ָלְך, ּבְ
ִאיִהי ּכּוְרְסיָ  א, ּדְ ה ּדָ ִקין יא, ְלָעְלִמין. ְוסָ ְוָלא ָזזּו ִמן ַחּיָ ּלְ

ּתָ  ִמּתַ א, ָלּה  ֵעיּלָ י  ְלַגּבֵ ּכּוְרְסָייא  ְלַאְתְקָנא  א,  ְלֵעיּלָ א 
א ָרם ֵמַעל  (בראשית ז) ְוָרָזא ּדָ ָבה ַוּתָ אּו ֶאת ַהּתֵ ׂשְ ַוּיִ

ֵדין   ִקין ָלּה, ּכְ ין ַסּלְ א, ְוִאּלֵ ָלַקת ְלֵעיּלָ ָהָאֶרץ. ְוַכד ִאְסּתָ
ִביאּו  ִתיב, ַוּיָ ן ֶאל ּכְ ּכָ ׁשְ ה. ֶאת ַהּמִ  מֹׁשֶ

ּנֱֶאַמר מּוָבאֹות  .341 מֹו ׁשֶ ן, ּכְ ּכָ ׁשְ ַויִָּביאּו ֶאת ַהּמִ
מֹו   ּכְ ה,  ֹמׁשֶ ֶאל  ָבה.  ַהּתֵ ֶאת  אּו  ׂשְ ַויִּ ְוָכתּוב  ָלְך, 
ִמְלָמְעָלה,  ָעָליו  ָאָדם  ַמְרֵאה  ּכְ מּות  ּדְ ּנֱֶאַמר  ׁשֶ

שֶׁ  ָלנּו  ִין  ּוִמּנַ ָאָדם.  ל  ׁשֶ סֹוד  ָאָדם? ְוַהְינּו  ְקָרא  ּנִ
תּובשֶׁ  ם   (שם ו) ּכָ ּגַ ׁשַ לֹא ָידֹון רּוִחי ָבָאָדם ְלעָֹלם ּבְ

א ַהזֶּה  ּסֵ ְך ַעל ַהּכִ ּום ּכָ ה. ּוִמׁשּ ר, ְוַהְינּו ֹמׁשֶ הּוא ָבׂשָ
ה. ַויִָּביאּו   ל ָאָדם עֹוֶמֶדת ָעָליו, ְוַהְינּו ֹמׁשֶ מּות ׁשֶ ּדְ

ן   ּכָ ׁשְ ע ַהַחיּ   -ֶאת ַהּמִ עֹולֹות, כְּ ֵאּלּו ַאְרּבַ ׁשֶ ִפי  ֹות ּכְ
ָאַמְרנּו.  ׁשֶ

  

ָאֵמר מּוָבאֹות   .341 ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ִביאּו  ַוּיָ
ָמה ְדַאּתְ   ה, ּכְ ָבה. ֶאל מֹׁשֶ אּו ֶאת ַהּתֵ ׂשְ ָלְך, ּוְכִתיב ַוּיִ
ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה, ְוַהְיינּו ָרָזא   מּות ּכְ ָאֵמר ּדְ

וּ  ָאָדם.  אָ ּדְ ִאְקֵרי  ּדְ יב,ְמָנָלן  ְכּתִ ּדִ (בראשית   ָדם, 
ר,  ו) ׂשָ ּבָ הּוא  ם  ּגַ ׁשַ ּבְ ְלעֹוָלם  ָבָאָדם  רּוִחי  ָידֹון  ָלא 

ּיּוְקָנא   ּדִ ּכּוְרְסָייא,  ַהאי  ַעל  ְך,  ּכָ ּוְבִגין  ה.  מֹׁשֶ ְוַהְיינּו 
ן ּכָ ׁשְ ִביאּו ֶאת ַהּמִ ה. ַוּיָ יָמא ָעֵליּה, ְוַהְיינּו מֹׁשֶ ָאָדם ַקּיְ , ּדְ

ע חֵ  ין ַאְרּבַ ִקיןִאּלֵ ד ַסּלְ ְדַקאְמָרן.  יָוון, ּכַ  ּכִ
ן   .342 ּכָ ׁשְ ל ֶאְבֵרי ַהּגּוף,   -ַויִָּביאּו ֶאת ַהּמִ ֵאּלּו ּכָ

ה, ְתׁשּוָקה ְקדֹוׁשָ ם ּבִ ּלָ ּכֻ ם   (ָאַמר ַרִּבי ֲאָבהּו) ׁשֶ ּלָ ּכֻ גּוָפא,  .342   ּדְ ְייִפין  ׁשַ ל  ּכָ ין  ִאּלֵ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ִביאּו  ַוּיָ
הּו   ֻכּלְ א ַקּדִ ּדְ ִתיאּוְבּתָ א,ּבְ הּו  (אמר רבי אבהו) יׁשָ ּלְ ּכֻ
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ֶאָחד. ַויִָּביאּו אֶ  יק ָזָכר ּוְנֵקָבה ּכְ ת אֹוֲחִזים ּבֹו ְלַהְדּבִ
ְלהַ  ן,  ּכָ ׁשְ ַלֻחפָּ ַהּמִ ה  ּלָ ּכַ ֵהם ְכִניס  ִראׁשֹוָנה  ּבָ ה. 

ְך הּוא   ְצִריִכים ְלַהֲעלֹוָתּה ְוַלֲהִביָאּה ֵאָליו, ְוַאַחר ּכָ
ַאְרנּו.  ִמיד, ַוֲהֵרי ּבֵ  ָיֹבא ֵאֶליָה ּתָ

ִביאּו  ֲחָדא. ַוּיָ א ּכַ ַכר ְונּוְקּבָ ָקא ּדְ ּבְ יּה, ְלִאְתּדַ ַאֲחִדין ּבֵ
ִאיּנּון  ַקְדִמיָתא,  ּבְ ה  ַלחּוּפָ ה  ּלָ ּכַ ְלֵמיַעל  ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת 

וּ  יּה,  ְלַגּבֵ ָלּה  ּוְלַאְייָתָאה  ָלּה,  ָקא  ְלַסּלְ ְלָבַתר ְצִריִכין 
ִדיר, ִאיהּו ֵייתֵ  ּה ּתָ  אֹוִקיְמָנא. (רל''ה ע''א) ְוָהאי ְלַגּבָ

ן   .343 ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  אֹוָתם   - ַויִָּביאּו  ל  ּכָ סֹוד 
ל סֹודֹות   חּוד, ּוְמַיֲחִדים ִיחּוד ׁשֶ ֵרי ַהיִּ ִרים, ִקׁשְ ׁשָ ַהּקְ

יֹום, ָכל  ּבְ ַהַחּיֹות) ָהֱאמּוָנה  ַאְרַּבע  ֵהם   (ֵאּלּו 
אַמֲעלִ  ּסֵ ַלּכִ בִ   ים אֹוָתּה  ּמְ ׁשֶ ַעד  יִאים אֹוָתּה ַהזֶּה, 

ֵהם   ָאז  ה,  ְלֹמׁשֶ אֹוָתּה  יִקים  ְדּבִ ּמַ ׁשֶ ְוֵכיָון  ה.  ְלֹמׁשֶ
ים ַעל סֹוד ֶזה,  קֹור ַהַחיִּ ָרכֹות ִמּמְ ְרִויִחים ּבְ ּמַ ָהיּו ׁשֶ
ִרים. ְוסֹוד ֶזה,   ׁשָ ל אֹוָתם ַהּקְ חּוד ׁשֶ ל ַהיִּ ר ׁשֶ ׁשֶ ּקֶ ּבַ

ּמְ  ׁשֶ חּודּכְ ַהיִּ ִרים  ְ ָראוּ   ַקׁשּ ּכָ ַהּכֹל  ל  ֶזה ׁשֶ ְוסֹוד  י. 
ַוְיָבֶרְך   ָלאָכה ְוגֹו',  ל ַהּמְ ה ֶאת ּכָ ַויְַּרא ֹמׁשֶ תּוב,  ּכָ
ה   ְרּגָ ַהּדַ קֹום  ִמּמְ ְבָרכֹות  ִהְרִויחּו  ה.  ֹמׁשֶ ֹאָתם 

ְוֶזהוּ  ּה,  ּבָ רּוי  ׁשָ ה  ּמֹׁשֶ לו) ׁשֶ ַהֲחָכִמים   (שמות 
וּ  ִמׁשּ ַהּקֶֹדׁש,  ְמֶלאֶכת  ל  ּכָ ֵאת  ים  ֵהם ָהעֹׂשִ ׁשֶ ם 

ָר  ר ֶאת ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש ּכָ  אּוי.יֹוְדִעים ְלַסּדֵ

  

ֵרי  .343 ַקׁשְ ּדְ ִאיּנּון  ָכל  ּדְ ָרָזא  ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ִביאּו  ַוּיָ
ְמֵהיְמנּותָ  ָרֵזי ּדִ ְוַיְחֵדי ִיחּוָדא ּדְ ִיחּוָדא,  ִרין ּדְ ל  ִקׁשְ א ּכָ

חיון) יֹוָמא, ארבע  ָלּה   (אלין  ִקין  ַסּלְ ְלכּוְרְסָייא ִאיּנּון 
ּדְ  ַעד  א,  ָלּה ּדָ ַדְבֵקי  ּדְ ְוֵכיָון  ה,  מֹׁשֶ י  ְלַגּבֵ ָלּה  ַאְתָיין 

ְרָכאן ִמְמקֹוָרא  ָרְווֵחי ּבִ ֵדין ִאיּנּון ֲהוֹו ּדְ ה, ּכְ י מֹׁשֶ ְלַגּבֵ
ּוָרא ּדְ  ִקׁשּ א, ּבְ י, ַעל ָרָזא ּדָ ַחּיֵ ִרין.  ּדְ ִאיּנּון ִקׁשְ ִיחּוָדא ּדְ

ד ִמְתַק  א, ּכַ ְדָקא ֵיאֹות, ְוָרָזא ּדָ א ּכַ כֹּלָ ִרין ִיחּוָדא ּדְ ְ ׁשּ
ּדָ  ְוגֹו', ְוָרָזא  ָלאָכה  ַהּמְ ל  ּכָ ֶאת  ה  ְרא מֹׁשֶ ַוּיַ ִתיב,  ּכְ א 

א   ְרּגָ ּדַ ֵמֲאָתר  ְרָכאן  ּבִ ַרְווֵחי  ה,  מֹׁשֶ אֹוָתם  ַוְיָבֶרְך 
יהּ  ְרָיא ּבֵ ה ׁשַ מֹׁשֶ ים ֵאת  ּדְ , ְוָדא ִאיהּו ַהֲחָכִמים ָהעֹוׂשִ

ְמֶלאֶכת   ל  ָרא ּכָ ְלַסּדְ ַיְדֵעי  ִאיּנּון  ּדְ ִגין  ּבְ ַהּקֶֹדׁש, 
ְדָקא ֲחֵזי.ֲעִביְד  א ּכַ קּוְדׁשָ א ּדְ  ּתָ

ל   .344 ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ן,  ּכֵ ְוַעל 
ה ִפּלָ ִאם  (ְוִקּׁשּור) ּתְ ּבֹו  ִלים  ּכְ ִמְסּתַ ִיחּוד,  ר  ְוקֹוׁשֵ

ִפלָּ הִ  ּתְ אֹוָתּה  ְוִאם  ָראּוי.  ּכָ ר  ְוֶקׁשֶ ה  ִפּלָ ּתְ ה יא 
ֵר  ִמְתּבָ הּוא  ֲאַזי  ָראּוי,  ּכָ ֵהם  ר  ׁשֶ ַהּקֶ ְך ְואֹותֹו 

ֶזהּו   יֹוְצאֹות.  ָרכֹות  ַהּבְ ל  ּכָ ׁשֶ קֹום  ֵמַהּמָ ִראׁשֹוָנה  ּבָ
תּוב, ְוִהּנֵה ָעׂשּו ֹאָתּה ְוגֹו'. ִמיָּד  ּכָ ַוְיָבֶרְך ֹאָתם  -ׁשֶ

ה.   ֹמׁשֶ

  

י   .344 ַצּלֵ ּדְ ַמאן  ל  ּכָ א,  ּדָ ְוַעל 
ִאי  (וקשורא) ְצלֹוָתא, יּה  ּבֵ ִלין  ּכְ ִמְסּתַ ִיחּוָדא,  יר  ְוָקׁשִ

ַהִהיא  ְוִאי  ֵיאֹות,  ְדָקא  ּכְ ּוָרא  ְוִקׁשּ ְצלֹוָתא  ִאיִהי 
ְדָקא ֵיאֹות,  (דף רל''ח ע''ב) ְצלֹוָתא ּוָרא ּכְ ְוַההּוא ִקׁשּ

ְרָכאן  ָכל ּבִ ַקְדִמיָתא, ֵמֲאָתר ּדְ ַרְך ִאיהּו ּבְ ֵדין ִאְתּבְ ּכְ
ד  ִד ָנְפִקין. ֲהָדא הּוא   ה ָעׂשּו אֹוָתּה ְוגֹו', ִמּיַ ְכִתיב ְוִהּנֵ

ה.  ַוְיָבֶרְך אֹוָתם מֹׁשֶ
ה,  .345 ֹמׁשֶ ן ֶאל  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ַויִָּביאּו ֶאת  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ

ִית  ַהּבַ ל  ׁשֶ ּקּון  ּתִ ּבַ ְלֵהָראֹות  ִית,  ַהּבַ ַעל  ּבַ הּוא  ׁשֶ
ּקּוֶניה ְוסֹוד ּלֹו, ְולֹו ָצִריְך ְלַהְראֹות ֶאת ּתִ ֶתיָה, וֹ ׁשֶ

אֹוָתּה  ְוִלְראֹות  ְלִהְתּבֹוֵנן  ְלַאֵחר  נּו  ִנּתְ ּלֹא  ׁשֶ
ָרט  ּפְ ּה,  ּלָ ׁשֶ ַהּסֹודֹות  ּוְבאֹוָתם  ְסָתִרים  אֹוָתם  ּבְ

ה ְלַבּדֹו.   ְלֹמׁשֶ

  

ִאיהּו  .345 ה, ּדְ ן ֶאל מֹׁשֶ ּכָ ׁשְ ִביאּו ֶאת ַהּמִ ְך, ַוּיָ ּוְבִגין ּכָ
ע''ב) ָמאֵרי נ''א  לְ  (בראשית  ֵביָתא,  ַאֲחָזָאה ּדְ

ּקּוָנָהא ְוָרִזין   ֵביֵתיּה, ְוֵליּה ִאְצְטִריְך ְלֵמחֵזי ּתִ ִתּקּוָנא ּדְ ּבְ
ּוְלֶמחֵזי  ָלא  ּכְ ְלִאְסּתַ ְלַאֲחָרא,  ִאְתְייִהיבּו  ָלא  ּדְ יָלּה,  ּדִ
ה   מֹׁשֶ ר  ּבַ יָלּה,  ּדִ ָרִזין  ּוְבִאיּנּון  ִסְתִרין  ִאיּנּון  ּבְ ה,  ּבָ

ְלחֹודֹוי.   ּבִ
ן .346 ה ֶאת   ְוַעל ּכֵ ן ֶאל ֹמׁשֶ ּכָ ׁשְ ַהּמִ ַויִָּביאּו ֶאת 

ה,   ְלֹמׁשֶ אֹותֹו  ֵהִביאּו  ּוְכׁשֶ ָליו.  ּכֵ ל  ּכָ ְוֶאת  ָהֹאֶהל 
ן ֶאת  ֵאיָבִרים ְידּוִעים, ְלַתּקֵ ֶאת ַהּכֹל ֵהִביאּו לֹו ּבְ

  
ה ֶאת ָהאֶֹהל  .346 ן ֶאל מֹׁשֶ ּכָ ׁשְ ִביאּו ֶאת ַהּמִ א ַוּיָ ְוַעל ּדָ

א  ּכֹּלָ ה,  ְלמֹׁשֶ ֵליּה  ַאְייִתיאּו  ְוַכד  ָליו.  ּכֵ ל  ּכָ ְוֶאת 
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ֶזה.   ֵאיָבר, ְלַהְכִניס ֶזה ּבָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ֵאיָבר ּבְ ּכָ
ָהיּו רֹוִצים ְלַתקֵּ  ֶזה, לֹא   ןּוְכׁשֶ ֶזה ּוְלַהְכִניס ֶזה ּבָ ֶזה ּבָ

ה,  ְלֹמׁשֶ אֹותֹו  ֵהִביאּו  ׁשֶ יָון  ּכֵ ִביֵדיֶהם.  עֹוֶלה  ָהָיה 
ִמיָּד ַהּכֹל ָעָלה ְבָידֹו, ְוָכל ֵאיָבר ְוֵאיָבר ָהָיה עֹוֶלה  
ֶאת   ה  ֹמׁשֶ ַויֶָּקם  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ִלְמקֹומֹו.  ְוִנְכָנס 

ן, ְוָכתּוב הּוַקם ּכָ ׁשְ ַאְרנּו.  ַהּמִ ן, ַוֲהֵרי ּבֵ ּכָ ׁשְ  ַהּמִ

ל ַחד ְוָחד ְלַאְתְקָנא,  ְייִפין ְיִדיָעאן, ּכָ ׁשַ ַאְייִתיאּו ֵליּה ּבְ
יְ  ׁשַ ּבְ ְייָפא  ָעאן  יׁשַ ּבָ ֲהוֹו  ְוַכד  ָדא,  ּבְ א  ּדָ ְלַאֲעָלא  ָפא, 

ֲהָוה  ָלא  ָדא,  ּבְ א  ּדָ ּוְלַאְעָלָאה  ָדא,  ּבְ א  ּדָ ָנא  ְלַתּקְ
א  ד ּכֹּלָ ה, ִמּיַ ַאְייִתיאּו ֵליּה ְלמֹׁשֶ יָון ּדְ יֵדיהֹון. ּכֵ ָסִליק ּבִ
ִליק   ִאְסּתָ ֲהָוה  ְייָפא  ְוׁשַ ְייָפא  ׁשַ ְוָכל  יֵדיּה,  ּבִ ִליק  ִאְסּתָ

ה ֶאת ְועָ  ֶקם מֹׁשֶ יּה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ַוּיָ דּוְכּתֵ אל ּבְ
ן, ְוָהא אֹוִקיְמָנא.  ּכָ ׁשְ ן ּוְכִתיב הּוַקם ַהּמִ ּכָ ׁשְ  ַהּמִ

ה   .347 ִהְתִחיל ֹמׁשֶ ׁשֶ ָעה ּכְ אֹוָתּה ׁשָ ּבֹא ּוְרֵאה, ּבְ
ּקּוָנם   ּתִ ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ְוִהְתִחיל  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ְלָהִקים 

ָהֵאיבָ  ל  ל  ִר ׁשֶ ּכָ ָרפּו  ָאז  ֶזה,  ּבָ ֶזה  ְלַהְכִניָסם  ים 
ֵמא.  ד ָהַאֵחר ַהּטָ ל ַהּצַ ּקּוִנים ׁשֶ ָהֵאיָבִרים ְוָכל ַהּתִ

ה ַהזֶּה   ָ ֻדׁשּ ִהְתִחיל ְלִהְתַחזֵּק ַצד ַהּקְ ׁשֶ ה    -ּכְ ִמְתרּפֶ
ִמְתַחזֵּק   ֶזה  ֵמא.  ַהּטָ ָהַאֵחר  ד  ה.    -ַהּצַ ִמְתַרּפֶ ְוֶזה 

כָּ  ַאְרנּו, ׁשֶ ל  ַוֲהֵרי ּבֵ ים ּכָ חֶֹזק, ִמְתַרּפִ ִהיא ּבְ ל ְזַמן ׁשֶ
א ְוֶזה ֶנֱחָרב. ְוסֹוד ֶזה   ד ָהַאֵחר. ֶזה ִמְתַמּלֵ ֶאְבֵרי ַהּצַ

ְמֵלָאה    - זֹּו  ׁשֶ ּכְ ָעה,  ָהְרׁשָ ְוצֹור  ַלים  זֹו   -ְירּוׁשָ
זֶּה ִמְתַחזֵּק  ׁשֶ ן, ּכְ ה.  -ֲחֵרָבה. ְוַעל ּכֵ  ֶזה ִנְרּפֶ

  

ַהִהיא   .347 ּבְ ֲחֵזי,  א  אֵרי  ּתָ ׁשָ ד  ּכַ ֲעָתא  ה  ׁשַ מֹׁשֶ
ְייִפין,   ׁשַ ּדְ ּקּוָנא  ּתִ ְלַאְתְקָנא  ֲאִרי  ְוׁשָ ָנא,  ּכְ ִמׁשְ ָמא  ְלַאּקָ
ְוָכל   ְייִפין  ׁשַ ל  ּכָ ִאְתְרִפיּו  ֵדין,  ּכְ ָדא.  ּבְ א  ּדָ ְלַאֲעָלא 
ֵרי ְלַאְתְקָפא  ד ׁשָ ִסְטָרא ַאֲחָרא ְמַסֲאָבא, ּכַ ּקּוִנין ּדְ ּתִ

ִאיִהי ּדְ ִסְטָרא  ִאְתַרֵפי  ַהאי  א,  יׁשָ ַאֲחָרא   ַקּדִ ִסְטָרא 
אֹוִקיְמָנא,  ְוָהא  א.  ּדָ ְוִאְתַרֵפי  א  ּדָ ַקף  ִאּתָ ְמַסֲאָבא, 
ל   ְתִקיפּו, ִסְטָרא ַאֲחָרא ִאְתַרָפן ּכָ ִהיא ּבִ ָכל ִזְמָנא ּדְ ּדְ

ַל ם א ְירּוׁשָ א ָחרּוב, ְוָרָזא ּדָ א ַמְלָיא, ְוּדָ ְייפֹוי, ּדָ ְוצֹור   ׁשַ
יָבא, כַּ  א, ָחרּובַחּיָ ַקף    ד ַמְלָיא ּדָ ד ִאּתָ א, ּכַ א. ְוַעל ּדָ ּדָ

א.  א ִאְתַרֵפי ּדָ  ּדָ
ן,  .348 ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ה  ֹמׁשֶ ַויֶָּקם  ְך,  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ

ִמּסֹוד   ִיְתַחזֵּק  ְולֹא  ַמְעָלה,  ל  ׁשֶ ִמּסֹוד  ְלִהְתַחזֵּק 
ָהיָ  ׁשֶ ה,  ֹמׁשֶ ן  ּכֵ ְוַעל  ה.  ַמּטָ ּלְ ּתֹוְך  ׁשֶ ל  ׁשֶ ִמּסֹוד  ה 

ַהּמְ  ְקַלְרָיה  ֶאת  ָהַאְסּפַ ְלָהִקים  הּוא  ָצִריְך  ִאיָרה, 
ֵמַאֵחר. ְולֹא  ּנּו,  ִמּמֶ ְלָהִאיר  ן  ּכָ ׁשְ (ְוַעל   ַהּמִ

ְולֹא  ֶזה) ֶמׁש,  ֶ ַהׁשּ ִמן  ְלָהִאיר  ְצִריָכה  ָבָנה  ַהּלְ
ְצִריָכה  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ּוְרֵאה,  ּבֹא  ֵמַאֵחר. 

מֶ ְלַמְעָלה ּוְלִהְתּדַ   ְלִהְתַעּלֹות ֶ תֹוְך ַהׁשּ ק ּבְ  ׁש. ּבֵ

  

ָפא  .348 ּקְ ן, ְלִאְתּתַ ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ ֶקם מֹׁשֶ ְך, ַוּיָ ּוְבִגין ּכַ
א   ּדָ ְוַעל  א.  ְלַתּתָ ּדִ ֵמָרָזא  ִיְתַקף  ְוָלא  א,  ְלֵעיּלָ ּדִ ֵמָרָזא 

ַנֲהָרא, ִאְצְטִר  ָקַלְרָיא ּדְ גֹו ַאְסּפָ ֲהָוה ֵמָרָזא ּדְ ה ּדְ יְך  מֹׁשֶ
ָמא  ְלַאּקָ ְלַאְנהָ   ִאיהּו  ָנא,  ּכְ ְוָלא ַמׁשְ יּה,  ִמּנֵ ָרא 

דא) ֵמַאֲחָרא. ִמן  (ועל  ְלַאְנָהָרא  ִאְצְטִריְך  ִסיֲהָרא 
ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ֲחֵזי,  א  ּתָ ֵמַאֲחָרא.  ְוָלא  א,  ְמׁשָ ׁשִ
ּגֹו  ָקא  ּבְ ּוְלִאְתּדַ א,  ְלֵעיּלָ ָקא  ּלְ ְלִאְסּתַ ִאְצְטִריַכת 

א. ְמׁשָ  צו כ''ו ע''א) ( ׁשִ
ְוָאַמר,ַת פָּ  .349 ו) ח  ָהעָֹלה  (ויקרא  ּתֹוַרת  זֹאת 

תּוב ּכָ ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר  ָהעָֹלה.  (תהלים   ִהיא 
ר  לו) ְוֶקׁשֶ ֲעִליָּה  עֹוָלה  ה'.  יַע  תֹוׁשִ ּוְבֵהָמה  ָאָדם 

ָהעֹוָלם   תֹוְך  ּבְ ּה  ּלָ ׁשֶ ְוִדּבּוק  ְלַמְעָלה,  ֶנֶסת  ּכְ ל  ׁשֶ
ִלְהיוֹ  א,  ִנְקֵר ַהּבָ ֶאָחד.  ַהּכֹל  קֶֹדׁש ת  עֹוָלה  את 

עֹוָלה ָקָדשִׁ  ׁשֶ עֹוָלה,  ִנְקָרא  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ים, 
ֶאָחד   ר  ֶקׁשֶ ּבְ ֶאָחד  ַהּכֹל  ִלְהיֹות  ֶרת  ּוִמְתַעּטֶ

ְמָחה.  ׂשִ  ּבְ

  

ְוָאַמר, .349 ַתח  ו) ּפָ ִהיא  (ויקרא  ָהעֹוָלה  ּתֹוַרת  זֹאת 
ְמעֹון, כְּ  י ׁשִ  ָאָדם (תהלים לו) ִתיב,ָהעֹוָלה, ָאַמר ַרּבִ

ְנֶסת  ּוְבהֵ  ּכְ ּדְ ירּו  ּוְקׁשִ ְסִליקּו  עֹוָלה  ְיָי'.  יַע  ּתֹוׁשִ ָמה 
ָאֵתי,  ּדְ ָעְלָמא  גֹו  ּבְ יָלּה  ּדִ ְוִדּבּוָקא  א,  ְלֵעיּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ
ְך  ים. ּוְבִגין ּכַ א ַחד. ִאְקֵרי עֹוָלה קֶֹדׁש ֳקָדׁשִ ְלֶמהֵוי ּכֹּלָ

ָקא ַסּלְ ּדְ עֹוָלה,  ְלֶמהֱ   ִאְקֵרי  ָרא  ַחד.  ְוִאְתַעּטְ א  ּכֹּלָ ֵוי 
ִק  ִחדּו. ּבְ ּוָרא ֲחָדא ּבְ  ׁשּ
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תּוב   .350 ּכָ ְלַמְעָלה,  ְלַמְעָלה  עֹוָלה  ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ
ֶאָחד,  ּכְ ּוְנֵקָבה  ָזָכר  ל  ׁשֶ סֹוד  ָהעָֹלה.  ּתֹוַרת  זֹאת 
עֹוָלה   ה. ָהעָֹלה, ׁשֶ ַעל ּפֶ ּבְ ְכָתב ְותֹוָרה ׁשֶ ּבִ ּתֹוָרה ׁשֶ

ְלִהְתקַ  א  ַהּבָ ָהעֹוָלם  ְקָרא ְלתֹוְך  ּנִ ׁשֶ תֹוכֹו,  ּבְ ר  ֵ ׁשּ
ָדשִׁ  ַהּקֳ קֶֹדׁש  אי  קֶֹדׁש  ַוּדַ ִהיא  ָהעֹוָלה  ְוַגם  ים, 

ים.  ָדׁשִ  ַהּקֳ

  

ִתיב זֹאת ּתֹוַרת  .350 א, ּכְ א ְלֵעיּלָ ָקא ְלֵעיּלָ ַסּלְ ּוְבִגין ּדְ
ב   ְכּתָ ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ֲחָדא,  ּכַ א  ְונּוְקּבָ ַכר  ּדְ ָרָזא  ָהעֹוָלה. 

ַעל פֶּ  ּבְ ָאֵתי, ְותֹוָרה ׁשֶ ָקא ּגֹו ָעְלָמא ּדְ ַסּלְ ה. ָהעֹוָלה: ּדְ
אי, ְלאִ  ַוּדַ ים  ָדׁשִ ַהּקֳ קֶֹדׁש  ִאְקֵרי  ּדְ ַגֵויּה,  ּבְ ָרא  ְ ְתַקׁשּ

ים ִהיא. ָדׁשִ  ְועֹוָלה ָנֵמי קֶֹדׁש ַהּקֳ
ְלַצד   .351 ִחיָטָתּה  ׁשְ ל  ׁשֶ ּדּור  ַהּסִ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ

ֲהֵרי ּת  ֹמאל, ׁשֶ הּוא ַצד ׂשְ ה ָצפֹון, ׁשֶ ַעל ּפֶ ּבְ ֹוָרה ׁשֶ
א ֶאּלָ ֲחִביבּות,  ּבַ עֹוָלה  ַצד   לֹא  ְתעֹוֵרר  ּמִ ׁשֶ ּכְ ַרק 

תּוב ּכָ ׁשֶ פֹון,  ב) ַהּצָ י  (שיר  ְלרֹאׁשִ ַחת  ּתַ מֹאלֹו  ׂשְ
ֲחִביבּות   ּבַ עֹוָלה  ִהיא  ְוָאז  ֵגִני.  ַחּבְ ּתְ ִויִמינֹו 
ְוַהּכֹל   ֶאְמַצע,  ּבָ ֶרת  ּוִמְתַחּבֶ ָיִמין,  ּבְ ֶרת  ּוִמְתַעּטֶ

ים, ְוֶזה ִמּתוֹ מֵ  ָדׁשִ ל קֶֹדׁש ַהּקֳ ְך סֹוד  ִאיר ֵמַהּסֹוד ׁשֶ
ת  ּוִבְתִפּלַ ם  ַהְלִויִּ יַרת  ּוְבׁשִ ַהּכֵֹהן  ְרצֹון  ּבִ ָהָאָדם, 

ָרֵאל.  ִיׂשְ

  

ָצפֹון,   .351 ִלְסַטר  יָלּה  ּדִ ְנִכיסּו  ּדִ ִסּדּוָרא  ְך,  ּכַ ּוְבִגין 
בְּ  ׁשֶ ּתֹוָרה  ַהאי  ּדְ ָמאָלא.  ׂשְ ְסָטר  ִאיהּו  ָלא  ּדְ ה  ּפֶ ַעל 

ָצפֹון,   ּדְ ִסְטָרא  ַאְתַער  ד  ּכַ א  ֶאּלָ ֲחִביבּוָתא,  ּבַ ָקא  ַסּלְ
יב, ְכּתִ ב) ּדִ השירים  י   (שיר  ְלרֹאׁשִ ַחת  ּתַ מֹאלֹו  ׂשְ

ּתְ  ֲחִביבּוָתא, ִויִמינֹו  ּבַ ָקא  ַסּלְ ִאיִהי  ּוְכֵדין  ֵקִני,  ַחּבְ
ֶאְמָצִעיָתא, ּבְ ַרת  ְוִאְתֲחּבָ יִמיָנא,  ּבִ ָרא   ְוִאְתַעּטְ
ים, ְוָדא ִמּגֹו ָרָזא   ָדׁשִ קֶֹדׁש ַהּקֳ א, ֵמָרָזא ּדְ ְוִאְתְנִהיר ּכֹּלָ

ַכֲהָנא, ּוְבׁשִ  ְרעּו ּדְ ָאָדם, ּבִ ֵליָוֵאי, ּוִבְצלֹוָתא  ּדְ יָרָתא ּדְ
ָרֵאל.  ִיׂשְ  ּדְ

סֹוד   .352 ים ּבְ ָדׁשִ עֹוָלה קֶֹדׁש ַהּקֳ ַאְרנּו, ׁשֶ ַוֲהֵרי ּבֵ
שֶׁ  ּום  ִמׁשּ ָהֶעְליֹוָנה,  ְקׁשּורֹות ָהרּוַח  רּוחֹות  לֹׁש  ָ ׁשּ

ְקֵראת רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ר  ּנִ ְחּתֹוָנה ׁשֶ ַאַחת. רּוַח ּתַ ּוַח  ּכְ
ְקֵראת רּוַח ָחְכָמה ּנִ ֶאְמַצע ׁשֶ ָפִנים ּבָ ּלְ ּוִביָנה. ְוֵכן   ׁשֶ

רּוַח  ִנְקֵראת  זֹו  ֲאָבל  ְחּתֹוָנה.  ַהּתַ ָהרּוַח  ִנְקֵראת 
כְּ  ֹוָפר,  ַהׁשּ ִמּתֹוְך  יֹּוֵצאת  ּוְבַמִים.  ׁשֶ ֵאׁש  ּבְ לּוָלה 

ּה   ּבָ ׁשֶ אי,  ֲחׁשַ ּבַ ֶרת  ִנְסּתֶ ִהיא  ׁשֶ ָהֶעְליֹוָנה,  ָהרּוַח 
ָהרּוחוֹ  ל  ּכָ ִנים עֹוְמדֹות  ַהּפָ ְוָכל  דֹוׁשֹות  ַהּקְ ת 

ׁש. מְ  ְך חֹוֶזֶרת ָהעֹוָלה ְלרּוַח ַמּמָ ּום ּכָ  ִאירֹות. ּוִמׁשּ

  

ָד  .352 ַהּקֳ קֶֹדׁש  עֹוָלה  ּדְ אֹוִקיְמָנא,  ָרָזא  ְוָהא  ּבְ ים,  ׁשִ
ִגין   ָאה, ּבְ רּוַח ִעּלָ ֲחָדא, רּוַח ּדְ יִרין ּכַ ְתַלת רּוִחין ְקׁשִ ּדִ

ִאְקֵרי ּדְ ָאה,  ּתָ ע''א) ּתַ ס''א  רוּ  (ויקרא  ַהּקֶֹדׁש  ַח רּוַח 
ְוֵכן  ּוִביָנה.  ָחְכָמה  רּוַח  ִאְקֵרי  ּדְ ֶאְמָצִעיָתא  ּבְ ְלגֹו  ּדִ

ָאה, ֲאָבל ַהאי ִאְקֵר  ּתָ ּתַ ִמּגֹו ִאְקֵרי רּוַח  ָנִפיק  ּדְ י רּוַח 
ִאיהּו  ּדְ ָאה,  ִעּלָ רּוַח  ָיא.  ּוְבּמַ א  ָ ֶאׁשּ ּבְ לּול  ּכָ ׁשֹוָפר, 

אי,   ֲחׁשָ ּבַ ַקּדִ ָסִתים  רּוִחין  ל  ּכָ ַקְייָמן  ֵביּה  ְוָכל  ּדְ ין,  יׁשִ
ׁש. ְך, ַאֲהְדַרת עֹוָלה רּוַח ַמּמָ ין ְנִהיִרין. ּוְבִגין ּכַ  ַאְנּפִ

ְך, ִמּסוֹ  .353 ֵהָמה ְמַקבְּ ְוַאַחר ּכָ ִלים ְוִנזֹּוִנים,  ד ַהּבְ
ְמָאה, ֵמאֹוָתם   ִהיא ּתֹוְך ַהּטֻ ִלְקׁשֹר רּוַח ַאֶחֶרת ׁשֶ

ֵאר.   ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ִנים, ּכְ ּמָ ְך עֹוָלה  ֲחָלִבים ְוׁשֻ ּום ּכָ ִמׁשּ
לֹום   ׁשָ ַלֲעׂשֹות  נֹות,  ְרּבָ ַהּקָ ָאר  ׁשְ ים.  ָדׁשִ ַהּקֳ קֶֹדׁש 

ּמָ  ִמּכַ ם  ּלָ ּכֻ עֹוָלם,  ּוַבֲעֵלי ּבָ ְצָדִדים,  ה 
יִנים ְוִלְהיֹות   (ְלִהְתַעֵּטר) ְלִהְתָעֵרב (ְלִהְתַעֵּבר) ַהּדִ

ָקָדשִׁ  ִנְקָרִאים  ם  ֵ ׂשּ ְלִהְתּבַ ָרצֹון  ִמּתֹוְך  ים ְנאֹוִרים 
ְלַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ִרים  ִמְתַעּטְ ּלֹא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ים,  ַקּלִ

קַ  ים  ָקָדׁשִ ֵהם  ְוָלֵכן  ים,  ָדׁשִ ַהּקֳ קֶֹדׁש  ים ּבְ ּלִ
ָאַמְרנּו. ֲאָבל עֹוָלה,  מֹו ׁשֶ ָכל ָמקֹום, ּכְ ִחיָטָתם ּבְ ּוׁשְ

  

ָזנּו,   .353 ְוִאּתְ ֵקי  ּפְ ִמְסּתַ ְבֵהָמה,  ּדִ ֵמָרָזא  ּוְלָבַתר, 
רּוחַ  ָרא  ְ ֵמִאיּנּון ְלִאְתַקׁשּ ְמָסֲאבּו,  ּגֹו  ִאיהּו  ּדְ ַאֲחָרא   

ָמה ְמנּוִנין ּכְ ין ְוׁשַ ְרּבִ ְך, עֹוָלה קֶֹדׁש    ּתַ ִגין ּכָ ַמר. ּבְ ִאּתְ ּדְ
ָק  ַאר  ׁשְ ים,  ָדׁשִ ָעְלָמא, ַהּקֳ ּבְ ָלָמא  ׁשְ ד  ְלֶמְעּבַ ִנין  ְרּבָ

יִנין ּדִ ּוָמאֵרי  ִסְטִרין,  ה  ּמָ ִמּכַ הּו  ּלְ (נ''א   ּכֻ

לאתעטרא) ַעְרָבאְלִאְת  לאתעברא) ִמּגֹו  (נ''א  ּוְלִאְתַנֲהָרא 
ָלא   ִגין ּדְ ים ַקִלים, ּבְ ָמא, ִאְקרּון ֳקָדׁשִ ּסְ ְרעּוָתא ְלִאְתּבַ

א ְלֵעיּלָ ָרא  רל'' ִמְתַעּטְ ע''א)(דף  ּקֶֹדׁש   ט  ּבְ א  ְלֵעיּלָ
ּוְנִכיסּו   ַקִלים,  ים  ֳקָדׁשִ ִאיּנּון  א  ּדָ ְוַעל  ים,  ָדׁשִ ַהּקָ
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אֵ  ים,  ָדׁשִ ַהּקֳ קֶֹדׁש  ל  ׁשֶ סֹוד  ִהיא  ָאר  ׁשֶ ׁשְ ּכִ יָנּה 
נֹות, שֶׁ  ְרּבָ יָה קֶֹדׁש. ַהּקָ ל ַמֲעׂשֶ  ּכָ

אֲ  ָכל  ּבְ יְלהֹון  עֹוָלה ּדִ ֲאָבל  אֹוִקיְמָנא.  ּדְ ָמה  ּכְ ָתר 
ַאר  ׁשְ ּכִ ִאיהּו  ָלאו  ים,  ָדׁשִ ַהּקָ קֶֹדׁש  ּדְ ָרָזא  ִאיהּו  ּדְ

ָכל עֹוָבָדָהא קֶֹדׁש. ָק  ִנין, ּדְ  ְרּבָ
תּוב,  .354 ּכָ ַמה  ּוְרֵאה  ו) ּבֹא  ְוָלַבׁש   (ויקרא 

ה.   ָ ים ְמיָֻחִדים ִלְקֻדׁשּ ד ַהּכֵֹהן ִמּדֹו ַבד. ֵאּלּו ְלבּוׁשִ ּבַ
ְוָכתּוב  - ה.  ָ ִלְקֻדׁשּ ְמיָֻחד  טז) ְיִחיִדי,  ְגֵדי   (שם  ּבִ

ָמה   ם.  ּוְלֵבׁשָ רֹו  ׂשָ ּבְ ֶאת  ִים  ּמַ ּבַ ְוָרַחץ  ֵהם  קֶֹדׁש 
ַעם ֹקֶדׁש) ַהּטַ מֹו    ?(ֶזה  ּכְ ָבר  ַהּדָ סֹוד  א  ֶאּלָ

עֹוָלה   ּה  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ים,  ָדׁשִ ַהּקֳ קֶֹדׁש  ִהיא  ׁשֶ ָאַמְרנּו,  ׁשֶ
קֹ ּבְ ֶרת  ְוַאַחר ּוִמְתַעּטֶ ֶאָחד,  ר  ֶקׁשֶ ּבְ ים  ָדׁשִ ַהּקֳ ֶדׁש 

את  ַטּמֵ ּמְ ׁשֶ ְמָאה  ַהּטֻ רּוַח  ּוַמֲעִביָרה  ַמְפָנה  ְך  ּכָ
לֹט ְולֹא ִתְתָקֵרב ְלתַהּכֹל, שֶׁ  ׁש,  ּלֹא ִתׁשְ ְקּדָ ֹוְך ַהּמִ

קֶֹדׁש   ֵאר  ָ ִיׁשּ ְוַהּכֹל  ה,  ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ִצְדֵדי  ל  ִמּכָ ְוָתֳעַבר 
ה ְיִחיָדה.  ָ ְקֻדׁשּ  ּבִ

  

ִתיב .354 א ֲחֵזי, ַמה ּכְ ְוָלַבׁש ַהּכֵֹהן ִמדֹו   (ויקרא ו) ּתָ
ְיִחיָדאי,  ד:  ּבַ ה.  ָ ִלְקדּוׁשּ ְמַייֲחִדין  ין  ְלבּוׁשִ ין  ִאּלֵ ַבד, 
ִים  ּמַ ְגֵדי קֶֹדׁש ֵהם ְוָרַחץ ּבַ ה. ּוְכִתיב ּבִ ָ ְמַיֲחָדא ִלְקדּוׁשּ

ם. ַמאי ַטֲעָמא. רֹו ּוְלֵבׁשָ ׂשָ א ָר  (דא קדש) ֶאת ּבְ ָזא  ֶאּלָ
ִמ  ִאיהִ ּדְ ּדְ ְדַקאְמָרן,  ּכִ ה  ָקא  ּלָ ַסּלְ ּדְ ים,  ָדׁשִ ַהּקָ י קֶֹדׁש 

ֲחָדא.   ּוָרא  ִקׁשּ ּבְ ים,  ָדׁשִ ַהּקָ ּקֶֹדׁש  ּבְ ָרא  ְוִאְתַעּטְ א  ּכֹּלָ
ָלא  א, ּדְ ָסִאיב ּכֹּלָ ר רּוַח ִמְסֲאָבא ּדְ ּוְלָבַתר ַמְפֵני ְוַאְעּבַ

א ׁשָ ַמְקּדְ ּגֹו  ִיְתְקִריב  ְוָלא  ְלָטא,  ל  ׁשַ ִמּכָ ר  ְוִאְתֲעּבָ  ,
קּוְדׁשָ  ה  ִסְטֵרי  ָ ְקדּוׁשּ ּבִ קֶֹדׁש  א  ּכֹּלָ ַאר  ּתְ ְוִאׁשְ א, 

 ְיִחיָדאי. 
תּוב  .355 ּכָ ׁשֶ ֶנֱאַמר,  ֲהֵרי  ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ְוָאַמר 

ָהָאָדם,  סֹוד  עֹוֶלה  ְוָכְך  ה'.  יַע  תֹוׁשִ ּוְבֵהָמה  ָאָדם 
ֵהָמה   ּבְ אי.  ַוּדַ ָאָדם  ל  ׁשֶ ד  ד    -ִמּצַ ֵהָמה. ִמּצַ ַהּבְ

תּוב   ְך ּכָ ּום ּכָ אי, ּוִמׁשּ ם. ָאָדם ַוּדַ י ַיְקִריב ִמּכֶ ָאָדם ּכִ
ל ָאָדם.  סֹוד ׁשֶ ר ּבְ נֹו ְלַמְעָלה, ִלְקׁשֹר ֶקׁשֶ זֶּה ָקְרּבָ ׁשֶ
ל ָאָדם  סֹוד ׁשֶ ֵהָמה, ְוַהּכֹל הּוא ּבְ ְך ִמן ַהּבְ ְוַאַחר ּכָ

ְרבָּ  ִריְך ַלּקָ ּצָ ן, ָאָדם ּוְבֵהָמה ּוְבֵהָמה. ְוֶזהּו ַהּסֹוד ׁשֶ
ָאַמְר  מֹו ׁשֶ רּוְך  ּכְ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ׁשֶ ּכְ נּו. ּבֹא ּוְרֵאה, 

ה  ְך ָעׂשָ  ָאָדם ּוְבֵהָמה.  -הּוא ֶאת ָהעֹוָלם, ּכָ

  

ַמר .355 ִאּתְ ָהא  ְמעֹון,  ׁשִ י  ִרּבִ ע''ב,  ְוָאַמר  (רס''ב 
ע''ב) יב, רמ''ד  ְכּתִ לו) ּדִ ּוְבֵהָמה  (תהלים  ָאָדם 

ָאָדם יַע ְיָי'. ְוָהִכי סָ ּתֹוׁשִ  ְטָרא ּדְ ָאָדם, ִמּסִ ָקא ָרָזא ּדְ ּלְ
ְך   ּכָ ּוְבִגין  ְבֵהָמה.  ּדִ ְטָרא  ִמּסִ ֵהָמה,  ּבְ אי.  ַוּדַ

ִתיב, אי,  (ויקרא א) ּכְ ם, ָאָדם ַוּדַ י ַיְקִריב ִמּכֶ ָאָדם ּכִ
ָר  ָרא ִקׁשְ ְ א, ְלַקׁשּ ֵניּה ְלֵעיּלָ ָדא ָקְרּבָ ָאָדם. ּדְ ָרָזא ּדְ א ּבְ

ֵהמָ וּ  ַהּבְ ִמן  ָאָדם ְלָבַתר  ּדְ ָרָזא  ּבְ ִאיהּו  א  ְוכֹּלָ ה, 
ָאָדם  ָנא,  ְלָקְרּבָ ִאְצְטִריְך  ּדְ ָרָזא  הּוא  ְוָדא  ּוְבֵהָמה. 
ִריְך   א ּבְ ָרא קּוְדׁשָ ד ּבָ א ֲחֵזי, ּכַ ְדַקאְמָרן. ּתָ ּוְבֵהָמה ּכִ

 הּוא ָעְלָמא, ָהִכי ֲעַבד ָאָדם ּוְבֵהָמה. 
תּובְוִאם ּתֹאַמר, וַ  .356 ְועֹוף   (בראשית א) ֲהֵרי ּכָ

נֹות,   ֲהֵרי ֵמֶהם ַמְקִריִבים ָקְרּבָ ְיעֹוֵפף ַעל ָהָאֶרץ, ׁשֶ
תּוב ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ עֹוָלה,  א) ַוֲאִפּלּו  ִמן   (ויקרא  ְוִאם 

ל אֹוָתם ָהעֹופֹות  נֹו. ּבֹא ּוְרֵאה, ִמּכָ ָהעֹוף עָֹלה ָקְרּבָ
א   ֶאּלָ ַמְקִריב  יֹוָנהלֹא  ּוְבֵני  סֹוד   . תֹוִרים  (ֶאָּלא 

ֶזה   ֶזה) ר ּבָ ֻהְכׁשַ ֶ ֶזה. ֶזה ָיִמין, ְוֶזה    -ַמה ׁשּ ִנְפַסל ּבָ
ֹמאל.   ׂשְ

  

ִתיב .356 יָמא, ְוָהא ּכְ ְועֹוף ְיעֹוֵפף  (בראשית א) ְוִאי ּתֵ
ַוֲאִפיּלּו  ִנין,  ָקְרּבָ ְמָקְרִבין  ְייהּו  ִמּנַ ָהא  ּדְ ָהָאֶרץ,  ַעל 

ָמה יב,  עֹוָלה, ּכְ ְכּתִ ְוִאם ִמן ָהעֹוף עֹוָלה  (ויקרא א) ּדִ
א  ל ִאיּנּון עֹוֵפי, ָלא ְמָקְרִבין ֶאּלָ א ֲחֵזי, ִמּכָ נֹו. ּתָ ָקְרּבָ

ָדא,  (אלא רזא דא) ּתֹוִרים ּוְבֵני יֹוָנה, ר ּבְ ׁשַ ִאְתּכְ ַמה ּדְ
ָמאָלא.  א ְיִמיָנא, ְוָדא ׂשְ ָדא ּדָ ִסיל ּבְ  ּפָ

ַהזֶּה   .357 ַהּסֹוד  תֲאָבל  ּכָ ַאְרנּו,  ּבֵ ְועֹוף ֲהֵרי  ּוב 
עַ  ּוָבֶהם ְיעֹוֵפף  ָבה,  ְרּכָ ַהּמֶ סֹוד  הּוא  ׁשֶ ָהָאֶרץ,  ל 

ַנִים,  ֵהם ׁשְ ה רּוַח ַהּקֶֹדׁש ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה, ׁשֶ ִמְתַעּלָ
  

ִתיב ְועֹוף ְיעֹוֵפף  .357 א ָהא אֹוִקיְמָנא, ּכְ ֲאָבל ָרָזא ּדָ
ק רּוַח  ּלָ ְרִתיָכא, ּוְבהּו ִאְסּתַ ִאיּנּון ָרָזא ּדִ ַעל ָהָאֶרץ, ּדְ
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עֹוף   ֹמאל.  ִלׂשְ ְוֶאָחד  ְלָיִמין  ְוֶזה    -ֶאָחד  ְלָיִמין, 
ְבִר   -ִמיָכֵאל. ְיעֹוֵפף   ֹמאל, ְוֶזה ּגַ יֵאל. ֶזה ְלָיִמין  ִלׂשְ

ּוִמׁשּ וְ  ֹמאל.  ִלׂשְ ה,  ֶזה  ֵאּלֶ ֵני  ׁשְ ַמְקִריִבים  ְך  ּכָ ּום 
ְוָזן  ר  ְמַעּטֵ ֹמאל  ְ ְוַהׂשּ ַהּקֶֹדׁש,  רּוַח  ֶאת  ְלַהֲעלֹות 
ֶרת  ֹמאל, ְוָיִמין ְלָיִמין, ְוִנְקׁשֶ ה ְלאֹותֹו ַצד ׂשְ ְלַמּטָ

ִמְתעַ  ְוַהּכֹל  ֶאָחד,  ִלְהיֹות  ְעָלּה  ּבַ ִעם  ה  ָ ה ִאׁשּ ּלֶ
אֶ  ּכְ ר  ּוְלַמטָּ ְוִנְקׁשָ ְלַמְעָלה  רּוְך  ָחד  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ה, 

ר.  ּבֵ ה ְלַבּדֹו ּוִמְתּגַ  הּוא ִמְתַעּלֶ

א,  ַהּקֶֹדׁש,   ְלֵעיּלָ ָקא  חַ ְלַסּלְ ֵרי,  ּתְ ִאיּנּון  ִליִמיָנא, ּדְ ד 
ְיעֹוֵפף,  ִמיָכֵאל.  ְוָדא  ִליִמיָנא,  עֹוף  ָמאָלא,  ִלׂשְ ְוַחד 

ְוָדא  ָמאָלא,  ע''א) ִלׂשְ מ''ו  א   (בראשית  ּדָ ְבִריֵאל.  ּגַ
ין,  ֵרין ִאּלֵ ְך, ְמָקְרִבין ּתְ ָמאָלא. ּוְבִגין ּכָ ִליִמיָנא ְוָדא ִלׂשְ

ָק  ּוׂשְ ְלַסּלְ א,  רּוַח קּוְדׁשָ ְוזָ א  ר  ְמַעּטֵ א, ָמאָלא  ְלַתּתָ ִיין 
ָרא  ְ ְוִאְתַקׁשּ ִליִמיָנא  ִויִמיָנא  ָמאָלא.  ׂשְ ְסָטר  ְלַההּוא 
ר   ק ְוִאְתָקׁשַ ּלָ א ִאְסּתַ ַבְעָלּה, ְלֶמֱהֵוי ַחד, ְוכֹּלָ ָתא ּבְ ִאּתְ

לָּ  ִאְסּתַ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ א,  ְוַתּתָ א  ְלֵעיּלָ ֲחָדא  ק  ּכַ
ְלחֹודֹוי ְוִאּתָ   ַקף. ּבִ

ֵחֶלק   .358 נֹוֵתן  לֹא  ֶהָעִני  ְדמֹוִנים,  ַהּקַ ּוְבִסְפֵרי 
ר   ר, ֲאָבל ַהּכֹל ִנְקׁשָ ֵ א ְלַמְעָלה ְלִהְתַקׁשּ ְלָהִזין, ֶאּלָ
ָראּוי,  ּכָ ְלִצּדֹו  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְוָכל  ה,  ּוְלַמּטָ ְלַמְעָלה 

ַאְרנּו.   ַוֲהֵרי ּבֵ
  

ָלא  .358 ָנא,  ִמְסּכְ ַקְדָמֵאי,  חּולָ   ּוְבִסְפֵרי  ָקא  ָיִהיב 
א  ּכֹּלָ ֲאָבל  ָרא,  ְ ְלִאְתַקׁשּ א  ְלֵעיּלָ א  ֶאּלָ ָזָנא,  ְלַאּתְ
ְדָקא   ל ַחד ְוַחד ְלִסְטֵריּה ּכְ ר, ּכָ א ִמְתָקׁשַ א ְוַתּתָ ְלֵעיּלָ

 (ויקרא כ''ו ע''ב)  ֵיאֹות, ְוָהא אֹוִקיְמָנא.
ְמעֹון. ָאַמר,  .359 י ׁשִ ַאל ֶאת ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ׁשָ ַרּבִ

ל  ֲהֵרי   ׁשֶ ר  קֶֹדׁש  (ָהעֹוָלה) ַהּכֹלֶקׁשֶ ּבְ ר  ִנְקׁשָ
ַהּכֵֹהן  ְרצֹון  ל  ׁשֶ קּות  ּבְ ַהִהְתּדַ ְלָהִאיר.  ים  ָדׁשִ ַהּקֳ

ָרֵאל ְלַמְעָלה, ַעד ֵהיָכן ִהיא עֹוָלה? ם ְוִיׂשְ    ְוַהְלִויִּ

ָהא  .359 ָאַמר,  ְמעֹון,  ׁשִ י  ְלִרּבִ ִאיל  ׁשָ ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ
א כֹּלָ ּדְ ּוָרא  דעולה)( ִקׁשּ ּקֶֹדׁש    ,נ''א  ּבְ ר  ִאְתָקׁשַ

ַכֲהָנא  ְרעּוָתא ּדְ קּוָתא ּדִ ּבְ ים, ְלִאְתַנֲהָרא. ִאְתּדַ ָדׁשִ ַהּקָ
ֵהיָכן ַעד  א,  ְלֵעיּלָ ָרֵאל  ְוִיׂשְ רי''ג   ְוֵליָוֵאי  ע''ב,  (רמ''ד 

ָקא. ע''ב)  ִאיהּו ַסּלְ
ל  .360 ּכָ ׁשֶ סֹוף,  ֵאין  ַעד  ַאְרנּו,  ּבֵ ֲהֵרי  לֹו,  ָאַמר 
שֶׁ  חַהּקֶ ְוַהיִּ אֹוָתּה ר  ּבְ ְלַהְצִניַע  ֵלמּות,  ְ ְוַהׁשּ ּוד 

ל   ּה ְרצֹון ּכָ ּבָ ֶגת ְולֹא ְידּוָעה, ׁשֶ ֶ ּלֹא ֻמׂשּ ְצִניעּות ׁשֶ
ְולֹא   ַדע  ְלִהּוָ עֹוֵמד  ֵאינֹו  סֹוף  ָהֵאין  ָהְרצֹונֹות, 
ָהַאִי''ן   ׁשֶ מֹו  ּכְ רֹאׁש,  ַלֲעׂשֹות  ְולֹא  סֹוף  ַלֲעׂשֹות 

ה ׁש ָוסֹוף. מִ ָהִראׁשֹון מֹוִציא רֹא ֻקּדָ י ָהרֹאׁש? זֹו ַהּנְ
תֹוְך  עֹוֶמֶדת ּבְ ר ׁשֶ ְסּתָ ל ַהּנִ ִהיא רֹאׁש ּכָ ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ

ְקָרא ּנִ ׁשֶ סֹוף,  ה  ְועֹוׂשָ ָבה.  ֲחׁשָ יב) ַהּמַ סֹוף  (קהלת 
ם, ֵאין סֹוף. ָבר. ֲאָבל ְלׁשָ  ּדָ

  

ָכל   .360 ּדְ סֹוף,  ֵאין  ַעד  אֹוִקיְמָנא,  ָהא  ֵליּה,  ֲאַמר 
וְ ִק  ּוָרא  ְצִניעּו,  ׁשּ ַההּוא  ּבְ ְלַאְצְנָעא  ִלימּו,  ּוׁשְ ִיחּוָדא 

יּה,  ָכל ַרֲעִוין ּבֵ ַרֲעָוא ּדְ ק, ְוָלא ִאְתְייַדע, ּדְ ּבָ ָלא ִאְתּדַ ּדְ
ד סֹוף, ְוָלאו  יָמא ְלאֹוָדָעא, ְוַלאו ְלֶמְעּבַ ֵאין סֹוף ָלא ַקּיְ

י ָאִין ַקְדָמָאה ַאּפִ ָמה ּדְ ד רֹאׁש, ּכְ ף. ק רֹאׁש ְוסוֹ ְלֶמְעּבַ
א   כֹּלָ א ּדְ ִאיהּו ֵריׁשָ ָאה, ּדְ ִעּלָ א ְנקּוָדה  ַמאן רֹאׁש. ּדָ
סֹוף,  ְוָעִביד  ָבה.  ַמֲחׁשָ ּגֹו  יָמא  ַקּיְ ּדְ ְסִתיָמָאה, 

ִאְקֵרי ָבר. ֲאָבל ְלָהָתם, ֵאין סֹוף.  (קהלת יב) ּדְ  סֹוף ּדָ
ְמאֹורֹות   .361 ֵאין  אֹורֹות,  ֵאין  ְרצֹונֹות,  ֵאין 

אֹותוֹ  לוּ ּבְ ַהּלָ ְוָהאֹורֹות  אֹורֹות  ַהּמְ ל  ּכָ ָהֵאין סֹוף.    
יָּדּוַע  ָגה ִמי ׁשֶ ָ ן ְלַהׂשּ ֶהם ְולֹא ִנּתָ לּוִיים ְלִהְתַקיֵּם ּבָ ּתְ
ל   ּכָ ר  ִנְסּתַ ֶעְליֹון,  ְרצֹון  א  ֶאּלָ ֵאינֹו  ָידּוַע,  ְולֹא 

ִרים, אַ  ְסּתָ  ִין. ַהּנִ
  

ּבוּ  .361 ְנהֹוִרין, ָלאו  ְרעּוִתין, ָלאו  ַההּוא ָלאו  ּבְ ִציִנין, 
ל ִאלֵּ  יָמא ֵאין סֹוף, ּכָ ְלָיין ְלִאְתַקּיְ ין ּבּוִציִנין ּוְנהֹוִרין, ּתַ

ָיַדע,  ְוָלא  ָיַדע  ּדְ ַמאן  ָקא  ּבְ ְלִאְתּדַ ַקְייָמא  ְוָלא  הּו,  ּבְ
ְסִתימָ  ָאה,  ִעּלָ ְרעּו  א  ֶאּלָ ִאיהּו  ְסִתיִמין,  ָלאו  ָכל  ּדְ א 

 (צו כ''ו ע''ב)  ָאִין.
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א ַהנְּ ּוְכשֶׁ  .362 ַהּבָ ְוָהעֹוָלם  ָהֶעְליֹוָנה  ה  ֻקּדָ
ִריַח   ּמֵ ׁשֶ ִמי  ּכְ ְלֵריַח,  ָרט  ּפְ יֹוְדִעים  ֵאין  ים,  ִמְתַעּלִ
ֲהֵרי  ׁשֶ יחַֹח,  ַהּנִ ַנַחת  זֹו  ְוֵאין  ם,  ֵ ׂשּ ּוִמְתּבַ ָהֵריַח  ֶאת 

תּוב כו) ּכָ ִניחֲֹחֶכם,   (ויקרא  ֵריַח  ּבְ ָאִריַח  ְולֹא 
ֲהֵרי ֵריַח ִניחַֹח, ל ָהְרצֹונֹות  יַח שֶׁ ָהֵר   ׁשֶ ּכָ ל ָהָרצֹון ׁשֶ

ל  יָרה, ּוְרצֹונֹו ׁשֶ ל ׁשִ ה, ְוָהָרצֹון ׁשֶ ִפּלָ ל ּתְ לּו ׁשֶ ַהּלָ
ים  ַנֲעׂשִ ם  ּלָ ּכֻ ְוָאז  ָאָדם,  ל  ׁשֶ סֹוד  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ַהּכֵֹהן, 
ַתְרּגּומֹו.  ּכְ ָרצֹון,  ִניחַֹח,  ִנְקָרא  ְואֹותֹו  ֶאָחד.  ָרצֹון 

ר  ִנְקׁשָ ַהּכֹל  מֹו  ִאיר  ּומֵ   ְוָאז  ּכְ ָראּוי,  ּכָ ֶאָחד  ּכְ
ֵאר. ְתּבָ ּנִ  ׁשֶ

  

ָלקּו, ָלא  .362 ָאֵתי, ִאְסּתְ ָאה, ְוָעְלָמא ּדְ ְוַכד ְנקּוָדה ִעּלָ
ָסם. ְוָלאו  ֵריָחא ְוִאְתּבָ ָאַרח ּבְ ַמאן ּדְ ר ֵריָחא, ּכְ ַיְדֵעי ּבַ

ִתיב ּכְ ָהא  ּדְ ִנחֹוַח,  ַנְייָחא  א  כו) ּדָ ָאִריַח  (ויקרא  ְולֹא 
ָכל  ַח נִ ִריבָּ  ְרעּוָתא ּדְ ָהא ֵריַח ִניחַֹח, ֵריָחא ּדִ יחֲֹחֶכם, ּדְ

ּוְרעּוָתא   יָרָתא,  ׁשִ ּדְ ּוְרעּוָתא  ְצלֹוָתא,  ּדִ ְרעּוָתא  ָהֵני 
הּו ִאְתָעִבידּו   ּלְ ּכֻ ֵדין  ּכְ ָאָדם.  ּדְ ָרָזא  הּו  ֻכּלְ ּדְ ַכֲהָנא,  ּדְ

כְּ  ַרֲעָוא,  ִניחַֹח,  ִאְקֵרי  ְוַההּוא  ֲחָדא,  ֹו. ּגּומַתְר ְרעּוָתא 
ֵיאֹות,  ְדָקא  ּכְ ֲחָדא,  ּכַ ְוִאְתְנִהיר  ר  ִאְתָקׁשַ א  ּכֹּלָ ֵדין  ּכְ

ַמר.  ִאּתְ ָמה ּדְ  ּכְ
ַהּכֵֹהן,  .363 ַיד  ּבְ ַהזֶּה  ָהַאֵחר  ד  ַהּצַ ן  ִנּתָ ֶזה  ְוַעל 

תּוב ּכָ ו) ׁשֶ ֵלאֹמר.   (שם  ָניו  ּבָ ְוֶאת  ַאֲהֹרן  ֶאת  ַצו 
ַאְרנּו אֵ  ֲהֵרי ּבֵ אן, ׁשֶ א ֲעבֹוָדה ָזָרה,  ו ֶאלָּ ין צַ ַהּסֹוד ּכָ

ָבה ָהָרָעה ּוְלַהֲעִביָרּה   ֲחׁשָ רֹף ַהּמַ ָנה לֹו ִלׂשְ ְוָכאן ִנּתְ
ן   ָעׁשָ עֹוֶלה ְלַמְעָלה, ּבֶ ָרצֹון ַהזֶּה ׁשֶ ִמּתֹוְך ַהּקֶֹדׁש ּבָ
יָָּעְברּו ִמן ַהּקֶֹדׁש.   ֵדי ׁשֶ ָרִפים, ּכְ ׂשְ ּנִ ַהזֶּה ּוַבֲחָלִבים ׁשֶ

עוֹ  ַהזֶּה  ו  בִּ ְוַהּצַ ַהּקֶֹדׁש ְרשׁ ֵמד  ִמן  ְלַהְפִריָדּה  ּוָתם 
ן ַהזֶּה. ְוִאם ּתֹאַמר, ְרּבָ ַצו   (במדבר כח) ִמּתֹוְך ַהּקָ

ָרֵאל   ִיׂשְ ֵני  ּבְ ְרׁשּוָתם   -ֶאת  ּבִ ֲהֵרי  ׁשֶ ְך,  ּכָ ם  ּגַ
ַהְּקֻדָּׁשה) עֹוֵמד ִמן  אֹוָתּה  ְזַמן   (ְלַהְפִריד  ל  ּכָ

שֶׁ  ִרּבֹוָנם  ל  ׁשֶ ְרצֹונֹו  ים  עֹוׂשִ לֹט יּוכַ   ּלֹאׁשֶ ִלׁשְ ל 
 ֲעֵליֶהם.

  

יָדא   .363 ּבִ ִסְטָרא ַאֲחָרא,  ִאְתְייִהיַבת ַהאי  א  ּדָ ְוַעל 
יב, ְכּתִ ּדִ ַכֲהָנא,  ו) ּדְ ַאֲהרֹן (ויקרא  ֶאת  (דף רל''ט  ַצו 

ָהא אֹוִקיְמָנא ֵלית   ע''ב) ָניו ֵלאמֹר, ָרָזא ָהָכא, ּדְ ְוֶאת ּבָ
ּוַמזָּ  ּכֹוָכִבים  ֲעבֹוַדת  א  ֶאּלָ ְוהָ לֹותַצו  ִאְתְייִהיַבת  ,  ָכא 

ָרא ָלּה  ָבה ָרָעה, ּוְלַאְעּבְ ֵליּה, ְלִאּתֹוְקָדא ַהִהיא ַמֲחׁשָ
ּוְבָהא  א,  ְלֵעיּלָ ָקא  ַסּלְ ּדְ ְרעּוָתא  ַהאי  ּבְ א,  קּוְדׁשָ ִמּגֹו 
א.   ָרא ִמן קּוְדׁשָ ִגין ְלִאְתַעּבְ ִאּתֹוְקָדן. ּבְ ין ּדְ ָנָנא, ְוַתְרּבִ ּתְ

ְרׁש  ּבִ ַצו,  ִמן    יהוּ ּוַתיְ ְוַהאי  ָלּה  א  ְלַאְפָרׁשָ יָמא,  ַקּיְ
יָמא ָנא. ְוִאי ּתֵ א, ִמּגֹו ַהאי ָקְרּבָ ַצו   (במדבר כח)  קּוְדׁשָ

ְרׁשּוַתְייהּו  ּבִ ָהא  ּדְ ָנֵמי,  ָהִכי  ָרֵאל.  ִיׂשְ ִני  ּבְ ֶאת 
יָמא, קדושה) ַקּיְ מן  לה  לאפרשא  ִזְמָנא  (ד''א  ל  ּכָ

ּדְ  ָמאֵריהֹון,  ּדְ ְרעּוָתא  ַעְבֵדי  ָטָאה ַיְכלָ ָלא  ּדְ ּלְ ְלׁשַ א 
 ָעַלְייהּו.

סֹוד   .364 ֶאת  ְלַהְראֹות  א  ּבָ ּלֹו  ּכֻ ַהזֶּה  ְקָרא  ְוַהּמִ
ְלַמְעָלה  ַהּקֶֹדׁש  רּוַח  אֹוָתּה  ֶאת  ר  ְלַעּטֵ ָבר,  ַהּדָ
ְמָאה ַהזֹּו ְלהֹוִריָדּה   ְלַמְעָלה, ּוְלַהְפִריד ֶאת רּוַח ַהּטֻ

ָרצֹון וּ  ה, ְוֶזה ּבְ ה ְלַמּטָ ָאַמְרנּו, ִפלָּ ִבְת ְלַמּטָ מֹו ׁשֶ ה ּכְ
ָראּוי לֹו.  ה, ַהּכֹל ּכָ ַמֲעׂשֶ  ְוֶזה ּבְ

  

ה,  .364 ִמּלָ ּדְ ָרָזא  ְלַאֲחָזָאה  ַאְתָיא  א,  ּכֹּלָ ְקָרא  ְוַהאי 
א,  ְלֵעיּלָ א  ְלֵעיּלָ א,  קּוְדׁשָ רּוַח  ְלַההּוא  ָרא  ְלַאְעּטְ

א ָלהּ  א ָלּה ְלָדא רּוַח טּוְמָאה, ְלַנְחּתָ א  ְלתַ ּוְלַאְפְרׁשָ   ּתָ
ְוָדא   ְדַקאְמָרן,  ּכִ ּוִבְצלֹוָתא  ְרעּוָתא  ּבִ א  ּדָ א,  ְלַתּתָ

ְדָקָחֵזי ֵליּה. א ּכִ עֹוָבָדא, ּכֹּלָ  ּבְ
ֶאת   .365 ַצו  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֲעֵליֶהם,  מֹוִכיַח  ֶזה  ּוָפסּוק 

ָניו ֵלאֹמר. ַצו   זֹו ֲעבֹוָדה ָזָרה, רּוַח    -ַאֲהֹרן ְוֶאת ּבָ
ְמָאה. ֵלאֹמר   ָ   זוֹ   -ַהּטֻ ְקֵראת ִיְרַאת ה'.  ה,  ִאׁשּ ּנִ ׁשֶ

ם  ׁשָ ְוָכתּוב  אן ֵלאֹמר,  ּכָ תּוב  ֵלאֹמר  (ירמיה ג) ּכָ
ּום   ּוִמׁשּ ְרׁשּוָה.  ּפֵ ַוֲהֵרי  ּתֹו,  ח ִאיׁש ֶאת ִאׁשְ ּלַ ְיׁשַ ֵהן 

  

יב, ַצו ֶאת ַאֲהרֹן   .365 ְכּתִ ְוַהאי ְקָרא מֹוַכח ָעַלְייהּו, ּדִ
לֹות א ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ָניו ֵלאמֹר. ַצו: ּדָ רּוַח   ְוֶאת ּבָ

ֵלאמֹר: ע''א) ִמְסֲאָבא.  ס'  ָתא,  (נח  ִאּתְ א  ּדָ
ִאְקֵרי לא) ּדְ ְיָי'.   (משלי  לֵ ִיְרַאת  ָהָכא  ִתיב  אמֹר,  ּכְ

ֵלאמֹר ָהָתם  ג) ּוְכִתיב  ֶאת   (ירמיה  ִאיׁש  ח  ּלַ ְיׁשַ ֵהן 
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ְך ַהּכֹל ֶנֱאַמר, ְוַהּכֵֹהן עֹוֵמד ְלַהְתִקין ֶאת ַהּכֹל,   ּכָ
ֵרי ַאׁשְ ּוְבֵהָמה.  ָאָדם  ל  ׁשֶ סֹוד  שֶׁ ֶחלְ   ּבְ ל  ָקם 

ְלאֹוָתם   א  ַהּבָ ּוָבעֹוָלם  ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ יִקים  ּדִ ַהּצַ
ֶדֶרְך   ּבְ ּה  ּבָ ְוהֹוְלִכים  ַהּתֹוָרה  ְרֵכי  ּדַ ֶאת  ַהיֹּוְדִעים 

תּוב ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו.   (ישעיה לח) ֱאֶמת, ֲעֵליֶהם ּכָ
ְרֵכי ַהּתֹוָרה. ִיְחיּו   מּו   -ַמה זֶּה ֲעֵליֶהם? ֵאּלּו ּדַ ִיְתַקיְּ

א.  עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ  ּבָ

ַמר, ְוַכֲהָנא  א ִאּתְ ְך, ּכֹּלָ ּתֹו, ְוָהא אּוְקמּוָה. ּוְבִגין ּכָ ִאׁשְ
ְלַאְת  יָמא  ָרָזאַקּיְ ּבְ א,  ּכֹּלָ ע''ב) ְקָנא  ָאָדם  (רמ''ד  ּדְ

יַק  ַצּדִ ּדְ חּוָלֵקיהֹון  ָאה  ַזּכָ ין, ּוְבֵהָמה.  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ יא,  ּיָ
ָאֵתי, ְלִאי אֹוַרְייָתא, ְוַאְזֵלי ּוְבָעְלָמא ּדְ ּנּון ַיְדֵעי ָאְרֵחי ּדְ

ִתיב, ּכְ ָעַלְייהּו  ְקׁשֹוט,  אַֹרח  ּבְ ּה  לח) ּבָ ְיָי'  (ישעיה 
אֹוַרְייָתא.  ֲעלֵ  ּדְ ָאְרחֹוי  ין  ִאּלֵ ֲעֵליֶהם.  ַמאי  ִיְחיּו.  יֶהם 

ַהא ָאֵתי. ִיְחיּו, ִיְתַקְיימּו ּבְ  י ָעְלָמא, ּוְבָעְלָמא ּדְ
תּוב זֹאת ּתֹוַרת ָהעָֹלה. ָאַמר   .366 ּבֹא ּוְרֵאה, ּכָ

ֶון ַהזֶּה: זֹאת  ּגָ ַאְרנּו אֹותֹו ּבַ סּוק ֶזה ּבֵ י ִחיָּיא, ּפָ ַרּבִ
ָרֵאל. ָהעָֹלה    -ּתֹוַרת   ֶנֶסת ִיׂשְ ִהיא עֹוָלה   -זֹו ּכְ ׁשֶ

ֶרת ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ְלהִ  ָראּוי ַעד ּוִמְתַעּטֶ ר ּכָ ֵ ְתַקׁשּ
ים. ָדׁשִ ְקָרא קֶֹדׁש ַהּקֳ ּנִ קֹום ׁשֶ  ַהּמָ

  

י  .366 ִרּבִ ָאַמר  ָהעֹוָלה,  ּתֹוַרת  זֹאת  ִתיב  ּכְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
זֹאת   ְווָנא,  ּגַ ַהאי  ּבְ ֵליּה  אֹוִקיְמָנא  ְקָרא  ַהאי  ִחָייא, 
ַסְלַקת   ִאיִהי  ּדְ ָהעֹוָלה:  ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ א  ּדָ ּתֹוַרת: 

ְדָקא ֵיאֹות, וְ  ָרא ּכְ ְ א, ְלִאְתַקׁשּ א ְלֵעיּלָ ַרת ְלֵעיּלָ ִאְתַעּטְ
ים. ַעד ֲאתָ  ָדׁשִ ִאְקֵרי קֶֹדׁש ַהּקָ  ר ּדְ

ָבר ַאֵחר, זֹאת ּתֹוַרת   .367 ָרֵאל.   -ּדָ ֶנֶסת ִיׂשְ זֹו ּכְ
עֹוָלה ַעל ְרצֹון ָהָאָדם   -ָהעָֹלה   ָבה ָרָעה ׁשֶ זֹו ַמֲחׁשָ

ֶרְך ָהאֱ  ִהיא ִהיא   -ֶמת. ִהיא ָהעָֹלה  ְלַהְסטֹותֹו ִמּדֶ
עֹוָלה ּוַמְסָטה ֶאת ָהָאָדם, ְוָצִריְך לְ  ֵאׁש  ׁשֶ ְרָפּה ּבָ ׂשָ

ֵדי לֹא ָלֵתת ָלּה ָמקֹום  ִלְרּבֹות.  (ְלַהְסטֹות) ּכְ
  

ָרֵאל.   .367 ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ א  ּדָ ּתֹוַרת:  זֹאת  ַאֵחר,  ָבר  ּדָ
ִאיִהי ַסלְּ  ָבה ָרָעה, ּדְ א ַמֲחׁשָ ָקא ַעל ְרעּוָתא  ָהעֹוָלה: ּדָ

ִהיא ְקׁשֹוט.  ּדִ ֵמאֹוְרָחא  ֵליּה  ְלַאְסָטָאה  ָנׁש,  ַבר   ּדְ
ָקא, ְוַאְסִטיַאת ֵליּה ְלַבר ָנׁש,  ַסּלְ ָהעֹוָלה, ִהיא ִהיא ּדְ
ָלּה   ִיְתָייִהיב  ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ נּוָרא,  ּבְ ֵליּה  ְלאֹוְקָדא  ֵעי  ּבָ

א ָאה. (נ''א לאסטאה) ּדּוְכּתָ  ְלַאְסּגָ
וּ ּומִ  .368 ל ׁשּ ּכָ ַח  ְזּבֵ ַהּמִ ַעל  מֹוְקָדה  ַעל  ְך,  ּכָ ם 

ְיָלה. ִמי הּוא ַהלַּ  ָרֵאל,ַהּלַ ֶנֶסת ִיׂשְ (ֶׁשִהיא   ְיָלה? זֹו ּכְ
ִמּׁשּום) ֵמאֹותֹו   זֹאת  ָהָאָדם  ֶאת  ְלַטֵהר  ָאה  ּבָ ׁשֶ

ינּור הּוא ָמקֹום  ַהר ּדִ ּנְ ּום ׁשֶ ָהָרצֹון. ַעל מֹוְקָדה, ִמׁשּ
שֶׁ  אֹוָתם  ל  ּכָ רֹף  ְמקֹוָמם, ִלׂשְ ַעל  עֹוְמִדים  ּלֹא 

ֵאׁש   אֹוָתּה  ּבְ אֹוָתם  ַמְכִניִסים  ֲהֵרי  ּדֹוֶלֶקת, ׁשֶ ׁשֶ
ּלֹא   ְלטֹוָנם ִמן ָהעֹוָלם. ּוִבְכֵדי ׁשֶ ּוַמֲעִביִרים ֶאת ׁשִ
ְיָלה,  ל ַהּלַ ַח ּכָ ְזּבֵ לֹט, ָצִריְך ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהּמִ ִיׁשְ

 ְוִנְכַנַעת ְולֹא ׁשֹוֶלֶטת. 

  

ְיָלה,   ִגיןּובְ  .368 ל ַהּלַ ַח ּכָ ְזּבֵ ְך, ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהּמִ ּכָ
ּדָ  ַלְיָלה,  ָרֵאל.ַמאן  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ זאת   א  (דאיהי 

ָאה ֵליּה ְלַבר ָנׁש, ֵמַההּוא ְרעּוָתא.   בגין) ַאְתָיא ְלַדּכְ ּדְ
ינּור, ִאיהּו ֲאָתר ְלאֹוְקָדא   י ָנָהר ּדִ ִגין ּדִ ַעל מֹוְקָדה. ּבְ

ִאיּנּון לֹון ְלָכל  ָעאִלין  ָהא  ּדְ ִקּיּוַמְייהּו,  ּבְ ַקְייֵמי  ָלא  ּדְ  ,
ֵמעָ  ׁשּוְלָטֵנהֹון  ֵרי  ּוְמַעּבְ ָדִליק,  ּדְ נֹוָרא  ַההּוא  ְלָמא. ּבְ

ַח   ְזּבֵ לֹוט, ִאְצְטִריְך ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהּמִ ָלא ִיׁשְ ּוְבִגין ּדְ
ְלָטא.  ְפָייא ְוָלא ׁשַ ְיָלה, ְוִאְתּכַ ל ַהּלַ  ּכָ

ָרֵאל, ְך, כְּ ְוַעל כָּ  .369 ֶנֶסת ִיׂשְ זֶּה ִנְכָנע, עֹוָלה ּכְ ׁשֶ
ְלַמְעָלה,   ּוִמְתַעּטֶרת  עֹוָלה  ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש,  רּוַח  ִהיא  ׁשֶ

ְוִנְפָרד שֶׁ  ַהזֶּה  ָהַאֵחר  ַהּכַֹח  ְכָנע  ּנִ ׁשֶ ּכְ ֲעִליָָּתּה  ֲהֵרי 
ן ְלַהְפִריד  ְרּבָ סֹוד ַהּקָ ְך ְצִריִכים ּבְ ּום ּכָ ה. ּוִמׁשּ ּנָ ִמּמֶ

ֵדי  ֶאת הַ  ּכְ ְוָלֵתת לֹו ֵחֶלק,  ַהּקֶֹדׁש  ַהזֶּה ֵמרּוַח  ד  ּצַ
ה ְלַמְעָלה. ְתַעּלֶ רּוַח ַהּקֶֹדׁש ּתִ  ׁשֶ

  

א .369 ּדָ ֶנֶסת  ְוַעל  ּכְ ָקא  ַסּלְ ַהאי,  ְפָייא  ִאְתּכַ ד  ּכַ  ,
ָרא  ְוִאְתַעּטְ ָקא  ַסּלְ ּדְ א,  קּוְדׁשָ רּוַח  ִאיִהי  ּדְ ָרֵאל,  ִיׂשְ

ָהא ְסִליקּו ּדִ  א, ּדְ ְפָייא ַהאי ֵחיָלא ְלֵעיּלָ ד ִאְתּכַ יָלּה, ּכַ
ָרָזא   ּבְ ֵעיָנן  ּבָ ְך,  ּכָ ּוְבִגין  ּה.  ִמיּנָ א  ְרׁשָ ְוִאְתּפַ ַאֲחָרא, 

ָקְר  א, ּדְ קּוְדׁשָ ֵמרּוַח  ִסְטָרא  ְלַהאי  א  ְלַאְפָרׁשָ ָנא,  ּבְ
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ק   ּלָ ִאְסּתַ א  קּוְדׁשָ רּוַח  ּדְ ִגין  ּבְ חּוָלָקא,  ָלּה  ּוְלֵמיַהב 
א.  ְלֵעיּלָ

ׁש  א  ּובֹ  .370 ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ְבָנה  ּנִ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ְרֵאה, 
ֵמָהעֹוָלם.  ק  ּלֵ ְוִהְסּתַ ָהַאֵחר  ד  ַהּצַ ִנְכַנע  ה,  ְוַנֲעׂשָ

ְיֵדי ּוְכשֶׁ  ַעל  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְוהּוַקם  ֵמָהעֹוָלם  ק  ּלֵ ִהְסּתַ
תּוב ַויֶָּקם  ּכָ ה. ֶזהּו ׁשֶ ה, ָאז הּוַקם ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ ֹמׁשֶ

ַהּמִ  ֶאת  ה  ֵהִקים ֹמׁשֶ ׁשֶ א  ֶאּלָ ַויֶָּקם?  זֶּה  ַמה  ן.  ּכָ ׁשְ
ַויֶָּקם   ּוְלָכְך  ְלַמְעָלה.  ְלַמְעָלה  ְלִהְתַעּלֹות  אֹוָתּה 

ה. מַ  ָהָיה ָנמּוְך  ֹמׁשֶ ֶ ִקים    -ה ׁשּ ּמֵ ִמי ׁשֶ הּוא ֱהִקימֹו, ּכְ
תּוב, מֹו ֵכן ֶלָעִתיד ָלֹבא ּכָ ַפל. ּכְ ּנָ (עמוס   ֶאת ִמי ׁשֶ

וִ  ט) ת ּדָ  יד ַהּנֹוֶפֶלת.ָאִקים ֶאת ֻסּכַ

  

א,  .370 ׁשָ ַמְקּדְ י  ּבֵ ֵני  ִאְתּבְ ּדְ ִזְמָנא  ּבְ ֲחֵזי,  ְוָתא 
ִסְטָרא   ְפָייא  ִאְתּכַ ק  ְוִאְתָעִביד.  ּלָ ְוִאְסּתַ ַאֲחָרא, 

ָנא ַעל  ּכְ ַקם ַמׁשְ ק ֵמָעְלָמא, ְוִאּתְ ּלָ ֵמָעְלָמא. ְוַכד ִאְסּתַ
ְוַתּתָ  א  ְלֵעיּלָ ַקם  ִאּתְ ֵדין  ּכְ ה,  מֹׁשֶ ּדְ א. ֲהָדא הּוא ְיָדא 

א  ֶאּלָ ֶקם.  ַוּיָ ַמאי  ן.  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ה  מֹׁשֶ ֶקם  ַוּיָ ִדְכִתיב, 
לְ  ָקא  ּלְ ְלִאְסּתַ ָלּה,  אֹוִקים  א, ּדְ ּדָ ְוַעל  א.  ְלֵעיּלָ א  ֵעיּלָ

ַמאן  ּכְ אּוְקֵמיּה,  ָמִאיְך  ֲהָוה  ּדְ ַמאן  ה,  מֹׁשֶ ֶקם  ַוּיָ
ְלזִ  א,  ּדָ ַגְווָנא  ּכְ ָנִפיל.  ּדְ ְלַמאן  אֹוִקים  ָאֵתי  ּדְ ּדְ ְמָנא 

ִתיב ִוד ַהּנֹוֶפֶלת.  (עמוס ט) ּכְ ת ּדָ  ָאִקים ֶאת ֻסּכַ
תּוב .371 ה) ּכָ קּום (שם  תֹוִסיף  לֹא   ָנְפָלה 

ָרֵאל. ַמה זֶּה לֹא תֹוִסיף קּום? תּוַלת ִיׂשְ (ַמְׁשָמע   ּבְ
ְזַמן ַאֵחר ִהיא ָקָמה.  ֶׁשִּבְזַמן ַאֵחר ָקָמה) ּבִ א ׁשֶ ֶאּלָ
ֵמַעְצמָ  ָקָמה  רּוְך  ִהיא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֱהִקיָמּה  ְולֹא  ּה, 

ֲהֵרי   ׁשֶ הּוא הּוא.  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִמְצַרִים  ָגלּות  ּבְ
אֹוָתּה   ַלֲהִקיָמּה, ֵהִקים  ֵדי  ּכְ ים  ִנּסִ ה  ּמָ ּכַ ה  ְוָעׂשָ

ּלֹא  ּום ׁשֶ ֶבל הּוא לֹא ֵהִקים אֹוָתּה, ִמׁשּ ּוְבָגלּות ּבָ
ַרם ַהחֵ  ּגָ ים, ׁשֶ ה ָלֶהם ִנּסִ א ִהיא ָקָמה. ָעׂשָ ְטא, ֶאּלָ

דּות,   ּפְ ָלֶהם  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ אֹוָתם  ּכְ ַהּגֹוָלה  ֵני  ּבְ ְוָעלּו 
שֶׁ  ְתׁשּוָקתֹו  ָהְיָתה  הּוא ְולֹא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל 

ים  ָנׁשִ ֵהם  ׁשֶ ַהֵחְטא,  אֹותֹו  ַרם  ּגָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֲעֵליֶהם, 
 ָנְכִריֹּות.

  

ִתיב, .371 תּוַלת  ֹוִסיף קּום בְּ ָנְפָלה לֹא ת (עמוס ה) ּכְ
קּום. ּתֹוִסיף  לא  ַמאי  ָרֵאל,  זמנא   ִיׂשְ דחד  (משמע 

קמת) הִ  אחרא  ָקַמת.  ַאֲחָרא  ִזְמָנא  ּבְ א  ָקַמת  ֶאּלָ יא 
ָהא   ּדְ הּוא.  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָלּה  אֹוִקים  ְוָלא  ְרָמּה,  ִמּגַ
ָלּה,  אֹוִקים  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ִמְצַרִים,  ּדְ ָגלּוָתא  ּבְ

ָבֶבל  וְ  ָמא ָלּה, ּוְבָגלּוָתא ּדְ ִגין ְלַאּקָ ין, ּבְ ָמה ִנּסִ ֲעַבד ּכַ
ָלא ֲעַבד לוֹ  ִגין ּדְ ָגִרים  הּוא ָלא אֹוִקים ָלּה, ּבְ ים, ּדְ ן ִנּסִ

ָלא   ִאיּנּון ּדְ ֵני ּגֹוָלה, ּכְ א ִהיא ָקַמת. ּוְסִליקּו ּבְ חֹוָבה, ֶאּלָ
יאּוְבּתָ  רֹוָקא, ְוָלא ֲהָוה ּתִ ִריְך  ֲהָוה לֹון ּפָ א ּבְ א ְדקּוְדׁשָ

חֹוָבא, ַההּוא  ָגַרם  ּדְ ִגין  ּבְ ָעַלְייהּו,  ר''מ   הּוא  (דף 
ים ָנְכִרּיוֹ  ע''א) ִאיּנּון ָנׁשִ  ת. ּדְ

ֶאת   .372 הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֵהִקים  לֹא  ְוָלֵכן 
ּוְגבּורֹות  ים  ִנּסִ ָלֶהם  ה  ָעׂשָ ְולֹא  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ

ָראוּ  אֹותֹו ְזַמן ּכָ י. ֲאָבל ֶלָעִתיד ָלֹבא, לֹא תֹוִסיף  ּבְ
דֹוׁש   א ַהּקָ תּוב. לֹא תֹוִסיף קּום ֵמַעְצָמּה, ֶאּלָ קּום ּכָ

רּוְך הּוא ָיִקים אֹוָתהּ  ת ּבָ תּוב ָאִקים ֶאת ֻסּכַ ּכָ ׁשֶ  ,
ִויד ַהּנֹוֶפֶלת. ְוָכתּוב ם   (ירמיה ל) ּדָ ִוד ַמְלּכָ ְוֵאת ּדָ

ךְ  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ָלֶהם.  ָאִקים  ר  ַויֶָּקם  ֲאׁשֶ אן,  ּכָ תּוב  ּכָ  
ן. ַויֶָּקם ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ ה ְוגֹו'.  ֹמׁשֶ  ֹמׁשֶ

  

ָלּה  .372 אֹוִקים  ָלא  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ א,  ּדָ ְוַעל 
ַההּוא  ין ּוְגבּוָראן ּבְ ָרֵאל, ְוָלא ָעֵבד ָלּה ִנּסִ ִלְכְנֶסת ִיׂשְ

ָאֵתי, לֹ  ְדָקא ֵיאֹות. ֲאָבל ְלִזְמָנא ּדְ א תֹוִסיף קּום ִזְמָנא ּכְ
ִריךְ  א ּבְ א קּוְדׁשָ ְרָמּה, ֶאּלָ ִתיב, ָלא ּתֹוִסיף, קּום ִמּגַ   ּכְ

ִוד ַהּנֹוֶפֶלת.   ת ּדָ יב ָאִקים ֶאת סּוּכַ ְכּתִ הּוא יֹוִקים ָלּה, ּדִ
ר ָאִקים ָלֶהם.  (ירמיה ל) ּוְכִתיב ם ֲאׁשֶ ִוד ַמְלּכָ ְוֵאת ּדָ

ֶקם מֹׁשֶ  ִתיב ָהָכא, ַוּיָ ְך ּכְ ֶקם ּוְבִגין ּכַ ן. ַוּיָ ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ
ה ְוגֹו'.  מֹׁשֶ
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הֵ  .373 ה  ּמֹׁשֶ ׁשֶ ּכְ ּוְרֵאה,  ן, ּבֹא  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ִקים 
ָהֶעְליֹון  ן  ּכָ ׁשְ ְוַהּמִ ִעּמֹו,  ַאֵחר  ן  ּכָ ִמׁשְ הּוַקם 

ן ָהֶעְליֹון  (ִּכֵּבד) ֵהִקים ּכָ ׁשְ ַהּמִ ּום ׁשֶ ְוָסַעד ַהּכֹל, ִמׁשּ
לְ  הּוא  ְוָגנּוז  ר  ַאֵחר  ִנְסּתָ ן  ּכָ ּוִמׁשְ ְלַמְעָלה,  ַמְעָלה 

ְועֹוֵמד ה  ְלַמּטָ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ַעל  (ִעּמֹו.   יוָעלָ   הּוַקם 
ְלַמְעָלה   ְוָגנּוז  ֶׁשִּנְסָּתר  ַההּוא  ָהֶעְליֹון  ְוַהִּמְׁשָּכן 
ְלַמְעָלה, ֵהִקים ְוָסַעד ַהֹּכל. ְוַהִּמְׁשָּכן ָהַאֵחר ַההּוא  

כֹחֹו   ְּלַמָּטה עֹוֵמד ָעָליו)הּוַקם ַעל ְיֵדי ַהִּמְׁשָּכן ׁשֶ  ּבְ
וּ  ַהּכֹל.  ַעל  ָהֶעְליֹון  ן  ּכָ ִמׁשְ ל אֹותֹו  הּוַקם ׁשֶ ׁשֶ ְכמֹו 

ְך ְלַמְעָלה ַעל   ה, ַאף ּכָ ה ַעל ַיד ֹמׁשֶ ַמּטָ ּלְ ן ׁשֶ ּכָ ׁשְ ַהּמִ
ה ֹמׁשֶ ָנה  ּבָ ׁשֶ אֹותֹו  ֹמֶׁשה) ְיֵדי  ֶׁשל  ִין (ַּדְרָּגה  ִמּנַ  .

תּוב ַויֶָּקם מֹ  ּכָ ְוָקא, ָלנּו? ׁשֶ ן. ֶאת ּדַ ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ ׁשֶ
ִנְתְק לְ  נֹות  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֵני  ְ ׁשּ ׁשֶ סֹוד  (הּוְקמּו) נוּ ַהְראֹות  ּבְ

ה.  ל ֹמׁשֶ  ׁשֶ

  

ַקם  .373 ָנא, ִאּתְ ּכְ ה ְלַמׁשְ ד אֹוִקים ֵליּה מֹׁשֶ א ֲחֵזי, ּכַ ּתָ
אֹוִקים ָאה,  ִעּלָ ָנא  ּכְ ּוַמׁשְ יּה.  ִעּמֵ ַאֲחָרא  ָנא  ּכְ (נ''א   ַמׁשְ

ָאה, ָסִתים ְוָגִניז   וקיר)א ָנא ִעּלָ ּכְ ַמׁשְ ִגין ּדְ א, ּבְ ְוָסִעיד ּכֹּלָ
לְ  ַעל ִאיהּו  ַקם  ִאּתְ ַאֲחָרא  ָנא  ּכְ ּוַמׁשְ א.  ְלֵעיּלָ א  ֵעיּלָ

יּה, יָמא ָעּלֵ א ְוַקּיְ ְלַתּתָ ָנא ּדִ ּכְ (ס''א עמיה. ומשכנא   ַמׁשְ
עילאה ההוא דסתים וגניז לעילא לעילא אוקים וסעיד 

כנא אחרא ההוא אתקם על ידא דמשכנא  כלא. ומש
ָנא דלתתא קיימא עליה) ּכְ ַההּוא ַמׁשְ ֵחיָלא ּדְ ָאה   ּבְ ִעּלָ

ְיָדא   א ַעל  ְלַתּתָ ּדִ ָנא  ּכְ ַמׁשְ ַקם  ִאּתְ ּדְ ה  ְוַכּמָ א.  ּכֹּלָ ַעל 
ֵני   ְדּבָ ַההּוא  ּדְ ְיֵדי  ַעל  א,  ְלֵעיּלָ ָהִכי  אּוף  ה,  מֹׁשֶ ּדְ

ה מֹׁשֶ ְמָנלָ (נ''א דרגא דמשה) ּדְ כְ .  ּדִ ה  ן.  מֹׁשֶ ֶקם  ַוּיָ יב,  ּתִ
ּדִ  ָאה  ְלִאְתֲחּזָ ְייָקא,  ּדַ ֶאת  ן.  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ִנין ֶאת  ּכְ ַמׁשְ ְתֵרי 

ָקנוּ  ה ִאּתְ מֹׁשֶ ָרָזא ּדְ  . (נ''א אתקמו) ּבְ
ַהּכֹל  .374 ֲהֵרי  ה?  ֹמׁשֶ ַויֶָּקם  ְוִכי  יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ָאַמר 

שֶׁ  א ּכְ ן, ְוִקיָמה ֵאיָנּה ֶאּלָ ּקֵ ָלם  ֶטֶרם ִהְתּתַ ַהּכֹל ִנׁשְ
י  ַרּבִ ָאַמר  ַויֶָּקם?  זֶּה  ַמה  ֵאיָברֹו.  ּבְ ֵאיָבר  ְוִנְכָנס 

ן.  ִיצְ  ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ ה ְצָדִדים ֵהִקים ֹמׁשֶ לֹׁשָ ׁשְ ָחק, ּבִ
ֶאת  ן  ּתֵ ַויִּ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ה  ֹמׁשֶ ַויֶָּקם  תּוב?  ּכָ ַמה 

ת ַהצְּ  לֹׁשֶ ׁשְ יו. ּבִ ם ֶאת ְקָרׁשָ לּו ֲאָדָניו, ַויָּׂשֶ ָדִדים ַהּלָ
ָדִדים   ַהּצְ ת  לֹׁשֶ ּוִבׁשְ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ה  ֹמׁשֶ ֵהִקים 

לוּ  ד ָהַאֵחר. ּוְלָכְך,   ַהּלָ ן ְוִנְכַנע ַהּצַ ּכָ ׁשְ ה ַהּמִ ִהְתַעּלָ
ד ָהַאֵחר.  ד ַהזֶּה, ִנְכַנע ַהּצַ ה ֵהִקים ֶאת ַהּצַ ּמֹׁשֶ ׁשֶ ּכְ

ה ֱהִקימֹו ְולֹא ַאֵחר. ְך ֹמׁשֶ ּום ּכָ  ִמׁשּ

  

א ַעד  .374 ה, ְוָהא ּכֹּלָ ֶקם מֹׁשֶ ַוּיָ ְוִכי  יֹוֵסי,  י  ָאַמר ִרּבִ
וְ  ן,  ּקַ ִאְתּתָ ִלים ָלא  ּתְ ִאׁשְ ד  ּכַ א  ֶאּלָ ִאיהּו  ָלאו  ִקיָמה 

י  ִרּבִ ֶקם. ָאַמר  ַוּיָ ְייֵפיּה, ַמאי  ׁשַ ּבְ ְייָפא  ׁשַ ְוָעאל  א,  ּכֹּלָ
ָנא,   ּכְ ַמׁשְ ַית  ה  מֹׁשֶ אֹוִקים  ִסְטִרין  ְתַלת  ּבִ ַמה ִיְצָחק, 

ם  ׂשֶ ן ֶאת ֲאָדָניו, ַוּיָ ן, ַוִיּתֵ ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ ֶקם מֹׁשֶ ִתיב ַוּיָ ּכְ
ַית    ֶאת ה  מֹׁשֶ אֹוִקים  ִסְטֵרי,  ַלת  ּתְ ָהִני  ּבְ יו.  ְקָרׁשָ

ָנא.   ּכְ ַמׁשְ ק  ּלָ ִאְסּתַ ִסְטֵרי,  ַלת  ּתְ ּוְבָהֵני  ָנא.  ּכְ ַמׁשְ
ד ּכַ ָזָרה,  וֲעבֹוָדה  ַאֲחָרא.  ִסְטָרא  ְפָייא  אֹוִקים   ְוִאְתּכַ

ִגין   ּבְ ַאֲחָרא.  ִסְטָרא  ְפָייא  ִאְתּכַ ִסְטָרא,  ְלַהאי  ה  מֹׁשֶ
ְך מֹׁשֶ   ה אֹוִקים ֵליּה ְוָלא ַאֲחָרא.ּכָ

ן אֶ  .375 ּתֵ תּוב ַויִּ אֹוָתּה ּבֹא ּוְרֵאה, ּכָ ת ֲאָדָניו. ּבְ
ִעים   ְוַאְרּבָ קֹומֹו,  ִמּמְ ָסָמֵא''ל  ֲעַזע  ִהְזּדַ ָעה  ׁשָ

ִעּמֹו,   ׁשֶ בֹות  ְרָסאֹות  ֶמְרּכָ ּפַ ֵמאֹות  ע  ַאְרּבַ ּוָבַרח 
אֹוָתם  ה  ֹמׁשֶ ִהְכִניס  ֶהָעָפר.  ֶנֶקב  ֵסֶתר  ְלתֹוְך 

וְ  אֹוָתם  ָהַעּמּוִדים,  ְוָאז  ַהזֶּה,  ד  ַהּצַ ִהְתַחזֵּק 
ד ָהַאֵחר ָנְפלּו ְוִהְתַרּפּו. ָהַעּמּוִד  ל ַהּצַ  ים ׁשֶ

  

ַהִהי .375 ן ֶאת ֲאָדָניו, ּבְ ַוִיּתֵ ִתיב  א ֲחֵזי, ּכְ ֲעָתא  ּתָ א ׁשַ
ְעָזע ָסָמֵא''ל ֵמַאְתִריּה, ְואַ  יּה, ִאְזּדַ ִעּמֵ ִעין ְרִתיִכין ּדְ ְרּבְ

ַעְפָר  א ּדְ נּוְקּבָ ְרֵסי, ּגֹו ְטִסירּו ּדְ ע ֵמָאה ּפַ א. ְוָעַרק ַאְרּבַ
ֵדין  ּכְ א,  ּדָ ִסְטָרא  ִקיף  ְוִאּתָ ִאיּנּון ַסְמִכין,  ה  ָאִעיל מֹׁשֶ

ִסְטָרא ַאחֲ   ָרא, ָנְפלּו ְוִאְתְרפּו. ִאיּנּון ַסְמִכין ּדְ
ת   .376 ֻסּכַ ֶאת  ָאִקים  ַההּוא  יֹּום  ּבַ ְוָאַמר,  ַתח  ּפָ

יֹּום  ּבַ ַההּוא?  יֹּום  ּבַ זֶּה  ַמה  ְוגֹו'.  ַהּנֹוֶפֶלת  ִויד  ּדָ
ַהקָּ  עֹוָלם ְוִיְפקֹד ַעל  ׁשֶ ה ִדין ּבָ רּוְך הּוא ַיֲעׂשֶ דֹוׁש ּבָ

אֵ  ֲהֵרי  ׁשֶ יֶהם.  ַמֲעׂשֵ ּכְ ָהעֹוָלם  ֵעי  ִקיָמה ִרׁשְ ין 

  
ִוד   .376 ּדָ ת  ֻסּכַ ֶאת  ָאִקים  ַההּוא  יֹום  ּבַ ְוָאַמר,  ַתח  ּפָ

יֹום ִריְך    ַהּנֹוֶפֶלת ְוגֹו', ַמאי ּבַ א ּבְ קּוְדׁשָ יֹוָמא ּדְ ַההּוא. ּבְ
יֵבי ָעלְ  ַחּיָ ְוִיְפקֹוד ַעל  ָעְלָמא,  ּבְ יָנא  ּדִ יד  ַיְעּבִ ָמא הּוא 

ָרֵאל  ִיׂשְ ִלְכֶנֶסת  ִקיָמה  ֵלית  ָהא  ּדְ עֹוָבֵדיהֹון.  ּכְ
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ֵעי   ִרׁשְ אֹוָתם  ׁשֶ עֹוד  ּבְ ֶהָעָפר  ִמן  ָרֵאל  ִיׂשְ ִלְכֶנֶסת 
ָרֵאל ַיַעְמדּו ָבעֹוָלם. ַמה תּוב ְלַמְעָלה?  ִיׂשְ (עמוס   ּכָ

ּכֹ  ט) ָימּותּו  ֶחֶרב  לֹא  ּבַ ָהֹאְמִרים  י  ַעּמִ ֵאי  ַחּטָ ל 
תּוב ַאֲחָריו?  ֲעֵדינּו ָהָרָעה. ַמה ּכָ ּבַ ים  יׁש ְוַתְקּדִ ַתּגִ

יּ  ִויד ַהּנֹוֶפֶלת ְוגֹו'. ּבַ ת ּדָ  ֹום ַההּוא ָאִקים ֶאת ֻסּכַ

יִבין   ַחּיָ ִאיּנּון  ּדְ עֹוד  ּבְ ְיקּומּון ֵמַעְפָרא,  ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ
ִתיב   ָעְלָמא. ַמה ּכְ א,ּבְ ֶחֶרב ָימּותּו   (עמוס ט) ְלֵעיּלָ ּבַ

ֲעֵדנוּ  ּבַ ים  ְוַתְקּדִ ַתִגיׁש  י ָהאֹוְמִרים לא  ַעּמִ ֵאי  ֲחּטָ  ּכֹל 
ֶאת   ָאִקים  ַההּוא  יֹום  ּבַ ְתֵריּה,  ּבַ ִתיב  ּכְ ַמה  ָהָרָעה. 

ִוד ַהּנֹוֶפֶלת ת ּדָ  ְוגֹו'.  ֻסּכַ
ְרֵציהֶ  .377 ּפִ ֶאת  ְלִהְתּבֹוֵנן.  יֵׁש  ַהזֶּה  סּוק  ּפָ ן?!  ּבַ

ַוֲהִרסָֹתיו?!   ִלְהיֹות.  ָצִריְך  ָהָיה  ְרָצּה  ּפִ ֶאת 
א   ֶאּלָ ִלְהיֹות.  ָצִריְך  ָהָיה  י ֶאת ַוֲהִריסֹוֶתיָה  ְוָגַדְרּתִ

ֶחֶרב   תּוב ּבַ ּכָ ִעים, ׁשֶ י? ֵמאֹוָתם ָהְרׁשָ ְרֵציֶהן, ִמּמִ ּפִ
עַ  ֵאי  ַחּטָ ּכֹל  ְפָרצֹות  ָימּותּו  ַיֲעׂשּו  ָאז  ֲהֵרי  ׁשֶ י,  ּמִ

ָר  ִיׂשְ ְרֵציֶהן ַוֲהִרסָֹתיו  ּבְ י ֶאת ּפִ ֵאל. ְוַעל ֶזה, ְוָגַדְרּתִ
שֶׁ  ֲהִריסֹוָתיו  ִמי?  ל  ׁשֶ ַוֲהִרסָֹתיו,  ת  ָאִקים.  ֻסּכַ ל 

ִוד. ְתַחזֶֶּקת ַמְלכּות  (ִמִּמי? ִמָּדִוד) ּדָ ּמִ ׁשֶ ּכְ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ה   דֹוׁשָ ַהּקְ ְלכּות  ַהּמַ ית  ִנְרּפֵ ָאז  עֹוָלם,  ּבָ ָעה  ָהְרׁשָ

ן  ַהזֹּו, ְוסֻ  ּה, ְוַעל ּכֵ ּלָ ְנָין ׁשֶ ִוד סֹוֶתֶרת ֶאת ַהּבִ ת ּדָ ּכַ
 ַוֲהִרסָֹתיו ָאִקים. 

  

ְלאִ  .377 ִאית  ְקָרא  יהּ ַהאי  ּבֵ ָלא  ּכְ ֶאת   (עמוס) ,ְסּתַ
ַוֲהִריסֹוָתיו,  ֵליּה.  ֵעי  ִמּבָ ְרָצּה  ּפִ ֶאת  ְרֵציֶהן,  ּפִ
ְרֵציֶהן  ּפִ ֶאת  י  ְוָגַדְרּתִ א  ֶאּלָ ֵליּה.  ֵעי  ִמּבָ ַוֲהִריסֹוֶתיָה 
ֵאי  ֶחֶרב ָימּותּו ּכֹל ַחּטָ יב ּבַ ְכּתִ יִבין, ּדִ אן, ֵמִאיּנּון ַחּיָ ִמּמַ

ֵדין ּכְ ָהא  ּדְ י,  ִיׂשְ   ַעּמִ ּבְ ְרָצן  ּפִ א  ִיְתֲעִביד  ּדָ ְוַעל  ָרֵאל, 
ֲהִריסֹוָתיו   ָאִקים,  ַוֲהִריסֹוָתיו  ְרֵציֶהן.  ּפִ ֶאת  י  ְוָגַדְרּתִ

ִוד. ּדָ ת  סּוּכַ ּדְ ֲהִריסֹוָתיו  ַמאן,  מדוד) ּדְ ִגין,   (ממאן  ּבְ
ֵדין ַהאי ַמְלכּו   ָעְלָמא, ּכְ יָבא ּבְ ַקף ַמְלכּו ַחּיָ ַכד ִאּתָ ּדְ

ִאְת  א  יׁשָ ַאְס ַקּדִ ִוד  ּדָ ת  ְוֻסּכַ יֵליּה, ַרֵפי,  ּדִ ְנָייָנא  ּבִ יר  ּתִ
א ַוֲהִריסֹוָתיו ָאִקים.  ְוַעל ּדָ

ִמְתַחזֵּק   .378 זֶּה  ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ ִנינּו,  ׁשָ ֲהֵרי  ֶזה    -ׁשֶ
ה. ֶזה ָמֵלא   ֵני ֵכן ַעד ַהיֹּום    -ִמְתַרּפֶ ְוֶזה ָחֵרב. ּוִמּפְ

ִמְתַחזֶֶּקת ָעה  ַהִרׁשְ ַמְלכּות  ַההּוא ַההּוא  יֹּום  ּבַ  .
ְלזֹו   ִיְתַחזֵּק הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ אֹוָתּה  ְוָיִקים 

ָאִקים,   ַוֲהִרסָֹתיו  ֶזה  ְוַעל  ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ְלכּות  ַהּמַ
יֵמי עֹוָלם?  יֵמי עֹוָלם, ַמה זֶּה ּוְבִניִתיָה ּכִ ּוְבִניִתיָה ּכִ

תּוב ּכָ ׁשֶ ל) ַהְינּו  כְּ  (ישעיה  ָבָנה  ַהּלְ אֹור  אֹור  ְוָהָיה 
ה ְוגֹו'.   ַהַחּמָ

  

ַקף, ַהאי ִאְתַרֵפי.  .378 ַהאי ִאּתָ ל ִזְמָנא ּדְ ֵניָנן, ּכָ ָהא ּתָ ּדְ
יֹוָמא,  ַההּוא  ַעד  ְך,  ּכָ ּוְבִגין  ָחְרָבה.  ְוָדא  ַמְלָיא,  א  ּדָ
ְויֹוִקים ָלּה  ַקף  ִיּתָ ַההּוא יֹוָמא,  ִיְתַקף. ּבְ יָבא  ַחּיָ ַמְלכּו 

ְלהַ  הּוא,  ִריְך  ּבְ א  ְועַ קּוְדׁשָ א.  יׁשָ ַקּדִ ַמְלכּו  א  אי  ּדָ ל 
יֵמי עֹוָלם, ַמאי ּוְבִניִתיָה   ַוֲהִריסֹוָתיו ָאִקים. ּוְבִניִתיָה ּכִ

יב, ְכּתִ ּדִ ַהְיינּו  עֹוָלם.  יֵמי  ל) ּכִ אֹור  (ישעיה  ְוָהָיה 
ה ְוגֹו'. אֹור ַהַחּמָ ָבָנה ּכְ  ַהּלְ

ה ֵהִקים  .379 ּמָ ן. ּבַ ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ אֹותֹו? ַויֶָּקם ֹמׁשֶ
ן ּתֵ ַויִּ תּוב  ּכָ ָהַעּמּוִדים   ׁשֶ אֹוָתם  ְוָנַתן  ֲאָדָניו,  ֶאת 

אֹוָתם   ֶהם  ּבָ ּוְלסֹוֵבב  ֲעֵליֶהם  ְלָהִקים  יו  ְחּתָ ּתַ ׁשֶ
ָהַעּמּוִדים  אֹוָתם  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָתִחים,  ּפְ ל  ׁשֶ יִרים  ַהּצִ
ן? ִחזֵּק  ּתֵ ה ַויִּ יָפם. ָלּמָ יֶהם ֵהם ָהֲעִמיָדה ְלַהּקִ ְחּתֵ ּתַ ׁשֶ

כֹחֹו.   ָעה הּוְסרּו אֹוָתם ְוִהְתִקין אֹוָתם ּבְ אֹוָתּה ׁשָ ּבְ
ד ָהַאֵחר. ל ַהּצַ  ַהּתֹוְמִכים ָהֲאֵחִרים ׁשֶ

  

לט) .379 ַמאי  (שמות  ּבְ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ה  מֹׁשֶ ֶקם  ַוּיָ
ן ֶאת ֲאָדָניו ְוָיַהב ִאיּנּון ַסְמִכין  יב ַוִיּתֵ ְכּתִ אֹוִקים ֵליּה. ּדִ

לְ  ְתחֹוֵתיּה,  ִאיּנּון ּדִ הּו  ּבְ ּוְלַאְסֲחָרא  ָעַלְייהּו,  יָמא  ַקּיְ
ְתחֹוַתְייהּו, ִאי ִאיּנּון ַסְמִכין ּדִ ִגין ּדְ ִפְתִחין. ּבְ ּנּון ִציִרים ּדְ

לֹון  ְוַאְתִקין  ַאְתִקיף  ן.  ַוִיּתֵ ֲאַמאי  ְלַאְסֲחָרא.  ִקיּוָמא 
יּו ִאיּנּון ַסְמִכין   ֲעָתא ַאְעּדִ ַהִהיא ׁשַ תּוְקפֹוי. ּבְ ַאֲחָרִנין  ּבְ

ִסְטָרא ַאֲחָרא.  ּדְ
תּוב .380 ּכָ ּוְרֵאה,  קלז) ּבֹא  ה'   (תהלים  ְזכֹר 

ם ָהֹאְמִר  ָלִ ים ָערּו ָערּו ַעד  ִלְבֵני ֱאדֹום ֶאת יֹום ְירּוׁשָ
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָעִתיד  ן  ּכֵ ְוַעל  ּה.  ּבָ ַהְיסֹוד 

  
ִתיב .380 ּכְ ֲחֵזי,  א  קלז) ּתָ ִלְבִני   (תהלים  ְיָי'  ְזכֹור 

ַל ם ָהאֹוְמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד    ֱאדֹום ֶאת יֹום ְירּוׁשָ
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ִמיסֹוד ַלִים  ְירּוׁשָ ל  ׁשֶ ְיסֹודֹוֶתיָה  ֶאת  ֹות  ִלְבנֹות 
יִרים,   ַסּפִ ֵהם?  ּוִמי  ַהּכֹל,  ַעל  ְלטּו  ׁשְ יִּ ׁשֶ ֲאֵחִרים 

תּוב ּכָ נד) ׁשֶ ֵאּלוּ  (ישעיה  ׁשֶ יִרים,  ּפִ ּסַ ּבַ יְך    ִויַסְדּתִ
ֵאין  ֵהם ַהְיסֹודֹות ְוַהּתֹוְמִכים ַהֲחָזִקים ְוָהֶעְליֹוִנים ׁשֶ
ָהֲאָבִנים   י  ּכִ ַעם?  ַהּטַ ָמה  ִראׁשֹוָנה.  ּבָ ה  ֻחְלׁשָ ֶהם  ּבָ

ים  ָהִר  ָאר ָהַעּמִ אׁשֹונֹות ֵמאֹוָתם ַהְיסֹודֹות, ָיְכלּו ׁשְ
ֶהם אֹור  ֵאין ּבָ ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ לֹט ֲעֵליֶהם. ָמה ַהּטַ ִלׁשְ

ִמּתֹוְך  ֶעְלי ְמִאיִרים  ִיְהיּו  ה  ֵאּלֶ ֲאָבל  ָראּוי.  ּכָ ֹון 
ּלֹא   ׁשֶ הֹומֹות,  תֹוְך ַהּתְ ּבְ עֹות  ּקָ ּוְמׁשֻ ָהאֹור ָהֶעְליֹון 

יִָּאירּו  ְיכֹוִלים ִלשְׁ  יִרים ׁשֶ ּפִ לֹט ֲעֵליֶהם. ְוֵאּלּו ֵהם ַהּסַ
ה, ּוְלַמּטָ ּתֹאַמר) ְלַמְעָלה  אֹותֹו   (ְוִאם  ּבְ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

ה. ְזַמן יִ   ּתֹוֵסף אֹור ֶעְליֹון ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ

ְוַעל   ה.  ְיסֹוֵדי  ּבָ ְלִמְבֵני  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ין  ַזּמִ א  ּדָ
ַל ם, ִמיְ  א. ּוַמאן ְירּוׁשָ ְלטּון ַעל ּכֹּלָ ִיׁשְ סֹוִדין ַאֲחָרִנין, ּדְ

יב, ְכּתִ ּדִ יִרין.  ַסּפִ נד) ִאיּנּון.  יְך  (ישעיה  ִויַסְדּתִ
יִרים, ּדְ  ּפִ ּסַ ין ִאיּנּון ְיסֹוִדין, ְוסַ ּבַ ִאין,  ִאּלֵ יִפין ְוִעּלָ ּקִ ְמִכין ּתַ

ִגין ּבְ ַטֲעָמא.  ַמאי  ַקְדָמֵאי.  ּכְ ֲחִליׁשּו  ְלהּו  ֵלית    ּדְ
ֲאָבִנין ָיִכילּו   (דף ר''מ ע''ב) ּדְ ְיסֹוֵדי,  ֵמִאיּנּון  ַקְדָמִאין 

ִגין ּדְ  ַלט ָעַלְייהּו. ַמאי ַטֲעָמא. ּבְ ין ְלִמׁשְ ַאר ַעּמִ ֵלית  ׁשְ
ְיהֹון  ין,  ִאּלֵ ֲאָבל  ֵיאֹות.  ְדָקא  ּכְ ָאה,  ִעּלָ ְנִהירּו  הּו  ּבְ

ָאה,  ִעּלָ ְנִהירּו  ּגוֹ   ְנִהיִרין ִמּגֹו  ָעאן  ּקְ ָלא ּוְמׁשַ הֹוֵמי, ּדְ  ּתְ
ִיְנֲהרּון   יִרין, ּדְ ין ִאיּנּון ַסּפִ ָטָאה ָעַלְייהּו. ְוִאּלֵ ּלְ ַיְכִלין ְלׁשַ

א. ְוַתּתָ א  תימא) ְלֵעיּלָ ִזְמָנא, בְּ  (ואי  ְבַההּוא  ּדִ ִגין 
א.  א ְוַתּתָ ָאה, ְלֵעיּלָ  ִיּתֹוַסף ְנִהירּו ִעּלָ

ִראׁשוֹ  .381 ְיסֹודֹות  אֹוָתם  ׁשֶ ּתֹאַמר  ִנים  ְוִאם 
תּוב ּכָ ֲהֵרי  לּו,  ּטְ יץ   (שם) ִיְתּבַ ַמְרּבִ ָאֹנִכי  ִהּנֵה 

ּפוּ  בּור. ַמה זֶּה ּבַ ָ ן ַהׁשּ יץ ְלַתּקֵ ּפּוְך ֲאָבַנִיְך. ַמְרּבִ ְך?  ּבַ
ּנֱֶאַמר, ׁשֶ מֹו  ט)-(מלכים  ּכְ ֵעיֶניָה.   ב  ּפּוְך  ּבַ ם  ׂשֶ ַוּתָ

זֶ  ל  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ָמה  ּפּוְך.  ְקָראֹות  ּנִ ׁשֶ ֲאָבִנים  ה? יֵׁש 
ן ָלַדַעת   י ֶאְלָעָזר, סֹוד הּוא, ְוסֹוד ֶזה ִנּתָ ָאַמר ַרּבִ

ֶדה. ָ  ְלקֹוְצֵרי ַהׂשּ

  

ַקְדָמאֵ  .381 ְיסֹוֵדי  ִאיּנּון  יָמא  ּתֵ ָהא ְוִאי  לּון.  ִיְתַבּטְ י, 
ִתיב נד) ּכְ ֲאָבַנִיְך.  (ישעיה  ּפּוְך  ּבַ יץ  ַמְרּבִ ָאנִֹכי  ה  ִהּנֵ

מַ  ִביָרא.  ּתְ ְלַאְתְקָנא  יץ  ְדַאּתְ  ַמְרּבִ ָמה  ּכְ ּפּוְך.  ּבַ אי 
ִאית   (מלכים ב ט) ָאֵמר ֲאָבִנים  ֵעיֶניָה.  ּפּוְך  ּבַ ם  ׂשֶ ַוּתָ

ִאְקרּון ּפּוְך. ַמאי ַטֲעָמא ַהאי. אָ  י ֶאְלָעָזר ָרָזא  ּדְ ַמר ִרּבִ
א ִלְמַחְצֵדי ַחְקָלא ִאְתְייִהיב ְלִמנְ  ע. ִאיהּו, ְוָרָזא ּדָ  ּדַ

ֲאָבנִ  .382 אֹוָתן  ּוְרֵאה,  ִציֹּון  ּבֹא  ְיסֹודֹות  ל  ׁשֶ ים 
ָאר   ׁשְ ֲעֵליֶהם  ְלטּו  ָ ׁשּ ׁשֶ לֹוםן  ְוׁשָ ַחס  ַלִים,  ִוירּוׁשָ

ְר  ְרפּו אֹוָתם ְולֹא ִנׂשְ ים, ְולֹא ׂשָ ם ָהַעּמִ ּלָ א ּכֻ פּו, ֶאּלָ
ְוָכל אֹוָתם   אֹוָתם,  ַנז  ּגָ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ִנְגְנזּו, 

דֹוׁש ִנְגְנז ִית ַהּקָ ּו, ְולֹא ָאַבד ֵמֶהם ֲאִפּלּו  ְיסֹודֹות ַהּבַ
ֶאת   ְוָיִקים  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ יֲַּחזֹר  ּוְכׁשֶ ֶאָחד. 

ַהיְ  אֹוָתם  ְמקֹוָמּה,  ַעל  ַלִים  ל ְירּוׁשָ ׁשֶ סֹודֹות 
לֹט   ַיְחְזרּו ִלְמקֹוָמם ְולֹא ִתׁשְ ָהֲאָבִנים ָהִראׁשֹונֹות 

ֶהם ַעִין ַאֶחֶרת אָ (ָרָעה) ּבָ ָרט ִלְזַמן ׁשֶ ָדם ִיְכחֹל , ּפְ
ּנּו, ְוָאז  א ֶאת ֵעיָניו ִמּמֶ אֹותֹו ַהּפּוְך ִויַמּלֵ ֶאת ֵעינֹו ּבְ

ְירוּ  ל  ׁשֶ ְוַהְיסֹודֹות  ָהֲאָבִנים  ל  ּכָ ֶאת  ַלִים ִיְרֶאה  ׁשָ
ָאר  ׁשְ ָבֶהם  ְלטּו  ׁשָ ּלֹא  ׁשֶ ְמקֹוָמם,  ַעל  ִנים  ְמֻתּקָ

ְוָכל אֹוָתן ֲאָבִנים ְיָקרֹות ָהֲאֵחרֹות, ְוכָ  ים.  ל ָהַעּמִ
ם עֹוְמִדים ַעל ְמקֹוָמם.  ּלָ ְנְיֵני ָהֲאָבִנים, ּכֻ  אֹוָתם ּבִ

  

לַ  .382 ְיסֹוֵדי ִצּיֹון ִוְירּוׁשָ א ֲחֵזי, ִאיּנּון ֲאָבִנין ּדִ ם, ַחס  ּתָ
ין, ְולָ  ַאר ַעּמִ ִליטּו ָעַלְייהּו ׁשְ ׁשְ לֹום ּדִ א אֹוְקדּו לֹון, ְוׁשָ

א   ִניזּו, ְוָגִניז לֹון קּוְדׁשָ הּו ִאְתּגְ ּלְ א ּכֻ ְוָלא ִאּתֹוְקדּון, ֶאּלָ
בֵּ  ְיסֹוֵדי  ִאיּנּון  ְוָכל  הּוא,  ִריְך  הּו ּבְ ּלְ ּכֻ א  יׁשָ ַקּדִ יָתא 

ִניזּו, ְוָלא ִאְתֲאִבידוּ  ר   ִאְתּגְ ְייהּו ֲאִפיּלּו ַחד. ְוַכד ֶיְהּדַ ִמּנַ
ִריךְ  א ּבְ ַלם ַעל ַאְתֵריּה,    קּוְדׁשָ הּוא ְויֹוִקים ָלּה ִלְירּוׁשָ

ְוָלא  ְלַאְתַרְייהּו,  ָיַהְדרּון  ַקְדָמֵאי,  ֲאָבִנין  ְיסֹוֵדי  ִאיּנּון 
בְּ  ִליט  ַאֲחָראַיׁשְ ֵעיָנא  בישא) הּו  ִזְמָנא (נ''א  ּבְ ר  ּבַ  ,
בַּ  ִיְכחֹול  ּפוּ ּדְ ַההּוא  ּבְ ֵעינֹוי  ָנׁש  ֵעיֵניּה ר  ְוִיְמֵלי  ָכא, 

ם,   ַל  ְירּוׁשָ ְיסֹוֵדי  ְוָכל  ֲאָבִנין  ל  ּכָ ֶיֱחֵמי  ּוְכֵדין  יּה,  ִמּנֵ
ין,   ַעּמִ ַאר  ׁשְ הּו  ּבְ ִליטּו  ׁשָ ָלא  ּדְ ַאְתַרְייהּו,  ַעל  ָנן  ְמֻתּקְ

ְנָייִני ֲאָבִנין, ָכל ִאיּנּון ֲאָבִנין ְיָקִרין ַאֲחָרִנין, ְוָכל ִאיּנּון בִּ וְ 
הּו ַקְייֵמי ַעל ִקיּוַמְייהּו. ּלְ  ּכֻ
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נב) ְוָאז, .383 ׁשּוב   (ישעיה  ּבְ ִיְראּו  ַעִין  ּבְ ַעִין  י  ּכִ
ָעֶליָה  ְלטּו  ָ ׁשּ ׁשֶ ּכְ א  ֶאּלָ ׁשּוב ה'?  ּבְ זֶּה  ַמה  ִציֹּון.  ה' 
אֹוָתּה   ֶהֱעָלה  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ים,  ָהַעּמִ ָאר  ׁשְ

וּ  ִלְמקֹוָמּה, ְלַמְעָלה,  ה  ַיֲחִזיֶרּנָ הּוא  ַמן  ַהזְּ ְבאֹותֹו 
תּוב ּכָ ׁשּוב ה' ִציּ  (שם) ׁשֶ אי. ּבְ ׁשּוב ה' ַוּדַ  ֹון. ּבְ

  

נב) ּוְכֵדין .383 ְיָי'   (ישעיה  ׁשּוב  ּבְ ִיְראּו  ַעִין  ּבְ ַעִין  י  ּכִ
ין,   ַאר ַעּמִ ִליטּו ָעָלּה ׁשְ ד ׁשְ א ּכַ ׁשּוב ְיָי'. ֶאּלָ ִצּיֹון. ַמאי ּבְ

א, ּוְבַההּוא ִזְמָנא קוּ  ִריְך הּוא ָסִליק ָלּה ְלֵעיּלָ א ּבְ ְדׁשָ
ר ָלהּ  ׁשּוב  ִאיהּו ֶיְהּדַ ׁשּוב ְיָי' ִצּיֹון. ּבְ יב ּבְ ְכּתִ  ְלַאְתָרּה, ּדִ

אי.   ְיָי' ַוּדַ
ְולֹא   .384 ָהַעִין  ִמן  ר  ְסּתָ ּנִ ֶ ׁשּ ַמה  ל  ּכָ ְרֵאה,  ּוֹבא 

לֹט ּבֹו, לֹ  ָנה ָלַעִין ְרׁשּות ִלׁשְ לֹט ּבֹו  ִנּתְ א תּוַכל ִלׁשְ
ְדָבִרים  ּבִ ָהַעִין  ְכִחיַלת  ּבִ ר  ַלֲאׁשֶ ָרט  ּפְ ָהַעִין, 

ּפּוְך  יְ  ּבַ יץ  ַמְרּבִ ָאֹנִכי  ִהּנֵה  ְך,  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ דּוִעים. 
ַיַעְמדּו  לּו  ַהּלָ ָהֲאָבִנים  ל  ּכָ ְרֵאה,  ּוֹבא  ֲאָבַנִיְך. 

ִוי ָבִראׁשֹוָנה,  ּכְ ְיסֹודֹות  ְוִיְהיּו  ל  ִבְמקֹוָמן  ׁשֶ סֹוד 
יִרים ָסִביב,  (ֲאֵחִרים) ַסּפִ ַאֵחר  ְבָמקֹום  ַיַעְמדּו 

יִרים.ָלֹרַחב ְוָלֹאֶרךְ  ּפִ ּסַ יְך ּבַ תּוב ִויַסְדּתִ ּכָ  . ֶזהּו ׁשֶ

  

ְוָלא  .384 ֵעיָנא,  ִמן  ים  ַאְסּתִ ּדְ ַמאן  ל  ּכָ ֲחֵזי,  ְוָתא 
ַיְכִלין  ָלא  ֵעיָנא,  יּה  ּבֵ ָטָאה  ּלְ ְלׁשַ ְרׁשּו  ִאְתְייִהיב 

ין לְ  ִמּלִ ּבְ ֵעיָנא,  ּדְ ִכְחָלא  ּבְ ר  ּבַ ֵעיָנא,  יּה  ּבֵ ַלט  ִמׁשְ
ּוְבִגין   ֲאָבַנִיְך. ְיִדיָעאן.  ּפּוְך  ּבַ יץ  ַמְרּבִ ָאנִֹכי  ה  ִהּנִ ְך,  ּכָ

ַאְתַרְייהּו, ְוֶלֱהוֹו  ימּון ּבְ ין ֲאָבִנין ִיְתַקּיְ ל ִאּלֵ א ֲחֵזי, ּכָ ְוּתָ
יִר  ַסּפִ ִויסֹוֵדי  ַקְדֵמיָתא,  ּכְ ימּון  (אחרנין) יןִיסֹוִדין  ִיְתַקּיְ

א, הֲ  ֲאָתר ַאֲחָרא ָסֲחָרָנא, ְלפּוְתָיא ּוְלַאְרּכָ ָדא הּוא ּבַ
יִרים. ּפִ ּסַ יְך ּבַ  ִדְכִתיב ִויַסְדּתִ

יתֹו,  .385 רּוְך הּוא ֶאת ּבֵ דֹוׁש ּבָ יִָּקים ַהּקָ ְזַמן ׁשֶ ּבִ
תּוב? ּכָ ַמה  ְזַמן  אֹותֹו  כה) ּבְ ֶות  (שם  ַהּמָ ע  ּלַ ּבִ

ָאמַ ָלֶנַצח מֹו ׁשֶ ע, ּכְ ּלַ ע ה' ְולֹא   (איכה ב) ְרנוּ . ּבִ ּלַ ּבִ
 ָ ׁשּ ה ֶזה.ָחַמל. אֹוָתּה ּכֹוס ׁשֶ ּתֶ  ָתה ֶזה, ִיׁשְ

  
ְלֵביֵתיּה,  .385 הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ יֹוִקים  ּדְ ִזְמָנא  ּבְ

ִתיב, ּכְ ַמה  ִזְמָנא  ַההּוא  כה) ּבְ ֶות   (ישעיה  ַהּמָ ע  ּלַ ּבִ
ְד  ע, ּכִ ּלַ ע ְיָי' ְולֹא ָחַמל,  (איכה ב) ָאְמִריָנןָלֶנַצח. ּבִ ּלַ ּבִ

ּתֶ  ָתה ַהאי, ִיׁשְ ׁשָ  ה ַהאי. ַההּוא ּכֹוס ּדְ
בִּ  .386 אֹותֹו  ּתֹאַמר,  ָידּוַע  ְוִאם  ִלְזַמן  הּוא  ע  ּלַ

ָרֵאל   מֹו ִיׂשְ תּוב ָלֶנַצח. ַמה זֶּה    -ְוָקצּוב ּכְ ְך! ּכָ לֹא ּכָ
יִ  מֹו  ּכְ ְולֹא  דֹורֹות,  ְלדֹוֵרי  ְולֹא  ָלֶנַצח?  ָרֵאל,  ׂשְ

א  ֶאּלָ ן.  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ה  ֹמׁשֶ ֵהִקים  ׁשֶ ַמן  ַהזְּ אֹותֹו  ּכְ
 ְלעֹוָלִמים.  -ָלֶנַצח  

  

יָמא, .386 ע ִאיהּו ִלְזַמן ְיִדיָעא ְוָקִציב   ְוִאי ּתֵ ּלַ ַההּוא ּבִ
ִתיב ָלֶנַצח, ַמאי ָלֶנַצח. ְלָדֵרי  ָרֵאל, ָלאו ָהִכי. ּכְ ִיׂשְ ּכְ

כְּ  ְוָלאו  ִרין.  אֹוִקים ּדָ ּדְ ִזְמָנא  ַההּוא  ּכְ ְוָלאו  ָרֵאל,  ִיׂשְ
א ָלֶנַצח ְלָעְלִמין. ָנא. ֶאּלָ ּכְ ה ַית ַמׁשְ  מֹׁשֶ

דֹוׁש   .387 ַהּקָ ֶנֶסת  ְוָאז  ּכְ ֶאת  ָיִקים  הּוא  רּוְך  ּבָ
אֹוָתן  ְוָכל  ים,  ְוִסּפִ ַעּמּוִדים  ָיִקים  ְוהּוא  ָרֵאל,  ִיׂשְ

ִתּקּוָניו ִית ּבְ ְקרֹות ַהּבַ , ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלֵמי  ֶזק) (ְּבחֹ  ּתִ
ַהְרִחיִבי ְמקֹום ָאֳהֵלְך  (ישעיה נד) עֹוָלִמים. ְוָכתּוב

ד ַהּצַ ַלע  ּבָ יִּ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָיקּום    ְוגֹו',  ְולֹא  ָהַאֵחר 
ת ַעּמֹו ָיִסיר ֵמַעל  (שם כה) ְלעֹוָלִמים. ְוָאז, ְוֶחְרּפַ

ר. ּבֵ י ה' ּדִ ל ָהָאֶרץ ּכִ  ּכָ

  

קּוְדׁשָ  .387 הּואּוְכֵדין  ִריְך  ּבְ ְנֶסת    א  ִלּכְ ָלּה  יֹוִקים 
ְקֵרי   ָרֵאל, ְוִאיהּו יֹוִקים ַסְמִכין, ְוֵסיֵפי, ְוָכל ִאיּנּון ּתִ ִיׂשְ

יָתא, ִתּקּונֹוי,  ּבֵ בתקיפו) ּבְ ּוְלָעְלֵמי  (ס''א  ְלָעַלם 
ּוְכִתיב א.  נד) ָעְלַמּיָ ָאֳהֵלְך  (ישעיה  ְמקֹום  ַהְרִחיִבי 
ִיְתבְ  ִגין ּדְ ַלע ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְוָלא ְיקּום ְלָעְלִמין ְוגֹו', ּבְ

ל ָהָאֶרץ  (ישעיה כה) ,ּוְכֵדין ת ַעּמֹו ָיִסיר ֵמַעל ּכָ ְוֶחְרּפַ
י ְיָי' ּדִ  ר.ּכִ  ּבֵ

ַמן   .388 ַהזְּ אֹותֹו  ּבְ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ה  ֹמׁשֶ ַויֶָּקם 
אֹותֹו  נּו ִבְמקֹוָמם, ּבְ ְוִנּתְ לּו הּוְקמּו  ָהַעּמּוִדים ַהּלָ ׁשֶ לט) .388   ַההּוא  (שמות  ּבְ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ה  מֹׁשֶ ֶקם  ַוּיָ

ַאְתַרְייהוּ  ּבְ ְוִאְתְייִהיבּו  ָקמּו,  ִאּתְ ַסְמִכין  ין  ִאּלֵ ּדְ , ִזְמָנא 
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ְמקֹומֹו   קֹוָמם ָהַעּמּוִדים ּבִ ַמן ִהְתַרּפּו ְוָהָעְברּו ִמּמְ ַהזְּ
ן ֶאת ֲאָדנָ  ּתֵ ד ָהַאֵחר, ְוַעל ֶזה ַויִּ ל ַהּצַ  . יוׁשֶ

ַסְמִכין  ֵמַאְתַרְייהּו  ְוִאְתֲעָברּו  ִאְתְרפּו  ִזְמָנא  ַההּוא 
ן ֶאת  ּתֵ א, ְוּיִ ֲאָתר ְסָטר ַאֲחָרא, ְוַעל ּדָ  ֲאָדָניו. ּבַ

וַ  .389 זֶּה  ה  ַמה  ֹמׁשֶ ָרָאה  ׁשֶ ָלַמְדנּו  א  ֶאּלָ ן?  ּתֵ יִּ
ֵאָליו  הֹוֵלְך  ָהָיה  ׁשֶ ע,  ָהָרׁשָ ָסָמֵא''ל  ֶאת  ְלָפָניו 

ר אֹותֹו ְלָפָניו,  ְלַקְטֵרג לֹו,   ה ְוָקׁשַ ְוָאז ֶהֱחִזיק ּבֹו ֹמׁשֶ
ּלֹו,  ׁשֶ ַהּתֹוְמִכים  ֶאת  ְוָנַתן  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ְוֵהִקים 

ן ֶאת ֲאָד שֶׁ  ּתֵ תּוב ַויִּ ן  ּכָ ּתֵ ּלֹא יּוַכל   -ָניו. ַויִּ כַֹח, ׁשֶ ּבְ
ְמקֹוָמם   לֹט ָעָליו ְוָלֵתת ּתֹוְמִכים ּבִ ָאָדם ַאֵחר ִלׁשְ

ה, שֶׁ  ֹמׁשֶ ה.ּכְ חֶֹזק ַרב ֵהִקים אֹותֹו ֹמׁשֶ  ֲהֵרי ּבְ

  

יּה  .389 ה ְלַקּמֵ ָחָמא מֹׁשֶ א אֹוִליְפָנא, ּדְ ן. ֶאּלָ ּתֵ ַמאי ְוּיִ
ֵליּה,  ְלַקְטְרָגא  יּה  ְלַגּבֵ ָאִזיל  ֲהָוה  ּדְ יָבא,  ַחּיָ ְלָסָמֵא''ל 
יּה, ְואֹוִקים  יר ֵליּה ַקּמֵ ה, ְוָקׁשִ יּה מֹׁשֶ ּוְכֵדין ַאְתִקיף ּבֵ

יב ְויִּ ֵליּה   ְכּתִ ָנא, ְוָיַהב ְלַסְמכֹוי. ּדִ ּכְ ן ֶאת ֲאָדָניו.  ְלַמׁשְ ּתֵ
ָטָאה  ּלְ ְלׁשַ ַאֲחָרא  ָנׁש  ר  ּבַ ָיִכיל  ָלא  ּדְ ְתִקיפּו,  ּבִ ן:  ּתֵ ְוּיִ
ָהא   ּדְ ה.  מֹׁשֶ ּכְ ַאְתַרְייהּו,  ּבְ ַסְמִכין  ּוְלֵמיַהב  ָעֵליּה, 

ה.  ְתִקיפּו ַרב, אֹוִקים ֵליּה מֹׁשֶ  ּבִ
אֹות .390 יֹוםּבְ ִהְתִחיל   ֹו  ׁשֶ ּכְ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ הּוַקם  ׁשֶ

ִניָסן, ּוְבאֹותֹו  מֹ  ֶאָחד ּבְ ה ְלָהִקים אֹותֹו, ֶזה ָהָיה ּבְ ׁשֶ
ֲהֵרי   ׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ ָהָיה  ָהַאֵחר  ד  ַהּצַ ל  ׁשֶ ַהחֶֹזק  ְזַמן 

ֵאבּוס ּבָ ֹור הּוא  ִניָסן, רֹאׁש ַהׁשּ יֵמי  ַלַּגג) ּבִ ,  (ָעָלה 
ּוְבִניָסן   ִנינּו.  ְוָרָאה  ׁשָ ה  ֹמׁשֶ ָסָמֵא''ל ִהְתִחיל  ֶאת 

ה,  הֹוֵלְך ְסבִ  ר ָעָליו ֹמׁשֶ ּבֵ ב אֹותֹו, ְוִהְתּגַ יבֹו ְלַעְרּבֵ
ה,    -ְוָאז   ן ֶאת ֲאָדָניו. הּוא ִהְתִחיל ְוָנַתן ְלַמּטָ ּתֵ ַויִּ

ֶנֶגד ֶזה.  ִהְתִחיל ְוָנַתן ְלַמְעָלה ֶזה ּכְ  ְוִהְתִחיל ִמי ׁשֶ

  

ַההּוא יֹוָמא ּדְ  .390 נָ ּבְ ּכְ ַקם ַמׁשְ ה  ִאּתְ ֲאִרי מֹׁשֶ ד ׁשָ א, ּכַ
ִקיפּו ְלַאּקָ  ִניָסן ֲהָוה, ּוְבַההּוא ִזְמָנא, ּתְ ַחד ּבְ ָמא ֵליּה, ּבְ

ִניָסן, ֵריׁש  יֹוֵמי ּדְ ָהא ּבְ ָעְלָמא, ּדְ ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ֲהָוה ּבְ
ִדיקּוָלא אֵרי (סליק לאגרא) ּתֹוָרא ּבְ ֵניָנן. ּוְבִניָסן ׁשָ . ּתָ

ָבא   ַסֲחָרֵניּה,ה, ְוָחָמא ֵליּה ְלָסָמֵא''ל, ָאִזיל  מֹׁשֶ  ְלַעְרּבְ
ֲאָדָניו.   ֶאת  ן  ּתֵ ַוּיִ ּוְכֵדין,  ה,  מֹׁשֶ ָעֵליּה  ר  ּבָ ְוִאְתּגַ ֵליּה, 
אִרי  ׁשָ ּדְ ַמאן  אִרי  ְוׁשָ א,  ְלַתּתָ ְוָיַהב  הּוא  אֵרי  ׁשָ

א.  (דף רמ''א ע''א) ְוָיַהב א ָלֳקֵבל ּדָ א ּדָ  ְלֵעיּלָ
יּוֹ  .391 שֶׁ ּבַ הּוַקם ם  ה,  ְלַמּטָ ַהזֶּה  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ   הּוַקם 

ָהֶעְליֹון   ן  ּכָ ׁשְ ְוַהּמִ ְלַמְעָלה,  ָקדֹוׁש  ַאֵחר  ן  ּכָ ִמׁשְ
ְוהּוֲארּו  ַצד  ְלָכל  אֹורֹות  הֹוִציא  נּוז  ְוַהּגָ ִמיר  ַהּטָ

 ָהעֹוָלמֹות. 
  

ַקם  .391 ִאּתְ א,  ְלַתּתָ ָנא  ּכְ ַמׁשְ ַהאי  ַקם  ִאּתְ ּדְ יֹוָמא  ּבְ
כְּ  עִ ַמׁשְ ָנא  ּכְ ּוַמׁשְ א,  ְלֵעיּלָ א  יׁשָ ַקּדִ ַאֲחָרא  ָאה ָנא  ּלָ

יק ְנהֹוִרין ְלָכל ְסָטר, ְוִאְתָנַהרּון ָעְלִמין.  ָטִמיר ְוָגִניז, ַאּפִ

ְמעֹון. ָאַמר לֹו,   .392 י ׁשִ ַאל ֶאת ַרּבִ י יֹוֵסי ׁשָ ַרּבִ
ְקָרא,  ַבּמִ ָרִאינּו  נֹות  ּכָ ִמׁשְ ה  לֹׁשָ ׁשְ

ָכתּוב ט) ׁשֶ ן,  ְביוּ  (במדבר  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ָהִקים  ֹום 
אֶ  ֶהָעָנן  ה  ּסָ ּוָבֶעֶרב  ּכִ ָהֵעֻדת,  ְלֹאֶהל  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ת 

ֲהֵרי  ּבֶֹקר.  ַעד  ֵאׁש  ַמְרֵאה  ּכְ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ַעל  ִיְהיֶה 
ִית,   ּבַ ְולֹא  ן  ּכָ ִמׁשְ ה  ְוָלּמָ אן.  ּכָ נֹות  ּכָ ִמׁשְ ה  לֹׁשָ ׁשְ

ן?  ּכָ ִית ָצִריְך ְולֹא ִמׁשְ ֲהֵרי ּבַ  ׁשֶ

  

ְמעֹון, אֲ  .392 י ׁשִ ִאיל ְלִרּבִ י יֹוֵסי ׁשָ ַלת  ִרּבִ ַמר ֵליּה, ּתְ
יב, ְכּתִ ּדִ ָרא,  ּקְ ּבַ ֲחֵמיָנן  ִנין  ּכְ ט) ַמׁשְ ּוְביֹום  (במדבר 

ְלאֶֹהל  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ֶהָעָנן  ה  ּסָ ּכִ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ָהִקים 
ַמְרֵאה אֵ  ּכְ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ִיְהֶיה ַעל  ּוָבֶעֶרב  ַעד ָהֵעדּות,  ׁש 

ִנין ָהָכא. ַואֲ  ּכְ ַלת ַמׁשְ ָנא, ְוָלא ּבֶֹקר, ָהא ּתְ ּכְ ַמאי ַמׁשְ
ן.  ּכָ ִית ִאְצְטִריְך ְוָלא ִמׁשְ ָהא ּבַ ִית, ּדְ  ּבַ

ְוָאַמר, .393 ַתח  סו) ּפָ ה'   (ישעיה  ָאַמר  ּכֹה 
רּוְך הּוא   דֹוׁש ּבָ ְסִאי ְוגֹו'. ּבֹא ּוְרֵאה, ַהּקָ ַמִים ּכִ ָ ַהׁשּ

ְבִישְׂ  ה  אֹוָתם  ִהְתַרּצָ ְוֵקַרב  ְוגֹוָרלֹו  ְלַנֲחָלתֹו  ָרֵאל 
ְידּועֹות ֵאלָ  ָרגֹות  ּדְ ֵמֶהם  ה  ָעׂשָ ׁשֶ ַאְרנּו  ּבֵ ַוֲהֵרי  יו, 

ל   ּכָ ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ
ֶאָחד   ַמִים   -ָהעֹוָלמֹות ּכְ ָ תּוב ַהׁשּ ּכָ ה, ׁשֶ ַמְעָלה ּוַמּטָ

  

ְוָאַמר, .393 ַתח  סו) ּפָ ַמִים  (ישעיה  ָ ַהׁשּ ְיָי'  ָאַמר  ּכֹה 
הּו  ִאְתְרֵעי ּבְ ִריְך הּוא  ּבְ א  ֲחֵזי, קּוְדׁשָ א  ּתָ ְוגֹו'.  ְסִאי  ּכִ
יּה.   ְלַגּבֵ לֹון  ְוָקִריב  ְוַעְדֵביּה,  יּה  ְלַאֲחַסְנּתֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ

ַהאי וְ  ּבְ ְיִדיָען  ן  ְרּגִ ּדַ ְייהּו  ִמּנַ ֲעַבד  ּדְ אֹוִקיְמָנא  ָהא 
ַגְווָנא   ּכְ הּו ָעְלָמא,  ּלְ ּכֻ ָעְלִמין  ְכְלָלא  ְלׁשַ א,  ְלֵעיּלָ ּדִ
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ַר  ֲהדֹם  ְוָהָאֶרץ  ְסִאי  ה  ּכִ ּוַמּטָ ַמְעָלה  ן  ְלַתּקֵ ְגָלי. 
 ד. ְוִלְהיֹות ֶאחָ 

ְוָהָאֶרץ  ְסִאי  ּכִ ַמִים  ָ ַהׁשּ יב  ְכּתִ ּדִ א.  ְוַתּתָ א  ֵעיּלָ ַחד,  ּכְ
א ְלֶמהֵוי חַ  א ְוַתּתָ ְכְלָלא ֵעיּלָ  ד. ֲהדֹום ַרְגָלי ְלׁשַ

ְסִאי   .394 ּכִ ַמִים  ָ ַהׁשּ ּוְרֵאה,  ָהָרִקיַע   -ּבֹא  ֶזה 
א ּסֵ יֹוָקן ֶעְליֹון ַלּכִ הּוא ּדְ רּוי ּבֹו, ׁשֶ יֲַּעקֹב ׁשָ (ִּכֵּסא   ׁשֶ

ַלְּדיֹוָקן) ַרְגָלי   ֶעְליֹון  ְוָהָאֶרץ ֲהדֹם  דֹוׁש.  ַהּקָ ָהֶעְליֹון 
ּבֹו ֵלהָ   - רּוי  ֶלְך ׁשָ ִוד ַהּמֶ ּדָ ׁשֶ ִמזִּ ֶזהּו ָהָרִקיַע  יו נֹות 

ט  ֵ ׁשּ רֹוֶצה ְלִהְתּפַ ּום ׁשֶ ִאיָרה. ּוִמׁשּ ְקַלְרָיה ַהּמְ ָהַאְסּפַ
ר  ֲאׁשֶ ַבִית  ֶזה  ֵאי  ַרְגָלי.  ה, ָאַמר ֲהדֹם  ְלַמּטָ יֹוֵתר 

ִלי   ְבנּו  ְמקֹום   -ּתִ ֶזה  ְוֵאי  ׁש.  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ְנַין  ּבִ ֶזה 
מַ  -ְמנּוָחִתי  ּלְ ים ׁשֶ ָדׁשִ ית קֶֹדׁש ַהּקֳ ה. ֶזה ּבֵ  ּטָ

  

ַיֲעקֹב   .394 ּדְ ְרִקיָעא  א  ּדָ ְסִאי,  ּכִ ַמִים  ָ ַהׁשּ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ְלכּוְרְסָייא ָאה,  ִעּלָ ּיּוְקָנא  ּדִ ִאיהּו  ּדְ יּה,  ּבֵ ְרָיא  (ס''א  ׁשַ

לדיוקנא) עלאה  ְוָהָאֶרץ  כורסייא  א.  יׁשָ ַקּדִ ָאה  ִעּלָ
י  ּבֵ ְרָיא  ׁשַ א  ַמְלּכָ ָדִוד  ּדְ ְרִקיָעא  א  ּדָ ַרְגָלי,  ּה, ֲהדֹום 

ָבֵעי ְלִאְת  ַנֲהָרא. ּוְבִגין ּדְ ַאְסָפָקַלְרָיא ּדְ יָוא ּדְ ֲהָנָאה ִמּזִ
א ָאַמר ֲהדֹום ַרְגָלי. ֵאיֶזה ַבִית   יר ְלַתּתָ ָטא ַיּתִ ׁשְ ְלִאְתּפַ
א. ְוֵאיֶזה ָמקֹום  ׁשָ ית ַמְקּדְ ְנַין ּבֵ א ּבִ ְבנּו ִלי, ּדָ ר ּתִ ֲאׁשֶ

י ָדׁשִ ית קֶֹדׁש ַהּקָ א ּבֵ ְלתַ ְמנּוָחִתי, ּדָ א. ם ּדִ  ּתָ
ָרֵאל   .395 ִיׂשְ ָהְלכּו  ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ ּוְרֵאה,  ּבֹא  ֲאָבל 

ילֹה ְוָהָיה  אּו ְלׁשִ ּבָ ן, ַעד ׁשֶ ּכָ ר, ָהָיה ָלֶהם ִמׁשְ ְדּבָ ּמִ ּבַ
ֶזה,  ֶזה ּוְלַהְכִניס ֶזה ּבָ יְך ֶזה ּבָ ם. ְוֶזהּו סֹוד ְלַהְמׁשִ ׁשָ

ֵדי ְלָהִאיר, ֲאבָ  ֶזה ּכְ ר ֶזה ּבָ ֵ ְמנּוָחה. ל לֹא לִ ְלִהְתַקׁשּ
יֵמי  ׁש ּבִ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ּבָ יִּ ׁשֶ זֹּו לֹא ִלְמנּוָחה, ַרק ּכְ ׁשֶ
ְלַמְעָלה   ְמנּוָחה  ִהיא  ָאז  ֲהֵרי  ׁשֶ ֶלְך,  ַהּמֶ לֹֹמה  ׁשְ
ִלְנסַֹע  ְולֹא  נּוָחה,  ַהּמְ ֹחֶזק  ם  ָ ׁשּ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ה,  ּוְלַמּטָ

קֹום ְלָמקֹום.   ִמּמָ

  

ֲחֵזי,   .395 א  ּתָ ִזְמ ֲאָבל  ל  ָרֵאל ּכָ ִיׂשְ ָאְזלּו  ּדְ ָנא 
ילֹה, ַוֲהָוה  ָאתּו ְלׁשִ ן, ַעד ּדְ ּכָ ָרא, ֲהָוה ְלהּו ִמׁשְ ַמְדּבְ ּבְ
ָדא, ּוְלַאֲעָלא  א ּבְ ָכא ּדָ ן. ְוָדא ִאיהּו ָרָזא, ְלַאְמׁשָ ּמָ ּתַ
ִגין ְלַאְנָהָרא. ֲאָבל   ָדא, ּבְ א ּבְ ָרא ּדָ ְ ָדא, ְלִאְתַקׁשּ א ּבְ ּדָ

ְלַנְייָחא ָהא  ָלאו  ּדְ י  .  ּבֵ ֵני  ִאְתּבְ ד  ּכַ ר  ּבַ ַנְייָחא,  ָלאו 
ִאיהּו  ֵדין  ּכְ ָהא  ּדְ א,  ַמְלּכָ לֹמֹה  ׁשְ ּדִ יֹומֹוי  ּבְ א,  ׁשָ ַמְקּדְ
ַנְייָחא, ְוָלא  ִקיפּו ּדְ ן ּתְ ַתּמָ ִגין ּדְ א. ּבְ א ְוַתּתָ ְמנּוָחה ְלֵעיּלָ

 ְלַנְטָלא ֵמֲאָתר ַלֲאָתר. 
כָּ  .396 ִמׁשְ יֵׁש  ְך  ּכָ ּום  ְויֵשׁ ּוִמׁשּ ן    ן  ּכָ ִמׁשְ ִית.   -ּבַ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  כו) ּכְ תֹוֲכֶכם  (ויקרא  ּבְ ִני  ּכָ ִמׁשְ י  ְוָנַתּתִ
ִני?  ּכָ ִמׁשְ זֶּה  ַמה  ֶאְתֶכם.  י  ַנְפׁשִ ִתְגַעל  ְולֹא 
ֵאֶצל  ְהיּו  יִּ ׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ נֹוָתיו  ּכְ ִמׁשְ

תוּ  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ ָמה  ָרֵאל.  ְולֹא  ִיׂשְ ִתְגַעל ב 
י ֶאְתֶכם.  ַנְפׁשִ

  

ָמה   .396 ּכְ ן:  ּכָ ִמׁשְ ִית.  ּבַ ְוִאית  ן,  ּכָ ִמׁשְ ְך ִאית  ּכַ ּוְבִגין 
ָאֵמר, ַאּתְ  כו) ּדְ ְולא  (ויקרא  תֹוְכֶכם  ּבְ ִני  ּכָ ִמׁשְ י  ְוָנַתּתִ

א   קּוְדׁשָ נֹוָתיו ּדְ ּכְ ִני. ִמׁשְ ּכָ י ֶאְתֶכם. ַמאי ִמׁשְ ִתְגַעל ַנְפׁשִ
ה ִריְך  לִ ּבְ ּדְ ַטֲעָמא. ּוא,  ַמאי  ָרֵאל.  ִיׂשְ ּדְ ְייהּו  ּבַ ּגַ הוֹון 

י ֶאְתֶכם.  יב ְולֹא ִתְגַעל ַנְפׁשִ ְכּתִ ִגין ּדִ  ּבְ
ֶמֶלְך   .397 מֹו  ּכְ ן,  ּכָ ִמׁשְ א  ֶאּלָ ָלֶזה?  ֶזה  ין  ּבֵ ַמה 

דּוָדיו ִעּמֹו.   ל ּגְ הֹוֵלְך ַלֲאהּובֹו, ְולֹא ֵמִביא ֶאת ּכָ ׁשֶ
עָ  ְלַהְטִריַח  לֹא  ֵדי  הוּ ּכְ ְמַעט  ָליו,  ּבִ ֵאָליו  א  ּבָ א 

ִית   ל ֵחילֹוָתיו ְואּוְכלּוָסיו, ֶאת    -ֲחָילֹות. ּבַ ֶאת ּכָ ׁשֶ
ין  ּבֵ ְוֶזהּו  ִית.  ַהּבַ אֹותֹו  ּבְ ָלדּור  ִעּמֹו  ֵמִביא  ם  ּלָ ּכֻ
ל  ׁשֶ יּּור  ּדִ הּוא  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ִית.  ּבַ ּוֵבין  ן  ּכָ ִמׁשְ

אֹוָתן   ָכל  ּבְ ְלעֹוָלִמים  ְרכָּ ְמנּוָחה  ּוְבָכל  ַהּמֶ בֹות, 
מֹו  ּכְ ים  ֲעׂשִ ַהּמַ אֹוָתם  ּוְבָכל  יֹוְקָנאֹות,  ַהּדְ אֹוָתם 

ר  ּבֵ ְלׁשַ ַמְעָלה,  ּלְ ים   (ְלַחֵּבר)  ׁשֶ ֲעׂשִ ַהּמַ ֶאת 
ֻמיֹּות,  ַהּדְ קֶֹטן  ּבְ ן,  ּכָ ִמׁשְ ַמְעָלה.  ּלְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ

  

ָאֵתי   .397 א ּדְ ַמְלּכָ ן, ּכְ ּכָ א ִמׁשְ ין ַהאי ְלַהאי. ֶאּלָ ַמה ּבֵ
יּה,  יֵליּה ִעּמֵ ל ֻאְכלּוִסין ּדִ י ְרִחיֵמיּה, ְוָלא ַמְייֵתי ּכָ ְלַגּבֵ
ְזֵעיר   יּה ּבִ ָלא ְלַאְטְרָחא ָעֵליּה, ִאיהּו ָאֵתי ְלַגּבֵ ִגין ּדְ ּבְ

ָכל ֵחיִלין ְוָכל  ֵחיִלין. ִית: ּדְ אְֹכלֹוִסין  ב)(ויקרא ב' ע'' ּבַ
יָתא,  ּבֵ ַההּוא  ּבְ יָרא  ְלַדּיְ יּה,  ִעּמֵ ַאְייֵתי  הּו  ּלְ ּכֻ יֵליּה,  ּדִ
ׁש, ִאיהּו  ְקּדָ ית ַהּמִ ִית. ּבֵ ּבַ ּוֵבין  ן  ּכָ ין ִמׁשְ ּבֵ ְוָדא ִאיהּו 

ָכל ִאיּנּון ְרִתי ַנְייָחא ְלָעְלִמין, ּבְ ּיּוָרא ּדְ ָכל ִאיּנּון ּדִ ִכין, ּבְ
ָכל   ּבְ יּוְקִנין,  א.  ּדִ ְלֵעיּלָ ּדִ ַגְווָנא  ּכְ עֹוָבִדין,  ִאיּנּון 
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ְלָמקוֹ  קֹום  ִמּמָ ִלְנסַֹע  ים,  ְקַטּנִ ים  ַמֲעׂשִ ְוַהּכֹּבְ ל  ם, 
ַמְעָלה.  ּלְ ּסֹוד ׁשֶ  ּבַ

ָרא לחברא)  ְלַתּבְ ַגְווָנא  (ד''א  ּכְ א,  ְלַתּתָ ּדִ עֹוָבִדין 
עֹוָבִדין,  ְזִעיִרין  ּבִ יּוְקִנין,  ּדִ ְזֵעיר  ּבִ ן,  ּכָ ִמׁשְ א.  ְלֵעיּלָ ּדִ

א א. ְלַנְטָלא ֵמֲאָתר ַלֲאָתר, ְוכֹּלָ ְלֵעיּלָ ָרָזא ּדִ  ּבְ
רּוְך הּוא ֶאת   ּבֹא ּוְרֵאה, .398 דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ּוָ ּצִ ׁשֶ ּכְ

ַעד   ּבֹו,  ַלֲעֹמד  ָהָיה  ָיכֹול  לֹא  ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ַעל  ה  ֹמׁשֶ
ְדמּותֹו   רּוְך הּוא ֶהְרָאה לֹו ֶאת ַהּכֹל ּבִ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ

ה הּוא ֶהְרָאה לֹו? ּמָ ָבר ְוָדָבר. ּבַ ל ּדָ ֵאׁש ְלָבָנה   ּכָ ּבְ
ּוְבֵאשׁ  חָֹרה  ׁשְ ַמה    ּוְבֵאׁש  ה.  ְיֻרּקָ ּוְבֵאׁש  ה  ֲאֻדּמָ

תּוב? ָכל   (שמות כה) ּכָ ּכְ ַתְבִניָתם  ּבְ ה  ַוֲעׂשֵ ּוְרֵאה 
ה.  ה ֹמׁשֶ ָ ל ֶזה ִהְתַקׁשּ ָהר. ִעם ּכָ ר ָמְרֶאה ּבָ  ֲאׁשֶ

  

ה   .398 ְלמֹׁשֶ ִריְך הּוא  ּבְ א  ִקיד קּוְדׁשָ ּפָ ד  ּכַ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ָנא, ָלא ֲהָוה ָיִכיל ְלֵמיָקם בֵּ עַ  ּכְ א  ל ַמׁשְ יּה, ַעד ְדקּוְדׁשָ

ה  ִמּלָ ל  ּכָ ִדיּוְקֵניּה,  ּבְ א  ּכֹּלָ ֵליּה  ַאְחֵמי  הּוא  ִריְך  ּבְ
א   ָ ּוְבֶאׁשּ וָרא,  ִחּוָ א  ָ ֶאׁשּ ּבְ ֵליּה.  ַאְחֵזי  ה  ּמָ ּבְ ה.  ּוִמּלָ
ַמה   ְירֹוָקא.  א  ָ ּוְבֶאׁשּ סּוָמָקא,  א  ָ ּוְבֶאׁשּ אּוָכָמא, 

כה) ִתיב,כְּ  ַתְבנִ  (שמות  ּכְ ה  ַוֲעׂשֵ ר ּוְרֵאה  ֲאׁשֶ יָתם 
ה. י ֵליּה ְלמֹׁשֶ א ַאְקׁשֵ ל ּדָ ָהר. ִעם ּכָ ה ָמְרֶאה ּבָ  ַאּתָ

ַעִין,  .399 ֶהְרָאה לֹו ַעִין ּבְ ב ׁשֶ ּבֹא ּוְרֵאה, ַאף ַעל ּגַ
לֹא   הּוא  ׁשֶ ּתֹאַמר  ְוִאם  ַלֲעׂשֹות.  ה  ֹמׁשֶ ָרָצה  לֹא 

אֹו   ַלֲעׂשֹות  ִעּמֹו  ָיַדע  ָהְיָתה  לֹא  ָחְכָמה  ּבֹא   - ׁשֶ
אֹוָתם  ּוְראֵ  ָאר  ׁשְ ְוָכל  ְוָאֳהִליָאב  ַצְלֵאל  ּבְ ה, 

ַמה  ה,  ֹמׁשֶ מֹו  ּכְ ָראּו  ּלֹא  ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ָהֲאֵחִרים, 
ָעׂשּו  ְוִהּנֵה  ָלאָכה  ַהּמְ ל  ּכָ ֶאת  ה  ֹמׁשֶ ַויְַּרא  תּוב?  ּכָ

כָּ  ָעׂשּו  ָראּו  ּלֹא  ׁשֶ ֵהם  ִאם  ְוגֹו'.  ה    -ְך  ֹאָתּה  ֹמׁשֶ
ה ְוכַ  ּמָ ָרָאה ַעל ַאַחת ּכַ ה, ַאף ַעל ׁשֶ א ֹמׁשֶ ה. ֶאּלָ ּמָ

ּלֹו, ַהּכֹל ָהָיה  ן ֵמָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ּכָ ׁשְ ק ֵמַהּמִ ּלֵ ִהְסּתַ ב ׁשֶ ּגַ
תּוב  מֹו, ְוַעל ֶזה ּכָ ָידֹו ְוַעל ָידֹו, ְוהּוא ִנְקָרא ַעל ׁשְ ּבְ

ה.  ּוְרֵאה ַוֲעׂשֵ

  

א ֲחֵזי, ַאף ַעל גַּ  .399 ַאְחֵזי ֵליּה ּתָ ֵעיָנא ָלא ב ּדְ ֵעיָנא ּבְ
ָיַדע  ָלא  ִאיהּו  ּדְ יָמא  ּתֵ ְוִאי  ד.  ְלֶמְעּבַ ה  מֹׁשֶ ָעא  ּבָ
ַצְלֵאל  א ֲחֵזי, ּבְ יּה. ּתָ ד, אֹו ָחְכְמָתא ָלא ֲהָוה ִעּמֵ ְלֶמְעּבַ

ב ּדְ  ַאר ַאֲחָרִנין, ַאף ַעל ּגַ ָלא  ְוָאֳהִליָאב, ְוָכל ִאיּנּון ׁשְ
ה,   מֹׁשֶ ְראָחמּו ּכְ ִתיב, ַוּיַ ָלאָכה    ַמה ּכְ ל ַהּמְ ה ֶאת ּכָ מֹׁשֶ

ְך.  ָלא ָחמּו, ָעְבדּו ּכַ ה ָעׂשּו אֹוָתּה ְוגֹו', ִאי ִאיּנּון ּדְ ְוִהּנִ
ה, ַאף   א מֹׁשֶ ה. ֶאּלָ ָמה ְוַכּמָ ָחָמא, ַעל ַאַחת ּכַ ה ּדְ מֹׁשֶ

ָנא ֵמֲעִביָד  ּכְ ק ִמן ַמׁשְ ּלָ ִאְסּתַ ב ּדְ ּגַ א ֲהָוה ַעל  ָתא, ּכֹּלָ
ְיֵדיבִּ  ְוַעל  א  יֵדיּה,  ּדָ ְוַעל  ֵמיּה,  ׁשְ ַעל  ִאְקֵרי  ְוִאיהּו  ּה, 

ה.  ִתיב ּוְרֵאה ַוֲעׂשֵ  ּכְ
ַאֵחר   .400 ָבר  ְוָנַתן   -ּדָ ִמזֶּה  ק  ּלֵ ִהְסּתַ ה  ֹמׁשֶ

רּוְך הּוא,  דֹוׁש ּבָ ָאַמר לֹו ַהּקָ ְמקֹומֹו ְלַאֵחר, ַעד ׁשֶ
צַ  ּבְ ם  ְבׁשֵ ָקָראִתי  ָאהֳ ְרֵאה  ְוִאּתֹו  ִליָאב. ְלֵאל, 

ה ְבַצְלֵאל ְוָאֳהִליָאב ְוכֹל ִאיׁש ֲחַכם  ְוָכתּוב, ְועָ  ׂשָ
ה  הּוא ַיֲעׂשֶ ה, ׁשֶ ל ֹמׁשֶ בֹוד ַהזֶּה ָהָיה ׁשֶ ֵלב. ִאם ַהּכָ

ִמיד -אֹותֹו   . (יֹוֵתר ָּתִמיד) ִיְתַקיֵּם ּבֹו ּתָ
  

ְויָ  .400 א,  ּדָ ִמן  ק  ּלָ ִאְסּתַ ה  מֹׁשֶ ַאֵחר,  ָבר  ִהיב ּדָ
יּה ְלאַ  ָאַמר  ּדּוְכּתֵ אֲחָרא, ַעד ּדְ (דף רמ''א   ֵליּה קּוְדׁשָ

הּוא ע''ב) ִריְך  לא) ּבְ ם  (שמות  ְבׁשֵ ָקָראִתי  ְרֵאה 
ַצְלֵאל  ּבְ ה  ְוָעׂשָ ּוְכִתיב  ָאֳהִליָאב.  ְוִאּתֹו  ַצְלֵאל,  ּבְ
ֲהָוה  א,  ּדָ ְיָקָרא  ִאי  ֵלב.  ֲחַכם  ִאיׁש  ְוכֹל  ְוָאֳהִליָאב 

ה, ּדְ  מֹׁשֶ יד ֵליהּ ּדְ יהּ ִאיהּו ַיְעּבִ ים ּבֵ ִדיר.  , ִיְתְקּיָ (ס''א   ּתָ
 יתיר תדיר) 

ּוְבִמְצָותֹו  .401 ה  ִצּוָ הּוא  ׁשֶ יָון  ּכֵ ֶזה,  ל  ּכָ ְוִעם 
ֵאינֹו  ה  ַמֲעׂשֶ ל  ּכָ ְועֹוד,  ַהּכֹל.  ה  ָעׂשָ הּוא  ה,  ַנֲעׂשָ
ה  ֹמׁשֶ ַויֶָּקם  ן  ּכֵ ְוַעל  ה,  ֲעׂשֶ ַהּמַ ִסיּּום  ּבְ א  ֶאּלָ עֹוֵמד 

ן. ָרצּו לַ  ּכָ ׁשְ ב,  ֶאת ַהּמִ ל אֹוָתם ַחְכֵמי ַהּלֵ ֲהִקימֹו ּכָ

  
ּוְבִפקּוֵדיּה   .401 ִקיד,  ּפָ ִאיהּו  ּדְ יָון  ּכֵ א,  ּדָ ל  ּכָ ְוִעם 

כָּ  ּתּו,  א.  ּכֹּלָ ָעִביד  ִאיהּו  ָלא ִיְתֲעִביד,  א  ֲעִביְדּתָ ל 
עוֹ  ִסיּוָמא ּדְ א ּבְ יָמא, ֶאּלָ ה  ַקּיְ ֶקם מֹׁשֶ א, ַוּיָ ָבָדא, ְוַעל ּדָ

א,  יֵמי ִלּבָ ל ִאיּנּון ַחּכִ ָמא ֵליּה ּכָ עּו ְלַאּקָ ן. ּבָ ּכָ ׁשְ ֶאת ַהּמִ
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ִמְת  ָהָיה  ַעד ְולֹא  ה,  ֹמׁשֶ ל  ׁשֶ בֹודֹו  ּכְ ּום  ִמׁשּ ַקיֵּם, 
ְרׁשּוָה. ה ֶוֱהִקימֹו. ַוֲהֵרי ּפֵ א ֹמׁשֶ ּבָ  ׁשֶ

ָאָתא   ּדְ ַעד  ה,  מֹׁשֶ ּדְ ְיָקֵריּה  ִגין  ּבְ ים,  ִמְתַקּיֵ ֲהָוה  ְוָלא 
ה, ְואֹוִקים ֵליּה. וְ   ָהא אּוְקמּוָה. מֹׁשֶ

כָּ  .402 ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ה  ֹמׁשֶ ְיהּוָדה ַויֶָּקם  י  ַרּבִ ן. 
ַתח, י  (מיכה ז) ּפָ י ָנַפְלּתִ י ִלי ּכִ ְמִחי ֹאַיְבּתִ ׂשְ ַאל ּתִ

ָעה   ָהְרׁשָ ַמְלכּות  זֹו  ִלי?  י  ֹאַיְבּתִ ִמי  ְוגֹו'.  י  ָקְמּתִ
ה. ּוָפסּוק ֶזה ָאְמָר  דֹוׁשָ ֹוֵנאת ֶאת ַמְלכּות ַהּקְ ׂשּ ה  ׁשֶ

ֹאַיְבּתִ  ְמִחי  ׂשְ ּתִ ַאל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ י  אֹותֹו  ּכִ ִלי  י 
ךְ  ּכָ ְלָך  ֵאין  ֶ ׁשּ ַמה  י,  ָקְמּתִ י  (ָלּה   ָנַפְלּתִ

ָתקּום   ָּכ�) לֹא  ּפֹל,  ּתִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ ַאֶחֶרת,  ַמְלכּות  ּבְ
ָרֵאל   ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ֲאָבל  ב   -ְלעֹוָלִמים.  ּגַ ַעל  ַאף 

קּום וְ  ְפָלה, ּתָ ּנָ י  ׁשֶ תּוב ּכִ ּכָ ָעִמים, ׁשֶ ָאר ַהּפְ ָקָמה ׁשְ
י  י.ָנַפְלּתִ  ָקְמּתִ

  

י ְיהּוָדה   (שמות מ) .402 ן ִרּבִ ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ ֶקם מֹׁשֶ ַוּיָ
ַתח, ז) ּפָ י   (מיכה  ָנַפְלּתִ י  ּכִ ִלי  י  אֹוַיְבּתִ ְמִחי  ׂשְ ּתִ ַאל 

ַחיָּ  ַמְלכּו  ּדְ ָבבּו  ּדְ ִלי.  י  אֹוַיְבּתִ ַמאן  ְוגֹו'.  י  יָבא ָקְמּתִ
יִ  ֶנֶסת  ּכְ ְקָרא  ְוַהאי  א.  יׁשָ ַקּדִ ַמְלכּות  ָאַמר ּבְ ָרֵאל  ׂשְ

ַמה  י,  ָקְמּתִ י  ָנַפְלּתִ י  ּכִ ִלי  י  אֹוַיְבּתִ ְמִחי  ׂשְ ּתִ ַאל  ֵליּה, 
ָהִכי ָלְך  ֵלית  הכי) ּדְ לה  ֵכיָון  (נ''א  ּדְ ַאֲחָרא,  ְלַמְלכּו 

ֶנֶסת ִיׂשְ  קּום ְלָעְלִמין. ֲאָבל ּכְ ִתּפֹול ָלא ּתָ ָרֵאל, ַאף ּדְ
ַאר קּום ְוָקַמת ׁשְ ַנְפַלת, ּתָ ב ּדְ י    ַעל ּגַ יב ּכִ ְכּתִ ִזְמִנין. ּדִ

י.  י ָקְמּתִ  ָנַפְלּתִ
ָרֵאל   .403 ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ָנְפָלה  ְפָעִמים  ה  ּמָ ּכַ ֲהֵרי  ׁשֶ

ְיִריבֹות,   ֲעֵלי  ּבַ ָאר  ׁשְ אֹוָתם  ין  ּבֵ ָבה  ְוָיׁשְ לּות  ּגָ ּבַ
ִישְׂ  ַעל  ָקמּו  ים  ָהַעּמִ ָאר  ִמיָדם  ּוׁשְ ְלַהׁשְ ָרֵאל 

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ פג)( ֵמָהעֹוָלם,  ָך   תהלים  ַעּמְ ַעל 
ו ְוגֹו', ָאְמרּו  י נֹוֲעצּו ֵלב ַיְחּדָ ַיֲעִרימּו סֹוד, ְוָכתּוב ּכִ

ֶזה   ל  ּכָ ְוִעם  ִמּגֹוי.  ְוַנְכִחיֵדם  ב   -ְלכּו  ּגַ ַעל  ַאף 
רוּ  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֲעֵליֶהם,  ָקמּו  ים  ָהַעּמִ ָאר  ְ ׁשּ הּוא ׁשֶ ְך 

ָנְפלוּ  ְוִאם  יֵדיֶהם,  ּבִ אֹוָתם  יַח  ִהּנִ ָקמּו,   -  לֹא 
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֲהֵרי  ׁשֶ י.  ָקְמּתִ י  ָנַפְלּתִ י  ּכִ תּוב  ּכָ ׁשֶ

ִמיד.  הּוא ֵמִקים אֹוָתּה ּתָ

  

ָגלּוָתא,  .403 ָרֵאל ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ָמה ִזְמִנין ַנְפַלת ּכְ ָהא ּכַ ּדְ
ין ִאיּנּון מָ  ין ָקמּו ָעַלְייהּו ְוָיְתָבא ּבֵ ַאר ַעּמִ ָבבּו, ּוׁשְ אֵרי ּדְ

יִ  ֵמָעְלָמא,ּדְ לֹון  יָצָאה  ְלׁשֵ ָרֵאל  יכילו) ׂשְ ָמה   (ולא  ּכְ
ָאֵמר, פג) ְדַאּתְ  סֹוד,  (תהלים  ַיֲעִרימּו  ָך  ַעּמְ ַעל 

ְוַנְכִחיֵדם  ְלכּו  ָאְמרּו  ְוגֹו',  יו  ַיְחּדָ ֵלב  נֹוֲעצּו  י  ּכִ ּוְכִתיב 
כָּ  ְוִעם  ָקמּו  ִמּגֹוי.  ין  ַעּמִ ַאר  ׁשְ ּדִ ב  ּגַ ַעל  ַאף  א,  ּדָ ל 

יַדְייהּו, ְוִאי ָעַלְייהוּ  ִריְך הּוא ָלא ֲאָנח לֹון ּבִ א ּבְ , קּוְדׁשָ
א   קּוְדׁשָ ָהא  ּדְ י.  ָקְמּתִ י  ָנַפְלּתִ י  ּכִ יב  ְכּתִ ּדִ ָקמּו,  ָנְפלּו 

ִדיר. ִריְך הּוא ָאִקים ָלּה ּתָ  ּבְ
ָרֵאל  .404 ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ְזַמן    ַוֲעִתיָדה  אֹותֹו  ּבְ לֹוַמר 
ַהקָּ  ל ׁשֶ ׁשֶ ֶהָעָפר  ִמן  אֹוָתּה  ָיִקים  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש 

י  י ִלי ּכִ ְמִחי ֹאַיְבּתִ ׂשְ ה: ַאל ּתִ ּנָ ק ִמּמֶ ּלֵ לּות ְוִתְסּתַ ַהּגָ
י   ָנַפְלּתִ י  ּכִ י.  ָקְמּתִ י  דּו   -ָנַפְלּתִ ְעּבְ ּתַ ְוִהׁשְ לּות  ּגָ ּבַ

י  בָ  ָקְמּתִ ַהזֶּ   -ַני.  ַמן  זְּ אֹותוֹ ּבַ ְך, ּבְ ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ְזַמן ה.   
דֹוׁש   ה ָלֶהם ַהּקָ ָעׂשָ ׁשֶ ָרֵאל, ּכְ ה הֹוִציא ֶאת ִיׂשְ ּמֹׁשֶ ׁשֶ
ה ָלֶהם,  ָעׂשָ בּורֹות ׁשֶ ים ְוַהּגְ ּסִ רּוְך הּוא אֹוָתם ַהּנִ ּבָ

ֲהֵרי ַעל ַיד מֹ   -ָאז   ן, ׁשֶ ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ ה ַויֶָּקם ֹמׁשֶ ׁשֶ
ָכל ְזַמן.   הּוַקם ּבְ

  

ִזְמָנא  .404 ַההּוא  ּבְ לֹוַמר  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ּוְזִמיָנא 
ָגלּוָתא,  ּדְ ֵמַעְפָרא  ָלּה  יֹוִקים  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְדקּוְדׁשָ
י  ָנַפְלּתִ י  ּכִ ִלי  י  אֹוַיְבּתִ ְמִחי  ׂשְ ּתִ ַאל  יּה,  ִמּנֵ ַלק  ְוִתְסּתָ

ָגלוּ  ּבְ י  ָנַפְלּתִ י  ּכִ י.  נַ ָקְמּתִ ּבָ דּו  ְעּבְ ּתַ ְוִאׁשְ י  ָתא,  ָקְמּתִ י, 
ַהאי ִזְמָנא. וּ  ה לֹון ּבְ יק מֹׁשֶ ַאּפִ ַההּוא ִזְמָנא ּדְ ְך, ּבְ ְבִגין ּכַ

ין  ִריְך הּוא ִאיּנּון ִנּסִ א ּבְ ד ָעֵבד לֹון קּוְדׁשָ ָרֵאל, ּכַ ְלִיׂשְ
ן   ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ה  מֹׁשֶ ֶקם  ַוּיָ ֵדין  ּכְ לֹון.  ָעַבד  ּדְ ּוְגבּוָראן 

מֹכְּ  ָהא ַעל ְיָדא ּדְ ָכל ִזְמָנא. ִתיב, ּדְ ַקם ּבְ ה ִאּתְ  ׁשֶ
ְוָאַמר, .405 ַתח  ּפָ ְמעֹון  ׁשִ י  (יחזקאל   ַרּבִ

ּוְבָעְמָדם   א) יֵֵלכּו  ם  ֶלְכּתָ ּבְ ְוגֹו'.  יֵֵלכּו  ם  ֶלְכּתָ ּבְ
ם יֵֵלכּו,   ֶלְכּתָ ָפסּוק ֶזה יֵׁש ְלִהְתּבֹוֵנן ּבֹו. ּבְ ַיֲעֹמדּו. ּבְ

וּ  יֵֵלכּו  ם  ֶלְכּתָ ּבְ ׁשֶ ָיַדְענּו  לֹא  ַיֲעֹמדּו?  ְוִכי  ְבָעְמָדם 

  
ְמעֹון   .405 ׁשִ י  ְוָאַמר,ִרּבִ ַתח  א) ּפָ ם  (יחזקאל  ֶלְכּתָ ּבְ

ּוְבָעְמָדם ַיֲעמֹדּו. ַהאי ְקָרא  ם ֵיֵלכּו  ֶלְכּתָ ֵיֵלכּו ְוגֹו'. ּבְ
ם ֵיֵלכּו, ְוִכי ָלא ְיַדְענָ  ֶלְכּתָ יּה. ּבְ ָלא ּבֵ ּכְ א ִאית ְלִאְסּתַ
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ל ַהַחיֹּות, כְּ  ם ׁשֶ ֶלְכּתָ ל ִמי? ּבְ ם ׁשֶ ֶלְכּתָ א ּבְ ֵהן  ֶאּלָ ׁשֶ
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ יֵֵלכּו,  ים  ָהאֹוַפּנִ אֹוָתם  הֹוְלכֹות, 
ְך   ּכָ ְוַעל  ֶאְצָלם.  ים  ָהאֹוַפּנִ יְֵלכּו  ַהַחיֹּות  ּוְבֶלֶכת 

ִמׁשּ  ַיֲעֹמדּו,  ּוְבָעְמָדם  יֵֵלכּו  ם  ֶלְכּתָ ל  ּבְ ּכָ ׁשֶ ּום 
א   ֶאּלָ ֵאיָנם  ים  ָהאֹוַפּנִ אֹוָתם  ל  ׁשֶ ַמְסֵעיֶהם 

שֶׁ  עֹות  ּסָ ּמַ עֹוְמִדים ּבַ ֵאיָנם  ְוִקיּּוָמם  ַהַחיֹּות,  ל 
תּוב,  ּכָ ְוֵכן  ַחיֹּות.  ּבַ לּוי  ּתָ ַהּכֹל  א  ֶאּלָ ְמקֹוָמם,  ּבִ
ים   ָהאֹוַפּנִ אּו  ׂשְ ִיּנָ ָהָאֶרץ  ֵמַעל  ַהַחיֹּות  א  ׂשֵ ּוְבִהּנָ

ָת  ֶאָחד. ְלֻעּמָ ים הֹוְלִכים ּכְ ַחיֹּות ְואֹוַפּנִ ּום ׁשֶ  ם, ִמׁשּ

ם  ֶלְכּתָ א ּבְ ם ֵיֵלכּו, ּוְבָעְמָדם ַיֲעמֹדּו. ֶאּלָ ֶלְכּתָ ָהא ּבְ ּדְ
ַמאן ִאיּנּון ּדְ ַאְזִלין,  ִאיּנּון  ַכד  ּדְ ַחּיֹות.  ּדְ ם  ֶלְכּתָ ּבְ  .

ֵיְלכּו   ַהַחּיֹות  ּוְבֶלֶכת  ָאֵמר  ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ֵיֵלכּו.  ים  אֹוַפּנִ
יֵ  ם  ֶלְכּתָ ּבְ א  ּדָ ְוַעל  ֶאְצָלם.  ים  ּוְבָעְמָדם ָהאֹוַפּנִ ֵלכּו 

י ִאיּנּון אֹוַפּנִ ָכל ַמַטְלֵניהֹון ּדְ ִגין ּדְ ם, ָלאו ִאיּנּון ַיֲעמֹדּו, ּבְ
ַקְייֵמי  ָלא  יְלהֹון  ּדִ ְוִקּיּוָמא  ַחּיֹות,  ּדְ ַמְטָלִנין  ּבְ א  ֶאּלָ
ִתיב   ּכְ ְוֵכן  ַחיֹות.  ּבַ ְלָיא  ּתַ א  ּכֹּלָ א  ֶאּלָ ַאְתַרְייהּו,  ּבְ

א ַהַחּיֹות   ׂשֵ ָתם ּוְבִהּנָ ים ְלֻעּמָ אּו ָהאֹוַפּנִ ׂשְ ֵמַעל ָהָאֶרץ ִיּנָ
י ַחּיֹות ְואֹוַפּנִ ִגין ּדְ ֲחָדא ַאְזִלין.ּבְ  ם ּכַ

ל  .406 קֹוִפים ׁשֶ ָעה ַמׁשְ ִרים ְוַאְרּבָ ּוֹבא ְרֵאה, ֶעׂשְ
קֹוף ֶאָחד   תֹוְך ַמׁשְ ָמרֹות ָהֶעְליֹונֹות עֹוְמִדים ּבְ ׁשְ ַהּמִ

ַתח ַהזֶּ  ַצד ִמְזָרח. ַלּפֶ ּבְ ע  ׁשֶ ִרים ְוַאְרּבַ ה ׁשֹוְמִרים ֶעׂשְ
 ַ ַהׁשּ ֶקף  ּתֹ תֹוְך  ּבְ ְטמּונֹות  ָמרֹות  ְלֶהֶבת  ִמׁשְ

ֵמאֹותֹו   קֹוף  ׁשְ ַהּמַ אֹותֹו  ְלתֹוְך  ְוסֹוֶבֶבת  עֹוֶטֶרת  ׁשֶ
 ַצד ִמְזָרח. 

  

ַמְטָרִנין   .406 ּדְ ּקֹוִפין,  ַמׁשְ ע  ְוַאְרּבַ ִרין  ֶעׂשְ ֲחֵזי,  א  ְוּתָ
ִאין ַקְייִמין ּגוֹ  ִבְסַטר ִמְזָרח. ְלַהאי   ִעּלָ קֹוָפא ֲחָדא ּדְ ַמׁשְ

ְוֶעׂשְ  ע  ַאְרּבַ ַנְטִרין  ְתָחא,  ּגֹו ּפִ ְטִמיִרין  ָמרֹות,  ִמׁשְ ִרין 
ַההּוא  ְלגֹו  ְוָסֲחָרא  ַעָטָרא  ּדְ ְלהֹוָבא,  ׁשַ ּדְ א  ּתּוְקּפָ

ִמְזָרח. קֹוָפא ֵמַההּוא ִסְטָרא ּדְ  ַמׁשְ
ַעּמּוִדי .407 ִרים  ְוֶעׂשְ ָעה  ְוַעל  ְוַאְרּבָ יֶהם,  ְחּתֵ ּתַ ם 

ָעה ַעּמוּ ֵאּלּו ָהַעּמ  ִרים ְוַאְרּבָ ִדים, ּוִדים עֹוְמִדים ֶעׂשְ
ְלתֹוְך  פֹוְרִחים  ְולֹא  עֹוְמִדים,  ִמיד  ּתָ ׁשֶ ֵהם  ְוֵאּלּו 
ְקָרִאים  ּנִ ׁשֶ ְוֵאּלּו ֵהם  מֹו אֹוָתם ָהֲאֵחִרים,  ּכְ ָהֲאִויר 

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ג) עֹוְמִדים,  ְלךָ ְוָנַתּתִ  (זכריה   י 
ָהַעּמּוִדים   ְוֵאּלּו  ה.  ָהֵאּלֶ ָהעְֹמִדים  ין  ּבֵ ַמְהְלִכים 

עַ  סֹוְבִבים עֹוְמִדים  ֶהם  ּבָ ּתֹוְמִכים,  אֹוָתם  ל 
ְמקֹוָמם.   ְלִהְתַקיֵּם ּבִ

  

ין  .407 ִאּלֵ ְוַעל  חֹוַתְייהּו,  ּתְ ַסְמִכין  ִרין  ְוֶעׂשְ ע  ְוַאְרּבַ
עַ  ע  ְוַאְרּבַ ִרין  ֶעׂשְ ַקְייִמין  ִאיּנּון ַסְמִכין  ין  ְוִאּלֵ ּמּוִדין, 

ּגֹו ֲאֵויָרא ְרִחין  ּפַ ִדיר, ְוָלא  ַקְייִמין ּתָ ִאיּנּון ַאֲחָרִנין,    ּדְ ּכְ
ְדַאּתְ   ָמה  ּכְ עֹוְמִדים,  ִאְקרּון  ּדְ ִאיּנּון  ין  ְוִאּלֵ

ג) ָאֵמר, ָהעֹוְמִדים  (זכריה  ין  ּבֵ ַמְהְלִכים  ָלְך  י  ְוָנַתּתִ
ין ַעּמּוִדים,   ה. ְוִאּלֵ הּו ָהֵאּלֶ ַקְייִמין ַעל ִאיּנּון ַסְמִכין, ּבְ

ְיי דּוְכּתַ יָמא ּבְ  . הוּ ָסֲחָרן ְלִאְתַקּיְ
ְמקֹוָמם,  .408 ַעל  עֹוְמִדים  לּו  ַהּלָ ָהַעּמּוִדים  ׁשֶ ּכְ

עֹוְמִדים ֲעֵליֶהם ְמעֹוְפִפים ְוָטִסים   יִטים ׁשֶ ּלִ ַ ל ַהׁשּ ּכָ
ְוֵהם מַ  יחֹות,  ּגִ ַמׁשְ ְוָהֵעיַנִים  ָכל ָהעֹוָלם,  יִבים  ּבְ ְקׁשִ

י   ּנֱֶאַמר ּכִ מֹו ׁשֶ ָבִרים ְלַמְעָלה, ּכְ ַלּקֹולֹות ּוַמֲעִלים ּדְ
אֹוָתם  ע ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ַהּקֹול.  ֶאת  יֹוִליְך  ַמִים  ָ ַהׁשּ ֹוף 

ִמיִדי. ִקיּּום ּתְ  ַהּתֹוְמִכים עֹוְמִדים ּבְ

  

הוּ  .408 ּלְ ּכֻ ִקיּוַמְייהּו,  ַעל  ַקְייִמין  ַעּמּוִדים  ין  ִאּלֵ ד   ּכַ
ל   ּכָ ְוָטִסין  ְמַעְפֵפי  ָעַלְייהּו,  ַקְייִמין  ּדְ יִטין  ּלִ ָעְלָמא, ׁשַ

גְּ  ין ְוַאׁשְ ִמּלִ ִקין  ַסּלְ ַקִלין,  ַצְייִתי  ּדְ ְוִאיּנּון  ַעְייִנין.  ָחן 
ַאּתְ ָאֵמר ּדְ ָמה  ּכְ א,  ַמִים  (קהלת י) ְלֵעיּלָ ָ ַהׁשּ י עֹוף  ּכִ

ִאיּנּון   ְך,  ּכַ ּוְבִגין  ַהּקֹול.  ֶאת  ַקְייִמין יֹוִליְך  ַסְמִכין 
ִדיר. ִקּיּוָמא ּתָ  ּבְ

ָאַמְרנּו.   .409 ׁשֶ ִפי  ּכְ יֵֵלכּו,  ם  ֶלְכּתָ ּבְ ּוְרֵאה,  ּבֹא 
ָתם.  ים ְלֻעּמָ אּו ָהאֹוַפּנִ ׂשְ ָאם ֵמַעל ָהָאֶרץ ִיּנָ ׂשְ ּוְבִהּנָ
ם   ְך ּגַ ה נֹוְסִעים ְועֹוִלים, ּכָ ַהַחיֹּות ָהֵאּלֶ מֹו ׁשֶ ֲהֵרי ּכְ ׁשֶ

עַ  ַהּטַ ָמה  ים.  ֵהם.  אֹוַפּנִ ּבָ ַהַחיָּה  רּוַח  י  ּכִ ּום  ִמׁשּ ם? 
ַהַחיָּה   ָכל    -רּוַח  ּבְ ה  ּוַמּכָ ֶבת  ּנֹוׁשֶ ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש  רּוַח 

  

ָאם  .409 ְ ׂשּ ּוְבִהּנָ ְדַקאְמָרן.  ּכִ ֵיֵלכּו  ם  ֶלְכּתָ ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ים ָהאֹוַפּנִ אּו  ׂשְ ִיּנָ ָהָאֶרץ  רמ''ב   ֵמַעל  (דף 

ין ַחיֹות ע''א) ִאּלֵ ָמה ּדְ ָהא ּכְ ָתם. ּדְ ִקין,   ְלעּוּמָ ַנְטִלין ְוַסּלְ
ים. עֲ ָהִכי ִאיּנּון. ַמאי טַ  אֹוַפּנִ ה ּבָ י רּוַח ַהַחּיָ ִגין, ּכִ ָמא. ּבְ
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ה  ַדְרּגָ ּבְ הּוא  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ ִנְמָצא  ָלֶלֶכת.  ים  ָהאֹוַפּנִ
ּבֹא  אֹותֹו.  א  ּנֹוׂשֵ ׁשֶ ִמי  ֶאת  א  נֹוׂשֵ הּוא  ֶעְליֹוָנה, 

ָהָארֹון ָהָיה א אֹותֹו.   ּוְרֵאה, ׁשֶ ּנֹוׂשֵ א ֶאת ִמי ׁשֶ נֹוׂשֵ
אן  ים. ַאף ּכָ אֹות ֶאת ָהאֹוַפּנִ  ַהַחיֹּות נֹוׂשְ

הּו  ֻכּלְ ּבְ ּוָבַטׁש  יב  ָנׁשִ ּדְ א,  קּוְדׁשָ רּוַח  ה,  ַהַחּיָ רּוַח 
א   ַדְרּגָ ִאיהּו ּבְ ָכל ַמאן ּדְ ַכח, ּדְ ּתְ ים, ְלֵמַהְך. ִאׁשְ אֹוַפּנִ

ָאה, ִאיהּו ָנִטיל לְ  ָארֹון  ִעּלָ א ֲחֵזי, ּדְ ָנִטיל ֵליּה. ּתָ ַמאן ּדְ
ָנִטיל ֵליּה. אּוף ָהָכא, ַחיֹות, אִ  יהּו ֲהָוה ָנִטיל ְלַמאן ּדְ

ים.   ִאיּנּון ַנְטִלין ָלאֹוַפּנִ
ים   .410 אֹוַפּנִ י רּוַח ַהַחיָּה ּבָ תּוב ּכִ ְוִאם ּתֹאַמר, ּכָ

ִהיא ְלַצד ָיִמין, ְלַצד  - ְך, זֹו ַחיָּה ׁשֶ ם ּכָ ֹמאל,   ּגַ ׂשְ
ד ָהֲאחֹוִר  ְדִמי ְוַלּצַ ד ַהּקִ י, ְוזֹוִהי ַחיָּה, ְוֵאּלּו ֵהן  ְוַלּצַ

 ַחיֹּות.
  

ָהִכי   .410 ִתיב.  ּכְ ים  אֹוַפּנִ ּבָ ה  ַהַחּיָ רּוַח  י  ּכִ יָמא  ּתֵ ְוִאי 
ָמאָלא,  ִאיהּו ִלְסַטר ְיִמיָנא, ִלְסַטר ׂשְ ה, ּדְ א ַחּיָ ָנֵמי, ּדָ

ין ְוִלְסָטר ָקָמא, ְוִלְסָטר אֲ  ה, ְוִאּלֵ חֹוָרא, ְוָדא ִאיִהי ַחּיָ
 ִאיּנּון ַחיֹות.

תּוב .411 ר ָרִאיִתי  ִהיא ַהַחיָּה אֲ  (יחזקאל י) ּכָ ׁשֶ
ַחיָּה   זֹוִהי  ָבר.  ּכְ ְנָהר  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאלֵֹהי  ַחת  ּתַ
ְוזֹוִהי   ָהעֹוָלם,  ִצְדֵדי  ַעת  ְלַאְרּבַ ַעת  ַרּבַ ּמְ ׁשֶ

הָ  ִלְדמֹות  א  ִכּסֵ ּבְ עֹוֶמֶדת  תּובׁשֶ ּכָ ּכַ (שם   ָאָדם, 
ָעָליו   א) ָאָדם  ַמְרֵאה  ּכְ מּות  ּדְ א  ּסֵ ַהּכִ מּות  ּדְ ְוַעל 

ְוהַ  ה  ִמְלָמְעָלה.  ְקדֹוׁשָ ֶעְליֹוָנה  ה  ְרּגָ ּדַ ְלאֹוָתּה  ּכֹל 
ָרֵאל.  ְקֵראת ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ּנִ ֶרת ׁשֶ  ִנְסּתֶ

  

ִתיב .411 ַחת   (יחזקאל י) ּכְ ר ָרִאיִתי ּתַ ה ֲאׁשֶ ִהיא ַהַחּיָ
ַחיָּ ֱאלהֵ  ִהיא  א  ּדָ ָבר,  ּכְ ְנָהר  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ע  י  ְמַרּבָ ּדִ ה 

ָעְלָמא. ְוָדא   ע ִסְטִרין ּדְ יָמא ּכּוְרְסָייא, ְלַאְרּבַ ַקּיְ ִאיִהי ּדְ
א   ּסֵ ַהּכִ מּות  ּדְ ְוַעל  יב,  ְכּתִ ּדִ ָמה  ּכְ ָאָדם.  ּדְ ְלִדּיּוְקָנא 

ְלהַ  א  ְוכֹּלָ ִמְלָמְעָלה.  ָעָליו  ָאָדם  ַמְרֵאה  ּכְ מּות  הּוא ּדְ
ֱאלֵֹהי  ִאְקֵרי  ּדְ ְסִתיָמָאה,  א  יׁשָ ַקּדִ ָאה  ִעּלָ א  ְרּגָ ּדַ

ָרֵאל.  ִיׂשְ
ַהַחיָּ  .412 ל  ְוזֹו  ּכָ ַחת  ּתַ עֹוֶמֶדת  ׁשֶ ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ה 

ַחיֹּות  יֵּׁש  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ דֹוׁשֹות,  ַהּקְ ָהֶעְליֹונֹות  ַהַחיֹּות 
ֱאלֹ  ַחת  ּתַ ׁשֶ א  ּסֵ ַהּכִ ֵאּלּו.  ַעל  ֵאּלּו  ֵהי ֶעְליֹונֹות 

ה זֹו  ַמּטָ ּלְ א ׁשֶ ּסֵ ל ַיֲעקֹב. ְוַהּכִ מּות ׁשֶ ָרֵאל זֹו ַהּדְ ִיׂשְ
ִוד, הִ  ל ּדָ מּות ׁשֶ ָעה ִצְדֵדי  ַהּדְ ַעת ְלַאְרּבָ יא ַהְמַרּבַ

ְך רּוַח יֹוֵצאת ִמְלַמְעָלה ְוׁשֹוַפַעת   ּום ּכָ ָהעֹוָלם. ּוִמׁשּ
כָ  ּבְ ה  ּכָ ּמַ ׁשֶ ַעד  ה,  ְלַדְרּגָ ה  ְרּגָ ִמּדַ ֶכת  ל  ְוִנְמׁשֶ

ֶאת   ַמְנִהיָגה  רּוַח  ְואֹוָתּה  ה,  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ְחּתֹוִנים  ַהּתַ
ּקּון הַ  ן. ַהּכֹל, ּוַמְתִקין ֶאת ּתִ  ּכֹל ְלַתּקֵ

  

ֵחיָוון  .412 הּו  ּלְ ּכֻ חֹות  ּתְ יָמא  ַקּיְ ּדְ א,  ְלַתּתָ ּדִ ה  ַחּיָ ְוָדא 
ין ַעל ִאלֵּ  ִאין ִאּלֵ ִאית ֵחיָוון ִעּלָ ִגין ּדְ ין. ּבְ יׁשִ ִאין ַקּדִ ין. ִעּלָ

ַיֲעקֹב.   ּיּוְקָנא ּדְ א ּדִ ָרֵאל, ּדָ ְתחֹות ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ּכּוְרְסָייא ּדִ
לְ  ּדִ ִאיִהי ְוכּוְרְסָייא  ָדִוד.  ּדְ ּיּוְקָנא  ּדִ א  ּדָ א,  ַתּתָ

רּוָחא  ְך  ּכַ ּוְבִגין  ָעְלָמא.  ּדְ ִסְטִרין  ע  ְלַאְרּבַ ָעא  ְמַרּבְ ּדִ
ְך ִמּדַ  ְוִאְתְמׁשַ ְוָנִגיד  א,  ֵעיּלָ א, ַעד ָנִפיק ִמּלְ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ

א, ְוַההּוא רּוָחא ַאְנִהיג  ְלַתּתָ ֵאי ּדִ ּתָ ּתַ הּו  ֻכּלְ ּבְ ָבַטׁש  ּדְ
הּו ְלַאְתְקָנא. לְ  ֻכּלְ ּקּוָנא ּדְ א, ְוַאְתִקין ּתִ  כֹּלָ

ְלַמְעָלה   .413 ִּתּקּון  ֶׁשֵּיׁש  ַמָּמׁש  ָגֶון  (ְּבאֹותֹו 
קֵּ  ְּבאֹותֹו) ִמְתּתַ ׁש  ַמּמָ ָגֶון  ַמה  ּוְבאֹותֹו  ה.  ְלַמּטָ ן 

ְלַמְעָלה תּוב  ְוָכתּוב ּכָ ים.  אֹוַפּנִ ּבָ ַהַחיָּה  רּוַח  י  ּכִ  ?
תּוב   ה ָהרּוַח ָלֶלֶכת יֵֵלכּו. ַמה ּכָ ּמָ ָ ר ִיְהיֶה ׁשּ ֶאל ֲאׁשֶ
ן.   ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ה  ֹמׁשֶ ַויֶָּקם  ה?  ְלַמּטָ

ה? ּמֶ ָהרּוחַ  (ְלָמה?) ּבַ ה ִלְהיֹות  ְרּגָ ַהּדַ אֹוָתּה  ל  ׁשֶ  
מַ  ּלְ ל הָ ׁשֶ מּות ׁשֶ אֹוָתּה ַהּדְ ה ּבְ רּוַח ָהֶעְליֹוָנה, ִהיא  ּטָ

ָרֵאל, ּוֵמַהַחיָּה  ַחת ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ר ָרִאיִתי ּתַ ַהַחיָּה ֲאׁשֶ
ה. ִהיא   ְך ֹמׁשֶ ם ּכָ ַהזֹּו יֹוֵצאת רּוַח ְלַהְתִקין ַהּכֹל. ּגַ

  

לעילא  .413 תקונא  דאית  גוונא ממש  (ס''א בההוא 
א. ַמה  בההוא וכו') ן ְלַתּתָ ּקַ ׁש, ִאְתּתָ ְווָנא ַמּמָ ּוְבַההּוא ּגַ

ר י  ּכִ א,  ְלֵעיּלָ ִתיב  ּוְכִת ּכְ ים.  אֹוַפּנִ ּבָ ה  ַהַחּיָ ֶאל ּוַח  יב 
הָ  ה  ּמָ ָ ׁשּ ִיְהֶיה  ר  ַמה  ֲאׁשֶ א  ְלַתּתָ ֵיְלכּו.  ָלֶלֶכת  רּוַח 

ה.  ּמָ ּבְ ן.  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ה  מֹׁשֶ ֶקם  ַוּיָ ִתיב,  (ס''א   ּכְ
ַההּוא  למאי) ּבְ א,  ְלַתּתָ ּדִ א  ְרּגָ ּדַ ַההּוא  ּדְ רּוַח  ְלֶמֱהֵוי 

ַההּוא רּוַח   ּיּוְקָנא ּדְ ר ָראִ ּדִ ה ֲאׁשֶ ָאה, ִהיא ַהַחּיָ יִתי  ִעּלָ

https://dailyzohar.com/


Zohar Pekude  – unedited- not for publishing 

114 DailyZohar.com  
 

ְלַמטָּ  רּוַח  ְתָנה  ּנָ ׁשֶ ּום ַהַחיָּה,  ִמׁשּ ַהּכֹל.  ְלַהְתִקין  ה 
וַ כָּ  ן,  ּתֵ ַויִּ ַויֶָּקם,  תּוב,  ּכָ רּוַח ְך  ם  ׂשָ ּוַבּכֹל  ם.  יָּׂשֶ

 ְלַהְתִקין ַהּכֹל. 
וּ  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֱאלֵֹהי  ַחת  רּוָחא ּתַ ָנְפָקא  ה  ַחּיָ ֵמַהאי 

ָיַהב  ּדְ ה  ַהַחּיָ ִהיא  ה.  מֹׁשֶ ָנֵמי  ָהִכי  א.  ּכֹּלָ ְלַאְתְקָנא 
ֶקם,  ִתיב, ַוּיָ ְך ּכְ ִגין ּכָ א. ּבְ א, ְלַאְתְקָנא ּכֹּלָ רּוָחא ְלַתּתָ

ם. וּ  ׂשֶ ן, ַוּיָ י רּוָחא, ְלַאְתְקנָ ַוִיּתֵ ּוִ א ׁשַ א. ְבכֹּלָ  א ּכֹּלָ
ה  .414 ּמֹׁשֶ ׁשֶ ן  ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ ִראׁשֹוָנה,  ּבָ ּוְרֵאה,  ּבֹא 

ה  ְרּגָ ּדַ אֹוָתּה  סֹוד  ּבְ אֹותֹו  ִהְתִקין  הּוא  ה,  ָעׂשָ
ה,   לֹֹמה ָעׂשָ ְ ׁשּ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ּמִ ּה. ּבַ הּוא עֹוֵמד ּבָ ֶעְליֹוָנה ׁשֶ

סֹוד ּבְ אֹותֹו  ן  ּקֵ ּתִ ֵמֵעֶדן,    הּוא  יֹּוֵצא  ׁשֶ ָנָהר  אֹותֹו 
מְ  ְוהּוא  ִית  ַהּבַ לֹום  ׁשְ הּוא  ן  ׁשֶ ּכֵ ְוַעל  ִית.  ַהּבַ נּוַחת 

ַהֲחִביבּות   ִקְרַבת  הּוא  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ סֹוד  ּבְ
ה ְרּגָ ּדַ ה  (ַּבּסֹוד) ּבַ ל ֹמׁשֶ ה ׁשֶ ְרּגָ ל ַהּגּוף, אֹוָתּה ַהּדַ ׁשֶ

שֶׁ  ְולֹא  ַהֲחִביבּות,  ִקְרַבת  ּה  ּבָ ְמנּוָחה.  עֹוֶמֶדת  ל 
וְ  לֹֹמה  ׁשְ א  ּבָ ׁשֶ אֹותוֹ ּכְ ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ֶאת   ִהְתִקין 

נּוָחה.   ַהּמְ ֲחִביבּות  ל  ׁשֶ ּסֹוד  ּבַ ן  ּקֵ ִהְתּתַ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ
לֹֹמה, הּוא ִיְהיֶה ִאיׁש ְמנּוָחה. ׁשְ תּוב ּבִ  ְוָלֵכן ּכָ

  

ה,  .414 מֹׁשֶ ֲעַבד  ּדְ ָנא  ּכְ ַמׁשְ ּבְ ַקְדִמיָתא,  ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ָרָזא ּדְ אִ  ִאיהוּ יהּו ַאְתִקין ֵליּה, ּבְ ָאה ּדְ א ִעּלָ ְרּגָ  ַההּוא ּדַ

ין   ּקִ ּתַ ִאיהּו  לֹמֹה,  ׁשְ ָעַבד  ּדְ א  ׁשָ ַמְקּדְ ּבְ יּה.  ּבֵ יָמא  ַקּיְ
ָלָמא  ִאיהּו ׁשְ ָנִפיק ֵמֵעֶדן, ּדְ ַההּוא ָנָהר ּדְ ָרָזא ּדְ ֵליּה, ּבְ

ּדָ  ְוַעל  ֵביָתא.  ּדְ ַנְייָחא  ְוִאיהּו  ֵביָתא,  ָרָזא  ּדְ ּבְ א 
ִאיהוּ  ָנא,  ּכְ ַמׁשְ ְר   ּדְ ּדַ ּבְ ֲחִביבּוָתא,  ּדַ א  אקּוְרּבָ (ס''א   ּגָ

יּה  ברזא) ּבֵ יָמא  ַקּיְ ה,  מֹׁשֶ ּדְ א  ְרּגָ ּדַ ַההּוא  גּוָפא,  ּדְ
למֹה,  ד ָאָתא ׁשְ ַנְייָחא. ּכַ ֲחִביבּוָתא, ְוָלאו ּדְ א ּדַ קּוְרּבָ

ִאְתּתָ  א  ׁשָ ַמְקּדְ ַההּוא  א,  ׁשָ ַמְקּדְ ָרָזא  ְוַאְתִקין  ּבְ ן,  ּקַ
נַ  ּדְ ֲחִביבּו  לֹ ּדַ ׁשְ ּבִ ִתיב  ּכְ א  ּדָ ְוַעל  (דברי   מֹה,ְייָחא. 

 הּוא ִיְהֶיה ִאיׁש ְמנּוָחה.  הימים א' כב)
ְוֶזה   .415 ַאַחת,  ה  ַדְרּגָ ּבְ ִהְתִקין  ֶזה  ְך,  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ

ֶזה. ְוסֹוד ֶזה   ל ֶזה ּבָ יֹוְקנֹו ׁשֶ ה ַאַחת, ּדְ ַדְרּגָ ִהְתִקין ּבְ
ְלדֹות ַיֲעקֹב ראשית לז)(ב - ה ּתֹ  יֹוֵסף. ֵאּלֶ
  

א, ְוָדא ַאְתִקין   .415 ְרּגָ ּדַ ַחד  א ַאְתִקין ּבְ ְך, ּדָ ּוְבִגין ּכָ
ְוָרָזא   ַהאי,  ּבְ ַהאי  ּדְ ּיּוְקָנא  ּדִ א,  ְרּגָ ּדַ ַחד  ּבְ

א, ה ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף.  (בראשית לז) ּדָ  ֵאּלֶ
קֹום  .416 ּמָ ה ְלַהְתִקין ּבַ ִהְתִחיל ֹמׁשֶ ית ׁשֶ ָהֵראׁשִ

ה  ַהזֶּה, שֶׁ  ל ְנֻקּדָ ה, ֵהִקים ִקיָמה ׁשֶ ָ ֻדׁשּ הּוא ַצד ַהּקְ
עֹוֶמֶדת   קּוָעה  ׁשֶ ּוׁשְ ֲחׁשּוָכה  ָהְיָתה  ׁשֶ ֶאְמַצע  ּבָ

ָלל.   ּכְ ְמִאיָרה  ְולֹא  ִנְרֵאית  ְולֹא  ְמקֹוָמּה,  ּבִ
ַהנְּ  ֶאת  ֵהִקים  ַהּכֹל  ית  ְקָעה  ְוֵראׁשִ ָ ׁשּ ׁשֶ ַהזֹּו  ה  ֻקּדָ

ל ַהיֶּ ְך ּכָ ְמקֹוָמּה, ְוַאַחר ּכָ ל ּבִ ְנָיָנּה ׁשֶ הּוא ּבִ ֶתר, ׁשֶ
ה ַהזֹּו.  ֻקּדָ  ַהּנְ

  

ֲאָתר,  .416 ַהאי  ּבְ ְלַאְתְקָנא  ה,  ֲאִרי מֹׁשֶ ׁשָ ּדְ ירּוָתא  ׁשֵ
ְנקּוָדה   ּדִ ִקיָמה  אֹוִקים  ה  ָ ְקדּוׁשּ ּדִ ִסְטָרא  ִאיהּו  ּדְ

אֶ  יָמא ּבְ ַקּיְ ַאְתֵריּה,  ּדְ קּוַע ּבְ ֲהָוה ָחׁשּוְך ְוׁשָ ְמָצִעיָתא, ּדְ
א אֹוִקים ְוָלא אִ  כֹּלָ ירּוָתא ּדְ ַלל, ְוׁשֵ ְתָחֵזי, ְוָלא ָנִהיר ּכְ

ּוְלָבַתר לָ  ַאְתָרָהא.  ּבְ ָקַעת  ּתְ ִאׁשְ ּדְ ְנקּוָדה,  ְלַהאי  ּה 
ַהאי ְנקּוָדה.  ְנָייָנא ּדְ ִאיהּו ּבִ  ְלָכל ַאֲחָרא, ּדְ

ָהְיָתה  .417 לֹא  זֹו  ה  ְנֻקּדָ ְוִאם 
ֶנת ּקֶ ִראׁשֹוָנה, (מּוֶקֶמת) ִמְתּתַ ַמה    ּבָ ל  ּכָ

הִ  ֶ ְוֵכיָון ׁשּ ן.  ּקֵ ְלִהְתּתַ ָהָיה  ָיכֹול  לֹא  ּנָה  ִמּמֶ ט  ֵ ׁשּ ְתּפַ
ּקּון   ַהּתִ ָאר  ׁשְ ל  ּכָ ָאז  ּוְמִאיָרה,  זֹו הּוְקָמה  ה  ֻקּדָ ּנְ ׁשֶ

ְמק ּבִ ָבה  ְ ְוִהְתַיׁשּ ן,  ּקֵ ִהְתּתַ ן,  ָהַאֵחר  ּכֵ ְוַעל  ֹוָמּה. 
ן. ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ה  ֹמׁשֶ ְנֻקּדָ  (אֹות) ַויֶָּקם  ָהיְ זֹו  ׁשֶ ָתה  ה 

ֶאת  ן  ּתֵ ַויִּ ְך,  ּכָ ְוַאַחר  ְמקֹוָמּה.  ּבִ קּוָעה  ּוׁשְ ֲחׁשּוָכה 
אן   ִמּכָ ֵהם  ׁשֶ ָהַעּמּוִדים  אֹוָתם  ֲאָדָניו, 

אן. ם ָהיּו ְוֻכלָּ  (ִמּׁשּום ֶׁשֵּיׁש ֲאָדִנים ְוֵיׁש ֲאָדִנים) ּוִמּכָ

  

ן .417 ּקַ ִאְתּתָ ָלא  ְנקּוָדה  ַהאי  (נ''א   ְוִאם 

ָלא   אתתקם) ּה,  ִמּנָ ט  ַ ׁשּ ִאְתּפָ ּדְ ַמאן  ל  ּכָ ַקְדִמיָתא,  ּבְ
וְ  ְקָנא.  ְלִאְתּתַ ָקַמת  ָיִכיל  ִאּתְ ְנקּוָדה  ַהאי  ּדְ ֵכיָון 

אַ  ׁשְ ל  ּכָ ֵדין,  ּכְ ן, ְוִאְתְנִהיַרת,  ּקַ ִאְתּתָ ַאֲחָרא  ּקּוָנא  ּתִ ר 
ְועַ  ּה.  דּוְכּתָ ּבְ ַבת  ֶאת  ְוִאְתְייׁשָ ה  מֹׁשֶ ֶקם  ַוּיָ א,  ּדָ ל 

ן. ּכָ ׁשְ ִקיָעא  (את) ַהּמִ ּוׁשְ ֲחׁשֹוָכא  ֲהַוות  ּדַ ְנקּוָדה  א  ּדָ
ַאְתֵריּה. ּוְלָבַתר ִאיּנּון ּבְ ן ֶאת ֲאָדָניו, ִאיּנּון ַסְמִכין ּדְ ּתֵ , ַוּיִ
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תוּ  ּכָ ׁשֶ ִלְמקֹוָמם,  ֶנְחְלקּו  ם  ְוֻכּלָ ּבֹון,  ְלֶחׁשְ ב  ֵמָאה 
ר ָלָאֶדן. ּכָ ר ּכִ ּכָ  ְמַאת ֲאָדִנים ִלְמַאת ַהּכִ

אן ּוִמכָּ  הּו   (בגין דאית אדנים ואית אדנים) אן.ִמּכָ ְוֻכּלְ
ְלַאְתַרְייהּו,  ָלגּו  ִאְתּפְ הּו  ְוֻכּלְ ּבָֹנא,  ְלֶחׁשְ ֵמָאה  ֲהוֹו 

ר ָלָאֶדן.  ּכָ ר ּכִ ּכָ יב, ְמַאת ֲאָדִנים ִלְמַאת ַהּכִ ְכּתִ  ּדִ
ַאְרנּו, ֲאָבל לֹא ָכתּוב ְוֵאלּ  .418 ּו ָהֲאָדִנים ֲהֵרי ּבֵ

א ֶהם ִקיָמה, ֶאּלָ ים ֲעֵליֶהם ַמה   ּבָ ן, ְנִתיָנה, ָלׂשִ ּתֵ ַויִּ
יֵּ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ִריְך,  ּצָ ֶ רֹוְכִבים ׁשּ ְוֶעְליֹוִנים  ְחּתֹוִנים  ּתַ ׁש 

ֶהם ְנִתיָנה. תּוב ּבָ ן ּכָ  ֶזה ַעל ֶזה. ְוַעל ּכֵ
  

ֲאָדִני .418 ין  ע''ב) םְוִאּלֵ רמ''ב  אֹוִקיְמָנא,  (דף  ָהא 
הּו ִקיָמה, אֶ  ִתיב ּבְ וָאה ֲאָבל ָלא ּכְ ּוָ ן, ְנִתיָנה ְלׁשַ ּתֵ א ַוּיִ ּלָ

ַמה   ִאין,  ָעַלְייהּו  ְוִעּלָ ִאין  ּתָ ּתַ ִאית  ּדְ ִגין  ּבְ ִאְצְטִריְך,  ּדְ
הּו ְנִתיָנה.  ִתיב ּבְ א ּכְ א. ְוַעל ּדָ א ַעל ּדָ  ְרִכיִבין ּדָ

אֹוָתהּ  .419 ַקע  ּבְ ה ַהזֹּו הּוְקָמה, ִנׁשְ ֻקּדָ ַהּנְ ָעה ׁשֶ ׁשָ
ְולֹא   ָהַאֵחר  ד  ִנְמֶחה ַהּצַ ֵאינֹו  ֲהֵרי  ׁשֶ ָלל,  ּכְ ִנְמָחה 

ָלֹבא ֶהָעִתיד  ְלאֹותֹו  א  ָהעֹוָלם,   ֶאּלָ ִמן  ֶחה  ּמָ יִּ ׁשֶ
ַקע ֶזה. ֵאר, הּוַקם ֶזה ְוִנׁשְ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ  ּכְ

  
ְנקוּ  .419 ַהאי  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ַהִהיא  ָקַמת,  ּבְ ִאּתְ ָדה 

ַלל ּכְ ִאְתָמַחת  ְוָלא  ַאֲחָרא.  ִסְטָרא  ָקַעת  ּתְ ָהא  ִאׁשְ ּדְ  ,
ִאְתְמֵחי ּדְ ָאֵתי,  ּדְ ִזְמָנא  ְלַההּוא  א  ֶאּלָ ִאְתְמֵחי,   ָלא 
א. ָקַעת ּדָ ּתְ א ְוִאׁשְ ַקם ּדָ ַמר, ִאּתְ ִאּתְ ָמה ּדְ  ֵמָעְלָמא, ּכְ

ְלִהְתַחזֵּק   .420 ִהְתִחיל  ָאז  ֲאָדָניו,  ֶאת  ן  ּתֵ ַויִּ
ד ֵאּלוּ  (ָהרּוַח) ַהּצַ נּו  ּתְ ּנִ ּוְכׁשֶ ה,  ָ ְקֻדׁשּ ל  ׁשֶ  ַהזֶּה 

ל הַ  ל ֵאּלּו ׁשֶ ְקעּו ּכָ ד ָהַאֵחר ְוִנְכְנסּו ָהַעּמּוִדים, ִנׁשְ ּצַ
ל   ׁשֶ ַהזֶּה  ד  ַהּצַ ָעָלה  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ה,  ַרּבָ הֹום  ּתְ ְלֶנֶקב 

ה ָ ֻדׁשּ ְוָאז   ַהּקְ ְלִהְתַעּלֹות,  ֶחְלקֹו  ְוהּוא  ָהֶעְליֹוָנה, 
ל   ׁשֶ ֶנֶקב  ְלאֹותֹו  ְוִנְכָנס  ָהַאֵחר,  ד  ַהּצַ ָקע  ִנׁשְ

ה  ֹום.ַהּתְ

  

מ) .420 ֲאִרי  (שמות  ׁשָ ֵדין  ּכְ ֲאָדָניו,  ֶאת  ן  ּתֵ ַוּיִ
ִסְטָרא ַהאי  ְתְקָפא  רוחא) ְלִאּתַ ְוַכד   (ד''א  ה  ָ ְקדּוׁשּ ּדִ

ין   ִאּלֵ ִסְטָרא ִאְתְייִהיבּו  ּדְ הּו  ּלְ ּכֻ ָקעּו  ּתְ ִאׁשְ ַסְמִכין, 
ִגין   ּבְ א.  ַרּבָ ְתהֹוָמא  ּדִ א  נּוְקּבָ ּבְ ְוָעאלּו  ַאֲחָרא, 

ִאְסּתַ  ְוִאיהּו ּדְ ָאה,  ִעּלָ ה  ָ ְקדּוׁשּ ּדִ ִסְטָרא  ַהאי  ק  ּלָ
ַאֲחָרא  ִסְטָרא  ַהאי  ּוְכֵדין  ָקא,  ּלְ ְלִאְסּתַ חּוָלָקא 

ַההּוא נּוְק ִאׁשְ  ַקע, ְוָעאל ּבְ ְתהֹוָמא. ּתְ א ּדִ  ּבָ
ָחְטאוּ  .421 ָרֵאל  ׂשְ יִּ ׁשֶ ,  (ָּבִראׁשֹוָנה) ְוִאְלָמֵלא 

עֹוָלם יֹוֵתר  לֹט ּבָ ְך לֹא ָיכֹול ִלׁשְ ְך ַאף ּכָ . ְוַאַחר ּכָ
ְוהִ  ִראׁשֹוָנה, ָחְטאּו,  ּבָ מֹו  ּכְ ֲעֵליֶהם  אֹותֹו  יכּו  ְמׁשִ

ֵחֶלק   ָלֵתת  א  ֶאּלָ ֵעָצה,  ָהְיָתה  לֹא  יֹום  ּוֵמאֹותֹו 
ּכֹל  ְלא ּבַ ָהַאֵחר  ד  ַהּצַ נֹות   - ֹותֹו  ְרּבָ ַהּקָ סֹוד  ּבְ

ְך ָהע ּכָ ּום  ְוָהעֹולֹות. ּוֹבא ְרֵאה, ִמׁשּ ָסִכים  ֹוָלה  ְוַהּנְ
ַהזֶּה   ד  ַהּצַ ֶאת  ְלַהְכִניַע  ֵאׁש,  ּבָ ּה  ּלָ ּכֻ ֶרֶפת  ִנׂשְ

ּום כָּ  ה, ּוִמׁשּ ָ ֻדׁשּ ה  ּוְלַהֲעלֹות ֶאת ַצד ַהּקְ ּמֹׁשֶ ׁשֶ ְך, ּכְ
קֹום ַהזֶּה. ֵהִקים ֶאת הַ  ַקע ַהּמָ קֹום ַהזֶּה, ִנׁשְ  ּמָ

  

ָרֵאל ָחאבּו, .421 ִיׂשְ ָלא ָיִכיל   (בקדמיתא) ְוִאְלָמֵלא ּדְ
לְּ  ָעְלמָ ְלׁשַ ּבְ ָחאבּו, ָטָאה  ָהִכי  אּוף  ּוְלָבַתר  יר.  ַיּתִ א 

ַקְדֵמיָתא. ּוֵמַההּוא יֹוָמא, ָלא  יכּו ֵליּה ָעַלְייהּו ּכְ ְוַאְמׁשִ
ִסְטָרא  ְלַההּוא  חּוָלָקא  ְלֵמיַהב  א  ֶאּלָ ֵעיָטא,  ֲהָוה 

ִנין ּוְנָסִכין ְועִ  ָקְרּבְ ָרָזא ּדְ א, ּבְ כֹּלָ א  ַאֲחָרא ּבְ ָוון. ְוּתָ ֲחֵזי ּלָ
ִגין כָּ  ָייא ַהאי ּבְ א, ְלַאְכּפְ ָ ֶאׁשּ א ּבְ ְך עֹוָלה ִאּתֹוְקָדא ּכֹּלָ

ד   ְך ּכַ ה, ּוְבִגין ּכַ ָ ְקדּוׁשּ ָקא ִסְטָרא ּדִ ּלְ ִסְטָרא, ּוְלִאְסּתַ
א.  ַקע ֲאָתר ּדָ ּתְ א. ִאׁשְ ה אֹוִקים ַלֲאָתר ּדָ  מֹׁשֶ

ה   .422 דֻ   -ּבֹא ּוְרֵאה, ַויֶָּקם ֹמׁשֶ ה,  ֶזהּו ַצד ַהּקְ ָ ׁשּ
ָקע ן    ְוִנׁשְ ּתֵ ֵמא. ַויִּ ד ָהַאֵחר ַהּטָ ה    -ַהּצַ ָ ֻדׁשּ ְלַצד ַהּקְ

ם   ַויָּׂשֶ ֵמא.  ַהּטָ ָהַאֵחר  ד  ַהּצַ ה  ְוִנְרּפֶ ְלַצד   -ַהזֶּה, 
ְמָאה.   ַהּטֻ ל  ׁשֶ ָהַאֵחר  ד  ַהּצַ ְוִנְכָנע  ַהזֶּה,  ה  ָ ֻדׁשּ ַהּקְ

ִריָחיו. ן ֶאת ּבְ ּתֵ ְך, ַויִּ  ְוַאַחר ּכָ
  

ֲחזֵ  .422 א  ֶק ּתָ ַוּיָ ה.  י  ָ ְקדּוׁשּ ּדִ ִסְטָרא  ַהאי  ה,  מֹׁשֶ ם 
ן. ְלַהאי ִסְטָרא  ּתֵ ַקע ִסְטָרא ַאֲחָרא ְמַסֲאָבא. ַוּיִ ּתְ ְוִאׁשְ
ְמַסֲאָבא.   ַאֲחָרא  ִסְטָרא  ַהאי  ְוִאְתַרְפָיא  ה,  ָ ְקדּוׁשּ ּדִ

ְפָיא ַהאי ִסְט  ה, ְוִאְתּכַ ָ ְקדּוׁשּ ם, ְלַהאי ִסְטָרא ּדִ ׂשֶ ָרא ַוּיָ
ְמ  ִריָחיו.ָסֲאָבא. ּוְלָבתַ ַאֲחָרא ּדִ ן ֶאת ּבְ ר ַוִיּתֵ  ר ַאְהּדָ
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ְהיֶה  .423 ּתִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַעם?  ַהּטַ ָמה  ַויֶָּקם.  ְך  ּכָ ְוַאַחר 
ְוִסיֵּם  ִקיָמה  ּבְ ִהְתִחיל  ִקיָמה.  ּבְ ְוִסיּּום  ית  ֵראׁשִ

ִקיָמה   ָצִריְך  ּכֹל  ּבַ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ִקיָמה,  ית    -ּבְ ֵראׁשִ
ַהְת ְוִסיּוּ  ּבַ ִקיָמה  ִהְתַרפָּ ם.  ׁשֶ ָהַאֵחר, ָחָלה  ד  ַהּצַ ה 

ֵדי ְלִהְתַקיֵּם ְוַלֲעלֹות   ה, ּכְ ָ ֻדׁשּ ְוזֹוִהי ִקיָמה ְלַצד ַהּקְ
ּום   ִמׁשּ ָראּוי.  ּכָ רּות ַאַחת  ְ ִהְתַקׁשּ ִלְהיֹות  ְלַמְעָלה, 
ְמָאה  ַהּטֻ ְועֹוָלה,  ׁשֹוֶלֶטת  ה  ָ ֻדׁשּ ּקְ ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ ׁשֶ

ֶלת ּומֻ  ּפֶ הִנׁשְ  . ְנֶמֶכת ְלַמּטָ

  

ירּוָתא   .423 ְיֵהא ׁשֵ ִגין ּדִ ֶקם. ַמאי ַטְעָמא. ּבְ ּוְלָבַתר ַוּיָ
ִגין   ִקיָמה. ּבְ ים ּבְ ִקיָמה, ְוִסּיֵ ֲאִרי ּבְ ִקיָמה, ׁשָ ְוִסּיּוָמא ּבְ
ִקיָמה   ְוִסּיּוָמא.  ירּוָתא  ׁשֵ ִקיָמה,  ֵעי  ּבָ א  ְבכֹּלָ ּדִ

ִסְטָרא ַאֲחָרא ִאְתַר  ירּוָתא ּדְ ׁשֵ ּו ִקיָמה ֵפי. ְוָדא, ִאיהּבְ
ָקא  ְלִסְטָר  ּלְ ּוְלִאְסּתַ יָמא  ְלִאְתַקּיְ ִגין  ּבְ ה,  ָ ְקדּוׁשּ ּדִ א 

ִגין   ְדָקא ֵיאֹות. ּבְ רּוָתא ֲחָדא ּכְ א, ְלֶמהֵוי ִאְתַקׁשְ ְלֵעיּלָ
ִפיל,  ָקא, ְמָסֲאבּו ׁשָ ְלָטא ְוַסּלְ ה ׁשַ ָ ְקדּוׁשּ ָכל ִזְמָנא ּדִ ּדְ

א.   ּוָמִאיְך ְלַתּתָ
ה .424 ֻקּדָ ַהּנְ חַ   רֹאׁש  ּתַ עֹוֶמֶדת  ָרגֹות ׁשֶ ּדְ ת 

חּוץ, רֹאׁש  ּלַ ׁשֶ ה  ְרּגָ ַהּדַ ָהַאֵחר, ִהיא רֹאׁש  ד  ּצַ ּבַ ׁשֶ
ֹראׁש   הּוא  ֶאָחד,  ָמל  ּגָ ַעל  רֹוֵכב  ְועֹוֵמד  ַהזָָּכר, 

ט.  ֵ ׁשּ ְתּפַ ּמִ ְך ׁשֶ ל חֹׁשֶ ל ִעְרּבּוב ֶאָחד ׁשֶ  ַלחּוץ ׁשֶ
  

ַקיְּ  .424 ּדְ ְנקּוָדה,  ּדִ א  ּדַ ֵריׁשָ חֹות  ּתְ י יָמא  ּדִ ין  ְרּגִ
א  בְּ  ֵריׁשָ ְלַבר,  ּדִ א  ְרּגָ ּדַ ִריׁש  ִאיהּו  ַאֲחָרא,  ִסְטָרא 

א   ֵריׁשָ ִאיהּו  ָמל,  ּגָ ַחד  ַעל  ָרִכיב  יָמא  ְוַקּיְ ְדכּוָרא,  ּדִ
ט.  ַ ׁשּ ִאְתּפָ ְך ּדְ חֹׁשֶ ַחד ִעְרבּוָבא ּדְ  ְלַבר ּדְ

425.  ֵ ׁשּ ה, ִמְתּפַ ׁשֶ ן יֹוֵצא ִמּתֹוְך ֹרֶגז ַהּקָ ָעׁשָ ׁשֶ ּכְ ט ׁשֶ
וְ  ֶזה,  ֶזה ַעל  ֹרֶגז,  ֹרֶגז ַאַחר  ְוהֹוֵלְך  ן,  ָעׁשָ ֶזה  אֹותֹו 

ּוְנֵקָבה  ָזָכר  ל  ׁשֶ ַמְרֶאה  ּבְ ֶזה  ַעל  ְוׁשֹוֵלט  רֹוֵכב 
ה.   ִלְהיֹות ַהּכֹל ֹרֶגז ָקׁשֶ

  
רּוְגזָ  .425 ִמּגֹו  ָנְפָקא  ָנָנא  ּתְ ַכד  ט  ּדְ ַ ׁשּ ִאְתּפָ יף,  ּקִ ּתַ א 

רּוְגָזא ְוָאִזיל  ָנָנא,  ּתְ א,   ַההּוא  ּדָ ַעל  א  ּדָ רּוְגָזא,  ַתר  ּבָ
ַעל   ִליט  ְוׁשָ ָרִכיב  א  ְוָדא  ְונּוְקּבָ ְדַכר  ּדִ ֵחיזּו  ּבְ א,  ּדָ
יף.  ּקִ א רּוְגָזא ּתַ  ְלֶמהֵוי ּכֹּלָ

ט, ּדֹוֵחק ִמּתֹוךְ  .426 ֵ ׁשּ ן ְלִהְתּפַ ְתִחיל ֶהָעׁשָ ּמַ   ּוְכׁשֶ
ט, ְוַאחַ  ֵ ׁשּ ה ַאַחת ְלִהְתּפַ ל ְנֻקּדָ דַֹחק ׁשֶ ְך ָהֹרֶגז ּבְ ר ּכָ

מֹו   ּכְ ַעְקִמימּות,  ּבְ ָהֹרֶגז  ן  ֲעׁשַ ט  ֵ ׁשּ ָנָחׁש ֶאָחד  ִמְתּפַ
 ָחָכם ְלָהַרע. 

  
ִחיק ִמּגֹו רּוְגָזא   .426 ָטא, ּדָ ְ ׁשּ ָנָנא ְלִאְתּפַ ֲאִרי ּתְ ְוַכד ׁשָ

ְלִאְתפַּ  ְנקּוָדה  ָחד  ּדְ ְדִחיקּו  ט  ּבִ ַ ׁשּ ִאְתּפָ ּוְלָבַתר  ָטא,  ְ ׁשּ
ָנָנא רוּ  (ק''ל ע''א) ּתְ ים   ְגָזא ּדְ ַחּכִ ִחְוָיא  ַחד  ּכְ ימּו,  ַעּקִ ּבְ

א.   ְלַאְבָאׁשָ
ה   .427 ְרּגָ ּדַ הּוא  ט,  ֵ ׁשּ ְלִהְתּפַ ְתִחיל  ּמַ ׁשֶ ָהרֹאׁש 

ְמקֹומֹו, ַעד   ט ְוָנח ּבִ ֲחׁשּוָכה, עֹוֶלה ְויֹוֵרד, הֹוֵלְך ְוׁשָ
יֹּוֵצא   ן ׁשֶ ב ֵמאֹותֹו ֶהָעׁשָ ֵ ה ְלִהְתַיׁשּ ְרּגָ עֹוֶמֶדת ַהּדַ ׁשֶ

ְקָרא ִמּתֹוךְ  ּנִ  ָהֹרֶגז, ְוהּוא ֵצל. ֵצל ַעל ָמקֹום ַאֵחר ׁשֶ
וּ  ִנְקָרא ָמֶות.  ֶאָחד,  ּכְ ִרים  ִמְתַחּבְ ֵניֶהם  ְ ׁשּ ְכׁשֶ

ֵהן   ְדָרגֹות  י  ּתֵ ׁשְ ַאְרנּו,  ּבֵ ַוֲהֵרי  ַצְלָמֶות, 
ֶאָחד.  רֹות ּכְ ְתַחּבְ ּמִ  ׁשֶ

  

א ּדְ  .427 ְרּגָ ָטא, ִאיהּו ּדַ ְ ׁשּ ָנְפָקא ְלִאְתּפַ א ּדְ ִאיהּו ֵריׁשָ
ְוָנח אט,  ְוׁשָ ָאִזיל  ְוָנִחית,  ָסִליק  דּוכְ   ָחׁשּוְך,  יּה, ּבְ ּתֵ

ָנִפיק ִמּגֹו  ָנָנא ּדְ ָבא, ֵמַההּוא ּתְ ְ א ְלִאְתַייׁשּ ְרּגָ יָמא ּדַ ְוַקּיְ
ִאְקֵרי ָמֶות.   א, ַעל ֲאָתר ַאֲחָרא ּדְ רּוְגָזא, ְוִאיהּו ֵצל. ִצּלָ

ֲחָד  ּכַ ְרַווְייהּו  ּתַ ָרן  ִמְתַחּבְ ִאְקֵריְוַכד  ק''ס  א,  (ויצא 
ִר  ע''ב) ּתְ אֹוִקיְמָנא,  ְוָהא  ִאיּנּון ַצְלָמֶות,  ין  ְרּגִ ּדַ ין 

ֲחָדא.  ָראן ּכַ ִמְתַחּבְ  ּדְ
ה   .428 ֻקּדָ ַהּנְ ל  ׁשֶ ית  ֵראׁשִ הּוא  ַהזֶּה  ל  ַהּצֵ

ה   ֻקּדָ ֵמַהּנְ ֻרֶחֶקת  ּמְ ׁשֶ ָכה  ֲחׁשֵ ַהִחיצֹוָנה,  ְחּתֹוָנה  ַהּתַ
בָּ  עֹוֶמֶדת  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ּלֹא ַהּקְ ׁשֶ ה  ְנֻקּדָ ְוזֹוִהי  ֶאְמַצע. 

בִּ  ֶמת  ִנְרׁשֶ ְולֹא  ֶטת  עֹוֶמֶדת  ֶ ׁשּ ִמְתּפַ ה  ּנָ ּוִמּמֶ ְגָוֶניָה, 

  
ְלבַ  .428 ָאה ּדִ ּתָ ְנקּוָדה ּתַ ירּוָתא ּדִ ר, ַהאי ֵצל, ִאיהּו ׁשֵ

ַקיְּ  ּדְ א,  יׁשָ ַקּדִ ִמְנקּוָדה  ְמַרָחָקא  ּדִ יָמא ֲחׁשֹוָכא 
ְוָלא בְּ  יָמא,  ַקּיְ ָלא  ּדְ ְנקּוָדה,  ִאיהּו  ְוַהאי  ֶאְמָצִעיָתא. 

ְלַבר  יטּו  ׁשִ ּפְ ַטת  ְ ׁשּ ִאְתּפַ ּוִמיָנּה  ַגְווָנָהא.  ּבְ יַמת  ִאְתְרׁשִ
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ְולֹא   ׁשֹוַקַעת,  ְוִהיא  ה,  ּוְלַמּטָ ַהחּוָצה  טּות  ְ ׁשּ ִהְתּפַ
ֶמת.   ִנְרֵאית ְולֹא ִנְרׁשֶ

ְולָ  ִאְתֲחִזיַאת,  ְוָלא  ָקַעת  ּתְ ִאׁשְ ְוִאיִהי  א.  א ּוְלַתּתָ
יַמת.   ִאְתְרׁשִ

וְ  .429 ְלָיִמין  ה,  ְלַמּטָ ָטה  ְ ׁשּ ִהְתּפַ ֹמאל,  זֹו  ִלׂשְ
ֶאֶלף   ֶנֶגד  ּכְ ָכה  ַהֲחׁשֵ ְלתֹוְך  ה  ְלַמּטָ ָטה  ְ ׁשּ ְוִהְתּפַ
ֶזה,  ּוְלַצד  ֶזה  ְלַצד  ֶנְחָקִקים  ַעּמּוִדים  ֵני  ׁשְ ּוֵמָאה. 

חֹר  ׁשָ ְולֹא  ֹחר  ׁשָ ֶון  ּגָ ְלתֹוְך  ָכה  ַהֲחׁשֵ ֶטת  ֶ ׁשּ , ִמְתּפַ
ּוְבאֹוָתהּ  ּבֹו.  ְתַקיֵּם  יִּ ׁשֶ ֶצַבע  ׁשּום  לֹו  ֵאין  ֲהֵרי   ׁשֶ
ׁשּו  ּמְ ִ ׁשּ ׁשֶ אֹוָתן  כֹות  ַהֲחׁשֵ עֹוְמדֹות  טּות  ְ ׁשּ ִהְתּפַ

תּוב ּכָ ׁשֶ י) ְבִמְצַרִים,  ֶאת   (שמות  ִאיׁש  ָראּו  ְולֹא 
ת ָיִמים. ְוָכתּוב  לֹׁשֶ יו ׁשְ ְחּתָ ָאִחיו ְולֹא ָקמּו ִאיׁש ִמּתַ

ְך. ְוָיֵמׁש חֹ  ׁשֶ

  

ָמא  .429 ְוִלׂשְ ִליִמיָנא  א,  ְלַתּתָ ַטת  ְ ׁשּ ִאְתּפַ ָלא, ַהאי 
ֶאְמָצִעיָתא, ּגֹו ָחׁשּוְך, ָקֵבל ֶאֶלף ּוֵמָאה.  ַטת ּבְ ׁשְ ְוִאְתּפַ
א,  ּדָ ּוְלִסְטָרא  א,  ּדָ ְלִסְטָרא  ִפין  ּלְ ִמְתּגַ ַסְמִכין  ֵרין  ּתְ

ְוָלא   אּוָכם  ון  ּגֹוָ גֹו  ּבְ ֲחׁשֹוָכא,  ט  ַ ׁשּ ָהא ִאְתּפָ ּדְ אּוָכם, 
יּה. ּוְבהַ  יָמא ּבֵ ון ְלִאְתַקּיְ יטּו, ַקְייִמין ֵלית ֵליּה ּגֹוָ ׁשִ הּוא ּפְ

יב ְכּתִ ּדִ ִמְצַרִים,  ּבְ ׁשּו  ּמְ ׁשִ ּדְ ִאיּנּון  (שמות   ֲחׁשּוִכין 
יו   י') ְחּתָ ִמּתַ ִאיׁש  ָקמּו  ְולֹא  ָאִחיו  ֶאת  ִאיׁש  ְראּו  לא 

ת ָיִמים. ּוְכִתיב ְוָיֵמׁש חֹׁשֶ  לֹׁשֶ  ְך. ׁשְ
ה מִ  .430 ַכּמָ ֶטת ּבְ ֶ ׁשּ טּות ַהזֹּו ִמְתּפַ ְ ׁשּ יִנים, ַהִהְתּפַ

טּות   ְ ׁשּ ִהְתּפַ אֹוָתּה  תֹוְך  ּבְ ֵאּלּו.  ּתֹוְך  ֵאּלּו  ים  ּנִ ְמׁשֻ
ָאדֹם.   ָזָהב  ְוֶזהּו  ָזָהב,  ּבְ בּוַע  ּצָ ׁשֶ ֶאָחד  זַֹהר  יֹוֵצא 

שֶׁ  ְך  ַהחֹׁשֶ ֶאת  ה  ּוְמַכּסֶ ַהזֶּה  ַהזַֹּהר  ט  ֵ ׁשּ ל  ִמְתּפַ
ְך.  ְכָלל ּבֹו ַהחֹׁשֶ ּנִ  ָהרֹאׁש, ְוהּוא ַהזָָּהב ׁשֶ

  

ע''א) .430 רמ''ג  ה  (דף  ַכּמָ ּבְ ט  ׁשַ ִאְתּפָ יטּו,  ׁשִ ּפְ ַהאי 
יטּו, ָנְפָקא ַחד   ׁשִ ין. ּגֹו ַההּוא ּפְ ין ּגֹו ִאּלֵ ְנָיין ִאּלֵ ִזיִנין, ְמׁשַ

ֲהָבא סּומָ  ַדֲהָבא, ְוָדא ִאיהּו ּדַ ע ּבְ ִאְצְטּבַ ָקא.  ִזֲהָרא ּדְ
ִריׁשָ  ּדְ ָחׁשּוְך  ְוָחֵפי  ִזֲהָרא,  ַהאי  ט  ׁשַ ְוִאיהּו ִאְתּפָ א, 

יּה ֲחׁשֹוָכא.  ִליל ּבֵ ִאְתּכְ ֲהָבא, ּדְ  ּדַ
ֹמאל,   .431 ְוִלׂשְ ְלָיִמין  ט  ֵ ׁשּ ִמְתּפַ ַהזֶּה  ְך  ַהחֹׁשֶ

ֶסף   ל ּכֶ לּו יֹוֵצא ָגֶון ֶאָחד ׁשֶ ָדִדים ַהּלָ ֵני ַהּצְ ּוִמּתֹוְך ׁשְ
ּלֹא זֹוֵהר. ה    ׁשֶ ֶסף, ּוְמַכּסֶ ל ַהּכֶ ֶון ַהזֶּה ׁשֶ ט ַהּגָ ֵ ׁשּ ִמְתּפַ

ה. אֶ  ֶזה ְויֹוֵרד ְלַמּטָ ְך, ְוִנְכָלל ֶזה ּבָ  ת ַהחֹׁשֶ
  

ָמאָלא. ּוִמּגֹו  .431 ט ִליִמיָנא ְוִלׂשְ ׁשַ ַהאי ֲחׁשֹוָכא ִאְתּפָ
ָלא   ּדְ א,  ַכְסּפָ ּדְ ְווָנא  ּגַ ַחד  ָנְפָקא  ִסְטִרין,  ֵרין  ּתְ ין  ִאּלֵ

אִ  ֲחׁשֹוָכא, ָזִהיר.  ְוָחֵפי  ְכַסף,  ּדִ ון  ּגֹוָ ַהאי  ט  ׁשַ ְתּפָ
א. ְואִ  ָדא, ְוָנִחית ְלַתּתָ א ּבְ ִליל ּדָ  ְתּכְ

כֹות,   .432 ֲחׁשֵ י  ּתֵ ׁשְ ְועֹוְמדֹות  ְך,  ַהחֹׁשֶ ט  ֵ ׁשּ ִמְתּפַ
עֹוְמדֹות ם   (ֶׁשּיֹוְצאֹות) ׁשֶ ָ ּוִמׁשּ חֹר,  ָ ַהׁשּ רֹאׁש  ּבָ

ט ְויֹוֵצא ָגֶון ֶאָחד שֶׁ  ֵ ׁשּ ת.ִמְתּפַ    ל ְנחֹׁשֶ
ֵריׁש  .432 ֲחׁשּוִכין,  ֵרין  ּתְ ְוַקְייָמן  ֲחׁשֹוָכא,  ט  ׁשַ ִאְתּפָ

ַקְייִמין, ט ְוָנִפיק  (ד''א דנפקין) אּוָכָמא ּדְ ַ ׁשּ ן ִמְתּפָ ּמָ ּוִמּתַ
ת.  ְנחֹׁשֶ ון ּדִ  ַחד ּגֹוָ

ְך,   .433 ַהחֹׁשֶ אֹותֹו  ה  ְלַמּטָ ט  ֵ ׁשּ ִמְתּפַ ם  ָ ּוִמׁשּ
ְויֹוצֵ  ַעּמּוד,  חְֹועֹוֵמד  ׁשָ ֶאָחד  ָגֶון  ל  א  ׁשֶ ַמְרֶאה  ּבְ ר 

ָכה.  סֹוד ַהֲחׁשֵ ְרֶזל, ְוַהּכֹל ּבְ  ּבַ
  

ְוָקִאים  .433 ָחׁשּוְך,  ַההּוא  א,  ְלַתּתָ ט  ַ ׁשּ ִאְתּפָ ן  ּמָ ּוִמּתַ
א  ְוכֹּלָ ַפְרְזָלא.  ּדְ ֵחיזּו  אּוָכם  ון  ּגֹוָ ַחד  ְוָנִפיק  יָמא,  ַקּיְ

ֲחׁשֹוָכא.  ָרָזא ּדַ  ּבְ
ֵני .434 ין ׁשְ א ַעּמּוד ֶאָחד ָחׁשּוְך  יֹוצֵ ָהַעּמּוִדים    ִמּבֵ

ְוזֹוִהי   ּבֹו,  ִנְרִאים  לּו  ַהּלָ ָוִנים  ַהּגְ ְוָכל  ָכה,  ֲחׁשֵ ּבַ
ֶאָחד   ּכְ ג  ּוֵ ְלִהְזּדַ ֵקָבה  ַלּנְ ָזָכר  ְנִהיָגה  ּמַ ׁשֶ ָהָעְרָלה 

 ְוִלְהיֹות ֶאָחד. 
  

ָחׁשּוְך  .434 ַחד,  יָמא  ַקּיָ ָנִפיק  ַקְייִמין,  ֵרין  ּתְ ין  ִמּבֵ
ְוָכל ֲחׁשֹוָכא,  ִאיהּו   ּבַ ְוַהאי  יּה.  ּבֵ ִאְתָחזּון  ְווִנין  ּגַ ין  ִאּלֵ

ֲחָדא,  ּכַ וָגא  ּוְ ְלִאְזּדַ ִלְנֵקָבה,  ַכר  ּדְ ַאְנִהיג  ּדְ ָעְרָלה, 
 ְלֶמֱהֵוי ַחד. 
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ָרגֹות   .435 ּדְ ַבע  ׁשֶ ּבְ ְידּוִעים  לּו  ַהּלָ ָהַעּמּוִדים 
דֹולֹות ָהִראׁשֹונָ (ְזָכִרים) ּגְ ה  ְרּגָ ַהּדַ ה ,  ְרּגָ ַהּדַ ִהיא  ה 

ע ָכה עֹוָלה  ׁשֶ ָכה ַהזֹּו. זֹו ַהֲחׁשֵ ל ַהֲחׁשֵ ד ׁשֶ ּצַ ֹוֶמֶדת ּבַ
ָגֶון  לּול ּבְ ל ָהֵאׁש, ֶזה ּכָ ן ׁשֶ ל ֶהָעׁשָ ָרה ׁשֶ ּתֹוְך ַהְסּתָ

עָ  ל  ת ׁשֶ לֹׁשֶ ׁשְ חֹר.  ׁשָ ּוְבָגֶון  ֵאׁש,  ל  ׁשֶ ּוְבָגֶון  ן,  ׁשָ
צְ  ה  ְלַכּמָ ִנְפָרִדים  לּו  ַהּלָ ָוִנים  ם  ַהּגְ ְלִהְתַעּקֵ ָדִדים, 

י ָהעֹוָלם.  ֲעֻקּמֵ  ּבַ

  

ַרְבְרִבין .435 ין  ְרּגִ ּדַ ז'  ּבְ ַקְייִמין,  ְיִדיָעאן.  (דכרין) ָהֵני 
ָקאִ  א ּדְ ְרּגָ א ַקְדָמָאה, ִאיהּו ּדַ ְרּגָ ַהאי ּדַ ִסְטָרא ּדְ ים ּבְ

ְתָנָנא  ּדִ ְטִמירּו  ּגֹו  ָקא,  ַסּלְ ֲחׁשֹוָכא  א  ּדָ ֲחׁשֹוָכא. 
הַ  א,  ָ ֶאׁשּ ּוְבָגֶוון  ּדְ א,  ָ ֶאׁשּ ּוְבָגֶוון  ָנָנא,  ּתְ ָגֶוון  ּבְ ִליל  ּכָ אי 

ְווִנין, ּגַ ַלת  ּתְ ין  ִאּלֵ ִסְטִרין,    אּוָכם.  ה  ְלַכּמָ ן  ְרׁשָ ִמְתּפָ
ִעְמֵקי עָ  ָמא ּבְ  ְלָמא.ְלִאְתַעּקְ

ה   .436 ְלַכּמָ ְוִנְכָנס  ָלעֹוָלם  יֹוֵרד  ַהזֶּה  ן  ֶהָעׁשָ ּגֹון 
 ֵ ׁשּ עֹוָלם, ּוֵמִסית ֶאת רּוחֹות ְצָדִדים, ְוֶזה ִמְתּפַ ט ּבָ

ְרֵכיֶהם וּ  ים ְלֹרֶגז, ְלַהְסטֹות ֶאת ּדַ ְלִהְתַחזֵּק  ָהֲאָנׁשִ
תּוב, ֻרְגָזם. ְוַעל ֶזה ּכָ לֹא ִיְהיֶה ְבָך  (תהלים פא) ּבְ

ֲחֶוה ְלֵאל ֵנָכר. לֹא ִיְהיֶה ְבָך ֵאל   ֵאל ּתַ ָזר ְולֹא ִתׁשְ
ֲחוֶ   -ָזר   ּתַ ִתׁשְ ְולֹא  ַהזָָּכר.  ֵנָכר  ֶזה  ְלֵאל  זֹו    -ה 

עֹוָלם ְוִנְכָנס   ֹוֵלט ּוִמְתַחזֵּק ּבָ ׁשּ ֵקָבה. ֶזהּו ָהרֶֹגז ׁשֶ ַהּנְ
ֵני ָהָאָדם ּוְמַחזֵּק אֹוָתם ְלָהַרע.ְלתֹוךְ    ּבְ

  

ּתְ  .436 ון  ה ּגֹוָ ְלַכּמָ ְוָאִעיל  ְלָעְלָמא,  א  ַנְחּתָ ַהאי,  ָנָנא 
ָעְלָמא, ְוַאְסטֵ  ט ּבְ ׁשַ א  ִסְטִרין, ְוָדא ִאְתּפָ ֵני ָנׁשָ י ְלרּוֵחי ּבְ

רּוְגַזְיי ּבְ ָפא  ּקְ ּוְלִאְתּתַ ָאְרַחְייהּו,  ְלַאְסָטָאה  יזּו,  ְרּגִ הּו. ּבִ
ִתיב, א ּכְ לֹא לֹא ִיְהֶיה ְבָך ֵאל ָזר וְ  (תהלים פא) ְוַעל ּדָ

כּוָרא.  א ּדְ ֲחֶוה ְלֵאל ֵנָכר. לֹא ִיְהֶיה ְבָך ֵאל ָזר ּדָ ּתַ ִתׁשְ
ֲחֶוה ְלאֵ  ּתַ א. ַהאי ִאיהּו רּוְגָזא  ְולֹא ִתׁשְ א נּוְקּבָ ל ֵנָכר ּדָ

בְּ  גֹו  ּבְ ְוָעאל  ָעְלָמא,  ּבְ ַקף  ְוִאּתָ ְלָטא  ׁשַ א, ּדְ ָנׁשָ ֵני 
א.   ְוַאְתִקיף לֹון ְלַאְבָאׁשָ

ָהֵאׁש,   .437 ְוִנְכָנס ּגֹון  ָלעֹוָלם,  יֹוֵרד  ַהזֶּה  ֶון  ַהּגָ
מִ  ּדָ ּפְֹך  ְוִלׁשְ ַלֲהֹרג,  ְלָהַרע,  ְצָדִדים  ה  ים ְלַכּמָ

תּוב, ּכָ ֶזה  ְוַעל  ָאָדם,  ֵני  ּבְ ַח  א) ּוְלַקּפֵ ִאם  (משלי 
ם.  ָנה ְלָנִקי ִחּנָ נּו ֶנֶאְרָבה ְלָדם ִנְצּפְ יֹאְמרּו ְלָכה ִאּתָ

ָדמִ  ׁשֹוְפֵכי  יֵּׁש  ׁשֶ ּום  ם. ִמׁשּ ְלִחּנָ ְוהֹוְרִגים  ם  ְלִחּנָ ים 
ד הַ  ָרב, ְוֶזה ִמּצַ ּקְ יׁש ׁשֹוְפֵכי ָדִמים ְוהֹוְרִגים ּבַ זָָּכר ְוֵ

ם,  ְלִחּנָ ִמים  ּדָ ׁשֹוֵפְך  ַהזָָּכר  ַצד  ֵקָבה.  ַהּנְ ד  ִמּצַ ְוֶזה 
ַצד   ָאַמְרנּו.  ׁשֶ מֹו  ְקָרבֹות  ּכְ ַלֲעֹרְך  ֵדי  ּכְ ֵקָבה,  ַהּנְ
ֵאלֶּ  ּבְ ה  ֵאּלֶ ל ְוַלֲהֹרג  ׁשֶ ְוַהֶהֶרג  ָרבֹות  ַהּקְ ְוָכל  ה, 

ֵקָבה.  ל ַהּנְ ִאים ֵמאֹותֹו ַצד ׁשֶ ה ּבָ ֵאּלֶ ה ּבְ  ֵאּלֶ

  

ְוָעאל  .437 ְלָעְלָמא,  א  ַנְחּתָ ְווָנא  ּגַ ַהאי  א,  ָ ֶאׁשּ ון  ּגֹוָ
ִמין,  ָדא ּדָ א, ְלָקְטָלא, ּוְלאֹוׁשְ ה ִסְטִרין, ְלַאְבָאׁשָ ְלַכּמָ

ְועַ  א.  ָנׁשָ ִלְבֵני  ָחא  ִתיב,ּוְלַקּפְ ּכְ א  ּדָ א)  ל  ִאם  (משלי 
ם.  ִחּנָ ְלָנִקי  ָנה  ִנְצּפְ ְלָדם  ֶנֶאְרָבה  נּו  ִאּתָ ְלָכה  יֹאְמרּו 

ָנא. ְואִ  ָנא, ְוַקְטֵלי ְלַמּגָ ִמין ְלַמּגָ ֵדי ּדָ ִאית אֹוׁשְ ִגין ּדְ ית  ּבְ
ְטָרא  ִמּסִ ְוַהאי  ְקָרָבא,  ּבִ ְוַקְטֵלי  ִמין  ּדָ ֵדי  אֹוׁשְ ּדְ

ִמּסִ  ְוַהאי  ְדכּוָרא  ְדכּוָרא ּדִ ּדִ ִסְטָרא  א.  נּוְקּבָ ּדְ ְטָרא 
נ ּדְ ִסְטָרא  ְדַקאְמָרן.  ּכִ ָנא,  ְלַמּגָ ִמין  ּדָ יד  א, אֹוׁשִ ּוְקּבָ

ין, ְוָכל ְקָרִבין  ִאּלֵ ין ּבְ ָלא ִאּלֵ ָחא ְקָרִבין, ּוְלִאְתַקּטְ ְלַאּגָ
אִ  ָקא  ְוַקטֹוִלין  א  נּוְקּבָ ּדְ ִסְטָרא  ֵמַההּוא  ין,  ִאּלֵ ּבְ ין  ּלֵ

 ַאְתָיין.
ְויֹוֵרד  .438 ָלעֹוָלם  יֹוֵרד  ֶזה  ֶון  ּגָ חֹר,  ׁשָ ֶון  ּגָ

צּוִעים ְוהַ  ל ַהּפְ ים, ּוְתפּוֵסי גּוף, ְלִהְתַמּנֹות ַעל ּכָ ּכִ ּמֻ
ָאָדם.  ִלְבֵני  ִמיד  ּתָ ְלָהַרע  ַוֲחנּוִקים,  ּוְצלּוִבים 

לֹשֶׁ  ל  ׁשְ ה ְצָדִדים ׁשֶ ְלַכּמָ לּו ִנְפָרִדים  ָוִנים ַהּלָ ת ַהּגְ
ֵני ָהעֹוָלם. ָהעֹוָלם ּוִמְתפַּ  תֹוְך ּבְ ִטים ּבְ ְ  ׁשּ

  

ְלָעְלמָ  .438 א  ַנְחּתָ ְווָנא  ּגַ ַהאי  אּוָכם,  ון  א  ּגֹוָ ְוַנְחּתָ א, 
צּוִעין, ּפְ ל  ּכָ ַעל  גּוִפין,    ְלִאְתַמָנָאה  ּדְ ּוְתִפיסּו  ּוַמְחָיין, 

ין  ִאּלֵ א.  ָנׁשָ ִלְבֵני  ִדיר  ּתָ א  ְלַאְבָאׁשָ ַוֲחִניקּו,  ּוְצִליבּו, 
וְ  ּגַ ַלת  ָעְלָמא, ּתְ ּדְ ִסְטִרין  ה  ְלַכּמָ ן  ְרׁשָ ִמְתּפָ וִנין, 

ֵני ָעְלָמא. ָטן ּגֹו ּבְ ְ ׁשּ  ְוִאְתּפַ
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ֶון ָהִראׁשֹון   .439 ְוֶזהּו ַהּגָ ן יֹוֵרד ָלעֹוָלם,  ּגֹון ֶהָעׁשָ
ל  ַהּצֵ ֵמאֹותֹו  קּוָעה  ְ ַהׁשּ ה  ֻקּדָ ַהּנְ ִמּתֹוְך  יֹּוֵצא  ׁשֶ

רֹוכֵ  הּוא ָסָמֵא''ל, ׁשֶ ָאַמְרנּו, ׁשֶ מֹו  ׁשֶ ָמל, ּכְ ב ַעל ּגָ
יֵא''ל   ַקְצּפִ ִנְקָרא  ַהזֶּה  ן  ֶהָעׁשָ ְוגֹון  ֵאר,  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ

דוֹ  ֶאת ַהּגָ ִקים  ַחזְּ ּמְ ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ָהֹרֶגז  ְוֶזהּו  ל. 
רֶֹגז.  ב ּבְ  ַהּלֵ

  

ון  .439 ּגֹוָ ִאיהּו  ְוַהאי  ָעְלָמא,  ּבְ א  ַנְחּתָ ָנָנא  ּתְ ון  ּגֹוָ
ֵצל  ֵמַההּוא  ִקיַע  ׁשָ ּדְ ְנקּוָדה  ִמּגֹו  ָנְפָקא  ּדְ ַקְדָמָאה, 

ָקא ָרִכיב ַעל ִאיהּו ָסָמֵא''ל, ּדְ ָקָאַמָרן, ּדְ ָמה  ּדְ ָמל, ּכְ ּגָ
ַרְבְר  יֵא''ל  ַקְצּפִ ִאְקֵרי  ָנָנא  ּתְ ון  ּגֹוָ ְוַהאי  ַמר,  ִאּתְ ָבא.  ּדְ

רּוְגָזא.  א ּבְ ַאְתִקיפּו ִלּבָ א, ּדְ ְבֵני ָנׁשָ  ְוַהאי ִאיהּו רּוְגָזא ּדִ
ׁש ֵמאֹות ְקבּוצֹות,  .440 ים ֶאֶלף ְוׁשֵ ַחת ֶזה ְמֻמּנִ ּתַ

אָ  ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ַהּגּוִפים  ֹרֶגז  ֵהן  ֹרֶגז  ׁשֶ יֵּׁש  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָדם, 
ֶזה ֲאָבל  ין.  ּדִ ַלֲעׂשֹות  עֹוָלם  ּבָ ֹוֵלט  ׁשּ הּוא   ד)(צַ  ׁשֶ

ִזים   ְתַרּגְ ּמִ ׁשֶ ָהָאדם  ֵני  ּבְ ְלגּוף  ְוִנְכָנס  ֹוֵלט  ׁשּ ׁשֶ ֹרֶגז 
ָוִנים  ָאר ַהּגְ ֹרֶגז ַהזֶּה. ְוָהֹרֶגז ַהזֶּה הּוא ְיסֹוד ְלָכל ׁשְ ּבָ

לְ  ְנָין  ּבִ ֶהם  ּבָ ַהזֶּה ַלֲעׂשֹות  ן  ֶהָעׁשָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָהַרע, 
לּ  ׁשֶ ָהֶעְליֹוָנה  ָהֵאׁש  ֹרֶגז  ִמּתֹוְך  ְוֶזהּו יֹוֵצא  ֹוֶהֶטת, 

 ָהִראׁשֹון ְלאֹוָתּה ָהֵאׁש.

  

ֲחִביִלין,  .440 ֵמָאה  ית  ְוׁשִ ֶאֶלף  ְמָמָנן  ַהאי,  חֹות  ּתְ
ִאית ִגין ּדְ א. ּבְ ְבֵני ָנׁשָ גּוָפְייהּו ּדִ ִאיּנּון רּוְגָזא ּדְ רּוְגָזא    ּדְ

ֲאָבל  יָנא.  ּדִ ד  ְלֶמְעּבַ ָעְלָמא  ּבְ ְלָטא  ׁשַ ּדְ
רוּ  (סטרא) ַהאי גּוַפְייהּו ִאיהּו  ּבְ ְוָעאל  ְלָטא  ׁשַ ּדְ ְגָזא, 

ַהאי רּוְגָזא. ְוַהאי רּוְגָזא, ִאיהּו  ִאְתְרִגיזּו ּבְ א, ּדְ ְבִני ָנׁשָ ּדִ
ְניָ  ּבִ הּו,  ּבְ ד  ְלֶמְעּבַ ָווֵני,  ּגְ ַאר  ׁשְ ָכל  ּדְ יָנא ְיסֹוָדא 

א   ָ ֶאׁשּ ָנָנא, ָנְפָקא ִמּגֹו רּוְגָזא ּדְ ַהאי ּתְ ִגין ּדְ א, ּבְ ְלַאְבָאׁשָ
א.  ָ ְמַלֲהָטא, ְוַהאי ִאיהּו ַקְדָמָאה ְלַההּוא ֶאׁשּ ָאה, ּדִ  ִעּלָ

ְוֹרֶגז  .441 ִנְפָרִדים ֵמאֹותֹו ָהֹרֶגז,  ְרָגִזים  ָעה  ַאְרּבָ
י ְרּגִ ּמַ ׁשֶ ְוֶזהּו  ֹרֶגז,  ִנְקָרא  ֵני ָהִראׁשֹון  ּבְ ֵלב  ֶאת  ז 

ֵני ָהָאָד  יֹּוֵרד ְוהֹוֵלְך ּוֵמִסית ֶאת ּבְ ם ָהָאָדם, ְוֶזהּו ׁשֶ
ִחית  ׁשְ ַהּמַ ֶאת  ְך  ּמֹוׁשֵ ׁשֶ ְוֶזהּו  ָרְגָזם,  ּבְ ִזים  ְתַרּגְ ּמִ ׁשֶ

ְּבֹרֶגז ַרֵחם   (חבקוק ג)  (ְוַעל ֶזה ָּכתּוב ַעל ָהעֹוָלם.
 . ִּתְזֹּכר)

  

ְרׁשָ  .441 ִמְתּפָ רּוְגֵזי  ע  רּוגְ ַאְרּבַ רּוְגָזא.  ֵמַההּוא  ָזא  אן 
ַאְרגִּ  ְבֵני ַקְדָמָאה, ִאְקֵרי רֶֹגז ְוָדא ִאיהּו ּדְ ְייהּו ּדִ יז ִלּבַ

א,  ָנׁשָ ִלְבֵני  ְוַסְטָיא  ְוַאְזָלא  א  ַנְחּתָ ּדְ ִאיהּו  ְוָדא  א,  ָנׁשָ
ָלא ַעל  יְך ְמַחּבְ ַאְמׁשִ רּוְגַזְייהּו. ְוָדא ִאיהּו ּדְ ְוִאְתְרִגיזּו ּבְ

כתיב .ָעְלָמא דא  ג') (ועל  רחם   (חבקוק  ברוגז 
 תזכור) 

יּוֹ  .442 ׁשֶ ֶזהּו  ִני,  ֵ ַהׁשּ ּוְמׁשֹוֵטט ָהֹרֶגז  ָלעֹוָלם  ֵרד 
ְוֶזה  ְנָאה.  ׂשִ ִנְקָרא  ְוֶזה  ָדִדים,  ַהּצְ ְלָכל  ט  ֵ ׁשּ ּוִמְתּפַ
ִנְכָנס,  הּוא  ׁשֶ יָון  ּכֵ ְוֶזה,  ָאָדם.  ְבֵני  ּבִ ְוִנְכָנס  יֹוֵרד 

שָׁ  ִחית  ַמׁשְ ְוֶזהּו  ִנְקָרא  ֹוֵתק,  ׁשּ ׁשֶ ֹרֶגז  ְוֶזהּו  ֵקט, 
ל הַ  אֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ ף ּבְ ּתֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ל  ׁשֶ ֵקָבה. ְוֶזהּו ֹרֶגז ׁשֶ ּנְ

ם,   ּלָ ִמּכֻ ה  ׁשֶ ַהּקָ זֶהּו  ֲעִקימּות  ּבַ עֹוֵמד  ׁשֶ ִתיָקה  ׁשְ
ְוהֹוֵרג  ִמיד  ּתָ ֹוֵתק  ׁשּ ׁשֶ ָחׁש,  ַהּנָ מֹו  ּכְ הּוא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

ְך.   ַאַחר ּכָ

  

אט גְ רוּ  .442 א ְלָעְלָמא, ְוׁשָ ְנָייָנא, ַהאי ִאיהּו ַנְחּתָ ָזא ּתִ
ט ְלָכל   ַ ׁשּ א  ְוִאְתּפָ ְנָאה. ְוַהאי ַנְחּתָ ִסְטִרין, ְוַהאי ִאְקֵרי ׂשִ

ָלא  ְמַחּבְ ִאְקֵרי  ָעאל,  ּדְ יָון  ּכֵ ְוַהאי  א,  ָנׁשָ ְבֵני  ּבִ ְוָעאל 
ִתיָקא ע''ב)  ׁשְ רמ''ג  ִתי (דף  ׁשָ ּדְ ָרְגָזא  ִאיהּו  ק, ְוַהאי 

ף ּתֵ ּתַ ִאׁשְ ּדְ ִאיהּו  ְוַהאי   ְוַהאי  א.  נּוְקּבָ ּדְ ֲאָתר  ַההּוא  ּבְ
ָיא  ִאיהּו רּוגְ  ימּו. ַהאי ַקׁשְ ַעּקִ יָמא ּבְ ַקּיְ ִתיָקה, ּדְ ׁשְ ָזא ּדִ

ִדיר,  ּתָ ִתיק  ׁשָ ּדְ ִחְוָיא,  ּדְ ַגְווָנא  ּכְ ִאיהּו  ּדְ ִגין  ּבְ הּו,  ּלְ ִמּכֻ
 ְוָקִטיל ְלָבַתר. 

לִ  .443 ְ י, ֶזהּו ֹרגֶ ָהֹרֶגז ַהׁשּ  -ז ָהפּוְך ֵמָהִראׁשֹון  יׁשִ
ׁשֹוֵתק,   ְולֹא  ּוִמְתַחזֵּק  הֹוֵלְך  אֹותֹו ׁשֶ ִנְגֶלה  א  ֶאּלָ

ה   ּלֶ הּוא ִמְתּגַ ֶ ָכל ַמה   -ֹרֶגז, ְוָכל ַמה ׁשּ ר ּבְ ּבָ ְך ִנׁשְ ּכָ
ר, ְוָכְך ִנְקָרא: ֹרֶגז   ּבָ ְך ִנׁשְ ה, ְולֹא ׁשֹוֵתק. ּכָ ּלָ ִהְתּגַ ֶ ׁשּ

בּור.   ׁשָ

  

ִהּפּוָכא   .443 ּבְ רּוְגָזא  ִאיהּו  ַהאי  ִליָתָאה,  ּתְ רּוְגָזא 
ֵלי  א ִאְתּגְ ִתיק, ֶאּלָ ַקף ְוָלא ׁשָ ַאְזָלא ְוִאּתָ ְדָמָאה, ּדְ ִמּקַ
ל ַמה   ַבר ּכָ ֵלי ָהִכי ִאּתְ ִאְתּגְ ַההּוא רּוְגָזא, ְוָכל ַמאן ּדְ
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ר, ְוָהִכי ִאְקֵרי רוּ  ּבַ ִתיק, ָהִכי ִאּתְ ֵלי ְוָלא ׁשָ ִאְתּגְ ְגָזא  ּדְ
ִביָרא.  ּתְ

בּור,   .444 ָחָזק ְוסֹופֹו ׁשָ יתֹו  ָהֹרֶגז ָהְרִביִעי, ֵראׁשִ
ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ ָהִראׁשֹון.  ִמן  ְך  ֻהּפָ ּמְ ׁשֶ ֹרֶגז  ֶזהּו  ן  ּכֵ ְוַעל 
ה   ַדְרּגָ ן ַהּכֹל הּוא ּבְ ם. ְוַעל ּכֵ ּלָ בּור ִמּכֻ ָ ֶזהּו ַצד ַהׁשּ

 ִראׁשֹוָנה.
  

ׁשֵ  .444 ְרִביָעָאה,  סֹופָ רּוְגָזא  יף,  ּקִ ּתַ ִביר. ירּוָתא  ּתָ א 
ַקְדַמְייָתא.   ִמן  ְמַהְפָכא  ּדִ רּוְגָזא,  ִאיהּו  ַהאי  א  ּדָ ְוַעל 
א,  הּו. ְוַעל ּדָ ּלְ ִביָרא ִמּכֻ ְך, ַהאי ִאיהּו ִסְטָרא ּתְ ִגין ּכַ ּבְ

א ַקְדָמָאה. ַדְרּגָ א ִאיהּו ּבְ  ּכֹּלָ
יּוֹ  .445 ה ׁשֶ ְרּגָ ִניָּה, ִהיא ּדַ ה ׁשְ ְרּגָ ָכה, ּדַ ֵצאת ֵמֲחׁשֵ
ּום    ְוֶזהוּ  ָכה ַהזֹּו, ִמׁשּ עֹוֵמד ִמּתֹוְך ַהֲחׁשֵ ֶון ָחׁשּוְך ׁשֶ ּגָ

ְדָרגֹות  ּבִ ְועֹוֵמד  ָכה  ַהֲחׁשֵ ִמּתֹוְך  ַקיָּם  ַהּכֹל  ׁשֶ
ְגָוִנים ְידּוִעים.  ה ּבִ ט ַמּטָ ֵ ׁשּ  ְידּועֹות. ְוֶזה ִמְתּפַ

  
ּדְ  .445 א  ְרּגָ ּדַ ִאיהּו  ְנָייָנא,  ּתִ א  ְרּגָ ֵמֲחׁשֹוָכא, ּדַ ָנִפיק 
ִגין  ְוהַ  יָמא ִמּגֹו ַהאי ֲחׁשֹוָכא ּבְ ַקּיְ ון ֲחׁשּוְך, ּדְ אי ִאיהּו ּגֹוָ

ְיִדיָעאן.  ין  ַדְרּגִ ּבְ יָמא  ְוַקּיְ יָמא ִמּגֹו ֲחׁשֹוָכא.  א ַקּיְ כֹּלָ ּדְ
ְגָווִנין ְיִדיָעאן.  א ּבִ ט ְלַתּתָ ׁשַ  ְוַהאי ִאְתּפָ

ַקיִָּמים .446 ַהזֹּו  ה  ְרּגָ ּדַ ְצָדִדים   ּבַ ֵמאֹות  לֹׁש    ׁשְ
ֶזה. ְוַאף ַעל   ּבָ לּוִלים ֶזה  ם ּכְ ִנְפָרִדים ֶזה ִמזֶּה, ְוֻכּלָ

ִרים ּבְ ּוִמְתּגַ ִמזֶּה  ֶזה  ים  ּנִ ׁשֻ ּמְ ׁשֶ ב  ֶזה   (ּוְמִאיִרים) ּגַ
ָרגֹות   ל ַהּדְ ְך ּכָ ּום ּכָ ֶזה. ּוִמׁשּ לּול ֶזה ּבָ ִמזֶּה, ַהּכֹל ּכָ

ד ַהזֶּה ְלָהַר  ּצַ  ע.ְידּועֹות ּבַ
  

ּדָ  .446 א  ַדְרּגָ ִסְטִרין,  ּבְ ֵמָאה  ַלת  ּתְ ַקְייִמין  א, 
ְוַאף  ָדא.  ּבְ א  ּדָ ִליָלן  ּכְ הּו  ְוֻכּלְ א,  ּדָ ִמן  א  ּדָ ין  ְרׁשִ ִמְתּפָ

ָרן ּבְ ְוִאְתּגַ א,  ּדָ ִמן  א  ּדָ ְנָיין  ְמׁשַ ּדִ ב  ּגַ (ד''א  ַעל 
ָדא. ּוְבִגין כַּ  ואנהרן) א ּבְ ִליל ּדָ א ּכָ א, ּכֹּלָ א ִמן ּדָ ְך, ּדָ

ין ְיִד  ְרּגִ ל ּדַ א. ּכָ ַהאי ִסְטָרא ְלַאְבָאׁשָ  יָעאן ּבְ
ִחיִתים   .447 ׁשְ ַהּמַ ֵאּלּו  ל  ּכָ יֹוְצִאים  אן  ִמּכָ

ין   ּדִ ים  ְועֹוׂשִ עֹוָלם  ּבָ ׁשֹוְטִטים  ּמְ ׁשֶ ִלים  ַהְמַחּבְ
ָגלּוי ֲעׂשּו   (ָּבעֹוָלם) ּבְ ּנַ ׁשֶ ִרים  ְסּתָ ַהּנִ ים  ֲעׂשִ ַהּמַ ַעל 

בַּ  ְך  ַהחֹׁשֶ ְמׁשֹוְטטִ ּתֹוְך  ְוֵהם  ֶתר,  עֹוָלם  ּסֵ ּבָ ים 
ֵאּלּו  ל  ּכָ ְך,  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ָגלּוי.  ּבְ ין  ּדִ ֶהם  ּבָ ים  ְועֹוׂשִ
ם  ּלָ ּכֻ ָגלּוי,  ּבְ ין  ּדִ ים  ְועֹוׂשִ עֹוָלם  ּבָ ׁשֹוְטִטים  ּמְ ׁשֶ
ִמיד ֶאל אֹוָתם   ן ּתָ ּמֵ ֵני ָאָדם ְלִהְזּדַ ֶנֶגד ּבְ עֹוְמִדים ּכְ

אָ  ִרים ׁשֶ נִּ ֲחָטִאים ִנְסּתָ ְקָרִאים ַאף ַמְרנּו, ְואֹוָתם ׁשֶ
ֵני ָאָדם.   ין ַעל ּבְ ים ּדִ ם, ְועֹוׂשִ ִרים ִעּמָ ְוֵחָמה, ִמְתַחּבְ

ָאַמְרנּו.  לּו ׁשֶ ין ַהּלָ ֲעֵלי ַהּדִ עֹוָלם ִמּבַ ה ּבָ  ֶזה ַנֲעׂשֶ

  

ָעְלָמא,  .447 ְטָיין ּבְ ׁשַ ִלין ּדְ ין ְמַחּבְ ל ִאּלֵ ֵמָהָכא ַנְפֵקי ּכָ
י ּדִ ְלָייאְוַעְבֵדי  ִאְתּגַ ּבְ בעלמא) (ד' ָנא  עֹוָבִדין 'א  ַעל   ,

ְטָיין  ׁשַ ְוִאיּנּון  ְטִמירּו,  ּבִ ָחׁשּוְך  ּגֹו  ִאְתָעֵבידּו  ּדְ ְסִתיִמין 
ל   ְך, ּכָ הּו. ּוְבִגין ּכַ ְלָייא ּבְ ִאְתּגַ יָנא ּבְ ָעְלָמא, ְוַעְבֵדי ּדִ ּבְ

ִאְת  יָנא ּבְ ָעְלָמא, ְוַעְבֵדי ּדִ ְטָיין ּבְ ׁשַ ין ּדְ הּו ִאּלֵ ּלְ ְלָייא, ּכֻ ּגַ
י ַק  ּבֵ ִדיר, ּגַ ָדא ּתָ א, ְלִאְתַעּתְ ְבֵני ָנׁשָ ָקְבֵלייהּו ּדִ ְייִמין ּבְ

ַאף  ִאְקרּון  ּדְ ְוִאיּנּון  ָקָאַמָרן,  ּדְ ְטִמיִרין  חֹוִבין  ִאיּנּון 
ְבֵני   ּדִ ָעַלְייהּו  יָנא  ּדִ ְוַעְבֵדי  הֹון  ִעּמְ ָרן  ִמְתַחּבְ ה,  ְוֵחּמָ

ִאְתָעבִ  ַהאי  א.  יןָנׁשָ ֵמִאּלֵ ָעְלָמא,  ּבְ ִדיָנא   יד  ּדְ ָמאֵרי 
ְדַקאְמָרן.  ּכִ

הּוא סֹוד   .448 ְך ְוֵאׁש, ׁשֶ ה זֹו עֹוֶמֶדת ּתֹוְך חֹׁשֶ ְרּגָ ּדַ
ְדָרגֹות   ה  ּמָ ּכַ ִנְפָרדֹות  זֹו  ה  ְרּגָ ּדַ ּוִמּתֹוְך  ֶאָחד, 

ָרִקיַע  (ְּגָבִרים) ֲחָזקֹות ל  ׁשֶ ד  ַהּצַ ַחת  ּתַ עֹוְמדֹות  ׁשֶ
נִּ  ׁשֶ ּדַ ֶאָחד,  חֹר.  ׁשָ ָרִקיַע  ֶזהּו  ְקָרא  ית  ִליׁשִ ׁשְ ה  ְרּגָ

ֵהן  ׁשֶ ָרגֹות  ּדְ אֹוָתן  ל  ּכָ ַעל  ט  ֵ ׁשּ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ָרִקיַע 
ל   ׁשֶ רֹועֹות  ַהזְּ ִנְקָראֹות  ְוֵאּלּו  ה,  ּנָ ֹוׁשַ ׁשּ ּכַ ֲאֻדּמֹות 

ד ַהזֶּה.   ַהּצַ

  

ִאיהּו  .448 א, ּדְ ָ יָמא ּגֹו ֲחׁשֹוָכא ְוֶאׁשּ א ַקּיְ א ּדָ ְרּגָ ָרָזא  ּדַ
ּדַ  ּוִמּגֹו  ין  ֲחָדא,  ְרּגִ ּדַ ָמה  ּכַ ן  ְרׁשָ ִמְתּפָ א,  ּדָ א  ְרּגָ

יִפין ּקִ ְרִקיָעא ֲחָדא,  (גברין) ּתַ חֹות ִסְטָרא ּדִ ַקְייָמן ּתְ ּדְ
ִליָתָאה, ַהאי ִאיהּו  א ּתְ ְרּגָ ּדַ ִאְקֵרי ְרִקיָעא אּוָכָמא.  ּדְ

ְרגִּ  ּדַ ִאיּנּון  ל  ּכָ ַעל  ָטא  ְ ׁשּ ִמְתּפַ ּדְ ִאיּנּון ְרִקיָעא,  ּדְ ין, 
ַהאי ִסְטָרא. רֹוִעין ּדְ ין ִאְקרּון ּדְ א. ְוִאּלֵ ַווְרּדָ  סּוָמִקין ּכְ
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ָרגֹות, ַעד   .449 ּדְ ה  ְלַמּטָ טֹות  ְ ׁשּ ִמְתּפַ ֵאּלּו  ַחת  ּתַ
ית ִליׁשִ ׁשְ ה  ְרּגָ ּדַ ְלתֹוְך  יעֹות  ּגִ ּמַ ָרִקיַע   ׁשֶ (אֹותֹו 

ְ ָׁשֹחר) ַהׁשּ ה  ְרּגָ ּדַ ּבַ ׁשֶ ֵאּלּו  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ יֹוְצִאים  ,  ִניָּה 
עֹוָלם. ִמּתֹוְך אֹותֹו ָהָרִק  חֹר ּוְמׁשֹוְטטֹות ּבָ ָ  יַע ַהׁשּ

  
ָמטּו  .449 ין, ַעד ּדְ ְרּגִ א ּדַ ִטין ְלַתּתָ ְ ׁשּ ין, ִמְתּפַ חֹות ִאּלֵ ּתְ

ִליָתָאה א ּתְ ְרּגָ ִגין   (ס''א ההוא רקיעא אוכמא) ְלגֹו ּדַ ּבְ
ְנָייָנא,   ּתִ א  ַדְרּגָ ּבְ י  ּדִ ין  ִאּלֵ ְרִקיָעא ּדְ ַההּוא  ִמּגֹו  ַנְפֵקי 

ְטיָ  ָעְלָמא.אּוָכָמא, ְוׁשַ  ין ּבְ
ל ַהיִָּמין    ֵאּלּו ִמיִָּמין, .450 מֹאל. ֵאּלּו ׁשֶ ְ ְוֵאּלּו ִמׂשּ

ִרים.  ְקׁשָ ה  לֹׁשָ ׁשְ ֵהם  ׁשֶ ְצָדִדים,  ה  לֹׁשָ ִלׁשְ ִנְפָרדֹות 
ְצָדִדים,  ה  לֹׁשָ ִלׁשְ ִנְפָרדֹות  ֹמאל  ְ ַהׂשּ ל  ׁשֶ ְוֵאּלּו 

הֵ  ִרים ֲאֵחִרים.ׁשֶ ה ְקׁשָ לֹׁשָ  ם ׁשְ
  

י .450 ִאּלֵ ָמאָלא.  ְ ִמׂשּ ין  ְוִאּלֵ ִמיִמיָנא,  ין  יִמיָנא, ִאּלֵ ּדִ ן 
ִאיּנּון ּדְ ִסְטִרין,  ִלְתַלת  ן  ְרׁשָ רמ''א  ִמְתּפָ (ויחי 

ן ִלְתַלת   ע''א) ְרׁשָ ָמאָלא, ִמְתּפָ ׂשְ ין ּדִ ִרין. ְוִאּלֵ ַלת ִקׁשְ ּתְ
ַלת ִאיּנּון ּתְ ִרין ַאֲחָרִנין. ִסְטִרין, ּדְ  ִקׁשְ

ן   .451 ְוָעׁשָ ְלַמְעָלה.  עֹוֵמד  ָהִראׁשֹון  ר  ׁשֶ ַהּקֶ
ה  ָחׁשּוְך בְּ  לֹׁשָ ר ַהזֶּה יֵׁש ּבֹו ׁשְ ׁשֶ ּקֶ ר ּבֹו. ּבַ רֶֹגז ִנְקׁשָ

ֶזה.  ים ֶזה ִמזֶּה, ְוִנְכָלִלים ֶזה ּבָ ּנִ ְגָוִנים ֲחׁשּוִכים ּוְמׁשֻ
פּוף ְולֹא   ר ַהזֶּה הּוא ּכָ ׁשֶ טְוַהּקֶ ֵ ׁשּ ָרט  (ִנְכָנע) ִמְתּפַ , ּפְ

ְקָרא ֶעְבָר''ה.  ים ְידּוִעים, ְוֶזה ַהּנִ  ִלְזַמּנִ
  

א. ּוְתָנָנא ֲחׁשֹוָכא   .451 יָמא ְלֵעיּלָ ָרא ַקְדָמָאה, ַקּיְ ִקׁשְ
ַלת   ּתְ ּה  ּבָ ִאית  ָרא,  ִקׁשְ ַהאי  יּה.  ּבֵ ר  ִאְתָקׁשַ רּוְגָזא,  ּבְ

א ּדָ ְנָיין  ּוְמׁשַ ֲחׁשֹוִכין,  ְווִנין  א    ּגַ ּדָ ִלילּו  ְוִאְתּכְ א,  ּדָ ִמן 
ׁשַ  ִפיף, ְוָלא ִאְתּפָ ָרא, ִאיהּו ּכָ ָדא. ְוַהאי ִקׁשְ (ס''א  טּבְ

ר ְלִזְמִנין ְיִדיָעאן, ַהאי ִאְקֵרי ֶעְבָר''ה.אתכפייא)  , ּבַ
ּלֹא ׁשֹוֵכְך,   .452 ּום ׁשֶ ְוהּוא עֹוֵמד ְולֹא ׁשֹוֵכְך, ִמׁשּ

ַמְקִר  ָרֵאל  ׂשְ יִּ ׁשֶ ִלְזַמן  ָרט  ה, ּפְ ְלַמּטָ ן  ָקְרּבָ יִבים 
ְלַמטָּ  ְוִנְכָנע  ָהֹרֶגז  ׁשֹוֵכְך  ְזַמן  אֹותֹו  ּבְ ׁשֶ ּום  ה  ִמׁשּ

לֹט ּוְלִהְתַחזֵּק. (ָחְזקֹו) ְוֶנֱחָלׁש ָרְגזוֹ  , ְולֹא ָיכֹול ִלׁשְ
ֶאְמַצע,   הּוא ּבָ ִני, ׁשֶ ֵ ר ַהׁשּ ׁשֶ זֶּה ֶנֱחָלׁש, ָאז ַהּקֶ ּוְכׁשֶ

 ג. לֹא ָיכֹול ִלְנסַֹע ּוְלַהְנִהי
  

ר  .452 ִכיְך, ּבַ ָלא ׁשָ ִגין ּדְ ִכיכּו, ּבְ ָלא ׁשְ יָמא ּבְ ְוִאיהּו ַקּיְ
ִגין   ּבְ א,  ְלַתּתָ ָנא  ָקְרּבָ ְמָקְרִבין  ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ ִזְמָנא  ּבְ
ְפָייא  ְוִאְתּכַ רּוְגָזא,  ַההּוא  ְך  ּכַ ּתְ ִאׁשְ ִזְמָנא  ְבַההּוא  ּדִ

רּוְגֵזיּה. ׁש  ְוִאְתַחּלָ א,  תוקפי ְלַתּתָ יָ  ה)(ד''א  ִכיל  ְוָלא 
ֵדין  ּכְ ַהאי,  ִאְתֲחָלׁש  ְוַכד  ְקָפא.  ּוְלַאּתְ ָטָאה  ּלְ ְלׁשַ
ֶאְמָצִעיָתא ָלא ָיִכיל ְלַנְטָלא  ִאיהּו ּבְ ְנָייָנא, ּדְ ָרא ּתִ ִקׁשְ

 ּוְלַאְנָהָגא.
ר ַהזֶּה  .453 ׁשֶ ְקָרא ַזַעם, ַהּקֶ ּנִ ִני ֶזהּו ׁשֶ ֵ ר ַהׁשּ ׁשֶ ַהּקֶ

קֹום   ּנֹוֵסַע ִמּמָ ָאר  ְלָמקֹום וּ הּוא ׁשֶ ל ׁשְ ַמְנִהיג ֶאת ּכָ
ם ִמְתַנֲהִגים ּבֹו,   ּלָ ִרים ּכֻ ׁשָ ָאר ַהּקְ ִרים, ְוָכל ׁשְ ׁשָ ַהּקְ
ל   ּכָ ְנִהיג ֶאת  ּמַ ׁשֶ ֶזהּו  ַהזֶּה.  ר  ֶקׁשֶ ּבְ ֻמְחָזִקים  ם  ְוֻכּלָ
ה  ַדְרּגָ ּבְ ר  ְתַחּבֵ ּמִ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ַער  ַהּצַ

ק ֶאת   ֵקָבהַאֶחֶרת, ְלַחּבֵ ל  ַהּנְ , ָאז יֹוְרִדים ָלעֹוָלם ּכָ
ֲהֵרי ֵאיָנם   רֹות, ׁשֶ ָחִקים ְוָכל ַהּצָ ַער ְוָכל ַהּדְ סּוֵגי ַהּצַ
נּו  ִנּתְ ָרגֹות  ַהּדְ ְוָכל  ֶזה.  ִלי  ּבְ ֶזה  לֹט  ִלׁשְ ְיכֹוִלים 
לֹא   ְוִאם  ָהעֹוָלם,  ֶאת  ּוְלַהְסטֹות  לֹט  ִלׁשְ ֵקָבה  ַלּנְ

רֹוֵכב ֶזה ַעל ֶזה ּוִמְתחַ  ִרים ֶזׁשֶ ה ָלֶזה, לֹא ְיכֹוִלים ּבְ
לֹט.   ִלׁשְ

  

ַהאי  .453 ַזַעם,  ִאְקֵרי  ּדְ הּוא  א  ּדָ ְנָייָנא,  ּתִ ָרא  ִקׁשְ
ַאר  ָנִטיל ֵמֲאָתר ַלֲאָתר, ְוַאְנִהיג ְלָכל ׁשְ ָרא ִאיהּו ּדְ ִקׁשְ
הּו  יּה, ְוֻכּלְ הּו, ִאְתַנֲהָגן ּבֵ ּלְ ִרין ּכֻ ַאר ִקׁשְ ִרין, ְוָכל ׁשְ ִקׁשְ

ָקפ ַהאיִאּתָ ל ַצְעִרין    ּו ּבְ ַמְנִהיג ּכָ ָרא. ַהאי ִאיהּו ּדְ ִקׁשְ
ָקא   א ַאֲחָרא, ְלַחּבְ ַדְרּגָ ר ּבְ ַכד ִאְתַחּבָ ִגין ּדְ ְלָעְלָמא, ּבְ
ֲחִקין,  ל ַצְעִרין, ְוָכל ּדַ י ְלָעְלָמא, ּכָ ֵדין ַנְחּתֵ א, ּכְ ְלנּוְקּבָ

א בְּ  ְלָטָאה ּדָ ָהא ָלא ָיִכילּו ְלׁשַ א.  ְוָכל ָעאקּו, ּדְ ָלא ּדָ
ָטָאה, ּוְלִמְסֵטי   ּלְ א, ְלׁשַ ין, ִאְתְייִהיבּו ְלנּוְקּבָ ְרּגִ הּו ּדַ ְוֻכּלְ
א   ּדָ ר  ְוִאְתַחּבָ א,  ּדָ ַעל  א  ּדָ ָרִכיב  ּדְ ָלאו  ְוִאי  ָעְלָמא, 

ָטָאה. ּלְ ָדא, ָלא ַיְכִלין ְלׁשַ  ּבְ
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ק   .454 ַגן ֵעֶדן ְלִהְתַעּסֵ ָהָיה ָאָדם ּבְ ׁשֶ ּבֹא ּוְרֵאה, ּכְ
ֲעב ִרבּ ּבַ אֹוָתן  ֹוַדת  ְוָכל  ַהזֶּה  ָסָמֵא''ל  ָיַרד  ֹונֹו, 

ָהָרע   ָחׁש  ַהּנָ ַעל אֹותֹו  רֹוֵכב  ְוָהָיה  ּבֹו,  ׁשֶ ָרגֹות  ַהּדְ
ָעַמד  אֹותֹו ָנָחׁש ׁשֶ ּום ׁשֶ ֵדי ְלַהְסטֹות אֹוָתם, ִמׁשּ ּכְ
ָהָאָדם   ֵני  ּבְ ֶאת  ְלַהְסטֹות  ָעקֹם  הּוא  יו  ְחּתָ ּתַ

וּ  תוּ ּוְלַפּתֹות אֹוָתם, ִמׁשּ ּכָ י ֹנֶפת   (משלי ה) בם ׁשֶ ּכִ
נֹוֵתן   ְוֶזה  ּה.  ִחּכָ ֶמן  ֶ ִמׁשּ ְוָחָלק  ָזָרה  ְפֵתי  ׂשִ ּטְֹפָנה  ּתִ
לֹא   ֶזה  ִלי  ּבְ ְוֶזה  עֹוָלם,  ּבָ נּות  ֻאּמָ ה  עֹוׂשֶ ְוֶזה  ּכַֹח, 

לֹט.  ְיכֹוִלים ִלׁשְ

  

ֵעֶדן,  .454 ּדְ א  ִגְנּתָ ּבְ ָאָדם  ֲהָוה  ד  ּכַ ֲחֵזי,  א  ּתָ
לָ  ּדְ ּתַ ָסָמֵא''ל, ְלִאׁשְ ַהאי  ָנַחת  ָמאֵריּה.  ּדְ פּוְלָחָנא  ּבְ א 

ֵביּה, ַוֲהָוה ָרִכיב   (דף רמ''ד ע''א) ְוָכל ין ּדְ ְרּגִ ִאיּנּון ּדַ
ִגין   ּבְ לֹון.  ְלַאְסָטָאה  ִגין  ּבְ א,  יׁשָ ּבִ ִחְוָיא  ַההּוא  ַעל 

ַההּוא ֲעִקיָמא   ּדְ ִאיהּו  חֹוֵתיּה,  ּתְ ָקִאים  ֲהָוה  ּדְ ִחְוָיא 
ִגין    ְלַאְסָטָאה, ּבְ לֹון.  ָאה  ּוְלַפּתָ א,  ָנׁשָ ֵני  ּבְ

יב, ְכּתִ ְפֵתי ָזָרה ְוָחָלק   (משלי ה) ּדִ ּטְֹפָנה ׂשִ י נֶֹפת ּתִ ּכִ
אּוָמנּוָתא   ָעִביד  ְוָדא  ֵחיָלא,  ָיִהיב  ְוָדא  ּה.  ִחּכָ ֶמן  ֶ ִמׁשּ

ָעְלָמא, ְוָד  ָטָאה. ּבְ ּלְ א ָלא ַיְכֵלי ְלׁשַ ָלא ּדָ  א ּבְ
כַּ  .455 ְך,  ּכָ ּום  ַהקֶּ ִמׁשּ אֹותֹו  ר  ל  ֲאׁשֶ ׁשֶ ר  ׁשֶ

יִנים יֹוְרִדים ְוָכל  ֵקָבה, ָאז ַהּדִ ּנְ ר ּבַ ָהֶאְמַצע ִמְתַחּבֵ
ֵאינֹו  ׁשֶ ִמְתַחזֵּק,  לֹא  זֶּה  ּוְכׁשֶ ָלעֹוָלם.  ָחִקים  ַהּדְ

ר ְוִנְכָנע ּבָ לֹט. ְוַעל נֹוֵסַע, ַהּכֹל ִנׁשְ ּלֹא ָיכֹול ִלׁשְ , ׁשֶ
בְּ  ְוִנְכָנע  ר  ּבָ ִנׁשְ ַהּכֹל  ן  ה. ּכֵ ַמּטָ ּלְ ׁשֶ נֹות  ְרּבָ ַהּקָ סֹוד 

ְלִהְתעַ  עֹוֶלה  ׁשֶ ִמי  ֵרְך ְועֹוֶלה  ּוְלִהְתּבָ ְלַמְעָלה  ר  ּטֵ
ִנים. ִאיר ְלָכל ַהּפָ ּמֵ  ִמן ָהעֶֹמק ָהֶעְליֹון, ׁשֶ

  

ָר  .455 ִקׁשְ ַההּוא  ד  ּכַ ְך,  ּכָ ִגין  ֶאְמָצִעיָתא, ּבְ ּדְ א 
י ּדִ י  ַנְחּתֵ ֵדין  ּכְ א,  נּוְקּבָ ּבְ ר  ֲחִקין ִאְתַחּבָ ּדַ ְוָכל  ִנין, 

ָלא   ּדְ ף  ּקַ ִאְתּתָ ָלא  ַהאי  ְוַכד  א ְלָעְלָמא  ּכֹּלָ ָנִטיל, 
א,  ּדָ ְוַעל  ָטָאה.  ּלְ ְלׁשַ ָיִכיל  ָלא  ּדְ ְפָייא,  ְוִאְתּכַ ַבר  ִאּתְ

ָרזָ  ּבְ ְפָייא,  ְוִאְתּכַ ר  ּבַ ִאּתְ א  א. ּכֹּלָ ְלַתּתָ ּדִ ִנין  ָקְרּבְ ּדְ א 
ְלִאְת  ָקא,  ַסּלְ ּדְ ַמאן  ָקא  א, ְוַסּלְ ְלֵעיּלָ ָרא  ַעּטְ

ָנִהיר ָאה, ּדְ ְרָכא ֵמִעְמָקא ִעּלָ ין. ּוְלִאְתּבָ  ְלָכל ַאְנּפִ
חֶֹזק יֶֶתר, ְוֶזה  .456 ה ּבְ י הּוא ָקׁשֶ ִליׁשִ ְ ר ַהׁשּ ׁשֶ ַהּקֶ

יֹוצְ  זֶּה  ּמִ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָצָר''ה,  ְלטֹון ִנְקָרא  ׁשִ ִאים 
י ָחִקים ְוַלֲעׂשֹות ָצרֹות ַלֲאָנׁשִ רֹות ּדְ ם. ְוַהּסֹוד ְלַהׁשְ
תּוב ֶעבְ  ּכָ לּו, ׁשֶ ִרים ַהּלָ ׁשָ ת ַהּקְ לֹׁשֶ ל ׁשְ ָרה ְוַזַעם ׁשֶ

ֵרי ַהיִָּמין. ת ִקׁשְ לֹׁשֶ  ְוָצָרה. ֵאּלּו ׁשְ
  

ְתִקיפּו  .456 ּבִ יָפא  ּקִ ּתַ ִאיהּו  ַהאי  ִליָתָאה  ּתְ ָרא  ִקׁשְ
ֵמַהאי ַנְפֵקי ׁשּוְלָטנוּ ַיּתִ  ִגין ּדְ , יר, ְוַהאי ִאְקֵרי ָצָר''ה, ּבְ

ְוָר  א.  ָנׁשָ ִלְבֵני  ָעאקּו  ד  ּוְלֶמְעּבַ ֲחִקין,  ּדַ ָרָאה  ָזא  ְלַאׁשְ
יב, ְכּתִ ּדִ ין,  ִאּלֵ ִרין  ִקׁשְ ְתַלת  עח) ּדִ ֶעְבָרה  (תהלים 

יִמיָנא. ִרין ּדִ ַלת ִקׁשְ ין ּתְ  ְוַזַעם ְוָצָרה. ִאּלֵ
ִקים  .457 ְתַחזְּ ּמִ ׁשֶ מֹאל, ּכְ ל ׂשְ ִרים ׁשֶ ה ְקׁשָ לֹׁשָ ׁשְ

אָ  ֶאָחד,  ַלַח''ת  ּכְ ִמׁשְ ִנְקָרא  ֹמאל  ְ ַהׂשּ אֹותֹו  ז 
וּ  ִמׁשּ ָרִעים,  ָלִחים ַמְלֲאֵכי  ִנׁשְ ַהזֶּה  מֹאל  ְ ַהׂשּ ּמֵ ׁשֶ ם 

ְלָאִכים ָהָרִעים,  ל אֹוָתם ַהּמַ ה ְונֹוְטִלים חֶֹזק ּכָ ְלַמּטָ
יֹּוְצִא  ׁשֶ ָאַמְרנּו, אֹוָתם  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ד  ֵמַהּצַ ים 

ית. ְוָכל ֶזה ִמּתֹוְך ַהּדַ  ִליׁשִ ְ ה ַהׁשּ ְרּגָ ִניָּה ְוַהּדַ ְ ה ַהׁשּ  ְרּגָ

  

ֲחָדא,  .457 ּכַ ְקֵפי  ִמְתּתַ ד  ּכַ ָמאָלא,  ׂשְ ּדִ ִרין  ִקׁשְ ַלת  ּתְ
ִאְקֵרי, ָמאָלא  ׂשְ ַהִהיא  ֵדין  עח) ּכְ ַלַח''ת   (תהלים  ִמׁשְ

ָדרּו ַמְלֲאֵכי   ּתָ ִאׁשְ ָמאָלא,  ׂשְ ֵמַהאי  ּדְ ִגין  ּבְ ָרִעים. 
א, ְוַנְטֵלי  ין, ִאיּנּון ְלַתּתָ יׁשִ ל ִאיּנּון ַמְלֲאִכין ּבִ א, ּכָ ּתּוְקּפָ

ִמּסִ  ַנְפֵקי  ִמּגֹו ּדְ א  ּדָ ְוָכל  ְדַקאְמָרן.  ּכִ א,  ְלַתּתָ ּדִ ְטָרא 
ִליָתָאה.  א ּתְ ְנָייָנא ְוַדְרּגָ א ּתִ ְרּגָ  ּדַ

ְרגָּ  .458 עֹוֶמֶדת ַהּדַ ׁשֶ ה  ְרּגָ ּדַ ִהיא  ָהְרִביִעית,  ה 
ּגוֹ  ָהֹרֶגז,  עֶֹקם  ֶאְמַצע,  ִמּתֹוְך  ִנְקֵראת  ְוזֹו  ָהֵאׁש.  ן 

ּתֵ  ׁשְ ין  ּבֵ עֹוֵמד  ׁשֶ ּגּוף  הּוא  יֵׁש  ׁשֶ אן  ּכָ רֹועֹות.  ַהזְּ י 
ֶקף  אן יֹוְצִאים ּתֹ ה. ִמּכָ ּנָ ֹוׁשַ ׁשּ ָאדֹם ּכַ ּלֹוֵהט ּבְ ַלַהט ׁשֶ

ה, לִ  זֶּהּו ָלֶרֶדת ְלַמּטָ ּום ׁשֶ ִמים. ִמׁשּ ּפְֹך ּדָ ְתקֹף ְוִלׁשְ

  

יָמא, ִמּגֹו ֲעִקימּו   .458 א ַקּיְ ְרּגָ א ְרִביָעָאה, ַהאי ּדַ ְרּגָ ּדַ
 ָ ֶאׁשּ ון  ּגֹוָ רּוְגָזא,  ִאיהּו ּדְ ּדְ ֶאְמָצִעיָתא.  ִאְקֵרי  ְוַהאי  א. 

ין ּבֵ יָמא  ַקּיְ ּדְ ַלֲהָטא,   ּגּוָפא,  ִאית  ָהָכא  רֹוִעין.  ּדְ ֵרין  ּתְ
וַ  ּכְ סּוָמָקא  ּבְ ְמַלֲהָטא  ִקיפּו ּדִ ּתְ ַנְפֵקי  ֵמָהָכא  א.  וְרּדָ
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ְושִׁ  ְרׁשּות  ּנֹוֵתן  ּפְֹך  ׁשֶ ְוִלׁשְ ִלְתקֹף  ה  ְלַמּטָ ְלטֹון 
ֵקָבה,   ַלּנְ נֹוֵבַע  ֶזה  ִמים,  מֹו  ּדָ ּכְ ֶזה  ֶאת  ָצִריְך  ְוֶזה 

ה   עֹוׂשָ ֵאיָנּה  ֶפׁש  ְוַהּנֶ ֶפׁש,  ַהּנֶ ֶאת  ָצִריְך  ַהּגּוף  ׁשֶ
ּגוּ  ּבַ א  נּות ֶאּלָ ֶקף  ֻאּמָ ְוָכל ַהּתֹ ַהּכַֹח  ל  ּכָ ן  ּכֵ ְוַעל  ף. 

אן, ְלַהְתִקי עֹוָלם יֹוְצִאים ִמּכָ נּות ּבָ ף ְוַלֲעׂשֹות ֻאּמָ
ֶלת מֵ  ַקּבֶ ּמְ ְנֵקָבה ׁשֶ ִמיד.ְלָהַרע, ּכִ  ַהזָָּכר ּתָ

ַהאי  ִגין ּדְ ִמין. ּבְ א, ְלַאְתְקָפא ְלאֹוָשָדא ּדָ א ְלַתּתָ ְלַנְחּתָ
ּדְ  ְלַאְתְקָפא ִאיהּו  א,  ְלַתּתָ ְוׁשּוְלָטָנא  ְרׁשּו  ָיִהיב 

ִמין ּדָ ָדא  ִאְצְטִריְך  ּוְלאֹוׁשְ ְוָדא  א,  ְלנּוְקּבָ ְנִביַע  ַהאי   .
ִאְצְטִר  ּדְ ָמה  ּכְ ָלא ְלָדא,  א  ְוַנְפׁשָ א,  ְלַנְפׁשָ ּגּוָפא  יְך 

ֵחיָלא,  ל  ּכָ א,  ּדָ ְוַעל  גּוָפא.  ּבְ א  ֶאּלָ אּוָמנּוָתא,  ָעִביד 
ִקי ּתְ ד  ְוָכל  ּוְלֶמְעּבַ ְלַאְתְקָפא,  ָנִפיק,  ֵמָהָכא  פּו, 

ָעְלָמא,   ָלא ִמן אּוָמנּוָתא ּבְ ְמַקּבְ א ּדִ נּוְקּבָ א. ּכְ ְלַאְבָאׁשָ
ִדיר.  כּוָרא ּתָ  ּדְ

יֵׁש  .459 ר  ְוֶקׁשֶ ר  ֶקׁשֶ ּוְבָכל  ה  ְוַדְרּגָ ה  ְרּגָ ּדַ ָכל  ּבְ
לָּ  ּכֻ ׁשֶ ִלים,  ְמַחּבְ דּוֵדי  ּגְ ה  ְוַכּמָ ים  ְמֻמּנִ ה  ּמָ ם  ּכַ

ם   ּלָ ּכֻ ְגָלָלם,  ּבִ ְנָהִגים  ַהּמֻ ְוָכל  ִביָלם,  ׁשְ ּבִ ֻמְנָהִגים 
יֵׁש  ְלמַ  ם  ּוְלֻכּלָ ֵקָבה,  ַהּנְ ל  ׁשֶ ֵחילֹוֶתיָה  ֵהם  ׁשֶ ה,  ּטָ

ה יְ  ְרּגָ ּה.ּדַ  דּוָעה ְלַמְעָלה ִלְהיֹות ֻמְנָהִגים ּבָ
  

ָרא, ִאית   .459 ָרא ְוִקׁשְ א, ּוְבָכל ִקׁשְ א ְוַדְרּגָ ְרּגָ ָכל ּדַ ּבְ
ִאְתָנֲהָגן   הּו  ֻכּלְ ּדְ ֲחִביִלין,  ְטִריֵקי  ְוַכָמה  ְמָמָנן,  ָמה  ּכַ

ְלַתּתָ בְּ  הּו  ּלְ ּכֻ ִגיַנְייהּו,  ּבְ ִאְתָנֲהָגן  ּדְ הּו  ְוֻכּלְ א, ִגיַנְייהּו, 
א   ְרּגָ ּדַ לֹון  ִאית  הּו  ְוֻכּלְ א,  נּוְקּבָ ּבְ י  ּדִ יִלין  ַחּיָ ִאיּנּון  ּדְ

י א ְלִאְתָנֲהָגא ּבֵ  ּה. ְיִדיָעא ְלֵעיּלָ
ֵהיָכלֹות   .460 דֹוׁש  ַהּקָ ָהֶעְליֹון  ד  ַלּצַ יֵּׁש  ׁשֶ מֹו  ּכְ
ֵאּלּו  ְידּוִע  ּבְ ֵאּלּו  ֵלל  ְלִהּכָ ֶעְליֹונֹות  ִלְדָרגֹות    - ים 

ךְ  הּכָ ְלַמּטָ ם  ּגַ יֵׁש  (ַּבֹחֶׁש�)   ָהַאֵחר,  ד  ּצַ ּבַ ֵהֶפְך,  ּבְ
ֵאּלּו  ֵלל  ְלִהּכָ ֵקָבה  ַהּנְ ֵהיְכלֹות  ְלאֹוָתם  ָרגֹות  ּדְ

ֵאּלּו.   ּבְ
  

ֵהיָכִלין  .460 א,  יׁשָ ַקּדִ ָאה  ִעּלָ ְלִסְטָרא  ִאית  ּדְ ָמה  ּכְ
ָלא אִ יְ  ּלְ ין ִעָלִאין, ְלִאְתּכַ ְרּגִ י ּדַ ין, ִדיָעאן, ְלַגּבֵ ִאּלֵ ין ּבְ ּלֵ

א ְלַתּתָ ָנֵמי  בחשוכא) ָהִכי  ִסְטָרא  (ס''א  ּבְ ִהּפּוָכא,  ּבְ
נוּ  ּדְ ֵהיָכִלין  ִאיּנּון  י  ְלַגּבֵ ין,  ְרּגִ ּדַ ִאית  א, ַאֲחָרא,  ְקּבָ

ין.  ִאּלֵ ין ּבְ ָלא ִאּלֵ ּלְ  ְלִאְתּכַ
ְרגָּ  .461 ּדַ יִנים    ה ַהזֹּו,ּבַ ִהיא ְרִביִעית, עֹוְמִדים ּדִ ׁשֶ

ין  ים ּדִ עֹוׂשִ ֵסר ְלאֹוָתם ׁשֶ ה ּוְלִהּמָ ָרִעים ָלֶרֶדת ְלַמּטָ
ְלַהְתִקיף   ָחְזָקם  ֶאת  יֹוְנִקים  אן  ִמּכָ ה.  ָקׁשֶ ַרע 

ין   ַהּדִ אֹותֹו  ִלים  ל  ּוְלַהׁשְ ּכָ ְך,  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ים.  עֹוׂשִ ׁשֶ
ל ּכְ לּו  ַהּלָ ָרגֹות  אֹוָתם  ַהּדְ ָכל  ּבְ ֶהם,  ּבָ ּוִלים 

לְּ  ׁשֶ ְחּתֹוִנים  ַהּתַ ה. ַהֵהיָכלֹות  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ֵקָבה  ַהּנְ ַצד 
ם   ְרּכָ ּדַ ֶאת  ים  ּטִ ּמַ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ֶחְלָקם  ֵרי  ַאׁשְ

ִיְר  ַאַחר  ְוהֹוְלִכים  ַהזֹּו  ֶרְך  רּוְך ֵמַהּדֶ ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַאת 
ת ִרּבוֹ  ַ ְקֻדׁשּ ׁש ּבִ עֹוָלם הּוא ְלִהְתַקּדֵ ֵריֶהם ּבָ ָנם. ַאׁשְ

א.  ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ

  

יִנין  .461 ּדִ ַקְייָמן  ְרִביָעָאה,  ִאיהּו  ּדְ א,  ְרּגָ ּדַ ַהאי  ּבְ
ַעְבִדין  ּדְ ְלִאיּנּון  ּוְלִאְתַמְסָרא  א,  ְלַתּתָ א  ְלַנְחּתָ ין,  יׁשִ ּבִ

יְלהוֹ  ּדִ א  ּתּוְקּפָ ַיְנֵקי  ֵמָהָכא  יָפא.  ּקִ ּתַ א  יׁשָ ּבִ יָנא  ן,  ּדִ
ַעְבֵדי. ּובְ  יָנא ּדְ ְלָמא ַההּוא ּדִ ְך, ְלַאְתְקָפא, ּוְלַאׁשְ ִגין ּכָ

ִאין,   ּתָ ָכל ִאיּנּון ֵהיָכִלין ּתַ הּו, ּבְ ִליָלן ּבְ ין ּכְ ְרּגִ ל ָהִני ּדַ ּכָ
יא,  יַקּיָ ַצּדִ ָאה חּוָלֵקיהֹון ּדְ א. ַזּכָ ְלַתּתָ א ּדִ ִלְסַטר נּוְקּבָ ּדְ

ֵמאֹוְרחָ  ָאְרַחְייהּו  ָסטּו  א  ּדְ ַחְלּתָ ּדַ ַתר  ּבָ ְוַאְזֵלי  א,  ּדָ א 
הוּ  ִריְך  ּבְ א  ה  ְדקּוְדׁשָ ָ ְקדּוׁשּ ּבִ א  ׁשָ ְלִאְתַקּדְ א, 

ָאֵתי. ין, ּוְבָעְלָמא ּדְ ָעְלָמא ּדֵ ִאין ִאיּנּון ּבְ ָמאֵריהֹון, ַזּכָ  ּדְ
י  .462 ּתֵ ה ַהזֹּו ֶנֱחֶלֶקת ִלׁשְ ְרּגָ ית. ַהּדַ ה ֲחִמיׁשִ ְרּגָ ּדַ

ִנְקָרִאים   ,(ְצָדִדים) ְדָרגֹות ְוֵאּלּו  ֹמאל.  ּוׂשְ ָיִמין 
יגֹות ִ אן ַהּכַֹח   ׁשֹוַקִים, ַמׂשּ ּכָ ּום ׁשֶ ְלָהַרע ְוִלְרּדֹף, ִמׁשּ

ָהָרעֹות  ְוָכל  ֶהֳחָלִאים  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָהְרִדיָפה  ל  ׁשֶ
ין ַהּדִ ִעים, ּוְכׁשֶ רֹוְדִפים ַאַחר ָהְרׁשָ ַהזֶּה   (ַהַּדְרָּגה) ׁשֶ

  

ִלְתֵרין  .462 ִליג  ִאְתּפְ א  ְרּגָ ּדַ ַהאי  ָאה.  ֲחִמיׁשָ א  ְרּגָ ּדַ
ְרגִּ  סטרין) יןּדַ ָמאָלא. (ס''א  ּוׂשְ (רל''ב   ְיִמיָנא, 

א  ְוִאלֵּ  ע''ב) ְלַאְבָאׁשָ ָקן  ּבְ ִמְתּדַ ׁשֹוִקין,  ִאְקרּון  ין 
ַמְרִעין,   ָכל  ּדְ ְרִדיפּו.  ּדִ ִקיפּו  ּתְ ָהָכא  ּדְ ִגין  ּבְ ף.  ּוְלִמְרּדַ

https://dailyzohar.com/


Zohar Pekude  – unedited- not for publishing 

124 DailyZohar.com  
 

ֲאַזי ג) ִמְתָקֵרב,  חּוִפים. ָרצִ הָ  (אסתר  ּדְ ָיְצאּו  ים 
ה, לָ  רּוץ ְלָהַרע. ְוָכל ֵאּלּו  ְואֹוָתם ָהָרִצים ֵהם ְלַמּטָ

תּוב ּכָ ֶזה  ְוַעל  רֹוְדִפים,  ד) ִנְקָרִאים  ים   (איכה  ַקּלִ
ָמִים. ֵרי ׁשָ ׁשְ  ָהיּו ֹרְדֵפינּו ִמּנִ

ְוַכד   א.  יַבּיָ ַחּיָ ּדְ ְתַרְייהּו  ּבַ ַרְדֵפי  ּדְ ין,  יׁשִ ּבִ ְוָכל 
יָנא ָיְצאּו  א דרגא)'' (ס ּדִ ָהָרִצים  ֵדין  ּכְ ִאְתְקִריב,  א  ּדָ

חּוִפי ְלִמְרַהט ּדְ א,  ְלַתּתָ ִאיּנּון  ָרִצים  ְוִאיּנּון  ם. 
א  ּדָ ְוַעל  רֹוְדִפים,  ִאְקרּון  ִאיּנּון  ְוָכל  א.  ְלַאְבָאׁשָ

ִתיב ָמִים. (איכה ד) ּכְ ֵרי ׁשָ ׁשְ ים ָהיּו רֹוְדֵפנּו ִמּנִ  ַקּלִ
ַהזּ  .463 ה  ְרּגָ לִ ַהּדַ ֶנֱחֶלֶקת  ְלָיִמין ֹו  ְצָדִדים,  ֵני  ׁשְ

לֹשָׁ  ׁשְ ֹמאל.  ה  ְוִלׂשְ לֹׁשָ ּוׁשְ ְלָיִמין,  ֵהם  ִרים  ְקׁשָ ה 
ְואֹוָתם  לּו,  ַהּלָ ִרים  ׁשָ ְוַהּקְ ֹמאל.  ִלׂשְ ֵהם  ִרים  ְקׁשָ
ְלָאחֹור,  ִלים  ּכְ ִמְסּתַ ם  ּלָ ּכֻ ָאַמְרנּו,  ׁשֶ ִרים  ׁשָ ַהּקְ

ָהֶעלְ  ִרים  ׁשָ ַהּקְ ל  ּכָ ׁשֶ ּום  ים  ִמׁשּ דֹוׁשִ ַהּקְ יֹוִנים 
ים   ִניִמיִּ ַהּפְ ְלתֹוְך  ִלים  ּכְ מֹו  ִמְסּתַ ּכְ ַלּגּוף, 

ּנֱֶאַמר  ז)-(מלכים  ׁשֶ ְוֵאּלּו  א  ְיָתה.  ּבָ ְוָכל ֲאחֵֹריֶהם 
ִלים ְלָאחֹור. ּכְ ם ִמְסּתַ ּלָ  ּכֻ

  

ִליִמיָנא  .463 ִסְטִרין,  ִלְתֵרין  ַלג  ִאְתּפְ א  ְרּגָ ּדַ ַהאי 
ִק  ַלת  ּתְ ָמאָלא.  ּוְתַלתְוִלׂשְ ִליִמיָנא.  ִאיּנּון  ִרין  (ויחי   ׁשְ

ע''א) ִר  רמ''א  ִרין,  ִקׁשְ ִקׁשְ ין  ְוִאּלֵ ָמאָלא,  ִלׂשְ ִאיּנּון  ין 
ִגין   ָלן ַלֲאחֹוָרא. ּבְ ּכְ הּו ִמְסּתַ ּלְ ָקָאַמָרן, ּכֻ ִרין ּדְ ְוִאיּנּון ִקׁשְ

ִאין ִעּלָ ִרין  ִקׁשְ ִאיּנּון  ע''ב) ּדְ רמ''ד  ין,  (דף  יׁשִ ַקּדִ
הוּ  ּלְ ָמה   (ויצא קכ''ד) ּכֻ ִניָמֵאי ְלגּוָפא, ּכְ ָלן ְלגֹו ּפְ ּכְ ִמְסּתַ

ין  (מלכים א ז) ְדַאּתְ ָאֵמר ְיָתה. ְוִאּלֵ ְוָכל ֲאחֹוֵריֶהם ּבָ
ָלן ַלֲאחֹוָרא. ּכְ הּו ִמְסּתַ ּלְ  ּכֻ

ִרים  .464 ׁשָ ַהּקְ ֵאּלּו  א  ֶאּלָ ָלֶזה?  ֶזה  ין  ּבֵ ַמה 
ם בְּ  ּלָ ים ּכֻ דֹוׁשִ ל ָאָד ָהֶעְליֹוִנים ַהּקְ ּום  סֹוד ׁשֶ ם, ּוִמׁשּ

ל ֲאחֵֹריֶהם  ּכָ תּוב  ּכָ ל ָאָדם,  סֹוד ׁשֶ ּבְ ַהּכֹל הּוא  ׁשֶ
ָאַמְרנּו, אֹוָתם   לּו ׁשֶ ִרים ָהֲאֵחִרים ַהּלָ ׁשָ ְיָתה. ְוַהּקְ ּבָ
ְלָאחֹור,  ִלים  ּכְ ִמְסּתַ ם  ּלָ ּכֻ ָהֶאְמַצע,  ל  ׁשֶ ִרים  ְקׁשָ

וּ  ּוִמׁשּ ֵהָמה.  ּבְ ל  ׁשֶ סֹוד  ּבְ ֵהם  ל  ְוֵאּלּו  ּכָ ְך  ּכָ ם 
ַאְרנּו  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהזֶּה  ְוַהּסֹוד  ְלָאחֹור.  ֲאחֹוֵריֶהם 

לו) - ַצד  (תהלים  ּבְ ֶזה  ה'.  יַע  ּתֹוׁשִ ּוְבֵהָמה  ָאָדם 
ן   ְרּבָ ַהּקָ ְוָכְך  ֵהָמה.  ַהּבְ ל  ׁשֶ ַצד  ּבְ ְוֶזה  ָאָדם,  ל  ׁשֶ

 ָאָדם ּוְבֵהָמה.  -עֹוֶלה 

  

ִאלֵּ  .464 א  ֶאּלָ ְלַהאי.  ַהאי  ין  ּבֵ ִריןַמה  ִקׁשְ ִאין ין  ִעּלָ  ,
ָרָזא   א ִאיהּו ּבְ כֹּלָ ָאָדם, ּוְבִגין ּדְ ָרָזא ּדְ הּו ּבְ ּלְ ין ּכֻ יׁשִ ַקּדִ
ִרין  ִקׁשְ ין  ְוִאּלֵ ִתיב.  ּכְ ְיָתה  ּבָ ֲאחֹוֵריֶהם  ל  ּכָ ָאָדם,  ּדְ
הּו  ּלְ ּכֻ ֶאְמָצִעיָתא,  ּדְ ִרין  ִקׁשְ ִאיּנּון  ָקָאַמָרן,  ּדְ ַאֲחָרִנין 

ָלן ַלאֲ  ּכְ ְבֵהָמה. ּוְבִגין  חֹוָרא, ְוִאלֵּ ִמְסּתַ ָרָזא ּדִ ין ִאיּנּון ּבְ
ָמה ּכְ א  ּדָ ְוָרָזא  ַלֲאחֹוָרא.  ֲאחֹוֵריֶהם  ל  ּכָ ְך  (רל''ט  ּכָ

אֹוִקיְמָנא, ע''ב) לו) ּדְ יַע  (תהלים  ּתֹוׁשִ ּוְבֵהָמה  ָאָדם 
ְבֵהָמה.  ּדִ ִסְטָרא  ּבְ ְוָדא  ָאָדם,  ּדְ ִסְטָרא  ּבְ א  ּדָ ְיָי'. 

ָנא הָ  ָקא, ְוָקְרּבָ  ָאָדם ּוְבֵהָמה.ִכי ַסּלְ
ָכה   .465 ֲחׁשֵ ל  ׁשֶ ֶון  ּגָ עֹוֵמד  ּבֹו  ָהִראׁשֹון,  ר  ׁשֶ ַהּקֶ

ֲעָרֶפל תֹוְך  ָהֲעָרֶפל) ּבְ ֹטַהר  ּצֹוֵמַח   (ְּבתֹו�  ׁשֶ
ּלֹא צֹוֵמַח.  עֹוֶמֶדת ָעָליו, ׁשֶ ַחת ָהֶאֶבן ׁשֶ ְקָלָלה ּתַ ּבִ

ֶהם יֵּׁש ּבָ ִאים ׁשֶ ֵאין ָלֶהם  ְזֻכיֹּות, וְ   ְוֶזה עֹוֵמד ַעל ַהזַּּכָ
ּה ּוְלָהֵגן ֲעֵליֶהם.  ְזכּות ָאבֹות ְלַהֲחִזיק ּבָ

  

ֲחׁשֹוָכא ּגֹו  .465 ְווָנא ּדַ יָמא ּגַ יּה ַקּיְ ָרא ַקְדָמָאה, ּבֵ ִקׁשְ
דעורפילא) עּוְרְפָלא, טהירא  גו  ָצַמח  (ס''א  ּדְ

ָלא צָ  יָמא ָעֵליּה, ּדְ ַקּיְ חֹות ַאְבָנא ּדְ ִאְתַלְטָייא ּתְ ַמח.  ּבְ
הּו ַזְכָיין, ִאית ּבְ ֵאי, ּדְ ַזּכָ יָמא ָעַלְייהּו ּדְ ְוָלא ִאית    ְוַהאי ַקּיְ

ָנא ָעַלְייהּו. הּו, ּוְלַאּגָ ְתְקָפא ּבְ ֲאָבָהָתא ְלִאּתַ הּו ְזכּו ּדַ  ּבְ
ר  .466 ֲאֵחִרים  ִרים  ִעים  ּוְקׁשָ ָהְרׁשָ ַאַחר  ֹוְדִפים 

ם ִמּקֶֹדם ָלֵכן, ְורוֹ  ְרּכָ ִהּטּו ֶאת ּדַ ְדִפים ַאֲחֵריֶהם,  ׁשֶ
ֻמכָּ  ִלְהיֹות  ָבֶהם  ִנְרֶאה  ם  ֹרׁשֶ ׁשֶ אֹוָתם  ִרים. ְוָכל 

ְראּוִיים ְלֵהָעֵנׁש, ַמְלָאְך ֶאָחד   ל ֵאּלּו ׁשֶ ּכָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
יוֹ  בּוָרה,  ַהּגְ ד  ּצַ ּמִ ׁשֶ ָקדֹוׁש,  ִליַח  ֶהם  ׁשָ ּבָ ם  ְורֹוׁשֵ ֵרד 

  

יבַ  .466 ַחּיָ ַתר  ּבָ ַרְדֵפי  ַאֲחָרִנין,  ִרין  ָסטּו  ְוַקׁשְ ּדְ א  ּיָ
ָנא, ְדַמת ּדְ ְוַרְדֵפי ֲאַבְתַרְייהּו, ְוָכל ִאיּנּון   ָאְרַחְייהּו ִמּקַ

ָכל ִאיּנּון  ִגין ּדְ מֹוְדָעא. ּבְ ּתְ הּו ְלִאׁשְ ימּו ִאְתָחֵזי ּבְ ְרׁשִ ּדִ
ִאְתָחזּון ְלִאְתָענְּ  א, ּדְ יׁשָ ִליָחא ַקּדִ א, ַחד ַמְלָאָכא, ׁשְ ׁשָ
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ְלָכל   ְלַמְעָלה  ר  ֻמּכָ ם  ָהֹרׁשֶ ְואֹותֹו  ם,  אֹוָתם ֹרׁשֶ
ָלֶהם   ר  ֻמּכָ ם  ֹרׁשֶ אֹותֹו  ּוְכׁשֶ ין.  ַהּדִ ֲעֵלי  ִמי   -ּבַ

ָרא ִמי  ׁשֶ ֳחָלִאים.  ּבֶ אֹותֹו  ַמְלִקים  ֶלֳחָלִאים,  ּוי 
ים, ַהּכֹל רֹוִאים  ָאר ָהֳעָנׁשִ ָראּוי ְלַמְכאֹוִבים ְוִלׁשְ ׁשֶ

ם.בְּ   אֹותֹו ָהֹרׁשֶ

ְגבּוָר  ּדִ ְטָרא  ִמּסִ י  יָמא, ּדִ ְרׁשִ הּו  ּבְ ים  ְוָרׁשִ ָנִחית  ה, 
מֹוָדע ּתְ ִאׁשְ יָמא  ְרׁשִ ִאיּנּון   ְוַההּוא  ל  ּכָ י  ְלַגּבֵ א,  ְלֵעיּלָ

מֹוַדע  ּתְ ִאׁשְ יָמא  ְרׁשִ ַההּוא  ְוַכד  ִדיָנא.  ּדְ ָמאֵריהֹון 
ְייהּו, ַמאן ַמְרִעין.    ְלַגּבַ ִאְתָחֵזי ְלַמְרִעין, ַאְלֵקי ֵליּה ּבְ ּדְ
ִאְתָחֵזי   א ָחָמאן ַמאן ּדְ ין, ּכֹּלָ ַאר עֹוָנׁשִ ְלַמְכאֹוִבין, ְוִלׁשְ

ימוּ  ַההּוא ְרׁשִ  . ּבְ
עֹוְמִדים  .467 ִרים  ׁשָ ַהּקְ אֹוָתם  ל  ּכָ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ

ִרבּ  ּבְ ּבֹוֲעִטים  ׁשֶ אֹוָתם  ּבְ ּובֹוֲעִטים  ֹוָנם ְלָאחֹור, 
יִקים  ָרט ְלַצּדִ ֶהם, ּפְ ּוְבָכל אֹוָתם ָהְראּוִיים ִלְבעֹט ּבָ

רֹוְדִפים  וַ  ׁשֶ ָאבֹות  ְזכּות  ָלֶהם  יֵּׁש  ְוׁשֶ ֲחִסיִדים 
ֶהם ְולֹא  ַאֲחֵריֶהם ֳחָלִא  ה ֵאין ׁשֹוְלִטים ּבָ ֵאּלֶ ים, ׁשֶ

ד ַהזֶּה.   ָבִאים ָלֶהם ֳחָלִאים ֵמַהּצַ

  

ַלֲאחֹוָרא,   .467 ַקְיימּו  הּו  ּלְ ּכֻ ִרין  ִקׁשְ ִאיּנּון  א,  ּדָ ּוְבִגין 
ַבֲעטֵ  ּדְ ִאיּנּון  ּבְ ִאיּנּון ּוַבֲעֵטי  ּוְבָכל  ָמאֵריהֹון,  ּבְ י 

ְואִ  ַוֲחִסיֵדי  יֵקי  ַצּדִ ר  ּבַ הּו.  ּבְ ְלַבֲעָטא  ִאְתָחזּון  ית לֹון ּדְ
ּדְ  ֲאַבְתַרְייהּו,  ַרְדִפין  ַמְרִעין  ּדְ ֲאָבָהן,  ּדַ ָלא ְזכּו  ין  ִאּלֵ

א. ְטָרא ּדָ הּו, ְוָלא ָאֵתי לֹון ַמְרִעין ִמּסִ ְלֵטי ּבְ  ׁשַ
מֵ  .468 ּתֹאַמר,  בָּ ְוִאם  ָמקֹום  ָלֶהם  ֵאיֶזה  ִאים 

תּוב ּכָ ּוְרֵאה,  ּבֹא  נג) ֳחָלִאים?  ָחֵפץ  (ישעיה  ַוה' 
אֹו, רֹוֶצה ְלַהּכֹות אֹותֹו  ּכְ אֹו ֶהֱחִלי. ַוה' ָחֵפץ ּדַ ּכְ ּדַ

א, ְולֹא  ְוָלֵתת לֹו   ֵדי ְלַזּכֹוָתם ָלעֹוָלם ַהּבָ ֳחָלִאים ּכְ
ִיּסּוִרי ִנְקָרִאים  ה  ְוֵאּלֶ ָהַאֵחר,  ד  ַאֲהָבה,  ִמּצַ ל  ׁשֶ ם 

ל ַהּקֶֹדׁש עֹוֶלה.  ָקל ֶאָחד ׁשֶ ִמׁשְ  ְוַהּכֹל ּבְ

  

ֲחֵזי  .468 א  ּתָ ַמְרִעין.  לֹון  ָאֵתי  ֲאָתר  ֵמָאן  יָמא,  ּתֵ ְוִאי 
ִתיב, נג) ּכְ ָחֵפץ, ַוְיָי'   (ישעיה  ַוְיָי'  ֶהחִלי.  אֹו  ּכְ ּדַ ָחֵפץ 

מַ  ֵליּה  ּוְלֵמיַהב  ֵליּה,  ְלַמֲחָאה  ִאְתְרֵעי  אֹו,  ּכְ ְרִעין,  ּדַ
ְטָרא ַאֲחָרא,   ָאֵתי, ְוָלא ִמּסִ ָאה לֹון ְלָעְלָמא ּדְ ִגין ְלַזּכָ ּבְ

ִאְקרּון ין  ַמְתְקָלא   ְוִאּלֵ ַחד  ּבְ א  ְוכֹּלָ ַאֲהָבה,  ּדְ ִיּסּוִרין 
א סַ  קּוְדׁשָ ָקא. ּדְ  ּלְ

ית, זֹו ִנְקֵראת ָעְרָלה. ְוזֹו ְוָכל   .469 ִ ׁשּ ִ ה ַהׁשּ ְרּגָ ַהּדַ
הַ  ָרגֹות  ַהּדְ ִנְקָראֹות  אֹוָתן  ן  ּלָ ּכֻ ה,  ְלַמּטָ ְחּתֹונֹות  ּתַ

ַהזֶּ  ד  ֵמַהּצַ יֹוְנקֹות  י  ּכִ ל  ָעְרָלה,  ׁשֶ ּתֹוְך סֹוד  ְוֶזה  ה. 
ִרחַ  ּבָ כז) ָנָח''ׁש  אֹותוֹ (ישעיה  ֶאת  ֵמיִניק  ְוֶזה   ,  

תֹו''ן ֲעַקּלָ ָהֲאֵחרֹות (שם) ָנָח''ׁש  ָרגֹות  ַהּדְ ְוָכל   .
ִנְקָרא ַהזֶּה  ד  ּצַ ּבַ ּנֱֶאָחזֹות  ָעְרָלה,  ׁשֶ ל  ׁשֶ ּבֶֹסר  ֹות 

סֹוד ֶאָחד הֹוְלִכים.   ְוַהּכֹל ּבְ

  

ְוָכל   .469 ְוָדא,  ָעְרָלה.  ִאְקֵרי  ִתיָתָאה. ַהאי  ׁשְ א  ְרּגָ ּדַ
ִאין, ְלתַ  ּתָ ין ּתַ ְרּגִ ִגין  ִאיּנּון ּדַ הּו ִאְקרּון ָעְרָלה, ּבְ ּלְ א, ּכֻ ּתָ

א. ְוַהאי ִאיהּו ּגֹו ָרָזא ּדְ  ְטָרא ּדָ ַיְנֵקי ִמּסִ ִריַח. ּדְ ָנָח''ׁש ּבָ
ין   ְרּגִ ּדַ הּו  ְוֻכּלְ תֹו''ן.  ֲעַקּלָ ָנָח''ׁש  ְלַההּוא  ָיִניק,  ְוַהאי 

ּגּוַהְרֵקי ַאֲחָר  ִאְקרּון  ִסְטָרא,  ַהאי  ּבְ ִאְתַאֲחָדן  ּדְ ִנין, 
עָ  ָרָזא ֲחָדא ָקא ַאְזֵלי. ּדְ א ּבְ  ְרָלה. ְוכֹּלָ

ָהִאיָלנֹות  .470 אֹוָתם  ל  ּכָ ֶזה  ַעל  ְרֵאה,  ּוֹבא 
ִריׁשּו, ׁשוֹ  ְנְטעּו ָבָאֶרץ ֶטֶרם ִהׁשְ ּנִ ָרה ֲעֵליֶהם רּוַח  ׁשֶ

תּוב, ּכָ זֶה  ְוַעל  ַהזֹּו,  ָהָעְרָלה  ל  (ויקרא   ׁשֶ
לֹשׁ  יט) ׁשָ ְריֹו  ּפִ ָעְרָלתֹו ֶאת  ם  ִיְהיֶה  ַוֲעַרְלּתֶ ִנים  ׁשָ  

רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ יֵָאֵכל.  לֹא  ֲעֵרִלים  ָלֶכם 
ִמיד ֵאָליו, ְוִהְרִחיק הּוא, ֲחִביבּוָתם  ָרֵאל ּתָ ל ִיׂשְ ׁשֶ

ָהָרִעים  ּוְצָדִדים  ָהרעֹות  ָרִכים  ַהּדְ ל  ִמּכָ   אֹוָתם 
ֵריֶהם  ַאׁשְ ה.  ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ַצד  ּבְ ֵבק  ְלִהּדָ ֵמִאים  ְוַהּטְ

עוֹ  א.ּבָ עֹוָלם ַהּבָ ֵריֶהם ּבָ  ָלם ַהזֶּה ְוַאׁשְ

  

ִאיָלנִ  .470 ִאיּנּון  ל  ּכָ א,  ּדָ ַעל  ֲחֵזי,  א  ִאְתְנָטעּו ְוּתָ ּדְ ין 
ּתְ  ִאׁשְ ָלא  ַעד  ַאְרָעא,  רּוָחא ּבְ ָעַלְייהּו  ְרָיא  ׁשַ ָרׁשּו, 

ִתיב, ּכְ א  ּדָ ְוַעל  ָעְרָלה,  ַהאי  ּדְ ְטָרא  (ויקרא  ִמּסִ
ם ָעְרָלת יט) ִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ַוֲעַרְלּתֶ לׁש ׁשָ ְריֹו ׁשָ ֹו ֶאת ּפִ

ִריְך   ּבְ א  ְדקּוְדׁשָ ִגין  ּבְ ֵיָאֵכל.  לֹא  הּוא, ֲעֵרִלים 
ל   ִמּכָ לֹון,  ְוָרִחיק  יּה,  ְלַגּבֵ ִדיר  ּתָ ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ ֲחִביבּוָתא 

וְ  ין,  יׁשִ ּבִ ָקא  אֹוְרִחין  ּבְ ְלִאְתּדַ ּוְמָסֲאִבין,  ין  יׁשִ ּבִ ִסְטִרין 
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ּדִ  ִסְטָרא  ִאין ּבְ ְוַזּכָ ָעְלָמא  ַהאי  ּבְ ִאיּנּון  ִאין  ַזּכָ ה.  ָ ְקדּוׁשּ
ָאֵתי.  ָעְלָמא ּדְ  ִאיּנּון ּבְ

אֹוָתם אָ  .471 ּבְ ִנינּו  ׁשָ ֲהֵרי  ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ַמר 
ְבחֹו  ר ֶאת ִסּדּור ׁשִ ֵהם עֹוְמִדים ְלַסּדֵ ַהֵהיָכלֹות, ׁשֶ
ָדָבר,  ין ִסּדּור ָהעֹוֵמד ּבְ רּוְך הּוא, ּבֵ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ׁשֶ
יֵּׁש ִסּדּור ָהעֹוֵמד   ּום ׁשֶ ָרצֹון. ִמׁשּ ין ִסּדּור ָהעֹוֵמד ּבְ ּבֵ

ְויֵ ָדָבר,  ב,  שׁ ּבְ ַהּלֵ ַנת  ְוַכּוָ ָרצֹון  ּבְ ָהעֹוֵמד  ִסּדּור   
ְלַמְעָלה   ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ֵדי  ּכְ ל,  ּכֵ ּוְלִהְסּתַ ָלַדַעת 
ל ָהְרצֹונֹות   ם ִנְתָקִעים ּכָ ָ ׁשּ ְלַמְעָלה ַעד ֵאין סֹוף, ׁשֶ
מֹו  א ּכְ ָלל. ֶאּלָ ָדָבר ּכְ בֹות ְולֹא עֹוְמִדים ּבְ ֲחׁשָ ְוַהּמַ

ְך  ר, ּכָ הּוא ִנְסּתָ ֶתר.כָּ ׁשֶ ּסֵ ָבָריו ּבַ  ל ּדְ

  

ֵהיָכִלין,  .471 ִאיּנּון  ּבְ ֵניָנן  ּתָ ָהא  ְמעֹון,  ׁשִ י  ִרּבִ ָאַמר 
א   ְדקּוְדׁשָ ָבָחא  ׁשְ ּדִ ִסּדּוָרא  ָרא  ְלַסּדְ ַקְייִמין,  ִאיּנּון  ּדְ
ִסּדּוָרא  ין  ּבֵ ה  ִמּלָ ּבְ יָמא  ַקּיְ ּדְ ִסּדּוָרא  ין  ּבֵ הּוא  ִריְך  ּבְ

ְרעּוָתא. ּבִ יָמא  ַקּיְ יָמא   ּדְ ַקּיְ ּדְ ִסּדּוָרא  ִאית  ּדְ ִגין  ּבְ
וָנה   ְוַכּוָ ְרעּוָתא  ּבִ יָמא  ַקּיְ ּדְ ִסּדּוָרא  ְוִאית  ה,  ִמּלָ ּבְ
א  ָלא ְלֵעיּלָ ּכְ ִגין ְלִאְסּתַ ָלא, ּבְ ּכְ ע ּוְלִאְסּתַ א, ְלִמְנּדַ ִלּבָ ּדְ

ן ַתּמָ א ַעד ֵאין סֹוף, ּדְ ָכל   (קל''ט ע''א) ְלֵעיּלָ ִקיעּו ּדְ ּתְ
ָמה מַ ְרעּוִתין וּ  א ּכְ ַלל, ֶאּלָ ה ּכְ ִמּלָ ִבין, ְוָלא ַקְייִמין ּבְ ֲחׁשָ

ְסִתימּו.  ל ִמּלֹוי ּבִ ִאיהּו ָסִתים, ָהִכי ּכָ  ּדְ
אֹוָתם  .472 ָכל  ּבְ ָאַמְרנּו  ׁשֶ ֶזה  ּוְרֵאה,  ּבֹא 

ֵהם (ְּתלּוִיים) ַהֵהיָכלֹות ּדּוִרים  ַהּסִ אֹוָתם  ל  ּכָ  ,
חְ  ֵדי ְלַהְכִליל ּתַ ְכָלל ֶאָחד, ּכְ ֶעְליֹוִנים.ּבִ  ּתֹוִנים ּבָ

  
ֲחֵזי .472 א  ע''א) ּתָ מ''א  ַאָמָרן   (בראשית  ּדְ ַהאי 

הוּ  ּלְ ִאיּנּון ֵהיָכִלין ּכֻ ל ִאיּנּון ִסּדּוִרין ִאיּנּון (נ''א תליין)  ּבְ , ּכָ
ִגין ְלאִ  ָלָלא ֲחָדא, ּבְ ֵאי.ּכְ ִעּלָ ֵאי ּבְ ּתָ ָלא ּתַ ּלְ  ְתּכַ

סִּ  .473 ׁשֶ ּכְ ּוְרֵאה,  ּבֹא  תֹו ֲאָבל  ִפּלָ ּתְ ה  ֹמׁשֶ ר  ּדֵ
ּום בִּ  ה ַהזֹּו, ִמׁשּ ִפּלָ ּתְ ָרֵאל, הּוא ֶהֱאִריְך ּבַ ִביל ִיׂשְ ׁשְ

תֹו   ִפּלָ ּתְ ר  ּדֵ ּסִ ּוְכׁשֶ ְלַמְעָלה.  עֹוֶמֶדת  ׁשֶ ה  ִפּלָ ּתְ זֹּו  ׁשֶ
ְקָצָרה ַעל ֲאחֹותֹו,   ּום ּבִ ּה, ִמׁשּ ּבָ הּוא לֹא ֶהֱאִריְך 

תּוב ּכָ ׁשֶ ה,  ְלַמּטָ עֹוֶמֶדת  יב)מד(ב  ׁשֶ ָנא  בר  ֵאל 
ַעל  ּבַ הּוא  י  ּכִ יֹוֵתר,  ֶהֱאִריְך  ְולֹא  ָלּה.  ָנא  ְרָפא 
לֹא   ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ָראּוי,  ּכָ יתֹו  ּבֵ ֶאת  ה  ְוִצּוָ ִית  ַהּבַ

תֹו. ׁשָ ַבּקָ ּבְ יֹוֵתר  ֻּכּלָ  ֶהֱאִריְך  ֶזה  ְוָכל   ם)(ְוַעל 
אַ  ּבֵ מֹו ׁשֶ עֹוָלם, ּכְ ִכיָנה ּבָ רֹות ׁשְ ּדּוִרים ְלַהׁשְ ְרנּו ַהּסִ

ָכל אֹוָתם ָאַמְרנּו. (ְׁשָאר) ּבְ  ֵהיָכלֹות ׁשֶ

  

ִגיֵניהֹון  .473 ר ְצלֹוֵתיּה ּבְ ד ִסּדֵ ה ּכַ א ֲחֵזי, מֹׁשֶ ֲאָבל ּתָ
ְצלוֹ  ִאיִהי  ּדְ ִגין  ּבְ ְצלֹוָתא,  ַהאי  ּבְ ָאִריְך  ָרֵאל,  ִיׂשְ ָתא  ּדְ

ְקִצירּו  ּבִ ְצלֹוֵתיּה  ר  ִסּדֵ ְוַכד  א.  ְלֵעיּלָ יָמא  ַקּיְ ּדְ
א.   ְלַתּתָ יָמא  ַקּיְ ּדְ ִגין  ּבְ ּה,  ּבָ ָאִריְך  ָלא  יּה,  ַאְחּתֵ ּדְ

יב ְכּתִ ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה, וָלא ָאִריְך   (במדבר יב) ,ּדִ
ִגין יר, ּבְ ֵביָתא,  (בראשית צ''א ע''ב) ַיּתִ ִאיהּו ָמאֵרי ּדְ ּדְ

ְדָקא ֲחִזי,וּ  יֵתיּה ּכַ ְך  (דף רמ''ה ע''א) ָפִקיד ּבֵ ּוְבִגין ּכָ
ָבעּוֵתיּה. ּבְ יר  ַיּתִ ָאִריְך  כולהו) ָלא  דא  ועל  הּו  (נ''א  ְוֻכּלְ

ָמה   ּכְ ָעְלָמא,  ּבְ א  ִכיְנּתָ ׁשְ ָרָאה  ְלַאׁשְ ִסּדּוִרין, 
ָכל ִאיּנּון אֹוִקיְמָנא ּבְ ָקָאַמָרן. (שאר) ּדְ  ֵהיָכִלין ּדְ

ֵרי ֶחְלְקָך ָאָדם ַר  .474 ְמעֹון ָקם ְוָאַמר, ַאׁשְ י ׁשִ ּבִ
עֹוְמִדים   ׁשֶ ְבָרִאים  ַהּנִ ל  ִמּכָ ִנְבָחר  ָהִראׁשֹון, 
ַעל   הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ אֹוְתָך  יל  ִהְגּדִ ׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ
ַבע ֻחּפֹות  ן ְלָך ׁשֶ ַהּכֹל ְוִהְכִניס אֹוְתָך ְלַגן ֵעֶדן, ְוִתּקֵ

עַ  ֲעׁשֵ ּתַ ְלִהׁשְ ם  מֹו  ׁשָ ּכְ ָהֶעְליֹון,  ַהּנַֹעם  ל  ׁשֶ עֶֹנג  ּבָ  
ּנֱֶאַמר  כז) ׁשֶ ר   (תהלים  ּוְלַבּקֵ ה'  ֹנַעם  ּבְ ַלֲחזֹות 

ה'   ֹנַעם  ּבְ ַלֲחזֹות  ֵהיָכלֹו.  ר   - ּבְ ּוְלַבּקֵ ְלַמְעָלה. 
ֵהיָכלֹו   אֹוָתם    -ּבְ ּבְ ה',  ֹנַעם  ּבְ ַלֲחזֹות  ה.  ְלַמּטָ

ר   ּוְלַבּקֵ ְלַמְעָלה.  ָהְרִקיִעים  ְבַעת  ֵהיָכלֹו, ׁשִ ּבְ

  

יָלְך  .474 ּדִ חּוָלָקא  ָאה  ַזּכָ ְוָאַמר,  ָקם  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ
ַקְייִמין  ּדְ ִנְבָרִאין,  ָכל  ּדְ ִריָרא  ּבְ ַקְדָמָאה,  ָאָדם 

קּוְד  ָלְך  י  ַרּבֵ ּדְ ָעְלָמא,  א, ּבְ ּכֹּלָ ַעל  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ׁשָ
יּה,  ּבֵ ז' חּוּפֹות  ָלְך  ְוַאְתִקין  ֵעֶדן,  ּדְ א  ִגְנּתָ ּבְ ָלְך  ְוָאִעיל 

ְדַאּתְ  ְלאִ  ָמה  ּכְ ָאה,  ִעּלָ נַֹעם  ּדְ ִעּנּוָגא  ּבְ ָעא  ְעׁשְ ּתַ ׁשְ
כז) ָאֵמר ֵהיָכלֹו.   (תהלים  ּבְ ר  ּוְלַבּקֵ ְיָי'  נַֹעם  ּבְ ַלֲחזֹות 

ְייָ  נַֹעם  ּבְ א. ַלֲחזֹות  ְלַתּתָ ֵהיָכלֹו  ּבְ ר  ּוְלַבּקֵ א.  ְלֵעיּלָ  '
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ה עֹוְמִדים  ה, ְוֵאּלֶ ַמּטָ ּלְ ְבַעת ָהְרִקיִעים ׁשֶ אֹוָתם ׁשִ ּבְ
ה. ֶנֶגד ֵאּלֶ ה ּכְ  ֵאּלֶ

ְלעֵ  ְרִקיִעין  ְבָעה  ׁשִ ִאיּנּון  ּבְ ְיָי',  נֹוַעם  ּבְ א, ַלֲחזֹות  יּלָ
ין  א, ְוִאּלֵ ְלַתּתָ ְבָעה ְרִקיִעין ּדִ ִאיּנּון ׁשִ ֵהיָכלֹו ּבְ ר ּבְ ּוְלַבּקֵ

ין.  ין ָלֳקֵבל ִאּלֵ  ַקְייִמין ִאּלֵ
ם ָעַמְדּתָ בְּ  .475 ַבע ַהֻחּפֹות ּוְבֻכּלָ ַגן ֵעֶדן. אֹוָתן ׁשֶ

ְלַמְעָלה   ָעֶליָך  עֹוְמדֹות  דֹוׁשֹות  ַהּקְ ָהֶעְליֹונֹות 
ר בָּ  ֶהן  ְלִהְתַעּטֵ ְחּתֹונֹות ָעַמְדּתָ ּבָ ַבע ּתַ ֶהן, ְואֹוָתן ׁשֶ

ֲאדֹוְנָך   אֹוְתָך  ִלים  ִהׁשְ ן  ּוְבֻכּלָ ֶהן,  ּבָ ַע  ֲעׁשֵ ּתַ ְלִהׁשְ
ּכֹל.  ֵלם ּבַ  ִלְהיֹות ׁשָ

  

ְבָעה חּוּפֹות  .475 ֵעֶדן. ִאיּנּון ׁשִ א ּדְ ִגְנּתָ הּו ָקְמת ּבְ ּוְבֻכּלְ
ין, ַקְיימּו ֲעָלְך   יׁשִ ִאין ַקּדִ הּו. ִעּלָ ָרא ּבְ א, ְלִאְתַעּטְ ְלֵעיּלָ

הּו,  ּבְ ָעא  ְעׁשְ ּתַ ְלִאׁשְ הּו  ּבְ ָקְמת  ִאין,  ּתָ ּתַ ז'  ְוִאיּנּון 
ִלים ָלְך ָמאָרְך, ְלֶמֱהֵוי ׁשְ  הּו ַאׁשְ א.ּוְבֻכּלְ כֹּלָ  ִלים ּבְ

ָנָחׁש  .476 אֹותֹו  ֲעַצת  ַאַחר  ַרְגֶליָך  ְדחּו  ּנִ ׁשֶ ַעד 
ֵעֶדן ן  ִמּגַ ּתָ  ְוֹגַרׁשְ ּוְלָכל ָהָרע,  ָמֶות  ְלָך  ְוָגַרְמּתָ   ,

לּו  ַהּלָ ָהִעּדּוִנים  ֶאת  ָעַזְבּתָ  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָהעֹוָלם, 
ְכּתָ ַאַחר אֹוָתן ּתְ  ה, ְוִנְמׁשַ ַמְעָלה ּוְלַמּטָ ּלְ ׁשּוקֹות  ׁשֶ

ְך   מֹוׁשֵ ַהּגּוף  ׁשֶ ָתִנים,  ּפְ רֹאׁש  ְקָראֹות  ּנִ ׁשֶ ְטֵמאֹות 
ּנֱֶאמַ  מֹו ׁשֶ ֶהן ְולֹא ָהרּוַח, ּכְ ְורֹאׁש  (דברים לב) ר ּבָ

א   ּבָ ֵבי רֹוׁש. ַעד ׁשֶ ָתִנים ַאְכָזר. ְוָכתּוב ֲעָנֵבמֹו ִעּנְ ּפְ
ְוִנְכַנס   עֹוָלם,  ן  ְלַתּקֵ ְוִהְתִחיל  ֶהָחִסיד  ַאְבָרָהם 

ה ְלת ּוְלַמּטָ ְלַמְעָלה  ן  ְוִתּקֵ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה  ֹוְך 
ְרִקיִע  ּוְבאֹוָתם  ֶעְליֹוִנים  ְרִקיִעים  אֹוָתם  ים ּבְ

ְחּתֹוִנים.  ּתַ

  

ִחְוָיא  .476 ַההּוא  ּדְ ֵעיָטא  ַתר  ּבָ ַרְגָלְך,  חּו  ִאְתּדְ ּדְ ַעד 
ְוַגָרְמת מֹותָ  ֵעֶדן,  ּדְ א  ְנּתָ ִמּגִ ָרְכת  ְוִאְתּתַ א,  יׁשָ ָלְך, ּבִ א 

א  ְלֵעיּלָ ּדִ ִעּדּוִנין  ין  ִאּלֵ ָבְקת  ׁשַ ּדְ ִגין  ּבְ ָעְלָמא,  ּוְלָכל 
ִמְס  סּוִפין  ּכִ ִאיּנּון  ַתר  ּבָ ְכת  ָ ְוִאְתַמׁשּ א,  ָאִבין, ְוַתּתָ

ִאְקרּון כ) ּדְ הּו,  (איוב  ּבְ יְך  ָמׁשִ גּוָפא  ּדְ ָתִנים,  ּפְ רֹאׁש 
ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ רּוָחא.  לב) ְוָלא  רֹאׁש  וְ  (דברים 

ָאָתא   ֵבי רֹאׁש. ַעד ּדְ ָתִנים ַאְכָזר. ּוְכִתיב ֲעָנֵבימֹו ִעּנְ ּפְ
גּ  ְוָעאל  ָעְלָמא,  ְלַאְתְקָנא  אִרי  ְוׁשָ ֲחִסיָדא,  ֹו ַאְבָרָהם 

ִאיּנּון  ּבְ א,  ְוַתּתָ א  ְלֵעיּלָ ְוַאְתִקן  א,  יׁשָ ַקּדִ ְמֵהיְמנּוָתא 
אִ  ּתָ ִאין, ּוְבִאיּנּון ְרִקיִעין ּתַ  ין.ְרִקיִעין ִעּלָ

ְלאֹוָתם  .477 ֵהיָכלֹות  ֵהם  ְחּתֹוִנים  ַהּתַ אֹוָתם 
ֶזה,  ר ֶזה ּבָ ׁשֵ ֶזה ּוְלִהּקָ ְרִקיִעים ֶעְליֹוִנים ְלֵהָאֵחז ֶזה ּבָ

מֹו שֶׁ  ָאַמְרנּו. ְוַאף ַעל ּכְ אֹוָתם ֵהיָכלֹות ׁשֶ ַאְרנּו ּבְ ּבֵ
אן יֵׁש ָלנּו ְלָפֵר  ָלל, ּכָ תֹוְך ַהּכְ ם ּבְ ַאְרנּו ׁשָ ּבֵ ב ׁשֶ ט  ּגַ

ּלֹא ִיְטעּו   ֵדי ׁשֶ ָראּוי, ּכְ חּוד ּכָ ן ֶאת ַהיִּ ָבִרים ּוְלַתּקֵ ּדְ
תּוב ּכָ ּכַ ָרה,  ְיׁשָ ֶדֶרְך  ּבְ ְויְֵלכּו  (הושע   ַהֲחֵבִרים, 

יִקים ְוגֹו'.  יד) ְרֵכי ה' ְוַצּדִ ִרים ּדַ י ְיׁשָ  ּכִ
  

ִאין,   .477 ִעּלָ ְרִקיִעין  ְלִאיּנּון  ֵהיָכִלין  ִאין,  ּתָ ּתַ ִאיּנּון 
ָמה  ְלאִ  ָדא, ּכְ א ּבְ ָרא ּדָ ְ ָדא, ּוְלִאְתַקׁשּ א ּבְ ְתַאֲחָדא ּדָ

ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  ָקָאַמָרן.  ּדְ ֵהיָכִלין  ִאיּנּון  ּבְ אֹוִקיְמָנא  ּדְ
אוֹ  ְלַפְרָטא ּדְ ָלן  ִאית  ָהָכא  ָלָלא,  ּכְ ּגֹו  ָהָתם  ִקיְמָנא 

ָלא   ּדְ ִגין  ּבְ ֵיאֹות,  ְדָקא  ּכְ ְלִיחּוָדא  ּוְלַאְתְקָנא  ין,  ִמּלִ
ָמה יִ  ּכְ ר,  ֵמיׁשָ אַֹרח  ּבְ ְוֵיָהכּון  יא,  ַחְבַרּיָ ְטעּון 

יב  ְכּתִ יִקים ֵיְלכּו   (הושע יד) ּדִ ְרֵכי ְיָי' ְוַצּדִ ִרים ּדַ י ְיׁשָ ּכִ
ם   ְוגֹו'.ּבָ

ית ּתֹוְך ָהֱאמּוָנה,    -ַהֵהיָכל ָהִראׁשֹון   .478 ֵראׁשִ
ל מַ  ָרגֹות ׁשֶ ית ְלסֹוד ָהֱאמּוָנה, ּוַבּדְ ְרֵאה  ְוזֹוִהי ֵראׁשִ

ִמּתֹוְך   רֹוִאים  ָהיּו  ָהֱאֶמת  ְנִביֵאי  ָהֱאמּוָנה. 
זֹּוִהי  ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ ְמִאיָרה,  ֵאיָנּה  ׁשֶ ַהזֹּו  ְקַלְרָיה  ָהַאְסּפַ

י תּובֵראׁשִ ר ה'  (שם א) ת ָהֱאמּוָנה, ּכָ ּבֶ ת ּדִ ִחּלַ ּתְ
ית   ֵראׁשִ ִהיא  ׁשֶ זֹו,  ה  ְרּגָ ּדַ ִמּתֹוְך  ָרָאה  ׁשֶ ַע.  הֹוׁשֵ ּבְ

  

ּגֹו ְמֵהיְמנּוָתא, ְוַהאי .478 ירּוָתא   ֵהיָכָלא ַקְדָמָאה. ׁשֵ
ֵחיזּו  ּדְ ּוְבַדְרִגין  ְמֵהיְמנּוָתא,  ּדִ ְלָרָזא  ירּוָתא  ׁשֵ ִאיהּו 

ִמּגוֹ  ָחָמאן  ֲהוֹו  ְקׁשֹוט,  ְנִביֵאי  ְמֵהיְמנּוָתא.  א  ּדִ ּדָ  
ִאיהּו  ַהאי  ּדְ ּוְבִגין  ְמִאיָרה,  ֵאיָנה  ּדְ ַאְסָפָקַלְרָיא 

ִתיב ְמֵהיְמנּוָתא, ּכְ ירּוָתא ּדִ ר  (הושע א) ׁשֵ ּבֶ ּדִ ת  ִחּלַ ּתְ
ירּוָתא   ׁשֵ ִאיהּו  ּדְ א,  ּדָ ְרָגא  ּדַ ִמּגֹו  ָחָמא  ּדְ ַע.  הֹוׁשֵ ּבְ ְיָי' 
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ַהּדְ  ל  ָרגֹות  ּכָ ַהּדְ ל  ּכָ ְוסֹוף  ְלַמְעָלה,  ַלֲעלֹות  ָרגֹות 
ה.   ָלֶרֶדת ְלַמּטָ

כָ  ּדְ ְוסֹוָפא  א,  ְלֵעיּלָ ָקא  ְלַסּלְ ין  ְרּגִ ּדַ ָכל  ין  ּדְ ְרּגִ ּדַ ל 
א.  א ְלַתּתָ  ְלַנְחּתָ

ית   .479 ָהֵראׁשִ ִמּתֹוְך  ָרָאה  ַע  הֹוׁשֵ ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ
ל ַהּדְ  ת  ַהזֹּאת, סֹוף ּכָ ָרגֹות, ִהְצָטֵרְך ִלּטֹל ֶאת ֵאׁשֶ

כּו   ְוִנְמׁשְ ֶנֶאְחזּו  ָרֵאל  ׂשְ יִּ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַהזֹּאת,  נּוִנים  ַהזְּ
נִּ  ה ְלאֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ ם ְלַמּטָ ָ ת ְזנּוִנים, ִמׁשּ ְקָרא ֵאׁשֶ

ת ַחִיל ַהזֹּו, ְוָרָאה  ֵאׁשֶ קּו ּבְ ָעְזבּו ְולֹא ִנְדּבְ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
אֹוָת  ל  ּכָ ם  ָ ַצד  ִמׁשּ ּבְ ֵהם  ׁשֶ ֵהיָכלֹות  ם 

ְמָאה  . (ֶׁשֵּיׁש לֹו) ַהּטֻ

  

ָכל   .479 א, סֹוָפא ּדְ ירּוָתא ּדָ ַע ָחָמא ִמּגֹו ׁשֵ הֹוׁשֵ ּוְבִגין ּדְ
ִאְצְט  ין,  ְרּגִ ִגין  ּדַ ּבְ ְזנּוִנים,  ת  ֵאׁשֶ ַהאי  ְלַנְטָלא  ִריְך 

ְלַגבֵּ  א,  ְלַתּתָ ן  ִמַתּמָ כּו  ְוִאְתְמׁשָ חּו  ִאְתּדָ ָרֵאל  ִיׂשְ י ּדְ
ְבקּו, ְוָלא  ׁשַ ּדְ ִגין  ּבְ ְזנּוִנים,  ת  ִאְקֵרי ֵאׁשֶ ַההּוא ֲאָתר ּדְ
ִאיּנּון  ל  ּכָ ן  ִמַתּמָ ְוָחָמא  ַחִיל.  ת  ֵאׁשֶ ַהאי  ּבְ קּו  ּבָ ִאְתּדָ

ִסְטָרא ְמַסֲאָבא.ֵהיכָ  ִאיּנּון ּבְ  (דאית ליה)  ִלין ּדְ
ְלִמי   .480 ְטֵמִאים  ם  ּלָ ּכֻ ְמָאה,  ַהּטֻ ֵהיְכלֹות 

ק ְדּבָ ּנִ ת ְזנּוִנים  ׁשֶ תּוב, ַקח ְלָך ֵאׁשֶ ֶהם, ְוַעל ֶזה ּכָ ּבָ
ּום  ִמׁשּ א  ֶאּלָ ֶזה?  ֶאת  ָצִריְך  ֱאֶמת  ְנִביא  ְוִכי  ְוגֹו'. 

ְלִהכָּ  ְלָאָדם  ָאסּור לֹו  ֵדי ׁשֶ ּכְ ֵהיָכלֹות,  ֵנס ְלאֹוָתם 
ֹנַח,   ה  ָעׂשָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַאֲחֵריֶהם  ְך  ׁשֵ ִיּמָ ּלֹא  ׁשֶ

תּוב ּכָ ט) ׁשֶ ר  ַויֵּשְׁ  (בראשית  ּכָ ׁשְ ַויִּ ַהיִַּין  ִמן  ּתְ 
ל.  ְתּגַ  ַויִּ

  

ְלַמאן  .480 ִמְסָאִבין  הּו  ּלְ ּכֻ ְמָסֲאָבא,  ּדִ ֵהיָכִלין 
ִת  א ּכְ הֹון, ְוַעל ּדָ ק ּבְ ּבַ ִאְתּדָ ת ְזנּוִנים ּדְ יב, ַקח ְלָך ֵאׁשֶ

ִגין   ּבְ א,  ֶאּלָ ְלָדא.  ִאְצְטִריְך  ְקׁשֹוט  ּדִ ְנִביָאה  ְוִכי  ְוגֹו'. 
ֵליהּ  ָאִסיר  ִגין  ּדְ ּבְ ֵהיָכִלין,  ִאיּנּון  ּבְ ְלַאֲעָלא  ָנׁש  ְלַבר   

נַֹח,  ָעַבד  ּדְ ַגְווָנא  ּכְ ֲאַבְתַרְייהּו,  ְך  ִיְתְמׁשַ ָלא  ּדְ
יב, ְכּתִ ל.ַויֵּ  (בראשית ט) ּדִ ְתּגַ ר ַוּיִ ּכָ ׁשְ ִין ַוּיִ ּתְ ִמן ַהּיַ  ׁשְ

ֵהיָכלֹות  .481 אֹוָתם  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ַחד  ּפָ ַע  ְוהֹוׁשֵ
טְ  ּנִ ְך ׁשֶ ׁשֵ ִיּמָ ּלֹא  ׁשֶ קּו,  ְוִנְדּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָבֶהם  ְמאּו 

ר   ּכָ ׁשְ ּתְ ִמן ַהיִַּין ַויִּ ֹנַח, ַויֵּׁשְ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ַאֲחֵריֶהם, ּכְ
ְתגַּ  ת ְזנּוִנים ְוַיְלֵדי ַויִּ ָאַמר לֹו, ַקח ְלָך ֵאׁשֶ ל. ַעד ׁשֶ

ת   ּבַ ּגֶֹמר  ֶאת  ח  ּקַ ַויִּ ַויֵֶּלְך  ְוָכתּוב  ְבָלִים.  ְזנּוִנים.  ּדִ
סֹוד   ֶאת  ְוָעְזבּו  ְוִנְטְמאּו  קּו  ִנְדּבְ ה  ּמֶ ּבַ ָלַדַעת 
ִמּתֹוְך   ָרָאה  ֶזה  ְוַעל  ֵנָכר.  ֵאל  ִביל  ׁשְ ּבִ ָהֱאמּוָנה, 

ָרגֹות.ַהֵהיָכל ַהזֶּ  ל ַהּדְ ית ּכָ  ה, ֵראׁשִ

  

ֵהיָכִלין  .481 ִאיּנּון  ּבְ ָלא  ּכְ ְלִאְסּתַ ִחיל  ּדָ ַע  ְוהֹוׁשֵ
בְּ  ָאבּו  ִאְסּתְ ְך ּדְ ִיְתְמׁשַ ָלא  ּדְ קּו,  ּבָ ְוִאְתּדְ ָרֵאל  ִיׂשְ הּו 

ר   ּכָ ׁשְ ַוּיִ ִין  ַהּיַ ִמן  ּתְ  ׁשְ ַוּיֵ נַֹח  ּבְ יב  ְכּתִ ּדִ ָמה  ּכְ ֲאַבְתַרְייהּו, 
ל. ְתּגַ ְוַיְלֵדי    ַוּיִ ְזנּוִנים  ת  ֵאׁשֶ ְלָך  ַקח  ֵליּה,  ָאַמר  ּדְ ַעד 

ת   ח ֶאת ּגֶֹמר ּבַ ּקַ ֶלְך ַוּיִ ע ְזנּוִנים. ּוְכִתיב ַוּיֵ ְבָלִים. ְלִמְנּדַ ּדִ
ְמֵהיְמנּוָתא,  ְבקּו ָרָזא ּדִ ָאבּו, ְוׁשָ קּו ְוִאְסּתְ ּבָ ִאְתּדְ ָמה ּדְ ּבְ

ִגין א, חָ  (רמ''ג ע''א) ּבְ ָמא ִמגֹו ֵהיָכָלא  ֵאל ִנָכר. ְוַעל ּדָ
ין. ְרּגִ ָכל ּדַ ירּוָתא ּדְ א, ׁשֵ  ּדָ

ַלֲעלֹות  .482 ַהּכֹל  ל  ׁשֶ ית  ֵראׁשִ ַהזֶּה  ַהֵהיָכל 
אֹור,   ּבְ עֹוֵמד  ׁשֶ ָמדֹור  הּוא  ַהזֶּה  ַהֵהיָכל  ְדָרגֹות.  ּבִ
ָרגֹות  ּדְ אֹוָתן  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ַדְרגֹוָתיו,  ּבְ ר  ְלִהְתַעּטֵ

תּוב ּכָ ׁשֶ כד) ( ֶעְליֹונֹות,  ֱאלֵֹהי   שמות  ֵאת  ְראּו  ַויִּ
ָרֵאל.  ִיׂשְ

  

ין.  ֵהיָכָלא ּדָ  .482 ַדְרּגִ ָקא ּבְ א, ְלַסּלְ כֹּלָ ירּוָתא ּדְ א, ׁשֵ
ְנִהירּו.  ּבִ יָמא  ַקּיְ ּדְ ָמדֹוָרא  ִאיהּו  ֵהיָכָלא,  ַהאי 
ִאין,   ין ִעּלָ ְרּגִ ִאיּנּון ּדַ ָלא ּבְ ּכְ ַדְרּגֹוי, ְלִאְסּתַ ָרא ּבְ ְלִאְתַעּטְ

ְכּתִ  ָרֵאל. (שמות כד) יב,ּדִ ְראּו ֵאת ֱאלֵֹהי ִיׂשְ  ַוּיִ

ֵהי .483 ׁש, ָטֳהִריֵא''ל ּבַ ּמָ ָכל ַהזֶּה ְמֻמּנֶה ֶאָחד ׁשַ
ְוָכל   ַהֵהיָכל.  אֹותֹו  ַתח  ּפֶ ַעל  עֹוֵמד  ְוהּוא  מֹו,  ׁשְ
ַתח   ּפֶ ּבַ ַהזֶּה  ַהְמֻמּנֶה  עֹוֵמד  עֹולֹות,  ׁשֶ מֹות  ׁשָ ַהּנְ

ים אֲ  ה ְמֻמּנִ ם ֵאׁש לֹוֶהֶטת  ַהזֶּה, ְוַכּמָ ֵחִרים ִעּמֹו, ְוֻכּלָ
יֵד  ְרִביֵטי ֵאׁש ּבִ ֲעֵלי ֵעיַנִים. ַהְמֻמּנֶה ְוׁשַ ם ּבַ יֶהם, ְוֻכּלָ

  

ַחד .483 ֵהיָכָלא,  ַהאי  ָטֲהִריֵא''ל    ּבְ א  ָמׁשָ ׁשַ ְמָמָנא 
ַההּוא ֵהיָכָלא, ְוָכל   ְתָחא ּדְ יָמא ַעל ּפִ ֵמיּה. ְוִאיהּו ַקּיְ ׁשְ
ְתָחא,  ּפִ ַהאי  ּבְ ְמָמָנא  ַהאי  יָמא  ַקּיְ ִקין,  ַסּלְ ּדְ ָמִתין  ִנׁשְ
ְמַלֲהָטא ּדִ א  ָ ֶאׁשּ הּו  ּלְ ּכֻ יּה,  ִעּמֵ ַאֲחָרִנין  ְמָמָנן  ה  , ְוַכּמָ

אֶ  ּדְ ְרִביִטין  אְוׁשַ ָ ע''א) ׁשּ הוּ  (רי''ב  ְוֻכּלְ יַדְייהּו,  (דף  ּבִ
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ֵנס,   ָמה ַהזֹּו ְלִהּכָ ׁשָ ַצד ֶזה. ִאם זֹוָכה ַהּנְ ַהזֶּה עֹוֵמד ּבְ
ַתח ְוִהיא ִנְכֶנֶסת.  ַהְמֻמּנֶה ַהזֶּה ּפֹוֵתַח ּפֶ

ע''ב) יָמא  רמ''ה  ַקּיְ ְמָמָנא  ַהאי  ַעְייִנין.  ּדְ ָמאֵרי 
ַהאי  ְלֵמיַעל,  ְמָתא  ִנׁשְ ַהאי  ַזָכַאת  ִאי  א,  ּדָ ִסְטָרא  ּבְ

ְתָחא ְוָעאַלת.  ַתח ּפִ  ְמָמָנא ּפָ
ַהְממֻ  .484 אֹותֹו  זֹוָכה,  לֹא  ָהַאֵחר  ְוִאם  ּנֶה 

עֹומֵ  ּוְרָבבֹות  ׁשֶ ֶאֶלף  ה  ְוַכּמָ ן,  ְמזֻּמָ ָהַאֵחר  ד  ּצַ ּבַ ד 
ַהְמֻמּנֶה   אֹותֹו  אֹוָתּה  ּדֹוֶחה  ִעּמֹו.  ים  ַהֻחּקִ ׁשֹוְמֵרי 
ַצד  ּבְ ׁשֶ ַהזֶּה  ְולֹוֵקַח אֹוָתּה ָהַאֵחר  דֹוׁש,  ַהּקָ ָהַאֵחר 

ַהֵהיָכלוֹ  אֹוָתם  ְלתֹוְך  אֹוָתּה  ּוַמְכִניס  ְמָאה,  ת  ַהּטֻ
ְוָכל ֵמִאים,  אֹוֲחִזים   ַהּטְ ים  ַהֻחּקִ ׁשֹוְמֵרי  אֹוָתם 

ם   יִהּנֹם, ְוִנּדֹוֵנית ׁשָ ּמֹוִריִדים אֹוָתּה ַלּגֵ אֹוָתּה, ַעד ׁשֶ
ד ָהַאֵחר,  ל אֹותֹו ַהּצַ ּקּון ׁשֶ ים. ַהּתִ ר ֳחָדׁשִ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ

ִעים. ֶהם ֶאת ָהְרׁשָ ין ָלדּון ּבָ ית ּדִ  ּבֵ

  

ַזכָּ  .484 ָלא  ְמָמָנא  ְוִאי  ַההּוא  יָמא ַאת,  ַקּיְ ּדְ ַאֲחָרא 
יֵני   ְרּדִ ּגַ ְוִרְבָבן  ֶאֶלף  ה  ְוַכּמָ ין,  ַזּמִ ַאֲחָרא,  ִסְטָרא  ּבְ
א,  יׁשָ ֵחי ָלּה ַההּוא ְמָמָנא ַאֲחָרא ַקּדִ יּה. ּדָ ִנימּוִסין ִעּמֵ
ְמָסֲאָבא, ְוָאִעיל  ִסְטָרא ּדִ י ּבְ ְוָנִקיט ָלּה ַהאי ַאֲחָרא, ּדִ

יֵני ִנימּוִסין יּנּון ֵהיָכֵלי ִמְסאֲ ָלּה ּגֹו אִ  ְרּדִ ֵבי. ְוָכל ִאיּנּון ּגַ
ן  ּמָ ּתַ ַנת  ְוִאְתּדָ ם,  ַלֵגיִהּנָ ָלּה  י  ַנְחּתֵ ּדְ ַעד  ָלּה,  י  ַאְחּדֵ
יָנא  י ּדִ ַההּוא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּבֵ ּקּוָנא ּדְ ֵריָסר ַיְרֵחי. ּתִ ּתְ

א.  יַבּיָ הּו ַחּיָ ָנא ּבְ  ְלַאְתּדְ
ֵכן .485 מֹו  ַהְמֻמּנֶה הַ   ּכְ עֹוֵמד ַעל אֹותֹו  ׁשֶ דֹוׁש  ּקָ

ַתח   ּבֹוְקעֹות ֲאִויִרים   -אֹותֹו ּפֶ ִפּלֹות ׁשֶ ל אֹוָתן ּתְ ּכָ
ים  ַרּבִ ת  ִפּלַ ּתְ ִאם  ֶלְך,  ַהּמֶ ִלְפֵני  ֵנס  ְלִהּכָ ּוְרִקיִעים 

ה, ַעד    -ֵהם   ִפּלָ ַתח ּוַמְכִניס אֹוָתּה ַהּתְ הּוא ּפֹוֵתַח ּפֶ
ל ּתְ  ֲעׂשֹות ּכָ ּנַ יק ִפּלֹות ָהעֹוָלם ֲעטָ ׁשֶ רֹאׁש ַצּדִ ָרה ּבְ

ֲארּוָה. ּבֵ מֹו ׁשֶ  ַחי ָהעֹוָלִמים, ּכְ

  

יָמא ַעל  .485 ַקּיְ א, ּדְ א, ַההּוא ְמָמָנא ַקִדיׁשָ ַגְווָנא ּדָ ּכְ
ֲאִויִרין   ַבְקֵעי  ּדְ ְצלֹוִתין,  ִאיּנּון  ל  ּכָ ְתָחא,  ּפִ ַההּוא 

ִאי   א,  ַמְלּכָ י  ַקּמֵ ְלֵמיָעאל  ַסִגיִאיןּוְרִקיִעין,  ּדְ  ְצלֹוָתא 
ַעד  ְצלֹוָתא  ַההּוא  ְוָאִעיל  ְתָחא,  ּפִ ַתח  ּפָ ִאיּנּון, 
א   ֵריׁשָ ּבְ ֲעָטָרא  ָעְלָמא,  ּדְ ְצלֹוִתין  ל  ּכָ ִאְתָעֵבידּו  ּדְ

אּוְקמּוָה.  ָמה ּדְ ַצִדיק ַחי ָעְלִמין, ּכְ  ּדְ
ת ָיִחיד ִהיא   .486 ִפּלַ יָעה   - ְוִאם ּתְ ּגִ ּמַ עֹוָלה ַעד ׁשֶ

הַ ְלֶפַתח הַ  ְמֻמּנֶה ַהזֶּה עֹוֵמד ּבֹו. ִאם ֵהיָכל ַהזֶּה, ׁשֶ
ֶלְך   ַהּמֶ ִלְפֵני  ֵנס  ְלִהּכָ ה  ִפּלָ ַהּתְ ִהיא  ָנָאה 

דֹושׁ  אֹוָתּה.  (ָיֶפה) ַהּקָ ּוַמְכִניס  ַתח  ּפֶ ּפֹוֵתַח  ִמיָּד   ,
ְויֹוֶרֶדת  ּדֹוֶחה אֹוָתּה ַהחּוָצה,  ְוִאם לֹא ָנָאה, הּוא 

עֹוָלם, ְועֹומֶ  ּבָ תֹוְך ָהָרִקיעַ ְלׁשֹוֵטט  ּבְ ְחּתֹון ֶדת   ַהּתַ
ּתֹוְך  ְנִהיִגים  ּמַ ׁשֶ ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ָהְרִקיִעים  ֵמאֹוָתם 
מֹו   ְ ׁשּ ׁשֶ ֶאָחד  ְמֻמּנֶה  עֹוֵמד  ָרִקיַע  ּוְבאֹותֹו  ָהעֹוָלם. 
ל  ַסֲהִדיֵא''ל, ּוְמֻמּנֶה ַעל ָהָרִקיַע ַהזֶּה, ְונֹוֵטל ֶאת ּכָ

שֶׁ  ְדחּו,  ּנִ ׁשֶ ִפּלֹות  ַהּתְ ִפּלוֹ אֹוָתן  ּתְ ְקָראֹות  ת  ּנִ
ּדֹון ּנִ ׁשֶ ַעד  אֹוָתן,  ְוגֹוֵנז  סּולֹות,  אֹותֹו  (ֶׁשָּׁשב) ּפְ

 ָאָדם.

  

ְלִפְתָחא  .486 ָמֵטי  ּדְ ַעד  ָקא  ַסּלְ ָיִחיד,  ּדְ ְצלֹוָתא  ְוִאי 
יּה. ִאי ָיָאה ַהִהיא  יָמא ּבֵ ַהאי ְמָמָנא ַקּיְ א, ּדְ ֵהיָכָלא ּדָ ּדְ

מַ  י  ַקּמֵ ְלַאֲעָלא  אְצלֹוָתא,  ַקִדיׁשָ א  ד  ת)(יאו ְלּכָ ִמּיַ  ,
ֵחי ָלּה ְלַבר,  ְתָחא, ְוָאִעיל ָלּה. ְוִאי ָלא ָיָאה, ּדָ ַתח ּפִ ּפָ
ָאה  ּתָ יָמא ּגֹו ְרִקיָעא ּתַ ָעְלָמא, ְוַקּיְ ְטָיא ּבְ ׁשַ ְוַנְחָתא ְוִאּתְ
ְמָדְבֵרי ּגֹו ָעְלָמא, ּוְבַההּוא  א, ּדִ ְלַתּתָ ֵמִאיּנּון ְרִקיִעין ּדִ

יָמא ַחד ְמָמָנא ְרִקיָעא,   ֵמיּה ָסֲהִדיֵא''ל, ּוְמָמָנא   ַקּיְ י ׁשְ ּדִ
ִאְתַדְחָיין,  ּדְ ְצלֹוִתין  ָהֵני  ל  ּכָ ְוָנִטיל  ְרִקיָעא.  ַהאי  ַעל 

ן ּדָ ִאּתְ ּדְ ַעד  לֹון,  ְוָגִניז  ִסיָלאן  ּפְ ְצלֹוֵתי  ִאְקרּון  (נ''א   ּדְ

ר ָנׁש. דתב)  ַההּוא ּבַ
ִפלָּ  .487 ּתְ ל  ּלֵ ּוִמְתּפַ ָראּוי  ּכָ ְלִרּבֹונֹו  ב  ׁשָ ה  ִאם 

ה ַאֶחֶרת   עֹוָלה, נֹוֵטל    -ַזּכָ ׁשֶ ה ּכְ ה ַזּכָ ִפּלָ אֹוָתּה ּתְ
ה ַהזֹּו, ּוַמֲעֶלה  ִפּלָ אֹותֹו ַהְמֻמּנֶה ַסֲהִדיֵא''ל ֶאת ַהּתְ
ה,  ה ַזּכָ ִפּלָ אֹוָתּה ּתְ ת ּבְ ּפֹוֶגׁשֶ אֹוָתּה ְלַמְעָלה, ַעד ׁשֶ

  
י ְצלֹוָתא   .487 ְדָקא ֵיאֹות, ְוַצּלֵ ב ְלַגֵבי ָמאֵריּה ּכְ ִאי ּתָ

ָקא, ָנִטיל  ד ַסּלְ ָאה ּכַ ָאה, ַהִהיא ְצלֹוָתא ַזּכָ ַאֲחָרא ַזּכָ
ָלּה  ְוָסִליק  ְצלֹוָתא,  ַהאי  ָסֲהִדיֵא''ל  ְמָמָנא  ַההּוא 
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ִלְפֵני ַהּמֶ ְועֹולוֹ  ְוִנְכָנסֹות  ֶאָחד  ּכְ ּוִמְתָעְרבֹות  ֶלְך ת 
דֹוׁש.   ַהּקָ

ַזכָּ  ְצלֹוָתא  ַהִהיא  ּבְ ִאְעַרע  ּדְ ַעד  א,  ִקין ְלֵעיּלָ ְוַסּלְ ָאה, 
א. ְוִאְת  א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ֲחָדא, ְוָעאִלין ַקּמֵ  ָעְרבּון ּכַ

ּום   .488 ִמׁשּ ה,  ִפּלָ ּתְ אֹוָתּה  ִנְדֵחית  ְוִלְפָעִמים 
ְוהּוא  ָהַאֵחר,  ד  ַהּצַ ַאַחר  ְך  ִנְמׁשָ ָאָדם  אֹותֹו  ׁשֶ
ְמֻמּנֶה  אֹותֹו  אֹוָתּה  ְונֹוֵטל  ַצד,  אֹותֹו  ּבְ ִנְטָמא 

אוֹ  ּבְ ד ָהַאֵחר ַהטָּ ׁשֶ ֵמא. ְוָאז עֹוֵמד אֹותֹו ַצד תֹו ַהּצַ
אֹותֹו   ֲחָטֵאי  ֶאת  יר  וַמְזּכִ עֹוֶלה  ֵמא,  ַהּטָ ָהַאֵחר 
ָעָליו  ּוַמְסִטין  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ָהָאָדם 
מֹות,   ׁשָ ַהּנְ ְוָכל  ִפּלֹות  ַהּתְ ל  ּכָ ְוָלֵכן  ְלַמְעָלה. 

עֹולֹות   ן  ּלָ ּכֻ עֹולֹות,  ׁשֶ ַהֵהיּכְ ִלְפֵני  ָכל  ְועֹוְמדֹות 
ַהזֶּה  ַהֵהיָכל  ַתח  ּפֶ ַעל  עֹוֵמד  ַהזֶּה  ְוַהְמֻמּנֶה  ַהזֶּה, 

מֹות ּוְתִפּלֹות, אֹו ִלְדחֹוָתן ַהחּוָצה.   ְלַהְכִניס ְנׁשָ

  

ַההּוא  .488 ּדְ ִגין  ּבְ ְצלֹוָתא,  ַהִהיא  ִאְתַדְחָיא  ּוְלִזְמִנין 
ַתר ִסְטָרא אַ  ְך ּבָ ר ָנׁש ִאְתְמׁשָ אַ ּבַ ב ֲחָרא, ְוִאיהּו ִאְסּתְ

ַההּוא  ּבְ י  ּדִ ְמָמָנא  ַההּוא  ָלּה  ְוָנִטיל  ִסְטָרא,  ַההּוא  ּבְ
ִסְטָרא  ַההּוא  יָמא  ַקּיְ ּוְכֵדין  ְמַסֲאָבא.  ַאֲחָרא  ִסְטָרא 
ר ָנׁש  ַההּוא ּבַ ר חֹובֹוי ּדְ ַאֲחָרא ְמַסֲאָבא. ָסִליק ְוַאְדּכַ

ְוַאְסֵטי ִריְך הּוא,  ּבְ א  ְוַעל  ָקֵמי קּוְדׁשָ א.  ְלֵעיּלָ  ָעֵליּה 
הֹון  ּלְ ּכֻ ִקין,  ַסּלְ ד  ּכַ ָמִתין,  ִנׁשְ ְוָכל  ְצלֹוִתין,  ל  ּכָ א,  ּדָ
יָמא ַעל  א. ְוַהאי ְמָמָנא ַקּיְ ִקין ְוַקְייָמן ָקֵמי ֵהיָכָלא ּדָ ַסּלְ
אֹו   ּוְצלֹוִתין,  ָמִתין  ִנׁשְ ְלַאֲעָלא  א,  ּדָ ֵהיָכָלא  ּדְ ְתָחא  ּפִ

 ְלַדְחָייא לֹון ְלַבר. 
ַתח ַהזֶּה .489 דֹוׁש    ֵמַעל ַלּפֶ ַהּקָ ׁשֶ ַתח ַאֵחר  ּפֶ יֵׁש 

יֹום  ּבְ ָעִמים  ּפְ לֹׁש  ׁשָ ח  ְוִנְפּתָ לֹו,  חֹוֵתר  הּוא  רּוְך  ּבָ
ְתׁשּוָבה   ֲעֵלי  ּבַ ְלאֹוָתם  ְועֹוֵמד  ִנְנָעל,  ְולֹא 
ְוָכל   ִרּבֹוָנם.  ִלְפֵני  ָתם  ְתִפּלָ ּבִ ְמָעה  ּדִ ֹוְפִכים  ׁשּ ׁשֶ

ְוַהפְּ  ָעִרים  ְ שֶׁ ַהׁשּ ַעד  ִנְנָעִלים,  ְכָנִסים ָתִחים  ּנִ
ֲעֵרי   ׁשַ ְקָרִאים  ּנִ ׁשֶ לּו  ַהּלָ ָעִרים  ְ ַלׁשּ ָרט  ּפְ ְרׁשּות,  ּבִ

 ִדְמָעה. 

  

ַאֲחָרא,  .489 ְתָחא  ּפִ ִאית  ְתָחא,  ּפִ ֵמַהאי  א  ְלֵעיּלָ
ִזְמֵני  ַלת  ּתְ ַתח  ְוִאְתּפְ ָלּה  ָחִתיר  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְדקּוְדׁשָ

ַאנְ  ְוָלא  יֹוָמא,  ְלִאינּ ּבְ יָמא  ְוַקּיְ ָמאֵריהֹון  ִעיל,  ּון 
ָקֵמי   ְצלֹוְתהֹון  ּבִ ְמָעה  ּדִ ִדין  אֹוׁשְ י  ּדִ ִתיּוְבָתא,  ּדְ
ַעְייֵלי  ּדְ ַעד  ִנְנָעלּו,  ּוִפְתִחין  ְרִעין  ּתַ ְוָכל  ָמאֵריהֹון. 

ְמָעה. ְעֵרי ּדִ ִאְקרּון ׁשַ ין, ּדְ ְרִעין ִאּלֵ ר ּתַ ְרׁשּוָתא, ּבַ  ּבִ
פִ  .490 ַהּתְ ְמעָ ּוְכׁשֶ ַהּדִ ל  ׁשֶ ַהזֹּו  ה  עֹוָלה  ּלָ ה 

אֹותֹו  ן  ּמֵ ִמְזּדַ ָעִרים,  ְ ַהׁשּ אֹוָתם  ּבְ ֵנס  ְלִהּכָ ְלַמְעָלה 
מֹו   ְ ׁשּ דֹולֹות, ׁשֶ ׁש ֵמאֹות ַחיֹּות ּגְ עֹוֵמד ַעל ׁשֵ אֹוַפן ׁשֶ
ָמעֹות,  אֹוָתן ּדְ ה ּבְ ִפּלָ ַרֲחִמיֵא''ל, ְולֹוֵקַח אֹוָתּה ַהּתְ

ה ִנְכֶנֶסת ְוִנְק  ִפּלָ ֶרת ְלַמְעָלה. ַהּתְ  ׁשֶ
  

א,  .490 ְלֵעיּלָ ָקא  ַסּלְ ִדְמָעה  ּדְ ְצלֹוָתא  ַהאי  ְוַכד 
יָמא  ַקּיְ ּדְ אֹוָפן  ַההּוא  ַמן  ִאְזּדָ ְרִעין,  ּתַ ִאיּנּון  ּבְ ְלַאֲעָלא 
ֵמיּה, ְוָנִטיל  ית ֵמָאה ֵחיָוון ַרְבְרָבן, ְוַרֲחִמיֵא''ל ׁשְ ַעל ׁשִ

ְמִעין, ּדִ ִאיּנּון  ּבְ ְצלֹוָתא,  ָעאַלת    ַהִהיא  ְצלֹוָתא 
א. ְוִאְתָק  ַרת ְלֵעיּלָ ָ  ׁשּ

ּוְרׁשּומֹות  .491 אן  ּכָ ָארֹות  ִנׁשְ ָמעֹות  ּדְ ְואֹוָתן 
ִמיד  ָמעֹות ֲאֵחרֹות, ּוְרׁשּומֹות ּתָ ַתח ַהזֶּה. ְויֵׁש ּדְ ּפֶ ּבַ
ּלֹא  ׁשֶ ֶעְליֹונֹות  בֹות  ֶמְרּכָ אֹוָתן  ל  ּכָ ַעל 

ָמעֹות  (ִנְראֹות) ִנְמחֹות ּדְ ֵהן  ה  ֵאּלֶ ְפכּו .  ָ ׁשּ ׁשֶ
וּ  ׁש, ְלַמְעָלה  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֱחַרב  ּנֶ ׁשֶ ּכְ ה  ְלַמּטָ

תּוב ּכָ לג) ׁשֶ ֻחָצה   (ישעיה  ָצֲעקּו  ם  ֶאְרֶאּלָ ֵהן 
ְפכּו   ָ ׁשּ ָמעֹות ׁשֶ יּון. ְואֹוָתן ּדְ לֹום ַמר ִיְבּכָ ַמְלֲאֵכי ׁשָ
ִקים ֵמָהעֹוָלם. ֶאת   ּלְ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ יִקים ּוְטהֹוִרים ּכְ ַעל ַצּדִ

לָּ  ַהּמֶ ּכֻ אֹוָתן  נֹוְטלֹות  אֹוָתן ן  ּוְמָעְרבֹות  בֹות  ְרּכָ
ׁש,   ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ כּו ַעל ֻחְרּבַ ּפְ ׁשְ ּנִ ָמעֹות ׁשֶ אֹוָתן ּדְ ּבְ

  

ַהאי  .491 ּבְ יִמין  ּוְרׁשִ ָהָכא,  ֲארּו  ּתָ ִאׁשְ ְמִעין  ּדִ ְוִאיּנּון 
ּכֹל  ִדיר ַעל  ּתָ יִמין  ּוְרׁשִ ַאֲחָרִנין,  ְמִעין  ּדִ ְוִאית  ְתָחא.  ּפִ

ִאי ִעּלָ ְרִתיִכין  ִאְתְמחּוןִאיּנּון  ָלא  ּדְ אתחמון)(ס'' ן,  .  א 
ד   ּכַ ְוַתָתא,  א  ְלֵעיּלָ דּו  אֹוׁשְ ּדְ ְמִעין,  ּדִ ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ

ְכִתיב א, ּדִ י ַמְקְדׁשָ ם  (ישעיה לג) ִאְתָחַרב ּבֵ ֵהן ֶאְרֶאּלָ
ְמִעין   ּדִ ְוִאיּנּון  יּון.  ִיְבּכָ לֹום ַמר  ׁשָ ַמְלֲאֵכי  ָצֲעקּו חּוָצה 

ִדין ַעל ַצִד  אֹוׁשְ ֵקי ֵמָעְלָמא. ּדְ ּלְ ד ִמְסּתַ ִאין, ּכַ יא, ְוַזּכָ יַקּיָ
ְמִעין,   ִאיּנּון ּדִ הּו ַנְטֵלי לֹון ִאיּנּון ְרִתיִכין, ְוַעְרֵבי לֹון ּבְ ּלְ ּכֻ
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תּוב ּכָ ֶזה  כה) ְוַעל  ֱאלִֹהים  (ישעיה  ה'  ּוָמָחה 
בֹות  ְרּכָ ִנים? ֵאּלּו ַהּמֶ ִנים. ִמי ַהּפָ ל ּפָ ְמָעה ֵמַעל ּכָ ּדִ

הַ  ךְ ָהֶעְליֹונֹות  ּכָ ְוַאַחר  דֹוׁשֹות.  ַעּמֹו    -  ּקְ ת  ְוֶחְרּפַ
ר. ּבֵ י ה' ּדִ ל ָהָאֶרץ ּכִ  ָיִסיר ֵמַעל ּכָ

דוּ  ִאתֹוׁשְ א    ּדְ ּדָ ְוַעל  א  ַמְקְדׁשָ ֵבי  ּדְ ָחִריבּו  ַעל 
ִתיב, ל   (ישעיה כה) ּכְ ְמָעה ֵמַעל ּכָ ּוָמָחה ְיָי' ֱאלִהים ּדִ

ין. ּוְלָבַתר פָּ  ִאין ַקִדיׁשִ ין ְרִתיִכין ִעּלָ ִנים. ִאּלֵ ִנים. ַמאן ּפָ
ר. ּבֵ י ְיָי' ּדִ ל ָהָאֶרץ ּכִ ת ַעּמֹו ָיִסיר ֵמַעל ּכָ  ְוֶחְרּפַ

ֵהיכָ  .492 ְקֵראת ִסטּוְטִריָּ''ה, ּבַ ּנִ ל ַהזֶּה יֵׁש רּוַח ׁשֶ
ּנֹוֵצץ ְלָכל ֵעֶבר, ְוֶזהוּ  יר ׁשֶ ּפִ עֹוֵמד  ְוֶזהּו ַמְרֵאה ַהּסַ  ׁשֶ

ִניצֹוצֹות   ִנְפָרִדים  ּוֵמֵאּלּו  ְצָדִדים,  ֵני  ִלׁשְ
ְצָדִדים.   ה  ַכּמָ ּבְ ַאְרנּו  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּנֵר,  ִהְתנֹוְצצּות  ּכְ

ה ְגָוִנים ל ַצד ַהיִָּמין.ְוַכּמָ  ֹוֲהִטים ִמזֶּה ּבְ
  

ִאְקֵרי .492 ּדְ רּוַח  ִאית  ֵהיָכָלא,  ַהאי  (רל''ג   ּבְ
ָנִציץ ְלָכל  ִסטּוְטִרָי'' ע''א) ה, ְוַהאי ִאיהּו ֵחיזּו ָסִפיָרא, ּדְ

ין  ּוֵמִאּלֵ ִסְטִרין,  ִלְתֵרין  יָמא  ַקּיְ ּדְ ִאיהּו  ְוַהאי  ֵעיָבר, 
ְנִצי ּכִ ְנִציִצין  אן  ְרׁשָ ָמהִמְתּפָ ּכְ ְרָגא,  ׁשַ ּדְ (בראשית   צּו 

ה  ע''א) ְוַכּמָ ִסְטִרין.  ה  ַכּמָ ּבְ אֹוִקיְמָנא  רמ''ו  ּדְ (דף 
ְווִני ע''א) יִמיָנא. ּגַ ִסְטָרא ּדִ  ן ְמַלֲהָטן ֵמַהאי ּבְ

ֹוֵפַע ְויֹוֵצא  .493 ׁשּ ָהר ׁשֶ אֹותֹו ָרִקיַע ֶעְליֹון, ַהּנָ ׁשֶ ּכְ
ַהֵהיָכל  ְלתֹוְך  ְלַהְכִניס  מֹות,  ְנׁשָ מֹוִציא  ֵמֵעֶדן 
לֹוֵקַח  ִביִעי  ׁשְ ֵהיָכל  אֹותֹו  ְלַמְעָלה,  ִביִעי  ְ ַהׁשּ

יֹּוְצאֹות אֹוָתן נְ  מֹות ְקדֹוׁשֹות ִמּתֹוְך  אֹוָתם. ּוְכׁשֶ ׁשָ
ִבי יעֹות ַלֵהיָכל  אֹותֹו ֵהיָכל ׁשְ ּגִ ּמַ ִעי, יֹוְרדֹות ַעד ׁשֶ

מֹו   ְ ׁשּ ׁשֶ ַהזֶּה  דֹוׁש  ַהּקָ ָהרּוַח  אֹוָתם  ְולֹוֵקַח  ַהזֶּה, 
ל  מֹות ׁשֶ הּוא ְלָיִמין. ְוָכל אֹוָתן ְנׁשָ ִסְטטּוִריָּ''ה, ׁשֶ

י  ַצּדִ ּבְ ִלְפֹרַח  ֲעִתיִדים  ׁשֶ ְלָיִמין ְזָכִרים  ְזָכִרים,  ִקים 
אוֹ  לֹוֵקַח  הּוא  ן  ּלָ ַעד ּכֻ ם  ׁשָ בֹות  ּוִמְתַעּכְ ָתן, 

ֵקבֹות. ל ַהּנְ מֹות ׁשֶ ׁשָ ּנְ ְכָללֹות ּבַ ּנִ  ׁשֶ

  

ְוָנִפיק  .493 ָנִגיד  ּדְ ָנָהר  ָאה,  ִעּלָ ְרִקיָעא  ַההּוא  ד  ּכַ
ִביָעָאה  ׁשְ ֵהיָכָלא  ּגֹו  ְלַאֲעָלא  ָמִתין,  ִנׁשְ ַאִפיק  ֵמֵעֶדן, 

ִביָעָאה ָנִקיט לֹון.ְלעֵ  א, ַההּוא ֵהיָכָלא ׁשְ ְוַכד ַנְפֵקי   יּלָ
ִביָעָאה,  ׁשְ ֵהיָכָלא  ין, ִמגֹו ַההּוא  ָמִתין ַקִדיׁשִ ִנׁשְ ִאיּנּון 
ָמטּון ְלַהאי ֵהיָכָלא, ְוָנִקיט לֹון ַהאי רּוָחא  ַנְחִתין ַעד ּדְ

ִסְטטּוִרָי''ה א  ִאיהּו  (סטוטרי''ה) ַקִדיׁשָ ּדְ ֵמיּה,  ׁשְ
כּוִרין,  לִ  ּדְ ָמִתין  ִנׁשְ ִאיּנּון  ְוָכל  ְזִמיִנין יִמיָנא.  ִאיּנּון  ּדְ

הּו ָנִקיט לֹון,   ּלְ כּוִרין, ִליִמיָנא ּכֻ ִאין ּדְ ַזּכָ ְרָחא ּבְ ְלִאְתּפָ
נּוְקֵבי.  ָמִתין ּדְ ִנׁשְ ִלילּו ּבְ ִאְתּכְ ן, ַעד ּדְ ּמָ ֵבי ּתַ  ּוִמְתַעּכְ

ַאחֶ  .494 רּוַח  יֹוֵצאת  ַהזֹּו  ֹמאל,  ֵמָהרּוַח  ִלׂשְ ֶרת 
ְרֵאית ְוִנְגֶנֶזת ְוִנְכלֶ  ּנִ רּוַח ָהִראׁשֹוָנה ַהזֹּו, ְוֵהן ׁשֶ ֶלת ּבָ

זֹו. ְוָהרּוַח ָהַאֶחֶרת ַהזֹּו ִנְקֵראת   לּולֹות זֹו ּבָ ַאַחת ּכְ
סניגיה ָסנּוְגָי''א  יִריָּ''ה  סטניה) ַאּדִ זֹוִהי  (סנוגיא   .

שׁ  ּתְ ׁשֶ ּכְ עֹוֶמֶדת.  ְוזֹו  ֹמאל.  ִלׂשְ ַהֵהיָכל  רּוַח  ּוַקת 
אֹותוֹ  ֵבק ּבְ ִביִעי ְלִהּדָ ְ ֹוֵפַע ְויֹוֵצא, אֹותֹו    ַהׁשּ ׁשּ ָנָהר ׁשֶ

ָרצֹון  מֹות ּבָ ה ְנׁשָ ה ְלַמְעָלה עֹוׂשֶ ּטָ עֹוֶלה ִמּמַ ָרצֹון ׁשֶ
ּלֹו, ְוֵהן ְנֵקבֹות.   ׁשֶ

  

ָנְפָקא .494 רּוָחא  ע''א) ֵמַהאי  ַאֲחָרא,   (ר''ס  רּוָחא 
ִאְתָחזֵ  ּדְ ָמאָלא.  רּוָחא ִלׂשְ ַהאי  ּבְ ִליל  ְוִאְתּכְ ִניז  ְוִאְתּגְ י 

רּוָחא ַקְד  ְוַהאי  ָדא.  ּבְ א  ּדָ ִליָלן  ּכְ ַחד,  ְוִאיּנּון  ָמָאה, 
סניגי''ה ָסנּוְגָי''א.  ''ּה  ַאִדיִרּיָ ִאְקֵרי  סנוגיא   ַאֲחָרא,  (נ''א 

ַכד   סטניה) יָמא, ּדְ ָמאָלא. ְוַהאי ַקּיְ ַהאי ִאיהּו רּוָחא ִלׂשְ
ּדְ  א  יאּוְבּתָ ָקאּתִ ּבְ ְלִאְתּדַ ִביָעָאה  ׁשְ (רנ''ח  ֵהיָכָלא 

ְרעּוָתא   ע''א) ַההּוא  ְוָנִפיק,  ָנִגיד  ּדְ ָנָהר  ַההּוא  ּבְ
ְרעּוָתא   ּבִ ָמִתין  ִנׁשְ ָעְבָדא  א,  ְלֵעיּלָ א  ּתָ ִמּתַ ָקא  ַסּלְ ּדְ

יֵליּה, ְוִאיּנּון נּוְקֵבי.   ּדִ
ְוִנְדבָּ  .495 יֹוֵרד  ָנָהר  אֹותֹו  ל  ׁשֶ ָהָרצֹון  ק  ּוְכׁשֶ

ים ְנָפשׁ  ה, עֹוׂשִ ְעָלה ְלַמּטָ ל ְזָכִרים. ָהָרצֹון ִמּמַ ֹות ׁשֶ
ה  עֹוׂשֶ ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ְוָהָרצֹון  ְזָכִרים,  ה  עֹוׂשֶ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ

 ְנֵקבֹות. 
  

ָקא   .495 ּבְ ְוִאְתּדַ א  ַנְחּתָ ָנָהר,  ַההּוא  ּדְ ְרעּוָתא  ְוַכד 
כּוִרי ּדְ ָמִתין  ִנׁשְ ין  ַעְבּדִ א,  ְלַתּתָ א  ְרעּוָתא  ֵמֵעיּלָ ן. 
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כּוִר  ּדְ ָעִביד  א  ְלֵעיּלָ ָעִביד  ּדִ א  ּתָ ְלּתַ ּדִ ְרעּוָתא  ין. 
 נּוְקִבין.

לּו יֹוְצאֹות ִמּתֹוְך   .496 ֵקבֹות ַהּלָ מֹות ַהּנְ ׁשָ ַהּנְ ּוְכׁשֶ
יֹוְרדֹות ִביִעי,  ׁשְ יעֹות  (יֹוְצאֹות) ֵהיָכל  ּגִ ּמַ ׁשֶ ַעד 

יִר  ַאּדִ ְקֵראת  ּנִ ׁשֶ ַהזֹּו  ֹמאל  ְ ַהׂשּ יָּ''ה, ְלרּוַח 
כד) ְוִנְקֵראת מֹו ִלְבַנ''ת   (שמות  ּכְ י''ר,  ּפִ ַהּסַ

ְצָדִדים ֲאֵחִרים. ַאְרנּו ּבִ ּבֵ  ׁשֶ

  

ַההּוא  .496 ִמּגֹו  ָנְפִקין  נּוְקִבין  ָמִתין  ִנׁשְ ין  ִאּלֵ ְוַכד 
ין ַנְחּתִ ִביָעָאה,  ׁשְ נפקין) ֵהיָכָלא  ָמטּו  (ס''א  ּדְ ַעד 

ִאְקֵרי   ּדְ ָמאָלא,  ׂשְ רּוָחא  ְוִאְקֵרי ְלַהאי  ''ּה.  יִרּיָ ַאּדִ
ִסְטִרין ַאֲחָרִנין.ִלְבַנ''ת הַ  אֹוִקיְמָנא ּבְ ָמה ּדְ י''ר. ּכְ ּפִ  ּסַ

מֹות   .497 ְנׁשָ אֹוָתן  ַהזֹּו  ָלרּוַח  יעּו  ִהּגִ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ּה.  ּבָ ְועֹוְמדֹות  ַהזֹּו  ָהרּוַח  אֹוָתן  לֹוַקַחת  ְנֵקבֹות, 

ֹמא  ְ ְך ִנְכָללֹות רּוַח ַהׂשּ רּוַח ַהיִָּמין  ְוַאַחר ּכָ ל ַהזֹּו ּבְ
ְואָ  ָזָכר ַהזֹּו,  לּולֹות  ּכְ מֹות  ׁשָ ַהּנְ אֹוָתן  ַנֲעׂשֹות  ז 

ֶאָחד, ּופֹוְרחֹות ֵמַהֵהיָכל ַהזֶּה,  (ִמְזַּדְּוגֹות) ּוְנֵקָבה ּכְ
ל ַאַחת  ל ּכָ ּלֵ א ְלִהְתּכַ ּבָ ׁשֶ ְבֵני ָאָדם, ּכְ ְוִנְפָרדֹות ּבִ

ְך מִ  ּה, ְוַאַחר ּכָ ִפי ַדְרּכָ ֶאָחד. ּכְ גֹות ּכְ ּוְ  ְזּדַ

  

ּדְ  .497 יָון  נּוְקִבין, ּכֵ ָמִתין  ִנׁשְ ִאיּנּון  רּוָחא  ְלַהאי  ָמטּו 
ִלילּו  יּה. ּוְלָבַתר ִאְתּכְ ַנְקָטא לֹון ַהאי רּוָחא, ְוַקְייָמאן ּבֵ
ּוְכֵדין   יִמיָנא.  ּדִ א  ּדָ רּוָחא  ּבְ ָמאָלא,  ׂשְ ּדִ א  ּדָ רּוָחא 

ָמִת  ִנׁשְ ִאיּנּון  א  ִאְתָעִבידּו  ְונּוְקּבָ ַכר  ּדְ ִליָלן  ּכְ ין, 
ֲחָד  ן  (מזדווגן) אּכַ ְרׁשָ ְוִאְתּפָ ֵהיָכָלא  ֵמַהאי  ּוַפְרָחאן 

א. ָנׁשָ ְבֵני  לאתכללא) ּבִ אתא  פּום  (כד  ּכְ ַחד  ל  ּכָ
ֲחָדא.  וָגן ּכַ ּוְ  ָאְרֵחיּה, ּוְלָבַתר ִמְזּדַ

זוֹ  .498 ה זֹו ּבָ ָיִמין, ַמּכָ ֹמאל ּבְ ְ ל ַהׂשּ   ָהרּוַח ַהזֹּו ׁשֶ
שֶׁ  ִניצֹוצֹות  ְויֹוְצִאים  ֵלל,  ְלָכל  ְלִהּכָ ִטים  ְ ׁשּ ְתּפַ ּמִ

ֵמאֹוָתם   ֵמֶהם,  ים  ָהאֹוַפּנִ אֹוָתם  ים  ְוַנֲעׂשִ ֵעֶבר, 
תּוב   ּכָ ֹמאל, ׁשֶ ְ יֹּוְצִאים ִמּתֹוְך רּוַח ַהׂשּ יצֹוצֹות ׁשֶ ַהּנִ

ֶהם א) ּבָ יֶהם   (יחזקאל  ּוַמֲעׂשֵ ים  ָהאֹוַפּנִ ַמְרֵאה 
ישׁ  ְרׁשִ ּתַ ֵעין  ּלֹוֲהִטיםּכְ ׁשֶ ים  ְוֵאּלּו ֵהם אֹוַפּנִ ֵאׁש    .  ּבָ

יָרה.  ׁשִ  ְועֹוְמִדים ּבְ

  

לאתכללא) .498 אתא  ָמאָלא  (כד  ׂשְ ּדִ א  ּדָ רּוָחא 
ְנִציִצין  ְוַנְפֵקי  ָלא.  ּלְ ְלִאְתּכַ ָדא  ּבְ א  ּדָ ַטׁש  ּבָ יִמיָנא,  ּבִ
ים אֹוַפּנִ ִאיּנּון  ְוִאְתָעִבידּו  ֵעיָבר,  ְלָכל  ֵטי  ְ ׁשּ ִמְתּפַ  ּדְ
ָמאָלא,  ׂשְ רּוָחא  ִמּגֹו  ַנְפֵקי  ּדְ ְנִציִצין  ֵמִאיּנּון  ְייהּו,  ִמּנַ

הּו, יב ּבְ ְכּתִ יֶהם  ל א)(יחזקא ּדִ ים ּוַמֲעׂשֵ ַמְרֶאה ָהאֹוַפּנִ
א,  ָ ֶאׁשּ ְמַלֲהָטן  ּדִ ים  אֹוַפּנִ ִאיּנּון  ין  ְוִאּלֵ יׁש.  ְרׁשִ ּתַ ֵעין  ּכְ

יָרָתא.  ׁשִ  ְוַקְייִמין ּבְ
ִהְת  .499 יָון ׁשֶ רּוַח ְוִנְכְללּו ְכֶאָחד,  ּכֵ מּו רּוַח ּבְ ְ ׂשּ ּבַ

ּוִמְתיַ  ְויֹוֵרד,  עֹוֶלה  ׁשֶ ֶאָחד  אֹור  יֹוֵצא  ַעל  ָאז  ב  ֵ ׁשּ
ַאַחת   ַחיָּה  ְוִהיא  ים,  אֹוַפּנִ ל  ׁשֶ ׁשּורֹות  ע  ַאְרּבַ
ָזק ַהזֶּה ֵמִאיר  ָזק. ַהּבָ ֹוֶלֶטת ֲעֵליֶהם, ְוִנְקֵראת ּבָ ׁשּ ׁשֶ

הַ  ּתֹוְך  ּנֹוֵצץ  ׁשֶ אֹור  ל ּבְ ּכָ ַעל  ְוׁשֹוֵלט  ְלֶהֶבת,  ַ ׁשּ
ים.   אֹוָתם ָהאֹוַפּנִ

  

רוּ  .499 ּבְ רּוָחא  ָסמּו  ִאְתּבְ ּדְ יָון  ִלילּו ּכֵ ְוִאְתּכְ ָחא, 
א,  ְוַנְחּתָ ָקא  ַסּלְ ּדְ ְנִהירּו  ַחד  ָנְפָקא  ֵדין  ּכְ ֲחָדא,  ּכַ
ַחד   ְוִאיהּו  אֹוַפִנים,  ּדְ ׁשּוִרין  ע  ַאְרּבַ ַעל  ָבא  ְ ּוִמְתַיׁשּ

ָזק ָנִהיר ֵחיָוָתא ּדְ  ָזק, ַהאי ּבָ ְלָטא ָעַלְייהּו, ְוִאְקֵרי ּבָ ׁשַ
ְלהֹובָ  ׁשַ ּגֹו  ָנִציץ  ּדְ ְנהֹוָרא  ִאיּנּון ּבִ ל  ּכָ ַעל  ְלָטא  ְוׁשַ א, 

ים.   אֹוַפּנִ
ֵני  .500 עֹוֵמד ַעל ׁשְ ּנּו ָרִקיַע ֶאָחד ׁשֶ ט ִמּמֶ ֵ ׁשּ ּוִמְתּפַ

נֵ  ׁשְ ֵני ָהַעּמּוִדים ֵהם  ׁשְ י ְכרּוִבים,  ַעּמּוִדים, ְואֹוָתם 
ַעל  ַהזֶּה  ְוָהָרִקיַע  ֶזה,  ד  ִמּצַ ְוֶאָחד  ֶזה  ד  ִמּצַ ֶאָחד 

כָּ  ׁשֶ מֹו  ּכְ ם,  י) תּוברֹאׁשָ ֶאל  (שם  ְוִהּנֵה  ָוֶאְרֶאה 
ֻרִבים. ְולֹא ָהָרִקיַע ַהזֶּה   ר ַעל רֹאׁש ַהּכְ ָהָרִקיַע ֲאׁשֶ

  

ימָ  .500 ַקּיְ ּדְ ְרִקיָעא,  ַחד  יּה  ִמּנֵ ט  ַ ׁשּ ֵרין  ְוִאְתּפָ ּתְ ַעל  א 
ַחד  רּוִבין,  ּכְ ֵרין  ּתְ ִאיּנּון  ַסְמִכין  ֵרין  ּתְ ְוִאיּנּון  ַסְמִכין, 
ַעל  ָרִקיַע  ְוַהאי  א.  ּדָ ְטָרא  ִמּסִ ְוַחד  א,  ּדָ ְטָרא  ִמּסִ

ְייהּו, כְּ  יב,ֵריׁשַ ְכּתִ ה ֶאל  (יחזקאל י) ָמה ּדִ ָוֶאְרֶאה ְוִהּנֵ
ְולָ  רּוִבים.  ַהּכְ רֹאׁש  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ָרִקיַע ָהָרִקיַע  ַהאי  או 
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ָזק ַהזֶּה ְמֻמּנֶה ָעָליו, ְור  ַעל רֹאׁש ַהַחיֹּות. ְוַהּבָ ּוַח  ׁשֶ
ְכֶלֶלת ַעל ַהּכֹל.   ֶעְליֹוָנה ַהּנִ

ְורּוָחא  ָעֵליּה,  ְמָמָנא  ָזק  ּבָ ְוַהאי  ֵחיָוָתא.  ֵריׁש  ַעל  ּדְ
א. ִליל, ַעל ּכֹּלָ ִאְתּכְ ָאה ּדְ  ִעּלָ

ימ .501 ְקּדִ ּמַ ִפּלֹות ׁשֶ ל אֹוָתן ּתְ מּו  ּכָ יְּ ּסִ ֹות ֶטֶרם ׁשֶ
ָרִקיַע ַהזֶּה,   בֹות ּבָ ִפּלֹוֵתיֶהם, ִמְתַעּכְ ָרֵאל ֶאת ּתְ ִיׂשְ

זָ  ן אֹוָתן,  ְוַהּבָ ֹוֵלט ַעל ָהָרִקיַע ַהזֶּה ְמַתּקֵ ׁשּ ק ַהזֶּה ׁשֶ
דֹול, רּוַח ֶעְליֹוָנה   ְלפֹו''ן ַהְמֻמּנֶה ַהּגָ א ַסְנּדַ ּבָ ַעד ׁשֶ

ֹוֶלֶטת ַעל ַהּכֹל, ּוְכשֶׁ  ׁשּ ל ׁשֶ ִמים ֶאת ּכָ ָרֵאל ְמַסיְּ ׂשְ יִּ
ִפּלֹות, הּוא נֹוֵטל אֹוָתם ֵמָהָרִקיַע ַהזֶּה, ְועֹוֶלה  ַהּתְ

ִריםוְ  ְקׁשָ ָלֶהם  ר  מֹו   (ּוְכָתִרים) קֹוׁשֵ ּכְ ַלֲאדֹונֹו, 
ֲארּוָה. ּבֵ  ׁשֶ

  

ָרֵאל  .501 ֵמי ַעל ָלא ַסְייֵמי ִיׂשְ ְמַקּדְ ל ִאיּנּון ְצלֹוִתין, ּדִ ּכָ
ְצלוֹ  הּו  ּלְ ָזק ּכֻ ּבָ ְוַהאי  ְרִקיָעא,  ַהאי  ּבְ ֵבי  ִמְתַעּכְ ֵתהֹון, 

לוֹ  ן  ְמַתּקֵ ְרִקיָעא,  ַהאי  ַעל  ְלָטא  ׁשַ ָאָתא  ּדְ ּדְ ַעד  ן. 
א,  יט ַעל ּכֹּלָ ּלִ ׁשַ ָאה, ּדְ ְל''פֹון ַרב ְמָמָנא, רּוַח ִעּלָ ַסְנּדַ
ֵמַהאי  לֹון  ָנִטיל  ְצלֹוִתין,  הּו  ּלְ ּכֻ ָרֵאל  ִיׂשְ ַסְייֵמי  ְוַכד 

ִריןְרִקיעָ  יר לֹון ִקׁשְ ָקא ְוָקׁשִ ְלָמאֵריּה  (וכתרין) א, ְוַסּלְ
אּוְקמּוָה.  ָמה ּדְ  ּכְ

ָזק   .502 אֹוָתן ַהּבָ ל  ּכָ ֶאת  ִלְמנֹות  עֹוֵמד  ַהזֶּה 
תֹוָרה   ְבֵרי  ּדִ אֹוָתם  ְוָכל  עֹולֹות,  ׁשֶ ִפּלֹות  ַהּתְ
ִמְתעֹוֶרֶרת   ָצפֹון  רּוַח  ׁשֶ ּכְ ְיָלה,  ּלַ ּבַ ִרים  ְתַעּטְ ּמִ ׁשֶ

ָעה ְוהַ  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ עֹוֵמד  ׁשֶ ִמי  ְוָכל  ֶנֱחָלק,  ְיָלה  ּלַ
בָ  ל אֹוָתם ַהּדְ ּתֹוָרה, ּכָ ִרים עֹוִלים, ְונֹוֵטל  ְועֹוֵסק ּבַ

ַעד  ַהזֶּה,  ָרִקיַע  ּבָ אֹוָתם  יַח  ּוַמּנִ ָז''ק,  ַהּבָ אֹוָתם 
עֹוֶלה ַהיֹּום.  ׁשֶ

  

ל ִאיּנּון ְצלֹוִת  .502 ָזק, ָקִאים ְלִמְמֵני ּכָ ַסְלָקן, ַהאי ּבָ ין ּדְ
ד   ּכַ ֵליְלָיא,  ּבְ ָרן  ִמְתַעּטְ ּדְ אֹוַרְייָתא  ּדְ י  ִמּלֵ ִאיּנּון  ְוָכל 

ָקִאים רּוָחא ּדְ  ל ַמאן ּדְ ַלג ּכָ ָצפֹון ַאְתַער, ְוֵליְלָיא ִאְתּפְ
ין  ל ִאיּנּון ִמּלִ אֹוַרְייָתא, ּכָ ֲעָתא, ְוִאְתֲעָסק ּבְ ַהִהיא ׁשַ ּבְ

ִקין, ְוָנִטיל לֹון ַהאי בָּ  ַהאי ְרִקיָעא,  ַסּלְ ָז''ק, ְוָאַנח לֹון ּבְ
ָקא ְיָמָמא.  ַסּלְ  ַעד ּדְ

ָבִרים   .503 ּדְ אֹוָתם  עֹוִלים  ַהיֹּום,  עֹוֶלה  ׁשֶ ְוַאַחר 
ּבֹו ְתלּוִיים ּכֹוָכִבים  ל ָהָרִקיַע ׁשֶ קֹום ׁשֶ ּמָ ְוׁשֹוִרים ּבַ
רֹון,   ּכָ ַהזִּ ֵסֶפר  ִנְקָרא  ְוֶזה  ּוְלָבָנה,  ֶמׁש  ׁשֶ ּוַמזָּלֹות, 

תּובשֶׁ  ג) ּכָ ְלָפָניו.   (מלאכי  רֹון  ִזּכָ ֵסֶפר  ֵתב  ּכָ ַויִּ
ר ֶאָחד. ְלָפָניו, ִמׁשּ  ֶקׁשֶ ָתב ּבְ רֹון ּכְ ֶפר ְוִזּכָ ּסֵ  ּום ׁשֶ

  

אָרן  .503 ין, ְוׁשָ ָסִליק ְיָמָמא, ַסְלָקן ִאיּנּון ִמּלִ ּוְלָבַתר ּדְ
ֵביהּ  ּדְ ְרִקיָעא,  ּדִ ֲאָתר  ע''א) ּבַ ל''א  ְלָיין  (בראשית  ּתַ

ִאְקֵריּכֹ  ְוַהאי  ְוִסיֲהָרא.  א  ְמׁשָ ׁשִ ֵלי  ּוַמּזָ (ע'   ָכַבָיא 
יב,ֵספֶ  ע''א) ְכּתִ ּדִ רֹון,  ּכָ ַהּזִ ג) ר  ֵסֶפר  (מלאכי  ֵתב  ּכָ ַוּיִ

ּוָרא  ִקׁשּ ָתב ּבְ רֹון ּכְ ֵסֶפר ְוִזּכָ ִגין ּדְ רֹון ְלָפָניו. ְלָפָניו, ּבְ ִזּכָ
 ֲחָדא. 

נ .504 ֵהם  ים  ּלִ ַגְלּגַ ָעה  ַאְרּבָ ַעל  אֹוָתם  ֹוְסִעים 
ַאֲהִניֵא''ל.  ָעה:  ָהַאְרּבָ ֵאּלּו  ַעּמּוִדים.  ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ

ַמְלִּכיֵא''ל) ְקדּוִמיֵא''ל ְיֲאַהדֹוָנִה''י,   (ְקדּוִמָּי''א 
יֵדיֶהם.  דֹוׁש ּבִ ם ַהּקָ ֵ חֹות ַהׁשּ ְפּתְ ּמַ  ְיֲהדֹוִניָּ''ה. ׁשֶ

  
ַאְר  .504 ַנְטלִ ִאיּנּון  ִאיּנּון  ין,  ּלִ ְלּגַ ּגַ ע  ֵריָסר ּבַ ּתְ ַעל  ין 

ין ד', ַאֲהִניֵא''ל. ְקדּוִמיֵא''ל (ס''א קדומי''א   ַסְמִכין. ִאּלֵ
ע''ב) ְיֲאַהדֹוָנִה''י, מלכיא''ל) י   (ר''מ  ּדִ ''ה.  ְיֲהדֹוִנּיָ

יַדְייהּו.  א ּבִ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ָחאן ּדִ  ַמְפּתְ
ָעה הֵ  .505 סֹוד ָהאֹוִתיֹּות ְוֵאּלּו ָהַאְרּבָ לּוִלים ּבְ ם ּכְ

ׁש  אֲ  ּמֵ ּתַ ִמׁשְ בֹות  ְרּכָ ַהּמֶ ַעל  ּבַ ְלפֹו''ן  ְנּדַ ּסַ ׁשֶ דָֹנ''י, 
ֲאִויר,   ּבָ ּפֹוְרחֹות  לּו  ַהּלָ ָהאֹוִתיֹּות  ע  ַאְרּבַ ֶהם.  ּבָ
דֹוׁש ְיהָֹו''ה  ם ַהּקָ ֵ אֹוִתיֹּות ַהׁשּ לּול ּבְ אֹותֹו ֲאִויר ּכָ ׁשֶ

ֵה'   - ָוא''ו  ֵה''א  ּכֹוֵלל יֹו''ד  ָהֲאִויר  ְואֹותֹו  'א. 
ָעה אֹוָתם ָהַאְרּבָ ְוֵאּלּו  ה,  ֵאּלֶ ּבְ ה  ֵאּלֶ ְוִנְכְללּו   ,

ָזק.  סֹוד אֹותֹו ַהּבָ  נֹוְטִלים אֹוָתם ּבְ

  

ִליָלן .505 ע ִאיּנּון ּכְ ין ַאְרּבַ ָרָזא   (דף רמ''ו ע''ב) ְוִאּלֵ ּבְ
ַאְתָוון ְלפֹו'' (ר''ס ע''א) ּדְ י ַסְנּדַ ן ָמאֵרי ְרִתיִכין. ֲאדָֹנ''י, ּדִ

בְּ  ֵמׁש  ּתַ ֲאִויָרא,  ִמׁשְ ּבַ ְרִחין  ּפַ ַאְתָוון  ע  ַאְרּבַ ין  ִאּלֵ הּו. 
''ה,  א, ְיהֹוָ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ַאְתָוון ּדִ ִליל ּבְ ַההּוא ֲאִויָרא ּכָ ּדְ
לֹון,  ִליל  ּכָ ֲאִויָרא  ְוַההּוא  ֵה''א.  ָוא''ו  ֵה''א  יֹו''ד 
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ין.  ִאּלֵ ּבְ ין  ִאּלֵ ִלילּו  ָרזָ   ְוִאְתּכְ ּבְ לֹון,  ַנְטִלין  ד'  ין  א  ְוִאּלֵ
ָזק.  ַההּוא ּבָ  ּדְ

ֵאּלּו  .506 ָעה,  ַאְרּבָ ּבְ ִנְכָנִסים  ָעה  ָהַאְרּבָ ְוֵאּלּו 
תּוב ּכָ ׁשֶ לו) ְבֵאּלּו,  ָלֹאת  (שמות  ַהּלֻ ילֹת  ַמְקּבִ

ֵלל  ְלִהּכָ ְוסֹוד הּוא  ַאְרנּו,  ּבֵ ַוֲהֵרי  ַאַחת ַעל ֶאָחת. 
אֹותֹו   סֹוד  ּבְ ה  ֵאּלֶ ּבְ ה  ֵאּלֶ ב  ּלֵ ּוְלׁשַ ה  ֵאּלֶ ּבְ ה  ֵאּלֶ
ם ֶזה  לּול ׁשֵ ּכָ דֹוׁש. ׁשֶ ם ַהּקָ ֵ סֹוד ַהׁשּ לּול ּבְ ּכָ ָהרּוַח ׁשֶ

ם ֶזה.  ׁשֵ  ּבְ

  

ד .506 ּבְ ָעאִלין  ד'  ין  ין, ְוִאּלֵ ִאּלֵ ּבְ ין  ִאּלֵ  ,'
יב, ְכּתִ כו) ּדִ ֶאל  (שמות  ֶאָחת  ַהּלּוָלאֹות  ילֹות  ַמְקּבִ

י ִאּלֵ ָלא  ּלְ ְלִאְתּכַ ִאיהּו  ְוָרָזא  אֹוִקיְמָנא,  ְוָהא  ן ֶאָחת. 
רּוָחא  ַההּוא  ּדְ ָרָזא  ּבְ ין,  ִאּלֵ ּבְ ין  ִאּלֵ ָבא  ּלְ ּוְלׁשַ ין,  ִאּלֵ ּבְ

יׁשָ  ַקּדִ ָמא  ׁשְ ּדִ ָרָזא  ּבְ ָכִליל  א ּדְ ּדָ ָמא  ׁשְ ָכִליל  ּדְ א. 
א.  ָמא ּדָ ׁשְ  ּבִ

ְונֹוְסִעים  .507 ַהזֶּה  ֵהיָכל  ּבַ ִמְתַנֲהִגים  ְוַהּכֹל 
דֹוׁש   ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ סֹוד  ּבְ ָהרּוַח  אֹוָתּה  ַעל  ּבְ ֹוֵלט  ַהׁשּ

ֵני  ל ׁשְ ָלל ׁשֶ ֵהיָכל ַהזֶּה הּוא ְיַאֲהדֹוָנִה''י, ּכְ ַהּכֹל. ּבַ
רּוחַ  הּוא  ׁשֶ ִמּתֹוְך  מֹות,  ֶזה, ׁשֵ ם  ֵ ׁשּ ּוְכׁשֶ רּוַח.  ּבְ  

ֶזה,   ּבָ ֶזה  ְוָכלּול  רּוַח,  ּבְ רּוַח  ל  ׁשֶ סֹוד  ּבְ לּול  ּכָ ׁשֶ
ֶזה, ֲאַזי ַהּכֹל ֵמִאיר, ְועֹוֶלה ָהאוֹ  ר ְויֹוֵרד ֵמִאיר ֶזה ּבָ

ִים, ּוֵבַאְרנּו.  תֹוְך ַהּמַ ֶמׁש ּבְ ֶ אֹור ַהׁשּ  ּכְ

  

ְונַ  .507 ִמְתַנֲהֵגי,  ֵהיָכָלא  ַהאי  ּבְ א  ַההּוא ְוכֹּלָ ּבְ ְטֵלי 
ַהאי  א. ּבְ יט ַעל ּכֹּלָ ּלִ ׁשַ א ּדְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ָרָזא ּדִ רּוָחא, ּבְ

ׁשְ  ְתֵרין  ּדִ ָלָלא  ּכְ ְיַאֲהדֹוָנִה''י,  ִאיהּו  ִמּגֹו ֵהיָכָלא  ָמָהן, 
ָרָזא   ּבְ ָכִליל  א, ּדְ ָמא ּדָ רּוָחא. ְוַכד ׁשְ ִאיהּו רּוָחא ּבְ ּדְ

ּדָ  ְוָכִליל  רּוָחא,  ּבְ רּוָחא  ָדא, ּדְ ּבְ א  ּדָ ָנִהיר  ָדא.  ּבְ א 
ְנהֹוָרא  ּכִ א,  ְוַנְחּתָ ְנהֹוָרא  ָקא  ְוַסּלְ א,  ּכֹּלָ ָנִהיר  ֵדין  ּכְ

א ואֹוִקיְמָנא. א ּגֹו ַמּיָ ְמׁשָ ׁשִ  ּדְ
ַהּכֹל  (ַּכֲאֶׁשר) ְוָאז .508 ַהזֹּו,  ָהרּוַח  נֹוַסַעת 

תּוב ּכָ ִביָלּה, ׁשֶ ׁשְ ר  (יחזקאל א) נֹוְסִעים ּבִ ֶאל ֲאׁשֶ
ן. ִיהְ  ֶלְכּתָ ּבְ ּבּו  ִיּסַ יֵֵלכּו לֹא  ָלֶלֶכת  ָהרּוַח  ה  ּמָ ָ ׁשּ יֶה 

ם ֶזה  ּלָ ם ַהזֶּה, ֲאַזי ִנְכָנִסים ּכֻ ֵ ׁשּ רּוַח זֹו ְמִאיָרה ּבַ ּוְכׁשֶ
ֶזה וְ  סֹוד  ּבָ ֶאָחד ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ּבְ ם ּכְ ּלָ ִרים ּכֻ ִנְקׁשָ

דֹוׁש ַהזֶּה.  ם ַהּקָ ֵ  ַהׁשּ

  

ִגיֵניּה, ַהאי רוּ  (כד) ּוְכֵדין .508 א ַנְטִלין ּבְ ָחא ָנִטיל, ּכֹּלָ
יב, ְכּתִ א) ּדִ ָהרּוַח  (יחזקאל  ה  ּמָ ָ ׁשּ ִיְהֶיה  ר  ֲאׁשֶ ֶאל 

ן.   ֶלְכּתָ ּבְ ּבּו  ִיּסַ ֵיֵלכּו לא  ָנִהיר ָלֶלֶכת  א  ּדָ ְוַכד רּוָחא 
רּו  ָ ָדא, ְוִאְתַקׁשּ א ּבְ הּו ּדָ ּלְ ֵדין ָעאִלין ּכֻ א, ּכְ ָמא ּדָ ׁשְ ּבִ

ֲחָד  ּכַ הּו  ּלְ א  ּכֻ ּדָ ָמא  ׁשְ ּדִ ָרָזא  ּבְ א,  ְלֵעיּלָ ָקא  ְלַסּלְ א, 
א.  יׁשָ  ַקּדִ

ֶאָחד   .509 ַעּמּוד  עֹוֵמד  ַהזֶּה  ַהֵהיָכל  ֶאְמַצע  ּבְ
עּוץ ֵמַהֵהיָכל ַהזֶּה   ֶזה עֹוָלה רּוַח  ַהּנָ ִני, ּבָ ֵ ַלֵהיָכל ַהׁשּ

רּוַח,   ַמְעָלה, ְלֵהָאֵחז רּוַח ּבְ ּלְ ה ֶאל ָהרּוַח ׁשֶ ַמּטָ ּלְ ׁשֶ
מֹו ְוֵכן   ּכְ רּוַח ַאַחת,  ן  ּלָ ּכֻ ִלְהיֹות  ן,  ְלֻכּלָ ֵמַעל  ַעד 

ּנֱֶאַמר ְורּוַח ֶאָחד ָלֶהם.   ׁשֶ
  

יָמא ַחד  .509 א, ַקּיְ ֵהיָכָלא ּדָ ֶאְמָצִעיָתא ּדְ ַעּמּוָדא,   ּבְ
ָסִליק   ַהאי  ּבְ ְנָייָנא,  ּתִ ְלֵהיָכָלא  א  ּדָ ֵמֵהיָכָלא  ָנִעיץ 
ְלִאְתַאֲחָדא   א,  ְלֵעיּלָ ּדִ רּוָחא  י  ְלַגּבֵ א  ּתָ ְלּתַ ּדִ רּוָחא 
הּו  ּלְ הּו, ְלֶמֱהֵוי ּכֻ ּלְ א ְמּכֻ רּוָחא, ְוֵכן ַעד ְלֵעיּלָ רּוָחא ּבְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְורּוַח ֶאחָ   .(לכל) ד ָלֶהםרּוָחא ֲחָדא, ּכְ
מֹו   .510 ׁשְ ֶאְמַצע,  ּבָ עֹוֵמד  ׁשֶ ַהזֶּה  ָהַעּמּוד 

ם   ֵ ַהׁשּ ל  ׁשֶ חֹות  ְפּתְ ַהּמַ ְוסֹודֹות  ַאְדָרָהִניֵא''ל, 
יעֹות ָלַעּמּוד   ִפּלֹות עֹולֹות ּוַמּגִ ּתְ ׁשֶ ָידֹו. ּכְ דֹוׁש ּבְ ַהּקָ

כָּ  ֲאַזי  ְלתֹוְך ַהזֶּה,  נֹוְסִעים  ַהזֶּה  ֵהיָכל  ּבַ ׁשֶ ֵאּלּו  ל 
סֹוד  ֶזה, ִלְהיֹות ַהּכֹל ּבְ ִני, ְלֵהָאֵחז ֶזה ּבָ ֵ ַהֵהיָכל ַהׁשּ

  

ֶאְמָצִעיָתא, ַאְדָרָהִני''ֵאל  .510 ּבְ יָמא  ַקּיְ ּדְ א  ַעּמּוָדא ּדָ
ּדִ  ָחן  ַמְפּתְ ּדְ ְוָרִזין  ֵמיּה,  ד  ׁשְ ּכַ יֵדיּה.  ּבִ א  יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ

ַנְטֵלי  ֵדין  ּכְ ַעּמּוָדא,  ְלַהאי  ּוָמָטאן  ָקאן  ַסּלְ ְצלֹוִתין 
ְניָ  ּתִ ֵהיָכָלא  ְלגֹו  א,  ּדָ ֵהיָכָלא  ּבְ ִאיּנּון  ּדְ הּו  ּלְ יָנא, ּכֻ

ֲחָדא,  ָרָזא  ּבְ א  ּכֹּלָ ְלֶמֱהִוי  ָדא,  ּבְ א  ּדָ ְלִאְתַאֲחָדא 

https://dailyzohar.com/


Zohar Pekude  – unedited- not for publishing 

135 DailyZohar.com  
 

ם  ֶאָחד, ִלְהיֹות ׁשֵ ה ּכְ ֶאָחד, ְלִהְתַיֵחד ַמְעָלה ּוַמּטָ
ָראּוי. ֵלם ּכָ  ָקדֹוׁש ׁשָ

א ְוַתּתָ  א  ְלִאְתַייֲחָדא ֵעיּלָ יׁשָ ָמא ַקּדִ ֲחָדא ְלֶמֱהֵוי ׁשְ א ּכַ
ְדָקא ֵיאֹות.  ִלים ּכְ  ׁשְ

ִני, ַהֵהיָכל ַהזֶּה עֹוֵמד ּתֹוְך סֹוד  .511 ֵ ַהֵהיָכל ַהׁשּ
שֶׁ  ּסֹוד  ּבַ ְלֵהָאֵחז  ַהזֶּה ָהֱאמּוָנה  ַהֵהיָכל  ַמְעָלה.  ּלְ

יֵׁש   ַהזֶּה  ּוַבֵהיָכל  ָהִראׁשֹון.  ִמן  יֹוֵתר  ְוָגנּוז  ָטִמיר 
לֹשָׁ  מֹו ׁשְ ׁש ֶאָחד ְמֻמּנֶה ֲעֵליֶהם, ּוׁשְ ּמָ ה ְפָתִחים, ְוׁשַ

ת ִצְדֵדי   לֹׁשֶ אּוְרָפִניֵא''ל. ַהְמֻמּנֶה ַהזֶּה ׁשֹוֵלט ַעל ׁשְ
רֹום ָצפֹון ּוִמְזָרח.  -ָהעֹוָלם   ד ֶזה, ְוָצפֹון    ּדָ רֹום ִמּצַ ּדָ

ֶאְמַצע.  ד ֶזה, ּוִמְזָרח ּבָ  ִמּצַ

  

ֵהיכָ  .511 ְנָייָנא  ּתִ ָרָזא  ֵהיָכָלא  ּגֹו  יָמא  ַקּיְ א,  ּדָ ָלא 
ַהאי  א.  ְלֵעיּלָ ּדִ ָרָזא  ּבְ ְלִאְתַאֲחָדא  ְמֵהיְמנּוָתא,  ּדִ
א,  ֵהיָכָלא ּדָ ֵהיָכָלא, ָטִמיר ְוָגִניז ַיִתיר ִמן ַקְדָמָאה. ּבְ

ָעַלְייהּו, אִ  ְמָמָנא  א  ָמׁשָ ׁשַ ְוַחד  ְתִחין,  ּפִ ַלת  ּתְ ית 
ֵמיּה. ַהאי ְמָמָנא,   ַלת ִסְטֵרי אּוְרָפִני''ֵאל ׁשְ יט ַעל ּתְ ּלִ ׁשַ

רֹום ֵמַהאי ִסְטָרא, ְוָצפֹון   רֹום ְוָצפֹון ּוִמְזָרח. ּדָ ָעְלָמא, ּדָ
ֶאְמָצִעיָתא.  ֵמַהאי ִסְטָרא, ּוִמְזָרח ּבְ

הַ  .512 ת  לֹׁשֶ ְצָדִדים ׁשְ ה  לֹׁשָ ִלׁשְ לּו  ַהּלָ ָתִחים  ּפְ
תּוַח,   ֶאְמַצע ּפָ ַנִים ְסתּוִמים, ְוֶאָחד ּבָ סֹוד  ֵאּלּו. ׁשְ ּבְ

תּוב כד) ַהּכָ ָלטַֹהר.   (שמות  ַמִים  ָ ַהׁשּ ּוְכֶעֶצם 
תּוַח,   ַתח ַהּפָ אֹותֹו ַהּפֶ ַהְמֻמּנֶה ַהזֶּה ִנְפָקד ְועֹוֵמד ּבְ

ים ֲאחֵ  ֵני ְמֻמּנִ ים ַעל אֹוָתם ְוַתַחת ָידֹו ׁשְ ֻמּנִ ּמְ ִרים ׁשֶ
תּוִמים. ָתִחים ָהֲאֵחִרים ַהּסְ  ַהּפְ

  

ְתחִ  .512 ּפִ ַלת  ּתְ ין  ֵרין ִאּלֵ ּתְ ין.  ִאּלֵ ִסְטִרין  ִלְתַלת  ין, 
ָרָזא   ּבְ ִתיַח,  ּפָ ֶאְמָצִעיָתא  ּבְ ְוַחד  ְסִתיִמין, 

ְכִתיב, כד) ּדִ ַהאי  (שמות  ָלטַֹהר.  ַמִים  ָ ַהׁשּ ּוְכֶעֶצם 
ִתיַח, ְמָמָנא ִאְת  ִאיהּו ּפָ ְתָחא ּדְ ַההּוא ּפִ יָמא ּבְ ַקד ְוַקּיְ ּפְ

ַאֲחָר  ְמָמָנן  ֵרין  ּתְ ְיֵדיּה  ִאיּנּון ּוְתחֹות  ַעל  ְמָמָנן  ּדִ ִנין, 
ְתִחין ַאֲחָרִנין ְסִתיִמין.  ּפִ

ין,  .513 ית ּדִ ֵהם ֲהרּוֵגי ּבֵ מֹות, ׁשֶ ׁשָ ְוָכל אֹוָתן ַהּנְ
י ָאר ָהַעּמִ ַחת אֹו אֹוָתם ֲהרּוֵגי ׁשְ ם ִהְתַמּנּו ּתַ ּלָ ם, ּכֻ

אֹוָתם   חֹוֵקק  ֲעֵליֶהם  ׁשֶ ַהזֶּה  ְוַהְמֻמּנֶה  ְיֵדיֶהם, 
ֵהם ֵאׁש ּדֹוֶלֶקת, ּוַמֲעָלה ִלְדֻמיֹּוֵת  יו, ׁשֶ ְלבּוׁשָ יֶהם ּבִ

ְוָאז הּוא   ְלִרּבֹונֹו,  ּוַמְרָאה אֹוָתם  ְלַמְעָלה,  אֹוָתם 
לְ  ַהּמַ ִבְגֵדי  ּבְ אֹוָתם  ְוחֹוֵקק  אֹוָתם  ּלֹו  נֹוֵטל  ׁשֶ כּות 

ים. ָאר ָהַעּמִ  ֶאת אֹוָתם ֲהרּוֵגי ׁשְ

  

ִאיּנוּ  .513 ּדְ ָמִתין,  ִנׁשְ ִאיּנּון  אֹו ְוָכל  ין,  ּדִ ית  ּבֵ ְקטּוֵלי  ן 
חֹות ְיֵדיהֹון,   הּו ִאְתָמָנן ּתְ ּלְ ין, ּכֻ ַאר ַעּמִ ִאיּנּון ְקטּוֵלי ׁשְ

ָעַלְייהּו, ָחִקיק לֹון ְלִדּיּוְקֵניהוֹ  ְלבּוׁשֹוי, ְוַהאי ְמָמָנא ּדְ ן ּבִ
לֹון  ְוַאְחֵמי  א,  ְלֵעיּלָ לֹון  ְוָסִליק  ִליק,  ּדָ נּור  ִאיּנּון  ּדְ

וּ  פּוְרּפּורֹוי,  ְלָמאֵריּה,  ּבְ לֹון  ְוָחִקיק  לֹון,  ָנִטיל  ְכֵדין 
ין. ַאר ַעּמִ  ְלִאיּנּון ְקטּוֵלי ׁשְ

ין מֹוִריד אֹוָתם ַהְמֻמּנֶה  .514 ית ּדִ ְואֹוָתם ֲהרּוֵגי ּבֵ
וּ  ָתִחים  ַהזֶּה,  ַהּפְ ֵני  ׁשְ אֹוָתם  ַאַחר  אֹוָתם  ַמְכִניס 

ים ָהֲאחֵ  ֵני ַהְמֻמּנִ אֹוָתם ׁשְ תּוִמים ׁשֶ ִרים עֹוְמִדים  ַהּסְ
מּו   יְּ ּקִ ל ֵאּלּו ׁשֶ בֹוד ּכָ ם ֵהם רֹוִאים ֶאת ּכְ ֲעֵליֶהם, ְוׁשָ
ים   ׁשִ יְּ ִמְתּבַ ְוֵהם  ִמְצוֹוֶתיָה,  ֶאת  ְמרּו  ְוׁשָ תֹוָרה 

ַעְצָמם ְוִנְכִוי ַהְמֻמּנֶה ַהזֶּה  ּבְ ֶהם, ַעד ׁשֶ ּלָ ה ׁשֶ ם ֵמַהֻחּפָ
ַהּמִ  ַער  ׁשַ ֶאת  ָלֶהם  ּפֹוֵתַח  ֲעֵליֶהם  עֹוֵמד  ְזָרח, ׁשֶ

אֹותֹו  ּבְ חּו  ְפּתְ ּנִ ׁשֶ ים  ַחיִּ ָלֶהם  ְונֹוֵתן  ָלֶהם  ּוֵמִאיר 
ל   ׁשֶ ּכֹוס ַאַחת  ַהְמֻמּנֶה  ּוְבַיד אֹותֹו  ְזָרח.  ַהּמִ ַער  ׁשַ

ְמֵלָאה   ִהיא  ׁשֶ ים,  ּכֹוס  ַחיִּ ִנְקֵראת  ְוזֹו  ְבאֹורֹות. 
ים. ַחיִּ ל  ׁשֶ ּכֹוס  ְנחּוִמים,  ָלֶהם   ּתַ ְונֹוֵתן  (ּוֵמִאיר 

תּו ָבִראׁשֹוָנה,  ם)ַחִּיי ָ ׁשּ ּום ּכֹוס ַאֶחֶרת ׁשֶ ֲהֵרי ִמׁשּ ׁשֶ
 ָזכּו ָלֶזה. 

  

ְמָמָנא,  .514 ַהאי  לֹון  ָנִחית  ין,  ּדִ ית  ּבֵ ְקטּוֵלי  ְוִאיּנּון 
ַתר ֵרין    ְוָאִעיל לֹון ּבָ ִאיּנּון ּתְ ְתִחין ְסִתיִמין, ּדְ ֵרין ּפִ ִאיּנּון ּתְ

ָכל  ְמָמָנן ַאֲחָרִנין ַקְייִמין ָעַלְייהוּ  ן ָחָמאן ְיָקָרא ּדְ , ְוַתּמָ
ִסיִפין   ּכְ ְוִאיּנּון  ּקֹודֹוי,  ּפִ ְוָנְטרּו  ַקְיימּו אֹוַרְייָתא,  ּדְ ִאיּנּון 

ְלהוֹ  ּדִ ה  ֵמחּוּפָ ְוִנְכִוין  ַגְרַמְייהּו,  ְמָמָנא ּבְ ַהאי  ּדְ ַעד  ן. 
ִמְזָרח, ְוָנִהיר לֹון,  ְרָעא ּדְ ַתח לֹון ּתַ יָמא ָעַלְייהּו, ּפָ ַקּיְ ּדְ

ִמְזָרח. וְ  ּדְ ְרָעא  ּתַ ַההּוא  ּבְ ָתחּו  ִאְתּפָ ּדְ ים  ַחּיִ לֹון  ָיִהיב 
ִאיהּו ַמְלָיא  ין, ּדְ ַחּיִ ּדְ א  ּסָ ַההּוא ְמָמָנא ַחד ּכַ ּוִביָדא ּדְ

ִאְק  ְוַהאי  י. ְנהֹוִרין,  ַחּיֵ ּדְ ָסא  ּכַ ְנחּוִמין,  ּתַ ּכֹוס  (נ''א   ֵרי 
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חיים) לון  ויהיב  ַאחֲ  ונהיר  א  ּסָ ּכַ ִגין  ּבְ ָהא  תּו  ּדְ ׁשָ ּדְ ָרא 
ַקְדִמיָתא, ָזכּו ְלַהאי.   ּבְ

ְמָאה  .515 ַהּטֻ ֵהיַכל  ּבְ ָהַאֵחר  ד  ּצַ ּבַ יֵׁש  ֵכן  מֹו  ּכְ
ְרֵעָלה,  ּתַ ּכֹוס  ְקֵראת  ּנִ ׁשֶ ּכֹוס  ּוְבָידֹו  ַאֵחר,  ְמֻמּנֶה 
ם יֵׁש   ְך ּגַ ִנינּו, יֵׁש ַיִין ְויֵׁש ַיִין. ּכָ ָ ׁשּ מֹו ׁשֶ ּכֹוס ֲחָמתֹו. ּכְ

טֹוב,  זֹו ְלטֹוב ְוזֹו ְלַרע. ַיִין לְ   -ּכֹוס, ְוַהּכֹל  ּכֹוס ְויֵׁש  
תּוב ּכָ ְוַיִין  (תהלים קד) ׁשֶ ֱאנֹוׁש.  ְלַבב  ח  ּמַ ְיׂשַ ְוַיִין 

תּוב ּכָ ְוַיִין ָחַמר ָמֵלא ֶמֶסְך ְוגֹו'.   (שם עה) ְלַרע, ׁשֶ
תּוב ּכָ ׁשֶ ְלטֹוב,  קטז) ּכֹוס  ְיׁשּועֹות  (שם  ּכֹוס 

א. ּכֹוס ְלַרע, שֶׁ  ָ תּובֶאׂשּ ּכֹוס ֲחָמתֹו,  (ישעיה נא) ּכָ
ְרעֵ   ָלה. ּכֹוס ַהּתַ

  

ֵהיָכָלא  .515 ּבְ ַאֲחָרא,  ִסְטָרא  ּבְ ִאית  א  ּדָ ַגְווָנא  ּכְ
ִאְקֵרי ְמָסֲאָבא, ְמָמָנא ַאֲחָרא, ּוִביֵדיּה ּכֹוס ּדְ (ויקרא   ּדִ

ָמה   י''ב ע''ב, רס''ד ע''א) ְרֵעָלה, ּכֹוס ֲחָמתֹו. ּכְ ּכֹוס ּתַ
ָתֵניָנן, ְוִאית ּכֹוס,  ִאית ַיִין ְוִאית ַיִין, ָהִכי ָנֵמי ִאית ּכֹוס    ּדְ

ְלָטב,  ַיִין  ְלִביׁש.  ְוָדא  ְלָטב,  א  ּדָ א,  ְוכֹּלָ
יב, ְכּתִ קד) ּדִ ְוַיִין  (תהלים  ֱאנֹוׁש.  ְלַבב  ח  ּמַ ְיׂשַ ְוַיִין 

יב, ְכּתִ ְוַיִין ָחַמר ָמֵלא ֶמֶסְך ְוגֹו'.  (תהלים עה) ְלִביׁש, ּדִ
יב,  ּכֹוס ְלָטב, ְכּתִ א (תהלים קטז) ּדִ ָ .  ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאׂשּ

ע''א) ּכֹוס רמ''ז  יב, (דף  ְכּתִ ּדִ (ישעיה   ְלִביׁש, 
ְרֵעָלה. נא)  ּכֹוס ֲחָמתֹו ּכֹוס ַהּתַ

ים   .516 ּוְמֻמּנִ ֵהיָכלֹות  ה  ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ַצד  ּבְ יֵּׁש  ׁשֶ מֹו  ּכְ
ָדִדים  ַהּצְ ְוָכל  ְקדֹוׁשֹות  ְורּוחֹות  ְלטֹוב,   ַהּכֹל 

ים   דֹוׁשִ ְמאָ   -ַהּקְ ַהּטֻ ַצד  ּבְ יֵׁש  ם  ּגַ ְך  ֵהיָכלֹות  ּכָ ה 
ְוָכל   ְמֻמּנֹות  ְטֵמאֹות  ְורּוחֹות  ְלַרע,  ם  ּלָ ּכֻ ים  ּוְמֻמּנִ
ַהּטֹוב   יֵֶצר  מֹו  ּכְ זֶה,  ֶנֶגד  ּכְ ְוֶזה  ֵמִאים.  ַהּטְ ָדִדים  ַהּצְ

סֹוד ֶאָחד.   ְויֵֶצר ָהָרע, ְוַהּכֹל ּבְ

  

ִסְט  .516 ּבְ ִאית  ּדְ ָמה  ּוְמָמָנן ּכְ ֵהיָכִלין  ה,  ָ ְקדּוׁשּ ּדִ ָרא 
א לְ  ין. ָהִכי  ּכֹּלָ יׁשִ ין ְוָכל ִסְטִרין ַקּדִ יׁשִ ָטב, ְורּוִחין ַקּדִ

הּו ְלִביׁש,  ּלְ ְסָטר ְמַסֲאָבא, ֵהיָכִלין ּוְמָמָנן ּכֻ ָנֵמי ִאית ּבִ
ְוָדא   ִמְסָאִבין.  ִסְטִרין  ְוָכל  ְמָמָנן,  ִמְסָאִבין,  ְורּוִחין 

א  ָלֳקֵבל ּדָ  גֹון ֵיֶצר ַהּטֹוב ְוֵיֶצר ָהָרע, ְוכֹּלָ ָרָזא  א, ּכְ ּבְ
 ֲחָדא. 

יֵּׁש   .517 ּום ׁשֶ ַהֵהיָכל ַהזֶּה ִנְקָרא ֵהיָכל זַֹהר, ִמׁשּ
ּלֹא  ׁשֶ זַֹהר  ְוִהיא  אּוְרָפִניֵא''ל.  ְקֵראת  ּנִ ׁשֶ רּוַח  ּבֹו 
ִמְלַמְעָלה   ִאיר  ּמֵ ׁשֶ ר  ִנְסּתָ אֹור  ּבְ ְועֹוֵמד  ּנֶה,  ּתַ ִמׁשְ

שֶׁ ּובְ  ָהאֹור  ה  ּכֶ ּמַ ּוְכׁשֶ ה.  ְלַמּטָ ִאיר  ּמֵ ׁשֶ ה אֹור  ַמּטָ ּלְ
ָהֶעְליֹון, אֹור  ְּבאֹור) ּבָ אֹור  ְמִאיָרה  (ּוְכֶׁשֵּמִאיר 

ֶלת, ָאז  ְלּגֶ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ּכְ מֹו ַמְרֵאה ָהַעִין, ׁשֶ ָהרּוַח ַהזֹּו ּכְ
רּוַח ַהזֹּו. וְ  ם ּבָ ְך ּגַ ּנֹוֵצץ ְוזֹוֵהר. ּכָ ַעל  מֹוִציָאה אֹור ׁשֶ

ְך ַהֵהיָכל ַהזֶּה ִנְקָרא זַֹהר.   ּכָ

  

יּה הֵ  .517 ִאית ּבֵ ִגין ּדְ א ִאְקֵרי ֵהיָכל זֹוַהר, ּבְ יָכָלא ּדָ
י,  ּנִ ּתַ ָלא ִאׁשְ ִאְקֵרי אּוְרָפִניֵא''ל. ְוִאיהּו זֹוַהר ּדְ רּוָחא, ּדְ
ּוִבְנִהירּו  א,  ֵמֵעיּלָ ָנִהיר  ּדְ ְסִתיָמא,  ְנִהירּו  ּבִ יָמא  ְוַקּיְ

ָנהִ  בִּ ּדְ א  ְלַתּתָ ּדִ ְנִהירּו  ַטׁש  ּבָ ְוַכד  א.  ְלַתּתָ ְנִהירּו יר 
ָאה, בנהורא) ִעּלָ נהורא  נהיר  וכד  רּוָחא,  (נ''א  ַהאי  ָנִהיר 

יק  ַאּפִ ֵדין  ּכְ ָלא,  ְלּגְ ִמְתּגַ ַכד  ּדְ ֵעיָנא,  ּדְ ֵחיזּו  ּדְ ַגְווָנא  ּכְ
ְוָזֲהָרא, ָהִכי ָנֵמי ַהאי רּוָחא. ְוַעל ּדָ  ָנִציץ  א, ְנהֹוָרא ּדְ

א ִאְקֵרי זֹוַהר.  ֵהיָכָלא ּדָ
זֹוִהי  .518 אּוְרָפִניֵא''ל,  ְקֵראת  ּנִ ׁשֶ ַהזֹּו  ָהרּוַח 

ִא  ּמְ יָרה ַלֵהיָכל ַהזֶּה, ּוְמִאיָרה ַלֵהיָכל ָהִראׁשֹון,  ׁשֶ
ל ַהֵהיָכל ָהִראׁשֹון ְמִאיָרה  אֹוָתּה ָהרּוַח ׁשֶ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

זוֹ  ּבְ ָגלּוי,  ִהי (ִמּזֹו) ּבְ ׁשֶ ָהרּוַח ָהרּוַח  זֹו  ֶרת.  ִנְסּתֶ א 
סֹוד  ּבְ ה,  ְלַמּטָ ְונֹוַסַעת  ְלַמְעָלה  נֹוַסַעת 

תּוב ז) ַהּכָ השירים  מֹו   (שיר  ּכְ ְיֵרַכִיְך  ַחּמּוֵקי 
יֵּׁש   ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ְיֵרַכִיְך,  ַחּמּוֵקי  ָאַמר  ֶ ׁשּ ּוַמה  ֲחָלִאים. 

  

ִאְקֵרי אּוְרָפִני''ֵאל, ַהאי ִאיה .518 ָנִהיר ַהאי רּוָחא ּדְ ּו ּדְ
ַההּוא  ִגין ּדְ א, ְוָנִהיר ְלֵהיָכָלא ַקְדָמָאה, ּבְ ְלֵהיָכָלא ּדָ

ַק  ֵהיָכָלא  ּדְ ְלָיא, רּוָחא  ִאְתּגַ ּבְ ָנִהיר  ְדָמָאה, 
ַהאי א רּוָחא  (ד''א מהאי) ּבֵ ִאיהּו ְסִתיָמָאה. ּדָ רּוָחא ּדְ

יב, ְכּתִ ּדִ ָרָזא  ּבְ א,  ְלַתּתָ ְוָנִטיל  א  ְלֵעיּלָ (שיר   ָנִטיל 

https://dailyzohar.com/


Zohar Pekude  – unedited- not for publishing 

137 DailyZohar.com  
 

ֶרת   ֹמאל ְוִנְקׁשֶ ּנּו ְלַצד ׂשְ יֹּוֵצאת ִמּמֶ רּוַח ַאֶחֶרת ׁשֶ
ֹמאל   ְ ֲעַמִים ַחּמּוֵקי. ְורּוַח ַהׂשּ תּוב ּפַ ְך ּכָ ִעּמֹו. ְוַעל ּכָ

ֲהַדְרִניֵא''ל ִנְקֵראת  ֶזה, ַהזֹּו  ּבָ ֶזה  ְוִנְכָלִלים   ,
ֵאׁש  לּול ּבְ ּכָ ַמִים, ׁשֶ ָ ֶאָחד, ְוֵהם ֶעֶצם ַהׁשּ לּוִלים ּכְ ּכְ

 ּוַמִים.

ז) ע''א) ַחּמּוֵקי השירים  ֲחָלִאים.  (רנ''ח  מֹו  ּכְ ְיֵרַכִיְך 
ְיֵרַכִיְך. בְּ  ַחּמּוֵקי  ָאַמר  ּדְ ִאית רּוָחא ַאֲחָרא ּוַמה  ּדְ ִגין 

ֲהֵדיּה. ְוַעל  ר ּבַ ָמאָלא, ְוִאְתָקׁשַ יּה ִלְסַטר ׂשְ ָנִפיק ִמּנֵ ּדְ
אִ  ָמאָלא  ׂשְ רּוָחא  ְוַהאי  ֵרין.  ּתְ ַחּמּוֵקי  ִתיב  ּכְ א  ְקֵרי ּדָ

ֲחָדא, ְוִאיּנּון  ִליָלן ּכַ ָדא, ּכְ א ּבְ ִלילּו ּדָ ֲהַדְרִניֵא''ל, ְוִאְתּכְ
ַמִים ָ ֵאׁש ּוַמִים. ֶעֶצם ַהׁשּ ְכִליָלא ּבְ  , ּדִ

תּוב, .519 ר   (יחזקאל א) ּכָ ֲאׁשֶ ת  ׁשֶ ַהּקֶ ַמְרֵאה  ּכְ
ַהזֹּו  ָהִראׁשֹוָנה  ְוגֹו'. ָהרּוַח  ם  ׁשֶ ַהּגֶ יֹום  ּבְ ֶבָעָנן  ִיְהיֶה 

ה אוּ  ּוַמּטָ ַמְעָלה  ין  ּבֵ ֶרת  ְסּתֶ ּנִ ׁשֶ ְרָפִניֵא''ל, 
ַמל. זֶהּו כְּ  ֵעין ַהַחׁשְ ּכְ ַמל, ּוְמִאיָרה, ִהיא  ֵעין ַהַחׁשְ

ל  ּכָ ַקיִָּמים  ּנּו  ּמֶ ּמִ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַמל.  ַחׁשְ ְוִלְפָעִמים הּוא 
ַחיֹּות   רֹות,  ְמַדּבְ ֵאׁש  ַחיֹּות  ָרִפים  ׂשְ אֹוָתם 

עֹוְמדֹות ְולֹא עֹומְ  ַמל. ׁשֶ  דֹות, ְוָלֵכן הּוא ַחׁשְ

  

ִתיב .519 ר ִיְהֶיה  (יחזקאל א) ּכְ ת ֲאׁשֶ ׁשֶ ַמְרֵאה ַהּקֶ ּכְ
ַקְדָמָאה   ֶבָעָנן רּוָחא  ַהאי  ְוגֹו'.  ם  ׁשֶ ַהּגֶ יֹום  ּבְ

ְוָנִהיר,   א,  ְוַתּתָ א  ֵעיּלָ ין  ּבֵ ָסִתים  ִאיהּו  ּדְ אּוְרָפִניֵא''ל, 
א) ִאיהוּ  ַהאי (יחזקאל  ָמל,  ַחׁשְ ֵעין  ֵעין   ּכְ ּכְ ִאיהּו 

ל  יּה ַקְייִמין ּכָ ִמּנֵ ִגין ּדְ ָמל. ּבְ ָמל, ּוְלִזְמִנין ִאיהּו ַחׁשְ ַחׁשְ
ָרִפים  ִאיּנּון ע''ב) ׂשְ ֵחיָוון  (פ''א  ָלן,  ְמַמּלְ א  ָ ֶאׁשּ ֵחיָוון 

ָמל.  א ִאיהּו ַחׁשְ ַקְייֵמי ְוָלא ַקְייֵמי, ְוַעל ּדָ  ּדְ
ֶזה .520 ּבָ ָאַמְרנּו,  ׁשֶ ים   אּוְרָפִניֵא''ל  ַחיִּ נֹוָדִעים 

ּדֹון ָהעֹוָלם ְלטֹוב, ָאז ְמִאיָרה ָהרּוַח  ּנִ ׁשֶ ּכְ ָלעֹוָלם. 
יָון  ַהזֹּו, ְוָכל ַהחַ  ֲהֵרי ּכֵ ְמָחה ִנְמָצִאים, ׁשֶ ִ ים ְוָכל ַהׂשּ יִּ

ַהזֹּו   ָהרּוַח  ָאז  יִנים,  ַהּדִ ּוְמִאיִרים  יֹוֵצאת,  כּות  זְּ ׁשֶ
ְוִסיָמְנָך   טז) -ְמִאיָרה.  אוֹ  (משלי  ֶמֶלְך  ּבְ ֵני  ּפְ ר 

ים.  ַחיִּ

  

ין  .520 ַחּיִ מֹוְדָען  ּתְ ִאׁשְ ָדא  ּבְ ָקָאַמָרן,  ּדְ אּוְרָפִניֵא''ל 
רּוָחא  ָנִהיר  ֵדין  ּכְ ְלָטב,  ָעְלָמא  ָדן  ִאּתְ ד  ּכַ ְלָעְלָמא. 
ְזכּוָתא   יָון ּדִ ָהא ּכֵ ַכח, ּדְ ּתְ ין ְוָכל ִחדּו ִאׁשְ א, ְוָכל ַחּיִ ּדָ

יִנין ּדִ ּוְנִהירּו  ַאְנִהיר.   ָנְפָקא,  א  ּדָ רּוָחא  ֵדין  ּכְ
ים. (משלי טז) ִסיָמִנךְ וְ  ִני ֶמֶלְך ַחּיִ אֹור ּפְ  ּבְ

ִדין .521 ּדֹון ָהעֹוָלם ּבְ ּנִ , ֲאַזי  (ְּבאֹוָתּה ְזכּות) ּוְכׁשֶ
ׁשֹוֵלט  ֵמא  ַהּטָ ָהַאֵחר  ד  ַהּצַ אֹותֹו 

ָאז   ּוִמְתַחזֵּק, ַהְּזכּות,  ְּבאֹוָתּה  ִנּדֹון  (ּוְכֶׁשָהעֹוָלם 
ּוִמְתַחֶּזֶקת)הָ  ׁשֹוֶלֶטת  ָהַאֶחֶרת  ַהזֹּו  רּוַח  ְוָהרּוַח 

ִדין ְוִנּדֹון.   ל ָהעֹוָלם עֹוֵמד ּבְ ֶכת, ְוָאז ּכָ ִנְגֶנֶזת ְוֶנְחׁשֶ
ְוִסיָמְנָך   ַהזֹּו,  רּוַח  ּבָ עֹוֵמד  (דניאל   -ְוַהּכֹל 

ּבֹוָתיו ה)  נֹוְקׁשֹות זֹו ָלזֹו.  ְוַאְרּכֻ

  

ן ָעְלָמא .521 ּדָ ִדיָנא,  ְוַכד ִאּתְ ֵדין  (בההוא זכותא) ּבְ ּכְ
ַקף, ְלָטא ְוִאּתָ (ס''א   ַההּוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ְמַסֲאָבא, ׁשַ

ההוא   כדין  זכותא,  בההוא  בדינא  עלמא  אתדן  וכד 
ואתקף) שלטא  אחרא  ִאְגִניז   רוחא  רּוָחא  ְוַהאי 

ּוְכֵד  ְך,  ן.  ְוִאְתֲחׁשָ ּדָ ְוִאּתְ ִדיָנא  ּבְ יָמא  ַקּיְ ָעְלָמא  ל  ּכָ ין 
ְוִסיָמִניךְ ְוכֹ  רּוָחא.  ַהאי  ּבְ יָמא  ַקּיְ א  (דניאל   ּלָ
ן.  ה) א ְלָדא ָנְקׁשָ ָבֵתיּה ּדָ  ְוַאְרּכֻ

ל   .522 ׁשֶ ים  ַמְלּבּוׁשִ אֹוָתם  ל  ּכָ עֹוְמִדים  אן  ּכָ
עֹולֹות ְלֵהָראֹות ִלְפֵני ִרבּ  יִקים ׁשֶ ּדִ מֹות ַהּצַ ֹוָנם ִנׁשְ

וּ  עֹוָלה  ָמה  ׁשָ ּנְ ּוְכׁשֶ ְלָפָניו.  ַלֵהיָכל  ְוַלֲעֹמד  יָעה  ַמּגִ
אֹוָתם  ַעל  ְפָקד  ּנִ ׁשֶ ֶאָחד  ְמֻמּנֶה  ן  ּמֵ ִמְזּדַ ֲאַזי  ַהזֶּה, 
ָאָדם   ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ֲהֵרי  ׁשֶ ִצְדִקיֵא''ל.  מֹו  ּוׁשְ ים,  ְלבּוׁשִ

ַהזֶּה   עֹוָלם  ּבָ ַהּתֹוָרה  ִמְצוֹות  ֶאת  ה  מֹו   -עֹוׂשֶ ּכְ
לֹו בַּ שֶׁ  ה  ַנֲעׂשֶ ְך  ּכָ ַעְצמֹו,  ַעל  ל  ּדֵ ּתַ ִמׁשְ ֵהיָכל  הּוא 

אֹותֹו ָהעֹוָלם.  ׁש ּבְ  ַהזֶּה ְלַמְעָלה ַמְלּבּוׁש ְלִהְתַלּבֵ

  

ָמְתהֹון  .522 ִנׁשְ ּדְ ין  ַמְלּבּוׁשִ ִאיּנּון  ל  ּכָ ַקְייָמן,  ָהָכא 
ָמאִריהֹון,   י  ַקּמֵ ְלִאְתֲחָזָאה  ִקין  ַסּלְ ּדְ יא,  יַקּיָ ַצּדִ ּדְ

ּומָ  ָקא  ַסּלְ ְמָתא  ִנׁשְ ְוַכד  יּה.  ַקּמֵ יָמא  ְלַהאי ּוְלַקּיְ ֵטי 
ַקד ַעל ִאיּנּון  ִאְתּפְ ַמן ַחד ְמָמָנא, ּדְ ֵדין ִאְזּדָ ֵהיָכָלא, ּכְ
ָנׁש   ר  ּבַ ּדְ ִזְמָנא  ּבְ ָהא  ּדְ ֵמיּה.  ׁשְ ְוִצְדִקיֵא''ל  ין,  ְלבּוׁשִ

גַ  ַהאי ָעְלָמא, ּכְ אֹוַרְייָתא ּבְ קּוִדין ּדְ ִאיהּו ָעִביד ּפִ ְווָנא ּדְ
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ִאְת  ָהִכי  ְרֵמיּה,  ּגַ ל  ּדַ ּתָ ֵהיָכָלא ִאׁשְ ַהאי  ּבְ ֵליּה  ָעִביד 
ַההּוא ָעְלָמא. יּה, ּבְ א ּבֵ ׁשָ א ְלִאְתַלּבְ א, ַמְלּבּוׁשָ  ְלֵעיּלָ

ָמה עֹוָלה, אֹותֹו ְמֻמּנֶה נֹוֵטל אֹותֹו  .523 ׁשָ ּנְ ּוְכׁשֶ
שֶׁ  ַעד  ּה  ִעּמָ ְוהֹוֵלְך  ּה  ּלָ ׁשֶ בּוׁש  ִלְנַהר ַהּלְ יָעה  ּגִ ּמַ

ְצִריָכה   ָמה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ינּור,  ם, ּדִ ׁשָ ן  ּוְלִהְתַלּבֵ ִלְרחֹץ 
ֶרֶפת  ְוִנׂשְ ם  ׁשָ ָמה  ְנׁשָ אֹוָתּה  ּטֹוַבַעת  ׁשֶ ְוִלְפָעִמים 
ְתעֹוֶרֶרת  ּמִ ׁשֶ ּכְ ַהּבֶֹקר,  ַעד  ַהיֹּום,  ל  ּכָ עֹוָלה  ְולֹא 

ן ּוִמְת  ּלָ ּכֻ רֹום, ָאז עֹוְמדֹות  ל ַצד ּדָ ׁשֹות רּוַח ׁשֶ ַחּדְ
מֹו   ּכְ רֹות  ּוְמַזּמְ יָרה,  ׁשִ ַמְלָאִכים ְואֹוְמרֹות  אֹוָתם 

ים  ׁשִ ּוִמְתַחּדְ ְועֹוְמִדים  ָרִפים,  ְוִנׂשְ ְלטֹוָנם  ׁשִ ָעַבר  ׁשֶ
יָרה, ׁשִ ְואֹוְמִרים  ִמּקֶֹדם  ָלֶהם) ּכְ ם   (ְוהֹוְלִכים  ּגַ ְך  ּכָ

לּו. מֹות ַהּלָ ׁשָ  ַהּנְ

  

ָקא, .523 ַסּלְ ְמָתא  ִנׁשְ ָנִטיל ַההּוא   ְוַכד  ַההּוא ְמָמָנא 
יָלּה, ְואָ  א ּדִ ינּור,  ְלבּוׁשָ י ָמָטא ְלָנָהר ּדִ ּה ַעד ּדִ ִזיל ִעּמָ

ן,  ּמָ ּתַ ָנא  ּוְלִאְתַלּבְ ְלִאְתַסְחָייא  ִאְצְטִריָכא  ְמָתא  ִנׁשְ י  ּדִ
ן ְוִאּתֹוְקָדא, ְוָלא  ּמָ ְמָתא ּתַ ַטְבָעא ַהִהיא ִנׁשְ ּוְלִזְמִנין ּדְ

ּכֹלָּ  ָקא  רּוָחא ַסּלְ ַאְתַער  ד  ּכַ ַצְפָרא,  ּבְ ַעד  יֹוָמא,  א 
ִסְט  ן, ְוַאְמֵרי ּדְ ׁשָ הּו ּוִמְתַחּדְ ּלְ ֵדין ַקְייֵמי ּכֻ ָדרֹום, ּכְ ָרא ּדְ

ִאְתֲעָבר ִאיּנּון ַמְלֲאִכין ּדְ ַגְווָנא ּדְ ָרן ּכְ יָרָתא, ּוְמַזּמְ (צו  ׁשִ
ע''ב) ּוִמְתחַ  ל''ב  ְוַקְייָמן  ְוִאּתֹוְקָדן,  ְלָטֵנהֹון  ן  ׁשֻ ׁשָ ּדְ

יָרָתא, ִמין, ְוַאְמֵרי ׁשִ ַקּדְ ִמּלְ ין  לי לון)(ואז ּכְ ָהִכי ָנֵמי ִאּלֵ
ָמִתין.   ִנׁשְ

ָמה ַהזֹּו ְועֹוָלה, ַהְמֻמּנֶה ַהזֶּה   .524 ׁשָ ְוִאם זֹוָכה ַהּנְ
יׁש אֹוָתּה  ָמה ַהזֹּו, ּוַמְלּבִ ׁשָ ִצְדִקיֵא''ל נֹוֵטל ֶאת ַהּנְ

קֶּ  ְוִנְתּתַ ְלבּוׁש,  אֹותֹו  ַעל  ּבְ ן  ְלָקְרּבָ ְועֹוָלה  ּבֹו,  ֶנת 
ַהּכֹ ִמיָכֵאל  ִלְפֵני ְיֵדי  ַהיִָּמים  ל  ּכָ ִמיד  ּתָ ַלֲעֹמד  ֵהן 

ַהזֹּו  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל  ׁשֶ ֶחְלָקּה  ֵרי  ַאׁשְ ַהיִָּמים.  יק  ַעּתִ
עֹוֶמֶדת ְוזֹוָכה ָלֶזה.   ׁשֶ

  

ְמָמָנא  .524 ַהאי  ְוַסְלַקת.  ְמָתא  ִנׁשְ ַהאי  ָאת  ַזּכָ ְוִאי 
ָלהּ  יׁש  ְוַאְלּבִ ְמָתא,  ִנׁשְ ְלַהאי  ָלּה  ָנִטיל   ִצְדִקיֵא''ל, 
ָנא ַעל  ָקא ְלָקְרּבָ יּה, ְוַסּלְ ְקָנת ּבֵ א, ְוִאּתַ ַההּוא ְלבּוׁשָ ּבְ
ָקֵמי   יֹוִמין  ל  ּכָ ִדיר  ּתָ יָמא  ְלַקּיְ ֲהָנא,  ּכַ ִמיָכֵאל  ּדְ ְיָדא 

יָמא עַ  ַקּיְ ּדְ ְמָתא,  ִנׁשְ ַהאי  ּדְ חּוָלָקא  ָאה  ַזּכָ יֹוִמין,  יק  ּתִ
 ְוָזָכאת ְלַהאי. 

ָהרּוחַ  .525 ִמְתַמּנֶה  אּוְרָפִניֵא''ל ּוַבּכֹל  ַהזֶּה   
ָלל ֶזה,   ָאַמְרנּו, ְוהּוא ׁשֹוֵלט ַעל ַהֵהיָכל ַהזֶּה. ִמּכְ ׁשֶ

זוֹ  ה זֹו ּבָ רּוַח ּוַמּכָ ְכֶלֶלת רּוַח ּבְ ּנִ ׁשֶ ֶאָחד,    ּכְ ֵלל ּכְ ְלִהּכָ
ַעל   ִהְתַמּנּו  ׁשֶ ֲאֵחִרים  יִטים  ּלִ ׁשַ אֹוָתם  ִנְבָרִאים 

ל ׁשֶ ָרִפים  ׂשְ ֵהם  ְוֵאּלּו  ָנַפִים   ָהעֹוָלם,  ּכְ ׁש  ׁשֵ
יֹום, ְוֵאּלּו   ּבְ ָעִמים  ּפְ לֹׁש  ים ֶאת ִרּבֹוָנם ׁשָ ׁשִ ַקּדְ ּמְ ׁשֶ

ַוֲאִפּלּו כְּ  יִקים,  ּדִ ַהּצַ ִקים ִעם  ַדְקּדְ ּמְ ׁשֶ מֹו ִניָמה ֵהם 
ְלֵהָעֵנׁש  עֹוְמִדים  ׁשֶ ֵהם  ה  ְוֵאּלֶ ֲעָרה.  ׂשַ ל  ׁשֶ ַאַחת 

ּוְלאֹוָתם   א,  ַהּבָ ּוָבעֹוָלם  ַהזֶּה  עֹוָלם  ַזְלְזִלים  ּבָ ּמְ ׁשֶ
ֶאָחד  ּתֹוָרה  ַבר  ּדְ ֲאִפּלּו  ּנּו  ִמּמֶ ְמדּו  ּלָ ׁשֶ ָאָדם  ֶבן  ּבְ

ּמְ  ּתַ ׁשְ ּמִ בֹוד, ּוְלָכל אֹוָתם ׁשֶ ים ְולֹא נֹוֲהִגים ּבֹו ּכָ ׁשִ
ָנה, ְלַיֵחד ֶאת ִיחּוד   ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ׁשּ ּקֹוְרִאים ׁשִ ִמי ׁשֶ ּבְ

 ִרּבֹוָנם.

  

הַ  .525 ִאְתָמָנא  א,  אּוְרָפִניֵא''ל  ּוְבכֹּלָ רּוָחא  אי 
א,  ָלָלא ּדָ יט ַעל ַהאי ֵהיָכָלא. ִמּכְ ּלִ ָקָאַמָרן, ְוִאיהּו ׁשַ ּדְ

ּדָ  ּוָבַטׁש  רּוָחא,  ּבְ רּוָחא  ִליל  ִאְתּכְ ד  ָדא  ּכַ ּבְ א 
ַאֲחָרִנין   יִטין  ּלִ ׁשַ ִאיּנּון  ִריאּו  ִאְתּבְ ֲחָדא,  ּכַ ָלא  ּלְ ְלִאְתּכַ

ִאְתְמָנן ַעל ָעְלָמא, ְוִאלֵּ  ין. ּדְ ְדּפִ ית ּגַ ׁשִ ָרִפים ּדְ ין ִאיּנּון ׂשְ
ַלת ּתְ ְלָמֵריהֹון  י  ׁשֵ ְמַקּדְ ע''ב) ּדִ רמ''ז  ִזְמִנין  (דף 
ְמַדְק  ּדִ ִאיּנּון  ין  ְוִאּלֵ יֹוָמא.  ֲאִפיּלּו ּבְ יא,  יַקּיָ ַצּדִ ִעם  ְדֵקי 

א,  ְלַאְעָנׁשָ ַקְייֵמי  ּדְ ִאיּנּון  ין  ְוִאּלֵ ֲעָרא.  ׂשַ ּדְ ִניָמא  ַחד  ּכְ
ַהאי   ר ּבְ ְמַזְלְזֵלי ְלּבַ ָאֵתי. ּוְלִאיּנּון ּדִ ָעְלָמא ּוְבָעְלָמא ּדְ

אֹוַרְייָתא, ְוָלא  ה ֲחָדא ּבְ יּה ֲאִפיּלּו ִמּלָ אֹוִליפּו ִמּנֵ ָנׁש ּדְ
ַמאן ְמנָ  ּבְ י,  ְמׁשֵ ּתַ ִמׁשְ ּדְ ִאיּנּון  ּוְלָכל  ְיָקר.  יּה  ּבֵ ֲהֵגי 

ָנה, ְלַיֲחָדא ִיחּוָד  ית ִסְדֵרי ִמׁשְ ָקאִרי ׁשִ ָמאֵריהֹון.ּדְ  א ּדְ
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ַאַחת,  .526 רּוַח ּוְמִאירֹות ּכְ בֹות רּוַח ּבְ ְ ְתַיׁשּ ּמִ ׁשֶ ּכְ
ַעל   ֹוֶלֶטת  ׁשּ ׁשֶ ַאַחת  ַחיָּה  יֹוֵצאת  ָהאֹור  ֵמאֹותֹו 
ֵני   ּפְ ֵניֶהם  ּפְ ׁשֶ יָה,  ְחּתֶ ּתַ ע  ְוַאְרּבַ ָרִפים,  ׂשְ אֹוָתם 

ָמּה יֹוִפיֵא''ל, ְוִהיא עֹומֶ  ר, ַהַחיָּה ַהזֹּו ׁשְ ָכל ֶנׁשֶ ֶדת ּבְ
ַהחָ  ל  סֹודֹות  ׁשֶ חֹות  ַמְפּתְ אֹוָתם  ְלָכל  ְכָמה, 

ּה.   ַהָחְכָמה עֹוְמִדים ּבָ

  

ֲחָדא.   .526 ּכַ ְוִאְתָנֲהָרן  רּוָחא,  ּבְ רּוָחא  ָבן  ְ ִמְתַיׁשּ ד  ּכַ
ְלָטא ַעל ִאיּנּון  ׁשַ ֵמַההּוא ְנִהירּו ָנְפָקא ֵחיָוָתא ֲחָדא, ּדְ

חֹוָתּה,   ע ּתְ ָרִפים, ְוַאְרּבַ ְייהּו ַאְנפִּ ׂשְ ַאְנּפַ ר, ַהאי ּדְ ֶנׁשֶ ין ּדְ
ָרֵזי  ָכל  ּבְ יָמא  ַקּיְ ְוִאיִהי  ֵמיּה,  ׁשְ יֹוִפיֵא''ל  ֵחיָוָתא 
ַקְייִמין  ָחְכְמָתא  ּדְ ָחאן  ַמְפּתְ ִאיּנּון  ְלָכל  ָחְכְמָתא,  ּדְ

יּה.  ּבֵ
ֵמִעם   .527 ָכר  ׂשָ ִלְתּבַֹע  עֹוֶמֶדת  ַהזֹּו  ַהַחיָּה 

הּוא רּוְך  ּבָ דֹוׁש  שֶׁ ַהּקָ אֹוָתם  ְלָכל  ָלֵתת  רֹוְדִפים  , 
ְולֹוְמֵדי   ָאָדם  ל  ִמּכָ ַוֲאִפּלּו  ַהָחְכָמה,  ֲעֵלי  ּבַ ַאַחר 
ּנֹוֵתן   ׁשֶ ָכר  ׂשָ ְואֹותֹו  ִרּבֹוָנם,  ֶאת  ָלַדַעת  ָחְכָמה 
ֶאת  יר  ְלַהּכִ ַהָחְכָמה  ַאַחר  רֹוְדִפים  ׁשֶ ָאָדם  ִלְבֵני 

 ִרּבֹוָנם.

  

ְלִמ  .527 יָמא  ַקּיְ ֵחיָוָתא,  ֵמִעם  ַהאי  ַאְגָרא  ע  ְתּבַ
ַתר ק ַרְדֵפי ּבָ ִריְך הּוא, ְלֵמיַהב ְלָכל ִאיּנּון ּדְ א ּבְ ּוְדׁשָ

ָנׁש, ְואֹוְלֵפי  ר  ל ּבַ ַוֲאִפיּלּו ִמּכָ ָחְכָמה,  ל ָמאֵריהֹון ּדְ ּכָ
ָיִהיב ִלְבֵני  ע ְלָמאֵריהֹון, ְוַההּוא ַאְגָרא ּדְ ָחְכָמה ְלִמְנּדַ

ַתר ָחְכמָ  ַרְדֵפי ּבָ א ּדְ ע ְלָמאֵריהָנׁשָ  ֹון.ה ְלִמְנּדַ
יֹּוֵצא ָאָדם ִמן ָהעֹוָלם ַהזֶּה, ַהַחיָּה ַהזֹּו  .528 ׁשֶ ּכְ ׁשֶ

ָרִפים ְמעֹוְפִפים ְוָטָסה ְלָפָניו,   ָעה ׂשְ יֹוֵצאת ַעל ַאְרּבָ
ד   ּצַ ּבַ ׁשֶ ים  ַהֻחּקִ ׁשֹוְמֵרי  אֹוָתם  ְלָכל  נֹוֶתֶנת  ְולֹא 

ה ֵהם שְׁ  לֹום ָהַאֵחר ִלְקַרב ֵאָליו, ְוַכּמָ ל ׁשָ ִליִחים ׁשֶ
ְוִנְרִאים,  סְ  ּנֹוְסִעים  ׁשֶ ּכְ לּו  ַהּלָ ָרִפים  ְ ְוַהׂשּ ִביבֹו. 

ֵמאֹותֹו   יֹּוְצִאים  ׁשֶ ים  ְנָחׁשִ ָרִפים  ׂשְ אֹוָתם  ִנְכָנִעים 
ַרם ָמֶות ְלָכל ָהעֹוָלם.  ּגָ  ָנָחׁש ׁשֶ

  

ֵחיָוָתא   .528 ַהאי  ָעְלָמא,  ֵמַהאי  ָנׁש  ר  ּבַ ָנַפק  ַכד  ּדְ
ַעל   ְמעְֹפִפיןָנְפָקא  ָרִפים  ׂשְ ְוָלא ד'  יּה,  ַקּמֵ ְוָטאַסת   ,

ַאֲחָרא,   ִסְטָרא  ּבְ י  ּדִ ִנימּוִסין  יֵני  ְרּדִ ּגַ ִאיּנּון  ל  ּכָ ִביק  ׁשָ
ָלם, ַסֲחָרֵניּה.  ׁשְ ִליָחן ּדִ ה ִאיּנּון ׁשְ ֲהֵדיּה, ְוַכּמָ ְלִמְקַרב ּבַ

ְפיָ  ִאְתּכַ ָיין,  ְוִאְתַחּזְ ַנְטִלין  ד  ּכַ ָרִפים  ׂשְ ין  ִאיּנּון ְוִאּלֵ ין 
ָרִפים   מֹוָתא  ׂשְ ָגִרים  ּדְ ָנָחׁש  ֵמַההּוא  ַנְפָקן  ּדְ ים,  ְנָחׁשִ

 ְלָכל ָעְלָמא. 
ָמה עֹוָלה  .529 ׁשָ ּנְ ׁשֶ ה ַהזֹּו עֹוֶמֶדת ּכְ דֹוׁשָ ַהַחיָּה ַהּקְ

סֹוד ַהָחְכָמה   יָעה ֵאֶליָה, ְוָאז ׁשֹוֶאֶלת אֹוָתּה ּבְ ּוַמּגִ
הַ  אֹוָתּה  ּוְכִפי  ֲאדֹונֹו,  ל  ַאֲחֶר ׁשֶ ָרַדף  ׁשֶ יָה ָחְכָמה 

יג ִ ָיכֹל    -  (ָּבּה) ְוִהׂשּ ְוִאם  ָכרֹו.  ׂשְ לֹו  נֹוְתִנים  ְך  ּכָ
יג   ִ ִהׂשּ ְולֹא  יג  ִ ְולֹא    -ְלַהׂשּ ַהחּוָצה,  אֹותֹו  ּדֹוִחים 

ה.  בּוׁשָ ּבְ ַהֵהיָכל  אֹותֹו  ַחת  ּתַ ְועֹוֶמֶדת  ִנְכֶנֶסת, 
ל ַהּלָ ָרִפים  ְ ַהׂשּ ְנֵפיֶהם  ּכַ ִריִמים  ּמְ יָה, ּוְכׁשֶ ְחּתֶ ּתַ ׁשֶ ּו 

אֹוָתּה,  ָאז   ְוׂשֹוְרִפים  ַכְנֵפיֶהם  ּבְ ים  ַמּכִ ם  ּלָ ּכֻ
ֶרֶפת, ְועֹוֶמֶדת ְולֹא עֹוֶמֶדת, ְוָכְך   ֶרֶפת ְולֹא ִנׂשְ ְוִנׂשְ

ָכל יֹום, ְמִאיָרה ְולֹא ְמִאיָרה.  ִנּדֹוֵנית ּבְ

  

ָקא   .529 ְמָתא ַסּלְ ד ִנׁשְ יָמא ּכַ א ַקּיְ יׁשָ ַהאי ֵחיָוָתא ַקּדִ
כְּ  יּה,  ְלַגּבֵ ָחְכְמָתא  ּוָמָטאת  ּדְ ָרָזא  ּבְ ָלּה  ַאל  ׁשָ ֵדין 

ֲאַבְתָרּה  ָרִדיף  ּדְ ָחְכְמָתא  ַהִהיא  ּוְכפּום  ָמאֵריּה,  ּדְ
ק , ָהִכי ַיֲהֵבי ֵליּה ַאְגֵריּה. ְוִאי ָיִכיל  (ס''א בה) ְוַאְדּבַ

ַעְייָלה,  ְוָלא  ְלַבר,  ֵליּה  ֵחי  ּדָ ק,  ַאְדּבַ ְוָלא  ָקא  ְלַאְדּבְ
ַנְטֵלי וְ  ְוַכד  ְכִסיפּו,  ּבִ ֵהיָכָלא  ַההּוא  חֹות  ּתְ יָמא  ַקּיְ

י   ְטׁשֵ ּבַ הּו  ּלְ ּכֻ ֵדין  ּכְ ְתחֹוָתּה,  ּדִ ָרִפים  ׂשְ ין  ִאּלֵ ְדַפְייהּו,  ּגַ
ַגְד  ִאּתֹוְקַדת,  ּבְ ְוָלא  ְוִאּתֹוְקַדת  ָלּה  ְואֹוְקדּון  ַפְייהּו, 

כָ  ָדָנת ּבְ יָמא, ְוָהִכי ִאּתְ יָמא ְוָלא ַקּיְ ל יֹוָמא, ְנִהיַרת ְוַקּיְ
 ְוָלא ְנִהיַרת.

ּום  .530 ים טֹוִבים, ִמׁשּ יֵּׁש ָלּה ַמֲעׂשִ ב ׁשֶ ְוַאף ַעל ּגַ
אֹוָת  מֹו  ּכְ ָהעֹוָלם  אֹותֹו  ּבְ ָכר  ׂשָ ֵאין  ם ׁשֶ

ִרּבֹוָנם,  ְכבֹוד  ּבִ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָחְכָמה  ּבַ ִלים  ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ
יּוֹ  ׁשֶ אֹוָתם  ל  ׁשֶ ָכר  ָ ַלׂשּ עּור  ׁשִ ַהָחְכָמה  ְוֵאין  ְדִעים 

  
ָלּה,  .530 ִאית  ָטִבין  עֹוָבִדין  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף 
ִגין קל''ב) ּבְ ָעְלָמא,  (בראשית  ַההּוא  ּבְ ַאְגָרא  ֵלית  ּדְ

יָקָרא  ּבִ ָלא  ּכְ ְלִאְסּתַ ָחְכְמָתא,  ּבְ ֵלי  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ּדְ ִאיּנּון  ּכְ
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עֹוָלם   ּבָ ֶחְלָקם  ֵרי  ַאׁשְ ִרּבֹוָנם.  ְכבֹוד  ּבִ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ
תּוב ּכָ א, ׁשֶ ֵרי ָאָדם  (משלי ג) ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ ַאׁשְ

בּוָנה.ָמצָ   א ָחְכָמה ְוָאָדם ָיִפיק ּתְ
ְלַאגְ  יעּוָרא  ׁשִ ְוֵלית  ָמאֵריהֹון,  ַיְדֵעי ּדְ ּדְ ִאיּנּון  ּדְ ָרא, 

ָאה  ַזּכָ ָמאֵריהֹון.  ּדְ יָקָרא  ּבִ ָלא  ּכְ ְלִאְסּתַ ָחְכְמָתא, 
ָעְלָמא ּבְ ָאֵתי,    חּוָלֵקיהֹון  ּדְ ּוְבָעְלָמא  ין,  ּדֵ

יב, ְכּתִ ג) ּדִ ְוָאָדם  (משלי  ָחְכָמה  ָמָצא  ָאָדם  ֵרי  ַאׁשְ
בּוָנה.   ָיִפיק ּתְ

לּוִלים  ָהרּוַח ַהזֹּו ׁשֹוֶלֶטת ַעל הַ  .531 ּכֹל. ַהּכֹל ּכְ
ׁשֹוֶלֶטת   ַהזֹּו  ַהַחיָּה  ֵאֶליָה.  ִלים  ּכְ ִמְסּתַ ם  ְוֻכּלָ ּה,  ּבָ

ע ֲאֵחרֹות,   ים ְלָכל ַאַחת  ַעל ַאְרּבַ ּלִ ַגְלּגַ ָעה  ְוַאְרּבָ
ל  ְוַגְלּגַ ִמְזָרח,  ְלַצד  ל  ּכֵ ִמְסּתַ ֶאָחד  ל  ְלּגַ ּגַ ְוַאַחת. 

ל ְוַגְלּגַ ָצפֹון,  ְלַצד  ל  ּכֵ ִמְסּתַ ל    ֶאָחד  ּכֵ ִמְסּתַ ֶאָחד 
ל ְלַצד ַמֲעָרב, ְוָכל   ּכֵ ל ֶאָחד ִמְסּתַ רֹום, ְוַגְלּגַ ְלַצד ּדָ

עַ  ה  לֹׁשָ ׁשְ ּבִ ְוֶאָחד  ַצד  ֶאָחד  ּלְ ׁשֶ ל  ְלּגַ ַהּגַ ּמּוִדים. 
מֹו  ׁשְ ָצפֹון  ַצד  ּלְ ׁשֶ ל  ְלּגַ ַהּגַ ֲחִניֵא''ל.  מֹו  ׁשְ ִמְזָרח 

רֹום שְׁ  ּדָ ַצד  ּלְ ׁשֶ ל  ְלּגַ ַהּגַ יֵא''ל.  ַעְזִריֵא''ל.  ַקְרׁשִ מֹו 
אֹוָתם  ְוָכל  ֲעִניֵא''ל.  מֹו  ׁשְ ַמֲעָרב  ַצד  ּלְ ׁשֶ ל  ְלּגַ ַהּגַ

ְלכָ  ֵהם  ׁשֶ ָהַעּמּוִדים  ת  לֹׁשֶ ם ׁשְ ּלָ ּכֻ ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ל 
נֹוֵטל  ָהֶאְמַצע  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָלֶאְמַצע,  ִלים  ּכְ ִמְסּתַ

ִביל ָהֶאְמַצע.  ׁשְ ם נֹוְסִעים ּבִ  אֹוָתם, ְוֻכּלָ

  

ּה,  .531 ּבָ ִליָלן  ּכְ א  ּכֹּלָ א.  ּכֹּלָ ְלָטא ַעל  ׁשַ א,  ּדָ רּוָחא 
ְלָטא עַ  ּה. ַהאי ֵחיָוָתא, ׁשַ ְכָיין ְלַגּבָ א ִאְסּתַ ע  ּכֹּלָ ל ַאְרּבַ

ֲחָדא   א  ּלָ ְלּגַ ּגַ ְוַחד.  ְלָכל ַחד  ין  ּלִ ְלּגַ ּגַ ע  ְוַאְרּבַ ַאֲחָרִנין, 
ִאְסּתָ  ֲחָדא  א  ּלָ ְוַגְלּגַ ִמְזָרח.  ִלְסַטר  ֵכי  ִלְסַטר ִאְסּתָ ֵכי 

א  ּלָ ְוַגְלּגַ רֹום.  ּדָ ִלְסַטר  ֵכי  ִאְסּתָ ֲחָדא  א  ּלָ ְוַגְלּגַ ָצפֹון. 
וְ  ַמֲעָרב.  ִלְסַטר  ֵכי  ִאְסּתָ ְתַלת  ֲחָדא  ּבִ ְוַחד  ַחד  ָכל 

א  ּלָ ְלּגַ ֵמיּה. ּגַ ִלְסַטר ִמְזָרח. ַחִניֵא''ל ׁשְ א ּדְ ּלָ ְלּגַ ַסְמִכין. ּגַ
ׁשְ  יֵא''ל  ַקְרׁשִ ָצפֹון,  ִלְסַטר  ִלְסַטר ּדְ ּדְ א  ּלָ ְלּגַ ּגַ ֵמיּה. 

ַמֲעָרב,  ִלְסַטר  ּדְ א  ּלָ ְלּגַ ּגַ ֵמיּה.  ׁשְ ַעְזִריֵא''ל  רֹום,  ּדָ
וְ  ֵמיּה.  ׁשְ ַחד  ָעִניֵא''ל  ְלָכל  ִאיּנּון  ּדְ ַסְמִכין  ַלת  ּתְ ִאיּנּון 

ֶאְמָצִעיָתא   ּדְ ִגין  ּבְ ְלֶאְמָצִעיָתא.  ְכָיין  ִאְסּתַ הּו  ּלְ ּכֻ ְוַחד, 
ֶאְמָצִעיָתא.  ִאיהּו ָנִטיל לֹון, ִגיֵניּה ּדְ הּו ַנְטלּו ּבְ  ְוֻכּלְ

ים  .532 ְמֻמּנִ ם  ּלָ ּכֻ ֶאְמַצע,  ּבָ עֹוְמִדים  ׁשֶ ֵאּלּו 
יָרה. וְ  ִ ׁשּ עֹוֶלה ּבַ יָרה, ׁשֶ ל ַהיִָּמין אֹוְמִרים ׁשִ ֵאּלּו ׁשֶ

ל  ׁשֶ ְוֵאּלּו  ָקדֹוׁש.  ְואֹוְמִרים  ְלַמְעָלה  ָהָרצֹון 
וְ  יָרה,  ׁשִ אֹוְמִרים  ֹמאל  ְ ְלַמְעָלה  ַהׂשּ ָהָרצֹון  עֹוֶלה 

ה.  ְלַמּטָ ּוָברּוְך  ְלַמְעָלה,  ָקדֹוׁש  רּוְך.  ּבָ ְואֹוְמִרים 
עֹוְמִדים ְלַמְעָלה לְ  ה  ֵאּלּו ׁשֶ ָ ַצד ָיִמין, לֹוְקִחים ְקֻדׁשּ

ׁש   יֹּוְדִעים ְלַקּדֵ ָכל אֹוָתם ׁשֶ ה ּבְ ָ ְקֻדׁשּ ִרים ּבִ ּוִמְתַחּבְ
הַ  סֹוד  ל  ׁשֶ חּוד  יִּ ּבַ ִרּבֹוָנם  ְוֵאּלּו  ֶאת  ָחְכָמה. 

ִרים  ּוִמְתַחּבְ ה,  ָ ְקֻדׁשּ נֹוְטִלים  ֹמאל,  ׂשְ ּבִ עֹוְמִדים  ׁשֶ
ְלַקּדֵ  יֹוְדִעים  ּלֹא  ׁשֶ אֹוָתם  ָכל  ִרּבֹוָנם ּבְ ֶאת  ׁש 

ֶאָחד   ִיחּוד  ּבְ ה  ֵאּלֶ ּבְ ה  ֵאּלֶ לּוִלים  ּכְ ם  ְוֻכּלָ ָראּוי.  ּכָ
ים ֶקשֶׁ  ם ַנֲעׂשִ ּלָ ּכֻ ִרים ֶזה ִעם ֶזה, ַעד ׁשֶ ר ֶאָחד ְוִנְקׁשָ

ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ אֹוָתם  ִעם  ִרים  ְ ּוִמְתַקׁשּ ַאַחת,  ְורּוַח 
ֵלל ֶזה ִעם ֶזה.  ִלְהיֹות ַהּכֹל ֶאָחד ּוְלִהּכָ

  

ְמָמָנן  .532 הּו  ּלְ ּכֻ ֶאְמָצִעיָתא,  ּבְ ַקְייֵמי  ּדְ ין  ִאּלֵ
ָקא   ַסּלְ ּדְ יָרָתא,  ׁשִ ָאְמֵרי  יִמיָנא  ּדִ ין  ְוִאּלֵ יָרָתא.  ׁשִ ּבְ

ָמאָלא ָאְמֵרי ְרעּוָתא ְלֵעי ׂשְ ין ּדִ א, ְוָאְמֵרי ָקדֹוׁש. ְוִאּלֵ ּלָ
רּוְך. ָק  א, ְוַאְמֵרי ּבָ יָרָתא, ְוַסְלֵקי ְרעּוָתא ְלֵעיּלָ דֹוׁש  ׁשִ

ִלְסַטר  א  ְלֵעיּלָ ַקְייֵמי  ּדְ ין  ִאּלֵ א.  ְלַתּתָ ּוָברּוְך  א,  ְלֵעיּלָ
בְּ  ה,  ָ ְקדּוׁשּ ּבִ ָראן  ּוִמְתַחּבְ ה,  ָ ְקדּוׁשּ ַנְטֵלי  ָכל  ְיִמיָנא, 

ָרָזא   ּבְ ִיחּוָדא  ּבְ ְלָמאֵריהֹון,  א  ׁשָ ְלַקּדְ ַיְדֵעי  ּדְ ִאיּנּון 
ָמאלָ  ׂשְ ּבִ ַקְייֵמי  ּדְ ין  ְוִאּלֵ ָחְכְמָתא.  ה, ּדְ ָ ְקדּוׁשּ ַנְטֵלי  א, 

א ְלָמאֵריהֹון  ׁשָ ָלא ַיְדֵעי ְלַקּדְ ָכל ִאיּנּון ּדְ ָראן ּבְ ּוִמְתַחּבְ
ִאלֵּ  ִליָלן  ּכְ הּו  ְוֻכּלְ ֵיאֹות.  ְדָקא  ִיחּוָדא  ּכַ ּבְ ין  ִאּלֵ ּבְ ין 

ִאְתָעִבידּו   הּו  ֻכּלְ ּדְ ַעד  ָדא,  ּבְ א  ּדָ ָראן  ְ ּוִמְתַקׁשּ ֲחָדא, 
ְורּוחָ  ֲחָדא,  ּוָרא  ִאיּנּון ִקׁשּ ּבְ ָרן  ְ ּוִמְתַקׁשּ ֲחָדא,  א 

ָדא.  א ּבְ ָלא ּדָ ּלְ א ַחד, ְלִאְתּכַ א, ְלֶמֱהִוי ּכֹּלָ ְלֵעיּלָ  ּדִ
יֹוְנִקים .533 ַהזֶּה  קֹום  ֲעֵלי    ֵמַהּמָ ּבַ אֹוָתם  ל  ּכָ

סֹוד   ּבְ אֹו  ַמְרֶאה  ּבְ ָלַדַעת  עֹוְמִדים  ׁשֶ ַהָחְכָמה  ל ִאיּנּון ָמאֵרי .533   ַיְנֵקי ּכָ א,  ָחְכְמָתא, ֵמֲאָתר ּדָ הֹון ּדְ
ע ַקְייָמן ְלִמְנּדַ ַמְרֶאה,  (וישב קנ''א ע''ב, רנ''ז ע''ב) ּדְ ּבְ
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ִביִאים יֹוְנִקים   ּנְ ּום ׁשֶ ִמְלַמְעָלה, ּוַבֲעֵלי ַהֲחלֹום, ִמׁשּ
ר   ְתַחּבֵ ּמִ ּוְכׁשֶ אן.  ִמּכָ יֹוְנִקים  ְרֶאה  ַהּמַ אֹו  ַהֲחלֹום 

ֶאָחד, ר  ֶקׁשֶ ּבְ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ ֶזה  ֲאַזי   ָמקֹום 
ר ֶאָחד.  ֶקׁשֶ ה ּבְ ּטָ ְעָלה ּוִמּמַ ִביִאים יֹוְנִקים ִמּמַ  ַהּנְ

ָרָזא ע''ב,   (תיקון י''א ע''ב, כ''א, רנ''ח ע''א, ע''א אֹו ּבְ
ע''א) א.   רס''ב  ִמְלֵעיּלָ ַיְנֵקי  ְנִביִאים  ּדִ ִגין  ּבְ ֶחְלָמא,  ּדְ

ַמְרֶאה, יַ  ֶחְלָמא, אֹו ּדְ ין ָמאֵרי ּדְ ְנֵקי ֵמָהָכא. ְוַכד  ְוִאּלֵ
ּוָרא  ִקׁשּ ּבְ א  ְלֵעיּלָ ּדִ ַאְתָרא  ּבְ א  ּדָ ַאְתָרא  ָרא  ִמְתַחּבְ

ּוִמּתַ  א  ַיְנֵקי ֵמֵעיּלָ ְנִביִאים,  ֵדין  ּוָרא ֲחָדא, ּכְ ִקׁשּ ּבְ א,  ּתָ
 . (דף רמ''ח ע''א) ֲחָדא.

ֵאין   .534 ׁשֶ ִדְבֵריֶהם,  ּבְ ל  ָמׁשָ יֵׁש  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ
ְמֻצחְ  ה,  ְנבּוָאָתם  ֹמׁשֶ ּבְ ָהָיה  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָראּוי  ּכָ ַצַחת 

אֹור  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ּכֹל.  ּבַ ְמֻצְחַצַחת  ָהְיָתה  בּוָאתֹו  ּנְ ׁשֶ
יֹוְצִאים   ָהאֹורֹות  ל  ּכָ ׁשֶ קֹום  ִמּמָ ִמְלַמְעָלה  יֹוֵצא 

ְלַד  יַע  ּוַמּגִ ּנּו,  ֶאת  ִמּמֶ יֹוֵנק  הּוא  ם  ָ ּוִמׁשּ תֹו,  ְרּגָ
ּלֹא ֶ ׁשּ ַמה  ּוֵמִאיר  ְלָכל    ְנבּוָאתֹו  ם,  ְלֻכּלָ ָאז  ָהָיה 

ֲעֵלי  ּבַ ַהֲחלֹום,  ֲעֵלי  ּבַ אֹוָתם  ִביִאים.  ַהּנְ ָאר  ׁשְ
ִלי ִחּבּור  ה ּבְ קֹום זֶה ְלַמּטָ ם יֹוְנִקים ִמּמָ ּלָ ְרֶאה, ּכֻ ַהּמַ

ה ַאֶחֶר  ל ַמְעָלה ַעל ְיֵדי ַדְרּגָ ה, ׁשֶ ּנָ ְחּתֹוָנה ִמּמֶ ת ּתַ
חּוץ. ִהיא ּבַ  ׁשֶ

  

אִ  .534 ְך,  ּכָ ַצְחְצָחא ּוְבִגין  ָלא  ּדְ ְייהּו,  ִמּלַ ּבְ ל  ָמׁשָ ית 
ה,  מֹׁשֶ ּבְ יּה  ּבֵ ֲהָוה  ּדְ ָמה  ּכְ ֵיאֹות,  ְדָקא  ּכְ ְנבּוַאְתהֹון 
ְנִהירּו ָנִפיק  ִגין ּדִ א. ּבְ כֹּלָ ְנבּוָאֵתיּה ּבְ ֲהָוה ִצְחצּוָחא ּבִ ּדְ

ּוָמָטא ֵמֵעי יּה,  ִמּנֵ ָנְפִקין  ְנהֹוִרין  ָכל  ּדְ ֵמֲאָתר  א,  ּלָ
י ָלא ֲהָוה ְלַדְרּגֵ ן ָיִניק ְנבּוָאֵתיּה, ְוָנִהיר, ַמה ּדְ ּמָ ּה, ּוִמּתַ

ָמאֵריהֹון   ִאיּנּון  ְנִביִאין.  ַאר  ׁשְ ְלָכל  א,  ְלכֹּלָ ֵדין  ּכְ
ּדָ  ֵמֲאָתר  ַיְנֵקי  הּו  ּלְ ּכֻ ַמְרֶאה,  ּדְ ָמאֵריהֹון  ֶחְלָמא,  א  ּדְ

ַדְרָגא   ּדְ ְיָדא  ַעל  א,  ְלֵעיּלָ ּדִ ִחּבּוָרא  ָלא  ּבְ א,  ְלַתּתָ
ִאיהּו ְלַבר.אַ  יּה ּדְ ָאה ִמיּנֵ ּתָ  ֲחָרא ּתַ

ַמְעָלה, לֹא  .535 ּלְ ִביִאים ׁשֶ ל ַהּנְ ה ׁשֶ ְרּגָ ּדַ מֹו ׁשֶ ּכְ
ה   ַדְרּגָ ְיֵדי  ַעל  ַרק  ִביִאים,  ַהּנְ אֹוָתּה  רֹוִאים  ָהיּו 

ךְ  ה. ּכָ ֶהם  ַאֶחֶרת ְלַמּטָ ּלָ ת ַהְיִניָקה ׁשֶ ְרּגַ ם ֵאּלּו, ּדַ ּגַ
ְר  ּדַ ּבַ ְלַמְעָלה  לֹא ִהיא  ֲאָבל  ַהזֹּו,  ְחּתֹוָנה  ַהּתַ ה  ּגָ

ה ִחיצֹוִנית ַאֶחֶרת,  א ַעל ְיֵדי ַדְרּגָ ִנְגְלָתה ָלֶהם ֶאּלָ
יֹּוֵצאת ֵמַהֵהיָכל  ּום ׁשֶ ה, ִמׁשּ ּנָ ִמּמֶ ְחּתֹוָנה  ּתַ ִהיא  ׁשֶ

ַהּדָ  יַע  ּוַמּגִ ַעל  ַהזֶּה,  עֹוֵמד  ׁשֶ ְמֻמּנֶה  אֹותֹו  ַעד  ָבר 
 ָ ּוִמׁשּ ַהזֶּה,  ַהֵהיָכל  ַער  ַחת  ׁשַ ּתַ ׁשֶ ְמֻמּנֶה  ְלאֹותֹו  ם 

ַעד ְוֵכן  ֶאת (ֻּכָּלם) ָידֹו,  ּנֹוְטִלים  ׁשֶ ֵהם  ה  ּמָ ּכַ ׁשֶ  ,
יַע   ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ ְוָלֵכן,  ִעּמֹו.  ּוִמְתָעְרִבים  ָבר  ַהּדָ אֹותֹו 

ֵהם שֶׁ  ה  ּמָ ּכַ ָלָאָדם,  ָבר  ְוָלֵכן ַהּדָ ִעּמֹו,  ְתָעְרִבים  ּמִ
ָראּוי. ָבר לֹא ְמֻצְחָצח ּכָ  ַהּדָ

  

א, ָלא ֲהוֹו ָחָמאן  .535 ְלֵעיּלָ ְנִביִאים ּדִ ַדְרָגא ּדִ ָמה ּדְ ּכְ
ָאה. ָהִכי   ּתָ ַדְרָגא ַאֲחָרא ּתַ ר ַעל ְיָדא ּדְ ֵליּה ְנִביִאים, ּבַ

יְלהֹון ִאיהוּ  ְיִניקּו ּדִ ּדִ א  ְרּגָ ּדַ ין,  ַהאי ָנֵמי ִאּלֵ א, ּבְ  ְלֵעיּלָ
ְלָיא לוֹ  ָאה, ֲאָבל ָלא ִאְתּגַ ּתָ א ּתַ ְרּגָ א ַעל ְיָדא  ּדַ ן, ֶאּלָ

ִגין   ּבְ יּה,  ִמּנֵ ָאה  ּתָ ּתַ ִאיהּו  ּדְ ְלַבר,  ַאֲחָרא  ַדְרָגא  ּדְ
ה ַעד ַההּוא ְמָמָנא  ָנְפָקא ֵמַהאי ֵהיָכָלא, ּוָמָטא ִמּלָ ּדְ

א ּדָ ֵהיָכָלא  ּדְ ְרָעא  ּתַ ַעל  יָמא  ַקּיְ ְלַההּוא ּדְ ן  ּמָ ּוִמּתַ  ,
ְתחֹות ְיֵדיּה, ְוֵכן ַעד ה ִאיּנּון  הו)(ס''א כל ְמָמָנא ּדִ ַכּמָ ּדְ

ד   ּכַ א  ּדָ ְוַעל  ֲהָדּה.  ּבַ ְוִאְתָעְרבּו  ה,  ִמּלָ ַהִהיא  ַנְטֵלי  ּדְ
ֲהָדּה,  ִאְתַעְרֵבי ּבַ ָמה ִאיּנּון ּדְ ַבר ָנׁש, ּכַ יּה ּדְ ָמָטא ְלַגּבֵ

א ָלא ַצְחְצָחא ִמ  ְדָקא ֵיאֹות. ְוַעל ּדָ ה ּכַ  ּלָ
לְ  .536 ַהּגַ ַעת  ַאְרּבַ ִרים  ְתַחּבְ ּמִ ׁשֶ לּו  ּכְ ַהּלָ ים  ּלִ ּגַ

ִנְקָרִאים  ם  ּלָ ּכֻ ֲאַזי  ֶאְמַצע,  ּבָ ׁשֶ ָעה  ָהַאְרּבָ אֹוָתם  ּבְ
ְך ַהַחיָּה ַהזֹּו  ּום ּכָ ְרֶאה. ּוִמׁשּ ֲעֵלי ַהּמַ ֲחמּודֹות. ְוֵהם ּבַ

ּומִ  ֲעֵליֶהם,  ׁשֹוֶלֶטת  ָאַמְרנּו  ִנְקָרא ׁשֶ ְך  ּכָ ּום  ׁשּ
תּוב ּכָ ׁשֶ ֲחמּודֹות,  ִאיׁש  ִניֵּאל  י  ט)(דניאל   ּדָ ּכִ

אֹוָתם   ֵרי  ַאׁשְ ָראּוי.  ּכָ סֹוד  ְוַהּכֹל  ה.  ָאּתָ ֲחמּודֹות 

  

ִרי .536 ד ִמְתַחּבְ ע ִאיּנּון ּכַ ַאְרּבַ ין, ּבְ ּלִ ְלּגַ ע ּגַ ין ַאְרּבַ ן ִאּלֵ
ֶאְמצָ  ּבְ י  ְוִאיּנּון ּדִ ֲחמּודֹות.  ִאְקרּון  הּו  ּלְ ּכֻ ֵדין  ּכְ ִעיָתא, 

ַקאְמָרן,   ְך, ַהאי ֵחיָוָתא ּדְ ַמְרֶאה. ּוְבִגין ּכָ ָמאִריהֹון, ּדְ
ִאיׁש   ִניֵאל,  ּדָ ִאְקֵרי  ְך,  ּכָ ּוְבִגין  ָעַלְייהּו.  ְלָטא  ׁשַ

יב,חֲ  ְכּתִ א  (דניאל ט) מּודֹות. ּדִ ה. ְוכֹּלָ י ֲחמּודֹות ָאּתָ ּכִ
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ֶדֶרְך ָהֱאֶמת   ַהיֹּוְדִעים ֶאת סֹודֹות ִרּבֹוָנם ָלֶלֶכת ּבְ
א.  עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ  ּבָ

ָמאֵריהֹון,  ָרזָ  ַיְדִעין ָרֵזי ּדְ ִאין ִאיּנּון ּדְ ְדָקא ֵיאֹות. ַזּכָ א ּכְ
ָאֵתי.  ין ּוְבָעְלָמא ּדְ ָעְלָמא ּדֵ אַֹרח ְקׁשֹוט, ּבְ  ְלֵמיַהְך ּבְ

ֵהיָכל  .537 הּוא  ַהזֶּה  ַהֵהיָכל  י,  ִליׁשִ ְ ַהׁשּ ַהֵהיָכל 
ל ַהּקֹוְדִמים ַהלָּ  אֹור ֶעְליֹון יֹוֵתר ַעל ּכָ עֹוֵמד ּבְ לּו. ׁשֶ

ְלַצד   ֶאָחד  ְפָתִחים;  ָעה  ַאְרּבָ ַקיִָּמים  ַהזֶּה  ֵהיָכל  ּבַ
רֹום, ְוֶאָחד ְלַצד ִמְזָרח, ְוֶאָחד ְלַצד ָצפֹון, ְוֶאָחד   ּדָ

בְּ  ַמֲעָרב.  ֶאָחד, ְלַצד  ְמֻמּנֶה  יֵׁש  ּוֶפַתח  ַתח  ּפֶ ָכל 
ַתח ּוֶפַתח.  ל ּפֶ עֹוֵמד ְמֻמּנֶה ַעל ּכָ  ׁשֶ

  

ִליָתאָ  .537 יָמא ֵהיָכָלא ּתְ ַקּיְ א, ֵהיָכָלא ּדְ ה. ֵהיָכָלא ּדָ
ֵהיָכָלא  ין ַקְדָמֵאי. ּבְ ל ִאּלֵ ָאה, ַיִתיר ַעל ּכָ ְנִהירּו ִעּלָ ּבִ
ְוַחד   רֹום,  ּדָ ִלְסַטר  ַחד  ְתִחין,  ּפִ ע  ַאְרּבַ ַקְייִמין  א  ּדָ
ַמֲעָרב.  ִלְסַטר  ְוַחד  ָצפֹון,  ִלְסַטר  ְוַחד  ִמְזָרח,  ִלְסַטר 

כָ  ְתָחא ּוִפְתחָ ּבְ יָמא ְמָמָנא ל ּפִ ַקּיְ א ִאית ְמָמָנא ֲחָדא, ּדְ
ְתָחא ּוִפְתָחא.  ל ּפִ  ַעל ּכָ

עֹוֵמד ּבֹו ְמֻמּנֶה  .538 ַתח ׁשֶ ַתח ָהִראׁשֹון, ֶזה ּפֶ ַהּפֶ
ל אֹוָתם  יֵא''ל, ְוהּוא ׁשֹוֵלט ַעל ּכָ מֹו ַמְלּכִ ְ ׁשּ ֶאָחד ׁשֶ

ינוֹ  ית ּדִ יֹּוְצִאים ִמּבֵ ָתִקים ׁשֶ ֶלְך ָלד  ּפְ ל ַהּמֶ ּון ֶאת ׁשֶ
ֶּפֶתק) ָהעֹוָלם. ַהְמֻמּנֶה  (ְּבאֹותֹו  הּוא  זֶּה  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

ַחת  ּתַ סֹוְפִרים  ֵני  ּוׁשְ ָתִקים,  ַהּפְ אֹוָתם  ּבְ יַח  ּגִ ְלַהׁשְ
ֹמאל.  ְ  ָידֹו, ֶאָחד ִמיִָּמין ְוֶאָחד ִמׂשּ

  

יּה   .538 ּבֵ יָמא  ַקּיְ ּדְ ְתָחא  ּפִ א  ּדָ ַקְדָמָאה,  ְתָחא  ַחד  ּפִ
ל ִאיּנּון ְמָמָנא, ַמְלכִּ  יָטא ַעל ּכָ ּלִ ֵמיּה. ְוִאיהּו ׁשַ יֵא''ל ׁשְ

ָנא   ְלִאְתּדְ א,  ַמְלּכָ ּדְ יָנא  ּדִ י  ִמּבֵ ַנְפֵקי  ּדְ ְתִקין,  ּפִ
פתקא) ָעְלָמא. ְמָמָנא  (בההוא  ִאיהּו  ַהאי  ּדְ ִגין  ּבְ

ּתְ  סֹוְפִרין  ּוְתֵרין  ְתִקין,  ּפִ ִאיּנּון  ּבְ הּו  ּבְ ָגָחא  חֹות  ְלַאׁשְ
ָמאָלא. ְיֵדיּה, ַחד ִמ  ְ  יִמיָנא ְוַחד ִמׂשּ

ֶטֶרם   .539 ְלַהְתִקין  ָתִקים  ַהּפְ ִתּקּוֵני  נּו  ִנּתְ ָלֶזה 
אֹותֹו  ִליֵדי  ְסרּו  ְוִיּמָ ַהחּוָצה  ַהזֶּה  ַער  ַ ֵמַהׁשּ יְֵּצאּו  ׁשֶ
ְמְסרּו   ּנִ ׁשֶ ַמן  ִמזְּ ֲהֵרי  ׁשֶ ֵהיָכל ָהִראׁשֹון.  ּבַ ׁשֶ ַהְמֻמּנֶה 

ַיד אֹותוֹ  הֵ   ּבְ ּבַ ׁשֶ ָיְצאּו  ַהְמֻמּנֶה  ֲהֵרי  ָהִראׁשֹון,  יָכל 
יָבם.  ם, ְוֵאין ְרׁשּות ַלֲהׁשִ ָ  ִמׁשּ

  

ְתִקין ְלַאְתְקָנא, ַעד ָלא  .539 ּקּוֵני ּפִ ְלַהאי, ִאְתְייִהיבּו ּתִ
ַההּוא  ּדְ יָדא  ּבִ ְוִיְתְמָסרּו  ְלַבר,  ְרָעא  ּתַ ֵמַהאי  ִיְפקּון 

ֵהיָכָלא ַקְדָמאָ  י ּבְ ְמנָ ְמָמָנא, ּדִ ָהא ִמּזִ ִאְתְמָסרּו ה. ּדְ א ּדְ
ַנְפֵקי  ְבֵהיָכָלא ַקְדָמָאה, ָהא  ּדִ ַההּוא ְמָמָנא  ּדְ יָדא  ּבִ

ן, ְוֵלית ְרׁשּו ְלָאָתָבא לֹון.  ִמַתּמָ
ָהַאֵחר   .540 ד  ַהּצַ ל  ׁשֶ ְמֻמּנֶה  ן  ּמֵ ִמְזּדַ ִמיָּד  ֲהֵרי  ׁשֶ

ּלֹא ׁשֶ יף,  ּקִ ַהּתַ ה  ׁשֶ ַהּקָ ין  ַהּדִ ַעל  ּבַ ֵמא  ְמַרֵחם,   ַהּטָ
מֹו   ִדיֵא''לּוׁשְ ַעל (וסהדיאל) ַסְנּגָ ְמֻמּנֶה  ְוהּוא   ,

ָהִראׁשֹון ַהֵהיָכל  ַער  ָהַאֵחר,  (ָהַאֵחר) ׁשַ ד  ּצַ ּבַ ׁשֶ
ים  ְמֻמּנִ ים  ַהֻחּקִ ׁשֹוְמֵרי  ֵהם  ה  ְוַכּמָ יִהּנֹם,  ּגֵ הּוא  ׁשֶ

ין. ִנים ַלֲעׂשֹות ּדִ עֹוָלם ּוְמזֻּמָ  ְלׁשֹוֵטט ּבָ
  

ִמיַּ  .540 ָהא  ְמָמָנאּדְ ִאְזָדַמן  ַאֲחָרא   ד  ִסְטָרא  ּדְ
ָלא ְמַרֵחם,  יָפא, ּדְ ּקִ ָיא ּתַ ִדיָנא ַקׁשְ ְמַסֲאָבא, ָמאֵריּה ּדְ

וסהדיאל) ְוַסְנַגִדיֵא''ל ַעל  (ס''א  ְמָמָנא  ְוִאיהּו  ֵמיּה,  ׁשְ
ַקְדָמָאה ֵהיָכָלא  ּדְ ְרָעא  ולא  ּתַ אחרא,  גריס  (ס''א 

קדמאה) ַאֲחָרא גריס  ִסְטָרא  ּבְ י  יִהנָּ ּדִ ּגֵ ִאיהּו  ּדְ ם, , 
ָעְלָמא,  ּבְ ְטָיא  ְלׁשַ ְמָמָנן  ִנימּוִסין  יִני  ְרּדִ ּגַ ִאיּנּון  ה  ְוַכּמָ

יָנא. ד ּדִ  ּוְזִמיִנין ְלֶמְעּבַ
ְלַעיֵּן   .541 ַהְמֻמּנֶה  אֹותֹו  עֹוֵמד  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ

ַחת  ּתַ עֹוְמִדים  ׁשֶ ַהּסֹוְפִרים  ֵני  ׁשְ ְואֹוָתם  ָתִקים,  ּפְ ּבַ
שִׁ ַהְמֻמנֶּ  ּמָ ׁשַ ַהזֶּה,  ֵאּלּו  ה  ְוָקמּוֵא''ל,  יֵא''ל 

ָתִקים, ְואֹותֹו ַהְמֻמּנֶה ֲעֵליֶהם  ן ַהּפְ ַהּסֹוְפִרים ְלַתּקֵ
ַהֵהיָכלֹות  אֹוָתם  ּבְ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ יֵא''ל.  ַמְלּכִ הּוא  ׁשֶ
ְידּוִעים,   ים  ְמֻמּנִ ִנְפְקדּו  ֵמא  ַהּטָ ָהַאֵחר  ד  ּצַ ּבַ ׁשֶ

  

ִפְתִקין,  .541 יָמא ַההּוא ְמָמָנא ְלַעְייָנא ּבְ ְך, ַקּיְ ּוְבִגין ּכַ
א,  ּדָ ְמָמָנא  חֹות  ּתְ ַקְייֵמי  ּדְ סֹוְפִרין  ֵרין  ּתְ ְוִאיּנּון 

ִאלֵּ  ְוָקמּוֵא''ל,  יֵא''ל  ׁשִ ּמָ ְתִקין, ׁשַ ּפִ ְלַאְתְקָנא  סֹוְפִרין  ין 
גִ  יֵא''ל. ּבְ ִאיהּו ַמְלּכִ ְבִאיּנּון ְוַההּוא ְמָמָנא ָעַלְייהּו ּדְ ין ּדִ

ְמָמָנן  ִקידּו  ִאְתּפְ ְמַסֲאָבא,  ַאֲחָרא  ְסַטר  ּבִ י  ּדִ ֵהיָכִלין 
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ַהלָּ  ים  ֵמַהְמֻמּנִ ֵהֶפְך  ֵהיָכלוֹ ּבְ ּבַ ׁשֶ ְוָכל  לּו  לּו,  ַהּלָ ת 
ם   ּלָ ּכֻ ם,  ָ ׁשּ ׁשֶ ים  ַהְמֻמּנִ אֹוָתם  ְוָכל  רּוחֹות  אֹוָתן 

 ְלָהַרע.
ין, ְוָכל   ֵהיָכִלין ִאּלֵ י ּבְ ין ְמָמָנן ּדִ ִהּפּוָכא ֵמִאּלֵ ְיִדיָעאן, ּבְ

א.ִאינּ  הּו ְלַאְבָאׁשָ ּלְ ן, ּכֻ ַתּמָ  ּון רּוִחין ְוָכל ִאיּנּון ְמָמָנן, ּדְ

הַ  .542 ּוְרֵאה,  ִדיֵא''לּבֹא  ְנּגָ ַהזֶּה,  (סעדיאל) ּסַ
עֹוֵמד  ׁשֶ ַהְמֻמּנֶה  אֹותֹו  ל  ׁשֶ ד  ִמּצַ ֶתק,  ּפֶ ּנֹוֵטל  ׁשֶ ּכְ
ָכה,   ַתח ֶאָחד ְלַצד ַהֲחׁשֵ ַתח ָהִראׁשֹון, ּפֹוֵתַח ּפֶ ַלּפֶ

נִּ  ּוְרָבבֹות ׁשֶ ֶאֶלף  ים  ְמֻמּנִ ם  ְוׁשָ ַחת,  ׁשַ ֵאר  ּבְ ְקָרא 
ָתִקים, ַהּפְ אֹוָתם  ִלּטֹל  ִנים  ַהזֶּה    ְמזֻּמָ ְוַהְמֻמּנֶה 

ׁשֹוְטִרים   ה  ְוַכּמָ רֹוִזים,  ַהּכָ יֹוְצִאים  ְוָאז  ֲעֵליֶהם. 
ן  ּכֵ ְוַעל  ָלם.  ִנׁשְ ין  ַהּדִ ְואֹותֹו  עֹוָלם,  ּבָ ְמׁשֹוְטִטים 

עוֹ  ַהזֶּה  ּוְלַהְתִקין  ַהְמֻמּנֶה  ָתִקים  ּפְ ּבַ ְלַעיֵּן  ֵמד 
הַ  ַתח  ֵמַהּפֶ יְֵּצאּו  ׁשֶ ֶטֶרם  ָתִקים  ַהּפְ זֶּה,  ַהְנָהגֹות 

רֹום. ַתח ַהּדָ ַתח ַהזֶּה הּוא ּפֶ  ְוַהּפֶ

  

ַסְנַגִדיֵא''ל .542 ַהאי  ֲחֵזי,  א  סהדיאל) ּתָ ד   (ס''א  ּכַ
ימָ  ַקּיְ ּדְ ְמָמָנא  ַההּוא  ּדְ ְטָרא  ִמּסִ ְתָקא,  ּפִ א ָנִטיל 

ְלִסְטָרא  ְתָחא,  ּפִ ַחד  ַתח  ּפָ ַקְדָמָאה,  ְלִפְתָחא 
ן ְמָמָנן ֶאֶלף ְוִרְבָבן  ַחת, ְוַתּמָ ֵאר ׁשַ ִאְקֵרי ּבְ ֲחׁשֹוָכא, ּדְ ּדַ

ְתִקין, ְוַהאי ְמָמָנא ָעַלְייהּו.   ּוְכֵדין ְזִמיִנין ְלַנְטָלא ִאיּנּון ּפִ
ְטָיין ׁשַ יֵני  ְרּדִ ּגַ ה  ְוַכּמָ ָנְפִקין,  רמ''ח ( ָכרֹוִזין  דף 

א,  ע''ב) ּדָ ְוַעל  ִלים,  ּתְ ִאׁשְ יָנא  ּדִ ְוַההּוא  ָעְלָמא,  ּבְ
ִפְתִקין, ּוְלַאְתְקָנא ִנימּוֵסי   יָמא ְלַעְייָנא ּבְ א ַקּיְ ְמָמָנא ּדָ

ְתָחא, ְוַהאי פִּ  ְתִקין, ַעד ָלא ַנְפקּו ֵמַהאי ּפִ ְתָחא ִאיהּו ּפִ
ָדרֹום. ְתָחא ּדְ  ּפִ

זֶ  .543 ִני,  ֵ ַהׁשּ ַתח  ּוָמֶות ַהּפֶ ים  ַחיִּ ׁשֶ ַתח  ּפֶ הּו 
ַתח ַהזֶּה חֹוְתִמים ֲחִתימֹות  ַהּפֶ ּום ׁשֶ לּוִיים ּבֹו, ִמׁשּ ּתְ
ָראּוי,  ָתִקים ִנְתְקנּו ּכָ ַהּפְ יָון ׁשֶ ּכֵ ָתִקים. ׁשֶ ל ַהּפְ ל ּכָ ׁשֶ

 ְ ׁשּ ן, ׁשֶ ׁש ֶאָחד ְמזֻּמָ ּמָ ָתִקים ׁשַ ְזִריֵא''ל, ְונֹוֵטל ּפְ מֹו ּגַ
ִני הַ  ֵ ַתח ַהׁשּ ּפֶ ם חֹוְתִמים אֹותֹו.ּבַ  זֶּה, ְוׁשָ

  

ְלָיין  .543 ּתַ ּומֹוִתין  ין  ַחּיִ ּדְ ְתָחא  ּפִ א  ּדָ ְנָייָנא,  ּתִ ְתָחא  ּפִ
ְתִקין,  ָכל ּפִ ְתָחא, ַחְתִמין ַחִתיִמין ּדְ ַהאי ּפִ ִגין ּדְ יּה, ּבְ ּבֵ

ִפְת  ֵכיָון ּדְ ין,  ּדְ א ַזּמִ ָמׁשָ ְדָקא ֵיאֹות, ַחד ׁשַ ָקנּו ּכְ ִקין ִאּתְ
ְזִר  ְנָייָנא, ּגַ ּתִ ְתָחא  ּפִ ַהאי  ּבְ ְתִקין  ּפִ ְוָנִטיל  ֵמיּה,  ׁשְ יֵא''ל 

ן ַחְתִמין ְלהּו.   ְוַתּמָ
מֹו   .544 ַתח, ּוׁשְ ְמֻמּנֶה ֶאָחד עֹוֵמד ַעל אֹותֹו ַהּפֶ

עַ  ִנְקָרא  ּוֶפַתח  ַתח  ּפֶ ְוָכל  ם אֹותֹו ַעְזִריֵא''ל,  ׁשֵ ל 
ְלטֹונ ׁשִ ַחת  ּתַ ָעָליו.  ְפָקד  ּנִ ׁשֶ ָידֹו  ַהְמֻמּנֶה  ְוַתַחת  ֹו 

ים,  ׁשִ ּמָ ׁשַ ֵני  ׁשְ ַהזֶּה  ַהְמֻמּנֶה  ל  ׁשֶ
ָמם ְ ׁשּ ִמיִָּמין  (סטריה) ׁשֶ ֶאָחד  ָעִדיֵא''ל.  ָסנּוִריָּ''א 

ים.   לּוִיים ַהַחיִּ יִָּמין, ּבֹו ּתְ ּמִ ֹמאל. אֹותֹו ׁשֶ ְ ְוֶאָחד ִמׂשּ
ֵני ְואוֹ  ּוׁשְ ֶות.  ַהּמָ לּוי  ּתָ ּבֹו  ֹמאל,  ְ ַהׂשּ ל  ׁשֶ תֹו 

יֵדיֶהם  חֹוָתמוֹ  ּבִ ֶזה    -ת  ָמֶות.  ְוחֹוַתם  ים  ַחיִּ חֹוַתם 
 עֹוֵמד ְלַצד ֶזה, ְוֶזה עֹוֵמד ְלַצד ֶזה.

  

ְתָחא, ְוַעְזִריֵא''ל   .544 יָמא ַעל ַההּוא ּפִ ְמָמָנא ֲחָדא ַקּיְ
ְתָחא ּוִפְתָחא   ֵמיּה, ְוָכל ּפִ ַההּוא ׁשְ ָמא ּדְ ִאְתְקֵרי ַעל ׁשְ

ָדא ָעֵליהּ  ּקְ ִאְתּפַ חֹות ׁשּוְלָטֵניּה, ְמָמָנא ּדְ . ַהאי ְמָמָנא ּתְ
ָמהֹון ׁשְ י  ּדִ ין  ׁשִ ּמָ ׁשַ ֵרין  ּתְ ְיֵדיּה,  (ס''א  ּוְתחֹות 

ְוַחד   סטרי''ה) ִמיִמיָנא  ַחד  ָעִדיֵא''ל.  ''א,  ָסנּוִרּיָ
ּתַ  יּה  ּבֵ ִמיִמיָנא,  ַההּוא  ָמאָלא.  ְ ְוַההּוא ִמׂשּ ין.  ַחּיִ ְלָיין 

ְלָיא מֹותָ  יּה ּתַ ָמאָלא, ּבֵ ׂשְ יַדְייהּו, ּדִ א. ּוְתֵרין חֹוָתִמין ּבִ
א, ְוָדא   א ָקִאים ְלִסְטָרא ּדָ ים ְוחֹוָתם ָמֶות. ּדָ חֹוָתם ַחּיִ

א.   ָקִאים ְלִסְטָרא ּדָ
ּוִביֵמי  .545 ָנה,  ָ ַהׁשּ ְימֹות  ל  ּכָ ַהזֶּה ָסתּום  ַתח  ַהּפֶ

ת וּ  ּבָ אֹותֹו  ׁשַ ים ּבְ ח, ְלַהְראֹות ַחיִּ ִביֵמי ַהֹחֶדׁש ִנְפּתָ
ְוחֶֹדׁש  ַהחֹוָת  ת  ּבָ ַ ׁשּ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ים,  ַחיִּ ּבֹו  לּוִיים  ּתְ ׁשֶ ם 

ים. ֶהם חֹוַתם ַהַחיִּ  ִמְתַקיֵּם ּבָ
  

ּוְביֹוָמא  .545 א,  ּתָ ׁשַ יֹוֵמי  ל  ּכָ ָסִתים  ְתָחא  ּפִ ַהאי 
ים  ַחּיִ ְלַאֲחָזָאה  ַתח,  ִאְתּפְ א  ָחְדׁשָ ּדְ ּוְביֹוֵמי  ְבָתא,  ׁשַ ּדְ

ַתְלָיין ּדְ חֹוָתָמא,  ַההּוא  ת    ּבְ ּבָ ׁשַ ּדְ ִגין  ּבְ ים,  ַחּיִ יּה  ּבֵ
הּו.  ים ּבְ ים ִאְתְקּיָ ַחּיִ  ְוחֶֹדׁש חֹוָתָמא ּדְ
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ַהכִּ  .546 עֹוְמִדים  ּוְביֹום  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ׁשֶ ּפּוִרים, 
ִרּבֹוָנם,   ֲעבֹוַדת  ּבַ ִלים  ּדְ ּתַ ּוִמׁשְ ׁשֹות  ּוַבּקָ ְתִפּלֹות  ּבִ

ְנָחה ַהּמִ ַעת  ׁשְ ַעד  ָסתּום,  ַתח  ַהּפֶ יָון אֹותֹו  ּכֵ  .
ין  ַהּדִ ית  ּבֵ קֹום  ִמּמְ ַהזֹּו,  ְנָחה  ַהּמִ ת  ִפּלַ ּתְ עֹוֶבֶרת  ׁשֶ

יֹוֵצא   כּות  ַהזְּ ֵהיַכל  ל  ַהזֶּה ׁשֶ ַתח  ְוַהּפֶ ֶאָחד,  ֲאִויר 
עֹוֵמד,   ַהזֶּה  ַהֵהיָכל  ל  ׁשֶ ַהזֶּה  ְוַהְמֻמּנֶה  ח,  ִנְפּתָ

מֹ  ְ ים, ֶאָחד ִמיִָּמין ְוֶאָחד ִמׂשּ ׁשִ ּמָ ֵני ׁשַ אל,  ְואֹוָתם ׁשְ
ְתֵקי  ּפִ ְוָכל  יֵדיֶהם  ּבִ ֶות  ְוַהּמָ ים  ַהַחיִּ ְוחֹוְתמֹות 

חֹוְתִמים   ְוָאז  ִלְפֵניֶהם,  ֵהן הֵ   -ָהעֹוָלם  ים  ְלַחיִּ ן 
ְזָרח.  ַתח ַהּמִ  ְלָמֶות. ְוֶזהּו ּפֶ

  

ְצלֹוִתין  .546 הּו ַקְייֵמי ּבִ ּלְ ָרֵאל ּכֻ ִיׂשְ ִכּפּוֵרי, ּדְ יֹוָמא ּדְ ּבְ
ּתַ  ּוִמׁשְ ָסִתים ּוָבעּוִתין,  ָמאֵריהֹון,  ּדְ פּוְלָחָנא  ּבְ ֵלי  ּדְ

יָון ּכֵ ִמְנָחה.  ּדְ ְצלֹוָתא  ּדִ ֲעָתא  ׁשַ ַעד  ְתָחא,  ּפִ  ַההּוא 
יָנא  ּדִ י  ּבֵ ֵמֲאָתר  ִמְנָחה,  ּדְ ְצלֹוָתא  ַהאי  ַאְעַבר  ּדְ
א   ּדָ ּוִפְתָחא  ָנְפָקא,  ֲאִויָרא  ַחד  ְזכּוָתא,  ּדִ ֵהיָכָלא  ּדְ

הֵ  ַתח, ְוַהאי ְמָמָנא ּדְ ֵרין  ִאְתּפְ יָמא, ְוִאיּנּון ּתְ א ַקּיְ יָכָלא ּדָ
חַ  ּדְ ְוחֹוָתֵמי  ָמאָלא,  ְ ִמׂשּ ְוַחד  ִמיִמיָנא  ַחד  ין  ׁשִ ּמָ ים ׁשַ ּיִ

ּוְכֵדין  ְייהּו,  ַקּמַ ָעְלָמא  ּדְ ְתִקין  ּפִ ְוָכל  יַדְייהּו,  ּבִ ּומֹוָתא 
ִמְזָרח. ְתָחא ּדְ ים ֵהן ַלָמֶות. ְוָדא הּוא ּפִ  ַאְחִתימּו ֵהן ַלַחּיִ

ִקיּּום  .547 ּבְ עֹוֵמד  ׁשֶ ַתח  ּפֶ ֶזהּו  י,  ִליׁשִ ְ ַהׁשּ ַתח  ַהּפֶ
ּדִ  ֲעֵליֶהם  יֲַּעֹבר  ׁשֶ אֹוָתם  ל  ּכָ ין  ָלַדַעת  ּבֵ ין, 

ּלֹא   ׁשֶ ין  ּדִ ְלעִֹני.  ין  ּבֵ ְלַמְכאֹוִבים,  ין  ּבֵ ְלַמֲחלֹות, 
ין   ַתח ַהזֶּה ָסגּור, ָאז ַהּדִ ַער ַהּפֶ ַ ׁשּ ׁשֶ עֹוֵבר ְלָמֶות. ּכְ

ם ַעל   כַֹח  ִנְרׁשָ יִבים אֹותֹו, ַרק ּבְ ּלֹא ְמׁשִ ָהָאָדם, ׁשֶ
תּוב ּכָ ֵלָמה, ׁשֶ ה ֲחָזָקה ּוְתׁשּוָבה ׁשְ ִפּלָ ל ּתְ (איוב   ׁשֶ

ֵתַח.  יב)  ִיְסּגֹר ַעל ִאיׁש ְולֹא ִיּפָ

  

ִקּיּוָמא,  .547 יָמא ּבְ ַקּיְ ּדְ ְתָחא  א ּפִ ִליָתָאה, ּדָ ְתָחא ּתְ ּפִ
ינָ  י ּדִ ל ִאיּנּון ּדִ ע ּכָ ין ְלַמְרִעין,  ְלִמְנּדַ א ַיְעַבר ָעַלְייהּו, ּבֵ

ימָ  ַקּיְ ָלא  ּדְ יָנא  ּדִ נּו.  ְלִמְסּכְ ין  ּבֵ ְלַמְכאֹוִבין,  ין  א ּבֵ
יָנא  ּדִ ֵדין  ּכְ ָסִגיר,  א  ּדָ ִפְתָחא  ּדְ ְרָעא  ּתַ ד  ּכַ ְלמֹוָתא. 
ֵחיָלא  ר ּבְ ְייִבין ֵליּה, ּבַ ָלא ּתַ ר ָנׁש, ּדְ ים ַעל ּבַ ִאְתְרׁשִ

י ּקִ ּתַ ְצלֹוָתא  ְכִתיבּדִ ּדִ ִלים.  ׁשְ ְוִתיּוְבָתא  (איוב   ָפא, 
ֵתַח. יב)  ִיְסּגֹור ַעל ִאיׁש ְולא ִיּפָ

מֹו  .548 ּוׁשְ ַהזֶּה,  ַתח  ַהּפֶ ַעל  עֹוֵמד  ֶאָחד  ְמֻמּנֶה 
ִלְסּגֹר  ֵדי  ּכְ ַהזֶּה  ַתח  ְוֶזה ְמֻמּנֶה ַעל ַהּפֶ ַקְפִציֵא''ל, 

ָראּוי לְ  ַתח ַהזֶּה ַעל אֹותֹו ָהָאָדם ׁשֶ ֵהָעֵנׁש,  ֶאת ַהּפֶ
ִלְפֵני  יָּׁשּוב  ׁשֶ ַעד  ה  ְתִפּלָ ּבִ ל  ִיְתַקּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ

 ִרּבֹונֹו.

  

ְוַקְפִציֵא''ל   .548 א,  ּדָ ְתָחא  ּפִ ַעל  יָמא  ַקּיְ ְמָמָנא  ַחד 
ִגין ְלַסְגָרא ַהאי  א, ּבְ ְתָחא ּדָ ֵמיּה, ְוַהאי ְמָמָנא ַעל ּפִ ׁשְ

ִאְתָחזֵ  ר ָנׁש, ּדְ ְתָחא, ַעל ַההּוא ּבַ ִגין  ּפִ א, ּבְ ׁשָ י ְלִאְתַעּנְ
ֵיתּוב ְלָקֵמי ָמאֵריהּ  ְצלֹוָתא, ַעד ּדְ ל ּבִ ָלא ִיְתָקּבַ  .ּדְ

ּלֹא ָחְטאּו,  .549 ָבָניו ׁשֶ ין ּבְ ְגָזר ּדִ ּנִ ּוְבאֹותֹו ְזַמן ׁשֶ
ׁש   ּמָ ׁשַ ֶאָחד  ְמֻמּנֶה  ים,  ַטּנִ ַהּקְ ינֹוקֹות  ַהּתִ אֹוָתם  ּבְ

וְ  ִעיִריֵא''ל,  מֹו  ׁשְ ָידֹו,  ַחת  ְלַצד  ּתַ ּוַמְכִריז  יֹוֵצא 
רּוַח  ִהיא  ׁשֶ ַאַחת  רּוַח  ְתעֹוֶרֶרת  ּמִ ׁשֶ ַעד  ֹמאל,  ׂשְ

ל פְּ  ָר''א, ׁשֶ ָבָנה ְוִנְקָרא ַאְסּכָ ְפַגם ַהּלְ ְבָרא ּבִ ּנִ ָגם ׁשֶ
ה ְרּגָ ּדַ ַעל  עֹוֶמֶדת  ׁשֶ ָהרּוַח  ְרִביִעית  (ֶּפַתח) ְוזֹוִהי 

ְמָאה, ַהּטֻ ַצד  ּבְ ׁשֶ י  ִליׁשִ ְ ַהׁשּ ֵהיָכל  ַעל   ּבַ עֹוֵמד  ְוֶזה 
ה   ָ ִאׁשּ מֹו  ּכְ ינֹוקֹות  ַלּתִ ְוִנְרֶאה  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ַהֶהֶרג 

לֶ  ַגּדֶ ּמְ  ת ְיָלִדים ְואֹוֶחֶזת אֹוָתם ְוהֹוֶרֶגת אֹוָתם.ׁשֶ

  

ָלא ָחאבּו,  .549 ְבנֹוי ּדְ יָנא ּבִ ַזר ּדִ ִאְתּגְ ּוְבַההּוא ִזְמָנא ּדְ
ׁשַ  ְזִעיִרין, ַחד ְמָמָנא  ַרְבָיין  ִאיּנּון  ְיֵדיּה, ּבְ חֹות  א ּתְ ָמׁשָ

ַעד  ָמאָלא,  ׂשְ ִלְסַטר  ְוָכִריז  ְוָנַפק  ֵמיּה,  ׁשְ ִעיִריֵא''ל 
ימּו,ּדְ  ְפּגִ ּדִ רּוָחא  ִאיהּו  ּדְ רּוָחא,  ַחד  (רס''ד   ִאְתַער 

ָר''א,  ע''ב) ַאְסּכָ ְוִאְקֵרי  ִסיֲהָרא,  ּדְ ימּו  ְפּגִ ּבִ ֵרי  ִאְתּבְ
ּדַ  ַעל  יָמא  ַקּיְ ּדְ רּוָחא  ִאיהּו  (ס''א   ְרָגאְוַהאי 

ְסַטר  פתחא) ּבִ י  ּדִ ִליָתָאה,  ּתְ ֵהיָכָלא  ּבְ ְרִביָעָאה, 
ְוִיְתָחֵזי לֹון  ְלהֹון,  יָמא ַעל ִקּטּוָלא ּדִ ַקּיְ ְמַסֲאָבא, ְוָדא 
לֹון,  ַוֲאִחיַדת  ְלַרְבֵיי,  ְרִביַאת  ּדִ ָתא  ִאּתְ ּכְ ְלַרְבֵיי, 

 ְוַקְטַלת לֹון. 
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וְ  .550 עֹוָלה,  ָמה  ְנׁשָ אֹוָתּה  אֹוָתּה ְוָאז  אֹוֵחז 
ַעל ַהמְ  עֹוֵמד  ׁשֶ ַלְמֻמּנֶה  ּוַמֲעֶלה אֹוָתּה  ַהזֶּה,  ֻמּנֶה 

אֹוָתם  ל  ְמַגּדֵ ְמֻמּנֶה  ְואֹותֹו  ָהְרִביִעי,  ַהֵהיָכל 
ִלְפֵני  ְלֵהָראֹות  אֹוָתם  ּוַמֲעֶלה  ֶהם  ּבָ ַע  ֲעׁשֵ ּתַ ּוִמׁשְ
רֹאׁש   ּוְבָכל  ת,  ּבָ ְוׁשַ ת  ּבָ ׁשַ ָכל  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ֶלְך  ַהּמֶ

חֶֹדשׁ חֹ ְורֹאׁש  ְרִכים ֶדׁש  ּוִמְתּבָ ְלָפָניו  ְוִנְרִאים   ,
דֹוׁש   ֶהם ַהּקָ ל ּבָ ּכֵ ֹרֶגז ׁשֹוֵלט, ִמְסּתַ ָעה ׁשֶ ּנּו. ּוְבׁשָ ִמּמֶ

רּוְך הּוא ְוָחס ַעל ָהעֹוָלם.   ּבָ

  

ַהאי  .550 ָלּה  ְוָאִחיד  ָקא,  ַסּלְ ְמָתא,  ִנׁשְ ַהִהיא  ּוְכֵדין 
ַלְממָ  ָלּה  ָקא  ְוַסּלְ עַ ְמָמָנא,  יָמא  ַקּיְ ּדְ ֵהיָכָלא ָנא  ל 

הּו,  ע ּבְ ְעׁשַ ּתַ ָלא לֹון, ְוִאׁשְ ְרִביָעָאה, ְוַההּוא ְמָמָנא ְמַגּדְ
ת   ּבָ ָכל ׁשַ א, ּבְ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ְוָסִליק לֹון ְלִאְתֲחָזָאה ַקּמֵ
ת, ּוְבָכל ֵריׁש ַיְרָחא ְוֵריׁש ַיְרָחא, ְוִאְתָחזּון ָקֵמיּה,  ּבָ ְוׁשַ

ְרכוּ  יּה. ּוְבׁשַ ְוִאְתּבָ ל  ן ִמּנֵ ּכַ ְלָטא, ִאְסּתָ רּוְגָזא ׁשַ ֲעָתא ּדְ
יס ַעל ָעְלָמא. ִריְך הּוא, ְוָחּיִ א ּבְ הּו קּוְדׁשָ  ּבְ

ִנים,  .551 ִלימּו ׁשָ ּלֹא ִהׁשְ ינֹוקֹות ׁשֶ ְוָכל אֹוָתם ַהּתִ
ִנְמָסִרים  ם  ּלָ ּכֻ ֶאָחד,  ְויֹום  ִנים  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ לֹׁש  ׁשְ ַעד 

ֶזה ל  ׁשֶ ָידֹו  ֶעשְׂ ּבְ לֹׁש  ְ ִמׁשּ ִרים,  .  ֶעׂשְ ַעד  ִנים  ׁשָ ֵרה 
ְקֵראת  ּנִ ׁשֶ ַאֶחֶרת  רּוַח  ְיֵדי  ַעל  ִנְמָסִרים  ם  ּלָ ּכֻ

ָחשׁ  יֹּוֵצאת ֵמַהּנָ ֶהָעֹמק ַהזֶּה   (ֶהָעֹקם) ָאִגיִריסֹו''ן, ׁשֶ
ָהָרע.   יֵֶצר  ְוהּוא  ָהעֹוָלם,  ְלָכל  ָמֶות  ַרם  ּגָ ׁשֶ

ִנּדֹון ָוַמְעָלה,  ִנים  ׁשָ ִרים  ית    ֵמֶעׂשְ ִמּבֵ ין, ָהעֹוָלם  ּדִ
א, ּוַבֲחָטָאיו  ַעְצמֹו ּבָ ְקָרא ְזכּות, הּוא ּבְ ּנִ קֹום ׁשֶ ַהּמָ
ֶות.  הּוא ַמְלַאְך ַהּמָ ָחׁש ַהזֶּה ׁשֶ ַיד ַהּנָ  ִנּדֹון, ְוִנְמָסר ּבְ

  

ֵליָסר  .551 ִנין, ַעד ּתְ ִלימּו ׁשְ ָלא ַאׁשְ ְוָכל ִאיּנּון ַרְבָיין, ּדְ
ִנין ְויֹוָמא ַחד,   הּו ִאְתְמסָ ׁשְ ּלְ ַהאי,ּכֻ יָדא ּדְ (רס''ד   רּו ּבִ

ַעל  ע''ב) ִאְתְמָסרּו  הּו  ּלְ ּכֻ ִרין,  ֶעׂשְ ַעד  ִנין  ׁשְ ֵליַסר  ִמּתְ
ָנְפָקא ֵמַהאי  ִאְקֵרי ָאִגיְריסֹו''ן, ּדְ רּוָחא ַאֲחָרא, ּדְ ְיָדא ּדְ

עקימא) ָנָחׁש  ְלָכל   (ס''א  מֹוָתא  ָגִרים  ּדְ ֲעִמיָקא, 
ן  ֶצר ָהָרע. ֵמֶעׂשְ ָעְלָמא, ְוִאיהּו יֵ  א, ִאְתּדָ ִנין ּוְלֵעיּלָ ִרין ׁשְ

ַגְרֵמיּה  ִאְקֵרי ְזכּוָתא, ִאיהּו ּבְ יָנא, ֲאָתר ּדְ י ּדִ ר ָנׁש ִמּבֵ ּבַ
ִחְוָיא  ַהאי  ּדְ יָדא  ּבִ ְוִאְתְמָסר  ן,  ִאְתּדָ ּוְבחֹובֹוי  ָאָתא, 

ֶות.  ִאיהּו ַמְלָאְך ַהּמָ  ּדְ
ֵמֶעְׂשִרים .552 ֶׁשֲהֵרי  עַ   (ִמּׁשּום  ָוַמָּטה  ד  ָׁשָנה 

ָנָחׁש ְׁש�ׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים) עֹוֶמֶדת ּבֹו ּכְ , ָהרּוַח ַהזֹּו ׁשֶ
לֹא  י  ּכִ ָאַמְרנּו,  ׁשֶ ָאִגיִריסֹו''ן  ֶזה  ַאֲחָריו,  הֹוֶלֶכת 
ִסיָמן  ּבֹו  ְוָרָאה  ָראּוי,  ּכָ ָקָטן  יֶֶלד  ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ַמר  ִנׁשְ

בְּ  ִנְלַקח  ְוֶזה  ְך.  ּכָ ַאַחר  ֵגם  ּפָ יִּ ְועַ ׁשֶ ְרׁשּות,  ֶזה ִלי  ל 
תּוב ט. ְוסֹוד ֶזה   (משלי יג) ּכָ ּפָ לֹא ִמׁשְ ה ּבְ ְויֵׁש ִנְסּפֶ

ִנינּו, ְוׁשָ ְמֹאד.  טֹוב  ְוִהּנֵה  תּוב,  (בראשית   ּכָ
ים    -ְוִהּנֵה טֹוב ְמֹאד   א) ְקּדִ ּמַ ֶות, ׁשֶ ֶזה ַמְלַאְך ַהּמָ

ְוַהְמֻמּנֶה   ן.  ִמּכֵ ְלַאַחר  ֵגם  ּפָ יִּ ׁשֶ ֶטֶרם  ַהזֶּה אֹותֹו 
עַ  עֹוֵמד  ּוַמֲעֶלה ׁשֶ ָמתֹו  ִנׁשְ ַמְכִניס  ַהזֶּה  ַתח  ַהּפֶ ל 

 אֹוָתּה ְלַמְעָלה. 

  

תליסר   .552 עד  ולתתא,  שנין  מעשרין  דהא  (בגין 
יָמאשנין)  ַקּיְ ּדְ רּוָחא  ַהאי  ע''א) ,  רמ''ט  יּה  (דף  ּבֵ

גִ  ָקָאַמָרן. ּבְ א ָאִגיִריסֹו''ן ּדְ ָנָחׁש, ָאִזיל ֲאַבְתֵריּה, ּדָ ין  ּכְ
ִאְתְנִט  ָלא  ֵיאֹות.  ּדְ ְדָקא  ּכְ ִקיק  ּדָ ַרְבָיא  ֲהָוה  ד  ּכַ יר 

ָלא  ִגים ְלָבַתר. ְוַהאי ִאְתְנִטיל ּבְ ִיְתּפְ יּה ִסיַמן ּדְ ְוָחֵמי ּבֵ
ִתיב, ּכְ א  ּדָ ְוַעל  יג) ְרׁשּו,  לֹא  (משלי  ּבְ ה  ִנְסּפֶ ְוֵיׁש 

ִתיב ּכְ א  ּדָ ְוָרָזא  ט.  ּפָ א) ִמׁשְ טֹוב  (בראשית  ה  ְוִהּנֵ
ֶות, ְמ  ַהּמָ ַמְלָאְך  א  ּדָ ְמאֹד,  טֹוב  ה  ְוִהּנִ ְוָתֵניָנן,  אֹד, 

ְמָמָנא  ְוַהאי  ְלָבַתר.  ִגים  ִיְתּפְ ָלא  ַעד  ֵליּה  ַאְקִדים  ּדְ
וְ  ָמֵתיּה  ִנׁשְ ְתָחא, ָאִעיל  ּפִ ָקִאים ַעל ַהאי  ָלּה ּדְ ָקא  ַסּלְ

א.  ְלֵעיּלָ
ה ִנּדֹון ַעל חֲ  .553 ִנים ָוַמּטָ ֵרה ׁשָ לֹׁש ֶעׂשְ ְ ָטֵאי  ִמׁשּ

ְוָכל  ָאַמְרנּו.  ׁשֶ ַהזֶּה  ָרא  ָהַאְסּכָ ַיד  ּבְ ְוִנְמָסר  ָאִביו, 
ֵהֶפְך  ּבְ ֶזה  ֶזה.  ֵהיָכל  ֶנֶגד  ּכְ ֶזה  ֵהיָכל  ְוֶאָחד,  ֶאָחד 

ַתח הַ  ָאַמְרנּו, ְוַהּפֶ ִפי ׁשֶ  זֶּה הּוא ְלַצד ָצפֹון. ִמזֶּה, ּכְ
  

ן ַעל חֹובוֹ  .553 א, ִאְתּדָ ִנין ּוְלַתּתָ ֵליַסר ׁשְ ָאבֹוי, ִמּתְ י ּדְ
ַחד   ְוָכל  ָקָאַמָרן.  ּדְ ָרא  ַאְסּכָ ַהאי  ּדְ יָדא  ּבִ ְוִאְתְמָסר 
ִהּפּוָכא ִמן  א ּבְ א. ּדָ א ָלֳקֵבל ֵהיָכָלא ּדָ ְוַחד, ֵהיָכָלא ּדָ

ְתָחא ִאיהּו ִלְסַטר ָצפֹון.  ְדַקאְמָרן, ְוַהאי ּפִ א, ּכִ  ּדָ
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עֹוֵמד  .554 ַהזֶּה  ַתח  ַהּפֶ ָהְרִביִעי,  ַתח  ַהּפֶ
ַתח ַהזֶּה עֹוֵמד ִלְר  ּפֶ ַתח ָהְרפּוָאה. ּבַ פּוָאה, ְוִנְקָרא ּפֶ

ל  ּכָ ַעל  עֹוֵמד  ְוֶזה  ִדיֵא''ל,  ּפְ מֹו  ְ ׁשּ ׁשֶ ֶאָחד  ְמֻמּנֶה 
ל  ִפּלֹות ׁשֶ ל ָהעֹוָלם, ּוְלַהְכִניס ּתְ אֹוָתן ָהְרפּואֹות ׁשֶ

ֲעֵלי ּבַ אֹוָתם  ל  ְוֶזהּו   ּכָ ָוַצַער.  ּוַמֲחלֹות  ַמְכאֹוִבים 
לעֹוֶלה ִע  ִפּלֹות, ּוַמְכִניס אֹוָתן   (ְלָכל) ם ּכָ אֹוָתן ַהּתְ

רּוְך הּוא.  דֹוׁש ּבָ  ִלְפֵני ַהּקָ

  

ְלַאְסָווָתא,  .554 יָמא  ַקּיְ א  ּדָ ְתָחא  ּפִ ְרִביָעָאה,  ְתָחא  ּפִ
ַק  ְתָחא  ּפִ ַהאי  ּבְ ַאְסָווָתא,  ּדְ ְתָחא  ּפִ ַחד  ְוִאְקֵרי  יָמא  ּיְ

ָדיֵא''ל ׁשְ  (רנ''ב ע''א) ְמָמָנא, יָמא ַעל ּפְ ַקּיְ ֵמיּה. ְוַהאי 
ָכל   ּדְ ְצלֹוִתין  ּוְלַאֲעָלא  ָעְלָמא,  ּדְ ַאְסָווִתין  ִאיּנּון  ל  ּכָ
ִאיהּו  ְוַהאי  ְוַצְעִרין,  ּוַמְרִעין  ַמְכאֹוִבין  ּדְ ָמאֵרי  ִאיּנּון 

ָכל  ּבְ לכל) ָסִליק  ְצלֹוִתין (נ''א  ָקֵמי  ִאיּנּון  לֹון  ְוָאִעיל   ,
ִריְך הּוא. א ּבְ  קּוְדׁשָ

לג) ְוֶזהוּ  .555 י  (איוב  ִמּנִ ֶאָחד  ֵמִליץ  ַמְלָאְך 
אֹותֹו   ּבְ עֹוְמִדים  ָהֶאֶלף  אֹוָתם  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָאֶלף. 
ַויֹּאֶמר  ּנּו  ַוְיֻחּנֶ ְוָכתּוב  ֵמֶהם.  ֶאָחד  ְוֶזה  ַתח,  ַהּפֶ

כֶֹפר  ָמָצאִתי  ַחת  ׁשַ ֵמֶרֶדת  ָדֵעהּו  ּום ּפְ ִמׁשּ  .
עֹוֶלה ַהזּוֹ  (ְלזֹו) ׁשֶ ה  ִפּלָ ַהּתְ טֹוב ִעם  ֵמִליץ  ְועֹוֵמד   

ֶלְך   ַהּמֶ ִלְפֵני  ה  ָעׂשָ ׁשֶ ְזכּותֹו  יר  ּוַמְזּכִ ָהָאָדם,  ַעל 
ְוַעל  ְלטֹוב,  ִמיד  ּתָ עֹוֵמד  ׁשֶ זֶּהּו  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ דֹוׁש,  ַהּקָ

ִדיֵא''ל ְממֻ  ּפָ ׁשֶ ַתח  ּפֶ ּבַ ְרפּוָאה עֹוֶמֶדת  ל  ּכָ ן,  ּנֶה  ּכֵ
ּומִ  ַמֲעָרב.  ְלַצד  הּוא  ַהזֶּה  ַתח  ַהּפֶ ֶזה  ּבֹו.  ּום  ׁשּ

ֵהיָכל ַהזֶּה.  לּו עֹוְמִדים ּבַ ָתִחים ַהּלָ ַעת ַהּפְ  ַאְרּבַ

  

ִאיהוּ  .555 לג) ְוַהאי  י  (איוב  ִמּנִ ֶאָחד  ֵמִליץ  ַמְלָאְך 
ְוַהאי  ְתָחא,  ּפִ ַההּוא  ּבְ ִאיּנּון ֶאֶלף ַקְייִמין  ּדְ ִגין  ּבְ ָאֶלף, 

ָד ַחד   ּנּו ַוּיֹאֶמר ּפְ ְייהּו, ּוְכִתיב ַוְיֻחּנֶ ַחת  ִמּנַ ֵעהּו ֵמֶרֶדת ׁשַ
ַהאי ּבְ ָסִליק  ּדְ ִגין  ּבְ כֶֹפר.  להאי) ָמָצאִתי  ְצלֹוָתא,  (נ''א 

ְזכּוֵתיּה   ר  ְוַאְדּכַ ָנׁש,  ַבר  ּדְ ָעֵליּה  טֹוב  ֵמִליץ  יָמא  ְוַקּיְ
ַהאי אִ  ִגין ּדְ א, ּבְ א ַקִדיׁשָ ָעַבד ָקֵמי ַמְלּכָ יָמא ּדְ ַקּיְ יהּו ּדְ

ל   ּכָ א,  ּדָ ְוַעל  ְלָטב,  ִדיר  ַהאי ּתָ ּבְ יָמא  ַקּיְ ַאְסָווָתא 
א ִאיהּו ִלְסַטר  ְתָחא ּדָ יּה. ּפִ ָדיֵא''ל ְמָמָנא ּבֵ י ּפְ ְתָחא ּדִ ּפִ
ֵהיָכָלא  ְתִחין ַקְייִמין ּבְ ע ּפִ ין ַאְרּבַ א, ִאּלֵ ַמֲעָרב. ּוְבִגין ּדָ

א.   ּדָ
עֹומֶ  .556 ַהזֶּה  ֵהיָכל  ְקֵראת ּבַ ּנִ ׁשֶ ַאַחת  רּוַח  ֶדת 

ל ִזיו ְוָכל    ֹנַגּה. זֹוִהי רּוחַ  ֵהיָכל ַהזֶּה. ּכָ ֹוֶלֶטת ּבַ ַהׁשּ
ׁשּוָקה עֹוְמִדים ּבֹו. ָהרּוַח ַהזֹּו עֹוֶמֶדת ְלָכל אֹוָתם   ּתְ
ר ֶאת אֹוָתן  א. זֶה ְמַעּטֵ עֹוָלם ַהּבָ ֶהם ֵחֶלק ּבָ יֵּׁש ּלָ ׁשֶ

ב ל ּכָ ִזיו ׁשֶ מֹות ּבְ ׁשָ ֵדי ְלהֹוִדיַע ְלָכל אֹוָתן ַהּנְ ֹוד, ּכְ
בַּ  ׁשֶ ָהעֹוָלם רּוחֹות  ן  ּבֶ זֶּהּו  ׁשֶ ָהֲאֵחִרים  ֵהיָכלֹות 

ּמֹוֶחה ְבָידֹו.  ם, ְוֵאין ִמי ׁשֶ ֻכּלָ א, ְוַיֲעֹבר ּבְ  ַהּבָ

  

נַֹגּה,   .556 ִאְקֵרי  ּדְ ֲחָדא  רּוָחא  יָמא  ַקּיְ א  ּדָ ֵהיָכָלא  ּבְ
ל ִזיָוא ְוָכל   ַהאי ֵהיָכָלא, ּכָ יָטא ּבְ ּלִ ַהאי ִאיהּו רּוָחא ׁשַ

י יאּוְבָתא ַקּיְ יָמא ְלָכל  ּתִ יּה. ַהאי רּוָחא ִאיהּו ַקּיְ ָמאן ּבֵ
ַאְעּטָ  א  ּדָ ָאֵתי,  ּדְ ָעְלָמא  ּבְ חּוָלָקא  לֹון  ִאית  ּדְ ר ִאיּנּון 

ל ִאיּנּון  ִגין ְלִמְנַדע ּכָ ְיָקָרא, ּבְ ִזיָוא ּדִ ָמִתין ּבְ ְלִאיּנּון ִנׁשְ
ָעְלָמא  ר  ּבַ ִאיהּו  ָדא  ּדְ ַאֲחָרִנין,  ֵהיָכִלין  ּבְ י  ּדִ רּוִחין 

יֵדיּה.  ִיְמֵחי ּבִ הּו, ְוֵלית ַמאן ּדְ ֻכּלְ ְעַבר ּבְ ָאֵתי, ְוּיַ  ּדְ
בְּ  .557 ְטהֹוָרה  רּוַח  ִהיא  ַהזֹּו  רּוָרה  ָהרּוַח 

ֶמן  ָמּה ָזֲהִריֵא''ל, ֵמאֹותֹו ׁשֶ לּו, ּוׁשְ ְחּתֹוִנים ַהּלָ ֵמַהּתַ
א ׁשֹוֵפַע ּבֹו,  ֹוֵפַע ִמן ָהעֹוָלם ַהּבָ ׁשּ ַחת קֶֹדׁש ׁשֶ ִמׁשְ

ִנְבָראּוֵמא ֶמן  ׁשֶ מֹו  (ָּגֵדל) ֹותֹו  ּכְ ֵנר,  ְוֶזהּו  ְוצֹוֵמַח. 
ּנֱֶאַמר  קלד) ׁשֶ יִחי. (תהלים  ִלְמׁשִ ֵנר  י   ָעַרְכּתִ

ה   ַמּטָ ִמּלְ ַהּנֵרֹות  ְלַהְדִליק  ּדּור  ַהּסִ זֶּהּו  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
ֹוֵפַע ִמְלַמְעָלה,   ׁשּ ׁשֶ ֹוֶרה ָעָליו אֹור  ׁשּ ׁשֶ ּכְ ְלַמְעָלה, 

זֶּה ׁשֶ ּום  אֹוָתם    ִמׁשּ ל  ּכָ בֹו  ְכְללּו  ּנִ ׁשֶ ּכְ ר  ְמֻסּדָ
ה.  ַמּטָ ּלְ ְחּתֹוִנים ׁשֶ  ַהּתַ

  

כְ  .557 ּדַ רּוָחא  ִאיהּו  רּוָחא,  ין ַהאי  ֵמִאּלֵ ִריר  ּבָ ָיא, 
ְרבּות   ּדִ ָחא  ִמׁשְ ֵמַההּוא  ֵמיּה,  ׁשְ ָזֲהִריֵא''ל  ָתִאין,  ּתַ

ּומֵ  יּה,  ּבֵ ָנִגיד  ָאֵתי,  ּדְ ֵמָעְלָמא  ָנִגיד  ּדְ א  ַההּוא קּוְדׁשָ
ֵרי ִאְתּבָ ָחא  אתרבי) ִמׁשְ ֵנר,   (נ''א  ִאיהּו  ְוַהאי  ְוַאְצַמח. 

ַאּתְ ָאֵמר ָמה ּדְ יִחי.  ָעַרְכּתִ  (תהלים קלב) ּכְ י ִנר ִלְמׁשִ
א   ִמַתּתָ ּבּוִציִנין  ְלַאְדְלָקא  ִסּדּוָרא  ִאיהּו  ַהאי  ּדְ ִגין  ּבְ

ֵעי ָנִגיד ִמּלְ ָרא ָעֵליּה ְנִהירּו ּדְ ד ׁשָ א, ּכַ ִגין  ְלֵעיּלָ א, ּבְ ּלָ
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ִאין  ּתָ ּתַ ִאיּנּון  ל  ּכָ יּה  ּבֵ ִלילּו  ִאְתּכְ ד  ּכַ ִאְתָסָדר,  ַהאי  ּדְ
א.   ְלַתּתָ

סְ  .558 ּמִ אֹוָתם ּוְכׁשֶ ָכל  ּבְ ַהזֹּו  ָהרּוַח  ֶרת  ּדֶ ּתַ
אֹור  ּנָה  ִמּמֶ מֹוִציָאה  ָאז  ּוְמִאיָרה,  ְחּתֹוִנים  ַהּתַ

ַאַקִריֵא''ל מֹו  ְ ׁשּ ׁשֶ וְ (ַאֲהִדיֵא''ל) ֶאָחד,  לּול  ,  ּכָ ֶזה 
ַחת  ּתַ עֹוֵמד  ֶזה  ַהזֹּו.  רּוַח  ּבָ

אֹוָתן   (ִלְמֹׁשַח) ִלְמׁשֹךְ  (ַהּזֹו) ָהרּוחַ  ל  ּכָ ֶאת 
מֹות א    ְנׁשָ ַהּבָ ָלעֹוָלם  ֵחֶלק  ָלֶהן  יֵּׁש  ׁשֶ עֹולֹות,  ׁשֶ

 ּוְראּויֹות ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה. 

  

ִאין,  .558 ּתָ ּתַ ִאיּנּון  ָכל  ּבְ רּוָחא  ַהאי  ִאְתָסָדר    ְוַכד 
ֵמיּה  ׁשְ י  ּדִ ַחד,  ְנהֹוָרא  יּה  ִמּנֵ ַאִפיק  ֵדין  ּכְ ְוָנִהיר, 

אהדיא''ל) ַאֲקִריֵא''ל רוּ  (ס''א  ּבְ ִליל  ּכָ א, ְוַהאי  ּדָ ָחא 
חֹות יָמא ּתְ ָכא (ס''א האי) ַהאי ַקּיְ (ס''א   רּוָחא, ְלֲאְמׁשְ

לֹון  לאמשחא) ִאית  ּדְ ִקין,  ַסּלְ ּדְ ָמִתין  ִנׁשְ ִאיּנּון  ְלָכל 
א. חּוָלָקא בְּ  ָקא ְלֵעיּלָ ָאֵתי, ְוִאְתָחזּון ְלַסּלְ  ָעְלָמא ּדְ

ְלאֹוָתם   .559 ְוִנְכֶנֶסת  עֹוָלה  ָמה  ׁשָ ּנְ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
ִרים   ֶעׂשְ ּבְ ִהיא  ְרׁשּוָמה  ְחּתֹוִנים,  ַהּתַ ַהֵהיָכלֹות 
ַהזֹּו.  ָמה  ׁשָ ּנְ ּבַ ְרׁשּומֹות  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  אֹוִתיֹּות  ִים  ּתַ ּוׁשְ

מָ  ׁשָ ּנְ ָהרּוַח,  ּוְכׁשֶ אֹוָתּה  ִלְפֵני  ְועֹוֶמֶדת  זֹוָכה  ה 
ַהזֶּ  ְועֹוִלים  ַהְמֻמּנֶה  אֹוָתם,  ַח  מֹוׁשֵ ַאֲהִדיֵא''ל  ה 

ְוִנְקָרִבים  ְועֹוִלים  ינּור,  ּדִ ְנַהר  ְלאֹותֹו  ְוִנְכָנִסים 
ן.   ְלָקְרּבָ

  

ִאיּנּון  .559 ּבְ ְוָעאַלת  ָקא,  ַסּלְ ְמָתא  ִנׁשְ ַכד  ּדְ ִגין  ּבְ
ּתָ  ּתַ ִריןֵהיָכִלין  ֶעׂשְ ּבְ ִאיִהי  יָמא  ְרׁשִ (ר''י   ִאין, 

ַאְת  ע''א) ַהאי ּוְתֵרין  ּבְ יִמין  ְרׁשִ ּדִ אֹוַרְייָתא,  ּדְ ָוון 
ַההּוא  ּדְ יּה  ַקּמֵ ְוָקַמת  ַזָכאת  ְמָתא  ִנׁשְ ְוַכד  ְמָתא.  ִנׁשְ
ח לֹון. ְוַסְלִקין ְוָעאִלין  א ְמָמָנא ַאֲהִדיֵא''ל ָמׁשַ רּוָחא, ּדָ

י ַההּוא ְנַהר ּדִ ָנא. ּבְ ִקין ְוִאְתְקִריבּו ְלָקְרּבָ  נּור ְוַסּלְ
הַ  .560 ּום  ָהאֹור  ִמׁשּ אֹורֹות,  ה  לֹׁשָ ׁשְ ּבִ לּול  ּכָ זֶּה 

ְגָוִנים.  ה  לֹׁשָ ׁשְ ּבִ ִנְכָלל  ָחה  ִמׁשְ ֶמן  ׁשֶ אֹותֹו  ׁשֶ
ִרים   ֶעׂשְ ּנּו  ִמּמֶ נֹוְצִצים  ַהזֶּה,  ָהאֹור  ּנֹוֵצץ  ּוְכׁשֶ

ַנִים כְּ  (אֹוִתּיֹות) ּוׁשְ ִים  אֹורֹות  ּתַ ּוׁשְ ִרים  ֶעׂשְ ֶנֶגד 
ְרׁשּומִ  ִרים  אֹוִתיֹּות ַהּתֹוָרה ׁשֶ ָמה ַהזֹּו. ְוֶעׂשְ ׁשָ ּנְ ּבַ ים 

ים   ׁשִ ּמָ ׁשַ ים  ְמֻמּנִ ם  ּלָ ּכֻ לּו,  ַהּלָ ָהאֹורֹות  ַנִים  ּוׁשְ
ם ָהאֹור ַהזֶּה   ם ִנְקָרִאים ַעל ׁשֵ עֹוְמִדים ִעּמֹו, ְוֻכּלָ ׁשֶ

בוֹ  ִנְכְללּו  ם  ְוֻכּלָ ֲעֵליֶהם,  ל ׁשֶ ּכָ ִעם  ַהזֶּה  ָהאֹור   .
רּוַח הַ  לּוָלה  אֹוָתם ָהאֹורֹות ִנְכָלל ּבָ זֹּו, ְוָהרּוַח ַהזֹּו ּכְ

תֹוְך ַהֵהיָכל ָהְרִביִעי. ב ּבְ ֵ ל ְלִהְתַיׁשּ ּכֵ  ּבֹו, ּוִמְסּתַ

  

ַההּוא  .560 ּדְ ִגין  ּבְ ְנהֹוִרין,  ְתַלת  ּבִ ִליל  ּכָ ְנהֹוָרא  ַהאי 
ִליל בִּ  ָחא, ִאְתּכְ ָווִנין. ְוַכד ָנִציץ ַהאי ְרבּות ִמׁשְ ְתַלת ּגְ

י ִמּנֵ ָנִציץ  ּוְתִריןְנהֹוָרא,  ִרין  ֶעׂשְ ְנהֹוִרין,   (אתוון) ּה 
ַהאי  ּבְ יִמין  ְרׁשִ ּדִ אֹוַרְייָתא,  ּדְ ַאְתָוון  כ''ב  ָלֳקֵבל 
ְמָמָנן  הּו  ּלְ ּכֻ ְנהֹוִרין,  ּוְתֵרין  ִרין  ֶעׂשְ ין  ְוִאּלֵ ְמָתא.  ִנׁשְ

ַקְייֵמי   ין ּדְ ׁשִ ּמָ ַהאי ׁשַ ָמא ּדְ הּו ִאְתְקרּון ַעל ׁשְ יּה, ְוֻכּלְ ִעּמֵ
ּדְ  ְנהֹוָרא ְנהֹוָרא  יּה. ַהאי  ּבֵ ִלילּו  הּו ִאְתּכְ ְוֻכּלְ ָעַלְייהּו, 

ַהאי רּוָחא, ְוַהאי רּוָחא  ִליל ּבְ ָכל ִאיּנּון ְנהֹוִרין, ִאְתּכְ ּבְ
ָבא ּגֹו ֵהיָכָלא ְרִביעָ  ְ ֵכי ְלִאְתַיׁשּ יּה, ְוִאְסּתָ ִליל ּבֵ  ָאה.ּכָ

וּ  .561 ַהזֶּה  ֵמָהאֹור  ִנְכֶלֶלת  ַהזֹּו  ָהרּוַח  ׁשֶ ל ּכְ ִמּכָ
ּדֹוִחים ׁשֶ ּכְ יֹוֵצאת  (ּדֹוֲחִקים) ָהאֹורֹות,  ְלִהְתנֹוֵצץ, 

ֵני ְגָוִנים, ַאְריֵה   ׁשְ לּוָלה ּבִ ה ּכְ ֵמֶהם ַחיָּה ַאַחת ְקדֹוׁשָ
ִנְקָרא   ְוֶזה  ֶאָחד,  יֹוָקן  ּדְ ְוִהיא  ר,  ְוֶנׁשֶ

 . ֲאִתיֵאל)(  ֲאִהיֵא''ל
  

הֹוָרא ּדָ  .561 ִליל ִמּנְ ד ִאְתּכְ א, ּכַ הּו רּוָחא ּדָ א, ּוִמֻכּלְ
ין ֲחּיָ ּדָ ד  ּכַ דחקין) ְנהֹוִרין,  ָצא (נ''א  רמ''ט   ְלִאְתַנּצְ (דף 

ְתֵרי  ע''ב) ִליָלא ּבִ א, ּכְ ְייהּו ַחד ֵחיָוָתא ַקִדיׁשָ ָנְפָקא ִמּנַ
ַחד ְוִאיִהי  ָרא,  ְוִנׁשְ ַאְרָיא  ָווֵני,  ִאְקֵרי   ּגְ ְוַהאי  ּיּוְקָנא,  ּדִ

 (ס''א אתיא''ל)  ֲאִהיֵא''ל.
ה ַהזֹּו, יֹוְצִאים ֵמַהִהְתנֹוְצצּות  .562 דֹוׁשָ ְוַהַחיָּה ַהּקְ

ָהֶעְליֹוָנה,   ָהרּוַח  ל  ׁשֶ ָהאֹור  ּה  ּבָ יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ ּה,  ּלָ ׁשֶ
ְוֵהם:   ָוִנים,  ַהּגְ ָכל  ּבְ לּוִלים  ּכְ ים  אֹוַפּנִ ָעה  ַאְרּבָ

ַאֲהדֹוִריָּ''א, ַהְדִרי ְיַהְדִריֵא''ל,  ֵא''ל, 

  
ַנפְ  .562 א,  ַקִדיׁשָ ֵחיָוָתא  ד  ְוַהאי  ּכַ יָלּה,  ּדִ ִציצּו  ִמּנְ ֵקי 

ַהאי רּוחָ  ּדְ ְנִהירּו  ים, ָמֵטי  ע אֹוַפּנִ ַאְרּבַ ּה,  ּבָ ָאה  ִעּלָ א 
ְיֲהְדִריֵא''ל,  ַהְדִריֵא''ל,  ְוִאיּנּון  ָווִנין,  ּגְ ָכל  ּבְ ִליָלן  ּכְ
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ְכָנַפִים, מֹו''ן)(ָאִטי ָאִסימֹו''ן ֹמֶנה  ׁשְ ּבִ ה  ֵאּלֶ ל  ּכָ  .
ַמִים, עֹוְרֵכי  ָ ַהׁשּ ל ֵחילֹות  ּכָ ים ַעל  ְמֻמּנִ ה ֵהם  ְוֵאּלֶ
ַאַחת   ִמְלָחָמה  ִתְמָצא  ּלֹא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָרבֹות.  ַהּקְ

ק עֹוָלם אֹו ֲעִקיַרת ַמְלכּות ִמּמְ ָבא ּבָ ּצְ ֹוָמּה, ַעד ׁשֶ
אָ  ׁשְ ל  ׁשֶ ְוַהּכֹוָכִבים  ַמִים  ָ ם ַהׁשּ ּלָ ּכֻ ָהְרִקיִעים,  ר 

ה.  ֵאּלֶ ִעם  ה  ֵאּלֶ ְוִסְכסּוִכים  ְקָרבֹות  ַמְרִאים 
ֲעֵליֶהם  עֹוְמִדים  לּו  ַהּלָ ים  ָהאֹוַפּנִ ַעת  ְוַאְרּבַ

ַעת ִצְדֵדי ָהעֹוָלם.   ְלַאְרּבַ

י''ד ע''ב) ַאֲהדֹוִרָי''א, . (נ''א אטימו''ן) ָאִסימֹו''ן (הקדמה 
ְתַמְנָיא  ּבִ ין  ִאּלֵ ל  ל    ּכָ ּכָ ַעל  ְמָמָנן,  ִאיּנּון  ין  ְוִאּלֵ ין,  ְדּפִ ּגַ

ַכח ְקָרָבא ֵחיֵלי ׁשְ  ּתְ ָלא ִאׁשְ ִגין ּדְ יֵחי ְקָרָבא. ּבְ ַמָיא, ַמּגִ
ֵחיֵלי  ַמְלכּוָתא ֵמַאְתַרְייהּו, ַעד ּדְ ָעְלָמא, אֹו ֲעִקירּו ּדְ ּבְ

ְק  ַאְחִזיּו  הּו  ּלְ ּכֻ ְרִקיִעין,  ַאר  ׁשְ ּדִ א  ְוכָֹכַבּיָ ַמָיא,  ָרִבין ׁשְ
ַאְרבַּ  ין  ְוִאּלֵ ין.  ִאּלֵ ּבְ ין  ִאּלֵ ַקְייֵמי ְוִסְכסּוִכין  ים,  אֹוַפּנִ ע 

ָעְלָמא. ע ִסְטִרין ּדְ  ָעַלְייהּו ְלַאְרּבַ
ַלֲעֹרְך  .563 ּנֹוְסִעים  ׁשֶ ּכְ ָעה,  ָהַאְרּבָ ֵאּלּו 

הּוא  ַמְעָלה נֹוְסִעים, ׁשֶ ּלְ ִמְלָחמֹות, ִמּסֹוד ַהֵהיָכל ׁשֶ
וְ  ין,  ַהּדִ ית  הֹוִציאּו  ּבֵ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ֵמַהזֵָּעה  ְזכּות.  ִנְקָרא 

ְצבָ  ה  ּמָ ם  ּכַ ְוֻכּלָ ּבֹון,  ֶחׁשְ ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ּוַמֲחנֹות  אֹות 
לּו.  ים ַהּלָ ַחת ָהאֹוַפּנִ  עֹוְמִדים ּתַ

  

ֵמָרָזא   .563 ְקָרִבין,  ָחא  ְלַאּגָ ַנְטִלין  ד  ּכַ ע,  ַאְרּבַ ין  ִאּלֵ
ּדְ  ַנְטִלין,  א  ְלֵעיּלָ ּדִ ֵהיָכָלא  ְוִאְקֵרי ּדְ יָנא,  ּדִ י  ּבֵ ִאיהּו 

ְלהוֹ  ּדִ יָעא  ִמּזִ ְרָיין  ְזכּוָתא.  ִ ּוַמׁשּ ֵחיִלין  ָמה  ּכַ יקּו  ַאּפִ ן 
ים. ין אֹוַפּנִ חֹות ִאּלֵ הּו ַקְייֵמי ּתְ ָנא. ְוֻכּלְ ּבָ ֵלית לֹון חּוׁשְ  ּדְ

לּוִחים ַעל  .564 יָרה, ּוֵמֶהם ׁשְ ֵמֶהם עֹוְמִדים ַעל ׁשִ
אוֹ  ֶנֶגד  ּכְ ְמָאה  ָהעֹוָלם,  ַהּטֻ ַצד  ּלְ ׁשֶ לּוִחים  ְ ַהׁשּ ָתם 

ִמּתוֹ  יֹּוְצִאים  ְוֵהם ׁשֶ ּה,  ּלָ ׁשֶ י  ִליׁשִ ְ ַהׁשּ ַהֵהיָכל  ְך 
ִנְמָצִאים   ְוֵאּלּו  ְלָהַרע.  ָהעֹוָלם  ַעל  ְמַקְטְרִגים 
ּתֹוָרה,  עֹוְסִקים ּבַ ְלטּו ַעל אֹוָתם ׁשֶ ּלֹא ִיׁשְ ם ׁשֶ ֶנְגּדָ ּכְ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  צא) ּכְ ְך  כִּ  (תהלים  ּלָ ְיַצּוֶה  ַמְלָאָכיו  י 
ִים ּפַ ֶאֶבן ְוגֹו'.    ְוגֹו'. ְוָכתּוב ַעל ּכַ ּגֹף ּבָ ן ּתִ אּוְנָך ּפֶ ָ ִיׂשּ

ח) ֶזה ִנְקָרא   (ישעיה  ְוֶזה  ִמְכׁשֹול.  צּור  ֶנֶגף  ֶאֶבן 
ִנְקָרא ְוֶזה  ִמְכׁשֹול.  צּור  ֶנֶגף  כח) ֶאֶבן  ֶאֶבן   (שם 

ּנַת ִיְקַרת, ָרֵאל. ְוַהּכֹל עֹוֵמד  צּור ִישְׂ  (שם ל) ּבַֹחן ּפִ
ֶנֶגד ֶזה.   ֶזה ּכְ

  

ַעל  .564 ִליָחן  ׁשְ הֹון  ּוִמּנְ יָרָתא,  ׁשִ ַעל  ַקְייֵמי  הֹון  ִמּנְ
ַנְפֵקי  ִלְסַטר ְמַסֲאָבא, ּדְ ִליָחן ּדְ ָעְלָמא. ָלֳקֵבל ִאיּנּון ׁשְ
ְמַקְטְרֵגי   ְוִאיּנּון  יָלּה,  ּדִ ִליָתָאה  ּתְ ֵהיָכָלא  ַההּוא  ִמּגֹו 

ְלאַ  ָלֳקְבַלְייהוּ ָעְלָמא  ָכחּו  ּתְ ִאׁשְ ין  ְוִאּלֵ א.  ָלא ְבָאׁשָ ּדְ  ,
ָמה ְדַאּתְ   אֹוַרְייָתא, ּכְ ֵלי ּבְ ּדְ ּתַ ִמׁשְ י ִאיּנּון ּדְ ְלטּון ְלַגּבֵ ִיׁשְ

צא) ָאֵמר ּוְכִתיב   (תהלים  ְוגֹו'.  ָלְך  ה  ְיַצּוֶ ַמְלָאָכיו  י  ּכִ
ְוגוֹ  ֶאֶבן  ּבָ גֹוף  ּתִ ן  ּפֶ אּוְנָך  ָ ִיׂשּ ִים  ּפַ ּכַ אַעל  ּדָ (ישעיה   '. 

צּור  ח) ֶנֶגף  ֶאֶבן  ִאְקֵרי  ַהאי  ִמְכׁשֹול.  צּור  ֶנֶגף  ֶאֶבן 
ִאְקֵרי ְוַהאי  כח) ִמְכׁשֹול.  ת  (ישעיה  ּנַ ּפִ ּבַֹחן  ֶאֶבן 

כח) ִיְקַרת, א   (ישעיה  ּדָ יָמא  ַקּיְ א  ְוכֹּלָ ָרֵאל.  ִיׂשְ צּור 
א.   ָלֳקֵבל ּדָ

ד .565 ּצַ ּבַ ׁשֶ י  ִליׁשִ ְ ַהׁשּ ַהֵהיָכל  ָהַאֵחר   ִמּסֹוד 
ְוֵחָמ''ה,    יֹוְצִאים ַא''ף  ְקָראֹות  ּנִ ׁשֶ רּוחֹות  י  ּתֵ ׁשְ

הֹוְלִכים   לּוִחים ׁשֶ ל אֹוָתם ׁשְ ה יֹוְצִאים ּכָ ֵתי ֵאּלֶ ְ ּוִמׁשּ
אֹוָתם  ְוֵאּלּו  ָהֱאֶמת,  ֶרְך  ִמּדֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ ְלַהְסטֹות 
ְלֶדֶרְך   הֹוֵלְך  ׁשֶ ָאָדם  ַעל  יִמים  ּוַמְקּדִ עֹוְמִדים  ׁשֶ

ֵדי   , ְוַעל ֶזה ֵאּלוּ ִמְצָוה ם, ּכְ ֶנְגּדָ ים עֹוְמִדים ּכְ ָהאֹוַפּנִ
לּו   ֵתי ָהרּוחֹות ַהּלָ ְ ְזקּו. ִמׁשּ ּלֹא ִיּנָ ְלָהֵגן ַעל ָהָאָדם ׁשֶ

תּוב ּכָ ָהָיה יֹוֵרד ִמן ָהָהר, ׁשֶ ׁשֶ ה ּכְ ַחד ֹמׁשֶ (דברים   ּפָ
ֵני ָהַאף ְוַהֵחָמה. ט) י ִמּפְ י ָיֹגְרּתִ  ּכִ

  

ּדְ  .565 ִליָתאָ ֵמָרָזא  ּתְ ַאֲחָרא,  ֵהיָכָלא  ִסְטָרא  ּבְ י  ּדִ ה 
ין,  ֵרין ִאּלֵ ִאְקרּון ַא''ף ְוֵחָמ''ה, ּוִמּתְ ֵרין רּוִחין, ּדְ ַנְפֵקי ּתְ
א   ָנׁשָ ִני  ּבְ ְלַאְסָטָאה  ָאְזִלין  ּדְ ִליָחן  ׁשְ ִאיּנּון  ל  ּכָ ָנְפִקין 

יָמאן, ְוַאְקּדִ  ַקּיְ ין ִאיּנּון ּדְ ְקׁשֹוט, ְוִאּלֵ ימּו ַעל ֵמָאְרָחא ּדִ
ָנׁש  ר  ין ּבַ ִאּלֵ א  ּדָ ְוַעל  ִמְצָוה.  ּדְ ָאִזיל ְלאֹוְרָחא  ָקא  ּדְ  ,

ר ָנׁש   ּבַ ָנא ָעֵליּה ּדְ ִגין ְלַאּגָ ים ַקְייָמן ָלֳקְבַלְייהּו, ּבְ אֹוַפּנִ
ד ֲהָוה  ה, ּכַ ִחיל מֹׁשֶ ֵרין רּוִחין ּדָ ין ּתְ ָלא ִיְתָנְזקּון. ֵמִאּלֵ ּדְ

יב ְכּתִ ּדִ טּוָרא,  ִמן  ט) , ָנִחית  יָ  (דברים  י  ֵני ּכִ ִמּפְ י  גְֹרּתִ
 ָהַאף ְוַהֵחָמה. 
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ַאֵחר  .566 ָמקֹום  יֵׁש  ַהזֶּה  ַהֵהיָכל  ֶאְמַצע  ּבְ
ְפָתִחים   ָעה  ַאְרּבָ ּבְ ְלַמְעָלה,  ְלַמְעָלה  עֹוֵמד  ׁשֶ
ַתח  ים ְלָכל ּפֶ ָרה ְמֻמּנִ ַעת ִצְדֵדי ָהעֹוָלם, ֲעׂשָ ְלַאְרּבַ

ֲעֵליֶהם ֶאָחד  ּוְמֻמּנֶה  בְּ ּוֶפַתח,  לּול  ּכָ ְוֶזה  אֹור . 
ָהאֹוַפן,   תֹוְך  ּבְ אֹוַפן  ְוֶזהּו  ַאֲהִדיֵא''ל,  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ

ֶזה.  ִבים ֶזה ּבָ ּלָ  ְמׁשֻ

  

א, ִאית ַאְתָרא ַאֲחָרא,   .566 ֵהיָכָלא ּדָ ֶאְמָצִעיָתא ּדְ ּבְ
ע  ְלַאְרּבַ ְתִחין,  ּפִ ע  ַאְרּבַ ּבְ א,  ְלֵעיּלָ א  ְלֵעיּלָ יָמא  ַקּיְ ּדְ

ָעְלָמא, לְ   ִסְטֵרי  ְמָמָנן  ר  ְוַחד  ֶעׂשֶ ּוִפְתָחא,  ְתָחא  ּפִ ָכל 
ִאְקֵרי ַאֲהִדיֵא''ל,  ְנהֹוָרא ּדְ ִליל ּבִ ְמָמָנא ָעַלְייהּו. ְוַהאי ּכָ

ָדא.  א ּבְ ָבן ּדָ ּלָ תֹוְך ָהאֹוָפן, ְמׁשֻ  ְוַהאי ִאיהּו אֹוָפן ּבְ
כּות   .567 ַהזְּ ית  ִמּבֵ ין  ּדִ נֹוְטִלים  ִעים  ָהַאְרּבָ ֵאּלּו 

הַ   ְלַהְלקֹות ָמה  ׁשָ ַהּנְ זֹּו ֶאת 
ָחְטָאה ְוֵאּלּו עֹוְמִדים  (ּוְצִריָכה) ׁשֶ ל ַמְלקּות,  ְלַקּבֵ

ִמחּוץ   ְוָטִסים  מֹות,  ׁשָ ַהּנְ ְלאֹוָתן  ֵאׁש  ְלֶהֶבת  ׁשַ ּבְ
ְועֹוֶמֶדת   ַהזֹּו,  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶאת  ּוַמְלִקים  ַהזֶּה,  ַלֵהיָכל 

ְגזְ  ּנִ ל אֹוָתם ַהיִָּמים ׁשֶ חּוץ ּכָ   רּו ָעֶליָה, ְולֹא ְנזּוָפה ּבַ
ְרּגֹוד.   ִנְכֶנֶסת ַלּפַ

  

י ְזכּוָתא, ְלַאְלָקָאה  .567 יָנא ִמּבֵ ִעין, ַנְטֵלי ּדִ ין ַאְרּבְ ִאּלֵ
ָחָבאת ּדְ ְמָתא  ִנׁשְ ובעאת) ְלַהאי  ְלַאְלָקָאה.  (ס''א 

ָמִתין,  ִנׁשְ ִאיּנּון  י  ְלַגּבֵ נּוָרא  ְלהֹוֵבי  ׁשַ ּבְ ַקְייֵמי  ין  ְוִאּלֵ
ְלבַ  א,ְוָטאִסין  ּדָ ֵמֵהיָכָלא  א,   ר  ּדָ ְמָתא  ְלִנׁשְ ְוַאְלָקאן 

ָעָלּה,  ָזַרת  ִאְתּגְ ּדְ יֹוִמין  ִאיּנּון  ל  ּכָ ְלַבר,  ְנִזיָפא  יָמא  ְוַקּיְ
 ְוָלא ָעאַלת ְלַפְרּגֹוָדא.

ְונֹוְזִפים  .568 עֹוְמִדים  ׁשֶ ֵהם  לּו  ַהּלָ ִעים  ְוָהַאְרּבָ
הֹוִציאּו ִמפִּ  ל ֵאּלּו ׁשֶ ים ֶאת ּכָ ּלֹ ּוְמַנּדִ ָבר ׁשֶ א יֶהם ּדָ

ַבר  ָבר ָקדֹוׁש, ּדְ יֶהם ּדָ ָצִריְך, ְוַאַחר ֶזה הֹוִציאּו ִמּפִ
עֹוְמִדים   ְוֵאּלּו  ּה.  ּבָ יֶהם  ּפִ ֶאת  ִפים  ּוְמַטּנְ ּתֹוָרה, 
ִעים יֹום,  ּדּוי ַהזֶּה ַאְרּבָ ּנִ ים אֹוָתם, ְועֹוְמִדים ּבַ ּוְמַנּדִ

ָתם.  ִפּלָ ַמַעת ּתְ ּלֹא ִנׁשְ  ׁשֶ

  

ין, וְ  .568 ּוְמַנּדִ ַוֲאְנִזיפּו  ַקְייִמין  ּדְ ִאיּנּון  ִעים,  ַאְרּבָ ין  ִאּלֵ
ָלא ִאְצְטִריָכא,  ה ּדְ יקּו ִמּפּוַמְייהּו ִמּלָ ַאּפִ ְלָכל ִאיּנּון ּדְ
ה  ִמּלָ א,  יׁשָ ַקּדִ ה  ִמּלָ ִמּפּוַמְייהּו  יקּו  ַאּפִ א  ּדָ ּוָבַתר 

ּה. וְ  אֹוַרְייָתא, ּוְמָטְנֵפי ּפּוַמְייהּו ּבָ ין אִ ּדְ ין ַקְייֵמי, ּוְמַנּדִ ּלֵ
ַמע  ּתְ ָלא ִאׁשְ ִעין יֹוִמין, ּדְ ַהאי ִנּדּוָייא ַאְרּבְ לֹון, ְוַקְייֵמי ּבְ

 ְצלֹוְתהֹון.
ֲחָטִאים   .569 אֹוָתם  ָחְטאּו  ׁשֶ ֵאּלּו  ל  ּכָ ֶאת  ְוֵכן 

יֹוְצִאים   רֹוִזים  ּכָ ָרה  ֲעׂשָ ִזיָפה,  ַהּנְ ֶאת  ִריִכים  ּצְ ׁשֶ
ּוַמְכִרי יֹום  ָכל  ּוְבָכל  זִ ּבְ ָהְרִקיִעים  אֹוָתם  ָכל  ּבְ ים 

הּוא ָנזּוף!   ְפלֹוִני ׁשֶ אֹוָתם ֲחָילֹות ּוַמֲחנֹות: ִהזֲָּהרּו ּבִ
ב ִלְפֵני  ָ ׁשּ ה, ַעד ׁשֶ ָעׂשָ לֹוִני ׁשֶ הּוא ָנזּוף ַעל ֵחְטא ּפְ

יֵלנּו.   ִרּבֹונֹו, ָהַרֲחָמן ַיּצִ

  

חֹובִ  .569 ִאיּנּון  ָחאבּו  ּדְ ִאיּנּון  ְלָכל  ַבְעָיין  יןְוֵכן  ּדְ  ,
ָכל   ָכל יֹוָמא, ּוַמְכְרֵזי ּבְ רֹוִזין ַנְפֵקי ּבְ ָרה ּכָ ְלַנְזָפא, ֲעׂשָ
ָהרּו  ִאְזּדְ ְרָיין,  ִ ּוַמׁשּ ֵחיִלין  ִאיּנּון  ּוְבָכל  ְרִקיִעין,  ִאיּנּון 
לֹוִני  ּפְ חֹוָבא  ַעל  ִאיהּו  ְנִזיָפא  ְנִזיָפא.  ִאיהּו  ּדְ ְפַלְנָיא  ּבִ

ָתב ַק  ֲעַבד, ַעד ּדְ ְזָבן. מֵּ ּדְ  י ָמאִריּה, ַרֲחָמָנא ִליׁשֵ
ל  .570 ּכָ ְנִסים  ִמְתּכַ ַהֵחְטא,  ֵמאֹותֹו  ב  ָ ׁשּ ׁשֶ ּכְ

ַמְכִריִזים   ְוָאז  אֹותֹו,  יִרים  ּוַמּתִ לּו  ַהּלָ ִעים  ָהַאְרּבָ
ָוָהְלָאה  אן  ִמּכָ ִזיָפה!  ַהּנְ ָרה  ֻהּתְ לֹוִני  ִמּפְ ָעָליו: 

ב, הוּ  ָ ׁשּ ׁשֶ ְוֶטֶרם  ִנְכֶנֶסת.  ה  ִפּלָ ְלַמְעָלה ַהּתְ ָנזּוף  א 
ִמיַר  ּוׁשְ ה,  ַוֲאִפּלּו ּוְלַמּטָ ּנּו.  ִמּמֶ מּוֶסֶרת  ִרּבֹונֹו  ת 

ל   ּכָ ֶאת  ָלּה  ּסֹוְתִמים  ׁשֶ ְנזּוָפה,  ָמתֹו  ִנׁשְ ְיָלה  ּלַ ּבַ
ַמִים ְולֹא עֹוָלה, ְודֹוִחים אֹוָתּה ַהחּוָצה. ָ ֲעֵרי ַהׁשּ  ׁשַ

  

ֵפי .570 ּנְ ב ֵמַההּוא חֹוָבא, ִמְתּכַ ד ּתָ ִעין,    ּכַ ין ַאְרּבְ ִאּלֵ
ָראן ֵליּה. ּוכְ  ָרא ְנִזיָפא. ְוׁשָ ַלְנָיא ׁשָ ֵדין ַאְכִריזּו ָעֵליּה, ּפְ

ב, ָנִזיף ִאיהּו  אן ּוְלָהְלָאה ְצלֹוָתא ָעאַלת. ְוַעד ָלא ּתָ ִמּכָ
יּה. ַוֲאִפיּלּו  ָמאֵריּה ִאְתָעֵדי ִמּנֵ א, ּוְנִטירּו ּדְ א ְוַתּתָ ְלֵעיּלָ

מָ  ֵליְלָיא ִנׁשְ ל ּתַ ּבְ ָסְתִמין ָלּה ּכָ א ֵתיּה ְנִזיָפא, ּדְ ַמּיָ ְרֵעי ׁשְ
ָקא, ְוַדְחָיין ָלּה ְלַבר.  ְוָלא ַסּלְ

לּו,   .571 ַהּלָ ִעים  ָהַאְרּבָ ַעל  עֹוֵמד  ׁשֶ ַהזֶּה  ָהאֹוַפן 
א  ּתָ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ָמקֹום  ְלאֹותֹו  יַע  ַמּגִ ּנֹוֵסַע,  ׁשֶ ּכְ

ְכָנס, ִנְכָנִסים ִע  ּנִ ִעים  ָהָרִצי''ם. ּוְכׁשֶ ּמֹו אֹוָתם ָהַאְרּבָ
  

ד ָנִטיל  .571 ִעין, ּכַ ין ַאְרּבְ יָמא ַעל ִאּלֵ ַקּיְ ַהאי אֹוָפן ּדְ
ִאְקֵרי ּדְ ֲאָתר  ְלַההּוא  יד)  ָמָטא  א  א   (מלכים  ּתָ

ַאְרבְּ  ִאיּנּון  יּה  ִעּמֵ ָעאלּו  ָעאל,  ְוַכד  י  ָהָרִצי''ם.  ּדִ ִעין, 
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בְּ  ים  ֻמּנִ ּמְ אֹוָתם  ׁשֶ ל  ּכָ ְועֹוִלים  ְפָתִחים,  ָעה  ַאְרּבָ
ְקָרִאים  ּנִ ׁשֶ ַמְלָאִכים  ֵהם  ְוֵאּלּו  ָזָהב,  ל  ׁשֶ ים  ִגּנִ ַהּמָ
ְוָהְרָמִחים  ְוַהֲחָרבֹות  ים  ִגּנִ ַהּמָ ְואֹוָתם  י''ם.  ַמּלִ ַחׁשְ

אָ  ְ ָרֵאל ִמׁשּ ָרִצים ְלָהֵגן ַעל ִיׂשְ ים, ְוַלֲעֹרְך  ׁשֶ ר ָהַעּמִ
ֶהם ְקָרב ְוִלנְ  ִלי ֹאֶרְך.ּבָ ָעה ּבְ  קֹם ֵמֶהם ְלִפי ׁשָ

ְתִחין,   ּפִ ע  ַאְרּבַ ּבְ י ְמָמָנן  ּדִ ין  ְמִגיּנִ ִאיּנּון  ל  ּכָ ִקין  ְוַסּלְ
ַמִלי''ם. ְוִאיּנּון  ִאְקרּון ַחׁשְ ין ִאיּנּון ַמְלֲאִכין ּדְ ֲהָבא. ְוִאּלֵ ּדַ
ָעַלְייהּו  ָנא  ְלַאּגָ ַרֲהֵטי  ּדְ ְורּוְמִחין,  ְוַסְייִפין  ין  ְמִגיּנִ

ַאר ְ ָרֵאל ִמׁשּ ִיׂשְ ָחא ְקָרבָ  דף ר''נ ע''א)( ּדְ ין, ּוְלַאּגָ א ַעּמִ
ָלא ֲאִריכּו.  ֲעָתא, ּבְ פּום ׁשַ הּו, ּוְלַנְקָמא לֹון ּכְ  ּבְ

ָמקֹום   .572 ָהָרִצים,  א  ּתָ ִנְקָרא  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ
ְוִלְנקֹם   ֵחם  ְלִהּלָ ּוְמַמֲהִרים  ָרִצים  ָהָרִצים  אֹוָתם  ׁשֶ

ָר  ׁשֶ ֲאֵחִרים  ָרִצים  ֶנֶגד  ּכְ ְלָהַרע  ְנָקמֹות  ִצים 
ֵד  ּכְ ַמזָּלֹות  ֶזה  ּוְלַהֲחִליׁש  ְוסֹוד  ֲעֵליֶהם.  לֹט  ִלׁשְ י 

ד ֶזה  (אסתר ג) - ָהָרִצים ָיְצאּו ְדחּוִפים. ָרִצים ִמּצַ
ּוִבְגָלָלם ֶזה,  ד  ִמּצַ ח) ְוָרִצים  ן  (שם  ׁשּוׁשָ ְוָהִעיר 

ֵמָחה, אוֹ  יִמים   (שם ג) ָצֲהָלה ְוׂשָ ָנבֹוָכה. ִאם ַמְקּדִ
ה שֶׁ  אן  ֵאּלֶ ֵמָחה. ְוִאם מַ   -ּכָ ן ׂשָ יִמים  ָהִעיר ׁשּוׁשָ ְקּדִ

ד ָהַאֵחר  ל ַהּצַ ה ׁשֶ ן ָנבֹוָכה.  -ֵאּלֶ  ָהִעיר ׁשּוׁשָ

  

ִאיּנּון ָרִצים  .572 א ָהָרִצים, ֲאָתר ּדְ ְך ִאְקֵרי ּתָ ּוְבִגין ּכָ
ָרִצים  ָלֳקֵבל  נּוְקִמין  ּוְלָנְקָמא  ָחא,  ְלַאּגָ ְואֹוחּו  ַרֲהֵטי, 

מַ ַאֲחָרִנין ּוְלַאְתְרָעא  א  ְלַאְבָאׁשָ ַרֲהֵטי  ּדְ ִלין,  ,  ּזָ
א, ָטָאה ָעַלְייהּו. ְוָרָזא ּדָ ּלְ ָהָרִצים ָיְצאּו  (אסתר ג) ְלׁשַ

א,  ּדָ ְטָרא  ִמּסִ ְוָרִצים  א,  ּדָ ְטָרא  ִמּסִ ָרִצים  חּוִפים.  ּדְ
ח) ּוְבִגיֵנהֹון, ֵמָחה,  (אסתר  ְוׂשָ ָצֲהָלה  ן  ׁשּוׁשָ ְוָהִעיר 

ָהָכא, ָהִעיר  נָ  (אסתר ג) אוֹ  ין ּדְ ֵמי ִאּלֵ בֹוָכה. ִאי ְמַקּדְ
ַאֲחָרא,   ִסְטָרא  ּדְ ין  ִאּלֵ ֵמי  ְמַקּדְ ְוִאי  ֵמָחה.  ׂשָ ן  ׁשּוׁשָ

ן ָנבֹוָכה.   ָהִעיר ׁשּוׁשָ
ֶנֶגד  .573 ּכְ ה  ֵאּלֶ עֹוְמִדים  ּכֹל  ּבַ ׁשֶ ַאְרנּו  ּבֵ ַוֲהֵרי 

ֵאלֶּ  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ֶזה,  ַצד  ֶנֶגד  ּכְ ֶזה  ַצד  ה,  ֵהם ֵאּלֶ ה 
ֲאִויר   יֹוֵצא  ה,  ֵאּלֶ ּבְ ֵאּלה  עֹוִלים  ׁשֶ ּכְ ַלּכֹל.  ים  ָמִגּנִ
ְוִסָמְנָך  ָמֵגן ֶאָחד,  ים  ַנֲעׂשִ ם  ְוֻכּלָ ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ ֶאָחד 

 ָאֹנִכי ָמֵגן ָלְך.  (בראשית טו) -
  

ָלֳקֵבל   .573 ין  ִאּלֵ ַקְייִמין  א  ְבכֹּלָ ּדִ אֹוִקיְמָנא,  ְוָהא 
א לָ  ין, ִסְטָרא ּדָ ין קֳ ִאּלֵ ְך, ִאּלֵ א. ּוְבִגין ּכָ ֵבל ִסְטָרא ּדָ

ין, ָנַפק ַחד   ִאּלֵ ין ּבְ ִקין ִאּלֵ ד ַסּלְ א. ּכַ ין ְלכֹּלָ ִאיּנּון ְמִגיּנִ
ַחד.   ָמֵגן  הּו  ּלְ ּכֻ ְוִאְתָעִבידּו  א,  ְלֵעיּלָ ּדִ ֲאֵויָרא 

 ָאנִֹכי ָמֵגן ָלְך. (בראשיתטו) ְוִסיָמִנְך,
י .574 ּלִ ְלּגַ ּגַ ר  ָעׂשָ ֵנים  ְלתֹוְך ם  ׁשְ ּסֹוְבִבים  ׁשֶ ֵהם 

ְגָוִנים   ֵני  ׁשְ ּבִ ָרִפים    - ַהֵהיָכל ַהזֶּה, ְוֵהם ִנְקָרִאים ׂשְ
עֹוְמִדים   ֵהם  ה  ֵאּלֶ ְוִדין.  ַרֲחִמים  ְוָאדֹם,  ָלָבן 
ַער  ַהּצַ ֲעֵלי  ּבַ אֹוָתם  ל  ּכָ ַעל  ִמיד  ּתָ יַח  ּגִ ְלַהׁשְ

אוֹ  ְודֹוֲחִקים  ים  ָהַעּמִ ָאר  ׁשְ אֹוָתם  ַצֲעִרים  ּמְ ם, ָת ׁשֶ
תּוב ּכָ ֶ ׁשּ ַמה  ְוַהְינּו  ַחּלֹונֹות.  (שיר   ְוִנְקָרִאים 

יַח ִמן ַהַחּלֹנֹות.  ב) ּגִ  ַמׁשְ

  

א,  .574 ּדָ ֵהיָכָלא  ּגֹו  ַסֲחָראן  ּדְ ִאיּנּון  ין,  ּלִ ְלּגַ ּגַ ֵריָסר  ּתְ
ור ְוסּוָמק, ַרֲחֵמי  ְווִנין, ִחּוָ ְתֵרין ּגַ ָרִפים, ּדִ ְוִאיּנּון ִאְקרּון ׂשְ

ל ִאיּנּון לֵּ ְוִדיָנא, אִ  ִדיר, ַעל ּכָ ָחא ּתָ ּגָ ין ִאיּנּון ַקְייֵמי ְלַאׁשְ
ְוַדֲחִקין לֹון,  ין,  ַעּמִ ַאר  ׁשְ ַצְעִרין לֹון  ּדְ ַצֲעָרא,  ּדְ ָמאֵרי 

יב, ְכּתִ ּדִ ְוַהְיינּו  ַחּלֹונֹות.  השירים  ְוִאְקרּון  (שיר 
יַח ִמן ַהַחּלֹונֹות. ב) ּגִ  ַמׁשְ

ְלִהסְ  .575 עֹוְמִדים  אֹוָתם ּתַ ְוֵאּלּו  ל  ּכָ ַעל  ל  ּכֵ
ְלֵבית  יִמים  ְקּדִ ּמַ ׁשֶ ִפּלֹוֵתיֶהם,  ּתְ ְלִלים  ְתּפַ ּמִ ׁשֶ
ָרה ָהִראׁשֹוִנים, ְוָאז   ֶנֶסת, ְוִנְמִנים ֵמאֹוָתם ָהֲעׂשָ ַהּכְ
ֵאּלּו   ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ְלַמְעָלה,  אֹוָתם  ְוכֹוְתִבים  עֹוִלים 

תּוב ּכָ ׁשֶ ְוֶזהּו  ֶהם.  ּלָ ׁשֶ ֲחֵבִרים    שם ( ִנְקָרִאים 
ִמיִעִני. ח) יִבים ְלקֹוֵלְך ַהׁשְ  ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ

  

אן  .575 ְמַצּלָ ּדִ ִאיּנּון  ל  ּכָ ָלא,  ּכְ ְלִאְסּתַ ַקְייֵמי  ין  ְוִאּלֵ
ֵמִאיּנּון  ְוִאְתְמנּון  א,  ּתָ ִניׁשְ ּכְ ְלֵבי  ֵמי  ְמַקּדְ ּדִ ְצלֹוַתְייהּו, 

ִקין ְוַכְתִבין לֹון ְלֵעילָּ  ֵדין ַסּלְ ָרה ַקְדָמֵאי. ּכְ ִגין  ֲעׂשָ א, ּבְ
הֲ  ְייהּו.  ְלַגּבַ ֲחֵבִרים  ִאְקרּון  ין  ִאּלֵ הּוא ּדְ ָדא 

יִבים ְלקֹוֵלְך  (שיר השירים ח) ִדְכִתיב, ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ
ִמִעיִני.  ַהׁשְ
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ר  .576 ְלַסּדֵ יֹּוְדִעים  ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ֵריֶהם  ַאׁשְ
ה  ִפּלָ ַהּתְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָראּוי,  ּכָ ָתם  ִפּלָ ּתְ

ה ַהזֹּאת ַמְתחִ  ִפּלָ יָלה ַלֲעלֹות, ֵאּלּו עֹוִלים ִעם ַהּתְ
אֹוָתם ְונִ  ּוְלָכל  ָהְרִקיִעים  אֹוָתם  ְלָכל  ְכָנִסים 

ה  ִפּלָ ַתח ָהֶעְליֹון. ְואֹוָתּה ּתְ ַער ַהּפֶ ַהֵהיָכלֹות, ַעד ׁשַ
ֵאר.  ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ר, ּכְ ֶלְך ְלִהְתַעּטֵ  ִנְכֶנֶסת ִלְפֵני ַהּמֶ

  

אִ  .576 ִאין  ְצלֹוְתהֹון ַזּכָ ָרא  ְלַסּדְ ַיְדֵעי  ּדְ יא,  יַקּיָ ַצּדִ יּנּון 
ָראת  כְּ  ׁשָ ְצלֹוָתא  ַהאי  ַכד  ּדְ ִגין  ּבְ ֵיאֹות,  ְדָקא 

ָכל   ַהאי ְצלֹוָתא, ְוָעאִלין ּבְ ִקין ּבְ ין ַסּלְ ָקא, ִאּלֵ ּלְ ְלִאְסּתַ
ִפְתָחא  ְרָעא ּדְ ִאיּנּון ְרִקיִעין, ּוְבָכל ִאיּנּון ֵהיָכִלין, ַעד ּתַ

א, ִעלָּ  ַמְלּכָ ָקֵמי  ְצלֹוָתא  ַהִהיא  ְוָעאַלת  ָאה, 
ַמר.ְלִאְתַעּטְ  ִאּתְ ָמה ּדְ  ָרא. ּכְ

ִפּלֹות   .577 ּתְ ְלִלים  ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ֵאּלּו  ל  ּכָ ּוְרֵאה,  ּבֹא 
ַהזֹּו  ה  ִפּלָ ַהּתְ ֵלם,  ׁשָ ָרצֹון  ּבְ ִרּבֹוָנם  ֶאת  ים  ׁשִ ּוְמַקּדְ

ָבה ל  ָצִריְך ְלהֹוִציא אֹוָתּה ִמּתֹוְך ַמֲחׁשָ , ּוְבָרצֹון ׁשֶ
רּוְך   דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ ׁש ׁשְ ּבּור ְורּוַח, ְוָאז ִמְתַקּדֵ ּדִ

לֹוְקִחים  הּוא ם  ּלָ ּכֻ לּו,  ַהּלָ ַלֲחֵבִרים  יָעה  ּגִ ּמַ ּוְכׁשֶ  .
ַהֵהיָכל   ַעד  ּה  ִעּמָ ְוהֹוְלִכים  ה,  ִפּלָ ּתְ אֹוָתּה  ֶאת 

ִחי ּבְ ַתח. ְוֵאּלּו ְמׁשַ אֹותֹו ַהּפֶ אֹותֹו ְזַמן  ָהְרִביִעי ּבְ ם ּבְ
אֹותֹו ְזַמן, ֵאּלּו   ים ּבְ ׁשִ ִפּלֹות ּוְמַקּדְ ְלִלים ּתְ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ

ֶהם ֵהם   ִעּמָ ִלְהיֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  יֹּום  ּבַ ים  ֻמּנִ ּמְ ׁשֶ
ְּכאֹוָתם)  ֲחֵבִרים. ַּבַּלְיָלה  אֹוָתם   (ְולֹא  ּבְ ְיָלה  ּוַבּלַ

ְיָלה.  ּלַ יָרה ּבַ אֹוְמִרים ׁשִ  ָהֲאֵחִרים ׁשֶ

  

י   .577 ׁשֵ ּוְמַקּדְ ְצלֹוִתין,  אן  ְמַצּלָ ּדִ ִאיּנּון  ל  ּכָ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ְרעּותָ  ָקא  ְלָמֵריהֹון ּבִ ְעָיא ְלַאּפָ ִלים, ַהאי ְצלֹוָתא ּבַ א ׁשְ

ּוְכֵדין   ְורּוָחא,  ִמלּוָלא  ּדְ ּוִבְרעּוָתא  ָבה,  ַמֲחׁשָ ִמּגֹו  ָלּה 
ְוכַ  הּוא.  ִריְך  ּבְ א  ְדקּוְדׁשָ ֵמיּה  ׁשְ ׁש  ָמָטאת  ִאְתַקּדָ ד 

הּו ַנְטֵלי ְלַהִהיא ְצלֹוָתא, ְוַאְזָלן   ּלְ ין ֲחֵבִרים, ּכֻ י ִאּלֵ ְלַגּבֵ
ֲהָד  ין ּבַ ְוִאּלֵ ְתָחא.  ּפִ ַההּוא  ּבְ ְרִביָעָאה,  ֵהיָכָלא  ַעד  ּה 

י   ׁשֵ ּוְמַקּדְ ְצלֹוִתין,  אן  ְמַצּלָ ּדִ ִזְמָנא  ַההּוא  ּבְ ִחין  ּבְ ְמׁשַ
ּדִ  ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ ִזְמָנא,  ַההּוא  הּו ּבְ ּבְ יָמָמא  ּבִ ְמָמָנן  י 

ֲחֵבִרים. הֹון  ִעּמְ ְלֶמֱהֵוי  ָרֵאל,  ִיׂשְ ולאו בליליא   ּבְ (ס''א 
יָרָתא   כאינון) ׁשִ ַאְמֵרי  ּדְ ַאֲחָרִנין,  ִאיּנּון  ּבְ ּוְבֵליְלָיא, 

ֵליְלָיא.   ּבְ
תּוב .578 ּכָ ְרֵאה,  כח) ּוֹבא  ָאִביו  (משלי  ּגֹוֵזל 

ָחבֵ  ע  ׁשַ ּפָ ֵאין  ְוֹאֵמר  ִחית. ְוִאּמֹו  ַמׁשְ ְלִאיׁש  ר הּוא 
ל ַהקָּ  ְרכֹוָתיו ׁשֶ ּמֹוֵנַע ּבִ ּום ׁשֶ ְרׁשּוָה, ִמׁשּ דֹוׁש  ַוֲהֵרי ּפֵ

תּוב ּכָ ּכַ ָאִביו,  הּוא  ׁשֶ הּוא,  רּוְך  (דברים   ּבָ
ְדָך. ְוָכתּוב  לב) ְוַיּגֵ ַאל ָאִביָך  ַמח  (משלי כג) ׁשְ ִיׂשְ

 ָאִביָך. ּוֵפְרׁשּוָה.

  

ִתיב, .578 ּכְ ֲחֵזי  כח) ְוָתא  ְוִאּמֹו  (משלי  ָאִביו  ּגֹוֵזל 
ְוהָ  ִחית.  ַמׁשְ ְלִאיׁש  הּוא  ָחֵבר  ע  ׁשַ ּפָ ֵאין  א ְואֹוֵמר 

הּוא,  ִריְך  ּבְ א  ְדקּוְדׁשָ ְרָכאן  ּבִ ָמַנע  ּדְ ִגין  ּבְ אֹוְקמּוָה, 
יב, ְכּתִ ָמה ּדִ ִאיהּו ָאִביו. ּכְ ַאל ָאִביָך  (דברים לכ) ּדְ ׁשְ

יב ְדָך. ּוְכּתִ ַמח ָאִביָך. ְואּוְקמּוָה. יִ  (משלי כג) ְוַיּגֵ  ׂשְ
ָהִאיׁש   .579 ִמי  ִחית,  ַמׁשְ ְלִאיׁש  הּוא  ָחֵבר 

ִחית?   ָבָנה, ַמׁשְ ַהּלְ ֶאת  ּפֹוֵגם  ׁשֶ ִאיׁש  אֹותֹו  ֶזהּו 
טז) ְוִנְקָרא ְהּפּוכֹות. (שם  ּתַ (תהלים   ִאיׁש 

ָלׁשֹון. קמ) כה) ִאיׁש  ַצִיד   (בראשית  יֹוֵדַע  ִאיׁש 
ִא  ְוֶזהּו  ֶדה.  ׂשָ ּמֹוֵנַע ִאיׁש  ׁשֶ זֶּהּו  ׁשֶ ִחית,  ַמׁשְ יׁש 

בְּ  ּמֹוֵנַע  ׁשֶ ִמי  ְך,  ּכָ ַאף  ָהעֹוָלם.  ִמן  ָרכֹות  ָרכֹות ּבְ
ָאַמְרנּו.   ִחית ַהזֶּה ׁשֶ ֵמָהעֹוָלם, ָחֵבר הּוא ָלִאיׁש ַמׁשְ
דֹוׁש  ִריְך ָלָאָדם ְלָבֵרְך ֶאת ַהּקָ ּצָ ּום ׁשֶ ְוֶזהּו סֹוד, ִמׁשּ

לֵּ  רּוְך הּוא ּוְלִהְתּפַ ֵרְך  ּבָ ְתּבָ יִּ ֵדי ׁשֶ ָראּוי ּכְ ה ּכָ ִפּלָ ל ּתְ
ַהֲחֵבִרי ִעם  ר  ְוִיְתַחּבֵ דֹוׁש,  ַהּקָ מֹו  ים  ׁשְ דֹוׁשִ ַהּקְ ם 

ְמַנע   יִּ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ תֹו,  ִפּלָ ּתְ ֶאת  ִיְפּגֹם  ְולֹא  לּו  ַהּלָ

  

ִחית, ַמאן ִאיׁש ַמׁשְ  .579 א  ָחֵבר הּוא ְלִאיׁש ַמׁשְ ִחית. ּדָ
ְוִאְקֵרי ְלִסיֲהָרא.  ָפִגים  ּדְ ִאיׁש,  ַההּוא  (משלי  ִאיהּו 

ְהּפּוכֹות. טז) ּתַ קמ) ִאיׁש  ִאיׁש   (תהלים 
ֶדה. (בראשית כה) ָלׁשֹון. ְוַהאי   ִאיׁש יֹוֵדַע ַצִיד ִאיׁש ׂשָ

ְרָכאן ֵמָעְלָמא.  ַהאי ִאיהּו ָמַנע ּבִ ִחית, ּדְ ִאיהּו ִאיׁש ַמׁשְ
הּוא  ָחֵבר  ֵמָעְלָמא,  ְרָכאן  ּבִ ָמַנע  ּדְ ַמאן  ָהִכי,  אּוף 
ִגין   ּבְ ָרָזא,  ְוָדא הּוא  ְדַקאְמָרן.  ּכִ ִחית  ַמׁשְ ִאיׁש  ְלַהאי 

ר ְלּבַ ֵליּה  ִאְצְטִריְך  ִר   ּדְ ּבְ א  קּוְדׁשָ ּלְ ְלָבְרָכא  יְך  ָנׁש 
ַרְך   ִיְתּבָ ּדְ ִגין  ּבְ ֵיאֹות.  ְדָקא  ּכַ ְצלֹוָתא  ָאה  ּוְלַצּלָ הּוא, 
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ִחית,  ר ִעם אֹותֹו ִאיׁש ַמׁשְ ָרכֹות ֵמָהעֹוָלם ְוִיְתַחּבֵ ּבְ
ָרכֹות  הּוא מֹוֵנַע ּבְ ם. ׁשֶ  ִמן ָהעֹוָלם ְוָגַרם ָמֶות ְלֻכּלָ

ְוָלא  ין,  יׁשִ ַקּדִ ֲחֵבִרין  ין  ִאּלֵ ּבְ ר  ְוִיְתַחּבָ א,  יׁשָ ַקּדִ ֵמיּה  ׁשְ
ר  ְרָכאן ֵמָעְלָמא, ְוִיְתַחּבָ ִיְמַנע ּבִ ִגין ּדְ ִיְפגֹום ְצלֹוֵתיּה. ּבְ

אִ בְּ  ּדְ ִחית  ַמׁשְ ִאיׁש  ָחֵבר  ְרָכאן ַההּוא  ּבִ ָמַנע  יהּו 
הּו.   ֵמָעְלָמא, ְוָגִרים מֹוָתא ְלֻכּלְ

תּוב .580 יח) ּכָ זֶּה  (דברים  ַמה  ָחֶבר.  ְוחֵֹבר 
ד   ַהּצַ הּוא הֹוֵלְך ַאַחר  ׁשֶ ֶזה אֹותֹו ִמי  ְוחֵֹבר ָחֶבר? 

ר  ָעָליו  ְך  מֹוׁשֵ הּוא  ִפים,  ׁשָ ּכְ ף  ֵ ּוְמַכׁשּ ּוַח ָהַאֵחר 
ּוִמְתַחבֵּ  ְטֵמָאה,  ל ַאֶחֶרת  ׁשֶ ֲחֵברּות  אֹוָתּה  ּבְ ר 

ָחֵבר  אֹותֹו  ִעם  ֲחֵברּות  ּבַ ְוׁשֹוֶרה  ַרע,  ָחֵבר  אֹותֹו 
ָעה  ׁשָ ּבְ ּום ׁשֶ ה ִנְקָרא ָחֵבר? ִמׁשּ ִחית. ְוָלּמָ ִאיׁש ַמׁשְ
ִעּמֹו   ְוָתִמיד  ִעּמֹו,  ר  ִמְתַחּבֵ הּוא  ָאָדם  ּנֹוָלד  ׁשֶ

ָחֵבר. ַאַחר כָּ  ְך לֹו ָחֵבר ִאיׁש ַמשְׁ ּכְ  ִחית. ְך ֶנְהּפָ

  

ִתיב .580 יח)  ּכְ ְוחֹוֵבר  (דברים  ַמאי  ָחֶבר,  ְוחֹוֵבר 
ַתר ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְוָחָרׁש  ָאִזיל ּבָ ָחֶבר. ַההּוא ַמאן ּדְ
ְמַסֲאָבא,  ַאֲחָרא  רּוָחא  ָעֵליּה  ְך  ָמׁשִ ִאיהּו  ין,  ַחְרׁשִ

הַ  ַההּוא ַחְברּוָתא ּדְ ר ּבְ ֲאִרי ְוִאְתַחּבָ הּוא ָחֵבר ָרע, ְוׁשָ
חַ  ִחית. ֲאַמאי ּבְ ֲהֵדיּה, ַההּוא ָחֵבר ִאיׁש ַמׁשְ ְברּוָתא ּבַ

ָנׁש   ר  ּבַ ִאְתְייִליד  ּדְ ֲעָתא  ְבׁשַ ּדִ ִגין  ּבְ ָחֵבר.  ִאְקֵרי 
ֲהֵדיּה ָחֵבר. ְלָבַתר,  יּה. ְוָתִדיר ַקְייָמא ּבַ ר ִעּמֵ ִאְתַחּבָ

חִ  ְך ֵליּה ָחֵבר, ִאיׁש ַמׁשְ  ית. ִאְתַהּפָ
ַהּקְ  .581 ַצד  ּבְ יֵׁש  ָחֵבר ְוָכְך  ַהיִָּמין,  ַצד  ּבְ ה,  ָ ֻדׁשּ

עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם  ה טֹוב ִעם ָהָאָדם ּבָ עֹוׂשֶ טֹוב, ׁשֶ
ָהָאָדם  ִמיד ַעל  ּתָ לּו עֹוְמִדים  ַהּלָ ְוַהֲחֵבִרים  א,  ַהּבָ
ִעּמֹו   ְוִלְהיֹות  ָעָליו  ּוְלָהֵגן  ילֹו  ְלַהּצִ ַאַחת  ֲחֵברּות  ּבַ

לְ  ִרּבוֹ ֲחֵבִרים,  ם  ׁשֵ ֶאת  ׁש  ַח  ַקּדֵ ּבֵ ּוְלׁשַ ר  ּוְלַזּמֵ ָנם 
ִמיד.  ְלָפָניו ּתָ

  

יִמיָנא,  .581 ִסְטָרא ּדִ ה, ּבְ ָ ְקדּוׁשּ ִסְטָרא ּדִ ְוָהִכי ִאית ּבְ
ין  ָעְלָמא ּדֵ ַבר ָנׁש ּבְ יּה ּדְ ָעִביד ִטיבּו ִעּמֵ ָחֵבר טֹוב, ּדְ

ּתָ  ַקְייֵמי  ֲחֵבִרים  ין  ְוִאּלֵ ָאֵתי.  ּדְ ָעֵליּה ּוְבָעְלָמא  ִדיר 
ר ּבַ ָנא   ּדְ ּוְלַאּגָ ֵליּה,  יָזָבא  ְלׁשֵ ֲחָדא,  ַחְברּוָתא  ּבְ ָנׁש, 

ָמא   ׁשְ א  ׁשָ ְלַקּדְ ֲחֵבִרים,  יּה  ִעּמֵ ּוְלֶמהֵוי  ָעֵליּה, 
ִדיר.  יּה. ּתָ ָחא ַקּמֵ ּבְ ָרא ּוְלׁשַ ָמאֵריהֹון, ּוְלַזּמְ  ּדְ

ֲאֵחִרים  .582 תֹוְמִכים  ָעה  ַאְרּבָ יֹוְצִאים  ֵמֵאּלּו 
עָ  ֵנים  ְ ַהׁשּ לּו. ְלאֹוָתם  ַהּלָ ַהֲחֵבִרים  ָאַמְרנּו,  ׁשֶ ר  ׂשָ

יק   ְלַהזִּ ֵעָצה  יֹּוֲעִצים  ׁשֶ ְלאֹוָתם  עֹוְמִדים  ֵהם  ְוֵאּלּו 
ְועֹוִלים  ים,  עֹוׂשִ ּלֹא  ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ַאף  יִקים.  ּדִ ַלּצַ
אֹוָתּה  ֶאת  ִלים  ּוְמַבּטְ ְלַמְעָלה,  ָבר  ַהּדָ ּומֹוִדיִעים 

ְוֵאּלוּ  י  ָהֵעָצה.  ֶאְרֶאּלִ ב  ִנְקָרִאים  ּגַ ַעל  ְוַאף  ם. 
ה ְוִנְפַקד ַעל   ל ֶאָחד ִהְתַמּנָ ם ִהְתַמּנּו ָלֶזה, ּכָ ּלָ ּכֻ ׁשֶ

ּבֹון.  ָבִרים ְידּוִעים, ְוַתַחת ֵאּלּו ֵאין ָלֶהם ֶחׁשְ  ּדְ

  

ַנְפֵקי .582 ין  ע''ב) ֵמִאּלֵ ר''נ  ַסְמִכין  (דף  ע  ַאְרּבַ
ֵריָסר ּדְ  ין ָקָאַמָרן, ָהֵני ֲחבֵ ַאֲחָרִנין, ְלִאיּנּון ּתְ ִרים. ְוִאּלֵ

א   ְלַאְבָאׁשָ ֵעיָטא  ַיְעִטין  ּדְ ִאיּנּון  י  ְלַגּבֵ ַקְייֵמי  ִאיּנּון 
ְואֹוְדֵעי  ְוַסְלֵקי  י,  ַעְבּדֵ ָלא  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  יא.  יַקּיָ ְלַצּדִ
ִאְקרּון   ין  ְוִאּלֵ ֵעיָטא,  ְלַההּוא  ּוַבְטֵלי  א,  ְלֵעיּלָ ה  ִמּלָ

י''ם ְואַ  הוּ ֶאְרֶאּלִ ֻכּלְ ב ּדְ ל ַחד  ף ַעל ּגַ  ִאְתְמנּון ְלָדא, ּכָ
ין  ין ְיִדיָעאן. ּוְתחֹות ִאּלֵ ַקד ַעל ִמּלִ ְוַחד ִאְתָמָנא ְוִאְתּפְ

ָנא.  ּבָ  ֵלית לֹון חּוׁשְ
ִצְדֵדי   .583 ַעת  ְלַאְרּבַ עֹוְמִדים  ָעה  ָהַאְרּבָ ֵאּלּו 

ָראֵ  ִיׂשְ ַעל  יַח  ּגִ ְלַהׁשְ עֹוֵמד  ֶאָחד  ְוָכל  ל, ָהעֹוָלם, 
ּנֱֶאַמר ְוֵאּלּו ִנְקָרִאי מֹו ׁשֶ ים, ּכְ (שיר השירים   ם ֲחַרּכִ

ָעה   ב) ָהַאְרּבָ ֵאּלּו  מֹות  ׁשְ ים.  ַהֲחַרּכִ ִמן  ֵמִציץ 
ִעיִריָּ''ה. ִעיָגֵא''ל.  ים:  ֲחַרּכִ ְקָרִאים  ּנִ . (עזרי''ה) ׁשֶ

ְלַצד   עֹוֵמד  הּוא  ִעיָגֵא''ל  ְיִהיָרֵא''ל.  ָעִריֵא''ל. 
יַח ַעל ִמְזָרח, ְוֶזה עוֹ  ּגִ ים ֵמד ְלַהׁשְ עֹוׂשִ ל אֹוָתם ׁשֶ ּכָ

  

ע ִסְטֵרי ָעְלָמא, ְוָכל   .583 ע, ַקְייֵמי ְלַאְרּבַ ין ַאְרּבַ ִאּלֵ
ָר  ִיׂשְ ּדְ ָעַלְייהּו  ָחא  ּגָ ְלַאׁשְ ָקִאים  ִאְקרּון ַחד  ין  ְוִאּלֵ ֵאל. 

ַאּתְ ָאֵמר ָמה ּדְ ים, ּכְ ֵמִציץ ִמן  (שיר השירים ב) ֲחַרּכִ
ים,  ֲחַרּכִ ִאְקרּון  ּדְ ע  ַאְרּבַ ין  ִאּלֵ ּדְ ָמא  ׁשְ ים.  ַהֲחַרּכִ

ִעיִרָי''הִעי עזרי''ה) ָגֵא''ל.  ְיִהיָרֵא''ל.  (נ''א  ָעִריֵא''ל.   .
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ָבה   ִבים ַמֲחׁשָ חֹוׁשְ ל ֵאּלּו ׁשֶ ים טֹוִבים, ְוַעל ּכָ ַמֲעׂשִ
ּלֹא ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות.  ב ׁשֶ ל ִמְצָוה, ַאף ַעל ּגַ  ׁשֶ

וְ  ִמְזָרח,  ִלְסַטר  ָקִאים  ִאיהּו  יָמא ִעיָגֵא''ל,  ַקּיְ ָדא 
ל   ַעְבִדין עֹוָבִדין ָטִבין, ְוַעל ּכָ ל ִאיּנּון ּדְ ָחא ַעל ּכָ ּגָ ְלַאׁשְ

ּדְ  ב  ּגַ ַעל  ַאף  ִמְצָוה,  ּדְ ָבה  ַמֲחׁשָ ֵבי  ְ ְמַחׁשּ ּדִ ָלא ִאיּנּון 
ד.   ַיְכֵלי ְלֶמְעּבַ

עֹוֵמד   .584 ְוֶזה  רֹום,  ּדָ ְלַצד  עֹוֵמד  ִעיִריָּ''ה 
אֹוָתם ל  ּכָ ַעל  יַח  ּגִ אֹו    ְלַהׁשְ ֶהָעִני  ֶאת  ַנֲחִמים  ּמְ ׁשֶ

ֵאיָנם ְיכֹוִלים   ב ׁשֶ ם ַצַער ָעָליו, ַאף ַעל ּגַ ִלּבָ יֵּׁש ּבְ ׁשֶ
ִמְצָוה ְלֶדֶרְך  הֹוְלִכים  ׁשֶ ּוְלאֹוָתם  לֹו.  , ָלֵתת 

ַמֲעִמיד  ְוהּוא  ֵמִתים.  ִעם  ֶחֶסד  ים  עֹוׂשִ ׁשֶ ּוְלאֹוָתם 
יר  ְלַהְזּכִ ה  ִהְתַמּנָ ְוֶזה  ֱאֶמת.  ל  ׁשֶ אֹותֹו   ִקיּּום 

יֹוְקנֹו ְלַמְעָלה, ְלַהְכִניסֹו ָלעֹוָלם  ְלַמְעָלה ְוַלְחקֹק ּדְ
א.  ַהּבָ

  

יָמא  .584 ַקּיְ ְוָדא  רֹום.  ּדָ ִלְסַטר  יָמא  ַקּיְ ִעיִרָי''ה, 
ַצֲעֵרי  ְלַאׁשְ  ּדְ אֹו  ָנא,  ְלִמְסּכְ ְמַנֲחֵמי  ּדִ ִאיּנּון  ְלָכל  ָחא,  ּגָ

ָלא   ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ָעֵליּה,  ְייהּו  ֵליּה. ִלּבַ ְלֵמיַהב  ַיְכֵלי 
ַעְבֵדי ֶחֶסד   ִמְצָוה. ּוְלִאינּון ּדְ ַאְזֵלי ְלאֹוְרָחא ּדְ ּוְלִאיּנּון ּדְ

ֱאֶמת. יָמא ִקיּוָמא ּדֶ ְוַהאי ִאְתָמָנא   ִעם ֵמִתים. ְוִאיהּו ַקּיְ
א,  ְלֵעיּלָ ּיּוְקֵניּה  ּדִ ּוְלַאֲחָקא  א,  ְלֵעיּלָ ֵליּה  ָרא  ְלַאְדּכְ

ָאֵתי. ְלַאֲעָלא ֵליּה ְלָעלְ   ָמא ּדְ
עֹוֵמד  .585 ְוֶזה  ָצפֹון.  ְלַצד  עֹוֵמד  ָעִריֵא''ל 

ָרעֹות  ַלֲעׂשֹות  בּו  ָחׁשְ ׁשֶ אֹוָתם  ל  ּכָ ַעל  יַח  ּגִ ְלַהׁשְ
רֹוִצי אֹו  ָעׂשּו,  ַלֲעׂשֹות, ְולֹא  ּוָבאּו  ַלֲחטֹא  ם 

ה.  ִיְצרֹו ְולֹא ָעׂשָ  ְוִהְתַחזֵּק ּבְ
  

ָצפ .585 ִלְסַטר  יָמא  ַקּיְ יָמא ָעִריֵא''ל,  ַקּיְ ְוָדא  ֹון. 
ְוָלא  ין,  יׁשִ ּבִ ד  ְלֶמְעּבַ יבּו  ֲחׁשִ ּדַ ִאיּנּון  ְלָכל  ָחא  ּגָ ְלַאׁשְ

ְוִאּתָ  ד,  ְלֶמְעּבַ ְוָאתּו  ְלֶמחֵטי,  ָעאן  ּבָ אֹו  ַקף  ַעְבֵדי. 
ִיְצֵריּה ְוָלא ָעִביד.   ּבְ

עֹוֵמד   .586 ְוֶזה  ַמֲעָרב,  ְלַצד  עֹוֵמד  ְיִהיָרֵא''ל 
ל ּכָ ַעל  יַח  ּגִ ּתֹוָרה    ְלַהׁשְ ּבַ עֹוְסִקים  ׁשֶ אֹוָתם 

ֵניֶהם ִלְלֹמד ּתֹוָרה ְלֵבית ָהַרב, ּוְלָכל   ּוַמְכִניִסים ּבְ
ֵבית הּוא ּבְ ׁשֶ ִלים ַעל חֹוֶלה ּכְ ּכְ ְסּתַ ּמִ ָחְליֹו,   אֹוָתם ׁשֶ

ֲחָטָאיו  ּבַ ְתּבֹוֵנן  יִּ ׁשֶ לֹו  ּומֹוִדיִעים  ָעָליו  יִחים  ּגִ ּוַמׁשְ
ֵמֶהם ְוָיׁשּוב  יו  ִמי   ּוְבַמֲעׂשָ ל  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ְלִרּבֹונֹו. 

יו   ַמֲעׂשָ ּבְ ל  ּכֵ ְסּתַ יִּ ׁשֶ חֹוֶלה,  אֹותֹו  ִעם  ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ
רּוךְ  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ְתׁשּוָבה  ּבִ הּוא  ְוָיׁשּוב  הּוא,   
יב לֹו ֶאת רּוחֹו. ֵצל ּוְלָהׁשִ  ּגֹוֵרם לֹו ְלִהּנָ

  

ַמעֲ  .586 ִלְסַטר  יָמא  ַקּיְ יָמא ְיִהיָרֵא''ל,  ַקּיְ ְוַהאי  ָרב. 
ַנְייהּו  אֹוַרְייָתא. ְוַעְייֵלי ּבְ ָלָעאן ּבְ ָחא ְלָכל ִאיּנּון ּדְ ּגָ ְלַאׁשְ
ֵלי ַעל  ּכְ ִמְסּתַ אֹוַרְייָתא ְלֵבי ַרב. ּוְלָכל ִאיּנּון ּדְ ְלִמְלֵעי ּבְ

גָּ  ֵבי ַמְרֵעיּה. ְוַאׁשְ ד ִאיהּו ּבְ חּו ָעֵליּה, ְואֹוִדעּו ְמַרע, ּכַ
יִ  ּדְ ְייהּו ֵליּה  ִמּנַ ְוֵיתּוב  ּוְבעֹוָבדֹוי,  חֹובֹוי  ּבְ ל  ּכַ ְסּתָ

ְמַרע,   ַההּוא  ּבְ ל  ּדַ ּתָ ִיׁשְ ּדְ ַמאן  ָכל  ּדְ ִגין  ּבְ ְלָמאֵריּה. 
א   קּוְדׁשָ ָקֵמי  א  ִתּיּוְבּתָ ּבְ ְוֵיתּוב  עֹוָבדֹוי,  ּבְ ל  ּכַ ִיְסּתָ ּדְ

ִרי ִריְך הּוא, ִאיהּו ּגָ ָזָבא, ּוְלָאָתָבא ּבְ ּתְ ֵליּה   ם ֵליּה ְלִאׁשְ
 רּוֵחיּה.

תּוב, .587 יל   (תהלים מא) ְוַעל ֶזה ּכָ ּכִ ֵרי ַמׂשְ ַאׁשְ
יֹום ָרָעה?  ֵטהּו ה'. ַמה זֶּה ּבְ יֹום ָרָעה ְיַמּלְ ל ּבְ ֶאל ּדָ

יֹום ָרָעה   א ּבְ יֹום ַרע ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות! ֶאּלָ יֹום   - ּבְ ּבְ
אוֹ  ֹוֶלֶטת  ׁשּ ָמתוֹ ׁשֶ ִנׁשְ ֶאת  ָלַקַחת  ָהָרָעה  .  ָתּה 

ל   ּדָ ֶאל  יל  ּכִ ַמׂשְ ֵרי  מֹו    - ַאׁשְ ּכְ חֹוֶלה,  ֶזהּו 
ּנֱֶאַמר, יג)- (שמואל ׁשֶ ן  ב  ּבֶ ל  ּדַ ָכה  ּכָ ה  ַאּתָ ַמּדּוַע 

ֵטהּו  ְיַמּלְ ָרָעה  יֹום  ּבְ ְך,  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ֶלְך.  ַהּמֶ
ֶׁשִּמְסַּתְּכִלים) ה'ְוֵאּלוּ  ִמְסּתַ  (אֹוָתם  ֵהם  ִלים  ׁשֶ ּכְ

יב אֹותֹו חֹוֶלה ַלֲהׁשִ רּוְך  ּבְ דֹוׁש ּבָ ֹו ֵמֲחָטָאיו ֵאֶצל ַהּקָ

  

ִתיב .587 א ּכְ יל ֶאל  (תהלים מא) ְוַעל ּדָ ּכִ ִרי ַמׂשְ ַאׁשְ
יֹום ָרע   יֹום ָרָעה, ּבְ ֵטהּו ְיָי'. ַמאי ּבְ יֹום ָרָעה ְיַמּלְ ל ּבְ ּדָ

ֵעי לֵ  ְלָטא ַההּוא ִמּבָ ׁשַ יֹוָמא ּדְ יֹום ָרָעה, ּבְ א ּבְ יּה. ֶאּלָ
א   ּדָ ל,  ּדָ ֶאל  יל  ּכִ ַמׂשְ ֵרי  ַאׁשְ ָמֵתיּה.  ִנׁשְ ְלֵמיַסב  ָרָעה 

ָאמֵ  ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ְמַרע.  יג) ר,הּוא  ב  ַמדּוַע  (שמואל 
ָרָעה  יֹום  ּבְ ְך,  ּכָ ּוְבִגין  ֶלְך.  ַהּמֶ ן  ּבֶ ל  ּדַ ָכה  ּכָ ה  ַאּתָ

ְייָ  ֵטהּו  יןְיַמּלְ ְוִאּלֵ דמסתכלי) '.  אינון  ִאיּנּון  (ס''א  ּדְ
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ָעָליו  עֹוֵמד  ַהזֶּה  ֵהיָכל  ּבַ ַאְרנּו.  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ הּוא, 
ֵצל  ִיּנָ ָהעֹוָלם,  ַעל  ין  ַהּדִ ֹוֶרה  ׁשּ ׁשֶ ּוַביֹּום  יַח.  ּגִ ְלַהׁשְ

טֵ  ְיַמּלְ ָרָעה  יֹום  ּבְ ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ּנּו,  ַהיֹּום ִמּמֶ הּו ה'. 
ין   ַהּדִ ְמָסר  ּנִ ּבוֹ ׁשֶ לֹט  ִלׁשְ ָרָעה  (ַעל   ְלאֹוָתּה 

יַח, ְוָלֵכן ִנְקְראּו ָהעֹוָלם) ּגִ , ְוָכל ֵאּלּו עֹוְמִדים ְלַהׁשְ
ים.  ֲחַרּכִ

י  ּבֵ ּגַ ֵמחֹובֹוי  ֵליּה  ְלָאָתָבא  ְמַרע,  ַההּוא  ּבְ ֵלי  ּכְ ִמְסּתַ
אוֹ  ּדְ ָמה  ּכְ ִריְך הּוא,  ּבְ א  א  קּוְדׁשָ ּדָ ֵהיָכָלא  ּבְ ִקיְמָנא. 

ַעל  יָנא  ּדִ ְרָיא  ׁשַ ּדְ ּוְביֹוָמא  ָחא.  ּגָ ְלַאׁשְ ָעֵליּה,  יָמא  ַקּיְ
יִ  ָרָעה  ָעְלָמא,  יֹום  ּבְ ָאֵמר  ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ יּה,  ִמּנֵ ִזיב  ּתְ ׁשְ

ָרָעה   ְלַהִהיא  יָנא  ּדִ ְמַסר  ִאּתְ ּדְ יֹוָמא  ְיָי'.  ֵטהּו  ְיַמּלְ
יהּ  ּבֵ ָטָאה  ּלְ עלמא ְלׁשַ ַקְייֵמי  )(על  ין  ִאּלֵ הּו  ְוֻכּלְ

ים. א ִאְקרּון ֲחַרּכִ ָחא. ְוַעל ּדָ ּגָ  ְלַאׁשְ
588.  ָ ַהׁשּ רֹאׁש  ל  ׁשֶ יֹּום  רּוְך  ּבַ ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ּכְ ָנה, 

א   ּבָ ָהָרע  ַצד  ְואֹותֹו  ָהעֹוָלם  ַעל  ִדין  ּבְ עֹוֵמד  הּוא 
ִלפְ  ְועֹוְמִדים  ה  ֵאּלֶ ל  ּכָ ִסים  ּנְ ִמְתּכַ ָאז  ִטין,  ֵני  ְלַהׂשְ

ם ְועֹוְמִדים  ּלָ ִרים ּכֻ רּוְך הּוא. ְוָאז ִמְתַעּטְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
בְּ  הּוא.  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַמה ִלְפֵני  ְזַמן  אֹותֹו 

תּוב? ב) ּכָ השירים  ַהַחּלֹנֹות   (שיר  ִמן  יַח  ּגִ ַמׁשְ
קֹום  יַח ִמּמָ ּגִ ׁשְ ּמַ ׁשֶ ִמי  ּכְ ים. ֵמִציץ,  ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרּכִ

רֹוֶאה ק, ׁשֶ ְך,   ּדַ ִריְך. ְוַאַחר ּכָ ּצָ ֶ ל ַמה ׁשּ ְולֹא רֹוֶאה ּכָ
יְ  ָחה  ּגָ ַהׁשְ ל  ׁשֶ ָמקֹום  ַהַחּלֹנֹות,  ִמן  יַח  ּגִ ֵתָרה, ַמׁשְ

דֹוׁש   ַהּקָ ּוְכׁשֶ ַהּכֹל.  ַעל  ְלַרֵחם  ָתִחים  ּפְ ּפֹוֵתַח  ׁשֶ
ַחּלֹונֹות  ל ּבַ ּכֵ יַח ַעל ָהעֹוָלם, ִמְסּתַ ּגִ רּוְך הּוא ַמׁשְ ּבָ

לּו ּוַבֲחַר  לּו, ְוָחס ַעל ַהּכֹל. ַהּלָ ים ַהּלָ  ּכִ

  

הּוא  .588 ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ד  ּכַ ָנה,  ָ ַהׁשּ רֹאׁש  ּדְ יֹוָמא  ּבְ
ָאֵתי  ָקִאי א  יׁשָ ּבִ ְוַההּוא ִסְטָרא  ָעְלָמא,  ִדיָנא ַעל  ּבְ ם 

א   ל ָהֵני, ְוַקְייָמן ָקֵמי קּוְדׁשָ ֵפי ּכָ ּנְ ֵדין ִמְתּכַ ְלַאְסָטָאה, ּכְ
ִריְך הּוא. ּוכְ  א  ּבְ הּו, ְוַקְייָמן ָקֵמי קּוְדׁשָ ּלְ ָרן ּכֻ ֵדין ִמְתַעּטְ

ַמׁשְ  ִתיב,  ּכְ ַמה  ִזְמָנא  ַההּוא  ּבְ הּוא.  ִריְך  ִמן ּבְ יַח  ּגִ
ח  ּגַ ַאׁשְ ּדְ ַמאן  ּכְ ֵמִציץ:  ים.  ַהֲחַרּכִ ִמן  ֵמִציץ  ַהַחּלֹונֹות 
ִאְצְטִריְך.   ּדְ ַמה  ל  ּכָ ָחֵמי  ְוָלא  ָחֵמי  ּדְ ִקיק,  ּדָ ֵמֲאָתר 

יר,  ּוְלָבַתר חּוָתא ַיּתִ ּגָ יַח ִמן ַהַחּלֹונֹות, ֲאָתר ַאׁשְ ּגִ , ַמׁשְ
א, וְ  ְתִחין ְלַרֲחָמא ַעל ּכֹּלָ ּפִ ָפַתח  ִריְך  ּדְ א ּבְ ַכד קּוְדׁשָ

ַחּלֹונֹות,  ין  ִאּלֵ ּבְ ל  ּכַ ִאְסּתָ ָעְלָמא,  ַעל  ח  ּגַ ַאׁשְ הּוא 
א.  ים, ְוָחִייס ַעל ּכֹּלָ ין ֲחַרּכִ  ּוְבִאּלֵ

שֶׁ  .589 ּכְ ׁשֹוָפר ְוָאז,  אֹותֹו  ּבְ ּתֹוְקִעים  ָרֵאל  ׂשְ יִּ
ֹוָפר,  יֹּוֵצא ִמן ַהׁשּ ּוִמְתעֹוֵרר ְלַמְעָלה אֹותֹו ַהּקֹול ׁשֶ
אֹותֹו  ֵמַהּכֹל  ה  ְוַנֲעׂשֶ ְורּוַח,  ּוַמִים  ֵמֵאׁש  לּול  ּכָ
יֹּוֵצא ִמּתֹוְך אֹותֹו   ֵדי ְלעֹוֵרר קֹול ֶעְליֹון, ׁשֶ ַהּקֹול, ּכְ

מ הּוא ּכְ ֹוָפר, ׁשֶ ֵאׁש ּוַמִים ְורּוַח, ָאז  ַהׁשּ לּול ּבְ ֹו ֶזה, ּכָ
קֹול  ְואֹוֵמר:  ָהְרִקיִעים  ָכל  ּבְ ּוַמְכִריז  רֹוז  ּכָ יֹוֵצא 

יַח ִמן ַהַחּלֹנֹות ֵמִציץ ִמן  דּ  ּגִ א ְוגֹו' ַמׁשְ ֹוִדי ִהּנֵה ֶזה ּבָ
ים.  ַהֲחַרּכִ

  

עַ  .589 ַההּוא ׁשֹוָפר ְוִאּתְ ְקִעין ּבְ ָרֵאל ּתַ ד ִיׂשְ ר ּוְכֵדין ּכַ
א ּוַמָיא  ָ ִליל ֵמֶאׁשּ ֹוָפר, ּכָ ָנִפיק ִמׁשּ א ַההּוא קֹול ּדְ ּתָ ִמּתַ

א   ָעָרא ְורּוָחא, ְוִאְתָעִביד ִמּכֹּלָ ִגין ְלִאּתְ ַההּוא קֹול, ּבְ
ַגְווָנא  ִאיהּו ּכְ ָנְפָקא ִמּגֹו ַההּוא ׁשֹוָפר, ּדְ ָאה, ּדְ קֹול ִעּלָ

ָיא ְורּוָחא. א ּוְבּמַ ָ ֶאׁשּ ִליל ּבְ א, ּכָ רֹוָזא ָנְפָקא,   ּדָ ֵדין ּכָ ּכְ
א  ה ֶזה ּבָ הּו ְרִקיִעין, ְוָאַמר קֹול ּדֹוִדי ִהּנֵ ֻכּלְ ְוַאְכִריז ּבְ

ים. ְוגֹו', יַח ִמן ַהַחּלֹונֹות ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרּכִ ּגִ  ַמׁשְ
רּוְך הּוא  .590 דֹוׁש ּבָ ֲהֵרי ַהּקָ ם יֹוְדִעים ׁשֶ ּלָ ְוָאז ּכֻ

ָרֵאל, ְואֹוְמִרים:  יֵּׁש    ָחס ַעל ִיׂשְ ָרֵאל ׁשֶ ֵריֶהם ִיׂשְ ַאׁשְ
ִמְלַמְעָלה.   ַרֲחִמים  ְלעֹוֵרר  ֵדי  ּכְ ָאֶרץ  ּבָ ֵעָצה  ָלֶהם 

תּוב, ּכָ פט) ְוָאז  יֹוְדֵעי   (תהלים  ָהָעם  ֵרי  ַאׁשְ
ְתרּוָעה,   יֹוְדֵעי  אי.  ַוּדַ ְתרּוָעה  יֹוְדֵעי  ְתרּוָעה. 

ַהקָּ  ין  ּדִ ִהיא  ׁשֶ ַהזֹּו,  רּוָעה  ַהּתְ ֶאת  ִרים  ּבְ ׁשַ ּמְ ה ׁשֶ ׁשֶ
ַהזֶּה   עֹוָלם  ּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵרי  ַאׁשְ ּבֹו.  ִנּדֹוִנים  ַהּכֹל  ׁשֶ

ֵהם   ׁשֶ ּום  ִמׁשּ א,  ַהּבָ ְרֵכי ּוָבעֹוָלם  ּדַ ֶאת  יֹוְדִעים 

  

ָהא   .590 הּו, ּדְ ּלְ ִריְך הּוא ָחִייס  ּוְכֵדין ַיְדֵעי ּכֻ א ּבְ קּוְדׁשָ
ִאית   ָרֵאל, ּדְ ִיׂשְ ִאין ִאיּנּון  ַזּכָ ְוַאְמֵרי  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּדְ ָעַלְייהּו 
א,  ֵעיּלָ ִמּלְ ַרֲחֵמי  ָעָרא  ְלִאּתְ ִגין  ּבְ ַאְרָעא,  ּבְ ֵעיָטא  לֹון 

ִתיב ֵדין ּכְ ֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ְתרּוָעה,   (תהלים פט)  ּכְ ַאׁשְ
ַוּדַ  ְתרּוָעה  ע''א) אי,יֹוְדֵעי  רנ''א  ְתרּוָעה:  (דף  יֹוְדֵעי 

א   כֹּלָ ּדְ ָיא,  ַקׁשְ יָנא  ּדִ ִאיהּו  ּדְ רּוָעה,  ּתְ ַהאי  ֵרי  ְמַתּבְ
ין, ּוְבָעְלָמא אִ  ָעְלָמא ּדֵ ָרֵאל ּבְ ִאין ִאיּנּון ִיׂשְ ּה. ַזּכָ נּו ּבֵ ְתּדָ
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ְדָרָכיו ּוְלַיֵחד  רּוְך הּוא ְויֹוְדִעים ָלֶלֶכת ּבִ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ָראּוי.  ִיחּוד ּכָ

ִריְך הּוא,  א ּבְ ִאיּנּון ַיְדֵעי ָאְרחֹוי ְדקּוְדׁשָ ִגין ּדְ ָאֵתי, ּבְ ּדְ
ְדָקא ֵיאֹות. ְוַיְדֵעי ְלֵמַהְך בְּ   ָאְרחֹוי, ּוְלַיֲחָדא ִיחּוָדא ּכְ

ְוַהֲחַר  .591 לּו  ַהּלָ ם ַהַחּלֹונֹות  ּלָ ּכֻ לּו,  ַהּלָ ים  ּכִ
ה   ַמּטָ עֹולֹות ִמּלְ ִפּלֹות ׁשֶ ל ַהּתְ עֹוְמִדים ֶלֱאחֹז ֶאת ּכָ
דֹוׁש   ַהּקָ ִלְפֵני  ְלַהְכִניָסן  ֶהן,  ּבָ יַח  ּגִ ּוְלַהׁשְ ְלַמְעָלה 

וְ  הּוא.  רּוְך  ּבֹו  ּבָ ֵאין  ׁשֶ ֶנֶסת  ּכְ ית  ּבֵ ל  ּכָ ן,  ּכֵ ַעל 
ל בּ  ּלֵ ָראּוי.ַחּלֹונֹות, ֵאינֹו ָמקֹום ְלִהְתּפַ  ֹו ּכָ

  

הּו  .591 ּלְ ּכֻ ַקְייֵמי  ים,  ֲחַרּכִ ין  ְוִאּלֵ ַחּלֹונֹות,  ין  ִאּלֵ
א,  ְלֵעיּלָ א  ּתָ ִמּתַ ִקין  ַסּלְ ּדְ ְצלֹוִתין,  ל  ּכָ ְלַאֲחָדא 

הּו, ְלַאעֲ  ָחא ּבְ ּגָ ִריְך הּוא. ּוְלַאׁשְ א ּבְ ָלא לֹון ָקֵמי קּוְדׁשָ
י ּבֵ ָלאו  ּדְ ֵנֶסת  ַהּכְ ית  ּבֵ ל  ּכָ א  ּדָ ָלאו ְוַעל  ַחּלֹונֹות,  ּה 

ְדָקא ֵיאֹות.  יּה ּכְ ָאה ּבֵ  ֲאָתר ְלַצּלָ
ית   .592 ּבֵ ֶנֶגד  ּכְ ה  ְלַמּטָ ֶנֶסת  ַהּכְ ית  ּבֵ ֲהֵרי  ׁשֶ

יֵּׁש   ׁשֶ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ֶנֶסת  ַהּכְ ית  ּבֵ ַמְעָלה.  ּלְ ׁשֶ ֶנֶסת  ַהּכְ
ָאַמְרנּו   ׁשֶ מֹו  ּכְ ַחּלֹונֹות,  ה.   -ּבֹו  ְלַמּטָ ם  ּגַ ְך  ּכָ

ר ַחּלֹונֹות ְלַמְעָלה כְּ  ֵנים ָעׂשָ ּה ׁשְ דֹוָלה יֵׁש ּבָ ֶנֶסת ַהּגְ
ם  - ּגַ ְך  ְוַהּכֹל עֹוְמִדים    ּכָ ְחּתֹון.  ֶנֶסת ַהּתַ ַהּכְ ְלֵבית 

ֶון   ּגָ ָהעֹוָלמֹות עֹוְמִדים ֵאּלּו ּבַ ּום ׁשֶ ֶנֶגד ֶזה, ִמׁשּ ֶזה ּכְ
ּכֹל.  ּבַ עֹוֶלה  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ּוְכבֹוד  ֵאּלּו,  ל  ׁשֶ

אֹותֹו   ְוַעל ֹוֵלט  ׁשּ ׁשֶ ּכְ ה'.  ֵטהּו  ְיַמּלְ ָרָעה  יֹום  ּבְ ן,  ּכֵ
ד  ֵטהּו ה'.  -ָהָרע ַהּצַ  ְיַמּלְ

  

ִנֶסת   .592 ית ַהּכְ א, ָלֳקֵבל ּבֵ ֵנֶסת ְלַתּתָ ית ַהּכְ ָהא ּבֵ ּדְ
יהּ  ּבֵ ִאית  ּדְ א  ְלֵעיּלָ ּדִ ֵנֶסת  ַהּכְ ית  ּבֵ א.  ְלֵעיּלָ (נ''ט   ּדִ

ַאָמָר  ע''ב) ָמה ּדְ א ַחּלֹונֹות ּכְ א. ְלֵעיּלָ ן, ָהִכי ָנֵמי ְלַתּתָ
יהּ  דֹוָלה, ִאית ּבֵ ֶנֶסת ַהּגְ ִאין, ָהִכי  ּכְ ֵריָסר ַחּלֹונֹות ִעּלָ  ּתְ

א   ּדָ יָמאן  ַקּיְ א  ְוכֹּלָ ָאה.  ּתָ ּתַ ֵנֶסת  ַהּכְ ית  ּבֵ ְלַהאי  ָנֵמי 
ין,  ִאּלֵ ַגְווָנא ּדְ ין ּבְ ָעְלִמין ַקְייִמין ִאּלֵ ִגין ּדְ א, ּבְ ָלֳקֵבל ּדָ

א  ְוקּוְד  ּדָ ְוַעל  א.  כֹּלָ ּבְ ְיָקֵריּה  ָסִליק  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ׁשָ
ָר  יֹום  ִסְטָרא ּבְ ַהִהיא  ְלָטא  ׁשַ ד  ּכַ ְיָי',  ֵטהּו  ְיַמּלְ ָעה 

ֵטהּו ְיָי'.  א, ְיַמּלְ יׁשָ  ּבִ
ַעל   .593 עֹוֵמד  ְיִהיָרֵא''ל  ַהזֶּה  ַהְמֻמּנֶה  ֵכן,  מֹו  ּכְ

מֹו שֶׁ  ים, ּכְ ָחִסים ַעל ֲעִניִּ ל אֹוָתם ׁשֶ ֵרי  ּכָ ּנֱֶאַמר ַאׁשְ
ַהּכֹל עוֹ  ֶזה  ִביל  ּוִבׁשְ ל,  ּדָ יל ֶאל  ּכִ ֵהיָכל  ַמׂשְ ּבַ ֵמד 

ְרִביִעי,  ַאֵחר  ֵהיָכל  ּבְ ִנְכָלל  ַהזֶּה  ְוַהֵהיָכל  ַהזֶּה, 
ל   ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ יִנים ַלּכֹל. ַאׁשְ ֵזרֹות ְוַהּדִ ם ֵהם ַהּגְ ָ ׁשּ ׁשֶ

ְנֵזי ִרּבֹונֹו, ְלַיֲחד יֹּוֵדַע ֶאת ּגִ ם  ִמי ׁשֶ ׁש ֶאת ׁשֵ ֹו ּוְלַקּדֵ
עֹוָלם הַ  ִמיד, ְלַזּכֹותֹו ּבָ א. ִרּבֹונֹו ּתָ  זֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ

  

ל   .593 יָמא ַעל ּכָ א, ַהאי ְמָמָנא ְיִהיָרֵא''ל, ַקּיְ ַגווָנא ּדָ ּכְ
ֵרי  ַאׁשְ ָאֵמר  ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ֵני,  ִמְסּכְ ַעל  ַחְייֵסי  ּדְ ִאיּנּון 

ל. ּוְבִגי יל ֶאל ּדָ ּכִ א, ַמׂשְ ֵהיָכָלא ּדָ יָמא ּבְ א ַקּיְ א ּכֹּלָ ן ּדָ
לִ  ִאְתּכְ א  ּדָ ְרִביָעָאה, ְוֵהיָכָלא  ַאֲחָרא  ֵהיָכָלא  ּבְ יל 

ַמאן  חּוָלֵקיּה  ָאה  ַזּכָ א.  ְלכֹּלָ ְוִדיִנין  ְזִרין  ּגִ הּוא  ן  ַתּמָ ּדְ
ֵמיּה  ׁשְ א  ׁשָ ּוְלַקּדְ ֵליּה,  ְלַיֲחָדא  ָמאֵריּה,  ּדְ ְנֵזי  ּגִ ָיַדע  ּדְ

ָמאֵריּה   ּוְבָעְלָמא ּדְ ין  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ י ֵליּה  ִדיָרא, ְלִמְזּכֵ ּתְ
ָאֵתי.   ּדְ

דֹוׁש   .594 ַהּקָ ׁשֶ ַהזֶּה,  ַהֵהיָכל  ָהְרִביִעי.  ַהֵהיָכל 
ְוֶזהּו   ְגָללֹו.  ּבִ ָאֶרץ  ּבָ ְלטֹונֹו  ׁשִ נֹוָדע  הּוא  רּוְך  ּבָ
ֶזה  ַהּתֹוָרה.  ְרֵכי  ּדַ ֶאת  ֹמר  ִלׁשְ עֹוֵמד  ׁשֶ ַהֵהיָכל 

יֵני ָהעֹוָלם ִנְקָרא ֵהיכַ  ל ּדִ ּבֹו ִנּדֹוִנים ּכָ כּות, ׁשֶ ל ַהזְּ
כֻ  ָכר ְוָכל ַהזְּ ים, ְוָכל ׂשָ יֹּות ְוָכל ַהֲחָטִאים ְוָכל ָהֳעָנׁשִ

ֹוְמִרים ֶאת ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה.  ׁשּ  טֹוב ְלאֹוָתם ׁשֶ

  

ִריְך   .594 א ּבְ י קּוְדׁשָ א, ּדִ ֵהיָכָלא ְרִביָעָאה. ֵהיָכָלא ּדָ
מ ּתְ ִגיֵניּה. ְוָדא ִאיהּו הּוא ִאׁשְ ַאְרָעא ּבְ ֹוַדע ׁשּוְלָטֵניּה ּבְ

א  ֵהיָכָלא,   ּדָ אֹוַרְייָתא.  ּדְ ָאְרחֹוי  ְלֵמַטר  יָמא  ַקּיְ ּדְ
ָעְלָמא,  יִנין ּדְ ל ּדִ נּו ּכָ ֵביּה ִאְתּדָ ְזכּות, ּדְ ֵהיָכָלא ִאְקֵרי ּדִ
ַטב ֲאָגר  ְוָכל  ין,  עֹוָנׁשִ ְוָכל  חֹוִבין,  ְוָכל  ַזְכָיין,  , ְוָכל 

ּקּוֵדי אֹוַרְייָתא.  ַנְטֵרי ּפִ  ְלִאיּנּון ּדְ
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כ .595 ַהזְּ ָאר ֵהיַכל  ׁשְ ל  ִמּכָ ּנֶה  ְמׁשֻ ַהזֶּה  ּות 
ָעה   ַאְרּבָ ּבֹו  לּוִלים  ּכְ ַהזֶּה  ְוַהֵהיָכל  ַהֵהיָכלֹות, 
ֶאָחד.   ֵהיָכל  ם  ְוֻכּלָ ִמזֶּה,  ֶזה  ים  ּנִ ְמׁשֻ ֵהיָכלֹות 

נִּ  ׁשֶ ַאַחת  רּוַח  יֵׁש  ַהזֶּה  ֵהיָכל  ֵאל.  ּבַ ְזכּות  ְקֵראת 
מֹו ְזכּות, ְוזֶ  הּו ֵאל. ְוָכאן  ְוַהֵהיָכל ַהזֶּה ִנְקָרא ַעל ׁשְ

תּוב, יֵני ָהעֹוָלם. ְוֶזהּו סֹוד ַהּכָ ל ּדִ (תהלים   ִנּדֹוִנים ּכָ
ָכל יֹום. ז)  ְוֵאל זֵֹעם ּבְ

  

ֵהיָכִלין,  .595 ַאר  ׁשְ ְנָייא ִמָכל  ְמׁשַ ְזכּות,  ּדִ א  ּדָ ֵהיָכל 
א ְוַהאי ֵהיָכלָ  ְנָיין ּדָ ע ֵהיָכִלין, ְמׁשַ יּה ַאְרּבַ ִליָלן ּבֵ א, ּכְ

א ִאית רּוָחא  ֵהיָכָלא ּדָ הּו ַחד ֵהיָכָלא. ּבְ א, ְוֻכּלְ ִמן ּדָ
א ִאְקֵרי ַעל ׁשְ  ִאְקֵרי ְזכּו''ת ֵאל. ְוֵהיָכָלא ּדָ ֵמיּה ֲחָדא, ּדְ
ָעלְ  יִנין ּדְ ל ּדִ ָמא, ְזכּות, ְוַהאי ִאיהּו ֵאל. ְוָהָכא ִאְתָדנּו ּכָ

ְכִתיב, ּדִ ָרָזא  ִאיהּו  ָכל   (תהלים ז) ְוַהאי  ּבְ זֹוֵעם  ְוֵאל 
 יֹום.

ֵהם  .596 ׁשֶ ֵאּלּו  ָעה  ַאְרּבָ ֵהיָכלֹות,  ָעה  ַאְרּבָ
לּוִלים   ם ּכְ ּלָ ֵהיָכל ַהזֶּה, ֶזה ִלְפִנים ִמזֶּה, ּכֻ ֶזה, ּבַ ֶזה ּבָ

ָעה  ַאְרּבָ ְזכּות.  ְוִנְקָרא  ֶאָחד,  ֵהיָכל  ם  ְוֻכּלָ
ֶאָחד  ַהֵהיָכל ְמֻמּנֶה  ָתִחים.  ּפְ ָלֶהם  יֵׁש  לּו  ַהּלָ ֹות 

ל ַהֵהיָכל  ַתח ָהִראׁשֹון ׁשֶ ַלּפֶ עֹוֵמד ִמחּוץ  ֶעְליֹון ׁשֶ
ְמֻמּנֶה  יֵׁש  ַהזֶּה  ם  ֵ ַהׁשּ ְוַעל  מֹו,  ׁשְ ַסְנָסִניָּ''ה  ַהזֶּה, 

לַ  יִנים ֶאָחד  ּדִ ּנֹוֵטל  ׁשֶ מֹאל,  ְ ַהׂשּ ל  ׁשֶ ָהַאֵחר  ד  ּצַ
שֶׁ  ַהֵהיָכל  אֹותֹו  עֹוָלם.  ּבְ ּבָ ְוַלֲעׂשֹות  ְלעֹוֵרר  ּלֹו 

מֹו  ּנּו, ִנְקָרא ַעל ׁשְ ּנֹוֵטל ִמּמֶ ּום ׁשֶ ַסְנָסִניָּ''ה.   -ּוִמׁשּ
ינֹוקֹות. ל ּתִ ָר''א ׁשֶ  ְוהּוא ׁשֹוֵלט ַעל אֹותֹו ַאְסּכָ

  

א ְלגֹו   ד' ֵהיָכִלין, .596 א, ּדָ ֵהיָכָלא ּדָ ִאיּנּון ּבְ ין ּדְ ד' ִאּלֵ
הוּ  ּלְ ּכֻ א,  ּדָ ֵהיָכָלא,   ִמן  הּו ַחד  ְוֻכּלְ ָדא,  ּבְ א  ּדָ ִליָלן  ּכְ

ְתִחין.  ין, ִאית ְלהּו ּפִ ע ֵהיָכִלין ִאּלֵ ְוִאְקֵרי ְזכּוָתא. ַאְרּבַ
ַקְדָמָאה  ְלִפְתָחא  ְלַבר  יָמא  ַקּיְ ּדְ ָאה  ִעּלָ ְמָמָנא  ַחד 

הֵ  ִאית  ּדְ א,  ּדָ ָמא  ׁשְ ְוַעל  ֵמיּה,  ׁשְ ''ּה  ַסְנָסִנּיָ א,  ּדָ יָכָלא 
יִנין ְמָמָנא אַ  ָנִטל ּדִ ָמאָלא, ּדְ ׂשְ ֲחָרא ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ּדִ

ָעְלָמא.  ד ּבְ יֵליּה, ְלַאְתֲעָרא ְלֶמְעּבַ ַההּוא ֵהיָכָלא ּדִ ּבְ
ֵמיּה, ַסְנָסִניָּ  יּה, ִאְקֵרי ַעל ׁשְ ָנִטיל ִמּנֵ ''ּה. ְוִאיהּו ּוְבִגין ּדְ

ַרְבֵיי.  ָר''א ּדְ יט ַעל ַההּוא ַאְסּכָ ּלִ  ׁשַ
ּנֹוֵטל ְוַהמְ  .597 ׁשֶ ּכְ ַסְנָסִניָּ''ה,  ַהזֶּה  ָהֶעְליֹון  ֻמּנֶה 

ֵנים  עֹוְמִדים ַעל ׁשְ ים ׁשֶ ין, ַמְכִריז ְלאֹוָתם ַהְמֻמּנִ ּדִ
ַעל   ְכִריִזים  ּמַ ׁשֶ רֹוִזים  ַהּכָ ְואֹוָתם  ָתִחים,  ַהּפְ ר  ָעׂשָ

ל  כּות ַהזֶּה. ּכָ ּדֹונּו ֵמֵהיַכל ַהזְּ ּנִ יִנים ׁשֶ  אֹוָתם ַהּדִ
  

יָנא,   ְוַהאי .597 ּדִ ָנִטיל  ד  ּכַ ''ּה,  ַסְנָסִנּיָ ָאה  ִעּלָ ְמָמָנא 
ְתִחין, ְוִאיּנּון  ֵריָסר ּפִ ַקְייִמין ַעל ּתְ ַאְכִריז ְלִאיּנּון ְמָמָנן ּדְ
ְמֵהיָכָלא  נּו  ִאְתּדָ ּדְ יִנין,  ּדִ ִאיּנּון  ל  ּכָ ַמְכְרֵזי  ּדְ רֹוִזין  ּכָ

א.  ְזכּוָתא ּדָ  ּדִ
ּנֹוֶטלֶ  .598 ְקֵראת ְזכּות ֵא''ל ת ַהּכֹרּוַח זֹו ׁשֶ ּנִ ל, ׁשֶ

ְבִעים   ּנָה יֹוְצִאים ׁשִ ּה. ִמּמֶ ּבָ לּול  ָאַמְרנּו, ַהּכֹל ּכָ ׁשֶ
ֵדי   ּכְ ִעּגּול  ּבְ עֹוְמִדים  ם  ְוֻכּלָ נֹוְצִצים,  אֹורֹות 
ל  ּכָ ִמזֶּה.  ֶזה  ים  ְמֻכּסִ ּלֹא  ׁשֶ ֶזה  ּבָ ֶזה  ְלַהְראֹות 

ַהּדִ  ְוָכל  ים  ָהֳעָנׁשִ ְוָכל  ֻכיֹּות  ל יִניַהזְּ ּכָ ִלְפֵני  ם, 
 ָהאֹורֹות ָהֵאּלּו עֹוְמִדים.

  

ֵא''ל   .598 ְזכּות  ִאְקֵרי  ּדְ א,  ּכֹּלָ ָנִטיל  ּדְ א  ּדָ רּוָחא 
ְבִעין ְנהֹוִרין   יּה ַנְפקּו ׁשִ יּה. ִמּנֵ ִליל ּבֵ א ּכָ ָקָאַמָרן, ּכֹּלָ ּדְ

ִגין ְלַאֲחָזָאה ּדָ  ִעגּוָלא ַקְייֵמי, ּבְ הּו ּבְ ָד ְנִציִצין, ְוֻכּלְ א  א ּבְ
ין, ְוָכל   א. ָכל ַזְכָיין, ְוָכל עֹוָנׁשִ א ִמן ּדָ ֵסי ּדָ ָלא ִאְתּכַ ּדְ

ין ַקְייִמין. הּו ְנהֹוִרין ִאּלֵ ּלְ יִנין, ָקֵמי ּכֻ  ּדִ
עֹוְמִדים  .599 ׁשֶ אֹורֹות  ֵני  ׁשְ יֹוְצִאים  ֵמֶהם 

ֵני  ּוׁשְ לּו  ַהּלָ ָהאֹורֹות  ְבִעים  ְוׁשִ ִמיד.  ּתָ ִלְפֵניֶהם 
שֶׁ  ֶאְמַצע עֹוְמִד אֹורֹות  ְלתֹוְך  ֵהם  ִלְפֵניֶהם,  ים 

תּוב, ּכָ ַהזֶּה  ַהֵהיָכל  סֹוד  ְוַעל  (שיר   ַהֵהיָכל. 
ֶזג.  השירים ז) ַהר ַאל יְֶחַסר ַהּמָ ְרֵרְך ֲאַגן ַהּסַ  ׁשָ

  

ִדיר.  .599 ַקְייֵמי ָקַמְייהּו ּתָ ֵרין ְנהֹוִרין, ּדְ ְייהּו ַנְפֵקי ּתְ ִמּנַ
ּוְת  ְנהֹוִרין,  ע'  ין  נְ ְוִאּלֵ ִאיּנּון ֵרין  ָקַמְייהּו,  ַקְייֵמי  ּדְ הֹוִרין 

א   ּדָ ֵהיָכָלא  ּדְ ָרָזא  ְוַעל  ֵהיָכָלא.  ּדְ ֶאְמָצִעיָתא  ּבְ ְלגֹו 
ִתיב, ַהר ַאל ֶיְחַסר  (שיר השירים ז) ּכְ ְרֵרְך ֲאַגן ַהּסַ ׁשָ
ֶזג.   ַהּמָ
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אֹורֹות   .600 ַנִים  ּוׁשְ ְבִעים  ׁשִ יֹוְצִאים  ֵאּלּו  ֶנֶגד  ּכְ
ִמצַּ  הַ ֲאֵחִרים  אֹורֹות  ד  ַנִים  ּוׁשְ ְבִעים  ְוׁשִ יִָּמין, 

ֵהם   ָהִראׁשֹוִנים  ְוֵאּלּו  ֹמאל.  ְ ַהׂשּ ד  ִמּצַ ֲאֵחִרים 
ָהאֹורֹות  ִלְפֵני  ַהֵהיָכל.  ֶאְמַצע  ּבְ ִלְפִנים  ים  ִניִמיִּ ּפְ
ל   ּכָ ֵהר.  ְלִהּטָ ְוַהחֹובֹות  ֻכיֹּות  ַהזְּ ל  ּכָ ִנְכָנִסים  לּו  ַהּלָ

ָהעֹוָלם ל  ׁשֶ ים  ֲעׂשִ לּו. יֹוצְ   ַהּמַ ַהּלָ ים  ִניִמיִּ ֵמַהּפְ ִאים 
יֹּוְצִאים ֵמָהרּוַח ָהֶעְליֹוָנה  ׁשֶ ל ָהאֹורֹות  ּכָ ׁשֶ ִנְמְצאּו 

לּוִלים  -ַהזֹּו  ם ּכְ ר אֹורֹות, ְוֻכּלָ ה ָעׂשָ ָ ׁשּ ָמאַתִים ְוׁשִ
רּוַח ַהזֹּו.   ּבָ

  

ּוְתֵרין ְנהֹוִרין ַאֲחָרִנין,   .600 ְבִעין  ׁשִ ַנְפֵקי  ָלֳקֵבל ִאיּנּון 
ַאֲחָרִנין,  ִמּסִ  ְנהֹוִרין  ּוְתֵרין  ְבִעין  ְוׁשִ יִמיָנא.  ּדִ ְטָרא 

ִניָמֵאי ְלגֹו,  ין ַקְדָמֵאי ִאיּנּון ּפְ ָמאָלא. ְוִאּלֵ ׂשְ ְטָרא ּדִ ִמּסִ
י ְנהֹוִרין ִאלֵּ  ֵהיָכָלא. ְלַקּמֵ ֶאְמָצִעיָתא ּדְ ל  ּבְ ין, ָעאִלין ּכָ

עֹוָבִד  ל  ּכָ ָאה.  ְלִאְתַדּכָ חֹוִבין  ְוָכל  ָעְלָמא, ַזְכָוון  ּדְ ין 
ַנְפֵקי  ּדְ ְנהֹוִרין  ל  ּכָ ָכחּו  ּתְ ִאׁשְ ַנְפֵקי.  ִניָמֵאי  ּפְ ין  ֵמִאּלֵ
הּו  ְוֻכּלְ ְנהֹוִרין,  ְסֵרי  ית  ְוׁשִ ָאה, ָמאָתן  ִעּלָ א  ּדָ ֵמרּוָחא 

א.  רּוָחא ּדָ ִליָלן ּבְ  ּכְ
עֹוְמִדים ִלְפֵני אֹוָתם  א .601 ֵני ָהאֹורֹות ׁשֶ ֹוָתם ׁשְ

ֵהם   ְבִעים,  ִ ְוכֹוְתִבים ַהׁשּ ִמיד,  ּתָ ֵעדּות  ְמִעיִדים 
ְבִעים   ִ ל חֹוָבה. ֵאּלּו ַהׁשּ ל ְזכּות אֹו ׁשֶ ְתֵקי ִדין ׁשֶ ּפִ
יֵני ָהעֹוָלם,  ּדִ יִנים. ְוָכל  ֵזרֹות ְוָדִנים ּדִ ּגְ ּגֹוְזִרים  ֵהם 

אן. ֵהן ְלטֹוב ֵהן ְלַר   ע, ֵהם ּכָ

  

ַקְייֵמי ָקֵמי אִ  .601 ֵרי ְנהֹוִרין, ּדְ ְבִעין, ִאיּנּון ִאיּנּון ּתְ יּנּון ׁשִ
אֹו   ְזכּו  ּדִ יָנא  ּדִ ְתֵקי  ּפִ ְוַכְתֵבי  ִדיר,  ּתָ ַסֲהדּוָתא  ַסֲהֵדי 
יִנין. ְוָכל   ְזֵרי ְוַדְייִנין ּדִ ְזִרין ּגַ ְבִעין ִאיּנּון ּגִ ין ׁשִ חֹוָבה. ִאּלֵ ּדְ

יִני ָעְלָמא ֵהן ְלָטב ֵהן ְלִביׁש ָהָכא ִאיהּו. ּדִ  ן ּדְ

ָאַמְרנּו, ָהרּוַח ַהזּוֹ  .602 מֹו ׁשֶ ִהיא ְזכּות ֵא''ל ּכְ , ׁשֶ
ּה  ּבָ קֹות  ְדּבָ ּנִ ׁשֶ אֹוִתיֹּות  לֹׁש  ׁשָ ְרׁשּומֹות  ּה  ּבָ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ַאְרנּו,  ּבֵ ַוֲהֵרי  יה''ו.  ֵהן  ׁשֶ ִמְלַמְעָלה, 

ִנְד  לּו  ַהּלָ ל ָהאֹוִתיֹּות  ׁשֶ ַהזֶּה  קֹום  ּמָ ּבַ קֹות  ּבָ
ֵקָבה,   ּנְ קּות ַהזָָּכר ּבַ ּבְ רּוַח ַהזֹּו ִהְתּדַ מֹות ּבָ ָאז ִנְרׁשָ

ִוד, ּדָ ָאַמר  ְוָכאן  ָהאֹוִתיֹּות.  (תהלים   אֹוָתן 
ְקֵראת  צב) ּנִ ֵואלַֹהי ְלצּור ַמְחִסי. סֹוד ָהרּוַח ַהזֹּו ׁשֶ

ְרׁשּומ ׁשֶ ָהאֹוִתיֹּות  אֹוָתן  ְוסֹוד  ּה,  ֵא''ל,  ּבָ ֹות 
ל   ׁשֶ ָדִדים  ַהּצְ ת  לֹׁשֶ ׁשְ ֵאּלּו  יה''ו,  ְקָראֹות  ּנִ ׁשֶ

ָאַמְרנּו. הָ   אֹורֹות ׁשֶ

  

יּה  .602 ּבֵ ְדַקאְמָרן,  ּכִ ֵא''ל  ְזכּות  ִאיהּו  ּדְ א,  ּדָ רּוָחא 
ִאיּנּון  א, ּדְ ֵעיּלָ יּה ִמּלְ ָקן ּבֵ ּבְ ִמְתּדַ ַלת ַאְתָוון, ּדְ יִמין ּתְ ְרׁשִ

אֹוִקיְמנָ  ְוָהא  ָקאן יה''ו.  ּבְ ִמְתּדַ ַאְתָוון  ין  ִאּלֵ ַכד  ּדְ א 
ַהאי ֲאָתר, ְדכּוָרא  'ב)(דף רנ''א ע' ּבְ קּוָתא ּדִ ִאְתַדּבְ ּדְ

ַאְתָוון.  ִאיּנּון  ַהאי רּוָחא,  ּבְ ימּו  ִאְתְרׁשִ ֵדין  ּכְ א.  נּוְקּבָ ּבְ
ִוד, ּדָ ָאַמר  צד) ְוָהָכא  ַמְחִסי.   (תהלים  ְלצּור  ֵואלַֹהי 

ּדְ  א  ּדָ רּוָחא  ּדְ ַאְתָוון ָרָזא  ִאיּנּון  ּדְ ְוָרָזא  ֵא''ל  ִאְקֵרי 
ּדְ  יּה,  ּבֵ יִמין  ְרׁשִ ִסְטִרין  ּדִ ַלת  ּתְ ין  ִאּלֵ יה''ו,  ִאְקרּון 
ָקָאַמָרן. ְנהֹוִרין ּדְ  ּדִ

ִדיִנים  .603 ֱחָלִקים ּבְ ּנֶ ין ׁשֶ י ַהּדִ ּתֵ ת ּבָ לֹׁשֶ אֹוָתם ׁשְ
ַמֲחלֹות   ּבְ עִֹני,  ּבְ ר,  עֹׁשֶ ּבְ ָהעֹוָלם;  ִדְבֵרי  ּבְ ֲאֵחִרים 

ִנים ְלכָ  ֻתּקָ ּמְ ָעה ֵהיָכלֹות ׁשֶ ֵהם ַאְרּבָ ֵלמּות, ׁשֶ ׁשְ ל  ּבִ
ָדִדים  ֵני ַהּצְ ה ׁשְ ֵני ֵהיָכלֹות ְלֵאּלֶ אֹוָתם ָהֲאֵחִרים, ׁשְ

ל א ֲעֵלי  ׁשֶ ֹורֹות ֲאֵחִרים, ְוֵהיָכל ֶאָחד ְלָכל אֹוָתם ּבַ
ל   ׁשֶ ים  ֲעׂשִ ַהּמַ ל  ִמּכָ ּבֹון  ֶחׁשְ ים  עֹוׂשִ ׁשֶ ָהֵעיַנִים 
ַחת  ּתַ ׁשֶ ֲאֵחִרים  ְלסֹוְפִרים  ֶאָחד  ְוֵהיָכל  ָהעֹוָלם. 

ָהִראשׁ  ַהֵהיָכלֹות  ֵאּלּו  ַעת  ַאְרּבַ ים.  ִניִמיִּ ַהּפְ ֹוִנים 
ֵהי לּוִלים ּבַ לּו ּכְ ם אֹוָתּה ַהּלָ ְקָרא ַעל ׁשֵ ּנִ ָכל ַהזֶּה, ׁשֶ

ָאַמְרנּו. ִפי ׁשֶ ל ְזכּות, ּכְ  ָהרּוַח ׁשֶ

  

ִדיִנין ַאֲחָרִנין,   .603 ֵגי ּבְ ּלְ ִמְתּפַ יִנין, ּדְ ֵתי ּדִ ַלת ּבָ ִאיּנּון ּתְ
ָעְלמָ  ּדְ י  ִמיּלֵ ַמְרִעין,  ּבְ ּבְ נּו,  ִמְסּכְ ּבְ עּוְתָרא,  ּבְ א, 

ַאְר  ִאיּנּון  ּדְ ִלימּו,  ׁשְ ְלָכל  ּבִ ָנן  ְמַתּקְ ִאיּנּון  ּדְ ֵהיָכִלין  ע  ּבַ
ְנהֹוִרין   ֵרי ִסְטֵרי  ּתְ ין  ְלִאּלֵ ֵהיָכִלין  ִרין  ּתְ ַאֲחָרִנין,  ִאיּנּון 

ַעְייִנין, ּדְ  ַעְבֵדי  ַאֲחָרִנין, ְוַחד ֵהיָכָלא ְלָכל ִאיּנּון ָמאֵרי ּדְ
ָעְלָמא. ְוַחד ֵהיָכָלא, ְלסֹופְ  ָבָנא ִמָכל עֹוָבִדין ּדְ ִרין  חּוׁשְ

ע   ין ַאְרּבַ ִניָמֵאי. ִאּלֵ ין ַקְדָמֵאי ּפְ חֹות ִאּלֵ י ּתְ ַאֲחָרִנין, ּדִ
ַהאי  ָמא ּדְ ִאְקֵרי ַעל ׁשְ א, ּדְ ֵהיָכָלא ּדָ ִליָלן ּבְ ֵהיָכִלין, ּכְ

ְדַקאְמָרן.  רּוָחא ְזכּוָתא, ּכִ
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יֵׁש  .604 לּו  ַהּלָ ַהֵהיָכלֹות  ל  ׁשֶ ּוֶפַתח  ַתח  ּפֶ ָכל  ּבְ
בַּ  ֶאָחד.  ֶאָחד  ְמֻמּנֶה  ְמֻמּנֶה  יֵׁש  ָהִראׁשֹון  ַתח  ּפֶ

ְזִריֵא''ל. ּגַ ִנְקָרא  מֹו  ְ ׁשּ ֶׁשֵּׁשם   ׁשֶ ָהִראׁשֹון  (ַלֶּפַתח 
לֹוֵקַח) ֶׁשִּמֶּמּנּו  סנסני''ה  ַהְמֻמּנֶה  ַהֹּכל  אֹותֹו 

ְמֻמנֶּ  ְוִנְגְזרּו ָהַאֵחר, אֹותֹו  ּדֹונּו  ּנִ ׁשֶ יִנים  ּדִ ְלַגּלֹות  ה 
ּנּו ְלאֹותֹו ַהְמֻמּנֶה ָהִראשׁ  ּמֶ ּמִ מֹו ַסְנָסִניָּ''ה, ׁשֶ ְ ׁשּ ֹון ׁשֶ

ל   עֹוֵמד ַעל ַהֵהיָכל ׁשֶ נֹוֵטל ַהְמֻמּנֶה ָהַאֵחר ַהזֶּה ׁשֶ
ינֹוקֹות,   ּתִ ל  ׁשֶ ָרה  ָהַאְסּכָ ְועֹוֵמד ַעל  ָהַאֵחר,  ד  ַהּצַ

ָאַמְר  ִפי ׁשֶ  נּו.ּכְ

  

ין ֵהיָכִלין, ִאית ְמָמָנא  .604 ִאּלֵ ְתָחא ּוִפְתָחא ּדְ ָכל ּפִ ּבְ
ֵמיּה  ׁשְ ּדִ ֲחָדא,  ְמָמָנא  ִאית  ַקְדָמָאה  ִפְתָחא  ּבְ ַחד, 

ְזִריֵא''ל. ּגַ דכלא  ִאְקֵרי  דשמיה  קדמאה  (לפתחא 
נטיל) דמינה  ַההּוא  סנסני''ה  ַאֲחָרא,  ְמָמָנא  ַהאי 
ָאה ּדִ  ָזרּו ְלַההּוא ְמָמָנא ִאיהּו ְלַגּלָ ְוִאְתּגְ נּו  ִאְתּדָ יִנין, ּדְ
מֵ  ׁשְ ּדִ ַקְדָמָאה,  ַהאי ְמָמָנא  ָנִטיל  יּה  ִמּנֵ ּדְ ''ּה  ַסְנָסִנּיָ יּה 

ִסְטָרא ַאֲחָרא,   יָמא ַעל ֵהיָכָלא ּדְ ַקּיְ ּדְ ְמָמָנא ַאֲחָרא, 
ְדַקאְמָרן.  ַרְבֵיי, ּכִ ָרה ּדְ יָמא ַעל ַאְסּכָ  ְוַקּיְ

ַהזֶּ  .605 ית  ְוַהְמֻמּנֶה  ּבֵ ַבר  ּדְ נֹוֵטל  ְזִריֵא''ל  ּגַ ה 
ֶאת   מֹוִדיַע  ְוָאז  ם,  ׁשָ ִנְגָזר  ַהּכֹל  ׁשֶ ִניִמי,  ַהּפְ ין  ַהּדִ
רֹוִזים   חּוץ, ְוָכל אֹוָתם ַהּכָ ּבַ ָבר ַלְמֻמּנֶה ַהזֶּה ׁשֶ ַהּדָ
ִנְגָזר  ְוָכְך  ְך  ּכָ ָהְרִקיִעים:  ָכל  ּבְ ְואֹוְמִרים  ַמְכִריִזים 

ית   שֶׁ ִמּבֵ ַעד  ֶלְך.  ָבר ַהּמֶ ַהּדָ אֹותֹו  ֶאת  ּנֹוְטִלים 
ַעל  ּוַמְכִריִזים  יֹוְצִאים  ם  ָ ּוִמׁשּ ה,  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ֵהיָכל  ּבַ
ָהְרִקיִעים  ָכל  ּבְ ָמע  ִנׁשְ זֶּה  ׁשֶ ַעד  ָבר,  ַהּדָ
ם  ְלֻכּלָ ָבר  ַהּדָ ּומֹוִדיִעים ֶאת  ְויֹוְרִדים  ְחּתֹוִנים,  ַהּתַ

ה.   ְלַמּטָ

  

ְמָמָנא .605 ְזִריֵא''ל,    ְוַהאי  יָנא ּגַ ּדִ ֵבי  ּדְ ה  ִמּלָ ָנִטיל 
ה  ִמּלָ אֹוִדיַע  ּוְכֵדין  ן,  ּמָ ּתַ ִאְתְגַזר  א,  כֹּלָ ּדְ ִניָמָאה.  ּפְ
ְוַאְמֵרי  ַמְכְרֵזי  רֹוֵזי  ּכָ ִאיּנּון  ְוָכל  ְלַבר,  ּדִ ְמָמָנא  ְלַהאי 
ַנְטֵלי א, ַעד ּדְ י ַמְלּכָ ַזר ִמּבֵ ְך ְוַכְך ִאְתּגְ ָכל ְרִקיִעין, ּכַ  ּבְ

בְּ  ה  ִמּלָ ּוַמְכְרֵזי ַהִהיא  ַנְפֵקי  ן  ּמָ ּוִמּתַ א,  ְלַתּתָ ּדִ ֵהיָכָלא 
י   ְוַנְחּתֵ ָתִאין,  ּתַ ְרִקיִעין  הּו  ֻכּלְ ּבְ ַמע  ּתְ ִאׁשְ ּדְ ַעד  ה,  ִמּלָ

א.  ְלַתּתָ הּו ּדִ ה, ְלֻכּלְ  ְואֹוְדֵעי ִמּלָ

ה  .606 ְרּגָ ִמּדַ ְחּתֹוִנים,  ַהּתַ ל  ּכָ ָבר  ַהּדָ ְונֹוְטִלים 
ם  ה. ֲאִפּלּו ִצפֳּ ְלַדְרגָּ  ּלָ ַמִים ְועֹופֹות ָהָאֶרץ, ּכֻ ָ ֵרי ַהׁשּ

ַעד  עֹוָלם,  ּבָ אֹותֹו  ּומֹוִדיִעים  ָבר  ַהּדָ ֶאת  לֹוְקִחים 
ים ּוַמְרִאים   ל אֹוָתם ׁשֹוְמֵרי ַהֻחּקִ ָבר ּכָ ּנֹוְטִלים ַהּדָ ׁשֶ
ִלְזַמן   ָבר  ים, ּוָבא אֹותֹו ַהּדָ ַלֲאָנׁשִ ֲחלֹום  ּבַ ֶאת ֶזה 

 ָקרֹוב. 

  

ִמ  .606 ְלַדְרָגא,  ְוַנְטֵלי  ִמַדְרָגא  ִאין,  ּתָ ּתַ הּו  ּלְ ּכֻ ה  ּלָ
ה,  הּו ַנְטֵלי ִמּלָ ּלְ ַאְרָעא, ּכֻ ַמָיא, ְועֹוֵפי ּדְ ֵרי ׁשְ ֲאִפיּלּו ִצּפֳ
יֵני   ְרּדִ ל ִאיּנּון ּגַ ה ּכָ ַנְטֵלי ִמּלָ ָעְלָמא. ַעד ּדְ ְואֹוְדֵעי ָלּה ּבְ

ִלבְ  ֶחְלָמא  ּבְ ְוַאְחְזָיין  ְואַ ִנימּוִסין,  א,  ָנׁשָ ַהִהיא ֵני  ְתָיא 
ה ִלְזַמן ָקִריב.  ִמּלָ

ְלַמְלֵכי  .607 ִריְך  ּצָ ׁשֶ ָבר  ּדָ אֹותֹו  ְוִלְפָעִמים 
ים,   ַעּמִ ּוְלַהְנִהיג  ָלזּון  ים  ְמֻמּנִ ֵהם  ׁשֶ ָהָאֶרץ, 
ל  ׁשֶ ָהָרִקיַע  ַעד  ָבר  ַהּדָ אֹותֹו  ֶאת  ּמֹוִדיִעים  ׁשֶ

ם. ה, ְועֹוֵמד ׁשָ ַמּטָ ּלְ ֶמׁש ׁשֶ ֶ אֹוָתם מְ   ַהׁשּ ים ַעד ׁשֶ ֻמּנִ
ֶאת   לֹוְקִחים  ֶמׁש,  ֶ ַהׁשּ ַעל  ְתַמּנּו  ּנִ ׁשֶ ֶמׁש,  ֶ ַהׁשּ ל  ׁשֶ
ים  ַהְמֻמּנִ ְלאֹוָתם  אֹותֹו  ּומֹוִדיִעים  ָבר,  ַהּדָ אֹותֹו 
ֶאת  מֹוִדיִעים  ְוֵהם  ָהַאֵחר,  ד  ַהּצַ ל  ׁשֶ ָהֶעְליֹוִנים 

ֶהם.  ּלָ ד ׁשֶ ּצַ ֵהם ּבַ ָבר ְלַמְלֵכי ָהָאֶרץ, ׁשֶ  ַהּדָ

  

ְלַמְלֵכי  ּוְלִזְמנִ  .607 ִאְצְטִריָכא  ּדְ ה  ִמּלָ ַהִהיא  ּדְ ין 
ַעִמין.   ָרא  ּוְלַדּבְ ְלַאְתְזָנא,  ְמָמָנן  ִאיּנּון  ּדְ ַאְרָעא, 
א,  ְלַתּתָ א ּדִ ְמׁשָ ׁשִ ה ַעד ְרִקיָעא ּדְ אֹוְדִעין ַהִהיא ִמּלָ ּדְ

ִאְתמָ  א, ּדְ ְמׁשָ ִאיּנּון ְמָמָנן ׁשִ ן. ַעד ּדְ ּמָ יָמא ּתַ נּון ַעל ְוַקּיְ
ְמׁשָ  ְמָמָנן ׁשִ ְלִאיּנּון  ָלּה  ְואֹוְדֵעי  ה,  ִמּלָ ַהִהיא  ַנְטֵלי  א, 

ה  ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְוִאיּנּון מֹוִדִעין ַהִהיא ִמּלָ י ּבְ ִאין ּדִ ִעּלָ
ְלהֹון. ִסְטָרא ּדִ ִאיּנּון ּבְ  ְלַמְלֵכי ַאְרָעא, ּדְ

ָרֵאל, ָהיוּ  .608 ִיׂשְ ֶהם ּבְ ָהיּו ְנִביִאים ּבָ  נֹוְטִלים  ּוְכׁשֶ
ַהּתֹוָרה ְסמּוָכה ְנבוּ  ֵני ַעּמּוִדים ֶעְליֹוִנים ׁשֶ ְ ָאָתם ִמׁשּ

ּוָבאּו  ֵמָהעֹוָלם  ְנִביִאים  קּו  ּלְ ִהְסּתַ ׁשֶ ַאַחר  ֲעֵליֶהם. 
ָבר   ְרֶאה ּוַבֲעֵלי ַהֲחלֹום, ֵהם נֹוְטִלים ַהּדָ ֲעֵלי ַהּמַ ּבַ

  
ַנְטִלין  .608 ֲהוֹו  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ הּו  ּבְ ְנִביִאים  ֲהוֹו  ְוַכד 

ֵרין   ְלהֹון, ִמּתְ אֹוַרְייָתא ָסִמיְך ְנבּוָאה ּדִ ִאין ּדְ ַעּמּוִדין ִעּלָ
ְוָאתּו   ֵמָעְלָמא,  ְנִביִאים  ָלקּו  ִאְסּתָ ּדְ ְלָבַתר  ָעַלְייהּו. 

ה ֵמאַ  ֶחְלָמא, ַנְטֵלי ִמּלָ ַמְרֶאה, ּוָמאֵרי ּדְ ְתֵריּה ָמאֵרי ּדְ
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ין   ּבֵ ָהיּו  ּוְכׁשֶ ָאַמְרנּו.  ׁשֶ ִפי  ּכְ קֹומֹו,  ָרֵאל ִמּמְ ִיׂשְ
ֲעֵלי ְמָלכִ  ּבַ ִנְמְצאּו  ְולֹא  ִביִאים,  ַהּנְ קּו  ּלְ ְוִהְסּתַ ים, 

ָבר ְלאֹוָתם   ַמְרֶאה ּוַבֲעֵלי ֲחלֹום, מֹוִדיִעים ֶאת ַהּדָ
ָאַמְרנּו.  ַתח ַהזֶּה ׁשֶ  ְמָלִכים ֵמַהּפֶ

ָרֵאל, ּוְנִביִאים  ִיׂשְ יַנְייהּו ּדְ ְדָקָאְמָרן. ְוַכד ַמְלֵכי ֲהוֹו ּבֵ ּכִ
ָכחּו, ִאְס  ּתְ ִאׁשְ ָלא  ּוַמְרֶאה  ֶחְלָמא  ּדְ ּוָמאֵרי  ָלקּו,  ּתָ

ְדָקָאְמָרן. ְתָחא ּכִ ה ְלִאיּנּון ַמְלִכין, ֵמַהאי ּפִ  אֹוְדִעין ִמּלָ

ַהּדָ  .609 נֹוֵטל  ֵאיְך  ּתֹאַמר,  קֹום  ְוִאם  ֵמַהּמָ ָבר 
ַתח ּוֶפַתח,  ה ְוָכל ּפֶ ה ְוַדְרּגָ ְרּגָ ל ּדַ ַהזֶּה? ּבֹא ּוְרֵאה, ּכָ

ִהְתַמּנוּ לְ  ׁשֶ ְידּוִעים  ים  ְמֻמּנִ חּוץ  ּבַ יֵׁש  ם  (ַּבַּצד   ֻכּלָ
יֹּוְרִדים   ֶׁשָּלֶהם) ׁשֶ ַעד  ָהְרִקיִעים,  אֹוָתם  ָכל  ּבְ

ְחּתֹוִנים ּומֹוִדיִעי ה ָלְרִקיִעים ַהּתַ ָבר ְלַמּטָ ם ֶאת ַהּדָ
לּו,   ֲהֵרי ֵמַהֵהיָכלֹות ַהּלָ ּום ׁשֶ ִריְך, ִמׁשּ ּצָ ְלאֹוָתם ׁשֶ

ֵהם ַצד ָרגֹות    ׁשֶ ה ְוסֹוד ָהֱאמּוָנה, ִנְפָרדֹות ּדְ ָ ֻדׁשּ ַהּקְ
סֹוד ָהֱאמּוָנה, ְויֹוְרדֹות ַמְדֵרגֹות ַעל  ן ּבְ ּלָ ה, ּכֻ ְלַמּטָ

ַהזֶּה ָהעֹוָלם  ִמן  ּפֹוְרחֹות  ׁשֶ ַעד  ְוִהְתַמּנּו ַמְדֵרגֹות   ,
 בֹו. 

  

א ֲחֵזי,  .609 ה ֵמַהאי ֲאָתר. ּתָ יָמא ֵהיְך ָנִטיל ִמּלָ ְוִאי ּתֵ
הּו ִאית לֹון כָּ  ּלְ ְתָחא ּוִפְתָחא, ּכֻ א, ְוָכל ּפִ ְרָגא ְוַדְרּגָ ל ּדַ

ִאְתָמנּון ּדְ ְיִדיָען,  ְמָמָנן  דלהון) ְלַבר,  ָכל   (בסטרא  ּבְ
לְ  ַנְחֵתי  ּדְ ַעד  ְרִקיִעין,  ִאין ִאיּנּון  ּתָ ּתַ ְרִקיִעין  ּבִ א  ַתּתָ

הָ  ּדְ ִגין  ּבְ ִאְצְטִריְך  ּדְ ְלִאיּנּון  ה  ִמּלָ ין ְואֹוְדִעין  ֵמִאּלֵ א 
ְמֵהיְמנּוָתא,  ּדִ ְוָרָזא  ה  ָ ְקדּוׁשּ ּדִ ִסְטָרא  ִאיּנּון  ּדְ ֵהיָכִלין 
ְמֵהיְמנּוָתא,  ּדִ ָרָזא  ּבְ הּו  ּלְ ּכֻ א,  ְלַתּתָ ין  ְרּגִ ּדַ ָרׁשּו  ִאְתּפְ

ּדַ  ָעְלָמא, ְוַנְחּתּו  ֵמַהאי  ַפְרִחין  ּדְ ַעד  ין,  ְרּגִ ּדַ ַעל  ין  ְרּגִ
יּה.   ְוִאְתְמנּון ּבֵ

ָהַאֵחר   ֵמֶהם .610 ד  ַהּצַ ִמן  ָאָדם  ֵני  ּבְ ֹמר  ִלׁשְ
ֵהם   ֶהם  ּבָ ׁשֶ ָרִכים  ַהּדְ ּוְבאֹוָתם  ָהעֹוָלם,  ְזֵקי  ּוִמּנִ
ִאים  ּבָ ׁשֶ ּכְ ָאָדם  ִלְבֵני  ְלַסיֵַּע  ֵדי  ּכְ ּוֵמֶהם  הֹוְלִכים. 

עֹוָלם, לְ  ּבָ ים  ְוִנּסִ אֹותֹות  ַלֲעׂשֹות  ּוֵמֶהם  ֵהר.  ִהּטָ
ְלהַ  ֵדי  ּכְ עֹוְמִדים  ׁשֶ ֵני ּוֵמֶהם  ּבְ י  ַמֲעׂשֵ ַעל  יַח  ּגִ ׁשְ

ְוֵכן ֵעדּות.  ְלָהִעיד  זֹו) ָהָאָדם  ִנְפָרדֹות   (ְּבצּוָרה 
ָהֱאמּוָנה  סֹוד  ּבְ ם  ְוֻכּלָ יֶהם,  ְלִצּדֵ ְדָרגֹות  ה  ּמָ ּכַ

ה ֶעְליֹוָנה.  ָ ְקֻדׁשּ  ָהֶעְליֹוָנה ּבִ

  

זִ  .610 ְטָרא ַאֲחָרא, ּוִמּנְ א ִמּסִ ֵני ָנׁשָ הֹון, ְלַנְטָרא ּבְ יֵקי  ִמּנְ
יָעא  ְלַסּיְ הֹון,  ּוִמּנְ ָאְזֵלי.  ָקא  ּדְ ָאְרֵחי  ּוְבִאיּנּון  ָעְלָמא, 

ד  לִ  ְלֶמְעּבַ הֹון,  ּוִמּנְ ְכָאה.  ְלִאְתּדַ ָאָתאן  ד  ּכַ א,  ָנׁשָ ְבֵני 
ָגָחא  ְלַאׁשְ ַקְייֵמי  ּדְ הֹון  ּוִמּנְ ָעְלָמא.  ּבְ ין  ְוִנּסִ ָאִתין 

א, ְלִמְסַהד ַסֲהדוּ  ְבֵני ָנׁשָ עֹוָבִדין ּדִ (בגוונא   ָתא. ְוֵכןּבְ
ְוֻכלְּ  דא) ְלִסְטַרְייהּו,  ין  ְרּגִ ּדַ ָמה  ּכַ ין  ְרׁשִ ָרָזא  ִמְתּפָ ּבְ הּו 

ָאה.  ה ִעּלָ ָ ְקדּוׁשּ ָאה, ּבִ ְמֵהיְמנּוָתא ִעּלָ  ּדִ
ְמָאה, ִנְפָרדֹות   .611 ד ָהַאֵחר, ַצד ַהּטֻ ּצַ מֹו ֵכן ּבַ ּכְ

ּדְ  ם  ּלָ ּכֻ ה,  ְלַמּטָ ַהֵהיָכלֹות  ֵמאֹוָתם  ָרגֹות  ָרגֹות  ּדְ
עֹוְמִדים  ֵמֶהם  ָהעֹוָלם.  ֶאת  ּוְלַהְסטֹות  ְלָהַרע 

ֵני ָאָד  ֶרְך טֹוָבה ְלֶדֶרְך ָרָעה, ּוֵמֶהם  ְלָהִסית ּבְ ם ִמּדֶ
ֵמא.  אּו ְלִהּטָ ּבָ ֵני ָאָדם ְלאֹוָתם ׁשֶ א ּבְ ַקיִָּמים ְלַטּמֵ

ֵמא   א ָאָדם ְלִהּטָ ִנינּו, ּבָ ָ ׁשּ מֹו ׁשֶ ִאים אֹותֹו   -ּכְ ְמַטּמְ
עוֹ  ְוֵהם ּבָ עֹוָלם,  אֹותֹו  ּבְ אֹותֹו  ִאים  ּוְמַטּמְ ַהזֶּה  ָלם 

רֹוַת  צֹוָאה  ּנֱֶאַמר ִנְקְראּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ (ישעיה   ַחת, 
א   ל) עֹוְמדֹות ְלַטּמֵ ָרגֹות ׁשֶ ֵצא ּתֹאַמר לֹו. ְואֹוָתן ּדְ

ְוַהּכֹל   ה,  ֵאּלֶ ֶנֶגד  ּכְ ִמיד  ּתָ ה  ֵאּלֶ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ יֹוֵתר. 
ְדָרגֹות ְיד ָראּוי.הּוא ּבִ  ּועֹות ּכָ

  

ְמַסֲאבָ  .611 ִסְטָרא  ַאֲחָרא,  ִסְטָרא  ּבְ א  ּדָ ַגְווָנא  א, ּכְ
ין   ְרּגִ ּדַ הּו  ּלְ ּכֻ א,  ין ֵמִאיּנּון ֵהיָכִלין ְלַתּתָ ְרּגִ ּדַ ין  ְרׁשִ ִמְתּפָ
ַקְייֵמי  הֹון,  ִמּנְ ָעְלָמא:  ּוְלַאְסָטָאה  א,  ְלַאְבָאׁשָ

א, ֵמאַֹרח ַטב לְ  ִני ָנׁשָ הֹון ְלַאְסָטָאה ּבְ א. ּוִמּנְ יׁשָ אַֹרח ּבִ
ִני ּבְ ְלָסֲאָבא  ע''א) ַקְייֵמי  רנ''ב  א, (דף  ְלִאיּנּון   ָנׁשָ

ָנׁש   ר  ּבַ ָאָתא  ָתֵניָנן,  ּדְ ָמה  ּכְ ֲאָבא,  ְלִאְסּתַ ָאתּו  ּדְ
ּוְמָסֲאִבין  ָעְלָמא,  ַהאי  ּבְ ֵליּה  ְמָסֲאִבין  ֲאָבא,  ְלִאְסּתַ

ַההּוא ָעְלָמא, ְוִאיּנּון ִאְקרוּ  ָמה ֵליּה ּבְ  צֹוָאה רֹוַתַחת. ּכְ
ָאֵמר ל) ְדַאּתְ  ְוִאיּנּון   (ישעיה  לֹו.  ּתֹאַמר  ין  ֵצא  ְרּגִ ּדַ

ִדיר ָלֳקֵבל   ין ּתָ ְך, ִאּלֵ ּוְבִגין ּכַ ַיִתיר,  ַקְייָמן ְלָסֲאָבא  ּדְ
ְדָקא ֲחֵזי.  ין ְיִדיָעאן ּכַ ַדְרּגִ א ִאיהּו ּבְ ין, ְוכֹּלָ  ִאּלֵ
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ַת  .612 ּפֶ ִני. ּבַ ֵ ַתח ַהׁשּ מֹו  ַהּפֶ ְ ׁשּ ח ַהזֶּה יֵׁש ְמֻמּנֶה ׁשֶ
ְוזֶהוּ  ָיִמין,  ְלַצד  ְוהּוא  ֲהִריֵא''ל,  ְלַהְכִניס   ּדַ ְמֻמּנֶה 

ּדֹון  יִּ ֵדי ׁשֶ ֵני ָאָדם, ּכְ זָּכּו ָבֶהם ּבְ ֻכיֹּות ׁשֶ ל ַהזְּ ֶאת ּכָ
ְזֻכיֹּות  ְואֹוָתן  ְלטֹוב,  ּדֹון  ּנִ ׁשֶ ּכְ ְלטֹוב  ֲעֵליֶהם  ָאָדם 

ַעל   ַרּבֹות  ַהְמֻמּנֶה ַקיָּמֹות  ְוָאז  ָאָדם,  ֵני  ּבְ ֲחָטֵאי 
שֶׁ  ְוַהֵחֶלק  ָכר  ׂשָ ַעל  ְמַצּוֶה  ֻכיֹּות ַהזֶּה  ַהזְּ אֹוָתן  ל 

ָכר ְלטֹוב.  ָ  ְוַהׂשּ

  

ְמָמָנא,  .612 ִאית  ְתָחא  ּפִ ַהאי  ּבְ ְנָייָנא.  ּתִ ְתָחא  ּפִ
ִאיהּו  ְוַהאי  ְיִמיָנא,  ִלְסַטר  ְוִאיהּו  ֵמיּה.  ׁשְ ֲהִריֵא''ל  ּדַ

ִגין  ְמָמָנא, לְ  א, ּבְ ֵני ָנׁשָ הּו ּבְ ָזכּו ּבְ ל ְזכּוִתין ּדְ ַאֲעָלא ּכָ
ן בַּ  ִיְתּדָ ְוִאיּנּון ּדְ ְלָטב,  ָדן  ִאּתְ ד  ּכַ ָעַלְייהּו  ְלָטב  ָנׁש  ר 

ֵדין ַהאי ְמָמָנא,  א, ּכְ ֵני ָנׁשָ ַזְכָיין ַקְייָמן ַסִגיָאן ַעל חֹוֵבי ּבְ
ִאיּנּון ַזכְ  ִקיד ַעל ַאְגָרא ְוחּוָלָקא ּדְ  ָיין ְוַאְגָרן ְלָטב.ּפָ

ין, ּוְמַמּנֶה ֶאת אֹותוֹ  .613   ּומֹוִציא ֶאת אֹותֹו ַהּדִ
ְוָאז  י.  ִליׁשִ ְ ַהׁשּ ֵהיָכל  ּבַ ׁשֶ ִדיֵא''ל  ּפָ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ְמֻמּנֶה 

ּום   (איוב לג) אֹוֵמר לֹו, ַחת. ִמׁשּ ָדֵעהּו ֵמֶרֶדת ׁשַ ּפְ
בִּ  ס  ְוִנְתּפָ ָחְליֹו  ֵבית  ּבְ עֹוֵמד  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ְתִפיַסת ׁשֶ

ֵחְטא  ְוָכל  ְזכּות  ְוָכל  ָהָאָדם.  ִנּדֹון  ָאז  ֶלְך,  ַהּמֶ
ה אָ  ָעׂשָ ֵהיָכל ַהזֶּה  ׁשֶ עֹוָלם ַהזֶּה, ַהּכֹל ִנְכָנס ּבַ ָדם ּבָ

 ִלְהיֹות ִנּדֹון.

  

ְמָמָנא,  .613 ְלַההּוא  ֵליּה  ּוָמֵני  יָנא,  ּדִ ַההּוא  יק  ְוַאּפִ
ֵהיָכָלא ּבְ י  ּדִ ָדיֵא''ל,  ּפְ ִאְקֵרי  ּוְכֵדין ֲאַמר   ּדְ ִליָתָאה.  ּתְ

גִ  (איוב לג) ֵליּה, ּבְ ַחת.  ׁשַ ָדֵעהּו ֵמֶרֶדת  ר ּפְ ּבַ ַכד  ּדְ ין 
א,  ַמְלּכָ ּדְ ְתִפיסּו  ּבִ ס  ְוִאְתּפַ ַמְרֵעיּה,  ֵבי  ּבְ ָקִאים  ָנׁש 
ַהאי  ֲעַבד ּבְ ר ָנׁש. ְוָכל ְזכּו ְוָכל חֹוָבה ּדְ ן ּבַ ֵדין ִאְתּדָ ּכְ

הַ  א ָעאל ּבְ ָנא. ָעְלָמא, ּכֹּלָ  אי ֵהיָכָלא ְלִאְתּדְ
ִדינֹו   .614 יֹוֵצא  ַהזֶּה  ַתח  ּפֶ ּבַ ְלטֹוב,  ּדֹון  ּנִ ּוְכׁשֶ

עֹוֵמד ּבֹו,   ֲהִריֵא''ל ׁשֶ ְלטֹוב, ִליִמין ַהְמֻמּנֶה ַהזֶּה ּדַ
ּצֹול. ְויֹוֵרד אֹותֹו  ּנִ ינֹו ְלטֹוב, ַעד ׁשֶ ּומֹוִדיִעים ֶאת ּדִ

ַהּדְ  ים.  ַהְמֻמּנִ אֹוָתם  ְלָכל  ין  ּנֹוָדעֹות  ַהּדִ ׁשֶ ָרגֹות 
ָרגֹות, ְוַהּכֹל  ְלטֹוב ְלמַ  ָרגֹות ַעל ּדְ ן ּדְ ּלָ ה, ּכֻ ין   -ּטָ ּבֵ

ין ְלַרע  ֶלְך ִנּדֹון אֹותֹו ָאָדם.  -ְלטֹוב ּבֵ ית ַהּמֶ  ִמּבֵ

  

יֵניּה ְלָטב,  .614 ְתָחא ָנַפק ּדִ ַהאי ּפִ ן ְלָטב, ּבְ ְוַכד ִאְתּדָ
ֲהִריֵא'' ּדַ ְמָמָנא  ַהאי  ּדְ יּה, ִליִמיָנא  ּבֵ יָמא  ַקּיְ ּדְ ל, 

ַההּוא ְואֹוְדעִ  א  ְוַנְחּתָ ִזיב.  ּתְ ִאׁשְ ּדְ ַעד  ְלָטב,  יִניּה  ּדִ ין 
ְלָטב  מֹוָדעּו  ּתְ ִאׁשְ ּדְ ין  ְרּגִ ּדַ ְמָמָנן,  ִאיּנּון  ָכל  ּבְ יָנא,  ּדִ
ין  ין ְלָטב ּבֵ א, ּבֵ ְרִגין, ְוכֹּלָ ְרִגין ַעל ּדַ הּו ּדַ ּלְ ְלַתָתא, ּכֻ

י ַמְלכָּ  ר ָנׁש. ְלִביׁש, ִמּבֵ ן ַההּוא ּבַ  א ִאְתּדָ
ְמֻמּנֶה   .615 יֵׁש  ַהזֶּה  ַתח  ּפֶ ּבַ י.  ִליׁשִ ְ ַהׁשּ ַתח  ַהּפֶ

ְוֶזהּו   ֹמאל,  ׂשְ ְלַצד  ְוהּוא  ִדיֵא''ל,  ּגָ מֹו  ְ ׁשּ ׁשֶ ֶאָחד 
ְלַהְכִניס ְוָכל  (ִלְׁשֹקל) ַהְמֻמּנֶה  ַהֲחָטִאים  ל  ּכָ ֶאת 

עֹוָלם   ָאָדם ָסָטה ַאֲחֵריֶהם ּבָ ַהזֶּה, ּומֹוִריד  ָהָרעֹות ׁשֶ
ְלתֹוךְ  ְזֻכיֹּות    אֹוָתם  אֹוָתן  ִעם  ֵקל  ָ ְלִהׁשּ ָקל  ִמׁשְ

ָאַמְרנּו. ַיד אֹותֹו ַהְמֻמּנֶה ָהַאֵחר ׁשֶ ְכְנסּו ּבְ ּנִ  ׁשֶ

  

ְתָחא ִאית ְמָמָנא ַחד,  .615 ַהאי ּפִ ִליָתָאה. ּבְ ְתָחא ּתְ ּפִ
ְוַהאי  ָמאָלא,  ׂשְ ִלְסַטר  ְוִאיהּו  ֵמיּה.  ׁשְ ִדיֵא''ל  ִאיהּו   ּגַ

ְלַאֲעָלא ְוָכל   לאתקלא)  (ס''א ְמָמָנא,  חֹוִבין  ל  ּכָ
ַהאי ָעְלָמא. ְוָנִחית   ר ָנׁש ַאְסֵטי ֲאַבְתַרְייהּו ּבְ ּבַ ין, ּדְ יׁשִ ּבִ
יָדא   ָעאלּו ּבִ ִאיּנּון ַזְכָיין ּדְ לֹון ּגֹו ַמְתְקָלא ְלַאְתְקָלא, ּבְ

ָקָאַמָרן. ַההּוא ְמָמָנא ַאֲחָרא ּדְ  ּדְ
תֹוְך  ְואוֹ  .616 ּבְ עֹוֵמד  ָקל  ׁשְ ַהּמִ ַתח  תֹו  ַהּפֶ

ֶאָחד. ִמי  ְזֻכיֹּות ְוחֹובֹות ּכְ ָקִלים  ִנׁשְ ם  ְוׁשָ ָהְרִביִעי, 
ח ֵמֶהם   ּצַ ּנִ ד. ִאם    -ׁשֶ אֹותֹו ַהּצַ ים ּבְ ְך יֵׁש לֹו ְמֻמּנִ ּכָ

חּו   ִנּצְ ֻכיֹּות  ָיִמין    -ַהזְּ ַצד  ּבְ יֵׁש  ים  ְמֻמּנִ ה  ּמָ ּכַ
הַ  אֹותֹו  ּנֹוְטִלים  ָהָרעוֹ ׁשֶ ֶאת  ּוַמֲעִביִרים  ין,  ת  ּדִ

ּצֹול. ִאם ַהֲחָטִאים   ּנִ ֲחלֹות ֵמאֹותֹו ָאָדם ַעד ׁשֶ ְוַהּמַ
חּו   ֹמאל, ַעד   -ִנּצְ אֹותֹו ַצד ׂשְ ים יֵׁש לֹו ּבְ ה ְמֻמּנִ ּמָ ּכַ

אֹוָתם  ְוָכל  ָהַאֵחר  ד  ַהּצַ אֹותֹו  ָבר  ַהּדָ ּלֹוְקִחים  ׁשֶ
הּוַרע ַמזָּ  ים, ַעד ׁשֶ לֹו. ְוָאז יֹוֵרד אֹותֹו  ׁשֹוְמֵרי ַהֻחּקִ

  

ן  .616 ְתָחא ְרִביָעָאה, ְוַתּמָ יָמא ּגֹו ּפִ ְוַההּוא ַמְתְקָלא ַקּיְ
ּדְ  ֲחָדא. ַמאן  ַזְכָיין ְוחֹוִבין ּכַ ָהִכי  ִאְתָקלּו  ְייהּו,  ִמּנַ ָנַצח 

ָמה ִאית   ַזְכָיין, ּכַ ַנְצָחן  ַההּוא ִסְטָרא. ִאי  ֵליּה ְמָמָנן ּבְ
יָנא,  ּדִ ַההּוא  ְוַנְטֵלי  יִמיָנא,  ּדִ ְסַטר  ּבִ ִאית  ְמָמָנן 
ַעד  ָנׁש,  ר  ּבַ ֵמַההּוא  ּוַמְרִעין  ין  יׁשִ ּבִ ּוַמֲעִבִרין 

ָמה ּכַ חֹוִבין,  ַנְצָחן  ִאי  ִזיב.  ּתְ ִאׁשְ ֵליּה   ּדְ ִאית  ְמָמָנן 
ִס  ַההּוא  ַההּוא ּבְ ה  ִמּלָ ַנְטֵלי  ּדְ ַעד  ָמאָלא,  ׂשְ ּדִ ְטָרא 
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ל  ַהצַּ  ֵרי ֶחְלָקם ׁשֶ ָמה. ַאׁשְ ׁשָ ד ָהַאֵחר ְונֹוֵטל ֶאת ַהּנְ
א. עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ יִקים ּבָ ּדִ  ַהּצַ

ִאְתַרע   יִני ִנּמּוִסין, ַעד ּדְ ְרּדִ ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְוָכל ִאיּנּון ּגַ
ְוָנִטיל  ַאֲחָרא,  ִסְטָרא  ַההּוא  א  ַנְחּתָ ּוְכֵדין  ֵליּה.  ַמּזָ

ַצּדִ  ּדְ חּוָלֵקיהֹון  ָאה  ַזּכָ ְמָתא.  ין ִנׁשְ ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ יא  יַקּיָ
ָאֵתי. ּובְ   ָעְלָמא ּדְ

ְמֻמּנֶה   .617 עֹוֵמד  ַהזֶּה  ַתח  ּפֶ ּבַ ָהְרִביִעי.  ַתח  ַהּפֶ
ואזני''ה מֹו  ְ ׁשּ ׁשֶ ָקל  (מֹאְזִנָּי''ה) ֶאָחד  ִמׁשְ ְוֶזהּו   .

ּנֹוֵטל ָקִלים  (ֶׁשּׁשֹוֵקל) ׁשֶ ִנׁשְ ּובֹו  ְוחֹובֹות,  ְזֻכיֹּות 
ְוזֶ  ֶאָחד.  ּכְ ם  ּלָ מוֹ ּכֻ ּכְ ֶצֶדק,  ֹמאְזֵני  ִנְקָרא    ה 

תּוב ּכָ יט) ׁשֶ ָקִלים  (ויקרא  ִנׁשְ ֶזה  ּבָ ֶצֶדק.  ֹמאְזֵני 
ם ְלִהּדֹון.  ּלָ  ּכֻ

  

ַחד   .617 יָמא  ַקּיְ ְתָחא,  ּפִ ַהאי  ּבְ ְרִביָעָאה.  ְתָחא  ּפִ
ואזני''ה מאזני''ה) ְמָמָנא,  ִאיהּו  (ס''א  ְוַהאי  ֵמיּה.  ׁשְ

ַנְטָלא ּדְ ד ַמְתְקָלא,  ּוֵביהּ  תקיל)(ס''א  ְוחֹוִבין,   ַזְכָיין 
ֲחָדא. ְוָדא ִאְקֵרי הּו ּכַ ּלְ ָקלּו ּכֻ מֹאְזֵני  (רנ''ה ע''א) ִאּתְ

ִדְכִתיב ּכְ יט) ֶצֶדק.  ַהאי  (ויקרא  ּבְ ֶצֶדק.  מֹאְזִני 
ָנא.  ּדְ הּו ְלִאּתְ ּלְ ָקלּו ּכֻ  ִאּתְ

ֶאָחד  .618 ים,  ְמֻמּנִ ֵני  ׁשְ יֵׁש  ַהזֶּה  ַהְמֻמּנֶה  ַחת  ּתַ
מֹו.  ְלָימִ  ֹמאל. ֶאָחד ְלָיִמין, ֲהִריֵא''ל ׁשְ ין ְוֶאָחד ִלׂשְ

ָקִלים  ׁשְ ּנִ ּוְכׁשֶ מֹו.  ׁשְ דּוִדיֵא''ל  ּגְ ֹמאל,  ִלׂשְ ֶאָחד 
ֶזה ַמְכִריַע ְלַצד ָיִמין, ְוֶזה ַמְכִריַע   -ְזֻכיֹּות ְוחֹובֹות  

ֹמאל ׂשְ ְקֵראת ְלַצד  ּנִ ׁשֶ ַהזֹּו  רּוַח  ּבָ ִנְכְללּו  ם  ְוֻכּלָ  .
 ֵאל. ְזכּו''ת 

  

ֵרין ְמָמָנן, ַחד ִליִמיָנא  .618 חֹות ַהאי ְמָמָנא, ִאית ּתְ ּתְ
ַחד   ֵמיּה.  ׁשְ ֲהִריֵא''ל  ִליִמיָנא,  ַחד  ָמאָלא.  ִלׂשְ ְוַחד 
ַזְכָיין  ָקלּו  ִאּתְ ְוַכד  ֵמיּה.  ׁשְ דּוִדיֵא''ל  ּגְ ָמאָלא,  ִלׂשְ

א ַאְכַרע ִלְסַטר ְיִמיָנא, ְוָדא ַאְכַרע ִלְסַטרְוחוֹ   ִבין, ּדָ
ִאְקֵרי ְזכּו''ת   ַהאי רּוָחא ּדְ ִלילּו ּבְ הּו ִאְתּכְ ָמאָלא. ְוֻכּלְ ׂשְ

 ֵאל.
מֹוִציָאה  .619 ּה,  ּבָ ִנְכָלִלים  ם  ּלָ ּכֻ ּוְכׁשֶ
ָמּה   (ַאַחת) ַחיָּה ּוׁשְ לֹוֶהֶטת,  ַהזֹּו  ְוַהַחיָּה  ה,  ְקדֹוׁשָ

עֹוֶמֶדת    ִנְקָרא ׁשֶ ַחיָּה  ִהיא  ַהזֹּו  ַהַחיָּה  ּתּוִמיֵא''ל. 
הֹוְלִכים ְלהַ  ׁשֶ ה'  ֵעיֵני  אֹוָתם  ּבְ עֹוָלם  ּבָ יַח  ּגִ ׁשְ

ם נֹוְטִלים  ּלָ עֹוָלם. ְואֹוָתם ֵעיֵני ה', ּכֻ ּוְמׁשֹוְטִטים ּבָ
ֶתר,   ּסֵ ּבַ ֲעׂשּו  ּנַ ׁשֶ טֹוִבים  ים  ַמֲעׂשִ ֵמאֹוָתם  ָחה  ּגָ ַהׁשְ

בְּ  יַח  ּגִ ב,  ּוְלַהׁשְ ַהּלֵ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ֵהם  ׁשֶ ים  ַמֲעׂשִ אֹוָתם 
ָראּוי.ְוַאף ַעל גַּ  ּלֹא ַנֲעׂשּו ּכָ  ב ׁשֶ

  

יק .619 ַאּפִ יּה,  ּבֵ הּו  ּלְ ּכֻ ִליָלן  ִאְתּכְ (ס''א   ְוַכד 
ְוִאְקֵרי  חד) ְמָלֲהָטא,  ֵחיָוָתא  ְוַהאי  א,  יׁשָ ַקּדִ ֵחיָוָתא, 

יָמא  ַקּיְ ּדְ ֵחיָוָתא  ִאיִהי  ֵחיָוָתא,  ּתּוִמיֵא''ל. ַהאי  ֵמיּה,  ׁשְ
ִאיּנוּ  ּבְ ָעְלָמא,  ּבְ ָחא  ּגָ ָטאן ְלַאׁשְ ְוׁשָ ַאְזָלן  ּדְ ְיָי',  ֵעיִני  ן 

הּו ַנְטלּו אַ  ּלְ ָעְלָמא. ְוִאיּנּון ֵעיֵני ְיָי', ּכֻ חּוָתא, ֵמִאיּנּון ּבְ ּגָ ׁשְ
ִאיּנּון  ָחא ּבְ ּגָ ְטִמירּו, ּוְלַאׁשְ ִאְתָעֵבידּו ּבִ עֹוָבִדין ָטִבין ּדְ

ּדְ  ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  א,  ִלּבָ ּדְ ִלימּו  ׁשְ ּבִ ִאיּנּון  ּדְ ָלא  עֹוָבִדין 
ְדָקא ֵיאֹות.   ִאְתָעִבידּו ּכַ

ִפּלֹות .620 ַהּתְ ַחת  ּגָ ַהׁשְ ּבְ עֹוֶמֶדת  ַהזֹּו  , ַהַחיָּה 
ים  ֲאָנׁשִ ים  ַבְקׁשִ ּמְ ׁשֶ ׁשֹות  ּקָ ּבַ אֹוָתן  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
ַהזֹּאת,  ַהַחיָּה  יֵדי  ּבִ עֹוְמדֹות  ן  ּלָ ּכֻ ְתִפּלֹוֵתיֶהן,  ּבִ

ְוא ַהזֶּה.  ֵהיָכל  ּבַ אֹוָתן  יָחה  ׁשֹות  ּוַמּנִ ּקָ ַהּבַ ֹוָתן 
יַח   ּגִ ְלַהׁשְ יֹום  ִעים  ַאְרּבָ ַעד  ַהזֶּה  ֵהיָכל  ּבַ עֹוְמדֹות 

ֶהן.   ּבָ

  

ְצלֹוִתין.  .620 חּוָתא ּדִ ּגָ ַאׁשְ יָמא ּבְ ַהאי ֵחיָוָתא ִאיִהי ַקּיְ
ְצלֹוֵתהֹון,   ּבִ א  ָנׁשָ ִני  ּבְ ֲאֵלי  ׁשָ ּדְ ין  ֶאְלּתִ ׁשְ ִאיּנּון  ּדְ ִגין  ּבְ

בִּ  ַקְייֵמי  הּו  ּלְ ַהאי ּכֻ ּבְ ְלהּו  ְוָאַנח  ֵחיָוָתא,  ַהאי  ּדְ יָדא 
הַ  ּבְ ין  ֶאְלּתִ ׁשְ ִאיּנּון  ְוַקְייִמין  ַעד ֵהיָכָלא,  ֵהיָכָלא  אי 

הּו. ָחא ּבְ ּגָ ִעין יֹוִמין, ְלַאׁשְ  ַאְרּבְ
ֲהֵרי .621 יֹום) ׁשֶ ַאְרָּבִעים  ִעים   (ְּבסֹוף  ַאְרּבָ ָכל  ּבְ

ִעים יֹוֵצאת ַהַחיָּה ַהזֹּו ְול ל אֹוָתן  ְוַאְרּבָ ֹוַקַחת ֶאת ּכָ ָהא .621   יומין) ּדְ ארבעין  ִעין   (בסוף  ַאְרּבְ ָכל  ּבְ
ִעי ִאיּנּון ְוַאְרּבְ ְלָכל  ְוָנִטיל  ֵחיָוָתא,  ַהאי  ָנְפָקא  ן, 
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ְבִעים  ׁשִ אֹוָתם  ִלְפֵני  אֹוָתן  יָחה  ּוַמּנִ ׁשֹות,  ּקָ ַהּבַ
ַנִים   ַהזֹּו ּוׁשְ ָהרּוַח  ְוָאז  אֹוָתן.  ְוָדִנים  אֹורֹות, 

ֶהן ִאם זֹוֶכה ְוִאם   ְקֵראת ְזכּו''ת ֵאל, ְמַעיֶֶּנת ּבָ ּנִ ׁשֶ
זֹוֶכה   ִאם  זֹוֶכה.  ַהזֹּו,   -לֹא  ה  ִפּלָ ַהּתְ יֹוֵצאת 

ֵנים   ׁשְ ּה  ִעּמָ ְויֹוְצִאים  ַהזֹּו,  ה  ׁשָ ּקָ ַהּבַ ֶלת  ְלּגֶ ּוִמְתּגַ
ֶאחָ  ְוָכל  ים,  ְמֻמּנִ ר  ֵמִעם ָעׂשָ ּתֹוְבִעים  ְוֶאָחד  ד 

ֶהם.  ה ַהזֹּו, ּוִמְתַקיֶֶּמת ּבָ ׁשָ ּקָ ּבַ  אֹוָתּה ָהרּוַח ִקיּּום ּבַ

ִאי ּדְ ָקַמְייהּו  לֹון  ְוָאַנח  ין,  ֶאְלּתִ ּוְתֵרין ׁשְ ְבִעין  ׁשִ ּנּון 
ְזכּו''ת   ִאְקֵרי  ּדְ רּוָחא  ַהאי  ּוְכֵדין  לֹון.  ְוַדְייִנין  ְנהֹוִרין, 

הּו, ִאי ָזֵכי ִאי ָלא ָזֵכי. ִאי (דף רנ''ב ע''ב) ֵאל, ין ּבְ   ְמַעּיֵ
א,  ֶאְלּתָ ׁשְ ַהאי  ָלא  ְלּגְ ּוִמְתּגַ ְצלֹוָתא,  ַהאי  ָנְפָקא  ָזֵכי, 
ְבִעין ֵמִעם   ֵריָסר ְמָמָנן, ְוָכל ַחד ְוַחד ּתַ ּה ּתְ ְוָנְפָקן ִעּמָ
הּו. יָמא ּבְ א, ְוִאְתַקּיְ ֶאְלּתָ ַהאי ׁשְ  ַההּוא רּוָחא, ִקיּוָמא ּבְ

ָרִפים ל .622 ׂשְ ָעה  ַאְרּבָ ַהזֹּו  ַהַחיָּה  ַחת  ֹוֲהִטים:  ּתַ
ְקדּוִמיָּ''ה.   יֵא''ל,  ְקִריׁשִ ְרִקיֵא''ל,  ּבַ ַרְפֵא''ל,  ׂשְ
עֹוְמִדים  ַהזֹּו  ַהַחיָּה  ַחת  ּתַ ׁשֶ לּו  ַהּלָ ָעה  ְוַאְרּבָ
עֹוְמִדים  ָעה  ָהַאְרּבָ ֵאּלּו  ָהעֹוָלם.  ִצְדֵדי  ַעת  ְלַאְרּבַ

ִצְדֵדי   ַעת  יַח  ְלַאְרּבַ ּגִ ְלַהׁשְ ים  ְמֻמּנִ ְוֵהם  ָהעֹוָלם, 
ָכל ִגים   ּבְ ּוְמַעּנְ ת  ּבָ ַ ַהׁשּ יֹום  ֶאת  ֹוְמִרים  ׁשּ ׁשֶ אֹוָתם 

ָראּוי. ת ּכָ ּבָ ַ  ֶאת ַהׁשּ

  

ְמַלֲהָטן,   .622 ָרִפין  ׂשְ ָעה  ַאְרּבָ ֵחיָוָתא,  ַהאי  חֹות  ּתְ
ְוִאלֵּ  ''ּה.  ְקדּוְמּיָ יֵא''ל  ְקִריׁשִ ְרִקיֵא''ל,  ּבַ ַרְפֵא''ל,  ין ׂשְ

ַקְייִמין   ֵחיָוָתא  ַהאי  חֹות  ּתְ ע  ִסְטֵרי ַאְרּבַ ע  ְלַאְרּבַ
ין ד' ַקְייֵמי ְלד' ִסְטֵרי ָעְלָמא, ְוִאיּנּון ְמָמָנן  ָעְלָמא, ִאּלֵ
ֵגי   ּוְמַעּנְ ָתא,  ּבְ ׁשַ ּדְ יֹוָמא  ַנְטֵרי  ּדְ ִאיּנּון  ָכל  ּבְ ָחא  ּגָ ְלַאׁשְ

ְדָקא ֵיאֹות.  ָתא ּכְ ּבְ  ׁשַ
עָ  .623 יֹוְצִאים  ֵמָהַאְרּבָ ּנֹוְסִעים,  ׁשֶ ּכְ לּו,  ַהּלָ ה 
ִבי ְבִעים  ׁשְ ׁשִ ים  ַנֲעׂשִ לּו  ַהּלָ ִביִבים  ְ ּוֵמַהׁשּ ֵאׁש,  ֵבי 

ְנַהר   ה  ַנֲעׂשֶ אן  ִמּכָ ֵאׁש.  ּבְ לֹוֲהִטים  ים  ּלִ ְלּגַ ּגַ ַנִים  ּוׁשְ
ל   ָהר. ּכָ ׁשּו ֶאת אֹותֹו ַהּנָ ּמְ ינּור. ֶאֶלף ֲאָלִפים ְיׁשַ ּדִ

ִגים ַעּנְ ּמְ ׁשֶ לּו    אֹוָתם  ַהּלָ ים  ַהְמֻמּנִ ַעת  ַאְרּבַ ת,  ּבָ ׁשַ
ת,  ַמשְׁ  ּבָ ַ ַהׁשּ ֶאת  ים  ַעְנּגִ ּמְ ׁשֶ אֹוָתם  ָכל  ּבְ יִחים  ּגִ

ִביָלּה  ׁשְ ּבִ ְונֹוְסִעים  ֲעֵליֶהם,  עֹוֶמֶדת  ַהזֹּו  ְוַהַחיָּה 
יָה. ְחּתֶ  ּתַ

  

א,  .623 ָ ֶאׁשּ ּדְ ִביִבין  ַנְפֵקי ׁשְ ַנְטֵלי,  ד  ע ּכַ ין ַאְרּבַ ֵמִאּלֵ
ּוְתֵריּוֵמִאלֵּ  ְבִעין  ׁשִ ִאְתָעִבידּו  ִביִבין  ׁשְ ין, ין  ּלִ ְלּגַ ּגַ ן 

ֶאֶלף  ינּור.  ּדִ ְנַהר  ִאְתָעִביד  ֵמָהָכא  א.  ָ ֶאׁשּ ּבְ ְמַלֲהָטן 
ֵגי   ְמַעּנְ ּדִ ִאיּנּון  ל  ּכָ ַנֲהָרא,  ְלַההּוא  ׁשּוֵניּה  ּמְ ְיׁשַ ַאְלִפין 

ָכל אִ  ָחן ּבְ ּגְ ע ְמָמָנן ַמׁשְ ין ַאְרּבַ ָתא, ִאּלֵ ּבְ ֵגי  ׁשַ ְמַעּנְ יּנּון ּדִ
ֵחיָותָ  ְוַהאי  ָתא,  ּבְ ִגיָנּה ׁשַ ּבְ ְוַנְטֵלי  ָעַלְייהּו,  יָמא  ַקּיְ א 

חֹוָתּה.   ּתְ
ינּור ְוׂשֹוֵרף   .624 ָכל יֹום ָויֹום זֹוֵרם אֹותֹו ְנַהר ּדִ ּבְ

ת,   ּבָ ׁשַ ְכֶנֶסת  ּנִ ּוְכׁשֶ יִטים.  ּלִ ׁשַ ה  ְוַכּמָ רּוחֹות  ה  ּמָ ּכַ
ְוׁשֹוֵכךְ  ָכרֹוז,  ָערֹות  יֹוֵצא  ְוַהּסְ ינּור,  ּדִ ְנַהר  אֹותֹו   

הֹוֶלֶכת ְוַהזִּ  ַהזֹּו  ְוַהַחיָּה  ׁשֹוְכִכים.  ִביִבים  ְ ְוַהׁשּ יִקים 
ָאַמְרנּו,   ׁשֶ לּו  ַהּלָ ָרִפים  ְ ַהׂשּ ַעת  ַאְרּבַ ַעל  ְועֹוָלה 
ָמקֹום   ְלאֹותֹו  ַהזֶּה  ַהֵהיָכל  ֶאְמַצע  ְלתֹוְך  ְוִנְכֶנֶסת 

ְקָרא עֶֹנג. ּנִ  ׁשֶ

  

ינבְּ  .624 ּור, ְואֹוִקיד  ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא, ָנִגיד ַההּוא ְנַהר ּדִ
ָתא,  ּבְ ׁשַ ָעִיִיל  ְוַכד  יִטין.  ּלִ ׁשַ ּוְלַכָמה  רּוִחין,  ה  ְלַכּמָ
ְוִזיִקין  ין  ְוַזְעּפִ ינּור,  ִכיְך ַההּוא ְנַהר ּדִ רֹוָזא ָנְפָקא, ְוׁשָ ּכָ

וְ  ַאְזָלא  ֵחיָוָתא  ְוַהאי  ָככּו.  ּתְ ִאׁשְ ִביִבין  ַעל ּוׁשְ ָקא  ַסּלְ
ָק  ָרִפים ּדְ ין ׂשְ ָעה ִאּלֵ ָאַמָרן. ְוָעאל ּגֹו ֶאְמָצִעיָתא  ַאְרּבָ

ִאְקֵרי עֶֹנג. ַההּוא ֲאַתר ּדְ א, ּבְ ֵהיָכָלא ּדָ  ּדְ
ת,   .625 ּבָ ׁשַ ְכֶנֶסת  ּנִ ׁשֶ ּכְ ַהזֶּה,  קֹום  ּמָ ּבַ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

ָהעֹוָלם,   ֵני  ּבְ ְלֲחנֹות  ׁשֻ ל  ּכָ ם  ׁשָ ִרים  ּדְ ִמְסּתַ
ֶלְך. ְוֶאֶלף ֲאלָ  ֵני ֵהיַכל ַהּמֶ ְקָרִאים ּבְ ּנִ ִפים ְוִרּבֹוא  ׁשֶ

ְוַהַחיָּה  ְלָחנֹות.  ֻ ַהׁשּ אֹוָתם  ַעל  עֹוְמִדים  ְרָבבֹות 
לּו, ְוִנְכֶנֶסת  ָהֶעְליֹוָנה ַהזֹּו עַ  ָרִפים ַהּלָ ְ ַעת ַהׂשּ ל ַאְרּבַ

אֹוָתם  ל  ּכָ ֶאת  ם  ׁשָ ְורֹוָאה  ָמקֹום,  ְלאֹותֹו 
ְלָחנֹות ֻ ֲעֵליֶהם) ַהׁשּ ֶׁשעֹוְמִדים  אֹוָתם  ,  (ְוָכל 
יָחה ּגִ ִגים ֶאת   ּוַמׁשְ ְמַעּנְ ְוֵאיְך  ְלָחן,  ְוׁשֻ ְלָחן  ׁשֻ ָכל  ּבְ

  

ד ָעֵייל   .625 ְבַהאי ֲאָתר, ּכַ ִגין ּדִ ָראן  ּבְ ָתא, ִמְתַסּדְ ּבְ ׁשַ
ֵהיָכָלא   ֵני  ּבְ ִאְקרּו  ּדְ ָעְלָמא,  ְבֵני  ּדִ תֹוֵרי  ּפָ ל  ּכָ ן  ּמָ ּתַ
ַעל  ַקְייֵמי  ְמָמָנן,  ָוון  ִרּבְ ְוִרּבֹו  ַאְלִפין,  ְוֶאֶלף  א,  ַמְלּכָ ּדְ
ָעה  ַאְרּבָ ין  ִאּלֵ ַעל  ָאה  ִעּלָ ֵחיָוָתא  ְוַהאי  תֹוֵרי.  ּפָ ִאיּנּון 

הַ  ּבְ ְוָעאל  ָרִפים,  ִאיּנּון ׂשְ ל  ּכָ ְוָחָמא  ֲאָתר,  הּוא 
תֹוֵרי, עלייהו) ּפָ דקיימא  אינון  ָכל   (וכל  ּבְ ח  ּגַ ְוַאׁשְ
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ּומְ  ְועֹוֶמֶדת  ְלָחן,  ְוׁשֻ ְלָחן  ׁשֻ ל  אֹותֹו  ּכָ ֶאת  ָבֶרֶכת 
ְלָחן. ְוָכל אֹוָתם ֶאֶלף ֲאָלִפים ְוִרּבֹוא ְרָבבֹות,  ֻ ַהׁשּ

ם ּפֹוְתִחים ְואֹוְמִרים ָאֵמן. ּלָ  ּכֻ
תֹוָרא פָּ  ּפָ ְלָכל  ֵליּה  ֵגי  ְמַעּנְ ְוֵהיְך  ּוָפתֹוָרא,  תֹוָרא 

ְוָכל   תֹוָרא.  ּפָ ְלַההּוא  ֵליּה  ּוָבִריְך  יָמא  ְוַקּיְ ּוָפתֹוָרא, 
ְוִרּבֹוא ִר  ְוַאְמֵרי ִאיּנּון ֶאֶלף ַאְלִפין,  ְתֵחי  ּפַ הּו  ּלְ ּכֻ ָבן,  ּבְ

 ָאֵמן.
ְלחָ  .626 ֻ ַהׁשּ ַעל  ָבֵרְך  ּמְ ׁשֶ ָרָכה  ַהּבְ ַהזֶּה ּוָמה  ן 

ָראּוי? ֱעַרְך ְוֶנֱעַנג ּכָ ּנֶ ג ַעל  (ישעיה נח) ׁשֶ ְתַעּנַ ָאז ּתִ
ְקָרא   ם אֹוְמִרים: ָאז ּתִ ְוֻכּלָ ר.  ּבֵ ּדִ י ה'  ּפִ י  ּכִ ְוגֹו'  ה' 

ְקֵראת ְזכּו''ת ֵאל,  ַוה' ַיֲעֶנה ְוגֹו'. רוּ  ּנִ ַח ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ
ע ַהּסְ ָכל  ּבְ ג  ִמְתַעּנֵ ְלָחן  ֻ ַהׁשּ אֹותֹו  ׁשֶ ּודֹות,  ּכְ

ַעל  ְואֹוֵמר  ְמַסיֵּם  ית  ִליׁשִ ְ ַהׁשּ ָהַאֲחרֹוָנה  עּוָדה  ּסְ ּבַ
ַחר  ַ ׁשּ ּכַ ַקע  ִיּבָ ָאז  ְואֹוֵמר:  ָהִראׁשֹוִנים,  אֹוָתם  ל  ּכָ

ַיאַ  ה'  בֹוד  ּכְ ְוגֹו',  ְבִעים אֹוֶרָך  ׁשִ אֹוָתם  ל  ּכָ ְסֶפָך. 
ּפֹוְתִחים  ָדִדים  ַהּצְ ָכל  ּבְ ֲאֵחִרים  אֹורֹות 

קכח) ְואֹוְמִרים: ֶבר   (תהלים  ּגָ ְיֹבַרְך  ֵכן  י  ּכִ ִהּנֵה 
 ְיֵרא ה'. 

  

תֹוָרא  .626 ּפָ ַהאי  ַעל  ָבִריְך  ּדְ ִהיא  ָרָכה  ּבְ ּוַמה 
ֵיאֹות. ְדָקא  ּכְ ָגא  ְוִאְתַעּנְ ִמְתָסָדר  נח) ּדְ ָאז   (ישעיה 

הּו ַאְמֵרי, ר. ְוֻכּלְ ּבֵ י ְיָי' ּדִ י ּפִ ג ַעל ְיָי' ְוגֹו' ּכִ ְתַעּנַ (ישעיה   ּתִ
ִאְקֵרי  נח) ּדְ ָאה  ִעּלָ רּוָחא  ְוגֹו'.  ַיֲעֶנה  ַוְיָי'  ְקָרא  ּתִ ָאז 

הּו ְסעּוָדֵתי,  ֻכּלְ ג ּבְ תֹוָרא ִאְתַעּנָ ד ַההּוא ּפָ ְזכּו''ת ֵאל, ּכַ
ִלי  ּתְ ְתָרָאה  ּבַ ְסעּוָדָתא  ל  ּבִ ּכָ ַעל  ְוָאַמר,  ים  ְמַסּיֵ ָתָאה 

ְוָאַמר ַקְדָמֵאי,  נח) ִאיּנּון  ׁשַ  (ישעיה  ּכַ ַקע  ִיּבָ ַחר ָאז 
ְבִעין ְנהֹוִרין   ל ִאיּנּון ׁשִ ָך. ּכָ ַיַאְסּפֶ ְיָי'  בֹוד  ְוגֹו', ּכְ אֹוֶרָך 

ְוַאְמֵרי, ְתֵחי  ּפַ ִסְטִרין,  ָכל  ּבְ (תהלים   ַאֲחָרִנין 
י ֵכן ְיבֹוַר  קכח) ה ּכִ ֶבר ְיֵרא ְיָי'. ִהּנֵ  ְך ּגָ

אֹותֹו ָמקֹום   .627 ְלַחן ָהָאָדם ֵאינֹו עֹוֵמד ּבְ ֻ ׁשּ ּוְכׁשֶ
עֲ  ע  ּבַ ָראּוי, ָאז ַהַחיָּה ַהזֹּו, ְואֹוָתן ַאְרּבַ ִריַכת ָהעֶֹנג ּכָ

ְוִרּבֹוא   ֲאָלִפים  ֶאֶלף  אֹוָתם  ְוָכל  יָה,  ְחּתֶ ּתַ ׁשֶ
ְלאוֹ  ַהחּוָצה  אֹותֹו  ּדֹוִחים  ם  ּלָ ּכֻ ַצד  ְרָבבֹות,  תֹו 

ם נֹוְטִלים אֹותֹו  ּלָ ים, ּכֻ ה ׁשֹוְמֵרי ַהֻחּקִ ָהַאֵחר, ְוַכּמָ
ֵהֶפְך ִמזֶּה, ּוַמְכִניִסים אוֹ  הּוא ּבְ תֹו ְלאֹותֹו ָמקֹום, ׁשֶ

ם, ְלׁשָ אֹותֹו  ְכִניִסים  ּמַ ּוְכׁשֶ ֶנַגע.  (ּפֹוְתִחים   ְוִנְקָרא 
וְ  (שם קט) ְואֹוְמִרים) בֹוֵאהּו  ַוּתְ לֹא ַויֱֶּאַהב ְקָלָלה 

ְלָכל  ה  נֹוׁשֶ ׁש  ְיַנּקֵ ּנּו.  ִמּמֶ ְרַחק  ַוּתִ ְבָרָכה  ּבִ ָחֵפץ 
ר לֹו ְוגֹו', ַאל ְך ָחֶסד ְוגֹו'. ָהַרֲחָמן    ֲאׁשֶ ְיִהי לֹו ֹמׁשֵ

יֵלנּו.  ַיּצִ

  

ַההּוא ֲאָתר  .627 יָמא ּבְ ַבר ָנׁש ָלא ַקּיְ תֹוָרא ּדְ ְוַכד ּפָ
כְּ  ֵיאֹות,  ְדָקא  ּכְ ִעּנּוָגא  ּדְ ִסּדּוָרא  ֵחיָוָתא, ּבְ ַהאי  ֵדין 

ְוִרבּ  ַאְלִפין  ֶאֶלף  ִאיּנּון  ְוָכל  ְתחֹוָתּה,  ּדִ ע  ַאְרּבַ ֹו ְוִאיּנּון 
ְחָיין ֵליּה ְלַבר, ְלַההּוא ִסְטָרא ַאֲחָרא,   הּו ּדַ ּלְ ָבן, ּכֻ ִרּבְ
ֵליּה  ְוַעְייֵלי  ֵליּה  ַנְטֵלי  הּו  ּלְ ּכֻ ִנימּוִסין,  יִני  ְרּדִ ּגַ ה  ּוְכּמָ

ּדְ  ֲאָתר,  ֶנַגע.  ְלַההּוא  ְוִאְקֵרי  א,  ּדָ ִמן  ִהּפּוָכא  ּבְ ִאיהּו 
ן, ּמָ ּתַ ָלּה  ַעִיִיל  פתחי) ְוַכד  (תהלים   ַאְמֵריוְ  (ס''א 

ְבָרָכה  קט) ּבִ ָחֵפץ  ְולֹא  בֹוֵאהּו  ַוּתְ ְקָלָלה  ַוֶיֱאַהב 
ּנּו. ְרַחק ִמּמֶ ר לֹו  (תהלים קט) ַוּתִ ה ְלָכל ֲאׁשֶ ׁש נֹוׁשֶ ְיַנּקֵ

ְזָבן.ְוגֹו', ַאל ְיִהי לֹו מוֹ  ְך ָחֶסד ְוגֹו'. ַרֲחָמָנא ִלׁשֵ  ׁשֵ
ת, ֶוֱאמּוַנת ַהקָּ  .628 ּבָ עֶֹנג ׁשַ ּום ׁשֶ רּוְך  ִמׁשּ דֹוׁש ּבָ
ַׁשָּבת   הּוא ֹעֶנג  ֶׁשל  ֻׁשְלָחנֹות  אֹוָתם  ֵאּלּו  (ֶזה 

ָּברּו�   ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ִׂשְמָחה  ֻּכָּלם  ְוַחִּגים,  ּומֹוֲעִדים 
ָּכ�) ּוִמּׁשּום  אֹוָתם   הּוא. הּוא,  ל  ּכָ ֶזה,  ּום  ּוִמׁשּ

ַאְר  ּומֹוֲעִדים,  ים  ּוְזַמּנִ ת  ּבָ ַ ַהׁשּ עֶֹנג  ִגים  ַעּנְ ּמְ ַעת ׁשֶ ּבַ
ֶנֶגד  ּכְ עֹוְמִדים  ַהזֹּו  ַהַחיָּה  ַחת  ּתַ עֹוְמִדים  ׁשֶ לּו  ַהּלָ
ל   ם ֶאת ּכָ ֵרף ׁשָ ָ ינּור, ְולֹא נֹוְתִנים ְלִהׂשּ אֹותֹו ְנַהר ּדִ

ִגים ִעּנוּ  ַעּנְ ּמְ ָראּוי.ֵאּלּו ׁשֶ  ֵגיֶהם ּכָ

  

א   .628 ְדקּוְדׁשָ ּוְמֵהיְמנּוָתא  ָתא,  ּבְ ׁשַ ּדְ ִעּנּוָגא  ּדְ ִגין  ּבְ
הּואבְּ  דעינוגא   ִריְך  פתורי  אלין  איהו  האי  (ס''א 

בריך  דקודשא  חדוותא  כולהו  וחגין  וזמנין  דשבתא 
ִעּנּוָגא  הוא) ְמַעְנֵגי  ּדִ ִאיּנּון  ל  ּכָ א,  ּדָ ּוְבִגין  ִאיהּו. 

תָ  ּבְ ׁשַ חֹות  ּדְ ּתְ ַקְייֵמי  ּדְ ע  ַאְרּבַ ין  ִאּלֵ ּומֹוֲעֵדי,  ְוִזְמֵני  א 
ָלקֳ  יָמא  ַקּיְ ֵחיָוָתא,  ְוָלא ַהאי  ינּור,  ּדִ ְנַהר  ַההּוא  ֵבל 

ֵגי ִעּנּוַגְייהּו  ִמְתַעּנְ יּה, ְלָכל ִאיּנּון ּדְ ְבֵקי ְלִאּתֹוְקָדא ּבֵ ׁשַ
ְדָקא ֵיאֹות.   ּכְ
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יֵשׁ  .629 לּו  ַהּלָ ָעה  ָהַאְרּבָ ַחת  ֲאֵחִרים   ּתַ ים  ְמֻמּנִ
ד ַהֵהיָכל ַהזֶּה, ּנֹוָדִעים ִמּצַ חּוץ, ׁשֶ עֹוְמִדים ּבַ (ְוָכל   ׁשֶ

ַּבחּוץ) יִנים  ַהָּכרֹוִזים  ַהּדִ אֹוָתם  ל  ּכָ ַעל  ּוַמְכִריִזים 
ֵהיָכל ַהזֶּה.  ְגְזרּו ּבַ ּנִ ֵזרֹות ׁשֶ ל אֹוָתן ַהּגְ  ְוַעל ּכָ

  
ח .629 ְמָמנָ ּתְ ִאית  ע,  ַאְרּבַ ין  ִאּלֵ ַקְייֵמי ֹות  ּדְ ַאֲחָרִנין,  ן 

א ּדָ ֵהיָכָלא  ּדְ ְטָרא  ִמּסִ מֹוְדָעאן  ּתְ ִאׁשְ ּדְ (וכל   ְלַבר, 
ְזִרין   כרוזין לבר) יִנין, ְוָכל ִאיּנּון ּגִ א ִאיּנּון ּדִ ּוַמְכְרֵזי ְלכֹּלָ

ַהאי ֵהיָכָלא.  ָזרּו ּבְ ִאְתּגְ  ּדְ
א .630 ה ְדָבִרים שֶׁ ַהּכֹל ִנּדֹון ּכָ לֹׁשָ ָרט ִלׁשְ ּלֹא  ן, ּפְ

ְקָרא ְזכּות, ְוֵאּלּו   ּנִ ֵהיָכל ַהזֶּה ׁשֶ אן ּבַ ֶנת ְרׁשּות ּכָ ִנּתֶ
לֹא   ה  ֵאּלֶ ת  לֹׁשֶ ׁשְ ֲהֵרי  ׁשֶ ּוְמזֹוֵני.  ַחיֵּי  ֵני,  ּבְ ֵהם: 
ַמזָּל.   ּבְ לּוִיים  ּתְ ֵהם  ֲהֵרי  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ אן,  ּכָ עֹוְמִדים 

שֶׁ  ָנָהר  אֹותֹו  ֲהֵרי  לּויִ ׁשֶ ּתְ ם  ׁשָ ְויֹוֵצא,  ֹוֵפַע  ים ׁשּ
ם  ְוׁשָ זֹונֹות,  ַהּמְ לּוִיים  ּתְ ם  ְוׁשָ ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ ים  ַהַחיִּ
ם  ָ ה יֹוְצִאים ִמׁשּ ת ֵאּלֶ לֹׁשֶ ֲהֵרי ׁשְ ִנים. ׁשֶ לּוִיים ַהּבָ ּתְ
ְך ַהּכֹל עֹוֵמד  ּום ּכָ ה. ּוִמׁשּ ִכים ְלַמּטָ ְוׁשֹוְפִעים ְוִנְמׁשָ

ָר  ֵהיָכל ַהזֶּה, ּפְ ת ֵאּלּו. ּבַ לֹׁשֶ  ט ִלׁשְ

  

ָלא ִאְתְייִהיב ּכֹ  .630 ין, ּדְ ַלת ִמּלִ ר ּתְ ן ָהָכא, ּבַ ּדָ א ִאּתְ ּלָ
ְזכּוָתא.   ִאְקֵרי  ּדְ א  ּדָ ֵהיָכָלא  ּבְ ָהָכא  ְרׁשּו 

ין כ''ה   וִאּלֵ ויקרא  ע''א,  קפ''א  ע''ב,  מ''ג  (בראשית 
ָלא  ע''ב) ָלָתא,  ּתְ ין  ִאּלֵ ָהא  ּדְ ּוְמזֹוֵני.  י,  ַחּיֵ ֵני,  ּבְ ִאיּנּון: 

בְּ  ָהָכא,  ַההּוא ַקְייֵמי  ָהא  ּדְ ְלָיאן.  ּתַ ָלא  ַמּזָ ּבְ ָהא  ּדְ ִגין 
ן  ְוַתּמָ א,  ְלֵעיּלָ ּדִ ין  ַחּיִ ְלָיין  ּתַ ן  ּמָ ּתַ ְוָנִפיק,  ָנִגיד  ּדְ ָנָהר 

ֵני, ְלָיין ּבְ ן ּתַ ְלָיין ְמזֹוֵני, ְוַתּמָ ן   ּתַ ּמָ ָלָתא ִמּתַ ין ּתְ ָהא ִאּלֵ ּדְ
ּובְ  א.  ְלַתּתָ ָכאן  ְ ְוִאְתַמׁשּ י  ְוַנְגּדֵ א ַנְפֵקי,  ּכֹּלָ ְך,  ּכַ ִגין 
ָלָתא.  ר ָהֵני ּתְ א, ּבַ ֵהיָכָלא ּדָ יָמא ּבְ  ַקּיְ

ִנּדֹון,  .631 אן הּוא  ּכָ ָחְליֹו,  ֵבית  ּבְ ָאָדם הּוא  ׁשֶ ּכְ
עֹוָלם  ּבָ יִנים ׁשֶ ָאר ַהּדִ ל ׁשְ . ְוִאם ּתֹאַמר, ִאם  ְוֵכן ּכָ
ים   ְלַחיִּ ִנּדֹון  ָחְליֹו  ֵבית  ּבְ לֹא    -ָאָדם  לֹו.  נֹוְתִנים 

הַ  ים, ׁשֶ אן ְלַחיִּ ּדֹון ּכָ ּנִ ׁשֶ א ּכְ אן, ֶאּלָ לּוִיים ּכָ ים ּתְ ַחיִּ
ים ִמְלַמְעָלה ְונֹוְתִנים לוֹ  (ְוִאם לֹא   ֲאַזי ׁשֹוְפִעים ַהַחיִּ

נֹוְתִנים)  - שֶׁ לֹא  ֶחְלָקם  ֵרי  ַאׁשְ יִקים .  ּדִ ַהּצַ ל 
עֹוָלם,   ְלַחיֵּי  ּה  ּבָ ְוזֹוִכים  ַהּתֹוָרה  ְרֵכי  ּדַ יֹּוְדִעים  ׁשֶ

תּובֲעלֵ  ּכָ ס) יֶהם  יִקים  (ישעיה  ַצּדִ ם  ּלָ ּכֻ ְך  ְוַעּמֵ
 ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ. 

  

ן, ְוָכל   .631 ּדָ ֵבי ַמְרֵעיּה, ָהָכא ִאּתְ ד ִאיהּו ּבְ ר ָנׁש ּכַ ּבַ
ָעלְ  יִנין ּדְ ַאר ּדִ ֵביׁשְ ר ָנׁש ּבְ יָמא, ּבַ (דף רנ''ג   ָמא. וִאי ּתֵ

י ע''א) ן ַלַחּיִ ּדָ ין ַמְרֵעיּה, ִאי ִאּתְ ַחּיִ ם ָיֲהִבין ֵליּה. ָלאו ּדְ
ין  ֵדין ַנְגּדִ ים, ּכְ ן ָהָכא ְלַחּיִ ּדָ ד ִאּתְ א ּכַ ְלָיין ָהָכא, ֶאּלָ ּתַ

א, ְוָיֲהֵבי ֵליּה. ֵעיּלָ ים ִמּלְ ָאה ַזכָּ  (ואי לא לא יהבין) ַחּיִ
אן  אֹוַרְייָתא, ְוַזּכָ ַיְדֵעי ָאְרחֹוי ּדְ יא ּדְ יַקּיָ ַצּדִ חּוָלֵקיהֹון ּדְ

ּה   ִתיבּבָ ּכְ ָעַלְייהּו  ָעְלָמא,  י  ס) ְלַחּיֵ ְך  (ישעיה  ְוַעּמֵ
יִקים ְלעֹוָלם ִיְרׁשּו ָאֶרץ וגו'.  ּכּוָלם ַצּדִ

י. ַהֵהיָכל ַהזֶּה עֹוֵמד ְלָהִאיר  .632 ַהֵהיָכל ַהֲחִמיׁשִ
ְלָהִאיר ַלּתַ  עֹוֵמד  ׁשֶ ַהֵהיָכל  ְוֶזהּו  לּו.  ַהּלָ ְחּתֹוִנים 

אֶ  ַתח  ּפֶ ָהֱאמּוָנה.  סֹוד  ַהזֶּה ּבְ ֵהיָכל  ּבַ עֹוֵמד  ָחד 
ּוְמֻמּנֶה ֶאָחד ָעָליו, ְואֹותֹו ְמֻמּנֶה ִנְקָרא ָסֵנגֹוְרָי''ה.  
ֵדי  ּכְ ַהזֶּה  ַתח  ַהּפֶ ַעל  עֹוֵמד  ַהזֶּה  ַהְמֻמּנֶה 

ד ַעל ִיְׂשָרֵאל, ּוִבְגַלל ֶזה ִנְקָרא ְׁשמֹו    (ָסֵנגֹוְרָיה ְלַלּמֵ
א ָּכל  ַעל  ְמֻמֶּנה  הּוא  ֶׁשֲהֵרי  ֶׁשל  ָּכ�,  טֹובֹות  ֹוָתן 

ְוכּו') ָסֵנגֹוְרָיה  ְלַהְכִניס  ֶהם  ִיְׂשָרֵאל  ּלָ ׁשֶ ָסֵנגֹוְרָיה 
ד ָהַאֵחר.  לֹט ֲעֵליֶהם ַהּצַ  ִלְפֵני ִרּבֹוָנם, ְולֹא ִיׁשְ

  

יָמא ְלַאְנָהָרא  .632 א ַקּיְ ָאה, ֵהיָכָלא ּדָ ֵהיָכָלא ֲחִמיׁשָ
ּדְ  ֵהיָכָלא  ִאיהּו  ְוַהאי  ֵאי.  ּתָ ּתַ ין  ְלַאְנָהָרא ְלִאּלֵ יָמא  ַקּיְ

ַהאי  ּבְ יָמא  ַקּיְ ֲחָדא  ְתָחא  ּפִ ְמֵהיְמנּוָתא.  ּדִ ָרָזא  ּבְ
ִאְקֵרי  ְמָמָנא  ְוַההּוא  ָעֵליּה,  ְמָמָנא  ְוַחד  ֵהיָכָלא, 

ִגין  ָסִניגֹוְריָ  ּבְ א,  ּדָ ְתָחא  ּפִ ַעל  יָמא  ַקּיְ ְמָמָנא  ַהאי  ''ה. 
רי  (ס''א סניגוריא עלייהו דישראל ובגין דא אק ְלֵמיַלף

שמיה כך דהא איהו ממנא על כל אינון טבין דישראל 
ְוָלא  למיעל) ָמאֵריהֹון.  ּדְ יּה  ַקּמֵ ְלהֹון,  ּדִ יגֹוָרא  ַסּנֵ

לֹוט ָעַלְייהּו ִסְטָרא ַאֲחָרא.  ִיׁשְ
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לּוָלה   .633 ּכְ ׁשֶ ַאַחת  רּוַח  עֹוֶמֶדת  ַהזֶּה  ֵהיָכל  ּבַ
ַאְרבָּ  ּבְ לּוָלה  ּכְ זֹו  רּוַח  ֲהֵרי  ׁשֶ ע,  ַאְרּבַ ְגָוִנים: ּבְ ָעה 

לּוָלה   עֹוֶמֶדת ּכְ חֹר, ָיֹרק ְוָאדֹם. ְוזֹוִהי רּוַח ׁשֶ ָלָבן, ׁשָ
אֹוָתם   ל  ּכָ ַעל  דֹוָלה  ּגְ סּוִריָּ''ה.  ְוִנְקֵראת  ּכֹל,  ּבַ

ים ֲחָילֹות ּתַ  יָה ּוְמֻמּנִ ְחּתֶ ם עֹוְמִדים ּתַ ְחּתֹוִנים. ְוֻכּלָ
ַחת ָיָדּה.  ּתַ

  

ימָ  .633 ַקּיְ א,  ּדָ ֵהיָכָלא  ָכִליל ּבְ ּדְ רּוָחא,  ַחד  א 
ור  ָווִנין, ִחּוָ ּגְ ע  ַאְרּבַ ִליל ּבְ א ּכָ ָהא רּוָחא ּדָ ע, ּדְ ַאְרּבַ ּבְ

ַקיְּ  ִליל ְואּוָכם ָירֹוק ְוסּוָמק. ְוַהאי ִאיהּו רּוָחא ּדְ יָמא ּכָ
יִלין  ַחּיָ ִאיּנּון  ל  ּכָ ַעל  ַרב  ''ה,  סּוִרּיָ ְוִאְקֵרי  א,  כֹּלָ ּבְ

הּו ַק  ִאין. ְוֻכּלְ ּתָ חֹות ְיֵדיּה. ּתַ חֹוֵתיּה, ּוְמָמָנן ּתְ  ְייִמין ּתְ
ל   .634 ּכָ ּופֹוַתַחת.  ּסֹוֶגֶרת  ׁשֶ ַהזֹּו  ָהרּוַח 

יָ  ּבְ ם ְמסּוִרים  ּלָ ּכֻ חֹות ָהֶעְליֹוִנים  ְפּתְ (ָׁש�ׁש   ָדּה.ַהּמַ
ם ִנְכְללּו   ְּפָעִמים ְּביֹום) ּלָ ְחּתֹוִנים ּכֻ ל ַהֲחָילֹות ַהּתַ ּכָ

י ְחּתֶ ּתַ ָכל  ְועֹוְמִדים  ּבְ עֹוֵמד  ֶזה  ִנזֹּוִנים.  ה  ּנָ ּוִמּמֶ ָה 
ִנְמְסרּו   ם  ּלָ ּכֻ ָהֶעְליֹוִנים  ָנִזים  ַהּגְ ל  ּכָ ִרּבֹונֹו,  סֹודֹות 

 ְבָיָדּה. 

  

ָסִגי .634 ּדְ רּוָחא,  ִאין ַהאי  ִעּלָ ָחאן  ַמְפּתְ ל  ּכָ ּוָפַתח.  ר 
יֵדיּה. ּבִ ִאְתַמְסָרן  הּו  ּלְ ביומא) ּכֻ זמנין  ל   (תלת  ּכָ

יִלין   יּה ַחּיָ חֹוֵתיּה, ּוִמּנֵ ִליָלן ְוַקְייָמן ּתְ הּו ִאְתּכְ ּלְ ִאין, ּכֻ ּתָ ּתַ
ִאין  ִנִזין ִעּלָ ל ּגְ ָמאֵריּה, ּכָ ָכל ָרִזין ּדְ יָמא ּבְ ִאְתָזנּו. ַהאי ַקּיְ

יֵדיּה. כֻּ  הּו ִאְתַמְסָרן ּבִ  ּלְ
ְך ִנְקָרא  .635 ּום ּכָ ָהרּוַח ַהזֹּו ִנְקֵראת ַאֲהָבה, ּוִמׁשּ

ל ַהֵהיָכל הַ  אן ִנְגְנזּו ּכָ ּכָ ּום ׁשֶ זֶּה ֵהיָכל ַאֲהָבה. ִמׁשּ
ֵבק ּבֹו, ְוָכאן הּוא   ִריְך ְלִהּדָ ּצָ ׁשֶ סֹוד ַהּסֹודֹות ְלִמי 

תּוב, ן ֶאת ּדַֹדי שָׁ  (שיר השירים ז) סֹוד ַהּכָ ם ֶאּתֵ
 ָלְך. 

  

א, ִאְקֵרי ֵהיָכל   .635 ַהאי רּוָחא ִאְקֵרי ַאֲהָבה. ּוְבִגין ּדָ
א, ֵהיָכל ָרִזין,    ּדָ ל ָרָזא ּדְ ָהָכא ִאְתְגִניזּו ּכָ ִגין ּדְ ַאֲהָבה. ּבְ

ָרָזא   הּוא  ְוָהָכא  יּה.  ּבֵ ָקא  ּבְ ְלִאְתּדַ ִאְצְטִריְך  ּדְ ְלַמאן 
ְכִתיב, ן ֶאת ּדֹוִדי ָלְך. )(שיר השירים ז  ּדִ ם ֶאּתֵ  ׁשָ

ִמיָרה   .636 ְ ל ַהׁשּ ֹוֶמֶרת ֶאת ּכָ ָהרּוַח ַהזֹּו ִהיא ַהׁשּ
ַמְעלָ  ּלְ ִנְקֵראתׁשֶ ְוזֹו  קכא) ה,  ׁשֹוֵמר   (תהלים 
ָרֵאל, אן  (דברים ז) ִיׂשְ ּכָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ִרית.  ׁשֹוֵמר ַהּבְ

ְנֵזי   ּגִ ן  ּכֵ ְוַעל  ָהֶעְליֹוִנים,  ָנִזים  ַהּגְ ל  ּכָ ִמיַרת  ׁשְ ִהיא 
ּוְדָרִכים  ִביִלים  ׁשְ יֹוְצִאים  ִמזֶּה  ּה.  ּבָ נּוִזים  ּגְ ִרּבֹונֹו 

כְּ  ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ל ְלאֹוָתם  ׁשֶ רּוַח  ֶהם  ּבָ ְלעֹוֵרר  ֵדי 
 ַאֲהָבה. 

  

א, ְוָדא   .636 ְלֵעיּלָ ל ְנִטירּו ּדִ א, ִאיהּו ָנִטיר ּכָ רּוָחא ּדָ
קכא)  ִאְקֵרי ָרֵאל. (תהלים  ִיׂשְ (דברים  ׁשֹוֵמר 

ְנִזין   ז) ָכל ּגִ ָהָכא ִאיהּו ְנִטירּו ּדְ ִגין ּדְ ִרית. ּבְ ׁשֹוֵמר ַהּבְ
ִניזִ  א ּגְ ִאין, ְוַעל ּדָ יּה. ֵמַהאי ַנְפֵק ִעּלָ ִניִזין ּבֵ ָמאֵריּה ּגְ י ין ּדְ

הּו  ִגין ְלַאְתֲעָרא ּבְ ּבְ א,  ְלַתּתָ ְוָאְרִחין ְלִאיּנּון ּדִ ִביִלין  ׁשְ
ְרִחימּוָתא.  רּוָחא ּדִ

ֶזה.   .637 ּה ִנְכְללּו ֶזה ּבָ ּבָ לּו ׁשֶ ָוִנים ַהּלָ ַעת ַהּגְ ַאְרּבַ
ה ֶזה בָּ  ֵלל, ַמּכֶ רֹוִצים ְלִהּכָ ם ּוְכׁשֶ ּלָ ֶזה, ְויֹוֵצאת ִמּכֻ

ה ַאַחת ְקֵראת זַֹהר. ְוַהַחיָּה ַהזֹּו ָעֶליָה   ַחיָּה ְקדֹוׁשָ ּנִ ׁשֶ
תּוב, א) ּכָ ַעל   (יחזקאל  ָרִאיִתי  ר  ֲאׁשֶ ַהַחיָּה  ִהיא 

ָבר.  ְנַהר ּכְ
  

ְוַכד   .637 ָדא.  ּבְ א  ּדָ ְכִליָלן  ִאּתְ ֵביּה,  ּדְ ָווִנין  ּגְ ין ד'  ִאּלֵ
ְלַאְכְלָלא, בָּ  ָעאן  ַחד  ּבָ הּו  ּלְ ִמּכֻ ְוָנַפק  ָדא,  ּבְ א  ּדָ ַטׁש 

א  ֵחי ּדָ ַעל  ֵחיָוָתא  ְוַהאי  זַֹהר.  ִאְקֵרי  ּדְ א,  ַקִדיׁשָ ָוָתא 
ִתיב, ְנַהר  (יחזקאל י) ּכְ ָרִאיִתי ַעל  ר  ֲאׁשֶ ה  ַהַחּיָ ִהיא 
ָבר.  ּכְ

ָהרּוחֹות  .638 ל  ּכָ יֹוְצאֹות  ַהזֶּה  ֵמַהֵהיָכל 
ִק  ּבְ עֹוְמדֹות  ׁשֶ דֹוׁשֹות  ל ַהּקְ ׁשֶ יּּום 

יקֹות ׁשִ הֲ (ָהֶעְליֹונֹות) ַהּנְ ׁשֶ יקֹות ,  ׁשִ ַהּנְ ֵמאֹוָתן  ֵרי 
אֹוָתן   ְלָכל  ֶפׁש  ַהּנֶ ְלִקיּּום  רּוַח  ל  ׁשֶ ֲאִויר  יֹוֵצא 
ְבֵני ָאָדם, ְוסֹוד אֹותֹו  נּו ּבִ ּתְ ּנִ מֹות ָהֶעְליֹונֹות ׁשֶ ׁשָ ַהּנְ

תּוב ִיְחיֶ (דברים ח) ַהּכָ י ה'  ּפִ ל מֹוָצא  ּכָ י ַעל  ה  ּכִ

  

ַקְייִמין  .638 ין ּדְ ל רּוִחין ַקִדיׁשִ א, ָנְפִקין ּכָ ֵמֵהיָכָלא ּדָ
יִקין ְנׁשִ ִקּיּוָמא ּדְ יִקין, ָנְפָקא  (עלאין) ּבְ ָהא ֵמִאיּנּון ְנׁשִ . ּדְ

ַנפְ  ּדְ ְלִקּיּוָמא  רּוָחא,  ּדְ ָמִתין ֲאֵויָרא  ִנׁשְ ִאיּנּון  ְלָכל  א  ׁשָ
אִ  ּדְ ִאין,  ַההּוא ִעּלָ ְוָרָזא  א.  ָנׁשָ ְבֵני  ּבִ ְתְייִהיבּו 

ְכִתיב, ח) ּדִ ִיְחֶיה  (דברים  ְיָי'  י  ּפִ מֹוָצא  ל  ּכָ ַעל  י  ּכִ
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ֵהיָכל ַהזֶּה עֹוְמד ּבַ ּום ׁשֶ מֹות  ָהָאָדם. ִמׁשּ ׁשָ ל ַהּנְ ֹות ּכָ
ְבֵני ָהָאָדם ִמיֹּום   ֲעִתידֹות ָלֶרֶדת ּבִ ְוָכל ָהרּוחֹות ׁשֶ
ל  ּכָ לֹוֵקַח  ַהזֶּה  ַהֵהיָכל  ן  ּכֵ ְוַעל  ָהעֹוָלם,  ְבָרא  ּנִ ׁשֶ
ֹוֵפַע  ׁשּ ׁשֶ ָנָהר  ֵמאֹותֹו  יֹּוְצאֹות  ׁשֶ מֹות  ְנׁשָ אֹוָתן 

ַהזֶּה לֹא עֹומֵ ְויוֹ  ַהֵהיָכל  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ד ְלעֹוָלם ֵצא. 
ֵריָקנּות.  ּבְ

ָמִתין, ְוָכל   ל ִנׁשְ ְבַהאי ֵהיָכָלא ַקְייִמין ּכָ ִגין ּדִ ָהָאָדם. ּבְ
א   ְלַנְחּתָ ְזִמיִנין  ּדִ ֵרי רּוִחין,  ִאְתּבְ ּדְ ִמּיֹוָמא  א,  ָנׁשָ ְבִני  ּבִ

ָמִתין ָעְלמָ  ל ִאיּנּון ִנׁשְ א ַנְקָטא, ּכָ א, ֵהיָכָלא ּדָ א. ְוַעל ּדָ
א, ֵהיָכָלא  ָנִגיד ְוָנִפיק. ּוְבִגין ּדָ ָנְפִקין ֵמַההּוא ָנָהר ּדְ ּדְ

יא. ֵריָקַנּיָ יָמא ְלָעְלָמא ּבְ א ָלא ַקּיְ  ּדָ
ּנֱֶחַרב   .639 ׁשֶ ִנְכְנסּו ּוִמיֹּום  לֹא  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ

מ ה, ַהֵהיָכל ְלָכאן ְנׁשָ מּו ֵאּלֶ יְּ ְסּתַ יִּ ֹות ֲאֵחרֹות. ּוְכׁשֶ
ֶמֶלְך  ָיֹבא  ְוָאז  ִמְלַמְעָלה,  ֵקד  ְוִיּפָ ֵריָקנּות  ּבְ עֹוֵמד 
יַח, ְוִיְתעֹוֵרר ַהֵהיָכל ַהזֶּה ְלַמְעָלה, ְוִיְתעֹוֵרר   ׁשִ ַהּמָ

ה.   ַהֵהיָכל ְלַמּטָ
  

א, ָלא עָ וּ  .639 י ַמְקְדׁשָ ִאְתָחַרב ּבֵ אלּו ָהָכא  ִמּיֹוָמא ּדְ
יָמא  ַקּיְ ין, ֵהיָכָלא  ְיימּון ִאּלֵ ִיְסּתַ ָמִתין ַאֲחָרִנין. ְוַכד  ִנׁשְ
א   ַמְלּכָ ֵייֵתי  ּוְכֵדין  א,  ֵעיּלָ ִמּלְ ַקד  ְוִיְתּפְ א,  ֵריָקַנּיָ ּבְ

ְוִיְתַער הֵ  א,  א ְלֵעיּלָ יָחא. ְוַאְתַער ֵהיָכָלא ּדָ יָכָלא ְמׁשִ
 ְלַתָתא. 

ַהזֶּה .640 ַהֵהיָכל  תּוב,  ּוְבסֹוד  ד) ּכָ ֵני  (שיר  ׁשְ
ַהזֶּה   ֵהיָכל  ּבַ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ְוגֹו'.  ֳעָפִרים  ֵני  ׁשְ ּכִ ַדִיְך  ׁשָ
ֵני   ָאַמְרנּו. ְואֹוָתּה ַהַחיָּה מֹוִציָאה ׁשְ אֹוָתּה ָהרּוַח ׁשֶ

בָּ  ֶזה  ׁשּוִרים  ּקְ ׁשֶ ֶזה,  ִעם  ֶזה  לּוִלים  ּכְ ֶזה, אֹורֹות 
''י. ֵאּלּו ִנְק  ּדַ ''י, ְוֵא''ל  ְוִנְקָרִאים ֵא''ל ׁשַ ּדַ ָרִאים ׁשַ

ָלֶזה.   ֶזה  ְוִנְכָנִסים  ֶזה  ּבָ ֶזה  ִרים  ִמְתַחּבְ ה,  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ
ָללּות   ִמּכְ יֹּוֵצא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ''י,  ּדַ ׁשַ ֵא''ל  ְוִנְקָרא 

לּו.  ַדִים ַהּלָ ָ  ַהׁשּ

  

ִת  .640 ּכְ א  ּדָ ֵהיָכָלא  ּדְ השירים  יב,ּוְבָרָזא  (שיר 
א   ד) ְבֵהיָכָלא ּדָ ִגין ּדִ ִני ֳעָפִרים ְוגֹו'. ּבְ ׁשְ ַדִיְך ּכִ ִני ׁשָ ׁשְ

ֵרין   ּתְ ַאִפיק  ֵחיָוָתא,  ְוַההּוא  ָקָאַמָרן,  ּדְ רּוָחא  ַההּוא 
ָדא, ְוִאְקרּון   א ּבְ ָרן ּדָ ְ ָדא, ִמְתַקׁשּ א ּבְ ִליָלן ּדָ ְנהֹוִרין ּכְ

ין ִאְקרוּ  ''י. ִאּלֵ ּדַ ''י, ְוֵא''ל ֵא''ל ׁשַ ּדַ ָרן    ן ׁשַ א, ִמְתַחּבְ ּתָ ְלּתַ ּדִ
ִגין   ּבְ ָד''י.  ׁשַ ֵא''ל  ְוִאְקֵרי  ָדא,  ּבְ א  ּדָ ְוָאִעיל  ָדא,  ּבְ א  ּדָ

ַדִים. ין ׁשָ ִאּלֵ ָנַפק ִמְכָלָלא ּדְ  ּדְ
נֹוֵטל  .641 ַהיִָּמין,  ד  ִמּצַ הּוא  ׁשֶ ַהזֶּה,  ְוָהֵא''ל 

עוֹ  ׁשֶ ָהַרֲחִמים  אֹוָתם  ל  ּכָ ֶזה  קֹום  ְלָהִזין  ִמּמָ ְמִדים 
ַעל    ֶאת ְזכּו''ת,  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ַהֵהיָכל  אֹותֹו 

י ַהזֶּה ֵמיִניק ֶאת   ּדַ ַ ָאַמְרנּו. ַהׁשּ ּבֹו ׁשֶ ם ָהרּוַח ַהזֹּו ׁשֶ ׁשֵ
ְוָכל  ַהֵהיָכלֹות  אֹוָתם  ְוָכל  ְחּתֹוִנים  ַהּתַ אֹוָתם  ל  ּכָ

שֶׁ  ַהזֶּה,  ד  ּצַ ּבַ עֹוְמִדים  ׁשֶ חּוץ  ּבַ ׁשֶ ְקָרִאים  אֹוָתם  ּנִ
י, ִיְתדוֹ  ּדַ ַאְרנּו. ְוָלֵכן ִנְקָרא ׁשַ ּבֵ מֹו ׁשֶ ן, ּכְ ּכָ ׁשְ ת ַהּמִ

הּוא  מֹו ׁשֶ ְחּתֹוִנים, ּכְ ק ָמזֹון ְלָכל ַהּתַ ַסּפֵ ּמְ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ד ַהיִָּמין.  ל ִמּצַ  ְמַקּבֵ

  

יִמיָנא, ָנִטיל ֵמֲאָתר  .641 ְטָרא ּדִ ִאיהּו ִמּסִ ְוַהאי ֵא''ל ּדְ
ל   א, ּכָ ַקְייֵמי ְלַאְתָזָנא ַההּוא ֵהיָכָלא  ּדָ ִאיּנּון ַרֲחִמין, ּדְ

רּוָחא  ַהאי  ּדְ ָמא  ׁשְ ַעל  ְזכּוָת''א,  ִאְקֵרי  ּדְ ְלַתָתא,  ּדִ
ּתָ  ּתַ ִאיּנּון  ְלָכל  ָיִניק  י,  ּדַ ׁשַ ַהאי  ָקָאַמָרן.  ּדְ ֵביּה  ִאין,  ּדְ

ַקְיימֵ  ּדְ ְלַבר,  ּדִ ִאיּנּון  ּוְלָכל  ֵהיָכִלין,  ִאיּנּון  י ּוְלָכל 
ָמה  ּכְ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ִיְתדֹות  ִאְקרּון  ּדְ א,  ּדָ ְטָרא  ִמּסִ
ָקא ְמזֹוָנא  ְמַסּפְ ִגין ּדִ י, ּבְ ּדַ א ִאְקֵרי ׁשַ אֹוִקיְמָנא. ְוַעל ּדָ ּדְ

לָ  ְמַקּבְ ִאיהּו  ּדְ ָמה  ּכְ ֵאי,  ּתָ ּתַ הּו  ְטָרא ְלֻכּלְ ִמּסִ א, 
יִמיָנא.   ּדִ

ָהאֹורֹות   .642 אֹוָתם  יֹוְצִאים  אן  ִמּכָ
נִּ  ֶכת,   (בראשית ג) ְקָרִאיםׁשֶ ְתַהּפֶ ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ

ַאְרנּו,   ּבֵ ַוֲהֵרי  ְגָוִנים,  ה  ְלַכּמָ ֶכת  ְתַהּפֶ ּמִ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
ְוֵהם  ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ ִליחּות  ְ ׁשּ ּבַ ין  ּדִ ְמעֹוְרִרים  ה  ֵאּלֶ ׁשֶ

ֹמאל, בָּ  ְ ַהׂשּ ד  ִמּצַ עֹוָלם 
ְפֶרֶדת ּנִ ׁשֶ ה ָהרוּ  (ְּכֶׁשִּמְתַּפֶּׁשֶטת) ּכְ ּוַמּכָ ַהזֹּו  ַח 

ַדִים   ָ מֹו אֹוָתם ַהׁשּ ָדִדים, ּכְ ְלהֹוִציא אֹורֹות ְלָכל ַהּצְ

  

ִאְקרּון .642 ּדְ ְנהֹוִרין,  ִאיּנּון  ָנְפקּו  (בראשית   ֵמָהָכא, 
ה   ג) ָכא ְלַכּמָ ִמְתַהּפְ ִגין ּדְ ֶכת. ּבְ ְתַהּפֶ ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ

ָווִנין, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ִליחּוָתא  ּגְ ׁשְ יָנא ּבִ ין ִמְתָעֵרי ּדִ ִאּלֵ , ּדְ
ְוִאיּנּון   א,  ְלֵעיּלָ ָעְלָמאּדִ ע''ב) ּבְ רנ''ג  ָטר  (דף  ִמּסְ

ַרׁש  ִאְתּפְ ד  ּכַ ָמאָלא,  אתפשט) ׂשְ א,  (ס''א  ּדָ רּוָחא 

https://dailyzohar.com/


Zohar Pekude  – unedited- not for publishing 

167 DailyZohar.com  
 

ַהזֹּו   ֵמָהרּוַח  ם  ּגַ ְך  ּכָ ַצד,  ְלָכל  ָחָלב  ֹוְפכֹות  ׁשּ ׁשֶ
אַ  ַחיָּה  ּומֹוִציִאים  ַצד,  ְלָכל  ַאֶחֶרת  יֹוְצִאים  ַחת 

ַהֶחֶרב  ַלַהט  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ה,  ֵאּלֶ ַעל  ה  ֻמּנָ ּמְ ׁשֶ
ְתהַ  ֶכת, ְוֶזה ִנְקָרא.ַהּמִ  ּפֶ

ַדִים  ׁשָ ִאיּנּון  ּכְ ִסְטִרין,  ְלָכל  ְנהֹוִרין  ְלַאָפָקא  ּוָבַטׁש 
ָרָמאן ֲחָלָבא ְלָכל ְסטָ  ר, ָהִכי ָנֵמי ֵמַהאי רּוָחא, ַנְפֵקי ּדְ

י ְמָמָנא ַעל ְלָכל ְסָטר, ְוַאִפיקּו ַחד ֵחיָותָ  א ַאֲחָרא, ּדִ
ְוָדא   ֶכת.  ְתַהּפֶ ַהּמִ ַהֶחֶרב  ַלַהט  ִאְקֵרי  ּדְ ין,  ִאּלֵ

 (ס''א שבע ודא איהו דממנא)  (חסר) ִאְקֵרי.
ְזַמן  .643 ּבִ ָהעֹוָלם,  ַעל  ֻמּנֶה  ּמְ ׁשֶ ְוֶזה  ְואֹותֹו 

ֻמּנֶה ָהָרָעב ַעל ָהעֹוָלם ְוִנּדֹון ּבֹו, ֲאַזי ַהַחיָּה ַהזֹּו   ּמְ ׁשֶ
ל ָמזֹון ְלָכל  ֻמְפֶקֶדת ַעל ָהעֹוָלם, ּומֹוִציָאה רּוַח ׁשֶ
ְוסֹוֶעֶדת  ָבָרָעב  ָימּותּו  ּלֹא  ׁשֶ ָהֱאמּוָנה  ֵני  ּבְ אֹוָתם 
ֹוֵלט   ׁשּ ׁשֶ ּכְ ָהַאֵחר,  ד  ֵמַהּצַ ֲהֵרי  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ם.  ִלּבָ

רּוחֹות  ָהָר  י  ּתֵ ׁשְ ַהזֶּה  ד  ֵמַהּצַ יֹוְצאֹות  עֹוָלם,  ּבָ ָעב 
נִּ  ׁשֶ סֹוד  ְטֵמאֹות  ְוֶזהּו  ְוָכָפן.  ׁשֹוד  (איוב   -ְקָראֹות 

עֹוְמִדים   ה) ֵאּלּו  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָחק.  ׂשְ ּתִ ּוְלָכָפן  ְלׁשֹד 
ֶאָחד   ים.  ַלֲאָנׁשִ ִקְטרּוג  ים  ְועֹוׂשִ עֹוָלם  אֹותֹו   -ּבָ

ְוֶאָחד   ּוֵמִתים.  ָרָעב  ָלֶהם  ֹוֵלַח  ׁשּ ים    -ׁשֶ ֲאָנׁשִ ׁשֶ
ּום  ִמׁשּ ֵבִעים,  ׂשְ ְולֹא  ָרָעה   אֹוְכִלים  רּוַח  ֲהֵרי  ׁשֶ

עֹוָלם.   ׁשֹוֶלֶטת ּבָ

  

י   .643 ּדִ ִזְמָנא  ּבְ ָעְלָמא.  ַעל  ְמָמָנא  ּדִ ְוַהאי  ְוַההּוא 
ֵדין ַהאי ֵחיָוָתא   יּה, ּכְ ן ּבֵ ְפָנא ַעל ָעְלָמא ְוִאְתּדָ ְמָמָנא ּכַ
ְמזֹוָנא, ְלָכל ִאיּנּון  ְקָדא ַעל ָעְלָמא, ְוַאִפיק רּוָחא ּדִ ִאְתּפָ

ֵני ְמהֵ  ַכְפָנא, ְוָסִעיּבְ ָלא ְימּותּון ּבְ ְייהּו. יְמנּוָתא, ּדְ ד ִלּבַ
ְפָנא  ּכַ ְלָטא  ׁשַ ד  ּכַ ַאֲחָרא,  ְטָרא  ִמּסִ ָהא  ּדְ ִגין  ּבְ
ִמְסֲאִבין,  רּוִחין  ֵרין  ּתְ ִסְטָרא  ֵמַהאי  ַנְפֵקי  ָעְלָמא,  ּבְ

ָרָזא, ִאיהּו  ְוָדא  ְוָכָפן.  ׁשֹוד  ה) ְוִאְקרּון  ְלׁשֹוד   (איוב 
ָעלְ   ּוְלָכָפן ין ַקְייִמין ּבְ ִאּלֵ ִגין ּדְ ָחק. ּבְ ׂשְ ָמא, ְוַעְבִדין לֹון ּתִ

ְלהּו  ר  ּדֵ ְמׁשַ ָקא  ּדְ ַההּוא  ַחד,  ִקְטרּוָגא.  א  ָנׁשָ ִלְבֵני 
ְבִעין,   א ְוָלא ׂשַ ֵני ָנׁשָ ָקא ַאְכֵלי ּבְ ְפָנא, ּוַמְייִתי. ְוַחד, ּדְ ּכַ

ָעְלָמא ְלָטא ּבְ א ׁשַ יׁשָ ָהא רּוָחא ּבִ ִגין ּדְ  . ּבְ
ֶאָחד   .644 ִניצֹוץ  מֹוִציָאה  ַהזֹּו  יֹּוֵצא ַהַחיָּה  ׁשֶ

ֵהם  ׁשֶ ָאַמְרנּו,  ׁשֶ ִניצֹוצֹות  ֵני  ׁשְ ל  ׁשֶ ֵמִהְתנֹוְצצּות 
ִנְקָרא   ַהזֶּה  יצֹוץ  ְוַהּנִ ְגָוִנים.  ה  ְלַכּמָ ִכים  ִמְתַהּפְ

ֶהם ּוַמְלִהיט אֹוָתם.  ָרִפים, ְוֶזה אֹוֵחז ּבָ  ׂשְ
  

א, ַאפִ  .644 ִציצּו ֵחיָוָתא ּדָ ָקא ָנִפיק ִמּנְ יק ַחד ִניצֹוָצא, ּדְ
ְת  ָווִנין. ּדִ ה ּגְ ָכאן ְלַכּמָ ִאיּנּון ִמְתַהּפְ ַאָמָרן, ּדְ ֵרין ִניצֹוִצין ּדְ

הֹון, ְוָלִהיט  ָרִפים, ְוַהאי ָאִחיד ּבְ ְוַהאי ִניצֹוָצא ִאְקֵרי ׂשְ
 לֹון.

אֹורֹות   .645 ים,  ְמֻמּנִ ֵני  ׁשְ יֵׁש  ַהזֶּה  ֵהיָכל  ּבַ
ע ְקָר ׁשֶ ּנִ ׁשֶ ְרָבבֹות  ְוִרּבֹוא  ֶאֶלף  ַעל  ִאים ֹוְמִדים 

ִרּמֹוִנים,   ְקָרִאים  ּנִ ׁשֶ ְרָבבֹות  ְוִרּבֹוא  ְוֶאֶלף  ָפִנים,  ּגְ
ְכִניִסים  ּמַ ׁשֶ ֵהם  ְוֵאּלּו  ֲחִביבּות,  ּבַ עֹוְמִדים  ם  ְוֻכּלָ

דֹושׁ  ַלּקָ ה  ְלַמּטָ ָרֵאל  ִיׂשְ ין  ּבֵ רּוךְ -ַאֲהָבה  הּוא -ּבָ
ְוֻכלָּ  ְועֹוְמִדים ְלַמְעָלה.  ַאֲהָבה  ְמעֹוְרִרים  ם 

וּ  ַאֲהָבה.  ְלַמְעָלה ּבְ ה  ּטָ ִמּמַ ַאֲהָבה  ְתעֹוֶרֶרת  ּמִ ְכׁשֶ
ה   ּמָ א ַהֵהיָכל ַהזֶּה ִמּכַ ה, ָאז ִמְתַמּלֵ ְעָלה ְלַמּטָ ּוִמּמַ
ְוָאז   ַרֲחִמים,  ה  ּמָ ִמּכַ ֲחָסִדים,  ה  ּמָ ִמּכַ טֹובֹות, 

ה ּתֹוְך ָהַאֲהָבה הָ  ַמּטָ ּלְ קֹות ָהַאֲהָבה ׁשֶ ֶעְליֹוָנה ִנְדּבָ
זֹו.   זֹו ּבָ

  

הֵ  .645 ַקְייִמין ּבְ ּדְ ְנהֹוִרין  ְמָמָנן,  ֵרין  ּתְ ִאית  א  ּדָ יָכָלא 
ְוִרּבֹוא  ְוֶאֶלף  ָפִנים,  ּגְ ִאְקרּון  ּדְ ָבן  ִרּבְ ְוִרּבֹוא  ֶאֶלף  ַעל 
ֲחִביבּוָתא,  ּבַ ַקְייִמין  הּו  ְוֻכּלְ ִרּמֹוִנים,  ִאְקרּון  ּדְ ָבן  ִרּבְ

אִ  ין  ָרֵאל  ְוִאּלֵ ִיׂשְ ין  ּבֵ ְרִחימּוָתא  ַאֲעֵלי  ּדְ א, יּנּון  ְלַתּתָ
הּו ִמְתָעֵרי ְרִחימּוָתא,  א. ְוֻכּלְ ִריְך הּוא ְלֵעיּלָ א ּבְ ְוקּוְדׁשָ
א,  ְלֵעיּלָ א  ּתָ ִמּתַ ְרִחימּו  ַאְתַער  ְוַכד  ְרִחימּו.  ּבִ ְוַקְייָמן 

א, ִמ  ֵדין ִאְתַמְלָיא ֵהיָכָלא, ּדָ א, ּכְ א ְלַתּתָ ה  ּוֵמֵעיּלָ ּמָ ּכַ
ַר  ה  ּמָ ִמּכַ ֲחָסִדין,  ה  ּמָ ִמּכַ ְרִחימּו ָטִבין,  ּוְכֵדין  ֲחִמין 

ָדא.  א ּבְ ק ּדָ ּבָ ָאה, ִאְתּדַ א, ּגֹו ְרִחימּו ִעּלָ ְלַתּתָ  ּדִ

ְקָרִאים  .646 ּנִ ׁשֶ ים  ְמֻמּנִ ֵני  ׁשְ יֹוְצִאים  אן  ִמּכָ
יַח   ּגִ ְלַהׁשְ עֹוְמִדים  ְוֵאּלּו  ַהֵהיָכל.  ם  ׁשֵ ַעל  ַאֲהָבה, 

ַיֲחִדים ֶאת ִיחּוד ִרּבֹוָנם  ַעל ּמְ ל אֹוָתם ׁשֶ ַאֲהָבה,   ּכָ ּבְ
  

אַ  .646 ְוִאְקרּון  ְמָמָנן,  ֵרין  ּתְ ַנְפֵקי  ַעל ֵמָהָכא  ֲהָבה, 
ל ִאיּנּון  ָחא ַעל ּכָ ּגָ ין ַקְייִמין ְלַאׁשְ ֵהיָכָלא. ְוִאּלֵ ָמא ּדְ ׁשְ
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ּוְמִעיִדים   ְועֹוִלים  ַאֲהָבה,  ּבְ ָעָליו  ם  ַנְפׁשָ ּומֹוְסִרים 
עֹוָלם, אֹוָתם   ים ֶחֶסד ּבָ עֹוׂשִ ְלַמְעָלה. ְוָכל אֹוָתם ׁשֶ
ַהזֶּה  ַהֵהיָכל  ְלתֹוְך  ְוִנְכָנִסים  עֹוִלים  ַהֲחָסִדים 

ִרים שָׁ  ַאֲהָבה  ּוִמְתַעּטְ תֹוְך  ּבְ ר  ְלִהְתַעּטֵ ְועֹוִלים  ם, 
תּוב,ֶעלְ  י ָגדֹל ֵמַעל   (תהלים קח) יֹוָנה. ְוַעל ֶזה ּכָ ּכִ

תּוב, ּכָ ַהזֶּה  ֵהיָכל  ּבַ ָך.  ַחְסּדֶ ַמִים  (שיר השירים   ׁשָ
ָהַאֲהָבה  ח) ֶאת  ְלַכּבֹות  יּוְכלּו  לֹא  ים  ַרּבִ ַמִים 

ְטפּוָה ְוגֹו'.  ּוְנָהרֹות לֹא ִיׁשְ

ְייהּו   ַנְפׁשַ ּוַמְסֵרי  ְרִחימּו,  ּבִ ָמאֵריהֹון  ּדְ ִיחּוָדא  י  ְמַיְחּדֵ ּדִ
ְלֵעילָּ  ְוַאְסִהידּו  ְוַסְלֵקי  ְרִחימּו,  ּבִ ִאיּנּון ָעֵליּה  ְוָכל  א 

ָעְלָמא, י ֶחֶסד ּבְ ַעְבּדֵ ִקין ְוָעאִלין ּגֹו    ּדְ ִאיּנּון ֲחָסִדין ַסּלְ
ּגֹו  ָרא  ְלִאְתַעּטְ ְוַסְלֵקי  ן,  ּמָ ּתַ ֵרי  ּוִמְתַעּטְ ֵהיָכָלא,  ַהאי 

ִתיב, א ּכְ ָאה. ְוַעל ּדָ דֹול   (תהלים קח) ַאֲהָבה ִעּלָ י ּגָ ּכִ
ֵהיכָ  ּבְ ָך.  ַחְסּדֶ ַמִים  ׁשָ ִתיב,ֵמַעל  ּכְ א  ּדָ (שיר   ָלא 

ים   השירים ח) לֹא יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה ַמִים ַרּבִ
ְטפּוָה וגֹו'.  ּוְנָהרֹות לא ִיׁשְ

ֵהיַכל  .647 ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ַהֵהיָכל  ֶזהּו  י.  ִ ׁשּ ִ ַהׁשּ ַהֵהיָכל 
ְקָרא ּנִ הּוא ָרצֹון ׁשֶ מֹוָצא ִפי  (דברים ח) ָהָרצֹון, ׁשֶ

ל ְמָחה ׁשֶ ל ַהּכֹל. ְוָכאן הּוא ְרצֹון    ה', ׂשִ ְבקּות ׁשֶ ִהּדָ
תּוב ַהּכָ סֹוד  ּבְ ד) ָהְרצֹונֹות,  השירים  חּוט  (שיר  ּכְ

ְפתֹוַתִיְך.   ׂשִ ִני  ָ יֹּוְצאֹות ַהׁשּ ׁשֶ מֹות  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ ְרצֹון 
 ֵמאֹותֹו מֹוָצא ִפי ה'.

  

ִאְקֵרי  .647 ּדְ ֵהיָכָלא  הּוא  א  ּדָ ִתיָתָאה.  ׁשְ ֵהיָכָלא 
ִאְקֵריֵהיָכָלא   ּדְ ַרֲעָוא,  ִאיהּו  ּדְ ָרצֹון,  (דברים  ּדְ

ְוָהָכא   ח) א.  כֹּלָ ּדְ קּוָתא  ּבְ ִאְתּדַ ּדְ ֶחְדָוה  ְיָי',  ִפי  מֹוָצא 
ְכִתיב, ּדִ ָרָזא  ּבְ ַרֲעִוין,  ּדְ ַרֲעָוא  השירים  ִאיהּו  (שיר 

ַנְפֵקי  ד) ָמִתין, ּדְ ָכל ִנׁשְ ְפתֹוַתִיְך. ַרֲעָוא ּדְ ִני ׂשִ ָ חּוט ַהׁשּ ּכְ
 הּוא מֹוָצא ִפי ְיָי'. ֵמהַ 

ֵהיַכל .648 ַהזֶּה  עֹוְמדֹות    ַהֵהיָכל  ם  ָ ׁשּ ׁשֶ ָהָרצֹון, 
ּום  ִמׁשּ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ֵאלֹות  ְ ַהׁשּ ְוָכל  ׁשֹות  ּקָ ַהּבַ ל  ּכָ
סֹוד  ּבְ יקֹות ִנְמָצאֹות,  ׁשִ ּנְ ׁשֶ ּכְ ל ָהְרצֹונֹות  ּכָ ְרצֹון  ׁשֶ

תּוב כט) ַהּכָ ְלָרֵחל. (בראשית  ַיֲעקֹב  ק  ַ ׁשּ ְוָאז,    ַויִּ
ֵעת   ִנְקֵראת  ָאז  ָלֶזה,  ֶזה  ק  ּנֹוׁשֵ ׁשֶ ּום  ּכְ ִמׁשּ ָרצֹון, 

ְמִאירֹות.   ִנים  ַהּפָ ְוָכל  ֵלמּות  ׁשְ ִנְמֵצאת  ָאז  ֲהֵרי  ׁשֶ
ֵצא.  ְלִהּמָ ָרצֹון  ֵעת  הּוא  ָאז  עֹולֹות,  ִפּלֹות  ּתְ ּוְכׁשֶ

תּוב, ן ּכָ ִתי ְלָך ה'   (תהלים סט) ְוַעל ּכֵ ַוֲאִני ְתִפּלָ
הּוא ִחּבּור ֶזה ִעם ֶזה.ֵעת ָרצֹון.   ׁשֶ

  

ל  ַהאי ֵהיָכָלא,   .648 ַקְייָמן ָהָכא ּכָ ַרֲעָוא. ּדְ ֵהיָכָלא ּדְ
ָכל   ּדְ ַרֲעָוא  ּדְ ִגין  ּבְ ָעְלָמא.  ּדְ עּוִתין  ּבָ ְוָכל  ֶאְלִתין,  ׁשְ
ָרָזא   ּבְ ָכחּו,  ּתְ ִאׁשְ יִקין  ְנׁשִ ד  ּכַ ַרֲעִוין, 

יב, ְכּתִ ק ַיֲעקֹב לְ  (בראשית כט) ּדִ ַ ׁשּ ד  וּיִ ָרֵחל. ּוְכֵדין ּכַ
ֵדין אִ  א ְלָדא, ּכְ יק ּדָ ֵדין ָנׁשִ ָהא ּכְ ִגין ּדְ ְקֵרי ֵעת ָרצֹון. ּבְ

ְצלֹוִתין  ְוַכד  ְנִהיִרין.  ַאְנִפין  ְוָכל  ַכח,  ּתְ ִאׁשְ ִלימּו  ׁשְ
א   ּדָ ְוַעל  ְכָחא,  ּתַ ְלִאׁשְ ָרצֹון  ֵעת  ִאיהּו  ֵדין  ּכְ ִקין,  ַסּלְ

ִתיב סט) ּכְ ְתִפלָּ  (תהלים  ָרצֹון. ַוֲאִני  ֵעת  ְיָי'  ְלָך  ִתי 
ִאיהּו ִחּבּוָרא ּדָ  א.ּדְ  א ִעם ּדָ

ְפָתִחים.   .649 ה  ָ ׁשּ ׁשִ עֹוְמִדים  ַהזֶּה  ֵהיָכל  ּבַ
ָהעֹוָלם,   ל  ׁשֶ ְצָדִדים  ָעה  ְלַאְרּבָ ְפָתִחים  ָעה  ַאְרּבָ
לּו   ַהּלָ ָתִחים  ּפְ ּבַ ה.  ְלַמּטָ ְוֶאָחד  ְלַמְעָלה  ְוֶאָחד 

שֶׁ  ֶאָחד  רּוַח  ים  ִהְתַמּנָה  ַהְמֻמּנִ ל  ּכָ ַעל  דֹול  ּגָ הּוא 
ָכל אֹוָתם ַהפְּ  ה  ּבְ מֹו ָרִזיֵא''ל. ְוֶזה ִהְתַמּנָ ָתִחים, ּוׁשְ

ָהֶעְליֹוִנים,  ַהּסֹודֹות  אֹוָתם  ל  ּכָ ַעל  ְוִנְפַקד 
ַאֲהַבת   ּבְ ָלֶזה  ֶזה  ִקים  ּנֹוׁשְ ׁשֶ ְלֶפה,  ה  ּפֶ ִרים  ַדּבְ ּמְ ׁשֶ

 ָהַאֲהָבה. 

  

ַקְיימָ  .649 א  ֵהיָכָלא ּדָ ְתִחין ְלד'  ּבְ ּפִ ְתִחין, ד'  ּפִ ית  ׁשִ ן 
עָ  ּדְ ין ִסְטִרין  ִאּלֵ ּבְ א.  ְלַתּתָ ְוַחד  א,  ְלֵעיּלָ ְוַחד  ְלָמא, 

י   ּדִ הּו  ּלְ ּכֻ ַעל  ַרב  ִאיהּו  ּדְ רּוָחא,  ַחד  ִאְתָמָנא  ְתִחין  ּפִ
ֵמיּה. ְוַהאי ִאְתָמָנא  ְתִחין, ְוָרִזיֵא''ל ׁשְ ין ּפִ ָכל ִאּלֵ ְמָמָנן ּבְ

בְּ  ַקד  ְלפּוָמא ְוִאְתּפְ פּוָמא  ּדְ ִאין,  ִעּלָ ָרִזין  ִאיּנּון   ָכל 
ְרִחימּוָתא.  ְרִחימּו ּדִ ָלא ּבִ א ּדְ ִקין ּדָ ַנׁשְ  ְמַמְלָלן, ּדְ

ְלִגּלּוי, ֲאָבל   .650 לּו ֵאיָנם עֹוְמִדים  ַהּסֹודֹות ַהּלָ
ַהֵהיָכלֹות  ל  ּכָ יֹוְדִעים  ָאז  ָעִרים,  ְ ַהׁשּ ִחים  ְפּתָ ּנִ ׁשֶ ּכְ ָאה, .650   ְלַגּלָ ַקְייָמן  ָלא  ין  ִאּלֵ ְרִעין    ָרִזין  ּתַ ד  ּכַ ֲאָבל 

ֵדין ַיְדִעי ָתחּו, ּכְ הּו ֵהיָכִלין, ְוָכל ִאיּנּון רּוִחין, ִאְתּפְ ּלְ ן ּכֻ
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חּו ְוָכל אֹוָתן רוּ  ֲהֵרי ִנְפּתְ חֹות ְוָכל אֹוָתם ַמֲחנֹות, ׁשֶ
א שַׁ  ֶאּלָ לּו  ַהּלָ ָעִרים  ְ ַלׁשּ ִנְכָנִסים  ְולֹא  ָרצֹון,  ֲעֵרי 

ְרצֹונֹות   ַבח,  ׁשֶ ל  ׁשֶ ְרצֹונֹות  ִפּלֹות,  ּתְ ל  ׁשֶ ְרצֹונֹות 
מֹות ְקדֹוׁשֹות ֶעְליֹונֹות.  ל ְנׁשָ  ׁשֶ

ָתחּו. ְוָלא  ָרצֹון ִאְתּפְ ְרֵעי ּדְ ָהא ּתַ ְרָיין, ּדְ ִ ְוָכל ִאיּנּון ַמׁשּ
ַרֲעֵוי   ְצלֹוִתין,  ּדִ ַרֲעֵוי  א  ֶאּלָ ְרִעין,  ּתַ ין  ִאּלֵ ּבְ ָעאִלין 

ָבָחא, ַרעֲ  ׁשְ ִאין.ּדִ ין ִעּלָ ָמִתין ַקִדיׁשִ ִנׁשְ  ֵוי ּדְ

ּנֵס ֶזה .651 ֵהיָכל ַהזֶּה ִהְתּכַ ה. ּבַ ל ֹמׁשֶ ּו ֵהיָכלֹו ׁשֶ
ֵהיָכל   ּבַ יקֹות.  ְנׁשִ ק  ְוָנׁשַ ַאֲהָבה,  ּבְ ה  ֹמׁשֶ

יט) ַהזֶּה, ַיֲעֶנּנּו   (שמות  ְוָהֱאלִֹהים  ר  ְיַדּבֵ ה  ֹמׁשֶ
 ְבקֹול. 

  
מֹׁשֶ  .651 ּדְ ֵהיָכָלא  ִאיהּו  ֵהיָכָלא  ַהאי  ַהאי  ּבְ ה, 

ְרִחימוּ  ּבִ ה  מֹׁשֶ ִניׁש  ַהאי ִאְתּכְ ּבְ יִקין.  ְנׁשִ יק  ְוָנׁשִ  ,
יט) ֵהיָכָלא, ַיֲעְנּנּו  (שמות  ְוָהֱאלִֹהים  ר  ְיַדּבֵ ה  מֹׁשֶ
 ְבקֹול. 

זֹו,   .652 ִעם  זֹו  יקֹות  ְנׁשִ ּבִ יקֹות  ְנׁשִ קֹות  ְדּבָ ּנִ ׁשֶ ּכְ
תּוב, ן ּכָ ָ  (שיר השירים א) ְוַעל ּכֵ יקֹות  ִיׁשּ ׁשִ ֵקִני ִמּנְ

א  ֶאּלָ ְוַאֲהָבה  ְמָחה  ׂשִ ל  ׁשֶ יקֹות  ְנׁשִ ֵאין  ְוגֹו'.  יהּו  ּפִ
ָאז   ׁשֶ רּוַח,  ּבְ רּוַח  ֶפה,  ּבְ ה  ּפֶ ֶזה  ּבָ ֶזה  ִקים  ְדּבָ ּנִ ׁשֶ ּכְ

ְמָחה, ֵמָהאֹור רֹוִוים זֶ  ַתְפנּוֵקי ַהּכֹל, ּוְבׂשִ ה ִעם ֶזה ּבְ
 ָהֶעְליֹון. 

  

ְנׁשִ  .652 קּו  ּבָ ִאְתּדָ ד  יִקין,ּכַ ְנׁשִ ּבִ רנ''ד   יִקין  (דף 
ִתיב, ע''א) ּכְ א  ּדָ ְוַעל  א,  ּדָ ִעם  א  השירים  ּדָ (שיר 

ֶחְדָוה   א) ּדְ יִקין  ְנׁשִ ֵלית  ְוגֹו'.  יהּו  ּפִ יקֹות  ׁשִ ִמּנְ ֵקִני  ָ ִיׁשּ
ּפּוָמא  ָדא,  ּבְ א  ּדָ ָקן  ּבְ ִמְתּדַ ד  ּכַ א  ֶאּלָ ּוְרִחימּוָתא 

ְכֵדין ּדִ רּוָחא,  ּבְ רּוָחא  פּוָמא,  א,   ּבְ ּדָ ִעם  א  ּדָ ָרָוואן 
ָאה.  ִהירּו ִעּלָ א, ּוְבֶחְדָוה, ִמּנְ כֹּלָ ַתְפנּוִקין ּדְ  ּבְ

ר   .653 ְיַדּבֵ ה  ֹמׁשֶ ּוְרֵאה,  תּוב  -ּבֹא  ּכָ (שם   ׁשֶ
ִני  ד) ָ ַהׁשּ חּוט  ּכְ ְוָכתּוב  ַרְעָיִתי,  ָיָפה  ְך  ִהּנָ

ְפתֹוַתִיְך. ְוָהֱאלִֹהים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול   תּוב  -ׂשִ ּכָ   (שם  ׁשֶ
ְוָכתּוב א) ָנִעים,  ַאף  דֹוִדי  ָיֶפה  ָך  (שם   ִהּנְ
ים נֹוְטֹפת  ה) ּנִ ְפתֹוָתיו ׁשֹוׁשַ  מֹור עֵֹבר.ׂשִ

  

יב, .653 ְכּתִ ּדִ ר,  ְיַדּבֵ ה  מֹׁשֶ ֲחֵזי,  א  השירים  ּתָ (שיר 
ּוְכִתיב א) ַרְעָיִתי,  ָיָפה  ְך  ד) ִהּנָ השירים  חּוט  (שיר  ּכְ

ְוָהֱאלֹהִ  ְפתֹוַתִיְך.  ׂשִ ִני  ָ ְבקֹול, ַהׁשּ ַיֲעֶנּנּו  ים 
יב, ְכּתִ ָנִעים,   (שיר השירים א) ּדִ ַאף  ּדֹוִדי  ָיֶפה  ָך  ִהּנְ

ה) יבּוְכִת  השירים  נֹוְטפֹות  (שיר  ים  ּנִ ׁשֹוׁשַ ְפתֹוָתיו  ׂשִ
 מֹור עֹוֵבר. 

ל  .654 ׁשֶ ַהּסֹודֹות  ל  ּכָ ְבָיָדּה  ִנְמְסרּו  ַהזֹּו,  ָהרּוַח 
ּמְ  מֹות ָהֶעְליֹונֹות ׁשֶ ׁשָ ל  אֹוָתן ַהּנְ ׁשּוָקה ׁשֶ עֹוְרִרים ּתְ

מֹות   ְנׁשָ אֹוָתן  ֶאָחד.  ּכְ ה  ּוַמּטָ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ַאֲהָבה 
לֹא עֶ  ה  ֵאּלֶ ׁשֶ ַוֲחֵבָריו,  ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ מֹו  ּכְ ְליֹונֹות, 

מֹות  ׁשָ ַהּנְ ָאר  ְ ׁשּ ׁשֶ מֹו  ּכְ ינּור  ּדִ ְנַהר  ּבִ ִלְרחֹץ  ִנְקְרבּו 
ם ְועֹוְברֹות ּבֹו, ַוֲהֵרי  ַאְרנּו.רֹוֲחצֹות ׁשָ  ּבֵ

  

ִאיּנּון  .654 ּדְ ָרִזין  ל  ּכָ יֵדיּה,  ּבִ ִאְתְמָסרּו  רּוָחא,  ַהאי 
ָמִת  א ִנׁשְ ְלֵעיּלָ ְרִחימּו ּדִ יאּוְבָתא ּדִ ִמְתָעֵרי ּתִ ִאין, ּדְ ין ִעּלָ

י ֲעִקיָבא  גֹון ִרּבִ ִאין, ּכְ ָמִתין ִעּלָ ֲחָדא. ִאיּנּון ִנׁשְ א ּכַ ְוַתּתָ
אִ  ָלא  ין  ִאּלֵ ּדְ ְנַהר ְוַחְברֹוי,  ּבִ ֲחָאה  ְלִאְסּתַ ְתְקִריבּו 

ְחָיין ִאְסּתַ ָמִתין  ִנׁשְ ַאר  ׁשְ ּדִ ָמה  ּכְ ינּור,  ְוָעְברּו   ּדִ ן  ּמָ ּתַ
יּה, ְוָהא אֹוִקיְמָנא.  . (תא חזי) ּבֵ

ר   (ּבֹא ּוְרֵאה) .655 ֵנים ָעׂשָ ָהרּוַח ַהזֹּו מֹוִציָאה ׁשְ
ָהרּוַח   ַחת  ּתַ סֹוד  ּבְ עֹוְמִדים  ם  ְוֻכּלָ ַהזֹּו. אֹורֹות, 

ָעה אֹורֹות   ַאְרּבָ עֹוְמִדים  ָהעֹוָלם  ִצְדֵדי  ַעת  ַאְרּבַ ּבְ
רֹום  ַצד ַהּדָ ָעה ְצָדִדים. ּבְ ֹוְלִטים ְלַאְרּבָ ׁשּ ֶעְליֹוִנים ׁשֶ

הַ  ֶאָחד,  ֶעְליֹון  אֹור  ָהעֹוָלם,  עֹוֵמד  ל  ּכָ ל  ׁשֶ יִָּמין 
סֹוד   ּבְ ְלֵהָאֵחז  ָרֵאל  ִיׂשְ ַמְתִחיִלים  ּנּו  ִמּמֶ ֲהֵרי  ׁשֶ

  

ְנהוֹ  .655 ֵריָסר  ּתְ ַאִפיק  א,  ּדָ ַקְייֵמי רּוָחא  הּו  ְוֻכּלְ ִרין, 
ָעְלָמא, ּדְ ִסְטִרין  ע  ַאְרּבַ ּבְ רּוָחא.  ַהאי  ְתחֹות  ּדִ ָרָזא   ּבְ
ִסְטִרין.   ע  ְלַאְרּבַ ְלִטין  ׁשַ ּדְ ִאין,  ִעּלָ ְנהֹוִרין  ד'  ַקְייִמין 
ְיִמיָנא  ָאה  ִעּלָ ְנהֹוָרא  ַחד  יָמא  ַקּיְ ָדרֹום,  ּדְ ִסְטָרא  ּבְ

ׁשָ  יּה  ִמּנֵ ָהא  ּדְ ָעְלָמא,  ָכל  ְלִאְתַאֲחָדא  ּדְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָראן 
ְמֵהיְמנּוָתא, ְוִאיהּו ִמיָכֵאל, ַרב ֵחיָלא ּדִ  ָרָזא ּדִ ְנהֹוָרא ּבְ
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ל ָהאֹור ָהֶעְליֹון,  ָהאֱ  מּוָנה, ְוהּוא ִמיָכֵאל, ַרב ּכַֹח ׁשֶ
ָחְזקֹו.  ם ָהאֹור עֹוֵמד ּבְ ָ ׁשּ רֹום, ׁשֶ ד ַהּדָ יֹּוֵרד ִמּצַ  ׁשֶ

יָמא  ן ְנהֹוָרא ַקּיְ ַתּמָ ָדרֹום, ּדְ ְטָרא ּדְ ַנְחָתא ִמּסִ ָאה, ּדְ ִעּלָ
יּה.  תּוְקּפֵ  ּבְ

ָהַאּפֹוְטרֹוּפֹוס   .656 ַהיִָּמין,  אֹור  ַהזֶּה,  יָכֵאל  ַהּמִ
ד ד  ַהּגָ ַהּצַ עֹוֵמד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ֹול 

ָרֵאל ִיׂשְ ַעל  ִטין  ְלַהׂשְ טֹוֵען  ָהַאֵחר  ִמיָכֵאל  ָאז   ,
ִלים   ִנּצָ ְוֵהם  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעל  ָסֵנגֹור  ה  ְוַנֲעׂשֶ ֶנְגּדֹו,  ּכְ

ָרֵאל. ְנַאת ִיׂשְ ֲעֵלי ׂשִ ל ּבַ ֵטגֹור ׁשֶ  ֵמאֹותֹו ַהּקָ
  

ִמיָכֵאל,   .656 א ַהאי  ַרּבָ ְיִמיָנא, ַאָפְטרֹופֹוָסא  ְנהֹוָרא 
ַכד ִסְטָרא ַאֲחָרא ַק  ִגין, ּדְ ָרֵאל. ּבְ ִיׂשְ יָמא ְלַאְסָטָאה ּדְ ּיְ

יּה, ְוִאְתָעִביד   ֵדין ִמיָכֵאל ָטַען ִעּמֵ ָרֵאל, ּכְ ִיׂשְ ָעַלְייהּו ּדְ
ֵמַההּוא  ִזָבן  ּתְ ְוִאׁשְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּדְ ָעַלְייהּו  יגֹוְרָיא  ַסּנֵ

ָרֵאל. ַקֵטיגוֹ  ִיׂשְ ָבבּו ּדְ ֲעֵלי ּדְ ָמאֵרי ּבַ  ְרָיא ּדְ
ְירּושָׁ  .657 ָחְרָבה  ׁשֶ ַמן  ַלזְּ ָרט  ָאז  ּפְ ֲהֵרי  ׁשֶ ַלִים, 

ד   ל ַהּצַ רּו ַהֲחָטִאים, ּוִמיָכֵאל לֹא ָיכֹל ִעּמֹו ׁשֶ ּבְ ִהְתּגַ
ָרה,   ּבְ ָרֵאל ִנׁשְ ל ִמיָכֵאל ַעל ִיׂשְ ֲעָנתֹו ׁשֶ ּטַ ָהַאֵחר, ׁשֶ

ֵני אֹויֵב.  ב)(איכה   -ְוָאז  יב ָאחֹור ְיִמינֹו ִמּפְ  ֵהׁשִ
  

ַלם, .657 ְירּוׁשָ ִאיְחַרב  ּדְ ִזְמָנא  ּבְ ר  ֵדין   ּבַ ּכְ ָהא  ּדְ
ִסְטָרא  ּדְ ֲהֵדיּה  ּבַ ָיִכיל  ָלא  ּוִמיָכֵאל  חֹוִבין  רּו  ִאְתַגּבָ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ִביָרא ָעַלְייהּו ּדְ ִמיָכֵאל ּתְ ַטֲעָנֵתיּה ּדְ ַאֲחָרא, ּדְ

ֵני אֹוֵיב. כה ב)(אי ּוְכֵדין יב ָאחֹור ְיִמינֹו ִמּפְ  ֵהׁשִ
שֶׁ  .658 ַאֵחר,  אֹור  עֹוֵמד  פֹון  ַהּצָ ַצד  הּוא  ּבְ ֲהֵרי 

ָהְרִביִעי.  (ִלֹּטל) עֹוֵמד ַהֵהיָכל  ית  ִמּבֵ ין  ּדִ ל  ְלַבּטֵ
ַתח  אֹותֹו ַהּפֶ ּבְ ַתח, ׁשֶ ל אֹותֹו ַהּפֶ ְונֹוֵתן ַלְמֻמּנֶה ׁשֶ
ְמָאה,  ַהּטֻ ַצד  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ֲאֵחִרים  ים  ְמֻמּנִ עֹוְמִדים 
ְוִלְפָעִמים  ין.  ּדִ ְונֹוְטִלים  ַהְמֻמּנֶה  ְלאֹותֹו  ים  ְמַחּכִ

ַהצָּ שֶׁ  ַצד  ּבְ ׁשֶ ַהזֶּה  ְולֹא  ָהאֹור  ין,  ּדִ ה  עֹוׂשֶ הּוא  פֹון 
יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָהַאֵחר,  ד  ַהּצַ ַיד  ּבְ ִנְמָסר 
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ֲעׂשּו בֹו יֵׁש ָלֶהם ְרפּואֹות, ְוַהּקָ ּנַ ׁשֶ

אֹוָתם ְמקֹומֹות. ה ֶחֶסד ּבְ  עֹוׂשֶ

  

ימָ  .658 ַקּיְ ָצפֹון,  ּדְ ִסְטָרא  ָהא ּבְ ּדְ ַאֲחָרא,  ְנהֹוָרא  א 
יָמא ַקּיְ לנטלא) ִאיהּו  י  (ס''א  ִמּבֵ יָנא  ּדִ ָלא  ְלַבּטְ

ְבַההּוא  ּדִ ִפְתָחא  ּדְ ַלְמָמָנא  ְוָיַהב  ְרִביָעָאה.  ֵהיָכָלא 
ִבְסַטר ְמַסֲאָבא,  ּדְ ִאיּנּון  ּדְ ַאֲחָרן  ְמָמָנן  יָמא  ַקּיְ ְתָחא  ּפִ

י ּדִ ְוַנְטֵלי  ְמָמָנא  ְלַההּוא  אן  ַהאי ְמַחּכָ ּדְ ּוְלִזְמִנין  ָנא. 
ְוָלא נְ  יָנא,  ּדִ ָעִביד  ִאיהּו  ָצפֹון,  ּדְ ְבִסְטָרא  ּדְ הֹוָרא 

יִנין  ּדִ ָכל  ּדְ ִגין  ּבְ ַאֲחָרא.  ִסְטָרא  ּדְ יָדא  ּבִ ִיְתְמָסר 
ִריְך   ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ ַאְסָווָתא.  לֹון  ִאית  יּה,  ּבֵ ִאְתָעֵבידּו  ּדְ

ִאיּנּון ַאְתֵרי.  הּוא ָעִביד ֶחֶסד ּבְ
ָהא .659 הּוא  ְבִריֵא''ל  פֹון, ּגַ ַהּצָ ַצד  ּבְ ׁשֶ ַהזֶּה  ֹור 

ּום   ִמׁשּ ֶחֶסד,  ּבֹו  רּוי  ׁשָ ה,  ַמּכֶ הּוא  ׁשֶ ָמקֹום  ּוְבָכל 
ְוָלֵכן   ֵניֶהם,  ׁשְ ּבִ לּול  ּכָ ְצָדִדים,  ֵני  ׁשְ ּבִ ְבִריֵא''ל  ּגַ ׁשֶ
סֹוד,  עֹוֵמד  ַהזֶּה  ד  ּצַ ּבַ ְרפּואֹות.  ּובֹו  ה,  ַמּכֶ

תּוב, ּכָ נֹו   ים ח)(דבר  ׁשֶ ר ִאיׁש ֶאת ּבְ ר ְיַיּסֵ ֲאׁשֶ י ּכַ ּכִ
ל ַאֲהָבה,  ִיּסּוִרים ׁשֶ ְוֵאּלּו ֵהם   . ֶרּךָ ְמַיּסְ ה' ֱאלֶֹהיָך 

ַצד ֶזה ּוְבַצד ֶזה.  לּוִלים ּבְ ּכְ  ׁשֶ

  

ָצפֹון,   .659 ּדְ ְבִסְטָרא  ּדִ ְנהֹוָרא  ַהאי  ִאיהּו  ְבִריֵא''ל  ּגַ
בֵּ  ֵרי  ׁשָ ָמֵחי,  ִאיהּו  ּדְ ֲאָתר  חֶ ּוְבָכל  ִגין  יּה  ּבְ ֶסד. 

א,  ַתְרַווְייהּו, ְוַעל ּדָ ִליל ּבְ ְתֵרין ִסְטִרין, ּכָ ַגְבִריֵא''ל ּבִ ּדְ
ָרָזא   יָמא  ַקּיְ א  ּדָ ִסְטָרא  ּבְ יּה.  ּבֵ ְוַאְסָווָתא  ַמְחָיא 

יב, ְכּתִ נֹו ְיָי'  (דברים ח) ּדִ ר ִאיׁש ֶאת ּבְ ר ְיַיּסֵ ֲאׁשֶ י ּכַ ּכִ
י ְוִאּלֵ  . ֶרּךָ ְמַיּסְ ִיסּ ֱאלֶֹהיָך  ְכִליָלן ן  ּדִ ְרִחימּוָתא,  ּדִ ּוִרין 

א. א ּוְבִסְטָרא ּדָ ִסְטָרא ּדָ  ּבְ
הּוא עֹוֵמד  .660 ְזָרח עֹוֵמד אֹור ַאֵחר, ׁשֶ ַצד ַהּמִ ּבְ

ל   ּכָ ִרּבֹונֹו  ִלְפֵני  ְלַהְכִניס  ָהְרפּואֹות,  ְבֵרי  ּדִ ָכל  ּבְ
ים   ֵבית ָחְלָים, ּוְלָקֵרב ְזַמּנִ חּו ּבְ ּכְ ׁשְ ּנִ ים  ְוִקצִּ אֹוָתם ׁשֶ

ְוסֹוֵבב   ֶנֱאָמנּוָתן.  ֶאת  ִלימּו  ִהׁשְ ׁשֶ ַמֲחלֹות  ְלאֹוָתן 
ִלים ְרפּואֹות  ְלַהׁשְ ֵדי  ָכל יֹום ָויֹום ּכְ ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ

  

ִאיהּו  .660 יָמא ְנהֹוָרא ַאֲחָרא, ּדְ ִמְזָרח, ַקּיְ ִסְטָרא ּדְ ּבְ
ל   י ָמאֵריּה, ּכָ ַאְסָווָתא, ְלֵמיַעל ַקּמֵ י ּדְ ָכל ִמּלֵ יָמא ּבְ ַקּיְ

ַמְרַעיְ  ֵבי  ּבְ ָיין  ִאְתַנׁשְ ּדְ ְוִקִצין   יהּו,ִאיּנּון  ִזְמִנין  ּוְלָקְרָבא 
ְוַאְסַחר  ְמֵהיְמנּוַתְייהּו.  ִלימּו  ּתְ ִאׁשְ ּדְ ַמְרִעין  ְלִאיּנּון 
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ַהזֶּה ְוָהאֹור  ִרּבֹונֹו,  ִמְצַות  ְרָפֵא''ל.   (הּוא) ּבְ מֹו  ׁשְ
ְוֶזה   ַאֵחר.  ְלַצד  אֹותֹו  ַאְרנּו  ּבֵ ֲהֵרי  ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף 

ד  חּוז  אָ  ל ִמיָכֵאל, ְוַלּצַ ד ׁשֶ ְלַצד ֶזה ּוְלַצד ֶזה, ַלּצַ
ְבִריֵאל. ל ּגַ  ׁשֶ

ַאְסָווָתא   ְלָמא  ְלַאׁשְ ִגין  ּבְ ְויֹוָמא,  יֹוָמא  ָכל  ּבְ ָעְלָמא 
ְוַהאי ָמאִריּה,  ּדְ ִפּקּוָדא  ְרָפֵא''ל   (איהו) ּבְ ְנהֹוָרא 

ּדְ  ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  ֵמיּה.  אוֹ ׁשְ ְלִסְטָרא ָהא  ֵליּה  ִקיְמָנא 
א,  ּדָ ּוְלִסְטָרא  א,  ּדָ ְלִסְטָרא  ָאִחיד  ְוָדא  ַאֲחָרא. 

ַגְבִריֵאל. ִמיָכֵאל, ּוְלִסְטָרא ּדְ  ְלִסְטָרא ּדְ
ֵהיָכל   .661 ּדֹון ָאָדם ּבַ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ְוֶזהּו ַהְמֻמּנֶה, ׁשֶ

ְרפוּ  ּבִ ים  ַמְקּדִ הּוא  ֲאַזי  ים,  ְלַחיִּ אֹות. ָהְרִביִעי 
ּום   ִמׁשּ ּדַֹחק,  ִמּתֹוְך  יֹוְצאֹות  לּו  ַהּלָ ְוָהְרפּואֹות 
א ִמּתֹוְך ַצד  ֵני ְצָדִדים יֹוְצאֹות, ְוַהּדַֹחק ַהזֶּה ּבָ ְ ׁשּ ּמִ ׁשֶ
ָאה  ּבָ ׁשֶ ֹמאל, ְוָהְרפּוָאה ִמּתֹוְך ַצד ָיִמין. ְוָלֵכן, ּכְ ׂשְ

ָאה לֹו ִמּתֹוְך ּדֹ ַחק  ְרפּוָאה ְלאֹותֹו ַהחֹוֶלה, ִהיא ּבָ
 ב.ַר 

  

ָנׁש   .661 ר  ּבַ ן  ִאְתּדָ ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ְמָמָנא,  ִאיהּו  ְוַהאי 
ַאְקִדים  ִאיהּו  ֵדין  ּכְ ים,  ַלַחּיִ ְרִביָעָאה  ֵהיָכָלא  ּבְ
ִגין   ּבְ ָנְפָקא,  ִחיקּו  ּדְ ִמּגֹו  ַאְסָווָתא  ְוַהאי  ַאְסָווָתא.  ּבְ

ִמ  ַאְתָיא  ִחיקּו  ּדְ ְוַהאי  ָנְפָקא,  ֵרין ִסְטִרין  ִמּתְ ְס ּדְ ָטר ּגֹו 
א, ַההּוא  ָמאָלא, ְוַאְסָווָתא ִמּגֹו ְסָטר ְיִמיָנא. ְוַעל ּדָ ׂשְ
יא ַאְתָיא   ִחיקּו ַסּגִ ד ַאְתָיא ֵליּה ַאְסָווָתא, ִמּגֹו ּדְ ְמַרע ּכַ

 ֵליּה.
ב  .662 ּגַ ַעל  ְוַאף  ֲעָרב.  ַהּמַ ד  ִמּצַ הּוא  ְוָכְך 

ְזָרח, וּ  ַצד ַהּמִ ְרָפֵאל הּוא ּבְ ָאַמְרנּו ׁשֶ ד  ֵפְרשׁ ׁשֶ ּצַ ּוָה ּבַ
ֲעָרב   ל ַהּמַ א    -ַהזֶּה ׁשֶ ים ֵאיָנם ֶאּלָ ָהְרפּואֹות ְוַהַחיִּ

ה.  ים ְלַמּטָ ִכים ַהַחיִּ ם ִנְמׁשָ ָ ֲהֵרי ִמׁשּ ְזָרח, ׁשֶ ַצד ַהּמִ  ּבְ
  

ַאָמָרן   .662 ב ּדְ ַמֲעָרב, ְוַאף ַעל ּגַ ְטָרא ּדְ ְוָהִכי הּוא ִמּסִ
ְסָטר ִמְזָרח, ְואּוְקמ ְרָפֵאל ּבִ ַמֲעָרב,  ּוָה בִּ ּדִ א ּדְ ְסָטר ּדָ

ִמְזָרח,  ָטר  ִמּסְ א  ֶאּלָ ִאיהּו  ָלאו  ין  ְוַחּיִ ַאְסָווָתא 
ָהא ין ְלַתָתא.  (רמ''ו ע''ב) ּדְ ָכאן ַחּיִ ְ ן ִאְתַמׁשּ  ִמַתּמָ

ַהֶּזה) .663 ַהַּמֲעָרב  מֹו  (ּוְבַצד  ְ ׁשּ ׁשֶ ֶאָחד  אֹור 
מִ  לּול  ּכָ ְוֶזהּו  אּוִריֵא''ל.  ְוהּוא  לָּ נּוִריֵא''ל,  ם  ּכֻ

ה ְצָדִדים, ֲאָבל  לֹׁשָ ּכֹל. ְויֵׁש לֹו ׁשְ ּבַ ִליַח  ְועֹוֵמד ׁשָ
ֲחֵברֹו,  ּבַ לּול  ּכָ ֵמֵאּלּו  ֶאָחד  ל  ּכָ י  ּכִ ַנִים,  ׁשְ ֵהם 
ֵמאֹוָתם  ְחּתֹוִנים,  ַהּתַ ְיסֹודֹות  ָעה  ַאְרּבָ אֹוָתם  ׁשֶ
ּום   ָעה ְיסֹודֹות ָהעֹוָלם, ֶעְליֹוִנים ַעל ַהּכֹל. ּוִמׁשּ ַאְרּבָ

לָּ שֶׁ  תּוב ְוָאַמר,ּכֻ ֶזה, ָרַמז ַהּכָ (שיר   ם ְקׁשּוִרים ֶזה ּבָ
י ִלְראֹות. השירים ז) ּנַת ֱאגֹוז ָיַרְדּתִ  ֶאל ּגִ

  

דמערב) .663 סטרא  ְונּוִריֵא''ל  (ובהאי  ַחד  ְנהֹוָרא   ,
הּו,  ּלְ ִמּכֻ ִליל  ּכָ ִאיהּו  ְוָדא  אּוִריֵא''ל.  ְוִאיהּו  ֵמיּה,  ׁשְ

בְּ  ִליָחא  ׁשְ יָמא  ֲאָבל  ְוַקּיְ ִסְטִרין,  ג'  ֵליּה  ְוִאית  א.  כֹּלָ
ַחְבֵריּה, ִליל ּבְ ין ּכָ ָכל ַחד ֵמִאּלֵ ִגין ּדְ ֵרין ִאיּנּון, ּבְ (דף  ּתְ

ע  רנ''ד ע''ב) ִאין, ֵמִאיּנּון ַאְרּבַ ּתָ ע ְיסֹוִדין ּתַ ִאיּנּון ַאְרּבַ ּדְ
הּו ִמְת  ֻכּלְ א. ּוְבִגין ּדְ ִאין ַעל ּכֹּלָ ָרן ְיסֹוֵדי ָעְלָמא, ִעּלָ ְ ַקׁשּ

ָדא, ָרַמז ְקָרא ְוָאַמר, א ּבְ ת  (שיר השירים ו) ּדָ ּנַ ֶאל ּגִ
י ִלְראֹות.  ֱאגֹוז ָיַרְדּתִ

ר   .664 ֵנים ָעׂשָ אֹוָתּה אֹוָתם ׁשְ ָהאֹורֹות עֹוְמִדים ּבְ
ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ֲעֵליֶהם  רּוַח  ְואֹוָתּה  ָאַמְרנּו,  ׁשֶ ָהרּוַח 

לּו   ָעה ָהאֹורֹות ַהּלָ ַחת ַאְרּבָ מֹוָנה ֲאֵחִרים, ּתַ יֵׁש ׁשְ
ֵלמּות   ׁשְ יֵׁש  ם  ּוְבֻכּלָ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ִלְהיֹות  ֵדי  ּכְ

ַאְרָּבָעה ַאַחת, ֵאּלּו  ִלְראֹות,  אֹורֹות    (ָיַרְדִּתי 
ְוֵהם   ֲאֵחִרים,  ְׁשמֹוָנה  ַּתְחֵּתיֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ֶעְליֹוִנים 
רּוַח   אֹוָתּה  ַּתַחת  ֶׁשעֹוְמִדים  אֹורֹות  ָעָׂשר  ְׁשֵנים 

ִלְהיֹות  ׁשֶ  ִּבְׁשֵלמּות,  ֲעֵליֶהם  רּוַח  ְואֹוָתּה  ָאַמְרנּו, 

  

רּוָחא  .664 ַההּוא  ּבְ ַקְייִמין  ְנהֹוִרין,  ֵריָסר  ּתְ ִאיּנּון 
ִלימּו,   ׁשְ ַקאְמָרן, ְוַההּוא רּוָחא ָעַלְייהּו ּבִ ע  ּדְ ין ַאְרּבַ ִאּלֵ

ַמְנָיא ַאֲחָרִנין, ְלֶמֱהֵוי  חֹוַתְייהּו ּתְ ִאין, ִאית ּתְ ְנהֹוִרין ִעּלָ
ִלימוּ  ׁשְ הּו  ּוְבֻכּלְ ִלימּו,  ׁשְ אלין   ַחד  ּבִ לראות  (ירדתי 

אחרנין  תמניא  תחותייהו  אית  עלאין  נהורין  ארבע 
רוחא  ההוא  תחות  דקימין  נהורין  תריסר  ואינון 

רוחא על וההוא  ייהו בשלימו למהוי בכלהו דקאמרן 
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ַאַחת) ְׁשֵלמּות  ֵהם  ְּבֻכָּלם  ִנְפָרִדים,  ם  ּלָ ּכֻ ּוְכׁשֶ
ה  לֹׁשָ  ְלָכל ַצד. ׁשְ

ְלָכל  שלימו חד) ַלת  ּתְ ִאיּנּון  הּו,  ּלְ ּכֻ ין  ְרׁשִ ִמְתּפָ ְוַכד   ,
 ְסָטר.

הַ  .665 ָהַעּמּוִדים  ַעת  ַלֲעלֹות ַאְרּבַ עֹוְמִדים  לּו  ּלָ
ְקָרא  ּנִ ָמקֹום ׁשֶ ּוְלֵהָאֵחז ֶאת ַהֵהיָכל ַהזֶּה ְלַמְעָלה ּבְ

אֵ  יקֹות  ׁשִ ַהּנְ ֶאת  ר  ְלַחּבֵ ַמִים,  ֶאָחד. ׁשָ ּכְ ֵאּלּו  ּבְ ּלּו 
יֹוְצִאים  ם  ּלָ ּכֻ ִלְדָרגֹות,  ְדָרגֹות  ה  ּמָ ּכַ ֵאּלּו  ַחת  ּתַ

ַהלָּ  ְחּתֹוִנים  ַהּתַ ֵמַהְיסֹודֹות  ד  ֵמֶהם,  ִמּצַ ֵמֶהם  לּו, 
ד ָהרּוַח, ּוֵמֶהם   ד ָהֵאׁש, ּוֵמֶהם ִמּצַ ִים, ּוֵמֶהם ִמּצַ ַהּמַ

ד ֶהָעָפר.  ִמּצַ

  

ע ַסְמ  .665 ין ַאְרּבַ ָקא ּוְלִאְתַאֲחָדא  ִאּלֵ ִכין, ַקְייִמין ְלַסּלְ
ַמִים,  ׁשָ ִאְקֵרי  ּדְ ֲאָתר  ּבַ א,  ְלֵעיּלָ ֵהיָכָלא  ַהאי 

יִקין ִאלֵּ  ְנׁשִ ָרא  ין, ְלִאְתַחּבְ חֹות ִאּלֵ ֲחָדא. ּתְ ין ּכַ ִאּלֵ ּבְ ין 
ין ְיסֹוִדין   ְייהּו, ֵמִאּלֵ הּו ַנְפֵקי ִמּנַ ּלְ ין, ּכֻ ין ְלַדְרּגִ ְרּגִ ָמה ּדַ ּכַ

ּתָ  ְטָרא ּתַ ִמּסִ ְייהּו  ּוִמּנַ א,  ַמּיָ ּדְ ְטָרא  ִמּסִ ְייהּו  ִמּנַ ִאין, 
ְייהוּ  ּוִמּנַ רּוָחא,  ּדְ ְטָרא  ִמּסִ ְייהּו  ּוִמּנַ א,  ָ ֶאׁשּ ְטָרא ּדְ ִמּסִ  

ַעְפָרא.   ּדְ
ס,  .666 ְרּדֵ ַלּפַ ִנְכְנסּו  ָעה  ַאְרּבָ ִנינּו,  ׁשָ ֵכן  מֹו  ּכְ

ְלֵאלּ  ַהזֶּה,  קֹום  ַלּמָ ִנְבֲחרּו  ם  ָעה ְוֻכּלָ ַאְרּבָ ּו 
ַצד   ְמקֹומֹו; ֶזה ּבְ ר ּבִ ַהְיסֹודֹות. ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִנְקׁשָ

ַצד הָ  ּבְ ְוֶזה  ִים,  ַצד ַהּמַ ּבְ ְוֶזה  ַצד ָהֵאׁש,  ּבְ ְוֶזה  רּוַח, 
ְכְנסּו,  ּנִ מֹו ׁשֶ ֶהם ּכְ ּלָ ְיסֹוד ׁשֶ ם ְטבּוִעים ּבַ ֶהָעָפר. ְוֻכּלָ

בָּ  ׁשֶ ֶהָחִסיד  ֵלם  ָ ַהׁשּ ְלאֹותֹו  ָרט  ַהיִָּמין,  ּפְ ד  ִמּצַ א 
יִָּמין ְוָעָלה ְלַמְעָלה.  ק ּבַ  ְוִנְדּבַ

  

ְרֵד  .666 ָעה ִנְכְנסּו ַלּפַ ִניָנן, ַאְרּבָ א ּתָ ַגְווָנא ּדָ הּו ּכְ ס, ְוֻכּלְ
ע ְיסֹוֵדי. ְוָכל ַחד   ין ַאְרּבַ א, ְלִאּלֵ א ּדָ ִרירּו ְלדּוְכּתָ ִאְתּבְ

ִס  ּבְ א  ּדָ יּה,  דּוְכּתֵ ּבְ ר  ָ ִאְתָקׁשּ ְוָדא  ְוַחד  א,  ָ ֶאׁשּ ּדְ ְטָרא 
ִסְטָרא  רּוָחא, ְוָדא ּבְ ִסְטָרא ּדְ א, ְוָדא ּבְ ַמּיָ ִסְטָרא ּדְ ּבְ

בִּ  עּו  ַאְטּבָ הּו  ְוֻכּלְ ַעְפָרא.  ָמה  ּדְ ּכְ יֵליּה,  ּדִ יסֹוָדא 
ִסְטָרא  ַאְתָיא ּבְ ֵליָמא ֲחִסיָדא, ּדְ ר ַההּוא ׁשְ ָאֲעלּו. ּבַ ּדְ

יִמינָ  ק ּבִ ּבַ יִמיָנא, ְוִאְתּדָ א. ּדִ  א, ְוָסִליק ְלֵעיּלָ
ֵהיָכל   .667 ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ַהזֶּה  קֹום  ַלּמָ יַע  ִהּגִ ּוְכׁשֶ

ב. ָאַמר  ְרצֹון ַהּלֵ ק ּבֹו ּבִ , ַהֵהיָכל ַהזֶּה  ַאֲהָבה, ִנְדּבַ
ַאֲהָבה   ּבְ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ֵהיָכל  ּבַ יקֹו  ְלַהְדּבִ הּוא  ָצִריְך 

וְ  ָהֱאמּוָנה,  סֹוד  ּבְ ם  ּלֵ ּתַ ִהׁשְ ְוָאז  ה,  ָעָלה ַרּבָ הּוא 
ָראּוי,  ּכָ ְגדֹוָלה  ַאֲהָבה  ּבְ ה  ְקַטּנָ ַאֲהָבה  ִלים  ְוִהׁשְ
סּוק  ּפָ ּבַ ָמתֹו  ִנׁשְ ְוָיְצָאה  ַאֲהָבה,  ּבְ ֵמת  ְוָלֵכן 

ֵרי ֶחְלקֹו.  (דברים ו) ַהזֶּה . ַאׁשְ  ְוָאַהְבּתָ

  

ַאֲהָבה,  .667 ֵהיָכל  ִאְקֵרי  ּדְ ֲאָתר  ְלַהאי  ָמָטא  ְוַכד 
בִּ  יּה  ּבֵ ק  ּבַ ֵהיָכָלא, ִאְתּדָ ַהאי  ָאַמר,  א.  ִלּבָ ּדְ ְרעּו 

א,  ְלֵעיּלָ ּדִ ֵהיָכָלא  ּבְ ֵליּה,  ָקא  ְלַדּבְ ִאיהּו  ְצִריָכא 
אִ  ֵדין  ּכְ ה.  ַרּבָ ַאֲהָבה  ְמֵהיְמנּוָתא, ּבְ ּדִ ָרָזא  ּבְ ִלים  ּתְ ׁשְ

א,  ַרּבָ ַאֲהָבה  ּבְ זּוָטא  ַאֲהָבה  ִלים  ְוַאׁשְ ָסִליק  ְוִאיהּו 
ִמ  א  ּדָ ְוַעל  ֲחֵזי.  ְדָקא  ָמֵתיּה  ּכַ ִנׁשְ ְוָנַפק  ַאֲהָבה,  ּבְ ית 

ַהאי ְקָרא, ָאה חּוָלֵקיּה.  (דברים ו) ּבְ . ַזּכָ  ְוָאַהְבּתָ
ֶאָחד  .668 ל  ּכָ ה  ְלַמּטָ ָיְרדּו  ָהֲאֵחִרים  ל אֹוָתם  ּכָ

ע  ה. ֱאִליׁשָ יַָּרד ְלַמּטָ אֹותֹו ְיסֹוד ׁשֶ ְוֶאָחד, ְוֶנֶעְנׁשּו ּבְ
ֹמאל שֶׁ  ְ ַצד ַהׂשּ ה ּבְ הּוא ֵאׁש, ְוָיַרד ּבֹו ְולֹא  ָיַרד ְלַמּטָ

ֵאל   ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ָהַאֵחר  ד  ַהּצַ אֹותֹו  ֶאת  ּוָפַגׁש  ָעָלה, 
ק  ַאֵחר, ְוִנמְ  ְדּבַ ּנִ ּום ׁשֶ ׁשּוָבה, ְוֹגַרׁש ִמׁשּ ּנּו ּתְ ְנָעה ִמּמֶ

 ּבֹו, ְוָלֵכן ִנְקָרא ַאֵחר, ּוֵבַאְרנּו.

  

כָּ  .668 ְלַתָתא  ַנְחתּו  ַאֲחָרִנין,  ִאיּנּון  ל  ְוַחד, ּכָ ַחד  ל 
ע ָנַחת   ָנַחת ְלַתָתא. ֱאִליׁשָ ַההּוא ְיסֹוָדא ּדְ ְוִאְתֲעָנׁשּו ּבְ

מָ  ְסָטר ׂשְ יּה ְוָלא ְלַתָתא ּבִ א, ְוָנִחית ּבֵ ָ ִאיהּו ֶאׁשּ אָלא, ּדְ
ֵאל  ִאְקֵרי  ּדְ ַאֲחָרא,  ִסְטָרא  ַההּוא  ּבְ ְוִאְעַרע  ָסִליק, 

ְוִאְת  ׁשּוָבה,  ּתְ יּה  ִמּנֵ ְוִאְתְמַנע  ִגין  ַאֵחר.  ּבְ ָתַרְך 
א ִאְקֵרי ַאֵחר, ְואֹוִקיְמָנא. יּה, ְוַעל ּדָ ק ּבֵ ּבַ ִאְתּדָ  ּדְ

יַע   .669 ִהּגִ ְוֶטֶרם  ֶהָעָפר,  יסֹוד  ּבִ ָיַרד  ַעזַּאי  ן  ּבֶ
ד ָהַאֵחר, ָטַבע  יַע ְלאֹותֹו ַהּצַ ּגִ ּמַ ֵרַפת ֶהָעָפר ׁשֶ ִלׂשְ ַעפְ  .669   יסֹוָדא ּדְ ן ֲעָזאי, ָנִחית ּבִ ָרא, ְוַעד ָלא ָמָטא ּבֶ

ָמֵטי ְלַההּוא ְסָטר ַאֲחָרא, ַאְטַבע  ַעְפָרא, ּדְ ְלאֹוִקידּו ּדְ
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תּוב אֹותֹו ָעָפר ּוֵמת. ְוָלֵכן ּכָ ר  ָיקָ  (תהלים קטז) ּבְ
ְוָתה ַלֲחִסיָדיו.  ֵעיֵני ה' ַהּמָ  ּבְ

ִתיב, ּכְ א  ּדָ ְוַעל  ּוִמית.  ַעְפָרא,  ַההּוא  (תהלים   ּבְ
ֵעיֵני ְיָי' ַהמָּ  קטז)  ְוָתה ַלֲחִסיָדיו. ָיָקר ּבְ

רּוַח  .670 ּבְ ּוָפַגׁש  ָהרּוַח,  יסֹוד  ּבִ ָיַרד  זֹוָמא  ן  ּבֶ
ַגע ַרע, ַאֶחֶר  ּפֶ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ְמָאה,  יַע ְלַצד ַהּטֻ ִהּגִ ׁשֶ ת, 

לֹא   ם  ְוֻכּלָ ּבֹו,  ב  ֵ ִהְתַיׁשּ ְולֹא  ּבֹו  ַגע  ּפָ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ
לֹמֹה, ׁשְ ָאַמר  ְוָלֵכן  ֵמעֶֹנׁש.  לּו  ח)(קהל ִנּצְ יֶׁש  ת 

יִקים   ַצּדִ יֵׁש  ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  ַעל  ה  ַנֲעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ֶהֶבל 
ֲאֵלהֶ  יַע  ּגִ ּמַ ה  ׁשֶ ֵאּלֶ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ִעים.  ָהְרׁשָ ה  ַמֲעׂשֵ ּכְ ם 

לּו ְוֶנֶעְנׁשּו. ָרגֹות ַהּלָ ּדְ  ָיְרדּו ּבַ

  

רּוָחא  .670 רּוָחא, ְוִאְעַרע ּבְ יסֹוָדא ּדְ ן זֹוָמא, ָנִחית ּבִ ּבֶ
ּדְ  ַרע,  ַאֲחָרא,  ַגע  ּפֶ ִאְקֵרי  ּדְ ְמַסֲאָבא,  ִלְסַטר  ָמָטא 

ְוָלא   יּה,  ּבֵ ַגע  ּפָ ְך  ּכַ ָלא  ּוְבִגין  הּו  ְוֻכּלְ יּה,  ּבֵ ב  ִאְתָייׁשָ
למֹה, ׁשְ ָאַמר  א  ּדָ ְוַעל  א.  ֵמעֹוְנׁשָ ָזָבן  ּתֵ (קהלת   ִאׁשְ

יִקים  ח) ר ֵיׁש ַצּדִ ה ַעל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ר ַנֲעׂשָ ֵיׁש ֶהֶבל ֲאׁשֶ
ִגיַע   ּמַ ין ַנְחתּו  ׁשֶ ִאּלֵ ִגין ּדְ ִעים. ּבְ ה ָהְרׁשָ ַמֲעׂשֵ ֲאֵליֶהם ּכְ

ין, וְ  ין ִאּלֵ ַדְרּגִ  ִאְתֲעָנׁשּו. ּבְ
ָעָלה   .671 ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ּוְרֵאה,  ּבֹא 

ִוד  לֹום. ּדָ לֹום ְוָיָצא ְבׁשָ ׁשָ ָראּוי, ִנְכַנס ּבְ ְלַמְעָלה ּכָ
שֶׁ  ֵרׁש,  ִהְתּפָ ְולֹא  ֵאָלה,  ׁשְ ַאל  תּובׁשָ (תהלים   ּכָ

ֶחְלָקם   יז) ֵמֶחֶלד  ִמְמִתים  ה'  ָיְדָך  ִמְמִתים 
ים. ַחיִּ ֲהרּוֵגי   )(ּתֹוֶהה ּבַ ּבַ ֶהְרגּו  ּנֶ ׁשֶ ה  ַעל ַמה זֶּה ֵאּלֶ

ֵדי  ּכְ ֵחְטא  ָחְטאּו  ּלֹא  ׁשֶ ִאים,  ַזּכָ יִקים,  ַצּדִ ָהעֹוָלם 
ִמְמִתים  ה'  ָיְדָך  ִמְמִתים  ּוְרֵאה,  ּבֹא  יֵָּעְנׁשּו.  ׁשֶ

ֵני ְצָדִדים  ֵמחֶ  אן הּוא ׁשְ ים. ּכָ ַחיִּ ָיְדָך    -ֶלד ֶחְלָקם ּבַ
ה'   ָיְדָך  ְוֶחֶלד.  הּוא,   -ה',  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶזה 

ֵמֶחֶלד   ִמְמִתים  ֵאָליו.  ּנֶֶסת  ִמְתּכַ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶזה    -ׁשֶ
ָעָליו,   ׁשֹוֵלט  הּוא  ַהּגּוף  ׁשֶ ָהַאֵחר,  ד  ַהּצַ

תּוב ּכָ לח) ׁשֶ יט (ישעיה  ַאּבִ ִעם    לֹא  עֹוד  ָאָדם 
ֵבי ָחֶדל.  יֹוׁשְ

  

י ֲעִקיָבא ָסִליק  .671 ִרּבִ ִגין ּדְ א ֲחֵזי, ּבְ ְדָקא    ּתָ א ּכְ ְלֵעיּלָ
א,  ֶאְלּתָ ִאיל ׁשְ ִוד ׁשָ ָלם. ּדָ ׁשְ ָלם ְוָנַפק ּבִ ׁשְ ֵיאֹות, ָעאל ּבִ

ְכִתיב ּדִ ַרׁש,  ִאְתּפְ יז) ְוָלא  ְיָי'   (תהלים  ָיְדָך  ִמְמִתים 
חֶ  ֵמֶחֶלד  ים.ִמְמִתים  ַחּיִ ּבַ תוהא) ְלָקם  ַמה   (ס''א  ַעל 

ִאין  יא, ַזּכָ ָקטּוֵלי ָעְלָמא ַצִדיַקּיָ ִאְתְקָטלּו ּבְ ין ּדְ א ִאּלֵ ּדָ
ִמְמִתים  ֲחֵזי,  א  ּתָ ִיְתָעְנׁשּון.  ּדְ ִגין  ּבְ חֹוָבה  ָחאבּו  ָלא  ּדְ
ֵרי  ים, ָהָכא ִאיהּו ּתְ ַחּיִ ָיְדָך ְיָי', ִמְמִתים ֵמֶחֶלד ֶחְלָקם ּבַ

ִריְך הּוא, , ָיְדָך ְיָי'. ְוֶחֶלד. ָיְדךָ ִסְטֵרי א ּבְ א קּוְדׁשָ  ְיָי', ּדָ
א  ּדָ ֵמֶחֶלד,  ִמְמִתים  יּה.  ְלַגּבֵ ִניׁש  ִאְתּכְ ְמָתא  ִנׁשְ ּדְ
ֲעלֹוי,  ְלָטא  ׁשַ ִאיהּו  גּוָפא  ּדְ ַאֲחָרא,  ִסְטָרא 

ְכִתיב  יט ָאָדם עֹוד ִעם יֹוְשֵבי   (ישעיה לח) ּדִ לא ַאּבִ
 ָחֶדל. 

ֵאלּ ּבֹא   .672 ל  ׁשֶ מֹות  ׁשָ ַהּנְ ָלַמת  ּוְרֵאה,  ְלַהׁשְ ּו, 
ָראּוי,  ה ּכָ ַמּטָ ר רּוחֹות ִמּלְ ֶהם ֶעׂשֶ ּלָ רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ׁשֶ
נֹוֵטל  ֶאָחד  ל  ּכָ ָעה,  ָהְרׁשָ ְלכּות  ַלּמַ ִנְמָסר  ְוגּוָפם 

נֹות.  ְרּבָ סֹוד ַהּקָ  ֶחְלקֹו ּבְ
  

ָלמ .672 ְלַאׁשְ ין,  ִאּלֵ ּדְ ְמָתא  ִנׁשְ ֲחֵזי,  א  רּוָחא ּתָ ּדְ ּוָתא 
ּדִ  א,  ֵיאֹות, ַקִדיׁשָ ְדָקא  ּכְ ָתא  ִמּתַ רּוִחין  ָרה  ֲעׂשָ ְלהֹון 

ָנִטיל  ַחד  ל  ּכָ יָבא.  ַחּיָ ְלַמְלכּו  ִיְתְמָסר  ְלהֹון  ּדִ ְוגּוָפא 
ִנין. ָקְרּבְ ָרָזא ּדְ  חּוָלֵקיּה, ּבְ

ּתֹוְך   .673 ָהֱאמּוָנה  ית  ֵראׁשִ רֹאׁש  ְרֵאה,  ּוֹבא 
ה ַמּכֶ ָבה,  ֲחׁשָ ְועֹוֶלה    ַהּמַ ֶהָחָזק,  יצֹוץ  תֹוְך  ַהּנִ

ָבה ֲחׁשָ ִניצֹוצֹות   (ּומֹוִציא) ַהּמַ ְוזֹוֵרק  ִניצֹוצֹות, 
סֶֹלת   ּפְ ּובֹוֵרר  ֲעָבִרים,  ִרים  ְוֶעׂשְ ֵמאֹות  לֹׁש  ִלׁשְ

ָבה, ְוִנְבָרר. ֲחׁשָ  ִמּתֹוְך ַהּמַ
  

ּגֹו   .673 ְמֵהיְמנּוָתא,  ּדִ ירּוָתא  ׁשֵ א  ֵריׁשָ ֲחֵזי,  ְוָתא 
בָ  ַקְר ַמֲחׁשָ ּדְ ּבּוִציָנא  ַטׁש  ּבָ ּגֹו ה,  ְוָסִליק  ִדינּוָתא, 

ָבה, ואפיק) ַמֲחׁשָ ָזִריק (ס''א  ְנִציִצין  (ויקרא   ִנצֹוִצין, 
סֹוֶלת   רצ''ב ע''ב) ִרין ֵעיָבר, ּוָבִריר ּפְ ִלְתַלת ֵמָאה ְוֶעׂשְ

ִריר. ָבה, ְוִאְתּבְ  ִמּגֹו ַמֲחׁשָ
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חֲ  .674 ּמַ ּבַ עֹוֶלה  ֵכן  מֹו  ּכְ ְך  ּכָ מֹו  ַאף  ּכְ ָבה,  ׁשָ
ְבָרר בָּ  ּנִ סֶֹלת,ׁשֶ (ְוִהְתָּבֵרר ַאף ָּכ�. ֵאּלּו ֶׁשָּבֶהם   ּה ּפְ

ְבַמֲחָׁשָבה   ָעָלה  ָּכ�  ַוַּדאי  ֶּׁשָּצִרי�,  ַמה  ִהְׁשַּתֵּלם 
ִריְך.   ְוַהֹּכל) ּצָ ֶ ם ַמה ׁשּ ּלֵ ּתַ ֶהם ִהׁשְ ּבָ ה, ׁשֶ ְוִנְבְררּו ֵאּלֶ

ֲחשָׁ  ּמַ ּבַ ָעָלה  ָעָלה,  ׁשֶ ּכְ אי  מֹו  ַוּדַ ּכְ ְוַהּכֹל  ָבה, 
ִר  ּצָ ד ֶזה. ׁשֶ ד ֶזה, ְוֶעֶצב ִמּצַ ְמָחה ִמּצַ  יְך. ׂשִ

  

ָמה  .674 ּכְ ָבה,  ַמֲחׁשָ ּבְ ָסִליק  א  ּדָ ַגְווָנא  ּכְ ָהִכי,  אּוף 
סֹוֶלת, יּה ּפְ ַרר ּבֵ ִאְתּבְ (ס''א ויתבריר אוף הכי, אלין   ּדְ

סליק  כך  ודאי  דאצטריך,  מאן  אשתלים  בהו 
ִלים ַמאן ְויִ  במחשבה וכלא) ּתְ ִאׁשְ הּו  ּבְ ין,  ִאּלֵ ִריר  ְתּבְ

ָסִליק   ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ָסִליק,  ד  ּכַ וָדאי  ִאְצְטִריְך,  ּדְ
א ע''א) ְוכֹּלָ רנ''ה  ִחידּו   (דף  ִאְצְטִריְך.  ּדְ ָמה  ּכְ

א, וַ  ְטָרא ּדָ א.ִמּסִ ְטָרא ּדָ  ֲעִציבּו ִמּסִ
תּוב, .675 ח) ּכָ ֶאת   (קהלת  ֲאִני  י  ְחּתִ ּבַ ְוׁשִ
מְ  ִ י ַהׂשּ ּכִ ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ ַחת  ּתַ ָלָאָדם  טֹוב  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ָחה 

ִיְלֶוּנּו ַבֲעָמלֹו  מֹוַח ְוהּוא  ְוִלׂשְ ּתֹות  ְוִלׁשְ ִאם ֶלֱאכֹל 
ֶמׁש.  ָ ַהׁשּ ַחת  ּתַ ָהֱאלִֹהים  לֹו  ָנַתן  ר  ֲאׁשֶ ַחיָּיו  ְיֵמי 

ְוִכי   ְמָחה,  ִ ַהׂשּ ֶאת  ֲאִני  י  ְחּתִ ּבַ ֶלְך  ְוׁשִ ַהּמֶ לֹֹמה  ׁשְ
ַח אֶ  ּבֵ ְמָחה  ְמׁשַ ִ י ֲאִני ֶאת ַהׂשּ ְחּתִ ּבַ א ְוׁשִ ת ֶזה? ֶאּלָ

ׁשֹוֵלט,   - הּוא  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ דֹוׁש  ַהּקָ ֶלְך  ַהּמֶ ְמַחת  ׂשִ זֹו 
ים ַהּטֹוִבים  ֲעׂשִ ל ַהּמַ ּכָ ּמִ ת ּוְבָיִמים טֹוִבים, ׁשֶ ּבָ ׁשַ ּבְ

הַ  ַחת  ּתַ ָלָאָדם  טֹוב  ֵאין  ה,  עֹוׂשֶ ָאָדם  י  ׁשֶ ּכִ ֶמׁש  ֶ ׁשּ
ְוִלשְׁ  ֶלֱאכֹל  ְמָחה  ִאם  ׂשִ ּוְלַהְראֹות  ּתֹות 

אֹותוֹ  ָלעֹוָלם   (ְזַמן) ּבְ ֵחֶלק  לֹו  ְהיֶה  יִּ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ד,  ַהּצַ
א.  ַהּבָ

  

ִתיב .675 ח) ּכְ ְמָחה  (קהלת  ִ ַהׂשּ ֶאת  ֲאִני  י  ְחּתִ ּבַ ְוׁשִ
ֶלֱאכֹול   ִאם  י  ּכִ ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ ַחת  ּתַ ָלָאָדם  טֹוב  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ

מֹוַח ְוהּוא  וְ  ּתֹות ְוִלׂשְ ר ָנַתן ִלׁשְ ֲעָמלֹו ְיֵמי ַחָייו ֲאׁשֶ ִיְלֶוּנּו ּבַ
ְמָחה,  ִ י ֲאִני ֶאת ַהׂשּ ְחּתִ ּבַ ֶמׁש. ְוׁשִ ָ ַחת ַהׁשּ לֹו ָהֱאלִהים ּתַ
י ֲאִני ֶאת   ְחּתִ ּבַ א ְוׁשִ א. ֶאּלָ ח ּדָ ּבַ א ְמׁשַ למֹה ַמְלּכָ ְוִכי ׁשְ

מַ  ּדְ ֶחְדָווָתא  א  ּדָ ְמָחה,  ִ ִזְמָנא ַהׂשּ ּבְ א,  ַקִדיׁשָ א  ְלּכָ
ל עֹוָבִדין ּדְ  ִמּכָ ָתא ּוְביֹוִמין ָטִבין, ּדְ ּבְ ׁשַ ְלָטא, ּבְ ִאיהּו ׁשַ

ֶמׁש,  ֶ ַחת ַהׁשּ ר ָנׁש ָעִביד, ֵאין טֹוב ָלָאָדם ּתַ ּבַ ָטִבין ּדְ
ֶחְדָווָתא   ּוְלַאְחָזָאה  ּתֹות,  ְוִלׁשְ ֶלֱאכֹול  ִאם  י  ּכִ

ַההּוא, זמנא) ּבְ בְּ  (נ''א  חּוָלָקא  ִסְטָרא  ֵליּה  ְיֵהא  ּדִ ִגין 
ָאֵתי. לְ   ָעְלָמא ּדְ

רּוְך  .676 ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶזה  ִמי?  ַבֲעָמלֹו,  ִיְלֶוּנּו  ְוהּוא 
א.   הּוא, הּוא ַיְלֶוּנּו ְויֵֵלְך ִעּמֹו ְלַהְכִניסֹו ָלעֹוָלם ַהּבָ

ַיְלֶוּנּו   ְוהּוא  ַאֵחר  ָבר  ָהָאָדם    - ּדָ אֹותֹו  הּוא?  ִמי 
אֹוֵכל ְוׁשוֹ  ֵמַח  ׁשֶ ּמ   -ֶתה ְוׂשָ ֶ ל ַמה ׁשּ ֹוִציא ֶלֱאכֹל  ּכָ

דֹושׁ  ַלּקָ ַיְלֶוּנּו  הּוא  ּתֹות,  רּוךְ -ְוִלׁשְ הּוא -ּבָ
ַמה   ל  ִמּכָ ִכְפַלִים  ְפֵלי  ּכִ לֹו  ן  ִיּתֵ ְוהּוא  ַהְלָוָאה,  ּבְ
דֹוׁש   ַלּקָ ָאָדם  ַמְלֶוה  ה  ֵאּלֶ ֵני  ׁשְ ּבִ ֶזה.  ּבָ הֹוִציא  ֶ ׁשּ

ָחס ַעל הֶ  ׁשֶ רּוְך הּוא ּכְ בָּ ּבָ ׁשַ ּמֹוִציא ּבְ תֹות  ָעִני, ּוְכׁשֶ
מֹו  רּוְך הּוא, ּכְ דֹוׁש ּבָ ֲהֵרי ַהּכֹל ִהְלָוה ַלּקָ ים, ׁשֶ ּוְזַמּנִ

ּנֱֶאַמר  ם   (משלי יט) ׁשֶ ּלֶ ל ּוְגֻמלֹו ְיׁשַ ַמְלֵוה ה' חֹוֵנן ּדָ
 לֹו. 

  

ִריְך הּוא,  .676 א ּבְ א קּוְדׁשָ ֲעָמלֹו. ַמאן. ּדָ ְוהּוא ִיְלֶוּנּו ּבַ
יִ  יּה ְלאַ הּוא  ִעּמֵ ְוֵיַהְך  ָאֵתי.  ְלֶוּנּו,  ּדְ ְלָעְלָמא  ֵליּה  ֲעָלא 

ָאִכיל   ר ָנׁש ּדְ ָבר ַאֵחר ְוהּוא ִיְלֶוּנּו, ַמאן הּוא. ַההּוא ּבַ ּדָ
הּוא  י,  ּתֵ ּוְלִמׁשְ ְלֵמיַכל  ַאִפיק  ּדְ ַמאי  ל  ּכָ ְוַחֵדי,  ֵתי  ְוׁשָ

ַהְלָוָאה, וְ  ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ ִאיהּו ָיִהיב ֵליּה ִיְלֶוּנּו ּלְ
ְפֵלי כִּ  ין, ּכִ ְתֵרין ִאּלֵ ַהאי. ּבִ ַאִפיק ּבְ ל ַמה ּדְ ְפַלִים, ִמּכָ

ֵליּה  יס  ַחּיִ ד  ּכַ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּלְ ָנׁש  ר  ּבַ אֹוִזיף 
א אֹוִזיף  ָהא ּכֹּלָ ֵתי ְוִזְמֵני. ּדְ ּבָ ׁשַ ָנא. ְוַכד ַאִפיק ּבְ ְלִמְסּכְ

הּוא, ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָאֵמר  ּלְ ְדַאּתְ  ָמה  (משלי  ּכְ
ם לֹו.  יט) ּלֶ ל ּוְגמּוּלֹו ְיׁשַ  ַמְלֶוה ְיָי' חֹוֵנן ּדָ

ים ְוֶזה  .677 ְמָחה ְוֶזה ֶעֶצב. ֶזה ַחיִּ ְך, זֹו ׂשִ ּום ּכָ ּוִמׁשּ
ן ֵעֶדן ְוֶזה ֵגיִהּנֹם. ְוַהּכֹל  ָמֶות. ֶזה טֹוב ְוֶזה ַרע. ֶזה ּגַ

ל ֶזה. ְוָלֵכן ּגּופָ  ָמה  ֶזה ֶהֶפְך ׁשֶ ׁשָ ֶעֶצב, ְוַהּנְ ם ָהָיה ּבְ
ְקָרִאים ֲהרּוֵגי  ּנִ ָרה ָהֵאּלּו, ׁשֶ ָהיּו ֲעׂשָ ְמָחה. ּוְכׁשֶ ׂשִ ּבְ

  
ים ְוָדא  ּוְבִגין כָּ  .677 א ַחּיִ ְמָחה, ְוָדא ֲעִציבּו. ּדָ א ׂשִ ְך, ּדָ

ם.  יִהּנָ ּגֵ ְוָדא  ֵעֶדן,  ן  ּגַ א  ּדָ ָרע,  ְוָדא  טֹוב,  א  ּדָ ָמֶות. 
ְלהֹון ֲהָוה  א ּגּוָפא ּדִ ָדא, ְוַעל ּדָ ִהּפּוָכא ּדְ א ּבְ א, ּדָ ְוכֹּלָ

ֶחְד  ּבְ ְמָתא  ְוִנׁשְ ֲעִציבּו,  ָר ּבַ ֲעׂשָ ין  ִאּלֵ ֲהוֹו  ְוַכד  ה ָוה. 
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ָמקֹום   ִלימּו  ְוִהׁשְ ַאֵחר,  ד  ִמּצַ ָהיּו  ֲהרּוִגים  ַמְלכּות, 
ִלְפֵני  לּוי  ּגָ ַהּכֹל  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ה.  ָ ְקֻדׁשּ ל  ׁשֶ ַאֵחר 

רּוְך הּוא ְוַנֲעשֶׂ  דֹוׁש ּבָ ָראּוי.ַהּקָ  ה ּכָ
ְטָרא ַאֲחָרא,   ִאְקרּון ֲהרּוֵגי ַמְלכּות, ֲהרּוִגים ֲהוֹו ִמּסִ ּדְ
י  ּלֵ א ּגַ ְך, ּכֹּלָ ה. ּוְבִגין ּכָ ָ ְקדּוׁשּ ִלימּו ֲאָתר ַאֲחָרא ּדִ ְוַאׁשְ

ְדָקא ֵיאֹות.  ִריְך הּוא, ְוִאְתָעִביד ּכְ א ּבְ  ָקֵמי קּוְדׁשָ
ַהזֶּ  .678 ֵהיָכל  ָעשָׂ ּבַ ֵנים  ׁשְ אֹוָתם  עֹוְמִדים  ר.  ה 

ּום   ִמׁשּ ֶהם,  ִעּמָ מֹוָנה  ּוׁשְ ְלַמְעָלה,  ֵאּלּו  ָעה  ַאְרּבָ
ּדּור  ּסִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַנִים,  ׁשְ ִעּמֹו  נֹוֵטל  ֶאָחד  ל  ּכָ (ֶׁשל   ׁשֶ

ל   ְׁשֵני) ּכָ סֹוף  ַעד  ה,  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ּדּור  ּסִ ּבַ ְוֵכן  ָגִלים  ַהּדְ
ָרגֹות.   ַהּדְ

  

ֵהיָכלָ  .678 ֵריּבְ א ַקְייִמין ִאיּנּון ּתְ ין א ּדָ ע ִאּלֵ ָסר. ַאְרּבַ
יּה  ִעּמֵ ָנִטיל  ַחד,  ָכל  ּדְ ִגין  ּבְ הֹון.  ִעּמְ ּוְתַמְנָיא  א,  ְלֵעיּלָ

ִסדּוָרא ִאיהּו  ּדְ ָמה  ּכְ ִרין,  ְוֵכן  (דתרין) ּתְ ְדָגִלים  ּדִ
ְרִגין.  ָכל ּדַ א, ַעד סֹוף ּדְ ְלַתּתָ ִסדּוָרא ּדִ  ּבְ

פִ  .679 ל אֹוָתן ּתְ ֵהיָכל ַהזֶּה ִנְכָנסֹות ּכָ ּלֹות, ְוָכל  ּבַ
ַאֲהָבה,   ּבְ ֲעׂשּו  ּנַ ׁשֶ ָבִחים  ׁשְ ל  ׁשֶ ְרצֹונֹות  אֹוָתן 
ִקים  ִנְדּבָ ם  ּלָ ּכֻ ַהזֶּה,  ַלֵהיָכל  ְכָנִסים  ּנִ ּוְכׁשֶ

ְזַמן הּוא)-ָּברּו�- ָּקדֹוׁש(ּבַ  ּבוֹ  ּוְבָכל  יֹום  ּוְבָכל   .
דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ְזַמן  יקֹות, ֲאַזי הּוא  ׁשִ ַהּנְ רֹות  ְתַחּבְ ּמִ ׁשֶ ּכְ

ּוַמהּו  בָּ  יִקים.  ּדִ ַהּצַ מֹות  ִנׁשְ ּבְ ַע  ֲעׁשֵ ּתַ ִמׁשְ הּוא  רּוְך 
ְוֵהן   לּו,  ַהּלָ יקֹות  ׁשִ ַהּנְ עֹוְרִרים  ּמְ ׁשֶ ֲעׁשּוַע?  ַ ַהׁשּ

תּוב  קֹוְדמֹות ָאז  (ישעיה נח) ְלאֹותֹו ָהעֶֹנג, ְוָלֵכן ּכָ
ג ַעל ה', ּוֵבַאְרנּו. ְתַעּנַ  ּתִ

  

ל   .679 א, ָעאִלין ּכָ ֵהיָכָלא ּדָ ִאיּנּון ְצלֹוִתין, ְוָכל ִאיּנּון ּבְ
ַהאי  ְרִחימּו, ְוַכד ָעאִלין ּבְ ִאְתָעֵבידּו ּבִ ָבִחין ּדְ ׁשְ ַרֲעִוין ּדִ

ִמְתּדַ  הּו  ּלְ ּכֻ יּה.ֵהיָכָלא,  ּבֵ ָקן  בריך  ּבְ (בקודשא 
רּו,  הוא) ִאְתַחּבָ יִקין  ְנׁשִ ּדְ ִזְמָנא  ּוְבָכל  יֹוָמא,  ּוְבָכל 

ְדקוּ  ִזְמָנא,  ִאיהּו  ֵדין  ע ּכְ ְעׁשַ ּתַ ִאׁשְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְדׁשָ
ִמְתֲעִרין ִאיּנּון  ְעׁשּוַע ּדְ יא, ּוַמהּו ַהׁשַ יַקּיָ ַצּדִ ָמִתין ּדְ ִנׁשְ ּבְ

ְוִאיּנוּ  יִקין,  א  ְנׁשִ ּדָ ְוַעל  ִעּנּוָגא,  ְלַההּוא  ימּו  ַאְקּדִ ן 
ִתיב ג ַעל ְיָי', ְואֹוִקיְמָנא. (ישעיה נח) ּכְ ְתַעּנַ  ָאז ּתִ

ַהֵהיָכלֹות    ַהֵהיָכל .680 ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָלל  ּכְ ַהזֶּה 
ַהֵהיָכל  ַהזֶּה.  ֵהיָכל  ּבַ לּוִלים  ּכְ ם  ּלָ ּכֻ ְחּתֹוִנים,  ַהּתַ
ָאַמְרנּו,   ׁשֶ ָהרּוַח  אֹוָתּה  עֹוֶמֶדת  ם  ָ ׁשּ ׁשֶ ָהִראׁשֹון, 
ַעּמּוִדים   ֵני  ׁשְ ּבִ ִנְסֶמֶכת  ּה,  ּבָ ׁשֶ ַהַחיֹּות  אֹוָתן  ְוָכל 

נֵ  ּוִבׁשְ ִמְזָרח,  ַעּמוּ ְלַצד  ֵני י  ּוִבׁשְ רֹום,  ּדָ ְלַצד  ִדים 
ָצפֹון,  ְלַצד  ַעּמּוִדים  ֵני  ּוִבׁשְ ַמֲעָרב,  ְלַצד  ַעּמּוִדים 
ן,   ּכָ ׁשְ ַהּמִ ִיְתדֹות  ִנְקָרִאים  ְוֵאּלּו  מֹוָנה.  ׁשְ ְוֵהם 

חּוץ.   ְועֹוְמִדים ּבַ

  

ִאין,   .680 ּתָ ּתַ ֵהיָכִלין  ִאיּנּון  ָכל  ּדְ ָלָלא  ּכְ א,  ּדָ ֵהיָכָלא 
לְּ  ן הּו כְּ ּכֻ ַתּמָ ַהאי ֵהיָכָלא. ֵהיָכָלא ַקְדָמָאה, ּדְ ִליָלן ּבְ

ֵביּה,  ַקאְמָרן, ְוָכל ִאיּנּון ֵחיָוון ּדְ יָמא ַההּוא רּוָחא ּדְ ַקּיְ
ְתֵרין ַסְמִכין ִלְסַטר ִמְזָרח, ּוִבְתֵרין ַסְמִכין  ִמיְך ּבִ ִאְסּתְ

ַמֲעָרב,   ִלְסַטר  ַסְמִכין  ּוִבְתֵרין  רֹום,  ּדָ ין ּוִבְתֵר ִלְסַטר 
ין ִאְקרּון ְיֵתדֹות   ַמְנָיא. ְוִאּלֵ ַסְמִכין ִלְסַטר ָצפֹון, ְוִאיּנּון ּתְ

ן, ְוַקְייֵמי ְלַבר.  ּכָ ׁשְ  ַהּמִ
אֹוָתן  .681 נֹוְסעֹות  ָהֶעְליֹון,  ֶלְך  ַהּמֶ א  ּבָ ׁשֶ ּכְ

יָתִרים,   ַהּמֵ אֹוָתם  קֹוָמם  ִמּמְ ְוֶנֱעָקִרים  ַהְיֵתדֹות, 
ֲאֵחִר  מֹוָנה  ׁשְ ֵהם  ָר ׁשֶ ּפְ ַהְיֵתדֹות ים  ְלאֹוָתן  ט 

תֹוְך ַהֵהיָכל  ּבְ ָאַמְרנּו, ְואֹוָתּה ָהרּוַח ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ׁשֶ
תֹוְך אֹוָתהּ  (ְׁשִנָּיה  ַהזֶּה קֹוֶדֶמת ְוִנְכֶנֶסת ְוִנְכֶלֶלת ּבְ

ּבֹו.  ְּברּוַח ַאֶחֶרת ֶׁשּבֹו) ִניָּה ׁשֶ  רּוַח ׁשְ

  

ַנְט  .681 ָאֵתי,  ָאה  ִעּלָ א  ַמְלּכָ ד  ִאינּ ּכַ ְיֵתדֹות, ֵלי  ּון 
ַמְנָיא  ּתְ ִאיּנּון  ּדְ ֵמיָתִרים,  ִאיּנּון  ֵמַאְתַרְייהּו  ְוִאְתַעְקָרן 
ָקא ַאָמָרן. ְוַההּוא רּוָחא  ר ֵמִאיּנּון ְיֵתדֹות ּדְ ַאֲחָרִנין, ּבַ
ִליל  א, ָקִדים ְוָעאל, ְוִאְתּכְ גֹו ֵהיָכָלא ּדָ י ּבְ ַקְדָמָאה ּדִ

ַההּוא גֹו  תניינא ּבְ א   (ס''א  דביה)ברוחא  רּוָחא  חרא 
ֵביּה.  ְנָייָנא ּדְ  ּתִ

ֵהם   .682 ִמְזָרח  ַצד  ּלְ ׁשֶ ָהַעּמּוִדים  ֵני  ׁשְ אֹוָתם 
ר ֶאֶלף  ֵנים ָעׂשָ חּוץ ַעל ׁשְ ה ּבַ ִהְתַמּנָ ַקְרִעיֵא''ל, ׁשֶ
ֶזה   ן.  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ִיְתדֹות  ִנְקָרִאים  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ים,  ְמֻמּנִ

  
ִאיּנּון  .682 ִמְזָרח,  ִלְסַטר  ּדְ ַסְמִכין  ֵרין  ּתְ ִאיּנּון 

ְמָמָנן,   ַאְלֵפי  ֵריָסר  ּתְ ַעל  ְלַבר  ִאְתַמָנא  ּדְ ַקְרִעיֵא''ל, 
אִ  הּו  ֻכּלְ ּדָ ּדְ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְיֵתדֹות  ִליִמיָנא. ְקרּון  א 

https://dailyzohar.com/


Zohar Pekude  – unedited- not for publishing 

176 DailyZohar.com  
 

ֹמאל   ְמִעיאֵ   -ְלָיִמין. ְוִלׂשְ ֵנים ''ל, וְ ׁשַ ה ַעל ׁשְ ִהְתַמּנָ
מֹו  ּכְ ְיֵתדֹות  ם  ְוֻכּלָ ֲאֵחִרים,  ים  ְמֻמּנִ ֲאָלִפים  ר  ָעׂשָ

ָאַמְרנּו. ֲאֵחִרים) ׁשֶ ְמֻמִּנים  ַהּתֹוְמִכים   (אֹוָתם 
ְוֶאָחד   ַסֲעִדיֵא''ל  ֶאָחד  רֹום,  ּדָ ְלַצד  ִהְתַמּנּו  ׁשֶ

ֵנים(ְסָעִרָיהֵא''ל) ְסָטִריֵא''ל ל ֶאָחד ְוֶאָחד ַעל ׁשְ  , ּכָ
ָמֳעָבִרים  לֹא  ֵאּלּו  ֲאֵחִרים.  ים  ְמֻמּנִ ֶאֶלף  ר  ָעׂשָ

ְלטֹוָנם ְלעֹוָלִמים.  ִ  ִמׁשּ

ֵריָסר ַאְלֵפי ְמָמָנן  ְמִעיֵא''ל, ְוִאְתָמָנא ַעל ּתְ ָמאָלא ׁשַ ִלׂשְ
ְדַקאְמָרן. ּכִ ְיֵתדֹות  הּו  ְוֻכּלְ ממנן   ַאֲחָרִנין,  (אינון 

ַחד   אחרנין) רֹום,  ּדָ ִלְסַטר  ִאְתָמנּון  ּדְ ַסְמִכין 
ל ַחד וְ  (נ''א סעריהא''ל) 'ל,ַסֲעִדיֵא''ל, ְוַחד ְסָטִריֵא' ַחד, ּכָ

ִאְתֲעדּון  ָלא  ין  ִאּלֵ ַאֲחָרִנין.  ְמָמָנן  ַאְלֵפי  ֵריָסר  ּתְ ַעל 
 ִמׁשּוְלָטֵנהֹון ְלָעְלִמין.

ֵאּלּו  .683 ָהעֹוָלם.  ִקיּּום  ַעל  ים  ְמֻמּנִ ם  ּלָ ּכֻ ֵאּלּו 
אּו   ׂשְ ּנָ ׁשֶ אֹוָתם  ׁשֶ ִקיּּום,  ּבְ עֹוְמִדים  ׁשֶ ֵמאֹוָתם 

וֹ  ׁשּ ָקל ְזָכִרים ּונְ ׁשֶ ִמׁשְ (ֵאּלּו   ֵקבֹות ֶזה ִעם זוֹ ְקִלים ּבְ
ֵהם ֶׁשּׁשֹוְקִלים ְּבִמְׁשָקל ְזָכִרים ּוְנֵקבֹות ְלִהָּנֵׂשא ֶזה  

זֹו) ֶזה ִעם  ַעל  ֹמאְזַנִים.  ִנְקָרִאים  ְוֵאּלּו   ,
תּוב, סב) ּכָ ְולֹא   (תהלים  ַלֲעלֹות,  ֹמאְזַנִים  ּבְ

ֶהם, ּבָ תּוב  ּכָ ׁשֶ יט)(ויק אֹוָתם  ֶצֶדק,  רא  ֹמאְזֵני 
ָאַמְר  ְולֹא  ׁשֶ ֶזה,  ִעם  ֶזה  קּוִלים  ְ ׁשּ ׁשֶ אֹוָתם  ל  ּכָ נּו. 

ֶאָחד,  ּכְ ִרים  ּוִמְתַחּבְ עֹוִלים  ִמזֶּה,  יֹוֵתר  ֶזה  ׁשֹוֵקל 
ֶזה   ְוַעל  ֶאָחד,  ּכְ ּוְנֵקָבה  ָזָכר  ל  ׁשֶ ִחּבּור   -ְוֵהם 

ְפָעִמים מִ  ּלִ ב ׁשֶ ֹמאְזַנִים ַלֲעלֹות. ְוַאף ַעל ּגַ יֵַּע ּבְ ְסּתַ
זֶ  ְוׁשֹוֵקל  ָבר  ִרים ַהּדָ ּוִמְתַחּבְ עֹוִלים  ִמזֶּה,  יֹוֵתר  ה 

ַאְרנּו. ֶאָחד, ַוֲהֵרי ּבֵ  ּכְ

  

ָעְלָמא,  .683 ּדְ ִקיּוָמא  ַעל  ְמָמָנן  הּו,  ּלְ ּכֻ ין  ִאּלֵ
ין דאתנסיבו   ִאּלֵ דאינון  בקיומא  דקיימן  (מאינון 

ע''ב) דשקלי ונוקבין דא עם   (קט''ו  במתקלא דוכרין 
דכו  דא) במתקלא  דתקלי  אינון  ונוקבין, (ס''א  רין 

א  לאתנסבא דא עם דא) ין ִאְקרּון מֹאְזַנִים, ַעל ּדָ . ְוִאּלֵ
ִתיב, סב) ּכְ ִאיּנּון  (תהלים  ְוָלא  ַלֲעלֹות,  מֹאְזַנִים  ּבְ

הוּ  ּבְ יב  ְכּתִ ע''א) ּדִ יט) (רנ''ב  ֶצֶדק,   (ויקרא  מֹאְזֵני 
ִק  ׁשְ ל ִאיּנּון ּדִ ַקאְמָרן. ּכָ ִק ּדְ א, ְוָלא ׁשָ א ִעם ּדָ יל  יִלין ּדָ

ְוִאיּנּון  ֲחָדא,  ּכַ ָרן  ְוִאְתַחּבְ ִקין  ַסּלְ א,  ּדָ ִמן  ַיִתיר  א  ּדָ
ְוַעל  (דף רנ''ה ע''ב) ִחּבּוָרא ֲחָדא,  ּכַ א  ְונּוְקּבָ ְדַכר  ּדִ

יָעא  ּיְ ְלִזְמִנין ִמְסּתַ ב ּדִ מֹאְזַנִים ַלֲעלֹות. ְוַאף ַעל ּגַ א ּבְ ּדָ
ִק  ְוׁשָ ָתא,  ִק ִמּלְ ַסּלְ א,  ּדָ ִמן  ַיִתיר  א  ּדָ ָרן  יל  ּוִמְתַחּבְ ין 

ֲחָדא, ְוָהא אֹוִקיְמָנא.   ּכַ
ָצפֹון   .684 ַצד  ּלְ ׁשֶ ַעּמּוִדים  ֵני  ׁשְ  - אֹוָתם 

ְוֶאָחד   ֶאָחד  ל  ּכָ ים  ּוְמֻמּנִ ֲעָטִריֵא''ל.  ְתִחיֵא''ל,  ּפַ
ְוֵהם   ֲאֵחִרים,  ים  ְמֻמּנִ ֲאָלִפים  ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ַעל 

ָהַאֲחרֹונִ  ּוְבֵאּלּו  ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ָאַמְרנּו.  ִיְתדֹות  ׁשֶ ים 
ים ּתֹוְמִכים אֲ  ֵני ְמֻמּנִ ַצד ַמֲעָרב  אֹוָתם ׁשְ ּלְ ֵחִרים ׁשֶ

ל ֶאָחד ַעל  ָדִתיֵא''ל ְותֹוִמיָהֵא''ל, ְוִהְתַמּנּו ּכָ ֵהם ּפְ
ִיְתדֹות   ם  ְוֻכּלָ ֲאֵחִרים,  ים  ְמֻמּנִ ַאְלֵפי  ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ

ָאַמְרנּו. ִפי ׁשֶ ן ּכְ ּכָ ׁשְ  ַהּמִ

  

ּתְ  .684 ְתִחיֵא''ל, ִאיּנּון  ּפַ ָצפֹון,  ִלְסַטר  ּדְ ַסְמִכין  ֵרין 
ֵריָסר ַאְלִפין ְמָמָנן ֲעָטִר  ל ַחד ְוַחד, ַעל ּתְ יֵא''ל. ּוְמָמָנן ּכָ

ַאֲחָרִנין   ין  ּוְבִאּלֵ ָכן,  ׁשְ ַהּמִ ְיֵתדֹות  ְוִאיּנּון  ַאֲחָרִנין, 
ִלְסַטר  ּדְ ַאֲחָרִנין  ַסְמִכין  ֵרין  ּתְ ְמָמָנן  ִאיּנּון  ַקאְמָרן.  ּדְ

ְוִאְת  ּתֹוִמיָהֵא''ל,  ָדִתיֵא''ל  ּפְ ִאיּנּון  ַחד ַמֲעָרב,  ל  ּכָ ְמנּון 
ן   ּכָ ׁשְ הּו ְיֵתדֹות ַהּמִ ֵריָסר ַאְלֵפי ְמָמָנן ַאֲחָרִנין, ְוֻכּלְ ַעל ּתְ

ְדַקאְמָרן.  ּכִ
ל אֹוָתם  .685 ּכָ ַעל  ָמעֹות  ּדְ ֹוְפִכים  ׁשּ ׁשֶ ֵהם  ֵאּלּו 

ָהִרא ְנׁשֹוֵתיֶהם  ֶאת  ים  ָגְרׁשִ ּמְ ּום ׁשֶ ִמׁשּ ׁשֹונֹות, 
נִּ  ׁשֶ ָרכֹות  ַהּבְ ַבע  ׁשֶ אֹוָתן  ְולֹא  ׁשֶ ָלּה, הּוְסרּו  ְמְסרּו 

ַעל   ַהּבַ קּו  ִנְדּבְ ְולֹא  ה,  ְרׁשָ ִהְתּגָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ מּו,  ִהְתַקיְּ
ָמעֹות.  ּדְ ׁשֹוְפִכים  ם  ּלָ ּכֻ ְוָלֵכן  ֶאָחד,  ּכְ ה  ָ ְוָהִאׁשּ

בְּ  ַבע  ׁשֶ אֹוָתן  ׁשֶ ַמְרִאים  ים  רּוׁשִ ַהּגֵ ִאּלּו  ׁשֶ ּכְ ָרכֹות 
בְּ  ָאז  ַאֵחר.  קֹום  ִמּמָ ָהָעְברּו  יֹוֵצא  ׁשֶ ָעה  ׁשָ אֹוָתּה 

  

ִאיּנּון  .685 ל  ּכָ ַעל  ְמִעין,  ּדִ ֵדי  אֹוׁשְ ּדְ ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ
יהֹון ָקַמְייתָ  ְמָתְרֵכי ְנׁשֵ ְרָכאן ּדִ ַבע ּבִ ִאיּנּון ׁשֶ ִגין ּדְ א. ּבְ

ִגין   ּבְ ימּו,  ִאְתְקּיָ ְוָלא  ִאְתֲעָדן,  ָלּה,  ִאְתְמָסרּו  ּדְ
ֲחָד  ּכַ ָתא  ְוִאּתְ ְעָלּה  ּבַ ָבקּו  ִאְתּדְ ְוָלא  ָרָכא,  ִאְתּתָ א.  ּדְ

ִאיּנּון  ירּוִכין, ּדְ ַאְחֵזי ּתִ ְמִעין, ּדְ ֵדי ּדִ הּו אֹוׁשְ ּלְ א ּכֻ ְוַעל ּדָ
בִּ  ַבע  ֵדין ׁשֶ ּכְ ַאֲחָרא.  ֵמֲאָתר  ן  ִאְתֲעּדָ ּדְ ָמה  ּכְ ְרָכאן 
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ְואֹוֵמר: נ) קֹול  ִריתּות   (ישעיה  ּכְ ֵסֶפר  זֶה  ֵאי 
יָה. ְחּתִ ּלַ ר ׁשִ ֶכם ֲאׁשֶ  ִאּמְ

ְוָאַמר, ָנַפק  ָקָלא  ֲעָתא  ׁשַ ַהִהיא  נ) ּבְ ֶזה  (ישעיה  ֵאי 
יָה.  ְחּתִ ּלַ ר ׁשִ ֶכם ֲאׁשֶ ִריתּות ִאּמְ  ֵסֶפר ּכְ

ּכֹוֵלל ֶאת ַהֵהיָכל  .686 ָאַמְרנּו ׁשֶ ִני, ׁשֶ ֵ ַהֵהיָכל ַהׁשּ
ְוכָ  ּבֹו.  ְלִהְתַיֵחד  ם  ָהִראׁשֹון  ּגַ ְך  ּכָ ַהַחיֹּות,  אֹוָתן  ל 

ם  ְוֻכּלָ ָהִראׁשֹוִנים,  מֹו  ּכְ ַעּמּוִדים  מֹוָנה  ׁשְ לֹו  יֵׁש 
ַאְלֵפי   ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ַעל  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ים  ְמֻמּנִ

ים ֲאֵחִר  ֵני ְמֻמּנִ ָאַמְרנּו. ׁשְ מֹו ֵאּלּו ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ים ּכְ
ֵני עַ  רֹום, ַעּמּוִדים ֵהם ְלַצד ִמְזָרח, ׁשְ ּמּוִדים ְלַצד ּדָ

ְלַצד   ַעּמּוִדים  ֵני  ּוׁשְ ָצפֹון,  ְלַצד  ַעּמּוִדים  ֵני  ּוׁשְ
 ַמֲעָרב. 

  

ְלֵהיָכָלא   .686 ָכִליל  ּדְ ַאָמָרן  ָקא  ּדְ ְנָייָנא,  ּתִ ֵהיָכָלא 
יּה. ְוָכל ִאיּנּון ֵחיָוון, ָהִכי ָנֵמי ַקְדָמאָ  ּבֵ ה, ְלִאְתַייֲחָדא 

ַמְנָיא ַסְמכִ  ל  ִאית ֵליּה ּתְ ַקְדָמֵאי. ְוכּוְלהּו ְמָמָנן, ּכָ ין ּכְ
ין  ִאּלֵ ּכְ ַאֲחָרִנין,  ְמָמָנן  ַאְלֵפי  ֵריָסר  ּתְ ַעל  ְוַחד,  ַחד 

ֵרין ַסְמִכין ִאיּנּון ִלְסַטר   ְדַקאְמָרן. ּתְ ּכִ ִמְזָרח, ַקְדָמֵאי 
רֹום, ּוְתֵרין ַסְמִכין ִלְסַטר ָצפֹון,   ֵרין ַסְמִכין ִלְסַטר ּדָ ּתְ

 ין ִלְסַטר ַמֲעָרב.ּוְתֵרין ַסְמכִ 
ִמְזָרח   .687 ַצד  ל  ׁשֶ לּו  ַהּלָ ָהַעּמּוִדים  ֵני    - ׁשְ

ל   ים ׁשֶ ר ַאְלֵפי ְמֻמּנִ ֵנים ָעׂשָ זּוִריָּ''ה. ׁשְ ְיָהָדִניֵא''ל, ּגְ
ם ְוֻכּלָ ֶאָחד,  ל  ַעּמּוִדים   ּכָ ֵני  ׁשְ אֹוָתם  ְיֵתדֹות. 

רֹום   ּדָ ַצד  ּלְ אֶ   -ׁשֶ ל  ּכָ ְרִהיֵא''ל.  ּבָ ָחד  ַאֲהִריֵא''ל 
ִראׁשֹוִנים.  ר ֲאָלִפים ּכָ ֵנים ָעׂשָ  ְוֶאָחד ַעל ׁשְ

  

ְיָהָדִניֵא''ל,  .687 ִמְזָרח,  ִלְסַטר  ּדְ ַסְמִכין  ֵרין  ּתְ ין  ִאּלֵ
ֵריָסר ַאְלֵפי ְמָמָנן ''ה. ּתְ זּוִרּיָ הּו ְיֵתדֹות.    ּגְ ָכל ַחד, ְוֻכּלְ ּדְ

ָאֲהִריֵא'' רֹום,  ּדָ ִלְסַטר  ּדְ ַסְמִכין  ֵרין  ּתְ ל, ִאיּנּון 
ַאְלִפין   ֵריָסר  ּתְ ַעל  ִאיּנּון  ְוַחד,  ַחד  ל  ּכָ ְרִהיֵא''ל.  ּבָ

ַקְדָמֵאי.   ּכְ
אֹוָתם   .688 ְונֹוְטִלים  ר,  ּבֵ ַמׁשְ ַעל  ים  ְמֻמּנִ ֵאּלּו 

י ים, ּוַמּנִ ׁשִ ִחים אֹוָתם ִלְפֵני אֹותֹו ַהֵהיָכל, קֹולֹות ַהּנָ
ָעה ָ ׁשּ ּבַ ְלַקְטֵרג  א  ּבָ ָהַאֵחר  ד  ַהּצַ אֹותֹו  ַהזֹּו,    ּוְכׁשֶ

ה ּוַמְכִניִסים ֶאת   ָנה, עֹוְמִדים ֵאּלֶ ַעת ַסּכָ ִהיא ׁשְ ׁשֶ
ָיכֹול   ְולֹא  ַתח,  ַהּפֶ ל  ׁשֶ ַלְמֻמּנֶה  לּו  ַהּלָ ַהּקֹולֹות 

ְולִ  ְלַקְטֵרג.  ָהַאֵחר  ד  ַהּצַ ים  אֹותֹו  ְקּדִ ּמַ ׁשֶ ְפָעִמים 
יק.  ד ָהַאֵחר, ְוִנְכָנס ּוְמַקְטֵרג, ְוָיכֹול ְלַהזִּ  אֹותֹו ַהּצַ

  

ין,  .688 ָנׁשִ ר, ְוַנְטֵלי ִאיּנּון ַקֵלי ּדְ ּבֵ ין ְמָמָנן ַעל ַמׁשְ ִאּלֵ
ִסְטָרא  ַההּוא  ְוַכד  ֵהיָכָלא.  ַההּוא  ָקֵמי  לֹון  ּוַמְנָחן 

ַהאי ּבְ ְלַקְטְרָגא  ָאֵתי  ֲעָתא    ַאֲחָרא  ׁשַ ִאיהּו  ּדְ ֲעָתא,  ׁשַ
ַלְמָמנָ  ָקֵלי  ָהֵני  ְוָעאִלין  ין,  ִאּלֵ ַקְייֵמי  ָנה,  ַסּכָ ַעל ּדְ ּדְ א 

ְלַקְטְרָגא.   ַאֲחָרא  ִסְטָרא  ַההּוא  ָיִכיל  ְוָלא  ְתָחא,  ּפִ
ְוַקְטִריג,   ְוָעאל  ַאֲחָרא  ְסָטר  ַההּוא  ָקִדים  ּדְ ּוְלִזְמִנין 

 ְוָיִכיל ְלַנְזָקָאה. 
ֵני .689 ָצפֹון    ׁשְ ַצד  ּלְ ׁשֶ לּו  ַהּלָ   - ָהַעּמּוִדים 

ֵהם ַקְרָסִפיָהֵא''ל (ַסְלָסִליֵא''ל) ַחְלָחִליֵא''ל,  .
ר ֲאָלִפים ֲאֵחִרים.   ֵנים ָעׂשָ ל ֶאָחד ַעל ׁשְ ים ּכָ ְמֻמּנִ

סּוַגְדָי''ה, ֵהם  ַמֲעָרב  ַצד  ּלְ ַדְרָי''ה.   (סּוַגְרָי''א) ׁשֶ ּגְ
ר ֲאָלִפים ֲאֵחִרים. ֵנים ָעׂשָ  ְוֵאּלּו ַעל ׁשְ

  

ָצפֹון,   .689 ִלְסַטר  ּדְ ַסְמִכין  ֵרין  ּתְ ין  ִאּלֵ
סלסליא'  ַחְלָחִליֵא''ל ִאיּנּון 'ל)(ס''א  ַקְרָסִפיָהֵא''ל,   ,

ִלְסַטר  ּדְ ַאֲחָרִנין.  ַאְלִפין  ֵריָסר  ּתְ ַעל  ַחד  ל  ּכָ ְמָמָנן 
ין (ס''א סוגרי''א) ַגְדָי''הַמֲעָרב ִאיּנּון, סוּ  ַדְרָי''ה. ְוִאּלֵ . ּגְ

ֵריָסר ַאְלֵפי ַאֲחָרִנין.  ַעל ּתְ
שֶׁ  .690 ִרית, ּכְ ם ּבְ ים ַעל אֹותֹו ּדַ ּמֹול  ְוֵאּלּו ְמֻמּנִ ּנִ

ם   ֹמָנה ָיִמים, ְוֵאּלּו נֹוְטִלים אֹותֹו ַהּדָ אֹותֹו ָוָלד ִלׁשְ
יִחים אֹותֹו ִלְפֵני ַהֵהיָכל ַהזֶּ  ְתעֹוֵרר ֹרֶגז ּוַמּנִ ּמִ ה. ּוְכׁשֶ

ם,   רּוְך הּוא ַעל אֹותֹו ַהּדָ דֹוׁש ּבָ יַח ַהּקָ ּגִ עֹוָלם, ַמׁשְ ּבָ
ֶנת ְרׁשּות ְלאֹותֹו ַצד ָהַאֵחר   ם. ְולֹא ִנּתֶ ֵנס ְלׁשָ  ְלִהּכָ

  

ד ִאְתְגַזר   .690 ְבִרית, ּכַ ָמא ּדִ ין ְמָמָנן ַעל ַההּוא ּדָ ְוִאּלֵ
א   ִלְתַמְנּיָ ַוְלָדא  ָמא, ַההּוא  ּדָ ַנְטֵלי ַההּוא  ין  ְוִאּלֵ יֹוִמין 

ַאְתַער  רּוְגָזא  ְוַכד  ֵהיָכָלא.  ַהאי  ָקֵמי  ֵליּה  ּוַמְנָחן 
ִריךְ  א ּבְ ַגח קּוְדׁשָ ָעְלָמא, ַאׁשְ ָמא,   ּבְ הּוא ַעל ַההּוא ּדָ
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ְלַאַעָלא  ְרׁשּו  ַאֲחָרא  ִסְטָרא  ְלַההּוא  ִאְתְייִהיב  ְוָלא 
ן. ּמָ  ּתַ

ָאָדם  .691 אֹותֹו  ּמֹול  ּנִ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ּוְרֵאה,  ּבֹא 
ְלכּות  ַהּמַ ת,  ּבָ ׁשַ ָעָליו  ְרָתה  ְוׁשָ ָיִמים  ֹמָנה  ִלׁשְ

ּגֹוְזִרים ְוזוֹ  ה, אֹוָתּה ָהָעְרָלה ׁשֶ דֹוׁשָ ְרִקים אֹוָתּה  ַהּקְ
זֶּהּו   ׁשֶ ְורֹוֶאה  ָהַאֵחר  ַצד  אֹותֹו  עֹוֵמד  ָאז  ַהחּוָצה, 

ן ַהזֶּ  ְרּבָ לֹט ֶחְלקֹו ֵמַהּקָ ר ְולֹא ָיכֹול ִלׁשְ ּבָ ה, ְוָאז ִנׁשְ
ָרֵאל   ִיׂשְ ַעל  ָסֵנגֹור  ה  ְוַנֲעׂשֶ ְועֹוֶלה  ָעָליו,  ּוְלַקְטֵרג 

רּוְך הּוא.  דֹוׁש ּבָ  ִלְפֵני ַהּקָ

  

א ֲחזֵ  .691 א ּתָ ר ָנׁש ִלְתַמְנּיָ ַזר ַההּוא ּבַ ִאְתּגְ ִזְמָנא ּדְ י, ּבְ
ַמְלכוּ  ת,  ּבָ ׁשַ ָעֵליּה  ַראת  ְוׁשָ ַהִהיא יֹוִמין,  א,  ַקִדיׁשָ ת 

יָמא ַההּוא  ַקּיְ ֵדין  ּכְ ְלַבר,  ֵליּה  ָדאן  ְוׁשָ ַגְזִרין  ּדְ ָעְרָלה 
ָנא  ְרּבְ ַהאי ִאיהּו חּוָלֵקיּה ִמּקָ ְוָחָמא ּדְ ִסְטָרא ַאֲחָרא, 

ּוְלַקְטֵרָגא  ּדָ  ָטָאה  ּלְ ְלׁשַ ָיִכיל  ְוָלא  ר,  ִאְתּבַ ֵדין  ּכְ א, 
יגוֹ  ַסּנֵ ְוִאְתֲעָבד  ְוָסִליק  ָקֵמי  ֲעלֹוי,  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעל  ְרָיא 

ִריְך הּוא. א ּבְ  קּוְדׁשָ
עֹוֵמד   .692 ׁשֶ ֶזה  ֵהיָכל  י.  ִליׁשִ ְ ַהׁשּ ַהֵהיָכל 

ִני, ְוא ֹוָתּה רּוַח, ְלַהְכִליל ּוְלַיֵחד ּבֹו אֹותֹו ֵהיָכל ׁשֵ
לּוִלים ּוִמְתַיֲחִדים ֶזה   ם ּכְ ּלָ ּה, ּכֻ ּבָ ְוָכל אֹוָתן ַחיֹּות ׁשֶ

ם יֵׁש  ִעם ֶזה, ְוֵהם רוּ  ְך ּגַ זֹו, ּכָ לּוָלה זֹו ּבָ ּכְ ַח ַאַחת ׁשֶ
ם  ַעת ִצְדֵדי ָהעֹוָלם, ְוֻכּלָ ֹמָנה ַעּמּוִדים ְלַאְרּבַ לֹו ׁשְ

ֵני   ׁשְ ן.  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ִיְתדֹות  ַצד  ִנְקָרִאים  ּלְ ׁשֶ ָהַעּמּוִדים 
ֲעזּוְזָי''ה.  ְכִניֵא''ל,  ׁשַ ֵהם  רֹום  ַעל   ּדָ ְמֻמִּנים  (ְוֵהם 

ֶאֶלף ְמֻמִּנים ֲאֵחִרים, ָּכל ֶאָחד ְּכאֹוָתם  ְׁשֵנים ָעָׂשר 
ַצד ִמְזָרח   ָהֲאֵחִרים) ּלְ ֵני ָהַעּמּוִדים ׁשֶ ְיהֹוִדיָּ''ה,   -ׁשְ

ל ֶאחָ  ֵנים ַעְזִריֵא''ל. ְוֵאּלּו עֹוְמִדים ּכָ ד ְוֶאָחד ַעל ׁשְ
ם ִנְקָרִאים ִיְתדֹות  ים ֲאֵחִרים, ְוֻכּלָ ר ַאְלֵפי ְמֻמּנִ ָעׂשָ

ן.  ּכָ ׁשְ  ַהּמִ

  

יָמא  .692 ַקּיְ ּדְ א  ּדָ ֵהיָכָלא  ִליָתָאה.  ּתְ ֵהיָכָלא 
ְנָייָנא, ְוַההּוא  יּה ַההּוא ֵהיָכָלא ּתִ ְלַאְכְלָלא, ּוְלַיֲחָדא ּבֵ

ִליָלן ְוִאְתַייֲחָדן   רּוָחא, ְוָכל ִאיּנּון ֵחיָוון הּו ּכְ ּלְ ֵביּה, ּכֻ ּדְ
ָד  א ּבְ ָכִליל ּדָ ָדא. ְוִאיּנּון ַחד רּוָחא ּדְ א ּבְ א, ָהִכי ָנֵמי  ּדָ

ָעְלָמא,  ּדְ ִסְטִרין  ע  ְלַאְרּבַ ַסְמִכין,  ַמְנָיא  ּתְ ֵליּה  ִאית 
ִלְסַטר  ּדְ ַסְמִכין  ֵרין  ּתְ ן.  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְיֵתדֹות  ִאְקרּון  הּו  ְוֻכּלְ

רוֹ  ְכִניֵא''ל, ֲעזּוְזָי''ה.ּדָ (ס''א ואינון ממנן על  ם, ִאיּנּון ׁשַ
ֵרין   חרנין)תריסר אלפי ממנן אחרנין כל חד כאינון א ּתְ

ין ַקְייֵמי   ִלְסַטר ִמְזָרח, ְיהֹוִדָי''ה ַעְזִריֵא''ל. ְוִאּלֵ ַסְמִכין ּדְ
הּו  ְוֻכּלְ ַאֲחָרִנין,  ְמָמָנן  ַאְלֵפי  י''ב  ַעל  ְוַחד,  ַחד  ל  ּכָ

ן. אִ  ּכָ ׁשְ  ְקרּון ְיֵתדֹות ַהּמִ
ינֹוקֹות   .693 ַהּתִ ֶהֶבל  אֹותֹו  ַעל  ִהְתַמּנּו  ְוֵאּלּו 

ּלֹוְמִדים ּתֹוָרה ְלַקיֵּם ֶאת ָהעֹוָלם, ְוֵאּלּו נֹוְטִלים    ׁשֶ
ֶהֶבל   ְוָכל  ְלַמְעָלה.  אֹותֹו  ּוַמֲעִלים  ַהֶהֶבל  אֹותֹו 

ּלֹוְמִדים בַּ  ינֹוקֹות ׁשֶ ל אֹוָתם ּתִ ּתֹוָרה ְלַקיֵּם  ְוֶהֶבל ׁשֶ
ּנּו רּוַח ַאַחת, ְועֹוָלה אֹוָתּה   ה ִמּמֶ ֶאת ָהעֹוָלם, ַנֲעׂשֶ

ּומִ  ְלַמְעָלה  ה,  רּוַח  ְקדֹוׁשָ ֲעָטָרה  ּבַ ֶרת  ְתַעּטֶ
ם. ּלָ  ּוִמְתַמּנֶה ׁשֹוֵמר ָהעֹוָלם, ְוֵכן ּכֻ

  

ָלָעאן   .693 ִתינֹוקֹות ּדְ ין ִאְתָמנּון ַעל ַההּוא ֲהָבל ּדְ ְוִאּלֵ
אֹוַר  ין ַנְטֵלי ַההּוא ֲהָבל, ּבְ יָמא ָעְלָמא. ְוִאּלֵ ְייָתא, ְלַקּיְ

א. ְוָכל ֲהָבל   ינֹוקֹות  ְוַסְלֵקי ֵליּה ְלֵעיּלָ ִאיּנּון ּתִ ַוֲהָבל ּדְ
יּה  ִמּנֵ ִאְתָעִביד  ָעְלָמא,  יָמא  ְלַקּיְ אֹוַרְייָתא  ּבְ ָלָעאן  ּדְ

ְוִאְתעַ  א,  ְלֵעיּלָ רּוָחא  ַההּוא  ָקא  ְוַסּלְ ֲחָדא,  ר רּוָחא  ּטָ
ְוֵכן  ָעְלָמא,  ּדְ ְנטּוָרא  ְוִאְתָמָנא  א,  ַקִדיׁשָ ַעָטָרא  ּבְ

הּו.  ּלְ  ּכֻ
ָצפֹון   .694 ְלַצד  ֵהם  ׁשֶ ָהַעּמּוִדים  ֵני   -ׁשְ

יֵא''ל, ְוֵהם  (קטצירהא''ל) ַעְזּפִ ְקָטָטִריָהֵא''ל. 
ל   ים ֲאֵחִרים, ּכָ ר ַאְלֵפי ְמֻמּנִ ֵנים ָעׂשָ ים ַעל ׁשְ ְמֻמּנִ

כְּ  ְוֶאָחד  ַצד  ֶאָחד  ּלְ ׁשֶ ָהַעּמּוִדים  ֵני  ׁשְ ָאַמְרנּו.  ׁשֶ ִפי 
יִר  ַאּדִ ֲעִסְסִניָּ''ה,  ֵהם  .  (אדירי''ה) יִריָּ''הַמֲעָרב 

  

ִאיּנּון ִלְסַטר .694 ֵרין ַסְמִכין ּדְ יֵא''ל  ּתְ (ס''א   ָצפֹון, ַעְזּפִ
ְמָמָנןקטצירהא''ל)  ְוִאיּנּון  ְקָטָטִריָהֵא''ל.  רנ''ו  (דף   , 

ְוַחד   ע''א) ַחד  ל  ּכָ ַאֲחָרִנין  ְמָמָנן  ַאְלֵפי  ֵריָסר  ּתְ ַעל 
ִאיּנּון  ַמֲעָרב,  ִלְסַטר  ּדְ ַסְמִכין  ֵרין  ּתְ ְדַקאְמָרן.  ּכִ
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ים  ְמֻמּנִ ֲאָלִפים  ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ַעל  ים  ְמֻמּנִ ְוֵאּלּו 
ָאַמְרנּו. ִפי ׁשֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּכְ  ֲאֵחִרים, ּכָ

''ה ַאִדיִריִרּיָ ''ּה,  אדיר ֲעִסְסִנּיָ ַעל י''ה)(נ''א  ְמָמָנן  ין  ְוִאּלֵ  .
ל ַחד ְוַחד  ֵריָסר ַאְלִפין ְמָמָנן ַאֲחָרִנין, ּכָ ְדַקאְמָרן. ּתְ  ּכִ

ְלָכל  .695 ָהְרִקיִעים  ָכל  ּבְ ְלַהְכִריז  ִהְתַמּנּו  ֵאּלּו 
ֵניֶהם ֵמַהּתֹוָרה ּוַמֲעִביִרים  ֲעִביִרים ֶאת ּבְ ּמַ אֹוָתם ׁשֶ

ּלֹא ִיְלְמדּו אֹוָתּה. אָ  ים אֹוָתם ׁשֶ ל ַהְמֻמּנִ ז יֹוְצִאים ּכָ
ִלְפלֹוִני   ְואֹוְמִרים: אֹוי  ּוַמְכִריִזים  לּו,  ֶהֱעִביר ַהּלָ ׁשֶ

ַהזֶּה   ֵמָהעֹוָלם  ָאַבד  ׁשֶ לֹו  אֹוי  ֵמַהּתֹוָרה!  נֹו  ּבְ ֶאת 
א!   ּוֵמָהעֹוָלם ַהּבָ

  

ָכל ְרִקיִעין, ְלָכל ִאיּנּון  .695 ין ִאְתָמנּון ְלַאְכְרָזא ּבְ ִאּלֵ
ְמַעבְ  ִיְלעּון  ּדִ ָלא  ּדְ ִקין לֹון  ְוַסּלְ ַנְייהּו ֵמאֹוַרְייָתא,  ּבְ ִרין 

ַנפְ  ֵדין  ּכְ ּה,  ַווי ּבָ ְוַאְמֵרי,  ּוַמְכִרֵזי  ְמָמָנן  ָהֵני  ל  ּכָ ֵקי 
ָקא   ּדְ ֵליּה  ַווי  ֵמאֹוַרְייָתא,  ֵריּה  ּבְ ר  ַאְעּבָ ּדְ ִלְפָלַנָיא 

ָאֵתי.  ין, ּוֵמָעְלָמא ּדְ  ִאְתַאִביד ֵמָעְלָמא ּדֵ
ֵהיָכל  .696 הּוא  ַהזֶּה  ַהֵהיָכל  ָהְרִביִעי.  ַהֵהיָכל 

ַהֵהיכָ  יֹוֵתר.  אֹור  ּבְ עֹוֵמד  אֹותֹו  ׁשֶ סֹוְבִבים  ַהזֶּה  ל 
ֵמאֹות  ַוֲחֵמׁש  ֶעְליֹונֹות,  ְיֵתדֹות  ִים  ּתַ ּוׁשְ ים  לֹׁשִ ׁשְ
ע  ְוַאְרּבַ ה,  ֵאּלֶ ַחת  ּתַ ֻמּנֹות  ּמְ ׁשֶ ֲאֵחרֹות  ֶאֶלף 

לָּ  ּכֻ ַעל  ֶעְליֹונֹות  ל  ֲאֵחרֹות  ׁשֶ ְיֵתדֹות  ֵהן  ן  ְוֻכּלָ ן, 
ַחְסִדיָהאֵ  ֵהם:  ָעה  ָהַאְרּבָ ֵאּלּו  ַהזֶּה.  ''ל,  ַהֵהיָכל 

ֵאּלּו (קסדי''ה) ָקִסיִריָּ''ה ֲהִריֵא''ל.  ּדַ ְקדּוְמָי''ה,   ,
ם  ּלָ ּכֻ ָהֲאֵחִרים,  ְוָכל  ם,  ּלָ ּכֻ ַעל  ים  ְמֻמּנִ ָעה  ָהַאְרּבָ

יֶהם.  ְחּתֵ ים ּתַ  ְמֻמּנִ

  

יָמא ֵהיָכָלא ְרִבי .696 ַקּיְ א ֵהיָכָלא ּדְ ָעָאה. ֵהיָכָלא ּדָ
ּוְתֵרין  ָלִתין  ּתְ ֵליּה  ָסֲחִרין  א,  ּדָ ֵהיָכָלא  ַיִתיר.  ְנִהירּו  ּבִ
חֹות   ְמָמָנן ּתְ ִאין, ְוָחֵמׁש ֵמָאה ֶאֶלף ַאֲחָרִנין ּדִ ְיֵתדֹות ִעּלָ

הּו, וְ  ּלְ ִאין ַעל ּכֻ ע ַאֲחָרִנין, ִעּלָ ין. ְוַאְרּבַ הּו ְיֵתדִאּלֵ ֹות  ֻכּלְ
ַחְסִדיָהֵא''ל.   ִאיּנּון:  ע  ַאְרּבַ ין  ִאּלֵ א.  ּדָ ֵהיָכָלא  ּדְ

''הּ  קסדי''ה) ָקִסיִרּיָ ין (נ''א  ִאּלֵ ֲהִריֵא''ל.  ּדַ ''ּה.  ְקדּוְמּיָ  .
ְמָמָנן  הּו  ּלְ ּכֻ ַאֲחָרִנין,  הּו  ְוֻכּלְ הּו,  ּלְ ּכֻ ַעל  ְמָמָנן  ע  ַאְרּבַ

חֹוַתְייהּו.   ּתְ
ְיֵדי   .697 נֹוָדע  ְוַעל  ה  עֹוָלם,  ֵאּלֶ ּבָ ַלֲעׂשֹות  ין  ַהּדִ

תּוב, ּכָ ֵאּלּו  ד)  ְוַעל  ים   (דניאל  ְקדֹוׁשִ ּוַמֲאַמר 
ל אֹוָתם ַהֲחָילֹות   ִאים ּכָ לּו ּבָ ָעה ַהּלָ ֵאָלה. ְלַאְרּבָ ׁשְ
עֹוָלם.   ין ּבָ ֹאל ֵאיְך ִנְגַזר ַהּדִ ין ִלׁשְ ים ַעל ַהּדִ ֻמּנִ ּמְ ׁשֶ

ּלֹ  ׁשֶ יִנים  ַהּדִ אֹוָתם  ל  בִּ ּכָ נּו  ִנּתְ ְלִקיּּום א  ְפָתִקים 
ְך   ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ֹאל,  ִלׁשְ ִאים  ּבָ ם  ּלָ ּכֻ ן  ּכֵ ְוַעל  ָהעֹוָלם, 

ים ַעל ֶזה. ם ְמֻמּנִ ּלָ  ּכֻ

  

ָעְלָמא,  .697 ד ּבְ יָנא ְלֶמְעּבַ ין, ִאְתְיַדע ּדִ ִאּלֵ ְוַעל ְיָדא ּדְ
ִתיב ין ּכְ א.   (דניאל ד) ְוַעל ִאּלֵ ֵאְלּתָ ין ׁשְ יׁשִ ּוֵמַאַמר ַקּדִ

ַעל   ְלָהִני ְמָמָנן  י  ּדִ יִלין,  ַחּיָ ִאיּנּון  ל  ּכָ ַאְתָיין  ע,  ַאְרּבַ
ָעְלָמא יָנא ּבְ ֲאָלא ֵהיְך ִאְתְגַזר ּדִ יָנא, ְלׁשָ ל ִאיּנּון ּדִ . ּכָ

ָעְלָמא, ְוַעל  ִפְתִקין, ְלִקּיּוָמא ּדְ ָלא ִאְתְייִהיבּו ּבְ יִנין ּדְ ּדִ
ךְ  ּוְבִגין ּכַ ֲאָלא.  הּו ַאְתָיין ְלׁשָ ּלְ ּכֻ א  הּו ְמָמָנן ַעל   ּדָ ּלְ ּכֻ

א.   ּדָ
ים  .698 ַנִים ָהֲאֵחִרים ֵהם ְמֻמּנִ ים ּוׁשְ לֹׁשִ אֹוָתם ׁשְ

עֹוְסִקים ׁשֶ אֹוָתם  ל  ּכָ ְולֹא   ַעל  ִמיד,  ּתָ ּתֹוָרה  ּבַ
ם  ּלָ ּכֻ ָהֲאֵחִרים  ְוֵאּלּו  ְיָלה.  ּוַבּלַ יֹּום  ּבַ פֹוְסִקים 

קּ  ל אֹוָתם ׁשֶ ּכָ ים ַעל  ְמֻמּנִ יֶהם, ֵהם  ְחּתֵ ּתַ ֹוְבִעים  ׁשֶ
ים,  ְמֻמּנִ ם  ּלָ ּכֻ ֵהם  ֶזה  ְוַעל  ַלּתֹוָרה.  ְידּוִעים  ים  ְזַמּנִ

אֹוָתם   ל  ּכָ ֶאת  ם,  ּלָ ּכֻ ֶאת  יְָּכלּו  ּוְלַהֲעִניׁש  ׁשֶ
ִלים. ּדְ ּתַ ּתֹוָרה ְולֹא ִמׁשְ ל ּבַ ּדֵ ּתַ  ְלִהׁשְ

  

ל   .698 ּכָ ַעל  ְמָמָנן  ִאיּנּון  ַאֲחָרִנין,  ּוְתֵרין  ָלִתין  ּתְ ִאיּנּון 
יָמָמא ִאינּ  ּבִ ְסֵקי  ּפַ ְוָלא  ִדיר,  ּתָ אֹוַרְייָתא  ּבְ ָלָעאן  ּדְ ּון 

ְתחֹותַ  הּו ּדִ ּלְ ין ַאֲחָרִנין ּכֻ ְייהּו, ִאיּנּון ְמָמָנן ּוְבֵליְלָיא, ְוִאּלֵ
ְוַעל  ְלאֹוַרְייָתא.  ְיִדיָעאן  ִזְמִנין  ַקְבִעין  ּדְ ִאיּנּון  ל  ּכָ ַעל 

ּוְלַאְענְ  הּו,  ּלְ ּכֻ ְמָמָנן  ִאיּנּון  א  ִאיּנּון ּדָ ְלָכל  הּו,  ּלְ ּכֻ א  ׁשָ
ְדֵלי.  ּתַ אֹוַרְייָתא, ְוָלא ִמׁשְ ְדָלא ּבְ ּתַ ַיְכֵלי ְלִאׁשְ  ּדְ

ַהֲחִמי .699 עֹוְמִדים ַהֵהיָכל  ַהזֶּה  ֵהיָכל  ּבַ י.  ׁשִ
ּבֹון   ֶחׁשְ ּכְ ים,  ְמֻמּנִ ה  ָ ַוֲחִמׁשּ ים  ִ ׁשּ ְוׁשִ ֵמאֹות  לֹׁש  ׁשְ

ָעה   ָנה. ּוֵמֲעֵליֶהם ַאְרּבָ ָ ַעּמּוִדים ֶעְליֹוִנים ְימֹות ַהׁשּ
ַסְרִטיָהֵא''ל,   יָהֵא''ל,  ְקָרׁשִ ֵהם:  ה  ְוֵאּלֶ ם.  ּלָ ּכֻ ַעל 

  
ַלת   .699 יּה ּתְ א, ַקְייִמין ּבֵ ָאה. ֵהיָכָלא ּדָ ֵהיָכָלא ֲחִמיׁשָ

ין ְוָחֵמׁש  ּתִ א   ֵמָאה ְוׁשִ א. ְוֵעיּלָ ּתָ ָבן ְיֵמי ׁשַ חּוׁשְ ְמָמָנן, ּכְ
ִאינּ  ין  ְוִאּלֵ הּו.  ּלְ ּכֻ ַעל  ִאין  ִעּלָ ַסְמִכין  ע  ַאְרּבַ ְייהּו  ּון: ִמּנַ
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ְוֵאלּ  ַקְדִמיֵא''ל.  ל ֲעִסיִריָּ''ה,  ׁשֶ ְיֵתדֹות  ִנְקָרִאים  ּו 
 ַהֵהיָכל ַהזֶּה. 

ין  ''ה. ַקְדִמיֵא''ל. ְוִאּלֵ יָהֵא''ל. ַסְרִטיָהֵא''ל. ֲעִסיִרּיָ ְקָרׁשִ
א.  ֵהיָכָלא ּדָ  ִאְקרּון ְיֵתדֹות ּדְ

לְ  .700 ִהְתַמּנּו  ָהעֹוָלםֵאּלּו  ֶאת  ַח  , (ֵאּלּו) ַבּדֵ
ת. ְוִהיא  ּבָ ת ְלֶעֶרב ׁשַ ּבָ ָמה נֹוֶסֶפת ֵמֶעֶרב ׁשַ ׁשָ ּנְ ׁשֶ ּכְ

ִהיא   ׁשֶ ּכְ ּה, יֹוֵצאת.  ִעּמָ ה  ֵאּלֶ יֹוְצִאים  יֹוֵצאת, 
ְוָכל  ְיִגיָעה  ְוָכל  ַעְצבּות  ל  ּכָ ָרֵאל  ׂשְ ִמיִּ ּוַמֲעִביִרים 

ל הָ  ְוָכל ָהֹרֶגז ׁשֶ ֶפׁש  ַהּנֶ ה ֵהם  ְמִרירּות  ְוֵאּלֶ עֹוָלם, 
ֵחי ָהעֹוָלם.  ּמְ  ְמׂשַ

  

ָעְלָמא .700 ְלַבְדָחא  ִאְתְמנּון  ין  ד  (אלין) ִאּלֵ ּכַ  .
ִאתֹוְס  ְמָתא  ְוִאיִהי ִנׁשְ ת.  ּבָ ׁשַ ְלֶעֶרב  ת  ּבָ ׁשַ ֵמֶעֶרב  ָפת 

ּוְמַעְבֵרי  ּה,  ִעּמָ ין  ִאּלֵ ָנְפִקין  ַנְפַקת,  ִאיִהי  ד  ּכַ ַנְפַקת, 
ל ֲעִציב ָרֵאל ּכָ א, ִמִיׂשְ ַנְפׁשָ ּו, ְוָכל ְיִגיָעא, ְוָכל ְמִרירּו ּדְ

ִדיֵחי ָעְלָמא. ין ִאיּנּון ּבְ ָעְלָמא, ְוִאּלֵ  ְוָכל רּוְגָזא ּדְ
ם  .701 ּלָ לּו, ּכֻ ָעה ַהּלָ ה ֵמָהַאְרּבָ ַמּטָ ּלְ ל אֹוָתם ׁשֶ ּכָ

ין ּוֵמאֹוָתם  ֲעֵלי ַהּדִ ין ֵמאֹוָתם ּבַ ִהְתַמּנּו ְלַהֲעִביר ּדִ
ּטֹוְרִדים   ין.  ׁשֶ ַהּדִ ֵמֶהם ֶאת  יֲַּעלּו  ׁשֶ יִהּנֹם  ּגֵ ּבַ אֹוָתם 

ְמחָ  ׂשִ ן עֹוְמדֹות ּבְ ּלָ לּו, ּכֻ ל ַהְיֵתדֹות ַהּלָ ן ּכָ ה  ְוַעל ּכֵ
עֹוְמִדים   ַהֵהיָכלֹות  ְוָכל  ְמָחה,  ִ ִמׂשּ ְויֹוְצאֹות 

ֵאר. ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ר ְלַמְעָלה, ּכְ  ְלִהְתַעּטֵ

  

א ֵמאִ  .701 ְלַתּתָ ל ִאיּנּון ּדִ הּו ִאְתָמנּון ּכָ ּלְ ָעה, ּכֻ ין ַאְרּבָ ּלֵ
ַטְרֵדי  ִדיָנא, ּוֵמִאיּנּון ּדְ יָנא, ֵמִאיּנּון ָמאֵרי ּדְ ָרא ּדִ ְלַאְעּבְ

ין לוֹ  ל ִאּלֵ א, ּכָ ְייהּו. ְוַעל ּדָ יָנא ִמּנַ יַסְלקּון ּדִ ם, ּדִ ֵגיִהּנָ ן ּבְ
ְוכֻ  ַנְפֵקי,  ּוֵמֶחְדָוה  ֶחְדָוה,  ּבְ ַקְייֵמי  הּו  ּלְ ּכֻ הּו ְיֵתדֹות  ּלְ
ַמר. ִאּתְ ָמה ּדְ א. ּכְ  ֵהיָכִלין ַקְייֵמי ְלִאְתַעְטָרא ְלֵעיּלָ

עֹוֵמד   .702 ׁשֶ ֵהיָכל  ַהזֶּה  ַהֵהיָכל  י.  ִ ׁשּ ִ ַהׁשּ ַהֵהיָכל 
ֵמָאה ֲאֵחִרים  ֶזה  ּבָ ְחּתֹוִנים.  ַהּתַ ַהֵהיָכלֹות  ל  ּכָ ַעל 
אֹוָתם  ּכְ ְיֵתדֹות  ְקָרִאים  ּנִ ׁשֶ חּוץ,  ּבַ עֹוְמִדים  ׁשֶ

ים. ְוֵהם ֵמָאה ְלַצד ָיִמין, ּוֵמָאה ֲאֵחִרים ְלַצד ָהֲאֵחִר 
ֹמאל.   ׂשְ

  

יָמא  .702 ַקּיְ א, ֵהיָכָלא ּדְ ִתיָתָאה. ֵהיָכָלא ּדָ ֵהיָכָלא ׁשְ
יָמאן  ַקּיְ ַהאי, ֵמָאה ַאֲחָרִנין ּדְ ָתִאין. ּבְ ל ֵהיָכִלין ּתַ ַעל ּכָ

ְוִאי ַאֲחָרִנין.  ִאיּנּון  ּכְ ְיֵתדֹות  ִאְקרּון  ּדְ ֵמָאה ְלַבר,  ּנּון 
ָמאָלא.  ִלְסַטר ְיִמיָנא, ּוֵמָאה ַאֲחָרִנין ִלְסַטר ׂשְ

ים   .703 ֵני ְמֻמּנִ ים ֶעְליֹוִנים ְלַצד ָיִמין, ּוׁשְ ֵני ְמֻמּנִ ׁשְ
ל ַהיִָּמין ֵהם  ֹמאל. ֵאּלּו ׁשֶ ֲאֵחִרים ֶעְליֹוִנים ְלַצד ׂשְ
ֹמאל   ְ ַהׂשּ ל  ׁשֶ ְוֵאּלּו  ַמְעָיהֵא''ל.  ׁשְ יֵא''ל,  ַמְלּכִ

ה ֵהם ְיֵתדֹות  נִ  ְקָרִאים ִמַסְרָסִניָּ''ה, ַצְפָצִפיָּ''ה. ֵאּלֶ
ֹמאל. ֶעְליוֹ  ְ  נֹות, ִמיִָּמין ּוִמׂשּ

  

ְמָמָנן  .703 ּוְתֵרין  ְיִמיָנא,  ִלְסַטר  ִאין  ִעּלָ ְמָמָנן  ֵרין  ּתְ
ִאיּנּון:  יִמיָנא  ּדִ ין  ִאּלֵ ָמאָלא.  ׂשְ ִלְסַטר  ִאין  ִעּלָ ַאֲחָרִנין 

ׁשְ  יֵא''ל.  ִאְקרּון ַמְלּכִ ָמאָלא,  ׂשְ ּדִ ין  ְוִאּלֵ ַמְעָיהֵא''ל. 
ַצפְ  ''ּה.  ִאין,  ִמַסְרָסִנּיָ ִעּלָ ְיֵתדֹות  ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ ''ּה.  ָצִפּיָ

ָמאָלא.  ְ  ִמיִמיָנא ּוִמׂשּ
עֹוָלם.  .704 ּבָ ִנים  ּוְמזֻּמָ עֹוְמִדים  ׁשֶ ֵהם  ה  ְוֵאּלֶ

לְ  יק  ַצּדִ ל  ׁשֶ ְזַמּנֹו  יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ְזַמן  אֹותֹו  ק  ּבְ ּלֵ ִהְסּתַ
ֵאּלּו   ָהַאֵחר,  ד  ַלּצַ ְרׁשּות  ָנה  ְוִנּתְ ֵמָהעֹוָלם 

ֵצא ָהַאְר  ּתֵ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ם  ְלׁשָ ן  ּמֵ ְלִהְזּדַ עֹוְמִדים  ָעה  ּבָ
ל  ׁשֶ ִליָטתֹו  ׁשְ ּבִ ִתְצַטֵער  ְולֹא  יָקה,  ְנׁשִ ּבִ ָמתֹו  ִנׁשְ
ַהזֶּה   עֹוָלם  ּבָ יִקים  ּדִ ַהּצַ ֵריֶהם  ַאׁשְ ָהַאֵחר.  ד  ַהּצַ

ֶאת    ּוָבעֹוָלם ֲעֵליֶהם  ים  ַמְקּדִ ִרּבֹוָנם  ׁשֶ א,  ַהּבָ
שְׁ  ִלְהיֹות  ִליָטָתם,  ּוָבעֹוָלם ׁשְ ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ מּוִרים 

א.  ַהּבָ

  

ַההּוא ִזְמָנא,  .704 ָעְלָמא. ּבְ ין ִאיּנּון ַקְייֵמי ּוְזִמיִנין ּבְ ְוִאּלֵ
ָקא ֵמָעְלָמא, ְוִאְתיְ  ּלְ יָקא ָמָטא ִזְמֵניּה ְלִאְסּתַ ַצּדִ יִהיב ּדְ

ע ַקְייֵמי ְלִאְתַעְתָד  ין ַאְרּבַ א  ְרׁשּו ְלִסְטָרא ַאֲחָרא. ִאּלֵ
ְצַטֵער   ּתִ ְוָלא  יָקה,  ְנׁשִ ּבִ ָמֵתיּה  ִנׁשְ ִתפּוק  ּדְ ִגין  ּבְ ן,  ּמָ ּתַ
יא   ַצִדיַקּיָ ִאיּנּון  ִאין  ַזּכָ ַאֲחָרא.  ִסְטָרא  ּדְ ׁשּוְלָטנּו  ּבְ

ָמא ּדְ ָאֵתי.  ּדְ ּוְבָעְלָמא  ין,  ּדֵ ָעְלָמא  ַאְקִדים ּבְ ֵריהֹון 
ָעלְ  ּבְ ְנִטיָרן  ְלֶמֱהִוי  ׁשּוְלָטֵניהֹון,  ין, ָעַלְייהּו  ּדֵ ָמא 

ָאֵתי.   ּוְבָעְלָמא ּדְ
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ְוָכל   .705 ַהּסֹודֹות  ל  ּכָ ַמְתִחיִלים  ַהזֶּה  ֵמַהֵהיָכל 
ֵדי   ּכְ ר,  ְלִהְתַחּבֵ ְחּתֹונֹות  ְוַהּתַ ָהֶעְליֹונֹות  ָרגֹות  ַהּדְ

ַמְעָלה   ַהּכֹל,  ֵצא  ּמָ יִּ ִלְהיֹות  ׁשֶ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ה  ּוַמּטָ
ְלַיֵחד   ְוִחּבּור ֶאָחד,  דֹוׁש  ַהּכֹל ֶאָחד  ם ַהּקָ ֵ ֶאת ַהׁשּ

ָהֶעְליֹון  ַפע  ֶ ַהׁשּ יִָּאיר  ׁשֶ ם  ּלֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ ָראּוי,  ּכָ
ְחּתֹון ּתַ ַּבַּתְחּתֹון) ּבַ ֶעְליֹון  אֹורֹות  ְואֹור  (ְלַהְׁשִּפיַע 

ֶאָחד, ּכְ אֹורֹות  ֻּכָּלם    (ּוְמִאיִרים  ַהּמְ ַהְּמאֹורֹות 
ּלֹא ָיזּוזּו ֶזה ִמזֶּה, ְוָאז ׁשוֹ  ְּכֶאָחד) ְך ַמה ׁשֶ ֵפַע ְוִנְמׁשָ

ֵדי  ּכְ ה,  ּלָ ִהְתּגַ ְולֹא  נֹוַדע  ּלֹא  ׁשֶ ְך,  ְמׁשָ ּנִ ֶ ׁשּ
ְתָקֵרב יִּ ִלְהיֹות   (ֶׁשִּיְתַקֵּדׁש) ׁשֶ ֶזה  ִעם  ֶזה  ְוִיְתַיֵחד 

ָראּוי. ֵלם ּכָ ִיחּוד ׁשָ  ַהּכֹל ּבְ

  

ִאין  .705 ְרִגין ִעּלָ ל ָרִזין, ְוָכל ּדַ ָראן ּכָ א, ׁשָ ֵמֵהיָכָלא ּדָ
א ְוַתָתא  ְוַתתָ  א ֵעיּלָ ַכח ּכֹּלָ ּתְ ִיׁשְ ִגין ּדְ ָרא. ּבְ ִאין, ְלִאְתַחּבְ

א ַחד, ְוִחּבּוָרא ַחד, ְלִאְתַייֲחָדא   ִלימּו, ְלֶמהֵוי ּכֹּלָ ׁשְ ּבִ
ְלמָ  ּתַ ּוְלִאׁשְ ֵיאֹות,  ְדָקא  ּכְ א  ַקִדיׁשָ ָמא  ְלַאְנָהָרא ׁשְ א, 

ַתָתָאה, ּבְ ָאה  ִעּלָ עלאה   ְנִגידּו  נהירי  לנגדא  (נ''א 

ָחד, תתא)ל ּכְ בּוִציִנין  ּדְ כולהו   ּוְנִהירּו  בוצינין  ונהרי  (נ''א 

ְך  כחדא) ְוִאְתְמׁשַ ָנִגיד  ּוְכֵדין  א.  ּדָ ִמן  א  ּדָ ְעֵדי  ּתַ ָלא  ּדְ
ִאְתַגְלָיי ְוָלא  ִאְתְיַדע  ָלא  ּדְ ְך,  ִאְתְמׁשָ ּדְ ִגין  ַמאן  ּבְ א, 

ִיְתָקֵרב דיתקדש) ּדְ ע''ב) (נ''א  רנ''ו  ּדָ  (דף  א  ְוִיְתַייֵחד 
ְדָקא ֵיאֹות.  ִלים ּכְ ִיחּוָדא ׁשְ א ּבְ א, ְלֶמֱהֵוי ּכֹּלָ  ִעם ּדָ

סֹודֹות ִרּבֹונֹו   .706 יֹּוֵדַע ּבְ ל ִמי ׁשֶ ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ ַאׁשְ
ֲהֵרי ֵהם אֹוְכִלים ֶחְלָקם   ָראּוי, ׁשֶ ירֹו ּכָ עֹוָלם ְלַהּכִ ּבָ
תּוב, ּכָ זֶה  ְוַעל  א.  ַהּבָ ּוָבעֹוָלם  (ישעיה   ַהזֶּה 

יִקים ִהנֵּ  סה) ּדִ ַהּצַ ֵרי  ַאׁשְ יֹאֵכלּו.  ֲעָבַדי  ה 
ֵהם   ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ְוֵלילֹות,  ָיִמים  ּתֹוָרה  ּבַ ִלים  ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ
רּוְך הּוא ְויֹוְדִעים ְלַיֵחד   דֹוׁש ּבָ ְרֵכי ַהּקָ יֹוְדִעים ֶאת ּדַ

חּוד יֹּוֵדַע ְלַיֵחד ֶאת   ַהיִּ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ָראּוי. ׁשֶ דֹוׁש ּכָ ַהּקָ
ַהקָּ  ם  ֵ עֹוָלם ַהׁשּ ּבָ ָריו  ַאׁשְ ָראּוי,  ּכָ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ דֹוׁש 

א.  ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ

  

ָמאֵריּה,  .706 ּדְ ָרִזין  ּבְ ָיַדע  ּדְ ַמאן  חּוָלֵקיּה,  ָאה  ַזּכָ
ּדְ  ֵיאֹות.  ְדָקא  ּכְ ֵליּה  מֹוְדָעא  ּתְ ַאְכִלין ְלִאׁשְ ִאיּנּון  ָהא 

א   ּדָ ַעל  ָאֵתי.  ּדְ ּוְבָעְלָמא  ין,  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ חּוָלֵקיהֹון 
ִתיב סה) ּכְ ִאיּנּון  (ישעיה  ִאין  ַזּכָ יֹאֵכלּו.  ֲעָבַדי  ה  ִהּנֵ
ִגין  ַצִדיַק  ּבְ ְוֵליֵלי.  ְיָמָמא  אֹוַרְייָתא  ּבְ ְדֵלי  ּתַ ִמׁשְ ּדְ יא  ּיָ

ְדקּוְד  אֹוְרחֹוי  ַיְדֵעי  ִאיּנּון  ְוַיְדֵעי ּדְ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  ׁשָ
ָיַדע  ּדְ ָכל  ּדְ ֵיאֹות,  ְדָקא  ּכְ א  יׁשָ ַקּדִ ִיחּוָדא  ְלַיֲחָדא 

ַזכָּ  ֲחֵזי,  ְדָקא  ּכַ ִלימּו  ׁשְ ּבִ א  יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ ָאה ְלַיֲחָדא 
ָאֵתי.  ין, ּוְבָעְלָמא ּדְ ָעְלָמא ּדֵ  ִאיהּו ּבְ

כָּ  .707 לּו  ַהּלָ ַהֵהיָכלֹות  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ר  ׁשֶ אן  ַהּקֶ
ִרים, רּוַח   ִנְקׁשָ ָהֱאמּוָנה,  ָּכל  ֶׁשל  ֶקֶׁשר  (ַיֲעֹקב 

ֶׁשעֹוֶמֶדת ְּכֶנֶגד רּוַח ֶׁשִהיא ְלַמָּטה, ְוזֹו ָהרּוַח ֶׁשִהיא  
ְּכֶנֶגד ֶעְליֹוָנה ֶׁשָּכל ָהרּוחֹות    ְלַמְעָלה עֹוֶמֶדת  רּוַח 

עֹוְמדֹות ָּבּה. ֶזהּו ַיֲעֹקב ֶׁשהּוא רּוַח ֶאְמָצִעית ֶׁשל  
ְּבאֹוָתן    ָּכל ַהִּׁשִּׁשי  ַהֵהיָכל  לֹוֵקַח  ְוהּוא  ָהרּוחֹות, 

(שיר   ְנִׁשיקֹות ֶׁשל ְּדֵבקּות רּוַח ְּברּוַח, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר
א)  ִמְּנִׁשי  השירים  ְנִׁשיָקה  ִיָּׁשֵקִני  ְוָכל  ִּפיהּו.  קֹות 

הּוא   ִהיא) ַיֲעֹקב  ָהֱאמּוָנה.  ָּכל  ֶׁשל  ַהֶּקֶׁשר  (ָּכאן 
ֶאְמָצעִ  ֶאת  רּוַח  נֹוֵטל  הּוא  ָהרּוחֹות,  ָּכל  ֶׁשל  ית 

ַהְּנִׁשיקֹות) ְּבאֹוָתן  ַהֶּזה  ַהִּׁשִּׁשי  ֵבק  ַהֵהיָכל  ְלִהּדָ
שִׁ  ּוַבּנְ ֶעְליֹון.  ּבָ ְחּתֹון  ַהּתַ רּוַח,  ּבְ לּו  רּוַח  ַהּלָ יקֹות 

ַמְעָלה.   ּלְ רּוַח ׁשֶ ֵבק ּבָ ה ְלִהּדָ ַמּטָ ּלְ ה ָהרּוַח ׁשֶ ִמְתַעּלָ
קוֹ  ְדּבָ ּנִ ָהֶעְליֹוָנה ּוְכׁשֶ ָהרּוַח  ָאז  רּוַח,  ּבְ רּוַח  ת 

ל ָהֶאְמַצע. ְוֶטֶרם  ֶרת ׁשֹוָרה ַעל ָהרּוַח ַהזֹּו ׁשֶ ְסּתֶ ַהּנִ
רּוַח, הָ  ּבְ רּוַח  ֵבק  ְלִהּדָ ְתעֹוֶרֶרת  ּמִ ָהֶעְליֹוָנה  ׁשֶ רּוַח 

ל ָהֶאְמַצע.  (זֹו) ֵאיָנּה ׁשֹוָרה ַעל  ָהרּוַח ׁשֶ

  

הֵ  .707 ָהֵני  ָכל  ּדְ ּוָרא  ָהָכא ִקׁשּ יָכִלין, 
ָרן. ְ (יעקב קשירו דכל מהימנותא רוח דקיימא   ִמְתַקׁשּ

לקבלא רוח דאיהו לתתא והאי רוחא דאיהו לעילא 
קיימא לקבלא רוח עילאה דכל רוחין קיימין ביה דא 
ואיהו   רוחין  דכל  אמצעיתא  רוח  דאיהו  יעקב  איהו 
נטיל האי היכלא שתיתאה באינון נשיקין לאתדבקא  

 ישקני  (שיר השירים א) מה דאת אמררוחא ברוחא כ
איהו נשיקה  וכל  פיהו,  קשירו   מנשיקות  הכא  (ס''א 

דכל מהימנותא יעקב דאיהו רוח אמצעיתא דכל רוחין  
באינון   שתיתאה  היכלא  האי  נטיל  איהו 

ָאה.  )נשיקין) ִעּלָ ָתָאה ּבְ רּוָחא, ּתַ ָקא רּוָחא ּבְ ּבְ ְלִאְתּדַ
ק  ּלַ ִאְסּתָ יִקין  ְנׁשִ ין  בְּ   ּוְבִאּלֵ ְלִאְתּדַ ְלַתָתא  ּדִ ָקא  רּוָחא 

ֵדין  רּוָחא, ּכְ ָקן רּוָחא ּבְ ּבְ א. ְוַכד ִמְתּדַ ְלֵעיּלָ רּוָחא ּדִ ּבְ
רּוָחא  ַהאי  ַעל  ֲאִרי  ׁשָ ְסִתיָמָאה  ָאה  ִעּלָ רּוָחא 
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רּוָחא  ָקא  ּבְ ְלִאְתּדַ ַאְתַער  ָלא  ְוַעד  ֶאְמָצִעיָתא.  ּדְ
ְרָיא   ׁשַ ָלא  ָאה.  ִעּלָ רּוָחא  רּוָחא,  רּוָחא  (ההיא) ַעלּבְ

ֶאְמָצִעיתָ   א. ּדְ
רּוַח, ָאז ׁשֹורֹות  .708 ּנֱֶאָחזֹות רּוַח ּבְ ׁשֶ ְוסֹוד ֶזה, ּכְ

ָאר ָהֵאיָבִרים   ר, ּוִמְתעֹוְרִרים ׁשְ יקֹות ְלִהְתַחּבֵ ׁשִ ַהּנְ
ָהֵאיָבִרים  ְוָאז  זֹו.  ּבְ ֶקת  ּבֶ ִמְתּדַ זֹו  ְורּוַח  ְתׁשּוָקה,  ּבִ

ֵאלֶּ  ִמְתעֹוְרִרים  ם  ּלָ ֵאיָבר ּכֻ ר  ׁשֵ ְלִהּקָ ה,  ֵאּלֶ ּבְ  ה 
ֵאיָבר.  ּבְ

  

ֵדין  .708 ּכְ רּוָחא,  ּבְ רּוָחא  ִאְתֲאִחיד  ד  ּכַ א,  ּדָ ְוָרָזא 
ְייִפין   ׁשַ ַאר  ׁשְ ּוִמְתָעִרין  ָרא  ְלִאְתַחּבְ יִקין  ְנׁשִ ָראן  ׁשָ
ּוְכֵדין,  ָדא.  ּבְ ָקא  ּבְ ִמְתּדַ א  ּדָ ְורּוָחא  ִתיאּוְבָתא,  ּבְ

הּו ִמ  ּלְ ְייִפין ּכֻ ין, ְלאִ ׁשַ ִאּלֵ ין ּבְ ְייָפא ְתָעֵרי ִאּלֵ ָרא ׁשַ ְ ְתַקׁשּ
ְייֵפיּה. ׁשַ  ּבְ

ָהֵאיָבִרים   .709 ְמעֹוֵרר?  ִמי  ּתֹאַמר,  ְוִאם 
ָהֵאיָבִרים   ָהֶעְליֹוִנים?  ָהֵאיָבִרים  אֹו  ְחּתֹוִנים  ַהּתַ
ִמי  ָלֶעְליֹוִנים.  ִמיד  ּתָ ִמְתעֹוְרִרים  ְחּתֹוִנים  ַהּתַ

ּתָ  ָכה,  ֲחׁשֵ ּבַ הּוא  אֹור. ׁשֶ ּבְ ִלְהיֹות  ִמיד  ּתָ ֵאב 
ִמיד  ּתָ ִמְתעֹוֶרֶרת  ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ חָֹרה  ׁשְ ְלֶהֶבת  ׁשַ
ּה  ּבָ ֵבק  ְלִהּדָ ֵדי  ּכְ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ְלָבָנה  ְלֶהֶבת  ְלׁשַ

יָה, ְוסֹוד ֶזה   ְחּתֶ רֹות ּתַ ֱאלִֹהים  (תהלים פג) -ְוִלׁשְ
קֹט ֵאל.  ׁשְ ֱחַרׁש ְוַאל ּתִ ִמי ָלְך ַאל ּתֶ  ַאל ּדֳ

  

ַאְתַער .709 ַמאן  יָמא,  ּתֵ ְייֵפי   ְוִאי  ׁשַ אֹו  ָתֵאי,  ּתַ ְייֵפי  ׁשַ
ַמאן  ֵאי,  ִעּלָ י  ְלַגּבֵ ִדיר  ּתָ ִמְתָעֵרי  ָתֵאי  ּתַ ְייֵפי  ׁשַ ֵאי.  ִעּלָ
ְנהֹוָרא.  ּבִ ְלֶמֱהֵוי  ִדיר  ּתָ ִאיב  ּתָ ֲחׁשֹוָכא,  ּבַ ִאיהּו  ּדְ
ִדיר  ּתָ ַאְתַער  ְלַתָתא,  ּדִ אּוָכָמא  ְלהֹוָבא  ׁשַ

ְלהֹובָ  (בראשית נ''א ע''א) יְלַגבֵּ  א, ׁשַ ְלֵעיּלָ וָרא ּדִ א ִחּוָ
ְוָרָזא   חֹוֵתיּה,  ּתְ ֵרי  ּוְלִמׁשְ יּה,  ּבֵ ָקא  ּבְ ְלִאְתּדַ ִגין  ּבְ

א, חַרׁש  (תהלים פג א) ּדָ ִמי ָלְך ַאל ּתֶ ֱאלִהים ַאל ּדֳ
קֹוט ֵאל.  ׁשְ  ְוַאל ּתִ

י ַהזֶּ  .710 ִ ׁשּ ִ ַטל ַיֲעקֹב ֶאת ַהֵהיָכל ַהׁשּ ּנָ ׁשֶ ה, ָאז  ּכְ
ֵלם   ם ָקדֹוׁש ֶעְליֹון ׁשָ ַוה'. ְוִאם ּתֹאַמר,   -ִנְקָרא ְבׁשֵ

ל   ּכָ ְלמּו  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ּכְ א  ֶאּלָ ֵכן,  לֹא  ַהּכֹל?  ֵלמּות  ׁשְ
ם  ׁשֵ ּבְ ִנְקָרא  ַהּכֹל  ָאז  ה,  ֵאּלֶ ּבְ ה  ֵאּלֶ ַהֵהיָכלֹות 

ֵלם, ְיהָֹו''ה ֱאלֹ  ֵלם ֵמַהּכֹל. ְוֶטֶרם  ׁשָ ם ׁשָ ִהים. ְוֶזהּו ׁשֵ
הִ  לֹא ׁשֶ ֵהיָכלֹות,  ּבְ ֵהיָכלֹות  ֶזה,  ִעם  ֶזה  רּו  ְתַחּבְ

ֶאָחד   ּכְ ִרים  ְתַחּבְ ּמִ ּוְכׁשֶ ַהזֶּה.  ֵלם  ָ ַהׁשּ ם  ֵ ׁשּ ּבַ ִנְקָרא 
ה,  ּוַמּטָ ְעָלה  ִמּמַ ַהּכֹל  ם  ּלֵ ּתַ ִמׁשְ ָאז  ה,  ֵאּלֶ ּבְ ה  ֵאּלֶ

ְלַמְע  ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ַהּכֹל, ְואֹור  ַעל  ְוׁשֹוֶרה  יֹוֵרד  ָלה 
ַהּכֹ ר  ֶאָחדְוִנְקׁשָ ּכְ ְּכֶאָחד) ל  ַהֹּכל  ִלְהיֹות  (ִלְהיֹות 
 ַהּכֹל ֶאָחד. 

  

ֵדין  .710 ּכְ ִתיָתָאה,  ׁשְ ֵהיָכָלא  ַהאי  ַיֲעקֹב  ָנִטיל  ד  ּכַ
ע''א) ִאְקֵרי ֵליָמא,  (רי''ג  ׁשְ ָאה  ִעּלָ א  ַקִדיׁשָ ָמא  ׁשְ ּבִ

יָמא  ּתֵ ְוִאי  ד    ַוְיָי'.  ּכַ א  ֶאּלָ ָהִכי,  ָלאו  א.  כֹּלָ ּדְ ֵליָמא  ׁשְ
ִאְקֵרי ִאׁשְ  ֵדין  ּכְ ין,  ִאּלֵ ּבְ ין  ִאּלֵ ֵהיָכִלין  הּו  ּלְ ּכֻ ִלימּו  ּתְ

''ד ֱאלִהים. ְוָדא הּוא ִלים, ְידֹוָ ָמא ׁשְ ׁשְ א ּבִ (רנ''ח  ּכֹּלָ
ע''א) ע''ח  ְוַעד  ע''ב, בראשית  א.  ִמּכֹּלָ ִלים  ׁשְ ָמא  ׁשְ

רּו ּדָ  ֵהיָכִלין, ָלא ִאְקֵרי ָלא ִאְתַחּבְ א, ֵהיָכִלין ּבְ א ִעם ּדָ
ין  ִאּלֵ ֲחָדא  ּכַ ָרן  ִמְתַחּבְ ְוַכד  א.  ּדָ ֵליָמא  ׁשְ ָמא  ׁשְ ּבִ
ּוְנִהירּו  ְוַתָתא.  א  ֵמֵעיּלָ א  ּכֹּלָ ִלים  ּתְ ִאׁשְ ֵדין  ּכְ ין,  ִאּלֵ ּבְ
ר  ְוִאְתָקׁשַ א,  ּכֹּלָ ַעל  ְרָיא  ְוׁשַ א  ַנְחּתָ א,  ְלֵעיּלָ א  ֵעיּלָ ּדְ

א ַחד. ּכֹלָּ  ֲחָדא, ְלֶמֱהֵוי ּכֹּלָ  א ּכַ
הַ  .711 ָבר  ְוסֹוד  ים,    -ּדָ ָנׁשִ ע  ַאְרּבַ ָנַטל  ַיֲעקֹב 

ֶאת   ַאְרנּו  ּבֵ ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  תֹוכֹו.  ּבְ אֹוָתן  ְוָכַלל 
ֵני   ׁשְ ין  ּבֵ עֹוֵמד  הּוא  ׁשֶ ַאֵחר,  סֹוד  ּבְ ַהזֶּה  ָבר  ַהּדָ

יֲַּעקֹב ָנַטל  -עֹוָלמֹות. ְוסֹוד ַהּכֹל   ׁשֶ ֶאת ַהֵהיָכל   ּכְ
ְוכָ  ָנַטל  י,  ִ ׁשּ ׁשִ הּוא  ׁשֶ אֹוָתן ַהזֶּה,  ל  ּכָ תֹוכֹו  ּבְ ַלל 

  

ין, ְוָכִליל לֹון  .711 ע ָנׁשִ ה, ַיֲעקֹב ָנִטיל ַאְרּבַ ִמּלָ ְוָרָזא ּדְ
ּדְ  ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  ַגֵויּה.  ָרָזא  ּבְ ּבְ ה  ִמּלָ ְלַהאי  אֹוִקיְמָנא 

אִ  ּדְ יןַאֲחָרא,  ּבֵ יָמא  ַקּיְ ע''ב) יהּו  קנ''ג  ֵרין  (ויצא  ּתְ
ֵהיָכָלא,  ַהאי  ָנִטיל  ַיֲעקֹב  ד  ּכַ א,  כֹּלָ ּדְ ְוָרָזא  ָעְלִמין. 
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בּוִקים  ּדְ ם  ְוֻכּלָ ַמְלָאִכים,  ָעה  ַאְרּבָ ים,  ָנׁשִ ע  ַאְרּבַ
ָהרֹות,   ַהּנְ י  ָראׁשֵ ָעה  ַאְרּבָ ֵהם  ֵאּלּו  ַהזֶּה.  ֵהיָכל  ּבַ

תּוב ּכָ ֵרד ְוָהָיה ְלַאְרבָּ  (בראשית ב) ׁשֶ ם ִיּפָ ָ ָעה ּוִמׁשּ
ים, אֹוָתן   ָעה ָראׁשִ ים. ֵאּלּו ַאְרּבָ ים  ָראׁשִ ע ָנׁשִ ַאְרּבַ

ַטל ַיֲעקֹב, ּנָ ָנַטל  (ְּכמֹו ֶׁשָאַמְרנּו, ְולֹו ָצִרי�, ְוהּוא) ׁשֶ
 ַהֵהיָכל ַהזֶּה. 

ע   ל ִאיּנּון ַאְרּבַ יּה ּכָ ַגּוֵ ִתיָתָאה, ָנִטיל ְוָכִליל ּבְ ִאיהּו ׁשְ ּדְ
ַמלְ  ע  ַאְרּבַ ין,  א.  ָנׁשִ ּדָ ֵהיָכָלא  ּבְ ְבֵקי  ּדַ הּו  ְוֻכּלְ ָאִכין, 

ִאיּנּוןִאלֵּ  ע''א) ין  ַנֲהִרין,   (רנ''ד  י  ֵריׁשֵ ע  ַאְרּבַ
יב, ְכּתִ ב) ּדִ ָעה  (בראשית  ְלַאְרּבָ ְוָהָיה  ֵרד  ִיּפָ ם  ָ ּוִמׁשּ

ָנִטיל  ין  ָנׁשִ ע  ין, ִאיּנּון ַאְרּבַ ֵריׁשִ ע  ין ַאְרּבַ ים. ִאּלֵ ָראׁשִ
ַיֲעקֹב, ואיהו)(כדקאמ  לֹון  אצטריך  וליה  ָנִטיל  רן 
א.   ֵהיָכָלא ּדָ

הּוא ְלטֹוב,  .712 ׁשֶ ְוָאז ִנְקָרא ַהֵהיָכל ַהזֶּה ַוה', ּכְ
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  יג) ּכְ ִלְפֵניֶהם  (שמות  הֵֹלְך  ַוה' 

יח) יֹוָמם. ֲאִני   (בראשית  ה  ַהֲמַכּסֶ ָאָמר  ַוה' 
בֵּ  ֵהיַכל  ּבְ ִיְצָחק  ר  ִהְתַחּבֵ ּוְכׁשֶ ין ֵמַאְבָרָהם.  ַהּדִ ית 

ְקָרא ְזכּו''ת, ָאז ִנְקָרא ַהּכֹ  ּנִ ל ַוה', ְלַהֲעִניׁש ֶאת ׁשֶ
ּנֱֶאַמר, מֹו ׁשֶ ִעים, ּכְ ַוה' ִהְמִטיר ַעל   (שם יט) ָהְרׁשָ

ָראּוי. סֹוד ֶאָחד ּכָ  ְסדֹם ְוגֹו'. ְוַהּכֹל ּבְ

  

ְלָטב  .712 ִאיהּו  ד  ּכַ ַוְיָי',  ֵהיָכָלא  ַהאי  ִאְקֵרי  ּוְכֵדין 
ְד  ָמה  ָאֵמרּכְ יג) ַאּתְ  ִלְפֵניֶהם  (שמות  הֹוֵלְך  ַוְיָי 

יח) ֹוָמם.י ֲאִני  (בראשית  ה  ַהְמַכּסֶ ָאָמר  ַוְיָי' 
יָנא,  ֵבי ּדִ ֵהיָכָלא ּדְ ר ִיְצָחק, ּבְ ֵמַאְבָרָהם. ְוַכד ִאְתֲחּבָ
א   ְלַאְעְנׁשָ ַוְיָי',  א  ּכֹּלָ ִאְקֵרי  ֵדין  ּכְ ְזכּוָת''א,  ִאְקֵרי  ּדְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר א, ּכְ יַבּיָ ַוְיָי' ִהְמִטיר  (בראשית יט) ְלַחּיָ
ְדָקא יֵ ַעל  ָרָזא ֲחָדא ּכְ א ּבְ  אֹות. ְסדֹום ְוגֹו', ְוכֹּלָ

ַהּכֹל  .713 ָאז  ַהזֶּה,  ַהֵהיָכל  ָנַטל ֶאת  יֲַּעקֹב  ּוְכׁשֶ
לֹום, ּוְבַהִּגיַע   (אסתר ב)  -(ְוִסיָמְנ�   ִנְקָרא ָרצֹון ׁשָ

ֶאְסֵּתר) ָוָהְלָאה  ּתֹור  אן  ּוִמּכָ ָרצֹון.  ֵעת  ְוזֹוִהי 
ַהֵהיָכלוֹ  ֵאּלּו ַמְתִחיִלים  ר  ׁשֵ ּוְלִהּקָ ר  ְלִהְתַחּבֵ ת 

ִמְזָרִחית.  רֹוִמית  ּדְ ִנינּו  ָ ׁשּ ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  ֵאּלּו.  ּבְ
ֵבקּות   ּדְ רּוַח,  ּבְ רּוַח  הּוא  אן  ּכָ ֶאָחד.  ּכְ הּוא  ְוַהּכֹל 

 ַאַחת.

  

א ְוַכד ַיֲעקֹב ָנִטי .713 ֵדין ִאְקֵרי ּכֹּלָ א, ּכְ ל ֵהיָכָלא ּדָ
לֹום. ׁשָ ב) יך(וסימנ ָרצֹון  תור  (אסתר  ובהגיע 

ָראן   אסתר) ׁשָ ּוְלָהְלָאה,  אן  ּוִמּכָ ָרצֹון.  ֵעת  ְוָדא הּוא 
ין. ְוַאף ַעל  ִאּלֵ ין ּבְ ָרא ִאּלֵ ְ ָרא ּוְלִאְתַקׁשּ ֵהיָכִלין ְלִאְתַחּבְ

ָתֵניָנן ב ּדְ א ּדְ  (ויקרא ק''כ ע''א) ּגַ רֹוִמית ִמְזָרִחית. ְוכֹּלָ
רוּ  ִאיהּו  ָהָכא  ֲחָדא,  ּכַ ֵבקּוָתא  ִאיהּו  ּדְ רּוָחא,  ּבְ ָחא 

 ֲחָדא. 
ָיִמין,  .714 הּוא  ׁשֶ ַאְבָרָהם  ִהְתִחיל  אן  ִמּכָ

ַאֲהָבה ְקָרא  ּנִ ָנַטל   ׁשֶ ְוהּוא  ֶׁשָאַמְרנּו.  ְּכמֹו  (ַרָּבה, 
ַדִים  ז)(יחזקאל ט ָאז, ַהֵהיָכל ֶׁשִּנְקָרא ַאֲהָב''ה.) ׁשָ

ּוְלהָ  ק  ְלַסּפֵ טּוב,  ל  ִמּכָ אּו  ְוִהְתַמּלְ ַהּכֹל  ָנכֹנּו,  ִזין 
ִמּתֹוְך   אּו  ְוִהְתַמּלְ ָנכֹונּו  ַדִים  ָ ַהׁשּ ה  ֵאּלֶ ּוְכׁשֶ אן.  ִמּכָ
ִפי   ''י ּכְ ּדַ ַאֲהָבה ֶעְליֹוָנה, ָאז ִנְקָרא ֵהיָכל ֶזה ֵאל ׁשַ

ִסּפוּ  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ל  ִקּבֵ ּוָבֶזה  ָאַמְרנּו.  ק ׁשֶ
ְבָרא ָהעֹוָלם, לֹא ָיכֹל לַ  ּנִ ׁשֶ ֲהֵרי ּכְ ְבָרא.ׁשֶ ּנִ ׁשֶ ֲעֹמד  ּכְ

ה ַהֵהיָכל ַהזֶּה   ּלָ ִהְתּגַ ִקיּּום, ְולֹא ָהָיה עֹוֵמד ַעד ׁשֶ ּבְ
ֵהיָכל  ּבַ ַאְבָרָהם  ה  ּלָ ְתּגַ ּנִ ּוְכׁשֶ ַאְבָרָהם.  ַטל  ּנָ ׁשֶ

ִסּפּוק) ַהזֶּה ִיְהֶיה  ֶׁשָּלעֹוָלם  ָלעוֹ  (ְּכֵדי  ָאַמר  ָלם ָאז 
ּוְלִהְתקַ  ָהעֹוָלם  ּנּו  ִמּמֶ ְלָהִזין  ִסּפּוק  ֲהֵרי  י,  יֵּם. ּדַ

  

אִ  .714 ּדְ ְיִמיָנא,  ִאיהּו  ּדְ ַאְבָרָהם,  ֵרי  ׁשָ אן  ְקֵרי ִמּכָ
דאקרי   ַאֲהָבה היכלא  נטיל  ואיהו  דקאמרן.  (רבה 

ָיין  (יחזקאל ט''ז) ֵדין,. כְּ אהב''ה) ַדִים ָנכֹונּו, ְוִאְתַמּלְ ׁשָ
ְוַכד   ֵמָהָכא.  א  ּכֹּלָ ּוְלַאְתְזָנא  ָקא  ְלַסּפָ טּוב,  ִמָכל 

ין ע''א) ִאּלֵ רנ''ג  ִמגֹו  (פקודי  ָיין  ְוִאְתַמּלְ ָנכֹונּו  ַדִים  ׁשָ
עִ  ''י  ְרִחימּו  ּדַ ׁשַ ֵאל  א  ּדָ ֵהיָכָלא  ִאְקֵרי  ֵדין  ּכְ ָאה,  ּלָ
ְדַקאְמָר  לּכִ ּכָ ק  ּפָ ִאְסּתַ ּוְבַהאי  רנ''ז   ן.  (דף 

ָעְלָמא,  ע''א) ֵרי  ִאְתּבְ ד  ּכַ ָהא  ּדְ ֵרי.  ִאְתּבְ ד  ּכַ ָעְלָמא 
ַעד  ָקִאים,  ֲהָוה  ְוָלא  ִקּיּוָמא,  ּבְ ְלֵמיָקם  ָיִכיל  ָלא 

נָ  ּדְ א  ּדָ ֵהיָכָלא  ֵלי  ִאְתּגְ ֵלי ּדְ ִאְתּגְ ְוַכד  ַאְבָרָהם,  ִטיל 
ֵהיָכָלא,  ַהאי  ּבְ ספוקא  ( ַאְבָרָהם  דיהא  לעלמא  כדי  נ''א 
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ַלּכֹל  ''י  ּדַ ׁשַ ֵאל  י,  ּדַ ׁשַ ֵאל  ִנְקָרא  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ
 . (ּוְלִהּזֹון ִמֶּמּנּו. ּבֹא ּוְרֵאה, ֵהיָכל ֶזה ָעִתיד ְוכּו') ּבֹו.

יּה  וכו') י, ָהא ִסּפּוָקא ְלַאְתְזָנא ִמּנֵ ֵדין ָאַמר ְלָעְלָמא ּדַ ּכְ
ֵא''ל   ִאְקֵרי,  י  ּדַ ׁשַ ְך, ֵאל  ּכָ ּוְבִגין  יָמא.  ּוְלִאְתַקּיְ ָעְלָמא 

יּה.  ּבֵ א  ְלכֹּלָ ''י  ּדַ דא   ׁשַ ולאתזנה מניה תא חזי היכלא  (נ''א 

 .זמין וכו')
א  ְוָעִתיד   .715 ְלַמּלֵ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ָלֹבא,   (ּבֹו) אֹותוֹ  ֶלָעִתיד  ּוְלַהְתִקינֹו 

תּוב ּכָ ֹד   (ישעיה סו) ׁשֶ ם ִמׁשּ ַבְעּתֶ יְנקּו ּוׂשְ ְלַמַען ּתִ
בֹוָדּה.  ּכְ יו  ִמזִּ ם  ְגּתֶ ְוִהְתַעּנַ ֹמּצּו  ּתָ ְלַמַען  ְנֻחֶמיָה  ּתַ

בֹוָדּה, ַהּכֹל הוּ  ְנֻחֶמיָה ְוִזיז ּכְ ֵהיָכל ַהזֶּה. ׁשֹד ּתַ א ּבַ
תּוב, ּכָ ְזַמן  אֹותֹו  ּבְ כא) ְוָאז  ל  (בראשית  ִמּלֵ ִמי 
ָבנִ  ֵהיִניָקה  ַהְיִניָקה ְלַאְבָרָהם  ֲהֵרי  ׁשֶ ָרה,  ׂשָ ים 

ַאְבָרָהם.  לּוָיה ּבֹו ּבְ  ּתְ

  

ֵליּה, .715 א  ְלַמְלּיָ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ין  (נ''א   ְוַזּמִ

ְלִזְמ  ביה) ֵליּה  ְכִתיב ּוְלַאְתְקָנא  ּדִ ָאֵתי  ּדְ (ישעיה   ָנא 
מוֹ  סו) ְנֻחֶמיָה ְלַמַען ּתָ ֹד ּתַ ם ִמׂשּ ַבְעּתֶ יְנקּו ּוׂשְ ּצּו ְלַמַען ּתִ

בֹוָדּה,  ּכְ ְוִזיז  ְנֻחֶמיָה  ּתַ ׁשֹד  בֹוָדּה.  ּכְ יז  ִמּזִ ם  ְגּתֶ ְוִהְתַעּנַ
ִזְמָנא  ַההּוא  ּבְ ּוְכֵדין  ֵהיָכָלא.  ַהאי  ּבְ ִאיהּו  א  ּכֹּלָ

ִתיב, כא)(בראש ּכְ ֵהִניָקה   ית  ְלַאְבָרָהם  ל  ִמּלֵ ִמי 
ַאְבָרָהם. יּה ּבְ ְלָיא ּבֵ ָהא ְיִניָקא ּתַ ָרה, ּדְ  ָבִנים ׂשָ

רּוְך  .716 ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ֹמאל  ְ ַהׂשּ הּוא  ׁשֶ ִיְצָחק, 
ל   יִנים ׁשֶ ל ַהּדִ ּנּו ִמְתעֹוְרִרים ּכָ ּמֶ ּמִ קֹום ׁשֶ הּוא, ַהּמָ

ֹמאל יִנים,  ָהעֹוָלם, ְוהּוא ְזרֹוַע ׂשְ ל ַהּדִ ית ּכָ , ֵראׁשִ
ּנֹוֵטל ְואֹוֵחז   ם, ֶזהּו ׁשֶ ָ יִנים ִמְתעֹוְרִרים ִמׁשּ ְוָכל ַהּדִ

אֹות ִדין  ּבְ ּבְ ין  ּדִ ר  ְלִהְתַחּבֵ ְזכּות,  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ֵהיָכל  ֹו 
ין   ּדִ זֶּהּו  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֶאָחד,  ר  ֶקׁשֶ ַהּכֹל  ְוִלְהיֹות 

לוּ  ין ּתְ ימֹות ַהּדִ ַמְעָלה, ּוְרׁשִ ּלְ  ִיים ּבֹו.ׁשֶ

  

הּוא,  .716 ִריְך  ּבְ א  ְדקּוְדׁשָ ָמאָלא  ׂשְ ִאיהּו  ּדְ ִיְצָחק 
יּה ִמְתֲעִרי ִמּנֵ רֹוָעא ֲאָתר ּדְ ָעְלָמא, ְוִאיהּו ּדְ יִנין ּדְ ל ּדִ ן ּכָ

ִמְתָעֵרי   יִנין  ּדִ ְוָכל  יִנין,  ּדִ ָכל  ּדְ ירּוָתא  ׁשֵ ָמאָלא,  ׂשְ ּדִ
ן, ַהאי ִאיהּו ָנִטיל ְוָאִחיד ַהה ִאְקֵרי ִמַתּמָ ּוא ֵהיָכָלא ּדְ

א  ּכֹּלָ ּוְלֶמֱהֵוי  ִדיָנא,  ּבְ יָנא  ּדִ ָרא  ְלִאְתַחּבְ ְזכּוָתא, 
חֲ  ּוָרא  א, ִקׁשּ ְלֵעיּלָ ּדִ יָנא  ּדִ ִאיהּו  ַהאי  ּדְ ִגין  ּבְ ָדא, 

יּה. ִדיִנין ַקְייִמין ּבֵ יִמין ּדְ  ּוְרׁשִ
ְקָרא ֱאלִֹהים.   .717 ּנִ דֹוׁש ׁשֶ ם ַהּקָ ֵ ם ַהׁשּ ְוָכאן ִנְרׁשָ

הּוא ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה   ים ׁשֶ יֵּׁש ֱאלִֹהים ַחיִּ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
שֶׁ  ֱאלִֹהים  ְויֵׁש  ֵמַהּכֹל.  ר  ין  ִנְסּתָ ּדִ ית  ּבֵ הּוא 

ה. ֶזהּו  ַמּטָ ּלְ ין ׁשֶ ית ּדִ הּוא ּבֵ ַמְעָלה, ֵואלִֹהים ׁשֶ ּלְ ׁשֶ
תּוב, ּכָ נח) ׁשֶ ׁשְֹפִטים   (תהלים  ֱאלִֹהים  יֵׁש  ַאְך 

עֶ  ֱאלִֹהים  ָאֶרץ.  ים,  ּבָ ַחיִּ ֱאלִֹהים  ל  ׁשֶ סֹוד  ְליֹון, 
ה, ְוַהּכֹל הּוא ֶאָחד.  ַמּטָ ּלְ ה ׁשֶ  ּכֹוֵלל ֶאת ֵאּלֶ

  

ִאְקֵרי ֱאלִהים. ְוהָ  .717 א, ּדְ ָמא ַקִדיׁשָ ים ׁשְ ָכא ִאְתְרׁשִ
א,  ְלֵעיּלָ א  ְלֵעיּלָ ִאיהּו  ּדְ ים,  ַחּיִ ֱאלִהים  ִאית  ּדְ ִגין  ּבְ

ּדְ  ֱאלִהים,  ְוִאית  א.  ִמּכֹּלָ יָנא ָסִתים  ּדִ י  ּבֵ ִאיהּו 
ֲהָדא   ְלַתָתא.  ּדִ יָנא  ּדִ י  ּבֵ ִאיהּו  ּדְ ֵואלִֹהים,  א.  ְלֵעיּלָ ּדִ

ִדְכִתיב, נח) הּוא  ׁשֹוְפִטים  (תהלים  ֱאלִהים  ֶיׁש  ַאְך 
ִליל  ּכָ ים,  ַחּיִ ֱאלִֹהים  ּדֶ ָרָזא  ָאה,  ִעּלָ ֱאלִהים  ָאֶרץ.  ּבָ

א ִאיהּו ַחד.  ְלַתָתא, ְוכֹּלָ ין ּדִ  ְלִאּלֵ
ְבִעים בַּ  .718 ׁשִ ְוָכל  ִיְצָחק,  ִמְתעֹוֵרר  ַהזֶּה  ֵהיָכל 

נִ  ֶהם  ּמֵ ׁשֶ ּבֹו  לּוִלים  ּכְ ׁשֶ ָהאֹורֹות  ַנִים  ל  ּוׁשְ ּכָ ְגָזִרים 
יִנים ֶׁשְּלַמָּטה) ַהּדִ ָהעֹוָלם  ל   (ֶׁשל  ׁשֶ ה  ַמּטָ ל  ׁשֶ

תּוב ּכָ ׁשֶ ד) ָהעֹוָלם,  ַמְלָאִכים   (דניאל  ְגֵזַרת  ּבִ
ִע  ִנְקְראּו  ה  ְוָלּמָ ָבר.  ם  ַהּדָ ּלָ ּכֻ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ א  ֶאּלָ יִרין? 

ִעיר ַהזֹּו, ִעיר ה' ְצָבאֹות.  (תהלים מח) עֹוְמִדים ּבָ
ל   ּכָ ְלַמְעָלה,  ַהֵהיָכלֹות  אֹוָתם  ל  ּכָ ֱאלֵֹהינּו.  ִעיר 

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִעיר,  ִנְקָרא  ְוֶאָחד  (דניאל   ֶאָחד 

  

ְבִעין   .718 ׁשִ הּו  ְוֻכּלְ ִיְצָחק,  ַאְתַער  ֵהיָכָלא,  ַהאי  ּבְ
ל   ּכָ ָזרּו  ִאְתּגְ ְייהּו  ִמּנַ ּדְ יּה,  ּבֵ ְכִליָלן  ּדִ ְנהֹוִרין  ּוְתֵרין 

יִנין דלתתא  ּדִ דעלמא  ָעְלָמא,  )(ס''א  ּדְ ְלַתָתא  ּדִ
יב, ְכּתִ ד) ּדִ ַוֲאַמאי  (דניאל  ָמא.  ְתּגָ ּפִ ִעיִרין  ְגֵזַרת  ּבִ

ִעיִר  ַהאי ִאְקרּון  ּבְ ַקְייִמין  הּו  ֻכּלְ ּדְ ִגין  ּבְ א  ֶאּלָ ין. 
ל   (תהלים מח) ִעיר. ּכָ ִעיר ֱאלֵהינּו.  ְיָי' ְצָבאֹות.  ִעיר 
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עֹוְמִדי ד) ם ִלְפַני  ַמְלָאְך ְוָקדֹוׁש. ְוֵאּלּו ֵהם ִעיִרין ׁשֶ
ְך   ּכָ ּום  ִמׁשּ ִעיר.  ּבְ עֹוְמִדים  ׁשֶ ַהֵהיָכל,  ל  ׁשֶ ְוִלְפִנים 

 ִנְקָרִאים ִעיִרי''ן.
ְוַחד אִ  ל ַחד  ּכָ א,  ְלֵעיּלָ ֵהיָכִלין  ָמה  ִאיּנּון  ִעיר, ּכְ ְקֵרי 

ין ִאיּנּון ִעיִרין,   (דניאל ד) ְדַאּתְ ָאֵמר יׁש. ְוִאּלֵ ִעיר ְוַקּדִ
ַקְייִמין   ְך ּדְ ּכָ ִגין  ּבְ ִעיר,  ּבְ ַקְייִמן  ּדְ ֵהיָכָלא,  ּדְ גֹו  ּבְ ְלגֹו 

 ִאְקרּון ִעיִרי''ן.
הּוא  .719 ְוַהּכֹל  ִיְצָחק,  ּבְ ִנְכָלל  ַהזֶּה  ַהֵהיָכל 

ל אַ  ֵהיָכל ׁשֶ ַהיִָּמין ַמְכִליל ֶאת ּבַ ׁשֶ ּום  ְבָרָהם, ִמׁשּ
ֶאת  ּכֹוֵלל  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ְרֵאה,  ּוֹבא  ֹמאל.  ְ ַהׂשּ

ְגַלל ֶזה ַאְבָרָהם ָעַקד ֶאת חֲ  ּבִ ַאְרנּו ׁשֶ ֵברֹו, ַוֲהֵרי ּבֵ
ין ּדִ ּבֹו  ְלַהְכִליל  ֵדי  ּכְ ֵצא   (ְבָיִמין) ִיְצָחק,  ּוְלִהּמָ

ָיִמין, לּול ּבְ ֹמאל ּכָ ְלִהָּמֵצא ַהָּיִמין ַעל ַהְּׂשמֹאל  (ּו ׂשְ
ֹמאל.  ּוְלַהְׁשִליט ְוכּו') ְ ִליט ֶאת ַהיִָּמין ַעל ַהׂשּ  ּוְלַהׁשְ

  

ִאיהּו  .719 א  ְוכֹּלָ ִיְצָחק,  ּבְ ִליל  ִאְתּכְ ֵהיָכָלא,  ַהאי 
ָמאָלא.   יִמיָנא ַאְכִליל ִלׂשְ ִגין ּדִ ַאְבָרָהם, ּבְ ֵהיָכָלא ּדְ ּבְ

ל ַחד ְוחַ  ִליל ְלַחְבֵריּה. ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ְוָתא ֲחֵזי, ּכָ ד ּכָ
ִגין ְלַאְכלְ  א ַאְבָרָהם ָעַקד ְלִיְצָחק, ּבְ ִגין ּדָ ּבְ יּה ּדְ ָלא ּבֵ

יָנא, בימינא) ּדִ ִליל  (נ''א  ּכָ ָמאָלא  ׂשְ ְכָחא  ּתַ ּוְלִאׁשְ
יִמיָנא שמאלא   ּבִ על  ימינא  ולאשתכחא  (ס''א 

ְלָטא ְיִמיָנא ַעל ׂשְ  ולאשלטא וכו')  ָמאָלא. ּוְלַאׁשְ
ֶאת   .720 ה  ִצּוָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְך  ּכָ ְוַעל 

ְלִדין נֹו  ּבְ ְלַהְקִריב ֶאת  ָעָליו,   ַאְבָרָהם  ּוְלִהְתַחזֵּק 
ן   ּכֵ ְוַעל  ַאְבָרָהם,  ֶאת  א  ֶאּלָ ִיְצָחק  ֶאת  ה  ִצּוָ ְולֹא 
ֶחֶסד, ְוַהּכֹל ֶאָחד, ְוִנְכְללּו ֶזה  ִדין ְוֶזה ּבְ ִנְמָצא ֶזה ּבְ

זֶ  ֶעְליֹוִנים.ּבָ ְחּתֹוִנים ּבָ  ה, ְוָכְך ִנְכְללּו ַהֵהיָכלֹות ַהּתַ
  

ֵליּה  .720 ִקיד  ּפָ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ א  ּדָ ְוַעל 
ֲעלֹוי,  ּוְלַאְתָקָפא  ְלִדיָנא,  ֵריּה  ּבְ ְלָקְרָבא  ְלַאְבָרָהם, 
ַכח,  ּתְ א ִאׁשְ א ְלַאְבָרָהם. ְוַעל ּדָ ִקיד ְלִיְצָחק, ֶאּלָ ְוָלא ּפָ

א  ּדָ  ּדָ ִליל  ְוִאְתּכְ ַחד,  א  ְוכֹּלָ ֶחֶסד,  ּבְ ְוָדא  ִדיָנא,  ּבְ א 
ָדא. וְ  ִאין.ּבְ ִעּלָ ָתִאין ּבְ ִלילּו ֵהיָכִלין ּתַ  ָהִכי, ִאְתּכְ

ַהּכֹל  .721 ֲאַזי  ַהזֶּה,  ַהֵהיָכל  ִיְצָחק ֶאת  ַטל  ּנָ ׁשֶ ּכְ
ן   ּדָ ׁשֶ ָצִריְך ָאָדם  ְך  ּכָ ְוַעל  ְזכּות.  ין ּבִ ּדִ הּוא ְלטֹוב. 

ֶעְליֹון ּדִ  סֹוד  הּוא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ְזכּות,  ּבִ ין  ּדִ ָלדּון  ין 
ֵלמּות ַהּדִ  א ׁשְ ין ֶאּלָ ל ּדִ ֵלמּות ׁשֶ ֵאין ׁשְ ּום ׁשֶ ין. ִמׁשּ

ְזכּות זֹוִהי   ין ּבִ ֵלמּות. ּדִ ִלי ֶזה ֵאינֹו ׁשְ ְזכּות, ֶזה ּבְ ּבִ
ַמְעָלה. ּלְ מֹו ׁשֶ ֵלמּות ָהֱאמּוָנה ּכְ  ׁשְ

  

ִיְצחָ  .721 ָנִטיל  ד  ִאיהּו ּכַ א  ּכֹּלָ ֵדין  ּכְ א,  ּדָ ֵהיָכָלא  ק 
ְועַ  ְזכּוָתא.  ּבִ יָנא  ּדִ ָדִאין ְלָטב.  ּדְ ָנׁש  ר  ּבַ ֵעי  ּבָ א,  ּדָ ל 

ָאה,  ִאיהּו ָרָזא ִעּלָ ִגין ּדְ ְזכּוָתא. ּבְ יָנא ּבִ יָנא, ְלֵמיָדן ּדִ ּדִ
א  ֶאּלָ ִדיָנא,  ּדְ ִלימּו  ׁשְ ֵלית  ּדְ ִגין  ּבְ ִדיָנא.  ּדְ ִלימּו  ׁשְ

ְזכּותָ  יָנא  ּבִ ּדִ ִלימּו.  ׁשְ ִאיהּו  ָלאו  א  ּדָ ָלא  ּבְ א  ּדָ א, 
ִאי א  ּדָ ְזכּוָתא,  ַגְווָנא ּבִ ּכְ ְמֵהיְמנּוָתא,  ּדִ ִלימּו  ׁשְ הּו 

א. ְלֵעיּלָ  ּדִ
ִמְתעֹוֵרר  .722 ין  ּדִ ׁשֶ ּכְ ָנה,  ָ ַהׁשּ רֹאׁש  ל  ׁשֶ יֹּום  ּבַ

ַרֲחִמים  ְלעֹוֵרר  ה  ְלַמּטָ ָרֵאל  ִיׂשְ ְצִריִכים  עֹוָלם,  ּבָ
ַאְרנּו.  ִמּתֹוךְ  ּבֵ ַוֲהֵרי  ָהֶעְליֹון,  ַהּסֹוד  מֹו  ּכְ ׁשֹוָפר   

עֹוֵמד ּוְצִריִכים ְלחַ  ׁשֶ ּכְ ּום ׁשֶ ֶנֶגד ְזכּות, ִמׁשּ ין ּכְ ר ּדִ ּבֵ
ה  ִחּבּור ֶאָחד, ּוַמְעָלה ּוַמּטָ ְזכּות, ַהּכֹל הּוא ּבְ ין ּבִ ּדִ

ְוָאז   ֵלמּות,  ׁשְ א) -ּבִ יָה,  (איוב  ּפִ ָקְפָצה  ְועֹוָלָתה 
ֵאי ְוָאז  ׁשֶ עֹוָלם.  ּבָ ּוְלַקְטֵרג  ְלַהְסִטין  ְרׁשּות  ָלּה  ן 

ִיחּוד  ין.ַהּכֹל ּבְ ִלי ְזכּות ֵאינֹו ּדִ ָראּוי, ְוִדין ּבְ  ֶאָחד ּכָ

  

ָעְלָמא,  .722 יָנא ַאְתַער ּבְ ד ּדִ ָנה, ּכַ ָ יֹוָמא ְדרֹאׁש ַהׁשּ ּבְ
ׁשֹוָפר,  ִמּגֹו  ַרֲחֵמי  ְלַאְתֲעָרא  ְלַתָתא,  ָרֵאל  ִיׂשְ ָעאן    ּבָ
ָרא ָאה. ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ּוָבֵעיָנא ְלַחּבְ ָרָזא ִעּלָ ַגְווָנא ּדְ  ּכְ
ְזכּוָתא,  יָנא ּבִ יָמא ּדִ ַכד ַקּיְ ִגין ּדְ יָנא ָלֳקֵבל ְזכּוָתא, ּבְ ּדִ
ִלימּו.  ׁשְ ּבִ ְוַתָתא  א  ְוֵעיּלָ ֲחָדא.  ִחּבּוָרא  ּבְ ִאיהּו  א  ּכֹּלָ

יהָ  (איוב ה) ּוְכֵדין, ֵלית ָלּה ְרׁשּו ְועֹוָלָתה ָקְפָצה ּפִ , ּדְ
ּכֹ  ּוְכֵדין  ָעְלָמא.  ּבְ ּוְלַקְטְרָגא  ִיחּוָדא  ְלַאְסָטָאה  ּבְ א  ּלָ

יָנא. ָלא ְזכּו ָלאו ִאיהּו ּדִ ְדָקא ֵיאֹות. ְוִדיָנא ּבְ  ֲחָדא ּכְ
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ְזכּות. ֲאָבל  .723 ין ּבִ יֵּׁש ָלֶהם ּדִ ָרֵאל, ׁשֶ ׂשְ יִּ ְוֶזהּו ׁשֶ
ים ֵאין ָלֶהם ּדִ  ָאר ָהַעּמִ ן ָאסּור  ִלׁשְ ְזכּות, ְוַעל ּכֵ ין ּבִ

ֶעְר  ּבְ נּו  ּלָ ׁשֶ יִנים  ּדִ ר  ְלַסּדֵ ים ָלנּו  ַעּמִ ל  ׁשֶ אֹות  ּכָ
ַצד   ּבְ ֵחֶלק  ָלֶהם  ֵאין  ֲהֵרי  ׁשֶ ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  עֹוְבֵדי 

תּוב ּכָ ׁשֶ נּו,  ּלָ ׁשֶ ה   (תהלים קמז) ָהֱאמּוָנה  ָעׂשָ לֹא 
וּ  ְיָדעּום.  ל  ּבַ ִטים  ּפָ ּוִמׁשְ ּגֹוי  ְלָכל  ל  ֵכן  ׁשֶ ד  ִמּצַ

ין ְולֹא ִהְכִליל ּבֹו ְזכוּ  ן ּדִ ּדָ ל ִמי ׁשֶ ָרֵאל, ּכָ  - ת  ִיׂשְ
ַעְצמֹו   ּוַמְסֶטה  ָהֱאמּוָנה,  סֹוד  ּגֹוֵרַע  ׁשֶ חֹוֵטא,  ֶזהּו 

ִלי ְזכּות. ין ּבְ ֵאין ּבֹו ּדִ  ְלאֹותֹו ַצד ׁשֶ

  

ְזכּוָתא.   .723 ּבִ יָנא  ּדִ לֹון  ִאית  ּדְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּדְ ִאיהּו  ְוָדא 
א ֲאבָ  ְזכּוָתא, ְוַעל ּדָ יָנא ּבִ ין, ָלא ִאית לֹון ּדִ ַאר ַעּמִ ל ׁשְ

ין עֹוְבֵדי  ָאִסיר   ַעּמִ ֵאי ּדְ ַעְרּכָ יָלן ּבְ יִנין ּדִ ָרא ּדִ ָלן, ְלַסּדְ
ְסָטר ְמֵהיְמנּוָתא   ָהא ֵלית לֹון חּוָלָקא ּבִ ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּדְ

ְכִתיב, ּדִ יָלן.  קמז) ּדִ ְלָכל (תהלים  ֵכן  ה  ָעׂשָ ּגֹוי   ָלא 
ַמא ל  ּכָ ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ ְטָרא  ּוִמּסִ ְיָדעּום.  ל  ּבַ ִטים  ּפָ ן ּוִמׁשְ

א ִאיהּו ָחֵטי,  יּה ְזכּות, ּדָ יָנא, ְוָלא ַאְכִליל ּבֵ ָדִאין ּדִ ּדְ
ְלַההּוא  ְרֵמיּה  ּגַ ְוַאְסֵטי  ְמֵהיְמנּוָתא,  ּדִ ָרָזא  ַרע  ּגָ ָקא  ּדְ

ָלא ְזכּות.  יָנא ּבְ יּה ּדִ ִאית ּבֵ  ִסְטָרא, ּדְ
ה ָלדּון   .724 ָעְמדּו ַסְנֶהְדִרין ְלַמּטָ ׁשֶ ּוֹבא ְרֵאה, ּכְ

ֵדי ְלַהְכִליל  ְזכּות ּכְ ַח ּבִ יֵני ְנָפׁשֹות, ִהְצָטְרכּו ִלְפּתֹ ּדִ
כּות. ְוַעל  ית ַהזְּ ֲהֵרי ִנְקְראּו ִמּבֵ ִדין. ְועֹוד, ׁשֶ ְזכּות ּבְ

ְזכּות, ּוַמְתִחיִלי ַח ּבִ לּוָתם ִלְפּתֹ ּדְ ּתַ ן ִהׁשְ זְּ ּכֵ כּות  ם ּבַ
ָהֶעְליֹון,   ִמן  ין  ַהּדִ ָלם  ִנׁשְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָטן,  ַהּקָ ִמן 
ה.   ין. ֶזה ְלַמְעָלה ְוֶזה ְלַמּטָ ּדִ לּוָלה ּבַ ִלְהיֹות ְזכּות ּכְ

ְזכּות   ּבִ ין  ֵאינֹו    -ּדִ ֶזה  ְללֹא  ֶזה  ין.  ַהּדִ ֵלמּות  ׁשְ
ֶאָחד,   ּכְ ְוִרְבָקה ֵהם  ִיְצָחק  ּום ֶזה  ּוִמׁשּ ֵלמּות.  ֶזה ׁשְ

ֵרי ֶחְלָקם  ִדי ֶאָחד. ַאׁשְ ֵלמּות ּכְ ן ְוזֹו ְזכּות, ִלְהיֹות ׁשְ
רּוְך הּוא ָנַתן ָלֶהם ּתֹוָרה  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָרֵאל ׁשֶ ל ִיׂשְ ׁשֶ

ַמְעָלה.  ּלְ מֹו ׁשֶ ֶדֶרְך ֱאֶמת, ּכְ ֵלָמה ָלֶלֶכת ּבְ  ׁשְ

  

ד ַקְייֵמי ַסְנֶהְדִרין ְלַתָתא, ְלֵמיָדן ּדִ  .724 א ֲחֵזי, ּכַ יֵני  ְוּתָ
ְלַאְכְלָלא  ִגין  ּבְ ְזכּוָתא.  ּבִ ְלִמְפַתח  ִאְצְטִריכּו  ְנָפׁשֹות, 

י ִמּבֵ ִאְקרּון  ָהא  ּדְ ְותּו,  ִדיָנא.  ּבְ (רנ''א  ְזכּוָתא 
ח   ע''א) יְלהֹון, ְלִמְפּתַ לּוָתא ּדִ ּדְ ּתַ א, ִאׁשְ ְזכּוָתא. ְוַעל ּדָ

ֵעיָרא, ּוְלָבתַ  ְזכּוָתא ִמּזְ ָראן ּבִ ְזכּוָתא, ְוׁשָ ִלים ר ִאׁשְ ּבִ ּתְ
א   ּדָ ִדיָנא.  ּבְ ִליל  ּכָ ְזכּוָתא  ְלֶמֱהֵוי  ָאה.  ֵמִעּלָ יָנא  ּדִ
ִדיָנא.  ּדְ ִלימּו  ׁשְ ְזכּוָתא,  ּבִ יָנא  ּדִ ְלַתָתא.  ְוָדא  א,  ְלֵעיּלָ

ְך, ִיְצָחק ִלימּו. ּוְבִגין ּכַ א, ָלאו ִאיהּו ׁשְ ָלא ּדָ א ּבְ (דף  ּדָ
ע''ב) ִאיּנּון,   רנ''ז  ֲחָדא  ּכַ ְוָדא  ְוִרְבָקה  יָנא,  ּדִ א  ּדָ

חּוָלֵקיהֹון  ָאה  ַזּכָ ֲחָדא.  ּכַ ִלימּו  ׁשְ ְלֶמֱהֵוי  ְזכּוָתא, 
אֹוַרְייָתא   לֹון  ָיַהב  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּדְ

א. ְלֵעיּלָ ַגְווָנא ּדִ אַֹרח ְקׁשֹוט, ּכְ ֵליָמָתא, ְלֵמיַהְך ּבְ  ׁשְ
יןּבֹא וּ  .725 ֵהם לֹא ָדִנים ּדִ ְזכּות,    ְרֵאה ׁשֶ א ּבִ ֶאּלָ

ֶזה.   ּבָ ֶזה  לּול  ּכָ ִלְהיֹות  ִראׁשֹוָנה  ּבָ ְזכּות  ּוְלַעיֵּן 
ַהּכֹל   ְלַהְכִליל  ין,  ּדִ ּבַ ְזכּות  ּבִ ִכים  ְמַהּפְ ְוַסְנֶהְדִרין 
ֲהֵרי  ׁשֶ ָהַאֵחר.  ד  ַהּצַ לֹט  ִיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֶאָחד,  ּכְ

כּות לֹא ִנְמצֵ  זְּ ׁשֶ ד ָהַאֵחר ִנְמָצא,  ּכְ ְקָרא את, ַהּצַ ּנִ ׁשֶ
ין  ּדִ ְוֶזהּו  ּוִמְתַחזֶֶּקת,  ין  ּדִ ּבַ ֶרת  ּוִמְתַחּבֶ חֹוָבה, 

חֹוָבה.   ּבְ

  

ְזכּו,  .725 ּבִ א  ֶאּלָ יָנא,  ּדִ ְייִנין  ּדַ ָלא  ִאיּנּון  ּדְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ָדא.   ּבְ א  ּדָ ִליל  ּכָ ְלֶמהֵוי  ַקְדִמיָתא,  ּבְ ְזכּוָתא  ּוְלַעְייָנא 

בִּ ְוסַ  ֵכי  ְמַהּפְ ָקא  ְלַאְכְלָלא ְנֶהְדִרין  ִדיָנא,  ּבְ ְזכּוָתא 
ָהא  לֹוט ִסְטָרא ַאֲחָרא. ּדְ ָלא ִיׁשְ ִגין ּדְ ֲחָדא, ּבְ א ּכַ ּכֹּלָ
ַכח,  ּתְ ִאׁשְ ַאֲחָרא  ִסְטָרא  ַכח,  ּתְ ִאׁשְ ָלא  ְזכּוָתא  ד  ּכַ
ְוָדא   ְוִאַתְתְקַפת  ִדיָנא,  ּבְ ַרת  ְוִאְתֲחּבְ חֹוָבה,  ִאְקֵרי  ּדְ

חֹוָבה. הוּ  יָנא ּבְ  א ּדִ
ְצִריִכים וְ  .726 ָנה  ָ ַהׁשּ רֹאׁש  ל  ׁשֶ יֹּום  ּבַ ן,  ּכֵ ַעל 

ּום   ר ַהחֹוָבה. ּוִמׁשּ ּבֵ ּלֹא ִתְתּגַ ִדין, ׁשֶ ר ְזכּות ּבְ ְלַחּבֵ
ּום   ִמׁשּ ְכֶאָחד,  ְהיּו  יִּ ׁשֶ ְוִדין  כּות  זְּ ׁשֶ ְצִריִכים  ְך  ּכָ

ד ָהַאֵחר ׁשֹולֵ  ַהּצַ ׁשֶ ּכְ ֵלם. ׁשֶ הּוא ׁשָ ֵלם, ׁשֶ ט, ֵאינֹו ׁשָ

  
ֵעי .726 ָנה, ּבָ ָ רֹאׁש ַהׁשּ יֹוָמא ּדְ א, ּבְ ָרא ְוַעל ּדָ ָנא ְלַחּבְ

ִד  ּבְ ֵעיָנא ְזכּוָתא  ּבָ ְך,  ּכַ ּוְבִגין  ר חֹוָבה.  ּבָ ִיְתּגַ ְוָלא  יָנא, 
ַכד   ִלים. ּדְ ִאיהּו ׁשְ ִגין ּדְ ֲחָדא, ּבְ ְזכּוָתא ְוִדיָנא ְלֶמֱהֵוי ּכַ
א  ֶאּלָ ִלים,  ׁשְ ִאיהּו  ָלאו  ְלָטא,  ׁשַ ַאֲחָרא  ִסְטָרא 
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ִקטְ  א  ע  ֶאּלָ ַאְרּבַ ְוֵהם  ִקְטרּוג,  הּוא  ׁשֶ מֹו  ּכְ רּוג, 
הּוא   ַהּכֹל  ׁשֹוֵלט,  ְזכּות  הּוא  ׁשֶ ד  ַהּצַ ּוְכׁשֶ ִמיתֹות. 

ֵלם   כ)-(מלכים -ׁשָ ֶוֱאֶמת, ב  לֹום  (תהלים   ׁשָ
 ֶחֶסד ְוַרֲחִמים. קג)

ִאיהּו ִקְטרּוָגא, וְ  ָמה ּדְ ע ִמיתֹות,  ִקְטרּוָגא, ּכְ ִאיּנּון ַאְרּבַ
ִאיהּו וְ  א  ּכֹּלָ ְלָטא,  ׁשַ ְזכּות  ִאיהּו  ּדְ ִסְטָרא  ַכד 

ִלים, לֹום ְוֱאֶמת (מלכים ב כ) ׁשְ ֶחֶסד   (תהלים קג) ׁשָ
 ְוַרֲחִמים. 

ׁשֹוֵלט   .727 ִדין,  ּבְ ָהַאֵחר  ד  ַהּצַ ר  ְתַחּבֵ ּמִ ּוְכׁשֶ
ין ית ּדִ ע ִמיתֹות ּבֵ אֹוָתן ַאְרּבַ ִקְטרּוג ּבְ : ְסִקיָלה, ּבְ

וְ  ֶהֶרג  ֵרָפה,  ָהָרע.  ׂשְ ְטרּוּג  ַהּקִ ְלטֹון  ׁשִ ן  ּלָ ּכֻ ֶחֶנק. 
הּוא ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ח) ְסִקיָלה,  ֶנֶגף.  (ישעיה  ֶאֶבן 

הּוא ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֵרָפה,  ֵאׁש   (שם) ׂשְ ִמְכׁשֹול,  צּור 
ֶחֶרב ֶזה  ֶהֶרג,  לב) ֲחָזָקה.  ר.   (דברים  ׂשָ ּבָ אַכל  ּתֹ

אי, ַוּדַ ר  ׂשָ ּבָ אַכל  ר,   ּתֹ ׂשָ ּבָ ּבַ ֹוֶלֶטת  ׁשּ ׁשֶ
ו) ֶזהוּ וְ  ּום  (בראשית  ִמׁשּ ֶחֶנק,  ר.  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ֵקץ 

הּוא כא) ׁשֶ ֹוֵלט  (שם  ׁשּ ׁשֶ אֹותֹו  ֱאלִֹהי''ם.  ִקְלַלת 
ָאר   ּלֹא ִנׁשְ ּום ׁשֶ ַעל ֶחֶנק, ַעל ְצִליָבה. ּוֵבַאְרנּו, ִמׁשּ

ׁשֹולֵ  ֱאלִֹהים  ִקְלַלת  ְואֹותֹו  ְלַבּדֹו,  ר  ׂשָ ּבָ א  ט ֶאּלָ
חָֹרה.   ׁשְ ָמָרה  ר,  ָבׂשָ ְוֶזה ּבְ ְלטֹוב  ֶזה  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ

 ְלַרע.

  

ְלָטא  .727 ׁשַ ִדיָנא,  ּבְ ַאֲחָרא  ִסְטָרא  ַרת  ִאְתַחּבְ ְוַכד 
ְסִקיָלה,  ין:  ּדִ ַבִית  ִמיתֹות  ע  ַאְרּבַ ִאיּנּון  ּבְ ִקְטרּוָגא,  ּבְ

ִק  ּדְ ׁשּוְלָטנּוָתא  הּו  ּלְ ּכֻ ְוֶחְנק.  ֶהֶרג,  ֵריָפה,  ְטרּוָגא ׂשְ
ְסִקיָלה,   א.  יׁשָ ִאיהוּ ּבִ ּדְ ִגין  ח) ּבְ ֶנֶגף.  (ישעיה  ֶאֶבן 

ִאיהוּ  ּדְ ִגין  ּבְ ֵריָפה,  א   (ישעיה ח) ׂשְ ָ ֶאׁשּ ִמְכׁשֹול,  צּור 
א ּדָ ֶהְרג,  ִקיָפא.  לב) ּתַ ר.  (דברים  ׂשָ ּבָ ּתֹאַכל  ֶחֶרב 

ְלָטא ׁשַ ּדְ ַוָדאי,  ר  ׂשָ ּבָ ק''ע  ּתֹאַכל  (שלח 
ָרא, ְוָדא הּוא ע''א) ִבׂשְ ל (בראשית ו) ּבְ ר.   ֵקץ ּכָ ׂשָ ּבָ

ִאיהוּ  ִגין ּדְ ַלת ֱאלִֹהי''ם, ַההּוא  (דברים כא) ֶחֶנק, ּבְ ִקּלְ
לָ  ּדְ ִגין  ּבְ ְואֹוִקיְמָנא,  ְצִליבּו.  ֶחֶנק, ַעל  ְלָטא ַעל  ׁשַ א ּדְ

ַלת ֱאלִֹהים,  ְלחֹודֹוי, ְוַההּוא ִקּלְ ָרא ּבִ ׂשְ א ּבִ ַאר ֶאּלָ ּתְ ִיׁשְ
ָרא, ָמָרה ֲחׁשֹוָכא. ּוְבגִ  ִבׂשְ ְלָטא ּבְ א ְלָטב  ׁשַ ְך, ּדָ ין ּכַ

 ְוָדא ְלִביׁש. 
ָהֱאמּוָנה,   .728 סֹוד  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְוִהְצָטְרכּו 

ָהֱאמוּ  ַצד  לֹט  ׁשְ יִּ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֵמר  ָ נּו ְלִהׁשּ ִיּתְ ְולֹא  ָנה, 
עֹוָלם ַהזֶּה   ֵריֶהם ּבָ לֹט. ַאׁשְ ד ָהַאֵחר ִלׁשְ ָמקֹום ַלּצַ

תּוב ּכָ ֲעֵליֶהם  א,  ַהּבָ ס) ּוָבעֹוָלם  ְך  (ישעיה  ְוַעּמֵ
יִקים ְוגֹו'.  ם ַצּדִ ּלָ  ּכֻ

  

הּו,  .728 ּבְ ְמֵהיְמנּוָתא  ּדִ ָרָזא  ּדְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְוִאְצְטִריכּו 
ִגין   ְמָרא, ּבְ ְמֵהיְמנּוָתא, ְוָלא ְלִאְסּתַ לֹוט ִסְטָרא ּדִ ִיׁשְ ּדְ

ִאין ִאיּנּון  ָטָאה ַזּכָ ּלְ א ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ְלׁשַ ַיֲהבּון ּדּוְכּתָ
ִתיב בְּ  ּכְ ָעַלְייהּו  ָאֵתי,  ּדְ ּוְבָעְלָמא  ין,  ּדֵ (ישעיה   ָעְלָמא 

יִקים ְוגֹו'. ס) ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ  ְוַעּמֵ
ְצָדִדי  .729 ֵהם  ׁשֶ ִביִאים,  י  ַהּנְ ּתֵ ׁשְ ֶעְליֹוִנים,  ם 

נֹוְטִלים  ֵהם  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרה  ּבַ ּתֹוְמכֹות  ׁשֶ ְיֵרַכִים 
רוּ  י  ּתֵ ׁשְ ין  ּבֵ ׁשֶ ַהֵהיָכל  ְוזַֹהר,  ֶאת  ֹנַגּה  ֵהן  ׁשֶ חֹות, 

ה ִלְתֹמְך אֹוָתם ַהֵהיָכלֹות   י ְיֵרַכִים ְלַמּטָ ּתֵ ְואֹוָתן ׁשְ
עַ  ּבְ ְקְראּו תֹוָרה ׁשֶ ּנִ ַמְעָלה, ׁשֶ ּלְ יֵּׁש ׁשֶ מֹו ׁשֶ ה. ּכְ ל ּפֶ

יֵׁש  ְך  ּכָ ְכָתב,  ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ִהיא  ׁשֶ ַלּתֹוָרה,  ּתֹוְמִכים 
ה.  ּתֹוְמִכים עֹוְמִדים ַלּתֹוָרה,   ַעל ּפֶ ּבְ ִהיא ּתֹוָרה ׁשֶ ׁשֶ

ה,  ַמּטָ ּלְ לּו ׁשֶ ֵני ַהּתֹוְמִכים ַהּלָ ֶזה. ָאז ׁשְ ְוִנְכְללּו ֶזה ּבָ
ֶעְליֹוִנים ּבָ ִרים  ְתַחּבְ ּמִ ׁשֶ ַצד   ּכְ ֶהם  ּבָ ם  ִנְרׁשָ לּו,  ַהּלָ

ּוִמיהּו? בּוָאה.  מֹו   (ֶרֶמז) ַהּנְ ּכְ הּוא  ׁשֶ ַמְרֶאה, 
בּוָאה.  ַהּנְ

  

ּדְ  .729 ַיְרִכין ְנִביִאין,  ֵרין  ּתְ ִאין,  ִעּלָ ִסְטִרין  ִאיּנּון 
ְלֵהיָכָלא  ַנְטִלין  ִאיּנּון  א,  ַקִדיׁשָ ְלאֹוַרְייָתא  ַסְמִכין  ּדְ
ֵרין ַיְרִכין  ִאיּנּון נַֹגּה ְוזַֹהר. ְוִאיּנּון ּתְ יּה, ּדְ ְתֵרין רּוִחין ּבֵ ּדִ

ְלֵעי ּדִ ֵהיָכִלין  ְלִאיּנּון  ְלַסְמָכא  ִאְק ְלַתָתא,  ּדְ א,  רּון ּלָ
ְלאֹוַרְייָתא   ַסְמִכין  ִאית  ּדְ ָמה  ּכְ ה.  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה 
ַקְייִמין  ַסְמִכין  ִאית  ְך  ּכַ ְכָתב,  ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ִאיִהי  ּדְ
א   ּדָ ְוִאְתְכִלילּו  ה.  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה  ִאיִהי  ּדְ ְלאֹוַרְייָתא 

ְלתַ  ֵרין ַסְמִכין ּדִ ין ּתְ ֵדין ִאּלֵ ָדא. ּכְ ד  ּבְ א, ּכַ ָרן  ּתָ ִמְתַחּבְ
ְנבּוָאה, ּוַמאן  ּדִ הּו ִסְטָרא  ים ּבְ ִאין, ִאְתְרׁשִ ִעּלָ ין  ִאּלֵ ּבְ

ְנבּוָאה.  (רמז) ִאיהּו. ַגְווָנא ּדִ ִאיהּו ּכְ  ַמְרֶאה, ּדְ
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אן.   .730 ִמּכָ יֹוְנִקים  ְרֶאה  ַהּמַ ֲעֵלי  ּבַ אֹוָתם  ְוָכל 
ן מוֹ   ְלַמְעָלה ְנבּוָאה, ְוָכאן ַמְרֶאה. ְוַעל ּכֵ  ֶזה, ֶזהּו ּכְ

ֶזה, ָאז ׁשֹוֵלט ַעל  ִרים ֶזה ּבָ ְתַחּבְ ּמִ מֹו ֶזה. ּוְכׁשֶ ְוֶזה ּכְ
ַהזֶּה קֹום  ְקָרא  (ִנְרָׁשם) ַהּמָ ּנִ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ

ם   ּלָ ים, ּכֻ ל אֹוָתם ֲחָילֹות ְקדֹוׁשִ ּכָ ּום ׁשֶ ְצָבאֹות. ִמׁשּ
ד ַהנְּ  ם ִנְקְראּו ִמּצַ אן, ְוֻכּלָ ֶאה בּוָאה. ַמְר עֹוְמִדים ּכָ

בּוָאה ָהיּו.  ד ַהּנְ  ַוֲחלֹום ִמּצַ

  

ַיְנִקין.  .730 ֵמָהָכא  ַמְרֶאה,  ּדְ ָמאֵריהֹון  ִאיּנּון  ְוָכל 
א  ּדָ ִאיהּו  א,  ּדָ ְוַעל  ַמְרֶאה.  ָהָכא  ְנבּוָאה,  א  ְלֵעיּלָ
ָדא,  א ּבְ ָרן ּדָ א. ְוַכד ִמְתַחּבְ ַגְווָנא ּדָ א, ְוָדא ּכְ ַגְווָנא ּדָ ּכְ

ֵדין   יט ַעלּכְ ּלִ א,  (אתרשים) ַהאי ֲאָתר,  ׁשַ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ
הּו  ּלְ ין, ּכֻ יִלין ַקִדיׁשִ ָכל ִאיּנּון ַחּיָ ִגין ּדְ ִאְקֵרי ְצָבאֹות. ּבְ ּדְ
ְנבּוָאה, ַמְרֶאה  ְטָרא ּדִ הּו ִאְקרּון ִמּסִ ַקְייֵמי ָהָכא, ְוֻכּלְ

ְנבּוָאה ֲהוֹו. ְטָרא ּדִ  ְוֶחְלָמא ִמּסִ
גַּ  .731 ַעל  ֲאַנחְ ְוַאף  ׁשֶ תֹוְך ב  ּבְ ׁשֶ אֹוְמִרים  נּו 

ל   ּכָ ּום ׁשֶ ם ַהזֶּה ִמׁשּ ֵ ִרית ַהּקֶֹדׁש ׁשֹוֶרה ַהׁשּ אֹוָתּה ּבְ
ֵרִכים,   ל ֶזה, ַהיְּ ַהֲחָילֹות יֹוְצִאים ֵמָהאֹות ַהזֹּו, ִעם ּכָ
ם ַהזֶּה, ְוֵאּלּו  ֵ חּוץ, ְקרּויֹות ַעל ַהׁשּ ֵהן עֹוְמדֹות ּבַ ׁשֶ

בָּ  ְקָרִאים  ּנִ ׁשֶ שֶׁ ֵהם  ִמחּוץ ַרְיתֹות.  ַרְיָתא  ּבָ ֲהֵרי 
ַרְיתֹות,  ַהּבָ ְלתֹוְך  עֹוְמדֹות  ָניֹות  ִמׁשְ ָנה.  ׁשְ ַלּמִ
ַמְעָלה.  ּלְ מֹו ׁשֶ ים, ּכְ ים ִחיצֹוִניִּ ּתִ  ְוִנְקָראֹות ְיֵרַכִים ּבָ

  

אֹות   .731 ַההּוא  גֹו  ּבְ י  ּדִ ַאְמֵריָנן,  ָקא  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף 
ָמא ּדָ  ְרָיא ׁשְ א, ׁשַ יׁשָ יָמא ַקּדִ יִלין ַקּיָ הּו ַחּיָ ּלְ ּכֻ ִגין ּדְ א. ּבְ

ַקְייִמין  ִאיּנּון  ּדְ ַיְרִכין  א,  ּדָ ל  ּכָ ִעם  אֹות.  ֵמַהאי  ַנְפֵקי 
ּדְ  ִאיּנּון  ין  ְוִאּלֵ א,  ּדָ ָמא  ׁשְ ַעל  ָקֵריָנן  ִאְקרּון ְלַבר, 

יָמא  ָנה. ַמְתִניִתין ַקּיְ ׁשְ ַרְייָתא ְלַבר ִמּמִ ָהא ּבָ ַרְייֵתי, ּדְ ּבָ
ַרְייתֵ  ּבָ י  ְלגֹו  ּדִ ַגְווָנא  ּכְ ָראי,  ּבָ י  ּתֵ ּבָ ַיְרִכין  ְוִאְקרּון  י, 

א.  ְלֵעיּלָ
ר  .732 ִעּקַ ׁשֶ ִלְפִנים,  עֹוֵמד  ׁשֶ סֹוד  ִהיא  ָנה  ִמׁשְ

ם, ְוֵכן ַהּתַ  ָ ִאים. ְוסֹודַהּכֹל לֹוְמִדים ִמׁשּ ל   (ֶזה) ּנָ ׁשֶ
ח) -ֶזה   י  (שיר  ִאּמִ ית  ּבֵ ֶאל  ֲאִביֲאָך  ֶאְנָהְגָך 

אֶ  ֵדִני.  ַלּמְ י  ּתְ ִאּמִ ית  ּבֵ ים.    -ל  ָדׁשִ ַהּקֳ קֶֹדׁש  זֶה 
ֵדִני   ַלּמְ ָהר ַהזֶּה   -ּתְ ְכָנס ַהּנָ ּנִ ׁשֶ ּכְ ָנה. ׁשֶ ׁשְ ֶזהּו סֹוד ַהּמִ

ית קֶֹדשׁ  ֹוֵפַע ְויֹוֵצא ְלאֹותֹו ּבֵ ׁשּ תּוב  ׁשֶ ים, ּכָ ָדׁשִ  ַהּקֳ
מֹו  ּכְ ָנה,  ִמׁשְ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ַהּסֹוד  ְוֶזהּו  ֵדִני.  ַלּמְ ּתְ

ּנֱֶאַמר  ֵנה ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת.  דברים יז)( ׁשֶ  ֶאת ִמׁשְ

  

ן  .732 ּמָ ּתַ אֹוְלֵפי  ּדְ ְלגֹו,  יָמא  ַקּיְ ּדְ ָרָזא  ִאיהּו  ַמְתִניִתין 
ְוָרָזא ָתָנֵאי,  ְוַעל  א,  כֹּלָ ּדְ ָרא  ַהְך, א)(ד ִעּקָ (שיר   ּדְ

ֵדִני. ֶאל  השירים ח) ַלּמְ י ּתְ ית ִאּמִ ֶאְנָהְגָך ֲאִביֲאָך ֶאל ּבֵ
י: ית ִאּמִ א הּוא ָרָזא    ּבֵ ֵדִני: ּדָ ַלּמְ ים. ּתְ ָדׁשִ א קֶֹדׁש ַהּקָ ּדָ

ַההּוא  ָנִגיד ְוָנִפיק, ּבְ א ָנָהר ּדְ ַכד ָעאל ּדָ ַמְתִניִתין. ּדְ ּדְ
ִת  ים, ּכְ ָדׁשִ ית קֶֹדׁש ַהּקָ ֵדִני. ְוָדא הּוא ָרָזא,  ּבֵ ַלּמְ יב ּתְ

ָאֵמר ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ָנה.  ִמׁשְ ִאְקֵרי  יז) ּדְ ֶאת   (דברים 
 ֵנה ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת. ִמׁשְ 

י   .733 ּתֵ ַרְיָתא. ׁשְ ָכה ַהחּוָצה, ִנְקֵראת ּבָ ְמׁשְ ּנִ ׁשֶ ּכְ
ָנה   ִנּתְ ּלֹא  ׁשֶ ַהּסֹודֹות  סֹוד  ַרְיתֹות,  ּבָ ֵהן  ַהְיֵרַכִים 

לְ  ַרק ְרׁשּות  ֶזה,  סֹוד  ִנְמָסר  ּלֹא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַגּלֹות, 
ה   ּלֶ אֹוי ִאם לֹא  וְ   -ַלֲחָכִמים ֶעְליֹוִנים. אֹוי ִאם ִיְתּגַ

ָהֶעְליֹוִנים  ֵמַהּסֹודֹות  סֹוד  הּוא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ה,  ּלֶ ִיְתּגַ
רּוְך הּוא ַמְנִהיג ּבֹו ֶאת ָהעֹוָלם. דֹוׁש ּבָ ַהּקָ  ׁשֶ

  

ָכא לְ  .733 ְ ד ִאְתַמׁשּ ֵרין ַיְרִכין ּכַ ַרְייָתא. ּתְ ַבר, ִאְקֵרי ּבָ
ִאְתְייהִ  ָלא  ּדְ ָרִזין  ּדְ ָרָזא  ַרְייֵתי,  ּבָ ָאה. ִאיּנּון  ּלָ ְלִאְתּגַ יב 

ִאי  ַווי  ֶעְליֹוִנין.  יֵמי  ְלַחּכִ ר  ּבַ ָרָזא  ִאְתְמַסר  ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ
ֵמָרִזין  ָרָזא  ִאיהּו  ּדְ ִגין  ּבְ ֵלי,  ִאְתּגְ ָלא  ִאי  ַווי  ֵלי,    ִאְתּגְ

יּה ָעְלָמא. ִריְך הּוא ַאְנִהיג ּבֵ א ּבְ ִאין ְדקּוְדׁשָ  ִעּלָ
יֵמי .734 ּבִ ָעַמד  ִראׁשֹון  ִית  ֶנֶגד    ּבַ ּכְ לֹֹמה  ׁשְ

ְוַהּכֹל  ִראׁשֹון,  ִית  ּבַ ִנְקָרא  ְוהּוא  ָהֶעְליֹון,  ָהעֹוָלם 
ּבֹו  ׁשֶ קֹום  ַהּמָ ים,  ָדׁשִ ַהּקֳ קֶֹדׁש  ֵבית  ּבְ ׁש  ּמֵ ּתַ ִהׁשְ

 ֶ ַהׁשּ ׁש  ּמֵ ּתַ ם  ִהׁשְ ּלָ ּכֻ ֶעְליֹוִנים  ְוסֹודֹות  ָבָנה.  ּלְ ּבַ ֶמׁש 
ֵלמּות.   ׁשְ ּבִ עֹוֵמד  ְוָהעֹוָלם  ֵלמּות,  ׁשְ ְך  ּבִ ּכָ ְוַאַחר 

  

יָמא   .734 ִית ִראׁשֹון ַקּיְ לֹמֹה, ָלֳקֵבל ָעְלָמא ּבַ יֵמי ׁשְ ּבִ
א  ּכֹּלָ ַמׁש  ּתָ ְוִאׁשְ ִראׁשֹון,  ִית  ּבַ ִאְקֵרי  ְוִאיהּו  ָאה,  ִעּלָ
יהּ  ּבֵ ׁש  ּמֵ ּתַ ִאׁשְ ּדְ ֲאָתר  ים,  ָדׁשִ ַהּקָ קֶֹדׁש  ֵבית    ּבְ

א ְמׁשָ הּו  (דף רנ''ח ע''א) ׁשִ ּלְ ִאין ּכֻ ִסיֲהָרא. ְוָרִזין ִעּלָ ּבְ
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ית   ִמּבֵ ְוִנְדחּו  ַהּסֹודֹות  כּו  ְוִנְמׁשְ ְרמּו,  ּגָ ַהֲחָטִאים 
ָאז  ַלְיֵרַכִים,  ְדחּו  ּנִ ׁשֶ ּכְ ַהחּוָצה.  ים  ָדׁשִ ַהּקֳ קֶֹדׁש 

חּוץ, שֶׁ  ּבַ ְוִהְצָטְרכּו  ָעְמדּו  ים,  ים ִחיצֹוִניִּ ּתִ ּבָ ְקְראּו  ּנִ
ַרְיתֹות.   ַלּבָ

יָמא עָ  ְוַקּיְ ִלימּו,  ׁשְ ְרמּו ּבִ ּגָ ּוְלָבַתר  ְלמּוָתא.  ַאׁשְ ּבְ ְלָמא 
קֶֹדׁש   ית  ִמּבֵ ְחָיין  ְוִאְתּדַ ָרִזין,  כּו  ְוִאְתְמׁשָ חֹוִבין, 

ֵד  חּו ְלַיְרִכין, ּכְ ד ִאְתּדָ ים ְלַבר. ּכַ ָדׁשִ ין ַקְיימּו ְלַבר, ַהּקָ
ָראי, ְוִאְצְטִריכּו ְלָבַרְייֵתי.  י ּבָ ּתֵ ִאְקרּון ּבָ  ּדְ

ִני   .735 ִית ׁשֵ ְיֵרִכים,  ּבַ ים ּבַ ים ַהִחיצֹוִניִּ ּתִ ּבָ ָעְמדּו ּבַ
רּוִיים ים,  (ָהיּו) ּוֵמֶהם ָחְזרּו, ּוׁשְ ָדׁשִ ֵבית קֶֹדׁש ַהּקֳ ּבְ

חּוץ   ּבַ ֲארּו  ִנׁשְ ֲאֵחִרים  ְואֹוָתם  ִני.  ׁשֵ ִית  ּבַ ְוהּוא 
ַהְיֵרַכִים. ין  ּבֵ ַרְיָתא,  ּבָ ִמְׁשָנה,   ּבַ ִעָּקָרם  (ְוֵאּלּו 

ׁשֵ  ַּבִית  ְּבֵבית  ֶׁשִהיא  ֶׁשָּׁשרּו  ֵאּלּו  ּוָבַרְיָתא  ִני, 
ָנה, ְוֻהְנֲהגּו ְוָהיּו לֹוְמִדי ַהְיֵרַכִים ְוָהיּו ְוכּו') ׁשְ ם ֵמַהּמִ

תּוב, ַהּכָ סֹוד  ְוַהְינּו  ה,  ּנָ ב) ִמּמֶ יֹּון   (ישעיה  ִמּצִ י  ּכִ
ֵצא תֹוָרה.  ּתֵ

  

ין,   .735 ַיְרּכִ ּבְ ָראי  ּבָ י  ָבּתֵ ּבְ ַקְיימּו  ִני  ׁשֵ ִית  ְייהּו ּבַ ּוִמּנַ
ֲארוּ  ְוׁשָ ְוִאיהּו  (האי) ָאַהְדרּו  ים  ָדׁשִ ַהּקָ קֶֹדׁש  ֵבית  ּבְ

ׁשֵ  ִית  ְלַבר, ּבַ ָבַרְייָתא  ּבְ ֲארּו  ּתָ ִאׁשְ ַאֲחָרִנין  ְוִאיּנּון  ִני. 
ַיְרִכין. יֵני  דאיהו   ּבֵ מתניתין  דלהון  עקרא  והני  (ס''א 

וּו ַוהֲ  בית שני וברייתא אינון דשרו בבי ירכין והוו וכו')
ָרָזא   ְוַהְיינּו  ּה,  ִמיּנָ ְוִאְתְנִהיגּו  ְתִניִתין,  ִמּמַ אֹוְלִפין 

יב, ְכּתִ ֵצא ּתֹוָרה.  עיה ב)(יש ּדִ ּיֹון ּתֵ י ִמּצִ  ּכִ
ְלטֹון  .736 ׁשִ ָהֳעַבר  ַהֲחָטִאים,  ְרמּו  ּגָ ְך  ּכָ ְוַאַחר 

ִני, ֵ ִית ַהׁשּ מֹו   (ְוַאף ַעל ַּגב) ַהּבַ ְלטֹונֹו לֹא ָהָיה ּכְ ִ ׁשּ ׁשֶ
ּום  בַּ  ִמׁשּ ִמיד,  ּתָ לֹום  ׁשָ ּבֹו  ָהָיה  ׁשֶ ִראׁשֹון  ִית 

לּ  ׁשֶ לֹום  ָ ַהׁשּ ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ְוָלֵכן  ׁשֶ ָהָיה ְבתֹוכֹו,  ִמיד  ּתָ ֹו 
ְך,  ּכָ לֹום  ׁשָ ּבֹו  ָהָיה  לֹא  ִני  ׁשֵ ַבִית  ּבְ לֹום.  ְבׁשָ ָהָיה 
ִמיד ִקְטרּוג. ְוָלֵכן ָהיּו כֲֹהִנים   ָעְרָלה יֵׁש ּתָ ּבָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ָעְרָלה ַהזֹּו, ְוָלֶהם ִהְצָטֵרְך  מְ  תֹוכֹו ְלַקְטֵרג ּבָ ִנים ּבְ זֻּמָ
ְלַקְטֵרג   ּבּור  ְוַהּכֹל  ּדִ ִני,  ׁשֵ ִית  ּבַ ַעל  ּוְלָהֵגן  ּה  ֶנְגּדָ ּכְ

ָראּוי. סֹוד ּכָ  ּבְ

  

ׁשּוְלָטנּוָתא   .736 ִאְתָעֵדי  חֹוִבין,  ְרמּו  ּגָ ד  ּכַ ּוְלָבַתר 
ִני, ׁשֵ ִית  ּבַ ַהאי  גב) ּדְ על  ָלא   (ואף  יֵליּה  ּדִ ׁשּוְלָטָנא  ּדְ

ִדיר ּתָ ָלָמא  ׁשְ יּה  ּבֵ ֲהָוה  ּדְ ִראׁשֹון,  ַבִית  ּכְ ִגין  ֲהָוה  ּבְ  ,
א   ויּה, ְוַעל ּדָ ַגּוֵ ִדיר ֲהָוה ּבְ יֵליּה ּתָ ָלָמא ּדִ ׁשְ א ּדִ ַמְלּכָ ּדְ
ִגין   ָלם ָהִכי, ּבְ יּה ׁשְ ִני ָלא ֲהָוה ּבֵ ִית ׁשֵ ָלם. ּבַ ׁשְ ֲהָוה ּבִ

ָעְרָלה ִקְטר ֲהֵני ְזִמיִנין ּדְ א ֲהוֹו ּכַ ִדיר, ְוַעל ּדָ יּה ּתָ ּוָגא ּבֵ
הַ  יּה, ְלַקְטְרָגא ּבְ ַגּוֵ ה, ּבְ אי ָעְרָלה, ּוְלהּו ִאְצְטִריְך ִמּלָ

ָרָזא   א ּבְ ִני. ְוכֹּלָ ִית ׁשֵ ָנא ַעל ּבַ ֲהָדּה, ּוְלַאּגָ ְלַקְטְרָגא ּבַ
ְדָקא ֲחֵזי.  ּכַ

וְ  .737 ַהֲחָטִאים  ְרמּו  ּגָ ְך  ּכָ אֹוָתּה ַאַחר  ְלָטה  ׁשָ
ם  ָ ִמׁשּ ְוָיְרדּו  ַהחּוָצה,  ִני  ׁשֵ ִית  ִמּבַ ְוִנְדחּו  ָעְרָלה, 

הַלֲחמוּ  ְלַמּטָ ַהְיֵרַכִים  ִמָּׁשם   ֵקי  ָיְרדּו  ָּכ�  (ְוַאַחר 
ַמָּטה) ֶׁשל  ַהֲחמּוֵקי  ֵמאֹוָתם  ָהיּו  ְוִנְּדחּו  ׁשֶ ַעד 

ָבַרגְ  בּו  יָּׁשְ ּוְכׁשֶ ַרְגַלִים,  ּבָ ה  ְלַמּטָ רּויים  ָאז ׁשְ ַלִים, 
יד) - ְוָהעֹוָלם  (זכריה  ַההּוא,  יֹּום  ּבַ ַרְגָליו  ְוָעְמדּו 

ּכֹ ּבַ ב ִיְתַנֵהג  ּגַ ַעל  ְוַאף  ָראּוי.  ּכָ ֶעְליֹון  סֹוד  ּבְ ל 
ּנּו, ּוְלעֹוָלִמים ֶנֶאְחזּו בֹו.  ְדחּו ְולֹא ֶנֶעְזבּו ִמּמֶ ּנִ  ׁשֶ

  

ָעְר  .737 ַהִהיא  ְלָטא  ְוׁשַ חֹוִבין,  ְרמּו  ּגָ ָלה, ְלָבַתר 
ְלַחּמּוֵקי   ן  ּמָ ִמּתַ ְוַנְחּתּו  ְלַבר,  ִני  ׁשֵ ִית  ִמּבַ ְחָיין  ְוִאְתּדַ

א,ַיְרִכין,   (נ''א ולבתר נחתי מתמן ואתדחו מאינון חמוקי   ְלַתּתָ

ִיְתבּון  דלתתא) ְוַכד  ַרְגִלין.  ּבְ א  ְלַתּתָ רּון  ׁשָ י  ּדִ ַעד 
ֵדין, ַרְגִלין, ּכְ י (זכריה יד) ּבְ ֹום ַההּוא, ְוָעְמדּו ַרְגָליו ּבַ

ְדָקא ֲחֵזי. ְוַאף  ָאה ּכַ ָרָזא ִעּלָ א ִיְתְנִהיג ּבְ כֹּלָ ְוָעְלָמא ּבְ
ּוְלָעְלִמין  יּה,  ִמּנֵ ָבקּו  ּתְ ִאׁשְ ְוָלא  חּו  ִאְתּדַ ּדְ ב  ּגַ ַעל 

יּה.   ִאְתֲאִחידּו ּבֵ
ה  .738 ּדָ ַהּמִ ַקו  ל  ׁשֶ עּור  ִ ׁשּ ּבַ ּומֹוֵדד  יֹּוֵדַע  ׁשֶ   ּוִמי 

שֶׁ  ְך  ַהֶהְמׁשֵ ָיכֹול ֹאֶרְך  ָהַרְגַלִים,  ַעד  ַהְיֵרַכִים  ל 
ין   ֶכת. ְוֶזהּו סֹוּד ּבֵ ְמׁשֶ ּנִ לּות ׁשֶ ת ַהּגָ ָלַדַעת ֶאת ִמּדַ
ל  ְך ּכָ ּום ּכָ סֹוד ֶעְליֹון. ּוִמׁשּ ֶדה, ְוַהּכֹל ּבְ ָ קֹוְצֵרי ַהׂשּ

  
יעוּ  .738 ׁשִ ּבְ ּוָמִדיד  ָיַדע  ּדְ ע''א) ָראּוַמאן  ַק  (רל''ג  ו  ּדְ

ָיִכיל   ַרְגִלין,  ַעד  ין  ַיְרּכִ ּדְ יכּו  ְמׁשִ ּדִ א  ַאְרּכָ ה,  ּדָ ַהּמִ
ע ע''א) ְלִמְנּדַ ר''ס  ָגלּוָתא   (ויקרא  ּדְ יָחא  ְמׁשִ
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ִאים ְוָכל ָהָאמֹוָרִאים עֹוְמִדי ּנָ ַרְיתֹות ְוָכל ַהּתַ ם ַהּבָ
ָראּוי,   ּכָ ְמקֹום  אֹוָתם  ּבִ ּבְ ַלחּוץ,  ְוֵאּלּו  ִלְפִנים  ֵאּלּו 
ַהְיֵרַכִים ַלחּוץ) ֲחמּוֵקי  ִים.   (ְוֵאּלּו  ְרּכַ ֵמַהּבִ ה  ּוְלַמּטָ

ָיְרדּו   ם  ּוְבֻכּלָ ה,  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה  ִנְקָרא  ם  ּוְבֻכּלָ
ָרֵאל ְוָגלּו.   ִיׂשְ

ָרָזא   א ּבְ ֵדי ַחְקָלא, ְוכֹּלָ ין ְמַחּצְ ְך. ְוָרָזא ִאיהּו ּבֵ ִאְתְמׁשָ ּדְ
הּו בָּ  ּלְ א, ּכֻ ָאה. ּוְבִגין ּדָ הּו ּתָ ִעּלָ הּו ַרְייֵתי, ְוֻכּלְ ָנֵאי, ְוֻכּלְ

ְלגֹו,  ין  ִאּלֵ ֲחֵזי,  ְדָקא  ּכַ ְייהּו  דּוְכּתַ ּבְ ַקְייֵמי  ֱאמֹוָרֵאי, 
ִאיּנּון ַחּמּוֵקי ַיְרִכין ין ְלַבר, ּבְ א   (ואלין לבר) ְוִאּלֵ ּוְלַתּתָ

הּו  ּוְבֻכּלְ ה.  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה  ִאְקֵרי  הּו  ּוְבֻכּלְ ְמָבְרִכין. 
ָרֵאל ְוִאְת ַנחְ  י ִיׂשְ לּו. ּתֵ  ּגָ

ַכת  .739 ַהְמׁשָ ּבְ לּות  ַהּגָ יֵּם  ְסּתַ ּתִ ׁשֶ ּכְ ְוָאז, 
ְוָעְמדּו ַרְגָליו ַביֹּום ַההּוא, ְוָתֳעַבר    -ָהַרְגַלִים, ָאז  

ְוַיְחְזרּו  ָהעֹוָלם,  ִמן  ָעְרָלה  ֻטְמָאה  רּוַח  אֹוָתּה 
ּום   ִמׁשּ ָראּוי,  ּכָ לֹט  ִלׁשְ ם  ְלַבּדָ ָרֵאל  אֹוָתּה ִיׂשְ ׁשֶ

הֹוִר  אן  ָעְרָלה  ּוִמּכָ ו.  ַעְכׁשָ ַעד  ה  ְלַמּטָ אֹוָתם  יָדה 
ִמּתֹוְך   ְוַתֲעֹבר  ץ  ְתַקּצֵ ּתִ ַהזֹּו  ָהָעְרָלה  ׁשֶ ָוָהְלָאה, 

ָאז   לג) -ָהעֹוָלם,  ַטח  (דברים  ּבֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ּכֹן  ׁשְ ַויִּ
ֵצא   ִיּמָ ְולֹא  ַיֲעקֹב,  ֵעין  אֹוָתּה  ּבְ ַיֲעקֹב.  ֵעין  ָדד  ּבָ

ֵרי  ְמַקטְ  עֹוָלם  ֵרג ֲעֵליֶהם. ַאׁשְ ָרֵאל ּבָ ל ִיׂשְ ֶחְלָקם ׁשֶ
א.  ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ

  

ַרְגִלין,  .739 ּדְ יכּו  ְמׁשִ ּבִ לּוָתא,  ּגָ ֵיים  ִיְסּתַ ד  ּכַ ּוְכֵדין 
יֹום ַההּוא, ְוִיְתֲעָבר ַההּוא רּוָחא  ֵדין ְוָעְמדּו ַרְגָליו ּבַ ּכְ

ְויִ  ָעְלָמא,  ִמן  ָעְרָלה  ָרֵאל ְמַסֲאָבא  ִיׂשְ ְתַהְדרּון 
ַההּוא  ּדְ ִגין  ּבְ ֵיאֹות,  ְדָקא  ּכְ ָטָאה  ּלְ ְלׁשַ ְלחֹוַדְייהּו  ּבִ
אן ּוְלָהְלָאה,  א. ּוִמּכָ ּתָ א, ַעד ַהׁשְ ָעְרָלה, ָנִחית לֹון ְלַתּתָ
ָעְלָמא,  ִמּגֹו  ְוִאְתֲעָבר  ִאְתְקָצץ  ָעְרָלה  ַהאי  ּדְ

ֵדין לג) ּכְ בֶּ  (דברים  ָרֵאל  ִיׂשְ ּכֹון  ֵעין ַוִיׁשְ ָדד  ּבָ ַטח 
ְמַקְטְרָגא  ַיֲעקֹ  ַכח  ּתְ ִאׁשְ ְוָלא  ַיֲעקֹב,  ֵעין  ַההּוא  ּבְ ב. 

ין  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ חּוָלֵקיהֹון  ָאה  ַזּכָ ָעַלְייהּו. 
ָאֵתי.  ָעְלָמא ּדְ  ּבְ

ָנַטל  .740 הּוא  ָהעֹוָלם,  ַעּמּוד  יק  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף 
ְרׁשּות ֵהיָכל ָטִמיר ְוָגנּוז, וּ  יָכל  ִבְרׁשּותֹו עֹוֵמד ַההֵ ּבִ

ל   ׁשֶ ַהֵהיָכל  ׁשֶ ָאַמְרנּו  ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  ִביִעי.  ְ ַהׁשּ
ְרׁשּותֹו   ּבִ עֹוֵמד  יר  ּפִ ַהּסַ ּבֹו    -ִלְבַנת  ׁשֶ הּוא,  ְך  ּכָ

ָאַמְרנּו,   ׁשֶ ִביִאים  ַהּנְ ּוְרֵאה,  ּבֹא  ֲאָבל  ן.  ּקֵ ִמְתּתַ
י ְדָרגֹות ּתֵ ה, ׁשְ ִרים ְלַמּטָ ְתַחּבְ ּמִ ׁשֶ ִנְפָרדֹות ֵמֶהם,   ּכְ

אֹוָתם ֲחמּוִקים ַמְר  ְיֵרַכִים. ּבְ ֶאה ַוֲחלֹום, ְועֹוְמִדים ּבַ
ה.   ְקַטּנָ ְנבּוָאה  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ְואֹותֹו  ַמְרֶאה,  עֹוְמִדים 

ה ּוְלַמּטָ ַעד   (ְלַמָּטה) ֵמַהְיֵרַכִים  ֲחלֹום,  עֹוֵמד 
ם עֹוֵמד ֵהיָכל   ַרְגַלִים, ְוׁשָ יעּו ַרְגַלִים ּבְ יַּּגִ ְחּתֹון ׁשֶ ּתַ

ְקָרא  ּנִ יר.ׁשֶ ּפִ  ִלְבַנת ַהּסַ

  

ָנִטיל  .740 ִאיהּו  ָעְלָמא,  ּדְ ַעּמּוָדא  ִדיק,  ַהּצַ יֹוֵסף 
יָמא  ַקּיְ ּוִבְרׁשּוֵתיּה  ְוָגִניז,  ָטִמיר  ֵהיָכָלא  ְרׁשּוָתא  ּבִ
ַאָמָרן   ָקא  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  ִביָעָאה.  ׁשְ ֵהיָכָלא 

ֵהיָכָלא מ''ה  ּדְ בראשית  ע''א,  רס''ו  ע''א,  (רמ''ו 
ְרׁשוּ ּדְ  ע''א) ּבִ יר  ּפִ ַהּסַ הּוא ִלְבַנת  ָהִכי  יָמא,  ַקּיְ ֵתיּה 

ד   ָקא ַאָמָרן. ּכַ א ֲחֵזי, ְנִביִאים ּדְ ן. ֲאָבל ּתָ ֵביּה ְמַתּקֵ ּדְ
ְייהּו,  ִמּנַ ין  ְרׁשִ ִמְתּפָ ין  ְרּגִ ּדַ ֵרין  ּתְ א,  ְלַתּתָ ֵרי  ִמְתַחּבְ

ַחּמּוִק  ִאיּנּון  ּבְ ַיְרִכין.  ּבְ ְוַקְייֵמי  ַוֲחלֹום,  ַקְייֵמי ַמְרֶאה  ין 
ְוַההוּ  ְמַיְרִכין ַמְרֶאה,  ה.  ְקַטּנָ ְנבּוָאה  ִאְקֵרי  ּדְ א 

א ע''ב) (ס''א לתתא) ּוְלַתּתָ ע''א רמ''ז  ָקִאים  (רס''ב 
ן ָקִאים ֵהיָכָלא  ַרְגִלין. ְוַתּמָ ָמאטּו ַרְגִלין ּבְ ֲחלֹום, ַעד ּדְ

יר.  ּפִ ָאה ְוִאְקֵרי ִלְבַנת ַהּסַ ּתָ  ּתַ
ְיֵרַכִים .741 ִעם   ַהּכֹל  ֶאָחד  ם  ּלֵ ּתַ ְלִהׁשְ יֵרַכִים,  ּבִ

ם   ָ ִמׁשּ ֲהֵרי  ׁשֶ בּוָאה,  ַהּנְ ל  ׁשֶ ָרגֹות  ַהּדְ ם  ְוֻכּלָ ֶאָחד, 
ה ֵמֶהם ַמְרֶאה, ְוׁשֹוִרים ַעל   יֹוְצִאים ְוׁשֹוִרים, ְוַנֲעׂשֶ
יק הּוא   ּדִ ה ֵמֶהם ֲחלֹום. יֹוֵסף ַהּצַ קֹום ַהזֶּה ְוַנֲעׂשֶ ַהּמָ

  
ַחד,  .741 ּבְ ַחד  ָמא  ּלְ ּתַ ְלִאׁשְ ַיְרִכין,  ּבְ ַיְרִכין  א  ּכֹּלָ

ָראן,   ְוׁשָ ַנְפֵקי  ן  ּמָ ִמּתַ ָהא  ּדְ ְנבּוָאה,  ּדִ ין  ְרּגִ ּדַ הּו  ְוֻכּלְ
ִמנַּ ְואִ  ֲאָתר, ְתָעִבידּו  ַהאי  ַעל  ָראן  ְוׁשָ ַמְרֶאה,  ְייהּו 

ֵליָמא  ִדיק, ִאיהּו ׁשְ ְייהּו ֲחלֹום. יֹוֵסף ַהּצַ ִמּנַ ְוִאְתָעִביד 
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ֵלמּות   ָנטַ ׁשְ הּוא  ַהּכֹל  ַהּכֹל,  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַהּכֹל.  ל 
ְגָללֹו.  ְתׁשּוָקה ּבִ ּתֹוֵקק ּבִ ְגָללֹו, ַהּכֹל ִמׁשְ ן ּבִ ּקֵ  ִהְתּתַ

ִגיֵניּה,  ן ּבְ א ִאְתּקַ כֹּלָ ִגין ּדְ א. ּבְ א, ִאיהּו ָנִטיל ּכֹּלָ כֹּלָ ּדְ
ִגיִניּה. א ּבְ ִתיאּוְבּתָ ִאיב ּבְ א ּתָ  ּכֹּלָ

עָ ּבֹא   .742 ׁשָ ּבְ ָעַמד  ּוְרֵאה,  יק  ּדִ ַהּצַ יֹּוֵסף  ׁשֶ ה 
ר  ִהְתַחּבֵ ּוְכׁשֶ ַהּכֹל.  ָנַטל  הּוא  ָאז  ַהּכֹל,  ן  ְלַתּקֵ
ׁשּוָקה ְוָרצֹון,   ם ִמְתעֹוְרִרים ִלּטֹל ּתְ ּלָ ֵהיָכלֹו, ָאז ּכֻ ּבְ
ֶאָחד   ָרצֹון  ּבְ ֵהם  ְוַהּכֹל  ְוַתְחּתֹוִנים,  ֶעְליֹוִנים 

ּמֵ  ְלׂשַ ַאַחת,  ֵלמּות  ְליֹוִנים עֶ  (ִלְהיֹות) חַ ּוׁשְ
ְחּתֹוִנים   ַהּתַ ְוָכל  ָראּוי.  ּכָ ֶאָחד  ָרצֹון  ּבְ ְוַתְחּתֹוִנים 

תּוב ּכָ ְוָלֵכן  ִבילֹו,  ׁשְ ּבִ ִקיּּום  ּבְ (משלי   עֹוְמִדים 
יק ְיסֹוד עֹוָלם. ְוַעל ַהְיסֹוד ַהזֶּה עֹוֵמד ָהעֹוָלם  י) ְוַצּדִ

 ַהזֶּה.

  

י .742 ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ֲחֵזי,  א  ִדיק  ּתָ ַהּצַ יָמא ֹוֵסף  ַקּיְ
ר  א. ְוַכד ִאְתַחּבָ ֵדין ִאיהּו ָנִטיל ּכֹּלָ א, ּכְ ְלַאְתְקָנא ּכֹּלָ
א   יאּוְבּתָ ּתִ ְלַנְטָלא  הּו,  ּלְ ּכֻ ִמְתָעֵרי  ֵדין  ּכְ ֵהיָכֵליּה,  ּבְ
ֲחָדא   ְרעּוָתא  ּבִ ִאיּנּון  א  ְוכֹּלָ ֵאי,  ְוַתּתָ ֵאי  ִעּלָ ּוְרעּוָתא, 

ְלֶמְחּדֵ  ַחד,  ִלימּו  ְרעּוָתא  ִעלָּ  (למהוי) יּוׁשְ ֵאי,  ְוַתּתָ ֵאי 
ִקּיּוָמא  ּבְ ַקְייֵמי  ֵאי  ּתָ ּתַ הּו  ְוֻכּלְ ֵיאֹות.  ְדָקא  ּכְ ֲחָדא 

ִתיב, א ּכְ ִגיֵניּה, ְוַעל ּדָ יק ְיסֹוד עֹוָלם.  (משלי י) ּבְ ְוַצּדִ
 ְוַעל ַהאי ְיסֹוָדא ָקִאים ַהאי ָעְלָמא.

לֹא   .743 ַהזֹּו  י''ר  ּפִ ַהּסַ ִקיּ ִלְבַנ''ת  ּבְ ּום, עֹוֶמֶדת 
ן,  ּקֵ הּוא ִמְתּתַ ן. ּוְכׁשֶ ּקֵ יק ַהזֶּה ִמְתּתַ ּדִ יֹּוֵסף ַהּצַ ַעד ׁשֶ
ְנָין. ְוַעל  ל ַהּבִ ל ּכָ ִנים. ֶזהּו ַהְיסֹוד ׁשֶ ּקְ ם ִמְתּתַ ּלָ ָאז ּכֻ

תּוב, ּכָ ב) ֶזה  ֶאת   (בראשית  ֱאלִֹהים  ה'  ֶבן  ַויִּ
ָכתוּ  ְולֹא  יֶצר,  ַויִּ ָכתּוב  ְולֹא  ָלע,  ְבָרא. ַהּצֵ ַויִּ ב 

ַהְיסֹוד  מִ  ׁשֶ ּוְלַאַחר  ְיסֹוד,  ַעל  עֹוֵמד  זֶּה  ׁשֶ ּום  ׁשּ
עֹוֵמד   ַהּכֹל  ֶזה  ּום  ּוִמׁשּ ָעָליו.  ִנְבֶנה  ַהּכֹל  ִנְתָקן, 

ַאְרנּו.  ֶזה, ַוֲהֵרי ּבֵ  ּבָ

  

ַעד  .743 ִקּיּוֵמיּה,  ּבְ ָקִאים  ָלא  י''ר,  ּפִ ַהּסַ ִלְבַנ''ת  ַהאי 
ִדיק. אִ  ַהאי יֹוֵסף ַהּצַ ן. ְוכַ ּדְ ּקַ א ְתּתָ ן, ּכֹּלָ ּקַ ד ִאיהּו ִאְתּתָ

א   ּדָ ְוַעל  ְנָייָנא.  ּבִ הּו  ּלְ ּכֻ ּדְ ְיסֹוָדא  הּוא  א  ּדָ ְקִני  ִמְתּתַ
ִתיב, ָלע, ְוָלא  (בראשית ב) ּכְ ֶבן ְיָי' ֱאלִֹהים ֶאת ַהּצֵ ַוּיִ

יָמא ַעל  ַהאי ַקּיְ ִגין ּדְ ְבָרא. ּבְ ִתיב ַוּיִ יֶצר, ְוָלא ּכְ ִתיב ַוּיִ ּכְ
ּוְלָבתַ יְ  ֵניסֹוָדא,  ִאְתּבְ א  ּכֹּלָ ן,  ִאְתּקַ ְיסֹוָדא  ּדִ (דף  ר 

ַהאי, ְוָהא  רנ''ח ע''ב) הּו ַקְייִמין ּבְ ּלְ א, ּכֻ ָעֵליּה. ּוְבִגין ּדָ
 אֹוִקיְמָנא. 

תּוב .744 ֶבן ה' ֱאלִֹהים ֶאת  (שם) ּבֹא ּוְרֵאה, ּכָ ַויִּ
ְוִהְתִקינָ  ָהֲאחֹוִרי  ד  ֵמַהּצַ ָהְיָתה  ׁשֶ ָלע,  ַלֲחזֹר  ַהּצֵ ּה 

נִ  ל  ּפָ ּכֵ ִהְסּתַ ֶבן,  ַויִּ ֲאָבל  ַאְרנּו.  ּבֵ ְך  ּכָ ָפִנים.  ּבְ ים 
רּוי   ל ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון ׁשָ ה ׁשֶ ְרּגָ ְלַהֲעלֹוָתּה ְלאֹוָתּה ּדַ

מֹו זֹו.  ּה, ִלְהיֹות זֹו ּכְ  ּבָ
  

ִתיב .744 א ֲחֵזי, ּכְ ֶבן ְיָי' ֱאלִֹהים ֶאת   (בראשית ב) ּתָ ַוּיִ
ְטָרא   ִמּסִ ֲהַות  ּדַ ָלע,  ָלּה  ַהּצֵ ְוַאְתִקין  ֲאחֹוָרא,  ּדְ

ֶבן,  ַוּיִ ֲאָבל  אֹוִקיְמָנא.  ָהִכי  ין.  ַאְנּפִ ּבְ ין  ַאְנּפִ ָרא  ְלָאַהּדְ
ָאה  ִעּלָ ָעְלָמא  א ּדְ ְרּגָ ּדַ ַההּוא  ָלּה ּבְ ָקא  ל ְלַסּלְ ּכַ ִאְסּתָ

יּה, ְלֶמהֵוי ּדָ  ְרָיא ּבֵ ָדא. ׁשַ ַגְווָנא ּדְ  א ּכְ
ֶבן  .745 ל בְּ  -עֹוד ַויִּ ּכֵ ן ֶאת  ִהְסּתַ ִצּדֹו ְוִהְתִקין ְוִכּוֵ

קֹות ּוְלהֹוִליד, ְוַלֲעׂשֹות   ל רּוחֹוֶתיָה ִלְזרַֹע ּוְלַהׁשְ ּכָ
ַוְיִביֶאָה,  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִריְך.  ּצָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְצָרֶכיָה  ל  ּכָ ָלּה 

כָּ  ׁשֶ ַהזֶּה,  יק  ּדִ ּצַ ּבַ ה?  ּמֶ ב) תּוב ּבַ ּוָבֶזה   (אסתר 
ֶלְך. שֶׁ  ַהּמֶ ָאה ֶאל  ּבָ ֲעָרה  ַהּכֹל ַהּנַ יְך ֶאת  ִהְמׁשִ זֶּה 

ל  ּכָ ְמִניַעת  אן  ּכָ ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ר  ּוְלִהְתַעּטֵ ַלֲעלֹות 
ׁשּוקֹות ָהָרעֹות. ל ַהּתְ  ַהֲחָטִאים, ְוָכאן ְמִניַעת ּכָ

  

ְוַאְתִק  .745 ִסְטרֹוי,  ּבְ ל  ּכַ ִאְסּתָ ֶבן,  ַוּיִ ל  ּתּו  ּכָ ין  ְוַכּוִ ין 
ָקָאה וּ  ד ָלּה  רּוחֹוֶתיָה, ְלִמְזַרע ּוְלַאׁשְ ְלאֹוָלָדא, ְלֶמְעּבַ

ָמה.  ַוְיִביֶאָה, ּבְ ּוְלָבַתר  ִאְצְטִריְך.  ָמה ּדְ ל ָצְרכֹוי, ּכְ ּכָ
יב, ְכּתִ ּדִ יק.  ַצּדִ ַהאי  ע''א) ּבְ ּוָבֶזה  (אסתר ב) (רס''א 

אַ  ַהאי  ּדְ ֶלְך,  ַהּמֶ ֶאל  ָאה  ּבָ ֲעָרה  א, ַהּנַ ְלכֹּלָ יְך  ְמׁשִ
ִלימוּ  ׁשְ ּבִ ָרא  ְלִאְתַעּטְ ָקא  ָכל  ְלַסּלְ ּדְ ְמִניעּו  ָהָכא   .

ין.  יׁשִ ין ּבִ יאּוְבּתִ ָכל ּתִ  חֹוִבין, ָהָכא ְמִניעּו ּדְ
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ד  .746 ּצַ ּבַ י,  ִ ׁשּ ִ ַהׁשּ ַהֵהיָכל  אֹותֹו  ּבְ ֵאינֹו  ֶ ׁשּ ַמה 
ָדִדים  ַהּצְ ְוָכל  ָהָרִעים  ָהִעּנּוִגים  ל  ּכָ ם  ָ ׁשּ ׁשֶ ָהַאֵחר, 

ָהעֹוָלם   ּוְכׁשֶ ַהזֶּה,  ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ ָהעֶֹנג  ל  ַהזֶּה  ׁשֶ
ֶהם ִלים ּבָ ים ִנְכׁשָ ֶהם, ֲאָנׁשִ (ּוִמּׁשּום ֶׁשְּבֵני   ִמְתַנֵהג ּבָ

ְלאֹותֹו ָהעֹוָלם,  ים ָּבֶהם, ִנְכָׁשִלים ָּבֶהם)ָאָדם טֹועִ 
ֶנֱהֶנה   ַהּגּוף  ׁשֶ ּוְתׁשּוקֹות  ִעּנּוִגים  ה  ּמָ ּכַ רֹוִאים  ׁשֶ
ֶזהּו  ַאֲחֵריֶהם.  ְוטֹוִעים  ֵמֶהם,  ּוִמְתַעּנֵג 

תוּ  ּכָ י טֹוב ָהֵעץ   (בראשית ג) ב,ׁשֶ ה ּכִ ָ ֶרא ָהִאׁשּ ַוּתֵ
שׁ  ַהּתְ ל  ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ ְוגֹו'.  ָהִעּנּוִגים ְלַמֲאָכל  ְוָכל  ּוקֹות 

לּוִיים ּבֹו. ל ָהעֹוָלם ּתְ  ׁשֶ

  

ִתיָתָאה,  .746 ׁשְ ֵהיָכָלא  ַההּוא  ּבְ ִאיהּו  ָלא  ּדְ ַמה 
י יׁשִ ל ִעּנּוִגין ּבִ ן ּכָ ַתּמָ ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּדְ ן, ְוָכל ִסְטִרין  ּבְ

ָעְלָמא  ַהאי  ְוַכד  ָעְלָמא,  ַהאי  ּדְ ִעּנּוָגא  ּדְ ין  ִתיאּוְבּתִ ּדְ
הוּ ִאְת  ֵלי ּבְ ׁשְ א ּכַ ִני ָנׁשָ הּו, ּבְ (נ''א ובגין דבני נשא   ְנִהיג ּבְ

ָמה ִעּנּוִגין   טעיין בהו כשלין בהו) ָחָמאן ּכַ ְלַההּוא ָעְלָמא. ּדְ
ִאְתֲהנִ  גּוָפא  ּדְ ין,  ְוַטְעָיין  ְוִתיאּוְבּתִ ְייהּו,  ִמּנַ ְוִאְתַעִניג  י 

ִדְכִתיב, הּוא  ֲהָדא  ג) ֲאַבְתַרְייהּו.  ֶרא  (בראשית  ַוּתֵ
ין  יאּוְבּתִ ל ּתִ ָהא ּכָ י טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוגֹו'. ּדְ ה ּכִ ָ ָהִאׁשּ

ְלָיין. יּה ּתַ ָעְלָמא ּבֵ  ְוָכל ִעּנּוִגין ּדְ
ָבִרים .747 ּדְ יֵׁש  ֶזה  מֹו  ּכְ ן  ּכֵ ֶנֱהֶנה    ְוַעל  ַהּגּוף  ׁשֶ

ָבִרים  ּדְ ְויֵׁש  ָמה.  ׁשָ ַלּנְ ְולֹא  ַלּגּוף  ְוִנְכָנִסים  ֵמֶהם, 
ָרגֹות שֶׁ  ן ַהּדְ ָמה ֶנֱהֵנית ֵמֶהם ְולֹא ַהּגּוף, ְוַעל ּכֵ ׁשָ ַהּנְ

ֶרְך  ּלֹוְקִחים ּדֶ יִקים ׁשֶ ּדִ ֵריֶהם ַהּצַ ִנְפָרדֹות זֹו ִמזֹּו. ַאׁשְ
ֵמא ַעְצָמם  ּומֹוְנִעים  ָרה,  ִקים  ְיׁשָ ְוִנְדּבָ ד,  ַהּצַ ֹותֹו 

ה.  ָ ֻדׁשּ ַצד ַהּקְ  ּבְ

  

א, אִ  .747 ּדָ ַגְווָנא  ּכְ א,  ּדָ ִאְתֲהֵני ְוַעל  גּוָפא  ּדְ ין  ִמּלִ ית 
ין  ִמּלִ ְוִאית  ְמָתא.  ְלִנׁשְ ְוָלא  ְלגּוָפא,  ְוַעְייֵלי  הּו,  ּבְ
י ְרּגִ א, ּדַ ּגּוָפא. ְוַעל ּדָ ְייהּו, ְוָלא  ְמָתא ִאְתֲהֵני ִמּנַ ִנׁשְ ן  ּדְ

ַנְטֵלי אֹוַרח  יא, ּדְ יַקּיָ ִאין ִאיּנּון ַצּדִ א. ַזּכָ א ִמן ּדָ ין ּדָ ִריׁשִ ּפְ
ָקן ֵמיׁשָ  ּבְ ּוִמְתּדַ ִסְטָרא,  ֵמַההּוא  ְרַמְייהּו  ּגַ ּוַמְנֵעי  ר, 

ה.  ְקדּוׁשָ ִסְטָרא ּדִ  ּבְ
ל   .748 מֹות ׁשֶ ֵ ָאר ַהׁשּ ל ׁשְ לּוִלים ּכָ ֵהיָכל ַהזֶּה ּכְ ּבַ

ל ֵאּלּו ַהֵהיָכלוֹ  מֹות  (ַוֲחָילֹות) תּכָ ֵני ׁשֵ ה. ׁשְ ַמּטָ ּלְ ׁשֶ
מֹות ָהֲאֵחִרים. ֶאָחד ָזָכר   ֵ ָאר ַהׁשּ ְללּו ֶאת ׁשְ ּכָ ֵהם ׁשֶ
ֵהיָכלֹו  ֶאת  ָנַטל  ְוַיֲעקֹב  ה,  ַמּטָ ּבְ ַמְעָלה  ר  ִמְתַחּבֵ
ל  ּכָ ֶאת  ּכֹוֵלל  ְוָאז  ֶעְליֹון,  סֹוד  ּבְ יקֹות  ְנׁשִ אֹוָתן  ּבְ

מֹות, ְוִנְקָרא ֵ ָאר ַהׁשּ י''ם, ְוֶזה ִנְקָרא  ְיהָֹו''ה ֱאלֹהִ   ׁשְ
ר ְיסֹוד   ְתַחּבֵ ּמִ ׁשֶ ַאְרנּו. ְוֶאָחד ּכְ ּבֵ מֹו ׁשֶ ם ָמֵלא, ּכְ ׁשֵ
ֲחִביבּות   ּבַ ִמְתעֹוְרִרים  ם  ְוֻכּלָ ֵהיָכלֹו,  ּבְ ָהעֹוָלם 
ָאר   לּוִלים ּבֹו, ָאז ּכֹוֵלל ׁשְ ם ּכְ ּוִבְתׁשּוָקה ֵאָליו, ְוֻכּלָ

ְיהֹוָ  ְוִנְקָרא  מֹות  ֵ וְ ַהׁשּ ְצָבאֹות.  ם ''ה  ׁשֵ ִנְקָרא  ֶזה 
מֹו ָהַאֵחר ַהזֶּה. ֵלם ּכְ ֵלם, ְולֹא ׁשָ  ָקדֹוׁש ׁשָ

  

ָכל   .748 ּדְ ָמָהן,  ׁשְ ַאר  ׁשְ ל  ּכָ ִליָלן  ּכְ א,  ּדָ ֵהיָכָלא  ּבְ
ֵהיָכִלין ין  וחיילין)  ִאּלֵ ִאיּנּון  (נ''א  ָמָהן  ׁשְ ֵרי  ּתְ א.  ְלַתּתָ ּדִ

ָמָהן ַאֲחָרנִ  ַאר ׁשְ ְכִלילּו ׁשְ ַכד אִ ּדִ א ין. ַחד ּדְ ר ֵעיּלָ ְתַחּבָ
ָרָזא   ּבְ יִקין,  ְנׁשִ ִאיּנּון  ּבְ ֵהיָכֵליּה,  ָנִטיל  ְוַיֲעקֹב  א,  ַתּתָ ּבְ
''ה  ְיהֹוָ ְוִאְקֵרי  ָמָהן,  ׁשְ ַאר  ׁשְ ל  ּכָ ִליל  ּכָ ֵדין  ּכְ ָאה.  ִעּלָ

ָמה  א, ּכְ ם ָמּלֵ (בראשית מ''ח   ֱאלִהי''ם, ְוָדא ִאְקֵרי ׁשֵ
אוֹ  ע''ב, רמ''ו ע''ב) ר ְיסֹוָדא  ִקיְמָנא. ְוַחדּדְ ד ִאְתַחּבָ , ּכַ

ֲחִביבּוָתא   ּבַ ִמְתָעֵרי  הּו  ְוֻכּלְ ֵהיָכֵליּה,  ּבְ ָעְלָמא  ּדְ
ִליל   ּכָ ֵדין  ּכְ יּה,  ּבֵ ִליָלן  ּכְ הּו  ְוֻכּלְ יּה,  ְלַגּבֵ א  יאּוְבּתָ ּוְבּתִ
ָמא  ''ה ְצָבאֹות. ְוָדא ִאְקֵרי ׁשְ ָמָהן, ְוִאְקֵרי ְיהֹוָ ַאר ׁשְ ׁשְ

יׁשָ  ִלים, ְולָ ַקּדִ ַהאי ַאֲחָרא. א ׁשְ ִלים ּכְ  או ִאיהּו ׁשְ
ְחּתֹון,   .749 ּתַ ין ֶזה ָלֶזה? ֶזה ׁשֹוֵלט ֶעְליֹון ּבַ ַמה ּבֵ

גּוף, ָאַמְרנּו. ְוֶזה   (ְוֶזה הּוא ׁשֹוֵלט ַּבֹּכל)  ּגּוף ּבְ מֹו ׁשֶ ּכְ
אֹוָתם ֵהיָכלֹות  ה ּבְ קֹום ִסיּּום ַהּגּוף ּוְלַמּטָ ׁשֹוֵלט ִמּמְ

ה,ּוַבּכֹ  ַמּטָ ּלְ ִני.    -ְוסֹוד ֶזה    ל ׁשֶ ִית ִראׁשֹון ּוַבִית ׁשֵ ּבַ
ָאר  ׁשְ ל  ּכָ ֶאת  ּכֹוֵלל  ַהזֶּה  ַהֵהיָכל  ְך,  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ

ה, ַמּטָ ּלְ מֹות ׁשֶ ֵ (ְוָכל ַהֵּׁשמֹות ָאנּו ּכֹוְלִלים ַּבֵּׁשם   ַהׁשּ
ַאְרנּו. ְוַעל כָּ  ַהֶּזה, ָּכל ַהֵּׁשמֹות ֶׁשְּלַמָּטה) ּבֵ מֹו ׁשֶ ְך  ּכְ

  

ָאה,  .749 ַתּתָ ָאה ּבְ יט ִעּלָ ּלִ א ׁשַ ין ַהאי ְלַהאי. ּדָ ַמה ּבֵ
גּוָפא ְדַקאְמָרן. ְוָדא   (ודא איהו שליט בכלא) ּגּוָפא ּבְ ּכִ

יט ֵמֲאָתר ּדְ  ּלִ גוּ ׁשַ ִאיּנּון ֵהיָכִלין ִסיּוָמא ּדְ א, ּבְ ָפא ּוְלַתּתָ
ִני.   ׁשֵ ּוַבִית  ִראׁשֹון  ִית  ּבַ א,  ּדָ ְוָרָזא  א,  ְלַתּתָ ּדִ א  ּוְבכֹּלָ
ָמָהן  ׁשְ ַאר  ׁשְ ל  ּכָ ִליל  ּכָ א  ּדָ ֵהיָכָלא  א,  ּדָ ּוְבִגין 

א, ְלַתּתָ כולהו  ּדִ שמא  בהאי  כללינן  שמהן  (וכלהו 
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מֹות   ֵ לּו  ַהׁשּ ֵריֶהם    -ַהּלָ ַאׁשְ יֹוֵרד.  ְוֶזה  עֹוֶלה  ֶזה 
ְרֵכי ַהּתֹוָרה. יֹּוְדִעים ּדַ יִקים ׁשֶ ּדִ  ַהּצַ

דלתתא) אֹוִק  שמהן  ּדְ ָמה  ּדָ ּכְ ְוַעל  ָמָהן יְמָנא.  ׁשְ א, 
יא,  יַקּיָ ַצּדִ ִאיּנּון  ִאין  ַזּכָ ָנִחית.  ְוָדא  ָקא  ַסּלְ א  ּדָ ין,  ִאּלֵ

אֹוַרְייָתא. ַיְדִעין ָאְרחֹוי ּדְ  ּדְ
ֶאָחד   .750 ְצָדִדים.  ֵני  ִלׁשְ ן  ּקֵ ִהְתּתַ ַהזֶּה  ַהְיסֹוד 

ן   ה, ְוֶאָחד ְלַתּקֵ ַמּטָ ּלְ ָאר ׁשֶ ְ ל ַהׁשּ ן ֶאת ּכָ ֶאת ְלַתּקֵ
 ְ ָרצֹון  ַהֵהיָכל ַהׁשּ ְהיֶה ַהּכֹל ּבְ יִּ ֶזה ׁשֶ ן ֶזה ּבָ ִביִעי ּוְלַתּקֵ

ְצָדִדים,  ֵני  ׁשְ ל  ׁשֶ חּוד  ַהיִּ אן  ּכָ ַעד  ָראּוי.  ּכָ ֶאָחד 
ֵלמּות,   ׁשְ ּבִ ֶאָחד  ּכְ ְלִהְתַיֵחד  ה,  ּוְלַמּטָ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ

ָרה.  ֶדֶרְך ְיׁשָ  ָלֶלֶכת ּבְ

  

ּקַ  .750 א, ִאְתּתָ ִרין. ַחד, ְלַאְתְקָנא  ן ִלְתֵרין ִסְט ְיסֹוָדא ּדָ
ִביָעָאה,  א. ְוַחד, ְלַאְתְקָנא ֵהיָכָלא ׁשְ ְלַתּתָ ַאר ּדִ ל ׁשְ ּכָ
ְדָקא   ּכְ ֲחָדא  ְרעּו  א  ּכֹּלָ ְלֶמֱהֵוי  ָדא,  ּבְ א  ּדָ ּוְלַאְתְקָנא 
א,  א ְוַתּתָ ְלֵעיּלָ ְתֵרין ִסְטִרין, ּדִ ֵיאֹות. ַעד ָהָכא ִיחּוָדא ּדִ

לִ ְלִאְתַייֲחָדא   ׁשְ ֲחָדא ּבִ ר.ּכַ אַֹרח ֵמיׁשָ  ימּו, ְלֵמיַהְך ּבְ
ֶאת  .751 ְלַיֵחד  יֹּוֵדַע  ׁשֶ ִמי  ל  ׁשֶ ֶחְלקֹו  ֵרי  ַאׁשְ

ֶדֶרְך   ּבְ ָלֶלֶכת  ָהֱאמּוָנה  ִסּדּור  ֶאת  ר  ּוְלַסּדֵ חּוד  ַהיִּ
ְך   א. ְוַעל ּכָ עֹוָלם ַהֶזה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ ָריו ּבָ ָרה. ַאׁשְ ְיׁשָ

תּוב, פה) ּכָ נִ  (תהלים  ֶוֱאֶמת  ֶצֶדק  ֶחֶסד  ׁשּו  ְפּגָ
ְוָאז   קּו.  ָנׁשָ לֹום  ְוֶצֶדק   -ְוׁשָ ְצָמח  ּתִ ֵמֶאֶרץ  ֱאֶמת 

ן  ּתֵ ּתִ ְוַאְרֵצנּו  ַהּטֹוב  ן  ִיּתֵ ה'  ם  ּגַ ָקף.  ִנׁשְ ַמִים  ָ ִמׁשּ
 ְיבּוָלּה. 

  

ִיחּוָדא,  .751 ְלַיֲחָדא  ָיַדע  ּדְ ַמאן  חּוָלֵקיּה,  ָאה  ַזּכָ
ר. ּוְלָסּדּוֵרי ִסּדּוָרא ּדִ  אַֹרח ֵמיׁשָ ְמֵהיְמנּוָתא, ְלֵמיַהְך ּבְ

א   ְוַעל ּדָ ָאֵתי.  ּוְבָעְלָמא ּדְ ַהאי ָעְלָמא,  ָאה ִאיהּו ּבְ ַזּכָ
ִתיב, לֹום  (תהלים פה) ּכְ ׁשּו ֶצֶדק ְוׁשָ ִנְפּגָ ֶחֶסד ְוֱאֶמת 

ְצָמח ְוֶצֶדק   (תהלים פה) קּו. ּוְכֵדיןָנׁשָ  ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ּתִ
ָקף. גַּ  ַמִים ִנׁשְ ָ ן ְיבּוָלּה.ִמׁשּ ּתֵ ן ַהּטֹוב ְוַאְרֵצנּו ּתִ  ם ְיָי' ִיּתֵ

ַהֵהיָכל  .752 ַהזֶּה הּוא  ַהֵהיָכל  ִביִעי.  ְ ַהׁשּ ַהֵהיָכל 
הּוא   ַהזֶּה  ַהֵהיָכל  לּו.  ַהּלָ ַהֵהיָכלֹות  ל  ִמּכָ ִניִמי  ַהּפְ
אן   ּכָ ָלל.  ּכְ גּוף  ְולֹא  ׁש  ַמּמָ יֹוָקן  ּדְ ּבֹו  ְוֵאין  ר,  ִנְסּתָ

ר שֶׁ  ְסּתָ הּוא ָמקֹום  ַהּנִ ּתֹוְך סֹוד ַהּסֹודֹות. ֶזהּו סֹוד ׁשֶ
ֵנס   ַמְעָלה.  ְלִהּכָ ּלְ ׁשֶ ּנֹורֹות  ַהּצִ אֹוָתם  תֹוְך  ּבְ ם  ְלׁשָ

ָהְרצֹונֹות,   ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָרצֹון  ָהרּוחֹות,  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָהרּוַח 
ים ֶאָחד. רּוַח ַהַחיִּ ר ַהּכֹל ּכְ ֶזה,  (ֶׁשל ֶזה) ְלִהְתַחּבֵ ּבָ

 ּקּון ֶאָחד. ְוִלְהיֹות ַהּכֹל ּתִ 

  

היכל קודש הקדשים דזעיר דבריאה ֵהיָכָלא   .752
ָהִני  ל  ִמּכָ ִניָמָאה  ּפְ ֵהיָכָלא  א,  ּדָ ֵהיָכָלא  ִביָעָאה.  ׁשְ
ּיּוְקָנא   יּה ּדִ ָלאו ּבֵ ֵהיָכִלין. ַהאי ֵהיָכָלא ִאיהּו ְסִתימּו, ּדְ

גֹו ָרָזא ּדְ  ַלל. ָהָכא ְסִתימּו ּדְ ׁש, ְוֵלית ּגּוָפא ּכְ ָרִזין,  ַמּמָ
ן ּמָ ִאיהּו ֲאָתר, ְלַאֲעָלא ּתַ גֹו ִאיּנּון   ַהאי ִאיהּו ָרָזא, ּדְ ּבְ

ָכל ַרֲעִווין,   ָכל רּוִחין, ַרֲעָוון ּדְ א. רּוָחא ּדְ ְלֵעיּלָ ִצּנֹוִרין ּדִ
י ַחּיֵ ּדְ רּוָחא  ֲחָדא.  ּכַ א  ּכֹּלָ ָרא  ַהאי,  (דהא) ְלִאְתַחּבְ ּבְ

ּקּוָנא ֲחָדא. א ּתִ  ְלֶמהֵוי ּכֹּלָ
ים,  .753 ָדׁשִ ַהּקֳ י  ָקְדׁשֵ ית  ּבֵ ִנְקָרא  ַהזֶּה  ַהֵהיָכל 

ֶאתַהּמָ  ל  ְלַקּבֵ ָהֶעְליֹוָנה) קֹום  מֹות   (ַהְּנָׁשָמה  ׁשָ ַהּנְ
ְך ְלעֹוֵרר ֵאָליו ֶאת ָהעֹוָלם   ְקֵראת ּכָ ּנִ ָהֶעְליֹונֹות, ׁשֶ

א.  ַהּבָ
  

ִאְקֵרי .753 א,  ּדָ ע''ב) ֵהיָכָלא  קֶֹדׁש   (רנ''ה  ית  ּבֵ
ָדׁשִ  ַהאיַהּקָ ָלֳקְבָלא  ֲאָתר  נשמתא  ים.  (ס''א 
ִעילָּ  עלאה) ָמִתין  ְלַאְתֲעָרא ִנׁשְ ָהִכי,  ִאְקֵרי  ּדְ ִאין, 

יּה.  ָאֵתי ְלַגּבֵ  ָעְלָמא ּדְ
עֹוָלם   .754 עֹוָלם.  ִנְקָרא  ַהזֶּה  ֲעִליָּה,   -ָהעֹוָלם 

ָהֶעְליֹון,   ָלעֹוָלם  ְחּתֹון  ַהּתַ ָהעֹוָלם  עֹוֶלה  ׁשֶ
תוֹ  ּבְ ר  ּתֵ ֶתר. עֹוָלם  ּוִמְסּתַ ַבּסֵ ְוִנְגֶלה  ּבֹו,  ְוֶנְעָלם  כֹו 

עֹולֶ   - הּוא  לֹו ׁשֶ ֵרִבים  ּקְ ׁשֶ אֹוָתם  ל  ּכָ ִעם  ה 
ֶעְליֹון   עֹוָלם  ֶעְליֹון.  ֵסֶתר  ּתֹוְך  ִרים  עֹוֶלה   -ְוִנְסּתָ

ִרים,  ְסּתָ ַהּנִ ל  ּכָ ֵסֶתר  ּתֹוְך  ֶעְליֹון  ָרצֹון  ּבְ ר  ּתֵ ּוִמְסּתַ

  

ָסִליק  ַהא .754 י ָעְלָמא עֹוָלם ִאְקֵרי. עֹוָלם: ְסִליָקא, ּדְ
ַגֵווּה,  ּבְ ר  ּתָ ְוִאְסּתַ ָאה,  ִעּלָ י ָעְלָמא  ָאה ְלַגּבֵ ּתָ ּתַ ָעְלָמא 
ָסִליק   ּדְ עֹוָלם:  יָרה.  ְסּתִ ּבִ ְלָייא  ִאְתּגַ יּה,  ּבֵ ְוִאְתַעָלם 

ִאיּנּוןִאיה ָכל  ּבְ ע''א) ּו,  רנ''ט  יּה,  (דף  ּבֵ ַקְרִבין  ּדְ
ָסִליק   ָאה:  ִעּלָ עֹוָלם  ָאה.  ִעּלָ ְסִתירּו  ּגֹו  ָרן  ּתְ ְוִאְסּתַ
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ָלל ּכְ נֹוַדע  ּלֹא  ִמי   (ְּכָלל) ׁשֶ ְוֵאין  ה,  ּלָ ִהְתּגַ ְולֹא 
יר אֹותֹו. ּכִ ּמַ  ׁשֶ

ְטִמיִרין   ָכל  ּדְ ְטִמירּו  ּגֹו  ָאה,  ִעּלָ ְרעּוָתא  ּבִ ר  ּתָ ְוִאְסּתַ
ַלל ּכְ ִאְתְייַדע  ָלא  ַמאן (כלל) ּדְ ְוֵלית  ֵלי,  ִאְתּגְ ְוָלא   ,

ָיַד   ע ֵליּה. ּדְ
מָ  .755 ִהיא  ׁשֶ ֹרֶכת,  ֶאת  ַהּפָ ה  ְמַכּסָ רּוס,  ּפָ ָסְך 

ָתִרים  רּוָסה ּתֹוְך ַהּסְ ּפֶֹרת ּפְ ר. ַהּכַ ְסּתָ ּתֹוְך ֵסֶתר ַהּנִ
ֲהֵרי ֵהם ְטִמיִרים   ִרים, ׁשֶ ְסּתָ יר ַהּנִ ָהֶעְליֹוִנים ְלַהְסּתִ

ִרים. ֹוִנים  (ַהָּפֹרֶכת ְּפרּוָסה ְּבתֹו� ְסָתִרים ֶעְלי ְוִנְסּתָ
נִ  ֶׁשֶּזה  ַהָּסתּום,  ְוָסתּום)ִלְׁשֹמר  ִמן   ְסָּתר  ִלְפִנים 

ְלַהְכִניסֹו  ְוָגנּוז  ְוָטמּון  ר  ִנְסּתָ ָמקֹום  יֵׁש  ּפֶֹרת  ַהּכַ
ַיד  ַעל  ים,  ַהַחיִּ רּוַח  ֶעְליֹון,  ַחת  ִמׁשְ ֶמן  ׁשֶ ְלתֹוכֹו. 
ִנְקָרא   ָנָהר  ְואֹותֹו  ְויֹוֵצא,  ֹוֵפַע  ׁשּ ׁשֶ ָהר  ַהּנָ אֹותֹו 

מֵ מַ  פֹוְסִקים  ּלֹא  ׁשֶ ֵאר,  ַהּבְ ְלעֹוָלִמים. ּבּוַע  יָמיו 
קֶֹדׁש  ַחת  ִמׁשְ אֹותֹו  ל  ּכָ ְוׁשֹוֵפַע  ִנְכָנס  זֶּה  ּוְכׁשֶ
ל   ׁשֶ אֹור  ים,  ָדׁשִ ַהּקֳ קֶֹדׁש  ל  ׁשֶ קֹום  ִמּמָ ִמְלַמְעָלה 
ְוֶזה   ּנֹורֹות,  ַהּצִ אֹוָתם  ְלתֹוְך  ּוָבא  יֹוֵרד  ַפע  ׁשֶ

ְנֵקבָ  ּכִ ם  ָ ִמׁשּ א  את ִמְתַמּלֵ ּוִמְתַמּלֵ ֶרת  ְתַעּבֶ ּמִ ׁשֶ ה 
 ן ַהזָָּכר. מִ 

  

ְטִמירּו  .755 ּגֹו  א  ַחְפּיָ ִריָסא,  ּפְ ַפְרָסא  ּדְ א  רֹוְכּתָ ּפָ
ָמא  ִאין, ְלַאְסּתְ ִריָסא ּגֹו ְטִמיִרין ִעּלָ ּפֹוְרָתא ּפְ ָסִתים. ּכַ

ּוְסִתיִמין. ְטִמיִרין  ָהא  ּדְ גו   ְסִתיִמין  פריסא  פרוכתא  (נ''א 
 ין דסתמא סתימא דהאי טמיר וסתים) טהירין עילא

ִמיד   .756 ּתָ ן  ּקֵ ִמְתּתַ ַהזֶּה  ַהֵהיָכל  ם  ּגַ ְך  ּכָ ַאף 
ָלה   ּבָ ַהּקַ ַהזָָּכר.  ִמן  ֶלת  ַקּבֶ ּמְ ׁשֶ ְנֵקָבה  ּכִ ל  ְלַקּבֵ
דֹוׁשֹות   ַהּקְ מֹות  ׁשָ ְוַהּנְ ל ָהרּוחֹות  ּכָ ֶלת ֶאת  ַקּבֶ ּמְ ׁשֶ

רוּ  ְוִהְתַעּבְ ָלעֹוָלם,  יֹּוְרדֹות  ל   ְתַעְּכבּו)(ְוהִ  ׁשֶ ּכָ ם  ׁשָ
ִריְך. אֹותֹו ְזַמן  ּצָ  ׁשֶ

  

ּפֹוְרָתא, ִאית ֲאָתר ָסִתים ְוָטִמיר ְוָגִניז,   .756 ְלגֹו ִמן ּכַ
י,  ַחּיֵ ָאה, רּוָחא ּדְ ח ְרבּות ִעּלָ ַגֵויּה. ְמׁשַ א ֵליּה ּבְ ְלַאְכָנׁשָ
ָנִגיד ְוָנִפיק, ְוַההּוא ָנָהר ִאְקֵר  ַההּוא ָנָהר ּדְ י ַעל ְיָדא ּדְ

ְס  ָלא ּפַ ֵביָרא, ּדְ ִקין ֵמימֹוי ְלָעְלִמין. ְוַכד ַהאי ַמּבּוָעא ּדְ
א, ֵמֲאָתר  ֵעיּלָ א ִמּלְ ל ַההּוא ְרבּות קּוְדׁשָ ָעֵייל ְוָנִגיד ּכָ
ִאיּנּון  ּגֹו  ְוָאֵתי,  ָנִחית  ְנִגידּו  ְנִהירּו  ים.  ָדׁשִ ַהּקֳ ְדקֶֹדׁש 

נ ּכְ ן,  ּמָ ִמּתַ ָייא  ִאְתַמּלְ ַהאי  ָרא ִצּנֹוִרין.  ִמְתַעּבְ ּדְ א  ּוְקּבָ
ֵהיָכָלא, ְוִאְתַמלְּ  ַהאי  ָנֵמי  ָהִכי  אּוף  כּוָרא.  ּדְ ִמן  ָיא 

ִמן  ָלא  ְמַקּבְ ּדִ א  נּוְקּבָ ּכְ ָלא,  ְלַקּבְ ִדיר  ּתָ ִמְתַתְקָנא 
ָמִתין  ְוִנׁשְ רּוִחין  ִאיּנּון  ל  ּכָ ילּו,  ַקּבִ ּדְ ילּו  ַקּבִ כּוָרא.  ּדְ

וְ  ְלָעְלָמא,  ַנְחִתין  ּדְ ין  רוּ ַקִדיׁשִ (ס''א   ִאְתַעּבְ
ן ואתעכבו) ּמָ ִאְצְטִריְך.ּתַ ל ַההּוא ִזְמָנא ּדְ  . ּכָ

לּו   .757 ִויַקּבְ יַח,  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך  יָֹּבא  ׁשֶ ַעד  בּו  ִיְתַעּכְ
ִמּקֶֹדם,   ַמח ָהעֹוָלם ּכְ מֹות, ְוָיֹבאּו ְוִיׂשְ ׁשָ ל אֹוָתן ַהּנְ ּכָ

ִמּקֹ ּכְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַמח  ִיׂשְ מֹו  ְוָאז  ּכְ ֶדם, 
ּנֱֶאַמר  יו.  (תהלים קד) ׁשֶ ַמֲעׂשָ ַמח ה' ּבְ  ִיׂשְ

  
קּון  .757 ּפְ ְוִיְסּתַ יָחא,  ְמׁשִ א  ַמְלּכָ ֵייֵתי  ּדְ ַעד  בּון  ִיְתַעּכְ

ִמין.  ַקּדְ ִמּלְ ּכְ ָעְלָמא  ְוַיְחֵדי  ְוֵייתּון  ָמִתין,  ִנׁשְ ִאיּנּון  ל  ּכָ
ִמלְּ  ּכְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ַיְחֵדי  ָמה  ּוְכֵדין,  ּכְ ִמין,  ַקּדְ

ַמֲעשָׂ  (תהלים קד) ְדַאּתְ ָאֵמר ַמח ְיָי' ּבְ  יו. ִיׂשְ
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ְפנּוִקים   .758 ְוַהּתַ ָהִעּנּוִגים  ַקיִָּמים  ַהזֶּה  ֵהיָכל  ּבַ
דֹוׁש   ַהּקָ ַע  ֲעׁשֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ֲעׁשּוַע  ַ ְוַהׁשּ ָהרּוחֹות,  ל  ׁשֶ

ׁשּוַקת ַהּכֹל אן ִהיא ּתְ ַגן ֵעֶדן. ּכָ רּוְך הּוא ּבְ ְועֶֹנג    ּבָ
אֶ  ֶאָחד ְוִלְהיֹות ַהּכֹל ּכְ ר ַהּכֹל ּכְ ָחד,  ַהּכֹל ְלִהְתַחּבֵ

אן עֹוֵמד.  ִיחּוד ֶאָחד ּכָ ל ַהּכֹל ּבְ ר ׁשֶ ׁשֶ  ַהּקֶ
  

רּוֵחי,  .758 ּדְ ְוַתְפנּוִקין  ִעּנּוִגין  ַקְייִמין  ֵהיָכָלא,  ַהאי  ּבְ
ה ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ע  ֲעׁשָ ּתַ ִאׁשְ ּדְ עּוָתא  ְעׁשְ ּתַ ּוא ְוִאׁשְ
ְוִענּ  א,  כֹּלָ ּדְ יאּוְבָתא  ּתִ ִאיהּו  ָהָכא  ֵעֶדן.  ּדְ ִגְנָתא  ּוָגא ּבְ

ַחד,  א  ּכֹּלָ ּוְלֶמֱהֵוי  ֲחָדא,  ּכַ א  ּכֹּלָ ָרא  ְלִאְתַחּבְ א,  כֹּלָ ּדְ
יָמא.  ִיחּוָדא ֲחָדא ָהָכא ַקּיְ א ּבְ כֹּלָ ּוָרא ּדְ  ִקׁשּ

ֵאיָבִרי .759 ּבָ ִרים  ִמְתַחּבְ ָהֵאיָבִרים  ל  ּכָ ׁשֶ ּכְ ם ׁשֶ
ָלֶהם   ֵאין  לֹו,  ָראּוי  ּכָ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ָהֶעְליֹוִנים, 

ׁשוּ  ַהֵהיָכל  ּתְ ל  ׁשֶ חּוד  יִּ ּבַ ַרק  עֶֹנג,  ָלֶהם  ְוֵאין  ָקה 
אן  ּכָ ל  ׁשֶ רּות  ַהִהְתַחּבְ ׁשֶ ּכְ לּוי.  ּתָ אן  ּכָ ְוַהּכֹל  ַהזֶּה, 
ל אֹור ָהֵאיָבִרים ְוָכל  ִיחּוד ֶאָחד, ֲאַזי ּכָ ִמְתַיֶחֶדת ּבְ

ְמִאיִרים ֶהָאַר  ם  ּלָ ּכֻ ָמחֹות,  ְ ַהׂשּ ְוָכל  ִנים  ַהּפָ ת 
ֵמִחים.   ּוׂשְ

  

ִאין,   .759 ִעּלָ ְייִפין  ׁשַ ּבְ ָראן  ִמְתַחּבְ הּו  ּלְ ּכֻ ְייֵפי  ׁשַ ַכד  ּדְ
יאּוְבָתא, ְוֵלית   ְדָקא ֲחֵזי ֵליּה, ֵלית לֹון ּתִ ל ַחד ְוַחד ּכַ ּכָ

ּכֹ  ֵהיָכָלא,  ַהאי  ּדְ ִיחּוָדא  ּבְ ר  ּבַ ִעּנּוָגא,  ָהָכא  לֹון  א  ּלָ
יִ  ּבְ ִאְתָייָחד  ָהָכא  ּדְ רּוָתא  ִאְתַחּבְ ד  ּכַ ְלָיא.  חּוָדא  ּתַ

ין,   ַאְנּפִ ּדְ ְנִהירּו  ְוָכל  ְייִפין,  ׁשַ ּדְ ְנִהירּו  ל  ּכָ ֵדין  ּכְ ֲחָדא, 
הּו ְנִהיִרין ְוַחָדאן. ּלְ  ְוָכל ֶחְדָוון, ּכֻ

ר ִסּדּוִר  .760 יֹּוֵדַע ְלַסּדֵ ל ִמי ׁשֶ ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ ים ַאׁשְ
ַאֲהָבתֹו   ָראּוי,  ּכָ מּות  ּלְ ּתַ ַהִהׁשְ ּקּוֵני  ּתִ ֶאת  ן  ּוְלַתּקֵ
א.   עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ׁשֶ
עֹוְברֹות  ָהָרעֹות  ֵזרֹות  ַהּגְ ְוָכל  יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ְוָאז 

לֹות ִמן ָהעֹוָלם.  ּטְ  ּוִמְתּבַ
  

ַמא .760 חּוָלֵקיּה,  ָאה  ּכָ ִסּדּוִרין,  ַז  ָרא  ְלַסּדְ ָיַדע  ּדְ ן 
לְ  ּתַ ִאׁשְ ּקּוִני  ּתִ ְרִחימּו ּוְלַאְתְקָנא  ֵיאֹות,  ְדָקא  ּכְ מּוָתא 

ָאֵתי.   ַהאי ָעְלָמא, ּוְבָעְלָמא ּדְ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ְדקּוְדׁשָ
ִרין   ִמְתַעּבְ ין,  יׁשִ ּבִ ְזִרין  ּגִ ְוָכל  יִנין,  ּדִ ל  ּכָ ּוְכֵדין, 

ִלין ֵמָעְלמָ   א.ּוִמְתַבּטְ
ל עֶֹנג,   .761 ׁשּוָקה, ֵהיָכל ׁשֶ ל ּתְ ֵהיָכל ֶזה ֵהיָכל ׁשֶ
ֶאָחד. ֵהיכָ  ּכְ ְוַתְחּתֹון  ֶעְליֹון  ֲעׁשּוַע  ׁשַ ל  ׁשֶ ל 

ִאיר  ּמֵ ׁשֶ ָהֶעְליֹון  ַהּנֵר  ל  ׁשֶ ָהאֹור  ם  ּלָ ּכֻ ִלים  ּוְמַקּבְ
ֵלם.   ׁשָ ִיחּוד  ּבְ ִריְך  ּצָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּכֹל  ּוְלִהְתַיֵחד  ַלּכֹל 

נּוז ֵמַהּכֹל.    ְוַעל ֶזה ּגָ ֵסֶתר ַהּכֹל,  ֵהיָכל ֶזה עֹוֵמד ּבְ
ב שֶׁ  ר ְוָגנּוז יֹוֵתר,  ַאף ַעל ּגַ ִרים, ֶזה ֻמְסּתָ ם ֻמְסּתָ ּלָ ּכֻ

ּוְנֵקָבה,  ָזָכר  ֶאָחד,  ּכְ ַהּכֹל  ִקיּּום  ִרית  ּבְ ִלְהיֹות 
ֵלִמים.   ִלְהיֹות ׁשְ

  

ֵהיָכָלא   .761 ִתיאּוְבָתא,  ּדְ ֵהיָכָלא  א,  ּדָ ֵהיָכָלא 
ֲחָדא.   ּכַ ְוַתָתא  א  ֵעיּלָ ָעא  ְעׁשְ ּתַ ְלִאׁשְ ֵהיָכָלא  ִעּנּוָגא,  ּדְ
א,  ָנִהיר ְלכֹּלָ ָאה ּדְ בּוִציָנא ִעּלָ א ְנִהירּו ּדְ ָלא ּכֹּלָ ּוְמַקּבְ
ִלים. ְוַעל  ִיחּוָדא ׁשְ ְדָקא ֵיאֹות. ּבְ א ּכְ ּוְלִאְתַייֲחָדא ּכֹּלָ

כֹלָּ  ְטִמירּו ּדְ א ָקִאים ּבִ א, ֵהיָכָלא ּדָ א.  ּדָ ִניז ִמּכֹּלָ א, ּגָ
ָטִמי א  ּדָ ְטִמיִרין.  הּו  ֻכּלְ ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַיִתיר. ַאף  ְוָגִניז  ר 

א  ְונּוְקּבָ ַכר  ּדְ ֲחָדא,  ּכַ א  ּכֹּלָ יָמא  ַקּיָ ִרית  ּבְ ְלֶמֱהֵוי 
ִלים.   ְלֶמֱהִוי ׁשְ

הּוא  .762 ׁשֶ ִרית,  ַהּבְ ֲארֹון  ִנְקָרא  ַהזֶּה  ַהֵהיָכל 
ּום ִמׁשּ ָהָאֶרץ.  ל  ּכָ יֹּוְצאֹות   ֲאדֹון  ׁשֶ ָמקֹום  זֶּהּו  ׁשֶ

ל ָהע מֹות ׁשֶ ׁשָ ל ַהּנְ ּנּו ּכָ ה,  ִמּמֶ ֹוָלם ְלַיֵחד ִיחּוד ְלַמּטָ
הּוא   רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ חּוד  ַהיִּ ֶאת  יְך  ּוְלַהְמׁשִ
יְָּצאּו  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ יק,  ּדִ ַלּצַ ָלֵתת  ה  ְלַמּטָ ְעָלה  ִמּמַ

יק, ְואַ  ּדִ ַלּצַ ְוִנְכָנסֹות  יק  ּדִ יק ִמּצַ ּדִ ִמּצַ ְך ָיְצאּו  ּכָ ַחר 
 ָ יְָּצאּו ִמׁשּ קֹום ׁשֶ  ם. ְוִנְכָנסֹות ַלּמָ

  

ל   .762 ִאיהּו ֲאדֹון ּכָ ִרית, ּדְ א ִאְקֵרי ֲארֹון ַהּבְ ֵהיָכל ּדָ
ל   ּכָ יּה  ִמּנֵ ַנְפקּו  ּדְ ֲאָתר,  ִאיהּו  ַהאי  ּדְ ִגין  ּבְ ָהָאֶרץ. 

א ְלַתּתָ ִיחּוָדא  ְלַיֲחָדא  ָעְלָמא,  ּדְ ָמִתין  ָכא  ִנׁשְ ּוְלַאְמׁשָ  ,
ְלָיֲהָבא א,  ְלַתּתָ א  ֵמֵעיּלָ ִריְך הּוא  ּבְ א   ִיחּוָדא ְדקּוְדׁשָ

ַנְפקוּ  ִגין ּדְ ִדיק, ּבְ יק, ְוַעְייֵלי  (ויצא קנ''ה ע''ב) ַלּצַ ִמַצּדִ
ַנְפֵקי  ּדְ ֲאָתר  ּבַ ְוַעְייֵלי  ִמַצִדיק,  ַנְפֵקי  ּוְלָבַתר  יק.  ּדִ ּצַ ּבְ

ן.  ִמַתּמָ
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ִרית .763 ַהּבְ יק,   ֲארֹון  ּדִ ִמּצַ ַהּכֹל  לֹוֵקַח  ַהזֶּה 
ּנּו ְוִנְכָנסֹות ְך יֹוְצאֹות ִמּמֶ ה.    ְוַאַחר ּכָ ַמּטָ ּלְ יק ׁשֶ ּדִ ַלּצַ

ְוִנְכָנסֹות   ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ יק  ּדִ ֵמַהּצַ יֹוְצאֹות  ְך  ּכָ ַאַחר 
לּולֹות  מֹות ּכְ ׁשָ ל ַהּנְ ְהיּו ּכָ יִּ ִרית ַהזֶּה, ׁשֶ ַלֲארֹון ַהּבְ

טָּ  ּוִמּמַ ְעָלה  ָדִדים. ִמּמַ ַהּצְ ל  ִמּכָ ֵלמּות  ׁשְ ִלְהיֹות  ה 
ֵמַהצַּ  לֹוֵקַח  ַהזֶּה  ִרית  ַהּבְ מֹות ַוֲארֹון  ְנׁשָ יק אֹוָתן  ּדִ

ֵני ְצָדִדים.  ְ  ִמׁשּ

  

יק. ּוְלָבַתר,  .763 ּדִ א ִמּצַ ִרית, ָנִקיט ּכֹּלָ ַהאי ֲארֹון ַהּבְ
א. ְלָבַתר ַנפְ  יק ְלַתּתָ ּדִ ּצַ יּה, ְוַעְייֵלי ּבְ יק  ַנְפֵקי ִמּנֵ ּדִ ֵקי ִמּצַ

ל   ּכָ ְלֶמֱהֵוי  ִרית.  ַהּבְ ֲארֹון  ַהאי  ּבְ ְוַעְייֵלי  א,  ְלַתּתָ ּדִ
ְלֶמֱהוֵ  א.  ּוִמַתּתָ א  ֵמֵעיּלָ ִליָלן  ּכְ ָמִתין  ל  ִנׁשְ ִמּכָ ִלים  ׁשְ י 

ִאיּנּון  יק  ּדִ ִמּצַ ָנִקיט  ִרית,  ַהּבְ ֲארֹון  ְוַהאי  ִסְטִרין. 
ֵרין ִסְטִרין.  ָמִתין, ִמּתְ  ִנׁשְ

ִנְפָרד  ּבֹא   .764 ֵאינֹו  ֵאר  ַהּבְ ַמּבּוַע  ּוְרֵאה, 
ּקּון  ּתִ הּוא  ַהזֶּה  קֹום  ַהּמָ ְוָלֵכן  ְלעֹוָלִמים,  ֵאר  ֵמַהּבְ

ל יּּום ׁשֶ ל ַהּכֹל, ַהּקִ ּכֹל    ׁשֶ ֵלם ּבַ ל ַהּגּוף, ִלְהיֹות ׁשָ ּכָ
ִלְהיֹות  ֶאָחד  ּכְ ר  ׁשֶ ְוַהּקֶ חּוד  ַהיִּ הּוא  אן  ּכָ ָראּוי.  ּכָ

ה ֶאָחד ל   ַמְעָלה ּוַמּטָ ֵאין ִנְפָרִדים ּכָ ר ֶאָחד, ׁשֶ ֶקׁשֶ ּבְ
ָפִנים.  ִנים ּבְ ֵצא ַהּכֹל ּפָ  ָהֵאיָבִרים ֶזה ִמזֶּה, ּוְלִהּמָ

  

א ֲחֵזי, ַמּבּוָעא .764 יָרא   ּתָ א ִמּבֵ ְרׁשָ ֵביָרא ָלא ִמְתּפָ ּדְ
א, ִקיּוָמא  כֹּלָ ְכלּוָלא ּדְ א, ַהאי ֲאָתר, ׁשִ ְלָעְלִמין, ְוַעל ּדָ

ָכל ּגּוָפא,   ְדָקא ֵיאֹות. ָהָכא, ּדְ א ּכְ כֹּלָ ִלים ּבְ ְלֶמֱהֵוי ׁשְ
א ַחד,  א ְוַתּתָ ֲחָדא, ְלֶמֱהֵוי ֵעיּלָ ּוָרא ּכַ הּוא ִיחּוָדא ְוִקׁשּ

ּוָר  ִקׁשּ א, ּבְ א ִמן ּדָ ְייִפין ּדָ ל ׁשַ ן ּכָ ְרׁשָ ָלא ִמְתּפָ א ֲחָדא, ּדְ
ין. ַאְנּפִ ין ּבְ א ַאְנּפִ ְכָחא ּכֹּלָ ּתַ  ּוְלִאׁשְ

תֹו ֵמָאחֹור, ְוַעל   .765 ׁש ִמּטָ ּמֵ ׁשַ ּמְ ִנינּו, ִמי ׁשֶ ֶזה ׁשָ
ָפִנים,   ּבְ ִנים  ּפָ לּות  ּכְ ַהִהְסּתַ ּקּון  ּתִ ֶאת  ַמְכִחיׁש 

אֶ  ּכְ ַהּכֹל  ָפִנים  ְלָהִאיר  ּבְ ִנים  ּפָ ַהּכֹל  ֵצא  ּוְלִהּמָ ָחד 
ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ָראּוי, ּכְ ְדֵבקּות ּכָ ְוָדַבק  (בראשית ב) ּבִ

ִאשְׁ  ּתֹו. ּבְ ִאׁשְ ּתֹו.ּבְ ְוָקא, ְולֹא ֲאחֹוֵרי ִאׁשְ  ּתֹו ּדַ
  

ַעְרֵסיּה ֵמַאחֹוָרא,   .765 ִמיׁש  ׁשַ ּדְ ֵניָנן, ַמאן  ּתָ א  ּדָ ְוַעל 
ּקּוָנא ּדְ  ין, ְלַאְנָהָרא ַאְכִחיׁש ּתִ ַאְנּפִ ין ּבְ לּוָתא ַאְנּפִ ּכְ ִאְסּתַ

ין,   ַאְנּפִ ּבְ ין  ַאְנּפִ א  ּכֹּלָ ְכָחא  ּתַ ּוְלִאׁשְ ֲחָדא,  ּכַ א  ּכֹּלָ
ַאּתְ ָאֵמר ָמה ּדְ ְדָקא ֵיאֹות, ּכְ ְדֵבקּוָתא ּכַ (בראשית   ּבִ

ּתוֹ  ב) ְייָקא, ְוָלא ֲאחֹוֵרי ִאׁשְ ּתֹו ּדַ ִאׁשְ ּתֹו, ּבְ ִאׁשְ  . ְוָדַבק ּבְ
ְויֹוֵסף הּוא   .766 ְלַמְעָלה,  ַיֲעקֹב הּוא  ַנִים ֵהם.  ׁשְ

י,  ִ ׁשּ ִ ַהׁשּ ַהֵהיָכל  ֶאָחד  ֵהן,  ְתׁשּוקֹות  י  ּתֵ ׁשְ ה.  ְלַמּטָ
ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ׁשּוָקה  ַהּתְ ַהזֶּה.  ִביִעי  ְ ַהׁשּ ַהֵהיָכל  ְוֶאָחד 
ה   ַמּטָ ּלְ ׁשּוָקה ׁשֶ ּנֹוֵטל ַיֲעקֹב. ַהּתְ יקֹות ׁשֶ אֹוָתן ְנׁשִ ּבְ

לּו  בַּ  ַהּלָ ָדִדים  ַהּצְ ֵני  ְ ִמׁשּ יֹוֵסף.  ּנֹוֵטל  ׁשֶ ַהזֶּה  ּמּוׁש  ִ ׁשּ
מֵ  (ֶזה) נֹוֵטל ים.  ַהַחיִּ רּוַח  ֶאת  ִרית  ַהּבְ ד  ֲארֹון  ַהּצַ

ק  ְדּבָ ּנִ ַמְעָלה ׁשֶ ּלְ ים ׁשֶ ל ַיֲעקֹב נֹוֵטל ֶאת רּוַח ַהַחיִּ ׁשֶ
ּוַמְכִניס יקֹות,  ְנׁשִ אֹוָתן  ּבְ (ְּבאֹוָתן   ּבֹו 

ּבֹו   (ְוִנְכָנס) )ְנִׁשיקֹות ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ים  ַהַחיִּ רּוַח  ֶאת 
ִסיּּום  ה, ּבְ הּוא ְלַמּטָ ל יֹוֵסף ׁשֶ ד ׁשֶ ּנּו. ֵמַהּצַ   ְלִהזֹּון ִמּמֶ
ְלָהִריק  מֹות  ּוְנׁשָ רּוחֹות  נֹוֵטל  ַהזֶּה  ֵהיָכל  ּבַ ַהּגּוף, 

ה ָלעֹוָלם ַהזֶּה.   ְלַמּטָ

  

ְלעֵ  .766 ִאיהּו  ַיֲעקֹב  ִאיּנּון,  ֵרין  א.  ּתְ ְלַתּתָ יֹוֵסף  א,  יּלָ
ִתיָתָאה. ְוַחד ַהאי  יאּוְבִתין ִאיּנּון. ַחד ֵהיָכָלא ׁשְ ֵרין ּתִ ּתְ

יאּובְ  ּתִ ִביָעָאה.  ׁשְ יִקין ֵהיָכָלא  ְנׁשִ ִאיּנּון  ּבְ א,  ְלֵעיּלָ ָתא 
א   ּמּוׁשָ ׁשִ ַהאי  ּבְ א,  ְלַתּתָ יאּוְבָתא  ּתִ ַיֲעקֹב.  ָנִטיל  ּדְ

ִסְט  ֵרין  ִמּתְ יֹוֵסף.  ָנִטיל  ָנִטילּדְ ין,  ִאּלֵ (דף  (האי) ִרין 
ע''ב) ְטָרא  רנ''ט  ִמּסִ י.  ַחּיֵ ּדְ רּוָחא  ִרית  ַהּבְ ֲארֹון 

ַחיֵּ  ּדְ רּוָחא  ָנִטיל  ַיֲעקֹב,  יּה ּדְ ּבֵ ַבק  ִאְתּדָ ּדְ א,  ְלֵעיּלָ ּדִ י 
יִקין, ְוָאִעיל ִאיּנּון ְנׁשִ רּוָחא  (נ''א ועייל) (באינון נשיקין) ּבְ

יֹוֵסף,  ּדְ ְטָרא  יּה. ִמּסִ ִמּנִ יּה, ְלִאְתְזָנא  ּבֵ א  ְלֵעיּלָ ּדִ י  ַחּיֵ ּדְ
ַהאי ֵהיָכָלא. ָנִטיל  גּוָפא, ּבְ ִסיּוָמא ּדְ א, ּבְ ִאיהּו ְלַתּתָ ּדְ

א, ְלַהאי ָעְלָמא.  רּוִחין ָמִתין ְלַאְרָקא ְלַתּתָ  ְוִנׁשְ
לּו ִנְפָרִדים ִלשְׁ  .767 ָדִדים ַהּלָ ֵני ַהּצְ ֵני ְצָדִדים. ׁשְ

אֹוָתם   ט ְונֹוֵתן ּכַֹח ִלְנּבַֹע ּבְ ֵ ׁשּ ל ַיֲעקֹב ִמְתּפַ ד ׁשֶ ַהּצַ
ּוֵמיִניק   ים,  ַהַחיִּ רּוַח  ֵמאֹוָתּה  ִאים  ְתַמּלְ ּמִ ׁשֶ ַדִים  ׁשָ

אֶ  ֶהם  ים  ּבָ ַחיִּ ֵהם  ׁשֶ ים,  ְקדֹוׁשִ ַמְלָאִכים  אֹוָתם  ת 

  
ִסְטִרין.  אִ  .767 ִלְתֵרין  ן  ְרׁשָ ִמְתּפָ ִסְטִרין,  ֵרין  ּתְ ין  ּלֵ

ְוָיִהיב   ט  ׁשַ ִאְתּפָ ַיֲעקֹב,  ּדְ ְלַנְבָעא ִסְטָרא  א,  ּתּוְקּפָ
ְוָיִניק   י,  ַחּיֵ ּדְ רּוָחא  ֵמַההּוא  ָיין  ִאְתַמּלְ ּדְ ַדִים,  ׁשָ ִאיּנּון  ּבְ
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ּבוֹ  ִקיּּום  ּבְ ְוַקיִָּמים  ְלעֹוָלִמים,  ל  ְוַקיִָּמים  ׁשֶ ד  ַהּצַ  .
ה  ְועֹוׂשֶ ִלְפִנים,  ּכַֹח  ְונֹוֵתן  ְתׁשּוָקה  ּבִ ִנְכָנס  יֹוֵסף 
ֵני   ּבְ ֶהם  ּבָ ּוְלָהִזין  ה  ְלַמּטָ ָלֶרֶדת  ְורּוחֹות  מֹות  ְנׁשָ

 ָהעֹוָלם. 

ין ַחּיִ ִאיּנּון  ּדְ ין,  ַקִדיׁשִ ַמְלֲאִכין  ְלִאיּנּון  הּו  ְוַקְייִמין   ּבְ
ָעִיִיל  יֹוֵסף,  ּדְ ִסְטָרא  יּה,  ּבֵ ִקּיּוָמא  ּבְ ְוַקְייִמין  ְלָעְלִמין, 

ִתיאּוְבּתָ  ָמִתין ְורּוִחין, ּבְ א ְלגֹו, ְוָעִביד ִנׁשְ א ְוָיַהב ּתּוְקּפָ
ֵני ָעְלָמא.  הּו ּבְ א, ּוְלַאְתְזָנא ּבְ  ְלַנְחָתא ְלַתּתָ

ָד  .768 ַהּצְ ֵני  ׁשְ ַקיִָּמים  ן  ּכֵ ֶזה  ְוַעל  לּו,  ַהּלָ ִדים 
ָלזּון   ְוֶזה  ְלַמְעָלה,  ְלָהִזין  ֶזה  ה.  ְלַמּטָ ְוֶזה  ְלַמְעָלה 

לֹו. ָראּוי  ּכָ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ה.  ְוַהּכֹל   (ְוָלֵכן) ְלַמּטָ
ל ֶזה, יֹוֵסף ָזן ֶאת   הּוא ֶאָחד ְוסֹוד ֶאָחד הּוא. ְוִעם ּכָ

וּ  ַהּגּוף  ל  ַהַחיִּ ּכָ רּוַח  ּמֵ ׁשֶ אֹותֹו.  ֶקה  ל  ַמׁשְ ׁשֶ ַהזֹּו  ים 
ק ֲארֹון   ה, ּובֹו ִנְדּבָ ל ַיֲעקֹב יֹוֵרד ְלַמּטָ ְבקּות ׁשֶ ַהִהּדָ
רּוַח  אֹוָתּה  ְויֹוֶרֶדת  ְלַמְעָלה,  ָרצֹון  ּבְ ַהזֶּה  ִרית  ַהּבְ
יֹוֵסף,  ל  ׁשֶ קּות  ּבְ ִהְתּדַ אֹוָתּה  ּבְ ה  ְלַמּטָ ים  ַחיִּ

ִמְתחַ  ַהּכֹל  אֹוָת ּוְכׁשֶ ִאים  ִמְתַמּלְ ֶאָחד,  ּכְ ר  ם ּבֵ
ְך ַהּכֹל הּוא ֶאָחד.   ּום ּכָ ַדִים ְלָהִניק ַלּכֹל, ּוִמׁשּ ָ ַהׁשּ
ִרים ּוְלַיֵחד   יֹּוֵדַע ִלְקׁשֹר ְקׁשָ ל ִמי ׁשֶ ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ ַאׁשְ
יק  ְלַהְדּבִ ֵדי  ּכְ ָראּוי  ּכָ ב  ַהּלֵ ְרצֹון  ּבִ תֹו  ְתִפּלָ ּבִ ִיחּוד 

רוּ  ֵאיָבר,  ּבְ ֶאָחדֵאיָבר  ְכָלל  ּבִ ַהּכֹל  רּוַח,  ּבְ ,  ַח 
ָראּוי.  ִלְהיֹות ַהּכֹל ֶאָחד ּכָ

  

א,  .768 א ְלֵעיּלָ ין, ּדָ ֵרין ִסְטִרין ִאּלֵ א, ַקְייִמין ּתְ ְוַעל ּדָ
א.  א, ְוָדא ְלֵמיָזן ְלַתּתָ א ְלַאְתְזָנא ְלֵעיּלָ א. ּדָ ְוָדא ְלַתּתָ

ֵליּה, ֲחֵזי  ְדָקא  ּכַ ְוַחד  ַחד  ל  דא) ּכָ ִאיהּו וְ  (ועל  א  כֹּלָ
א, יֹוֵסף ָזן ְלָכל ּגּוָפא, ַחד, ְוַחד ָרָזא אִ  ל ּדָ יהּו. ְוִעם ּכָ

קּוָתא   ּבְ ִאְתּדַ ּדְ י  ַחּיֵ ּדְ רּוָחא  ֵמַהאי  ּדְ ֵליּה.  ֵקי  ְוַאׁשְ
ֲארֹון   ַהאי  ַבק  ִאְתּדָ ּוֵביּה  א,  ְלַתּתָ ָנִחית  ַיֲעקֹב,  ּדְ

ַההוּ  ְוָנִחית  א,  ְלֵעיּלָ ְרעּוָתא  ּבִ ִרית,  י  ַהּבְ ַחּיֵ ּדְ רּוָחא  א 
הַ  ּבְ א,  ר ְלַתּתָ ִאְתֲחּבָ ְוַכד  יֹוֵסף,  ּדְ קּוָתא  ּבְ ִאְתּדַ הּוא 

א,  ְלכֹּלָ ְלָיְנָקא  ַדִים  ׁשָ ִאיּנּון  ָיין  ִאְתַמּלְ ֲחָדא,  ּכַ א  ּכֹּלָ
ָיַדע  ָאה חּוָלֵקיּה, ַמאן ּדְ א ִאיִהי ַחד, ַזּכָ ְך ּכֹּלָ ּוְבִגין ּכַ

ּוְלַיֲחָד  ִרין,  ָרא ִקׁשְ ְ ְרעּותָ ְלַקׁשּ ְצלֹוֵתיה ּבִ א  א ִיחּוָדא ּבִ
ְייָפא,  ׁשַ ּבְ ְייָפא  ׁשַ ָקא  ְלַדּבְ ִגין  ּבְ ֵיאֹות,  ְדָקא  ּכְ א  ִלּבָ ּדְ
א ַחד   ְכָלָלא ֲחָדא, ְלֶמֱהֵוי ּכֹּלָ א ּבִ רּוָחא, ּכֹּלָ רּוָחא ּבְ

ְדָקא ֲחֵזי.  ּכַ
ָהרּוחֹות  .769 ׁשֶ ּכְ ַהזֶּה,  ַהֵהיָכל  ּוְרֵאה,  ּבֹא 

דֹוׁשֹות   וּ ַהּקְ ֵהיָכלֹות  אֹוָתם  ְוָכל  לּו  בֹות  ַהּלָ ֶמְרּכָ
ר ֶאָחד, ֲאַזי   ֶקׁשֶ ֶאָחד ְוִנְמָצִאים ּבְ ם ִמְתַיֲחִדים ּכְ ּלָ ּכֻ
ה ַאַחת   ִהיא ְנֻקּדָ ם, ׁשֶ ּלָ ּכֻ ל  ָהרּוַח ָהֶעְליֹוָנה ַהזֹּו ׁשֶ
ֶרת   ית רּוַח ִנְסּתֶ ה, ְוַנֲעׂשֵ ּלָ ֶהם, ְולֹא ִמְתּגַ ֶרת ּבָ ִנְסּתֶ

מֹו ָהֶעלְ  ל ָהֱאגֹוז, יִ   -יֹוָנה. ְוִסיָמְנָך  ּכְ ר ׁשֶ ׁשֶ ּקֶ חּוד ּבַ
ֶזה, ִלְהיֹות ַהּכֹל   ר ֶזה ּבָ ׁשֵ ָאַמְרנּו, ְלִהּקָ ִפי ׁשֶ ַהּכֹל ּכְ

ֵלמּות ׁשְ ֵלם ּבִ ֶאָחד.  (ָזָכר ּוְנֵקָבה) ׁשָ  ּכְ

  

ין,  .769 ין רּוִחין ַקִדיׁשִ ִאּלֵ ד  ֵהיָכָלא, ּכַ א ֲחֵזי, ַהאי  ּתָ
הֵ  ִאיּנּון  ִמְת ְוָכל  הּו  ּלְ ּכֻ ּוְרִתיִכין,  ֲחָדא, יָכִלין  ּכַ ַייֲחֵדי 

ָאה  ִעּלָ רּוָחא  ַהאי  ֵדין  ּכְ ֲחָדא,  ּוָרא  ִקׁשּ ּבְ ָכחּו  ּתְ ְוִאׁשְ
ְוָלא  הּו,  ּבְ ים  ַאְסּתִ ֲחָדא,  ְנקּוָדה  ִאיהּו  ּדְ הּו,  ֻכּלְ ּדְ
ָאה.  ִעּלָ ַגְווָנא  ּכְ ָסִתים  רּוָחא  ְוִאְתָעִביד  ְלָייא,  ִאְתּגַ

ּוָר ְוִסיָמנִ  ִקׁשּ ּבְ ִיחּוָדא  ֱאגֹוָזא,  ְדַקאְמָרן,  יְך  ּכִ א  כֹּלָ ּדְ א 
ִלים,  ׁשְ א  ּכֹּלָ ְלֶמהֵוי  ָדא,  ּבְ א  ּדָ ָרא  ְ ְלִאְתַקׁשּ

ִלימוּ  ׁשְ ֲחָדא.  (דכר ונוקבא) ּבִ  ּכַ
עֹוֶלה  .770 ן  ְרּבָ ַהּקָ ֵכן,  מֹו  ּכְ ַאְרנּו  ּבֵ ַוֲהֵרי 

ן ּוְלַיֵחד (ִיחּוד) ְלַיֵחד ל ֶאָחד   )(ּוְלַסֵּפק ָקְרּבָ ֶאת ּכָ
ָראּוי ּכָ עֹוֶלה    ְוֶאָחד  ׁשֶ ן  ֶהָעׁשָ ֵמאֹותֹו  ַהּכֵֹהן   -לֹו 

ם  ְוַהְלִויִּ ָרצֹון,  ּבְ חּוד  ַהיִּ ל  ׁשֶ ר  ׁשֶ ּקֶ ּבַ ְלָיִמין  הּוא  ׁשֶ
רּוַח  ֵהיָכל,  ּבְ ֵהיָכל  ֶזה,  ּבָ ֶזה  לּוִלים  ּכְ יָרה.  ׁשִ ּבְ

בְּ  ֵאיָבר  ְמקֹוָמם  ּבִ ִרים  ְתַחּבְ ּמִ ׁשֶ ַעד  רּוַח,  ֵאיָבר,  ּבְ
לּול  ָראּוי.ִלְהיֹות ַהּכֹל ּכָ ֶאָחד ּכָ  ּכְ

  

ָקא   .770 ַסּלְ ָנא  ָקְרּבְ א,  ּדָ ַגְווָנא  ּכְ אֹוִקיְמָנא  ְוָהא 
יחודא) ְלַיֲחָדא ּוְלַיֲחָדא (נ''א  ָנא  (ד''א  ָקְרּבְ

ֵמַההּוא  ולאסתפקא) ֵליּה  ֲחֵזי  ְדָקא  ּכַ ְוַחד  ַחד  ל  ּכָ
ּוָרא ּדְ  ִקׁשּ ִאיהּו ְיִמיָנא, ּבְ ֲהָנא ּדְ ָסִליק, ּכַ ָנָנא ּדְ ִיחּוָדא  ּתְ

ָדא. ֵהיָכָלא  א ּבְ ִליל ּדָ יָרָתא. ּכָ ׁשִ ְרעּוָתא, ְוֵליָוֵאי ּבְ ּבִ
ַאְתַרְייהּו,  ּבְ ָרן  ִמְתַחּבְ ּדְ רּוָחא, ַעד  ּבְ ֵהיָכָלא, רּוָחא  ּבְ
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ְדָקא   ּכְ ֲחָדא  ּכַ ִליל  ּכָ א  ּכֹּלָ ְלֶמֱהֵוי  ְייָפא,  ׁשַ ּבְ ְייָפא  ׁשַ
 ֵיאֹות. 

שֶׁ  .771 ּכְ ׁשֶ ַאְרנּו,  ּבֵ ֶאָחד,  ַוֲהֵרי  ּכְ ַהּכֹל  ָלם  ׁשְ ּנִ
ָמה   ׁשָ ַהּנְ ָאז  ְחּתֹוִנים,  ּתַ ּבַ ָהֶעְליֹוִנים  ָהֵאיָבִרים 

ֻכלָּ  ּבְ ְוִנְכֶנֶסת  ִמְתעֹוֶרֶרת  ַהּכֹל  ל  ׁשֶ ם ָהֶעְליֹוָנה 
ְחּתֹוִנים   ְוַהּתַ ָהֶעְליֹוִנים  ְוָכל  ַלּכֹל,  ּוְמִאיָרה 

ּלֹא נֹוָדע ְולֹא ִנְכָנס ְרִכים, ְואֹותֹו ׁשֶ ּבֹון,    ִמְתּבָ ֶחׁשְ ּבְ
ס ְלעֹוָלִמים, ָאז ַהּכֹל עֹוֶלה ַעד  ֵאינֹו ִנְתּפָ ָהָרצֹון ׁשֶ
ם   ֵ ׂשּ ּוִמְתּבַ ֶאָחד,  ר  ֶקׁשֶ ּבְ ַהּכֹל  ר  ְוִנְקׁשָ סֹוף,  ֵאין 

ֶתר.אֹותוֹ  ּסֵ   ָהָרצֹון ְלתֹוְך ּוִבְפִנים ּבַ

  

ֲחָדא,  .771 ּכַ א  ּכֹּלָ ִלים  ּתְ ִאׁשְ ַכד  ּדְ אֹוִקיְמָנא  ְוָהא 
ְייפִ  א, ׁשַ כֹּלָ ָאה ּדְ ְמָתא ִעּלָ ֵדין, ִנׁשְ ִאין, ּכְ ַתּתָ ִאין ּבְ ין ִעּלָ

הּו  ְוֻכּלְ א,  ְלכֹּלָ ְוָנִהיר  הּו,  ֻכּלְ ּבְ ְוָעאַלת  ִאְתֲעַרת, 
ְרָכאן   ָלא ִאְתְייָדע, ְוָלא ִמְתּבָ ִאין ְוַתָתִאין. ְוַההּוא ּדְ ִעּלָ

ְלָעְלִמין ָלא ִאְתַפס  ָבָנא, ְרעּוָתא ּדְ חּוׁשְ ֵדין ָעאל ּבְ , ּכְ
ּוָרא  ִקׁשּ ּבְ א  ּכֹּלָ ר  ַ ְוִאְתָקׁשּ סֹוף,  ֵאין  ַעד  ָסִליק  א  ּכֹּלָ

ימּו.  ְסּתִ גֹו ּבִ  ֲחָדא, ּוָבִסים, ַההּוא ְרעּוָתא ְלגֹו ּבְ
ְוִלְפִנים  אוֹ  .772 ִלְפַני  ָהֶעְליֹוָנה עֹוֶלה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ר 

ֵסֶתר   ִנְכָנס  ַהזֶּה  ָהאֹור  תֹוְך  ּבְ ַלּכֹל.  ּוֵמִאיר 
אֹותֹו  ַהּמַ  ּכֹוֵלל ֶאת ַהּכֹל, ְוִלְפַני ְוִלְפִנים ּבְ ָבה ׁשֶ ֲחׁשָ

ְולֹא   ְותֹוֵפס  ם,  ֵ ׂשּ ּוִמְתּבַ ֵמִאיר  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ְרצֹון 
ָבה   צֹון ַהֶּזה)(ָהרָ  תֹוֵפס, ְועֹוֶלה ֲחׁשָ ִמּתֹוְך ְרצֹון ַהּמַ

ה ּתֹוֵפס ּבֹו.  ַמּטָ ּלְ זֶּה עֹוֶלה, ָהאֹור ׁשֶ  ִלְתּפֹס ּבֹו. ּוְכׁשֶ

  

ְוָנִהיר  .772 גֹו,  ּבְ ָקא ְלגֹו  ָאה, ַסּלְ ִעּלָ ְמָתא  ִנׁשְ ּדְ ְנִהירּו 
ָבה,  ַמֲחׁשָ ּדְ ְסִתימּו  ָאִעיל  ְנִהירּו,  ַהאי  ּדְ גֹו  ּבְ א.  ְלכֹּלָ

ִאי ָבה, ּדְ ַמֲחׁשָ ַההּוא ְרעּו ּדְ א, ּוְבגֹו ְלגֹו, ּבְ ִליל ּכֹּלָ הּו ּכָ
ִפיס ָסם ְוָתִפיס ְוָלא ּתָ ָקאַאְנִהיר ְוִאְתּבָ (ס''א האי   , ְוַסּלְ

ַהאי  רעו) ְוַכד  יּה,  ּבֵ א  ְלָתְפׂשָ ָבה  ַמֲחׁשָ ּדְ ְרעּו  גֹו  ּמִ
יּה.  ִפיס ּבֵ א ּתָ ְלַתּתָ  ָסִליק, ְנִהירּו ּדִ

ֵרְך ְוֵכן ַהּכֹ .773 א ּוְלִהְתּבָ ר ּוְלִהְתַמּלֵ ֵ ל, ְלִהְתַקׁשּ
פִ  ּכְ ֶזה  ִעם  ֶזה  ִרים  ִנְקׁשָ ְוָאז  ָראּוי.  ּכָ ֶאָחד  ּכְ י ַהּכֹל 

ְחּתֹוִנים  ּתַ ֵהיָכלֹות,  ּבְ ֵהיָכלֹות  ָאַמְרנּו,  ׁשֶ
ָהאֹור  ֶאָחד,  ּכְ ּוְנֵקָבה  ָזָכר  ל  ׁשֶ סֹוד  ֶעְליֹוִנים,  ּבָ

ר ְסּתָ ּנִ אֹור ׁשֶ נּוז    ָהֶעְליֹון ּבָ ְוָגנּוז ּבֹו יֹוֵתר, ְואֹותֹו ַהּגָ
ָראּוי  ַהּכֹל ִנְמָצא ּכָ נּוז יֹוֵתר, ַעד ׁשֶ ּגָ ֶ ַמה ׁשּ לּול ּבְ ּכָ

 ִיחּוד ֶאָחד. בְּ 

  

ְרָכא   .773 ּוְלִאְתּבָ ָיא  ּוְלִאְתַמּלְ ָרא  ְ א, ְלִאְתַקׁשּ ְוֵכן ּכֹּלָ
ָדא   א ּבְ ר ּדָ ַ ְדָקא ֵיאֹות. ּוְכֵדין ִאְתָקׁשּ ֲחָדא, ּכְ א ּכַ ּכֹּלָ
ִאין, ָרָזא   ִעּלָ ִאין ּבְ ּתָ ֵהיָכִלין, ּתַ ְדָקא ַאָמָרן, ֵהיָכִלין ּבְ ּכַ

ֲחָדא, ּכַ א  ְונּוְקּבָ ַכר  ָאה, בִּ   ּדְ ִעּלָ ָסִתים ְנִהירּו  ּדְ ְנִהירּו 
ָגִניז ַיִתיר,   ָמה ּדְ ִליל ּבְ ָגִניז, ּכָ יּה. ְוַההּוא ּדְ ְוָגִניז ַיִתיר ּבֵ

ִיחּוָדא ֲחָדא.  ְדָקא ֵיאֹות, ּבְ א ּכְ ַכח ּכֹּלָ ּתְ ִאׁשְ  ַעד ּדְ
ר ֶאת ִסּדּור ִרּבֹונֹו   .774 ה ָהָיה יֹוֵדַע ְלַסּדֵ ְוָלֵכן ֹמׁשֶ

ל בְּ  שֶׁ ִמּכָ ֶהֱאִריְך.  -ִהְצָטֵרְך ְלַהֲאִריְך ֵני ָהעֹוָלם. ּכְ
ר   ַאְרנּו,  -ְלַקּצֵ ּבֵ מֹו ׁשֶ ר. ּכְ ֵאל ָנא  (במדבר יב) ִקּצֵ

תֹו ּוְמַעיֵּן  ְתִפּלָ ֲאִריְך ּבִ ּמַ ִנינּו, ִמי ׁשֶ ְרָפא ָנא ָלּה. ׁשָ
ֲאִריךְ  ּמַ ִנינּו, ִמי ׁשֶ א ִליֵדי ְכֵאב ֵלב. ְוׁשָ ּסֹוף ּבָ ּה, ּבַ   ּבָ

תֹו, ַמֲאִר  ְתִפּלָ  יִכים ָיָמיו.ּבִ
  

ִסּדּוָרא  .774 ָרא  ְלַסּדְ ָיַדע  ֲהָוה  ה  מֹׁשֶ א,  ּדָ ְוַעל 
ְלַאְרָכא,  ִאְצְטִריְך  ד  ּכַ ָעְלָמא,  ֵני  ּבְ ל  ִמּכָ ָמאֵריּה  ּדְ

ָמה ּכְ ָקָצר.  ָרא,  ְלַקּצְ (רמ''ד  ָאִריְך. 
אֹוִקיְמָנא, ע''ב) יב) ּדְ ָלהּ  (במדבר  ָנא  ְרָפא  ָנא  .  ֵאל 

וְ  ְצלֹוֵתיּה  ּבִ אִֹריְך  ּדְ ַמאן  ֵניָנן,  ְלסֹוף  ּתָ יּה,  ּבֵ ל  ּכַ ִיְסּתָ
ְצלֹוֵתיּה,  אֹוִריְך ּבִ ֵאב ֵלב. ְוָתֵניָנן, ַמאן ּדְ ָאָתא ִליֵדי ּכְ

 יֹוְרכּון יֹומֹוי.
ָבר  .775 ִריְך  -ְוסֹוד ַהּדָ ּצָ ָמקֹום ׁשֶ ֲאִריְך ּבְ ּמַ ִמי ׁשֶ

ֵלב,  ֵאב  ּכְ ִליֵדי  א  ּבָ ר  ֶזהּו   ְלַקּצֵ ֵלב?  ֵאיֶזה 
תּוב, ּכָ טו) ׁשֶ ָתִמיד. ְוט (משלי  ה  ּתֶ ִמׁשְ ֵלב  ֹוב 

ְלַהֲאִריְך  ְולֹא  ר  ְלַקּצֵ ִריְך  ּצָ ׁשֶ הּוא ָמקֹום  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

  
ָרא,   .775 ָבֵעי ְלַקּצְ ֲאָתר ּדְ ָאִריְך ּבַ ה, ַמאן ּדְ ִמּלָ ְוָרָזא ּדְ

הּוא  א  ּדָ ֵלב.  ַמאן  ֵלב,  ֵאב  ּכְ ִליֵדי  ָאֵתי 
כְ  טו) ִתיב,ּדִ ָתִמיד (משלי  ה  ּתֶ ִמׁשְ ֵלב  ִגין  ְוטֹוב  ּבְ  .
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ּלֹא   ׁשֶ ְוָצִריְך  ְלַמְעָלה,  עֹוֵמד  ַהּכֹל  ֲהֵרי  ׁשֶ ּבֹו, 
ְללֹא   ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ר  ׁשֶ ּקֶ ּבַ אֹותֹו  ִלְקׁשֹר  יכֹו,  ְלַהְמׁשִ

אֶ ֲאִר  ִיחּוד  ּבְ ֶאָחד  ַהּכֹל  ְהיֶה  יִּ ׁשֶ ְוֵכיָון יכּות,  ָחד. 
ֹאֶרְך  ּבָ ְלַהֲאִריְך  צֶֹרְך  ֵאין  ָאז  ֶאָחד,  ּכְ ר  ְקׁשָ ּנִ ׁשֶ
ָמקֹום   ּבְ ֹאֶרְך  ּבָ ֲאִריְך  ּמַ ּוְכׁשֶ ַתֲחנּוִנים.  ּבְ ן  ּוְלִהְתַחּנֵ
ְוֶזהוּ  תֹו,  ִפּלָ ּתְ ל  ְמַקּבֵ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִריְך,  ּצָ   ׁשֶ

מִ  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ בֹודֹו  חּוד ּכְ יִּ ׁשֶ ּום  ׁשּ
ְלַמְעָלה  ָרכֹות  ּבְ ה  ּוַמְרּבֶ ִרים  ְקׁשָ ר  קֹוׁשֵ ה  ִפּלָ ַהּתְ

ה.   ּוְלַמּטָ

ָהא   יּה, ּדְ ָרא, ְוָלא ְלַאְרָכא ּבֵ ָבֵעי ְלַקּצְ ִאיהּו ֲאָתר ּדְ ּדְ
ֵליּה,  ָכא  ְלַאְמׁשָ ָלא  ּדְ ּוָבֵעי  א,  ְלֵעיּלָ ָקִאים  א  ּכֹּלָ
ָלא ֲאִריכּו ְלֶמֱהֵוי  א, ּבְ ְלֵעיּלָ ּוָרא ּדִ ִקׁשּ ָרא ֵליּה ּבְ ְ ְלַקׁשּ

אּכֹ  ִיחּוָדא ַחד. וְ  (דף ר''ס ע''א) ּלָ ר ַחד ּבְ ִאְתָקׁשָ ֵכיָון ּדְ
ּוְלִאְתַחְנָנא  ָאִריכּו,  ּבְ ְלַאְרָכא  ֵעי  ּבָ ָלא  ֵדין  ּכְ ֲחָדא,  ּכַ
ִאְצְטִריְך,   ּדְ ֲאָתר  ּבַ ֲאִריכּו,  ּבַ ָאִריְך  ְוַכד  ַתֲחנּוֵני.  ּבְ

הּוא   ְוָדא  ְצלֹוֵתיּה,  יל  ַקּבִ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְיָקָרא קּוְדׁשָ
ּדְ  ִגין  ּבְ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  ָקא  ְדקּוְדׁשָ ְצלֹוָתא  ּדִ ִיחּוָדא 

א.  א ְוַתּתָ ְרָכאן ְלֵעיּלָ ִרין, ְוַאְסֵגי ּבִ ר ִקׁשְ ֵ  ְמַקׁשּ
ַאַחת   .776 ְנקּוָדה  ַקיֶֶּמת  ַהזֶּה  ַהֵהיָכל  תֹוְך  ּבְ

ל רּוַח ַאֶחֶרת   ה ַהזֹּו ִהיא רּוַח ְלַקּבֵ ֻקּדָ ֶרת, ְוַהּנְ ִנְסּתֶ
רּוַח, אָ עֶ  ּבְ ֹוָרה רּוַח  ׁשּ ּוְכׁשֶ זֹו  ְליֹוָנה.  ּבָ זֹו  ִנְכָנסֹות  ז 

ִלְהיֹות   זֹו  ּבָ זֹו  בֹות  ְוִנְרּכָ ּוְדֵבקּות ַאַחת.  ְוֵהן ַאַחת 
ְוֵהם   ֶזה  ּבָ ֶזה  יִבים  ְרּכִ ּמַ ׁשֶ ַהזֶּה  ָהֵעץ  מֹו  ּכְ ַאַחת, 

ֵאינ ׁשֶ יב ִמין ּבְ ְרּכִ ּמַ ִמינֹו. אֹוי ְלִמי ׁשֶ ֹו  ֶאָחד, ִמין ּבְ
ָר  ׁשֶ ַאֲהֹרן  ֵני  ּבְ אֹוָתם  מֹו  ּכְ ֵעץ ִמינֹו,  יב  ְלַהְרּכִ צּו 

ֵאינֹו ִמינֹו. ַאֵחר ׁשֶ  ּבְ

  

ְטִמיְרָתא,  .776 ֲחָדא  ְנקּוָדה  יָמא  ַקּיְ א,  ּדָ ֵהיָכָלא  ּגֹו 
ַאֲחָרא  רּוָחא  ָלֳקְבָלא  רּוָחא,  ִאיִהי  ְנקּוָדה  ְוַהאי 

כְּ  רּוָחא,  ּבְ רּוָחא  ְרָיא  ׁשַ ְוַכד  ָאה.  א  ִעּלָ ּדָ ָעאל  ֵדין 
ָדא ְוִאיהּו ַחד, ּוְדבֵ  ָדא  ּבְ א ּבְ קּוָתא ֲחָדא. ְוִאְתְרִכיב ּדָ

ְוִאיהּו  ָדא  ּבְ א  ּדָ יב  ַאְרּכִ ּדְ ִאיָלָנא  ַהאי  ּכְ ַחד,  ְלֶמֱהֵוי 
ִזיֵניּה,  ָלא  ּבְ ִזיָנא  יב  ַאְרּכִ ּדְ ַווי ַמאן  ִזיֵניּה.  ּבְ יָנא  ּזִ ַחד, 

ָבע ּדְ ַאֲהרֹן,  ֵני  ּבְ ִאיּנּון  ַאֲחָרא ּכְ ּבְ ִאיָלָנא  ָבא  ְלַאְרּכָ ּו 
ָלאו   ִאיהּו ִזיֵניּה. ּדְ

ר  .777 ִמינֹו, ְויֹוֵדַע ִלְקׁשֹר ֶקׁשֶ יב ִמין ּבְ ְרּכִ ּמַ ּוִמי ׁשֶ
ָתּה   ַדְרּגָ ה ּבְ ְרּגָ ֵהיָכלֹו, ּדַ רֹו, ֵהיָכל ּבְ ִקׁשְ ָלֶזה יֵׁש   -ּבְ

זוֹ  ְוָלֵכן  ַאְרנּו,  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ א,  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ִהי ֵחֶלק 
ֶזה   ָלם  ׁשְ ּנִ ּוְכׁשֶ ַהּכֹל.  ֵלמּות  ַהּכֹל ׁשְ ְוהּוא  ֶזה  ּבָ

ַהזֹּו,  ֵלמּות  ְ ֵמַהׁשּ יֹּוֵצא  ׁשֶ ִמינֹו  ּבְ ִמין  ה ֶאָחד,  ַמֲעׂשֶ
ָבה.  ה ֶמְרּכָ  הּוא ִנְקָרא ַמֲעׂשֵ

  

ָרא  .777 ְ ְלַקׁשּ ְוָיַדע  ִזיֵניּה,  ּבְ ִזיָנא  יב  ַאְרּכִ ּדְ ּוַמאן 
ֵריּה, הֵ  ִקׁשְ ָרא ּבְ ַדְרֵגיהּ ִקׁשְ ְרָגא ּבְ ֵהיָכֵליּה, ּדַ ,  יָכָלא ּבְ

ָמה   ּכְ ָאֵתי,  ּדְ ָעְלָמא  ּבְ חּוָלָקא  ֵליּה  ִאית  א  ּדָ
א. ְוַכד   כֹּלָ ִלימּו ּדְ א, ַהאי ִאיהּו ׁשְ אֹוִקיְמָנא. ְוַעל ּדָ ּדְ
ִזיָנא  עֹוָבָדא  ַחד  א  ּכֹּלָ ְוִאיהּו  ָדא,  ּבְ א  ּדָ ִלים  ּתְ ִאׁשְ

ֵמַהא ָנִפיק  ּדְ ִזיֵניּה  ה  ּבְ ַמֲעׂשֵ ִאְקֵרי  ַההּוא  ִלימּו  ׁשְ י 
בָ   ה.ֶמְרּכָ

ֶזה   .778 ב) -ְוסֹוד  ֱאלִֹהים  (בראשית  ה'  יֶצר  ַויִּ
ל   ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֵ הּוא  ְוָאָדם  ָמֵלא.  ם  ׁשֵ ָהָאָדם.  ֶאת 
ל  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ֶזה,  ּבָ ֶזה  יב  ְרּכִ ּמַ ׁשֶ ַהזֹּו,  ָבה  ְרּכָ ַהּמֶ

ֶזה   ָלִמים  ׁשְ ּנִ ּוְכׁשֶ ַהּכֹל.  ֵלמּות  ה' ׁשְ ָאז  ֶזה,  ּבָ
ֵר  ַאׁשְ ָמֵלא.  ם  ׁשֵ ִלְקׁשֹר ֶאת ֱאלִֹהים,  יֹּוֵדַע  ׁשֶ ִמי  י 

ָראּוי. חּוד ּכָ ֵרי ָהֱאמּוָנה ּוְלַיֵחד ֶאת ַהיִּ  ִקׁשְ

  

א .778 ּדָ ב) ְוָרָזא  ֶאת   (בראשית  ֱאלִהים  ְיָי'  יֶצר  ַוּיִ
א. ְוָאָדם ִאיהּו  (בראשית מ''ח ע''ב) ָהָאָדם, ם ָמּלֵ ׁשֵ

ָדא, עֹוָבָדא  עֹוָבָדא ּדְ  א ּבְ יב ּדָ ַאְרּכִ ָבה, ּדְ ַהאי ֶמְרּכָ
ְיָי'   ֵדין  ּכְ ָדא,  ּבְ א  ּדָ ִלים  ּתְ ִאׁשְ ְוַכד  א,  כֹּלָ ּדְ ִלימּו  ׁשְ ּדִ
ָרא  ְ ָיַדע ְלַקׁשּ ּדְ ָאה ִאיהּו ַמאן  ַזּכָ א.  ם ָמּלֵ ֱאלִֹהים, ׁשֵ

ֵרי ְמֵהיְמנּוָתא. ּוְליַ  ְדָקא ֲחֵזי. ִקׁשְ  ֲחָדא ִיחּוָדא ּכַ
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ים  בֹּ  .779 ְקדֹוׁשִ מֹות  ׁשֵ ָנם  יֶּׁשְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּוְרֵאה,  א 
ם   ֵ ַהׁשּ הּוא  ְך  ּכָ ֵאּלּו,  ּבְ ֵאּלּו  ִרים  ִמְתַחּבְ ֶעְליֹוִנים 
ם  ֵ ה. ַהׁשּ ֵרׁש ְלַמּטָ ֵרׁש ְלַמְעָלה ְוִהְתּפָ דֹוׁש, ִהְתּפָ ַהּקָ
ם  ֵ ֶאְמַצע, ְוַהׁשּ ם ַהזֶּה הּוא ּבָ ֵ ַהזֶּה הּוא ְלַמְעָלה, ְוַהׁשּ

דֹוׁש הַהזֶּה   ם ַהּקָ ֵ הּוא סֹוד ַהׁשּ ה. ְיהָֹו''ה ׁשֶ ּוא ְלַמּטָ
ֶתר  ּסֵ ל ַהּכֹל. ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון ּבַ הּוא ֶאָחד, ַהּסֹוד ׁשֶ
ֶאָחד.  ְוהּוא  ִעּמֹו,  ף  ּתֵ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ ָעָליו,  ׁשֶ ר  ְסּתָ ַהּנִ
ָבה   ְרּכָ ַהּמֶ סֹוד  ָהֶאְמַצע,  ֵסֶתר  ּבְ ְחּתֹון  ַהּתַ ָהעֹוָלם 

הָ  ה  דֹוׁשָ ּוֵבַאְרנּו.ַהּקְ ָעֶליָה,  ׁשֶ ּוְרֵאה,   ֶעְליֹוָנה  (ּבֹא 
הּוא   ֶזה  ֵׁשם  ֱא�ִהים.  ְיָי  ֶזה  ַהָּקדֹוׁש  ֵׁשם  סֹוד 
הּוא   ֶזה  ֵׁשם  ָּבֶאְמַצע,  הּוא  ֶזה  ֵׁשם  ְלַמְעָלה, 
ֶׁשל   ְּבִסּתּום  ַהָּבא  עֹוָלם  סֹוד  ְלַמְעָלה  ְלַמָּטה. 

ְלַמּטָ  ֶאָחד.  ְוהּוא  ֶׁשָעָליו  עֹוָלם    ה ַהְּסִתימּות  סֹוד 
ַהַּתְחּתֹון ְועֹוָלם ָהֶעְליֹון ֶׁשָעָליו ִמְׁשַּתֵּתף ִעּמֹו ְוהּוא  
ֶאָחד. ָּבֶאְמַצע ְּבסֹוד ַהֶּמְרָּכָבה ַהְּקדֹוָׁשה ָהֶעְליֹוָנה,  

 ּוְמֹבָאר.) 

  

ִאין,   .779 ִעּלָ ין  ַקִדיׁשִ ָמָהן  ׁשְ ִאיְתְנהּו  ּדְ ָמה  ּכְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ין   ִאּלֵ ִרין  א.  בְּ ִמְתַחּבְ ַקִדיׁשָ ָמא  ׁשְ ִאיהּו  ָהִכי  ין,  ִאּלֵ

ִאיהּו  א  ּדָ ָמא  ׁשְ א.  ְלַתּתָ ַרׁש  ְוִאְתּפְ א,  ְלֵעיּלָ ַרׁש  ִאְתּפְ
א ִאיהּו  ָמא ּדָ ֶאְמָצִעיָתא, ׁשְ א ִאיהּו ּבְ ָמא ּדָ א, ׁשְ ְלֵעיּלָ
א, ִאיהּו ַחד.   ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ִאיהּו ָרָזא ּדִ ''ה ּדְ א. ְיהֹוָ ְלַתּתָ

כֹלָּ  ּדְ ימּוָתא  ָרָזא  ְסּתִ ּדִ ְסִתימּו  ּבִ ָאה,  ִעּלָ ָעְלָמא  א. 
ָאה,  ּתָ ֲהֵדיּה, ְוִאיהּו ַחד. ָעְלָמא ּתַ ף ּבַ ּתֵ ּתַ ִאׁשְ ָעֵליּה, ּדְ ּדְ
ָאה  ִעּלָ א  ַקִדיׁשָ ְרִתיָכא  ָרָזא  ֶאְמָצִעיָתא,  ּדְ ְסִתימּו  ּבִ

ָעֵליּה, ְואֹוִקיְמָנא. (ס''א תא חזי רזא דשמא קדישא  ּדְ
יי אלהים שמ איהו    אדא  לעילא שמא דא  דא איהו 

רזא  לעילא  לתתא.  איהו  דא  שמא  באמצעיתא 
דעלמא דאתי בסתימו דסתימותא דעליה ואיהו חד. 
דעליה   עילאה  ועלמא  תתאה  דעלמא  רזא  לתתא 
ברזא   באמצעיתא  חד.  ואיהו  בהדיה  אשתתף 

 דרתיכא קדישא עילאה ואוקימנא) 
ֶמְר  .780 ע  ַאְרּבַ יֹוְצאֹות  ַהזֶּה  ד  בֹות,  כָּ ֵמַהּצַ

ל  ּכָ ּום ׁשֶ בֹות יֹוְצאֹות, ִמׁשּ ע ֶמְרּכָ ד ַהזֶּה ַאְרּבַ ּוֵמַהּצַ
ֵהן   ָבה  ֶמְרּכָ ל  ּכָ ָעה,  ְלַאְרּבָ ִנְפֶרֶדת  ְוַאַחת  ַאַחת 
ע  ם ָהַאְרּבַ ּלָ ָרגֹות. ְוֵכן ּכֻ ּדְ ִלים ּבַ ּכְ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ע, ּכְ ַאְרּבַ

ֲאדֹ הּוא  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ סֹוד  ּבְ ע,  ַאְרּבַ ָנ''י, ּבְ
ַהזֶּה,   ם  ֵ ׁשּ ּבַ ְונֹוְסעֹות  עֹוְמדֹות  ׁשֶ בֹות  ֶמְרּכָ אֹוָתן  ּבְ

ִנְקָראֹות ו) ְוֵהן  יֵּׁש   (זכריה  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ת,  ְנחֹׁשֶ ָהֵרי 
ָהִרים   ְויֵׁש  ֶעְליֹוִנים  ָהִרים  יֵׁש  ָהִרים.  ְויֵׁש  ָהִרים 

ה ְצָדִדים, ְויֹוְצִא  לֹׁשָ ׁשְ ְחּתֹוִנים. ְוֵהם עֹוְמִדים ּבִ ם יּתַ
ת.   ִמּתֹוְך ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנחֹׁשֶ

  

יָסא   .780 ּגִ ּוֵמַהאי  ָנְפִקין,  ְרִתיִכין  ד'  יָסא,  ּגִ ֵמַהאי 
ַרׁש  ִמְתּפְ ְוַחד  ַחד  ָכל  ּדְ ִגין  ּבְ ָנְפִקין,  ְרִתיִכין  ע  ַאְרּבַ
ִלין  ּכְ ִמְסּתַ ד  ּכַ ִאיּנּון,  ע  ַאְרּבַ ְרִתיָכא  ל  ּכָ ע,  ְלַאְרּבַ

ה ּלְ ְרִגין. ְוֵכן ּכֻ ע,וּ ּדַ ַאְרּבַ ע ּבְ (עד דנחתין דרגא    ַאְרּבַ
דאקרי) אתר  בההוא  א   לתתא  ַקִדיׁשָ ָמא  ׁשְ ּדִ ָרָזא  ּבְ

ָמא   ׁשְ ּבִ ְוַנְטֵלי  ַקְייֵמי  ּדְ ְרִתיִכין  ִאיּנּון  ּבְ ֲאדָֹנ''י,  ִאיהּו  ּדְ
ִאְקרּון ְוִאיּנּון  א,  ו) ּדָ ִאית   (זכריה  ּדְ ִגין  ּבְ ת,  ְנחֹׁשֶ ָהֵרי 

ָהִרים. ְוִאית  ִאין,  ָהִרים  ִעּלָ ָהִרים  (קל''ט  ִאית 
ְתַלת ִסְטִרין ַקְייֵמי, ְוַנְפֵקי  ע''א) ִאין. ְוִאיּנּון ּבִ ּתָ ְוָהִרים ּתַ

ת.   ִמּגֹו ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנחֹׁשֶ
בֹות   .781 ֶמְרּכָ אֹוָתן  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ה,  ְלַמּטָ ת  חֹׁשֶ ַהּנְ

ֶל''ת נּו''ן יֹו''ד שֶׁ  ּדָ יֹּוְצאֹות ִמּתֹוְך ָאֶל''ף  תֹוְך בְּ ׁשֶ
יֹּוְצאֹות  בֹות ׁשֶ ע ֶמְרּכָ ֵהן ַאְרּבַ ַהֵהיָכל ָהִראׁשֹון, ׁשֶ
ִמּתֹוְך   ֹמאל,  ּוׂשְ ָיִמין  רּוחֹות  י  ּתֵ ׁשְ אֹוָתן  ִמּתֹוְך 
י ָהרּוחֹות   ּתֵ ׁשְ ֵאּלּו  ָאַמְרנּו.  ׁשֶ מֹו  ּכְ יר,  ּפִ ַהּסַ ִלְבַנת 

ָהֵר  ְוֵהם  ָהִרים,  ֵני  ׁשְ ִנְקָראֹות  ֵהן  ם,  ׁשָ ָאַמְרנּו    י ׁשֶ
ת.   ְנחֹׁשֶ

  

ִמגֹו  .781 ַנְפֵקי  ּדְ ְרִתיִכין  ִאיּנּון  ּדְ ִגין  ּבְ א,  ְלַתּתָ ת  ְנחֹׁשֶ
ִאיּנּון  גֹו ֵהיָכָלא ַקְדָמָאה, ּדְ י ּבְ ֶל''ת נּו''ן יֹו''ד ּדִ ָאֶל''ף ּדָ
ְיִמיָנא  רּוִחין  ֵרין  ּתְ ִאיּנּון  ִמגֹו  ָנְפִקין  ּדְ ְרִתיִכין  ע  ַאְרּבַ

ָמאָלא, ִמּגֹו ִלְבנַ  ִפיר,ּוׂשְ ְדַקאְמָרן.   (רמ''ו ע''א) ת ַהּסַ ּכִ
ֵרי  ּתְ ִאְקרּון  ִאיּנּון  ָהָתם,  ָקָאְמֵריָנן  ּדְ רּוִחין  ֵרין  ּתְ ין  ִאּלֵ

ת. (רל''ג ע''א) טּוִרים, ְוִאיּנּון  ָהֵרי ְנחֹׁשֶ
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ת,  .782 ְקָראֹות ָהֵרי ְנחֹׁשֶ ּנִ י רּוחֹות ׁשֶ ּתֵ ֵמאֹוָתן ׁשְ
ֶמְרכָּ  ע  ַאְרּבַ אֹוָתן  ׁשֹות  יֹוְצאֹות  ּמְ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ בֹות 

ָקע   ׁשְ ּנִ ׁשֶ ֶל''ת  ּדָ ָאֶל''ף  ל  ׁשֶ ם  ֵ ַהׁשּ אֹותֹו  ּבְ
ה   ִליִחים ַעל ֵאּלֶ ם ׁשְ ִנים. ְוֻכּלָ ַעל ַהּפָ ְלפֹו''ן, ּבַ ַסְנּדַ ּבְ

ס סֹוד  ּבְ עֹוָלם  יֵּׁש ּבָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ בֹות,  ּוֶמְרּכָ ּוִסים 
יִעים אֹוָתּה. ּסִ ּמַ ָבה ַעל סּוִסים ׁשֶ  ֶמְרּכָ

  

ת, ַנְפֵקי ִאיּנּון  .782 ִאְקרּון ָהֵרי ְנחֹׁשֶ ֵרי רּוִחין ּדְ ֵמִאיּנּון ּתְ
ָמא ׁשְ ַההּוא  ּבְ י  ׁשֵ ּמְ ּתַ ִמׁשְ ּדְ ְרִתיִכין,  (רמ''ו  ד' 

ִאׁשְ  ע''ב) ּדְ ֶל''ת,  ּדָ ָאֶל''ף  ָמאֵריּה ּדְ ְלפֹו''ן,  ַסְנּדַ ּבְ ַקע  ּתְ
עָ  ּבְ ין  ִאּלֵ ַעל  ִליָחן  ׁשְ הּו  ְוֻכּלְ ָיא.  ֲאּפַ ָרָזא  ּדְ ּבְ ְלָמא, 

סּוְסָוון,   ַעל  ְרִתיָכא  ִאית  ּדְ ִגין  ּבְ ּוְרִתיִכין,  סּוְסָוון  ּדְ
ַנְטֵלי ָלּה.   ּדְ

מֹו  .783 יֹו''ד ֵה''א, ּכְ דֹוׁש ַהזֶּה ִנְכָלל ּבְ ם ַהּקָ ֵ ְוַהׁשּ
יֹו''ד ֵה''א, ְוהּוא שֶׁ  ֶל''ת ּבְ ְכָלל ָאֶל''ף ּדָ ּנִ ַאְרנּו, ׁשֶ ּבֵ

ַוֲהֵר  ִנְכָלל  ְיֲאַהדֹוָנִה''י.  לֹא  ֱאלִֹהים  ֵאר,  ִנְתּבָ י 
ּוִמזֶּה   ים,  ַחיִּ ֱאלִֹהים  יֵּׁש  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַאֵחר,  ם  ׁשֵ ּבְ
א   ֶאּלָ ּנֵס,  ִמְתּכַ ְולֹא  ְצָדִדים,  ה  ְלַכּמָ ט  ֵ ׁשּ ִמְתּפַ

ט. ֵ ׁשּ  ִמְתּפַ

  

ָמה  .783 יֹו''ד ֵה''א, ּכְ ִליל ּבְ א, ִאְתּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ְוָדא ׁשְ
אִ  אֹוִקיְמָנא, ּדְ יֹו''ד ֵה''א, ְוִאיהּו ּדְ ֶל''ת ּבְ ִליל ָאֶל''ף ּדָ ְתּכְ

ע''ב)  ְיֲאַהדֹוָנִה''י. ָלא  (רמ''ו  ֱאלִהים  ַמר,  ִאּתְ ְוָהא 
ֱאלִֹהים   ִאית  ּדְ ִגין  ּבְ ַאֲחָרא,  ָמא  ׁשְ ּבִ ִליל  ים, ִאְתּכְ ַחּיִ

א  ִניׁש, ֶאּלָ ה ִסְטִרין, ְוָלא ִאְתּכְ ט ְלַכּמָ ׁשַ ּוֵמַהאי, ִאְתּפָ
ט ׁשַ  . ִאְתּפָ

מֹות   .784 ֵ ל ַהׁשּ ּכֹוֵלל ֶאת ּכָ ם ׁשֶ ֵ יֹו''ד ֵה''א    -ַהׁשּ
ם  ֵ ַהׁשּ ל  ׁשֶ רּוף  ַהּצֵ ָהאֹוִתיֹּות  סֹוד  ּבְ ֵה''א,  ָוא''ו 

ּבֹו ָהָיה יֹוֵדַע ַהּכֵֹהן ְלָצֵר  דֹוׁש, ׁשֶ ָכל ְצָדָדיו, ַהּקָ ף ּבְ
ִעים  ַאְרּבָ ּבְ ְצָדִדים  ה  ַכּמָ ּבְ מֹות  ֵ ַהׁשּ עֹוִלים  ׁשֶ ַעד 

ַניִ  יצֹוץ  ּוׁשְ ַהּנִ ל  ׁשֶ נֹוָרה  ַהּמְ חּות  ּטְ ּתַ ִהׁשְ ּבְ ָוִנים  ּגְ ם 
מֹות.  ֵ ל ַהׁשּ ּכֹוֵלל ֶאת ּכָ זֶּהּו ׁשֶ  ֶהָחָזק, ׁשֶ

  

ֵה''א,  .784 ָוא''ו  ֵה''א  יֹו''ד  ָמָהן,  ׁשְ ל  ּכָ ָכִליל  ּדְ ָמא  ׁשְ
ֵביּה ֲהָוה ָיַדע  א, ּדְ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ַאְתָוון ֵצרּוָפא ּדִ ָרָזא ּדְ ּבְ

ֲהנָ  ָמָהן ּכַ ׁשְ ַסְלֵקי  ּדְ ַעד  ִסְטרֹוי,  ָכל  ּבְ ְלָצְרָפא  א, 
ִסְטִרין, ה  ַכּמָ ע''א) ּבְ ט'  ּוְתֵרין  (בראשית  ִעין  ַאְרּבְ ּבְ

ַהאי ִאיהּו גַּ  ַקְרִדינּוָתא, ּדְ בּוִציָנא ּדְ ָטחּו ּדְ ּתְ ִאׁשְ ְווִנין, ּבְ
ָמָהן.  ל ׁשְ ִליל ּכָ  ּכָ

785.  ֵ ַהׁשּ ל  ּכָ ֶאת  ּכֹוֵלל  ַהזֶּה  ם  ֵ מֹות.  ְוַהׁשּ
לּולֹות  ּכְ לּו  ַהּלָ אֹוִתיֹּות  ּבָ ִסיָמן.  אאלדהניי''ם 

ִנְכנָ  ְוֵאּלּו  יֹוְצאֹות  ְוֵאּלּו  רֹות,  ְמֻחּבָ סֹות.  ֲאֵחרֹות 
יצֹוץ   ל ַהּנִ נֹוָרה ׁשֶ ֶטת ַהּמְ ֶ ׁשּ ּנֹוָטה ּוִמְתּפַ ׁשֶ ְך ּכְ ַאַחר ּכָ
ְוִנְכָנסֹות  תֹוָכּה,  ּבְ ָהאֹוִתיֹּות  ִמְצָטְרפֹות  ֶהָחָזק, 
ָהאֹוִתיֹּות   ע  ׁשַ ּתֵ סֹוד  ּבְ אֹוִתיֹּות  ְויֹוְצאֹות  אֹוִתיֹּות 

לָ  ֶעְליֹוִנים  ים  ִלְקדֹוׁשִ ִנְמְסרּו  ְוֵאּלּו  לּו.  ֶלֶכת ַהּלָ
מֹות   ל ׁשְ ל סֹוד ָהאֹוִתיֹּות, ְלָצֵרף ִיחּוד ׁשֶ ֶרְך ׁשֶ ּדֶ ּבַ
מֹות   ׁשֵ ְלָצֵרף  ַהּכֵֹהן  יֹוֵדַע  ָהָיה  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהאֹוִתיֹּות 

אוֹ   ִתיֹּות ְרׁשּומֹות.ּבְ

  

ָמָהן. אאלדהניי''ם ִסיָמן.  .785 ל ׁשְ ִליל ּכָ א, ּכָ ָמא ּדָ ּוׁשְ
ַאחֲ  ִליָלן  ּכְ ַאְתָוון  ין  ִאּלֵ ין, ּבְ ִאּלֵ ְוַנְפֵקי  ָרן.  ִמְתַחּבְ ָרִנין 

ּבּוִציָנא  ט  ַ ְוִאְתָפׁשּ ִאְתְנֵטי  ד  ּכַ ְלָבַתר  ין.  ִאּלֵ ְוַעְייֵלי 
ִמְצָטְרֵפי ַקְרִדינּוָתא,  ַאְתָוון,   ּדְ ְוַאֲעֵלי  וּה,  ַגּוָ ּבְ ַאְתָוון 

ין  ְוִאּלֵ ַאְתָוון.  ע  ׁשַ ּתֵ ין  ִאּלֵ ּדְ ָרָזא  ּבְ ַאְתָוון,  ְוַנְפֵקי 
ֶעְליֹוִנין,ִאְתְמסָ  י  ְלַקִדיׁשֵ ע''ב) רּו  ר''ס  ְלֵמַהְך  (דף 

ָמָהן  ׁשְ ּדִ ִיחּוָדא  ְלָצְרָפא  ַאְתָוון.  ּדְ ָרָזא  ּדְ אֹוְרָחא  ּבְ
ָמה  ּכְ ַאְתָוון,  ָמָהן,    ּדְ ׁשְ ְלָצְרָפא  ֲהָנא  ּכַ ָיַדע  ֲהָוה  ּדְ
יָמן. ַאְתָוון ְרׁשִ  ּבְ

ְנֵפיֶהם .786 ּכַ ַחת  ִמּתַ ָאָדם  א) ִויֵדי  . (יחזקאל 
ַאְרנּו,   ּבֵ ֲהֵרי  ָאָדם.  ְיֵדי  ן  ּלָ ּכֻ

אֹוָתם ְוַחיֹּות  (ְׂשָרִפים) ׁשֶ רּוחֹות 
ים, ְואֹוַפִּנים) ְואֹוַפּנִ ְוַחּיֹות  ם (ְּכרּוִבים  ּלָ ִעם    ּכֻ

ִפּלֹות  ל ּתְ ֶהם ְלַקּבֵ ּלָ ָנַפִים ׁשֶ ַחת ַהּכְ ָנַפִים, ְוָיַדִים ּתַ ּכְ

  

א) .786 הּו  (יחזקאל  ּלְ ּכֻ ְנֵפיֶהם.  ּכַ ַחת  ִמּתַ ָאָדם  ִויֵדי 
אוֹ  ָהא  ָאָדם,  ִאיּנּוןְיֵדי  ּדְ שרפים) ִקיְמָנא,  רּוִחין  (נ''א 

ים. ְואֹוַפּנִ ואופנים) ְוֵחיָוון  וחיות  הּו  (כרובים  ּלְ ּכֻ
ְדפַּ  ּגַ חֹות  ּתְ ִויִדין  ין,  ַגְדּפִ ְצלֹוִתין, ּבְ ָלא  ְלַקּבְ ְייהּו, 
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ָאָד  ְיֵדי  ְתׁשּוָבה.  ֲעֵלי  ּבַ ל  ֲאָתִרים ּוְלַקּבֵ ם, 
ְתִפּלֹוֵתיֶהם  ּבִ ָאָדם  ֵני  ּבְ ל  ְלַקּבֵ ּוְמקֹומֹות 
ל אֹוָתם, ְלַיֵחד   ָתִחים ְלַקּבֵ ַח ּפְ ׁשֹוֵתיֶהם, ְוִלְפּתֹ ּוַבּקָ

ִרים ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוָנם.ְוִלְקׁשֹ  ר ְקׁשָ

ִתיּוְבָתא. ְיֵדי ָאָדם ַאְתִרין ְודּוְכִתין,  ָלא ָמאֵרי ּדְ ּוְלַקּבְ
נָ  ֵני  ּבְ ָלא  ָחא ְלַקּבְ ּוְלַאְפּתְ ּוָבעּוְתהֹון,  ְצלֹוְתהֹון  ּבִ א,  ׁשָ

ִרין,   ִקׁשְ ָרא  ְ ּוְלַקׁשּ ְלַיֲחָדא  לֹון,  ָלא  ְלַקּבְ ְתִחין  ּפִ
 ּוְלֶמְעַבד ְרעּוֵתהֹון.

ְקָרִאים ְיֵדי   .787 ּנִ לּו ׁשֶ קֹומֹות ַהּלָ ְוָהֲאָתִרים ְוַהּמְ
מֹות  ׁשֵ ֵהם  ֵאּלּו  ָאָדם,  ִלְבֵני  עֹוְמִדים  ׁשֶ  ָאָדם, 
ה  ְרּגָ ּדַ ָכל  ּבְ ֹוְלִטים  ׁשּ ׁשֶ ים  ְקדֹוׁשִ

ה, ָאָדם  (ִמּׁשּום) ְוַדְרּגָ ֵני  ּבְ ִנְכָנִסים  ֶהם  ּבָ ׁשֶ
ׁשֹוֵתיֶהם  ּוְבַבּקָ ְתִפּלֹוֵתיֶהם  ָעִרים   ּבִ ְ ַהׁשּ ָכל  ּבְ

ְלַמְעָלה.   ְחּתֹוִנים  ַהּתַ ׁשֹוְלִטים  ּוָבֶזה  ָהֶעְליֹוִנים, 
ֶזה   קיט) -ְוסֹוד  ָעשׂ  (תהלים  ַוְיכֹוְננּוִני,  ָיֶדיָך  ּוִני 

ים.  מֹות ְקדֹוׁשִ  ְוֵאּלּו ׁשֵ

  

ַקְייֵמי  .787 ִאְקרּון ְיֵדי ָאָדם, ּדְ ין ַאְתִרין ְודּוְכִתין ּדְ ְוִאּלֵ
ָכל  ִלְבִני נָ  ִליִטין ּבְ ׁשָ ין, ּדְ ָמָהן ַקִדיׁשִ ין ִאיּנּון ׁשְ א, ִאּלֵ ׁשָ

ְוַדְרָגא, ְרָגא  נָ  (בגין) ּדַ ֵני  ּבְ ָעאִלין  ְבהֹון  א, ּדִ ׁשָ
ּוְבָדא   ִאין.  ִעּלָ ְרִעין  ּתַ ָכל  ּבְ ּוָבעּוְתהֹון,  ְצלֹוֵתהֹון  ּבִ

א, א. ְוָרָזא ּדָ ִאין ְלֵעיּלָ ּתָ ְלִטין ּתַ  ָיֶדיךָ  (תהלים קיט) ׁשַ
ין.  ָמָהן ַקִדיׁשִ ין ׁשְ  ָעׂשּוִני ַוְיכֹוְננּוִני, ְוִאּלֵ

ַעל  .788 ָיְדָך  ֶאת  ְנֵטה  ה  ֹמׁשֶ ֶאל  ה'  ַויֹּאֶמר 
מַ  ָ ְוִכי ֵאיְך ָיכֹל ְלָהִרים ָידֹו ַעל (שמות ט) ִיםַהׁשּ  .

ְנֵטה   א  ֶאּלָ ַמִים?  ָ מֹו   -ַהׁשּ ּכְ ן,  ַהְרּכֵ
ּנֱֶאַמר  יח) ׁשֶ ַויֵּ (תהלים  ַמִים  ׁשָ ָכה  ַויֵּט  ַהְמׁשָ ַרד. 

ָיְדָך   ה.  ְלַמּטָ ה    -ִמְלַמְעָלה  ְרּגָ ַהּדַ ְמקֹום  ְמקֹוְמָך, 
תֹוָכּה,   ּבְ רּוי  ׁשָ ה  ַאּתָ ׁשֶ ָך  ּלְ ם  ׁשֶ ֵ ַהׁשּ סֹוד  ּבְ ְוֶזה 

מֹות   ֵ סֹוד ַהׁשּ ְחּתֹוִנים ּבְ דֹוׁש. ְוָכל ָהֶעְליֹוִנים ְוַהּתַ ַהּקָ
נֵ  ּבְ ִנְכָנִסים  ּוָבֶהם  ְועֹוְמִדים,  ָאָדם נֹוְסִעים  י 

ִביֵדיֶהם.  ְמֶחה  יִּ ׁשֶ ִמי  ְוֵאין  ָהֶעְליֹוִנים,  ַלֵהיָכלֹות 
ִיחּוד ֶאת  ר  ְלַסּדֵ יֹּוְדִעים  ׁשֶ אֹוָתם  ֵרי  ִרּבֹוָנם    ַאׁשְ

סֹוד   ּלֹא ִיְטעּו ּבְ ֵדי ׁשֶ ֶדֶרְך ֱאֶמת, ּכְ ָראּוי ְוָלֶלֶכת ּבְ ּכָ
 ָהֱאמּוָנה.

  

ה ְנטֵ  (שמות ט) .788 ה ֶאת ָיְדָך ַעל ַוּיֹאֶמר ְיָי' ֶאל מֹׁשֶ
א  א. ֶאּלָ ַמּיָ ַמִים. ְוִכי ֵהיְך ָיִכיל ְלָאָרָמא ְיֵדיּה ַעל ׁשְ ָ ַהׁשּ

ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ַאְרִכין.  ָאֵמר,ְנֵטה:  יח)    ַוּיֵט  (תהלים 
ַאְתָרְך.   ָיְדָך:  ְלַתָתא.  א  ֵעיּלָ ִמּלְ יכּו  ְמׁשִ ַרד,  ַוּיֵ ַמִים  ׁשָ

ַאּתְ ׁשָ  יָלְך, ּדְ א ּדִ ַדְרּגָ ָרָזא  ַאְתָרא ּדְ ַגֵויּה, ְוָדא ּבְ ֲאִרי ּבְ
ָמָהן  ׁשְ ּדִ ָרָזא  ּבְ ְוַתָתֵאי,  ֵאי  ִעּלָ א  ְוכֹּלָ א.  ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ּדִ

ְוַקיְ  ִאין,  ַנְטֵלי  ִעּלָ א ְלֵהיָכִלין  ָנׁשָ ֵני  ּבְ יֵמי. ּוְבהּו ָעאִלין 
ַיְדִעין ְלַסְדָרא  ִאין ִאיּנּון ּדְ יַדְייהּו. ַזּכָ ִיְמֵחי ּבִ ְוֵלית ַמאן ּדְ
אַֹרח  ּבְ ּוְלֵמיַהְך  ֵיאֹות,  ְדָקא  ּכְ ָמאֵריהֹון  ּדְ ִיחּוָדא 

ְמֵהיְמנּותָ  ָרָזא ּדִ ָלא ִיְטעּון ּבְ ִגין ּדְ  א.ְקׁשֹוט, ּבְ
ֶעְליֹון  .789 יֵׁש סֹוד  לּו  ַהּלָ ֵהיָכלֹות  ּבַ ּוְרֵאה,  ּבֹא 

ם  ּלָ ּכֻ בֹות,  ּוֶמְרּכָ ַחיֹּות  ם  ְוֻכּלָ ָהֱאמּוָנה,  תֹוְך  ּבְ
זֶ  ים  ּנִ ְלטֹוב  ְמׁשֻ ה  ֵאּלֶ ּבְ ה  ֵאּלֶ ֵלל  ְלִהּכָ ִמזֶּה  ה 

ְוִסיָמְנָך   ן,  ּקֵ ב) -ְלִהְתּתַ ְוֶאת   (אסתר  ָה  ּנֶ ַוְיׁשַ
לּו  ַהּלָ ַהֵהיָכלֹות  ְבַעת  ׁשִ ּבְ ְלטֹוב.  ַנֲערֹוֶתיָה 
ֶזה ְוִנְכָנסֹות   ם ֶזה ּבָ ּלֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ַמְעָלה, ּכְ ּלְ ֵלמּות ׁשֶ ְ ַהׁשּ

ל   ׁשֶ ׁשֹות  ּוַבּקָ ִפּלֹות  אֹוָתן, ּתְ ר  ְלַסּדֵ יֹּוֵדַע  ׁשֶ ִמי 
ְוֵאת   ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלַמְעָלה,  ַבע  ְלַהְתִקיָנן  ׁשֶ

ֶלְך.  ית ַהּמֶ ָערֹות ָהְרֻאיֹות ָלֶתת ָלּה ִמּבֵ  ַהּנְ

  

ּגֹו  .789 ָאה  ִעּלָ ָרָזא  ִאית  ין,  ִאּלֵ ֵהיָכִלין  ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
הּו ֵחיָוון ְרִתיִכין, כֻּ  א ִמן  ְמֵהיְמנּוָתא. ְוֻכּלְ ְנָיין ּדָ הּו ְמׁשַ ּלְ

ְלִאתָ  ְלָטב,  ין  ִאּלֵ ּבְ ין  ִאּלֵ ָלא  ּלְ ְלִאְתּכַ א,  ָנא.  ּדָ ּקְ
ב) ְוִסיָמִניךְ  ְלטֹוב.   (אסתר  ַנֲערֹוֶתיָה  ְוֶאת  ָה  ּנְ ַוְיׁשַ

ִלים  ּתְ ד ִאׁשְ א. ּכַ ֵעיּלָ ִלימּו ּדְ ין, ׁשְ ְבָעה ֵהיָכִלין ִאּלֵ ׁשִ ּבְ
וּ  ְצלֹוִתין  ְוָעאלּו  ָדא,  ּבְ א  ָיַדע ּדָ ּדְ ַמאן  ּדְ ָבעּוִתין. 

ְד  ָמה  ּכְ א.  ְלֵעיּלָ לֹון  ְלַאְתְקָנא  לֹון,  ָרא  ַאּתְ  ְלַסּדְ
ב) ָאֵמר ָלֶתת   (אסתר  ָהְראּוּיֹות  ָערֹות  ַהּנְ ַבע  ׁשֶ ְוֵאת 

ֶלְך.  ית ַהּמֶ  ָלּה ִמּבֵ
יֹוֵצר אֹור   (ישעיה מה) -ַהֵהיָכל ָהִראׁשֹון   .790

ָהאֶ  ל  ׁשֶ ָהאֹור  ְך.  חֹׁשֶ יר, ּובֹוֵרא  ַסּפִ ַהּטֹוָבה  ֶבן  א יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵר  (ישעיה מה) ָלא ַקְדָמָאה.ֵהיכָ  .790  
ָנִציץ  ָטָבא  ֶאֶבן  ּדְ ְסִפירּו,  ָטָבא  ֶאֶבן  ּדְ ְנִהירּו  ְך.  חֹׁשֶ
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ַאְרנּו,   ּבֵ מֹו ׁשֶ ֵני ְצָדִדים, ּכְ ֶאֶבן טֹוָבה נֹוֶצֶצת ִלׁשְ ׁשֶ
ְך.  ְוחֹׁשֶ אֹור  ֹמאל,  ְוִלׂשְ קד) ְלָיִמין  ָמה   (תהלים 

ים  ם אֹוַפּנִ ּלָ יָת, ּכֻ ָחְכָמה ָעׂשִ ם ּבְ ּלָ יָך ה' ּכֻ   ַרּבּו ַמֲעׂשֶ
וְ  ִקְנָיֶניָך  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  ים,  ֶלְך ְוַגְלַגּלִ ַהּמֶ גֹו'. 

ְיַאֲהדֹוָנִה''י,  דֹוׁש  ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ ֵמָאז,  ְלַבּדֹו  רֹוָמם  ַהּמְ
מֹות, ְוֶזהּו   ֵני ׁשֵ ׁשְ ֵלם ּבִ דֹוׁש, ׁשָ ם ַהּקָ ֵ ל ַהׁשּ ָלל ׁשֶ ַהּכְ

א ִמימֹות עֹוָלם. ֵ ֲאִויר ּוִמְתַנׂשּ עֹוֶלה ּבָ  ׁשֶ

ָמה ּכְ ִסְטִרין,  ע''א) ִלְתֵרין  ִליִמיָנא  (ר''נ  אֹוִקיְמָנא  ּדְ
ְך. ְוחֹׁשֶ אֹור  ָמאָלא,  קד) ְוִלׂשְ ַרּבּו  (תהלים  ָמה 

בְּ  ם  ּלָ ּכֻ ְיָי'  יָך  ים ַמֲעׂשֶ אֹוַפּנִ הּו  ּלְ ּכֻ יָת,  ָעׂשִ ָחְכָמה 
ֶלְך ַהְמרֹוָמם ְוַגלְ  ים, ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶניָך ְוגֹו'. ַהּמֶ ַגּלִ

ָמא   ׁשְ ָלָלא ּדִ א ְיַאֲהדֹוָנִה''י, ּכְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ְלַבּדֹו ֵמָאז ׁשְ
ָסִליק   הּוא  ְוָדא  ָמָהן,  ׁשְ ְתֵרי  ּבִ ִלים  ׁשְ א,  יׁשָ ַקּדִ

ֲאִויָרא, ּוִמ  א ִמימֹות עֹוָלם.ּבַ ֵ  ְתַנׂשּ
791.  ֵ ַהׁשּ ָעה,   -ִני  ַהֵהיָכל  ּדֵ דֹול  ּגְ רּוְך  ּבָ ֵאל 

אֹוִתּיֹות   אֹוְרָפִניֵא''ל, ֶׁשּכֹוֵלל  (ַהּסֹוד 
ל  ְקַטּנֹות) ל אֹוִתיֹּות ְקַטּנֹות ׁשֶ ּכֹוֵלל ַהּסֹודֹות ׁשֶ ׁשֶ

ּוָברּוְך.  ָקדֹוׁש  אֹוְמִרים  ׁשֶ ֵהם  אן  ּכָ יָתא.  ּבֵ ַאְלָפא 
הַ ְוכָ  ה'.  בֹוד  ּכְ ּוָברּוְך  ה  ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ִהיא  ֵהיָכל  אן 

י  ִליׁשִ ְ נּו.  -ַהׁשּ רּוְך ְנִעימֹות ִיּתֵ  ָלֵאל ּבָ

  

ָעה,  .791 ּדֵ דֹול  ּגְ רּוְך  ּבָ ֵאל  ְנָייָנא,  ּתִ ֵהיָכָלא 
זעירין) אֹוְרָפִניֵא''ל, אתוון  רזא  ַאְתָוון  (נ''א  ּדְ ָרִזין  ָכִליל  ּדְ

בֵּ  ַאְלָפא  ּדְ ָקדֹוׁש  ְזִעיִרין  ַקאְמֵרי  ּדְ ִאיּנּון  ָהָכא  יָתא. 
בֹוד ְיָי'. ֵהיָכָלא  ּובָ  ה, ּוָברּוְך ּכְ ָ רּוְך. ְוָהָכא ִאיהּו ְקדּוׁשּ

רּוךְ  ִליָתָאה, ָלֵאל ּבָ נּו. (מ''ו ע''ב) ּתְ  ְנִעימֹות ִיּתֵ
ָכל יֹום   -ַהֵהיָכל ָהְרִביִעי   .792 טּובֹו ּבְ ׁש ּבְ ַהְמַחּדֵ

ה ְבֵר  ִמיד ַמֲעׂשֵ ִלים ּתָ ְלּגְ אן ִמְתּגַ ּכָ ּום ׁשֶ ית. ִמׁשּ אׁשִ
ים, הָ  ְלַחיִּ הּוא  ׁשֶ ִמי  ָהעֹוָלם.  ל  ׁשֶ יִנים  ְוַהּדִ אֹורֹות 

ַהיִָּמין   אֹור  ּבְ עֹוָלם  ּבָ ְלִהְתַקיֵּם  ִמּקֶֹדם  ּכְ ׁש  ִמְתַקּדֵ
ָאַמְרנּו.  מֹו ׁשֶ ְקָרא ֵאל, ּכְ ּנִ  ׁשֶ

  

יֹום  .792 ָכל  ּבְ טּובֹו  ּבְ ׁש  ַהְמַחּדֵ ְרִביָעָאה  ֵהיָכָלא 
גִ  ּבְ ית.  ְבֵראׁשִ ה  ַמֲעׂשֵ ִמיד  ִלין  ּתָ ְלּגְ ִמְתּגַ ָהָכא  ּדְ ין 

ׁש   ים, ִמְתַחּדֵ ִאיהּו ְלַחּיִ ָעְלָמא. ַמאן ּדְ ְנהֹוִרין, ְוִדיִנין ּדְ
יִמינָ  ּדִ ְנהֹוָרא  ּבִ ָעְלָמא,  ּבְ יָמא  ְלִאְתַקּיְ ִמין,  ַקּדְ ִמּלְ א, ּכְ

ְדַקאְמָרן. ִאְקֵרי ֵאל ּכִ  ּדְ
י   .793 ַהֲחִמיׁשִ ִנְקָרא    -ַהֵהיָכל  ַהזֶּה  ַהֵהיָכל 

ל  אַ  ׁשֶ ַאֲהָבה  ל  ׁשֶ יָכה  ְמׁשִ ְוזֹוִהי  עֹוָלם,  ֲהַבת 
עֹוָלם  ַאֲהַבת  ְוזֹוִהי  ַאֲהָבה,  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ַהֵהיָכל 

ַעּמ  ה ה' ַהּבֹוֵחר ּבְ רּוְך ַאּתָ נּו ה' ֱאלֵֹהינּו, ּבָ ֹו ֲאַהְבּתָ
''י.  ּדַ ל ֵא''ל ׁשַ סֹוד ׁשֶ ַאֲהָבה, ּבְ ָרֵאל ּבְ  ִיׂשְ

  

הֵ  .793 ָאה.  ֲחִמיׁשָ ַאֲהַבת  ֵהיָכָלא  ִאְקֵרי  א  ּדָ יָכָלא 
ִאְקֵרי  ֵהיָכָלא ּדְ ְרִחימּוָתא ּדְ יכּו ּדִ עֹוָלם. ְוָדא ִאיהּו ְמׁשִ
ְיָי' ֱאלֵֹהינּו,  נּו  ַאֲהְבּתָ ְוָדא ִהיא ַאֲהַבת עֹוָלם  ַאֲהָבה, 

רוּ  ָרָזא  ּבָ ַאֲהָבה, ּבְ ָרֵאל ּבְ ַעּמֹו ִיׂשְ ה ְיָי' ַהּבֹוֵחר ּבְ ְך ַאּתָ
''י ּדַ ֵא''ל ׁשַ  . ּדְ

י   .794 ִ ׁשּ ִ ַהׁשּ ְוַקיָּם.    -ַהֵהיָכל  ְוָנכֹון  יב  ְוַיּצִ ֱאֶמת 
ין ֵהיָכלֹות ֵאּלוּ  ּלֹא ְלַהְפִסיק ּבֵ .  (ְלֵאּלּו) ּוְצִריִכים ׁשֶ

וְ  ה  ִפּלָ ַהּתְ ַכת  ַהְמׁשָ ּבְ ֲהֵרי  ִרים ׁשֶ ִמְתַחּבְ ָהָרצֹון 
מֹות   ֵ ַהׁשּ סֹוד  ּבְ ה  ֵאּלֶ ּבְ ה  ֵאּלֶ ִרים  ְוִנְקׁשָ ֶאָחד,  ּכְ

ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד. ַהּקְ  ֹוְלִטים ּבְ ׁשּ ים ׁשֶ  דֹוׁשִ
  

ים.  .794 ְוַקּיָ ְוָנכֹון  ְוַיִציב  ֱאֶמת  ִתיָתָאה,  ׁשְ ֵהיָכָלא 
ין. ין ֵהיָכִלין ִאּלֵ ָלא ְלַאְפְסָקא ּבֵ ָהא  לין)(לא ּוָבֵעיָנן ּדְ ּדְ

ֲחָדא,  ּכַ ָראן  ִמְתַחּבְ ּוְרעּוָתא  ְצלֹוָתא  ּדִ יכּו  ְמׁשִ ּבִ
ָרא ְ ין ְוִאְתַקׁשּ ַקִדיׁשִ ָמָהן  ׁשְ ּדִ ָרָזא  ּבְ ין,  ִאּלֵ ּבְ ין  ִאּלֵ ן 

ָכל ַחד ְוַחד.  ִליִטין ּבְ ׁשָ  ּדְ
ִביִעי   .795 ְ ח. סֹוד    -ַהֵהיָכל ַהׁשּ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ֲאדָֹני ׂשְ

ַלַחשׁ  ּבְ הּוא  ַהּסֹודֹות  אן  ּכָ ַהּקֹול.  ָמע  ִנׁשְ ּלֹא  ׁשֶ  ,
ָרצֹון ּוְלַהֲעלֹות  ן  ּוֵ ְלִהְתּכַ ב,  ַהּלֵ ה    ְרצֹון  ּטָ ִמּמַ

ִביִעי ׁשְ ִביִעי ּבִ (ְוָכל   ְלַמְעָלה ַעד ֵאין סֹוף, ְוִלְקׁשֹר ׁשְ
ֶזה ֶאָחד ְּבֶאָחד) ְך (ִמַּמָּטה ְלַמְעָלה) ֶזה ּבָ , ְוַאַחר ּכָ

  

ָרָזא   .795 ח,  ְפּתָ ּתִ ָפַתי  ׂשְ ֲאדָֹני  ִביָעָאה,  ׁשְ ֵהיָכָלא 
וְ  ְלִחיׁשּו,  ּבִ ָרִזין  ִאיהּו ּדְ ָהָכא  ָקָלא.  ַמע  ּתְ ִאׁשְ ָלא 

א   ִמַתּתָ ְרעּוָתא  ָקא  ּוְלַסּלְ ְווָנא  ְלִאְתּכַ א,  ִלּבָ ּדְ ְרעּוָתא 
ִביָעָאה  ׁשְ ָרא  ְ ּוְלַקׁשּ סֹוף,  ֵאין  ַעד  א,  ְלֵעיּלָ
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ִלְמׁשֹ  ה,  ְלַמּטָ ְעָלה  ָהעֹוָלמֹות  ִמּמַ ְלָכל  ָרכֹות  ּבְ ְך 
ים, ַהַחיִּ קֹור  ְלַמְעָלה) ִמּמְ ְׁשִביִעי  הוּ  (ֶׁשהּוא  א ׁשֶ

ִביִעי ָהֶעְליֹון ְ ב   (ְוזֹו ַהְּׁשִכיָנה) ַהֵהיָכל ַהׁשּ ְרצֹון ַהּלֵ ּבִ
ְבָעה   ל ׁשִ ל סֹוד ָהאֹוִתיֹּות ׁשֶ ּוִבְסִתיַמת ָהֵעיַנִים ׁשֶ

ים.  מֹות ֶעְליֹוִנים ְקדֹוׁשִ  ׁשֵ

ִביָעָאה ׁשְ בחד) ,ּבִ חד  ָדא (וכלא  ּבְ א  מתתא   ּדָ (נ''א 

כָ  לעילא) ְלַאְמׁשָ א,  ְלַתּתָ א  ֵמֵעיּלָ ְרָכאן ּוְלָבַתר,  ּבִ א 
י, ַחּיֵ ּדְ קֹוָרא  ִמּמְ ָעְלִמין,  הּו  ֻכּלְ שביעאה   ּבְ דאיהו  (נ''א 

ָאה לעלאה) ִעּלָ ִביָעָאה  ׁשְ ֵהיָכָלא  ִאיהּו  (ודא  ּדְ
ּוִבְסִתי שכינתא) א,  ִלּבָ ּדְ ְרעּוָתא  ָרָזא  ּבִ ּדְ ַעְייִנין,  ּדְ מּו 

ין. ַקִדיׁשִ ִאין  ִעּלָ ָמָהן  ׁשְ ַבע  ׁשֶ ּדְ ַאְתָוון  רס' ּדְ 'א  (דף 
 ע''א) 

הּוא ְמקֹור  .796 ִביִעי ָהֶעְליֹון ַהזֶּה, ׁשֶ ְ ַהֵהיָכל ַהׁשּ
ַהֵהיָכל  ְוֶזהּו  ָהִראׁשֹוָנה,  ָרָכה  ַהּבְ זֹוִהי  ים,  ַהַחיִּ
ְוִלּטֹל   ה,  ְלַמּטָ ְעָלה  ִמּמַ ַהּכֹל  ית  ֵראׁשִ ָהִראׁשֹון, 

ִביִע  ׁשְ ִביִעי ּבִ זֶה, ׁשְ ר ֶזה ּבָ ה ְלַחּבֵ ַמּטָ ִביִעי ִמּלְ ְ י. ַהׁשּ
ִמזֶּ  ֲהֵרי  ַלֵהיָכל ׁשֶ ְכָנס  ּנִ ׁשֶ ִמי  ִנְכָנס  ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ה 

 ָהֶעְליֹון. 

  

ִאיהוּ  .796 ּדְ א,  ּדָ ָאה  ִעּלָ ִביָעָאה  ׁשְ (רכ''ה   ֵהיָכָלא 
ְרָכָתא ָקַמְייָתא. ְוָדא   ע''א) א ִאיהּו ּבִ י, ּדָ ַחּיֵ ְמקֹוָרא ּדְ

ֵמעֵ  א  כֹּלָ ּדְ ירּוָתא  ׁשֵ ַקְדָמָאה,  ֵהיָכָלא  א ִאיהּו  יּלָ
א, א    ְלַתּתָ ּדָ ָרא  ְלִאְתַחּבְ א,  ּתָ ִמּתַ ִביָעָאה  ׁשְ ּוְלַנְטָלא 

א,  ְלַתּתָ ּדִ ֵמַהאי  ָהא  ּדְ ִביָעָאה.  ׁשְ ּבִ ִביָעָאה  ׁשְ ָדא,  ּבְ
ָאה. ָעִייל, ְלֵהיָכָלא ִעּלָ  ָעֵייל ַמאן ּדְ

רּוְך   .797 ְחּתֹוִנים,  -ְוֶזהּו סֹוד ּבָ ל ַהּתַ ל ּכָ ִרּבּוי ׁשֶ
חַ  ּבְ לּול  ָרפִ ּכָ ּוׂשְ ַהֵהיָכלֹות יֹּות  ְוָכל  ים,  ְואֹוַפּנִ ים 

ְבתֹוכֹו   ֹוֶרה  ׁשּ ׁשֶ ים  ָדׁשִ ַהּקֳ קֶֹדׁש  סֹוד  ל  ׁשֶ ִרּבּוי 
לּו  ַהּלָ ָהִרּבּוִיים  ָכל  ּבְ רּו''ְך  ּבָ ִנְקָרא  ְוָאז  ְגִניָזה,  ּבִ

ְלמּו בֹו. ׁשְ ּנִ ָרכֹות ְוַהּסֹודֹות ׁשֶ  ְוַהּבְ
  

ָרָזא, .797 הּוא  ע''א)(בראשית   ְוָדא  ר מ''ה  ּוְך,  ּבָ
ָרִפים   ּוׂשְ ֵחיָוון  ּבְ ִליָלא  ּכְ ֵאי,  ּתָ ּתַ הּו  ֻכּלְ ּדְ ִרבּוָיא 
קֶֹדׁש   ּדְ ָרָזא  ּדְ ִרבּוָיא  ֵהיָכִלין  הּו  ְוֻכּלְ ים,  ְואֹוַפּנִ
רּו''ְך,  ְגִניזּו, ּוְכֵדין ִאְקֵרי ּבָ ַגֵויּה ּבִ ְרָיא ּבְ ׁשַ ים, ּדְ ָדׁשִ ַהּקָ

ין ִרבּוָיין ּובִ  ָכל ִאּלֵ ה. ְרָכאן, ְוָרזִ ּבְ ִלימּו ּבָ ּתְ ִאׁשְ  ין ּדְ
''ה   .798 ָהאֹוִתיֹּות,    -ַאּתָ ֵסֶתר  ל  ׁשֶ ָהִעּטּור 

ה'   ָא''ת.  ְוֶזהּו  ָהאֹוִתיֹּות.  כ''ב  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָלל  ַהּכְ
ה' ַהזֹּאת, ְוכֹוֵנס אֹוָתם   ּכֹוֵלל אֹוָתם ִמְלַמְעָלה ּבַ ׁשֶ

שְׁ  ִהיא ּבִ אוֹ ְלתֹוכֹו, ְוזֹוִהי ָא''ת ה'. ּוְכׁשֶ תֹו ֵלמּות ּבְ
ְלַמְעָלה,   ר  ְלִהְתַעּטֵ עֹוָלה  ִהיא  ּה,  ּבָ אֹוֵחז  ׁשֶ ָנָהר 

תּוב ַהּכָ סֹוד  ב) ְוֶזהּו  ָאה   (אסתר  ּבָ ֲעָרה  ַהּנַ ּוָבֶזה 
ֶלְך, ְוָאז  ֶתן ָלּה.  -ֶאל ַהּמֶ אַמר ִיּנָ ר ּתֹ ל ֲאׁשֶ ֵאת ּכָ

סּ  ּבַ ן  ּוֵ ְלִהְתּכַ ְוָצִריְך  ה,  ַאּתָ רּוְך  ּבָ סֹוד  ַהזֶּה  ְוֶזהּו  ֹוד 
ּסֹוד ַהזֶּה. ְולִ   ְקׁשֹר ֶאת ָהָרצֹון ּבַ

  

הּו  .798 ֻכּלְ ָלָלא ּדְ ַאְתָוון, ּכְ ְסִתימּו ּדְ ''ה, ִעּטּוָרא ּדִ ַאּתָ
א,  ֵמֵעיּלָ לֹון  ָכִליל  ּדְ ה'  ָא''ת.  הּוא  ְוָדא  ַאְתָוון.  כ''ב 
ְוַכד   ָא''ת ה'.  ְוָדא ִאיהּו  ַגִויּה,  ּבְ ְוָכִניׁש לֹון  ַהאי ה',  ּבְ

לִ  ׁשְ ּבִ ַההּואִאיִהי  ה,  (רל''ו ע''ב) ימּו ּבְ ָאִחיד ּבָ ָנָהר ּדְ
ָרָזא   ִאיהּו  ְוָדא  א,  ְלֵעיּלָ ְלִאְתַעְטָרא  ָקא  ַסּלְ

ְכִתיב, ע''ב) (אסתר ב) ּדִ ָאה  (רכ''ה  ּבָ ֲעָרה  ַהּנַ ּוָבֶזה 
ֶתן ָלּה. ְוָדא   ר ּתֹאַמר ִיּנָ ל ֲאׁשֶ ֶלְך, ּוְכֵדין ֵאת ּכָ ֶאל ַהּמֶ

ָרזָ  ַאּתָ ִאיהּו  רּוְך  ּבָ ָרָזא,  א  ַהאי  ּבְ ְלִאְתַכְווָנא  ּוָבֵעי  ה, 
ַהאי ָרָזא.  ָרא ְרעּוָתא ּבְ ְ  ּוְלַקׁשּ

ֱאלֵֹהינּו   .799 ֶלְך    -ְיָי  ַהּמֶ ל  ׁשֶ ְוִיחּוד  ר  ֶקׁשֶ ֶזהּו 
ֶאל  ָאה  ּבָ ֲעָרה  ַהּנַ ׁשֶ ּכְ ֶזה,  ּבָ ְלַמְעָלה.  ָהֶעְליֹון 

ֶת  אַמר ִיּנָ ר ּתֹ ל ֲאׁשֶ ֶלְך, ֵאת ּכָ  ן ָלּה. ַהּמֶ
  

א   .799 ַמְלּכָ ּדְ ְוִיחּוָדא  ּוָרא  ִקׁשּ ִאיהּו  א  ּדָ ֱאלֵהינּו:  ְיָי' 
ֶלְך  ַהּמֶ ָאה ֶאל  ּבָ ֲעָרה  ַהּנַ ד  ַהאי, ּכַ ּבְ א,  ְלֵעיּלָ ָאה  ִעּלָ

ֶתן ָלּה.  ר ּתֹאַמר ִיּנָ ל ֲאׁשֶ  ֵאת ּכָ
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ֶזהּו סֹוד ָהָאבֹות ְלָבֵרְך    -ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו   .800
ּו סֹוד ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי ִיְצָחק ֵואלֵֹהי אֹוָתּה. ְוֶזה

ְחּתֹוִנים,  ֲעָרה ַהזֹּו לֹא ֶנֱעֶזֶבת ֵמַהּתַ ַהּנַ מֹו ׁשֶ ַיֲעקֹב. ּכְ
ִהיא  ְלעֹוָלִמים.  ֵמָהָאבֹות  ֶנֱעֶזֶבת  לֹא  ם  ּגַ ְך  ּכָ

ר  (ִלְׁשֹמר אֹוָתם ּוְלַעֵּטר אֹוָתּה) ֲאחּוָזה ָבֶהם ְלַעּטֵ
 אֹוָתּה.

  

ֲאָבָהן, ְלָבְרָכא ָלּה.  ֵואלֹ  .800 א ָרָזא ּדַ ֵהי ֲאבֹוֵתינּו: ּדָ
ֵואלֵֹהי  ִיְצָחק  ֱאלֵֹהי  ַאְבָרָהם  ֱאלֵֹהי  ָרָזא,  ִאיהּו  ְוָדא 
ֵאי, ָהִכי   ּתָ ָבַקת ִמּתַ ּתְ ַהאי ַנֲעָרה ָלא ִאׁשְ ָמה ּדְ ַיֲעקֹב. ּכְ

ֲאִחיַדת  נָ  ִאיהּו  ְלָעְלִמין.  ֵמֲאָבָהן  ְתָבַקת  ִאׁשְ ָלא  ֵמי 
הוֹ   ְלַעְטָרא ָלּה.  (נ''א לנטרא לון ולעטרא לה) ןּבְ

ל ֶאָחד ֵמֶהם, ָצִריְך   .801 ְרָכה ִמּכָ ִהְתּבָ ּום ׁשֶ ּוִמׁשּ
סּו  ּנְ ִיְתּכַ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְוֶאָחד.  ל ֶאָחד  ּכָ יָרּה ַעל  ְלַהְזּכִ

ֶאָחד ִחּבּור  ּבְ ם  ִאָּמא) ֻכּלָ ְמֵעי  ִרים  (ְלתֹו�  ּוִמְתַעּטְ
ַהגָּ  ָהֵאל  ּה.  ְוַהּנֹוָרא  ִעּמָ ּבֹור  ַהּגִ ם   - דֹול  ּלָ ּכֻ ֲהֵרי 

ֶאחָ  ְעָלה  ּכְ ִמּמַ ִראׁשֹוָנה  ּבָ ְלַמְעָלה  ַלֲעלֹות  ד 
אֹוָתם   ְלַהְכִליל  ְלַמְעָלה,  ה  ּטָ ִמּמַ ו  ְוַעְכׁשָ ה,  ְלַמּטָ
ּבֹור ְוַהּנֹוָרא,   דֹול ַהּגִ ָאַמר ָהֵאל ַהּגָ יָון ׁשֶ ּכֵ ּה. ׁשֶ ִעּמָ

ּה. ְואָ  ּבָ לּוִלים  ם ּכְ ּלָ ֵאל ֶעְליֹון ּגֹוֵמל ֲחָסִדים    -ז  ּכֻ
ַלל ַהּכֹל. טֹוִבים קֹוֵנה הַ   ּכֹל. ְוֶזהּו ּכְ

  

ֵעי  .801 ּבָ הֹון,  ִמּנְ ַחד  ל  ִמּכָ ְרָכא  ִאְתּבָ ּדְ ּוְבִגין 
הּו  ּלְ ׁשּון ּכֻ ּנְ ל ַחד ְוַחד. ּוְלָבַתר ִיְתּכַ ָרא ָלּה ַעל ּכָ ְלַאְדּכְ

ֲחָדא, ִחּבּוָרא  דאמא) ּבְ מער  לגו  ֵרי וּ  (ס''א  ִמְתַעּטְ
ּבֹור ַהּגִ דֹול  ַהּגָ ָהֵאל  ֲהָדּה,  הּו   ּבַ ּלְ ּכֻ ָהא  ְוַהּנֹוָרא, 

א   ְלַתּתָ א  ֵמֵעיּלָ ַקְדִמיָתא  ּבְ א  ְלֵעיּלָ ָקא  ְלַסּלְ ֲחָדא,  ּכַ
ֵכיָון  ֲהֵדיּה ּדְ א. ְלַאְכְלָלא לֹון ּבַ א ְלֵעיּלָ ּתָ א ִמּתַ ּתָ ְוַהׁשְ

ּבֹור ְוַהנּ  דֹול ַהּגִ ָאַמר ָהֵאל ַהּגָ ּה.  ּדְ ִליָלן ּבָ הּו ּכְ ּלְ ֹוָרא ּכֻ
יֹון ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים קֹוֵנה ַהּכֹל. ְוָדא  ּוְכֵדין, ֵאל ֶעלְ 
א.  כֹּלָ ָלָלא ּדְ  ּכְ

ָאבֹות   .802 ַחְסֵדי  הּו   -ְוזֹוֵכר  ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ
הּ  ְכֶאָחד) ִעּמָ ְרכּו   (ֶׁשִּנְמְצאּו  ְוִהְתּבָ ְלֵמֶעיָה  ְוִנְכְנסּו 

ךְ  ם. ְוַאַחר ּכָ ֵהם  ׁשָ ׁשֶ  ׁשֹוֶרה אֹוָתם ּומֹוִציא אֹוָתם ּכְ
אֹוֵמר ִמְתבָּ  ׁשֶ ֲחָוָיה  ּתַ ִהׁשְ ּוְבאֹוָתּה  ִמּתֹוָכּה.  ְרִכים 

ם   ּלָ ּכֻ יֹוְצִאים  אן  ּכָ ַאְבָרָהם,  ָמֵגן  ה'  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ָראּוי.  ְרִכים ּכָ ם ִמְתּבָ ּלָ יִָּמין ּכֻ ֲהֵרי ּבַ ְכָלל, ׁשֶ  ּבִ

  

אָ  .802 ַחְסֵדי  הּו  ְוזֹוֵכר  ּתָ ִאׁשְ ּדְ בֹות, 
ֲהָדהּ  כחדא) ּבַ ְמָעָהא, ְועָ  (דאשתכחן  ּבִ אלּו 

ד ִאיּנּון  ֲאִרי לֹון ְוַאִפיק לֹון ּכַ ן. ּוְלָבַתר ׁשָ ּמָ ְרכּון ּתַ ְוִאְתּבָ
רּוְך   ָאַמר ּבָ ֲחָוָאה ּדְ ּתַ וה. ּוְבַהִהיא ִהׁשְ ְרָכאן ִמַגּוָ ִאְתּבָ

ה ְיָי' ָמֵגן ַאְבָרָהם, ָהָכא ַנְפֵק  ָהא ַאּתָ ְכָלָלא, ּדְ הּו ּבִ ּלְ י ּכֻ
הוּ  ּלְ יִמיָנא ּכֻ ְדָקא ֲחֵזי.ּבִ ְרָכאן ּכַ   ִמְתּבָ

ֶלְך   .803 ִביִעי ַהזֶּה סֹוד ַהּמֶ ְ ּבֹא ּוְרֵאה, ַהֵהיָכל ַהׁשּ
ָאַמְרנּו,   ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהָאבֹות,  ּבֹו  ִרים  ּוִמְתַעּטְ ָהֶעְליֹון, 

וְ  ִנְכְללּו,  ו  ַעְכׁשָ ְוַעד  בֹו.  ְלהֹוִציא  ְוִנְכְללּו  ָצִריְך 
אֹוָתם  ּמֹוִציא  ּוְכׁשֶ ַהזֶּה,  ַהֵהיָכל  הּוא  אֹוָתם 

ּום ַהּנֲַעָרה ַהזֹּו, ָאז ִהיא   ְרִכים)(ִמְתּבָ  ְמֹבָרִכים ִמׁשּ
ב   ּגַ ַעל  ְוַאף  ָרכֹות.  ַהּבְ אֹוָתן  ָכל  ּבְ ֶהם  ּבָ אֹוֶחֶזת 
ֶנֶאְחזּו  ו  ַעְכׁשָ ֵהיָכלֹות,  ּבְ ֵהיָכלֹות  ִנְכְללּו  ֲהֵרי  ׁשֶ

עֹוֵזר בְּ  ֶמֶלְך  אֹוֵמר  ּוְכׁשֶ ֶאָחד,  ּכְ ָרכֹות  ּבְ אֹוָתן 
יַע ּוָמֵגן, ָאז מֹוִציאָ   ה אֹוָתם ְמֹבָרִכים. ּומֹוׁשִ

  

א   .803 ַמְלּכָ ּדְ ָרָזא  א,  ּדָ ִביָעָאה  ׁשְ ֵהיָכָלא  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ִלילּו  ְוִאְתּכְ ְדַקאְמָרן,  יּה ֲאָבָהן ּכִ ּבֵ ָרן  ּוִמְתַעּטְ ָאה,  ִעּלָ

יּה. ְועַ  ִלילּו, ּוָבֵעי ְלַאָפָקא לֹון, ִאיהּו ּבֵ א ִאְתּכְ ּתָ ד ַהׁשְ
לוֹ  ַאִפיק  ְוַכד  א,  ּדָ ְמָבְרָכאן,ֵהיָכָלא  (נ''א   ן 

הּו,  מתברכאן) ּבְ ֲאִחיַדת  ִאיִהי  ֵדין  ּכְ ַנֲעָרה,  ַהאי  ִגין  ּבְ
ִלילּו  ִאְתּכְ ָהא  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  ְרָכאן.  ּבִ ִאיּנּון  ָכל  ּבְ

ֵהיָכלִ  ּבְ ְרָכאן ֵהיָכִלין  ּבִ ִאיּנּון  ּבְ ִאְתֲאִחידּו  א  ּתָ ַהׁשְ ין, 
ֲחָדא, ְוַכד ָאַמר ֶמֶלְך עֹוֵזר ּומוֹ  ֵדין ַאִפיק ּכַ יַע ּוָמֵגן, ּכְ ׁשִ

 לֹון ְמָבְרָכאן.
ם   .804 ֵ ַהׁשּ סֹוד  ּבְ ִביִעי  ְ ַהׁשּ ֶאָחד  ֵהיָכל  ְוֶזהּו 

'ּכַֹח   'ָוֶחֶסד  ָרָכה  'ּבְ ּבּוכ''ּו,  ָהֶעְליֹון  דֹוׁש  ַהּקָ
ָלל ַהּסֹוד'וּ  ט, ַהּכְ ּפָ , ְוַהּסֹוד ַהזֶּה הּוא  (ֶׁשל סֹוד) ִמׁשְ
  

ָמא  .804 ׁשְ ָרָזא ּדִ ִביָעָאה, ּבְ ְוַהאי, ִאיהּו ַחד ֵהיָכָלא ׁשְ
ָפט,  'ּוִמׁשְ 'ּכַֹח  'ָוֶחֶסד  ָרָכה  'ּבְ ּבּוכ''ּו.  ָאה,  ִעּלָ א  ַקִדיׁשָ
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ֶאהְ  (ֶׁשִהיא) ַהּסֹוד ל  ַהּכֹל.  ׁשֶ ל  ׁשֶ ָלל  ַהּכְ יֶ''ה, 
ּום   ל ַהּכֹל, ִמׁשּ ָלל ׁשֶ לּו ֵהן ּכְ ָהאֹוִתיֹּות ַהּלָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ֶאת   הֹוִציאּו  לּו  ַהּלָ ָהאֹוִתיֹּות  ׁשֶ

ה ֵמהֶ  (אֹוָתם) ֵאּלֶ יְָּצאּו  ָהָאבֹות, ׁשֶ ל  ׁשֶ ָלל  ַהּכְ ן, 
ָרָכה. ְקֵראת ּבְ ּנִ ן, ׁשֶ ֶרת ִעּמָ ְתַחּבֶ ּמִ  ְוזֹוִהי ׁשֶ

ָרָזא ָלָלא  דרזא) ּכְ הּוא וְ  (כלא) (נ''א  א,  ּדָ ָרָזא 
ין  (ס''א דאיהי) ָרָזא ִאּלֵ ִגין ּדְ א. ּבְ כֹּלָ ָלָלא ּדְ ֶאְהֶי''ה ּכְ ּדְ

ַאִפיקּו   ַאְתָוון,  ין  ִאּלֵ ּדְ ִגין  ּבְ א.  כֹּלָ ּדְ ָלָלא  ּכְ ַאְתָוון 
ין לון) ִאּלֵ ְוָדא   (ס''א  ֲאָבָהן,  ּדַ ָלָלא  ּכְ ְייהּו,  ִמּנַ ַנְפקּו  ּדְ

ֲהַד  ָרא ּבַ ִמְתַחּבְ ָרָכה. ִאיהּו ּדְ ִאְקֵרי ּבְ  ְייהּו, ּדְ
ַאְבָרָהם,  .805 ָמֵגן  ה'  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ָאַמר  ׁשֶ יָון  ּכֵ

ַהֵהיָכל  הֲ  סֹוד  ּבְ ֵמֶהם  ָרכֹות  ּבְ אֹוֶחֶזת  ִהיא  ֵרי 
י,  ֲחִמיׁשִ ְוהּוא  ָיִמין,  הּוא  ׁשֶ ַאֲהָבה,  י  ַהֲחִמיׁשִ

ל ַהיִָּמין. וְ  ָרכֹות ׁשֶ ל ַהּבְ ַאֲהָבה ׁשֶ ר ּבָ ֵ ָכְך  ְלִהְתַקׁשּ
ִראׁשֹוָנה  ּבָ ֵרְך.  ְלִהְתּבָ ה  ְלַמּטָ ְעָלה  ִמּמַ ָצִריְך, 

ֵהיָכל ו נֹוְטִלים   ִנְכְללּו ֵהיָכל ּבְ ָאַמְרנּו, ְוַעְכׁשָ ִפי ׁשֶ ּכְ
ב   ּגַ ַעל  ְוַאף  ה.  ֵאּלֶ ִלְפֵני  ה  ֵאּלֶ ְצאּו  ּמָ יִּ ׁשֶ ָרכֹות  ּבְ

ּנֹוֵטל יֵּׁש ִמי ׁשֶ יָון שֶׁ  (ֶׁשִּנָּטל) ׁשֶ ִראׁשֹוָנה, ּכֵ ְמְצאּו ּבָ ּנִ
ַמְתִחיל   י  ַהֲחִמיׁשִ ֵהיָכל  ּבַ ָרכֹות,  ּבְ ַהיִָּמין  ד  ִמּצַ

 ְלֵהָאֵחז. 

  

ָהא  .805 ַאְבָרָהם,  ָמֵגן  ְיָי'  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ָאַמר  ּדְ יָון  ּכֵ
ָאה  ֲחִמיׁשָ ֵהיָכָלא  ּדְ ָרָזא  ּבְ ְייהּו,  ִמּנַ ְרָכאן  ּבִ ֲאִחיַדת 

ֲחִמ  ְוִאיהּו  ְיִמיָנא,  ִאיהּו  ּדְ ָרא ַאֲהָבה,  ְ ְלִאְתַקׁשּ ָאה,  יׁשָ
ֵמֵעילָּ  ִאְצְטִריְך,  ְוָהִכי  יִמיָנא.  ּדִ ִבְרָכאן  ּדְ ְרִחימּו  א ּבִ

ֵהיָכָלא   ָללּו  ִאְתּכְ ַקְדִמיָתא  ּבְ ְרָכא.  ְלִאְתּבָ ְלַתָתא 
ְרָכאן  ּבִ ַנְטֵלי  א  ּתָ ְוַהׁשְ ְדַקאְמָרן,  ּכִ ֵהיָכָלא  ּבְ

וְ  ין.  ִאּלֵ ְדַמת  ִמּקַ ין  ִאּלֵ ָחא  ַתּכְ ִאית  ְלִאׁשְ ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף 
ָנִטיל ָכחּו   (ס''א דאתנטיף) ּדְ ּתְ ִאׁשְ יָון ּדְ ּכֵ ַקְדִמיָתא.  ּבְ

אֵרי  ׁשָ ָאה  ֲחִמיׁשָ ֵהיָכָלא  ּבְ ְרָכאן,  ּבִ יִמיָנא  ּדִ ְטָרא  ִמּסִ
 ְלַאֲחָדא. 

ה  .806 ַאּתָ ֶזה  סֹוד  ּבְ ֹמאל,  ְ ַהׂשּ ַצד  ּבְ ְך  ּכָ ְוַאַחר 
ה ל ַאּתָ ֵני ִדיִנים. ְוֵכיָון    ִגּבֹור. ְוֶזהּו ִחּבּור ׁשֶ ְוִגּבֹור, ׁשְ

ְמשָׁ  ּנִ ְוִנְמָצא ׁשֶ ַרֲחִמים,  ּבְ ִנְכָלל  ָרכֹות,  ַהּבְ כֹות 
ֶאָחד, ְוֶזהּו ְמַחיֵּה ֵמִתים, סֹוֵמְך   ד ַהּכֹל ּכְ אֹותֹו ַהּצַ ּבְ

 נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ְוכּו'. 
  

ה  .806 א ַאּתָ ָרָזא ּדָ ָמאָלא, ּבְ ְסָטר ׂשְ ּבֹור.   ּוְלָבַתר ּבִ ּגִ
ְוֵכיָון  יִנין.  ּדִ ֵרין  ּתְ ְוִגּבֹור,  ה  ַאּתָ ִחּבּוָרא  ִאיהּו  ְוַהאי 
ַכח   ּתְ ְוִאׁשְ ַרֲחֵמי,  ּבְ ִליל  ִאְתּכְ ְרָכאן,  ּבִ ָכאן  ִאְתַמׁשְ ּדְ

ֵמִת  ְמַחּיֵה  ְוָדא הּוא  ֲחָדא,  ּכַ א  ּכֹּלָ ַההּוא ִסְטָרא  ים ּבְ
 סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ְוכּו'. 

ְקָרא ֲאַכְדַט''ם,   .807 ּנִ דֹוׁש ׁשֶ ם ַהּקָ ֵ סֹוד ַהׁשּ ְוֶזהּו ּבְ
ּום   ְקָרא ֱאלִֹהי''ם. ִמׁשּ ּנִ ם ׁשֶ ֵ אֹוִתיֹּות ַהׁשּ סֹוד הּוא ּבְ
ְלַמְעָלה,   ר  ְלִהְתַעּטֵ עֹולֹות  לּו  ַהּלָ ָהאֹוִתיֹּות  ׁשֶ

אֵ  אֹוָתן  ְועֹולֹות ּומֹוִציאֹות  ָבֶהם,  ֵרא  ְלִהּקָ ּלּו 
ר ְלמַ  אֹוִתיֹּות.  ְלִהְתַעּטֵ ים, ְוגֹוֵרַע ּבָ ְעָלה ֱאלִֹהים ַחיִּ

ה, ִלּטֹל  ט ְלַמּטָ ֵ ׁשּ אן ְלִהְתּפַ ְגִריעּות. ּוִמּכָ ְלַאֵחד ּבִ
ְוַלֲעלֹות  ָהֵאּלּו  ָהֲאֵחרֹות  ָהאֹוִתיֹּות  ִמּתֹוְך 

ל ֱאלֹ  ם ׁשֶ ֵ לּו ַלׁשּ  ִהים.ֵמָהאֹוִתיֹּות ַהּלָ

  

ַקִד  .807 ָמא  ׁשְ ּדִ ָרָזא  ּבְ ִאיהּו  ִאְקֵרי ְוָדא  ּדְ א  יׁשָ
ִאְקֵרי ֱאלִֹהי''ם.  ָמא ּדְ ׁשְ ַאְתָוון ּדִ ֲאַכְדַט''ם, ָרָזא ִאיהּו ּבְ
א, ְוַאִפיקּו  ָרא ְלֵעיּלָ ִקין ְלִאְתַעּטְ ין ַאְתָוון ַסּלְ ִאּלֵ ִגין ּדְ ּבְ

ִק  הֹון, ְוַסּלְ ין ְלִאְתְקֵרי ּבְ א ְלהּו ִאּלֵ ָרא ְלֵעיּלָ ין ְלִאְתַעּטְ
ְוגָ  ים,  ַחּיִ ְגִריעּו. ֱאלִהים  ּבִ ְלַאֲחָדא  ַאְתָוון,  ּבְ ַרע 

א, ְלַנְטָלא ִמּגֹו  (דף רס''א ע''ב) ּוֵמָהָכא ט ְלַתּתָ ָ ׁשּ ִאְתּפְ
ָמא  ִלׁשְ ַאְתָוון,  ין  ֵמִאּלֵ ָקא  ּוְלַסּלְ ַאֲחָרִנין,  ַאְתָוון  ין  ִאּלֵ

ֱאלִהים.  ּדֶ
שֶׁ  .808 יָון  י ּכֵ ֲחִמיׁשִ ּבַ ָהאֹוִתיֹּות  כֹות  ְמׁשָ ּנִ

ְואֹוֵחז  ּוָבְרִביִע  ַמְתִחיל  ָאַמְרנּו,  ׁשֶ ִפי  ּכְ ְעָלה  ִמּמַ י 
י,  ִ ׁשּ ִ ַהׁשּ ֵמַהֵהיָכל  ַהּכֹל,  ל  ׁשֶ ֵמָהֶאְמַצע  ָרכֹות  ּבְ

  
יוָ  .808 ּוְרִביָעָאה ּכֵ ָאה  ַחִמיׁשָ ּבְ ַאְתָוון  ָכאן  ִאְתַמׁשְ ּדְ ן 

ְרָכאן ֵמֶאְמָצִעיָתא   ֲאִרי ְוָאִחיד ּבִ ְדַקאְמָרן, ׁשָ א ּכִ ֵמֵעיּלָ
ַהאי  ּבְ ְרָכאן  ּבִ ְוָאִחיד  ִתיָתָאה,  ׁשְ ֵמֵהיָכָלא  כָֹלא,  ּדְ
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ךְ  ּום ּכָ א. ּוִמׁשּ ֶזה ּוַבּבָ ּבָ ָרכֹות  (ַּבֹּכל ַאָּתה   ְואֹוֵחז ּבְ
ה ָקדֹוׁש, ְוִנְכָלל) ָקדֹוׁש.  ַאּתָ ה ּבְ  ָקדֹוׁש, ִנְכָלל ַאּתָ

ה   (בכלא אתה קדוש ואתכליל) ךְ ּוְבַהאי. ּוְבִגין כָּ  ַאּתָ
ָקדֹוׁש. ָקדֹוׁש, ִאְתכְּ  ה ּבְ  ִליל ַאּתָ

ָקדֹוׁש,   .809 ה  ַאּתָ ָאַמר  ׁשֶ יָון  ּכֵ ָקדֹוׁש.  ְמָך  ְוׁשִ
א ֲהֵרי   ה. ֶאּלָ ם, ַהְינּו ַאּתָ ְמָך ָקדֹוׁש? ַהְינּו ׁשֵ ה ְוׁשִ ָלּמָ

ּור  ְמָצא ִיחּוד ְוִקׁשּ ּנִ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ִנינּו, ּבְ , ְצִריִכים ׁשָ
ְואֹוָת  ה,  ָ ְקֻדׁשּ ְותֹוֶסֶפת  ה  ָ ר ְקֻדׁשּ ָהִעּקָ ַהּתֹוֶסֶפת  ּה 

ה,  תּוב ַאּתָ ם ּכָ ֻכּלָ ְך ּבְ ּום ּכָ ִהיא יֹוֵתר ֵמַהּכֹל, ּוִמׁשּ
ה   ָ ְקֻדׁשּ אֹוֵמר  ַהזֶּה  קֹום  ּמָ ּבַ ְוָכאן  יֹוֵתר,  ְולֹא 

ָקדֹוׁש   ה  ַאּתָ ה.  ָ ְקֻדׁשּ ְמָך    -ְותֹוֶסֶפת  ְוׁשִ ה.  ָ ְקֻדׁשּ
ָכל   -ָקדֹוׁש   ים ּבְ ה. ּוְקדֹוׁשִ ָ ֵאּלּו   -יֹום    ּתֹוֶסֶפת ְקֻדׁשּ

ְוֵהיָכל   ֵהיָכל  ָכל  ּבְ ׁשֶ ָהֶעְליֹוִנים  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָאר  ׁשְ
ה   ָ ֻדׁשּ ּקְ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַהזֹּו.  ֵמַהּתֹוֶסֶפת  ים  ׁשִ ְתַקּדְ ּמִ ׁשֶ

ה  ָ ל  -ָהִראׁשֹוָנה ִהיא ָלּה, ְותֹוֶסֶפת ְקֻדׁשּ ׁש ּכָ ְלַקּדֵ
ָאַמְרנּו.ֵאלּ  ָאר ׁשֶ ְ  ּו ַהׁשּ

  

ָקדֹוׁש  .809 ְמָך  ֲאַמאי ְוׁשִ ָקדֹוׁש,  ה  ַאּתָ ָאַמר  ּדְ יָון  ּכֵ  ,
ֵניָנן,   א ָהא ּתָ ה. ֶאּלָ ם, ַהְיינּו ַאּתָ ְמָך ָקדֹוׁש, ַהְיינּו ׁשֵ ְוׁשִ

ֵעיָנן ּבָ ּוָרא,  ְוִקׁשּ ִיחּוָדא  ַכח  ּתְ ִאׁשְ ּדְ ֲאָתר  ָכל  (קל''ג   ּבְ
ּתֹוסֶ  ע''א) ְוַההּוא  ה,  ָ ְקדּוׁשּ ְותֹוֶסֶפת  ה,  ָ ֶפת  ְקדּוׁשּ

הוּ  ָרא  ִתיב  ִעּקָ ּכְ הּו  ֻכּלְ ּבְ ְך,  ּכָ ּוְבִגין  א.  ִמּכֹּלָ ַיִתיר  א 
ה,  ָ ְקדּוׁשּ ָאַמר  ֲאָתר,  ַהאי  ּבְ ְוָהָכא  ַיִתיר,  ְוָלא  ה,  ַאּתָ
ְמָך ָקדֹוׁש   ה, ְוׁשִ ָ ה ָקדֹוׁש ְקדּוׁשּ ה. ַאּתָ ָ ְותֹוֶסֶפת ְקדּוׁשּ

ֵאּלוּ  יֹום:  ָכל  ּבְ ים  ּוְקדֹוׁשִ ה.  ָ ְקדּוׁשּ ַאר ּתֹוֵסֶפת  ׁשְ  
י  ְקדֹוׁשִ  ׁשֵ ִמְתַקּדְ ָכל ֵהיָכָלא ְוֵהיָכָלא, ּדְ י ּבְ ִאין, ּדִ ין ִעּלָ

ָלּה,  ִאיִהי  ָקַמְייָתא  ה  ָ ְקדּוׁשּ ּדִ ִגין  ּבְ ּתֹוֶסֶפת.  ֵמַהאי 
ַאר  ׁשְ ִאיּנּון  ל  ּכָ א  ְלִאְתַקְדׁשָ ה,  ָ ְקדּוׁשּ ְותֹוֶסֶפת 

ַקאְמָרן.  ּדְ
ׁש   .810 ְך ַהּכֹל ִמְתַקּדֵ ּכָ ל ִמְלַמְעָלה, ּומִ ְוַאַחר  ּכָ

ה ה'   רּוְך ַאּתָ ר ֶאָחד, ְוַהְינּו ּבָ ֶקׁשֶ ר ּבְ ָהָאבֹות, ִנְקׁשָ
ּום   ִמׁשּ ֶאָחד,  ר  ֶקׁשֶ ַהּכֹל  אן  ּכָ ַהָקדֹוׁש.  ָהֵאל 
ן   ּכֵ ְוַעל  דֹוׁש.  ַהּקָ ָהֵאל  ה'  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ אֹוֵמר  ׁשֶ

ִיחּוד ֶאָחד. ַאשְׁ  ּבְ ַהּכֹל  ל  ׁשֶ ר  ְוֶקׁשֶ ְצרֹור  ֵרי ִנְקָרא 
ל ל ִרּבֹונֹו    ֶחְלקֹו ׁשֶ ְבחֹו ׁשֶ ר ֶאת ׁשִ יֹּוֵדַע ְלַסּדֵ ִמי ׁשֶ

ּוְבָרכֹות   ֵבקּות  ַהּדְ אן  ּכָ ַעד  ִריְך.  ּצָ ׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ
ָאבֹות.  ֶאָחד ּבָ ה ּכְ ָ  ּוְקֻדׁשּ

  

הּו ֲאָבָהן,  .810 א, ּוִמֻכּלְ א ֵמֵעיּלָ א ּכֹּלָ ּוְלָבַתר ִאְתַקְדׁשָ
ּוָרא חֲ  ִקׁשּ ּבְ ר  ְוַהְיינוּ ִאְתְקׁשָ ְיָי' ָהֵאל   ָדא,  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ

רּוְך   ָאַמר ּבָ ִגין ּדְ א ִקׁשּוָרא ֲחָדא, ּבְ דֹוׁש. ָהָכא ּכֹּלָ ַהּקָ
ּוָרא  א ִאְקֵרי ְצרֹוָרא ְוִקׁשּ דֹוׁש. ְוַעל ּדָ ה ְיָי' ָהֵאל ַהּקָ ַאּתָ
ָיַדע  ּדְ ַמאן  חּוָלֵקיּה,  ָאה  ַזּכָ ַחד.  ִיחּוָדא  ּבְ א  כֹּלָ ּדְ

ָר  מָ ְלַסּדְ ָבֵחי ּדְ ִאְצְטִריְך. ַעד ָהָכא, א ׁשְ ֲאָתר ּדְ אֵריּה ּבַ
ֲאָבָהן. ֲחָדא ּבַ ה ּכַ ָ אן ּוְקדּוׁשּ ֵבקּוָתא ּוִבְרּכָ  ּדְ

ׁשֹות.  .811 ּוַבּקָ ֵאלֹות  ׁשְ עֹוְמדֹות  ָוָהְלָאה  אן  ִמּכָ
ִדְבֵרי  ּבְ ָלַדַעת  ֹאל,  ִלׁשְ ָאָדם  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ית  ָהֵראׁשִ

ְלהַ  ֵדי  ּכְ ׁשּוקָ ִרּבֹונֹו,  ּתְ ִנְפָרד ְראֹות  ְולֹא  ֵאָליו  תֹו 
ת  ַ ְקֻדׁשּ ּבִ ף  ּתֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָאָדם  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ּנּו.  ִמּמֶ
ם   ֵ ַהׁשּ ְוהּוא  ּבֹו,  ר  ְלִהְתַעּטֵ ָהֶעְליֹון  דֹוׁש  ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ
דֹוׁש  ם ַהּקָ ֵ ים, ּכּוז''ּו. סֹוד ַהׁשּ ּדּוׁשִ ָרכֹות ְוַהּקִ ל ַהּבְ ׁשֶ

הּוא ׁשֶ ְקדֻ   ְיהָֹוה  ּבִ ְוָהאֹוִתיֹּות ָקדֹוׁש  ה.  ָ ׁשּ
לוּ  ָהאֹוִתיֹּות   (ָהֲאֵחרֹות) ַהּלָ ֶאת  ּנּו  ִמּמֶ הֹוִציאּו 

ל   מֹו ִחּבּור ׁשֶ ל ֵאּלּו, ּכְ לּו, ַהִחּבּור ׁשֶ ָהֲאֵחרֹות ַהּלָ
סֹוד  לּו  ַהּלָ ָהֶעְליֹוִנים  ים  דֹוׁשִ ְוַהּקְ ְנֵקָבה.  ּבִ ָזָכר 

ה.  ָ ֻדׁשּ  ַהּקְ

  

ּולְ  .811 אן  ַקְייִמ ִמּכָ ּוָבעּוִתין. ָהְלָאה,  ין  ֶאְלּתִ ׁשְ ין 
ין  ִמּלִ ּבְ ע  ְלִמְנּדַ ַאל,  ְלִמׁשְ ָנׁש  ר  ּבַ ָבֵעי  ּדְ ירּוָתא  ׁשֵ
ְוָלא  יּה,  ְלַגּבֵ יאּוְבֵתיּה  ּתִ ְלֵמחֵזי  ִגין  ּבְ ָמאֵריּה,  ּדְ
ָפא  ּתְ ּתַ ְלִאׁשְ ָנׁש  ר  ּבַ ָבֵעי  ּדְ ִגין  ּבְ יּה.  ִמּנֵ ַרׁש  ִאְתּפְ

ׁשְ  ּדִ ה  ָ ְקדּוׁשּ אּבִ יׁשָ ַקּדִ יּה,   ָמא  ּבֵ ָרא  ְלִאְתַעּטְ ָאה,  ִעּלָ
ָמא  ׁשְ ּדִ ָרָזא  ּכּוז''ּו.  ין,  ְוִקּדּוׁשִ ָאן  ִבְרּכָ ּדְ ָמא  ׁשְ ְוִאיהּו 
ין  ְוִאּלֵ ה.  ָ ְקדּוׁשּ ּבִ יׁש  ַקּדִ ִאיהּו  ּדְ ''ד  ְידֹוָ א  יׁשָ ַקּדִ

ַאֲחָרִנין,   (אחרנין) ַאְתָוון ַאְתָוון  ָהֵני  יּה  ִמּנֵ יקּו  ַאּפִ
ָהֵני, כְּ ִחּבוּ  ין ָרא ּדְ יׁשִ א. ְוָהֵני ַקּדִ נּוְקּבָ ְדַכר ּבְ ִחּבּוָרא ּדִ

ה.  ָ ְקדּוׁשּ ִאין, ָרָזא ּדִ  ִעּלָ
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ַט''ל.   .812 ִנְקָראֹות  לּו  ַהּלָ ָהֲאֵחרֹות  ָהאֹוִתיֹּות 
ּלֹו,   ׁשֶ ָהאֹוִתיֹּות  ל  ׁשֶ ּבֹון  ַהֶחׁשְ סֹוד  ַמִים.  ָ ַהׁשּ ַטל 

ָבִר  ַהּדְ ל  ּכָ עֹוְמִדים  ה  ְלַמּטָ אן  ּכָ ׁשֶ ּום  ים ִמׁשּ
ְך   ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ָבָנה.  ַלּלְ א  ּבֹון, ֶאּלָ ֶחׁשְ ּבֹון, ְולֹא  ֶחׁשְ ּבְ

 ֵ ֵרד ָאָדם  ָצִריְך ְלִהְתַקׁשּ ת ִרּבֹונֹו, ְולֹא ִיּפָ ַ ְקֻדׁשּ ר ּבִ
יר ֶאת   ֵאלֹות ְלַהּכִ ְ ית ַהׁשּ ֹוֵאל, ֵראׁשִ ׁשּ ּנּו. ּוְכׁשֶ ִמּמֶ

א ׁשּוָקתֹו ֵאָליו. ִמּכָ ּתְ ן ָוָהְלָאה ִרּבֹונֹו, ְלַהְראֹות ׁשֶ
ִריְך   ּצָ ֶ ׁשּ ַמה  ֵאָלתֹו  ׁשְ ַאל  ְוִיׁשְ ְמַעט,  ְמַעט  ֵרד  ִיּפָ

ֹאל.   ִלׁשְ

  

ַמִים. ִאלֵּ  .812 ָ ַהׁשּ ַטל  ַט''ל.  ִאְקרּון  ַאֲחָרִנין  ַאְתָוון  ין 
א,  ְלַתּתָ ָהָכא  ּדְ ִגין  ּבְ יֵליּה,  ּדִ ַאְתָוון  ּדְ ָנא  ּבָ חּוׁשְ ּדְ ָרָזא 

בָּ  חּוׁשְ ין ּבְ ל ִמּלִ ָנא,  (ט''ו ע''ב) ָנא, ְוָלאַקְייָמן ּכָ ּבָ חּוׁשְ
ָר  ְ ֵעי ְלִאְתַקׁשּ ְך ּבָ א ְלִסיֲהָרא. ּוְבִגין ּכָ ה  ֶאּלָ ָ ְקדּוׁשּ א ּבִ

ִאיל,  ׁשָ ְוַכד  יּה.  ִמּנֵ ָנׁש  ר  ּבַ ַרׁש  ִיְתּפְ ְוָלא  ָמאֵריּה,  ּדְ
ְלַאֲחָזָאה  ְלָמאֵריּה,  ע  ְלִמְנּדַ ין  ֶאְלּתִ ׁשְ ּדִ ירּוָתא  ׁשֵ

לְ  יה  ִתיאּוְבּתֵ ְזֵעיר  ּדְ ַרׁש  ִיְתּפְ ּוְלָהְלָאה,  אן  ִמּכָ יּה.  ַגּבֵ
ִאצְ  ֶאְלּתֹוי ַמה ּדְ ַאל ׁשְ ֲאָלא. ְזֵעיר, ַוִיׁשְ  ְטִריְך ְלׁשָ

ֶאת  .813 ר  ַסּדֵ יְּ ׁשֶ ַאַחר  ִיְהיּו  ֵאלֹוָתיו  ׁשְ ְוָכל 
ִיְהיּו   ֵאלֹוָתיו  ל ׁשְ ּכָ ֵכן  מֹו  ּכְ ָאַמְרנּו.  ׁשֶ ַהזֶּה  ּדּור  ַהּסִ

ּובַ  ְולֹא  ְבַתֲחנּוִנים  ִרּבֹונֹו,  ִלְפֵני  ׁשֹות  ּקָ
יק ֶחְלקֹו שֶׁ  (ַיְרִחיק) ַיְצּדִ ֵרי  ַאׁשְ ּנּו.  ִמּמֶ ִמי ַעְצמֹו  ל 

ָרה  ְיׁשָ ֶדֶרְך  ּבְ ָלֶלֶכת  ֶזה,  ִסּדּור  ר  ְלַסּדֵ יֹּוֵדַע  ׁשֶ
ָראּוי.  ּכָ

  

א   .813 ּדָ ִסּדּוָרא  ר  יַסּדֵ ּדִ ְלָבַתר  ֵיהֹון,  ֶאְלּתֹוי  ׁשְ ְוָכל 
כְּ  ַקאְמָרן.  ַתֲחנּוִנים ּדְ ּבְ ֵיהֹון  ֶאְלּתֹוי  ׁשְ ל  ּכָ א,  ּדָ ַגְווָנא 

יַ  ְוָלא  ָמאֵריּה,  י  ְלַקּמֵ (ס''א   ְצִדיקּוָבעּוִתין 
ָיַדע  ירחיק) ּדְ ַמאן  חּוָלֵקיּה,  ָאה  ַזּכָ יּה.  ִמּנֵ ְרֵמיּה  ּגַ

ְדָקא   ּכַ ר,  ֵמיׁשָ אַֹרח  ּבְ ְלֵמַהְך  א,  ּדָ ִסּדּוָרא  ָרא  ְלַסּדְ
 ֲחֵזי.

שֶׁ  .814 מֹו  ֵאׁש. ּכְ ּבְ ּוַמִים  ַמִים,  ּבְ ֶנֱאֶחֶזת  ָהֵאׁש 
ַמֲעָרב,   ּבְ ִמְזָרח  ָדרֹום.  ּבְ ְוָצפֹון  ָצפֹון,  ּבְ רֹום  ּדָ

בְּ  ֶאָחד,  ּוַמֲעָרב  ּכְ ַהּכֹל  ר  ֵ ִמְתַקׁשּ ם  ּגַ ְך  ּכָ ִמְזָרח. 
ָלם ֶזה ִעם ֶזה.  חּוד ִנׁשְ  ְוַהיִּ

  
א, ּומַ  .814 ַמּיָ א ּבְ ָ ִאְתַאֲחָדא ֶאׁשּ ַגְווָנא ּדְ א.  ּכְ ָ ֶאׁשּ ָיא ּבְ

ּוַמֲעָרב  ֲעָרב,  ּמַ ּבְ ִמְזָרח  ָדרֹום.  ּבְ ְוָצפֹון  פֹון,  ּצָ ּבְ רֹום  ּדָ
ִאְת  ָנֵמי  ָהִכי  ִמְזָרח.  ְוִיחּוָדא  ּבְ ֲחָדא,  ּכַ א  ּכֹּלָ ר  ָקׁשַ

ָדא.  א ּבְ ִלים ּדָ ּתְ  ִאׁשְ
ָתם  .815 ִפּלָ ּתְ ר  ְלַסּדֵ יֹּוְדִעים  ׁשֶ אֹוָתם  ְוָכל 

ָראּוי, ִלְכלֹל ֶאת הַ  ְוִלְקׁשֹר  ּכָ ְבֵאּלּו  ֵהיָכלֹות ֵאּלּו 
ֵלל   ֶהם ּוְמָקְרבֹו ְלִהּכָ ר ּבָ ֶזה, ָהָאָדם ַהזֶּה ִנְקׁשָ ֶזה ּבָ

ֶהם. שְׁ  ֵרי ֶחְלקֹו  ּבָ ֵאָלה הּוא ׁשֹוֵאל, ְונֹוְתִנים לֹו. ַאׁשְ
א.  עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ  ּבָ

  

ָרא ְצלֹוְת  .815 ַיְדִעין ְלַסּדְ ְדָקא ֵיאֹות, ְוָכל ִאיּנּון ּדְ הֹון ּכְ
א   ָרא ּדָ ְ ין, ּוְלִאְתָקׁשּ ִאּלֵ ין ּבְ י ֵהיָכִלין ִאּלֵ ָלא ָהּנִ ּלְ ְלִאְתּכַ

בַּ  ַהאי  ָדא.  ֵליּה ּבְ ְוָקִריב  הּו,  ּבְ ר  ִאְתָקׁשַ ָנׁש  ר 
ָאה  ַזּכָ ֵליּה.  ְוָיִהיב  ִאיל  ׁשָ א  ֶאְלּתָ ׁשְ הּו.  ּבְ ָלא  ּלְ ְלִאְתּכַ

ַהאי ָעְלָמא, ּובְ  ָאֵתי. חּוָלֵקיּה ּבְ  ָעְלָמא ּדְ
ָכל   .816 ּבְ ֵלם  ׁשָ ְוַהּגּוף  ׁשֹות  ּקָ ַהּבַ יֵּם  ּסִ ׁשֶ ַאַחר 

ְוהוּ  ב  ַהּלֵ ְמַחת  ׂשִ ּבְ ָדִדים  ֶאת  ַהּצְ ְוִסיֵּם  ַאל  ׁשָ א 
ָמחֹות  ָרכֹות ּוׂשְ ה ּבְ יְך ְלַמּטָ ׁשֹות, ַיֲחזֹר ְלַהְמׁשִ ּקָ ַהּבַ

יְך ְלַמטָּ  י, ְלַהְמׁשִ ִליׁשִ ְ סֹוד ַהֵהיָכל ַהׁשּ ה, ְוֶזה הּוא ּבְ
ָרֵא''ל.  ִיׂשְ ''ָך  ַעּמְ ּבְ ֱאלֵֹהינּו  ה'  ְרֵצה 

ל (ִמּׁשּום) ֶזהוּ  ׁשֶ ַהּתֹוְמִכים  ֵהם  ֲעָמדֹות  ּמַ ַהּגּוף.    ׁשֶ
ַעד   ְיֵרַכִים,  י  ּתֵ ׁשְ ַהּגּוף  ִמן  ה  ְלַמּטָ ית  ָהֵראׁשִ

ִים. ְרּכַ יִעים ַלּבִ ּגִ ּמַ  ׁשֶ

  

ין ְוגּוָפא   .816 ֶאְלּתִ ים ׁשְ ִסּיֵ ַתר ּדְ ָכל ִסְטִרין  ּבָ ִלים ּבְ ׁשְ
ר  ֶיְהּדָ ין.  ֶאְלּתִ ׁשְ ים  ְוִסּיֵ ִאיל  ׁשָ ְוִאיהּו  א  ִלּבָ ּדְ ֶחְדָוה  ּבְ

ְרכָ  ּבִ ָכא  ֵהיָכָלא ְלַאְמׁשָ ּדְ ָרָזא  ּבְ א,  ְלַתּתָ ְוֶחְדָווָאן  אן 
א, ְוָדא הּוא ְרֵצה ְיָי' ֱאלֵהינּו  ָכא ְלַתּתָ ִליָתָאה, ְלַאְמׁשָ ּתְ

ָרֵא''ל ''ָך ִיׂשְ ַעּמְ ַמֲעָמדֹות ִאיּנּון  (נ''א בגין) . ַהאי ִאיהוּ ּבְ ּדְ
ֵרין ַיְרכִ  ּגּוָפא ּתְ א ִמן  ירּוָתא ְלַתּתָ גּוָפא. ׁשֵ ין, ַסְמִכין ּדְ

ין.  ָמֵטי ְלִבְרּכִ  ַעד ּדְ
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ַעל  .817 עֹוְמִדים  ׁשֶ ֲעָמדֹות  ַהּמַ סֹוד  ֵהם  ְוֵאּלּו 
ּתֵ  ׁשְ ל  ׁשֶ יָתם  ֵראׁשִ ל  ׁשֶ סֹוד  הּוא  ְוָכאן  ן.  ְרּבָ י ַהּקָ

ִביִאים.  ַהּנְ ִחּבּור  ִים,  ְרּכַ ַהְיֵרַכִים ִמְלַמְעָלה ַעד ַלּבִ
 ֵ ַהׁשּ ל  ׁשֶ ָהאֹוִתיֹּות  סֹוד  ּבְ ְראֹות  דֹוׁש  ְוַהּמַ ַהּקָ ם 

ְקָרא ּנִ הּוא  (ְצָבאֹו''ת ְּבא''ת ב''ש)  ׁשֶ ָפ''א. ׁשֶ ּתָ ַהׁשְ
ְקָרא ְצָבאֹות. ֶזה עֹוֶלה ְוֶזה יֹוֵרד. ֶזה   ּנִ ם ׁשֶ ֵ סֹוד ַהׁשּ

 יִאים ְוֶזה ַמְראֹות. ְנבִ 

  

ָנא.  .817 ַקְייֵמי ַעל ָקְרּבְ ַמֲעָמדֹות, ּדְ ין ִאיּנּון ָרָזא ּדְ ְוִאּלֵ
א, ַעד  ֵעיּלָ ְתֵרין ַיְרִכין ִמּלְ ירּוָתא ּדִ ְוָהָכא ִאיהּו ָרָזא ׁשֵ
ַאְתָוון  ּדְ ָרָזא  ּבְ ּוַמְראֹות,  ְנִביִאים.  ּדִ ִחּבּוָרא  ְרִכין,  ּבִ

ּדְ  א,  ַקִדיׁשָ ָמא  ׁשְ בא''ת  ִאְקֵריּדִ (צבאו''ת 
ִאְקֵרי ְצָבאֹות.   )ב''ש ָמא ּדְ ׁשְ ִאיהּו ָרָזא ּדִ ָפ''א. ּדְ ּתָ ַהׁשְ

א ְנִביִאים, ְוָדא ַמְראֹות.  א ָסִליק, ְוָדא ָנִחית. ּדָ  ּדָ
ַרְיתֹות  .818 ַהּבָ ל  ׁשֶ ֶעְליֹון  סֹוד  הּוא  ְוָכאן 

יִ  ִים,  ְרּכַ ַלּבִ ָאָדם  יַע  ּגִ ּמַ ּוְכׁשֶ ָאַמְרנּו,  רּוְך ׁשֶ ּבָ ְכַרע 
ָחְזרּו   אן  ּכָ ַוֲהֵרי  ְלִציֹּון,  ִכיָנתֹו  ׁשְ ֲחִזיר  ה ה' ַהּמַ ַאּתָ

ֶאָחד.  ְרכּו ּכְ ָנה ְוִהְתּבָ ׁשְ ַרְיתֹות ַלּמִ  ַהּבָ
  

ַקאְמָרן, ְוַכד  ְוָהָכא ִאיהּו ָר  .818 ְבַרְייֵתי ּדְ ָאה ּדִ ָזא ִעּלָ
ה ַאּתָ רּוְך  ּבָ ִיְכַרע  ין,  ְרּכִ ְלּבִ ִאיִניׁש  ַהַמֲחִזיר    ָמֵטי  ְיָי' 

ַרְייֵתי ּבְ ָאַהְדרּו  ָהָכא  ְוָהא  ְלִצּיֹון,  ִכיָנתֹו  (רנ''ז   ׁשְ
ֲחָדא.  ע''ב) ְרָכאן ּכַ  ְלַמְתִניִתין ְוִאְתּבָ

ִני ְלמַ  .819 ֵ ֵהיָכל ַהׁשּ מֹות ּבַ ׁשָ ְפְקדּו בֹו ַהּנְ ּנִ ה, ׁשֶ ּטָ
מֹוִדים   ַהֲחלֹום.  ַמְרֵאה  ּבְ ְלֵהָראֹות   -ַלֲעלֹות, 

מֹו  ִלְכרַֹע   ּכְ מֹות,  ׁשָ ַהּנְ ַעל  ְלהֹודֹות  ִים,  ְרּכַ ּבִ
קּודֹות, מֹוֵתינּו ַהּפְ אֹוְמִרים ַעל ִנׁשְ (ֵּכיָון ֶׁשִּנְׁשַאל   ׁשֶ

� ְּבָרכֹות ְלַמָּטה  (ס''א ֵהיָכל ֵׁשִני ְלַהְמִׁשי ֵמֲאדֹונֹו)
ּבֹו   ֶׁשִּנְפָקדֹות  הּוא  ֶזה  ְוֵהיָכל  ָל�,  ֲאַנְחנּו  מֹוִדים 

לַ  ָּכאן  ַהְּנָׁשמֹות  ַהֲחלֹום.  ְּבַמְרֵאה  ְלֵהָראֹות  ֲעלֹות 
ָצִרי� ֶּבן ָאָדם ִלְכֹרַע ְּבִבְרָּכיו ְלהֹודֹות ַעל ַהְּנָׁשמֹות,  

יַע ְלַהּטֹוב  עַ  ְוֶזהּו ַעל ִנְׁשמֹוֵתינּו ַהְּפקּודֹות) ּגִ ּמַ ד ׁשֶ
ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות.   ׁשִ

  

ע''א) ֵהיָכָלא .819 רס''ב  ְנָיינָ  (דף  א, ּתִ ְלַתּתָ א 
ְלִאְתֲחָזָאה  ָקא,  ְלַסּלְ ָמִתין  ִנׁשְ יּה  ּבֵ ָקדּו  ִאְתּפְ ּדְ

ֵחיזוּ  ְרִכין,  (רנ''ח) ּבְ ּבִ ְלַאְכְרָעה  מֹוִדים,  ֶחְלָמא.  ּדְ
מָ  ִנׁשְ ַעל  מֹוֵתינּו  ְלאֹוָדָאה  ִנׁשְ ַעל  ְדַקאְמָרן  ּכִ ִתין, 

קּודֹות, ממאריה) ַהּפְ דאשתאיל  היכלא  (כיון  (ס''א 
כא ברכאן לתתא מודים אנחנו לך והאי  תניינא לאמש

לסלקא  נשמתין  ביה  דאתפקדו  איהו  היכלא 
לאתחזאה בחיזו דחלמא. הכא בעי בר נש לאכרעא  
נשמותינו  על  הוא  ודא  נשמתין  על  לאודעא  ברכין 

ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות.  ודות)הפק ָמֵטי ְלַהּטֹוב ׁשִ  ַעד ּדְ
ַהקָּ  .820 ם  ֵ ַהׁשּ סֹוד  ּתֹוְך  ''ם ְוֶזהּו  ּבָ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ דֹוׁש 

סֹוד  ּבְ הּוא  ׁשֶ ֱאלִֹהים,  ֵאל  ִנְקָרא  ֶזה  מּוָכ''ן.  ּבְ
ֵאל ֱאלִֹהי''ם ְיהָֹו''ה הּוא יֵֹדַע.   (יהושע כב) ֶעְליֹון.

ָהא ל  ׁשֶ ָלל  יֹּוְצאֹות ַהּכְ ׁשֶ לּו  ַהּלָ ָהֲאֵחרֹות  ֹוִתיֹּות 
ַהְיֵרַכִים   ֵמֶהם, ֶׁשָּכל  ֶאָחד  סֹוד  הּוא  (ְוָכאן 

ה סֹוד ַהֲחלֹום. ַהּסֹוד ְלאֹותֹו ָמקֹום   ְרכֹות)ְמבָ  ּוְלַמּטָ
יְך  ְלַהְמׁשִ ּוְצִריִכים  מֹות.  ְנׁשָ ֶהם  ּבָ ְלַהְכִניס 

ְמנּוָחה ִלְמצֹא  ֵדי  ּכְ לּו  ַהּלָ ָרכֹות  ּבְ ַהזֶּה   ּבַ עֹוָלם  ּבָ
א.  ּוָבעֹוָלם ַהּבָ

  

ִאְקֵרי .820 א, ּדְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ּגֹו ָרָזא ּדִ ''ם   ְוָדא הּוא  ּבָ
ָרָזא   ּבְ ִאיהּו  ּדְ ֱאלִֹהים,  ֵאל  ִאְקֵרי  א  ּדָ מּוָכ''ן.  ּבְ

ָאה. כב) ִעּלָ יֹוֵדַע.  (יהושע  הּוא  ''ה  ְיהֹוָ ֱאלִֹהי''ם  ֵא''ל 
ְייהּו, ַנְפֵקי ִמּנַ ין ַאְתָוון ַאֲחָרִנין ּדְ ִאּלֵ ָלָלא ּדְ א  (ד''א והכ ּכְ

מברכין) ירכין  דכולהו  חדא  רזא  ָרָזא   איהו  א,  ּוְלַתּתָ
ָמִתין.  ִנׁשְ הּו  ּבְ ְלַאֲעָלא  ֲאָתר  ְלַההּוא  ָרָזא  ֶחְלָמא.  ּדְ
ָחא ַנְייָחא  ּכְ ִגין ְלַאׁשְ ְרָכאן, ּבְ ָהֵני ּבִ ָכא ּבְ ּוָבֵעיָנן ְלַאְמׁשָ

ָאֵתי.  ַהאי ָעְלָמא, ּוְבָעְלָמא ּדְ  ּבְ
ְחּתוֹ  .821 ה  ַהֵהיָכל ַהּתַ לֹום טֹוָבה   -ן ְלַמּטָ ים ׁשָ ׂשִ

הוּ  אן  ּכָ ְלַמְעָלה, ּוְבָרָכה.  לֹום  ׁשָ לֹום.  ָ ַהׁשּ ַלל  ּכְ א 
לֹום   ׁשָ ָדִדים,  ַהּצְ ְלָכל  לֹום  ׁשָ ה,  ְלַמּטָ לֹום  ׁשָ
ה,   ל ַמּטָ ָפַמְלָיא ׁשֶ ּבְ לֹום  ל ַמְעָלה, ׁשָ ָפַמְלָיא ׁשֶ ּבְ

  
טֹוָבה  .821 לֹום  ׁשָ ים  ׂשִ א,  ְלַתּתָ ָאה  ּתָ ּתַ ֵהיָכָלא 

לָ  ּכְ ִאיהּו  ָהָכא  א, ּוְבָרָכה.  ְלֵעיּלָ לֹום  ׁשָ לֹום.  ׁשָ ּדְ ָלא 
א,   ְלַתּתָ לֹום  ָפַמְלָיא ׁשָ ּבְ לֹום  ׁשָ ִסְטִרין,  ְלָכל  לֹום  ׁשָ

א ִאיהּו  א, ְוֵהיָכָלא ּדָ ְלַתּתָ ָפַמְלָיא ּדִ לֹום ּבְ א, ׁשָ ְלֵעיּלָ ּדִ
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ה. ל ַמּטָ ַמְלָיא ׁשֶ (ֶׁשהּוא ֵהיָכל   ְוַהֵהיָכל ַהזֶּה הּוא ּפָ
ְוכּו') ְּבִחּבּור  ְוֶזה  ֶאָחד   ֶׁשְּלַמָּטה,  ִחּבּור  ּבְ

ָפַמְלָיא אן ׁשֹוֵפַע ְלָכל   (ַּבֵהיָכל) ּבְ ל ַמְעָלה. ּוִמּכָ ׁשֶ
חּוץ.  ּבַ ְחּתֹוִנים ׁשֶ  אֹוָתם ַהּתַ

א. ְלַתּתָ ּדִ ַמְלָיא  ודא  ּפָ דלתתא  היכלא  דאיהו  (ס''א 
וכו') בְּ  בחבורא  ֲחָדא  ִחּבּוָרא  (נ''א   ָפַמְלָיאּבְ

ָנִגי בהיכלה) ּוֵמָהָכא  א.  ְלֵעיּלָ ֵאי  ּדִ ּתָ ּתַ ִאיּנּון  ְלָכל  ד 
ְלַבר.  ּדִ

ַמְעָלה   .822 ֶאָחד,  ּכְ ַהּכֹל  ם  ְוִנְרׁשָ ִנְכָלל  ְוָכאן 
ה'   ָמֵלא,  ם  ׁשֵ ם  ּלֵ ּתַ ְלִהׁשְ ֶאָחד,  אֹור  ּבְ ה,  ּוַמּטָ
אֹוָתם ָכל  ּבְ ֵלם  ׁשָ הּוא  ׁשֶ ַהזֶּה  ם  ֵ ַהׁשּ  ֱאלִֹהים. 

ָהֶעְליֹוִנים שֶׁ  ָכל אֹוָתם ָהאֹורֹות  ּבְ ְהיּו  ַהֵהיָכלֹות,  יִּ
ם ֶאָחד.  (ִׂשים ָׁשלֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה)  ֻכּלָ

  

א  .822 ֵעיּלָ ֲחָדא,  ּכַ א  ּכֹּלָ ִלים  ּתְ ְוִאׁשְ ִליל  ִאְתּכְ ְוָהָכא 
ְיָי'  ָמֵלא,  ם  ׁשֵ ָמא  ּלְ ּתַ ְלִאׁשְ ֲחָדא,  ְנִהירּו  ּבִ א,  ְוַתּתָ

ׁשֵ  ֵהיָכִלין, ֱאלִֹהים.  ִאיּנּון  ָכל  ּבְ ֵלם,  ׁשָ ִאיהּו  ּדְ א  ּדָ ם 
ַחד.בְּ  הּו  ּלְ ּכֻ ְלֶמֱהֵוי  ִאין,  ִעּלָ ְנהֹוִרין  ִאיּנּון  (שים   ָכל 

 שלום טובה וברכה) 
ַהזֶּה  .823 ֵמַהֵהיָכל  ָאל  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ּכְ ַהזֶּה,  ָהָאָדם 

יֹּוֵצא ֵמֶחְבַרת  ִמי ׁשֶ ים ַעְצמֹו ּכְ ָלֵצאת ַהחּוָצה, ָיׂשִ
לְ  ַעְצמֹו  ֶאת  ְוַיְנִמיְך  ֵהיָכלֹו,  ּוִמּתֹוְך  ֶלְך  ָפָניו.  ַהּמֶ

ִלּטֹל   ִראׁשֹון  ֲהֵרי הּוא  ׁשֶ ַעְצמֹו,  ח ֶאת  ּמַ ְיׂשַ ֲאָבל 
יכַ  ְמׁשִ ל  ׁשֶ חּוד  ֲעָטָרה  ִמיִּ ֹוְפעֹות  ׁשּ ׁשֶ ָרכֹות  ַהּבְ ת 

ֲהֵרי   ֶלְך, ׁשֶ הּוא ֵמֵהיַכל ַהּמֶ ן ׁשֶ ל ִרּבֹונֹו. ֶזהּו ַהּבֵ ׁשֶ
ֶלְך, ְוַהּכֹל קָ  ְפֵני ַהּמֶ יֹּוֵצא ִמּלִ ָעה ַהזֹּאת ׁשֶ ָ ׁשּ ׁשּור ּבַ

ּוְבָרכֹות   ִיחּוד  ל  ׁשֶ ר  ֶקׁשֶ ּבְ לּו  ַהּלָ ָדִדים  ַהּצְ ָכל  ּבְ
ה ְותֹוֶספֶ  ָ רּוְך הּוא קֹוֵרא ּוְקֻדׁשּ דֹוׁש ּבָ ה. ַהּקָ ָ ת ְקֻדׁשּ

ְתבּו ַעל ָאָדם   ל ַמְעָלה, ְואֹוֵמר ָלֶהם: ּכִ ְלָפַמְלָיא ׁשֶ
מֹו.  ֵבי ׁשְ ְקָרִאים חֹוׁשְ ּנִ לֹוִני ַהזֶּה, ֵמאֹוָתם ׁשֶ  ּפְ

  

א ְלָנְפָקא  .823 ִאיל ֵמֵהיָכָלא ּדָ ּתְ ד ִאׁשְ ר ָנׁש, ּכַ ַהאי ּבַ
א,  ַמְלּכָ ָנִפיק ֵמַחְברּוָתא ּדְ ַמאן ּדְ ְרֵמיּה, ּכְ י ּגַ ּוֵ ְלַבר. ְיׁשַ
ֶיֱחֵדי   ֲאָבל  ָקֵמיּה.  ְרֵמיּה  ּגַ ְוַיְמִאיְך  ֵהיָכֵליּה,  ּוִמּגֹו 

ָהא ַקְדָמָאה ִאיהּו, ְלַנְטָלא ִעְט  ְרֵמיּה, ּדְ יכּו  ָרא ּדִ ּגַ ְמׁשִ
ר,  ּבַ ִאיהּו  א  ּדָ ָמאֵריּה.  ּדְ ִמִיחּוָדא  ין  ַנְגּדִ ּדְ ָאן  ִבְרּכָ ּדְ
ָקא   ּדְ ֲעָתא  ַהאי ׁשַ ָהא ּבְ א. ּדְ ַמְלּכָ ִאיהּו ֵמֵהיָכָלא ּדְ ּדְ
ִסְטִרין,   ָהֵני  ָכל  ּבְ יר  ָקׁשִ א  ְוכֹּלָ א,  ַמְלּכָ י  ּמֵ ִמּקַ ָנִפיק 

ּוָרא ִקׁשּ ע''א) ּבְ ִיחּוָדא (קט''ז  ּובִ ּדְ ה, ,  ָ ּוְקדּוׁשּ אן,  ְרּכָ
ְלָפַמְלָיא  ָקֵרי  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ה.  ְקדּוׁשָ ְותֹוֶסֶפת 
ַלְנָיא,  ּפְ ָנׁש  ר  ּבַ ְלַהאי  תֹובּו  ּכְ לֹון,  ְוָאַמר  א,  ְלֵעיּלָ ּדִ

מֹו. ֵבי ׁשְ ִאְקרּון חֹוׁשְ  ֵמִאיּנּון ּדְ
ִבים   .824 חֹוׁשְ ׁשֶ אֹוָתם  מֹו?  ׁשְ ֵבי  חֹוׁשְ ֵהם  ִמי 

ֵהיָכלֹות, ְמַכוְּ וּ  מֹו, ְלַיֵחד ֵהיָכלֹות ּבְ ל ׁשְ ּסֹוד ׁשֶ ִנים ּבַ
ִיחּוד ֶאָחד. ְוֵאּלּו  ם ּבְ ּלָ ִרים ּוְלַיֵחד ֶאת ּכֻ ִלְקׁשֹר ְקׁשָ

ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ מֹו, ּכְ ֵבי ׁשְ ֵבי   (מלאכי ג) ֵהם חֹוׁשְ ּוְלחֹׁשְ
ְלַמְעלָ  ְונֹוָדע  ם  ְוִנְרׁשָ אֹותֹו,  ּכֹוְתִבים  ָאז  מֹו.  ה,  ׁשְ

ה.  (ִנְרָׁשם) הּואוְ  ָלם ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ  ִנׁשְ

  

ָרָזא   .824 ֵבי ּוְמַכְווִנין ּבְ ְ ְמַחׁשּ מֹו. ִאיּנּון ּדִ ֵבי ׁשְ ַמאן חֹוׁשְ
ִרין,   ִקׁשְ ָרא  ְ ְלַקׁשּ ֵהיָכִלין,  ּבְ ֵהיָכִלין  ְלַיֲחָדא  ֵמיּה,  ׁשְ ּדִ

ין ִאיּנוּ  ִיחּוָדא ֲחָדא. ְוִאּלֵ הּו ּבְ ּלְ מֹו, ן חוֹ ּוְלַיֲחָדא ּכֻ ֵבי ׁשְ ׁשְ
ָאֵמר ְדַאּתְ  ָמה  ג) ּכְ ֵדין   (מלאכי  ּכְ מֹו.  ׁשְ ֵבי  ּוְלחֹוׁשְ

מֹוַדע  ּתְ ְוִאׁשְ ים  ְוִאְתְרׁשִ ֵליּה,  יבּו  ַאְכּתִ
א, א. (ואתרשים) ְלֵעיּלָ א ְוַתּתָ ִלים ִאיהּו ְלֵעיּלָ ּתְ  ְוִאׁשְ

ִפלָּ  .825 ּתְ ל  ּלֵ ּוִמְתּפַ ִרּבֹונֹו  ִלְפֵני  ֵרב  ּקָ ׁשֶ  תֹו,ּוִמי 
ׁש ִלְכבֹוד ִרּבֹונֹו   חּוד, ְולֹא חֹוׁשֵ ִלים ֶאת ַהיִּ ְולֹא ִהׁשְ
ּלֹא  ׁשֶ לֹו  טֹוב  ָאַמְרנּו,  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִרים  ְקׁשָ ִלְקׁשֹר 

אֹוֵמר: הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ (ירמיה   ִנְבָרא, 
ִיְצַלח   כב) ֶבר לֹא  ּגֶ ַהזֶּה ֲעִריִרי  ְתבּו ֶאת ָהִאיׁש  ּכִ

ָיָמיו. ְוֶזהוּ   ּגֹוֵזל ָאִביו ְוִאּמֹו. לי כח)(מש ּבְ

  

ְוָלא  .825 ְצלֹוֵתיּה,  י  ְוַצּלֵ ָמאֵריּה,  ָקֵמי  ָקִריב  ּדְ ּוַמאן 
ָמאֵריּה,   ּדְ ְיָקָרא  ַעל  ָחִייׁש  ְוָלא  ִיחּוָדא,  ִלים  ַאׁשְ
ִאְבֵרי.  ָלא  ּדְ ֵליּה  ַטב  ְדַקאְמָרן,  ּכִ ִרין  ִקׁשְ ָרא  ְ ְלַקׁשּ

ָאמַ  הּוא  ִריְך  ּבְ א  כב)(יר רְוקּוְדׁשָ ֶאת   מיה  ְתבּו  ּכִ
ְוָדא   ָיָמיו.  ּבְ ִיְצַלח  ָלא  ֶבר  ּגֶ ֲעִריִרי  ה  ַהּזֶ ָהִאיׁש 

 ּגֹוֵזל ָאִביו ְוִאּמֹו.  (משלי כח) ִאיהוּ 
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סֹוד  .826 ה,  ּוְלַמּטָ ְלַמְעָלה  ַהּכֹל,  ָלם  ִנׁשְ אן  ּכָ
מצפ''ץ   ְלַמְעָלה,  ׁשֹוֵלט  דֹוׁש  ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ

ֵאל  (שמות לד) מצפ''ץ. אן  ַרחוּ   ה' ה'  ּכָ ְוַחּנּון.  ם 
אֹוִתיֹּוָתיו  ׁש ּבְ דֹוׁש ַהזֶּה ְלִהְתַקּדֵ ם ַהּקָ ֵ הּוא סֹוד ַהׁשּ
ַהְיִחיִדי   ת  ַ ְקֻדׁשּ ּבִ ָרה, ְואֹוִתיֹּות ֲאֵחרֹות  ֵבית ֲעׂשָ ּבְ
ַעל   עֹוֵמד  יֵּם,  ּסִ ׁשֶ ַאַחר  ה.  ִפּלָ ּתְ ּבַ

ּלֹ  (ְלַכֵּפר) ַרְגָליו ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֲחָטָאיו,  ַעל  א  ְלהֹודֹות 
ד ָהַאֵחר ְלַהְסִטין ָעָליו, ְוִנְכָנע  ִיהְ  ה ַלּצַ ְתחֹון ּפֶ יֶה ּפִ

ֶלְך.  ית ַהּמֶ ֵרְך ִמּבֵ ִקיּּומֹו ְלִהְתּבָ  ְלָפָניו. ְוַיֲעֹמד ּבְ

  

ָמא   .826 ׁשְ א, ָרָזא ּדִ א ְוַתּתָ א ְלֵעיּלָ ִלים ּכֹּלָ ּתְ ָהָכא ִאׁשְ
ַמְצֵפ'' ַמְצֵפ''ץ  א.  ְלֵעיּלָ יָטא  ּלִ ׁשַ א  יׁשָ מות  (ש  ץ.ַקּדִ

ָמא  לה) ׁשְ ּדִ ָרָזא  ִאיהּו  ָהָכא  ְוַחּנּון.  ַרחּום  ֵאל  ְיָי'  ְיָי' 
ָרה, ְוַאְתָוון  ֵבי ֲעׂשָ ַאְתוֹוי ּבְ א ּבְ ׁשָ א, ְלִאְתַקּדְ א ּדָ יׁשָ ַקּדִ
ים,  ִסּיֵ ּדְ ַתר  ּבָ ְצלֹוָתא.  ּבִ יִחיָדאי  ּדִ ה  ָ ְקדּוׁשּ ּבִ ַאֲחָרִנין 

ַעל  (ק''כ ע''ב) ָדָאהְלאוֹ  (נ''א לכפרא) ָקִאים ַעל ַרְגלֹוי,
פּוָמא ְלִסְטָרא ַאֲחָרא,   ְטָרא ּדְ ָלא ְיֵהא ּפִ ִגין ּדְ חֹובֹוי, ּבְ
ִקּיּוֵמיּה  ּבְ ְוֵיקּום  ָקֵמיּה.  ְפָיא  ְוִאְתּכַ ֵליּה,  ְלַאְסָטָאה 

א.  י ַמְלּכָ ְרָכא ִמּבֵ  ְלִאְתּבָ
ֶזה  .827 ְכגֹון  ּבִ ׁש  ִהְתַקּדֵ ׁשֶ ִמי  ל  ׁשֶ ֶחְלקֹו  ֵרי    ְוַאׁשְ

ּוְמַיֵחד בַּ  ִרים,  ְקׁשָ ר  ְוקֹוׁשֵ ָאַמְרנּו,  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה  ִפּלָ ּתְ
ָיִמיָנה   ִיְסֶטה  ְולֹא  ָראּוי,  ּכָ ּכֹל  ּבַ ן  ּוֵ ּוִמְתּכַ ִיחּוִדים, 
דֹוׁש  ַהּקָ ֵריָקם.  חֹוֶזֶרת  ֵאיָנּה  תֹו  ִפּלָ ּתְ ֹמאָלה.  ּוׂשְ

ּגֹוֵזר   הּוא  רּוְך  ֶזה   -ּבָ ַעל  ל.  ְמַבּטֵ ְוהּוא 
תּוב, כג (משל ּכָ ְוָתֵגל  )י  ָך  ְוִאּמֶ ָאִביָך  ַמח  ִיׂשְ

ּוָבעֹוָלם   ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ֵחֶלק  לֹו  יֵׁש  ָך.  יֹוַלְדּתֶ
א.  ָּבֶעֶרב ִהיא ָבָאה, ַהְינּו ((אסתר ב) ַהּבָ

  

ְווָנא  .827 ּגַ ַהאי  ּבְ ׁש  ִאְתַקּדָ ּדְ ַמאן  חּוָלֵקיּה  ָאה  ְוַזּכָ
ִרי ִקׁשְ ר  ְוָקׁשַ ְדַקאְמָרן,  ּכִ ְצלֹוָתא  וְ ּבִ ִיחּוִדין, ן,  ִייֵחד 

ִליִמיָנא  ִיְסֵטי  ְוָלא  ֵיאֹות,  ְדָקא  ּכְ א  כֹּלָ ּבְ ַוון  ְוִיְתּכְ
א   קּוְדׁשָ א.  ֵריָקַנּיָ ּבְ ר  ַאְהּדָ ָלא  ְצלֹוֵתיּה  ָמאָלא.  ְוִלׂשְ

ִתיב ּכְ א  ְוִאיהּו ְמַבֵטל. ַעל ּדָ ִזיר  ּגָ ִריְך הּוא  (משלי  ּבְ
י כג) ְוָתֵגל  ָך  ְוִאּמֶ ָאִביָך  ַמח  ֵליּה ֹולַ ִיׂשְ ִאית  ָך.  ְדּתֶ

ָאֵתי. ּדְ ּוְבָעְלָמא  ין,  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ ((אסתר   חּוָלָקא 
 בערב היא באה היינו)  ב)

תּוב, .828 ן  (משלי לא) ּכָ ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ ָקם ּבְ ַוּתָ
ה  ָ ָרכֹות ּוְקֻדׁשּ ל ּבְ ֶטֶרף ְלֵביָתּה ְוגֹו', ֵמאֹותֹו ִרּבּוי ׁשֶ

נּ  ׁשֶ ה  ָ ְקֻדׁשּ ּנֱֶאַמר ֹוטֵ ְותֹוֶסֶפת  ׁשֶ מֹו  ּכְ (בראשית   ל, 
ם,  מט) ֶקת ֵחֶלק ְלֻכּלָ ַחּלֶ ּמְ ָלל, ׁשֶ ק ׁשָ ְוָלֶעֶרב ְיַחּלֵ

ד ָהַאֵחר ֵחֶלק ְלַבּדֹו.   ַוֲאִפּלּו ַלּצַ
  

ִתיב .828 ן ֶטֶרף  (משלי לא) ּכְ ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ ָקם ּבְ ַוּתָ
ּוְק  ָאן,  ִבְרּכָ ּדְ ִרּבּוָיא  ֵמַההּוא  ְוגֹו'  ה, ְלֵביָתּה  ָ דּוׁשּ

ְדַאּתְ   ָמה  ּכְ ַנְטָלא.  ָקא  ּדְ ה  ָ ְקדּוׁשּ ְותֹוֶסֶפת 
מט) ָאֵמר ְפִליַגת  (בראשית  ּדִ ָלל,  ׁשָ ק  ְיַחּלֵ ְוָלֶעֶרב 

ְלִסְטָרא ַוֲאִפיּלּו  א,  ְלכֹּלָ חּוָלָקא    חּוָלָקא  ַאֲחָרא 
ְלחֹוָדָהא.   ּבִ

ל   .829 ׁשֶ ַהֵחֶלק  ָהֱאמּוָנה.  ִלְבֵני  סֹוד  ֶזה  ְוסֹוד 
ד הָ  ל אֹוָתן ֲעֵברֹות ְוָכל אֹוָתם ֲחָטִאים ַהּצַ ַאֵחר ּכָ

ה   ִהְתַוּדָ חּוד, ׁשֶ ר ַהיִּ ר ֶאת ֶקׁשֶ ׁשַ ּקָ ל אֹותֹו ָאָדם ׁשֶ ׁשֶ
ָהַאֵחר  ד  ַהּצַ ַעל  ׁשֹוִרים  ם  ּלָ ּכֻ ֵחֶלק  ֲעֵליֶהם,  ְוֵהם   ,

מֹוֶדה   לֹא  ְוִאם  ֵמא.  ַהּטָ ָהַאֵחר  ד  ַהּצַ ל  ׁשֶ ְוַנֲחָלה 
 ג ְוָיכֹול לֹו.ֲעֵליֶהם, ִנְמָצא ְמַקְטֵר 

  

חּוָלָקא   .829 ְמֵהיְמנּוָתא.  ִלְבֵני  ָרָזא  א,  ּדָ ְוָרָזא 
ל ִאיּנּון חֹוִבין, ְוָכל ִאיּנּון  ִסְטָרא ַאֲחָרא ִמְסֲאָבא, ּכָ ּדְ

ַהה ּדְ ִיחּוָדא, ֲחָטִאין,  ּדְ ִרין  ִקׁשְ ר  ָקׁשַ ּדְ ָנׁש  ר  ּבַ ּוא 
ְרָיין ָעלֵ  הּו ׁשַ ּלְ ה ָעַלְייהּו, ּכֻ ִאְתָוּדָ יּה ְדִסְטָרא ַאֲחָרא. ּדְ

ַאֲחָרא  ִסְטָרא  ּדְ א  ְוַאֲחַסְנּתָ חּוָלָקא  ְוִאיּנּון 
ע''ב) ִמְסֲאָבא. רס''ב  ָעֵליּה,  (דף  אֹוֵדי  ָלא  ְוִאי 

ַכח ְמַקְטְרָגא ְוָיִכיל ֵליּה.  ּתְ  ִאׁשְ
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ה,  .830 ִפּלָ אֹוָתּה ּתְ ל ֲחָטָאיו ּבְ ְוִאם מֹוֶדה ַעל ּכָ
ַהיִּ  ֵרי  ִקׁשְ ר  ּקֹוׁשֵ ֶעְליֹוִנים ׁשֶ ְרכּו  ְוִהְתּבָ חּוד 

ל  ּכָ ָהַאֵחר,  ד  ַהּצַ ל  ׁשֶ ַהֵחֶלק  ּוֵמאֹותֹו  ְוַתְחּתֹוִנים. 
ֲעֵבר  נֹוֵטל  אֹוָתם  ֲעֵליֶהם,  הֹוָדה  ׁשֶ ַוֲחָטִאים  ֹות 

תּוב ּכָ ׁשֶ ִעיר,  ָ ַהׂשּ ֶזה  ְוסֹוד  ְלֶחְלקֹו.  (ויקרא   אֹוָתם 
ְוגֹו',   טז) ֲעֹונֹות  ל  ּכָ ֶאת  ָעָליו  ה  ְוָכתּוב  ְוִהְתַוּדָ

ִעיר ְוגֹו'. ֶזהּו ֶחְלקֹו ְוגֹוָרלֹו ְוַנֲחָלתֹו. ְוִאם   ָ א ַהׂשּ ְוָנׂשָ
ְלִסְר  ב  ׁשָ ָאָדם  ֲחָטָאיו  אֹותֹו  ֶאת    -חֹון  ׁשֶ לֹו!  אֹוי 

ל   ׁשֶ ְרחֹו  ּכָ ַעל  ּבְ ָהַאֵחר  ד  ַהּצַ ֵמאֹותֹו  נֹוֵטל  ם  ּלָ ּכֻ
ד ַהזֶּ  ּנֹוֵטל אֹוָתם ֵמַהּצַ ד. ּוִמּתֹוְך ׁשֶ ַעל אֹותֹו ַהּצַ ה ּבְ

ְוהֹוֵפְך  לֹו,  ֵמֵרַע  הּוא  ָאז  ד,  ַהּצַ אֹותֹו  ל  ׁשֶ ְרחֹו  ּכָ
לֹו.   ּוְמַקְטֵרג  ִלְמַקְטֵרג  ֲעליֶהם,  ֵאָליו  ּמֹוֶדה  ּוְכׁשֶ

ד ָהַאֵחר, ְוהּוא ֶחְלקֹו ְוגֹוָרלֹו.  נֹוֵטל אֹוָתם אֹותֹו ַהּצַ

  

ָק  .830 ַהִהיא ְצלֹוָתא, ּדְ ל חֹובֹוי, ּבְ יר ְוִאי אֹוֵדי ַעל ּכָ ׁשִ
ּוֵמַההּוא  ֵאי.  ְוַתּתָ ֵאי  ִעּלָ ְרָכאן  ְוִאְתּבָ ִיחּוָדא,  ּדְ ִרין  ִקׁשְ

ַאֲחָרא, ִסְטָרא  ּדְ ִאין   חּוָלָקא  ְוַחּטָ חֹוִבין  ִאיּנּון  ל  ּכָ
ִעיר.  א ׂשָ אֹוֵדי ָעַלְייהּו, ַנְטָלא לֹון ְלחּוָלֵקיּה. ְוָרָזא ּדָ ּדְ

יב, ְכּתִ ה ָעָליו אֶ  (ויקרא טז) ּדִ ל ֲעֹונֹות ְוגֹו', ְוִהְתַוּדָ ת ּכָ
ְוַעְדֵביּה  א הּוא חּוָלֵקיּה  ְוגֹו', ּדָ ִעיר  ָ א ַהׂשּ ְוָנׂשָ ּוְכִתיב 

חֹובֹוי, ַווי ְוַאֲחָסְנּתֵ  ב ְלָסְרֲחֵני ּדְ ר ָנׁש ּתָ יּה. ְוִאי ַההּוא ּבַ
ְרֵחיּה  ַעל ּכָ הּו ָנִטיל לֹון ֵמַההּוא ִסְטָרא, ּבְ ֻכּלְ ֵליּה, ּדְ

וּ  ִסְטָרא.  ַההּוא  ַעל ּדְ ּבְ ִסְטָרא  ֵמַהאי  לֹון  ָנִטיל  ּדְ ִמּגֹו 
ֵדין ַאְבִאיׁש ֵליּה, ְוִאְת  ַההּוא ִסְטָרא, ּכְ ְרֵחיּה ּדְ ְך  ּכָ ַהּפֵ

ָעֵליּה ְמַקְטְרָגא, ְוַקְטִריג ֵליּה. ְוַכד אֹוֵדי ֲעלֹוי, ָנִטיל 
 לֹון ַההּוא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְוִאיהּו ַעְדֵביּה ְוחּוָלֵקיּה. 

ן  ְוַהּסוֹ  .831 ְרּבָ ַהּקָ ם  ּגַ ְך  ּכָ ַהזֶּה,  ִריְך    -ד  ּצָ ׁשֶ
ַוֲחָטאָ  ֲעֹונֹוָתיו  ל  ּכָ ן  ְרּבָ ַהּקָ אֹותֹו  ַעל  יו,  ְלהֹודֹות 

ד   ַהּצַ ְלֶזה  ן  ְרּבָ ַהּקָ ל  ּכָ ִריְך.  ּצָ ׁשֶ ְלִמי  ֵחֶלק  ָלֵתת 
אֹותֹו   ַהזֶּה  ד  ְוַלּצַ ה.  ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ּוְרצֹון  ה  ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ֵחֶלק 

ל אֹוָתם עֲ  ׁשֶ הֹוָדָאה  ֵחֶלק  ּבְ נּו  ּתְ ּנִ ׁשֶ ַוֲחָטִאים  ֹונֹות 
תּוב ּכָ ּכַ ן,  ְרּבָ ַהּקָ ר  ׂשַ ּבְ אֹותֹו  כה) ַעל  ִאם   (משלי 

ה   ָרֵעב י ֶגָחִלים ַאּתָ ּכִ ׂשַֹנֲאָך ַהֲאִכיֵלהּו ָלֶחם ְוגֹו', 
ֶלְך ְוָהָמן   (אסתר ה) -חֶֹתה ְוגֹו'. ְוִסיָמְנָך   ָיֹבא ַהּמֶ

ֵרי הּוא ה. ַאׁשְ ּתֶ ׁשְ ְרּכֹו ָלֶלֶכת    ֶאל ַהּמִ יֹּוֵדַע ּדַ ִמי ׁשֶ
ֶדֶרְך ֱאֶמת.   ּבְ

  

ָבֵעי .831 ָנא, ּדְ א, ָהִכי ָנֵמי ָקְרּבְ ְלאֹוָדָאה ַעל   ְוָרָזא ּדָ
חּוָלָקא   ְלֵמיַהב  ְוֶחְטאֹוי,  חֹובֹוי  ל  ּכָ ָנא,  ָקְרּבְ ַההּוא 
א חּוָלָקא   א ְלִסְטָרא ּדָ ָנא ּכֹּלָ ִאְצְטִריְך. ָקְרּבְ ְלַמאן ּדְ

קּוְד  ַההּוא ּדְ א,  ּדָ ּוְלִסְטָרא  א.  קּוְדׁשָ ּדְ ְוֵרעּוָתא  א,  ׁשָ
ִאְת  ּדְ ִאין  ְוַחּטָ חֹוִבין,  ִאיּנּון  ּדְ הֹוָדָאה  חּוָלָקא  ּבְ ְייִהיבּו 

יב, ְכּתִ ּדִ ָמה  ּכְ ָנא.  ָקְרּבְ ּדְ ָרא  ׂשְ ּבִ ַההּוא  (משלי  ַעל 
י ֶגָחִלים  כה) ִאם ָרֵעב ׂשֹוַנֲאָך ַהֲאִכיֵלהּו ֶלֶחם ְוגֹו'. ּכִ

ה חֹוֶתה ְוגֹו', ְוִסיָמִניךְ אַ  ֶלְך ְוָהָמן  (אסתר ה) ּתָ ָיבֹא ַהּמֶ
ָאה ִאיהּו ַמאן ה. ַזּכָ ּתֶ ׁשְ ָיַדע ָאְרֵחיּה ְלֵמַהְך   ֶאל ַהּמִ ּדְ

אַֹרח ְקׁשֹוט.   ּבְ
ַבח ִרּבֹונֹו,  .832 ר ֶאת ׁשֶ ּלֹא יֹוֵדַע ְלַסּדֵ ְוָכל ִמי ׁשֶ

צָּ  ּום ׁשֶ ּלֹא ִנְבָרא, ִמׁשּ ִהיא  טֹוב לֹו ׁשֶ ה ׁשֶ ִפּלָ ִריְך ּתְ
ְלַמְעָלה, ֵלָמה  ְּתִפָּלה) ׁשְ ֶׁשָּצִרי�  ִמּתֹוְך   (ִמּׁשּום 

ּוְרצֹון ָבה  ָפַתִים,    ַמֲחׁשָ ְ ַהׂשּ ְוִדְבֵרי  ְוקֹול  ב  ַהּלֵ
הּוא   מֹו ׁשֶ ר ְוִיחּוד ְלַמְעָלה, ּכְ ֵלמּות ְוֶקׁשֶ ַלֲעׂשֹות ׁשְ

ְע  ִמּמַ ֵלמּות  יֹּוֵצאת ׁשְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ְלַמְעָלה.  ְלַמּטָ ָלה 
ָראּוי. ר ּכָ ה ְלַמְעָלה ִלְקׁשֹר ֶקׁשֶ ּטָ ֶרְך ִמּמַ ְך ּדֶ  ּכָ

  

ָיַדע  .832 ָלא  ּדְ ָמאֵריּה,   ְוָכל ַמאן  ּדְ ָבָחא  ׁשְ ָרא  ְלַסּדְ
ִאיהּו  ִאְצְטִריְך ְצלֹוָתא ּדְ ִגין ּדְ ָלא ִאְבֵרי. ּבְ ַטב ֵליּה ּדְ

א. ְלֵעיּלָ ָלָמא  צלותא)  ׁשְ דאצטריך  ִמּגֹו  (בגין 
ְפָוון. מַ  ׂשִ ּדְ ה  ּוִמּלָ ְוָקָלא,  א,  ִלּבָ ּדְ ּוְרעּוָתא  ָבה,  ֲחׁשָ

ְוִיחוּ  ּוָרא  ְוִקׁשּ ִלימּו  ׁשְ ד  ַגְווָנא ְלֶמְעּבַ ּכְ א,  ְלֵעיּלָ ָדא 
א,  א ְלַתּתָ ִלימּו ֵמֵעיּלָ ָנְפָקא ׁשְ ַגְווָנא ּדְ א. ּכְ ִאיהּו ְלֵעיּלָ ּדְ

ָר  ְ א, ְלַקׁשּ א ְלֵעיּלָ ּתָ ְדָקא  ָהִכי ִאְצְטִריְך ִמּתַ ָרא ּכַ א ִקׁשְ
 ֵיאֹות. 

ָרה   .833 ְיׁשָ ֶדֶרְך  ּבְ יְֵּלכּו  ׁשֶ ַלֲחֵבִרים   -ַהּסֹוד 
ְוָרצֹון ָבה  ָעה    ַמֲחׁשָ ָהַאְרּבָ ֵאּלּו  ְוִדּבּור.  ְוקֹול  ָבה.   .833   ר, ַמֲחׁשָ אַֹרח ֵמיׁשַ ֵיַהכּון ּבְ יא ּדְ ָרָזא ְלַחְבַרּיָ

ִרין. ְוֵרעּוָתא. ְוָקָלא ִרין ִקׁשְ ע ְמַקׁשְ ין ַאְרּבַ ה. ִאּלֵ . ּוִמּלָ
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ם   ּלָ ּכֻ ל  ׁשֶ ִרים  ׁשָ ַהּקְ ר  ֶקׁשֶ ַאַחר  ִרים.  ְקׁשָ ִרים  קֹוׁשְ
ר  ְלַהׁשְ ַאַחת  ָבה  ֶמְרּכָ ם  ֻכּלָ ַנֲעׂשּו  ֶאָחד,  ֹות ּכְ

ָעה   ַאְרּבָ ְלַאַחר  ם  ֻכּלָ ְוַנֲעׂשּו  ִכיָנה,  ׁשְ ֲעֵליֶהם 
ִכינָ  ְ ְוַהׁשּ ֶהם,  ּבָ ר  ְלִהְתַעּטֵ ִנְסֶמֶכת  תֹוְמִכים  ה 

ִרים ָהֶעְליֹוִנים. ׁשָ ָכל אֹוָתם ַהּקְ  ֲעֵליֶהם ּבְ

הּו  ּלְ ֲחָדא, ִאְתָעִבידּו ּכֻ הּו ּכַ ּלְ ִרין ּכֻ ירּו ִקׁשְ ְלָבַתר ְקׁשִ
א ִכיְנּתָ ָרָאה ָעַלְייהּו ׁשְ , ְוִאְתָעִבידּו  ְרִתיָכא ֲחָדא, ְלַאׁשְ

הּו,  ּבְ ָרא  ְלִאְתַעּטְ ַסְמִכין  ָעה  ַאְרּבָ ְלָבַתר  הּו  ּלְ ּכֻ
ִאין.ּוׁשְ  ִרין ִעּלָ ָכל ִאיּנּון ִקׁשְ ִמיְך ָעַלְייהּו, ּבְ א ִאְסּתְ  ִכיְנּתָ

ָרצֹון, .834 מֹוִציָאה  ָבה  מֹוִציא   ַמֲחׁשָ (ָרצֹון 
קֹול   ַהֹּכל) מֹוִציָאה  ָבה,  ַמֲחׁשָ ִמּתֹוְך  יֹּוֵצא  ׁשֶ ָרצֹון 

ִלְקׁשֹר  עֹוֶלה  ָמע  ׁשְ ּנִ ׁשֶ קֹול  ְואֹותֹו  ָמע,  ׁשְ ּנִ ׁשֶ
מִ  ִרים  ְחּתֹוִנים ְקׁשָ ּתַ ֵהיָכלֹות  ְלַמְעָלה,  ה  ּטָ ּמַ

ְך   ּומֹוׁשֵ ִרים  ְקׁשָ ר  קֹוׁשֵ הּוא  ׁשֶ ַהּקֹול  ֶעְליֹוִנים.  ּבְ
ה ְלַמּטָ ְעָלה  ִמּמַ ָרכֹות  ֶאת    ּבְ ּתֹוֵמְך  ַלַחׁש,  ּבְ

קֹול  ְוָרצֹון,  ָבה  ַמֲחׁשָ לּו:  ַהּלָ ַהּתֹוְמִכים  ַעת  ַאְרּבַ
ר  ׁשֶ ִסיּּום ַהּקֶ ר  ְוִדּבּור. ֶסֶמְך ּבְ ַהּכֹל ִנְקׁשָ קֹום ׁשֶ , ַהּמָ

ים ֶאָחד.  ם ַנֲעׂשִ ֶאָחד, ְוֻכּלָ  ּבֹו ּכְ

  

ְרעּוָתא, .834 יק  ַאּפִ ָבה  אפיק  ַמֲחׁשָ (רעותא 
ָקָלא   ְרעּוָתא כלא) יק  ַאּפִ ָבה,  ַמֲחׁשָ ִמּגֹו  ָנִפיק  ּדְ

ָרא  ְ ְלַקׁשּ ָסִליק  ַמע,  ּתְ ִאׁשְ ּדְ ָקָלא  ְוַההּוא  ַמע,  ּתְ ִאׁשְ ּדְ
ִרין ִמּתַ  ִאין. ָקָלא ִקׁשְ ִעּלָ ִאין ּבְ ּתָ א, ֵהיָכִלין ּתַ א ְלֵעיּלָ ּתָ

א   ְלַתּתָ א  ֵמֵעיּלָ ְרָכאן  ּבִ יְך  ּוָמׁשִ ִרין  ִקׁשְ יר  ָקׁשִ ִאיהּו  ּדְ
ְלחִ  ָבה.  ּבִ ַמֲחׁשָ ַסְמִכין:  ָעה  ַאְרּבָ ין  ִאּלֵ ָסִמיְך  יׁשּו, 

ּוָרא,   ִקׁשּ ּדְ ִסיּוָמא  ּבְ ְסִמיכּו  ה.  ּוִמּלָ ָקָלא.  ּוְרעּוָתא. 
הּו אֲ  ּלְ ֲחָדא, ְוִאְתָעִבידּו ּכֻ יּה ּכַ ר ּבֵ א ִאְתָקׁשַ כֹּלָ ָתר ּדְ

 ַחד. 
ֵרי ִרּבֹונֹו, ְוסוֹ  .835 ר ִקׁשְ ּקֹוׁשֵ ֵרי ָהִאיׁש ׁשֶ ֵמְך ַאׁשְ

לּו   ַהּלָ ָבִרים  ַהּדְ ָכל  ּבְ ן  ּוֵ ּוִמְתּכַ ָראּוי,  ּכָ ְסִמיכּות 
ַהבָּ  ּוָבעֹוָלם  ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ָריו  ַאׁשְ ָאַמְרנּו.  ַעד  ׁשֶ א. 

ה.  ָ ֻדׁשּ ַצד ַהּקְ ּבְ אן ִנְתְקנּו ַהֵהיָכלֹות ׁשֶ  ּכָ
  

ָמאֵריּה,   .835 ּדְ ִרין  ִקׁשְ ר  ָקׁשַ ּדְ ָנׁש  ר  ּבַ ִאיהּו  ָאה  ַזּכָ
ין ְוָסִמ  ָכל ָהֵני ִמּלִ ָוון ּבְ ְוִאְתּכַ ְדָקא ֵיאֹות,  יְך ְסִמיִכין ּכְ

ַהאי ָעְלָמא, ּוְבָעְלָמא ָאה ִאיהּו ּבְ ַקאְמָרן. ַזּכָ ָאֵתי.    ּדְ ּדְ
ה.  ָ ְקדּוׁשּ ִסְטָרא ּדִ ְכָללּו ֵהיָכִלין ּבְ ּתָ  ַעד ָהָכא ִאׁשְ

ְוָאַמר, .836 ַתח  ּפָ ְמעֹון  ׁשִ י  ו) ַרּבִ ה   (הושע  ְוֵהּמָ
ָעָפר כְּ  ה  ְיַגּלֶ ִמי  ִבי.  ְגדּו  ּבָ ם  ׁשָ ְבִרית  ָעְברּו  ָאָדם 

ה  רּוְך הּוא ִצּוָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ   ֵמֵעיֶניָך, ָאָדם ָהִראׁשֹון, ׁשֶ
ּום  ּה, ִמׁשּ אֹוְתָך ִמְצָוה ַאַחת ְולֹא ָיכְֹלּתָ ַלֲעֹמד ּבָ
אֹוְתָך   ֵהִסית  ׁשֶ ָרִעים,  ָבִרים  ּדְ ַעל  יָת  ּתֵ ִהְתּפַ ׁשֶ

חָ  ַהּנָ תּובאֹותֹו  ּכָ ׁשֶ ָהָרע,  ג) ׁש  ָחׁש  (בראשית  ְוַהּנָ
ְוָגַרְמּתָ  ַאֲחָריו  יָת  ּתֵ ִהְתּפַ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ָערּום.  ָהָיה 

ָך. ִמיָתה ְלַעצְ  יְָּצאּו ִמּמְ ְמָך ּוְלָכל אֹוָתם ּתֹוָלדֹות ׁשֶ
ה ַאֲחָריו ְויֹוֵרד ֵאָליו  ּתֶ ְתּפַ ּמִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ּבֹא ּוְרֵאה, ׁשֶ

 , יֹאַבד ֶאְצלֹו. ְלֶרַגע ֶאָחד

  

ַתח ְוָאַמר, .836 ְמעֹון ּפָ י ׁשִ ָאָדם  (הושע ו) ִרּבִ ְוֵהָמה ּכְ
ַמאן   ִבי.  ְגדּו  ּבָ ם  ׁשָ ְבִרית  ֵמֵעיֶניָך ָעְברּו  ָעָפר  ְיַגֶלה 

ּקּוָדא   ְך ּפִ ִקיד ּלָ ִריְך הּוא ּפָ א ּבְ ָאָדם ַקְדָמָאה, ְדקּוְדׁשָ
ה.   ּבָ יָמא  ְלַקּיְ ָיִכיַלת  ְוָלא  ַעל ֲחָדא,  ית  ּתִ ִאְתּפַ ּדְ ִגין  ּבְ

א,  יׁשָ ּבִ ִחְוָיא  ַההּוא  ְך  ּלָ ַאְסֵטי  ּדְ ין,  יׁשִ ּבִ ין  ִמּלִ
יב, ְכּתִ ג) ּדִ ָחׁש  (בראשית  ְך,   ְוַהּנָ ּכָ ּוְבִגין  ָערּום.  ָהָיה 

ית ֲאַבְתֵריּה, ְוַגְרַמת ִמיָתה ְלַגְרָמְך, ּוְלָכל ִאיּנּון  ּתִ ִאְתּפַ
ִמיָנְך. ַנְפקּו  ּדְ א   ּתֹוָלִדין  ּתָ ִאְתּפַ ּדְ ַמאן  ָכל  ּדְ ֲחֵזי,  א  ּתָ

ִיְתֲאִביד   ֲחָדא,  ִרְגָעא  ּבְ יּה  ְלַגּבֵ ְוָנִחית  ֲאַבְתֵריּה 
יּה.  ְלַגּבֵ

ל    ּבֹא .837 ָמקֹור ׁשֶ ִוד ָהָיה ִקיּּומֹו ָנעּוץ ּבְ ּוְרֵאה, ּדָ
ְוִצֲערּו   ַאֶחֶרת  ְלֶאֶרץ  ְדָחה  ּנִ ּוְכׁשֶ נֹוְבִעים,  ַמִים 

ה  אֹותֹו, ּוְלִפי ַצעֲ  דֹוׁשָ ַאף    -רֹו ִנְדָחה ֵמָהָאֶרץ ַהּקְ
ָעַמד  ַתְחּתֹוָנה  ה  ְלַדְרּגָ תֹו  ְרּגָ ִמּדַ יַָּרד  ׁשֶ ב  ּגַ ַעל 

ִקיּּומֹו, ְולֹא ּנּו. ַמה   ּבְ ַמר ִמּמֶ ד ָהַאֵחר ְוִנׁשְ ִנְכַנס ַלּצַ

  

ִוד ֲהָוה ִקיּוָמא ָנִעיץ בִּ  .837 א ֲחֵזי, ּדָ ַמִיין ּתָ ּדְ ְמקֹוָרא 
ֵליּה,  ְוַצְעִרין  ַאֲחָרא,  ְלַאְרָעא  ְחָיא  ִאְתּדַ ְוַכד  ַנְבִעין, 

ְחָיא ֵמַאְר  ב ּוְלפּום ַצְעֵריּה ִאְתּדַ א. ַאף ַעל ּגַ יׁשָ ָעא ַקּדִ
ְוָלא  ִקּיּוֵמיּה,  ּבְ ָקם  ָאה,  ּתָ ּתַ א  ְלַדְרּגָ ְרּגֹוי  ִמּדַ ָנִחית  ּדְ
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תּוב? י  א כ)-(שמואל ּכָ ּכִ ָך  ַנְפׁשֶ ְוֵחי  ַחי ה'  ְואּוָלם 
הַ  ּוֵבין  יִני  ּבֵ ע  ַעד ְכֶפׂשַ תֹו  ַדְרּגָ ּבְ ָיַרד  ֲהֵרי  ׁשֶ ֶות.  ּמָ

ִמי  ל  ׁשֶ ֶחְלקֹו  ֵרי  ְוַאׁשְ ַהזֶּה.  עּור  ִ ַהׁשּ ּבֹו  ָהָיה  ׁשֶ
ֵמאֹותוֹ  ָמר  ׁשְ ּנִ ל  ׁשֶ ׁשֶ ְרגֹוָתיו  ּדַ ל  ּוִמּכָ ָהָרע,  ד  ַהּצַ  

עֹוָלם.  ְמָצִאים ּבָ ּנִ ד ׁשֶ  אֹותֹו ַהּצַ

ְוִאְסּתְ  ַאֲחָרא,  ְלִסְטָרא  ַמה ָעאל  יּה.  ִמּנֵ ַמר 
ִתיב ע  (שמואל א כ) ּכְ ֶפׂשַ י ּכְ ָך ּכִ ְואּוָלם ַחי ְיָי' ְוֵחי ַנְפׁשֶ

ָהא נָ  ֶות. ּדְ יִני ּוֵבין ַהּמָ יּה ּבֵ ֲהָוה ּבֵ ַדְרּגֹוי, ַעד ּדְ ִחית ּבְ
ַמר ֵמַההּוא  ִאְסּתְ ָאה חּוָלֵקיּה, ַמאן ּדְ עּוָרא. ְוַזּכָ ַהאי ׁשִ
ִסְטָרא,   ַההּוא  ּדְ ין  ְרּגִ ּדַ ל  ּוִמּכָ א,  יׁשָ ּבִ ִסְטָרא 

ּתַ  ִמׁשְ ָעְלָמא. ּדְ ֵחי ּבְ  ּכְ
ה ְצָדִדים ּוְדָרגֹות יֵׁש ַליֵֶּצר ָהָרע: ָנָחשׁ  .838 ּמָ ּכַ  ׁשֶ

ַוֲהֵרי   ָהָרע.  יֵֶצר  ֶות,  ַהּמָ ַמְלַאְך  ָטן,  ׂשָ תֹון,  ֲעַקּלָ
לּו, יֵׁש  מֹות ַהּלָ ֵ ׁשּ ְקָרא ּבַ ּנִ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ ְרׁשּוָה. ׁשֶ ּפֵ

ׂשוֹ  ָטֵמא,  ָטן,  ׂשָ מֹות:  ׁשֵ ְבָעה  ׁשִ ֶאֶבן לֹו  ֵנא, 
מֹות   ְבָעה ׁשֵ ִמְכׁשֹול, ָעֵרל, ָרע, ְצפֹוִני. ֵאּלּו ֵהם ׁשִ

שֶׁ  ֶנֶגד  ם  ּכְ ּלָ ּכֻ ׁשֶ ּלֹו,  ׁשֶ ַהֵהיָכלֹות  ל  ׁשֶ ָרגֹות  ּדְ ַבע 
מֹות  ֵ ְבָעה ַהׁשּ ֶנֶגד ׁשִ ָאַמְרנּו. ּכְ ִפי ׁשֶ ְמָאה ּכְ ד ַהּטֻ ִמּצַ

ק ַהּמָ יִהּנֹם,  ּגֵ ָבֶהם  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ אֹוָתם  לּו,  ּבֹו ַהּלָ ׁשֶ ֹום 
ּבֹור,   ֵהם:  ְוֵאּלּו  ָהעֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִעים  ָהְרׁשָ ִנּדֹוִנים 

ּדּומָ  ַחת,  ֶאֶרץ  ׁשַ ַצְלָמֶות,  אֹול,  ׁשְ ַהיֵָּון,  ִטיט  ה, 
ֶנֶגד  ּכְ יִהּנֹם  ַהּגֵ ְמדֹוֵרי  ְבַעת  ׁשִ ֵאּלּו  ל  ּכָ ית.  ְחּתִ ּתַ

יֵּׁש ַליֵֶּצר ָהָרע. לּו ׁשֶ מֹות ַהּלָ ֵ ְבַעת ַהׁשּ  ׁשִ

  

ָנָחׁש  ּדְ  .838 ָהָרע:  ְלֵיֶצר  ִאית  ין  ְוַדְרּגִ ִסְטִרין  ה  ַכּמָ
ַמְלַאךְ  ָטן.  ׂשָ תֹון.  ע''א) ֲעַקּלָ רס''ג  ֵיֶצר  (דף  ֶות.  ַהּמָ

ין  ִאּלֵ ָמָהן  ִבׁשְ ּדְ ב  ּגַ ַעל  ְדַאף  אּוְקמּוָה.  ְוָהא  ָהָרע. 
ָטן. ָטֵמא. ׂשֹוֵנא. ֶאֶבן  ָמָהן ִאיּנּון ֵליּה: ׂשָ ַבע ׁשְ ִאְקֵרי, ׁשֶ

ָמָהן,  ִמְכׁש  ׁשְ ַבע  ׁשֶ ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ ְצפֹוִני.  ָרע.  ָעֵרל.  ֹול. 
ְרגִּ  ַבע ּדַ ְטָרא ָלֳקֵבל ׁשֶ הּו ִמּסִ ֻכּלְ יֵליּה, ּדְ ֵהיָכִלין ּדִ ין ּדְ

ָמָהן, ִאיּנּון  ְבָעה ׁשְ ין ׁשִ ְדַקאְמָרן. ָלֳקֵבל ִאּלֵ ִמְסֲאָבא ּכִ
בֵּ  ָדנּו  ִאּתְ ּדְ ֲאָתר  ם,  יִהּנָ ּגֵ הּו  ּבְ ִאְקֵרי  א ּדְ יַבּיָ ַחּיָ יּה 

ַהיָּ  ִטיט  ּדּוָמה.  ַחת.  ׁשָ ּבֹור.  ִאיּנּון:  ין  ְוִאּלֵ ָעְלָמא.  ֵון. ּדְ
ְבָעה ָמדֹוִרין   ין ׁשִ ל ִאּלֵ ית. ּכָ ְחּתִ אֹול. ַצְלָמֶות. ֶאֶרץ ּתַ ׁשְ
ִאית ֵליּה ְלֵיֶצר  ָמָהן, ּדְ ַבע ׁשְ ין ׁשֶ ם, ָלֳקֵבל ִאּלֵ ֵגיִהּנָ ּדְ

 ָהָרע. 
ַאְר  .839 ּבֵ ְוֵהיָכלֹות  ַוֲהֵרי  ָרגֹות  ּדְ יֵּׁש  ׁשֶ מֹו  ּכְ ׁשֶ נּו, 

ה   ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ְלַצד    -ְלַצד  ם  ּגַ ְך  ם  ּכָ ְוֻכּלָ ְמָאה.  ַהּטֻ
עֹוָלם   ּבָ ְוׁשֹוְלִטים  ִנְמָצִאים 

ַצד ֵהם,   (ַהְּׂשמֹאל) ּבְ ֵהיָכלֹות  ְבָעה  ׁשִ ְמָאה.  ַהּטֻ
ִנְקָרא   ֶהם  ּבָ ׁשֶ מֹות,  ׁשֵ ְבָעה  ׁשִ ֶנֶגד  ּכְ ֵהם  ׁשֶ

יִהנֹּ  ָהָרע) םּגֵ עֹוְמִדים(ֵיֶצר  ם  ְוֻכּלָ (ְלַהְׂשִטין   . 
א ֶאת אֹוָתם הָ  ַרע) ל ָהעֹוָלם  ָלדּון ּוְלַטּמֵ ִעים ׁשֶ ְרׁשָ

ּנּו  ִמּמֶ ְרֵכיֶהם  ּדַ ֶאת  ְמרּו  ׁשָ ְולֹא  ֶהם,  ּבָ ַבק  ּדָ ׁשֶ
עֹוָלם ַהזֶּה.  ֵהם ּבָ ׁשֶ  ּכְ

  

ְוֵהיָכִלין  .839 ין  ְרּגִ ּדַ ִאית  ּדְ ה  ְכּמָ ּדִ אֹוִקיְמָנא,  ְוָהא 
הּו  ְוֻכּלְ ִמְסֲאָבא.  ִלְסַטר  ָנֵמי  ָהִכי  ה,  ָ ְקדּוׁשּ ִלְסַטר 

ֵחי   ּכְ ּתַ ְסָטרִמׁשְ ּבִ ָעְלָמא,  ּבְ ְלֵטי  (ס''א   ְוׁשַ
ִאיּנּון  שמאלא) ּדְ ִאיּנּון,  ֵהיָכִלין  ְבָעה  ׁשִ ִמְסֲאָבא. 

מָ  ְבָעה ׁשְ םָלֳקֵבל ׁשִ יִהּנָ הּו ּגֵ ִאְקֵרי ּבְ . (יצר הרע) ָהן, ּדְ
הוּ  בישא) ְוֻכּלְ ּוְלַסָאָבא,  (לאסטאה  יָנא,  ְלַדּיְ ַקְייֵמי 

ּדְ  ָעְלָמא  יֵבי  ַחּיָ ָרן  ְלִאיּנּון  ּמְ ִאְסּתַ ְוָלא  הּו,  ּבְ ֵקי  ַדּבְ
ַהאי ָעְלָמא. ד ִאיּנּון ּבְ יּה, ּכַ  ָאְרַחְייהּו ִמּנֵ

זֹּוכֶ  .840 ֲהֵרי ִמי ׁשֶ ַצד  ׁשֶ עֹוָלם ַהזֶּה ּבְ ֵהר ּבָ ה ְלִהּטָ
ְקָרא   ּנִ ׁשֶ ָמקֹום  אֹותֹו  ּבְ אֹותֹו  ְמַטֲהִרים  ֳהָרה,  ַהּטָ

ֵהן   ְדָרגֹות  ה  ּמָ ּכַ ׁשֶ ָהֱאמּוָנה.  ים, סֹוד  ְמֻמּנִ ה  ְוַכּמָ
דֹוׁש   ֵני ָאָדם ַלֲעבֹוַדת ַהּקָ ם עֹוְמִדים ְלָקֵרב ּבְ ּלָ ּכֻ ׁשֶ

ּומִ  אֹוָתם,  ּוְלַטֵהר  הּוא  רּוְך  ֵמא, ּבָ ְלִהּטָ א  ּבָ ׁשֶ י 
ָטֵמא.   הּוא  ׁשֶ ַהזֶּה,  ָהַאֵחר  ד  ּצַ ּבַ אֹותֹו  ִאים  ְמַטּמְ

  

ָעְלָמא,  .840 ַהאי  ּבְ ָאה  ְלִאְתַדּכְ ָאֵתי  ּדְ ַמאן  ָהא  ּדְ
ִאְקֵרי  ַההּוא ֲאָתר ּדְ ִאין ֵליּה, ּבְ ַדְכָיא, ְמַדּכְ ִסְטָרא ּדְ ּבְ
ְמָמָנן,   ה  ְוַכּמָ ִאיּנּון,  ין  ְרּגִ ּדַ ה  ַכּמָ ּדְ ְמֵהיְמנּוָתא.  ּדִ ָרָזא 

הּו ַקיְ  ֻכּלְ א ְלפּוְלָחֵניּה  ּדְ א  יִמן ְלָקְרָבא ִלְבֵני ָנׁשָ ְדקּוְדׁשָ
ֲאָבא,  ְלִאְסּתַ ָאֵתי  ּדְ ּוַמאן  ֵליּה.  ָאה  ּוְלַדּכְ ִריְך הּוא,  ּבְ
ִמְסֲאָבא.   ִאיהּו  ּדְ ַאֲחָרא  ִסְטָרא  ַהאי  ּבְ ֵליּה  ְמָסֲאִבין 
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עוֹ  ם  ּלָ ּכֻ ים,  ְמֻמּנִ ה  ְוַכּמָ ְדָרגֹות  ה  ּמָ ּכַ ֲהֵרי  ְמִדים ׁשֶ
ֵני ָאָדם.  א ּבְ ֵדי ְלַטּמֵ  ּכְ

הּו ַקְייֵמי ְלָסֲאבָ  ּלְ ה ְמָמָנן, ּכֻ ין, ְוַכּמָ ְרּגִ ָמה ּדַ ָהא ּכַ א ּדְ
א.   לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ

ֵרב אֲ  .841 ּקָ ְך ַאַחר אֹותֹו ִמי ׁשֶ ׁשֵ ֵליֶהם ּוָבא ְלִהּמָ
תּוב ד ָהָרע, ָעָליו ּכָ ִמי ֶגֶבר ִיְחיֶה   (תהלים פט) ַהּצַ

ְוגֹו'. ִמי הּוא ָהָאָדם   ַנְפׁשֹו  ט  ְיַמּלֵ ֶות  ּמָ ִיְרֶאה  ְולֹא 
אֹות ָמֶות?  ִיְרֶאה  ּלֹא  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ְבָרא  ּנִ ל  ׁשֶ ּכָ ׁשֶ ֹו 

ִכים ַאֲחָריו. שֶׁ  ִנְמׁשָ א ָהעֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ְזַמן  אֹותֹו  ּבְ ֲהֵרי 
ִמן   יֵֵּצא  ׁשֶ ֶטֶרם  ִרּבֹונֹו,  ִלְפֵני  ּבֹון  ֶחׁשְ ָלֵתת  ָאָדם 

ַאְרנּו.  ָהעֹוָלם ַהזֶּה, רֹוֶאה אֹותֹו, ַוֲהֵרי ּבֵ

  

ַתר ַההוּ  .841 ָכא ּבָ ְ הּו, ְוָאֵתי ְלִאְתַמׁשּ ִיְקַרב ּבְ א ַמאן ּדְ
ִתיב, ּכְ ָעֵליּה  א,  יׁשָ ּבִ פ  ִסְטָרא  ֶבר  ט)(תהלים  ּגֶ ִמי 

ר  ט ַנְפׁשֹו ְוגֹו'. ַמאן ִאיהּו ּבַ ְות ְיַמּלֵ ִיְחֶיה ְולֹא ִיְרֶאה ּמָ
ָכל   ָלא ֶיחֵמי מֹוָתא, ַההּוא ּדְ ָעְלָמא ּדְ ֵרי ּבְ ִאְתּבְ ָנׁש ּדְ

ִזְמנָ  ַההּוא  ּבְ ָהא  ּדְ ֲאַבְתֵריּה.  ָכאן  ְ ִאְתַמׁשּ א ָעְלָמא 
ָנא ָק  ּבָ ר ָנׁש ְלֵמיַהב חּוׁשְ ָאֵתי ּבַ ֵמי ָמאֵריּה, ַעד ָלא ּדְ

 ִיּפּוק ֵמַהאי ָעְלָמא, ָחֵמי ֵליּה, ְוָהא אֹוִקיְמָנא. 
ְבָעה  .842 ׁשִ ֵהם  ׁשֶ ַהֵהיָכלֹות,  ְבַעת  ׁשִ ְוֵאּלּו 

ים,  ֳחָדׁשִ ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ִנְקָרִאים  יִהּנֹם,  ַלּגֵ ָמדֹוִרים 
ֲהֵרי כְּ  ּום ׁשֶ ֵנים ָעשָׂ ִמׁשּ יֵּׁש ְלַצד ָהֱאמּוָנה ׁשְ ר  מֹו ׁשֶ

ד ָהַאֵחר  ם ַלּצַ ְך יֵׁש ּגַ ָרגֹות ְקדֹוׁשֹות, ּכָ ים, ּדְ ֳחָדׁשִ
ֶהם  ּבָ ִנּדֹוִנים  ִעים  ָהְרׁשָ ׁשֶ ים  ֳחָדׁשִ ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ַהזֶּה 
ל   ׁשֶ ֶחְלָקם  ֵרי  ַאׁשְ ֶהם.  ּבָ ִנּדֹוֵנית  ָמָתם  ְוִנׁשְ

ּמֹוְנִעי ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהזֶּה  ַהּצַ עֹוָלם  ּבָ ֵמֶהם  ַרְגֵליֶהם  ם 
ִמְת  ֵמֶהם  ְולֹא  ֵצל  ְלִהּנָ ֵדי  ּכְ ֲעֵריֶהם,  ְלׁשַ ָקְרִבים 

אֹותֹו ָהעֹוָלם.   ּבְ

  

ָמדֹוִרין   .842 ְבָעה  ׁשִ ִאיּנּון  ּדְ ֵהיָכִלין,  ְבָעה  ׁשִ ין  ְוִאּלֵ
ִאית   ָמה ּדְ ָהא ּכְ ִגין ּדְ ֵריָסר ַיְרִחין ִאְקרּון, ּבְ יִהָנם. ּתְ ַלּגֵ

ְר לִ  ֵריָסר ַיְרִחין, ּדַ ין, ָהִכי  ְסַטר ְמֵהיְמנּוָתא ּתְ יׁשִ ין ַקּדִ ּגִ
א  יַבּיָ ַחּיָ ֵריָסר ַיְרִחין, ּדְ א ּתְ ָנֵמי ִאית ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ּדָ
ָאה  ַזּכָ הּו.  ּבְ ָדָנת  ִאּתְ ְלהֹון  ּדִ ְמָתא  ְוִנׁשְ הּו,  ּבְ נּו  ִאְתּדָ

ִאְתָמְנָען   יא, ּדְ יַקּיָ ַצּדִ ַהאי חּוָלֵקיהֹון ּדְ ְייהּו ּבְ ַרְגַלְייהּו ִמּנַ
ְולָ  ָזָבא ָעְלָמא,  ּתְ ְלִאׁשְ ִגין  ּבְ ְלַתְרַעְייהּו,  ִמְתָקְרֵבי  א 

ַההּוא ָעְלָמא. ְייהּו ּבְ  ִמּנַ
ל ַהיֵֶּצר   -ַהֵהיָכל ָהִראׁשֹון  .843 ד ׁשֶ ית ַהּצַ ֵראׁשִ

ָהָרע. ַהֵהיָכל ָהִראׁשֹון ַהזֶּה ִנְקָרא ּבֹור ֵריק ֵמַהּכֹל. 
בּ ִמי   אֹוֵחז  ׁשֶ ִמי  ֵאין  ּבֹו,  ֵנס  ְלִהּכָ א  ּבָ ם  ׁשֶ ּלָ ּכֻ ֹו. 

ִמיָכה   ּתְ ּבֹו  ֵאין  ָיקּום.  ּלֹא  ׁשֶ ִלּפֹל  אֹותֹו  ּדֹוִחים 
 ְלטֹוב. 

  

ִסְטָרא דֵיֶצר ָהָרע.   .843 ירּוָתא ּדְ ֵהיָכָלא ַקְדָמָאה. ׁשֵ
א. ַמאן  ַהאי ֵהיָכָלא ַקְדָמָאה, ִאְקֵרי ּבֹור ֵריָקא ִמּכֹּלָ

ָאתֵ  יּדְ ּבֵ ָאִחיד  ּדְ ַמאן  ֵלית  יּה,  ּבֵ ְלַאֲעָלא  הּו י  ּלְ ּכֻ ּה. 
יּה ְסָמְך ְלָטב. ָלא ֵיקּום, ֵלית ּבֵ ל ּדְ ְחָיין ֵליּה ְלִמְנּפַ  ּדַ

מֹו   .844 ְ ׁשּ ׁשֶ ֶאָחד  ְמֻמּנֶה  עֹוֵמד  ַהזֶּה  ֵהיָכל  ּבַ
אֹוֵחז   ׁשֶ ֶזהּו  ה.  ּוְלַמּטָ ְלַמְעָלה  עֹוֵמד  ׁשֶ ְוֶזהּו  ּדּוָמה, 

שָׁ  ּנְ דֹושׁ ּבַ ַהּקָ ַהֵהיָכל  ִמן  ְדֵחית  ּנִ ׁשֶ ּכְ ְיֵדי  ָמה,  ַעל   ,
אֹותֹו  ַעל  עֹוֵמד  ׁשֶ ְוֶזהּו  ַטֲהִריֵא''ל,  ְמֻמּנֶה  אֹותֹו 
ְך עֹוֵמד   ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ה,  ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ַצד  ל אֹותֹו  ׁשֶ ַער  ַ ַהׁשּ
ׁשֹוְמֵרי  ה  ְוַכּמָ ָמה,  ׁשָ ַהּנְ ֶאת  ֶלֱאחֹז  ַהזֶּה  ַהּדּוָמה 

ים ִעּמוֹ   . ַהֻחּקִ

  

יָמא ַחד ְממָ  .844 ַהאי ֵהיָכָלא, ַקּיְ ֵמיּה. ּבְ ָנא, ְודּוָמה ׁשְ
ָאִחיד   ִאיהּו  א  ּדָ א.  ְוַתּתָ א  ְלֵעיּלָ יָמא  ַקּיְ ִאיהּו  ְוַהאי 
א, ַעל ְיָדא   יׁשָ ְחָיא ֵמֵהיָכָלא ַקּדִ ד ִאְתּדַ ְמָתא, ּכַ ִנׁשְ ּבְ

ְלגַ  ָקִאים  ִאיהּו  ְוַהאי  ָטֲהִריֵא''ל,  ְמָמָנא  ַההּוא  י ּדְ ּבֵ
י ַקּדִ ִסְטָרא  ַההּוא  ּדְ ְרָעא  ּתַ ְך ַההּוא  ּכַ ּוְבִגין  א,  ׁשָ

ה  ְוַכּמָ ְמָתא,  ְלִנׁשְ ָלּה  ְלַאֲחָדא  ּדּוָמה,  ַהאי  יָמא  ַקּיְ
ֲהֵדיּה.  יֵני ִנימּוִסין ּבַ ְרּדִ  ּגַ

ַאֵחר,  .845 ְמֻמּנֶה  עֹוֵמד  ַהזֶּה  ַהְמֻמּנֶה  ְוַתַחת 
ְוַהמְ  יו,  ְחּתָ ּתַ ּוְרָבבֹות  ֶאֶלף  ִנְקָרא ׁשֶ ַהזֶּה  ֻמּנֶה 

ְוֶזהּו   ָאָדם,  ֵני  ּבְ ְלַפּתֹות  עֹוֵמד  ׁשֶ ֶזהּו  ּתּו''ת.  ּפִ
  

י   .845 יָמא ַחד ְמָמָנא ַאֲחָרא, ּדִ ּוְתחֹות ַהאי ְמָמָנא, ַקּיְ
א   ּתּו''ת. ּדָ חֹוֵתיּה. ְוַהאי ְמָמָנא ִאְקֵרי ּפִ ָבן ּתְ ֶאֶלף ְוִרּבְ

ַק  ִאיהּו  ּדְ ִאיהּו הּוא  ְוַהאי  א.  ָנׁשָ ֵני  ּבְ ָאה  ְלַפּתָ יָמא  ּיְ
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ַמה   ל ּוְלַעיֵּן ּבְ ּכֵ ֹוֶרה ָעָליו ּוֵמִסית אֹותֹו ְלִהְסּתַ ׁשּ ׁשֶ
בְּ  ָצִריְך,  ּלֹא  ֶ ְוָכל  ׁשּ ִנאּוִפים.  ה  ּוְבַכּמָ ְזנּוִנים  ה  ַכּמָ

ם עֹוְמִדים ֶאצְ  ּלָ ִעּמֹו, ּכֻ לֹו ְוהֹוְלִכים ְלָפָניו, אֹוָתם ׁשֶ
ַמה   ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ֵעיָניו,  ְלָהִסית  אֹותֹו  ּוַמְכִריִחים 

ּלֹא ָצִריְך.  ֶ  ׁשּ

ָמה  ָלא ּוְלַעְייָנא ּבְ ּכְ יּה, ְוַאְסֵטי ֵליּה, ְלִאְסּתַ ֵרי ְלַגּבֵ ׁשָ ּדְ
ה ְזנּוִנין ּוְבַכמָּ  ַכּמָ ָלא ִאְצְטִריְך ּבְ ה ִנאּוִפין. ְוָכל ִאיּנּון ּדְ

יּה, ְוָאְזִלין ַק  הּו ַקְייָמן ְלַגּבֵ ּלְ יּה, ּכֻ ִעּמֵ יּה, ְוַאְכִריָחן  ּדְ ּמֵ
ָלא   ּדְ ָמה  ּבְ ָלא  ּכְ ְלִאְסּתַ ֵעינֹוי,  ְלַאְסָטָאה  ֵליּה 

 ִאְצְטִריְך. 
ֶׁשהּוא) ְוֶזהוּ  .846 ְלָכל  (ַסְרָסִרים  ַרע  ַסְרסּור 

ּדֹון  ּנִ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ֶבר  ַהּקֶ עֹוֵמד ַעל  ׁשֶ ֶזהּו  ָרעֹות,  אֹוָתן 
ַתח אֹותֹו ַהּגּוף ְוׁשֹוֵבר לֹו ֶאת ֵעיָניו, ִמׁשּ  הּוא ּפָ ּום ׁשֶ

ּלֹו.  עֹוָלם ַהזֶּה, ְוֵהם ׁשֶ הּוא ּבָ ׁשֶ  אֹוָתם ּכְ
  

ִאיּנוּ  .846 ְלָכל  א,  יׁשָ ּבִ ִסְרסּוָרא  ִאיהּו  ין, ְוַהאי  יׁשִ ּבִ ן 
ּגּוָפא,  ַההּוא  ן  ִאְתּדָ ּדְ ִזְמָנא  ּבְ ִקְבָרא  ַעל  ָקִאים  ַהאי 

ִאיהּו ָרַווח לֹון, ִגין ּדְ ַהאי   ְוָתַבר ֵליּה ֵעינֹוי. ּבְ ד ִאיהּו ּבְ ּכַ
 ָעְלָמא, ְוִדיֵליּה ִאיּנּון.

ְכֶנֶסת  .847 ּנִ ָמה, ַעד ׁשֶ ׁשָ קֹום ַהזֶּה ִנּדֹוֵנית ַהּנְ ּוַבּמָ
קֹום ים  ַלּמָ ים ְוַעְקַרּבִ ה ְנָחׁשִ ְקָרא ּבֹור, ְוַכּמָ ּנִ ַהזֶּה ׁשֶ

ַהזֹּו,  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶאת  אֹוָתּה  עֹוְקִצים  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ּבֹו  יֵׁש 
ּה ְוָדִנים אֹוָתּה.ְואֹוחֲ   ִזים ּבָ

  
ָעאָלת   .847 ּדְ ַעד  ְמָתא,  ִנׁשְ ָדָנת  ִאּתְ ֲאָתר  ּוְבַהאי 

ִאְקֵרי ּבֹור, ְוַכמָּ  ים ִאית  ְלַהאי ֲאָתר ּדְ ים ְוַעְקַרּבִ ה ְנָחׁשִ
ְלַהאי ָלּה  ַעְקֵצי  הּו  ֻכּלְ ּדְ יּה,  רס''ג  ּבֵ (דף 

ּה, ְוַדְייִנין  ע''ב) י ּבָ ְמָתא, ְוַאְחּדֵ  ָלּה.ִנׁשְ
ְטֵמָאה,  .848 ַאֶחֶרת  ַאַחת  רּוַח  יֵׁש  ִמזֶּה  ִלְפִנים 

ל ַהֵהיָכל   ִהיא ֶעְליֹוָנה ַעל ַהּכֹל. ְוזֹו עֹוֶמֶדת ַעל ּכָ ׁשֶ
ְמִגיָמ''א. הַ  ִבילֹו, ְוזֶה ִנְקָרא ּגַ ׁשְ ם נֹוְסִעים ּבִ זֶּה, ְוֻכּלָ

ִמי ה, ְוהּוא עֹוֵמד ְלָהַרע ּתָ ּנָ מֹו ׁשֹוׁשַ ד, ֶזהּו ָאדֹם ּכְ
ּה  ּבָ זֹוֶכה  ְולֹא  ָהָאָדם  ת  ִפּלַ ּתְ ְדֵחית  ּנִ ׁשֶ ּכְ ֲהֵרי  ׁשֶ

פֶ  ּתֶ ּתַ ת אֹותֹו ָאָדם, ָהרּוַח ַהזֹּו עֹוֶמֶדת ְועֹוָלה ּוִמׁשְ
ִטיָנה  ּוַמׂשְ ַהּכֹל,  ַעל  ֶעְליֹוָנה  ְטֵמָאה  רּוַח  ִעם 
דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ָהָאָדם  ֲחָטֵאי  יָרה  ּוַמְזּכִ ְלַמְעָלה, 

רּוְך הוּ  ָט''ן  (איוב א) -א, ְוִסיָמְנָך  ּבָ ָ ַויָּבֹוא ַג''ם ַהׂשּ
ם. א ּגַ ָטן, ֶאּלָ ָ תֹוָכם, ְולֹא ָכתּוב ַויָֹּבא ַהׂשּ  ּבְ

  

ִמן .848 ִמְסֲאָבא,   ְלגֹו  ַאֲחָרא  רּוָחא  ַחד  ִאית  א,  ּדָ
ל ֵהיָכָלא  יָמא ַעל ּכָ א. ְוָדא ַקּיְ ָאה ַעל ּכֹּלָ ִאיהּו ִעּלָ ּדְ

הּו ַנְט  א, ְוֻכּלְ ְמִגיָמ''א. ַהאי ּדָ ִגיֵניּה, ְוַהאי ִאְקֵרי ּגַ ֵלי ּבְ
ע''א) הּוא ָקִאים  (רמ''ו  ִאיהּו  א,  ַווְרּדָ ּכְ סּוָמָקא 

ִדיר ּתָ א  ָנׁש  ְלַאְבָאׁשָ ר  ּבַ ּדְ ְצלֹוָתא  ד  ּכַ ָהא  ּדְ  ,
רּוָחא  ַהאי  ָנׁש,  ר  ּבַ ַההּוא  ּה  ּבָ ָזֵכי  ְוָלא  ְחָיא,  ִאְתּדַ

ּתָ  ָקא ְוִאׁשְ יָמא, ְוַסּלְ ָאה ַעל ַקּיְ רּוָחא ִמְסֲאָבא ִעּלָ ף ּבְ ּתַ
ָקֵמי   ָנׁש  ַבר  ּדְ חֹובֹוי  יר  ְוַאְדּכִ א,  ְלֵעיּלָ ְוַאְסֵטי  א,  ּכֹּלָ

ה ִריְך  ּבְ א  ְוִסיָמִניךְ קּוְדׁשָ א) ּוא,  ''ם  (איוב  ּגַ בֹא  ַוּיָ
ם.  א ּגַ ָטן ֶאּלָ ָ בֹא ַהׂשּ ִתיב ַוּיָ תֹוָכם, ְוָלא ּכְ ָט''ן ּבְ ָ  ַהׂשּ

ׁשֹוְמִרים   ּוֵמָהרּוחַ  .849 ה  ּמָ ּכַ לּוִיים  ּתְ ַהזֹּו  ָהָרָעה 
ִדּבּור   אֹו  ַרע,  ִדּבּור  ּבְ ֶלֱאחֹז  ים  ֻמּנִ ּמְ ׁשֶ ֲאֵחִרים 

אָ  ּמֹוִציא  ׁשֶ ף  מֹוִציא ְמֻטּנָ ְך  ּכָ ְוַאַחר  יו,  ִמּפִ ָדם 
ים. אֹוי ָלֶהם ְואֹוי ְלַחיֵּיֶהם! ֵאּלּו ֵהם   ִדּבּוִרים ְקדֹוׁשִ

לַ  ּגֹוְרִמים  ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ָהֲאֵחִרים  ּבְ לּו  ַהּלָ ֹוְמִרים  ׁשּ
ָלֶהם  אֹוי  דֹוׁש.  ַהּקָ קֹום  ַהּמָ ֶאת  ְוִלְפּגֹם  לֹט  ִלׁשְ

עֹוָלם ַהזֶּה, ְואֹוי ָלֶהם ָלעֹולָ  ֵאּלּו  ּבָ ּום ׁשֶ א. ִמׁשּ ם ַהּבָ
ֵמא,   ַהּטָ ּבּור  ַהּדִ ֶאת  נֹוְטלֹות  ֵמאֹות  ַהּטְ ָהרּוחֹות 

ּבּור  ּדִ ְך  ּכָ ַאַחר  ָאָדם  ּמֹוִציא  ֵאּלּו   ּוְכׁשֶ ָקדֹוׁש, 
אֹותֹו   ְונֹוְטלֹות  ימֹות,  ַמְקּדִ ֵמאֹות  ַהּטְ ָהרּוחֹות 

  

ְלָיין כַּ  .849 א, ּתַ יׁשָ יִנין ַאֲחָרִנין,  ּוֵמַהאי רּוָחא ּבִ ְרּדִ ָמה ּגַ
ִטּנּוָפא  ה  ִמּלָ אֹו  א,  יׁשָ ּבִ ה  ִמּלָ ְלַאֲחָדא  ְמָמָנן  ִאיּנּון  ּדְ

ר ָנׁש ִמּפּומֵ  יק ּבַ ַאּפִ ין. ּדְ יׁשִ ין ַקּדִ יק ִמּלִ יּה, ּוְלָבַתר ַאּפִ
ין  ַגְרֵמי ְלִאּלֵ א ּדְ ֵני ָנׁשָ ין ִאיּנּון ּבְ יהֹון, ִאּלֵ ַווי לֹון, ַווי ְלַחּיֵ

א. ַווי  גַּ  יׁשָ ם ֲאָתר ַקּדִ ָטָאה, ְלִמְפּגַ ּלְ יִנין ַאֲחָרִנין ְלׁשַ ְרּדִ
גִ  ָאֵתי. ּבְ ַהאי ָעְלָמא, ַווי לֹון ְלָעְלָמא ּדְ ין לֹון ּבְ ִאּלֵ ין, ּדְ

יק  ה ִמְסֲאָבא, ְוַכד ַאּפִ רּוִחין ִמְסֲאִבין, ַנְטִלין ַהאי ִמּלָ
ימוּ  ַאְקּדִ א,  יׁשָ ַקּדִ ה  ִמּלָ ְלָבַתר  ָנׁש  ר  רּוֵחי ּבַ ין  ִאּלֵ  
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ּבוּ  ַהּדִ אֹותֹו  ֶאת  אֹות  ּוְמַטּמְ ֵמא,  ַהּטָ ּבּור  ר ַהּדִ
ׁש ּכַֹח  ׁשַ דֹוׁש, ְוָהָאָדם לֹא זֹוֶכה ּבֹו, ְוִכְבָיכֹול ּתָ ַהּקָ

ה.  ָ ֻדׁשּ  ַהּקְ
ה ִמְסֲאָבא, ּוְמָסֲאֵבי ְלַהִהיא  ִמְסֲאֵבי, ְוַנְטֵלי ַהִהיא ִמּלָ

ר   יּה ּבַ א, ְוָלא ָזֵכי ּבֵ יׁשָ ה ַקּדִ ׁש  ִמּלָ ׁשַ ָנׁש, ְוַכְבָיכֹול ּתָ
א.  יׁשָ  ֵחיָלא ַקּדִ

מֹו  .850 ְ ׁשּ ׁשֶ ֶאָחד  ְמֻמּנֶה  יֵׁש  ה  ְלֵאּלֶ ּוֵמַעל 
שׁ  ה  ְוַכּמָ ְמֻמּנֶה  ַסְפִסיִריָט''א.  ְוֶזה  חֹק,  ֹוְמֵרי 

ם   ּבּוִרים ָרִעים, ְוָכְך ּגַ ֲעֵליֶהם, ֵהם נֹוְטִלים אֹוָתם ּדִ
זּ  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ אֹוָתם  ל  ּכָ ָידֹו  נֹוְטִלים  ּבְ ָאָדם  ֹוֵרק 

ַהזֶּה   ַהְמֻמּנֶה  ָאז,  ֲהֵרי  ׁשֶ ָעָליו.  ׁשֹוֶרה  ֹרֶגז  ׁשֶ ּכְ
שֶׁ  ַהזֶּה  ָבר  ַהּדָ ֶאת  לֹוֵקַח  ָאָדם  ַסְפִסיִריָט''א  זַָּרק 

לֹוִני  ּפְ ל  ׁשֶ נֹו  ָקְרּבָ ֶזה  ְואֹוֵמר:  ְועֹוֶלה  ָרְגזֹו,  ּבְ
נּו. ּלָ ד ׁשֶ ִהְקִריב ַלּצַ  ׁשֶ

  

ַסְפִסיִריָט''א  .850 ְמָמָנא  ַחד  ִאית  ין  ֵמִאּלֵ א  ְוֵעיּלָ 
ָעַלְייהּו,  ּדְ ְוַהאי ְמָמָנא  ִנימּוִסין,  יֵני  ְרּדִ ּגַ ה  ְוַכּמָ ֵמיּה.  ׁשְ

ין ַנְטֵלי ִאיּנּון  ין ִמּלִ ל ִאּלֵ ין, ְוָהִכי ָנֵמי ַנְטֵלי ּכָ יׁשִ ין ּבִ ִמּלִ
ְר  ׁשַ רּוְגָזא  ד  ּכַ ידֹוי,  ּבִ ָנׁש  ר  ּבַ ָזִריק  ָהא ּדְ ּדְ ֲעלֹוי,  ָיא 

ָזִריק  ה, ּדְ ֵדין ַהאי ְמָמָנא ַסְפִסיִריָט''א ָנִקיט ַהאי ִמּלָ ּכְ
ָקְרבְּ  הּוא  א  ּדָ ְוָאַמר,  ְוָסִליק  רּוְגֵזיּה,  ּבְ ָנׁש  ר  ָנא ּבַ

יָלן. ָקִריב ְלִסְטָרא ּדִ ְפַלְנָיא, ּדְ  ּדִ
ד ַהיִָּמין   .851 ל ַנַחת הּוא ִמּצַ ל ַצד ׁשֶ ּכָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ד ָהַאֵחר ּומִ  ד ָהֱאמּוָנה, ְוָכל ַצד ָהֹרֶגז הּוא ֵמַהּצַ ּצַ
ָבר  ּדָ ִמיָּדֹו  זֹּוֵרק  ׁשֶ ִמי  ְוָלֵכן  ְמָאה.  ַהּטֻ ַצד  ָהָרע, 

נוֹ  ֵאּלּו  ל  ּכָ ֹרֶגז,  ְזָרק ּבְ ּנִ ׁשֶ ָבר  ּדָ אֹותֹו  ֶאת  ְטִלים 
ד,  ַהּצַ ְלאֹותֹו  ְוִנְקָרב  ְלַמְעָלה,  אֹותֹו  ּוַמֲעִלים 

לֹוִני.  ֲעבֹוַדת ַהָּקְרָּבן)( ְואֹוְמִרים: ֶזה ל ּפְ נֹו ׁשֶ  ָקְרּבָ
  

ְטָרא  .851 ִמּסִ ִאיהּו  ַנְייָחא,  ּדְ ִסְטָרא  ָכל  ּדְ ִגין  ּבְ
ְמֵהיְמ  ְטָרא ּדִ יִמיָנא, ּוִמּסִ רּוְגָזא,  ּדִ נּוָתא. ְוָכל ִסְטָרא ּדְ

ְוַעל  ִמְסֲאָבא.  ִסְטָרא  א,  יׁשָ ּבִ ַאֲחָרא  ְטָרא  ִמּסִ ִאיהּו 
אַ  א ַמאן ּדְ ין ַנְטִלין ּדָ ל ִאּלֵ רּוְגָזא, ּכָ ֵדי ִמן ְידֹוי ִמִדי ּבְ ׁשְ

א,  ְלֵעיּלָ ָלּה  ְוַסְלֵקי  ִאְזְדִריק,  ּדְ ה  ִמּלָ ְלַהאי  ָלּה 
ִסְט  ְלַההּוא  אְוִאְתְקִריב  ּדָ ְוָאְמֵרי  (ס''א פולחנא  ָרא, 

ְפַלְנָיא. דקרבנא) ָנא ּדִ  ָקְרּבְ
ְרִקיִע  .852 אֹוָתם  ָכל  ּבְ קֹוֵרא  רֹוז  ים  ְוַהּכָ

ְוָעַבד  ָזר  ַאַחר ֵאל  ָטה  ּסָ ׁשֶ ִלְפלֹוִני  ְואֹוְמִרים: אֹוי 
ִניָּה   ׁשְ ַעם  ּפַ קֹוֵרא  רֹוז  ְוַהּכָ ַאֵחר.  ְלֵאל 

ז) ְואֹוֵמר: כִּ  (הושע  ָלֶהם  ְוגֹו'.  אֹוי  ּנּו  ִמּמֶ ָנְדדּו  י 
ָיִמיָנה  ִיְסֶטה  ְולֹא  ָרָכיו  ִמּדְ ָמר  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ָהִאיׁש  ֵרי  ַאׁשְ

ֹמאָלה, ְולֹ  ּלֹא יּוַכל ּוׂשְ ה ׁשֶ ֵאר ֲעֻמּקָ תֹוְך ּבְ א ִיּפֹל ּבְ
ה.  ּנָ  ַלֲעלֹות ִמּמֶ

  

ַווי   .852 ְוָאְמֵרי,  ְרִקיִעין  ִאיּנּון  ָכל  ּבְ ָקאֵרי  ְוָכרֹוָזא 
ַאֵחר. ִלְפָלנְ  ְלֵאל  ּוָפַלח  ָזר,  ֵאל  ַתר  ּבָ ַאְסֵטי  ּדְ א  ּיָ

ְנָיָנא ְוָאַמר, י ָלֶהם אוֹ  (הושע ז) ְוָכרֹוָזא ָקאֵרי ִזְמָנא ּתִ
ַמר  ִאְסּתְ ּדְ ָנׁש,  ר  ּבַ ִאיהּו  ָאה  ַזּכָ ְוגֹו'.  י  ּנִ ִמּמֶ ָנְדדּו  י  ּכִ

ָמאָלא. ְוָלא ִיְנּפוֹ  גֹו ֵמָאְרחֹוי, ְוָלא ִיְסֵטי ִליִמיָנא ְוִלׂשְ ל ּבְ
יּה.  ָקא ִמּנֵ ָלא ָיִכיל ְלַסּלְ יָרא ֲעִמיָקא, ּדְ  ּבֵ

ִני, ַהֵהיָכל ַהזֶּה הּוא חָ  .853 ֵ ׁשּוְך יֹוֵתר  ַהֵהיָכל ַהׁשּ
ם   ֵ ַהׁשּ ֶנֶגד  ּכְ ַחת,  ׁשַ ִנְקָרא  ֶזה  ָהִראׁשֹון.  ֵמַהֵהיָכל 
ִנְקָרא  ָהִראׁשֹון  ַהֵהיָכל  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָטֵמא.  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ

נֶ  ּכְ ַחת, ּבֹור,  ְוֶזה ִנְקָרא ׁשַ ָטן.  ׂשָ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ם  ֵ ֶגד ַהׁשּ
ַקיָּ  ַהזֶּה  ֵהיָכל  ּבַ ָטֵמא.  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ם  ֵ ַהׁשּ ֶנֶגד  ִמים ּכְ

ה ְצָדִדים. לֹׁשָ ה ְפָתִחים ִלׁשְ לֹׁשָ  ׁשְ

  

יר  .853 ַיּתִ ָחׁשּוְך  ִאיהּו  א,  ּדָ ֵהיָכָלא  ְנָייָנא,  ּתִ ֵהיָכָלא 
ָמא  ַעל ֵהיָכָלא ַקְדָמָאה, ַהאי אִ  ַחת, ָלֳקֵבל ׁשְ ְקֵרי ׁשָ

ּבֹור,  ִאְקֵרי  ַקְדָמָאה  ֵהיָכָלא  ּדְ ִגין  ּבְ ָטֵמא.  ִאְקֵרי  ּדְ
ָמא ּדְ  ַחת, ָלֳקֵבל  ָלֳקֵבל ׁשְ ָטן. ְוַהאי ִאְקֵרי ׁשָ ִאְקֵרי ׂשָ

ְתִחין,  ַלת ּפִ א ַקְייִמין ּתְ ֵהיָכָלא ּדָ ִאְקֵרי ָטֵמא. ּבְ ָמא ּדְ ׁשְ
 ִלְתַלת ִסְטִרין.

ֶאָחד  ַהפֶּ  .854 ְמֻמּנֶה  עֹוֵמד  ּבֹו  ָהִראׁשֹון,  ַתח 
ים  ה ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ְמֻמּנִ מֹו ַעְסִטיִריָּ''א. ְוַכּמָ ְ ׁשּ ׁשֶ ְמָמָנא, פִּ  .854   ַחד  יָמא  ַקּיְ יּה  ּבֵ ַקְדָמָאה.  ְתָחא 

חֹוֵתיּה,  ָבן ְמָמָנן ּתְ ה ֶאֶלף ְוִרּבְ ֵמיּה. ְוַכּמָ ''א ׁשְ ַעְסִטיִרּיָ
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ִחיִתים  ׁשְ ּמַ ׁשֶ ֵאּלּו  ל  ּכָ ַעל  עֹוֵמד  ׁשֶ ְוֶזהּו  יו,  ְחּתָ ּתַ
ּמֹוִציִאים ֶזַרע  ּפְֹך ֶזַרע ַעל ָהָאֶרץ, אֹו ׁשֶ ם ִלׁשְ ְרּכָ ּדַ

ֶרךְ  ּלֹא ַכּדֶ יֵדיֶהם. ֵאּלּו  ׁשֶ ים ּבִ ַזּנִ ּמְ , אֹו ְלָכל ֵאּלּו ׁשֶ
א ַהְמֻמנֶּ  ָלל. ֶאּלָ ּכְ ִכיָנה  ׁשְ ֵני  ּפְ ּלֹא רֹוִאים  ׁשֶ ה ֵהם 

אֹותֹו ְזַמן,   ָאַמְרנּו, יֹוֵצא ּבְ ְמָאה ׁשֶ ַצד ַהּטֻ ּבְ ַהזֶּה ׁשֶ
ַעל   ִסים  ּנְ ִמְתּכַ ם  ּלָ ּכֻ ּוְרָבבֹות,  ֲאָלִפים  ֵהם  ה  ְוַכּמָ

ָאָדם,   ְוַאַחר אֹותֹו  ַהזֶּה.  עֹוָלם  ּבָ אֹותֹו  ִאים  ּוְמַטּמְ
ָמתֹו ֵמָהעֹוָלם ַהזֶּה, ַהְמֻמּנֶה הַ  יֹּוֵצאת ִנׁשְ ׁשֶ ְך ּכְ זֶּה ּכָ

ָמתֹו, ְואֹוֲחִזים   ִאים ֶאת ִנׁשְ ִעּמֹו, ְמַטּמְ ה ׁשֶ ְוָכל ֵאּלֶ
ּה, ָּבֶהם) ּבָ ְלִהּדֹון   (ְוִנְטֵמאת  אֹוָתּה  ּוַמְכִניִסים 

ֶהם.   ּבָ

ָאְרַחְייהּו,  ֵלי  ְמַחּבְ ּדִ ִאיּנּון  ל  ּכָ ַעל  יָמא  ַקּיְ ִאיהּו  ְוַהאי 
ָלא  ּדְ ַזְרָעא,  ַמְפֵקי  ּדְ אֹו  ַאְרָעא.  ַעל  ַזְרָעא  ָדא    ְלאֹוׁשָ

ִאיּנּון כְּ  ין  ִאּלֵ יַדְייהּו.  ּבִ ְמָזנּו  ּדִ ִאיּנּון  ְלָכל  אֹו  ָאְרָחא. 
ְמָמָנא  ַהאי  א  ֶאּלָ ַלל.  ּכְ א  ִכיְנּתָ ׁשְ י  ַאְנּפֵ ָחָמאן  ָלא  ּדְ
ִזְמָנא,  ַההּוא  ּבְ ָנִפיק  ַקאְמָרן,  ּדְ ִמְסֲאָבא  ִבְסַטר  ּדְ

פֵ  ּנְ הּו ִמְתּכַ ּלְ ָבן, ּכֻ ה ִאיּנּון ֶאֶלף ְוִרּבְ ר י  ְוַכּמָ ַעל ַההּוא ּבַ
ָנַפק  ד  ּכַ ּוְלָבַתר  ָעְלָמא.  ַהאי  ּבְ ֵליּה  ּוְמָסֲאֵבי  ָנׁש, 
ִאיּנּון  ְוָכל  ְמָמָנא  ַהאי  ָעְלָמא,  ֵמַהאי  יה  ִמּנֵ ָמֵתיּה  ִנׁשְ
ְוַאֲחִדין  ָמֵתיּה,  ְלִנׁשְ ֵליּה  ְמָסֲאִבין  יּה,  ִעּמֵ ּדְ

ּה, ָנא בְּ  (ואסתאבת בהו) ּבָ ּדָ  . הוּ ְוָאִעילּו ָלּה ְלִאּתְ
ל  .855 ּכָ ׁשֶ ֶזַרע רֹוַתַחת.  ְכַבת  ׁשִ ִנְקָרִאים  ה  ְוֵאּלֶ

ּום  ִמׁשּ ֶזה,  ַעל  עֹוְמִדים  ם  ּלָ ּכֻ ֵמִאים  ַהּטְ ָעִסים  ַהּכְ
יַח   ִהְרּתִ ְזַמן ׁשֶ ם עֹוְמִדים ְוׁשֹוִרים ַעל ָהָאָדם ּבִ ּלָ ּכֻ ׁשֶ
ֵהם   ְוָאז  ַהזֹּו.  ׁשּוָקה  ּתְ ּבַ אֹותֹו  ם  ְוִחּמֵ ַעְצמֹו  ֶאת 

ַהזֶַּרע  לִ נֹוטְ  אֹותֹו  ְוֶאת  ֲאָוה  ַהּתַ אֹוָתּה  ֶאת  ים 
אֹותֹו,   ְונֹוְטִלים  ּבֹו  ּוַמֲחִזיִקים  ָאֶרץ,  ּבָ ְך  ּפָ ׁשְ ּנִ ׁשֶ
ַהזֹּו   ִרית  ַהּבְ ׁשֶ ְוגֹוְרִמים  ְלַמְעָלה,  אֹותֹו  ּוַמֲעִלים 

ְמָאה. ד ְלַצד ַהּטֻ ְעּבֵ ּתַ ׁשְ  ּתִ

  

ְכַבת ֶזַרע רֹוַתחַ  .855 ין ִאְקרּון ׁשִ הּו רּוְגִזין  תְוִאּלֵ ֻכּלְ . ּדְ
ַקְייִמין  הּו  ֻכּלְ ּדְ ִגין  ּבְ א,  ּדָ ַעל  הּו  ּלְ ּכֻ ַקְייִמין  ִמְסֲאִבין 
ְרֵמיּה,  ח ּגַ ַאְרּתַ ַההּוא ִזְמָנא ּדְ ַבר ָנׁש, ּבְ ָראן ָעֵליּה ּדְ ְוׁשָ
א. ּוְכֵדין ַנְטִלין ֵליּה ְלַההּוא  א ּדָ ְוָחִמים ֵליּה ְלִתיאּוְבּתָ

וְ  א.  יאּוְבּתָ ַאְרָעא. הַ ּתִ ּבְ ד  ִאּתֹוׁשָ ּדְ ַזְרָעא  הּוא 
א, ְוָגְרמּו  יּה, ְוַנְטֵלי ֵליּה. ְוַסְלֵקי ֵליּה ְלֵעיּלָ ָקפּו ּבֵ ְוִאְתּתָ

ִמְסֲאָבא. ְסָטר  ּבִ ד  ְעּבֵ ּתַ ִיׁשְ ּדְ א  ּדָ ְבִרית  רס''ד   ּדִ (דף 
 ע''א) 

מֹו   .856 ְ ׁשּ ִני, ּבֹו עֹוֵמד ְמֻמּנֶה ַאֵחר ׁשֶ ֵ ַתח ַהׁשּ ַהּפֶ
ִחיִתים ַטְסִקי ׁשְ ּמַ ל אֹוָתם ׁשֶ ָפ''ה, ְוֶזהּו ְמֻמּנֶה ַעל ּכָ

א  ֶאּלָ ָהָאֶרץ,  ַעל  ֶזַרע  ׁשֹוְפִכים  ּלֹא  ׁשֶ ם,  ְרּכָ ּדַ
תֹוָרה   ִאּסּוֵרי  ּבְ אֹו  ְבֵהמֹות  ּבִ ֶזַרע  ֹוְפִכים  ׁשּ ׁשֶ

אֹוָתן   ּבְ ה    -ֲעָריֹות  ֲחמּוִרים,  ְוַכּמָ ַהזֶּה  ַהְמֻמּנֶה 
ִעּמ  ׁשֶ ּוְרָבבֹות  עֹוְמִדים ֲאָלִפים  ם  ּלָ ּכֻ ֹו, 

אֹותֹו) ָעָליו ְוָלדּון  אֹותֹו  מֹו   (ְלַטֵּמא  ּכְ אֹותֹו  ָלדּון 
אֹוָתם ָהֲאֵחִרים. ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ  ׁשֶ

  

ַאֲחָרא,   .856 ְמָמָנא  יָמא  ַקּיְ יּה  ּבֵ ְנָייָנא,  ּתִ ְתָחא  ּפִ
ִאיּנּון ַטְסִקי ל  ּכָ ַעל  ְמָמָנא,  ִאיהּו  ְוַהאי  ֵמיּה,  ׁשְ ָפ''ה 

ְמַחבְּ  ַאְרָעא,  ּדִ ַעל  ַזְרָעא  ֵדי  אֹוׁשְ ָלא  ּדְ ָאְרַחְייהּו,  ֵלי 
ֲחמּוִרין   ִאיסּוִרין  ּבְ אֹו  ְבִעיֵרי,  ּבִ ַזְרָעא  ֵדי  אֹוׁשְ ּדְ א  ֶאּלָ

ֶאלֶ  ה  ְוַכּמָ ְמָמָנא  ַהאי  ֲעָריֹות,  ִאיּנּון  ּבְ אֹוַרְייָתא,  ף ּדְ
הּו ַקְייֵמי ָעֵליּה, ּלְ יּה, ּכֻ ִעּמֵ ָבן ּדְ ליה   (ס''א לסאבא ְוִרּבְ

ליה) ִאיּנּון  ולמידן  ּבְ ַמר  ִאּתְ ּדְ ַמה  ּכְ ֵליּה  ָנא  ּדָ ְלִאּתְ
 ַאֲחָרִנין. 

ָידֹו,  .857 ּבֹא ּוְרֵאה, ַלְמֻמּנֶה ַהזֶּה יֵׁש ּכֹוס ַאַחת ּבְ
נא) ְוִנְקֵראת ּכֹוס (ישעיה  ְרֵעָלה  ַהּתַ ֲחָמתֹו.    ּכֹוס 

ֶהְרגּו אֹו ֶנעֶ  ּנֶ ין ׁשֶ ית ּדִ ְנׁשּו ַעל  ְוָכל אֹוָתם ֲהרּוֵגי ּבֵ
ָדִדים  ֵמַהּצְ ֶנֱעָקִרים  ם  ּלָ ּכֻ לּו,  ַהּלָ ַהֲחָטִאים 
ּוַבּכֹוס  ֶהם,  ּבָ ֵחֶלק  ָלֶהם  ְוֵאין  לּו,  ַהּלָ ֵמִאים  ַהּטְ
ּכֹוס   ּום  ִמׁשּ ְרֵעָלה,  ַהּתַ ּכֹוס  ְקֵראת  ּנִ ׁשֶ ַהזֹּאת 

ִראׁשֹוָנה.ַאֶחֶרת שֶׁ  תּו ּבָ ָ  ׁשּ

  

יֵדיהּ  .857 ּבִ ְמָמָנא  ַהאי  ֲחֵזי,  א  ֲחָדא,   ּתָ ָסא  ּכַ
נא) ְוִאְקֵרי ְוָכל   (ישעיה  ֲחָמתֹו,  ּכֹוס  ְרֵעָלה  ַהּתַ ּכֹוס 

ַעל  ִאְתֲעָנׁשּו  אֹו  ִאְתְקָטלּו,  ּדְ ין,  ּדִ ית  ּבֵ ְקטּוֵלי  ִאיּנּון 
י ֵמִאּלֵ ִאְתֲעָקרּו  הּו  ּלְ ּכֻ ין,  ִאּלֵ ִמְסֲאִבין, חֹוִבין  ִסְטִרין  ן 
הֹון, ּוְבַהאי ִאְקֵרי ּכֹוס    ְוָלא ִאית לֹון חּוָלָקא ּבְ א ּדְ ּסָ ּכַ

ַקְדִמיָתא.  תּו ּבְ ׁשָ א ַאֲחָרא ּדְ ּסָ ִגין ּכַ ְרֵעָלה, ּבְ  ַהּתַ
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ית   .858 ל ּבֵ תּו אֹוָתּה ּכֹוס ׁשֶ ּלֹא ׁשָ ְוָכל אֹוָתם ׁשֶ
ְך   ּכָ ַאַחר  ַהזֹּו,  ְרֵעָלה  ַהּתַ ִמּכֹוס  ְלֵהָעֵקר  ֵדי  ּכְ ין  ּדִ

ַהזֶּ  ָהעֹוָלם  ִמן  ָמתֹו  ִנׁשְ יֹּוֵצאת  ׁשֶ ַהזֶּה  ּכְ ַהְמֻמּנֶה  ה, 
ְוֶזהוּ  ּבֹו,  אֹוֲחִזים  ִעּמֹו  ׁשֶ ֵאּלּו  ח) ְוָכל  יֹום   (עמוס 

ר, ּוַמְר  ים  ַהּמָ ּנִ ה ִדיִנים ְמׁשֻ ּמָ ָמה ַהזֹּו ִמּכַ ׁשָ ֶוה ֶאת ַהּנְ
ה.  ה ֵמֵאּלֶ  ֵאּלֶ

  

ין,  .858 ּדִ ית  ְדּבֵ א  ּסָ ּכַ ַההּוא  תּו  ׁשָ ָלא  ּדְ ִאיּנּון  ְוָכל 
ֵמַהאי ָרא  ָנִפיק   ְלִאְתַעּקְ ד  ּכַ ְלָבַתר  ְרֵעָלה,  ַהּתַ ּכֹוס 

ָמֵתיּה ֵמַהאי ָעְלָמא, ַהאי ְמָמָנא ְוָכל ִאיּנוּ  יּה, ִנׁשְ ִעּמֵ ן ּדְ
הּוא ְוָדא  יּה  ּבֵ ח) ֲאִחיָדן  ָלּה  (עמוס  י  ְוַרּוֵ ר,  ַהּמָ יֹום 

ין.  ין ֵמִאּלֵ ְנָיין ִאּלֵ יִנין ְמׁשַ ה ּדִ ּמָ ְמָתא, ִמּכַ  ְלַהאי ִנׁשְ
ֵהיכָ  .859 ֵאּלּו  ּבַ ׁשֶ ַאַחת,  רּוַח  עֹוֶמֶדת  ַהזֶּה  ל 

ֵמהָ  ִניֲאִציִריֵא''ל.  ְוֶזהּו  יָה,  ְחּתֶ ּתַ ים  רּוַח  ְמֻמּנִ
ּנֹוְפלֹות  לֹׁש ִטּפֹות ָמרֹות ׁשֶ ַהֲחָזָקה ַהזֹּו יֹוְצאֹות ׁשָ
ָחָצ''ץ,  ִנְקֵראת  ַאַחת  ַהזֹּו.  ְרֵעָלה  ַהּתַ ּכֹוס  ְלתֹוְך 

וְ  ֶות,  ַהּמָ ַמר  ִנְקֵראת  ִנְקֵראת ְוַאַחת  ַאַחת 
ַע''ת. ַאַחר   קּוּבַ ַהּזֹו  ַלּכֹוס  ִמְתַּכְּנִסים  (ְוֻכָּלם 

לֹׁש ַהטִּ  ָּכ�) ְך ֵמַהּכֹוס  ּוׁשְ לּו נֹוְפלֹות ַאַחר ּכָ ּפֹות ַהּלָ
ִטּפֹות) ַהזֹּאת ָׁש�ׁש  אֹוָתּה   (ְּבאֹוָתּה) (יֹוְצאֹות  ׁשֶ

ֲארּוהָ  ּבֵ מֹו ׁשֶ ֵני ָאָדם, ּכְ הֹוֶרֶגת ּבְ  .ֶחֶרב ׁשֶ

  

ְמָמָנן  .859 ין  ִאּלֵ ּדְ רּוָחא,  ַחד  יָמא  ַקּיְ א,  ּדָ ֵהיָכָלא  ּבְ
חֹוֵתיּה, ְוָדא הּוא ִני יָפא, ּתְ ּקִ ֲאִציִריֵא''ל. ֵמַהאי רּוָחא ּתַ

ַהאי ּבְ ַנְפֵלי  ּדְ ְמִריָרן,  ין,  ִטיּפִ ַלת  ּתְ (רמ''ו  ַנְפֵקי 
ְרֵעָלה. ַחד ִאְקֵרי ָחָצ''ץ. ְוַחד, ִאְקֵר  ע''ב) י ַמר ּכֹוס ַהּתַ

ַע''ת, (ד''א וכלהו מתכנשי להאי   ַהָמֶות ְוַחד ִאְקֵרי קּוּבַ
לבתר) ִט  כוס  ַלת  ּתְ ין  ֵמַהאי ְוִאּלֵ ְלָבַתר  ָנְפלּו  ין  יּפִ

א  (ס''א בההיא) (נפקו תלתטיפין) ּכֹוס, ַהִהיא ַחְרּבָ ּדְ
אּוְקמּוָה.  ָמה ּדְ א, ּכְ ֵני ָנׁשָ ָקְטָלא ּבְ  ּדְ

י .860 ִליׁשִ ְ ַהׁשּ ַתח  ֶאָחד ַהּפֶ ְמֻמּנֶה  עֹוֵמד  ּבֹו   ,
אֹוָתם   ל  ּכָ ַעל  ְמֻמּנֶה  ְוֶזה  יֵא''ל,  ְסַנְגּדִ מֹו  ְ ׁשּ ׁשֶ

כְ  ּמַ ה ַאֶחֶרת, ׁשֶ ָ ִאׁשּ ִרית ַהּקֶֹדׁש ַהזֹּו ּבְ ִניִסים ֶאת ּבְ
ֵאּלּו  ְוָכל  ֵנָכר.  ֵאל  ל  ׁשֶ ד  ַהּצַ ֵמאֹותֹו  ִהיא  ׁשֶ

בְּ  ִרים  ּקְ ּוְמׁשַ ֶזה  ּבָ ם  ְרּכָ ּדַ ִחיִתים  ׁשְ ּמַ ִרית ׁשֶ ּבְ אֹות 
ִעּמֹו,  ׁשֶ ים  ַהְמֻמּנִ אֹוָתם  ְוָכל  ַהזֶּה  ַהְמֻמּנֶה  קֶֹדׁש, 

ִרי ְמַציְּ ם  ּלָ ים ּכֻ ָנׁשִ אֹוָתם  ל  ׁשֶ ִציּּוִרים  תֹוָכם  ּבְ ם 
ם   ְוֻכּלָ קֶֹדׁש,  ִרית  ּבְ אֹותֹו  ָבֶהן  ְטָמא  ּנִ ׁשֶ ְטֵמאֹות 

ַהזֶּה ָהעֹוָלם  ִמן  ָאָדם  יֹּוֵצא  ׁשֶ ּכְ ְלָפָניו  ,  ְרׁשּוִמים 
ְך ְלאֹוָתּה רּוַח. ִאים אֹותֹו ַאַחר ּכָ  ּוְמַטּמְ

  

ימָ  .860 ַקּיְ יּה  ּבֵ ִליָתָאה,  ּתְ ְתָחא  ַחד ּפִ ְמָמָנא  א 
ִאיּנּון  ל  ּכָ ַעל  ְמָמָנא,  ִאיהּו  ְוַהאי  ֵמיּה,  ׁשְ יֵא''ל  ּדִ ַסְנּגַ
ִאיהּו  ּדְ ַאֲחָרא,  ִאיְנּתּו  ּבְ א,  יׁשָ ַקּדִ ִרית  ּבְ ַהאי  ַעְייֵלי  ּדְ

ֵלי  ֵמַההּוא   ְמַחּבְ ּדִ ִאיּנּון  ְוָכל  ֵנָכר.  ֵאל  ּדְ ִסְטָרא 
ַקיָּ  ָאת  ּבְ ְקֵרי  ּוְמׁשַ ָדא,  ּבְ ַהאי ָאְרַחְייהּו  א,  יׁשָ ַקּדִ יָמא 

יֵרי  ְמַצּיְ הּו  ּלְ ּכֻ יּה,  ִעּמֵ ּדְ ְמָמָנן  ִאיּנּון  ְוָכל  ְמָמָנא, 
אָ  ִאְסּתְ ין ִמְסֲאִבין, ּדְ ִאיּנּון ָנׁשִ ַגַווְייהּו, ִצּיּוִרין ּדְ הּו ּבְ ב ּבְ

ד   ּכַ יּה,  ַקּמֵ ימּו  ִאְתְרׁשִ הּו  ְוֻכּלְ א,  יׁשָ ַקּדִ יָמא  ַקּיְ ַההּוא 
ָנׁש  ר  ּבַ ְלָבַתר   ָנִפיק  ֵליּה  ּוְמָסֲאֵבי  ָעְלָמא,  ֵמַהאי 
 ְלַההּוא רּוָחא.

ִפים  .861 ׁשָ ַהּכְ סֹודֹות  ל  ּכָ לּוִיים  ּתְ ַהזֶּה  ּוַבֵהיָכל 
ְזמַ  יַע  ַיּגִ ֶטֶרם  ָאָדם  ֵני  ּבְ ִפים ַלֲהֹרג  ׁשָ ַהּכְ ְוָכל  ם,  ּנָ

ֵפיֶהם  ִכׁשְ ִפים ּבְ ְ ַכׁשּ ּמְ ֵני ָאָדם, אֹוָתם ׁשֶ ִריִכים ּבְ ּצְ ׁשֶ
ָפיו, ְלהִ  ְכׁשָ ף ּבִ ֵ ְלָעם ְמַכׁשּ ָהָיה ּבִ מֹו ׁשֶ ֵמא ָבֶהם, ּכְ ּטָ

ַפְך   ָ ׁשּ ׁשֶ רֹוַתַחת  ֶזַרע  ֻטְמַאת  ּבְ ַהְתָחָלה  ּבַ ְוִנְטָמא 
ִנּדוֹ  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ֵהמֹות,  ּבְ ְכַבת  ּבַ ׁשִ אֹוָתּה  ּבְ זֶה,  ּבָ ן 

ן ַהֵהיָכל ַהזֶּה ִנְקָרא   ָאַמְרנּו. ְוַעל ּכֵ ֶזַרע רֹוַתַחת ׁשֶ
ַחת ָטֵמא.   ׁשַ

  

ְלָקְטָלא  .861 ין,  ָחָרׁשִ ּדְ ָרֵזי  ל  ּכָ ְלָיין  ּתַ א,  ּדָ ְוֵהיָכָלא 
ין  ַחְרׁשִ הּו  ְוֻכּלְ ִזְמַנְייהּו,  ִיְמֵטי  ָלא  ַעד  א  ָנׁשָ ֵני  ּבְ

ִאְצְטִריכ ְייהּו ּדְ ַחְרׁשַ י  ָחְרׁשֵ ּדְ ִאיּנּון  א.  ָנׁשָ ֵני  ּבְ ּו 
ַחְר  ְלָעם, ָחָרׁש ּבְ ֲהָוה ּבִ גֹון ּדְ הּו, ּכְ ֲאָבא ּבְ ׁשֹוי, ְלִאְסּתַ

רֹוַתַחת   ַזְרָעא  ּדְ ְמָסֲאבּו  ּבִ ַקְדִמיָתא  ּבְ ַאב  ְוִאְסּתְ
ַההּוא  ּבְ ן,  ּדָ ִאּתְ יּה  ּבֵ א,  ּדָ ּוְבִגין  ְבִעיֵרי,  ּבִ ֵדי  ַאׁשְ ּדְ

כְ  א, ַהאי ֵהיָכָלא  ׁשִ ַקאְמָרן. ְוַעל ּדָ ַבת ֶזַרע רֹוַתַחת ּדְ
ַחת ָטֵמא.   ִאְקֵרי, ׁשָ
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ַחת    ּוַבֵהיָכל ַהזֶּה יֵׁש רּוחַ  .862 ה ּתַ ֻמּנָ ּמְ ַאֶחֶרת ׁשֶ
ה   ַמְעָלה, ְוזֹו ִנְקֵראת ַסְרַטיָּ''א, ְוַכּמָ ּלְ אֹוָתּה רּוַח ׁשֶ

ם עוֹ  יָה. ְוֻכּלָ ְחּתֶ ְמִדים ַעל אֹותֹו  ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ּתַ
ֲחלֹום ִמּתֹוְך  ל ָהָאָדם ּבַ יֹּוֵצא ִעם ָהרּוַח ׁשֶ ָבר ׁשֶ ַהּדָ

מֵ  דֹוׁש. ָהרּוַח ַהּטְ ד ַהּקָ ֹוְמִרים  ַהּצַ ָאה ְוָכל אֹוָתם ַהׁשּ
ָבר ַהזֶּה,  ִרים ִעם ַהּדָ ם יֹוְצִאים ּוִמְתַחּבְ ּלָ ּה, ּכֻ ִעּמָ ׁשֶ

כְּ  ִעּמֹו  ּוִמְתָעְרִבים  ּבֹו  אֹותֹו ְויֹוְרִדים  ְלַהְכִחיׁש  ֵדי 
ֲאֵחִרים,   ָבִרים  ּדְ ָלָאָדם  לֹו  ּומֹוִדיִעים  ה,  ּנָ ִמּמֶ

ַבר ֱאמֶ  ָבִרים ּכֹוְזִבים, ִעם ּדְ  ת. ּדְ

  

ְמָמָנא  .862 י  ּדִ ַאֲחָרא,  רּוָחא  ִאית  ֵהיָכָלא,  ּוְבַהאי 
ַסְרַטָי''א,  ִאְקֵרי  ְוַהאי  א,  ְלֵעיּלָ ּדִ רּוָחא  ַההּוא  חֹות  ּתְ

ה ֶאלֶ  חֹוֵתיּה.ְוַכּמָ ָבן ּתְ הּו ַקְייֵמי  (ק''ל ע''א) ף ְוִרּבְ ְוֻכּלְ
ָנׁש  ר  ּבַ ּדְ רּוָחא  ֲהֵדי  ּבַ ָנִפיק  ּדְ ה,  ִמּלָ ַהִהיא    ַעל 
ִמְסֲאָבא,  רּוָחא  ַהאי  א.  יׁשָ ַקּדִ ִסְטָרא  ִמּגֹו  ֶחְלָמא,  ּבְ
ָראן   ּוִמְתַחּבְ ַנְפֵקי  הּו  ּלְ ּכֻ יּה,  ִעּמֵ ּדְ יִנין  ְרּדִ ּגַ ִאיּנּון  ְוָכל 

ִגין  בְּ  ּבְ ֲהָדּה,  ּבַ ּוִמְתָעְרֵבי  ּה,  ּבָ י  ְוַנְחּתֵ ה,  ִמּלָ ַהִהיא 
לְ  ֵליּה  ְואֹוְדִעין  יּה,  ִמּנֵ ָלּה  א  ין ְלַאְכֲחׁשָ ִמּלִ ָנׁש  ר  ּבַ
ְקׁשֹוט.  ה ּדִ ִמּלָ ִדיִבין, ּבְ  ַאֲחָרִנין, ִמיִלין ּכְ

ָזב   .863 ַהּכָ ֶרְך  ּדֶ ְך  ּכָ לֹוֵקַח    -ׁשֶ לֹא  ִאְלָמֵלא  ׁשֶ
אֱ  ַבר  אן ּדְ ּכָ ַאף  ָזבֹו.  ּכְ ר ֶאת  ְלַסּדֵ ָיכֹול  לֹא  ֶמת, 

ים  ּוַמְכִחיׁשִ ֱאֶמת  ִדְבֵרי  ּבְ עֹוְרִרים  ּמְ ׁשֶ יָון  ּכֵ ֵאּלּו, 
ֵדי ְלַהֲעִמיד  אוֹ  ַבר ֱאֶמת ּכְ ּנּו, מֹוִדיִעים לֹו ּדְ תֹו ִמּמֶ

ל אֹוָתם ּכָ ִטים  ְ ׁשּ ִמְתּפַ ְך  ּכָ ַאַחר  ָזבֹו.  ּכְ (אֹותֹו   ֶאת 
ִמְתַּפּׁשֵ  ְּבאֹוָתם)ַהָּדָבר  ה  ט  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ְחּתֹוִנים  ַהּתַ

ּומֹוִדיִעים  ִמים,  ִמְתַקיְּ ְולֹא  ִקיּּום,  ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ
ע ּבָ ָבִרים  ְצָדִדיםּדְ ה  ְלַכּמָ ֶׁשְּלַמָּטה   ֹוָלם  ֵאּלּו  (ְוָכל 

ה   ִּבְדָרגֹות ֶׁשִּמְתָּפְרדֹות ַלחּוץ ְלַכָּמה ְצָדִדים) ּוְלַכּמָ
 ִמיִנים.

  

ַכךָ  .863 ה ּדְ ִאְלָמֵלא ָלא ָנִטיל ִמּלָ ְכִדיָבא, ּדְ  ָאְרחֹוי ּדִ
ִדיבֹוי. אּוף ָהָכא ִאלֵּ  ּכְ ָנא  ְלַתּקְ ָיִכיל  ְקׁשֹוט, ָלא  ין, ּדִ

יּה,  ִמּנֵ לֹון  י  ּוַמְכִחיׁשֵ ְקׁשֹוט,  י  ִמּלֵ ּבְ ִמְתָעֵרי  ּדְ יָון  ּכֵ
ִדיבֹוי.   ּכְ יָמא  ְלַקּיְ ִגין  ּבְ ְקׁשֹוט,  ּדִ ה  ִמּלָ ֵליּה  מֹוָדֵעי 

אינון) ְלָבַתר כל  ההיא   (מתפשטי  מתפשטא  (ס''א 
באינון) ְוָלא  מלה,  ִקיּוָמא.  לֹון  ֵלית  ּדְ א,  ְלַתּתָ ֵאי  ּתָ ּתַ

י ה ִסְטִריןִמְתַקּיְ ָעְלָמא, ְלַכּמָ (ד''א  ֵמי, ְואֹוְדֵעי ִמיִלין ּבְ
וכל הני אינון לתתא בדרגין דמתפרשאן לבר בכמה  

ה ַזְייִנין.  סטרין)  ְלַכּמָ
רּוחֹות ֵמהַ  .864 י  ּתֵ ׁשְ יֹוְצאֹות  ַהזֶּה  ֵהיָכל 

ים,  כֹות ִלְפָעִמים ִלְגָבִרים ְוִלְפָעִמים ְלָנׁשִ ְתַהּפְ ּמִ ׁשֶ
ֲאִויר, ְוצֹוֲחִקים ְוֵאּלּו הוֹ  עֹוָלם ּבָ ְלִכים ּוְמׁשֹוְטִטים ּבָ

מֹו  ּכְ ָבִרים  ַלּגְ ְוִנְרִאים  ַהֲחלֹום,  תֹוְך  ּבְ ים  ֲאָנׁשִ ִעם 
ַמְר  ים ָיפֹות ּבְ ׁשּוַקת  ָנׁשִ ֵאה ַהֲחלֹום, ְונֹוְטִלים ֶאת ּתְ

ְגָבִרים, ְוֵאּלּו   ים ֵהם ִנְרִאים ּכִ ׁשִ ְך ַלּנָ ָהָאָדם. ַאף ּכָ
ּנֱֶאַמר ִנְקָראוֹ  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוֶנַגע,  ָרָעה  (תהלים   ת 

ִיְקַרב  צא) לֹא  ְוֶנַגע  ָרָעה  ֵאֶליָך  ְתֻאּנֶה  לֹא 
ָאֳהֶלָך.   ּבְ

  

ָנְפִקין   .864 א,  ּדָ ָכאן,  ֵמֵהיָכָלא  ִמְתַהּפְ ּדְ רּוִחין,  ֵרין  ּתְ
ָטאן  ְוׁשָ ָאְזִלין  ין  ְוִאּלֵ ין,  ָנׁשִ ְלִזְמִנין  ּגּוְבִרין,  ְלִזְמִנין 

ָעְלמָ  ֶחְלָמא, ּבְ גֹו  ּבְ א  ָנׁשָ ְבֵני  ּבִ ְוַחְייָכאן  ֲאִויָרא,  ּבַ א 
ֶחְלָמא,  ּדְ ֵחיזּו  ּבְ ִפיָרן  ׁשְ ין  ָנׁשִ ּכְ ְלגּוְבִרין,  לֹון  ְוִאְתָחזּון 

ִאְתָחזּון  ְוַנְטלֵ  ין,  ְלָנׁשִ ָהִכי  אּוף  ָנׁש.  ַבר  ּדְ א  יאּוְבּתָ ּתִ י 
מָ  ּכְ ְוְנַגע,  ָרָעה  ִאְקרּון  ין  ְוִאּלֵ גּוְבִרין,  ְדַאּתְ  ּכְ ה 

צא) ָאֵמר לֹא   (תהלים  ְוֶנַגע  ָרָעה  ֵאֶליָך  ה  ְתאּוּנֶ לא 
ָאֳהֶלָך.  ִיְקַרב ּבְ

ְלַמטָּ  .865 ְחּתֹונֹות  ּתַ רּוחֹות  ִנְקָראֹות  ה,  ְוֵאּלּו 
ּנֹוְסעֹות  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ָהֵאׁש.  ְלֶהֶבת  ׁשַ ִמּתֹוְך  יֹּוְצאֹות  ׁשֶ
ַהזֶּה,  ַהֵהיָכל  תֹוְך  ּבְ ׁשֶ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ לּו  ַהּלָ ָהרּוחֹות 
עֹוָלם,   ְלֲהבֹות ֵאׁש, ְוֵאּלּו ָטסֹות ּבָ י ׁשַ ּתֵ יֹוְצאֹות ׁשְ

ָאַמְרנּו, ְוַהּכֹל  ְוֵאּלּו ַנֲעׂשוּ  ִפי ׁשֶ י רּוחֹות ּכְ ּתֵ ַצד  ׁשְ ּבְ
ְמָנִעים  ּנִ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ֵרי  ַאׁשְ ַהזֶּה.  ְמָאה  ַהּטֻ

  

ּתָ  .865 ּתַ רּוֵחי  ִאְקרּון  ין  ִמּגֹו ְוִאּלֵ ַנְפֵקי  ּדְ א.  ְלַתּתָ ֵאי 
ּדְ  ְלהֹוָבא  א, ׁשַ ְלֵעיּלָ ּדִ רּוִחין  ין  ִאּלֵ ַנְטִלין  ַכד  ּדְ א.  ָ ֶאׁשּ

ין  א, ְוִאּלֵ ָ ֶאׁשּ ְלהֹוֵבי ּדְ ֵרי ׁשַ א, ַנְפקּו ּתְ גֹו ֵהיָכָלא ּדָ י ּבְ ּדִ
ְדָקא   ּכַ רּוִחין  ֵרין  ּתְ ין  ִאּלֵ ְוִאְתָעִבידּו  ָעְלָמא,  ּבְ ָטָסאן 

אִ ַאָמָרן,   ִאין  ַזּכָ ִמְסֲאָבא.  א  ּדָ ִסְטָרא  ּבְ א  יּנּון ְוכֹּלָ
ְייהּו.  ִמּנַ ָמרּו  ְוִאְסּתְ ין  ִאּלֵ ְטִרין  ִמּסִ ִאְתָמְנָען  ּדְ יא  יַקּיָ ַצּדִ
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ֶזה   ְוַעל  ֵמֶהם,  ָמִרים  ְוִנׁשְ לּו  ַהּלָ ָדִדים  ֵמַהּצְ
תּוב, ה ָזָרה ְוגֹו'.  (משלי ז) ּכָ ָ ָמְרָך ֵמִאׁשּ  ִלׁשְ

ע''ב) ְוַעל רס''ד  ִתיב, (דף  ּכְ א  ז) ּדָ ָמְרָך   (משלי  ִלׁשְ
ה ָזָרה ְוגֹו'. ָ  ֵמִאׁשּ

ַהזֶּ  .866 ַהֵהיָכל  י.  ִליׁשִ ְ ַהׁשּ ֵהיָכל ַהֵהיָכל  הּוא  ה 
ָלל, ְוהּוא ָאֵפל יֹוֵתר  ָאֵפל ְוָחׁשּוְך, ְוֵאין ּבֹו אוֹ  ר ּכְ

ם   ֵ ַהׁשּ ֶנֶגד  ּכְ ּדּוָמ''ה,  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ְוֶזהּו  ֵמָהִראׁשֹוִנים. 
ָעה   ַאְרּבָ ַקיִָּמים  ַהזֶּה  ֵהיָכל  ּבַ ׂשֹוֵנ''א.  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ

זֶ  ַצד  ּבְ ְוֶאָחד  ֶזה,  ַצד  ּבְ ַקיָּם  ֶאָחד  ְוֵכן ְפָתִחים.  ה, 
ָדִדים.  ַעת ַהּצְ ַאְרּבַ  ּבְ

  

ֵהיָכָלא ֵהיכָ  .866 ִאיהּו  א,  ּדָ ֵהיָכָלא  ִליָתָאה.  ּתְ ָלא 
ָאִפיל  ְוִאיהּו  ַלל,  ּכְ ְנהֹוָרא  יּה  ּבֵ ְוֵלית  יְך,  ְוָחׁשִ ָאִפיל  ּדְ
ָלֳקֵבל   ּדּוָמ''ה,  ִאְקֵרי  ּדְ ִאיהּו  ְוַהאי  ַקְדָמֵאי.  ִמן  יר  ַיּתִ

ׂשֹונֵ  ִאְקֵרי  ּדְ ָמא  ע  ׁשְ ַאְרּבַ ַקְייֵמי  א  ּדָ ֵהיָכָלא  ּבְ ''א. 
ְתחִ  א, ְוֵכן ּפִ א, ְוַחד ְלִסְטָרא ּדָ יָמא ְלִסְטָרא ּדָ ין, ַחד ַקּיְ

ע ִסְטִרין.   ְלַאְרּבַ
ַתח ָהִראׁשֹון ַהזֶּה,   .867 ְמֻמּנֶה ֶאָחד עֹוֵמד ַעל ַהּפֶ

ל  ל ָהֹרֶגז ׁשֶ ֶקף ׁשֶ אֹותֹו ַהּתֹ ּבְ ַהזֶּה עֹוֵמד  ְוַהְמֻמּנֶה 
ַהְמֻמנֶּ  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֹוֶרה  ין  ּדִ ׁשֶ ּכְ ַהזֶּה  ָהעֹוָלם.  ה 

אֹוָתם   יַח  ּוַמּנִ ַזִין  ֵלי  ּכְ נֹוֵטל  ַהזֶּה  ַתח  ּפֶ ּבַ ֹוֶרה  ׁשּ ׁשֶ
שַׁ  אֹוָתם  ֶנֶסתּבְ ַהּכְ ית  ּבֵ ָאָדם) ֲעֵרי  ְּבֵני  ְוֶזה (ֶׁשל   ,

ָהעֹוָלם,   ל  ׁשֶ לֹון  ָ ׁשּ ַהּכִ ְוֶזהּו  ָסָקפֹוְרַטיָּ''א,  ִנְקָרא 
תּוב, ֲאֵפלָ  (שם ד) ְוַעל ֶזה ּכָ ִעים ּכָ ֶרְך ְרׁשָ ה לֹא ּדֶ

לּו. ׁשֵ ה ִיּכָ ּמֶ (ַהְמֻמֶּנה ַהֶּזה עֹוֵמד ַעל ָּפָרַׁשת   ָיְדעּו ּבַ
ִלְר  ין   אֹות)ְּדָרִכים  ְוַהּדִ ׁשֹוֵלט  הּוא  ׁשֶ ְזַמן  אֹותֹו  ּבְ

הֹוֵלְך  ׁשֶ ִמי  ּבְ ִלְראֹות  עֹוֵמד  הּוא  עֹוָלם,  ּבָ רּוי  ׁשָ
ְלַהזִּ  ָיכֹול  ּפֹוֵגׁש אֹותֹו,  ְוִאם הּוא  ּוק,  ׁשּ ּבַ יק  ְיִחיִדי 

 לֹו ּוְלָהַרע ֶאת ַמזָּלֹו. 

  

ְתָחא ַקְדָמָאה .867 יָמא ַעל ַהאי ּפִ , ְוַהאי ַחד ְמָמָנא ַקּיְ
ד   ּכַ ָעְלָמא.  ּדְ רּוְגָזא  ּדְ ִקיפּו  ּתַ ַההּוא  ּבְ יָמא  ַקּיְ ְמָמָנא 
ְתָחא,  ַהאי ּפִ ֵרי ּבְ ׁשָ ָעְלָמא, ַהאי ְמָמָנא ּדְ ְרָיא ּבְ יָנא ׁשַ ּדִ

אָנִטיל ַזְייִנין, ְואָ  ּתָ ִניׁשְ ֵבי ּכְ ְרִעין ּדְ (דבני  ַנח לֹון ְלִאיּנּון ּתַ
ָסָקפֹוְרטַ נשא)  ִאְקֵרי  ְוַהאי  לֹוָנא ,  ׁשְ ּכִ הּוא  ְוָדא  ''א  ּיָ

ִתיב ּכְ א  ּדָ ְוַעל  ָעְלָמא,  ד) ּדְ ִעים   (משלי  ְרׁשָ ֶרְך  ּדֶ
לּו, ׁשֵ ה ִיּכָ ּמֶ ֲאֵפָלה לא ָיְדעּו ּבַ (האי ממנא קיימא על  ּכָ

למחמ ארחין  יט,  י)פרשת  ּלִ ׁשַ ִאיהּו  ּדְ ִזְמָנא  ַההּוא  ּבְ
יָמא   ַקּיְ ִאיהּו  ָעְלָמא,  ּבְ יָנא  ּדִ ְרָיא  ַמאן ְוׁשַ ּבְ ְלֵמחֵמי 

ֲהֵדיּה, ָיִכיל   ׁשּוָקא, ְוִאי הּוא ִאְעַרע ּבַ ָאִזיל ְיִחיָדאי ּבְ ּדְ
ֵליּה.  ְלַנְזָקא ֵליּה, ּוְלַאְתַרע ַמּזָ

ּבֹו עֹוֵמד מְ  .868 ִני,  ֵ ַהׁשּ ַתח  ֻמּנֶה ַאֵחר ֶאָחד, ַהּפֶ
יֵא''ל.  ְסַנְגּדִ ְוֶזהּו  ִדין,  ְתֵקי  ּפִ ִלּטֹל  עֹוֵמד  ׁשֶ ְוֶזהּו 

עֹוְמִדים ְוַת  ֹוְלִטים, ׁשֶ ׁשּ ׁשֶ מֹו ׁשֹוְמֵרי חֹק  ּכְ ַחת ָידֹו 
ַתח ַהזֶּה. ּפֶ ין, ְוֶזה עֹוֵמד ּבַ ְתֵקי ַהּדִ ל אֹוָתם ּפִ    ְלַקּבֵ

יּה ַקיְּ  .868 ְנָייָנא, ּבֵ ְתָחא ּתִ יָמא ַחד ְמָמָנא ַאֲחִריָנא, ּפִ
ִאיהּו  ְוָדא  ִדיָנא,  ּדְ ְתִקין  ּפִ ְלַנְטָלא  יָמא  ַקּיְ ִאיהּו  ְוָדא 
ִנמּוִסין,  יֵני  ְרּדִ ּגַ ָמה  ּכַ ְיֵדיּה,  ּוְתחֹות  ִדיֵא''ל.  ַסְנּגַ

ְתִקין ּדְ  ָלא ִאיּנּון ּפִ ַקְייִמין ְלַקּבְ ְלָטאן, ּדְ ׁשַ ִדיָנא, ְוַהאי ּדְ
ְת  יָמא ַעל ּפִ א. ַקּיְ  ָחא ּדָ

ַתח  .869 ּפֶ ּבַ עֹוֵמד  ֶזה  ין,  ּדִ ל  ׁשֶ ֶתק  ּפֶ ּנֹוֵטל  ּוְכׁשֶ
ַהֲחׁשּוִכים   ָתִחים  ַהּפְ ְלאֹוָתם  ה  ְלַמּטָ ְויֹוֵרד  ַהזֶּה, 
ְוֶאָחד  ַחת,  ׁשַ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ְלאֹותֹו  ֶאָחד  ה.  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ

ֵהם ְקָרא ּבֹור, ׁשֶ ּנִ ה ֶאֶלף   ְלאֹותֹו ׁשֶ ּמָ ם ּכַ ה, ְוׁשָ ְלַמּטָ
ין,  וּ  ּדִ ַלֲעׂשֹות  עֹוָלם  ּבָ ֹוְלִטים  ׁשּ ׁשֶ ים  ְמֻמּנִ ְרָבבֹות 

ֶתק.  אֹותֹו ַהּפֶ ין ּבְ ָלם ַהּדִ  ְוִנׁשְ

  

ְתָחא  .869 יָמא ַעל ּפִ ִדיָנא, ַהאי ַקּיְ ְתָקא ּדְ ְוַכד ָנִטיל ּפִ
ֲחׁשֹוכָ  ְתִחין  ּפִ ְלִאיּנּון  א,  ְלַתּתָ ְוָנִחית  א,  א.  ּדָ ְלַתּתָ ּדִ אן 

אִ  ִאְקֵרי ּבֹור, ַחד ְלַההּוא ּדְ ַחת. ְוַחד ְלַההּוא ּדְ ְקֵרי ׁשָ
ָבן, ְמָמָנן  ה ִרּבְ ָמה ֶאֶלף, ְוַכּמָ ן, ּכַ א. ְוַתּמָ ִאיּנּון ְלַתּתָ ּדְ
יָנא   ּדִ ִלים  ּתְ ְוִאׁשְ יָנא,  ּדִ ד  ְלֶמְעּבַ ָעְלָמא  ּבְ ְלֵטי  ׁשַ ּדְ

ְתָקא.  ַההּוא ּפִ  ּבְ
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הַ  .870 ַתח  יֵשׁ ַהּפֶ ַהזֶּה  ַתח  ּפֶ ּבַ י.  ִליׁשִ ְ ְמֻמּנֶה  ׁשּ  
ל אֹוָתם  עֹוֵמד ַעל ּכָ ְריֹו''ן, ְוֶזהּו ׁשֶ מֹו ַאְנּגַ ְ ׁשּ ַאֵחר ׁשֶ
ָהֲעָצמֹות,  ְוֵאׁש  ְוִחְלחּוִלים  ּוַמְכאֹוִבים  ַמֲחלֹות 
ּוְרָבבֹות   ֶאֶלף  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ יֹוְצִאים  ּנּו  ִמּמֶ ֲהֵרי  ׁשֶ

ִעּמֹו ַעל ים  ֻמּנִ ּמְ ּוַמְכאֹוִבי  ׁשֶ ַמֲחלֹות  ל אֹוָתם  ם,  ּכָ
ֵאר.  ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ  ּכְ

  

ְמָמָנא  .870 ִאית  ְתָחא,  ּפִ ַהאי  ּבְ ִליָתָאה.  ּתְ ְתָחא  ּפִ
ל ִאיּנּון  יָמא, ַעל ּכָ ֵמיּה ְוָדא ִאיהּו ַקּיְ ַריֹו''ן ׁשְ ַאֲחָרא, ַאְנּגְ

ַגְרֵמי.   א ּדְ ָ יּה ַמְרִעין ּוַמְכאֹוִבין, ְוִחְלחּוִלין ְוֶאׁשּ ָהא ִמּנֵ ּדְ
ָמה ְוכַ  ל ַנְפֵקי ּכַ יּה, ַעל ּכָ ְמָמָנן ִעּמֵ ָבן ּדִ ה ֶאֶלף ְוִרּבְ ּמָ

ַמר.  ִאּתְ ָמה ּדְ  ִאיּנּון ַמְרִעין ּוַמְכאֹוִבין ּכְ
ַאַחת   .871 רּוַח  ִהיא  אן  ּכָ ָהְרִביִעי.  ַתח  ַהּפֶ

ָר''ה. ְוֶזה  ָבָנה, ְוִנְקֵראת ַאְסּכָ ִמעּוט ַהּלְ ְבְרָאה ּבְ ּנִ ׁשֶ
ַהּתינֹוקֹות,   ֲהִריַגת  ַעל  ָלֶהם עֹוֵמד  ִנְרֵאית  ְוזֹו 

הֹוֶרֶגת אֹוָתם, ְוִנְדֵמית ָלֶהם  ֶהם ַעד ׁשֶ ְוצֹוֶחֶקת ִעּמָ
ְוצֹוֶחֶקת   אֹוָתם  ּוֵמיִניָקה  ינֹוק,  ַהּתִ ֵאם  ה  ָ ִאׁשּ ּכְ

ֶהם, ְואֹוֶחֶזת אֹוָתם ְוהֹוֶרֶגת אֹוָתם.  ִעּמָ

  

אִ  .871 ָהָכא  ְרִביָעָאה,  ְתָחא  רּוָחא, ּפִ ַחד  יהּו 
ֵרי ִאְתּבְ ע''ב)(רס ּדְ ְוִאְקֵרי  ''ו  ִסיֲהָרא,  ּדְ ְפִגימּו  ּבִ

ַרְבֵיי, ְוָדא ִאְתָחֵזי  יָמא ַעל ְקטּוֵלי ּדְ ָר''א. ְוַהאי ַקּיְ ַאְסּכָ
ָתא   ִאּתְ ָקִטיל לֹון, ְוִאְדֵמי לֹון ּכְ הֹון, ַעד ּדְ לֹון, ְוַחִייְך ּבְ

ַרְבֵיא, ּוְמִניָקא ל  יּה ּדְ הּו, ַוֲאִחיַדת ִאּמֵ לֹון,   ֹון, ְוַחְייָכא ּבְ
 ְוַקְטַלת לֹון. 

ַאַחת  .872 רּוַח  עֹוֶמֶדת  ַהזֶּה  ַהֵהיָכל  ֶאְמַצע  ּבְ
ל אֹוָתם  ָתה ַעל ּכָ ְקֵראת ָאִגיִריסֹו''ן. זֹו ִהְתַמּנְ ּנִ ׁשֶ
ִרים  ֶעׂשְ ַעד  ִנים  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ לֹׁש  ׁשְ ן  ִמּבֶ ִתים  ּמֵ ׁשֶ

שֶׁ  ַההֹוֵרג  ֶזהּו  ִנים.  ְוזֶ ׁשָ ַאְרנּו,  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶהם,  הּו ּלָ
ֲחֵברּות ָאַמְרנּו,  (ְּבָחְכָמה) ּבַ ׁשֶ ָחׁש  ַהּנָ אֹותֹו  ִעם 

ַמְלַאְך   ִנְקָרא  ן  ּכֵ ְוַעל  ִעּמֹו.  ְוהֹוֵלְך  ִעּמֹו  ְועֹוֵמד 
תּוב ּכָ ֶות טֹוב ְמֹאד, ׁשֶ ְוִהּנֵה טֹוב  (בראשית א) ַהּמָ

 ְמֹאד, ּוֵבַאְרנּו.

  

חַ  .872 יָמא  ַקּיְ ֵהיָכָלא,  ַהאי  ּדְ ֶאְמָצִעיָתא  רּוָחא, ּבְ ד 
ֵמִתין  ל ִאיּנּון ּדְ ִאְקֵרי ָאִגיִריסֹו''ן. ַהאי ִאְתַמָנא, ַעל ּכָ ּדְ
ִנין. ַהאי ִאיהּו ְקּטֹוָלא  ִרין ׁשְ ִנין, ַעד ֶעׂשְ ֵליַסר ׁשְ ר ּתְ ִמּבַ

ַחְברּותָ  אֹוִקיְמָנא, ְוָדא ִאיהּו ּבְ ָמה ּדְ ְלהֹון, ּכְ (ד''א  אּדִ
ָנָחׁש  בחכמתא) ַההּוא  ע''ב ּדְ ְדַקאְמָרן   )(רמ''ח  ּכִ

ִאְקֵרי  א  ּדָ ְוַעל  ֲאַבְתֵריּה.  ְוָאִזיל  ֲהֵדיּה,  ּבַ יָמא  ְוַקּיְ
יב, ְכּתִ ֶות טֹוב ְמאֹד, ּדִ ה  (בראשית א) ַמְלָאְך ַהּמָ ְוִהּנֵ

 טֹוב ְמאֹד, ְואֹוִקיְמָנא. 
רּוחֹות,   .873 י  ּתֵ ׁשְ ְויֹוְצאֹות  טֹות  ְ ׁשּ ִמְתּפַ אן  ִמּכָ

הִ  ה  ְוֵאּלֶ ְוֵחָמ''ה.  אֹוָתם ַא''ף  ל  ּכָ ַעל  ְתַמּנּו 
ּלֹוֵמד ּתֹוָרה, ְוֵהם ּבֹוְטִחים  י ׁשֶ ֹוְמִעים ְנִזיָפה ִמּמִ ׁשּ ׁשֶ
אֹוָתם  ל  ּכָ ַעל  ְוֵכן  ּנּו.  ִמּמֶ ים  ׁשִ חֹוׁשְ ְולֹא  ּבֹו 

ְבֵרי ת ּצֹוֲחִקים ִמּדִ ְבֵרי ֲחָכִמים. ׁשֶ  ֹוָרה אֹו ִמּדִ
  

ֵרין .873 ּתְ ְוָנְפִקין  ִטין  ְ ׁשּ ִמְתּפַ ַא''ף   ֵמָהָכא  רּוִחין, 
ְנִזיָפא  ְמֵעי  ׁשַ ּדְ ִאיּנּון  ל  ּכָ ַעל  ִאְתְמנּון,  ין  ְוִאּלֵ ְוֵחָמ''ה. 
י   ַחְייׁשֵ ְוָלא  יּה,  ּבֵ ְוִאְתַרְחָצן  אֹוַרְייָתא,  ּבְ ָלֵעי  ּדְ אן  ִמּמָ

עַ  ְוֵכן  אֹוַרְייָתא, ָעֵליּה.  ּדְ י  ּלֵ ִמּמִ ַחְייָכאן  ּדְ ִאיּנּון  ל  ּכָ ל 
ָנן ַרּבָ י ּדְ ּלֵ  .אֹו ִמּמִ

ה ֲאָלִפים   .874 ּמָ ּכַ לּו יֹוְצִאים  ֵמָהַאף ְוַהֵחָמה ַהּלָ
ֵני ָאָדם,  ם יֹוְצִאים ְוׁשֹוִרים ַעל ּבְ ה ְרָבבֹות, ְוֻכּלָ ְוַכּמָ

ּתֹוָרה אֹו ִמשְׁ  ִלים ּבַ ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ִדְבֵרי אֹוָתם ׁשֶ ִלים ּבְ ּדְ ּתַ
ְת  יִּ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ל ִמְצָוה,  ֶדֶרְך ׁשֶ ּבְ ְוהֹוְלִכים  בּו  ִמְצָוה  ַעּצְ

ָחְטאּו   ׁשֶ ה ּכְ ַחד ֹמׁשֶ ה ּפָ ֵני ֵאּלֶ ְ ְמחּו ָבּה. ּוִמׁשּ ְולֹא ִיׂשְ
תּוב ּכָ ׁשֶ ֵמָהָהר,  ְוָיַרד  ָרֵאל  ט) ִיׂשְ י  (דברים  ּכִ

ֵני ָהַאף ְוַהֵחָמה. י ִמּפְ  ָיֹגְרּתִ

  

ה ִרְבָבן,  .874 ָמה ֶאֶלף, ְוַכּמָ ין, ָנְפִקין ּכַ ה ִאּלֵ ֵמַאף ְוֵחּמָ
נַ  הּו  ִאיּנּון ְוֻכּלְ א,  ָנׁשָ ְבֵני  ּדִ ָעַלְייהּו  אָרן  ְוׁשָ ְפֵקי 

ִמְצָוה,  י ּדְ ִמּלֵ ֵלי ּבְ ּדְ ּתַ ִמׁשְ אֹוַרְייָתא, אֹו ּדְ ִלין ּבְ ּדְ ּתַ ִמׁשְ ּדְ
ּדְ  ִגין  ּבְ ִמְצָוה.  ּדְ ָאְרָחא  ּבְ ֶיחדּון ְוָאְזֵלי  ְוָלא  בּון,  ִיְתַעּצְ

ָחא  ד  ּכַ ה,  מֹׁשֶ ִחיל  ּדָ ין  ִאּלֵ ֵרין  ּוִמּתְ ּה.  ָרֵאל, ּבָ ִיׂשְ בּו 
יב, ְכּתִ ּדִ טּוָרא  ִמן  ט) ְוָנִחית  ֵני  (דברים  ִמּפְ י  ָיגְֹרּתִ י  ּכִ

 ָהַאף ְוַהֵחָמה. 
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ל   .875 עֹוֶמֶדת ַעל ּכָ ַחת ֵאּלּו יֵׁש רּוַח ַאַחת ׁשֶ ּתַ
ֲעֵלי לָ  ים  אֹוָתם ּבַ ְתעֹוְרִרים ֲאָנׁשִ ּמִ ׁשֶ ּכְ ׁשֹון ָהָרע, ׁשֶ

אֹותֹו אָ  ָלׁשֹון ָהָרע, אֹו ׁשֶ ָלׁשֹון  ּבְ ְתעֹוֵרר ּבְ ּמִ ָדם ׁשֶ
ֵמָאה  ַהּטְ ַהזֹּו  ָהָרָעה  ָהרּוַח  ִמְתעֹוֶרֶרת  ָאז  ָהָרע, 
ַעל   ׁשֹוָרה  ְוִהיא  ַסְכִסיָכ''א.  ְקֵראת  ּנִ ׁשֶ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ

ל   ׁשֶ ָבּה  אֹוָתּה ִהְתעֹוְררּות  ִהְתִחילּו  ׁשֶ ָהָרע  ָלׁשֹון 
ְוגֹוֵר  ְלַמְעָלה,  ִנְכָנס  ְוהּוא  ָאָדם,  ֵני  אֹוָתּה  ּבְ ּבְ ם 

ְוֶהֶרג  ְוֶחֶרב  ָמֶות  ָהָרע  ָלׁשֹון  ל  ׁשֶ ִהְתעֹוְררּות 
ָהָרע  ד  ַהּצַ ֶאת  עֹוְרִרים  ּמְ ׁשֶ ְלאֹוָתם  אֹוי  עֹוָלם.  ּבָ

ְולֹ  ּוְלׁשֹוָנם,  יֶהם  ּפִ ׁשֹוְמִרים  ְוֵאין  ים ַהזֶּה  ׁשִ חֹוׁשְ א 
ה  ַמּטָ ּלְ ִהְתעֹוְררּות ׁשֶ ֲהֵרי ּבַ ְך, ְולֹא יֹוְדִעים ׁשֶ ַעל ּכָ
ין  ּבֵ ְלטֹוב  ין  ּבֵ ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ ַהִהְתעֹוְררּות  לּוָיה  ּתְ

 ְלַרע.

  

ל   .875 ּכָ יָמא ַעל  ַקּיְ ּדְ ין, ִאית רּוָחא ֲחָדא,  חֹות ִאּלֵ ּתְ
כַ  ּדְ א,  יׁשָ ּבִ ָנא  ִליׁשָ ּדְ ָמאֵרי  א  ִאיּנּון  ָנׁשָ ֵני  ּבְ ִמְתָעֵרי  ד 

ִאְתֲעִר  ר ָנׁש ּדְ א, אֹו ַההּוא ּבַ יׁשָ ָנא ּבִ ִליׁשָ ָנא  ּבְ ִליׁשָ י ּבְ
ִמְסֲאָבא  א  יׁשָ ּבִ רּוָחא  ַהאי  ִאְתַער  ֵדין  ּכְ א,  יׁשָ ּבִ
ֲאִרי ַעל ַההּוא  ִאְקֵרי ַסְכִסיָכ''א. ְוִאיהּו ׁשָ א, ּדְ ְלֵעיּלָ ּדִ

א, יׁשָ ּבִ ָנא  ִליׁשָ ּדְ א,   ִאְתֲערּוָתא  ָנׁשָ ֵני  ּבְ יּה  ּבֵ ֲאִרי  ׁשָ ּדְ
אִ  ַההּוא  ּבְ ְוָגִרים  א,  ְלֵעיּלָ ָעאל  ָנא  ְוִאיהּו  ִליׁשָ ּדְ ְתֲערּו 

ָעְלָמא. ּבְ ְוָקטֹוָלא  א  ְוַחְרּבָ מֹוָתא  א,  יׁשָ רס''ה  ּבִ (דף 
ְוָלא  ע''א) א,  יׁשָ ּבִ ִסְטָרא  ְלַהאי  ִמְתָעֵרי  ּדְ ְלִאיּנּון  ַווי 

א, ְוָלא ַיְדֵעי ַנְטֵרי ּפּוַמְייהּו ְוִליׁשָ  י ַעל ּדָ ׁשֵ ֵנהֹון, ְוָלא ַחׁשְ
ְלַתּתָ  ִאְתֲערּו ּדִ ָהא ּבְ ין ּדְ א, ּבֵ ְלֵעיּלָ ְלָיא ִאְתֲערּו ּדִ א, ּתַ

ין ְלִביׁש.   ְלָטב ּבֵ
ַהזֹּו   .876 ָהָרע  ָלׁשֹון  ִהְתעֹוְררּות  ׁשֶ ּכְ ּוְרֵאה,  ּבֹא 

תֹון ָהֲעַקּלָ ָחׁש  ַהּנָ ֲאַזי  ה,  ְלַמּטָ ַהזֶּה    ִמְתעֹוֶרֶרת 
ֲעִליָּה,  ּבַ אֹוָתם  ּוַמֲעִמיד  יו  ָ ַקׂשּ ַקׂשְ ֶאת  ַמֲעֶלה 

יו עֹוִלים  ּוִמְתעֹוֵרר מֵ  ָ ַקׂשּ ׂשְ ּקַ רֹאׁשֹו ַעד ַרְגָליו. ּוְכׁשֶ
יו,  ָ ַקׂשּ ַקׂשְ ִמְתעֹוֵרר.  ַהּגּוף  ל  ּכָ ֲאַזי  ּוִמְתעֹוְרִרים, 

חּוץ.  ּבַ ים ׁשֶ ל אֹוָתם ׁשֹוְמֵרי ַהֻחּקִ  ֵאּלּו ֵהם ּכָ

  

א ִאְתַער  .876 יׁשָ ָנא ּבִ ִליׁשָ ד ַהאי ִאְתֲערּו ּדְ א ֲחֵזי, ּכַ ּתָ
ֵדין   ּכְ ְקׂשֹוי, ְלַתָתא,  ַקׂשְ ָסִליק  תֹון,  ֲעָקּלָ ָנָחׁש  ַהאי 

א ַעד ַרְגלֹוי. ְוַכד   ְסִליקּו, ְוִאְתַער ֵמִריׁשָ ְואֹוִקים לֹון ּבִ
ִאְתעַ  ּגּוָפא  ל  ּכָ ֵדין  ּכְ ּוִמְתָעֵרי,  ְסִליקּו  ְקׂשֹוי  ר.  ַקׂשְ

ְלַבר. יֵני ִנימּוִסין ּדִ ְרּדִ ל ּגַ ין ִאיּנּון ּכָ ְקׂשֹוי, ִאּלֵ  ַקׂשְ
ָבר ַרע, וְ  .877 אֹותֹו ּדָ ם ִמְתעֹוְרִרים ְואֹוֲחִזים ּבְ ֻכּלָ

ִריחַ  . ֲאַזי (ישעיה כז) ּוְמעֹוְרִרים ֵאֶצל אֹותֹו ָנָחׁש ּבָ
כָ  ּבְ ַרְגָליו  ְוַעד  ל ַהּגּוף ָהָרע ִמְתעֹוֵרר ֵמרֹאׁשֹו  ל  ּכָ

ים  ִ ַקׂשּ ַקׂשְ אֹוָתם  ְוָכל  ָאַמְרנּו,  ׁשֶ לּו  ַהּלָ ַהֵהיָכלֹות 
אֹותֹו עוֹ  ּבְ ט  ׁשֶ ֵ ׁשּ ה, ְואֹותֹו עֹור ִמְתּפַ ר יֹוְרִדים ְלַמּטָ

ה. ְוַהּגּוף עֹוֶלה, ּוִמְתעֹוֵרר ִלְהיֹות   ּנּו ְויֹוֵרד ְלַמּטָ ִמּמֶ
ין ְלַמְעָלה.   ַמְלׁשִ

  

א,  .877 יׁשָ ּבִ ה  ִמּלָ ַההּוא  ּבְ ְוַאֲחִדין  ִמְתָעֵרי  הּו  ְוֻכּלְ
ִר  (ישעיה כז) ּוִמְתָעֵרי ְלַגֵבי ַההּוא ל  ָנָחׁש ּבָ ֵדין ּכָ יַח, ּכְ

ָהֵני  ָכל  ּבְ ַרְגלֹוי,  ְוַעד  יּה  ֵמֵריׁשֵ ִאְתַער  א,  יׁשָ ּבִ ּגּוָפא 
ַההּוא גִּ  ין ּבְ ְקׂשִ ַקאְמָרן. ְוָכל ִאיּנּון ַקׂשְ א, ֵהיָכִלין ּדְ ְלּדָ

ְוָנִחית   יּה  ִמּנֵ ט  ַ ׁשּ ִאְתּפְ ְלָדא  ּגִ ְוַההּוא  א,  ְלַתּתָ ין  ַנְחּתִ
א. ְוגּוָפא ָסִליק, ְואִ  א.ְלַתּתָ ְלּטֹוָרא ְלֵעיּלָ  ְתַער ְלֶמֱהִוי ּדַ

ַמן ָקבּוַע הּוא ְלָכל   .878 זְּ ב ׁשֶ ּבֹא ּוְרֵאה, ַאף ַעל ּגַ
ֵאיָנם   עֹוָרם,  ֶאת  ִלְפׁשֹט  ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ ים  ָחׁשִ ַהּנְ
ׁשֹון ָהָרע   ּלָ ְתעֹוְרִרים ּבַ ּמִ ְזַמן ׁשֶ א ּבִ ִטים ֶאּלָ ְ ׁשּ ִמְתּפַ

אוֹ  ִמְתעֹוֵרר  ְוָאז  ה,  ָהרּוחַ ְלַמּטָ ָהָרע  (ַהָּנָחׁש) תֹו 
ּנּו. ֶזה  ְלַמְעָלה, ּופֹושֵׁ  יו ִמּמֶ ָ ַקׂשּ ט ֶאת עֹורֹו ְוֶאת ַקׂשְ

ַטת  ַהְפׁשָ אֹוָתּה  ָעָליו  ה  ְוָקׁשָ יֹוֵרד.  ְוֶזה  עֹוֶלה 
ּום  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ ָמה  ֵמַהּכֹל.  ֵמעֹורֹו  ים  ִ ַקׂשּ ׂשְ ַהּקַ

ִאְלָמֵלא ָהָיה ּוּוגֹו. ׁשֶ ְפָרד ִמזִּ ּנִ ִחּבּור ֶאָחד,   ׁשֶ ַהּכֹל ּבְ
ָהעֹוָלמוֹ  ָיְכלּו  ּום לֹא  ִמׁשּ ְוַהּכֹל  אֹוָתם,  ִלְסּבֹל  ת 

ה.  ַמּטָ ּלְ ל ָלׁשֹון ָהָרע ׁשֶ  ַהִהְתעֹוְררּות ׁשֶ

  

ִזְמָנא ְקִביָעא ִאיהּו, ְלָכל   .878 ב ּדְ א ֲחֵזי, ַאף ַעל ּגַ ּתָ
ְלהֹון ּדִ ָכא  ִמׁשְ ָטא  ְ ׁשּ ְלִאְתּפַ ָעְלָמא,  ּדְ ָלא  ִחְוָיין   ,

ִמְת  ּדְ ִזְמָנא  ּבְ א  ֶאּלָ ֵטי,  ְ ׁשּ א  ִמְתּפַ יׁשָ ּבִ ָנא  ִליׁשָ ּבְ ָעֵרי 
רּוָחא ַההּוא  ִאְתַער  ּוְכֵדין  א,  חויא) ְלַתּתָ א   (נ''א  יׁשָ ּבִ

ָסִליק,  א  ּדָ יּה.  ִמּנֵ ְקׂשֹוי  ְוַקׂשְ יּה  ּכֵ ַמׁשְ ט  ּוָפׁשַ א,  ְלֵעיּלָ
 ְ ׁשּ ִאְתּפַ ַההּוא  ָעֵליּה  ָיא  ְוַקׁשְ ָנִחית,  טּוָתא  ְוָדא 

ִמּכֹלָּ  יּה  ּכֵ ִמׁשְ ּבְ ְקׂשֹוי  ַקׂשְ ִגין  ּדְ ּבְ ַטֲעָמא.  ַמאי  א. 
ִחּבּוָרא  ּבְ א  ּכֹּלָ ֲהָוה  ִאְלָמֵלא  ּדְ ִמִזּוּוֵגיּה.  ַרׁש  ִאְתּפְ ּדְ
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ִגין   ּבְ א  ְוכֹּלָ לֹון,  ל  ְלִמְסּבַ ָעְלִמין  ַיְכִלין  ָלא  ֲחָדא, 
א.  ְלַתּתָ א ּדִ יׁשָ ָנא ּבִ ִליׁשָ  ִאְתֲערּוָתא ּדְ

879.  ְ ׁשּ ִמְתּפַ ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ים  ָחׁשִ ַהּנְ ֵמאֹותֹו ּוְכׁשֶ טֹות 
ל ַאַחת ְוַאַחת נֹוֶתֶנת קֹול, ּוְמעֹוֶרֶרת  ָהעֹור, ֲאַזי ּכָ
ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ָמקֹום,  אֹותֹו  ּבְ עֹוְמדֹות  ׁשֶ ים  ְנָחׁשִ ה  ּמָ ּכַ
יִנים  ַמְלׁשִ ם  ְוֻכּלָ ים.  ְנָחׁשִ ה  ּמָ ּכַ ַקיִָּמים  ם  ָ ׁשּ ׁשֶ ּבֹור, 

דֹול ַהזֶּה ִלְהיֹות ַמלְ ְלעוֹ  ָחׁש ַהּגָ ין ַעל  ֵרר ֶאת ַהּנָ ׁשִ
ָלׁשֹון   ל  ׁשֶ ַהזֹּו  ַהִהְתעֹוְררּות  ּום  ִמׁשּ ְוַהּכֹל  ָהעֹוָלם, 

ה.  ּלֹו ְלַמּטָ יֶֶּמת ִהְתעֹוְררּות ׁשֶ ּקַ ׁשֶ  ָהָרע, ּכְ

  

ָכא,  .879 ִמׁשְ ֵמַההּוא  ֵטי  ְ ׁשּ ִמְתּפַ א  ְלַתּתָ ּדִ ִחְוָיין  ְוַכד 
כָּ  ֵדין  חִ ּכְ ה  ְלַכּמָ ְוַאְתַער  ָקָלא,  ָיִהיב  ְוַחד  ַחד  ְוָיין ל 

ין  ָמה ְנָחׁשִ ן ּכַ ַתּמָ ִאְקֵרי ּבֹור, ּדְ ַההּוא ֲאָתר, ּדְ ַקְייֵמי ּבְ ּדְ
א,  ְלטֹוִרין, ְלַאְתֲעָרא ְלַהאי ִחְוָיא ַרּבָ הּו ּדַ ַקְייִמין. ְוֻכּלְ

ִגין ַהאי א ּבְ ְלּטֹוָרא ַעל ָעְלָמא. ְוכֹּלָ ִאְתֲערּו    ְלֶמֱהֵוי ּדַ
ימָ  ד ַקּיְ א, ּכַ יׁשָ ָנא ּבִ ִליׁשָ א. ּדְ יֵליּה ְלַתּתָ  א ִאְתֲערּוָתא ּדִ

ֵהם  .880 ה  ּמָ ּכַ ּתֹוָרה,  ּלֹוֵמד  ׁשֶ ִמי  ֵכן  מֹו  ּכְ
ּוְמִעיִרים   ִרים  ְתַחּבְ ּמִ ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש,  ְלׁשֹון  ְקָרִאים  ּנִ ׁשֶ

ַהּקֶֹד  ְלׁשֹון  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ָמקֹום  ְלאֹותֹו  ׁש.  ִהְתעֹוְררּות 
ְוכַ  ַמְעָלה.  ּלְ ׁשֶ קֶֹדׁש  ֵמאֹותֹו  ֹות ָלׁשֹון  ְקֻדׁשּ ה  ּמָ

ֵרי ֶחְלָקם   ָדִדים. ַאׁשְ ל ַהּצְ ים ִמְתעֹוְרִרים ִמּכָ ְוִקּדּוׁשִ
ֹות  ְקֻדׁשּ ְלעֹוֵרר  ּגֹוְרִמים  ׁשֶ אֹוָתם  יִקים,  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ
ה  ָ ּוְקֻדׁשּ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ה  ָ ְקֻדׁשּ ה,  ּוְלַמּטָ ְלַמְעָלה 

ַמטָּ  ּלְ  ה. ׁשֶ

  

בְּ  .880 ָלֵעי  ּדְ ַמאן  א,  ּדָ ַגְווָנא  ִאיּנּון ּכְ ָמה  ּכַ אֹוַרְייָתא, 
ָרן ְוַאְתֲעֵרי ַאְתֲערּוָתא,  ִמְתַחּבְ ִאְקרּון ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, ּדְ ּדְ
ֵמַההּוא  ָלׁשֹון  ַהּקֶֹדׁש.  ָלׁשֹון  ִאְקֵרי  ּדְ ֲאָתר  ְלַההּוא 

ה ְקדּוׁשֹות ְוִק  א. ְוַכּמָ ְלֵעיּלָ ין ִמְתֲעִרין ִמָכל  קֶֹדׁש ּדִ ּדּוׁשִ
ח ָאה  ַזּכָ ַגְרֵמי ִסְטִרין.  ּדְ ִאיּנּון  יא,  יַקּיָ ַצּדִ ּדְ ּוָלֵקיהֹון 

א  ְלֵעיּלָ ה ּדִ א, ְקדּוׁשָ א ּוְלַתּתָ ין ְלֵעיּלָ ְלַאְתֲעָרא ִקּדּוׁשִ
א.  ְלַתּתָ ה ּדִ ָ  ּוְקדּוׁשּ

תּוב, .881 ּכָ ֶזה  יא) ְוַעל  ם   (ויקרא  ּתֶ ׁשְ ְוִהְתַקּדִ
ם  ִוְהִייֶת  ּתֶ ׁשְ ְוִהְתַקּדִ ים.  ְקדֹׁשִ ַמִים    -ם  ֵאּלּו 

ִוְהִייֶתם   ֶעְליֹוִנים.  ַמִים  ִנְקָרִאים  ְוֵהם  ִראׁשֹוִנים. 
ים   ַמִים    -ְקדֹׁשִ ְוִנְקְראּו  ְחּתֹוִנים,  ַהּתַ ִים  ַהּמַ ֵאּלּו 

ין ַמִים ִראׁשֹוִנים ְלַמִים   ֶאְמַצע, ּבֵ ַאֲחרֹוִנים. ּוָמזֹון ּבָ
א  ַאֲחרֹוִנים. ְוַעל זֶ  ַמִים ַאֲחרֹוִנים, ֶאּלָ ה ָמזֹון ֵאינֹו ּבְ

ְעָלה, בְּ  ִמּמַ ָהִראׁשֹוִנים  ַמִים  ִראׁשֹוִנים.  ַמִים 
ן   ַמִים ַאֲחרֹוִנים. ְוַהּסֹוד ִנּתָ לּוי ּבֹו, ְולֹא ּבְ זֹון ּתָ ַהּמָ ׁשֶ
ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ֶחְלָקם  ֵרי  ַאׁשְ ֶעְליֹוִנים.  ים  ִלְקדֹוׁשִ

א.  ּוָבעֹוָלם ַהּבָ

  

ִתיב, .881 א ּכְ ׁשְ  (ויקרא יא) ְוַעל ּדָ ם ִוְהִייֶתם ְוִהְתַקּדִ ּתֶ
ְוִאיּנּון  ִראׁשֹוִנים.  ַמִים  ֵאּלּו  ם:  ּתֶ ׁשְ ְוִהְתַקּדִ ים.  ְקדֹוׁשִ
ַמִיין  ין  ִאּלֵ ים:  ְקדֹוׁשִ ִוְהִייֶתם  ִאין.  ִעּלָ ַמִיין  ִאְתְקרּון 

ֶאְמ  ִאין, ְוִאְקרּון ַמִים ַאֲחרֹוִנים. ּוָמזֹון ּבְ ּתָ ין ַמִים ּתַ ַצע, ּבֵ
ַאֲחרֹונִ  ְלַמִים  ִאיהּו ִראׁשֹוִנים  ָלאו  ָמזֹון,  א  ּדָ ְוַעל  ים. 

ַמִים ִראׁשֹוִנים. ַמִים ִראׁשֹוִנים  א ּבְ ַמִים ַאֲחרֹוִנים, ֶאּלָ ּבְ
ַמִים ַאֲחרֹוִנים. ְוָרָזא   יּה. ְוָלא ּבְ ְלָיא ּבֵ ְמזֹוָנא ּתַ א ּדִ ֵמֵעיּלָ

ִאְתיְ  ֶעְליֹוִנין  י  יׁשֵ ָעְלָמא ְלַקּדִ ּבְ חּוָלֵקיהֹון  ָאה  ַזּכָ יִהיב. 
ין, ָאֵתי.  ּדֵ  ּוְבָעְלָמא ּדְ

ִנְקָרא  .882 הּוא  ַהזֶּה  ַהֵהיָכל  ָהְרִביִעי.  ַהֵהיָכל 
ם ַאֵחר   (תהלים מ) חֹוָב''ה. ְוֶזהוּ  ֶנֶגד ׁשֵ ִטיט ַהיֵָּון, ּכְ

חֹוָב''ה,   הּוא  ֶאָחד.  ְוַהּכֹל  ִמְכׁשֹול,  ֶאֶבן  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ
וּ  ַהְכָרַעת ִמׁשּ ָהעֹוָלם,  ֲחָטֵאי  ל  ּכָ ַקיִָּמים  ם  ָ ׁשּ ׁשֶ ם 

 ַהֲחָטִאים.
  

ִאְקֵרי .882 א, ִאיהּו ּדְ (ז'   ֵהיָכָלא ְרִביָעָאה. ֵהיָכָלא ּדָ
ִטיט ַהּיִון, ָלֳקֵבל   (תהלים מ) יהוּ חֹוָב''ה. ְוָדא אִ  ע''א)

ִאיהּו  א ַחד.  ְוכֹּלָ ֶאֶבן ִמְכׁשֹול,  ִאְקֵרי  ּדְ ָמא ַאֲחָרא  ׁשְ
ָעְלָמא,  ּדְ חֹוֵבי  ל  ּכָ ַקְייֵמי  ן  ַתּמָ ּדְ ִגין  ּבְ חֹוָב''ה, 

חֹוִבין.  ַאְכָרעּוָתא ּדְ
ל ֵאּלּו  .883 ֵני ָאָדם, ּכָ ר חֹוְטִאים ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

יִחים  ׁשוֹ  ּוַמּנִ ַהֲחָטִאים  ים לֹוְקִחים אֹוָתם  ַהֻחּקִ ְמֵרי  יֵני   .883   ְרּדִ ּגַ ִאיּנּון  ל  ּכָ א,  ָנׁשָ ִני  ּבְ ָחָבאן  ַכד  ּדְ ִגין  ּבְ
ֵהיָכָלא  ַהאי  ּבְ ּוַמְנֵחי לֹון  ִאיּנּון חֹוִבין,  ַנְטִלין  ִנימּוִסין, 
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וְ  חֹוָבה.  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ַהזֶּה  ֵהיָכל  ּבַ ְזֻכיֹּות  אֹוָתם  ָכל 
ַעל  ים  ֻמּנִ ּמְ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְלָאִכים  ַהּמַ ל  ּכָ ָהעֹוָלם, 
ֻכיֹּות,  ַהזְּ אֹוָתן  ֶאת  נֹוְטִלים  ם  ּלָ ּכֻ ָהעֹוָלם,  ְזֻכיֹּות 

א ְזכּות, ּוַמֲעִמיִדים  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ָהְרִביִעי  ֵהיָכל  ּבַ ֹוָתן 
ֵני ָאָדם, ְוַהֲחָטִאים ע ם עֹוְמדֹות ְזֻכיֹּות ּבְ ֹוְמִדים ְוׁשָ

יֹּום  ֶאָחד ּבַ ָקִלים ּכְ ְקָרא חֹוָבה. ְוִנׁשְ ּנִ ֵהיָכל ַאֵחר ׁשֶ ּבְ
י ָנה, ּכִ ָ ל רֹאׁש ַהׁשּ ת  (קהלת ז)  ׁשֶ ם ֶאת ֶזה ְלֻעּמַ ּגַ

ָהֱאלֹהִ  ה  ָעׂשָ אֹו ֶזה  ֻכיֹּות  ַהזְּ ִהְכִריעּו  ׁשֶ ְוַאַחר  ים. 
ַח.  ְך ְמַנּצֵ  ַהחֹובֹות ְלַצד ֶזה אֹו ְלַצד ֶזה, ּכָ

ַמְלֲאִכין  הּו  ּלְ ּכֻ ָעְלָמא,  ּדְ ַזְכָיין  ְוָכל  חֹוָבה.  ִאְקֵרי  ּדְ
ה ּלְ ָעְלָמא, ּכֻ ְמָמָנן ַעל ַזְכָוון ּדְ ין ּדִ ּו ַנְטֵלי ְלִאיּנּון ַקִדיׁשִ

ְזכּות,  ִאְקֵרי  ּדְ ְרִביָעָאה  ֵהיָכָלא  ּבְ לֹון  ְואֹוְקֵמי  ַזְכָוון, 
ֵהיָכָלא  ּבְ ַקְייֵמי  ְוחֹוִבין  א.  ָנׁשָ ְבִני  ּדִ ַזְכָוון  ַקְייֵמי  ן  ְוַתּמָ
רֹאׁש  יֹוָמא ּדְ ֲחָדא ּבְ ִאְקֵרי חֹוָבה. ְוַאְתָקלּו ּכַ ַאֲחָרא, ּדְ

י ּכִ ָנה  ָ ז) ַהׁשּ ה   (קהלת  ָעׂשָ ֶזה  ת  ְלֻעּמַ ֶזה  ֶאת  ַגם 
ַאְכָרעּו ַזְכָיין, אֹו חֹוִבין, ְלִסְטָרא  ָהֱאלִהים. ּוְלָבַתר ּדְ

א, ָהִכי ָנַצח.  א, אֹו ְלִסְטָרא ּדָ  ּדָ
ָנה,   .884 ָ ַהׁשּ רֹאׁש  ל  ׁשֶ יֹּום  ּבַ ֶזה,  ְוַעל 

לּו, ְזכּות ְוחֹוָבה,  ָדִדים ַהּלָ ֵני ַהּצְ ְתעֹוְרִרים ׁשְ ּמִ ׁשֶ ּכְ
ּוָמֶות  וּ  ים  ַחיִּ לּוִיים  ּתְ ִהְכִריעּו    - ָבֶהם  ֻכיֹּות  ַהזְּ ִאם 

אֹותֹו ַצד   ב ָהָאָדם ּבְ ְקָרא ְזכּות, ִנְכּתָ ּנִ ד ַהזֶּה ׁשֶ ַלּצַ
ים. ְקָרא ַחיִּ ּנִ  ׁשֶ

  

ִמְתָעִרין   .884 ד  ּכַ ָנה,  ָ ַהׁשּ רֹאׁש  ּדְ יֹוָמא  ּבְ א,  ּדָ ְוַעל 
ְוחֹוָבה. ְזכּות  ִסְטִרין,  ֵרין  ּתְ ין  ים   ִאּלֵ ַחּיִ ְלָיין  ּתַ ּוְבהּו 

ְזכּות,  ִאְקֵרי  ּדְ א  ּדָ ְלִסְטָרא  ַאְכָרעּו,  ַזְכָיין  ִאי  ּוָמֶות. 
ים. ַחּיִ ִאְקֵרי  ּדְ ִסְטָרא  ַההּוא  ּבְ ָנׁש  ר  ּבַ (דף  ִאְכּתּוב 

ע''ב) ַההּוא  רס''ה  ּבְ ַקְייֵמי  ִסְטִרין  ֵרין  ּתְ ָהֵני  ּדְ ִגין,  ּבְ
ְוָד  א,  ּדָ ִסְטָרא  ּבְ א  ּדָ ָזֵכי יֹוָמא,  ִאי  א.  ּדָ ִסְטָרא  ּבְ א 

ַזְכָיין, ָהא ִאְכּתּוב ַההּוא  ְוַנְצִחין ִאיּנּון  ָנׁש,  ר  ַההּוא ּבַ
א,  יּה ַהאי ִסְטָרא ַקִדיׁשָ ָאִחיד ּבֵ ִגין ּדְ ר ָנׁש ְלַחִיים. ּבְ ּבַ
יִלי הּוא,  א ּדִ יּה, ְוָאַמר ּדָ ים ָאִחיד ּבֵ ִאְקֵרי ְזכּות, ְוַחּיִ ּדְ

ר ָנׁש ְלַחִיים.ְוִדיִדי ֲהָוה, וּ  (ס''א  ְכֵדין ִאְכּתּוב ַההּוא ּבַ
 ואכתוב עד איהו דיליה) 

עֹוְמִדים  .885 לּו  ַהּלָ ָדִדים  ַהּצְ ֵני  ְ ׁשּ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
ַצד ֶזה. ִאם זֹוֶכה אֹותֹו   ַצד ֶזה ְוֶזה ּבְ אֹותֹו יֹום, ֶזה ּבְ ּבְ

ָאָד  אֹותֹו  ב  ִנְכּתָ ֲהֵרי  ְזֻכיֹּות,  אֹוָתן  חּו  ְוִנּצְ ם ָאָדם 
ְקָרא  ּנִ דֹוׁש ַהזֶּה ׁשֶ ד ַהּקָ ָאַחז ּבֹו ַהּצַ ּום ׁשֶ ים, ִמׁשּ ְלַחיִּ

י  ְזכוּ  ּלִ י הּוא, ְוׁשֶ ּלִ ים ָאֲחזּו בֹו, ְואֹוֵמר: ֶזה ׁשֶ ת, ְוַהַחיִּ
ים ב אֹותֹו ָאָדם ְלַחיִּ (ְוִנְכָּתב ֶׁשהּוא   ָהָיה. ְוָאז ִנְכּתָ

 . ֶׁשּלֹו)
  

ִס  .885 ַהאי  חֹוִבין,  ַנְצָחן  ִמְסֲאָבא, ְוִאי  ַאֲחָרא  ְטָרא 
יּה, ָאַמר ַהאי ִאְקֵרי חֹוָבה ּוָמְות, ָאִחיד ּבֵ יִדי הּוא,   ּדְ ּדִ

הּוא  ְוָדא  יֵליּה.  ּדִ ִאיהּו  ּדְ ִאְכּתּוב  ּוְכֵדין  ֲהִוי,  ְוִדיִדי 
ר  ָנה, ִאְכּתּוב ּבַ ָ א ְדרֹאׁש ַהׁשּ יֹוָמא ּדָ ָהא ּבְ ָתֵניָנן, ּדְ ּדְ

ְלִמ  אֹו  ְלַחִיים  אֹו  ִסְטָרא ָנׁש,  ּבְ ִאְכּתּוב  ִאי  יָתה. 
ים ְוִאְתָקּיָ ְלַחִיים,  ִאְכּתּוב  ה,  ְקדּוׁשָ ְוִאְתְדַבק    ּדִ ן,  ּמָ ּתַ

ִסְטָרא  ים ּבְ ִסְטָרא ַאֲחָרא, ִאְתְקּיָ יּה. ְוִאי ִאְכּתּוב ּבְ ּבֵ
ֵהן  ְלַחִיים  ֵהן  הּוא  ְוָדא  יּה,  ּבֵ ְוָדִביק  ְמָסֲאבּוָתא,  ּדִ

הַ  ְך ּבְ ַהאי ִסְטָרא. ַלָמְות. ְוִאְתְמׁשַ  אי ִסְטָרא אֹו ּבְ
חּו ַהֲחָטִאים   .886 ד ָהאַ   -ְוִאם ִנּצְ ֵמא ַהּצַ ֵחר ַהּטָ

ֶזה   ְואֹוֵמר:  ּבֹו  אֹוֵחז  ּוָמֶות,  חֹוָבה  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ַהזֶּה, 
ּלֹו. ְוֶזהּו   הּוא ׁשֶ ב ׁשֶ י ָהָיה. ְוָאז ִנְכּתָ ּלִ י הּוא, ְוׁשֶ ּלִ ׁשֶ

יֹּום ֲהֵרי ּבַ ִנינּו, ׁשֶ ָ ׁשּ ב    ׁשֶ ָנה ִנְכּתָ ָ ל רֹאׁש ַהׁשּ ַהזֶּה ׁשֶ
נִ  ִאם  ְלִמיָתה.  אֹו  ים  ְלַחיִּ אֹו  ַצד ָאָדם  ּבְ ב  ְכּתָ

  

ל זִ  .886 ה, ּכָ ְקדּוׁשָ א ּדִ ִסְטָרא ּדָ יָמא ּבְ ִאיהּו ַקּיְ ְמָנא ּדְ
א   יּה. ִיְקָרא ְוקּוְדׁשָ ִקין ּבֵ ּבְ ְכָיין ִמְתּדַ ין ְוָכל ּדַ ל ִקּדּוׁשִ ּכָ

ָעֵליהּ  ֵליּה,  ַמע  ׁשְ ְוּיִ ָיִתיב  הּוא  ִריְך  ִתיבּבְ ּכְ (תהלים    
ֵצה צא) ֲאַחּלְ ְבָצָרה  ָאנִֹכי  ִעּמֹו  ְוֶאֱעֵנהּו  ּו ִיְקָרֵאִני 
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ה   ָ ֻדׁשּ ק ּבֹו.    -ַהּקְ ם ְוִנְדּבָ ים ּוִמְתַקיֵּם ׁשָ ב ְלַחיִּ ִנְכּתָ
ד ָהַאֵחר   ּצַ ּבַ ב  ְמָאה    -ְוִאם ִנְכּתָ ַצד ַהּטֻ ִמְתַקיֵּם ּבְ

ְלַחיִּ  ֵהן  ְוֶזהּו  ּבֹו,  ד ְוָדֵבק  ּצַ ּבַ ְך  ְוִנְמׁשָ ֶות.  ַלּמָ ֵהן  ים 
ד ַהזֶּה.  ּצַ  ַהזֶּה אֹו ּבַ

יׁשּוָעִתי.   ּבִ ְוַאְרֵאהּו  יֵעהּו  ּבִ ָיִמים ַאׂשְ ֵדהּו אֹוֶרְך  ַוֲאַכּבְ
ְמָסֲאָבא,  ִסְטָרא ַאֲחָרא ּדִ יָמא ּבְ ִאיהּו ַקּיְ ְוָכל ִזְמָנא ּדְ

ְוָכל   חֹוָבה,  ְוָכל  ִמְסֲאבּו,  ל  יּה. ּכָ ּבֵ ָקן  ּבְ ִמְתּדַ ין  יׁשִ ּבִ
ְמָרחַ  ֵליּה.  ַמע  ִיׁשְ ּדְ ַמאן  ְוֵלית  ִאיהּו ִיְקָרא,  ָקא 

ִתיב ּכְ ָעֵליּה  הּוא,  ִריְך  ּבְ א  (תהלים   ְמקּוְדׁשָ
ִעים ְיׁשּוָעה ּוְכִתיב קיט) י   (ישעיה א) ָרחֹוק ֵמְרׁשָ ם ּכִ ּגַ

י ׁשֹוֵמַע. ה ֵאיֶנּנִ ִפּלָ  ַתְרּבּו ּתְ
ְזמַ  .887 ל  ל  ּכָ ׁשֶ ַהזֶּה  ד  ּצַ ּבַ עֹוֵמד  הּוא  ׁשֶ ן 

ים ְוָכל הַ  ּדּוׁשִ ל ַהּקִ ה, ּכָ ָ ֻדׁשּ ִקים ּבֹו. ַהּקְ ָהרֹות ִנְדּבָ ּטְ
ַמע לֹו. ָעָליו    -ִיְקָרא   רּוְך הּוא ָיׁשּוב ְוִיׁשְ דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ
תּוב צא) ּכָ ָאֹנִכי   (תהלים  ִעּמֹו  ְוֶאֱעֵנהּו  ִיְקָרֵאִני 

וַ  ֵצהּו  ֲאַחּלְ יֵעהּו  ְבָצָרה  ּבִ ַאׂשְ ָיִמים  ֹאֶרְך  ֵדהּו  ֲאַכּבְ
ְזמַ  ְוָכל  יׁשּוָעִתי.  ּבִ ד  ְוַאְרֵאהּו  ּצַ ּבַ עֹוֵמד  הּוא  ׁשֶ ן 

ְוָכל   ֵחְטא  ְוָכל  ֻטְמָאה  ל  ּכָ ְמָאה,  ַהּטֻ ל  ׁשֶ ָהַאֵחר 
ִיְקָרא   ּבֹו.  קֹות  ִנְדּבָ ַמע   -ָהָרעֹות  ׁשְ יִּ ׁשֶ ִמי  ְוֵאין 

בָּ  דֹוׁש  ֵמַהּקָ הּוא  ְמֻרָחק  ָעָליו  אֹותֹו,  הּוא.  רּוְך 
תּוב, קיט) ּכָ ְיׁשּוָעה,   (שם  ִעים  ֵמְרׁשָ ָרחֹוק 
א) ְוָכתּוב י   (ישעיה  ֵאיֶנּנִ ה  ְתִפּלָ ַתְרּבּו  י  ּכִ ם  ּגַ
 ׁשֵֹמַע. 

  

ִאְקרּון  .887 ּדְ ִאיּנּון  ָכל  ּדְ ֲאָתר  ִאיהּו  א,  ּדָ ֵהיָכָלא 
ְוָכל   ָהָכא.  ָיין  ּלְ ִאְתּגַ ּדְ ִגין  ּבְ ֲאֵחִרים,  ִאיּנּון ֱאלִֹהים 
ַהאי ָעְלָמא, ְלַאזְ  ִעּנּוִגין ּדְ א ּבְ ְמַפּתּו ְלהּו ִלְבֵני ָנׁשָ ָנָאה ּדִ

ַתר  ּבָ ֵכי ְלהּו  ּוַמׁשְ ָעְלָמא,  ּדְ ִנאּוִפין  ִעּנּוֵגי  ּבְ ָגא  ְלִאְתַעּנְ
ְדַקאְמָרן. ַהאי ָעְלָמא, ּכִ  ִעּנּוִגין ְוִנאּוִפין ּדְ

ל   .888 ׁשֶ קֹום  ַהּמָ הּוא  ַהזֶּה  אֹוָתם ַהֵהיָכל  ל  ּכָ
אן.  ים ּכָ ּלִ ְתּגַ ּמִ ּום ׁשֶ ְקָרִאים ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים, ִמׁשּ ּנִ   ׁשֶ
ַתֲענּוגֹות   ּבְ ָהָאָדם  ֵני  ּבְ ֶאת  ים  ַפּתִ ּמְ ׁשֶ אֹוָתם  ְוָכל 
ל   ׁשֶ ַתֲענּוגֹות  ּבְ ּוְלִהְתַעּנֵג  ִלְזנֹות  ַהזֶּה,  ָהעֹוָלם 

עֲ  ִכים אֹוָתם ַאַחר ּתַ ל ָהעֹוָלם, ּומֹוׁשְ נּוֵגי  ִנאּוִפים ׁשֶ
ָאַמְרנּו.  מֹו ׁשֶ  ְוִנאּוֵפי ָהעֹוָלם ַהזֶּה, ּכְ

  

ַהאי ֵהיָכלָ  .888 יָפא, ּבְ ּקִ יט ּתַ ּלִ א, ִאְתָחֵזי ַחד רּוָחא ׁשַ
ַגְווָנא  ּכְ ֵאל,  ָהִכי  אּוף  ִאְקֵרי  ְוָדא  הּו,  ּלְ ּכֻ ַעל  ִאיהּו  ּדְ

ַאֲחָרא ע''א) ּדְ ַהאי  (רנ''ח  ה.  ָ ְקדּוׁשּ ִבְסַטר  ּדְ
י ְלַבר  לכ)  (דברים ִאיהוּ  ְמַפּתֵ ֵא''ל ֵנָכ''ר. ְוָדא ִאיהּו ּדִ

אֹוַרְייתָ  ָלֵעי ּבְ א. ַהאי ָנׁש ּדְ ֵבי ִמְדָרׁשָ ָקִאים ּבְ א, אֹו ּדְ
ִהְרהּוִרין,   ָמה  ּכַ יב  ְוָחׁשִ ֵליּה,  י  ְמַפּתֵ יָפא  ּקִ ּתַ רּוָחא 
ַחּבּוַרת  ְוָאַמר ַמה ַאּתְ ָקִאים ָהָכא, ַטב ָלְך ְלֵמיַהְך ּבְ

ין ִאיּנּון   ָנׁשִ ַתר  ּבָ ָאְזִלין  ּדְ ְוִאיּנּון  א,  ָנׁשָ ֵני  ּבְ ַעל  ָגאּו  ּדְ
ִפיָראן,   ָנׁש  ׁשְ ר  ּבַ ּדְ יָון  ּכֵ ָעְלָמא.  ִעּנּוֵגי  ּבְ ֵגי  ּוִמְתַעּנְ

ְוָאְזֵלי  ְטָיין  ׁשַ הּו  ּלְ ּכֻ ֵדין  ּכְ ֲאַבְתֵריּה,  י  ּתֵ ִאְתּפַ
ָכָאן ֲאַבְתֵריּה. ְ  ְוִאְתַמׁשּ

ִנְר  .889 ַהזֶּה  ֵהיָכל  ׁשֹוֶלֶטת  ּבַ ַאַחת  רּוַח  ֵאית 
מֹו   ְך ֵאל, ּכְ ם, ְוַאף ֶזה ִנְקָרא ּכָ ּלָ ִהיא ַעל ּכֻ ָחָזק, ׁשֶ
ְוֶזהּו  ֵנָכ''ר,  ֵא''ל  ֶזהּו  ה.  ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ַצד  ּבְ ׁשֶ ָהַאֵחר 
עֹוֵמד   ׁשֶ אֹו  ּתֹוָרה  ּלֹוֵמד  ׁשֶ ָהָאָדם  ֶאת  ה  ַפּתֶ ּמְ ׁשֶ

ָהרוּ  ְדָרׁש.  ַהּמִ ֵבית  ַהזּוֹ ּבְ ַהֲחָזָקה  אֹותֹו,    ַח  ה  ְמַפּתָ

  

הּו  .889 ְוֻכּלְ חֹוֵתיּה,  ּתְ ַקְייִמין  ּדְ ַאֲחָרִנין  ִאיּנּון  ה  ְוַכּמָ
ַההּוא  ּבְ ֵליּה  ּוְמָסֲאֵבי  ָעְלָמא,  ַהאי  ּבְ ֵליּה  ְמָסֲאֵבי 

ע''ב) ָעְלָמא. רֹוַתַחת  ְוִאיּנוּ  (ק''ן  צֹוָאה  ִאְקרּון  ן 
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ה עֹוֵמד  ה ִהְרהּוִרים, ְואֹוֶמֶרת: ָמה ַאּתָ ּמָ ב ּכַ ְוחֹוׁשֵ
ִאים ַעל  ּגֵ ֶחְבַרת אֹוָתם ׁשֶ אן? טֹוב ְלָך ָלֶלֶכת ּבְ ּכָ
ָיפֹות   ים  ָנׁשִ ַאַחר  הֹוְלִכים  ְוֵהם  ָאָדם,  ֵני  ּבְ

יָון ּכֵ ָהעֹוָלם.  ַתֲענּוגֹות  ּבְ ִגים  ָאָדם    ּוִמְתַעּנְ ׁשֶ
ּתֶ  ְוהֹוְלכֹות  ִמְתּפַ ְמׁשֹוְטטֹות  ן  ּלָ ּכֻ ָאז  ַאֲחֶריָה,  ה 

עֹוְמִדים  ׁשֶ ֲאֵחִרים  ֵהם  ה  ְוַכּמָ ַאֲחָריו.  כֹות  ְוִנְמׁשָ
ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ אֹותֹו  ִאים  ְמַטּמְ ם  ְוֻכּלָ יו,  ְחּתָ ּתַ
אֹותֹו עֹוָלם. ְוֵהם ִנְקָרִאים צֹוָאה  ִאים אֹותֹו ּבְ ּוְמַטּמְ

תּוברֹוַתחַ  ּכָ ֵצא ּתֹאַמר לֹו. אֹוָתן   ה ל)(ישעי ת, ׁשֶ
ֵאר.  ִמיד, ַוֲהֵרי ִנְתּבָ א ּתָ יָּמֹות ְלַטּמֵ ּקַ ָרגֹות ׁשֶ  ַהּדְ

יב, ְכּתִ ל) ּדִ ין   (ישעיה  ְרּגִ ּדַ ִאיּנּון  לֹו.  ּתֹאַמר  ֵצא 
ַמר. ִדיר, ְוָהא ִאּתְ ַקְייִמין ְלָסֲאָבא ּתָ  ּדְ

ַאֶחֶרת   .890 רּוַח  יֵׁש  ַהזֶּה  ַהֵהיָכל  ֶאְמַצע  ּבְ
ְקֵראת ֶנַגע. ּוִמזֹּו יֹוֵצאת רּוַח ַאֶחֶר  ּנִ ְקֵראת  ׁשֶ ּנִ ת ׁשֶ

ל    ֶנַגע ּכָ א ֶאת  ְלַטּמֵ ִמיד  ּתָ ְוִהיא עֹוֶמֶדת  ָצַרַעת, 
ַמה   ל  ּכָ ַעל  יֹוֵתר  ָהָרע  ָלׁשֹון  ֲעֵלי  ּבַ אֹוָתם 
ַעל  ְמֻמּנֶה  ַהזֶּה  ָהֶעְליֹון  ַגע  ְוַהּנֶ אֹותֹו.  ִאים  ַטּמְ ּמְ ֶ ׁשּ
ת   ּבָ ְכֶנֶסת ׁשַ ּנִ ׁשֶ ּכְ ת, ׁשֶ ּבָ ל ׁשַ ְלָחנֹות ׁשֶ ל אֹוָתם ׁשֻ ּכָ

ים ֶאת  לֹא ָעְרכּו ֶאת עֹנֶ וְ  ָראּוי ְוֵהם ְמַבזִּ ת ּכָ ּבָ ַ ג ַהׁשּ
ְלָחנֹות  ׁשֻ אֹוָתם  נֹוֵטל  ַהזֶּה  ַגע  ַהּנֶ ת,  ּבָ ַ ַהׁשּ עֶֹנג 

ָאַמְרנּו. ִפי ׁשֶ ת ּכְ ּבָ עֶֹנג ׁשַ ֵאיָנם ּבְ  ׁשֶ

  

ַהאי ֵהיָכָלא, ִאית רּוָחא ַאֲחָרא,   .890 ֶאְמָצִעיָתא ּדְ ּבְ
ִאְקֵרי ֶנַגע. ּומֵ  ֶנַגע  ַהאי ָנְפָקא רּוָחא  ּדְ ִאְקֵרי  ַאֲחָרא ּדְ

ִאיּנּון  ְלָכל  ְלָסֲאָבא  ִדיר,  ּתָ יָמא  ַקּיְ ְוִאיהּו  ָצַרַעת. 
ְמָסַאִבין  ל ַמה ּדִ א, ַיִתיר ַעל ּכָ יׁשָ ָנא ּבִ ִליׁשָ ָמאֵריהֹון ּדְ
תֹוֵרי  ל ִאיּנּון ּפָ ָאה, ִאיהּו ְמָמָנא ַעל ּכָ ֵליּה. ְוַהאי ֶנַגע ִעּלָ

בְּ  ׁשַ ָעֵייל  ּדְ ַכד  ּדְ ִעּנּוָגא ָתא,  ּבְ ְוָלא ִאְתְסָדרּו  ָתא,  ּבְ ׁשַ
ִעּנּוָגא  י  ְמַבּזֵ ָקא  ְוִאיּנּון  ֵיאֹות,  ְדָקא  ּכְ ָתא  ּבְ ׁשַ ּדְ
ִאיּנּון  ָלאו  ּדְ תֹוֵרי  ּפָ ְלִאיּנּון  ָנִטיל  ֶנַגע  ַהאי  ָתא,  ּבְ ׁשַ ּדְ

ָתא ּבְ ׁשַ ִעּנּוָגא ּדְ ְדַקאְמָרן. (רנ''ב ע''ב) ּבְ  ּכִ
אֶ  .891 נֹוֵטל  זֶּה  ל  ּוְכׁשֶ ּכָ ְלָחנֹות,  ֻ ַהׁשּ אֹוָתם  ת 

ם ּפֹוְתִחים   ּלָ עֹוְמִדים ּבֹו, ּכֻ ים ׁשֶ אֹוָתם ׁשֹוֲחֵרי ַהֻחּקִ
קט) ְואֹוְמִרים: בֹוֵאהּו   (תהלים  ַוּתְ ְקָלָלה  ַויֱֶּאַהב 

ׁש  ׁש ְוגֹו'. ְיַנּקֵ ְלּבַ ּנּו. ַויִּ ְרַחק ִמּמֶ ְבָרָכה ַוּתִ ְולֹא ָחֵפץ ּבִ
ה וְ   נֹוׁשֶ לֹו  ר  ֲאׁשֶ ָחֶסד ְלָכל  ְך  ֹמׁשֶ לֹו  ְיִהי  ַאל  גֹו'. 
 ְוגֹו'. 

  

יֵני   .891 ְרּדִ ּגַ ִאיּנּון  ל  ּכָ תֹוֵרי,  ּפָ ְלִאיּנּון  ָנִטיל  ְוַכד ַהאי 
ְוָאְמֵרי, ְתֵחי  ּפָ הּו  ּלְ ּכֻ יּה,  ּבֵ ַקְייֵמי  ּדְ (תהלים   ִנימּוִסין 

בְ  קט) ּבִ ָחֵפץ  ְולֹא  בֹוֵאהּו  ַוּתְ ְקָלָלה  ָרָכה ַוֶיֱאַהב 
ִמ  ְרַחק  ה  ַוּתִ נֹוׁשֶ ׁש  ְיַנּקֵ ְוגֹו'.  ַמּדֹו  ּכְ ְקָלָלה  ׁש  ְלּבַ ְוּיִ ּנּו.  ּמֶ

ְך ָחֶסד ְוגֹו'.  ר לֹו ְוגֹו'. ַאל ְיִהי לֹו מֹוׁשֵ  ְלָכל ֲאׁשֶ
ת,   .892 ּבָ ׁשַ ֵליל  אֹותֹו  ּבְ ׁשֶ ַאְרנּו,  ּבֵ ַוֲהֵרי 

ד ָהָרע, אֲ  נּו ְלאֹותֹו ַהּצַ ְלָחנֹות ִנּתְ ֻ ַהׁשּ ׁשֶ ַזי ִמְתַחזֵּק ּכְ
ֵמא, ְואֹותֹו ָאָדם ִנְמָסר ְלאֹותֹו אֹותוֹ  ד ָהָרע ַהּטָ  ַהּצַ

ַצד  דֹוׁש,  ַהּקָ ד  ַהּצַ ֵמאֹותֹו  ְחָסר  ּנֶ ׁשֶ לֹו  אֹוי  ד.  ַהּצַ
ָכל  מֹו ֵכן ּבְ ֵמא. ּכְ ד ָהַאֵחר ַהּטָ ּצַ ָהֱאמּוָנה, ְוִנְפָקד ּבַ

ל יֹום טֹוב.  אֹוָתן ְסעּודֹות ׁשֶ
  

אֹוִקי .892 ֵליְוָהא  ַההּוא  ּבְ ד  ְמָנא,  ּכַ ָתא,  ּבְ ׁשַ ּדְ ְלָיא 
ף   ֵדין ִאְתָתּקַ א, ּכְ יׁשָ תֹוֵרי ִאְתְייִהיבּו ְלַההּוא ִסְטָרא ּבִ ּפָ
ָנׁש   ר  ּבַ ְוַההּוא  ִמְסֲאָבא,  א,  יׁשָ ּבִ ִסְטָרא  ַההּוא 
ֵמַההּוא  ַרע  ִאְתּגְ ּדְ ֵליּה  ַווי  ִסְטָרא.  ְלַההּוא  ִאְתְמַסר 

ִסְטָר  א,  ַקִדיׁשָ ְמֵהיְמנּוָתא.ִסְטָרא  ּדִ ד    א  ּקַ ְוִאְתּפְ
ִאיּנּון  ָכל  ּבְ א  ּדָ ַגְווָנא  ּכְ ִמְסֲאָבא.  ַאֲחָרא  ִסְטָרא  ּבְ

 ְסעּוָדֵתי ְדיֹום טֹוב. 
ֵהיָכל ַהזֶּה   .893 אן ּבַ ים ּוְמזֹונֹות ֵהם    -ּכָ ִנים ַחיִּ ּבָ

דֹוׁש לֹא עֹוְמִדים  ֵהֶפְך. ּוְבאֹותֹו ֵהיָכל ָהַאֵחר ַהּקָ ּבְ ֵהיָכָלא, .893   ַהאי  ּבְ ע''ב) ָהָכא  רס''ו  י  (דף  ַחּיֵ ֵני  ּבְ
ִאיהוּ  ִהּפּוָכא  ּבְ ַאֲחָרא ּוְמזֹוֵני  ֵהיָכָלא  ּוְבַההּוא   .
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ת לֹׁשֶ לוּ   ׁשְ ּתְ ְוֵהם  ה,  ֵהם ֵאּלֶ ְוָכאן  ְלַמְעָלה,  ִיים 
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ְלַרע.  ֶׁשל   עֹוְמִדים  ָּבָניו  (ַמִּגיִעים 

ם עֹוְמדֹות  ָאָדם) ׁשָ ֲהֵרי  ַהזֶּה,  ַלֵהיָכל  ָאָדם  יַע  ַמּגִ
ֵהם   ׁשֶ ּכְ ִנים  ּבָ ם  ׁשָ ַוֲהֵרי  אֹוָתם.  ְלַכּלֹות  ַהַחיֹּות 

ֵדי   ּכְ יֹוֵצא,  אן  ִמּכָ ים,  טֵ ְקַטּנִ ַהּקָ גֹור  ְלִהְתַמּנֹות 
ְלַהֲעִביָרם  זֹונֹות  ַהּמְ עֹוְמִדים  ם  ׁשָ ַוֲהֵרי  ֲעֵליֶהם. 
ֵחְטא. ְוָלֵכן ִנְקָרא ַהֵהיָכל ַהזֶּה   לּוי ּבַ ּנּו, ְוַהּכֹל ּתָ ִמּמֶ

ֵאר.  ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ  חֹוָבה, ּכְ

א, ין, ְוַתְלָיין ְלֵעיּלָ ַלת ִאּלֵ א, ָלא ַקְייֵמי ּתְ (עיין ו'   ַקִדיׁשָ
ַכד  ע''א) (ס''א מטו בנוי דבר  ְוָהָכא ַקְייִמין ְלִביׁש. ּדְ
ן ַקיְ  נש) ּמָ ר ָנׁש ְלַהאי ֵהיָכָלא, ָהא ּתַ יִמין ֵחיָוון ָמֵטי ּבַ

מָּ  יָצָאה לֹון. ְוָהא ּתַ ד ִאיּנּון ְזִעיִרין, ֵמָהָכא  ְלׁשֵ ִנין ּכַ ן ּבְ
ן  ּמָ ּתַ ְוָהא  ָעַלְייהּו.  ַקֵטיגֹוָרא  ְלִאְתַמָנָאה  ִגין  ּבְ ָנְפָקא, 
ְלָיא  ּתַ א  ְוכֹּלָ יּה.  ִמּנִ לֹון  ָרא  ְלַאְעּבְ ְמזֹוֵני,  ַקְייִמין 

ַהא ִאְקֵרי  א  ּדָ ְוַעל  חֹוָבה.  ָמה ּבְ ּכְ חֹוָבה.  ֵהיָכָלא  י 
ַמר.  ִאּתְ  ּדְ

ְקֵראת  .894 ּנִ אן יֹוֵצאת רּוַח ֻטְמָאה ַאַחת ׁשֶ ּוִמּכָ
ם   ְוֻכּלָ ּה,  ִעּמָ ּוְרָבבֹות  ֶאֶלף  ה  ְוַכּמָ ֲאִריִריָּ''א, 

ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ֻבהּו   (איוב ג) ִנְקָרִאים אֹוְרֵרי יֹום, ּכְ ִיּקְ
ְוָכל ַהזֹּו  ְוָהרּוַח  יֹום.  ם    ֹאְרֵרי  ּלָ ּכֻ ּה,  ִעּמָ ׁשֶ ה  ֵאּלֶ

ִלּטֹ ַעְצמֹו ַקיִָּמים  ָאָדם ֶאת  ל  ּלֵ ּקִ ׁשֶ ּבּור  ּדִ ל אֹותֹו 
ַהזֶּה  ָחׁש  ַהּנָ ֶאת  ְמִעיִרים  ְוֵאּלּו  ָרְגזֹו,  ּבְ

ְקָרא ּנִ כז) ׁשֶ ֵדי   (ישעיה  ּכְ תֹון,  ֲעַקּלָ ָנָחׁש  ִלְוָיָתן 
כָּ  ֶזהּו ׁשֶ ּוְלעֹוֵרר ְקָללֹות ַעל ָהעֹוָלם.  תּוב  ְלָהִביא 

ֻבהּו ֹאְרֵרי יֹום ְוגֹו'.  ִיּקְ

  

ִאְקֵרי  .894 ּדְ ִמְסֲאָבא,  רּוָחא  ַחד  ָנְפָקא  ּוֵמָהָכא 
ִאְקרּון  הּו  ְוֻכּלְ יּה,  ִעּמֵ ְוִרְבָבן  ֶאֶלף  ה  ְוַכּמָ ֲאִריִרָי''א. 

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר בּוהּו אֹוְרֵרי   (איוב ג) אֹוְרֵרי יֹום, ּכְ ִיּקְ
ַקְייֵמי  הּו  ּלְ ּכֻ יּה,  ִעּמֵ ּדְ ִאיּנּון  ְוָכל  רּוָחא  ְוַהאי  יֹום. 

רּוְגֵזיּה, נַ לְ  ּבְ ְרֵמיּה  ּגַ ָנׁש  ר  ּבַ ָלִייט  ּדְ ה  ִמּלָ ְטָלא ַהִהיא 
ִאְקֵרי ין ִמְתָעֵרי ְלַהאי ִחְוָיא, ּדְ ִלְוָיָתן  (ישעיה כז) ְוִאּלֵ

ַעל  ְלָווִטין  ּוְלַאְתֲעָרא  ְלַאְייָתָאה  ִגין  ּבְ ֲעַקָלתֹון,  ָנָחׁש 
בּוהּו אֹוְרֵרי י  ם ְוגֹו'.וֹ ָעְלָמא, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ִיּקְ

עֹות  .895 ְוֵאּלּו אֹוְרֵרי ַהיֹּום ׁשֹוְלִטים ַעל ִרְגֵעי ּוׁשְ
ַעל   ָאָדם  ל  ּלֵ ּקִ ׁשֶ ּבּוִרים  ּדִ אֹוָתם  ְונֹוְטִלים  ַהיֹּום, 
ּבּור  ּדִ ּוְבאֹותֹו  בּוָעה,  ׁשְ ּבִ ין  ּבֵ ֹרֶגז  ּבְ ין  ּבֵ ַעְצמֹו, 

ְקָרא לִ  ּנִ ׁשֶ תֹון  ָיָתן, וְ ְמִעיִרים ֶאת אֹותֹו ָנָחׁש ֲעַקּלָ
ל  ִקּלֵ ְוָלֵכן  ָהעֹוָלם.  ֶאת  ִחית  ְלַהׁשְ ְלַהֲעִמידֹו  ֵדי  ּכְ
ּגּופֹו,   ֶאת  ְולֹא  ַצֲערֹו,  ּבְ יֹומֹו  ֶאת  ִאיֹּוב 

תּוב ּכָ ג) ׁשֶ יֹומֹו   (איוב  ֶאת  ל  ה,   -ַוְיַקּלֵ ִחּלָ ּתְ ּבַ
ְך   ּכָ יֵלנּו   -ְוַאַחר  ַיּצִ ָהַרֲחָמן  יֹום.  ֹאְרֵרי  ֻבהּו  ִיּקְ

ד ָהָרע  ָבר ַרע. וּ ֵמַהּצַ ל ּדָ ְקּפֹו ּוִמּכָ  ִמּתָ

  

ְעֵתי  .895 ְוׁשַ ִרְגֵעי  ַעל  ְלִטין  ׁשַ יֹום,  אֹוְרֵרי  ין  ְוִאּלֵ
ין  ְרֵמיּה, ּבֵ ר ָנׁש ּגַ ָלִייט ּבַ יֹוָמא, ְוַנְטֵלי ִאיּנּון ִמיִלין ּדְ ּדְ
ה, ִמְתָעֵרי ְלַהאי  אֹוָמָאה, ּוְבַהִהיא ִמּלָ ין ּבְ רּוְגָזא, ּבֵ ּבְ

ֲעַקלָּ  ֵליּה ָנָחׁש  יָמא  ְלַקּיְ ִגין  ּבְ ִלְוָיָתן,  ִאְקֵרי  ּדְ תֹון, 
ַצֲעֵריּה,   א ָלִייט ִאּיֹוב יֹוֵמיּה ּבְ ָלא ְלָעְלָמא. ְוַעל ּדָ ְלַחּבְ

ְכִתיב ה,  (איוב ג) ְוָלא ּגּוֵפיּה. ּדִ ְתִחּלָ ל ֶאת יֹומֹו ּבַ ַוְיַקּלֵ
ְזָבן בּוהּו אֹוְרֵרי יֹום. ַרֲחָמָנא ִליׁשֵ ְטָרא ִמ   ּוְלָבַתר ִיּקְ ּסִ

א.  יׁשָ ה ּבִ ל ִמּלָ א, ּוִמתּוְקפֹוי. ּוִמּכָ יׁשָ  ּבִ
ֵהיָכל  .896 הּוא  ַהזֶּה  ַהֵהיָכל  י.  ַהֲחִמיׁשִ ַהֵהיָכל 

ְקָרא ָעֵרל,   ּנִ ם ׁשֶ ֵ ֶנֶגד אֹותֹו ַהׁשּ אֹו''ל, ּכְ ְקָרא ׁשְ ּנִ ׁשֶ
יֵׁש  ַהזֶּה  ֵהיָכל  ּבַ ָהָעְרָלה.  סֹוד  זֶּהּו  ׁשֶ ַאְרנּו  ּבֵ ַוֲהֵרי 

ַת  ֶאָחד ּוְמֻמּנֶה ֶאָחד ָעָליו, ְוֶזהּו ַהְמֻמּנֶה ְלָהִעיר    חּפֶ
ִנְקֵראת   ַהזֹּו  ְוָהרּוַח  ָהעֹוָלם,  ַעל  ִקְטרּוג  ִמיד  ּתָ
ִנְקָרא   ַהזֶּה  ַתח  ַהּפֶ ל  ׁשֶ מֹו  ְ ׁשּ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֵאיָב''ה, 

ְוִסיָמְנָך   ג) -ֵאיָב''ה,  ית  (בראשית  ָאׁשִ ְוֵאיָבה 
ה  ָ יְנָך ּוֵבין ָהִאׁשּ  ְוגֹו'. ּבֵ

  

ֵהיָכָלא   .896 ִאיהּו  א,  ּדָ ֵהיָכָלא  ָאה.  ֲחִמיׁשָ ֵהיָכָלא 
ִאְקֵרי ָמא  (מצורע נ''ד ע''א) ּדְ אֹו''ל, ָלֳקֵבל ַההּוא ׁשְ ׁשְ

ָעְרָלה.   ָדא ִאיהּו ָרָזא ּדְ ִאְקֵרי ָעֵרל, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ּדְ ּדְ
ַהאי ֵהיָכלָ  ְתָחא, ְוַחד ְמָמָנא ָעֵליהּ ּבְ . ְוָדא  א, ִאית ַחד ּפִ

ָעְלָמא,  ַעל  ִקְטרּוָגא  ִדיר  ּתָ ְלַאְתֲעָרא  ְמָמָנא  ִאיהּו 
ְתָחא  ַהאי ּפִ ָמא ּדְ ׁשְ ִגין ּדִ ְוַהאי רּוָחא ִאְקֵרי ֵאיָב''ה, ּבְ

ְוִסיָמִניךְ  ֵמיּה,  ׁשְ ג) ֵאיָב''ה  ית   (בראשית  ָאׁשִ ְוֵאיָבה 
יְנָך ּוֵבין ָהאִ  ה ְוגֹו'.ּבֵ ָ  ׁשּ
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עֹומֶ  .897 ַהזֶּה  ֵהיָכל  ֹוֶלֶטת  ּבַ ׁשּ ׁשֶ ַאַחת  רּוַח  ֶדת 
ְוהּוא ׁשֹוֵד''ד,  ִנְקָרא  ְוֶזה  ַהּכֹל,  (ישעיה   ַעל 

תֹוְך   נט) ָהִרים ָהָרִמים, ּבְ ֶבר. ְוֶזהּו ׁשֹוֵדד ּבֶ ׁשֹוד ָוׁשֶ
אֹוָתם  ל  ּכָ יֹוְנִקים  ַהזֶּה  ֵמַהֵהיָכל  ְוָהִרים.  ְסָלִעים 

וּ ׁשֹוְדִד  ן.  ֻחְרּבָ ְמקֹומֹות  ּבִ ִמיִדים  ּוַמׁשְ אן ים  ִמּכָ
ּוִבְרָמִחים,   ֲחָרבֹות  ּבַ הֹוְרִגים  ׁשֶ ל אֹוָתם  ּכָ יֹוְצִאים 

ַאַחר  ג) ְוהֹוְלִכים  ַהֶחֶרב   (בראשית  ַלַהט 
ִמיד ַהּכֹל.  ֶכת, ְלַהׁשְ ְתַהּפֶ  ַהּמִ

  

ַעל  .897 יט  ּלִ ׁשַ ּדְ רּוָחא  ַחד  יָמא  ַקּיְ ֵהיָכָלא  ַהאי  ּבְ
ְוִאיהוּ ּכֹ  ׁשֹוֵד''ד.  ִאְקֵרי  ְוַהאי  א,  (ישעיה   וד)(ש ּלָ

ּגֹו  נט) ֵאי,  ָרּמָ טּוֵרי  ּבְ ׁשֹוֵדד  הּוא  ְוָדא  ֶבר.  ָוׁשֶ ׁשֹוד 
ְדֵדי   ְמׁשַ ִאיּנּון  ל  ּכָ ַיְנֵקי  א  ּדָ ֵמֵהיָכָלא  ְוטּוִרין.  ִטָנִרין 
ַקְטלֵ  ּדְ ִאיּנּון  ל  ּכָ ָנְפִקין,  ּוֵמָהָכא  ִנין.  ָחְרּבְ ּבְ ֵצי  י ּוְמׁשַ

בָּ  ְוַאְזִלין  ְורּוְמִחין,  ַסְייִפין  ַהֶחֶרב ּבְ ַלַהט  ַתר 
א. יָצָאה ּכֹּלָ ֶכת ְלׁשֵ ְתַהּפֶ  ַהּמִ

ׁשֹוד.  .898 ְקֵראת  ּנִ ׁשֶ ַאֶחֶרת  רּוַח  יֹוֵצאת  ִמזֶּה 
ְקֵראת   ּנִ ֹוֵלט ָהָרָעב ַעל ָהעָלם, ָהרּוַח ַהזֹּו ׁשֶ ׁשּ ּוְכׁשֶ

ִמשְׁ  ַאֶחֶרת  ְורּוַח  ִנְמֵצאת,  ּה,  ׁשֹו''ד  ִעּמָ ֶפת  ּתֶ ּתַ
ָפ''ן .  ְקֵראת ּכָ ּנִ עֹוָלם, ְוִנְמָצִאים ׁשֶ ְוֵאּלּו הֹוְלִכים ּבָ

תּוב ּכָ ׁשֶ ְוַהְינּו  ָאָדם.  ֵני  ּבְ ֶנֶגד  ה) ּכְ ְלׁשֹד   (איוב 
ָאָדם   ִלְבֵני  ִקְטרּוג  ים  עֹוׂשִ ְוֵאּלּו  ָחק.  ׂשְ ּתִ ּוְלָכָפן 

ְקָרא ׁשוֹ  ּנִ ׁשֶ ַאַחר ְוׁשֹוְדִדים ֶאת ַהּכֹל. ָהֶאָחד  ׁשֶ ד. 
ָרמִ  ָהִרים  ְלתֹוְך  הֹוֵלְך  ּוַמֲחִריב  ׁשֶ ְוׁשֹוֵדד  ים 

ּוֵמִתים  ָאָדם,  ֵני  ּבְ ְוׁשֹוֵדד  ב  ׁשָ ָאז  ַהּכֹל,  ִמיד  ּוַמׁשְ
ֵבִעים,  ׂשְ לֹא  ָאָדם,  ֵני  ּבְ אֹוְכִלים  ּוְכׁשֶ תֹו.  ֻחְלׁשָ ּבְ

עֹוָלם.  הּוא ׁשֹוֵלט ּבָ ּום ׁשֶ  ִמׁשּ

  

אַ  .898 רּוָחא  ָנִפיק  ְוַכד  ֵמַהאי  ׁשֹוד.  ְוִאְקֵרי  ֲחָרא, 
פְ  ּכַ יט  ּלִ ׁשֹו''ד,  ׁשַ ִאְקֵרי  ּדְ רּוָחא  ַהאי  ָעְלָמא,  ַעל  ָנא 

ִאְקֵרי  יּה, ּדְ ף ִעּמֵ ּתַ ּתָ ַכח. ְורּוָחא ַאֲחָרא ִאׁשְ ּתְ ִאיהּו ִאׁשְ
א,  ֵני ָנׁשָ ְכֵחי ָלֳקֵבל ּבְ ּתַ ָעְלָמא, ּוִמׁשְ ין ַאְזֵלי ּבְ ָפ''ן. ְוִאּלֵ ּכָ

ּדִ  ה)  ְכִתיב,ְוַהְיינּו  חָ  (איוב  ׂשְ ּתִ ּוְלָכָפן  ין ְלׁשֹד  ְוִאּלֵ ק. 
ַחד   א.  ְלכֹּלָ ְדֵדי  ּוְמׁשַ א,  ָנׁשָ ִלְבֵני  ִקְטרּוָגא  ַעְבִדין 
ִדיד   גֹו טּוִרין ָרָמִאין, ְוׁשָ ָאִזיל ּבְ ָבַתר ּדְ ִאְקֵרי ׁשֹוד, ּדְ ּדְ

א,   ַדד ִלְבֵני ָנׁשָ ב ְוׁשָ ֵדין ּתָ א. ּכְ ֵצי ּכֹּלָ ּוֵמִתין ְוָחִריב ְוׁשֵ
ַאכְ  ְוַכד  יֵליּה.  ּדִ א  חּוְלׁשָ ְבִעין,  ּבְ ׂשַ ָלא  א,  ָנׁשָ ֵני  ּבְ ֵלי 

ָעְלָמא. ְלָטא ּבְ ִאיהּו ׁשַ ִגין ּדְ  ּבְ
ֵני ָאָדם  .899 ה ֶחֶסד ִעם ּבְ עֹוׂשֶ ּוְבאֹותֹו ְזַמן, ִמי ׁשֶ

ִלְדחֹות  הּוא  ַדאי  ּכְ ּתֹות,  ְוִלׁשְ ֶלֱאכֹל  ָלֶהם  ְונֹוֵתן 
ָהרּוחוֹ  י  ּתֵ ׁשְ עֹוָלם. ֶאת  ּבָ ְלטּו  ִיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ַהחּוָצה  ת 

ָאר וּ  ֵני ָאָדם, ּוׁשְ ים ֶחֶסד ִעם ּבְ ָרֵאל לֹא עֹוׂשִ ׂשְ יִּ ְכׁשֶ
ָהרּוחֹות   י  ּתֵ ׁשְ ָאז  עֹוָלם,  ּבָ ֶחֶסד  ים  עֹוׂשִ ים  ָהַעּמִ

ִמים ְ ׂשּ ִמְתּבַ לּו,  ּוִמְתַחְּזִקים   ַהּלָ ַעִּמים,  (ִלְׁשָאר 
ּוִמְתַחזְּ  ְוכּו') ְבֵריֶהם  ּום ּדִ ִמׁשּ ָרֵאל.  ִיׂשְ ַעל  ִקים 

ָאז ֲהֵרי  ָרֵאל   ׁשֶ ְוִיׂשְ ָהַאֵחר,  ד  ַהּצַ אֹותֹו  ִהְתַחזֵּק 
 ִנְכָנִעים.

  

א,  .899 ֵני ָנׁשָ ָעִביד ֶחֶסד ִעם ּבְ ּוְבַההּוא ִזְמָנא, ַמאן ּדְ
ְלַדְחָייא לֹון  ַדאי ִאיהּו  ּכְ י,  ּתֵ ּוְלִמׁשְ ְלֵמיַכל  ְוָיִהיב לֹון 

ֵרין ּתְ ין  ָעְלָמא.  ְלִאּלֵ ּבְ ְלֵטי  ׁשַ ָלא  ּדְ ְלַבר,  ְוַכד    רּוִחין 
ין   ַעּמִ ַאר  ּוׁשְ א,  ָנׁשָ ֵני  ּבְ ִעם  ֶחֶסד  י  ַעְבּדֵ ָלא  ָרֵאל  ִיׂשְ
רּוִחין  ֵרין  ּתְ ין  ִאּלֵ ֵדין  ּכְ ָעְלָמא.  ּבְ ֶחֶסד  י  ַעְבּדֵ

ִמין וכו') ִמְתַבּסְ ומתקפי  עמין  לשאר  ְייהּו,  (ס''א  ִמּלַ
ִאְתַקף ֵדין  ּכְ ָהא  ּדְ ִגין  ּבְ ָרֵאל.  ִיׂשְ ּדְ ָעַלְייהּו    ּוִמְתְקֵפי 

ָיין. ָרֵאל ִאְתַכּפְ  ַההּוא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְוִיׂשְ
ד  .900 ים ֶחֶסד, ִנְכָנע אֹותֹו ַהּצַ ָרֵאל עֹוׂשִ ׂשְ יִּ ּוְכׁשֶ

ָרֵאל   ׂשְ יִּ ה ִמְתַחזֵּק. ּוְכׁשֶ ָ ֻדׁשּ ָהַאֵחר ְוֶנֱחָלׁש, ְוַצד ַהּקְ
י   ּתֵ ׁשְ אֹוָתן  ֶחֶסד,  ְמעֹוְרִרים  לֹא 

ִהְתַּבְּׂשָמה ָלֶהם ִלְׁשָאר  (ִמְתַּבְּׂשמֹות. ַאַחת   רּוחֹות
כְּ  ָהַעִּמים) כֹות  ֶאת  ּוִמְתַהּפְ אֹוָתם  ְלַהְכִריַע  ֵדי 

ִמְלַמְעָלה   יֹּוְרדֹות  ׁשֶ ָרכֹות  ַהּבְ ְוָאז אֹוָתן  ָרֵאל,  ִיׂשְ
ים ָהַעּמִ ָאר  ׁשְ אֹוָתם  יֹוְנִקים  ַהיִָּמין,  ד  (ְועֹוֵמד   ִמּצַ

תּוב,ְלאֹותֹו ַהַּצד) ּכָ מּוִני ֹנֵטָרה  )(שיר א  . ְוֶזהּו ׁשֶ ׂשָ

  

ְפָיא ַההּוא ִסְטָרא  .900 י ֶחֶסד, ִאְתּכַ ָרֵאל ַעְבּדֵ ְוַכד ִיׂשְ
ְוַכד   ִאְתַקף.  ה  ָ ְקדּוׁשּ ּדִ ְוִסְטָרא  ׁש,  ְוִאְתַחּלָ ַאֲחָרא 

ִאיּנוּ  ֶחֶסד,  ּבְ ִמְתָעֵרי  ָלא  ָרֵאל  רּוִחיןִיׂשְ ִרין  ּתְ (ד''א  ן 
עמין) לשאר  להו  אתבסם  חד  ֵכי וּ  מתבסמי,  ִמְתַהּפְ

י   ַנְחּתֵ ּדְ ְרָכָאן  ּבִ ִאיּנּון  ּוְכֵדין  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ לֹון  ָייא  ְלַאְכּפְ
ין. ַעּמִ ַאר  ׁשְ לֹון  ַיְנֵקי  ְיִמיָנא,  ָטר  ִמּסְ א,  ֵעיּלָ (ד''א  ִמּלְ

סטרא)  לההוא  ִדְכִתיב, וקיימא  הּוא  (שיר   ְוֲהָדא 
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י ָאר ָהַעּמִ ָרִמים. ֵאּלּו ׁשְ י לֹא ֶאת ַהּכְ ּלִ ְרִמי ׁשֶ ם. ּכַ
י   ים    -ָנַטְרּתִ ָהַעּמִ ָאר  ְ ׁשּ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָרֵאל.  ִיׂשְ ֵאּלּו 

ים   עֹוׂשִ ׁשֶ ֲחָסִדים  אֹוָתם  ּבְ ְלתֹוָכם  ִכים אֹוָתם  מֹוׁשְ
ָרֵאל ַמְרִחיִקים אֹוָתם ִמּת  ְוִיׂשְ ֵני ָאָדם,  ֹוָכם, ִעם ּבְ

אֹוָתם ֲחָסִדים ִלים ּבְ ּדְ ּתַ ּלֹא ִמׁשְ ּום ׁשֶ ָאר   ִמׁשּ מֹו ׁשְ ּכְ
ים.  ָהַעּמִ

ין   השירים א) ִאּלֵ ָרִמים,  ַהּכְ נֹוֵטָרה ֶאת  מּוִני  ַאר ׂשָ ׁשְ
ִגין   ּבְ ָרֵאל.  ִיׂשְ ין  ִאּלֵ י,  ָנַטְרּתִ לא  י  ּלִ ׁשֶ ְרִמי  ּכַ ין.  ַעּמִ
ֲחָסִדים  ִאיּנּון  ּבְ ַגַווְייהּו,  ּבְ ֵליּה  ֵכי  ַמׁשְ ין  ַעּמִ ַאר  ׁשְ ּדִ

ָרֵאל ְמַרחֲ  א. ְוִיׂשְ ֵני ָנׁשָ ין ִעם ּבְ ַעְבּדִ ָקן ֵליּה ִמַגַווְייהּו, ּדְ
אִ  ֵלי ּבְ ּדְ ּתַ ָלא ִמׁשְ ִגין ּדְ ין.ּבְ ַאר ַעּמִ ׁשְ  יּנּון ֲחָסִדים ּכִ

אֹוָתם  .901 ל  ּכָ עֹוְמִדים  לּו  ַהּלָ ָהרּוחֹות  ְוַתַחת 
ָעְרָלה.  ַעְנֵפי  ָעְרָלה,  ְזמֹוֵרי  ָעְרָלה.  ְקְראּו  ּנִ ׁשֶ

ַז''ר  ְקָרא ּגְ ּנִ יַניָּ''א. ְוֶזהּו    ּוֵמֲעֵליֶהם ְמֻמּנֶה ֶאָחד ׁשֶ ּדִ
ּלֹא שׁ  ל אֹוָתם ׁשֶ עֹוֵמד ַעל ּכָ נֹות ָעְרַלת  ׁשֶ ֹוְמִרים ׁשְ

ִרית  ַהּבְ ֶאת  ִבים  ַעּכְ ּמְ ׁשֶ אֹוָתם  ל  ּכָ ְוַעל  ָהִאיָלן, 
ל   ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶאת  ַלֲהֹרג  ָרָצה  ָחׁש  ַהּנָ ְוָלֵכן  ִלְבֵניֶהם. 

תּוב ּכָ ׁשֶ ִצּפֹוָרה,  אֹותֹו  ָלה  ּמָ ׁשֶ ַעד  ה  ת  (שמו ֹמׁשֶ
ָנּה  ד) ְכרֹת ֶאת ָעְרַלת ּבְ ח ִצּפָֹרה צֹר ַוּתִ ּקַ  ְוגֹו'. ַוּתִ

  

ִאְקרּון   .901 ּדְ ִאיּנּון  ל  ּכָ ַקְייִמין  רּוִחין,  ין  ִאּלֵ ּוְתחֹות 
ְזמֹוֵרי ע''ב) ָעְרָלה.  רס''ו  ָעְרָלה.   (דף  ַעְנֵפי  ָעְרָלה, 

יַניָּ  ּדִ ַזר  ּגְ ִאְקֵרי  ּדְ ְמָמָנא,  ַחד  הֹון  ִמּנְ א  ְוַהאי ְוֵעיּלָ ''א. 
ַנְטֵר  ָלא  ּדְ ִאיּנּון  ל  ּכָ ַעל  יָמא  ַקּיְ ָעְרָלה ִאיהּו  ֵני  ׁשְ י 

יָמא  ַקּיָ ֶאת  ֵבי  ְמַעּכְ ּדִ ִאיּנּון,  ל  ּכָ ְוַעל  ִאיָלָנא.  ּדְ
ִלְבֵריּה  ְלָקְטָלא  ִחְוָיא  ָעא  ּבָ א,  ּדָ ְוַעל  ִלְבַרְייהּו. 

יב, ְכּתִ ּדִ ִצפֹוָרה,  ֵליּה  ַגְזַרת  ּדְ ַעד  ה.  מֹׁשֶ מות  (ש ּדְ
ָנהּ  ד) ְכרֹת ֶאת ָעְרַלת ּבְ ח ִצפֹוָרה צֹר ַוּתִ ּקַ   ְוגֹו'. ַוּתִ

ִחיִתים  .902 ׁשְ ּמַ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ַעל  ה  ְמֻמּנָ ַהזֹּו  ְוָהרּוַח 
ֹמר ֶאת   ים ִלְכבֹוד ִרּבֹוָנם, ִלׁשְ ׁשִ ְרֵכיֶהם ְולֹא חֹוׁשְ ּדַ
יִהּנֹם  ַלּגֵ אֹוָתם  ַמְכִניָסה  ְוזֹו  ַהּקֶֹדׁש,  ִרית  ּבְ אֹות 

ְוִנּדֹון   ַוֲאַבּדֹון,  אֹול  ׁשְ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ָמקֹום  ם ְלאֹותֹו  ׁשָ
אן.  ַאְרנּו ּכָ ּבֵ מֹו ׁשֶ  ּכְ

  

ֵלי   .902 ְמַחּבְ ּדִ א  ָנׁשָ ִני  ּבְ ַעל  ְמָמָנא  רּוָחא,  ְוַהאי 
ָמאִריהֹון, ְלֵמיַטר ָאת   י ִליָקָרא ּדְ ָאְרַחְייהּו, ְוָלא ַחְייׁשֵ

א. ְוַהאי ָאִעיל   יָמא ַקִדיׁשָ ם, ְלַההּוא ֲאָתר ַקּיָ לֹון ַלֵגיִהּנָ
אֹוִק  ָמה ּדְ ן, ּכְ ּמָ ן ּתַ אֹול ַוֲאַבדֹון, ְוִאְתּדָ ִאְקֵרי ׁשְ יְמָנא ּדְ

 ָהָכא. 
רּוַח   .903 עֹוֶמֶדת  ַהזֶּה  ַהֵהיָכל  ֶאְמַצע  ְלתֹוְך 

ִביִלים,  ּוׁשְ ָרִכים  ּדְ ַעל  ְואֹוֶרֶבת  עֹוֶמֶדת  ׁשֶ ַאַחת, 
עֹוְבִר  ל אָתם ׁשֶ ְבֵרי ַהּתֹוָרה,  ִלְראֹות ֶאת ּכָ ים ַעל ּדִ

ל  ּכָ ּום ׁשֶ ה, ִמׁשּ ין ַמְעָלה ּוַמּטָ ְנָאה ּבֵ ֵדי ְלַהְכִניס ׂשִ ּכְ
 יָכל ַהזֶּה הּוא ֵאיָבה.ַההֵ 

  

ַחד   .903 יָמא  ַקּיְ ֶאְמָצִעיָתא,  ּבְ ְלגֹו  ֵהיָכָלא  ַהאי  ּבְ
ִביִלין,  ּוׁשְ אֹוְרִחין  ַעל  ְוָכִמין  יָמא  ַקּיְ ִאיהּו  ּדְ רּוָחא, 

ֵדי  ְלֵמח ְתָגֵמי אֹוַרְייָתא. ּכְ ַעְבִרין ַעל ּפִ ֵמי ְלָכל ִאיּנּון ּדְ
א   ּתָ ּתַ ין  ּבֵ ָבבּו,  ּדְ ַהאי ְלֵמיַעל  ָכל  ּדְ ִגין  ּבְ א.  ְלֵעיּלָ

 ֵהיָכָלא ֵאיָבה ִאיהּו. 
עֹוְמִדים   .904 ם  ּלָ ּכֻ ָהֲאֵחִרים,  אֹוָתם  ְוָכל  ֶזה 

ּוְלפַ  ָאָדם  ִלְבֵני  ְמִאירֹות  ִנים  ּפָ ּתֹות  ְלַהְראֹות 
ְוִלְמׁשְֹך אֹוָתם   ֶרְך ָהֱאֶמת  ִמּדֶ ְסטּו  יִּ ׁשֶ ֵדי  ּכְ אֹוָתם, 

ֵהם ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְוָימּותּו   ַאֲחֵריֶהם,  אֹוָתם,  הֹוְרִגים 
תּוב ּכָ ׁשֶ עֹוָלמֹות,  ֵני  ׁשְ ה) ּבִ ְוַאֲחִריָתּה   (משלי 

יֹּות.  ֶחֶרב ּפִ ה ּכְ ֲעָנה ַחּדָ  ָמָרה ַכּלַ

  

אַ  .904 ִאיּנּון  ְוָכל  ְלַאֲחָזָאה ַהאי  ַקְייִמין  הּו  ּלְ ּכֻ ֲחָרִנין, 
בְּ  ְלהּו,  י  ּוְלִמְפּתֵ א,  ָנׁשָ ִלְבֵני  ְנִהיִרין  ין  ִיְסטּון ַאְנּפִ ּדְ ִגין 

ּוְלָבַתר  ֲאַבְתַרְייהּו,  לֹון  ָכא  ּוְלַאְמׁשָ ְקׁשֹוט,  ֵמאַֹרח 
ְכִתיב, ְתֵרין ָעְלִמין. ּדִ (משלי  ִאיּנּון ַקְטֵלי לֹון, ִוימּותּון ּבִ

ּיֹות. וְ  ה) ֶחֶרב ּפִ ה ּכְ ֲעָנה ַחּדָ  ַאֲחִריָתּה ָמָרה ַכּלַ
ַאְפִריָר''א. .905 ִנְקֵראת  ַהזֹּו  ל    ָהרּוַח  ׁשֶ ָעָפר 

ְלעֹוָלִמים,  ּוֵפרֹות  תֹוָלדֹות  ה  עֹוׂשֶ ּלֹא  ׁשֶ ֵאֶפר. 
ְקָרא  ּנִ ב ׁשֶ ּגַ ְוַאף ַעל  ל ֵאֶפר.  זֶּהּו ָעָפר ׁשֶ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

ָקדֹושׁ  ָעָפר  ֵאינֹו  ֵפרֹות,  ָעָפר,  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ  

  
ַעְפָרא  .905 ַאְפִריָר''א.  ִאְקֵרי  ִאיהּו  רּוָחא,  ַהאי 

ִגין   ּבְ ְלָעְלִמין,  ְוֵאיִבין  ּתֹוָלִדין  ָעִביד  ָלא  ּדְ ִקיְטָמא.  ּדְ
ַהאי   ִאְקֵרי ּדְ ּדְ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  ִקיְטָמא.  ּדְ ַעְפָרא  ִאיהּו 
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כח) ְוִנְקָרא מֹו   (איוב  ּכְ א  ֶאּלָ ָזָהב.  ַעְפרֹות 
ּנֱֶאַמר, יט) ׁשֶ את.  ֵמעֲ  (במדבר  ַהַחּטָ ֵרַפת  ׂשְ ַפר 

ֵני  ׁשְ ּבִ א  ּבָ ֶזה  ְוִסיָמן  את.  ַהַחּטָ ֵרַפת  ׂשְ ֲעַפר  ְוֶזהּו 
ַהזֹּו,  את  ַחּטָ ּבַ לּול  ּכָ הּוא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֶאָחד,  ְצָדִדים. 

שֶׁ  ָאָדם ַהּסֹוד  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ְוֶאָחד,  ה.  ׁשֶ ַהּקָ ָנָחׁש  אֹותֹו  ל 
את, הּוא ְמַחזֵּק ֶאת ֶהָעָפר ַהזֶּ  ה ַחּטָ ה ְוׁשֹוֵלט  עֹוׂשֶ

עֹוָלם.   ּבָ

ֵאיִבין,  ָעִביד  ּדְ א,  ַקִדיׁשָ ַעְפָרא  ִאיהּו  ָלאו  ָעָפר, 
כח) ְוִאְקֵרי ַאּתְ   (איוב  ּדְ ָמה  ּכְ א  ֶאּלָ ָזָהב.  ַעְפרֹות 
את. ְוָדא הּוא  (במדבר יט) ָאֵמר, ֵרַפת ַהַחּטָ ֵמֲעַפר ׂשְ

ְוִס  את,  ַהַחּטָ ֵרַפת  ׂשְ ְתֵרין  ֲעַפר  ּבִ ַאְתָיא  א  ּדָ יָמָנא 
ָרָזא   את,  ַחּטָ ַהאי  ּבְ ִליל  ּכָ ִאיהּו  ּדְ ִגין  ּבְ ַחד,  ִסְטִרין. 

ְוַחד יָפא.  ּקִ ּתַ ִחְוָיא  ַההּוא  ָעִביד  ּדְ ָנׁש  ר  ּבַ ַכד  ּדְ  ,
ָעְלָמא. ְלָטא ּבְ את, ִאיהּו ַאְתִקיף ְלַהאי ָעָפר, ְוׁשַ  ַחּטָ

לּול .906 ַהּכָ ה) ְוֶזהּו  מֵ  (במדבר  ִרים ּבְ ַהּמָ י 
ְטָתה   ּסָ ׁשֶ ה  ָ ָלִאׁשּ אֹותֹו  ָצִריְך  ְוָלֵכן  ַהְמָאֲרִרים. 

ְזנּוִנים ת  ֵאׁשֶ ל  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ָתה  ְוָעׂשְ ְעָלּה  ּבַ ַחת  , ּתַ
הּוא   ׁשֶ ָעָפר,  ּבְ לּוִלים  ּכְ ׁשֶ ַמִים  אֹוָתּה  קֹות  ְלַהׁשְ
ָמקֹום   ֵמאֹותֹו  ַהזֶּה הּוא  ְוֶהָעָפר  ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְרַקע  ִמּקַ

ל אֹותֹו שֶׁ  ׁשֶ ַקְרַקע  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ְואֹותֹו  ַקְרַקע,  ְקָרא  ּנִ
ְך   ּום ּכָ ן. ְוֶהָעָפר ַהזֶּה הּוא ֵמאֹותֹו ַקְרַקע. ּוִמׁשּ ּכָ ִמׁשְ

ֵכן.  ָצִר  מֹו  ּכְ ַהזֹּו  ה  ָ ָהִאׁשּ ֶאת  קֹות  ְלַהׁשְ ַהּכֵֹהן  יְך 
ֶרֶמז ֶעְליֹון.   ְוַהּכֹל הּוא ּבְ

  

ִליל .906 ּכָ ִאיהּו  ה)(במדב ְוַהאי  ִרים   ר  ַהּמָ ֵמי  ּבְ
ַאְסִטיַאת   ּדְ ְלִאְנּתּו  ִאְצְטִריְך  א,  ּדָ ְוַעל  ַהְמָאַרִרים, 
ְזנּוִנים,  ת  ֵאׁשֶ ּדְ עֹוָבָדא  ְוַעְבַדת  ְעָלּה,  ּבַ חֹות  ּתְ
ְרַקע  ִמּקַ ִאיהּו  ּדְ ַעְפָרא,  ּבְ ִליָלן  ּכְ א  ַמּיָ ָלּה  ָקָאה  ְלַאׁשְ

ן. ְוַהאי ָעָפר ִאיהּו ֵמַההּוא אֲ  ּכָ ׁשְ ִאְקֵרי ַקְרַקע ָתר  ַהּמִ ּדְ
ָעָפר   ְוַהאי  ן.  ּכָ ִמׁשְ ַההּוא  ּדְ ַקְרַקע  ִאְקֵרי  ְוַההּוא 
ֲהָנא  ּכַ ִאְצְטִריְך  ְך,  ּכָ ּוְבִגין  ִאיהּו.  ַקְרַקע  ֵמַההּוא 
ִאיהּו  א  ְוכֹּלָ א.  ּדָ ַגְווָנא  ּכְ ָתא,  ִאּתְ ְלַהאי  ָקָאה  ְלַאׁשְ

ָאה.  ְרִמיָזא ִעּלָ  ּבִ
ֵרי ֶחְלָקם שֶׁ  .907 רּוְך  ל יִ ַאׁשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ָרֵאל  ׂשְ

ֶעְליֹוִנים,   ְטהֹוִרים  ַמִים  ּבְ אֹוָתם  ְמַטֵהר  הּוא 
תּוב ּכָ י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים   (יחזקאל לו) ׁשֶ ְוָזַרְקּתִ

ַמִים  ין  ּבֵ ָאַמְרנּו,  ֲהֵרי  ְטהֹוִרים  ַמִים  ם.  ּוְטַהְרּתֶ
ב ּגַ ַעל  ְוַאף  ַאֲחרֹוִנים.  ְלַמִים  הֲ   ִראׁשֹוִנים  ֵרי ׁשֶ

ַאְרנּו, ַמִים ִראׁשֹוִנים ִמְצָוה   ְך ִנְקְראּו, ּוַמִים    - ּבֵ ּכָ
ַאְרנּו ַעל   -ַאֲחרֹוִנים חֹוָבה   ְך ִנְקְראּו. ַוֲהֵרי ּבֵ ם ּכָ ּגַ

ה ִנְקָרא  ָ ְקֻדׁשּ ל  ַהזֶּה ׁשֶ ד  לּו, ַהּצַ ָדִדים ַהּלָ ַהּצְ ֵני  ׁשְ
ד ָהַאֵחר ַהזֶּה ִנְקָרא חֹוָבה.   ְך ּוִמׁשּ ִמְצָוה, ְוַהּצַ ּום ּכָ

י  תּוב, ְוָזַרְקּתִ ִים, ְוַעל ֶזה ּכָ אֹוָתם ַהּמַ ָנַטל ֶחְלקֹו ּבְ
ם.   ֲעֵליֶהם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרּתֶ

  

ִריְך הּוא  .907 א ּבְ ָרֵאל, ְדקּוְדׁשָ ִיׂשְ ָאה חּוָלֵקיהֹון ּדְ ַזּכָ
ְכִתיב ּדִ ִאין  ִעּלָ ְכָיין  ּדַ ַמִיין  ּבְ לֹון  י  (יחזקאל  ַמְדּכֵ

ַמִים ְוזָ  )לו ם.  ּוְטַהְרּתֶ ְטהֹוִרים  ַמִים  ֲעֵליֶכם  י  ַרְקּתִ
ְלַמִים  ִראׁשֹוִנים  ַמִים  ין  ּבֵ ַאָמָרן,  ָהא  ְטהֹוִרים 
ָהא אֹוִקיְמָנא, ַמִים ִראׁשֹוִנים  ב ּדְ ַאֲחרֹוִנים. ְוַאף ַעל ּגַ
ָנֵמי  ָהִכי  ּוַמִים ַאֲחרֹוִנים חֹוָבה  ָהִכי ִאְתְקרּון.  ִמְצָוה, 

וְ ִאְתְקרוּ  א  ן,  ּדָ ין,  ִאּלֵ ִסְטִרין  ֵרין  ּתְ ַעל  אֹוִקיְמָנא  ָהא 
ה ִאְתְקֵרי ִמְצָוה. ְוָדא ִסְטָרא ַאֲחָרא,   ָ ְקדּוׁשּ ִסְטָרא ּדִ
א,  ַההּוא ַמּיָ ְך חּוָלֵקיּה ָנַטל ּבְ ּוְבִגין ּכָ ִאְתְקֵרי חֹוָבה. 
ְטהֹוִרים   ַמִים  ֲעֵליֶכם  י  ְוָזַרְקּתִ ִתיב,  ּכְ א  ּדָ ְוַעל 

 ם.ּוְטַהְרּתֶ 
י. ַהֵהיָכל ַהזֶּה עֹוֵמד ְלַמְעָלה   .908 ִ ׁשּ ִ ַהֵהיָכל ַהׁשּ

ְחּתֹוִנים.   ַהּתַ ַהֵהיָכלֹות  ָאר  ׁשְ אֹוָתם  ל  ּכָ ַעל 
ִנְקָרא   ָהֶאָחד  ַהזֶּה.  ַלֵהיָכל  יֵׁש  ְפָתִחים  ָעה  ַאְרּבָ
ַצְלָמֶו''ת,   ִנְקָרא  ְוֶאָחד  ָרע,  ִנְקָרא  ְוֶאָחד  ָמֶות, 

ֹאֶפ''ל. ִנְקָרא  ָתִחים  ֵאלּ   ְוֶאָחד  ַהּפְ ַעת  ַאְרּבַ ּו 
ל ַהּכֹל.  ָלל ׁשֶ ִמיד ְלָהַרע, ְוֵאּלּו ֵהם ַהּכְ  עֹוְמִדים ּתָ

  

ָאה,  .908 ִעּלָ יָמא  ַקּיְ א,  ּדָ ֵהיָכָלא  ִתיָתָאה.  ׁשְ ֵהיָכָלא 
ְתִחין, ִאית   ע ּפִ ִאין. ַאְרּבַ ּתָ ַאר ֵהיָכִלין ּתַ ל ִאיּנּון ׁשְ ַעל ּכָ

א. ַחד, ִאְקֵר  ֶות. ְוַחד, ִאְקֵרי ָרע. ְוַחד, י מָ ְלֵהיָכָלא ּדָ
ְתִחין,  ע ּפִ ין ַאְרּבַ ִאְקֵרי ַצְלָמֶו''ת. ְוַחד, ִאְקֵרי אֶֹפ''ל. ִאּלֵ

א.  כֹּלָ ָלָלא ּדְ ין ִאיּנּון ּכְ א. ִאּלֵ ִדיר ְלַאְבָאׁשָ  ַקְייִמין ּתָ
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ָהֱאמּוָנה   .909 סֹוד  ּבְ ה  ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ַצד  ּבְ יֵּׁש  ׁשֶ מֹו  ּכְ
ְפָתחִ  ָעה  לְ ַאְרּבָ ִרים ים  ְ ְתַקׁשּ ּמִ ׁשֶ ְצָדִדים  ָעה  ַאְרּבָ

אן.  ּכָ ה  ְלַמּטָ ם  ּגַ ְך  ּכָ ים,  ְקדֹוׁשִ ם  ְוֻכּלָ ֶזה,  ּבָ ֶזה 
ֶאָחד   ּכְ ֶזה  ִעם  ֶזה  ִרים  ּוִמְתַחּבְ ִרים  ִנְקׁשָ ה  ֵאּלֶ ּוְכׁשֶ
מֹו   ּכְ ָחֶבר,  ית  ּבֵ ִנְקָרא  ֲאַזי  ַהזֶּה,  ֵהיָכל  ּבַ

ּנֱֶאַמר, ת ִמְד  (משלי כא) ׁשֶ ם ּוֵבית ָחֶבר. ָיִניֵמֵאׁשֶ
ִמיד ְלָהַרע.  ְוַהֵהיָכל ַהזֶּה עֹוֵמד ּתָ

  

ָרָזא   .909 ּבְ ה,  ָ ְקדּוׁשּ ּדִ ִסְטָרא  ּבְ ִאית  ּדְ ָמה  ּכְ
ִסְטִרין,   ע  ְלַאְרּבַ ְתִחין  ּפִ ע  ַאְרּבַ ְמֵהיְמנּוָתא,  ּדִ
א,  ין. ָהִכי ָנֵמי ְלַתּתָ הּו ַקִדיׁשִ ָדא, ְוֻכּלְ א ּבְ ָרן ּדָ ְ ִמְתַקׁשּ ּדְ

וְ ָהכָ  א א.  ּדָ ִעם  א  ּדָ ָרן  ּוִמְתַחּבְ ָרן  ְ ִמְתַקׁשּ ין  ִאּלֵ ַכד 
ָמה  ּכְ ָחֶבר.  ית  ּבֵ ִאְקֵרי  ֵדין  ּכְ א,  ּדָ ֵהיָכָלא  ּבְ ֲחָדא,  ּכַ

ָאֵמר, ַאּתְ  כא) ּדְ ָחֵבר.  (משלי  ּוֵבית  ִמְדָיִנים  ת  ֶ ֵמֵאׁשּ
ִדיר. א ּתָ יָמא ְלַאְבָאׁשָ  ְוַהאי ֵהיָכָלא, ַקּיְ

תּוב,זֶּה  ַעל ַהֵהיָכל הַ  .910 רֹות  (שם כז) ּכָ ְוַנְעּתָ
אֹוָתן   ל  ּכָ עֹוְמִדים  אן  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ׂשֹוֵנא,  יקֹות  ְנׁשִ
ל   יקֹות ָרעֹות ְוַתֲאוֹות ָרעֹות, ְוָכל ִעּדּוֵני ַהּגּוף ׁשֶ ְנׁשִ
ָאָדם  ֵרׁש  ִמְתּגָ ָהִעּדּוִנים  אֹוָתם  ּבְ ׁשֶ ַהזֶּה,  ָהעֹוָלם 

הַ  ּוֵמָהעֹוָלם  ַהזֶּה  א. ֵמָהעֹוָלם  ַהזֶּה    ּבָ ַהֵהיָכל  ְוַעל 
תּוב, ְפֵתי ָזָרה ְוגֹו'. (שם ה) ּכָ ּטְֹפָנה ׂשִ י ֹנֶפת ּתִ  ּכִ

  

ִתיב, .910 ּכְ ֵהיָכָלא  ַהאי  כז) ַעל  רֹות  (משלי  ְוַנְעּתָ
יִקין  ְנׁשִ ִאיּנּון  ל  ּכָ ַקְייָמן,  ָהָכא  ּדְ ִגין  ּבְ ׂשֹוֵנא,  יקֹות  ְנׁשִ

ין, יׁשִ ּבִ ְוִתיאּוְבִתין  ין,  יׁשִ ַהאי ְוכָ   ּבִ ּדְ גּוָפא  ּדְ ִעּדּוִנין  ל 
ֵמַהאי  ָנׁש  ר  ּבַ ַרְך  ִאְתּתָ ִעּדּוִנין  ִאיּנּון  ּבְ י  ּדִ ָעְלָמא, 
ֵהיָכָלא   ַהאי  ְוַעל  ָאֵתי.  ּדְ ּוֵמָעְלָמא  ָעְלָמא, 

ִתיב, ה) ּכְ ּנֶֹפת (משלי  י  ע''א) ּכִ רס''ז  ּטְֹפָנה  (דף  ּתִ
ְפֵתי ָזָרה ְוגֹו'.  ׂשִ

ֵהיָכל ַהזֶּה .911 ה ַעל   ּבַ ֻמּנָ ּמְ עֹוֶמֶדת רּוַח ַאַחת ׁשֶ
ָאר  ׁשְ ל  ּכָ ַעל  ָלל  ּכְ ְוִהיא  ה,  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ֵאּלּו  ל  ּכָ
ַעל  יִֹפי  ּוֵטי  ִקׁשּ ּבְ ט  ֵ ִמְתַקׁשּ ַהזֶּה  ַהֵהיָכל  ָהרּוחֹות. 
ַרְגֵלי  ִדים  ִנְלּכָ ַהזֶּה  ֵהיָכל  ּבַ ַהֵהיָכלֹות.  אֹוָתם  ל  ּכָ

הַ  ַעל  ים.  ׁשִ ּפְ כָּ ַהּטִ ַהזֶּה  ו) תּוב,ֵהיָכל  ַאל   (משלי 
יָה. ַעְפַעּפֶ ֲחָך ּבְ ּקָ ְלָבֶבָך ְוַאל ּתִ ְחֹמד ָיְפָיּה ּבִ  ּתַ

  

ִאיהּו ְמָמָנא  .911 יָמא ַחד רּוָחא, ּדְ ַהאי ֵהיָכָלא, ַקּיְ ּבְ
ַאר  ׁשְ ל  ּכָ ַעל  ָלָלא  ּכְ ְוִאיהּו  א,  ְלַתּתָ ּדִ ין  ִאּלֵ ל  ּכָ ַעל 

ִק רּוִחין. ַהאי ֵהיָכָלא, ִמ  ָטא ּבְ ְ ִפירּו, ַעל ְתַקׁשּ ׁשְ ׁשּוטֹוי ּדִ
ַרְגַלְייהּו  ֵדי  ִמְתַלּכְ א,  ּדָ ֵהיָכָלא  ּבְ ֵהיָכִלין.  ִאיּנּון  ל  ּכָ

ִתיב, ּכְ ֵהיָכָלא  ַהאי  ַעל  ֵאי.  ׁשָ ִטּפְ ו) ּדְ ַאל  (משלי 
יָה. ַעְפַעּפֶ ֲחָך ּבְ ּקָ ְלָבֶבָך ְוַאל ּתִ  ַתְחמֹוד ָיְפָיּה ּבִ

ֵהיָכל ַהזֶּה   .912 ל  ּבַ לּוִיים ּכָ ֲאוֹות ָהעֹוָלם ְוָכל ּתְ ּתַ
ַחְסֵרי  ב,  ַהּלֵ ַחְסֵרי  ים  ׁשִ ּפְ ַהּטִ ל  ׁשֶ ִעּנּוִגים  אֹוָתם 

ּנֱֶאַמר, ׁשֶ מֹו  ּכְ ַעת,  ז) ַהּדַ ָתאִים   (שם  ַבּפְ ָוֵאֶרא 
ּה   ּנָ ּוק ֵאֶצל ּפִ ׁשּ ִנים ַנַער ֲחַסר ֵלב עֵֹבר ּבַ ָאִביָנה ַבּבָ

יֹום ֶעֶרב  ּבְ ף  ֶנׁשֶ ּבְ ְק   ְוגֹו'.  ְוָאז  ַרְגָליו ְוגֹו'.  ֵרבֹות 
ְחּתֹוִנים.  ַהּתַ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָלל  ּכְ הּוא  ׁשֶ ַהזֶּה,  ַלֵהיָכל 

ית זֹוָנה ּוְנֻצַרת   (שם) ְוָאז, ה ִלְקָראתֹו ׁשִ ָ ְוִהּנֵה ִאׁשּ
ית   ׁשִ ְלָכל    -ֵלב.  י  ִ ׁשּ ׁשִ הּוא  ׁשֶ ַהזֶּה  ַהֵהיָכל  ֶזהּו 

זֹוָנה   עֹוֶמֶדת  ְוָכאן  ַהֵהיָכלֹות,  ָאר  ֶאת  ׁשְ ְלַפּתֹות 
ים.הַ  ׁשִ ּפְ  ּטִ

  

ָעְלָמא.  .912 ּדְ יאּוְבִתין  ּתִ ל  ּכָ ְלָיין  ּתַ ֵהיָכָלא,  ַהאי  ּבְ
א.   ְעּתָ א, ַחְסֵרי ּדַ ֵאי, ַחְסֵרי ִלּבָ ׁשָ ִטּפְ ְוָכל ִאיּנּון ִעּנּוִגין ּדְ

ָאֵמר ְדַאּתְ  ָמה  ז) ּכְ ָאִביָנה  (משלי  ָתאִים  ּפְ ּבַ ָוֵאֶרא 
לֵ  ֲחַסר  ַנַער.  ִנים  ׁשּ ַבּבָ ּבַ עֹוֵבר  ְוגֹו'. ב.  ָנה  ּפִ ֵאֶצל  ּוק 

ְלַהאי  ַרְגלֹוי  ִאְתְקִריבּו  ּוְכֵדין  ְוגֹו'.  יֹום  ֶעֶרב  ּבְ ף  ֶנׁשֶ ּבְ
ֵדין, ּכְ ִאין.  ּתָ ּתַ הּו  ֻכּלְ ּדְ ָלָלא  ּכְ ִאיהּו  ּדְ (משלי  ֵהיָכָלא, 

ית,  ז) ית זֹוָנה ּוְנצּוַרת ֵלב. ׁשִ ה ִלְקָראתֹו ׁשִ ָ ה ִאׁשּ ְוִהּנֵ
ִאיה א  ֵהיָכָלאּדָ ַהאי  ַאר ּו  ׁשְ ְלָכל  ִתיָתֵאי  ׁשְ ִאיהּו  ּדְ  ,

ִאין. ׁשָ ָאה ְלִטּפְ יָמא זֹוָנה, ְלַאְפּתְ  ֵהיָכִלין. ְוָהָכא ַקּיְ
ֵהיָכל ַהזֶּה עֹוֶמֶדת ְוֵאיָנּה עֹוֶמֶדת. יֹוֶרֶדת  .913 ּבַ

מֹו  ּכְ ִטיָנה,  ּוַמׂשְ עֹוָלה  ה,  ּוְמַפּתָ
ּנֱֶאַמר  ִישְׁ  (שם) ׁשֶ לֹא  ֵביָתּה  ַרְגֶליּבְ נּו  ַעם  ּכְ ּפַ ָה. 

  
א   .913 ַנְחּתָ יָמא.  ַקּיְ ְוָלא  יָמא  ַקּיְ ֵהיָכָלא  ַהאי  ּבְ

אָ  ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ְוַאְסִטיַאת.  ָקא  ַסּלְ א,  (משלי  ֵמרּוְמַפּתָ
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ְרחֹבֹות   ּבָ ַעם  ּפַ חּוץ  ְוֵאֶצל    -ּבַ ְלַמְעָלה.  עֹוָלה  ׁשֶ ּכְ
ה ֶתֱאֹרב  ּנָ ל ּפִ ָמה. -ּכָ ׁשָ ּנֹוֶטֶלת ֶאת ַהּנְ ׁשֶ  ּכְ

ַעם  בְּ  ז) ּפַ חּוץ  ּבַ ַעם  ּפַ ַרְגֶליָה.  נּו  ּכְ ִיׁשְ לא  ֵביָתּה 
א. ְלֵעיּלָ ָקא  ַסּלְ ד  ּכַ ְרחֹובֹות,  ז) ּבָ ל   (משלי  ּכָ ְוֵאֶצל 
ְמָתא.  ד ָנִטיל ִנׁשְ ה ֶתֱארֹוב. ּכַ ּנָ  ּפִ

ֵאּלּו   .914 ּלֹו.  ָקה  ְוָנׁשְ ּבֹו  ְוֶהֱחִזיָקה  תּוב?  ּכָ ַמה 
א ּוְלַהְטע יקֹות ְלַטּמֵ ֵני ָאָדם ַאֲחֶריָה, אֹוָתן ְנׁשִ ֹות ּבְ

יקֹות  ׁשִ ל אֹוָתן ַהּנְ ל ּכָ אן הּוא ְמקֹוָמם ׁשֶ ּכָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ֵהם ְמתּוִקים ְלִפי  נּוִנים ַהזִָּרים ׁשֶ ל ַהזְּ ָהָרעֹות, ּוִמּכָ

א ָעה,  תּובׁשָ ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלסֹוָפם!  ה) ֹוי  ְוָחָלק  (שם 
ּה.  ֶמן ִחּכָ ֶ  ִמׁשּ

  

ִתיב, .914 ּכְ לֹו.   ז)  (משלי ַמה  ָקה  ְוָנׁשְ ּבֹו  ְוֶהחִזיָקה 
א   ָנׁשָ ֵני  ּבְ ּוְלַאְטָעָאה  ְלָסֲאָבא,  יִקין,  ְנׁשִ ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ

ָכל ִאיּנּון נְ  ָהָכא, ִאיהּו ֲאָתר ּדְ ִגין ּדְ יִקין ֲאַבְתָרּה. ּבְ ׁשִ
ְלפּום   ְמִתיִקין  ִאיּנּון  ּדְ נּוְכָרִאין,  ְזנּוִנים  ל  ּוִמּכָ ין,  יׁשִ ּבִ

ֲעָתא. ְכִתיב  ׁשַ ָמה ּדִ ְוָחָלק   (משלי ה) ַווי ְלסֹוַפְייהּו, ּכְ
ּה.  ֶמן ִחּכָ ֶ  ִמׁשּ

זֶּה   .915 ַמה  ֲעָנה.  ַכּלַ ָמָרה  ְוַאֲחִריָתּה  ְוָכתּוב, 
ָאָד  ׁשֶ ּכְ א  ֶאּלָ ֲעָנה?  ַכּלַ ַאֲחֶריָה  ָמָרה  ה  ּתֶ ִמְתּפַ ם 

ק ֵמָהעֹוָלם ַהזֶּ  ּלֵ יַע ְזַמּנֹו ְלִהְסּתַ עֹוָלם ַהזֶּה ּוַמּגִ ה, ּבָ
ְגִליָמה  ת ְלָפָניו ּבִ ׁשֶ ִהיא עֹוֶמֶדת ַעל ָהָאָדם ּוִמְתַלּבֶ
לֹׁש ִטּפֹות  ָיָדּה, ְוׁשָ נּוָנה ּבְ ל ֵאׁש ְוֶחֶרב ׁשְ ל ּגּוף ׁשֶ ׁשֶ

ּה.   ּבָ

  

ְוַאֲחִר  .915 ָמָרה ּוְכִתיב  ַמאי  ֲעָנה.  ַכּלַ ָמָרה  יָתּה 
ֲאַבְתָר  א  ּתָ ִאְתּפַ ָנׁש  ר  ּבַ ד  ּכַ א,  ֶאּלָ ֲעָנה.  ַהאי ַכּלַ ּבְ ּה 

ָקא ֵמַהאי ָעְלָמא, ִאיִהי  ּלְ ָעְלָמא, ּוָמָטא ִזְמֵניּה ְלִאְסּתַ
ְגִליָמא  ּבִ יּה  ַקּמֵ ִליַמת  ְוִאְתּגְ ָנׁש,  ר  ּבַ ּדְ ָעֵליּה  יָמא  ַקּיְ

 ָ ֶאׁשּ גּוָפא ּדְ ה. ּדְ ין ּבָ ָיָדּה, ּוְתַלת ִטיּפִ יָנָנא ּבְ א ׁשִ  א ְוַחְרּבָ
ה   .916 ִטּפָ ּוָבּה  ִטּפֹות  ּוֵפְרׁשּוָה,  ֵמאֹוָתן  ַאַחת 

ל  ׁשֶ ְלִפיו  אֹוָתּה  יָלה  ּטִ ּמַ ׁשֶ ָעה  ּוְבׁשָ ָמָרה,  ִהיא  ׁשֶ
ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְוָאז  ְלֵמָעיו,  ִנְכֶנֶסת  ִהיא  ָאָדם, 

ִטפָּ  ְואֹוָתּה  ֶלת,  ְלּבֶ ְוהֹוֶלֶכת ִמְתּבַ ְמׁשֹוֶטֶטת  ה 
קֹוָמּה, ְולֹא   ָמה ִמּמְ ׁשָ ַהּנְ תֹוְך ַהּגּוף ְועֹוֶקֶרת ֶאת  ּבְ

ָמָרה  מַ  ְוִהיא  ֶבת,  ָלׁשֶ ָמקֹום  ָמה  ׁשָ ַלּנְ ִאיָרה  ׁשְ
מּוַרת  ּתְ ְמִרירּות  ּבִ ָהָאָדם  אֹוָתּה  ְוטֹוֵעם  ֲעָנה,  ַכּלַ
ַהזֶּה   עֹוָלם  ּבָ ָבּה  ֲעמּו  ּטָ ׁשֶ ְמִתיקּות  אֹוָתּה 

ה ַאֶחֶרת,  כְּ  ְך זֹוֶרֶקת ִטּפָ כּו ַאֲחֶריָה. ַאַחר ּכָ ְמׁשְ ּנִ ׁשֶ
ּומֵ  יֹוֵצאת  ָמה  ׁשָ זֹוֶרֶקת  ְוַהּנְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָהָאָדם.  ת 

ּום   ִמׁשּ ּוַמְסִריַח.  מֹוִריקֹות,  ּוָפָניו  ַאֶחֶרת,  ה  ִטּפָ
ָהַאֵחר   ד  ַהּצַ ָעֶליָה  ֹוֵלט  ׁשּ ּוְכׁשֶ ה,  ְקדֹוׁשָ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ

ַיַחד.  ַהזֶּה, ִבים ּבְ ְ ָפָניו, ְולֹא ִמְתַיׁשּ  עֹוֶקֶרת ִמּלְ

  

ה ֲחָד  .916 ִאיִהי ְואּוְקמּוָה, ּוָבה ִטּפָ ין ּדְ א, ֵמִאיּנּון ִטיּפִ
ר ָנׁש, ָעאל  ּבַ ָאִטיל ָלּה ְלפּוֵמיּה ּדְ ֲעָתא ּדְ ְמִריָרא, ּוְבׁשַ
ה  ִטיּפָ ְוַהִהיא  ָלא,  ְלּבְ ִאְתּבַ ְמָתא  ִנׁשְ ּוְכֵדין  ֵמעֹוי.  ּבְ

ְלִנׁשְ  ָלּה  ְוַאְעָקַרת  ּגּוָפא,  גֹו  ּבְ ְוָאְזַלת  ְטָיא  ְמָתא  ׁשַ
ִביק ׁשָ ְוָלא  ְלֵמיַתב,    ֵמַאְתָרה,  ֲאָתר  ְמָתא  ְלִנׁשְ ָלּה 

ְמִרירּו,   ּבִ ָנׁש  ר  ּבַ ָלּה  ְוַאְטִעים  ֲעָנה,  ַכּלַ ָמָרה  ְוִאיִהי 
ד   ּכַ ָעְלָמא,  ַהאי  ּבְ ּה  ּבָ ָטֲעמּו  ּדְ ְמִתיָקא,  ַההּוא  ֲחָלף 
ַאֲחָרא,   ה  ִטּפָ י  ּדֵ ַאׁשְ ְלָבַתר  ְתָרּה,  ּבַ כּו  ִאְתְמׁשָ

ר  ְוִנׁשְ  ה ְמָתא ָנְפָקאת, ּוִמית ּבַ ֵדי ִטיּפָ ָנׁש. ּוְלָבַתר ַאׁשְ
ְמָתא ִהיא  ִנׁשְ ּדְ ִגין  ּבְ ְוַאְבִאיׁש.  ִוירֹוִקין ַאְנּפֹוי,  ַאֲחָרא, 
ַאֲחָרא  ִסְטָרא  א  ּדָ ָעָלּה  ְלָטא  ׁשַ ְוַכד  א,  ַקִדיׁשָ

ֲחָדא.  ָבא ּכַ יּה, ְוָלא ִאְתַיׁשְ ּמֵ  ִמְסֲאָבא, ַעְקַרת ִמּקַ
ְד מִ  .917 ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְך,  ּכָ ּום  יקֹות ׁשּ ְנׁשִ אֹוָתן  ּבְ ק  ּבַ

ִאם   ָעה ַהזֹּו. ׁשֶ ָ ׁשּ ּבַ ם  ּגַ ְך  ּכָ ַהזֶּה, ַאף  עֹוָלם  ּבָ ָרעֹות 
ד  ַהּצַ ְועֹוֵזב ֶאת  ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ַאֲחֶריָה  ְך  ִנְמׁשָ ָאָדם 
ָמקֹום  ְלאֹותֹו  חֹוֶזֶרת  ֵאיָנּה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ָאז  דֹוׁש,  ַהּקָ

ְך ַאֲחֶריהָ ָקדֹוׁש. וּ  ְמׁשַ ּנִ ם   ְכמֹו ׁשֶ ְך ּגַ עֹוָלם ַהזֶּה, ּכָ ּבָ
מֹו  ּכְ יֹוֵצאת  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְוָאז  ָמתֹו,  ִנׁשְ ַעל  ׁשֹוֶלֶטת 

  

ין  .917 יׁשִ יִקין ּבִ ִאיּנּון ְנׁשִ ִאְתְדַבק ּבְ ָמה ּדְ ְך, ּכְ ִגין ּכַ ּבְ
ִאי בַּ  ּדְ ֲעָתא.  ׁשַ ַהאי  ּבְ ָנֵמי  ָהִכי  ָעְלָמא, אּוף  ַהאי  ר ּבְ

ֲאַבְתָרּה   ְך  ִאְתְמׁשַ ִסְטָרא ָנׁש  ַבק  ְוׁשָ ָעְלָמא,  ַהאי  ּבְ
ֲאָתר  ְלַההּוא  ָאַהְדַרת  ָלא  ְמָתא  ִנׁשְ ֵדין  ּכְ א,  ַקִדיׁשָ
ָעְלָמא,  ַהאי  ּבְ ֲאַבְתָרּה  ְך  ִאְתְמׁשָ ּדְ ה  ּוְכּמָ א.  ַקִדיׁשָ
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יקֹות  אֹוָתן ְנׁשִ ּום ׁשֶ ֲחָבִלים, ּוֵפְרׁשּוָה. ְוָכל ֶזה ִמׁשּ ּבַ
ְמתּוקֹות,  ֵהן  ׁשֶ ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ אֹוָתּה  קֹות  ּנֹוׁשְ ׁשֶ

כָּ  ַהזּוֹ ְוַאַחר  ָעה  ָ ׁשּ ּבַ ְוֶהֱחִזיָקה ְך ְמִרירֹות  ן,  ּכֵ ְוַעל   .
ַאְרנּו. ּבֵ מֹו ׁשֶ עֹוָלם ַהזֶּה, ּכְ ָקה ּלֹו, ּבָ  ּבֹו ְוָנׁשְ

ָמֵתיּה ַנְפַקת   ָמֵתיּה, ּוְכֵדין ִנׁשְ ְלָטא ַעל ִנׁשְ ָהִכי ָנֵמי ׁשַ
ְוכָ בְּ  ְואּוְקמּוָה.  יִקין ִפּטּוֵרי,  ְנׁשִ ִאיּנּון  ִגין  ּבְ א,  ּדָ ל 

ּוְלָבַתר,  ְמִתיִקין.  ִאיּנּון  ּדְ ָעְלָמא,  ַהאי  ּבְ ֵליּה  ָקא  ְ ַנׁשּ ּדְ
ּבֹו   ְוֶהחִזיָקה  א,  ּדָ ְוַעל  ֲעָתא.  ׁשַ ַהאי  ּבְ ֵליּה  ְמִריָרן 

אֹוִקיְמָנא.  ָמה ּדְ ַהאי ָעְלָמא, ּכְ ָקה לֹו, ּבְ  ְוָנׁשְ
ַוּתֹאַמר  .918 ָפֶניָה  ֵהיָכל    ֵהֵעָזה  ּבַ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ לֹו. 

ִליִחים   ְ ַהׁשּ ְוָכל  ֵטגֹוִרים,  ַהּקָ ל  ּכָ עֹוְמִדים  ַהזֶּה 
לֹו   ְוגֹוְרִמים  ָהָאָדם  ֵאֶצל  ְמָצִאים  ּנִ ׁשֶ ָהָרִעים 
ְוִיְתַרֵחץ   ָערֹו  ׂשְ ּבִ ִויַסְלֵסל  ִתּקּוָניו  ּבְ ן  ּקֵ ְתּתַ יִּ ׁשֶ

ֵדי   ן ּכְ ּקֵ אן עְוִיְתּתַ לּו בֹו. ּכָ ּכְ ְסּתַ יִּ ֹוֶמֶדת רּוַח ַאַחת  ׁשֶ
ּקּון   ּתִ ל  ּכָ ַעל  ַהְמֻמּנֶה  ְוֶזהּו  ְסָקטּוָפ''ה,  ְקֵראת  ּנִ ׁשֶ

ֵני ָאָדם.  ל ּבְ  ְוִסְלסּול ׁשֶ

  

ְבַהאי  (משלי ז) .918 ּדִ ִגין  ּבְ ַוּתֹאַמר לֹו,  ָפֶניָה  ֵהֵעָזה 
ׁשְ  ְוָכל  ַקֵטיגֹוִרין,  ל  ּכָ ַקְייִמין  ין ֵהיָכָלא  יׁשִ ּבִ ִליָחאן 

כְ  ּתַ ִמׁשְ ן  ּדְ יַתּקֵ ּדִ ֵליּה  ְוַעְבֵדי  ָנׁש,  ַבר  ּדְ י  ְלַגּבֵ ֵחי 
ִגין   ּבְ ַקן  ְוִיְתּתָ ְוִיְתְסֵחי,  ְעֵריּה,  ׂשַ ּבְ ִויַסְלֵסל  ִתּקּונֹוי,  ּבְ
ִאְקֵרי  ּדְ ֲחָדא,  רּוָחא  יָמא  ַקּיְ ָהָכא  יּה.  ּבֵ לּון  ּכְ ִיְסּתַ ּדְ

ּקּוָנא ְוִסְלסְסָקטּוָפ''ה. ְוָדא הּוא ְמָמנָ  ל ּתִ ּוָלא א ַעל ּכָ
א.  ְבֵני ָנׁשָ  ּדִ

ַאֵחר,  .919 ְמֻמּנֶה  עֹוֵמד  ַהזֶּה  ַהֵהיָכל  ִלְפִנים 
ְך  ַהְמֻמּנֶה ָהַאֵחר ַהזֶּה ְמעֹוֵרר ֶאת ָהָאָדם ַאַחר ּכָ ׁשֶ
ּוְמַסְלֵסל   ּגּופֹו  ַמְתִקין  הּוא  ֲהֵרי  ׁשֶ ְלעֹוְרָרם, 

ָידוֹ  ּטֹל ּבְ יִּ ָערֹו, ׁשֶ ׂשְ ל בָּ   ּבִ ּכֵ ּה,  ַמְרָאה ַאַחת ְלִהְסּתַ
מּותֹו   ּדְ ֶאת  ְורֹוֶאה  ּה,  ּבָ ל  ּכֵ ּוִמְסּתַ ָידֹו  ּבְ ּוַמֲחִזיָקּה 
אֹותֹו ַמְרֶאה. ּוָבֶזה ְמעֹוֵרר ֶאת אֹוָתּה ָהרּוַח ְלכַֹח  ּבְ
ל   ּכָ יֹוְצִאים  אן  ּוִמּכָ ַעִסיְרָט''א,  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ַאֵחר, 

ים   ָלֲאָנׁשִ ְרִאים  ּמַ ׁשֶ ֲחלֹומֹוֵתיֶהם,  אֹוָתם  ּבַ ָזִבים  ּכְ
ֶהם, וְ  ִמים ּבָ ָבִרים ְולֹא ִמְתַקיְּ ְרִאים ּדְ ּמַ ָכל אֹוָתם ׁשֶ

ל אֹוָתם.  א ְלַבְלּבֵ  ֶאּלָ

  

ַאֲחָרא,   .919 ְמָמָנא  ַחד  יָמא  ַקּיְ ֵהיָכָלא,  ַהאי  ּדְ ְלגֹו 
ָנׁש   ר  ְלּבַ ֵליּה  ַאְתַער  ִאיהּו  ַאֲחָרא,  ְמָמָנא  ַהאי  ּדְ

ְמַתּקֵ  ִאיהּו  ָהא  ּדְ לֹון,  ְלַאְתֲעָרא  ְרֵמיּה, ְלָבַתר,  ּגַ ן 
ַמְרָאה  ַחד  יֵדיּה  ּבִ ִיּטֹול  ּדְ ְעֵריּה,  ׂשַ ּבְ ּוְמַסְלֵסל 

יהּ  ּבֵ ָלא  ּכְ יּה, ְלִאְסּתַ ּבֵ ל  ּכַ ְוִאְסּתָ יֵדיּה,  ּבִ ֵליּה  י  ּוֵ ְוׁשַ  ,
ְלַההּוא  ַאְתַער  ּוְבַהאי  ֵחיזּו.  ַההּוא  ּבְ ּיּוְקֵניּה  ּדִ ְוָחֵמי 

ִאְקֵרי ַעִסיְר  (ק''ץ   ָט''א, ּוֵמָהָכארּוָחא ֵחיָלא ַאֲחָרא. ּדְ
ע''ב) רל''ד  ע''א,  כ''ה  ויקרא  ע''א,  ַנְפֵקי,  ע''ב רס''ד 

אַ  ל ִאיּנּון ּדְ ֶחְלַמְייהּו. ְוָכל  ּכָ א ּבְ ִדיִבין ִלְבֵני ָנׁשָ ְחִזיּו ּכְ
א  ֶאּלָ הּו,  ּבְ יֵמי  ִמְתַקּיְ ְוָלא  ין  ִמּלִ ַאְחְזָיין  ּדְ ִאיּנּון 

ָבא לֹון.  (דף רס''ז ע''ב)  ְלַעְרּבְ
ִכים   .920 ִנְמׁשָ ים  ֲאָנׁשִ אֹוָתם  ׁשֶ ּכְ ְך,  ּכָ ְוַאַחר 

אָ  ַמְרָאה,  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ַמְרֶאה  אֹותֹו  ַגּסּות ּבְ ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ז 
ַעִסיְרָט''א,  ְקֵראת  ּנִ ׁשֶ ַהזֹּו  ְוָהרּוַח  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ָהרּוַח 
ַחת  ּתַ ִהיא  ׁשֶ ה  ַהְמֻמּנָ ַאַחת  ְלרּוַח  ְמעֹוֶרֶרת  ִהיא 

ְוִנְכֶנֶסת ָקִבים,   ָיֶדיָה,  ַהּנְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ַלּנֶֶקב 
ה ֻמּנָ ּמְ ם רּוַח ַאַחת ַאֶחֶרת ׁשֶ ָ ִעם אֹוָתּה    ּוַמֲעָלה ִמׁשּ

ְוזֹוִהי   ָאַמְרנּו.  ׁשֶ ִפי  ּכְ ָר''ה,  ַאְסּכָ ְקֵראת  ּנִ ׁשֶ רּוַח 
אֹותֹו ָאָדם ְמעֹוֵרר ֶאת   ִדים. ּוְכׁשֶ ֵ ִליִלי''ת, ֵאם ַהׁשּ

נִּ  ׁשֶ ָהַאֶחֶרת  ֲאַזי ָהרּוַח  ַעִסיְרָט''א,  ְקֵראת 
ִמיד. ְוָאז   ּה ּתָ ר ִעּמָ ֶרת ִעם אֹותֹו ָאָדם, ְוִנְקׁשָ ִמְתַחּבֶ

כָ  ָהרּוַח ּבְ אֹוָתּה  ִמְתעֹוֶרֶרת  ְוחֶֹדׁש  חֶֹדׁש  רֹאׁש  ל 

  

ַההּוא ּולְ  .920 ָכאן ּבְ ְ א ִאְתַמׁשּ ֵני ָנׁשָ ד ִאיּנּון ּבְ ָבַתר, ּכַ
ֵדין   ּכְ ַמְרָאה.  ִאְקֵרי  ּדְ רּוָחא ֵחיזּו,  ּדְ ָגסּוָתא  ּבְ הּו  ּלְ ּכֻ

ַעִסיְרָט''א, ִאיהּו ַאְתַער  ִאְקֵרי  ּדְ ְוַהאי רּוָחא  יְלהֹון,  ּדִ
נּוְק  חֹות ְיֵדיּה, ְוָעאל ּבְ ִאיהּו ּתְ א ְלַחד רּוָחא ְמָמָנא ּדְ ּבָ

ן ַחד רּוָחא ַאֲחָרא,   ּמָ ָכל נּוְקִבין, ְוָסִליק ִמּתַ א ּדְ ְלַתּתָ ּדִ
ִעם ְמָמָנא  ִאיהּו  ָרא   ּדְ ַאְסּכָ ִאְקֵרי  ּדְ רּוָחא  ַההּוא 

ְוַכד   ִדין.  ׁשֵ ּדְ א  ִאיּמָ ִליִלית  ִאיהּו  ְוָדא  ְדַקאְמָרן.  ּכִ
ִאְקֵרי  ּדְ ַאֲחָרא  רּוָחא  ְלַהאי  ַאְתַער  ָנׁש  ר  ּבַ ַההּוא 

ָנׁש, ַעִס  ר  ּבַ ַההּוא  ּדְ יּה  ִעּמֵ ר  ִאְתֲחּבָ ֵדין  ּכְ יְרָט''א, 
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ל ַמְרֶאה ַרע ִעם ִליִלי''ת, ְוִלְפָעִמים ִנזֹּוק ֵמֶהם   ׁשֶ
ָלקוּ  יּוַכל  ְולֹא  ָלָאֶרץ  ְוִיּפֹל  ָאָדם  אֹו  אֹותֹו  ם, 

הּוא   ְרָאה ׁשֶ יָּמּות. ְוָכל ֶזה ּגֹוֵרם אֹותֹו ַמְרֵאה ַהּמַ ׁשֶ
כְּ  ּה. ׁשֶ ל ּבָ ּכֵ ִלּבֹו, ִמְסּתַ ל רּוַח ּבְ ּסּות ׁשֶ ְרֶאה ּגַ ּמַ מֹו ׁשֶ

עֹוֵמד   ַהּכֹל  ְוָלֵכן  ֵאָליו.  ָרָעה  רּוַח  ה  ַמְרּבֶ ם  ּגַ ְך  ּכָ
ה.  ַמּטָ ּלְ אֹוָתּה ִהְתעֹוְררּות ׁשֶ  ּבְ

ִדיר. ּוְכֵד  יּה ּתָ ר ִעּמֵ ָכל ֵריׁש ַיְרָחא ְוַיְרָחא, ְוִאְתְקׁשַ ין ּבְ
ִליִלית,  ּדְ ֲהָדּה  ּבַ א  יׁשָ ּבִ ֵחיזּו  ּדְ רּוָחא,  ַההּוא  ִאְתַער 

פּ  ר ָנׁש, ַוּיִ ְייהּו ַההּוא ּבַ ִאְתַזק ִמּנַ ֹול ְלַאְרָעא,  ּוְלִזְמִנין ּדְ
ִרים, ַההּוא ֵחיזּו  א ּגָ ְוָלא ָיִכיל ְלֵמיָקם, אֹו ָימּות. ְוָכל ּדָ

ַמְרָאה, ַאְחֵזי   ּדְ ּדְ ָמה  ּכְ ָהא  ּדְ יּה.  ּבֵ ל  ּכֵ ִמְסּתַ ִאיהּו  ּדְ
א   יׁשָ ּבִ ַאְסֵגי רּוָחא  ָנֵמי  ָהִכי  יּה,  ִלּבֵ ּבְ רּוָחא  ּדְ סּוָתא  ּגַ

ַקיְּ  א  ּכֹּלָ א  ּדָ ְוַעל  יּה.  ִאְתֲערּו ְלַגּבֵ ַההּוא  ּבְ יָמא 
א.  ְלַתּתָ  ּדִ

ָעָלי .921 ָלִמים  ׁשְ ז) ִזְבֵחי  ּוְרֵאה, (משלי  ּבֹא   .
א שְׁ  את, ֶאּלָ ָלִמים לֹא ָבִאים ַעל חֹוב, ְולֹא ַעל ַחּטָ

ֵני  ְ ִמׁשּ ָלִמים  ׁשְ א  ֶאּלָ ָלִמים?  ׁשְ זֶּה  ַמה  לֹום.  ׁשָ ַעל 
לֹ  ָעָליו.  ְמַקְטֵרג  ִנְמָצא  ּלֹא  ׁשֶ ְלַמְעָלה ְצָדִדים,  א 

ַצד  אֹותֹו  א  ֶאּלָ ַהְמַקְטֵרג?  הּוא  ִמי  ה.  ְלַמּטָ ְולֹא 
ָהָרע, יֵֶצר  ל  ׁשֶ ֹמאל  ְ ל   ַהׂשּ ׁשֶ לֹום  ְבׁשָ ֵצא  ּמָ יִּ ׁשֶ

ָעָלי. ָלִמים  ׁשְ ִזְבֵחי  ן,  ּכֵ ְוַעל  ַּדְוָקא,   ַהיִָּמין.  (ָעַלי 
ִיָּמֵצא   ֶׁשּלֹא  ְּכֵדי  ֵהם,  ָעַלי  ְׁשָלִמים  ִזְבֵחי  אֹוָתם 

 . ֵרג ַעל ָהעֹוָלם)ְמַקטְ 

  

ז) .921 ָלִמים  (משלי  ׁשְ ֲחֵזי,  א  ּתָ ָעָלי.  ָלִמים  ׁשְ ִזְבֵחי 
לֹום. ָלא ַאְתָיין עַ  א ַעל ׁשָ את, ֶאּלָ ל חֹוָבה, ְוָלא ַעל ַחּטָ

ָלא   ּדְ ִסְטִרין,  ֵרין  ִמּתְ ָלִמים  ׁשְ א  ֶאּלָ ָלִמים.  ׁשְ ַמאי 
וְ  א,  ְלֵעיּלָ ָלא  ָעֵליּה,  ְמַקְטְרָגא  ַכח  ּתְ א.  ִאׁשְ ְלַתּתָ ָלא 

ָמאָלא  ׂשְ ּדִ ִסְטָרא  ַההּוא  א  ֶאּלָ ְמַקְטְרָגא.  ִאיהּו  ַמאן 
ִיׁשְ  ּדְ ָהָרע,  ֵיֶצר  א, ּדְ ּדָ ְוַעל  יִמיָנא.  ּדִ ָלָמא  ׁשְ ּבִ ַכח  ּתְ

ָעָלי. ָלִמים  ׁשְ זבחי   ִזְבֵחי  ההוא  דייקא,  עלי  (ד''א 
על  מקטרגא  אשתכח  דלא  בגין  איהו  עלי  שלמים 

 עלמא) 
ַאחֵ  .922 ָבר  ָעָלי  ּדָ ָלִמים  ׁשְ ִזְבֵחי  ֲאִני    -ר  ֲהֵרי 

ְך,   ּום ּכָ לֹום. ּוִמׁשּ יָך, ְלַהְראֹות ְלָך ׁשָ ְלָוה ְלַגּבֶ ׁשַ ּבְ
ָהעֹוָלם   ֵני  ּבְ ֶאת  ְלַפּתֹות  ְנָדָרי,  י  ְמּתִ ּלַ ׁשִ ַהיֹּום 
י  יַָּדְעּתִ ׁשֶ ְוגֹו'  ִלְקָראֶתָך  ָיָצאִתי  ן  ּכֵ ַעל  ִמיד.  ּתָ

לֵ  ֲחַסר  ה  ַאּתָ טׁשֶ ֲחַסר  ֶניָך,  ב,  ּפָ ֵחר  ְלׁשַ ֹוָבה. 
ל ָהעֹוָלם. ְוָנֶאה ְלָך  ָכל ָהָרעֹות ׁשֶ ָך ּבְ ר ִעּמְ ְלִהְתַחּבֵ
ל ָהעֹוָלם ַהזֶּה.   ׁשּוקֹות ׁשֶ ֵלָהנֹות ְוִלְטעֹות ַאַחת ַהּתְ
ְלָרָעה.   ּוֵמָרָעה  ְלָדָבר,  ָבר  ִמּדָ אֹותֹו  ֶרת  ּוְמַדְרּדֶ

ים ׁשִ ּפְ ַהּטִ ין  ּבֵ י  ְרּתִ ַחְרּתִ   ְוִחזַּ ,  ְוׁשִ ָוֶאְמָצֶאּךָ ָפֶניָך,  י 
ָך.  ֵבק ּבְ ֵדי ְלִהּדָ  ּוְכָבר ָמָצאִתי אֹוְתָך ּכְ

  

ְלָוה  .922 ׁשַ ָלִמים ָעָלי. ָהא ֲאָנא ּבְ ָבר ַאֵחר ִזְבֵחי ׁשְ ּדָ
י   ְמּתִ ּלַ ׁשִ ַהּיֹום  ְך,  ּכָ ּוְבִגין  לם.  ׁשָ ָלְך  ְלַאֲחָזָאה  ְך,  ְלַגּבָ

ֵני ּבְ ָאה  ְלַאְפּתְ ּתָ   ְנָדָרי,  ָיָצאִתי  ָעְלָמא  ן  ּכֵ ַעל  ִדיר. 
א, ָחֵסר טֹוָבה.   ַאְנְת ָחֵסר ִלּבָ ָיַדְעָנא ּדְ ִלְקָראֶתָך ְוגֹו', ּדְ
ָעְלָמא.  ין ּדְ יׁשִ ָכל ּבִ ֲהָדְך ּבְ ָרא ּבַ ֶניָך, ְלִאְתַחּבְ ֵחר ּפָ ְלׁשַ
ַהאי  ּדְ יאּוְבִתין  ּתִ ַתר  ּבָ ּוְלִמְטֵעי  ְלַאֲהָנָאה,  ָלְך  ְוֵיאֹות 

לֵ   ָעְלָמא. ְלִביׁש.  ְוָדֵחי  יׁש  ּוִמּבִ ה,  ְלִמּלָ ה  ּלָ ִמּמִ יּה 
  , ְניָך, ָוֶאְמָצֶאּךָ ִחיְרָנא ּפָ ִאין, ְוׁשָ ׁשָ ִאיּנּון ִטּפְ ַאֲהַדְרָנא ּבְ

ָקא ָבְך.  ּבְ ְחָנא ָלְך ְלִאְתּדַ ּכַ ַבר ַאׁשְ  ּכְ
ֶזהּו  .923 ַהּבֶֹקר.  ַעד  דִֹדים  ִנְרֶוה  ְלָכה 

תּוב ּכָ כד) ׁשֶ נֹ  (איוב  ְמָר ְוֵעין  ׁשָ ֲהֵרי ֵאף  ׁשֶ ף.  ׁשֶ ּנֶ ה 
ֵנֵלְך  דִֹדים,  ִנְרֶוה  ְלָכה  לֹט.  ִלׁשְ ַמן  ַהזְּ הּוא  ָאז 
ֶעֶלם   ה  ַאּתָ ו  ַעְכׁשָ ֲהֵרי ַעד  ׁשֶ ָך.  ִעּמְ ֲהֵריִני  ֶאָחד,  ּכְ
ו, ָאז  ַעּנֵג ֶאת ַעְצְמָך ַעְכׁשָ כֲֹחָך, ִאם לֹא ּתְ ה ּבְ ַאּתָ

ו זֶ  ְהיֶה ָזֵקן?! ַעְכׁשָ ּתִ ׁשֶ ַמן!ָמַתי? ּכְ ַעם?    ה ַהזְּ ָמה ַהּטַ
ּלֹא ׁשֹוֶרה  ֵביתֹו. ֶזה יֵֶצר ַהּטֹוב, ׁשֶ י ֵאין ָהִאיׁש ּבְ ּכִ

  

הּוא  .923 ֲהָדא  ַהּבֶֹקר,  ַעד  דֹוִדים  ִנְרֶוה  ְלָכה 
ֵדין ְועֵ  (איוב כד) ִדְכִתיב, ָהא ּכְ ף. ּדְ ְמָרה ֶנׁשֶ ין נֹוֵאף ׁשָ

ָטָאה. ְלָכה ִנְרוֶ  ּלְ ֲחָדא, ִאיהּו ִזְמָנא ְלׁשַ ה דֹוִדים, ְנַהְך ּכַ
ֵחיָלְך,  ּתְ ּבְ ַען ַאּתְ ַרְבָיא ַאּנְ ָהא ַעד ּכְ ְך, ּדְ ָהא ֲאָנא ִעּמָ
ֵהא ִסיב,  ד ּתְ ְרָמְך, ֵאיָמַתי, ּכַ ג ּגַ ְתַעּנָ א ָלא ּתִ ּתָ ִאי ַהׁשְ

ֵביתֹו,  הַ  י ֵאין ָהִאיׁש ּבְ א הּוא ִזְמָנא. ַמאי ַטְעָמא. ּכִ ּתָ ׁשְ

https://dailyzohar.com/


Zohar Pekude  – unedited- not for publishing 

236 DailyZohar.com  
 

ֵמָרחֹוק   ֶדֶרְך  ּבְ ָהַלְך  ַמן.  ַהזְּ ְוֵאינֹו  תֹוֲכָך,  ּבְ אן    - ּכָ
הּוא  ׁשֶ ּכְ ֵמָרחֹוק,  ֶדֶרְך  ּבְ א  ֶאּלָ ָאָדם  ּבָ רּוי  ׁשָ ּלֹא  ׁשֶ

ָוַמְעָלה, ִנים  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ לֹׁש  ְ כָ   ִמׁשּ ּבְ ָאָדם, ְולֹא  ל 
ֶזהּו    , ּנֹוַלְדּתָ ׁשֶ ִמיֹּום  ָך  ִעּמְ עֹוֵמד  ַוֲאִני 

תּוב ּכָ ו  (בראשית ד) ׁשֶ את ֹרֵבץ. ְוַעְכׁשָ ַתח ַחּטָ ַלּפֶ
ַמן ְלַעּנֵג ֶאת ַעְצְמָך.  ו ַהזְּ ק, ַעְכׁשָ ה ַרּוָ ַאּתָ  ׁשֶ

ּדְ  טֹוב,  ֵיֶצר  א  ִאיהּו ּדָ ְוָלאו  וְך,  ַגּוָ ּבְ ָהָכא  ְרָיא  ׁשַ ָלא 
ָנׁש,  ר  ּבַ ּבְ ְרָיא  ׁשַ ָלא  ּדְ ֵמָרחֹוק,  ֶדֶרְך  ּבְ ָהַלְך  ִזְמָנא, 
ִנין  ׁשְ ֵליַסר  ִמּתְ ִאיהּו  ד  ּכַ ֵמָרחֹוק,  ֶדֶרְך  ּבְ א  ֶאּלָ
ְך ִמּיֹוָמא  ר ָנׁש, ַוֲאָנא ָקִאים ִעּמָ ָכל ּבַ ּוְלָהְלָאה. ְוָלאו ּבְ

ִאְתְיִליַד  ַתח  (בראשית ד) ת, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,ּדְ ַלּפֶ
א ִזְמָנא ָלְך  ּתָ וק, ַהׁשְ ַאְנּתְ ַרּוָ א ּדְ ּתָ את רֹוֵבץ. ְוַהׁשְ ַחּטָ

ְרָמְך.  ָגא ּגַ  ְלִאְתַעּנְ
ֶסף ָלַקח בְּ  .924 , ַלֲעלֹות (משלי ז) ָידוֹ ְצרֹור ַהּכֶ

ם ׁשָ ב  ּוְלִהְתַעּכֵ ַהכֶּ (ּוְלִהְתַעֵּנג) ְלַמְעָלה  ְליֹום  ֶסא  . 
הּוא   ֶסא, ׁשֶ ֶנְגּדֹו? ְליֹום ַהּכֶ ָיבֹוא ֵביתֹו. ָמַתי ָיֹבא ּכְ

תּוב ּכָ ׁשֶ ין,  ּדִ ּבַ יַח  ּגִ ְלַהׁשְ ין  ַהּדִ (תהלים   יֹום 
צָּ  פא) ׁשֶ ְזַמן  ּבִ נּו.  ַחּגֵ ְליֹום  ֶסה  ּכֶ ָאָדם ּבַ ִריְך 

ּבֹו   ְוֵלָהנֹות  עֹוָלם  ּבָ ג  ּנּו.    -ְלִהְתַעּנֵ ִמּמֶ ִמְתַרֵחק 
א ֵאָליו ַלֲעׂשֹות ּוִבְזַמן שֶׁ  עֹוָלם, ֲאַזי ּבָ ין ּבָ ֹוֶרה ַהּדִ ׁשּ

ַעד   ְוגֹו'.  ִלְקָחּה  רֹב  ּבְ ּתּו  ִהּטַ ְך,  ּכָ ְוַעל  ין.  ּדִ ִעּמֹו 
יִקים ּדִ ַהּצַ ֵריֶהם  ַאׁשְ ֵבדֹו.  ּכְ ֵחץ  ח  יֹּוְדִעים    ְיַפּלַ ׁשֶ

ָיִמין   ִיְסטּו  ְולֹא  ֶהם,  ּבָ ָלֶלֶכת  ים  ְקדֹוׁשִ ָרִכים  ּדְ
ֹמאל. אַ  א.ּוׂשְ עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ ֵריֶהם ּבָ  ׁשְ

  

ז) .924 ָקא   (משלי  ְלַסּלְ ָידֹו,  ּבְ ָלַקח  ֶסף  ַהּכֶ ְצרֹור 
ן ּמָ ּתַ ָבא  ּוְלִאְתַעּכְ א,  ולאתענגא) ְלֵעיּלָ ְליֹום (ס''א   .

ֶסא  ַהכֶּ  ֶסא ָיבֹוא ֵביתֹו, ֵאיַמת ָיבֹא ָלֳקְבֵליּה, ְליֹום ַהּכֶ
ִדינָ  ּדְ יֹוָמא  ִאיהּו  ִדיָנא, ּדְ ּבְ ָגָחא  ְלַאׁשְ א, 

ְכִתיב  פא) ּדִ ִזְמָנא  (תהלים  ּבְ נּו.  ַחּגֵ ְליֹום  ֶסה  ּכֶ ּבַ
יּה,  ָעְלָמא, ּוְלִאְתֲהִני ּבֵ ָגא ּבְ ר ָנׁש ְלִאְתַעּנְ ִאְצְטִריְך ּבַ ּדְ

ֵדין ִאְתַרֲחָק  ָעְלָמא, ּכְ יָנא ּבְ ְרָיא ּדִ ׁשַ יּה. ּוְבִזְמָנא ּדְ א ִמּנֵ
יּה ְלמֶ  רֹב ָאֵתי ְלַגּבֵ ּתּו ּבְ א ִהּטַ יָנא, ְוַעל ּדָ יּה ּדִ ְעַבד ַעּמֵ

יא,  ִאין ִאיּנּון ַצִדיַקּיָ ֵבדֹו. ַזּכָ ח ֵחץ ּכְ ִלְקָחּה ְוגֹו'. ַעד ְיַפּלַ
ְלֵמַהְך   ין,  ַקִדיׁשִ ָאְרִחין  ָיְדִעין  ִיְסטּון ּדְ ְוָלא  הּו,  ּבְ

ין,   ָעְלָמא ּדֵ ִאין ִאיּנּון ּבְ ָמאָלא, ַזּכָ ּוְבָעְלָמא ִליִמיָנא ְוִלׂשְ
ָאֵתי.   ּדְ

ְמֵרי ַהיִַּין  .925 ל ׁשִ ִביִעי. ֶזהּו ֵהיָכל ׁשֶ ְ ַהֵהיָכל ַהׁשּ
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ּבֹו,  ט) ִלְרוֹות  ִמן   (בראשית  ּתְ  ַויֵּׁשְ

וַ  ר  ּכָ ׁשְ ַויִּ ָהֲעָנִבים,  ַהיִַּין  אֹוָתם  ל  ּכָ ְסִחיַטת  ל.  ְתּגַ יִּ
ַהסְּ  ִהיא  אן  ּכָ ָרִעים.  ֲעָנִבים  ם  ּלָ ֶהם, ּכֻ ּלָ ׁשֶ ִחיָטה 

ֵאין   (תהלים עה) ְוֶזהוּ  ל ַיִין ׁשֶ ָמִרים ׁשֶ ַיִין ָחַמר. ׁשְ
ִמן  ְלַעְצמֹו.  ָמֶות  גֹוֵרם  ּלֹא  ׁשֶ ּנּו,  ִמּמֶ ֹוֶתה  ׁשּ ׁשֶ ִמי 

ְעָלּה ְוִהְכִניָסה אֹותֹו ַהיִַּין ַהזֶּה ִהְטִעיָמה חַ  ה ֶאת ּבַ ּוָ
ֲעָנבִ  ָסֲחָטה  ִנינּו,  ָ ׁשּ ׁשֶ ַהזֶּה.  לֹו,  ַלֵהיָכל  ְוָנְתָנה  ים 

 ְוָגְרָמה ָמֶות לֹו ּוְלָכל ָהעֹוָלם ַאֲחָריו.

  

ָמֵרי  .925 ׁשְ ּדִ ֵהיָכָלא  הּוא  ֲהָדא  ִביָעָאה.  ׁשְ ֵהיָכָלא 
ְד  ָמה  ּכְ יּה.  ּבֵ וָאה  ְלִאְתַרּוָ ַחְמָרא,  ַאּתְ  ּדְ

ט) ָאֵמר ל.  (בראשית  ְתּגַ ַוּיִ ָכר  ׁשְ ַוּיִ ִין  ַהּיַ ִמן  ּתְ  ׁשְ ַוּיֵ
ּדְ  ָהָכא  ְסִחיָטא  ין,  יׁשִ ּבִ ֲעָנִבין  הּו  ּלְ ּכֻ ֲעָנִבין,  ִאיּנּון  ָכל 

ְלהֹון. ְוָדא ִאיהוּ  ַיִין ָחַמר.  (תהלים עה) ִאיהּו ְסִחיָטא ּדִ
ִמנֵּ  ֵתי  ׁשָ ּדְ ַמאן  ֵלית  ּדְ ָחָמר  ּדְ ָמִרים  ִרים  ׁשְ ּגָ ָלא  ּדְ יּה, 

ְלַבְעָלּה,  ה  ַחּוָ ַאְטִעיַמת  א,  ּדָ ִמֵייָנא  ְלַגְרֵמיּה.  מֹוָתא 
ֲעָנִבין,  ָסֲחָטה  ָתֵניָנן,  ּדְ א,  ּדָ ֵהיָכָלא  ּבְ ֵליּה  ְוָעאַלת 
ָעְלָמא  ּוְלָכל  ֵליּה,  מֹוָתא  ְוָגִריַמת  ֵליּה,  ְוָיִהיַבת 

 ֲאַבְתֵריּה.
כָּ  .926 עֹוְמדֹות  ַהזֶּה  ֵהיָכל  מֹות ּבַ ׁשָ ַהּנְ אֹוָתן  ל 

ד   ּצַ ּבַ ִקים  ְדּבָ ּנִ ׁשֶ אֹוָתם  ְלָכל  יֹּוְרדֹות  ׁשֶ ֵמאֹות  ַהּטְ
ּה,   ּדָ ּצִ ּמִ ׁשֶ אֹוָתם  ְלָכל  יֹּוֶרֶדת  ׁשֶ רּוַח  ְואֹוָתּה  ַהזֶּה, 

  
ֵהי .926 ל ִאיּבְ א, ַקְייִמן ּכָ ָמִתין ִמְסֲאִבין, ָכָלא ּדָ ּנּון ִנׁשְ

ֵקי, ְוַההּוא  ּבְ א ִמְתּדַ ִסְטָרא ּדָ י ּבְ י ְלָכל ִאיּנּון ּדִ ַנְחּתֵ ּדְ
ְטָרָהא, ֵמָהָכא ַנְפֵקי.   י ִמּסִ א ְלָכל ִאיּנּון ּדִ ַנְחּתָ רּוָחא ּדְ
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עֹוָלם ַהזֶּה   ם ּבָ ֵהם ָסטּו ַדְרּכָ מֹו ׁשֶ אן יֹוְצִאים. ּכְ ִמּכָ
ּתַ  שֶׁ ְוִהׁשְ ָמקֹום  ּבְ ִבְזנּות  לּו  ְלִהְתַרֵחק  ּדְ ָצִריְך  ּלֹא 

אֹותֹו ַצד   ק ּבְ הּוא ִנְדּבַ מֹו ׁשֶ ֶרְך ָהֱאֶמת. ְוָאז, ּכְ ִמּדֶ
ם יֹוֵצאת ֵמַהֵהיָכל ַהזֶּה  ְך ּגַ ְזנּות, ּכָ ל יֵֶצר ָהָרע ּבִ ׁשֶ

ם. ָ יֹּוֵצא ִמׁשּ ן ׁשֶ א אֹותֹו, ְוַלּבֵ  רּוַח ֻטְמָאה ְלַטּמֵ

ַהאי ָעלְ  ִאיּנּון ָסטּו ָאְרַחְייהּו ּבְ ַגְווָנא ּדְ לּו  ּכְ ּדָ ּתְ ָמא, ְוִאׁשְ
ְזנוּ  ֵמאַֹרח ּבִ ְלִאְתַרֲחָקא  ִאְצְטִריְך,  ָלא  ּדְ ֲאָתר  ּבַ ָתא, 

ק ּבָ ִאְתּדְ ִאיהּו  ּדְ ָמה  ּכְ ֵדין,  ּכְ רס''ח  ְקׁשֹוט.  (דף 
ָנֵמי  ע''א) ָהִכי  ְזנּוָתא,  ּבִ ָהָרע  ֵיֶצר  ּדְ ִסְטָרא  ַההּוא  ּבְ

ְלָסֲאבָ  ִמְסֲאָבא,  רּוָחא  א  ּדָ ְמֵהיָכָלא  ֵליּה, ָנִפיק  א 
ָנִפיק  ן. ְוִלְבָרא ּדְ ּמָ  ִמּתַ

ל   .927 ׁשֶ ד  ִמּצַ א  ּבָ ׁשֶ ַמְמֵזר,  ִנְקָרא  ן  ַהּבֵ ְואֹותֹו 
ֲאָוה ּוְבאֹוָתּה  אֹוָתּה ּתַ הּוא ִנְמָצא ּבְ מֹו ׁשֶ ֵאל ָזר. ּכְ
ְך  מֹוׁשֵ ם  ּגַ ְך  ּכָ ָהָרע,  יֵֶצר  ל  ׁשֶ ַצד  אֹותֹו  ּבְ ְזנּות 

ן רּוַח ֻטְמָאה ַאֶחֶר  ם ְלאֹותֹו ּבֵ את, ְוֻכּלָ ַטּמֵ ּמְ ת, ׁשֶ
יו ּוְצָדָדיו מְ  ל ַמֲעׂשָ הּוא ַמְמֵזר, ְוָכְך ּכָ ִעיִדים ָעָליו ׁשֶ

ׁש.  ֶון ַמּמָ אֹותֹו ּגָ  ּבְ

  

ֵאל  .927 ְטָרא ּדְ ָאֵתי ִמּסִ ָרא ִאְקֵרי ַמְמֵזר, ּדְ ְוַההּוא ּבְ
יאּוְבָתא, ּוְבַההּוא  ַההּוא ּתִ ַכח ּבְ ּתְ ִאיהּו ִאׁשְ ָמה ּדְ ָזר. ּכְ

ּדְ  ִסְטָרא  ַההּוא  ּבְ יְך ְזנּוָתא  ָמׁשִ ָנֵמי  ָהִכי  ָהָרע,  ֵיֶצר 
ָסִאיב ָרא רּוָחא ַאֲחָרא ִמְסֲאָבא, ּדְ ַההּוא ּבְ יּה ּדְ , ְלַגּבֵ

עֹוָבדֹוי   ל  ּכָ ְוָהִכי  ַמְמֵזר,  ִאיהּו  ּדְ ָעֵליּה  ָסֲהִדין  א  ְוכֹּלָ
ׁש.  ְווָנא ַמּמָ ַההּוא ּגַ  ְוִסְטרֹוי ּבְ

ּמְ  .928 ה ַעל ֵמַהֵהיָכל ַהזֶּה יֹוֵצאת רּוַח ַאַחת ׁשֶ ֻמּנָ
ְוִסיָמְנָך   ְצפֹוִני.  ְקָראֹות  ּנִ ׁשֶ (משלי   -אֹוָתן רּוחֹות 

. ְוֶזהּו ַהְמֻמּנֶה ַעל ֶזה. ְוַהֵהיָכל צְֹפֶניָה ָצַפן רּוחַ  כז)
ְקָרא ּנִ ׁשֶ ם  ׁשֵ אֹותֹו  ֶנֶגד  ּכְ ַהזֶּה  ִביִעי  ְ (יחזקאל   ַהׁשּ

תּוב, לא) ּכָ ֶזה  ְוַעל  ית.  ְחּתִ ּתַ ְוֶאת   (יואל ב) ֶאֶרץ 
פֹוִני ַאְרִחיק ֵמֲעֵליֶכם.   ַהּצְ

  

י ְמָמָנא ַעל ִאיּנוּ  .928 א ָנִפיק ַחד רּוָחא, ּדִ ן ְמֵהיָכָלא ּדָ
ְוִסָמִניְך, ְצפֹוִני.  ִאְקֵרי  ּדְ כז) רּוִחין  ָצַפן  (משלי  צְֹפֶניָה 

ֵהיָכָלא   ְוַהאי  א.  ּדָ ַעל  ְמָמָנא  ִאיהּו  ְוַהאי  רּוַח. 
מָ  ׁשְ ַההּוא  ָלֳקֵבל  ִביָעָאה,  ִאְקֵריׁשְ ּדְ (יחזקאל  א 

ִתיב, לא) ּכְ א  ּדָ ְוַעל  ית.  ְחּתִ ּתַ ב) ֶאֶרץ  ְוֶאת   (יואל 
פֹוִני ַאְרִחי  ק ֵמֲעֵליֶכם.ַהּצְ

ִלְפַני   .929 עֹוֶמֶדת  ׁשֶ ַאַחת  ה  ְנֻקּדָ ִהיא  אן  ּכָ
ֲאֵחרֹות  רּוחֹות  ל  ּכָ יֹוְצאֹות  אן  ּוִמּכָ ְוִלְפִנים, 

ְוׁשֹוְלטוֹ  עֹוָלם  ּבָ ׁשֹוְטטֹות  ּמְ ָכל ׁשֶ ּבְ ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ת 
ֹמאל.   ְ ַהׂשּ ְלַצד  ְמְסרּו  ּנִ ׁשֶ ים  ּוַמֲעׂשִ ָבִרים  ּדְ אֹוָתם 

י אן  ְוִניצֹוצֹות  ּוִמּכָ ִזיִקים  אֹוָתם  ל  ּכָ ֹוְצִאים 
ה יֹוְצאֹות  ּדֹוֲעִכים ִמיָּד, לֹוֲהִטים ְודֹוֲעִכים, ּוֵמֵאּלֶ ׁשֶ

ּתְ  ּתַ ּוִמׁשְ עֹוָלם  ּבָ טֹות  ָ ׁשּ ׁשֶ ֲאֵחרֹות  ִעם רּוחֹות  פֹות 
ה. ְוהּוא ֶזה ַהֵהיָכל,  הֹום ַרּבָ יְָּצאּו ִמּתֹוְך ּתְ אֹוָתן ׁשֶ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  לו)(תה ּכְ ה.   לים  ַרּבָ הֹום  ּתְ ֶטיָך  ּפָ ִמׁשְ
עֹוָלם,   ּבָ ם  ֵ ׁשּ ְלִהְתּגַ ִנְמְסרּו  ּלֹא  ׁשֶ רּוחֹות  ְואֹוָתן 

אֵ  ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ  ר. ְוִנְראֹות ְוֵאיָנן ִנְראֹות, ִנְראֹות ּכְ

  

גֹו,  .929 ּבְ ְלגֹו  יָמא  ַקּיְ ּדְ ֲחָדא,  ְנקּוָדה  ִאיהּו  ָהָכא 
ָעְלָמא,  ָטאן ּבְ ׁשָ ל ִאיּנּון רּוִחין ַאֲחָרִנין ּדְ ּוֵמָהָכא ַנְפֵקי ּכָ
ְועֹוָבִדין,  ין  ִמּלִ ִאיּנּון  ָכל  ּבְ ָעְלָמא,  ַהאי  ּבְ ְלִטין  ְוׁשַ

ּוֵמָהָכא   ָמאָלא.  ׂשְ ּדִ ִסְטָרא  ּבְ ִאְתְמָסרּו  כָּ ּדְ ל  ַנְפֵקי 
ַלֲהֵטי  ר,  ְלַאְלּתָ ֲעֵכי  ִמְתּדַ ּדְ ְנִציִצין,  ִזיִקין  ִאיּנּון 
ְטָיין  ׁשַ ּדְ ַאֲחָרִנין,  רּוִחין  ָנְפִקין  ין  ּוֵמִאּלֵ ֲעֵכי.  ּוִמְתּדַ
א.   הֹוָמא ַרּבָ ַנְפקּו ִמּגֹו ּתְ ֵפי ְלִאיּנּון ּדְ ּתְ ּתַ ָעְלָמא, ּוִמׁשְ ּבְ

ְד  ָמה  ּכְ ֵהיָכָלא,  ַהאי  ָאמֵ ְוִאיהּו  (תהלים   רַאּתְ 
ָלא ִאְתְמָסרּו  לו) ה. ְוִאיּנּון רּוִחין ּדְ הֹום ַרּבָ ֶטיָך ּתְ ּפָ ִמׁשְ

ָמה  ּכְ ִאְתָחזּון  ִאְתָחזּון  ְוָלא  ְוִאְתָחזּון  ָעְלִמין,  ּבְ ְלִמְגָלם 
ַמר.  ִאּתְ  ּדְ

ׁשֹוְטטֹות   .930 ּמְ ׁשֶ רּוחֹות  אֹוָתן  ְך  ּכָ ְוַאַחר 
ה עֹוְמדֹות עֹוָלם, ְוֵאּלֶ ים ִלְבֵני ָאָדם, ְלַהְרִחי   ּבָ ׁש ִנּסִ

ל  ל ֻטְמָאה ּכָ ִטּנֶֹפת ׁשֶ ה לֹא עֹוְמִדים ּבְ ֵאּלֶ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
  

ין  .930 ְוִאּלֵ ָעְלָמא,  ּבְ ְטָיין  ׁשַ ּדְ רּוִחין  ִאיּנּון  ּוְלָבַתר 
ין ָלא ַקְייִמין  ִאּלֵ ִגין ּדְ א. ּבְ ין ִלְבֵני ָנׁשָ ַקְייֵמי ְלֶמְרָחׁש ִנּסִ
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ֲעֵליֶהן,   ה  ְמֻמּנָ ַאַחת  ְורּוַח  ָהֲאֲחִרים,  מֹו  ּכְ ְך  ּכָ
ְצָדִדים  ֵמאֹוָתם  ָרה  ִהְתַנּסְ ׁשֶ ְנִסיָר''א,  ְוִנְקֵראת 

בָּ  ּפֹוְרִחים  ְוֵאּלּו  יֹוֵתר,  ֵמִאים  ּטְ וּ ׁשֶ ְמֵרִעים  ֲאִויר 
ַצד   ּבְ ׁשֶ ְלאֹוָתם  ים  ִנּסִ ַלֲעׂשֹות  ֵדי  ּכְ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ד  ַלּצַ

ה.  ָ ֻדׁשּ  ַהּקְ

ּדִ  ִטּנּוָפא  רּוָחא ְמָסֲאבָ ּבְ ְוַחד  ַאֲחָרִנין.  ּכְ ְך  ּכַ ל  ּכָ א 
ִאיהּו ִאְתְנַסר ֵמִאיּנּון  ְמָמָנא ָעַלְייהּו, ְוִאְקֵרי ְנִסיָר''א, ּדְ

ְמָסֲאבּו ַיִתיר, ְרֵחי  (ויקרא כ''ה ע''א) ִסְטִרין ּדִ ין ּפַ ְוִאּלֵ
ִגין ְלֶמְעַבד ְלהֹון, ּבְ ֲאֵויָרא, ְוַאְבִאיׁשּו ְלִסְטָרא ּדִ ין   ּבַ ִנּסִ

ה. לְ  ָ ְקדּוׁשּ ִסְטָרא ּדִ י ּבְ  ִאיּנּון ּדִ
ְנִסיָר''א,  .931 ְקֵראת  ּנִ ׁשֶ ָרה,  ּנֻּסְ ׁשֶ ַהזֹּו  ּוֵמָהרּוַח 

ִנְפָרִדים   ֲאֵחִרים  ְצָדִדים  ה  ּמָ ּכַ יֹוְצִאים  ה  ּנָ ִמּמֶ
ל   ּכָ עֹוָלם,  ּבָ ִליִחים  ׁשְ עֹוְמִדים  ם  ְוֻכּלָ ְלִמיֵניֶהם, 

ַעד   לֹו,  ָראּוי  ּכָ ִהְתַמנּ ֶאָחד  ְמָלִכים ׁשֶ ה  ְלַמּטָ ּו 
ָהֲאֵחִרים   אֹוָתם  ּכְ ִמיִדי  ּתְ ִקיּּום  ָלֶהם  ְוֵאין  ִרים,  ְוׂשָ

ַמְעָלה.  ּלְ  ׁשֶ

  

יּה  .931 ִמּנֵ ְנִסיָר''א,  ִאְקֵרי  ּדְ ִאְתְנַסר,  ּדְ א  ּדָ ּוֵמרּוָחא 
הּו  ְוֻכּלְ ְייהּו,  ְלִזּנַ ן  ִמְתָפְרׁשָ ַאֲחָרִנין,  ִסְטִרין  ָמה  ּכַ ַנְפֵקי 

יָמאן ׁשְ ַק  ְדָקא ֲחֵזי ֵליּה, ַעד ּיְ ל ַחד ּכַ ָעְלָמא, ּכָ ִליָחאן ּבְ
ִקּיּוָמא  לֹון  ְוֵלית  ְוַסְרִכין.  ַמְלִכין  ְלַתָתא  ִאְתְמנּון  ּדְ

א. ְלֵעיּלָ ִאיּנּון ַאֲחָרִנין ּדִ ִדיר, ּכְ  ּתָ
ְמָאה ְוָכל  .932 ל ַצד ַהּטֻ ְבקּות ׁשֶ ֵהיָכל ַהזֶּה ִהּדָ ּבַ

ׁשּוק ַהּתְ מֵ אֹוָתן  ַהּטְ ֶאת  ֹות  אֹות  ּוְמַטּמְ אֹות, 
ָעה,   ָכל ֶרַגע ְוׁשָ ָעִתיד ְלהֹוִציא ֵאׁש ּבְ ָהעֹוָלם. ֶזהּו ׁשֶ
ל רּוַח   אן יֹוֵצאת ֵאׁש ׁשֶ עֹוֵמד ְלָפָניו. ִמּכָ ְוֵאין ִמי ׁשֶ
אן  ֵעי ָהעֹוָלם, ּוִמּכָ ּה ֶאת ִרׁשְ ה ָלדּון ּבָ ֲחָזָקה ְלַמּטָ

ִהיא   ׁשֶ ְושֶׁ יֹוֵצאת רּוַח לֹוֶהֶטת  ְקֵראת  ֵאׁש  ּנִ ׁשֶ ֶלג, 
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ סח) ַצְלמֹון,  ֵלג   (תהלים  ׁשְ ּתַ

ַצְלמֹון.   ּבְ

  

ְסָטר ִמְסֲאָבא, ְוָכל   .932 א ִאְתַדְבקּוָתא ּדִ ֵהיָכָלא ּדָ ּבְ
ין   יאּוְבִתין ִמְסֲאִבין, ּוְמָסֲאֵבי ְלָעְלָמא. ַהאי ִאיהּו ַזּמִ ּתִ

עֲ  ָכל ִרְגָעא ְוׁשַ ָ ְלַאָפָקא ּבְ ָקִאים ָתא ֶאׁשּ א, ְוֵלית ַמאן ּדְ
א,  ְלַתּתָ יָפא  ּקִ ּתַ רּוָחא  ּדְ א  ָ ֶאׁשּ ָנִפיק  ֵמָהָכא  ָקֵמיּה. 
רּוָחא  ָנְפָקא  ּוֵמָהָכא  ָעְלָמא.  יֵבי  ַחּיָ ָיּה  ּבְ ָנא  ְלִאְתּדְ
ָמה  ִאְקֵרי ַצְלמֹון. ּכְ א, ּדְ א ְוַתְלּגָ ָ ִאיהּו ֶאׁשּ ְמָלֲהָטא, ּדְ

ַאּתְ ָאֵמר לֵ  ח)(תהלים ס ּדְ ׁשְ ַצְלמֹון. ּתַ  ג ּבְ
ְפָתִחים   .933 ָעה  ַאְרּבָ ַקיִָּמים  ַהזֶּה  ֵהיָכל  ּבַ

ְוֵאּלּו אֹוֲחִזים  ַלחּוץ,  ְצָדִדים  ָעה  ְלַאְרּבָ ְפָרִדים  ּנִ ׁשֶ
א   ֶאּלָ ֶנֱאָחז,  לֹא  ה.  ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ַצד  ּבְ אֹוֲחִזים  ְולֹא 

ְוהוּ  ִאיר,  ּמֵ ׁשֶ אֹור  ָתִחים  ַהּפְ אֹוָתם  ּבְ ְרֶאה  ּנִ א  ׁשֶ
פֶּ  ָכל  ּבְ ן  ֻתּקָ ּמְ ׁשֶ ֲחִסיֵדי ָמקֹום  ְלאֹוָתם  ּוֶפַתח  ַתח 

ָרֵאל   ְלִיׂשְ ֵהֵרעּו  ּלֹא  ׁשֶ אֹוָתם  ים,  ָהַעּמִ ָאר  ׁשְ
ָתִחים   ּפְ ּבַ ֱאֶמת. ֵאּלּו עֹוְמִדים  ּבֶ ֶהם  לּו ִעּמָ ּדְ ּתַ ְוִהׁשְ

ם  . (ֵמַהַּצד ַהֶּזה, ְוָנִחים ֵמַהַּצד ַהֶּזה) ְוָנִחים ׁשָ

  

ֵהיכָ  .933 ָעה  ּבְ ַאְרּבָ יָמאן  ַקּיְ א,  ּדָ ְתִחין, ָלא  ּפִ
ְוָלא  ַאֲחִדין  ין  ְוִאּלֵ ְלַבר.  ִסְטִרין  ע  ְלַאְרּבַ ן  ְרׁשָ ִמְתּפָ ּדְ
א  ֶאּלָ ִאְתֲאָחד,  ָלא  ה.  ָ ְקדּוׁשּ ּדִ ִסְטָרא  ּבְ ַאֲחִדין 
ֲאָתר  ְוִאיהּו  ָנִהיר,  ּדְ ְנהֹוָרא  ְתִחין  ּפִ ִאיּנּון  ּבְ ִאְתָחֵזי  ּדְ

ָקן בְּ  ִמְתּתְ ְתָחא ּוִפְתָחא, ְלִאיּנוּ ּדְ ַאר ָכל ּפִ ׁשְ ן ֲחִסיֵדי ּדִ
לּו   ּדָ ּתָ ְוִאׁשְ ָרֵאל,  ְלִיׂשְ לֹון  ַאְבִאיׁשּו  ָלא  ּדְ ִאיּנּון  ין,  ַעּמִ
ְוַנְייֵחי  ְתִחין,  ּפִ ין  ִאּלֵ ּבְ ַקְייֵמי  ין  ִאּלֵ ְקׁשֹוט.  ּבִ הֹון  ִעּמְ

ן. ּמָ  . (נ''א מהאי סטרא ונייחי מהאי סטרא) ּתַ
ֶפַת  .934 ה  ּבְ ָ ׁשּ ֶאְמַצע, ַלחּוץ, ׁשִ ח ַהֵהיָכל ַהזֶּה ּבָ

ם ֲאחּוִזים ּבֹו.  ֵהיָכל ַהזֶּה, ְוֻכּלָ ּנֱֶאָחִזים ּבַ ְפָתִחים ׁשֶ
דֹוׁש,   ל ָהאֹור ַהּקָ ד ׁשֶ תּוִחים ַלּצַ אן יֵׁש ַחּלֹונֹות ּפְ ּכָ
ים,   ָהַעּמִ ָאר  ׁשְ ְלַמְלֵכי  ִנים  ְמֻתּקָ ְמקֹומֹות  ְואֹוָתם 

ּלֹ  ִמיד. א ֵהצִ אֹוָתם ׁשֶ ָרֵאל, ְוֵהֵגּנּו ֲעֵליֶהם ּתָ יקּו ְלִיׂשְ
אֹוָתּה  ּבְ ְוֶנֱהִנים  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּום  ִמׁשּ בֹוד  ּכָ יֵׁש  ה  ְלֵאּלֶ
ד  ִמּצַ ִאיר  ּמֵ ׁשֶ אֹור  ִמּתֹוְך  ִבים  יֹוׁשְ ּה  ּבָ ׁשֶ ָהֲאֵפָלה 

  

ית   .934 ֶאְמָצִעיָתא, ְלַבר, ׁשִ ַהאי ֵהיָכָלא ּבְ ִפְתָחא ּדְ ּבְ
יּה.  הּו ַאֲחִדין ּבֵ ַהאי ֵהיָכָלא, ְוֻכּלְ ִמְתַאֲחֵדי ּבְ ְתִחין ּדְ ּפִ
א,  ַקִדיׁשָ ְנהֹוָרא  ּדִ ְלִסְטָרא  ִתיָחן,  ּפְ ין  ּוִ ּכַ ִאית  ָהָכא 

ְקִני ְלמַ  ָלא  ְלֵכי  ְוִאיּנּון ּדּוְכִתין ִמְתּתָ ין, ִאיּנּון ּדְ ַאר ַעּמִ ׁשְ
ִאית   ין  ִאּלֵ ִדיר.  ּתָ ָעַלְייהּו  ְוַאִגינּו  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ָעאקּו לֹון 
ֲאֵפָלה  ַההּוא  ּבְ ְוִאְתֲהנּו  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּדְ ִגיֵניהֹון  ּבְ ְיָקר  לֹון 
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ּנֱֶאַמר, מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ָ ֻדׁשּ ל ַמְלֵכי גֹוִים  (ישעיה יד) ַהּקְ ּכָ
ם שָׁ  ּלָ  ְבָכבֹוד.  ְכבוּ ּכֻ

ה.  ָ ְקדּוׁשּ ְטָרא ּדִ ָנִהיר ִמּסִ ִאיּנּון ַיְתִבין, ִמּגֹו ְנהֹוָרא ּדְ ּדְ
ּדְ כְּ  ָאֵמר,ָמה  יד) ַאּתְ  ם  (ישעיה  ּלָ ּכֻ גֹוִים  ַמְלֵכי  ל  ּכָ

ְכבּו ְבָכבֹוד.   ׁשָ
ֲחקּו   .935 ּדָ ׁשֶ אֹו  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ָצרֹות  ָעׂשּו  ְוִאם 

אֹוָתם   ְוָדִנים  ֶהם,  ּבָ אֹוֲחִזים  ׁשֶ ֵהם  ה  ּמָ ּכַ אֹוָתם, 
ים   ּנִ ְמׁשֻ ִדיִנים  ה  ַכּמָ ּבְ יֹום  ּבְ ָעִמים  ּפְ לֹׁש  ׁשָ ה  ְלַמּטָ

מֵ אֵ  ה  ָלֶהם, ּלֶ ֵהִציקּו  ׁשֶ ְמָלִכים  אֹוָתם  ֶאת  ה,  ֵאּלֶ
ה ִדיִנים, ְוָכל יֹום ָויֹום   ַכּמָ אֹותֹו ָהעֹוָלם ּבְ ּדֹונּו ּבְ ּנִ ׁשֶ
ָרֵאל ְוַעל ֱאמּוָנָתם, ְויֹוְרִדים   ְמִעיִדים ֵעדּות ַעל ִיׂשְ
עֹוָלם ַהזֶּה   ָרֵאל ּבָ ֵריֶהם ִיׂשְ ם. ַאׁשְ ה ְוִנּדֹוִנים ׁשָ ְלַמּטָ

א.ָבעֹולָ וּ   ם ַהּבָ

  

ָמה  .935 ִחיקּו לֹון. ּכַ ָרֵאל, אֹו ּדְ ְוִאי ָעְבדּו ָעאקּו ְלִיׂשְ
ִזְמִנין  ַלת  ּתְ א  ְלַתּתָ ְלהּו  ְוַדְייִנין  הּו,  ּבְ ין  ַאְחּדִ ּדְ ִאיּנּון 
ְלִאיּנּון  ין,  ֵמִאּלֵ ין  ִאּלֵ ְנָיין  ְמׁשַ יִנין  ּדִ ה  ּמָ ִמּכַ יֹוָמא,  ּבְ

ָעאקּו ְלהּו,  ִאְת   ַמְלִכין ּדְ ה ּדְ ַכּמָ ּבְ ַההּוא ָעְלָמא  ּבְ נּו  ּדָ
ָעַלְייהּו  ַסֲהדּוָתא  ָסֲהִדין  ְויֹוָמא  יֹוָמא  ְוָכל  יִנין.  ּדִ
א   ְלַתּתָ י  ְוַנְחּתֵ ְלהֹון,  ּדִ ְמֵהיְמנּוָתא  ְוַעל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּדְ
ין,  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ִאיּנּון  ִאין  ַזּכָ ן.  ּמָ ּתַ נּו  ְוִאְתּדָ

 ָאֵתי. ּוְבָעְלָמא ּדְ 
ַצד  .936 ְמדֹוֵרי  ֵהיָכלֹות,  ְבָעה  ׁשִ אן  ּכָ ַעד 

ל  ּצָ ּנִ ל ִמי ׁשֶ ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ ָחׁש. ַאׁשְ ד ַהּנָ ְמָאה ִמּצַ ַהּטֻ
יל ּבֹו   ּנּו ְולֹא ַיּטִ ְך ִמּמֶ ֵ ּלֹא ִיְתַנׁשּ תֹו ׁשֶ ִחיׁשָ ּנּו ּוִמּלְ ִמּמֶ

ִמכָּ  ּנּו  ִמּמֶ ֵמר  ָ ְלִהׁשּ יֵׁש  ּבֹו.  יָּמּות  ׁשֶ ל  ֶאֶרס, 
ל ֵמָהרֹאׁש, ַהצְּ  ּצָ ּנִ ה. ִמי ׁשֶ ַמּטָ ָדִדים, ִמְלַמְעָלה ּוִמּלְ

ֶאת   זֹוֵקף  רֹאׁש,  כֹוֵפף  ּמְ ׁשֶ ּכְ ַהזָָּנב.  ִמן  ֵצל  ִיּנָ לֹא 
ה ְוהֹוֵרג.   ַהזָָּנב, ַמּכֶ

  

ִסְטָרא  .936 ּדְ ָמדֹוֵרי  ֵהיָכִלין,  ַבע  ׁשֶ ָהָכא  ַעד 
חוּ  ָאה  ַזּכָ ָנָחׁש.  ּדְ ְטָרא  ִמּסִ ַמאן   ָלֵקיהּ ִמְסֲאָבא, 

יּה,  ִמּנִ יְך  ִיְתְנׁשִ ָלא  ּדְ ִחיׁשּוֵתיּה,  ּוִמּלְ יּה,  ִמּנֵ ִזיב  ּתְ ִאׁשְ ּדְ
יּה. ּבֵ ּיֵמּות  ּדְ ַאְרָסא,  יּה  ּבֵ ָיִטיל  רס''ח   ְוָלא  (דף 

א  ע''ב) ֵמֵעיּלָ יּה,  ִמיּנֵ ָרא  ּמְ ְלִאְסּתַ ִאית  ִסְטִרין  ל  ִמּכָ
א, ִזיב ֵמֵריׁשָ ּתְ ִיׁשְ א. ַמאן ּדְ ּתָ ְנָבא.  ָלא יִ   ּוִמּתַ ִזיב ִמּזַ ּתְ ׁשְ

א, ָזִקיף ַזְנָבא, ָמֵחי ְוָקִטיל.  ד ָאִכיף ֵריׁשָ  ּכַ
ל ֶזה, .937 לֹא   (קהלת י) ְוִעם ּכָ ָחׁש ּבְ ְֹך ַהּנָ ִאם ִיׁשּ

ָמה.  ְנׁשָ ּומֹוִציא  ְרׁשּות  נֹוֵטל  ִנינּו,  ָ ׁשּ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָלַחׁש. 
ּלֹ  ֵמר ׁשֶ ָ ְך ָצִריְך ָאָדם ְלִהׁשּ ּום ּכָ א ִלְפֵני  א יֱֶחטָ ִמׁשּ

ְלאֹותֹו   לֹו  ִיְלֲחׁשּו  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ רּוְך הּוא,  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ְוַיֲהֹרג. ְנׁשְֹך  יִּ ׁשֶ ַצִּדיִקים   ָנָחׁש  אֹוָתם  (ַאְׁשֵריֶהם 

ֶׁשּיֹוְדִעים ְּדָרִכים ְקדֹוׁשֹות ָלֶלֶכת ָּבֶהן, ֶׁשּלֹא ָלֶלֶכת  
ְוִנְפָרִדים  ֵמא,  ַאַחר אֹותֹו ָנָחׁש ַרע, ַהַּצד ָהַאֵחר ַהּטָ 

ָּבעֹוָלם   ַאְׁשֵריֶהם  ַאֲחָריו.  ִמְתַּפִּתים  ְולֹא  ִמֶּמּנּו 
 . ַהֶּזה, ַאְׁשֵריֶהם ָּבעֹוָלם ַהָּבא)

  

א, .937 ּדָ ל  ּכָ י) ְוִעם  לֹא  (קהלת  ּבְ ָחׁש  ַהּנָ ֹוְך  ִיׁשּ ִאם 
ִגין   ּבְ ְמָתא.  ִנׁשְ ְוַאִפיק  ָתֵניָנן, ָנִטיל ְרׁשּו  ּדְ ָמה  ָלַחׁש. ּכְ

אִ כָּ  ְיחּוב  ְך  ָלא  ּדְ ָרא,  ּמְ ְלִאְסּתַ ָנׁש  ר  ְלּבַ ֵליּה  ְצְטִריְך 
ֵליּה  ַיְלִחיׁשּו  ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָקֵמי 

ְוִיְקטֹל. ִיְנׁשֹוְך  ּדְ ִחְוָיא  אינון   ְלַההּוא  זכאין  (ס''א 
צדיקייא דידעין ארחין קדישין למיהך בהו דלא למיהך  

ביש חוייא  ההוא  סטרא  בתר  מסאבא  א  אחרא 
אינון   זכאין  אבתריה  אתפתו  ולא  מניה  ומתפרשי 

 בעלמא דין זכאין אינון בעלמא דאתי) 
ִמן  .938 ָעָפר  ָהָאָדם  ֶאת  ֱאלִֹהים  ה'  יֶצר  ַויִּ

. ָעָפר הּוא, ְולֹא חֶֹמר. ָעָפר (בראשית ב) ָהֲאָדָמה
ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ י ָעָפר   (שם ג) הּוא, ְוָיׁשּוב ֶלָעָפר, ּכְ ּכִ

ׁשּוב,ַאּתָ  (ְלַאַחר ֶׁשָחָטא ַנֲעָׂשה ָמזֹון   ה ְוֶאל ָעָפר ּתָ
ְוכּו') ּוְלִפיָכ�  ְך   ַלָּנָחׁש,  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ָחָטא.  ׁשֶ ַאַחר 

ָחׁש, ַהּנָ ַעל  תּוב  ְיֵמי ְוָעפָ  (שם) ּכָ ל  ּכָ ּתֹאַכל  ר 

  

יֶצר ְיָי' ֱאלִהים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר   (בראשית ב) .938 ַוּיִ
ִמן ָהֲאָדָמה. ָעָפר ִאיהּו, ְוָלא חֹוֶמר. ָעָפר ִאיהּו, ְוֵיתּוב  

ָמה ְדַאּתְ ָאמֵ  ה   (בראשית ג) ר,ְלַעְפָרא. ּכְ י ָעָפר ַאּתָ ּכִ
ׁשּוב. ּתָ ָעָפר  לנחש   ְוֶאל  מזונא  לבתר דחטא אתעביד  (נ''א 

וכו') כך  ָחטָ  ובגין  ּדְ יּה ְלָבַתר  ּבֵ ִתיב  ּכְ ְך  ּכָ ּוְבִגין  א, 
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ה   ַאּתָ ָעָפר  י  ּכִ תּוב  ּכָ ׁשֶ ָאָדם,  ֶזה הּוא  ָעָפר  ַחיֶּיָך. 
וּ  תּוב ָעָפר ְולֹא ָכתּוב ֲאָדָמה ְולֹא ְוגֹו'. ּוִמׁשּ ְך ּכָ ם ּכָ

 ְוָנָחׁש ָעָפר ַלְחמֹו.  (ישעיה סה) חֶֹמר, ְוָכתּוב
הּוא  א  ּדָ ָעָפר  יָך.  ַחּיֶ ְיֵמי  ל  ּכָ ּתֹאַכל  ְוָעָפר  ָנָחׁש,  ּבְ

ה ְוגוֹ  י ָעָפר ַאּתָ יב ּכִ ְכּתִ ִתיב ָעָפר,  ָאָדם, ּדִ ְך ּכְ '. ּוְבִגין ּכָ
ּוְכִתיב חֹוֶמר,  ְוָלא  ֲאָדָמה,  ִתיב  ּכְ (ישעיה   ְוָלא 

 ְוָנָחׁש ָעָפר ַלְחמֹו. סה)
רּוְך הּוא ִויַבֵער ֶאת   .939 דֹוׁש ּבָ ְתעֹוֵרר ַהּקָ יִּ ַעד ׁשֶ

תּוב ּכָ ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ִמן  ֻטְמָאה  רּוַח  (שם   אֹוָתּה 
ֶות ָלֶנַצח כה) ע ַהּמָ ּלַ ְוגֹו'. ְוָיִקים ֶאת אֹותֹו ָעָפר    ּבִ

תּוב ּכָ ׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ ֹמַח  ִלׂשְ אֹותֹו  (שם   ְוָיִעיר 
נּו ׁשְֹכנֵ  כו)  י ָעָפר ְוגֹו'.ָהִקיצּו ְוַרּנְ

  

ִריְך הּוא, ִויָבַער ְלַההּוא  .939 א ּבְ ִיְתַער קּוְדׁשָ ַעד ּדְ
ְכִתיב, ּדִ ֵמָעְלָמא,  ִמְסֲאָבא  כה) רּוָחא  ע (ישעיה  ּלַ  ּבִ

ֵליּה  ְוִיְתַער  ָעָפר,  ְלַההּוא  ְוָיִקים  ְוגֹו',  ָלֶנַצח  ֶות  ַהּמָ
ְכִתיב ּדִ ָעְלָמא,  ּבְ כו) ְלֵמְחֵדי  נּו   ָהִקיצוּ  (ישעיה  ְוַרּנְ

 ׁשֹוְכֵני ָעָפר ְוגֹו'.
תּוב .940 ג) ּכָ ָערּום,  (בראשית  ָהָיה  ָחׁש  ְוַהּנָ

רֹוֵכב ָעָליו נ ד ׁשֶ ַאְרנּו. ֲאָבל ַהּצַ ֹוֵתן לֹו ּכַֹח ַוֲהֵרי ּבֵ
ֲהֵרי   ִטין. ְוֶזהּו סֹוד ַהזָָּכר, ׁשֶ לֹט ּוְלַפּתֹות ּוְלַהׂשְ ִלׁשְ
ֶמׁש   ֶ ַהׁשּ ּכַֹח.  ּה  ּבָ ְונֹוֵתן  ֵקָבה  ַהּנְ ַעל  ׁשֹוֵלט  ַהזָָּכר 

כְּ  ים  ׁשִ ּמְ ְמׁשַ ָבָנה  ִנְפָרִדים  ְוַהּלְ ְולֹא  ֶאָחד, 
ֶאָחד ּכְ ים  ׁשִ ּמְ ְמׁשַ ַוֲאֵפָלה  ְך  חֹׁשֶ הּוא ְלעֹוָלִמים.   .

ּנֱֶאַמר, ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲאֵפָלה,  ְוִהיא  ְך  י) חֹׁשֶ ַוְיִהי  (שמות 
ְך ְויֵׁש   יֵּׁש חֹׁשֶ ּום ׁשֶ ְך ַוֲעָרֶפל. ִמׁשּ ְך ֲאֵפָלה. חֹׁשֶ חֹׁשֶ

ְך.   חֹׁשֶ

  

ִתיב .940 ג) ּכְ ְוָהא ְוַהנָּ  (בראשית  ָערּום,  ָהָיה  ָחׁש 
ָרִכיב ָעֵליּה, ָיִהיב ֵליּה ֵחיָלא   אֹוִקיְמָנא. ֲאָבל ִסְטָרא ּדְ

ָרָזא   הּוא  ְוָדא  ּוְלַאְסָטָאה.  י,  ּוְלִמְפּתֵ ָטָאה,  ּלְ ְלׁשַ
ּה  א, ְוָיִהיב ּבָ יט ַעל נּוְקּבָ ּלִ כּוָרא ׁשַ ָהא ּדְ ְדכּוָרא, ּדְ ּדִ

ּמְ  ְמׁשַ ְוִסיֲהָרא  א  ְמׁשָ ׁשִ ְוָלא ֵחיָלא.  ֲחָדא,  ּכַ ין  ׁשִ
ּמְ  ְמׁשַ ַוֲאֵפיָלה  ְך  חֹׁשֶ ְלָעְלִמין,  ין  ְרׁשִ ֲחָדא.  ִמְתּפָ ּכַ ין  ׁשִ

ָאֵמר ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ֲאֵפיָלה.  ְוִאיִהי  ְך,  (שמות   ִאיהּו חֹׁשֶ
ְך,  י) ִאית חֹׁשֶ ִגין ּדְ ְך ַוֲעָרֶפל. ּבְ ְך ֲאֵפָלה. חֹׁשֶ ַוְיִהי חֹׁשֶ

ְך.   ְוִאית חֹׁשֶ
ִני .941 ִמיָתה ׁשָ ֲחלֹומֹו,  ּבַ ָמל  ּגָ רֹוֶאה  ׁשֶ ִמי  נּו, 

ִמּמֶ  ל  ְוִנּצַ ָעָליו  ַצד  ִנְגְזָרה  הּוא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ה,  ּנָ
ְמָאה, ְוֶזהוּ  ר.  (בראשית ג) ַהּטֻ ׂשָ ל ּבָ  ֵקץ ּכָ

  
ָזַרת   .941 ֶחְלֵמיּה, ִמיָתה ִאְתּגְ ָמל ּבְ ָחָמא ּגָ ָנן, ַמאן ּדְ ּתְ

ּה. ִזיב ִמיּנָ ּתְ ִאיהּו ִסְטָרא ִמְסֲאָבא,   ָעֵליּה, ְוִאׁשְ ִגין ּדְ ּבְ
שָׂ  (בראשית ו) ְוַהאי ִאיהוּ  ל ּבָ  ר. ֵקץ ּכָ

י  .942 י ֶאְלָעָזר ִלְפֵני ַרּבִ ב ַרּבִ יֹום ֶאָחד ָהָיה יֹוׁשֵ
ַהזֶּה,   ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ֵקץ  ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ ָאַמר  ְמעֹון.  ׁשִ

ָראֵ  ִיׂשְ ָהיּו  ׁשֶ נֹות  ָקְרּבָ ֵמאֹוָתם  ֶנֱהֶנה  ל ַהִאם 
ם  ּלָ ַח אֹו לֹא? ָאַמר לֹו, ּכֻ ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ַמְקִריִבים ַעל ּגַ

ה.ָהיּו ֶנהֱ  ֶאָחד, ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ  ִנים ּכְ
  

י  .942 ִרּבִ ּדְ ָקֵמיּה  ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ ָיִתיב  ֲהָוה  ַחד  יֹוָמא 
ר ִאְתֲהֵני   ׂשָ ל ּבָ י ֶאְלָעָזר, ַהאי ֵקץ ּכָ ְמעֹון, ָאַמר ִרּבִ ׁשִ

י ֵמִאיּנוּ  ּבֵ ּגַ ַעל  ְמָקְרִבין  ָרֵאל  ִיׂשְ ֲהוֹו  ּדַ ִנין  ָקְרּבְ ן 
ָלא אֹו  ָחא,  ֵקי ַמְדּבְ ּפְ ִמְסּתַ ֲהוֹו  א  ּכֹּלָ ֵליּה,  ָאַמר   .

א.  א ּוְלַתּתָ ֲחָדא, ְלֵעיּלָ  ּכַ
ֵהם   .943 ְרֵאִלים,  ְוִיׂשְ ם  ּוְלִויִּ ּכֲֹהִנים  ְרֵאה,  ּוֹבא 

ים  ִנְקָרִאים ָאָדם ִעם ִחּבּור ְלאֹוָתם ְרצוֹ  נֹות ְקדֹוׁשִ
אֹוָתּה   אֹו  ֶכֶבׂש  אֹו  ה  ׂשֶ ְואֹותֹו  ִמּתֹוָכם,  עֹוִלים  ׁשֶ

ַעל  בְּ  ְקַרב  ּתֻ ֶרם  ּטֶ ׁשֶ ָצִריְך  ְקִריִבים,  ּמַ ׁשֶ ֵהָמה 
ְוָכל   ַהֲחָטִאים  ל  ּכָ ֶאת  ָעֶליָה  ְלָפֵרׁש  ַח,  ְזּבֵ ַהּמִ
ה, ְוָאז ִהיא   ָעׂשָ ָהֲעוֹונֹות ְוָכל ַהִהְרהּוִרים ָהָרִעים ׁשֶ

  

ִאְקרּון   .943 ִאיּנּון  ָרֵאל,  ְוִיׂשְ ְוֵליָוֵאי  ֲהֵני  ּכַ ֲחֵזי,  ְוָתא 
ָקא   ַסּלְ ּדְ ין,  יׁשִ ַקּדִ ְרעּוִתין  ִאיּנּון  ּדְ ִחּבּוָרא  ּבְ ָאָדם, 

ְבשָׂ  ַווְייהּו. ְוַההּוא ִאְמָרא, אֹו ּכִ ֵהָמה, ִמּגַ א, אֹו ַההּוא ּבְ
ָקְרִבין, ִאְצְטִריְך ַעד ָלא ִאְתְקִריב ַעל ָחא,   ַהאי ּדְ ַמְדּבְ

ִהְרהּוִרין   ְוָכל  ְוָכל חֹוִבין,  ֲחָטִאין,  ל  ּכָ ָעָלה  א  ְלָפְרׁשָ
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תֹוְך אֹוָתם ֲחָטִאים ְוָרעֹות  ִנְק  ּכֹל, ּבְ ֵהָמה ּבַ ֵראת ּבְ
 ְוִהְרהּוִרים. 

א,  כֹּלָ ּבְ ֵהָמה  ּבְ ִאְתְקֵרי  ַהִהיא,  ּוְכֵדין  ֲעַבד.  ּדְ ין  יׁשִ ּבִ
י גֹו ִאיּנּון ֲחָטִאין ּוִביׁשִ  ן ְוִהְרהּוִרין. ּבְ

תּוב .944 ּכָ ׁשֶ ַלֲעָזאֵזל,  ן  ְרּבָ ַהּקָ ׁשֶ מֹו  (ויקרא   ּכְ
ָרֵאל ְוגֹו'  )טז ֵני ִיׂשְ ּבְ ל ֲעֹוֹנת  ה ָעָליו ֶאת ּכָ ְוִהְתַוּדָ
יַע לֹו    - ַח, ַמּגִ ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ עֹוֶלה ַעל ּגַ אן. ּוְכׁשֶ ם ּכָ ְך ּגַ ּכָ

עֹוֶלה   ֶזה  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ְפַלִים.  ּכִ ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל 
ְוֶזה  סֹוד ָאָדם,  ּבְ ְוֶזה עֹוֶלה ִלְמקֹומֹו. זֶה  ִלְמקֹומֹו, 

ּנֱֶאַמר,סבְּ  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵהָמה.  ּבְ לו) ֹוד  ָאָדם   (תהלים 
יַע ה'.   ּוְבֵהָמה ּתֹוׁשִ

  

יב, .944 ְכּתִ ּדִ ֲעָזאֵזל,  ּדַ ָנא  ָקְרּבְ ּדְ ַגְווָנא  (ויקרא  ּכְ
ָרֵאל ְוגֹו', ָהִכי   טז) ֵני ִיׂשְ ל ֲעֹונֹות ּבְ ה ָעָליו ֶאת ּכָ ְוִהְתַוּדָ

י ּבֵ ָקא ַעל ּגַ ָחא, ָמטּו ָלּה ַעל   ָנֵמי ָהָכא. ְוַכד ַסּלְ ַמְדּבְ
ָקא   ָקא ְלַאְתֵריּה, ְוָדא ַסּלְ א ַסּלְ ְך, ּדָ ֵרין. ּוְבִגין ּכָ ַחד ּתְ

ָר  (רמ''ד ע''ב, רל''ט ע''א) ְלַאְתִריּה, א ּבְ ָאָדם, ּדָ ָזא ּדְ
ָאֵמר ַאּתְ  ּדְ ָמה  ּכְ ְבֵהָמה,  ּדִ ָרָזא  ּבְ (תהלים   ְוָדא 

יַע ְיָי'. לו)  ָאָדם ּוְבֵהָמה ּתֹוׁשִ
רּוַח   .945 ְלעֹוֵרר  ָנחֹות,  ַהּמְ ָאר  ׁשְ ְוָכל  ֲחִביִתים 

ת  ּוְתִפּלַ ם,  ַהְלִויִּ יַרת  ְוׁשִ ַהּכֵֹהן,  ְרצֹון  ּבִ ַהּקֶֹדׁש 
ֶהָענָ  ּוְבאֹותֹו  ָרֵאל.  עֹוִלים,  ִיׂשְ ׁשֶ ַמח  ְוַהּקֶ ֶמן  ֶ ְוַהׁשּ ן 

יּוְכלּו   ּלֹא  ׁשֶ ין  ַהּדִ ֲעֵלי  ּבַ ָאר  ׁשְ ל  ּכָ ְוֶנֱהִנים  ִנְרִוים 
ַפַעם ִלשְׁ  ּבְ ְוַהּכֹל  ָלֶהם,  ְמָסר  ּנִ ׁשֶ ין  ּדִ אֹותֹו  ּבְ לֹט 

ָהֱאמּוָנה,  סֹוד  ּבְ ה  ַנֲעׂשָ ַהּכֹל  ּוְרֵאה,  ּבֹא  ַאַחת. 
ְוַלֲעלֹות לְ  זֶה,  ּבָ ֶזה  ִריְך ַעד ֵלָהנֹות  ּצָ ׁשֶ ִמי  ַמְעָלה 

 ֵאין סֹוף.

  

רּוָחא  .945 ָעָרא  ְלִאּתְ ְמָנחֹות,  ַאר  ׁשְ ְוָכל  ֲחִביִתין 
קּוְדׁשָ  ֵליָוֵאי, ּדְ ּדְ יָרָתא  ְוׁשִ ַכֲהָנא,  ּדְ ְרעּוָתא  ּבִ א, 

ְוִקְמָחא  ְמָנא  ְוׁשַ ָנָנא,  ּתְ ּוְבַההּוא  ָרֵאל.  ִיׂשְ ּדְ ּוְצלֹוָתא 
ּוִמ  ִמְתַרָוון  ָסִליק,  ִדיִנין,  ּדְ ּדְ ָמאֵרי  ַאר  ׁשְ ל  ּכָ ֵקי  ּפְ ְסּתַ

לֹון ְמַסר  ִאּתְ ּדְ יָנא  ּדִ ַההּוא  ּבְ ָטָאה  ּלְ ְלׁשַ ַיְכֵלי  ָלא  , ּדְ
ָרָזא   ּבְ ִאְתָעִביד  א  ּכֹּלָ ֲחֵזי,  א  ּתָ ֲחָדא.  ִזְמָנא  ּבְ א  ְוכֹּלָ
ָקא   ּלְ ּוְלִאְסּתַ ָדא,  ּבְ א  ּדָ ָקא  ּפְ ְלִאְסּתַ ְמֵהיְמנּוָתא,  ּדִ

א ַמא ִאְצְטִריְך, ַעד ֵאין סֹוף.ְלֵעיּלָ  (רכ''ו ע''א)  ן ּדְ
ְתִפּלֹות   .946 ּבִ ָיִדי  ֲהִרימֹוִתי  ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר 

ְלַמְעָלה, לְ  ְלַמְעָלה  ָהֶעְליֹון  ָהָרצֹון  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ַמְעָלה, 
ס  ִנְתּפָ ְולֹא  נֹוָדע  ּלֹא  ׁשֶ ָרצֹון  אֹותֹו  עֹוֵמד 

יֹוֵת  ר  ְסּתָ ַהּנִ ָהרֹאׁש  ְואֹותֹו ְלעֹוָלִמים,  ְלַמְעָלה,  ר 
ּמֹוִציא, ְולֹא ָידּוַע. ּוֵמִאיר ַמה   ֶ רֹאׁש מֹוִציא ַמה ׁשּ

ֵסֶת  ִאיר, ַהּכֹל ּבְ ּמֵ ֶ  ר. ׁשּ

  

א,  .946 ְצלֹוִתין ְלֵעיּלָ ְמעֹון, ֲאֵריִמית ְיַדי ּבִ י ׁשִ ָאַמר ִרּבִ
ַעל  יָמא  ַקּיְ א,  ְלֵעיּלָ א  ְלֵעיּלָ ָאה,  ִעּלָ ְרעּוָתא  ַכד  ּדְ

ְרעוּ  ְלָעְלִמין,  ַההּוא  ס  ִאְתּפַ ְוָלא  ִאְתְייַדיע,  ָלא  ּדְ ָתא 
א ַאפִּ  א, ְוַההּוא ֵריׁשָ יר ְלֵעיּלָ ָסִתים ַיּתִ א ּדְ יק ַמה ֵריׁשָ

ימּו. ְסּתִ א ּבִ ָנִהיר, ּכֹּלָ יק, ְוָלא ְיִדיַע. ְוָנִהיר ַמה ּדְ ַאּפִ  ּדְ
ַאֲחָריו   .947 ִלְרּדֹף  ָהֶעְליֹוָנה,  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ְרצֹון 
ּוִמּתֹוְך ְוִלהְ  ִנְפָרס,  ֶאָחד  ָמָסְך  ּנּו.  ִמּמֶ ָנאֹור  יֹות 

ָהֶעלְ  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ אֹוָתּה  ְרִדיַפת  ּבִ ָמָסְך  יֹוָנה, אֹותֹו 
ַמה  ֵמִאיר  ָמָסְך  ְלאֹותֹו  ַעד  יַע,  ַמּגִ ְולֹא  יַע  ַמּגִ
ְמִאיָרה  ֶעְליֹוָנה  ָבה  ַמֲחׁשָ אֹוָתּה  ְוָאז  ִאיר.  ּמֵ ֶ ׁשּ

ּלֹא ׁשֶ ר  ִנְסּתָ אֹור  לֹא    ּבְ ַהזֹּו  ָבה  ֲחׁשָ ְוַהּמַ ָידּוַע, 
 יֹוַדַעת.

  

ֲאַבְתֵריּה,   .947 ף  ְלִמְרּדַ ָאה,  ִעּלָ ָבה  ַמֲחׁשָ ּדְ ְרעּו 
ַההּוא וּ  ּוִמּגֹו  ַרס,  ִאְתּפְ ִריסּו  ּפְ ַחד  יּה,  ִמּנֵ ְלִאְתַנֲהָרא 

ְוָלא  ָמֵטי  ָאה,  ִעּלָ ָבה  ַמֲחׁשָ ַהִהיא  ּדְ יפּו  ְרּדִ ּבִ ִריָסא  ּפְ
ָנִהיר. ּוְכֵדין ַההּוא ָמֵטי, ַעד ַהה ִריָסא ָנִהיר ַמה ּדְ ּוא ּפְ

ָלא ְיִד  ְנִהירּו ָסִתים ּדְ ָאה, ָנִהיר ּבִ ָבה ִעּלָ יַע. ְוַהאי ַמֲחׁשָ
ָבה ָלא ָיַדע.  ַמֲחׁשָ

נֹוָדע  .948 ּלֹא  ׁשֶ ַהזֶּה  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ אֹור  ה  ַמּכֶ ָאז 
ֶהָאַרת עוֹ  (ַהָּמָס�) ּבְ ׁשֶ ִריָסה  ַהּפְ ה  ִריׂשָ ֵמד ַהּפְ

ה.   ּלָ ּלֹא ָידּוַע ְולֹא נֹוַדע ְולֹא ִהְתּגַ ֶ ה ׁשּ ִאיר ִמּמַ ּמֵ ׁשֶ
  

ָלא ִאְתְייַדע,  .948 ָבה ּדְ ַמֲחׁשָ ַטׁש ַהאי ְנִהירּו ּדְ ֵדין ּבָ ּכְ
ְנִהירוּ  דפרסא) ּבִ ָנִהיר  (נ''א  ּדְ יָמא  ַקּיְ ּדְ א,  ְפִרׁשָ ּדִ
ה, ָלא ְיִדיַע, ְוָלא ִאְתְייַדע, וְ  (דף רס''ט ע''א) ִמּמָ ָלא ּדְ

https://dailyzohar.com/


Zohar Pekude  – unedited- not for publishing 

242 DailyZohar.com  
 

שֶׁ  ַהזֹּו  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ֶהָאַרת  ה ְוָאז  ַמּכָ נֹוַדַעת  ּלֹא 
ֶאָחד. ָסְך, ּוְמִאיִרים ּכְ ֶהָאַרת ַהּמָ  ּבְ

ָיא. ּוְכֵדין, ּלְ ָלא  (נ''א האי) ִאְתּגַ ָבה ּדְ ַמֲחׁשָ א ְנִהירּו ּדְ ּדָ
ֲחָדא. ְפִריָסא, ְוָנֲהִרין ּכַ ְנִהירּו ּדִ ַטׁש ּבִ  ִאְתְייַדע, ּבָ

ֵאיָנם  .949 ְוַהֵהיָכלֹות  ֵהיָכלֹות,  ָעה  ׁשְ ּתִ ים  ְוַנֲעׂשִ
מִ  ְוֵאין  מֹות,  ְנׁשָ ְוֵאיָנם  רּוחֹות,  ְוֵאיָנם  י אֹורֹות, 

כָּ  ל  ׁשֶ ְרצֹוָנם  ֶהם.  ּבָ יֲַּעֹמד  ָהאֹורֹות,  ׁשֶ ָעה  ׁשְ ּתִ ל 
ֵמֶהן  ַאַחת  ִהיא  ׁשֶ ָבה,  ַמֲחׁשָ ּבְ עֹוְמִדים  ם  ּלָ ּכֻ
עֹוְמִדים  ָעה ׁשֶ ׁשָ ם ִלְרּדֹף ַאֲחֵריֶהם. ּבְ ּלָ ּבֹון, ּכֻ ֶחׁשְ ּבְ
לֹא  ְוֵאּלּו  נֹוָדִעים,  ְולֹא  ִגים  ָ ֻמׂשּ ְולֹא  ָבה,  ֲחׁשָ ּמַ ּבַ

ֶעְלי  עֹוְמִדים, ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ְולֹא  ָרצֹון  ּבְ ֹוָנה, לֹא 
ל   ֵאּלּו עֹוְמִדים ּכָ ּה. ּבְ ּה ְולֹא תֹוְפִסים ּבָ ּתֹוְפִסים ּבָ
ִמּסֹוד  אֹורֹות  אֹוָתם  ְוָכל  ָהֱאמּוָנה,  סֹודֹות 
ם ִנְקָרִאים ֵאין סֹוף.   ּלָ ה, ּכֻ ָבה ָהֶעְליֹוָנה ָוַמּטָ ֲחׁשָ ַהּמַ

יִעים ָהאֹורוֹ  א ַמּגִ יִעים, ְולֹא נֹוָדִעים  ַעד ּכָ ת ְולֹא ַמּגִ
א ָבה. ּכָ  ן לֹא ָרצֹון ְולֹא ַמֲחׁשָ

  

ִאיּנּון  .949 ָלאו  ְוֵהיָכִלין  ֵהיָכִלין,  ָעה  ׁשְ ּתִ ְוִאְתָעִבידּו 
ָמִתין, ְוָלא ִאית   ְנהֹוִרין, ְוָלאו ִאיּנּון רּוִחין, ְוָלאו ִאיּנּון ִנׁשְ

כָ  הּו. ְרעּוָתא ּדְ יָמא ּבְ ַקּיְ ע ְנהֹוִרין, ַקְייֵמי ַמאן ּדְ ׁשַ ל ּתֵ
ְייה ִאיִהי ַחד ִמּנַ ָבה, ּדְ ַמֲחׁשָ הּו ּבְ ּלְ הּו ּכֻ ּלְ ָנא, ּכֻ ּבָ חּוׁשְ ּו ּבְ

ָבה, ְוָלא  ַמֲחׁשָ ַקְייֵמי ּבְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ף ֲאַבְתַרְייהּו. ּבְ ְלִמְרּדַ
ָלאו   ַקְייֵמי,  ָלא  ין  ְוִאּלֵ ִאְתְייִדיעּו.  ְוָלא  ָקן  ּבְ ִמְתּדַ

ְרעּוָתא, ְוָלא    ּבִ ּה  ּבָ ְפִסין  ּתַ ָאה,  ִעּלָ ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ְוָלאו 
ין ַק  ִאּלֵ ְפִסין. ּבְ ְמֵהיְמנּוָתא, ְוָכל ִאיּנּון ּתַ ל ָרִזין ּדִ ְייִמין ּכָ

הּו ִאְקרּון   ּלְ א, ּכֻ ָאה ּוְלַתּתָ ָבה ִעּלָ ַמֲחׁשָ ְנהֹוִרין, ֵמָרָזא ּדְ
ָמטּון,  ְוָלא  ְנהֹוִרין,  ָמטּון  ָהָכא  ַעד  סֹוף.  ְוָלא   ֵאין 

ָבה.   ִאְתְייִדיעּו ָלאו ָהָכא ְרעּוָתא, ְוָלא ַמֲחׁשָ
ִאי .950 ּמְ ׁשֶ ה ּכְ ִמּמַ נֹוָדע  ְולֹא  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ָרה 

יָנה,  ַהּבִ תֹוְך  ּבְ ֶרת  ְוִנְסּתֶ ת  ׁשֶ ִמְתַלּבֶ ָאז  ִאיָרה,  ּמְ
ם   ּלָ ּכֻ ׁשֶ ַעד  ֶזה,  ּבָ ֶזה  ְוִנְכָנִסים  ִאיר,  ּמֵ ׁשֶ ִמי  ּוֵמִאיר 

 ֶאָחד. ִנְכָלִלים כְּ 
  

ָנִהיר,   .950 ּדְ אן  ָבה, ְוָלא ִאְתְיַדע ִמּמַ ָנִהיר ַמֲחׁשָ ד  ּכַ
ֵד  ָנִהיר,  ּכְ ּדְ ַמאן  ְוָנִהיר  יָנה,  ּבִ ּגֹו  ים  ְוַאְסּתִ ׁש  ִאְתְלּבַ ין 

ֲחָדא.  הּו ּכַ ּלְ ִלילּו ּכֻ ִאְתּכְ ָדא, ַעד ּדְ א ּבְ  ְוָאִעיל ּדָ

הַ  .951 הּוא עֹוֶלה,  ׁשֶ ּכְ ן  ְרּבָ ַהּקָ ר  ּוְבסֹוד  ִנְקׁשָ ּכֹל 
ֲעִליָּ  ם עֹוְמִדים ּבַ ּלָ ֶזה. ֲאַזי ּכֻ ֶזה ּוֵמִאיר ֶזה ּבָ ה, ֶזה ּבָ

ָהאֹור   אֹותֹו  סֹוף.  ֵאין  ּבָ ֶרת  ִמְתַעּטֶ ָבה  ֲחׁשָ ְוַהּמַ
ָהֶעְליֹוָנה ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ּנּו  ִמּמֶ ִאיָרה  ּמְ יֹוֵדַע   ׁשֶ (ֶׁשֵאינֹו 

ְּכָלל) סֹוף,  ָּבּה  ֵאין  ִנְקָרא   ,
ּנוּ  ּמֶ ּמִ ְלִמי  (ּוִמֶּמּנּו) ׁשֶ ּוְמִאיָרה  ְועֹוֶמֶדת  ִנְמֵצאת 

ִאיָרה, ְוַעל ֶזה הַ  ּמְ ל  ׁשֶ ֵרי ֶחְלָקם ׁשֶ ּכֹל עֹוֵמד. ַאׁשְ
א. עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ יִקים ּבָ ּדִ  ַהּצַ

  

א   .951 ר ּדָ ַ א ִאְתָקׁשּ ד ָסִליק, ּכֹּלָ ָנא ּכַ ָקְרּבְ ּוְבָרָזא ּדְ
בְּ  א  ּדָ ְוָנִהיר  ָדא,  ְסִליקּו, ּבְ ּבִ הּו  ּלְ ּכֻ ַקְייֵמי  ֵדין  ּכְ ָדא, 

ֵאין   ּבְ ר  ִאְתֲעּטָ ָבה  ָנִהיר ּוַמֲחׁשָ ּדְ ְנִהירּו  ַההּוא  סֹוף. 
ָאה, ָבה ִעּלָ יּה ַמֲחׁשָ , ִאְקֵרי (נ''א דלא ידע איהי בה כלל) ִמּנֵ

יהּ  ִמּנֵ ּדְ סֹוף,  ומניה) ֵאין  ְוָנִהיר  (נ''א  יָמא  ְוַקּיְ ַכח  ּתְ ִאׁשְ
נָ  ָאה חּוָלֵקיהֹון ְלַמאן ּדְ ַזּכָ א ָקִאים.  א ּכֹּלָ ִהיר, ְוַעל ּדָ

עָ  יא ּבְ יַקּיָ ַצּדִ ָאֵתי. ּדְ ין, ּוְבָעְלָמא ּדְ  ְלָמא ּדֵ
ַהזֶּה  .952 ָהַאֵחר  ד  ַהּצַ ּוְרֵאה,  ּבֹא 

ְקָרא ּנִ ר  (בראשית ו) ׁשֶ ׁשֶ ַהּקֶ מֹו ׁשֶ ר, ּכְ ׂשָ ל ּבָ ֵקץ ּכָ
ךְ  ּכָ ַאף  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ְלַמְעָלה  ה    ִנְמָצא  ְלַמּטָ ם  ּגַ

ה, ק ֶאת ַהּכֹל ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ ְמָחה ְוָרצֹון, ְלַסּפֵ ׂשִ  ּבְ
ָראּוי. ָרֵאל ּכָ  ְוָהֵאם עֹוֶמֶדת ַעל ִיׂשְ

  

ל  .952 ּכָ ֵקץ  ִאְקֵרי  ּדְ ַאֲחָרא,  ִסְטָרא  ַהאי  ֲחֵזי,  א  ּתָ
אּוף  ִחדּו,  ּבְ א  ְלֵעיּלָ ַכח  ּתְ ִאׁשְ ּוָרא  ִקׁשּ ּדְ ָמה  ּכְ ר,  ׂשָ ּבָ

א ָהִכי   ָקא ּכֹּלָ ּפְ ֶחְדָווָתא, ּוְרעּוָתא ְלִאְסּתַ א, ּבְ ָנֵמי ְלַתּתָ
ָרֵאל ִיׂשְ ּדְ ָעַלְייהּו  יָמא  ַקּיְ ְוִאיָמא  א,  ְוַתּתָ א  , ְלֵעיּלָ

ְדָקא ֵיאֹות.   ּכְ
ְוחֶֹדׁש  .953 חֶֹדׁש  רֹאׁש  ָכל  ּבְ ּוְרֵאה,  ּבֹא 

שָׂ  ל ּבָ ץ ּכָ ת, נֹוְתִנים ַלּקֵ ׁשֶ ָבָנה ִמְתַחּדֶ ַהּלְ ׁשֶ ר ַהזֶּה  ּכְ
ּבֹו   ק  ְלִהְתַעּסֵ נֹות  ְרּבָ ַהּקָ ַעל  ָיֵתר  ֶאָחד  ֵחֶלק 

  
ִסיֲהָרא  .953 ד  ּכַ ְוַיְרָחא,  ַיְרָחא  ֵריׁש  ָכל  ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ

יָ  א,  ָ ׁשּ חּוָלָקא  ִאְתַחּדְ ר,  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ֵקץ  ְלַהאי  ֵליּה  ֲהִבין 
ׁש   ּמַ ּתָ ְוִאׁשְ יּה,  ּבֵ ָקא  ְלִאְתַעּסְ ִנין,  ָקְרּבְ ַעל  יר  ַיּתִ ֲחָדא 
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ָרֵאל ְלבַ  ל ִיׂשְ ד ׁשֶ ֶחְלקֹו, ְוִיְהיֶה ַהּצַ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ם, ּוִמׁשְ ּדָ
ם.  ְתַאֲחדּו ִעם ַמְלּכָ יִּ ֵדי ׁשֶ  ּכְ

חּוָלֵקיהּ  ִגין  ּבְ ּבְ ְלחֹוַדְייהּו,  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ ִסְטָרא  ִויֵהא   ,
ַמְלֵכיהֹון. ִיְתַאֲחדּון ּבְ  ּדְ

ּום שֶׁ  .954 ִעיר, ִמׁשּ ָ ו ְוֶזהּו ַהׂשּ ל ֵעׂשָ הּוא ֶחְלקֹו ׁשֶ
ִעיר. ׂשָ ּבֹו  תּוב  ּכָ כז) ׁשֶ ָאִחי  (בראשית  ו  ֵעׂשָ ֵהן 

חֶ  ּבְ ׁש  ּמֵ ּתַ ִמׁשְ הּוא  ן  ּכֵ ְוַעל  ִער.  ׂשָ ְלקֹו, ִאיׁש 
ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ ֶחְלָקם.  ּבְ ים  ׁשִ ּמְ ּתַ ִמׁשְ ָרֵאל  ְוִיׂשְ

תּוב, קלה) ּכָ ָיּה   (תהלים  לֹו  ַחר  ּבָ ַיֲעקֹב  י  ּכִ
ָרֵאל לִ  תֹו.ִיׂשְ  ְסֻגּלָ

  

ו,  .954 ֵעׂשָ ּדְ חּוָלָקא  ִאיהּו  ּדְ ִגין  ּבְ ִעיר,  ׂשָ ִאיהּו  ְוָדא 
ִעיר. יּה ׂשָ יב ּבֵ ְכּתִ ו   (בראשית כז) ּדִ ָאִחי ִאיׁש  ֵהן ֵעׂשָ

ָרֵאל  ְוִיׂשְ חּוָלֵקיּה,  ּבְ ׁש  ּמַ ּתָ ִאׁשְ ִאיהּו  א  ּדָ ְוַעל  ִעיר.  ׂשָ
גִ  חּוָלֵקיהֹון. ּבְ י ּבְ ׁשֵ ּמְ ּתַ ִתיב,ִאיּנּון ִמׁשְ ְך ּכְ (תהלים   ין ּכָ

תֹו.  קלה) ָרֵאל ִלְסֻגּלָ ַחר לֹו ָיּה ִיׂשְ י ַיֲעקֹב ּבָ  ּכִ
ְרצֹונֹו   .955 ל  ּכָ ַהזֶּה,  ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ֵקץ  ְרֵאה,  ּוֹבא 

ר  ׂשָ ּקּון ַהּבָ ְך ּתִ ּום ּכָ ִמיד. ּוִמׁשּ ר ּתָ ָבׂשָ א ּבְ ֵאינֹו ֶאּלָ
ל ְך ִנְקָרא ֵקץ ּכָ ִמיד ֵאָליו, ְוַעל ּכָ הּוא    ּתָ ר. ּוְכׁשֶ ׂשָ ּבָ

ָמה.   ׁשָ ַהּנְ ַעל  ְולֹא  ַהּגּוף,  ַעל  ׁשֹוֵלט  הּוא  ׁשֹוֵלט, 
ָמה ׁשָ קֹום ַהזֶּה,    ַהּנְ ן ַלּמָ ר ִנּתָ ׂשָ עֹוָלה ִלְמקֹוָמּה, ְוַהּבָ

ן   ְרּבָ ַהּקָ מֹו  ֶאָחד,    -ּכְ ְלָמקֹום  עֹוֶלה  ָהָרצֹון  ׁשֶ
ר ְלָמקֹום ֶאָחד.  ׂשָ  ְוַהּבָ

  

ֲחֵזי, הַ  .955 א  ָלאו ְוּתָ ְרעּוֵתיּה  ל  ּכָ ר,  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ אי ֵקץ 
ךְ  ִדיר. ּוְבִגין ּכָ ָרא ּתָ ִבׂשְ א ּבְ ָרא ִאיהּו ֶאּלָ ִבׂשְ ּקּוָנא ּדְ , ּתִ

ר. ְוַכד ִאיהּו  ׂשָ ל ּבָ א ִאְקֵרי ֵקץ ּכָ יּה, ְוַעל ּדָ ִדיר ְלַגּבֵ ּתָ
ְמָתא   ִנׁשְ ְמָתא,  ִנׁשְ ַעל  ְוָלאו  ּגּוָפא,  ַעל  יט  ּלִ ׁשַ יט,  ּלִ ׁשַ

ַגְווָנא ַסלְּ  א, ּכְ ָרא ִאְתְייִהיב ְלֲאָתר ּדָ ָקא ְלַאְתָרּה, ּוִבׂשְ
ְרעּותָ  ָנא, ּדִ ָקְרּבְ ָרא ְלֲאָתר ּדְ ָקא ַלֲאָתר ַחד, ּוִבׂשְ א ַסּלְ

 ַחד. 
ׁש   .956 ַמּמָ ן  ָקְרּבָ הּוא  יק,  ַצּדִ הּוא  ׁשֶ ְוָאָדם 

יק   ֵאינֹו ַצּדִ ָרה, ְוַאחר ׁשֶ יֵּׁש בּ   -ְלַכּפָ ּום ׁשֶ ֹו לֹא, ִמׁשּ
תּוב ּכָ ׁשֶ כב) מּום,  ִיְהיֶה  (ויקרא  ְלָרצֹון  לֹא  י  ּכִ

הּוא   יק  ּדִ ַהּצַ ן  ּכֵ ְוַעל  ן ָלֶכם.  ְוָקְרּבָ עֹוָלם  ּבָ ָרה  ּפָ ּכַ
ּוָבעֹוָלם   ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ יִקים  ּדִ ַהּצַ ֵריֶהם  ַאׁשְ ׁש.  ַמּמָ

א.  ַהּבָ

  

ׁש  .956 ַמּמָ ָנא  ָקְרּבְ ִאיהּו  ָאה,  ַזּכָ ִאיהּו  ּדְ ָנׁש  ר    ּוּבַ
ֵביּה  ִגין ּדְ ָאה, ָלא. ּבְ ָלאו ִאיהּו ַזּכָ ָרא, ְוַאֲחָרא ּדְ ְלַכּפָ

יב ְכּתִ י לא ְלָרצֹון ִיְהֶיה ָלֶכם.  ויקרא כב)( מּוָמא, ּדִ ּכִ
ׁש.   ָנא ַמּמָ ָעְלָמא, ְוָקְרּבְ ָרה ִאיהּו ּבְ ּפָ יָקא ּכַ א ַצּדִ ְוַעל ּדָ

ין,  ָעְלָמא ּדֵ יא ּבְ יַקּיָ ִאין ִאיּנּון ַצּדִ ָאֵתי.ַזּכָ  ּוְבָעְלָמא ּדְ
ה  .957 ּסָ ּכִ ׁשֶ ֲהֵרי ּכְ ַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד. ׁשֶ
ָאֶרץ,  ֶהָענָ  ּבָ ִכיָנה  ׁשְ ְרָתה  ׁשָ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ן 

הּוא ְמָאה, ׁשֶ ל  (בראשית ו) ְוָהָעְבָרה רּוַח ַהּטֻ ֵקץ ּכָ
הוֹ  ּתְ ְלֶנֶקב  ְוִנְכַנס  ק  ּלֵ ְוִהְסּתַ ֵמָהעֹוָלם,  ר,  ׂשָ ם ּבָ

תּוב   ּכָ ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ַעל  ְרָתה  ׁשָ ה  ָ ְקֻדׁשּ ְורּוַח  ה,  ַרּבָ
 ַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד.

  

ד ָחָפא ֲעָנָנא  .957 ָהא ּכַ ַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת אֶֹהל מֹוֵעד, ּדְ
ָראת   ָנא, ׁשָ ּכְ ר רּוָחא ַית ַמׁשְ ַאְרָעא, ְוִאְתֲעּבָ א ּבְ ִכיְנּתָ ׁשְ
ֵק  ִאיהּו  ּדְ ק  ִמְסֲאָבא,  ּלָ ְוִאְסּתַ ֵמָעְלָמא,  ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ץ 

ָרא  א ׁשָ יׁשָ א, ְורּוָחא ַקּדִ ְתהֹוָמא ַרּבָ א ּדִ נּוְקּבָ ְוָעאל ּבְ
יב ַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת אֶֹהל מֹוֵעד. ְכּתִ  ַעל ָעְלָמא, ּדִ

יָ  .958 ְולֹא  ֹאֶהל ְוָכתּוב  ֶאל  ָלבֹוא  ה  ֹמׁשֶ כֹל 
ִמׁשּ  ֶהָעָנן.  ָעָליו  ַכן  ׁשָ י  ּכִ ה  מֹוֵעד  ָ ְקֻדׁשּ רּוַח  ׁשֶ ּום 

ָרט  ָקה, ּפְ ּלְ ְמָאה ִהְסּתַ ְרָתה ַעל ָהעֹוָלם, ְורּוַח ַהּטֻ ׁשָ
ַעל   ִמּקֶֹדם  ּכְ ִעים  ְרׁשָ אֹוָתם  אֹותֹו  יכּו  ִהְמׁשִ ְלׁשֶ

אוֹ  ִכים  מֹוׁשְ ָהיּו  לֹא  ֵהם  ִאם  ׁשֶ ַעל  ָהעֹוָלם.  תֹו 
 ָהעֹוָלם, לֹא ָהָיה ִנְמָצא.

  

י  ּוְכִתיב ְולֹא ָיכֹול  .958 ה ָלבֹא ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ּכִ מֹׁשֶ
ַעל  ָרא  ׁשָ א  יׁשָ ַקּדִ רּוָחא  ּדְ ִגין  ּבְ ֶהָעָנן,  ָעָליו  ַכן  ׁשָ
יכּו ֵליּה  ַאְמׁשִ ר ּדְ ק, ּבַ ּלָ ָעְלָמא, ְורּוָחא ִמְסֲאָבא ִאְסּתַ

כְּ  יַבּיָא  ַחּיָ ָלא ִאיּנּון  ִאיּנּון  ִאי  ּדְ ָעְלָמא,  ַעל  ִמין  ַקּדְ ִמּלְ
יכּו ֵליּה  ַכח. ַאְמׁשִ ּתְ  ַעל ָעְלָמא, ָלא ִאׁשְ
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הּוא   .959 רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָעִתיד  ָלֹבא  ְוֶלָעִתיד 
תּוב ּכָ ׁשֶ ֵמָהעֹוָלם,  כה) ְלַהֲעִבירֹו  ע  (ישעיה  ּלַ ּבִ

ֵמעַ  ְמָעה  ּדִ ֱאלִֹהים  ה'  ּוָמָחה  ָלֶנַצח  ֶות  ל ַהּמָ ּכָ ל 
י ה' ל ָהָאֶרץ ּכִ ת ַעּמֹו ָיִסיר ֵמַעל ּכָ ִנים ְוֶחְרּפַ ר.    ּפָ ּבֵ ּדִ

יג) ְוָכתּוב ִמן   (זכריה  ַאֲעִביר  ְמָאה  ַהּטֻ רּוַח  ְוֶאת 
 ָהָאֶרץ.  

  

קּוְד  .959 ין  ַזּמִ ָאֵתי,  ּדְ הּוא ּוְלִזְמָנא  ִריְך  ּבְ א  ׁשָ
יב, ְכּתִ ּדִ ֵמָעְלָמא,  ֵליּה  ָרא  ע  כה)  (ישעיה ְלַאְעּבְ ּלַ ּבִ

ִנים   ּפָ ל  ְמָעה ֵמַעל ּכָ ְיָי' ֱאלִהים ּדִ ֶות ָלֶנַצח ּוָמָחה  ַהּמָ
ר.  ּבֵ ּדִ ְיָי'  י  ּכִ ָהָאֶרץ  ל  ּכָ ֵמַעל  ָיִסיר  ַעּמֹו  ת  ְוֶחְרּפַ

יג) ּוְכִתיב אַ  (זכריה  ַהּטּוְמָאה  רּוַח  ִמן ְוֶאת  ֲעִביר 
 ָהָאֶרץ. 

 

רּוְך ְיָי' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ִיְמלֹוְך ְיָי' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן.   ּבָ
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