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ָרֵאל ְוגֹו'.  .1 ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ה ֶאת ּכָ ַויְַּקֵהל ֹמׁשֶ
ַתח, ּפָ ִחיָּיא  י  אּול   א טו)-(שמואל  ַרּבִ ׁשָ ַויֹּאֶמר 

ַמה   ּוְרֵאה  ּבֹא  ְוגֹו'.  ְרדּו  ֻסרּו  ְלכּו  יִני  ַהּקֵ ֶאל 
ה ֲעָמֵלק   ר ָעׂשָ י ֵאת ֲאׁשֶ ַקְדּתִ ֲעָמֵלק, ּפָ תּוב ּבַ ּכָ

ְוַהקָּ  ְוגֹו'.  ָרֵאל  ָכל ְלִיׂשְ ּבְ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש 
ָרֵאל,   ִיׂשְ י  ְלַגּבֵ ים  ָהַעּמִ ָאר  ׁשְ ָעׂשּו  ׁשֶ ָרבֹות  ַהּקְ
ָרב  ַהּקְ מֹו  ּכְ ְלָפָניו  ה  ָקׁשֶ ָהָיה  לֹא  ַעם  ַהּטַ ָמה 
ל  ׁשֶ ָרב  ַהּקְ אי  ַוּדַ א  ֶאּלָ ם?  ִאּתָ ֲעָמֵלק  ה  ָעׂשָ ׁשֶ
ה,  ּוְלַמּטָ ְלַמְעָלה  ָדִדים,  ַהּצְ ָכל  ּבְ ָהָיה  ֲעָמֵלק 

ָחׁש ָהָרע ְלַמְעָלה,  שֶׁ  אֹותֹו ְזַמן ִהְתַחזֵּק ַהּנָ ֲהֵרי ּבְ
ה.   ְוִהְתַחזֵּק ְלַמּטָ

  

ָרֵאל  (שמות לה) .1 ִיׂשְ ִני  ּבְ ֲעַדת  ל  ּכָ ֶאת  ה  מֹׁשֶ ְקֵהל  ַוּיַ
ַתח, ּפָ יא  ִחּיָ י  ִרּבִ טו) ְוגֹו'.  א  ֶאל   (שמואל  אּול  ׁשָ ַוּיֹאֶמר 

א ּתָ ְוגֹו'.  ְרדּו  סּורּו  ְלכּו  ִני  ִתיב    ַהּקֵ ּכְ ָמה  ֲחֵזי, 
ֲעָמֵלק, ה ֲעָמֵלק  (שמואל א' טו)  ּבַ ר ָעׂשָ י ֵאת ֲאׁשֶ ַקְדּתִ ּפָ

ָעְבדּו   הּו ְקָרִבין ּדְ ֻכּלְ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ָרֵאל ְוגֹו'. ְוקּוְדׁשָ ְלִיׂשְ
י   ָרֵאל, ַמאי ַטְעָמא ָלא ַאְקׁשֵ ִיׂשְ ְייהּו ּדְ ָאר ַעְמִמין ְלַגּבַ ׁשְ

ַהאי ְקָר  יּה, ּכְ אי, ַקּמֵ א ַוּדַ ְייהּו. ֶאּלָ ָעַבד ֲעָמֵלק ְלַגּבַ ָבא ּדְ
ָהא  א, ּדְ ְוַתּתָ א  ָכל ִסְטִרין, ְלֵעיּלָ ֲעָמֵלק ֲהָוה ּבְ ְקָרָבא ּדְ
ף   ּקַ וִאְתּתָ א,  ְלֵעיּלָ א  יׁשָ ּבִ ִחְוָיא  ף  ּקַ ִאְתּתָ ִזְמָנא  ַההּוא  ּבְ

א.   ְלַתּתָ
ָרִכים .2 ּדְ ת  ָרׁשַ ּפָ ָהָרע אֹוֵרב ַעל  ָחׁש  ַהּנָ ,  ָמה 

ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ָהָיה  ָרע  ָנָחׁש  ֲעָמֵלק  ם  ּגַ אן  ּכָ ַאף 
ָרִכים,  ּדְ ת  ָרׁשַ ּפָ ַעל  ָלֶהם  ָאַרב  ׁשֶ

תּוב ּכָ טו)-(שמואל  ׁשֶ ֶרְך   א  ּדֶ ּבַ לֹו  ם  ׂשָ ר  ֲאׁשֶ
ְלַמְעָלה   לֹו  ָהָיה  אֹוֵרב  ְצָרִים.  ִמּמִ ֲעלֹתֹו  ּבַ

ה ְלַטּמֵ  ׁש, ְואֹוֵרב ָהָיה ְלַמּטָ ְקּדָ א ֶאת ַהּמִ א ְלַטּמֵ
תּוב ּכָ ׁשֶ ָלנּו?  ִין  ִמּנַ ָרֵאל.  ִיׂשְ (דברים   ֶאת 

ר ָקְרָך,  כה) אן ֲאׁשֶ תּוב ּכָ ֶרְך. ּכָ ּדֶ ר ָקְרָך ּבַ ֲאׁשֶ
ם ר לֹא   (שם כג) ְוָכתּוב ׁשָ י ִיְהיֶה ְבָך ִאיׁש ֲאׁשֶ ּכִ

ֵרה ָלְיָלה.   ָטהֹור ִמּקְ

  

אּוף  .2 ָאְרִחין,  ת  ָרׁשַ ּפָ ַעל  ִמין  ּכַ א  יׁשָ ּבִ ִחְוָיא  ָהָכא   ָמה 
ַכִמין   ָרֵאל, ּדְ ִיׂשְ ְייהּו ּדְ א ֲהָוה ְלַגּבַ יׁשָ ָנֵמי ֲעָמֵלק, ִחְוָיא ּבִ

יב, (דף קצ''ה ע''א) לֹון ְכּתִ ת ָאְרִחין, ּדִ ָרׁשַ (שמואל   ַעל ּפָ
ִמין ֲהָוה  א' טו) ְצָרִים. ּכַ ֲעלֹותֹו ִמּמִ ֶרְך ּבַ ּדֶ ם לֹו ּבַ ר ׂשָ ֲאׁשֶ

א.   ׁשָ א, ְלָסֳאָבא ַמְקּדְ א, ְלָסֲאָבא  ְלֵעיּלָ ְוָכִמין ֲהָוה ְלַתּתָ
יב ְכּתִ ָרֵאל. ְמָנָלן, ּדִ ֶרְך.  (דברים כה) ְלִיׂשְ ּדֶ ר ָקְרָך ּבַ ֲאׁשֶ

ָהָתם ּוְכִתיב  ְרָך,  ּקָ ר  ֲאׁשֶ ָהָכא  ִתיב  כג) ּכְ י  (דברים  ּכִ
ר ָלא ָטהֹור ִמְקֵרה ָלְיָלה.  ִיְהֶיה ְבָך ִאיׁש ֲאׁשֶ

Life is not a rose garden! Is it? Some may say yes, some may say not. They are both 
right. 
If your nose can sense the pleasant scent and your eyes can see the beauty, you are 
lucky. Or maybe not… If you want to own that beauty, touch and hold it close to you 
then prepare yourself to get hurt. 
The Zohar Volume 1 chapter 1 talks about the Rose and references Song of Songs 
ְּכׁשֹוַׁשָּנה “ ”.I am a rose of Sharon, a lily of the valleys“ ,”ֲאִני ֲחַבֶּצֶלת ַהָּׁשרֹון, ׁשֹוַׁשַּנת ָהֲעָמִקים“ 2:1,2
 As the Lily amongst the thorns”. Rabbi Chizkiyah discusses“ ”ֵּבין ַהחֹוִחים, ֵּכן ַרְעָיִתי ֵּבין ַהָּבנֹות
this and says that as the Rose is White and Red, so is the community of Israel. The 
Malchut has Merci (white) and Judgment (red). 
The Zohar explains that when the Torah refers to the nation, it means the mixed 
multitude, (ערב־רב). When the nation came to Aharon (Exodus 32:1, in the previous 
Parasha) it is said “ ָלנּו ֱא�ִהים ֲאֶׁשר ֵיְלכּו ְלָפֵנינּו-ַאֲהֹרן, ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו קּום ֲעֵׂשה-ַוִּיָּקֵהל ָהָעם ַעל ”, “the people 
gathered themselves together unto Aaron, and said unto him: \’Up, make us a god 
who shall go before us;”. That was the beginning of the sin of the Golden Calf. 
Three chapters later, at the beginning of the Parasha (Exodus 35:1) the Torah uses 
the same word to begin the process of cleansing. “ַוַּיְקֵהל” has the same letters and the 
same numerical value of 151, which is equal to “מקוה”,” Mikveh”, the ritual pool for 
spiritual cleansing. We live in a paradoxical world, where good and bad coexist at the 
same time. “ויקהל” is used for drawing the highest negativity of idol worshipping and 
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the desire for the self and also for the power of the Shabbat. The Mitzvah (precept) of 
Shabbat is in the second verse, following the gathering of the congregation of Israel 
by Moses. 
Why did this great sin happen? Could it have been avoided? We’d like to think “Yes, 
of course”. 
How could they be so close to the Light, see miracles on a daily basis and yet turn to 
idols? Also how come Aharon helped them build it and make the event as a “holiday 
for G-d”? (Exodus 32:5). 
The Israelites go through the cycle of good and bad. Every time they got close to a big 
revelation of light, a sin took place. It is like you can’t get closer to the light without 
having blood in your hand. This Rose (Malchut) draws a lot of blood from us. 
After Moshe came down the mountain and saw the nation with the Golden Calf, he 
destroyed it by burning it to dust which he spread over the water and gave to the 
Israelites to drink (Exodus 32:20). He transformed the negativity into positivity for 
those that didn’t participate in the sin. 
In 32:26-29 he tells the Levites to go through the camp and kill their brothers, 
friends, and relatives and then they would get blessings. 
All the sacrifices done by the priests involved slaughtering and blood. When blood 
spills, it releases the soul that was in the blood. “ִּכי ַהָּדם, הּוא ַהָּנֶפׁש” (Deuteronomy 12:20-
29). This is what creates a connection to the light. The blood when it circulates 
through the body holds the soul and keeps us alive. This is at the level of Malchut. 
Blood has the numerical value of 44 (12+32) and with the Kolel (adding 1 for the 
whole) is 45, אדם, Adam, man. Also the same as the gematria value for the name of 
G-d that represents Zeir Anpin, הא-ואו-הא-יוד , the light. 
When the nation made the Golden Calf, G-d told Moses to leave since they were 
sinning. Why didn’t G-d tell Moses to go just before they fell into the negativity? 
Didn’t God know it? 
From this, we understand that there is a process that we must follow to reach the 
ultimate revelation of light. 
Suffering is part of it. The three major sins in the history of the world are the Sin of 
Adam and Eve that they couldn’t wait six hours to Shabbat. Then here the nation 
couldn’t wait another six hours for Moses to come down the mountain and the third 
one is the sin of the 12 spies, which to my humble opinion if six of them were, to tell 
the truth about the land, the terrible results of 40 years in the desert and death of 
the whole generation that came out of Egypt could have been avoided. 
It is all related to the sixth day of creation and it echoes through the generations to 
our times (the sixth millennium). 
The three sixes (666) that are related to the sins are also related to the final 
redemption. In the DivineCalendar book (http://DivineCalendar.com), Ezra (Jeff) 
Meiliken reveals to us the deeper secrets of the number 666 and its connection to 
the final redemption. 
Remember that before we are able to enjoy our house, we need to own it. For that, 
we need to pay the full payment. Only then we can sit and relax. 
On every pain, you go through in life, on every tear you shed, open your heart to G-
d and say “I am not complaining, I am paying”…. 
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ִבְלָעם, .3 ּבְ תּוב  ּכָ ֶזה  כג) ְוַעל  ר  (במדבר  ּקָ ַויִּ
ר   ּקָ ְלָעם. ַויִּ ְלׁשֹון ֻטְמָאה ָנַקט.    - ֱאלִֹהים ֶאל ּבִ

דֹוׁש  א ַהּקָ תּוב ֱאלִֹהים, ֶאּלָ ְוִאם ּתֹאַמר, ֲהֵרי ּכָ
ֻטְמָאה  ל  ׁשֶ ָמקֹום  אֹותֹו  לֹו  ִהְזִמין  הּוא  רּוְך  ּבָ
ק  ִנְדּבַ הּוא  ׁשֶ ה  ְרּגָ ּדַ אֹוָתּה  ּבְ ּבֹו  ֵמא  ְלִהּטָ

עָ  ֶמה  ּה.  ּבָ ֵמא  ב  ְלִהּטָ ָחׁשַ הּוא  ְלָעם?  ּבִ ה  ׂשָ
ִהְזִמין   ִמיָּד  ְלַמְעָלה.  ַלֲעלֹות  נֹות  ָקְרּבָ אֹוָתם  ּבְ
לֹו,  ָאַמר  ָמקֹום.  אֹותֹו  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו 
ר  ּקָ ָראּוי ְלָך. ְוַעל ֶזה ַויִּ מֹו ׁשֶ ִהּנֵה ֻטְמָאה ֵאֶליָך ּכְ

ְלָעם.   ֱאלִֹהים ֶאל ּבִ

  

ִתיב, .3 ּכְ ִבְלָעם  ּבְ א  ּדָ כג) וַעל  ֱאלִֹהים  (במדבר  ר  ּקָ ַוּיִ
יָמא, ָהא  ְמָסֲאָבא ָנַקט. ְוִאי ּתֵ ָנא ּדִ ר ִליׁשָ ּקָ ְלָעם. ַוּיִ ֶאל ּבִ
ִריְך הּוא ַאְזִמין ֵליּה ַההּוא  א ּבְ א קּוְדׁשָ ִתיב ֱאלִהים. ֶאּלָ ּכְ

ַההּוא   יּה, ּבְ ֲאָבא ּבֵ ְמָסֲאָבא, ְלִאְסּתַ ִאיהּו  ֲאָתר ּדִ א ּדְ ְרּגָ ּדַ
יב   ְלָעם. ִאיהּו ָחׁשִ יּה. ָמה ֲעַבד ּבִ ֲאָבא ּבֵ ק ְלִאְסּתַ ּבָ ִאְתּדַ
א   ֵליּה קּוְדׁשָ ַזִמין  ד  ִמּיַ א,  ְלֵעיּלָ ָקא  ְלַסּלְ ִנין  ָקְרּבָ ִאיּנּון  ּבְ
ְך,   ְלַגּבָ ִמְסֲאבּו  ָהא  ֵליּה  ֲאַמר  ֲאָתר.  ַההּוא  הּוא  ִריְך  ּבְ

ִאְתָחֵזי ָלְך, ָמה ּדְ ְלָעם.  ּכְ ר ֱאלִהים ֶאל ּבִ ּקָ א ַוּיִ  ְוַעל ּדָ

ְלָך   .4 ִהְזִמין  ְוגֹו',  ֶרְך  ּדֶ ּבַ ָקְרָך  ר  ֲאׁשֶ ֵכן  מֹו  ּכְ
ָכל  א אֹוְתָך ּבְ ָחׁש ָהָרע ְלַמְעָלה ְלַטּמֵ אֹותֹו ַהּנָ
ְלַמְעָלה   ה  ֹמׁשֶ ִהְתַחזֵּק  ׁשֶ ְוִאְלָמֵלא  ָדִדים.  ַהּצְ

לוֹ  ָיְכלּו  לֹא  ה,  ְלַמּטָ ַע  ּום    ִויהֹוׁשֻ ּוִמׁשּ ָרֵאל.  ִיׂשְ
ְנָאה  ׂשִ אֹוָתּה  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַמר  ׁשָ ְך  ּכָ
ב ַלֲעקֹר  ָחׁשַ ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ ְלדֹוֵרי דֹורֹות. ָמה ַהּטַ
י,  ַקְדּתִ ּפָ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ קֹוָמּה,  ִמּמְ ִרית  ַהּבְ אֹות 
ִרית   ַהּבְ ָהאֹות  ִנְרָמז סֹוד  ם  ׁשָ ֲהֵרי  ׁשֶ ְפִקיָדה,  ּבִ

ה. הַ  דֹוׁשָ  ּקְ

  

ְך ַההּוא  .4 ֶרְך ְוגֹו'. ַאְזִמין ְלַגּבָ ּדֶ ר ָקְרָך ּבַ א ֲאׁשֶ ַגְווָנא ּדָ ּכְ
ָכל ִסְטִרין. ְוִאְלָמֵלא  א, ְלָסֲאָבא ְלָך ּבְ א ְלֵעיּלָ יׁשָ ִחְוָיא ּבִ
ָיִכילּו   ָלא  א,  ְלַתּתָ ַע  ִויהֹוׁשֻ א,  ְלֵעיּלָ ה  מֹׁשֶ ף  ּקַ ִאְתּתָ ּדְ

ָרֵאל ֵליּה. ּוְבגִ  ִריְך הּוא ַההּוא ִיׂשְ א ּבְ ְך, ָנִטיר קּוְדׁשָ ין ּכַ
יב ְלַאְעְקָרא  ָחׁשִ ִגין ּדְ ִרין. ַמאי ַטְעָמא. ּבְ ָבבּו, ְלָדֵרי ּדָ ּדְ
ָהא   ה, ּדְ ְפִקיּדָ י, ּבִ ַקְדּתִ ְך ּפָ יָמא ֵמַאְתֵריּה. ּוְבִגין ּכַ ָאת ַקּיָ

ן ּמָ ע''ב)  ּתַ קנ''ט  יָמא (ויצא  ַקּיָ ָאת  ּדְ ָרָזא    ִאְתְרִמיז 
א.  יׁשָ  ַקּדִ

ֶאל   .5 אּול  ׁשָ ַויֹּאֶמר  תּוב,  ּכָ ַמה  ּוְרֵאה  ּבֹא 
אן  יִני? ֶזה ִיְתרֹו. ְוִכי ִמי ָנַתן ּכָ יִני. ִמי ֶזה ַהּקֵ ַהּקֵ
ֲעָמֵלק, ַוֲהֵרי ָהיּו   יּּוָרם ּבַ ֵני ִיְתרֹו ִלְהיֹות ּדִ ֶאת ּבְ

תּוב ּכָ ֲהֵרי  א  ֶאּלָ יִריחֹו?  ּבִ רּוִיים  (שופטים   ׁשְ
ָמִרים ּוְבנֵ  א) ַהּתְ ֵמִעיר  ָעלּו  ה  ֹמׁשֶ חֵֹתן  ֵקיִני  י 

ָעלּו   ּוְכׁשֶ ְוגֹו'.  ְיהּוָדה  ר  ִמְדּבַ ְיהּוָדה  ֵני  ּבְ ֶאת 
ַעד  ֲעָמֵלק  ל  ׁשֶ ְתחּומֹו  ּבִ ָהיּו  רּוִיים  ׁשְ ם,  ָ ִמׁשּ
ַויַָּסר   תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶלְך,  אּול ַהּמֶ א ׁשָ ּבָ ׁשֶ ְזַמן  ְלאֹותֹו 

 ֵקיִני ִמּתֹוְך ֲעָמֵלק. 

  

ִני. ַמאן ֵקִני.  ּתָ  .5 אּול ֶאל ַהּקֵ ִתיב, ַוּיֹאֶמר ׁשָ א ֲחֵזי, ָמה ּכְ
ּיּוֵריהֹון   ֵני ִיְתרֹו ָהָכא, ְלֶמהֵוי ּדִ א ִיְתרֹו. ְוִכי ַמאן ָיִהיב ּבְ ּדָ
ָהא  א  ֶאּלָ ְרָיין.  ׁשַ ֲהוֹו  יִריחֹו  ּבִ ְוָהא  ֲעָמֵלק,  ּבַ

ִתיב, א) ּכְ מֵ  (שופטים  ָעלּו  ה  מֹׁשֶ חֵֹתן  ֵקִני  ִעיר ּוְבֵני 
ָעלּו   ְוַכד  ְוגֹו'.  ְיהּוָדה  ר  ִמְדּבָ ְיהּוָדה  ֵני  ּבְ ֶאת  ָמִרים  ַהּתְ
ָאָתא   ֲעָמֵלק, ַעד ַההּוא ִזְמָנא ּדְ ְתחּוָמא ּדַ רּו ּבִ ן, ׁשָ ּמָ ִמּתַ

ַסר ֵקִני ִמּתֹוְך ֲעָמֵלק.  יב ַוּיָ ְכּתִ א, ּדִ אּול ַמְלּכָ  ׁשָ
 

ְמָצִאים  .6 ּנִ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ֲהֵרי  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
ִעים, יִקים  (ֶנֶעְנׁשּו) ְרׁשָ ְוַצּדִ ֲחִסיִדים  אֹוָתם 

ַוֲהֵרי   ֲחָטֵאיֶהם,  ּבַ ִסים  ִנְתּפָ יֵניֶהם  ּבֵ ְמָצִאים  ּנִ ׁשֶ
ִעְרּבּוְבָיה  אֹוָתּה  ִאְלָמֵלא  ֶזה,  מֹו  ּכְ ְרׁשּוָה.  ּפֵ

רּו ָבהֶ  ִהְתַחּבְ ָרֵאל ׁשֶ ָרֵאל, לֹא ֶנֶעְנׁשּו ִיׂשְ ִיׂשְ ם ּבְ
ה ָהֵעֶגל.   ַעל ַמֲעׂשֵ

  

ָכחּו, .6 ּתְ ִאׁשְ א  יַבּיָ ַחּיָ ּדְ ִזְמָנא  ּבְ ָהא  ּדְ ִגין  (נ''א   ּבְ

ְפָסן  אתענשו) יַנְייהּו, ִמּתָ ְכִחין ּבֵ ּתַ ִמׁשְ ֵאי ּדְ ִאיּנּון ֲחִסיֵדי ְוַזּכָ
ַההּוא  ִאְלָמֵלא  א,  ּדָ ַגְווָנא  ּכְ אּוְקמּוָה.  ְוָהא  חֹוֵביהֹון,  ּבְ
ִאְתֲעָנׁשּו   ָלא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ הּו  ּבְ רּו  ִאְתַחּבָ ּדְ ִעְרּבּוְבָיא 

ֶעְגָלא. ָרֵאל, ַעל עֹוָבָדא ּדְ  ִיׂשְ
ִראׁשֹוָנה,ּוֹבא   .7 ּבָ תּוב  ּכָ ַמה  (שמות   ְרֵאה 

ֶבּנּו ִלּבֹו, ְלַהְכִליל  כה) ר ִיּדְ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ֵמֵאת ּכָ ִתיב .7   ּכְ ָמה  ֲחֵזי  א  רכ''ד   ְוּתָ (קצ''ז, 
ַקְדִמיָתא, ע''א) כה) ּבְ ר  (שמות  ֲאׁשֶ ִאיׁש  ל  ּכָ ֵמֵאת 
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הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרָצה  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ם,  ּלָ ּכֻ ֶאת 
ָדִדים,  ַהּצְ ל  ִמּכָ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ה  ַמֲעׂשֵ ֶאת  ַלֲעׂשֹות 

אֹוָתם ָהיּו  ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ ה.  ּוְקִלּפָ ֹמַח  ַרב    ּבְ ֵעֶרב 
ֶבּנּו ִלּבֹו,  ר ִיּדְ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ֶהם, ֶנֱאַמר ֵמֵאת ּכָ ִעּמָ
ם   ְוֻכּלָ ֹמַח,  ֵהם  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ין  ּבֵ ְלַהְכִליָלם 

 ִהְצַטּוּו.

ֶבּנּו ִלּבֹו, ִריְך   ִיּדְ א ּבְ ָבָעא קּוְדׁשָ ִגין ּדְ א, ּבְ ְלַאְכְלָלא ּכֹּלָ
מֹוָחא   ּבְ ִסְטִרין,  ל  ִמּכָ ָנא  ּכְ ַמׁשְ ּדְ עֹוָבָדא  ד  ְלֶמְעּבַ הּוא 
ַמר ֵמֵאת   וְייהּו, ִאּתְ ּוַ ּגַ ֲהוֹו ִאיּנּון ֵעֶרב ַרב ּבְ ּוְקִליָפה. ּוְבִגין ּדַ

ְלַאְכְלָלא ִלּבֹו,  ֶבּנּו  ִיּדְ ר  ֲאׁשֶ ִאיׁש  ל  יַנְייהּו   ּכָ ּבֵ לֹון 
ָקדּו.  הּו ִאְתּפְ ִאיּנּון מֹוָחא. ְוֻכּלְ ָרֵאל, ּדְ ִיׂשְ  ּדְ

ל ִמין ְלִמינֹו, ּוָבאּו אֹוָתם   .8 ְך ָסָטה ּכָ ַאַחר ּכָ
ֵעֶרב ַרב ְוָעׂשּו ֶאת ָהֵעֶגל, ְוָסטּו ַאֲחֵריֶהם אֹוָתם 
ָאַמר   ְוֶהֶרג.  ָמֶות  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ְוָגְרמּו  תּו  ּמֵ ׁשֶ

דוֹ  ה  ַהּקָ ַמֲעׂשֵ ָוָהְלָאה  אן  ִמּכָ הּוא,  רּוְך  ּבָ ׁש 
ָרֵאל  ל ִיׂשְ ם ׁשֶ ּדָ א ַרק ִמּצִ ן לֹא ִיְהיֶה ֶאּלָ ּכָ ׁשְ ַהּמִ

ִמיָּד   ם.  ֲעַדת    -ְלַבּדָ ל  ּכָ ֶאת  ה  ֹמׁשֶ ַויְַּקֵהל 
ֶכם   ֵמִאּתְ ְקחּו  ַאֲחָריו,  ְוָכתּוב  ְוגֹו'.  ָרֵאל  ִיׂשְ

ְולֹא   אי,  ַוּדַ ֶכם  ֵמִאּתְ ַלה'.  רּוָמה  ִראׁשֹוָנה ּתְ ּכָ
ֶבּנּו ִלּבֹו. ַויְַּקֵהל   ר ִיּדְ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ תּוב ֵמֵאת ּכָ ּכָ ׁשֶ
א  ֶאּלָ ִהְקִהיל אֹוָתם?  ֵמֵאיֶזה ָמקֹום  ְוגֹו',  ה  ֹמׁשֶ
ִהְצָטֵרְך   יֵניֶהם,  ּבֵ ַרב  ֵעֶרב  אֹוָתם  ָהיּו  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

יֵניֶהם. ָסם ּוְלַיֲחָדם ִמּבֵ ה ְלַכּנְ  ֹמׁשֶ

  

ִזיָנא ְלִזיֵניּה, ְוָאתּו ִאיּנּון ֵעֶרב ַרב ְוָעָבדּו ְלָבַתר ָסָטא   .8
לֹון  ְוָגְרמּו  ִמיתּו,  ּדְ ִאיּנּון  ֲאַבְתַרְייהּו  ְוָסטּו  ֶעְגָלא,  ַית 
הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָאַמר  ְוָקטֹוָלא.  מֹוָתא  ָרֵאל  ְלִיׂשְ

א  ָנא ָלא ְיֵהא, ֶאּלָ ּכְ ַמׁשְ אן ּוְלָהְלָאה עֹוָבָדא ּדְ 'ז (קצ'  ִמּכָ
ה   ע''א) ְקֵהל מֹׁשֶ ַוּיַ ד  ִמּיַ ְלחֹוַדְייהּו.  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ ְטָרא  ִמּסִ

ְקחּו   ְתֵריּה  ּבַ ּוְכִתיב  ְוגֹו'.  ָרֵאל  ִיׂשְ ִני  ּבְ ֲעַדת  ל  ּכָ ֶאת 
ַקְדִמיָתא   ּכְ ְוָלא  אי,  ַוּדַ ֶכם  ֵמִאּתְ ַלְיָי'.  רּוָמה  ּתְ ֶכם  ֵמִאּתְ

בֶ  ִיּדְ ר  ֲאׁשֶ ל ִאיׁש  יב, ֵמֵאת ּכָ ְכּתִ ה  ּדִ ְקֵהל מֹׁשֶ ַוּיַ ּנּו ִלּבֹו. 
ֲהוֹו ִאיּנּון ֵעֶרב ַרב  ִגין ּדַ א ּבְ ִניׁש לֹון. ֶאּלָ ְוגֹו', ֵמָאן ֲאָתר ּכָ
לֹון   ּוְלַיֲחָדא  לֹון,  א  ְלַאְכָנׁשָ ה  מֹׁשֶ ִאְצְטִריְך  יַנְייהּו,  ּבֵ

יַנְייהּו.  ִמּבֵ
Exodus 35:1 
ִצָּוה ְיהָוה, ַלֲעׂשֹת ֹאָתם-ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם: ֵאֶּלה, ַהְּדָבִרים, ֲאֶׁשר–ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ָּכל-ַוַּיְקֵהל ֹמֶׁשה, ֶאת ” .” 
“And Moses assembled all the congregation of the people of Israel and said to 
them, “These are the things that YHVH has commanded you to do.” 
The Holy Ari reveals to us that Moses was the aspect of Yessod of Chokmah. 
The Israelites had the same aspect and when Moses ‘assembled’ them, he 
wanted to bring them back to their roots and through him to get back the sparks 
of holiness that they lost when they participated in the sin of the Golden Calf. 
Moses reminds them of the ‘commandment’ of keeping the Shabbat because it 
reveals the light of Binah. 
Genesis 2:3 
ָּבָרא ֱא�ִהים ַלֲעׂשֹות-ְמַלאְכּתֹו, ֲאֶׁשר-ָׁשַבת ִמָּכל יֹום ַהְּׁשִביִעי, ַוְיַקֵּדׁש ֹאתֹו: ִּכי בֹו-ַוְיָבֶר� ֱא�ִהים ֶאת ” ” 
“And God blessed the seventh day, and sanctified it: because that in it he had 
rested from all his work which God had prepared for making.” 
Shabbat was blessed and sanctified to become holy before God ‘released’ the 
world into our hands with the words ‘ which God had prepared for making ‘. 
The six days is the aspect of the work and the Tikkun process. It didn’t exist 
before the first Shabbat. 
When we keep the Shabbat we rest from the Tikkun process and are able to 
connect to the blessing that God gave on Shabbat. There are different levels of 
keeping the Shabbat and the most important thing is to avoid starting new 
things, not to buy new things and not to set fire on Shabbat. 
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Initiating, producing or buying new things activate the Tikkun process and 
disconnect us from the blessing of Shabbat. 
The fire has the power to transform elements from one state to another creating 
a new state of existence. If the fire was not ready before Shabbat with the exact 
plan on how to use it then it should not be set new. 
Another important aspect of keeping Shabbat is to avoid arguments and above 
all avoid anger. It is like setting the body and soul on fire and it creates negative 
change in the body and soul. 
To connect to the blessing of Shabbat at the level of Binah we need to listen to 
the Torah and study Zohar. 
After reminding the people about the Shabbat connection Moses asked the 
people to contribute to the building of the Tabernacle. It gave the people another 
opportunity to connect to the Holiness that God brought to the world. 
Contributing and supporting channels of Light open and bring light into our 
lives. 
Moses did not ‘assemble’ the people in a location, he connected them back to 
the Light that they lost. 
The lesson for us is that even if we failed on the path of light and made our 
Tikkun harder, we can always go back to the light for support and renewal. 

ַתח, .9 ּפָ א  ַאּבָ י  ַרּבִ ה.  ֹמׁשֶ (דברים   ַויְַּקֵהל 
ְוהַ  לא) ים  ׁשִ ְוַהּנָ ים  ָהֲאָנׁשִ ָהָעם  ֶאת  ף.  ַהְקֵהל  ּטַ

ָלל  אן ּכְ ָרֵאל, ַאף ּכָ ל ִיׂשְ ל ּכָ ָלל ׁשֶ ן ּכְ ַהּלָ ַמה ּלְ
ים ִרּבֹוא. ִ ׁשּ ָרֵאל. ּוִמי ֵהם? ׁשִ ל ִיׂשְ ל ּכָ  ׁשֶ

  
לה) .9 ַתח, (שמות  ּפָ א  ַאּבָ י  ִרּבִ ה.  מֹׁשֶ ְקֵהל  (דברים   ַוּיַ

ן  לא) ַהּלָ ף. ָמה ּלְ ים ְוַהּטַ ׁשִ ים ְוַהּנָ ַהְקֵהל ֶאת ָהָעם ָהֲאָנׁשִ
הּו   ֻכּלְ ּדְ ָלָלא  ּכְ ָהָכא  אּוף  ָרֵאל,  ִיׂשְ הּו  ֻכּלְ ּדְ ָלָלא  ּכְ

ין ִרּבֹוא. ּתִ ָרֵאל, ּוַמאן ִאיּנּון. ׁשִ  ִיׂשְ
ָרֵאל,   .10 ִיׂשְ ּבְ סּוק  ַהּפָ ַתח ֶאת  ּפָ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ

ה ֹמׁשֶ יַָּרד  ׁשֶ תּוב  ּכְ ּכָ ׁשֶ ִסיַני,  (שמות   ֵמַהר 
ֵרעֹה ַויֹּאֶמר  לב) ַע ֶאת קֹול ָהָעם ּבְ ַמע ְיהֹוׁשֻ ׁשְ ַויִּ

ַע,  ַמע ְיהֹוׁשֻ ׁשְ ֲחֶנה. ַויִּ ּמַ ה קֹול ִמְלָחָמה ּבַ ֶאל ֹמׁשֶ
אי,   א ַוּדַ ַמע?! ֶאּלָ ה לֹא ׁשָ ַמע ּוֹמׁשֶ ַע ׁשָ ְוִכי ְיהֹוׁשֻ

יֹוֵד  ָהָיה  לֹא  ַע  ְיהֹוׁשֻ ו  ַעְכׁשָ ָהָיה ַעד  ה  ּוֹמׁשֶ ַע, 
ֵרעֹה  ּבְ א  ֶאּלָ ֵרעֹה?  ּבְ זֶּה  ַמה  ְך,  ּכָ ִאם  יֹוֵדַע. 
ָהַאֵחר.   ד  ּצַ ּבַ ָהָיה  קֹול  אֹותֹו  ׁשֶ ה',  ּבְ תּוב  ּכָ
אֹותֹו  ּבְ ִהְתּבֹוֵנן  ָבָנה,  ַהּלְ ֵני  ּפְ ָהָיה  ׁשֶ ַע,  ִויהֹוׁשֻ

ִמיָּד   ָהָרָעה,  ַצד  ל  ׁשֶ ָהָיה  ׁשֶ ַויֹּאֶמר ֶאל   -קֹול 
ה קוֹ  ֲחֶנה. ֹמׁשֶ ּמַ  ל ִמְלָחָמה ּבַ

  

ה ִמן   .10 ד ָנִחית מֹׁשֶ ָרֵאל, ּכַ ִיׂשְ ַתח ְקָרא ּבְ י ֶאְלָעָזר ּפָ ִרּבִ
יב, ְכּתִ ּדִ ִסיַני,  ּדְ לב) טּוָרא  ֶאת  (שמות  ַע  ְיהֹוׁשֻ ַמע  ׁשְ ַוּיִ

ֲחֶנה.   ּמַ ה קֹול ִמְלָחָמה ּבַ ֵרעֹה ַוּיֹאֶמר ֶאל מֹׁשֶ קֹול ָהָעם ּבְ
עַ  ַמע ְיהֹוׁשֻ ׁשְ א ַוּיִ ַמע. ֶאּלָ ה ָלא ׁשָ ַמע, ּומֹׁשֶ ַע ׁשָ , ְוִכי ְיהֹוׁשֻ

ה ֲהָוה ָיַדע.  ַע ָלא ֲהָוה ָיַדע, ּומֹׁשֶ א ְיהֹוׁשֻ ּתָ אי, ַעד ַהׁשְ ַוּדַ
ַההּוא   ּדְ ִתיב,  ּכְ ֵה'  ּבְ ֵרעֹה  ּבְ א  ֶאּלָ ֵרעֹה.  ּבְ ַמהּו  ָהִכי  ִאי 

ַאְנפּ  ֲהָוה  ּדְ ַע  ִויהֹוׁשֻ ֲהָוה.  ַאֲחָרא  ִסְטָרא  ּבְ א  ֹוי ַקּלָ
ָרָעה,   ִסְטָרא ּדְ ֲהָוה ּדְ ַההּוא ָקָלא, ּדְ ל ּבְ ּכַ ִסיֲהָרא, ִאְסּתָ ּדְ

ֲחְנה.  ּמַ ה קֹול ִמְלָחָמה ּבַ ד ַוּיֹאֶמר ֶאל מֹׁשֶ  ִמּיַ

ָהֶאֶבן  .11 לּוחֹות  ֵני  ׁשְ רּו  ּבְ ִנׁשְ ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ
ְבדּו ַעל   ֵהם ּכָ ַאְרנּו, ׁשֶ ִראׁשֹוָנה. ַוֲהֵרי ּבֵ ָהיּו ּבָ ׁשֶ

ְרחּו  יָ  ּפָ ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ רּו. ָמה ַהּטַ ּבְ דֹו, ְוָנְפלּו ְוִנׁשְ
 ָהאֹוִתיֹּות ִמּתֹוְך לּוחֹות ָהֲאָבִנים.

  
ֲהוֹו   .11 ּדַ ַאְבָנא  לּוֵחי  ֵרין  ּתְ רּו  ִאְתּבָ ֲעָתא  ׁשַ ַהִהיא  ּבְ

ִאיּנּון ִאְתָייָקרּו ַעל ְידֹוי ַקְדִמיָתא. ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּדְ (דף  ּבְ
ָפְרחּו  ע''ב)קצ''ה   ּדְ ִגין  ּבְ ַטְעָמא.  ַמאי  רּו.  ְוִאְתּבָ ְוָנְפלּו 

 (פ''א ע''א, ויקרא ע''ו)  ַאְתָוון ִמּגֹו לּוֵחי ֲאָבִנין.
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The sin of the Golden Calf broke the connection of the Israelites to the Sefira of Da’at. 
The lower world is the aspect of Malchut and the six Sefirot of Zeir Anpin. They 
represent the process and the outcome. We use the process that is Zeir Anpin to 
elevate ourselves to the upper world. 

The upper world is the three Sefirot of Chokmah, Binah and Da’at. Da’at serves like 
a bridge between the two worlds and allows the flow of the life force from the upper 
to the lower. 
With the revelation of the Torah and Moses’ ascend to the Mountain, the bridge that 
is Da’at was established and intended to be permanent upon receiving the Torah by 
the people. 
The sin happened before the Torah was brought down to the people and the bridge 
shattered to pieces. 
When Moses assembled the people back to him he connected them back to Da’at 
through him but it was not the permanent bridge that could’ve brought continuous 
life force and immortality to the world. 
Rabbi Shimon wrote the 70 Tikunei Zohar to correct and ‘gather’ all the Israelite 
souls under the Light. Moses gave a spark of his soul to assist Rabbi Shimon because 
it is also part of his final correction. Elijah who is Pinchas opened the Tikunei Zohar 
and helped in the revelation of many secrets because he is the eternal priest of the 
Israelites and the channel of immortality to the world. 
The Zohar is the aspect of Da’at that gives us a connection to the life force of the 
upper world. It helps us correct all the sins from Adam and Eve, the Golden Calf, the 
10 spies and our personal ones. 
Only with Zohar study that gives us a connection to Rabbi Shimon, Moses and Elijah 
we can connect to Da’at and maintain a flow of light and life force into our lives and 
the world. 
Rabbi Nissim Peretz זצ”ל of blessed memory reveals that Jacob did similar action 
when he called his children to bless them and tell them their future. 
Genesis 49:1 
א ֶאְתֶכם, ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמיםִיְקָר -ָּבָניו; ַוּיֹאֶמר, ֵהָאְספּו ְוַאִּגיָדה ָלֶכם, ֵאת ֲאֶׁשר-ַוִּיְקָרא ַיֲעֹקב, ֶאל ” ” 
” And Jacob called unto his sons, and said: ‘Gather yourselves together, that I may 
tell you that which shall befall you in the end of days” 
The Daily Zohar provides a ‘gathering’ place for all people to connect to the Zohar in 
unity. We don’t care if you are from this or that kabbalah organization. If you 
appreciate the Zohar you have the best connection to it in unity. Each one sees the 
same Zohar text, listens and reads the same study. 
It is a powerful connection to Da’at when you know that you and many others do the 
same thing every day. 
The Study of Tikunei Zohar begins with DailyZohar #1. The Daily Zohar is the only 
and biggest study of Tikunei Zohar in English with many commentaries translated 
to Spanish, Portuguese and other languages. 
The study of Zohar Pinchas begins with Daily Zohar #1070 
  

 

ָנה  .12 ָ ׁשּ ּבַ קּופֹות  ּתְ ע  ַאְרּבַ ּבְ ּוְרֵאה,  ּבֹא 
אֹותֹו  ַעת ִצְדֵדי ָהעֹוָלם, ּבְ ַאְרּבַ ִמְתעֹוֵרר קֹול ּבְ
ּבֹו,  ִמְתעֹוֵרר  ָהַאֵחר  ד  ַהּצַ ִהְתעֹוְררּות  ׁשֶ קֹול 

  
ד'  .12 ּבְ ַער,  ִאּתְ ָקָלא  א,  ּתָ ׁשַ ּדְ קּוִפין  ּתְ ד'  ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ

ִסְטָרא  ּדְ ָערּוָתא  ִאּתְ א  ָקּלָ ַההּוא  ּבְ ָעְלָמא,  ּדְ ִסְטִרין 
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ין קֹול  ד ָהַאֵחר ִנְכֶנֶסת ּבֵ ְואֹוָתּה ִהְתעֹוְררּות ַהּצַ
ּקֹול   ּבַ ָהאֹור  ְך  ְוֶנְחׁשָ ּום ְלקֹול,  ִמׁשּ ה.  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ

ַלּקֹול  ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ַהּקֹול  ל  ׁשֶ ָהאֹור  יַע  ִהּגִ ּלֹא  ׁשֶ
ִהְתעֹוְררּות,   אֹוָתּה  יָמה  ַמְקּדִ ָאז  ה,  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ
ה  ָ ה ֶאת ָהִאׁשּ ַפּתֶ ּמְ ָחׁש ׁשֶ ין ֶזה ָלֶזה ַהּנָ ְוִנְכָנס ּבֵ
ְונֹוֵטל אֹור, ְואֹותֹו קֹול הּוא קֹול ִמְלָחָמה, קֹול 

ֵרעֹה.ָרעָ   ה, ְוֶזהּו ּבְ

ַאֲחָרא  ִסְטָרא  ּדְ ָערּוָתא  ִאּתְ ְוַההּוא  יּה.  ּבֵ ַער  ִאּתְ ַאֲחָרא 
א ְלָקָלא, ְוִאְתחֲ  ין ַקּלָ א.  ָעאל ּבֵ ְלַתּתָ ָקָלא ּדִ ְך ְנהֹוָרא ּבְ ׁשָ

א,   ְלַתּתָ א, ְלָקָלא ּדִ ְלֵעיּלָ ָקָלא ּדִ ָלא ָמָטא ְנהֹוָרא ּדְ ִגין ּדְ ּבְ
א ְלָדא ָנָחׁש   ין ּדָ ָערּוָתא, ְוָעאל ּבֵ ים ַההּוא ִאּתְ ֵדין ַאְקּדִ ּכְ
ְנהֹוָרא. ְוַההּוא ָקָלא, הּוא קֹול   ְוָנִטיל  ָתא,  י ְלִאּתְ ְמַפּתֵ ּדִ

ֵרעֹה.ִמְלחָ   ָמה, קֹול ָרָעה. ְוָדא ִאיהּו ּבְ
Come and see, four times a year a voice awakened in the four corners of the 
World. The same voice of awakening wakes up the other side and the other side 
gets between the voices. And the light is darkened by the voice below. Because 
the light of the voice from above did not come to the voice below. Then an 
awakening is preceded and entered between the Snake that tempts the woman 
and taking light and that voice is the sound of war, negative sound, and that’s 
 .at worse’ (Exodus 32:17)‘ ְּבֵרֹעה

ּום  .13 ִמׁשּ ה,  ֹמׁשֶ ְולֹא  ַע  ְיהֹוׁשֻ ַמע  ׁשָ ֶזה  ְוַעל 
ּה   ָאַחז ּבָ ָבָנה ׁשֶ ְטָלה אֹוָתּה ָרָעה ֶאת אֹור ַהּלְ ּנָ ׁשֶ
ַמע,   ֶמׁש לֹא ׁשָ ֶ ׁשּ ּבַ ָהָיה ָאחּוז  ׁשֶ ה  ּוֹמׁשֶ ַע,  ְיהֹוׁשֻ
ּום  ִמׁשּ ְך  ֶנְחׁשַ ם  ּלָ ּכֻ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ָהאֹור  ְוָכל 

קָ  ְדּבְ ּנִ דֹוׁש  אֹוָתּה ָרָעה ׁשֶ ַחל ַהּקָ ּמָ יָון ׁשֶ ֶהם. ּכֵ ה ּבָ
ה ֶאת  ַויְַּקֵהל ֹמׁשֶ רּוְך הּוא ַעל ֲחָטֵאיֶהם, ָאז  ּבָ
ה  ֵאּלֶ ֲאֵלֶהם  ַויֹּאֶמר  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֲעַדת  ל  ּכָ
ֲהֵרי אֹותֹו ֵעֶרב ַרב ָהֳעַבר ֵמֶהם. ָבִרים ְוגֹו', ׁשֶ  ַהּדְ

  

ַע ְוָלא מֹׁשֶ  .13 ַמע ְיהֹוׁשֻ א ׁשָ ָנַטל ַההּוא  ְוַעל ּדָ ִגין ּדְ ה, ּבְ
ה   ּומֹׁשֶ ַע.  ְיהֹוׁשֻ ּה  ּבָ ָאִחיד  ֲהָוה  ּדְ ִסיֲהָרא  ּדְ ְנהֹוָרא  ָרָעה 
הּו   ּלְ ּכֻ ָרֵאל  ְוִיׂשְ ַמע.  ׁשָ ָלא  א,  ְמׁשָ ׁשִ ּבְ ָאִחיד  ֲהָוה  ּדְ
ָקת   ּבְ ִאְתּדַ ּדְ ָרָעה  ַההּוא  ִגין  ּבְ יְלהֹון,  ּדִ ְנהֹוָרא  ְך  ִאְתֲחׁשָ

ָמחַ  ּדְ יָון  ּכֵ הּו.  ֵדין ּבְ ּכְ חֹוֵביהֹון,  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ל 
ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֲעַדת  ל  ּכָ ֶאת  ה  ְקֵהל מֹׁשֶ ַוּיַ
ר  ִאְתַעּבָ ַרב  ֵעֶרב  ַההּוא  ָהא  ּדְ ְוגֹו',  ָבִרים  ַהּדְ ה  ֵאּלֶ

ְייהּו.  ִמּנַ
And that what Joshua heard and not Moses because ְּבֵרֹעה ‘at worse’ took the 
light of the moon that Joshua held. Moses that was holding the light of the sun 
couldn’t hear. And the light of all Israelites darkened because of the ‘worse’ that 
stuck to them. Since God condoned their sins, then Moses gathered all the 
congregation of the children of Israel and said unto them, These are the words, 
etc., for the Erev Rav removed from them. 
Please share your understanding from this section and from previous studies of 
Vayakhel. 
Ask questions and start discussions on any spiritual subject. 
The Daily Zohar is open for all. 

ַלְיָלה   .14 ִבים  יֹוׁשְ ָהיּו  יֹוֵסי  י  ְוַרּבִ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ
ְיָלה.  ֱחַלק ַהּלַ ּנֶ ּתֹוָרה ֶטֶרם ׁשֶ ִקים ּבַ ֶאָחד ּוִמְתַעּסְ

ְרכּו ְבָרָכה. ֶבר. ּבֵ ְך ָקָרא ַהּגֶ ין ּכָ (ָאַמר לֹו ַרִּבי   ּבֵ
הּוא ַהְּזַמן ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא  ֶאְלָעָזר, ָּכֵעת  

ִנְכָנס ְּבַגן ֵעֶדן ְלִהְׁשַּתֲעֵׁשַע ִעם ַהַּצִּדיִקים. ָאַמר  
ָּברּו�   ַהָּקדֹוׁש  ִמְׁשַּתֲעֵׁשַע  ָלָּמה  יֹוֵסי,  ַרִּבי  לֹו 

ּוְרֵאה, ַעד   הּוא) ּבֹא  ְוָאַמר,  י ֶאְלָעָזר  ַרּבִ ָכה  ּבָ

  

ְוָקא  .14 ַחד,  ֵליְלָיא  ַיְתֵבי  ָהוֹו  יֹוֵסי  י  ְוִרּבִ ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ
ָהִכי   ַאּדְ ֵליְלָיא.  ִליג  ִאְתּפְ ָלא  ַעד  אֹוַרְייָתא,  ּבְ ִמְתַעְסֵקי 

ְרָכָתא, ּבִ ִריכּו  ּבְ ְבָרא,  ּגַ אלעזר,   ָקָרא  רבי  ליה  (אמר 
השתא הוא זמנא דקודשא בריך הוא עאלבגנתא דעדן  

צדיקיא עם  אמאי  לאשתעשעא  יוסי,  רבי  ליה  אמר   ,
ְוָאַמר,   משתעשע קודשא בהך הוא) ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ ָכה  ּבָ
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רוּ  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִזְעַזע  אן  ֵמאֹות ּכָ לֹׁש  ׁשְ הּוא  ְך 
ן  ָחְרּבַ ּוָבָכה ַעל  ֶהם,  ּבָ ה  ְוִהּכָ ְרִקיִעים  ִעים  ְוִתׁשְ
י ְדָמעֹות ְלתֹוְך ַהיָּם   ּתֵ ׁש, ְוהֹוִריד ׁשְ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ

ִכיָּה. ָבָניו ִמּתֹוְך ּבְ ר ּבְ דֹול ְוִנְזּכַ  ַהּגָ

ָלת   ְעָזע, ּתְ ִאְזּדַ ִריְך הּוא  ּבְ א  א קּוְדׁשָ ּתָ א ֲחֵזי, ַעד ַהׁשְ ּתָ
י  ּבֵ ן  ָחְרּבַ ּוָבָכה ַעל  הּו,  ּבְ ּוָבַטׁש  ְרִקיִעין,  ִעין  ְוִתׁשְ ְמָאה 

ֵרין א, ְואֹוִריד ּתְ ׁשָ א,  ''ט ע''ב)(י ַמְקּדְ א ַרּבָ ְמִעין ְלגֹו ַיּמָ ּדִ
ְכָיה. ר ִלְבנֹוִהי ִמּגֹו ּבִ  ְוַאְדּכַ

ְצָדִדים  .15 ה  לֹׁשָ ִלׁשְ ֶנֱחָלק  ְיָלה  ַהּלַ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
ְוִאם  ּבֹו,  ְרׁשּוִמים  ָהיּו  ׁשֶ עֹות  ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ׁשְ ּבִ

ּנֹוְספּו   עֹות ׁשֶ ְיָלה, אֹוָתן ׁשָ עֹות ַהּלַ ֵהן  נֹוָספֹות ׁשְ
ָרט  ּפְ ְיָלה,  ֵמַהּלַ בֹות  ֶנֱחׁשָ ְולֹא  ַהיֹּום,  ל  ׁשֶ
ֵרה  ים ֶעׂשְ ּתֵ ּלֹו. ְואֹוָתן ׁשְ ֵהן ׁשֶ ֵרה ׁשֶ ים ֶעׂשְ ּתֵ ִלׁשְ
ל   ה ַמֲחנֹות ׁשֶ לֹׁשָ ה ְצָדִדים, ּוׁשְ לֹׁשָ ֶנֱחָלקֹות ִלׁשְ

ֶנְחְלקוּ  ים  ְקדֹוׁשִ אֹוָתם  (ִהְתַמּנּו) ַמְלָאִכים  ּבְ
ה ְצָדִדים.  לֹׁשָ  ׁשְ

  

י   .15 ְעּתֵ ְתֵריַסר ׁשַ ַלג ֵליְלָיא, ּבִ ִלְתַלת ִסְטִרין ִאְתּפְ ִגין ּדְ ּבְ
ִאיּנּון   ֵליְלָיא,  ּבְ י  ְעּתֵ ׁשַ ִאּתֹוְסָפן  ְוִאי  יּה,  ּבֵ יִמין  ְרׁשִ ֲהוֹו  ּדַ
יבּו   ִאְתַחׁשִ ְוָלא  ִאיּנּון,  יָמָמא  ּדִ ִמּתֹוְסָפאן,  ּדְ י  ְעּתֵ ׁשַ

ִאיּנוּ  ּדְ ֵריַסר  ּתְ ר  ּבַ ֵריַסר, ִמֵליְלָיא,  ּתְ ְוִאיּנּון  יֵלּה.  ּדִ ן 
ִסְטִרין, ִלְתַלת  ָלגּו  ע''א)  ִאְתּפְ כ''ו  רות  ּוְתַלת   (זהר 

ָלגוּ  ִאְתּפְ ין,  יׁשִ ַקּדִ ַמְלָאִכין  ּדְ ְרָיין  (ס''א   ַמׁשִ
ַלת ִסְטִרין.  אתמנון) ִאיּנּון ּתְ  ּבְ

עֹות   .16 ׁשָ ע  ַאְרּבַ ּבְ ְמֻמּנֶה  ִראׁשֹון  ַמֲחֶנה 
ל ׁשֶ ֶאת   ִראׁשֹונֹות  ַח  ּבֵ ְלׁשַ ְיָלה  ַהּלַ ית  ֵראׁשִ

אֹוְמִרים? ֵהם  ּוַמה  כד) ֲאדֹוָנם.  ַלה'   (תהלים 
ים ְיָסָדּה ְוגֹו',  י הּוא ַעל ַיּמִ ָהָאֶרץ ּוְמלָֹאּה ְוגֹו', ּכִ
ִים ּוַבר ֵלָבב ְוגֹו'.   ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ה' ְוגֹו', ְנִקי ַכּפַ
ְיָלה   ַהּלַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֶזה?  ל  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ָמה 
ָהעֹוָלם   ֵני  ּבְ ל  ּכָ ָאז  ָהעֹוָלם,  ַעל  ָנָפיו  ּכְ ּפֹוֵרׂש 

ַלֲעלֹות  טֹוֲעמִ  ָמָתם  ִנׁשְ ְויֹוֵצאת  ֶות  ַהּמָ ַטַעם  ים 
ְואֹוְמִרים,  עֹוְמִדים  ַמְלָאִכים  ְואֹוָתם  ְלַמְעָלה, 

ִית. ְמקֹום   -ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ה'. ַהר ה'   ֶזה ַהר ַהּבַ
ְך   -ָקְדׁשֹו   ַמְעָלה, ּכָ ּלְ מֹו ׁשֶ ָרֵאל. ּכְ ֶזה ֶעְזַרת ִיׂשְ

ה.  ם ְלַמּטָ  ּגַ

  

ַק  .16 ְרָייא  ִ ָקַמְייָתא, ַמׁשּ י  ְעּתֵ ׁשַ ד'  ּבְ א  ִאְתַמּנָ ְדָמָאה, 
ּוָמה  ְלָמאֵריהֹון,  ָחא  ּבְ ְלׁשַ ֵליְלָיא,  ּדְ ירּוָתא  ׁשֵ ּדְ

כד) ָקַאְמֵרי. הּוא   (תהילים  י  ּכִ ְוגֹו',  ּוְמלָֹאּה  ָהָאֶרץ  ַלְיָי' 
ִים ּוַבר   ַעל ַיִמים ְיָסָדּה ְוגֹו', ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ְיָי' ְוגֹו', ְנִקי ַכּפַ

ְדּפֹוי   ִריׂש ּגַ ַכד ֵליְלָיא ּפָ ִגין ּדְ א. ּבְ ֵלָבב ְוגֹו'. ַמאי ַטְעָמא ּדָ
מֹוָתא,  ֵני ָעְלָמא ַטֲעִמין ַטֲעָמא ּדְ ל ּבְ ֵדין, ּכָ ַעל ָעְלָמא, ּכְ
א, ְוִאיּנּון ַמְלָאִכין ַקְייִמין  ָקא ְלֵעיּלָ ָמַתְייהּו ְלַסּלְ ְוַנְפֵקי ִנׁשְ

בְ  ַיֲעֶלה  ִמי  ַאְמֵרי,  ִית.  ְוָקא  ַהּבַ ַהר  א  ּדָ ְיָי',  ַהר  ְיָי'.  ַהר 
א, ָהִכי   ְלֵעיּלָ ַגְווָנא ּדִ ָרֵאל. ּכְ א ֲעָזַרת ִיׂשְ ְמקֹום ָקְדׁשֹו, ּדָ

א.   ָנֵמי ְלַתּתָ
Together with my wife, I am helping my daughter (Miriam, 11) with a big school 
project. She needs to research the subject of recycling and make a presentation. 
While printing, cutting, gluing the information she prepared I thought about the 
daily Zohar and that I won’t have time to write commentary today. It came to 
my mind to ask you to ‘recycle’ previous commentaries and study them again. 
But the fact is that there is no recycling when dealing with Light because the 
more we ‘use’ it the greater it becomes. When we share it, it actually grows. On 
a material level, there is a process and waste that can not be recycled, except 
for a few materials like glass, etc. 
If we share ‘light’ with two people and each of them shares with the other two 
then from one source we can spread and potentially reach an unlimited number 
of people. 
Take a pencil and a notebook, a smartphone, a computer or anything that you 
can communicate with others and share wisdom or two that you have learned 
on the Daily Zohar or from any other teacher. 
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You can make the world a better place for YOURSELF because as you spread 
more light the world around you becomes brighter. 
I am so busy with my day job, family and new DZ projects and am not able to 
write every day. You will still get a Zohar section with recording every day to 
keep the promise of the website of delivering DAILY ZOHAR. 
I use the word ‘Recycle’ in the title but not a reference to reduce waste and reuse 
to save the environment but with the meaning of RE-Cycle. It is about keeping 
the renewal process of cycling the light in our lives and in that of others. We 
should study and share the wisdom of the Zohar so we can receive the light 
back to us many times fold. 
Love to all 

ים  .17 ְמֻמּנִ ה  ּמָ ּכַ ְוָרִקיַע  ָרִקיַע  ָכל  ּבְ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
מֹות   ׁשָ ַהּנְ ּוְכׁשֶ ם,  ׁשָ עֹוְמִדים  ִרים  ׂשָ ה  ְוַכּמָ
ֵאיָנן  ְוִאם  ְלַמְעָלה,  ַלֲעלֹות  רֹוצֹות  יֹוְצאֹות, 
ְוהֹוְלכֹות  ַהחּוָצה,  אֹוָתן  ּדֹוִחים  זֹוכֹות 

ּמָ  ּכַ אֹוָתן  ְולֹוְקִחים  עֹוָלם,  ּבָ ה ּוְמׁשֹוְטטֹות 
ָבִרים  ּדְ ָלֶהם  ּומֹוִדיִעים  רּוחֹות  ל  ׁשֶ ְקבּוצֹות 
ָעִתיד  ֶ ׁשּ ה  ִמּמַ ֱאֶמת  ְבֵרי  ּדִ ְוִלְפָעִמים  ּכֹוְזִבים, 

ֲארּוָה. ּבֵ מֹו ׁשֶ רֹוב, ּכְ ַמן ַהּקָ זְּ  ָלֹבא ּבַ

  

ה   .17 ּוְכּמָ ְמָמָנן,  ה  ּמָ ּכַ ּוְרִקיָעא,  ְרִקיָעא  ְבָכל  ּדִ ִגין  ּבְ
מָּ  ּתַ ַקְייִמין  ָקא  ַסְרִכין  ְלַסּלְ ָעאן  ּבָ ָנְפִקין,  ָמִתין  ִנׁשְ ְוַכד  ן. 

אִטין  ְחָיין לֹון ְלַבר, ְוַאְזִלין ְוׁשָ א, ְוִאי ָלא ַזְכָיין ִאיּנּון ּדַ ְלֵעיּלָ
לֹון   ְואֹוְדִעין  ְטִהיִרין,  ֲחִביֵלי  ָמה  ּכַ לֹון  ְוַנְטִלין  ָעְלָמא,  ּבְ

ְקׁשֹוט ּדִ ין  ִמּלִ ּוְלִזְמִנין  ִדיָבן,  ּכְ ין  ָאֵתי  ִמּלִ ּדְ ה  ִמּמַ  ,
אּוְקמּוָה.  (רנ''ב ע''ב) ִלְזַמן ָמה ּדְ  ָקִריב, ּכְ

הֹוְלכֹות  .18 יִקים  ּדִ ַהּצַ מֹות  ִנׁשְ ְואֹוָתן 
ָתִחים,   ּפְ ָלֶהם  ּופֹוְתִחים  ְלַמְעָלה,  ּוְמׁשֹוְטטֹות 
ַהר  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ָמקֹום  ְלתֹוְך אֹותֹו  אֹוָתן  ּוַמֲעִלים 

ַהר   ל  ׁשֶ ַהּסֹוד  מֹו  ּכְ ם  ה',  ָ ּוִמׁשּ ה,  ְלַמּטָ ִית  ַהּבַ
ְמקֹום  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ָמקֹום  אֹותֹו  ְלתֹוְך  ִנְכָנִסים 
מֹות ִלְפֵני ֲאדֹוָנם.   ׁשָ ל ַהּנְ ם ִנְראֹות ּכָ ָ ׁשּ ָקְדׁשֹו, ׁשֶ
ִלְפֵני   ָרֵאל  ִיׂשְ ְראּו  ּנִ ׁשֶ ָמקֹום  אֹותֹו  ֵכן  מֹו  ּכְ
ֶעְזַרת  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ קֹום  ַהּמָ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש   ַהּקָ
ֲאַזי  ם,  ׁשָ מֹות עֹוְמדֹות  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ָרֵאל.  ִיׂשְ
קֹום   ַהּמָ ֶהם  ּבָ ן  ְלַתּקֵ ִהיא,  ִרּבֹוָנם  ְמַחת  ׂשִ
ל   ִמים ֶאת ּכָ ם רֹוׁשְ ים, ְוׁשָ ָדׁשִ ְקָרא קֶֹדׁש ַהּקֳ ּנִ ׁשֶ

יֶהם ּוְזֻכיֹּוֵתיֶהם.  ַמֲעׂשֵ

  

ָאְזִלי .18 יא,  יַקּיָ ַצּדִ ּדְ ָמִתין  ִנׁשְ א, ְוִאיּנּון  ְלֵעיּלָ אָטן  ְוׁשָ ן 
ִאְקֵרי  ּדְ ֲאָתר  ַההּוא  ְלגֹו  לֹון  ִקין  ְוַסּלְ ְתִחין,  ּפִ לֹון  ּוַפְתִחין 
ן ָעאִלין   ּמָ א. ּוִמּתַ ִית ְלַתּתָ ַהר ַהּבַ ָרָזא ּדְ ַגְווָנא ּדְ ַהר ְיָי', ּכְ
ל  ן ִאְתַחְזָיין ּכָ ַתּמָ ִאְקֵרי ְמקֹום ָקְדׁשֹו. ּדְ ְלגֹו ַההּוא ֲאָתר ּדְ

מָ  ֲאָתר, ִנׁשְ ַההּוא  א  ּדָ ַגְווָנא  ּכְ ָמאֵריהֹון.  ְלָקֵמי  ִתין 
ִאְקֵרי   ִריְך הּוא, ֲאָתר ּדְ א ּבְ י קּוְדׁשָ ָרֵאל ַקּמֵ ִאְתָחזּון ִיׂשְ ּדְ
ֵדין   ּכְ ן,  ּמָ ּתַ ַקְייִמין  ָמִתין  ִנׁשְ ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ָרֵאל.  ִיׂשְ ֲעָזַרת 

ֲאָתר, הּו  ּבְ ְקָנא  ְלִאְתּתָ ָמאִריהֹון,  ּדְ ִאְקֵרי    ֶחְדָוה  ּדְ
ל עֹוָבֵדיהֹון  (רנ''ח ע''ב) קֶֹדׁש  יִמין ּכָ ן ְרׁשִ ים. ְוַתּמָ ָדׁשִ ַהּקָ

ְלהֹון.  ְוַזְכָוון ּדִ
עֹות ֲאֵחרֹות,   .19 ע ׁשָ ַאְרּבַ ִני ְמֻמּנֶה ּבְ ַמֲחֶנה ׁשֵ

ַעד  ָעַתִים,  ִלׁשְ ָרט  ּפְ יָרה,  ׁשִ אֹוְמִרים  ְוֵאיָנם 
ַהקָּ  ְוִנְכָנס  ְיָלה  ַהּלַ ֱחָלק  ּנֶ ְלַגן ׁשֶ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש 

 ֵעֶדן. 
  

ַאֲחָרִנין,   .19 י  ְעּתֵ ׁשַ ע  ַאְרּבַ ּבְ א  ִאְתַמּנָ ְנָייָנא,  ּתִ ְרָייא  ִ ַמׁשּ
ַלג ֵליְלָיא,  ִאְתּפְ י, ַעד ּדְ ְעּתֵ ֵרי ׁשַ ר ּתְ יָרָתא, ּבַ ְוָלא ַאְמֵרי ׁשִ

ֵעֶדן.  א ּדְ ִגְנּתָ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ  ְוָעאל קּוְדׁשָ

When we go into a sleep state, the soul ascends through different levels. Each level 
has appointed police that acceptS or rejectS the souls that wish to go through. If they 
have the merit, they are allowed to pass and if not, they roam the lower levels. They 
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fall under the control of many spirits that feed them lies and little truth about their 
future. 

The souls of the righteous can ascend to higher levels, up to a place that is called 
‘the mountain of YHVH’. Their souls come in front of the Holy One Blessed be He. 
The Zohar explains that it is like being in the Holy of Holies in the Holy Temple on 
the Temple Mount in Jerusalem. 
When we sleep, the soul ascends and receives the energy of life. Even if a person has 
the best rest, best healthy food and drink he can not survive without good sleep. 
When the soul’s life energy is drained, the heart or other main body function stops 
so the soul could leave the body. 
There are many negative effects of lack of sleep and I recommend each one of you to 
make research on the Internet. 
To achieve good sleep we need good preparation, even if we have just a short time to 
sleep. We should follow a few important steps to enhance the quality of our sleep and 
gain the most of it. 

o We should be physically clean to make sure no impure energy 
attached to us. 

o Relax the body lying in bed with breathing techniques and muscle 
relaxation from head to toe. The soul level of Nefesh is in the blood 
and we should regulate the circulation so the soul can leave in a 
peaceful state. 

o Spiritual cleansing is needed by confessing to all that we did wrong 
during the day and make plans to correct them. 

There’s a special prayer on the bed before sleep but if you want the basics then 

o Scan few Zohar paragraphs (See note below on how to get a link to 
the UnityZohar on your smartphone) 

o Recite the Ana B’Koach and the Shema Israel. These two prayers 
should be known by heart so it can be done in bed in a dark room. 
They have the power to break any resistance on lower levels and let 
our souls ascend higher. 

o The room you sleep in should be as dark as possible. Outside light can 
disturb the soul even if the eyelids are closed. If you are afraid of the 
dark, stop the feeling of fear and turn off the light anyway. Good sleep 
will help you overcome such fears. 

https://dailyzohar.com/
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When following these basics, the soul can leave the relaxed body without stress and 
achieve higher levels. Even if you ‘lose’ 15 minutes of sleep for this preparation, the 
outcome will be a much better sleep with strong energy of life, good health, and 
dreams that have more truth than lies. 
  

 

ּבֹוִכים ַעל   .20 ה ֵהם ֲאֵבֵלי ִציֹּון ְואֹוָתם ׁשֶ ְוֵאּלֶ
עֹות  ָ ע ַהׁשּ ת ַאְרּבַ ׁש. ּוִבְתִחּלַ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ֻחְרּבַ

ְואֹוְמִרים, ּפֹוְתִחים  (תהלים   ָהֶאְמָצִעיֹּות 
ִכינּו ְוגֹו',   קלז) ם ּבָ ְבנּו ּגַ ם ָיׁשַ ֶבל ׁשָ ַעל ַנֲהרֹות ּבָ

ַעל   ּבֹוִכים  ׁשֶ ֵהם  ה  ִעם  ְוֵאּלֶ ֶבל  ּבָ ַנֲהרֹות 
ִין ָלנּו   ִכינּו. ּוִמּנַ ם ּבָ תּוב ּגַ ּכָ ָמע ׁשֶ ׁשְ ָרֵאל, ִמּמַ ִיׂשְ
ם ָצֲעקּו ֻחָצה.   תּוב ֵהן ֶאְרֶאּלָ ּכָ ם? ׁשֶ ּבֹוִכים ׁשָ ׁשֶ
ֶאת  ִלּוּו  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֶבל,  ּבָ זֹו  ֻחָצה?  זֶּה  ַמה 

ִישְׂ  ִעם  כּו  ּבָ ֵהם  ם  ְוׁשָ ֶבל,  ּבָ ַעד  ִכיָנה  ְ ָרֵאל. ַהׁשּ
ִלְבֵני  ְזכֹר ה'  ִמים:  ּוְמַסיְּ ֶזה,  ּבָ ּפֹוְתִחים  ֶזה  ְוַעל 

 ֱאדֹום ְוגֹו'. 

  

י  .20 ּבֵ ן  ָחְרּבַ ַעל  ָבכּו  ּדְ ְוִאיּנּון  ִצּיֹון,  ֲאֵבֵלי  ִאיּנּון  ין  ְוִאּלֵ
ְתֵחי  ּפַ ן,  ֶאְמָצֲעּיָ י  ְעּתֵ ׁשַ ע  ַאְרּבַ ּדְ ירּוָתא  ּוְבׁשֵ א.  ׁשָ ַמְקּדְ

ם  קלז)(תהלים   ְוַאְמֵרי, ּגַ ְבנּו  ָיׁשַ ם  ׁשָ ֶבל  ּבָ ַנֲהרֹות  ַעל 
הֹון  ִעּמְ ֶבל,  ּבָ ַנֲהרֹות  ַעל  ָבכּו  ּדְ ִאיּנּון  ין  ְוִאּלֵ ְוגֹו',  ִכינּו  ּבָ

ָרֵאל, ִיׂשְ ע''א) ּדְ קצ''ו  ִכינּו.   (דף  ּבָ ם  ּגַ יב  ְכּתִ ּדִ ַמע  ׁשְ ִמּמַ
יב, ְכּתִ ן. ּדִ ּמָ ָבכּו ּתַ ם ָצֲעקּו ֵהן ֶאְרֶאלָּ  (ישעיה לג) ּוְמָנָלן ּדְ

אֹוְזפּוָה   הּו  ֻכּלְ ּדְ ִגין  ּבְ ֶבל,  ּבָ א  ּדָ חּוָצה.  ַמהּו  חּוָצה. 
א  ָרֵאל. ְוַעל ּדָ ִיׂשְ הֹון ּדְ כּו ִעּמְ ן ּבָ ֶבל. ְוַתּמָ ִכיָנה ַעד ּבָ ִלׁשְ

יֵמי ְזכֹור ְיָי' ִלְבִני ֱאדֹום ְוגֹו'.  ַהאי, ּוְמַסּיְ ְתֵחי ּבְ  ּפַ

בָּ  .21 דֹוׁש  ַהּקָ ִמְתעֹוֵרר  הּוא  ְוָאז  רּוְך 
ָאַמְרנּו,  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְרִקיִעים,  ּבָ ה  ּוַמּכֶ ַמֲעלֹוָתיו  ּבְ
ְוגֹוִעים  עֹוָלמֹות  ַאְלֵפי  ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ְעְזִעים  ּוִמְזּדַ

תּוב ּכָ ָאג   (ירמיה כה) ּובֹוִכים, ׁשֶ רֹום ִיׁשְ ה' ִמּמָ
ָנֵוהּו.   ַעל  ַאג  ִיׁשְ ֹאג  ׁשָ קֹולֹו  ן  ִיּתֵ ָקְדׁשֹו  עֹון  ּוִמּמְ

ְלתֹוְך  ְוִנזְ  ְדָמעֹות  י  ּתֵ ׁשְ ּומֹוִריד  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ר  ּכָ
ַאַחת  ְלֶהֶבת  ׁשַ ִמְתעֹוֶרֶרת  ְוָאז  דֹול,  ַהּגָ ַהיָּם 
ָצפֹון  ַצד  ּבְ ׁשֶ ֶאָחד  רּוַח  ה  ּוַמּכֶ ָצפֹון,  ַצד  ּבְ ׁשֶ
עֹוָלם.  ּבָ ּוְמׁשֹוֵטט  ְוהֹוֵלְך  ְלֶהֶבת,  ַ ַהׁשּ אֹוָתּה  ּבְ

ַהלַּ  ֶנֱחָלק  ָעה  ׁשָ ְלֶהֶבת  ּוְבאֹוָתּה  ַ ְוַהׁשּ ְיָלה, 
ָאז   ְוקֹוֵרא,  ְרְנגֹול  ַהּתַ ַכְנֵפי  ּבְ ה  ּוַמּכָ הֹוֶלֶכת 

רּוְך הּוא ִנְכָנס ְלַגן ֵעֶדן.  דֹוׁש ּבָ  ַהּקָ

  

ּוָבַטׁש   .21 ַדְרּגֹוי,  ּבְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ַער  ִאּתְ ֵדין  ּכְ
ֵריַסר ַאְלפֵ  ֲעָזעּו ּתְ ְדַאָמָרן, ְוִאְזּדַ ְרִקיִעין ּכִ י ָעְלִמין, ְוָגֵעי  ּבִ

יב, ְכּתִ ּדִ כה) ּוָבֵכי,  עֹון   (ירמיה  ּוִמּמְ ָאג  ִיׁשְ רֹום  ִמּמָ ְיָי' 
לֹון  ר  ְוַאְדּכַ ָנִוהּו,  ַעל  ַאג  ִיׁשְ אֹוג  ׁשָ קֹולֹו  ן  ִיּתֵ ָקְדׁשֹו 
ּוְכֵדין   א.  ַרּבָ א  ַיּמָ ְלגֹו  ְמִעין  ּדִ ֵרין  ּתְ ְוָאִחית  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ

ְלהֹוִביָתא חַ  ַער ׁשַ ִבְסַטר ָצפֹון, ּוָבַטׁש רּוָחא ַחד  ִאּתְ ד ּדְ
ֲאָטא   ְוׁשָ ְוַאְזָלא  ְלהֹוִביָתא,  ׁשַ ַההּוא  ּבְ ָצפֹון  ִבְסַטר  ּדְ
ְלהֹוִביָתא   ְוׁשַ ֵליְלָיא,  ַלג  ִאְתּפְ ֲעָתא  ׁשַ ְוַהִהיא  ָעְלָמא,  ּבְ
א   ֵדין קּוְדׁשָ ּכְ ְוָקאֵרי,  ַתְרְנגֹוָלא,  ּדְ ַגְדפֹוי  ּבְ ּוָבַטׁש  ַאְזָלא 

ִריךְ  ֵעֶדן. ּבְ א ּדְ ְנּתָ ּגִ  הּוא ָעאל ּבְ
Recommended reading https://dailyzohar.com/daily-zohar-1712/ 
Psalms 137:1 
“ ִצּיֹון-ָּבִכינּו: ְּבָזְכֵרנּו, ֶאת-ָׁשם ָיַׁשְבנּו, ַּגם–ַעל ַנֲהרֹות, ָּבֶבל ” 
“By the rivers of Babylon, there we sat down, and wept when we remembered 
Zion.” 
The mourners of Zion weep over the destruction of the Holy Temple and the exile 
of the Shechinah. 
Zion is the Yessod of Malchut it is the spiritual point that connects the Light to 
the Holy Temple in Jerusalem. With the destruction, we lost the connection to 
Zion. The Shechina lost its proper dwelling place and the ability to create a 
continuous flow of light to the world. 
Lamentation 5:18 

https://dailyzohar.com/
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“ בֹו-ִצּיֹון ֶׁשָּׁשֵמם, ׁשּוָעִלים ִהְּלכּו-ַעל ַהר ” 
“for Mount Zion which lies desolate; jackals prowl over it.” 
The ‘Mountain of Zion’ is where the Holy Temple existed. After the exile it became 
desolated and a place where negativity can freely roam. 
The righteous people wake up after midnight when the light of Chassadim 
begins to reveal in the world and they mourn the exile of the Shechina. When 
they start reciting Psalms 137, the Holy One Blessed be He is awakened, roars 
and cries as it is said in Jeremiah 25:30 
 ”ְיהָוה ִמָּמרֹום ִיְׁשָאג ּוִמְּמעֹון ָקְדׁשֹו ִיֵּתן קֹולֹו“
“YHVH will roar from on high And utter His voice from His holy habitation;” 
The Holy One Blessed be He then remembers that the Israelites are in exile and 
shed two tears to the ‘large sea’, which is Binah, and the light of Chassadim 
spreads down. At that time the rooster crows and God enters the Garden of 
Eden to be with the righteous souls. They provide the support that we need 
when we are in exile. 

דֹושׁ  .22 רּוךְ - ְוַלּקָ ַעד -ּבָ ְמנּוָחה  ֵאין  הּוא 
מֹות   ִנׁשְ ִעם  ַע  ֲעׁשֵ ּתַ ְלִהׁשְ ֵעֶדן  ְלַגן  ְכָנס  ּנִ ׁשֶ

יָמן   ְוַהּסִ יִקים.  ּדִ ְרנוּ   -ַהּצַ ִנְמּכַ י  י  ּכִ ְוַעּמִ ֲאִני   
ְוגֹו',   (אסתר ז) ְוגֹו'. ֶזה  ִמי הּוא  ֶלְך  ַהּמֶ ַויֹּאֶמר 

ּנַת   ּגִ ֶאל  ַהיִַּין  ה  ּתֵ ׁשְ ִמּמִ ֲחָמתֹו  ּבַ ָקם  ֶלְך  ְוַהּמֶ
יָתן ְוגֹו'.   ַהּבִ

  

ָעאל  .22 ּדְ ַעד  ַנְייָחא  ֵליּה  ֵלית  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ
ָעא ְעׁשְ ּתַ ְלִאׁשְ ֵעֶדן  ּדְ א  יא.    ְלִגְנּתָ יַקּיָ ַצּדִ ּדְ ָמֵתהֹון  ִנׁשְ ּבְ

ֶלְך  (אסתר ז) ְוִסיָמן י ְוגֹו'. ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ ְרנּו ֲאִני ְוַעּמִ י ִנְמּכַ ּכִ
ת   ּנַ ִין ֶאל ּגִ ה ַהּיַ ּתֵ ׁשְ ֲחָמתֹו ִמּמִ ֶלְך ָקם ּבַ ִמי הּוא ֶזה ְוגֹו', ְוַהּמֶ

יָתן ְוגֹו'.  ַהּבִ
בָּ  .23 דֹוׁש  ַהּקָ ְכָנס  ּנִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ְלַגן  ּבְ הּוא  רּוְך 

מֹות  ן ְוָכל אֹוָתן ִנׁשְ ל אֹוָתם ֲעֵצי ַהּגָ ֵעֶדן, ָאז ּכָ
יִקים ּפֹוְתִחים ְואֹוְמִרים, ּדִ אּו   (תהלים כד) ַהּצַ ׂשְ

בֹוד ְוגֹו'.   יֶכם ְוגֹו'. ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ ָעִרים ָראׁשֵ ׁשְ
מֹות   ׁשְ ּנִ ָעה ׁשֶ יֶכם ְ◌גֹו'. ּוְבׁשָ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ׂשְ

ָאֶרץ חֹוְזרֹות ְלגּוָפן, ָאז ַמֲחִזיִקים הַ  ּבָ יִקים ׁשֶ ּדִ ּצַ
ְואֹוְמִרים ַמְלָאִכים,  אֹוָתם  ל  ּכָ ֶהם  (שם   ּבָ

ְוָלַמְדנּו   קלד) ל ַעְבֵדי ה'.  ּכָ ְרכּו ֶאת ה'  ּבָ ִהּנֵה 
ע  ַאְרּבַ אֹוֵמר ֶאת ֶזה ּבְ י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ֲחֶנה ַהׁשּ זֶּה ַהּמַ ׁשֶ

עֹות ָהַאֲחרֹונֹות. ָ  ַהׁשּ

  

ֵעֶדן,  .23 ּדְ א  ְנּתָ ּגִ ּבְ ָעאל  ִריְך הּוא  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ
ָמִתין   ִנׁשְ ִאיּנּון  ְוָכל  א,  ְנּתָ ּגִ ּדְ ִאיָלִנין  ִאיּנּון  ל  ּכָ ֵדין  ּכְ

ְוַאְמֵרי, ְתֵחי  ּפַ יא,  יַקּיָ ַצּדִ כד) ּדְ ָעִרים   (תהלים  ׁשְ אּו  ׂשְ
וְ  בֹוד  ַהּכָ ֶמֶלְך  ֶזה  ִמי  ְוגֹו'.  יֶכם  ָעִרים  ָראׁשֵ ׁשְ אּו  ׂשְ גֹו'. 

י   ּדִ יא  יַקּיָ ַצּדִ ּדְ ָמְתהֹון  ִנׁשְ ּדְ ֲעָתא  ּוְבׁשַ ְוגֹו'.  יֶכם  ָראׁשֵ
ל ִאיּנּון  הּו ּכָ ֵדין ַאְתִקיפּו ּבְ ַאְרָעא ָאַהְדרּו ְלגּוַפְייהּו, ּכְ ּבְ

ְוַאְמֵרי קלד) ַמְלָאִכין,  ל   (תהילים  ּכָ ְיָי'  ֶאת  ְרכּו  ּבָ ה  ִהּנֵ
ְואוֹ  ְיָי'.  י  ַאְמֵרי ַעְבּדֵ ִליָתָאה ָקא  ּתְ ְרָייא  ִ ַמׁשּ ָדא  ּדְ ִליְפָנא 

ְתַרְייָתא. י ּבַ ְעּתֵ ע ׁשַ ַאְרּבַ א, ּבְ  ּדָ
ַהּבֶֹקר,  .24 אֹור  עֹוֶלה  ׁשֶ ַעד  יָרה  ׁשִ ְואֹוְמִרים 

ּכֹוָכִבים   אֹוָתם  ל  ּכָ ֲאדֹוָנם  ֶאת  ִחים  ּבְ ְמׁשַ ְוָאז 
ָהֶעְליֹונִ  ְלָאִכים  ַהּמַ אֹוָתם  ְוָכל  ים ּוַמזָּלֹות, 

ֲאדֹוָנם   ֶאת  ִחים  ּבְ ְמׁשַ ם  ּלָ ּכֻ יֹּום,  ּבַ ְלטֹוָנם  ִ ׁשּ ׁשֶ
תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  יָרה.  ׁשִ לח) ְואֹוְמִרים  ָרן   (איוב  ּבְ

ֵני ֱאלִֹהים. ל ּבְ  ַיַחד ּכְֹכֵבי ֹבֶקר ַויִָּריעּו ּכָ

  

ְכֵדין   .24 ַצְפָרא, ּדִ ָסִליק ְנהֹוָרא ּדְ יָרָתא, ַעד ּדְ ְוָקֲאְמֵרי ׁשִ
ִאיּנּון  ְוָכל  ֵלי,  ּוַמּזָ ּכָֹכַבָיא  ִאיּנּון  ל  ּכָ ְלָמֵריהֹון  ִחין  ּבְ ְמׁשַ
ָחן  ּבְ ְמׁשַ הּו  ּלְ ּכֻ יָמָמא,  ּבִ ְלָטֵניהֹון  ׁשֻ י  ּדִ ִאין,  ִעּלָ ַמְלָאִכין 

הֲ  יָרָתא.  ׁשִ ְוַאְמֵרי  ִדְכִתיב,ְלָמאִריהֹון,  הּוא  (איוב   ָדא 
ֵני ֱאלִֹהים. לח) ל ּבְ ִריעּו ּכָ ָרן ַיַחד ּכְֹכֵבי בֶֹקר ַוּיָ  ּבְ

When the Holy One Blessed be He enters the Garden of Eden to be with the 
souls of the righteous people, open and say, (Psalms 24:7) 
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“ ְוִהָּנְׂשאּו, ִּפְתֵחי עֹוָלםְׂשאּו ְׁשָעִרים, ָראֵׁשיֶכם,  ; 
 ”ְוָיבֹוא, ֶמֶל� ַהָּכבֹוד
“Lift up your heads, O gates! And be lifted up, O doors of the world, that the 
King of glory may come in.” 
The angels then add (Psalms 134:1) 
“ ַעְבֵדי ְיהָוה-ְיהָוה, ָּכל-ִהֵּנה ָּבְרכּו ֶאת – 

ְיהָוה, ַּבֵּלילֹות-ְמִדים ְּבֵביתָהעֹ  ” 
“Behold, bless YHVH, all servants of YHVH, Who serve by night in the house of 
YHVH!” 
When the new day breaks in, everyone in the heavens sing (Job 38:7) 
“ ְּבֵני ֱא�ִהים-ַיַחד, ּכֹוְכֵבי ֹבֶקר; ַוָּיִריעּו, ָּכל-ְּבָרן ” 
“when the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy?” 
The night begins with the aspect of the Left, when the negative side has control, 
then the righteous awaken after midnight with the Chassadim of the Right and 
God comes to be with them. When the morning light appears, everything gets 
together and in balance and we have the aspect of the Central column. 

ָרֵאל   .25 ִיׂשְ יֹּום,  ּבַ ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ יֹּוֵצאת  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ
ְלַמְעָלה,   ֶמׁש  ֶ ְוַהׁשּ ה,  ְלַמּטָ יָרה  ׁשִ נֹוְטִלים 
ּנֹוֵסַע  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ֶמׁש.  ׁשָ ִעם  ִייָראּוָך  תּוב  ּכָ ׁשֶ
ְואֹוֵמר   ְנִעיָמה  קֹול  ּבְ ּפֹוֵתַח  יו,  ּלָ ַגְלּגַ ּבְ ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ

יָרה אֹומְ  יָרה. ְוֵאיזֹו ׁשִ הֹודּו   (תהלים קד) ִרים? ׁשִ
ְוגֹו'. מֹו  ִבׁשְ ִקְראּו  רּו לֹו   (שם) ַלה'  ַזּמְ ירּו לֹו  ׁשִ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ִחים ֶאת ַהּקָ ּבְ ָרֵאל ְמׁשַ ְוגֹו'. ְוִיׂשְ
תּוב ּכָ ֶמׁש. ֶזהּו ׁשֶ ֶ יֹּום ִעם ַהׁשּ ִייָראּוָך  (שם עב) ּבַ

ַאְרנוּ  ֲהֵרי ּבֵ ב ׁשֶ ֶמׁש. ְוַאף ַעל ּגַ סּוק    ִעם ׁשָ ֶאת ַהּפָ
ֵני ָהעֹוָלם  ּבְ י ֶאְלָעָזר, ִאְלָמֵלא ׁשֶ ַהזֶּה, ָאַמר ַרּבִ
ְיכֹוִלים  לֹא  ֵעיַנִים,  ּוְסתּוֵמי  ֵלב  ֲאטּוֵמי  ֵהם 
ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ ל  ְלּגַ ּגַ ל  ׁשֶ ִעיָמה  ַהּנְ ִמּקֹול  ַלֲעֹמד 

ּנֹוֵסעַ  ׁשֶ רּוְך   (ְויֹוֵצא) ּכְ ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ַח  ּבֵ ּוְמׁשַ
 הּוא.

  

ַנְטֵלי  .25 ָרֵאל  ִיׂשְ יָמָמא,  ּבִ ָנִפיק,  א  ְמׁשָ ׁשִ ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ
יב, ְכּתִ ּדִ א,  ְלֵעיּלָ א  ְמׁשָ ְוׁשִ א,  ְלַתּתָ יָרָתא  (תהלים   ׁשִ

א   עב) ְמׁשָ ׁשִ ָנִטיל  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ֶמׁש.  ׁשָ ִעם  ִייָראּוָך 
ּוַמאי   יָרָתא.  ׁשִ ְוָאַמר  ְנִעימּוָתא,  ַקל  ַתח  ּפָ ַגְלְגלֹוי,  ּבְ

ָקַאְמֵרי.ׁשִ  קה) יָרָתא  מֹו   (תהלים  ִבׁשְ ִקְראּו  ַלְיָי'  הֹודּו 
ָחן  (תהלים קה) ְוגֹו'. ּבְ ָרֵאל ְמׁשַ רּו לֹו ְוגֹו'. ְוִיׂשְ ירּו לֹו ַזּמְ ׁשִ

הּוא   ֲהָדא  א.  ְמׁשָ ׁשִ ִעם  יָמָמא,  ּבִ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְלקּוְדׁשָ
הָ  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  ֶמׁש,  ׁשָ ִעם  ִייָראּוָך  א אֹוִקיְמָנא  ִדְכִתיב 

ָעְלָמא  ְבֵני  ּדִ ִאְלָמֵלא  ֶאְלָעָזר,  י  ִרּבִ ָאַמר  ְקָרא,  ְלַהאי 
ל   ִמּקָ ְלֵמיָקם  ַיְכִלין  ָלא  ַעְייִנין  ּוְסִתיִמין  א  ִלּבָ ֲאִטיִמין 

ָנִטיל ד  ּכַ א,  ְמׁשָ ׁשִ ּדְ ַגְלָגָלא  ּדְ ח   (ונפיק) ְנִעימּוָתא  ּבַ ּוְמׁשַ
ִריְך הּוא.  א ּבְ  ָקֵמי קּוְדׁשָ

ַהיֹּום.  בֵּ  .26 ֵהִאיר  ַבּתֹוָרה,  קּו  ִהְתַעּסְ ׁשֶ יְנַתִים 
ָרָאה   ׁשֶ יָון  ּכֵ ְמעֹון.  ׁשִ י  ַרּבִ ִלְפֵני  ְוָהְלכּו  ָקמּו 
ה   ַאּתָ ִני,  ּבְ ֶאְלָעָזר  ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר  אֹוָתם, 
ַהיִָּמים   ת  לֹׁשֶ ׁשְ ַעְצְמֶכם  ירּו  ַהְסּתִ ְוַהֲחֵבִרים, 

ַהחּוצָ  ֵתְצאּו  ּלֹא  ׁשֶ לּו  ֶות  ַהּלָ ַהּמָ ַמְלַאְך  י  ּכִ ה, 
ְוֵכיָון   ִחית,  ְלַהׁשְ ְרׁשּות  לֹו  ְויֵׁש  ִעיר,  ּבָ ִנְמָצא 
ִחית   ְלַהׁשְ ָיכֹול  ִחית,  ְלַהׁשְ ְרׁשּות  לֹו  ָנה  ּתְ ּנִ ׁשֶ

ְרֶאה ְלָפָניו.  ּנִ ל ִמי ׁשֶ  ֶאת ּכָ

  

ָקמּו   .26 ְיָמָמא.  ָנַהר  אֹוַרְייָתא,  ּבְ קּו  ִאְתַעּסְ ּדְ ָהִכי  ַאּדְ
י ְוָאתּו לְ  ַרּבִ ָחָמא לֹון, ָאַמר  יָון ּדְ ּכֵ ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ּדְ ָקֵמיּה 

ְרַמְייכּו  ּגַ ימּו  ַאְסּתִ יא  ְוַחְבַרּיָ ַאְנּתְ  ִרי,  ּבְ ֶאְלָעָזר  ְמעֹון,  ׁשִ
ֶות   ַמְלָאְך ַהּמָ ִגין ּדְ ְפקּון ְלַבר ּבְ ָלא ּתִ ַלת יֹוִמין, ּדְ ין ּתְ ִאּלֵ

ְר  ֵליּה  ְוִאית  ָמָתא,  ּבְ ַכח  ּתְ ְוֵכיָון ִאׁשְ ָלא,  ְלַחּבְ ׁשּו 
ָלא, ְלָכל ַמאן  ָלא, ָיִכיל ְלַחּבְ ִאְתְייִהיב ֵליּה ְרׁשּו ְלַחּבְ ּדְ

ִאְתָחֵזי ַקֵמיּה.   ּדְ
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עֹוֶלה   .27 הּוא  ְלָפָניו,  ְרֶאה  ּנִ ׁשֶ ָאָדם  ׁשֶ ְועֹוד, 
ין   ּדִ ׁש  ּוְמַבּקֵ ֲחָטָאיו,  יר  ּוַמְזּכִ ָעָליו  ּוַמְסִטין 

בָּ  דֹוׁש  ַהּקָ ְפֵני  ַעד  ִמּלִ ם  ָ ִמׁשּ ָזז  ְולֹא  הּוא,  רּוְך 
ְוהֹוֵרג   ְרׁשּות  לֹו  ֶנת  ְוִנּתֶ ָהָאָדם  אֹותֹו  ּדֹון  ּנִ ׁשֶ

 אֹותֹו.

  

ָעֵליּה,  .27 ְוַאְסֵטי  ָסִליק  יּה,  ַקּמֵ ִאְתָחֵזי  ּדְ ָנׁש  ַבר  ּדְ ְותּו 
ִריְך הּוא, ְוָלא  א ּבְ י קּוְדׁשָ ּמֵ יָנא ִמּקַ ר חֹובֹוי, ּוָבֵעי ּדִ ְוַאְדּכַ

ר ָנׁש, ְוִאְתְייִהיב ֵליּה  ִאְת  ן ַההּוא ּבַ ּדָ ִאּתְ ן, ַעד ּדְ ּמָ ָעֵדי ִמּתַ
 ְרׁשּו ְוָקִטיל ֵליּה. 

Psalms 72:5 “ ָׁשֶמׁש-ִייָראּו� ִעם ”, “they will see you with the sun” 
When the sun rises up the children of Israel come with prayers and praises to 
the ways of God. 
Psalms 105:1 
 ”הֹודּו ַליהָוה, ִקְראּו ִבְׁשמֹו; הֹוִדיעּו ָבַעִּמים, ֲעִלילֹוָתיו“
“Oh give thanks to YHVH, call upon His name; Make known His deeds among 
the peoples.” 
The Zohar reveals that if the people of the world were not blind and closed-
hearted, they would not be able to stand the sound of the sun in its path, 
praising God. 
The sun provides the energy of Binah that is the life force that nourishes the 
world. The spiritual energy is high and intense and no one on earth is able to 
grasp or connect directly to it. Our morning prayers should be within the first 
three hours of the morning and best if it’s done when the first light of the sun 
appears on the horizon. 
In paragraph 26 above we read that Rabbi Shimon gives a warning to his son 
and his students to hide for three days. He asked them not to go out because 
the angel of death is in the city with permission to harm anyone on his path. 
If a person is seen by him, the angel of death goes up to the Holy One Blessed 
be He and presents all the sins of that man and waits until he receives a 
judgment. If he is permitted then he kills that person. 
The Zohar teaches us to avoid connecting to any form of negativity. If we see 
negativity on our path (people fight, accidents on the road, and similar events) 
it is like facing a form of judgment. The eye connection makes us part of that 
event. We should avoid looking at such things and pass quickly without giving 
it attention. If you see people hurting and you can definitely and professionally 
help then do so with the right consciousness, otherwise, leave the area as soon 
as possible. 

ָהעֹוָלם   .28 ֹרב  ָהֱאלִֹהים,  ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר 
ַר  ם,  ְזַמּנָ יַע  ַמּגִ ֶטֶרם  ֵמִתים  ָיְדעּו לֹא  ּלֹא  ׁשֶ ּכְ ק 

ֶאת  ּמֹוִציִאים  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ ַעְצָמם,  ֹמר  ִלׁשְ
ֶות   ַהּמָ ַמְלַאְך  ָברֹות,  ַהּקְ ְלֵבית  יתֹו  ִמּבֵ ת  ַהּמֵ
ְך ִהיא  ּכָ ים? ׁשֶ ׁשִ ין ַהּנָ ה ּבֵ ים. ְוָלּמָ ׁשִ ין ַהּנָ נְמָצא ּבֵ

ַר  ה, ּוִבְגָלָלּה ּגָ ה ֶאת ַחּוָ ּתָ ּפִ ְרּכֹו ִמיֹּום ׁשֶ ם ָמֶות ּדַ
ֶזה ְוַעל  ָהעֹוָלם,  ָאָדם,  (ַּכֲאֶׁשר) ְלָכל  הֹוֵרג 

ים  ׁשִ ין ַהּנָ ת, ְוִנְכָנס ּבֵ ים ִנְמָצִאים ִעם ַהּמֵ ְוָהֲאָנׁשִ
ֶרְך.  ּדֶ  ּבַ

  

ָלא  .28 ָעְלָמא,  ּדְ א  רּוּבָ ָהֱאלִהים,  ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר 
ָלא ַיְדעֵ  ר ּדְ ָרא ִמיתּו, ַעד ָלא ָמָטא ִזְמַנְייהּו, ּבַ ּמְ י ְלִאְסּתַ

יֵתיּה ְלֵבי  ִמיָתא ַאְפֵקי ֵליּה ִמּבֵ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ָהא ּבְ ְרַמְייהּו, ּדְ ּגַ
י.   יֵני ְנׁשֵ י, ֲאַמאי ּבֵ יֵני ְנׁשֵ ַכח ּבֵ ּתְ ֶות ִאׁשְ ִקְבֵרי, ַמְלָאְך ַהּמָ

ָהִכי ע''א) ּדְ ה,  (רכ''ז  ְלַחּוָ י  ַפּתֵ ּדְ ִמּיֹוָמא  אֹוְרחֹוי,  הּוא 
ִר  אּוְבִגיָנּה ּגָ ר  (כד) ים מֹוָתא ְלָכל ָעְלָמא. ְוַעל ּדָ ָקִטיל ּבַ

ָאְרָחא. י ּבְ יֵני ְנׁשֵ ָכחּו ִעם ִמיָתא, ָעאל ּבֵ ּתְ  ָנׁש, ְוגּוְבֵרי ִאׁשְ
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ל   .29 ּכֵ ּוִמְסּתַ ֵני ָאָדם,  ּבְ ַלֲהֹרג  ְרׁשּות  ְויֵׁש לֹו 
ָעה  ָ ִמׁשּ ְלָפָניו,  ְרִאים  ּנִ ׁשֶ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ְפֵניֶהם  ּבִ

ּמֹוִציִא  ַעד  ׁשֶ ָברֹות  ַהּקְ ְלֵבית  יתֹו  ִמּבֵ אֹותֹו  ים 
ה   ְלַכּמָ ָמֶות  ּגֹוֵרם  ּוִבְגָלָלם  ְלֵביָתם,  חֹוְזִרים  ׁשֶ
ֶזה  ְוַעל  ם.  ְזַמּנָ יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ֶטֶרם  עֹוָלם  ּבָ ְגָבִרים 

תּוב, יג) ּכָ ט.  (משלי  ּפָ ִמׁשְ לֹא  ּבְ ה  ִנְסּפֶ ְויֵׁש 
חֲ  יר  ּוַמְזּכִ ּוַמְסִטין  עֹוֶלה  ׁשֶ ּום  ָהָאָדם  ִמׁשּ ָטֵאי 

אֹוָתם  ַעל  ְוִנּדֹון  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני 
יַע ְזַמּנֹו. ק ֶטֶרם ִהּגִ ּלֵ  ֲחָטִאים ּוִמְסּתַ

  

ל   .29 ּכַ ְוִאְסּתָ א,  ָנׁשָ ֵני  ּבְ ְלִמְקַטל  ְרׁשּו,  ֵליּה  ְוִאית 
ָמפְ  ּדְ ֲעָתא  ִמׁשַ יּה,  ַקּמֵ ִאְתֲחִזיאּו  ּדְ ָאְרָחא  ּבְ ְייהּו  ַאְנּפַ ֵקי  ּבְ

יהּו   ְלֵביַתּיְ ָאַהְדרּו  ּדְ ַעד  ִקְבֵרי,  ְלֵבי  יֵתיּה  ִמּבֵ ֵליּה 
ָלא  ַעד  ָעְלָמא,  ּבְ ּגּוְבִרין  ה  ְלַכּמָ מֹוָתא  ִרים  ּגָ ּוְבִגיֵניהֹון 

ִתיב, א ּכְ לא   (משלי יג) ָמָטא ִזְמַנְייהּו. ְוַעל ּדָ ה ּבְ ְוֵיׁש ִנְסּפֶ
ָסִליק ְוַאְסִטין, ְואַ  ִגין ּדְ ט. ּבְ ּפָ י  ִמׁשְ ַבר ָנׁש ַקּמֵ ר חֹובֹוי ּדְ ְדּכַ

ק ַעד   ּלָ ִריְך הּוא, ְוִאְתַדן ַעל ִאיּנּון חֹוִבין ְוִאְסּתַ א ּבְ קּוְדׁשָ
 ָלא ָמָטא ִזְמֵניּה.

Continued from DZ 1767 
https://dailyzohar.com/daily-zohar-1767/ 
Rabbi Shimon swears that most people die before their time, except those who 
know how to protect themselves. When people escort the dead person from his 
home for burial the angel of death uses women to connect to men and inflict 
judgment on them. 
Proverbs 13:23 
 ”.ְוֵיׁש ִנְסֶּפה, ְּבלֹא ִמְׁשָּפט“
“and there are those who perish without justice” 
When a man looks into a woman’s eyes the angel of death awaits him, reads his 
soul and brings all of his iniquities before the Holy One Blessed be He, and 
judges them without the aspect of mercy. Because of that, that man is taken 
away before his time. 
The Snake made Eve sin and brought mortality to the world. At that moment 
the Angel of Death established an opening for himself. He visits women once a 
month during their ‘fruitful’ years and takes the life of the egg and flushes it out 
of her with judgment, forcing her to go through the pain of losing life because 
she brought it to the world. 
Women may not be a reincarnation of Eve but because she was the mother of 
all living, the correction process was embedded in all women’s DNA until the 
Final Redemption when women can bring new life with the joy of revealing new 
Light in a world that is already full of Light. 
Men can protect themselves from early death by cleansing themselves on all 
levels so the angel of death won’t consider them as ‘prospects’. When around 
women, especially in a negative situation, don’t look into their eyes. Some of 
them may be in their monthly period and have a stronger presence of the aspect 
of death. 

ת  .30 ּנֹוְטִלים ֶאת ַהּמֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ָנתֹו?  ּקָ ּוַמה ּתַ
ַיחֲ  ָברֹות,  ַהּקְ ֶאת  ְלֵבית  ְוַיֲעזֹב  ָניו  ּפָ ָאָדם  ִזיר 

יֵֵלְך   ימֹות,  ַמְקּדִ ֵהן  ְוִאם  ֵתָפיו.  ּכְ ַאַחר  ים  ׁשִ ַהּנָ
ָפִנים.   ִנים ּבְ ֶהן ּפָ ּלֹא ִיְתָרֶאה ִעּמָ ֵדי ׁשֶ ְלָאחֹור, ּכְ
ַיֲחזֹר   לֹא  ָברֹות,  ַהּקְ ית  ִמּבֵ חֹוְזִרים  ׁשֶ ְוַאַחר 

  

ִקְבֵרי,  .30 ְלֵבי  ֵמיָתא  ַנְטֵלי  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ יה.  ָקְנּתֵ ּתַ ַמאי 
ר ָנׁש  ר ּבַ ַתר  (דף קצ''ו ע''ב) ֶיְהּדַ י ּבָ ּבֹוק ְלָנׁשֵ ׁשְ ַאְנּפֹוי ְוּיִ

ָלא ִיְתָחֵזי  ִגין ּדְ ֵמי, ְיַהְך ַלֲאחֹוָרא, ּבְ ְתּפֹוי. ְוִאי ִאיּנּון ְמַקּדְ ּכַ
ין.   ַאְנּפִ ין ּבְ הֹון ַאְנּפִ י ִקְבֵרי, ָלא ִעּמְ ְמֲהְדֵרי ִמּבֵ ּוְלָבַתר ּדִ
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ְולֹ  ים  ׁשִ ַהּנָ עֹוְמדֹות  ׁשֶ ֶרְך  ּדֶ אֹוָתּה  ל  ּבְ ּכֵ ִיְסּתַ א 
ּום   ּוִמׁשּ ַאֶחֶרת.  ְלֶדֶרְך  ִיְסֶטה  א  ֶאּלָ ָלל,  ּכְ ֶהן  ּבָ
ֶזה, רֹב   ֵני ָאָדם לֹא יֹוְדִעים ְולֹא ִמְתּבֹוְנִנים ּבָ ּבְ ׁשֶ
יַע  ִהּגִ ֶטֶרם  ִקים  ּלְ ּוִמְסּתַ ִדין  ּבְ ִנּדֹוִנים  ָהעֹוָלם 

ם.   ְזַמּנָ

הּו   ּבְ ל  ּכַ ִיְסּתָ ְוָלא  ַקְייָמן,  י  ָנׁשֵ ּדְ ָאְרָחא  ַההּוא  ּבְ ר  ֶיְהּדַ
א ָלא   ָנׁשָ ְבֵני  ּדִ ּוְבִגין  ָאְרָחא ַאֲחָרא.  ִיְסֵטי ּבְ א  ַלל, ֶאּלָ ּכְ

ִד  נּו ּבְ ָעְלָמא, ִאְתּדָ א ּדְ א רּוּבָ ִלן ּדָ ּכְ יָנא,  ַיְדֵעי, ְוָלא ִמְסּתַ
קּו ַעד ָלא ָמָטא ִזְמַנְייהּו. ּלָ  ְוִאְסּתַ

ְך, טֹוב לֹו ָלָאָדם   .31 י ֶאְלָעָזר, ִאם ּכָ ָאַמר ַרּבִ
ֲהֵרי   ׁשֶ לֹא,  לֹו,  ָאַמר  ת.  ַהּמֵ ֶאת  ְיַלּוֶה  ּלֹא  ׁשֶ
ָיִמים,   ַלֲאִריכּות  ָראּוי  ֶזה,  מֹו  ּכְ ָמר  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ָאָדם 

א.  ן ָלעֹוָלם ַהּבָ ּכֵ  ְוָכל ׁשֶ
  

ָלא   .31 י ֶאְלָעָזר, ִאי ָהִכי, ָטב ֵליּה ְלַבר ָנׁש ּדְ ָאַמר ִרּבִ
ַמר   ִאְסּתָ ּדְ ָנׁש  ר  ּבַ ָהא  ּדְ ָלא.  ֵליּה  ֲאַמר  ְלִמיָתא.  יֹוִזיף 
ן ְלָעְלָמא  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  יֹוִמין,  ּדְ א  ְלַאְרּכָ ִאְתָחֵזי  ְווָנא,  ּגַ ַהאי  ּכְ

ָאֵתי.   ּדְ
נוּ  .32 ּקְ ּתִ ם  ְלִחּנָ לֹא  ּוְרֵאה,  ָהִראׁשֹוִנים  ּבֹא   

ָברֹות. ְוִאם  ִית ְלֵבית ַהּקְ ׁשֹוָפר ִלְמׁשְֹך ֵמת ֵמַהּבַ
ת ּוְכבֹודֹו ְלַבד ֶזה   ַעל ַהּמֵ א    -ּתֹאַמר ׁשֶ לֹא! ֶאּלָ

ֲעֵליֶהם  לֹט  ִיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ים  ַהַחיִּ ַעל  ְלָהֵגן  ֵדי  ּכְ
ּנּו. ְמרּו ִמּמֶ ָ ֶות ְלַהְסִטין ְלַמְעָלה ְוִיׁשּ  ַמְלַאְך ַהּמָ

  

ׁשֹוָפר,   .32 ַקְדָמֵאי  ַאְתִקינּו  ָנא  ְלַמּגָ ָלאו  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ַעל   ּדְ יָמא  ּתֵ ִאי  ִקְבֵרי.  ְלֵבי  יָתא  ּבֵ ִמן  ִמיָתא  ָכא  ְלַאְמׁשָ
ָנא  ִגין ְלַאּגָ א, ּבְ יֵליּה ְלחּוד ִאיהּו. ָלא. ֶאּלָ ֵמיָתא ִוּיָקָרא ּדִ

וֶ  לֹוט ָעַלְייהּו ַמְלָאְך ַהּמָ ָלא ִיׁשְ יא, ּדְ ת, ְלַאְסָטָאה  ַעל ַחּיָ
יּה. ְמרּון ִמּנֵ א ְוִיְסּתַ  ְלֵעיּלָ

Rabbi Elazar challenges his father’s teaching and says that if there was a risk 
of death when people escort the dead then why doing it at all. Rabbi Shimon 
answered that a person who protected himself from the angel of death while 
escorting the dead earned merits for long life and the world to come. 
The Zohar teaches that in earlier times they used to blow the Shofar when taking 
the dead from his home to the cemetery. It wasn’t just for the honor of the dead 
but also to protect the living from the Angel of Death. 
The sages teach us that escorting the dead on his last trip is a great mitzvah. It 
is rewarded in this world and the world to come. We support and respect the 
soul in any way we can because the heavens are opened to receive the soul and 
we can connect to that opening, not the death aspect that is below. This is true 
even when old remains of a dead are brought from another place. 
When we hear about the death of a person we say “Baruch Dayan Emet”, which 
means, “Blessed the judge in truth”. We recognize that death is a judgment and 
God always judges in truth. 
Death is a process of returning the soul back to its creator and to true life. The 
soul is released from the prison and limitation of the body. For a corrected soul, 
death is a blessing and a reward for finishing the hard work. 
When we escort the dead we honor the soul and show appreciation to the 
process of correction that benefits us. 
It is as important to honor guests and escort them on their way out of our home. 

ְוָאַמר, .33 ַתח  י) ּפָ ָתֹבאּו   (במדבר  ְוִכי 
ַאְרְצֶכם ַעל הַ  ר ַהּצֵֹרר ֶאְתֶכם ְוגֹו'.  ִמְלָחָמה ּבְ ּצַ

ַהּצֹוֵרר  ֶות,  ַהּמָ ַמְלַאְך  ֶזה  ר,  ַהּצַ ַעל  ְוִדיְַּקנּו 
  

ְוָאַמר, .33 ַתח  י) ּפָ ִמְלָחָמה  (במדבר  ָתבֹאּו  ְוִכי 
ר,  יְקָנא ַעל ַהּצָ ּיִ ר ַהּצֹוֵרר ֶאְתֶכם ְוגֹו', ְוּדָ ַאְרְצֶכם ַעל ַהּצָ ּבְ
ִלְבֵני   ְוָקִטיל  ִדיר,  ּתָ ֶאְתֶכם  ַהּצֹוֵרר  ְות.  ַהּמָ ַמְלָאְך  א  ּדָ
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ָאָדם, ֵני  ּבְ ְוהֹוֵרג  ִמיד  ּתָ (ּוֵמִציק   ֶאְתֶכם 
ָנתֹו?  ַלַחִּיים) ַתּקָ ַמִהי  ֲאֵחִרים.  ַלֲהֹרג  ְורֹוֶצה 

ין  ַהּדִ יֹום  הּוא  ׁשֶ ָנה,  ָ ַהׁשּ רֹאׁש  ּבְ ִאם  ַוֲהֵרעֶֹתם. 
ֵדי  ְלַמְע  ּכְ ה  ְלַמּטָ יֹוֵרד  ַהזֶּה  ֶות  ַהּמָ ַמְלַאְך  ָלה, 

ְוַלֲעלֹות  ָהָאָדם  ֵני  ּבְ י  ַמֲעׂשֵ ַעל  יַח  ּגִ ְלַהׁשְ
יֹּוְדִעים  ׁשֶ ָרֵאל  ְוִיׂשְ ֲעֵליֶהם.  ְלַהְסִטין  ְלַמְעָלה 
ה ְועֹוֶלה ְלַמְעָלה  ֶות יֹוֵרד ַמּטָ ֲהֵרי ַמְלַאְך ַהּמָ ׁשֶ

ֲעֵליהֶ  ָקֵטגֹור  ִלְהיֹות  ֵדי  ֹוָפר  ּכְ ׁשּ ּבַ ִמים  ְמַקּדְ ם, 
ּלֹא יּוַכל ָלֶהם, ּוְלָהֵגן ֲעֵליֶהם. ב ָעָליו ׁשֶ  ְלַיּבֵ

א, לחיי)  ָנׁשָ לון  ַמאי  (ואעיק  ַאֲחָרִנין.  ְלָקְטָלא  ּוָבֵעי 
ַוֲהֵרעֹוֶתם יּה.  ָקְנּתֵ יֹוָמא ּתַ הּוא  ּדְ ָנה,  ָ ַהׁשּ רֹאׁש  ּבְ ִאם   .

ִגין  ּבְ א,  ְלַתּתָ ָנִחית  ֶות  ַהּמָ ַמְלָאְך  ַהאי  א,  ְלֵעיּלָ ִדיָנא  ּדְ
א  ְלֵעיּלָ ָקא  ּוְלַסּלְ א,  ָנׁשָ ְבֵני  ּדִ עֹוָבִדין  ּבְ ָחא  ּגָ ְלַאׁשְ
ֶות ָנִחית   ָהא ַמְלָאְך ַהּמָ ַיְדֵעי ּדְ ָרֵאל ּדְ ְלַאְסָטָאה לֹון. ְוִיׂשְ

ָעַלְייהּו.  ְלַתּתָ  ַקֵטיגֹוָרא  ְלֶמהֵוי  ִגין  ּבְ א,  ְלֵעיּלָ ְוָסִליק  א 
ָנא  ּוְלַאּגָ לֹון  ָיִכיל  ָלא  ּדְ ָעֵליּה,  ָבא  ְלַיּבְ ֹוָפר  ׁשּ ּבַ ֵמי  ְמַקּדְ

 ָעַלְייהּו.
ֵני   .34 ּבְ ְוהֹוֵרג  ִדין  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל 

בְּ  ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ה,  ְלַמּטָ ְוִנְמָצא  ָעה  ָאָדם  ׁשָ
ית  ִמּבֵ ְוחֹוְזִרים  ָברֹות  ַהּקְ ְלֵבית  הֹוְלִכים  ׁשֶ
נֹוְטלֹות  ים  ׁשִ ּנָ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ ָברֹות,  ַהּקְ
ִלְפֵניֶהם,  ְוִנְמָצא  יֹוֵרד  הּוא  ת,  ַהּמֵ ִעם  ַרְגֵליֶהן 

תּוב ּכָ ַרְגֶליָה יְֹרדֹות ָמֶות. יֹוְרדֹות   (משלי ה) ׁשֶ
ְק  ּנִ ה  ְלָאן? ְלאֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ ָרא ָמֶות. ְוַעל ֶזה ַחּוָ

יֵלנּו.  ְרָמה ָמֶות ְלָכל ָהעֹוָלם, ָהַרֲחָמן ַיּצִ  ּגָ

  

א,  .34 ָנׁשָ ֵני  ּבְ ְוָקִטיל  יָנא  ּדִ ָעִביד  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל 
ַאְזֵלי ְלֵבי ִקְבֵרי,  ֲעָתא ּדְ ׁשַ ן ּבְ ּכֵ א. ְוָכל ׁשֶ ַכח ְלַתּתָ ּתְ ְוִאׁשְ

י ִקבְ  י ַנְטֵלי ַרְגַלְייהּו ְוָאַהְדרּו ִמּבֵ ָנׁשֵ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ָהא ּבְ ֵרי, ּדְ
יב, ְכּתִ ַכח ָקַמְייהּו, ּדִ ּתְ (משלי   ִעם ִמיָתא, ִאיהּו ָנִחית ְוִאׁשְ

ֲאָתר  ה) ְלַההּוא  ְלַמאן.  יֹוְרדֹות  ָמֶות,  יֹוְרדֹות  ַרְגֶליָה 
ָעְלָמא,  ְלָכל  מֹוָתא  ְרַמת  ּגַ ה  ַחּוָ א  ּדָ ְוַעל  ָמֶות.  ִאְקֵרי  ּדְ

ְזִביָנן.ַר   ֲחָמָנא ִלׁשֵ
Numbers 10:9 
וֲַהֵרֹעֶתם, ַּבֲחֹצְצֹרת; ְוִנְזַּכְרֶּתם, ִלְפֵני ְיהָוה ֱא�ֵהיֶכם, –ַהַּצר ַהֹּצֵרר ֶאְתֶכם-ָתֹבאּו ִמְלָחָמה ְּבַאְרְצֶכם, ַעל-ְוִכי “
 ”.ְונֹוַׁשְעֶּתם, ֵמֹאְיֵביֶכם
“When you go to war in your land against the adversary who attacks you, then 
you shall sound an alarm with the trumpets, that you may be remembered 
before the LORD your God, and be saved from your enemies.” 
The Zohar brings this verse and explains that the ‘adversary’ is the angel of 
death and ‘who attacks you’ is his mission to find reasons to kill us. The verse 
gives us the protection and suggests to use the Shofar to break his power. 
We do that on Rosh Hashanah when the angel of death comes down to read 
people’s actions and bring them up for prosecution in front of the higher judge. 
The Shofar is a great spiritual tool that helps us against the prosecutor. 
Proverbs 5:5 
 ”.ַרְגֶליָה, ֹיְרדֹות ָמֶות; ְׁשאֹול, ְצָעֶדיָה ִיְתֹמכּו “
“Her feet go down to death, Her steps take hold of Sheol.” 
When women escort the dead, their legs walk with the angel of death and that 
is also time to sound the Shofar and break his hold. 
More on the power of the Shofar here: https://dailyzohar.com/here-is-your-personal-
shofar-blower-for-rosh-hashanah/  

תּוב .35 ּכָ ּוְרֵאה,  ל) ּבֹא  ה  (שם  ָ ִאׁשּ ֶרְך  ּדֶ ן  ּכֵ
ה   ָ ֶרְך ִאׁשּ ן ּדֶ ַאְרנּו. ֲאָבל ּכֵ ְמָנָאֶפת ְוגֹו'. ַוֲהֵרי ּבֵ

ְוָכְך ֶזה    -ְמָנָאֶפת   הּוא,  ְוָכְך  ֶות,  ַהּמָ ַמְלַאְך 
ִפיָה   ּוָמֲחָתה  ָאְכָלה  ֶאת    -ִנְקָרא.  ׂשֹוֶרֶפת 

  
ִתיב .35 א ֲחֵזי, ּכְ ה ְמָנָאֶפת ְוגֹו'.   (משלי ל) ּתָ ָ ֶרְך ִאׁשּ ן ּדֶ ּכֵ

הּוא   א  ּדָ ְמָנָאֶפת,  ה  ָ ִאׁשּ ֶרְך  ּדֶ ן  ּכֵ ֲאָבל  אֹוִקיְמָנא.  ְוָהא 
ּוָמֲחָתה   ָאְכָלה  ִאְקֵרי.  ְוָהִכי  הּוא,  ְוָהִכי  ֶות,  ַהּמָ ַמְלָאְך 
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ֶטֶרם   ָאָדם  ֵני  ּבְ ְוהֹוֶרֶגת  ְלֲהבֹוֶתיָה  ׁשַ ּבְ ָהעֹוָלם 
ֲהֵרי   י ָאֶול, ׁשֶ ם. ְוָאְמָרה לֹא ָפַעְלּתִ יַע ְזַמּנָ ִהּגִ ׁשֶ

ַבֲחָטִאים, ְוִנְמְצאּו  ֲעֵליֶהם,  ָצִריְך  ין  ּוְבִדין   ּדִ
 ֱאֶמת ֵהם ֵמתּו.

ָעלְ  א ַעד  ִפיָה, אֹוִקיַדת  ָנׁשָ ֵני  ּבְ ְוַקְטַלת  ְלהֹובֹוי,  ׁשַ ּבְ ָמא 
יָנא   ּדִ ָהא  ּדְ ָאֶון,  י  ָפַעְלּתִ ְוָאְמָרה לֹא  ִזְמַנְייהּו,  ָמָטא  ָלא 

חֹוִבין, ּוְבִדיָנא ְקׁשֹוט ִמיתּו.  ָכחּו ּבְ ּתְ ָעא ָעַלְייהּו, ְוִאׁשְ  ּבָ

ל  .36 ָרֵאל ֶאת ָהֵעֶגל ּוֵמתּו ּכָ ָעׂשּו ִיׂשְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ין  ּבֵ ִנְמָצא  ֶות  ַהּמָ ַמְלַאְך  ָהָיה  ֲהמֹוִנים,  אֹוָתם 
ל   ּכֵ ִהְסּתַ ׁשֶ יָון  ּכֵ ָרֵאל.  ִיׂשְ ַמֲחֵנה  תֹוְך  ּבְ ים  ׁשִ ַהּנָ
ים  ׁשִ ַהּנָ ין  ּבֵ ִנְמָצא  ֶות  ַהּמָ ַמְלַאְך  ֲהֵרי  ׁשֶ ה  ֹמׁשֶ

בֵּ  ָרֵאל  ִיׂשְ ל ּוַמֲחֵנה  ּכָ ֶאת  ּנֵס  ּכִ ִמיָּד  יֵניֶהם, 
ה ֶאת   ַויְַּקֵהל ֹמׁשֶ תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ם.  ְלַבּדָ ָבִרים  ַהּגְ
ּנֵס  ּכִ ׁשֶ ָבִרים,  ַהּגְ ֵאּלּו  ָרֵאל.  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֲעַדת  ל  ּכָ

ם.   אֹוָתם ְוִהְפִריָדם ְלַבּדָ

  

ל אִ  .36 ָרֵאל ַית ֶעְגָלא, ּוִמיתּו ּכָ ָעְבדּו ִיׂשְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ יּנּון ּבְ
גֹו  ּבְ י,  ְנׁשֵ יֵני  ּבֵ ַכח  ּתְ ִאׁשְ ֶות  ַהּמָ ַמְלָאְך  ֲהָוה  אּוְכלֹוִסין, 
ָהא ַמְלָאְך  ה, ּדְ ל מֹׁשֶ ּכַ ִאְסּתָ יָון ּדְ ָרֵאל. ּכֵ ִיׂשְ יָתא ּדְ ְרּיָ ַמׁשִ
יַנְייהּו,  ָרֵאל ּבֵ ִיׂשְ יָתא ּדְ ְרּיָ י, ּוַמׁשִ יִני ְנׁשֵ ַכח ּבֵ ּתְ ֶות ִאׁשְ ַהּמָ

לְ  ִניׁש  ּכָ ד  ִדְכִתיב  ִמּיַ הּוא  ֲהָדא  ְלחֹוַדְייהּו,  ּגּוְבִרין  ָכל 
ּגּוְבִרין,  ין  ִאּלֵ ָרֵאל.  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֲעַדת  ל  ּכָ ֶאת  ה  מֹׁשֶ ְקֵהל  ַוּיַ

ָכִניׁש לֹון ְוַאְפִריׁש לֹון ְלחֹוַדְייהּו.   ּדְ
Proverbs 30:20 
ְמָנָאֶפת –ֵּכן, ֶּדֶר� ִאָּׁשה “ : 

ָפַעְלִּתי ָאֶון-ָאְכָלה, ּוָמֲחָתה ִפיָה; ְוָאְמָרה, לֹא ” 
“This is the way of an adulterous woman: She eats and wipes her mouth, And 
says, “I have done no wrong.”” 
The ‘adulterous woman’ is the angel of death who tempt us with not-earned 
pleasures of this world. He claims that he has done nothing wrong because it 
was us who failed to resist the temptation. The judgment of us is just because 
it’s our actions that brought the ‘death’ aspect upon us. 
When the nation fell with the sin of the Golden Calf that we read about it in the 
previous portion of Ki Tisa, the angel of death came among the people. When 
Moses saw that he called all the people. 
Exodus 35:1 
ִצָּוה ְיהָוה, ַלֲעׂשֹת ֹאָתם-ֶהם: ֵאֶּלה, ַהְּדָבִרים, ֲאֶׁשרַוּיֹאֶמר ֲאלֵ –ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ָּכל-ַוַּיְקֵהל ֹמֶׁשה, ֶאת “ .” 
“Then Moses assembled all the congregation of the sons of Israel, and said to 
them, “These are the things that the LORD has commanded you to do:” 
The Zohar reveals that he called all the men to separate them from the women 
for their protection. He immediately connected them to the holiness of Shabbat 
and asked them to give a donation for the building of the Holy Tabernacle. 
We learn here that if we failed, we should not cry about it and accept the failure 
but rise up and do the positive things. The first action is to keep a distance from 
anything that could get us in more ‘trouble’, then connect to the Light and 
holiness through precepts and acts of giving to channels that reveal Light. 
When we lose or fail to achieve success, we experience the aspect of death. 
Keeping our connection to the Light helps us to avoid a negative situation with 
the aspect of death. Those who study Zohar every day have less of such 
negativity in their lives. They may have challenges in their lives but those are 
related to their Tikkun process. 
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Study every day, and divide your tithe into small amounts so you can give every 
week and reveal Light that pushes away the darkness of the negative side and 
its messengers of death. 

ִמּתֹוְך  .37 ִנְפָרד  ָהָיה  לֹא  ֶות  ַהּמָ ּוַמְלַאְך 
ה   תּוב ַויֶָּקם ֹמׁשֶ ּכָ ן, ׁשֶ ּכָ ׁשְ הּוַקם ַהּמִ ים ַעד ׁשֶ ׁשִ ַהּנָ
ָהיּו   ים  ׁשִ ַהּנָ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ַוֲאִפּלּו  ן.  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת 
יֵניֶהם,  ן, לֹא ָהָיה ָסר ִמּבֵ ּכָ ׁשְ נֹוְתנֹות ְנָדָבה ַלּמִ

ָרָאה   ּלֹא ָיֹבאּו ַעד ׁשֶ ָבִרים ֵעָצה ׁשֶ ה ְוָנַתן ַלּגְ ֹמׁשֶ
ָפִנים,   ּבְ ִנים  ּפָ ֶהם ְולֹא ִיְתָראּו  ִחּבּור ֶאָחד ִעּמָ ּבְ
ַויָֹּבאּו   תּוב  ּכָ ׁשֶ ְוֶזהּו  ְתֵפיֶהם.  ּכִ ַאַחר  א  ֶאּלָ

ים. ׁשִ ַהּנָ ַעל  ים  ַעל   ָהֲאָנׁשִ ָהֲאָנִׁשים  (ַוָּיֹבאּו 
ַוּיָ  ֶאָּלא  ַויִָּביאּו לֹא  ֹבאּו ַעל)ַהָּנִׁשים לֹא ָכתּוב, 

ֶדֶרְך  ּבְ הֹוְלִכים  ָהיּו  לֹא  ַויָֹּבאּו.  א  ֶאּלָ ָכתּוב, 
ְלַאְך   ּמַ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ְתֵפיֶהן,  ּכִ ַאַחר  א  ֶאּלָ ַאַחת, 
ן הּוַקם.  ּכָ ׁשְ ַהּמִ יֵניֶהן ַעד ׁשֶ ֶות לֹא ִנְפַרד ִמּבֵ  ַהּמָ

  

ַעד  .37 ין,  ָנׁשִ ִמּגֹו  ַרׁש  ִמְתּפְ ֲהָוה  ָלא  ֶות  ַהּמָ ּוַמְלַאָך 
ן.   ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ה  מֹׁשֶ ֶקם  ַוּיָ יב  ְכּתִ ּדִ ָנא,  ּכְ ַמׁשְ ִאּתֹוָקם  ּדְ
ָנא, ָלא  ּכְ ין ָהוֹו ַמְייִתין ְנָדָבה ְלַמׁשְ ָנׁשִ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ַוֲאִפיּלּו ּבְ

ָחָמא   יַנְייהּו, ַעד ּדְ ה, ְוָיַהב ְלגּוְבִרין  ֲהָוה ִמְתֲעֵדי ִמּבֵ מֹׁשֶ
ִיְתֲחזּון  ְוָלא  הֹון,  ִעּמְ ֲחָדא  ִחּבּוָרא  ּבְ ִיִיתּון  ָלא  ּדְ ֵעיָטא, 
ְייהּו. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב   ְתּפַ א ְלָבַתר ּכִ ין, ֶאּלָ ַאְנּפִ ין ּבְ ַאְנּפִ

ים ׁשִ ים ַעל ַהּנָ (נ''א ויבואו האנשים על הנשים לא   ַוָיבֹאּו ָהֲאָנׁשִ

ָאְרָחא  ואו על)כתיב, אלא ויב בֹאּו ּבְ א ַוּיָ ִתיב, ֶאּלָ ִביאּו ָלא ּכְ ַוּיָ
ַמְלָאְך  ִגין ּדְ ְייהּו. ּבְ ְתּפַ א ְלָבַתר ּכַ ֲחָדא ָלא ָהוֹו ַאְזִלין, ֶאּלָ

ָנא. ּכְ ִאּתֹוָקם ַמׁשְ יַנְייהּו ַעד ּדְ ַרׁש ִמּבֵ ֶות ָלא ִאְתּפְ  ַהּמָ
שִׁ  .38 ַהּנָ ין  ּבֵ ּוְרֵאה, ֵאינֹו ִנְמָצא  חֹות ּבֹא  ּפָ ים 

ִגּלּוי  ֶרְך ּבְ ר. ּוַבּדֶ חֹות ֵמֶעׂשֶ ים, ְולֹא ּפָ ַבע ָנׁשִ ֶ ִמׁשּ
הּוא  ר  ֶעׂשֶ ּבְ ין.  ּדִ ׁש  ּוְמַבּקֵ ִנְמָצא,  הּוא  ַבע  ׁשֶ ּבְ
ֶרְך  ּדֶ ּבַ יֵניֶהן  ּבֵ ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ ַלֲהֹרג.  ַמְסִטין 
ים ׁשִ ַהּנָ ַעל  ים  ָהֲאָנׁשִ ַויָֹּבאּו  תּוב  ּכָ ִגּלּוי,  . ּבְ
ל אֹותֹו יֹום ַהֲחֵבִרים ְוָעְסקּו ַבּתֹוָרה.  ְמרּו ּכָ  ְוִנׁשְ

  

ים,  .38 ַבע ָנׁשִ ֶ חּות ִמׁשּ י, ּפָ יֵני ְנׁשֵ ַכח ּבֵ ּתְ א ֲחֵזי, ָלא ִאׁשְ ּתָ
ַכח,   ּתְ ַבע ִאׁשְ ׁשֶ ָיא, ּבְ ּלְ ִאְתּגַ ר. ּוְבָאְרָחא ּבְ חּות ֵמֶעׂשֶ ְוָלא ּפָ

לְ  ַאְסֵטי  ר,  ֶעׂשֶ ּבְ יָנא.  ּדִ ַכח  ּוָבֵעי  ּתְ ִאׁשְ ּדְ ּוְבִגין  ָקְטָלא. 
ַעל  ים  ָהֲאָנׁשִ בֹאּו  ַוּיָ ִתיב  ּכְ ָיא,  ּלְ ִאְתּגַ ּבְ ָאְרָחא  ּבְ יַנְייהּו  ּבֵ
יא,  ַחְבַרּיָ הּו  ּלְ ּכֻ יֹוָמא  ַההּוא  ל  ּכָ ָמרּו  ְוִאְסּתְ ים.  ׁשִ ַהּנָ

אֹוַרְייָתא.  לּו ּבְ ּדָ ּתָ  ְוִאׁשְ
After the sin of the Golden Calf, the angel of death was among the women until 
the Holy Tabernacle was completed. The sin corrupted the Light of immortality 
that was in potential before the sin. The negativity was so strong that they 
needed the Light of the Tabernacle to remove the angel of death from their midst. 
Men and women we walking in separate ways. 
The Zohar reveals that when the angel of death comes among seven women, he 
looks for and asks for judgments and when he is among 10 or more women he 
has the power to ask for death. 
While writing the title of this study, it came to my mind the thought of how this 
world is busy with the ‘Golden Calf’. The big banks, the big corporations, as well 
as politicians greedy for power use all, means to suck the life energy of people, 
enslaving them to their agendas. They are the sword in the hand of the angel of 
death. We produce for them so they can sell it back to us at high prices. Families 
and relationships die because of the lack of money to fulfill their basic needs. 
People are busy nowadays more than ever just to maintain a normal life, leaving 
no time for unification with God and Torah studies. It’s all about work, a little 
sleep and works again. 
This aspect of death will stay with us and will even get worse until Mashiach 
comes to burn the ‘Golden Calf’ and bring about the Third Holy Temple. Only 
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then the Light will shine in the world forever. I pray for you and everyone to be 
worthy of living or resurrected at that time. 

ְוָאַמר, .39 ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ַתח  (בראשית   ּפָ
ּבֹא ַאּתָ  ז) ֹנַח  יְתָך ֶאל ַויֹּאֶמר ה' ֶאל  ּבֵ ְוָכל  ה 

ּוְרֵאה,  ּבֹא  ֲאָבל  סּוק,  ַהּפָ ַאְרנּו  ּבֵ ֲהֵרי  ָבה.  ַהּתֵ
ֹמר ֶאת ֹנַח   רּוְך הּוא ִלׁשְ דֹוׁש ּבָ ְוִכי לֹא ָיכֹל ַהּקָ
ָכל  ּבְ ּבּול  ַהּמַ ְהיֶה  יִּ ׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ ֶאָחד  ָמקֹום  ּבְ
תּוב   ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָמקֹום,  אֹותֹו  ּבְ ִיְהיֶה  ְולֹא  ָהעֹוָלם 

ִגְדעֹון ּה,   (שופטים ו) ּבְ זָּה ְלַבּדָ ַוְיִהי חֶֹרב ֶאל ַהּגִ
תּוב   ּכָ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ אֹותֹו  ֹמר  ִלׁשְ אֹו 

הּ  ּלֹא  (יחזקאל כב) ּבָ ׁשֶ ָזַעם,  יֹום  ּבְ ָמּה  ֻגׁשְ לֹא 
ּבּול?   יְֵרדּו ָעֶליָה ֵמי ַהּמַ

  

ְמעֹון ְוָאַמר, .39 י ׁשִ ַתח ַרּבִ ַוּיֹאֶמר ְיָי' ֶאל   (בראשית ז) ּפָ
ָבה. ַהאי ְקָרא אֹוִקיְמָנא,  יְתָך ֶאל ַהּתֵ ה ְוָכל ּבֵ נַֹח ּבֹא ַאּתָ
ִריְך הּוא ְלַנְטָרא  א ּבְ א ֲחֵזי, ְוִכי ָלא ָיִכיל קּוְדׁשָ ֲאָבל ּתָ

ְיֵהא ּדִ ָעְלָמא.  ּבְ ַחד  ֲאָתר  ּבְ ְלנַֹח,  קצ''ז   ֵליּה  (דף 
ָכל ָעְלָמא, ְוָלא ְיהֵ  ע''א) ָמה  ַמּבּול ּבְ ַההּוא ֲאָתר, ּכְ א ּבְ

ְדעֹון, ּגִ ּבְ יב  ְכּתִ ו) ּדִ ה   (שופטים  ַהִגּזָ ֶאל  חֹוֶרב  ַוְיִהי 
יב   ְכּתִ ּדִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּדְ ַאְרָעא  ּבְ ֵליּה  ְלַנְטָרא  אֹו  ּה.  ְלַבּדָ

ּה, ָלא ַנְחּתּו ָעָלּה   (יחזקאל כב) ּבָ יֹום ָזַעם, ּדְ ָמּה ּבְ ׁשְ ָלא ּגֻ
 ִמי טֹוָפָנא.

א .40 ִמי  ֶאּלָ ָלעֹוָלם,  ָיַרד  ִחית  ׁשְ ַהּמַ ׁשֶ יָון  ּכֵ  ,
ָגלּוי   ּבְ ְלָפָניו  ְוִנְמָצא  ֵאינֹו סֹוֵגר ֶאת ַעְצמֹו   - ׁשֶ

ִין   ִמּנַ ַעְצמֹו.  ֶאת  ָהַרג  הּוא  ׁשֶ ַנְפׁשֹו,  ּבְ ִמְתַחיֵּב 
תּוב ּכָ ֵלט ַעל  (בראשית יט) ָלנּו? ִמּלֹוט, ׁשֶ ִהּמָ

יט ַאֲחֶריָך. ָמה   ּבִ ָך ַאל ּתַ יט ַנְפׁשֶ ּבִ ַעם ַאל ּתַ ַהּטַ
ֵתפֹו,  ִחית הֹוֵלְך ַאַחר ּכְ ׁשְ ַהּמַ ּום ׁשֶ ַאֲחֶריָך? ִמׁשּ
ָפִנים,   ּבְ ִנים  ּפָ ּבֹו  ּוִמְתּבֹוֵנן  רֹאׁשֹו  ַמֲחִזיר  ְוִאם 

יק לֹו.   ָיכֹול ְלַהזִּ

  

ָלא ָסִגיר  .40 ָלא ָנַחת ְלָעְלָמא, ַמאן ּדְ ְמַחּבְ יָון ּדִ א, ּכֵ ֶאּלָ
ְוִאׁשְ  ְרֵמיּה,  יּה, ּגַ ַנְפׁשֵ ּבְ יב  ִאְתַחּיָ ְלָייא,  ִאְתּגַ ּבְ ַכח ָקֵמיּה  ּתְ

יב, ְכּתִ ְרֵמיּה. ְמָנא ָלן. ִמלֹוט, ּדִ ִאיהּו ָקִטיל ּגַ (בראשית   ּדְ
יט ַאֲחֶריָך. ַמאי ַטֲעָמא ַאל   יט) ּבִ ָך ַאל ּתַ ֵלט ַעל ַנְפׁשֶ ִהּמָ

ְת  ּכַ ַתר  ּבָ ָאִזיל  ָלא  ְמַחּבְ ּדִ ִגין  ּבְ ַאֲחֶריָך.  יט  ּבִ ְוִאי ּתַ ּפֹוי, 
ין, ָיִכיל ְלַנְזָקא  ַאְנּפִ ין ּבְ יּה ַאְנּפִ ל ּבֵ ּכַ יּה, ְוִאְסּתָ ָאֲהָדר ֵריׁשֵ

 ֵליּה.
תּוב, .41 ּכָ ֶזה  ֲעדֹו,  (שם) ְוַעל  ּבַ ה'  ְסּגֹר  ַויִּ

לֹט ָעָליו   ִחית ְולֹא ִיׁשְ ׁשְ ּלֹא ִיְתָרֶאה ִלְפֵני ַהּמַ ׁשֶ
ה   לֹׁשָ ָהיּו ְטמּוִנים, ֵמתּו ׁשְ ֶות. ְוַעד ׁשֶ ַמְלַאְך ַהּמָ
רּוְך   ּבָ ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר  ִעיר.  ּבָ ים  ֲאָנׁשִ ר  ָעׂשָ

ַמלְ  ְדיֹוְקֵניֶכם  ּבִ ל  ּכֵ ִהְסּתַ ּלֹא  ׁשֶ ַאְך  ָהַרֲחָמן 
ֶות.  ַהּמָ

  

ִתיב, .41 א ּכְ ָלא   (בראשית ז) ְוַעל ּדָ ֲעדֹו. ּדְ ַוִיְסגֹור ְיָי' ּבַ
ֶות. ְוַעד  לֹוט ָעֵליּה ַמְלָאְך ַהּמָ ָלא, ְולֹא ִיׁשְ י ְמַחּבְ ִיְתָחֵזי ַקּמֵ
י  ִרּבִ ָאַמר  ָמָתא.  ּבְ ּגּוְבִרין  ֵליָסר  ּתְ ִמיתּו  ְטִמיִרין,  ַהוּו  ּדְ

ִריְך  ְמעֹון, ּבְ ִדּיּוְקַנְייכּו ַמְלָאְך ׁשִ ל ּבְ ּכַ ָלא ִאְסּתָ ַרֲחָמָנא, ּדְ
ֶות.   ַהּמָ

Genesis 7:1 
“ ַהֵּתָבה-ֵּביְת� ֶאל-ַאָּתה ְוָכל-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ְלֹנַח, ּבֹא ” 
“Then the LORD said to Noah, “Go into the ark, you and all your household” 
Rabbi Shimon quotes this verse and says that God could protect Noah anywhere 
he wanted and bring the flood onto the rest of the world. There are evidence in 
the Bible to show that God did things along with this idea. Rabbi Shimon 
explains that because the angel of death was in the world, Noah needed to be 
protected in a closed area so there would be no direct connection with him. For 
that reason, Lot was told not to look back at Sodom and Gomorrah. 
Genesis 19:17 
ַהִּכָּכר: ָהָהָרה -ַּתֲעֹמד ְּבָכל-ִּביט ַאֲחֶרי�, ְוַאלּתַ -ַאל–ַנְפֶׁש�-ַוְיִהי ְכהֹוִציָאם ֹאָתם ַהחּוָצה, ַוּיֹאֶמר ִהָּמֵלט ַעל “

ִּתָּסֶפה-ִהָּמֵלט, ֶּפן ” 
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“When they had brought them outside, one said, “Escape for your life! Do not 
look behind you, and do not stay anywhere in the valley; escape to the 
mountains, or you will be swept away.”” 
Genesis 7:16 
 ”.ַוִּיְסֹּגר ְיהָוה, ַּבֲעדֹו“
“and YHVH shut him in.” 
God closes Noah in the Ark to protect him from the angel of death that was 
roaming the world. 
The eyes are the highest sense in the body. It operates on pure energy. Whatever 
we see translates into electrical current that affects our brain. Negative images 
and situations connect us to their source, which is negative. 
What we see can bring us joy, pleasures and also disgust and sickness. Bringing 
back negative memories also connects us to the original events and the feeling 
we experienced during that time. We should collect in our brain only positive 
experiences. 
I am against watching the news on TV unless there are alive and important 
events. The news focuses mostly on negative situations that are best to avoid. If 
you drive by an accident on the road, keep moving forward without looking. 
Collect positive memories and scan Zohar to gradually erase negative images 
that were engraved in your mind before. 

ִמּקֶֹדם   .42 ּכְ ָלֶהם  ֶהֱחִזיר  ְוגֹו'.  ה  ֹמׁשֶ ַויְַּקֵהל 
מֹו  ּכְ ַהּכֹל  ִחיָּיא,  י  ַרּבִ ָאַמר  ן.  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ה  ַמֲעׂשֵ
ִאם   י  ּכִ ה  ַנֲעׂשָ לֹא  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ה  ּוַמֲעׂשֵ ֵאר.  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ
ּום   ם, ְולֹא ֵמאֹוָתם ֵעֶרב ַרב, ִמׁשּ ָרֵאל ְלַבּדָ ׂשְ ִמיִּ

ָמשְׁ  ַרב  ֵעֶרב  אֹוָתם  ֶות ׁשֶ ַהּמָ ַמְלַאְך  ֶאת  כּו 
ָזַרק  ה,  ֹמׁשֶ ּבֹו  ל  ּכֵ ִהְסּתַ ׁשֶ יָון  ּכֵ ָלעֹוָלם.  ָלֶרֶדת 
ָרֵאל   ַהחּוָצה ֶאת אֹוָתם ֵעֶרב ַרב, ְוִכּנֵס ֶאת ִיׂשְ

ה ְוגֹו'.  תּוב ַויְַּקֵהל ֹמׁשֶ ּכָ ם. ֶזהּו ׁשֶ  ְלַבּדָ

  

לה) .42 ְוגֹו'. (שמות  ה  מֹׁשֶ ְקֵהל  ע''א) ַוּיַ ָאֲהָדר  (קצ''ה 
א   יא, ּכֹּלָ י ִחּיָ ָנא. ָאַמר ִרּבִ ּכְ ַמׁשְ ִמין, עֹוָבָדא ּדְ ַקּדְ ִמּלְ לֹון ּכְ
א   ֶאּלָ ִאְתָעִביד  ָלא  ָנא  ּכְ ַמׁשְ ּדְ ְועֹוָבָדא  ַמר.  ִאּתְ ּדְ ָמה  ּכְ
ִאיּנּון  ִגין ּדְ ְלחֹוַדְייהּו, ְוָלא ֵמִאיּנּון ֵעֶרב ַרב, ּבְ ָרֵאל ּבִ ִמִיׂשְ

יכּו   א ְלָעְלָמא. ֵעֶרב ַרב ַאְמׁשִ ֶות ְלַנְחּתָ ֵליּה ְלַמְלַאְך ַהּמָ
י ְלִאיּנּון ֵעֶרב ַרב, ְלַבר,  ּדֵ יּה, ַאׁשְ ה ּבֵ ל מֹׁשֶ ּכַ ִאְסּתָ יָון ּדְ ּכֵ
יב   ְכּתִ ּדִ הּוא  ֲהָדא  ְלחֹוַדְייהּו,  ּבִ ָרֵאל  ְלִיׂשְ לֹון  ְוָכִניׁש 

ה ְוגֹו'.  ְקֵהל מֹׁשֶ  ַוּיַ
ַתח, .43 ּפָ ְמעֹון  ׁשִ י  ה ַרּבִ ָעָלה   )(משלי  ִמי 

ָחְפָניו ִמי ָצַרר ַמִים  ַמִים ַויֵַּרד ִמי ָאַסף רּוַח ּבְ ׁשָ
מֹו ּוַמה  ְ ל ַאְפֵסי ָאֶרץ ַמה ׁשּ ְמָלה ִמי ֵהִקים ּכָ ִ ׂשּ ּבַ
ה  ַאְרנּו, ְוַכּמָ סּוק ֶזה ֲהֵרי ּבֵ י ֵתָדע. ּפָ נֹו ּכִ ּבְ ם  ֶ ׁשּ

דֹוׁש בָּ  רּוְך ַעּמּוִדים יֵׁש ּבֹו. ְוַהּכֹל ֶנֱאַמר ַעל ַהּקָ
ם  ֶ ׁשּ ּוַמה  מֹו  ְ ׁשּ ַמה  ְוֶנֱאַמר,  ַהּכֹל.  הּוא  ׁשֶ הּוא, 

י ֵתָדע   נֹו ּכִ מֹו?    -ּבְ ְ רּוְך הּוא. ַמה ׁשּ דֹוׁש ּבָ ֶזה ַהּקָ
תּוב ּכָ ָרֵאל, ׁשֶ נֹו? ִיׂשְ ם ּבְ ֶ (שמות   יהו''ה. ּוַמה ׁשּ

ָעָלה   ד) ִמי  ַאְרנּו.  ּבֵ ַוֲהֵרי  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְבכִֹרי  ִני  ּבְ
ֲהֵר  ַמִים,  תּובׁשָ ּכָ ׁשֶ ה,  ֹמׁשֶ ֶזה  ְרׁשּוהּו,  ּפֵ (שם   י 

ה ָאַמר ֲעֵלה ֶאת ה'. כד)  ְוֶאל ֹמׁשֶ

  

ַתח, .43 ְמעֹון ּפָ י ׁשִ ַמִים ַוּיֵַרד ִמי  (משלי ל) ִרּבִ ִמי ָעָלה ׁשָ
ל   ּכָ ֵהִקים  ִמי  ְמָלה  ִ ׂשּ ּבַ ַמִים  ָצַרר  ִמי  ָחְפָניו  ּבְ רּוַח  ָאַסף 

 ֶ מֹו ּוַמה ׁשּ ְ י ֵתַדע. ַהאי ְקָרא ַאְפֵסי ָאֶרץ ַמה ׁשּ נֹו ּכִ ּבְ ם 
א   קּוְדׁשָ א ּבְ יּה. ְוכֹּלָ ה ַסְמִכין ִאית ּבֵ ָהא אֹוִקיְמָנא, ְוַכּמָ

א.  ִאיהּו ּכֹּלָ ַמר, ּדְ ִריְך הּוא ִאּתְ ַמר, ָמה  (ע''ט ע''א) ּבְ ְוִאּתְ
ִריְך הּוא. ָמה   א ּבְ א קּוְדׁשָ ַדע, ּדָ י ּתֵ נֹו ּכִ ם ּבְ מֹו ּוַמה ׁשֵ ׁשְ

יְ  מֹו  יב,ׁשְ ְכּתִ ּדִ ָרֵאל  ִיׂשְ נֹו,  ּבְ ם  ׁשֵ ּוַמה  ''ד.  (שמות   דֹוָ
ַמִים.  ד) ׁשָ ָעָלה  ִמי  אֹוִקיְמָנא.  ְוָהא  ָרֵאל,  ִיׂשְ כִֹרי  ּבְ ִני  ּבְ

יב, ְכּתִ ה, ּדִ א מֹׁשֶ ה   (שמות כד) ָהא אּוְקמּוָה, ּדָ ְוֶאל מֹׁשֶ
 ָאַמר ֲעֵלּה ֶאל ְיָי'.
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In the portion of Terumah, we read that Moses asked from ‘everyman’ to raise a 
donation for the building of the tabernacle. 
Exodus 25:2 
“ ְּתרּוָמִתי-ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו, ִּתְקחּו ֶאת-ִלי ְּתרּוָמה: ֵמֵאת ָּכל-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְוִיְקחּו-ַּדֵּבר ֶאל .” 
“Tell the sons of Israel to raise a contribution for Me; from every man whose 
heart moves him you shall raise My contribution.“ 
The Erev Rav made the sin of the Golden Calf that drew the angel of death to 
come to the world. When Moses saw that, he separated the Erev Rav and 
gathered only the Israelites, asking them to support the building of the Holy 
Tabernacle. 
Exodus 35:5 
“ ִצָּוה ְיהָוה ֵלאֹמר-ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר: ֶזה ַהָּדָבר, ֲאֶׁשר-ֲעַדת ְּבֵני-ָּכל-ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה, ֶאל .” 
“ ֶאָה ֵאת ְּתרּוַמת ְיהָוה: ָזָהב ָוֶכֶסף, ּוְנֹחֶׁשתְקחּו ֵמִאְּתֶכם ְּתרּוָמה, ַליהוָה, ֹּכל ְנִדיב ִלּבֹו, ְיִבי ” 
“Moses spoke to all the congregation of the sons of Israel, saying, “This is the 
thing which the LORD has commanded, saying,” 
“’Take from among you a contribution to YHVH; whoever is of a willing heart, let 
him bring it as YHVH’S contribution: gold, silver, and bronze,” 
After the sin of the Golden Calf, Moses pleaded to God to save the Israelites and 
in Vayakhel he repeated the description of the Tabernacle because it he was 
addressing on the congregation of Israel. 
In Ki Tisa, before the sin, the instruction of the Tabernacle followed by the 
instruction about sanctifying the Shabbat that makes us holy (Exodus 31:13). 
In Vayakhel Moses gathered the people and started by telling them about the 
importance of Shabbat before asking them to donate for the building of the 
Tabernacle. 
Commentaries explain that the first tabernacle was a gift from God giving the 
Israelite closer connection to him. The second one was given with mercy because 
of Moses’s plea. To benefit from the second tabernacle we need to work six days. 
This work represents the process of spiritual connection from Yessod to Chessed 
and draws the light of Binah to the seventh, which is Malchut and the aspect of 
Shabbat. Our lives are a continuous process of work to earn the light of ‘rest’, 
Shabbat. 
Rabbi Shimon was called ‘Shabbat’ because he was continuously connected to 
Binah. It’s a state of complete affinity with the Light that gave him complete 
control over the heaven (angels, life force) and earth (corporeal existence). 
Many times we receive gifts that we don’t appreciate immediately and later we 
need to work hard to earn it. To see the gifts in our lives we should have a 
stronger connection to Shabbat. It’s not only the seventh day of the week and 
the opportunity to connect to the Torah. The Zohar is also the aspect of Shabbat 
that reveals the light of the Torah each time we study it. 
We are all blessed for having the Zohar in our lives and easy access online to 
‘work’ six days and study Zohar to earn the ‘Shabbat’. Appreciate the gifts of 
Zohar studies to earn its light. Allocate regular times every day to study the 
Daily Zohar and or any other Zohar sources that teach the Torah from the 
Zohar. It would be better to have even a regular spot that would serve like a 
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mini ‘tabernacle’ for your individual studies and connection. It could be 10 
minutes or more as your time allowed but a daily ‘work’ is very important and 
beneficial. 

ַמִים   .44 ׁשָ ָעָלה  ִמי  ַאֵחר  ָבר  ֵאִליָּהּו,   -ּדָ ֶזה 
תּוב ּבוֹ  ּכָ ֳסָעָרה  ב ב)-(מלכים  ׁשֶ ַויַַּעל ֵאִליָּהּו ּבַ

ָמִים. ְוִכי אֵ  ָ ַמִים, ַהׁשּ ָ יְך ָיכֹל ֵאִליָּהּו ַלֲעלֹות ַלׁשּ
ֲאִפּלּו   ִלְסּבֹל  ְיכֹוִלים  לֹא  ַמִים  ָ ַהׁשּ ל  ּכָ ַוֲהֵרי 
ה   ְוַאּתָ ַהזֶּה,  ָהעֹוָלם  ִמּגּוף  ל  ַחְרּדַ ל  ׁשֶ ְרִעין  ּגַ

ָמִים? ָ ֳסָעָרה ַהׁשּ  אֹוֵמר ַויַַּעל ֵאִליָּהּו ּבַ

  

ֵאלִ  .44 א  ּדָ ַמִים,  ׁשָ ָעָלה  ִמי  ַאֵחר  ָבר  יב  ּדָ ְכּתִ ּדִ הּו,  ּיָ
יהּ  ָמִים. ְוִכי ֵהיְך   (מלכים ב ב) ּבֵ ָ ָעָרה ַהׁשּ ּסֳ הּו ּבַ ַעל ֵאִלּיָ ַוּיַ

ָלא   ַמִים,  ׁשָ הּו  ּלְ ּכֻ ְוָהא  ַמִים.  ָ ַלׁשּ ָקא  ְלַסּלְ הּו  ֵאִלּיָ ָיִכיל 
ַהאי   ּדְ ִמּגּוָפא  ל  ַחְרּדַ ּכְ ְרִעיָנא  ּגַ ֲאִפיּלּו  ל,  ְלִמְסּבַ ַיְכִלין 

ָמִים. ָעְלָמא, ְוַאּתְ  ָ ָעָרה ַהׁשּ ּסֳ הּו ּבַ ַעל ֵאִלּיָ   ַאָמְרּת ַוּיַ
ּנֱֶאַמר  .45 ׁשֶ מֹו  ּכְ א  יט) ֶאּלָ ה'  (שמות  ַויֵֶּרד 

תֹוְך   (שם כב) ַעל ַהר ִסיַני. ְוָכתּוב ה ּבְ ַויָֹּבא ֹמׁשֶ
הּוא   רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְוִכי  ָהָהר.  ֶאל  ַויַַּעל  ֶהָעָנן 

ַהר ִסיַני, ְוָכתוּ  ָהָיה ּבְ ֵאׁש  ׁשֶ בֹוד ה' ּכְ ב ּוַמְרֵאה ּכְ
ַלֲעלֹות   ה  ֹמׁשֶ ָיכֹל  ֵאיְך  ָהָהר,  רֹאׁש  ּבְ ֹאֶכֶלת 
תֹוְך   ּבְ ה  ֹמׁשֶ ַויָֹּבא  ה,  ֹמׁשֶ ּבְ תּוב  ּכָ א  ֶאּלָ ֵאָליו? 
ִמי  ּכְ ֶהָעָנן  ְכַנס ְלתֹוְך  ּנִ ׁשֶ ָהָהר.  ַויַַּעל ֶאל  ֶהָעָנן 

שׁ  ִהְתַלּבֵ ם  ּגַ ְך  ּכָ ְלבּוׁש,  ּבִ ׁש  ְתַלּבֵ ּמִ ָעָנן   ׁשֶ ּבֶ
ְוִנְכַנס ְלתֹוכֹו, ּוֶבָעָנן ִנְקַרב ָלֵאׁש ְוָיכֹל ִלְקַרב.  
ֳסָעָרה  ּבַ ֵאִליָּהּו  ַויַַּעל  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֵאִליָּהּו,  ְך  ּכָ ַאף 
ׁש   ְוִהְתַלּבֵ ֳסָעָרה  אֹוָתּה  ּבְ ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ָמִים,  ָ ַהׁשּ

אֹוָתּה ֳסָעָרה ְוָעָלה ְלַמְעָלה.   ּבְ

  

ַאּתְ ָאַמר, .45 ָמה ּדְ א ּכְ ֶרד ְיָי' ַעל ַהר   (שמות יט) ֶאּלָ ַוּיֵ
ַעל ֶאל  (שמות כד) ִסיַני. ּוְכִתיב תֹוְך ֶהָעָנן ַוּיַ ה ּבְ ַוּיָבֹא מֹׁשֶ

ִסיַני,   ּדְ טּוָרא  ּבְ ֲהָוה  ּדְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ְוִכי  ָהָהר. 
יב כד) ּוְכּתִ א (שמות  ֵאׁש  ּכָ ְיָי'  בֹוד  ּכְ ֹוֶכֶלת  ּוַמְרֶאה 

א   ֶאּלָ יּה.  ְלַגּבֵ ָקא  ְלַסּלְ ה  מֹׁשֶ ָיִכיל  ֵאיְך  ָהָהר,  רֹאׁש  ּבְ
ָהָהר.  ֶאל  ַעל  ַוּיַ ֶהָעָנן  תֹוְך  ּבְ ה  מֹׁשֶ ַוּיָבֹא  ִתיב,  ּכְ ה  מֹׁשֶ ּבְ
ָנֵמי   ָהִכי  א.  ְלבּוׁשָ ּבִ ׁש  ִאְתָלּבַ ּדְ ַמאן  ּכְ ֲעָנָנא,  ּגֹו  ָעאל  ּדְ

ַגוֵּ  ּבְ ְוָעאל  ֲעָנָנא,  ּבַ ׁש  י ִאְתָלּבָ ְלַגּבֵ ִאְתְקִריב  ּוְבֲעָנָנא  יּה. 
ַעל   ַוּיַ יב  ְכּתִ ּדִ הּו,  ֵאִלּיָ ָהִכי  אּוף  ְלִמְקָרב.  ְוָיִכיל  א,  ָ ֶאׁשּ
ְסָעָרה,   ַהִהיא  ּבְ ָעאל  ּדְ ַמִים,  ָ ַהׁשּ ָעָרה  ּסֳ ּבַ הּו  ֵאִלּיָ

א. ַהִהיא ְסָעָרה, ְוָסִליק ְלֵעיּלָ יּה ּבְ ׁש ּבֵ  ְוִאְתָלּבַ
Proverbs 30:4 
“ -ְּׁשמֹו ּוַמה-ָאֶרץ: ַמה-ַאְפֵסי-ַמִים ַּבִּׂשְמָלה ִמי, ֵהִקים ָּכל-רּוַח ְּבָחְפָניו ִמי ָצַרר-ָׁשַמִים ַוֵּיַרד, ִמי ָאַסף-הִמי ָעלָ 

ְּבנֹו, ִּכי ֵתָדע-םּׁשֶ  .” 
“Who has ascended into heaven and descended? Who has gathered the wind in 
His fists? Who has wrapped the waters in His garment? Who has established all 
the ends of the earth? What is His name or His son’s name? Surely you know!” 
The Zohar reveals that the answer to the first question is Moses that was called 
by God (Exodus 24:1) to come to him. 
The answer to the second question is Elijah as we read in 
2 Kings 2:11 
“ ין ְׁשֵניֶהם; ַוַּיַעל, ֵאִלָּיהּו, ַּבְסָעָרה, ַהָּׁשָמִיםֵאׁש ְוסּוֵסי ֵאׁש, ַוַּיְפִרדּו ּבֵ -ַוְיִהי, ֵהָּמה ֹהְלִכים ָהלֹו� ְוַדֵּבר, ְוִהֵּנה ֶרֶכב ” 
“As they were going along and talking, behold, there appeared a chariot of fire 
and horses of fire which separated the two of them. And Elijah went up by a 
whirlwind to heaven.” 
The Zohar asks; how could Elijah go up to heavens when even a tiny mustard 
seed can not exists in the spiritual realm. The explanation is that Elijah was 
first got into a cloud that helped him remove his physical body and his soul 
received a garment of light so he can be among the angels. When he comes back 
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to this world he is ‘dressed’ back with a physical body that allows him to reveal 
himself to people. 
Moses used the same ‘trick’ to go up and meet with God to bring the Torah to 
the world. 
Exodus 24:18 
“ ָהָהר; ַוְיִהי ֹמֶׁשה, ָּבָהר, ַאְרָּבִעים יֹום, ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה-ְּבתֹו� ֶהָעָנן, ַוַּיַעל ֶאלַוָּיבֹא ֹמֶׁשה  ” 
“And Moses entered into the midst of the cloud and he went up to the mountain; 
and Moses was on the mountain forty days and forty nights.” 
If you see a person goes into a cloud and disappears, he’s probably, Elijah and 
or a righteous person who’s making ‘Kefitzat Haderech’, which is a form of 
teleportation. 

ָהִראׁשֹון,   .46 ָאָדם  ל  ׁשֶ ִסְפרֹו  ּבְ ָמָצאנּו  ְוסֹוד 
שֶׁ  ָהעֹוָלם,  ּתֹוְלדֹות  אֹוָתן  ּבְ ָאַמר  רּוַח ׁשֶ ְהיֶה  ּתִ

גּוף   ּבְ ׁש  ְוִתְתַלּבֵ ָלָאֶרץ  ָלעֹוָלם  ֵרד  ּתֵ ׁשֶ ַאַחת 
ֵלל   ָ ְוִיׁשּ ק,  ּלֵ ִיְסּתַ גּוף  ּוְבאֹותֹו  ֵאִליָּהּו,  מֹו  ּוׁשְ
ַאֵחר  אֹור  ל  ׁשֶ ְוגּוף  ֳסָעָרה,  ּבַ ֵאר  ָ ְוִיׁשּ ִמּגּופֹו, 
יֵֵּרד,  ּוְכׁשֶ ְלָאִכים.  ַהּמַ תֹוְך  ּבְ ִלְהיֹות  לֹו  ן  ּמֵ ִיְזּדַ

ָהעֹוָלם, יִ  אֹותֹו  ּבְ ֵאר  ָ ׁשּ יִּ ׁשֶ גּוף  אֹותֹו  ּבְ ׁש  ְתַלּבֵ
ַאֵחר   ּוְבגּוף  ה,  ְלַמּטָ ִיְתָרֶאה  גּוף  ּוְבאֹותֹו 
ַמִים  ל ִמי ָעָלה ׁשָ ִיְתָרֶאה ְלַמְעָלה. ְוֶזהּו סֹוד ׁשֶ
ַמִים רּוחֹו ְוָיַרד   ָ ָעָלה ַלׁשּ ַויֵַּרד. לֹא ָהָיה ָאָדם ׁשֶ

ָר  ּפְ ה,  ְלַמּטָ ְך  ּכָ ָעָלה ַאַחר  הּוא  ׁשֶ ְלֵאִליָּהּו,  ט 
ה.   ְלַמְעָלה ְוָיַרד ְלַמּטָ

  

ָאַמר  .46 ּדְ ַקְדָמָאה,  ָאָדם  ּדְ ִסְפָרא  ּבְ ְחָנא,  ּכַ ַאׁשְ ְוָרָזא 
ּיֵחֹות ְלָעְלָמא  ָעְלָמא, רּוָחא ֲחָדא ְיֵהא ּדְ ִאיּנּון ּתֹוְלדֹות ּדְ ּבְ

הּו ׁשְ  גּוָפא, ְוֵאִלּיָ ׁש ּבְ ַאְרָעא, ְוִיְתַלּבָ ֵמיּה. ּוְבַההּוא ּגּוָפא ּבְ
ְוגּוָפא   ָעָרה.  ּסֳ ּבַ ַאר  ּתְ ְוִיׁשְ ִמגּוֵפיּה,  ִליל  ּתְ ְוִאׁשְ ַלק,  ִיְסּתָ
ַמן ֵליּה, ְלֶמהֵוי ּגֹו ַמְלֲאֵכי. ְוַכד ֵיחּות,   ְנהֹוָרא ַאֲחָרא ִיְזּדָ ּדִ
ָעְלָמא,  ַההּוא  ּבְ ַאר  ּתְ ִיׁשְ ּדְ ּגּוָפא,  ַההּוא  ּבְ ׁש  ִיְתַלּבָ

גּ  ִיְתָחֵזי ּוְבַההּוא  ַאֲחָרא  ּוְבגּוָפא  א,  ְלַתּתָ ִיְתָחֵזי  ּוָפא 
ַרד. ָלא ֲהָוה   ַמִים ַוּיֵ ִמי ָעָלה ׁשָ א. ְוָדא ִאיהּו ָרָזא, ּדְ ְלֵעיּלָ
ְלָבַתר  ְוָנִחית  יֵליּה,  ּדִ רּוָחא  א  ַמּיָ ִלׁשְ ָסִליק  ּדְ ָנׁש  ר  ּבַ

א ְוָנִחי  ִאיהּו ָסִליק ְלֵעיּלָ הּו, ּדְ ר ֵאִלּיָ א, ּבַ א. ְלַתּתָ  ת ְלַתּתָ
ַמִים   .47 ׁשָ ָעָלה  ִמי  ַאֵחר  ָבר  ֵאִליָּהּו.    -ּדָ ֶזה 

ְלתֹוְך   -ַויֵַּרד   ג  ַהּדָ אֹותֹו  הֹוִריד  ׁשֶ יֹוָנה,  ֶזה 
ל   ׁשֶ ִמּכֹחֹו  א  ּבָ יֹוָנה  ַהיָּם.  ְלִעְמֵקי  הֹומֹות  ַהּתְ
ַאל ַנְפׁשֹו  ֵאִליָּהּו. ֵאִליָּהּו ָעָלה, ְויֹוָנה ָיַרד. ֶזה ׁשָ

ְך ִנְקָרא ָלמּות, וְ  ּום ּכָ ַאל ַנְפׁשֹו ָלמּות. ּוִמׁשּ ֶזה ׁשָ
י, ְוָכתּוב ן ֲאִמּתַ ִפיָך   א יז)- (מלכים ּבֶ ּוְדַבר ה' ּבְ

 ֱאֶמת.

  

א  .47 ּדָ ַרד,  ַוּיֵ הּו.  ֵאִלּיָ א  ּדָ ַמִים,  ׁשָ ָעָלה  ִמי  ַאֵחר  ָבר  ּדָ
א. יֹוָנה ֵמֵחיָלא  הֹוֵמי, ְלִעְמֵקי ַיּמָ ָנַחת ֵליּה נּוָנא ּגֹו ּתְ יֹוָנה, ּדְ
ִאיל   א ׁשָ הּו ָסִליק, יֹוָנה ָנִחית, ּדָ הּו ָקא ָאָתא, ֵאִלּיָ ֵאִלּיָ ּדְ

ַנפְ  ִאיל  ׁשָ ְוָדא  ְלֵמיַמת,  יּה  ְך  ַנְפׁשֵ ּכַ ּוְבִגין  ְלֵמיַמת,  יּה  ׁשֵ
ּוְכִתיב,  י.  ֲאִמּתַ ן  ּבֶ יז) ִאְקֵרי  א  ִפיָך  (מלכים  ּבְ ְיָי'  ּוְדַבר 

 ֱאֶמת. 
The Zohar reveals that the prophet Jonah came from the force of Elijah. He 
received from the soul level Nefesh of Elijah. In Jonah’s case he went down into 
the depths of the ocean, not ascended like Elijah. Both of them asked God for 
death. Moses also asked God to remove his name from the Torah, which is also 
the aspect of death. 
Those who serve God have no fear of death and in general, would rather die 
than not be able to fulfill their life’s mission in this world. 
The sages teach us that 
 ,’אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה‘
‘The Light of the Torah won’t manifest unless the person is ready to die for it.’ 

https://dailyzohar.com/


Zohar Vayakhel – unedited- not for publishing 

26 DailyZohar.com  
 

Great kabbalists dedicated their lives to Torah study and to the revelation of its 
secrets. Many of them die young but their teachings are alive among us. For 
them, life was a temporary state of existence. They used every moment to study 
the secrets of the Torah, revealing its light for the world and in their lives. Their 
soul became purified and expanded, giving them the ability to work miracles 
and even resurrect the dead. 
On different levels, each one of us benefits from dedication to the study of Zohar, 
which is the highest level of Torah study that elevates our souls higher and 
higher. 
One of the most elevated prayers is the Shema Israel prayer and the Holy Ari 
and other kabbalists teach us that when we cover our eyes and say the word 
 to meditate on accepting the four ,(’means ‘one’ and pronounced ‘Echad) ’אחד‘
types of death, bridging or fusing the four worlds of Emanation, Creation, 
Formation, and Action into our souls. Similar meditation is made during the 
first blessings of the silent prayers(Amida) in the word ‘באהבה’, ‘with love’. 
The Shema Israel prayer has four paragraphs (YHVH) and 1000 letters. it’s a 
prayer that elevates our souls to a greater affinity with the Light. When we are 
ready to accept all forms of death we nullify the body and ‘release’ the soul from 
its heavy physical garments, allowing a unification of light and vessel. 
What is elevation? 
The elevation is a state of purity, not altitude. God is everything and everywhere. 
Getting closer to the Light is the process of elevation and it can be done by 
removing all of our Klipot that separate us from the Light or in other words, 
keeping us down. Looking up to heavens as God’s place is incorrect. Even if we 
live in an underground basement or in a tent or a cave in the darkest place on 
earth, we can still achieve greater elevation. 
Rabbi Shimon studies in a cave with his son for 12 years. They gave up on 
everything physical and removed the barriers between them and the Light. They 
merited to have the support of Moses and Elijah, giants that were ready to give 
up their lives for the Light. 
Don’t look up the classified for a distant cave or let go of the physical. We are 
not in the time that we can achieve a spiritual state of Moses or rabbi Shimon. 
No need to skip meals and pleasures of this life. Every pleasure we draw in this 
life is a gift of light and we should bless it and appreciate it and at the same 
time, we shouldn’t give it priority overstudy and spiritual elevation. 
https://dailyzohar.com/shema-israel/ 
PDF format 
Shema Israel – MS Word format 
Meditation on ‘Echad’ 
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ַמִים   .48 ָצַרר  ֶאת    -ִמי  ַרר  ּצָ ׁשֶ ֵאִליָּהּו,  ֶזה 
ּוָמָטר   ַטל  ָיְרדּו  ְולֹא  עֹוָלם,  ּבָ ִים  ַהּמַ ְצרֹור 

ְמָלה   ִ ׂשּ ּבַ ַמִים.  ָ ָהָיה  -ִמׁשּ ׁשֶ ֵאִליָּהּו,  (ַמֶּכה  ֶזה 
ִמי  ְּבַאַּדְרּתֹו) ים.  ִנּסִ ַלֲעׂשֹות  ְרּתֹו  ַאּדַ ֵמִביא 

ָחְפָניו   ּבְ רּוַח  ֵאִליָּ   -ָאַסף  ֶהֱחִזיר רּוחֹו ֶזה  ׁשֶ הּו, 
ֵמָעיו. ְלתֹוְך  ָאָדם  ל  ְּכמֹו   ׁשֶ (ָאַסף 

 . ְוָאַסף ַהְּמֹצָרע) ב ה)-(מלכים  ֶׁשֶּנֱאַמר

  

א   .48 ַמּיָ ּדְ ְצרֹוָרא  ִריר  ּצָ ּדְ הּו,  ֵאִלּיָ א  ּדָ ָמִים,  ָצַרר  ִמי 
ְמָלה, ּדָ  ִ ׂשּ א. ּבַ ַמּיָ ׁשְ א ּוִמְטָרא ּדִ ָעְלָמא, ְוָלא ַנְחּתּו ַטּלָ א ּבְ

ֲהָוה ּדְ הּו,  אדרתיה) ֵאִלּיָ מחי  קצ''ז   ַמְייֵתי (נ''א  (דף 
א  ע''ב) ָחְפָניו, ּדָ ין. ִמי ָאַסף רּוַח ּבְ ד ִנּסִ יּה ְלֶמְעּבָ ְרּתֵ ַאּדַ

ֵמעֹוי. ְלגֹו  ָנׁש  ַבר  ּדְ רּוָחא  ַאֲהָדר  ּדְ הּו,  (אסף כמה  ֵאִלּיָ
 . ואסף המצורע) (מלכים ב ה) דאת אמר

ָאֶרץ   .49 ַאְפֵסי  ל  ּכָ ֵהִקים  ֵאִליָּהּו,    -ִמי  ֶזה 
ע  ּבַ ְוִנׁשְ ַמִים  ַרר  ּצָ ׁשֶ ַאַחר  ּלְ ׁשֶ

תֹו  (ַהָּמָטר) ַעל ְתִפּלָ ּבִ ָחַזר  ְך  ּכָ ַאַחר  ַמִים,  ָ ַהׁשּ
ן ָמזֹון ַלּכֹל.   ל ָהעֹוָלם ְוהֹוִריד ָמָטר ְוִנּתַ ְוֵהִקים ּכָ

מֹו   ְ ם בְּ   -ַמה ׁשּ ֶ ֶזה ֵאִליָּהּו.    -נֹו  ֶזה ֵאִליָּהּו. ּוַמה ׁשּ
מֹו   ְ ם   -ַמה ׁשּ ֶ ָעָלה ְלַמְעָלה, ֵאִליָּהּו. ּוַמה ׁשּ ׁשֶ ּכְ

נֹו   ַלֲעׂשֹות   -ּבְ ִליַח  ׁשָ ה  ְוַנֲעׂשָ ה  ְלַמּטָ יַָּרד  ׁשֶ ּכְ
מֹו. ים, ֵאִליָּהּו ׁשְ  ִנּסִ

  

ָצַרר  .49 ְלָבַתר ּדְ הּו, ּדִ א ֵאִלּיָ ל ַאְפֵסי ָאֶרץ. ּדָ ִמי ֵהִקים ּכָ
ְוא ַעלַמִים,  מטרא') ֹוֵמי  ר  (ס''א  ָאֲהּדַ ְלָבַתר  ַמָיא  ׁשְ

ְוִאְתְיִהיב   ִמְטָרא,  ְוָנִחית  ָעְלָמא,  ל  ּכָ ְואֹוִקים  ְצלֹוֵתיּה,  ּבִ
א   נֹו, ּדָ ּבְ ם  ֶ הּו. ּוַמה ׁשּ א ֵאִלּיָ מֹו, ּדָ ְ ׁשּ א. ַמה  ְמזֹוָנא ְלכֹּלָ

ּומַ  הּו.  ֵאִלּיָ א,  ְלֵעיּלָ ָסִליק  ד  ּכַ מֹו,  ְ ׁשּ ַמה  הּו.  ם ֵאִלּיָ ֶ ׁשּ ה 
ין,   ד ִנּסִ ִליָחא ְלֶמְעּבַ א, ְוִאְתָעִביד ׁשְ ד ָנִחית ְלַתּתָ נֹו, ּכַ ּבְ

ֵמיּה.  הּו ׁשְ  ֵאִלּיָ
ַמִים   .50 ׁשָ ָעָלה  ִמי  ַאֵחר  ָבר  דֹוׁש    -ּדָ ַהּקָ ֶזה 

ָבר   ַאְרנּו. ְוסֹוד ַהּדָ ּבֵ מֹו ׁשֶ רּוְך הּוא, ּכְ ִמ''י,   -ּבָ
סֹוד   הּוא  ְוָכאן  ַאְרנּו.  ּבֵ ָבה  ַוֲהֵרי  ְרּכָ ַהּמֶ

ֵהם ְיסֹודֹות   ָעה ִצְדֵדי ָהעֹוָלם ׁשֶ ָהֶעְליֹוָנה, ַאְרּבָ
אֹותֹו  ּבְ לּוִיים  ּתְ ם  ְוֻכּלָ ַהּכֹל,  ל  ׁשֶ ִראׁשֹוִנים 

ֵאר. ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ְקָרא ִמ''י, ּכְ ּנִ  ָמקֹום ֶעְליֹון ׁשֶ

  

ִריְך הּוא,  .50 א ּבְ א קּוְדׁשָ ַמִים, ּדָ ָבר ַאֵחר ִמי ָעָלה ׁשָ ּדָ
ה, ִמ''י, ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ְוָהָכא  כְּ  ִמּלָ אֹוִקיְמָנא. ְוָרָזא ּדְ ָמה ּדְ

ָאה, ִעּלָ ְרִתיָכא  ּדִ ָרָזא  ע''ב) ִאיהּו  ִסְטִרין  (כ''ג  ע  ַאְרּבַ
ְלָיין  ּתַ הּו  ְוֻכּלְ א,  כֹּלָ ּדְ ַקְדָמֵאי  ְיסֹוֵדי  ִאיּנּון  ּדְ ָעְלָמא,  ּדְ

ִאְקֵרי ִמ''י ָאה ּדְ ַההּוא ֲאָתר ִעּלָ ַמר.ּבְ ִאּתְ ָמה ּדְ  , ּכְ
Proverbs 30:4 

“ ְּבנֹו, ִּכי ֵתָדע-ֶּׁשם-ְּׁשמֹו ּוַמה-ָאֶרץ: ַמה-ַאְפֵסי-ַמִים ַּבִּׂשְמָלה ִמי, ֵהִקים ָּכל-רּוַח ְּבָחְפָניו ִמי ָצַרר-ָׁשַמִים ַוֵּיַרד, ִמי ָאַסף-ִמי ָעָלה .” 
“Who has ascended into heaven and descended? Who has gathered the wind in His 
fists? Who has wrapped the waters in His garment? Who has established all the ends 
of the earth? What is His name or His son’s name? Surely you know!” 
The Zohar reveals that this verse is about the power of Elijah. 
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“Who has ascended into heaven and descended? Explained in DZ 2386. “Who has 
gathered the wind in His fists?” refers to the miracle of restoring the life of a child of 
a widow that gave him room and food. (1 Kings 17:17-24) . 
“Who has wrapped the waters” story below. 
“His garment” (2 Kings 2:8), Elijah’s garment (mantle) had special power and he used 
it to divide the water and cross the river on dry land. 
God sent Elijah to rebuke king Ahab and the people because of their idol worship 
that caused a serious drought in the land of Israel. 
Water is life and when the people are disconnected from the Light, the life force 
doesn’t come to the world and the outcome is drought and or any other kind of 
corruption in nature. In the Shema Israel prayer (Deuteronomy 11:14) God warns us 
to follow his system otherwise we’ll experience problems in the material world. This 
is not a punishment. It’s a simple cause and effect. 
King Ahab married Jezebel, the daughter of Sidonia’s king. She brought with her the 
practice of idol worshipping. Jezebel killed God’s prophets except for Elijah and 100 
others that were hidden in caves. This situation angered God (the effect of the cause) 
and Elijah went to King Ahab asking to gather the people and the prophets of idol 
worship. 
One of the troubling issues was that the people were still going to the Holy Temple 
while at the same time worship the ‘Baal’ that was the idol god of Jezebel. That dual 
worship created a situation that the pure Light the people drew in the Holy Temple 
went to the other side when they served the Baal. This was a difficult situation that 
brought negative outcomes to them. We know that Elijah is Pinchas that stopped the 
plague that spread in the camp of Israel because of the corrupted unification of Zimri 
and Cozbi that drained the Light from the Israelites and caused a plague that killed 
24,000 people. (Portion of Balak Numbers 25:6-9). 
Elijah wanted to demonstrate the power of God and he challenged the Baal 
worshippers to bring bull offerings on the altars without setting fire to see whose 
offering will be accepted by God. 
The prophets of the Baal were calling the idol God all morning but nothing happened. 
Elijah made fun of them telling them to scream louder to the Baal, saying “maybe he 
is still sleeping”. They cried loudly but nothing happened. 
In the early afternoon, Elijah asked them to come to him. He made a trench around 
the altar and asked them to pour water on the altar and also fill the trench around 
the altar with water. Normally the water would block the fire from consuming his 
offering. He let them pour water several times to remove doubts from what about to 
happen. 
He called on God and fire came down from heaven, consumed the offering and the 
water around. 
The main lesson is not to follow different spiritual versions, even if they give us 
comfort and pleasures. The true spiritual work is not easy because only through 
efforts we form a proper vessel to receive the Light we earned. 
DO NOT follow any teacher that gives you a ‘modern’ and easy to follow version of 
Kabbalah. Jesus was NOT a kabbalist even if there are some individuals that try to 
push this unbased idea. It may be a smart way to attract Christians to classrooms 
for greater income. A person who was born into a different religion and feels that his 
soul was awakened to Kabbalah, has a good chance to connect his soul to its roots 
in the Torah by opening a new page, following Zohar and Torah laws. This is the 
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aspect of the gathering of Israelites from all corners of the world. We should return 
to the true Torah and merit the third Holy Temple. 
If you are/were Christian studying Kabbalah then it’s okay to keep the moral 
teaching that are based on the Torah but the faith must be in YHVH and the Tree of 
Life system, the pure teaching of Zohar and Kabbalah. All other options are like 
screaming to sleeping idols. 
Please feel free to ask questions. We all need strong and faithful souls to draw greater 
Light to the world. 
  

 

ִלְפֵני   .51 ָרצֹון  ַעת  ׁשְ ָעְמָדה  ׁשֶ ּכְ ּוְרֵאה,  ּבֹא 
ָבה   ְרּכָ ַהּמֶ ְלַיֵחד  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

ַהַּתְחּתֹוָנה) ָהֶעְליֹוָנה ַהּכֹל  (ַּבֶּמְרָּכָבה  ִלְהיֹות 
ֶאָחד, ָאז ָיָצא קֹול ֵמאֹותֹו ָמקֹום ֶעְליֹון ָקדֹוׁש  

אוֹ  ל  ּכָ ֶאת  ְוִכּנֵס  ַמִים,  ׁשָ ְקָרא  ּנִ ים ׁשֶ ְקדֹוׁשִ ָתם 
ים ּוַמֲחנֹות  דֹוִלים ְקדֹוׁשִ ה, ְוָכל אֹוָתם ּגְ ַמּטָ ּלְ ׁשֶ
ֶזהּו  ֶאָחד.  ּכְ ִנים  ְמזֻּמָ ם  ּלָ ּכֻ ִלְהיֹות  ָהֶעְליֹוִנים, 
ַמִים. ֶאת  ל ׁשָ ה, ֶזה סֹוד ׁשֶ ַויְַּקֵהל ֹמׁשֶ תּוב  ּכָ ׁשֶ

ָרֵאל   ִיׂשְ ֵני  ּבְ ל ֲעַדת  ר    - ּכָ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ ה ֵהם  ֵאּלֶ
ים. ַמֲחנוֹ   ת ֶעְליֹוִנים ְקדֹוׁשִ

  

א   .51 קּוְדׁשָ י  ַקּמֵ ְרעּוָתא  ּדִ ֲעָתא  ׁשַ יָמא  ַקּיְ ד  ּכַ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ָאה ִעּלָ ְרִתיָכא  ְלַיֲחָדא  הּוא,  ִריְך  ברתיכא   ּבְ (ס''א 

ֵדין ָקָלא ָנִפיק, ֵמַההּוא ֲאָתר  תתאה') א ַחד. ּכְ ְלֶמהֵוי ּכֹּלָ
מַ  ִאְקֵרי ׁשָ א, ּדְ יׁשָ ָאה ַקּדִ ין  ִעּלָ יׁשִ ין ַקּדִ ל ִאּלֵ ִים, ְוָכִניׁש ּכָ

ִאין,   ִעּלָ ְרָיין  ּוַמׁשִ ין,  יׁשִ ַקּדִ ַרְבְרָבן  ִאיּנּון  ְוָכל  א,  ְלַתּתָ ּדִ
ְקֵהל   ַוּיַ ִדְכִתיב,  הּוא  ֲהָדא  ֲחָדא,  ּכַ ְזִמיִנין  הּו  ּלְ ּכֻ ְלֶמֱהֵוי 

ָרֵאל, אִ  ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ַמִים. ֶאת ּכָ ׁשָ א ָרָזא ּדְ ה, ּדָ ין מֹׁשֶ ּלֵ
ין.  יׁשִ ִאין ַקּדִ ְרָיין ִעּלָ ֵריַסר ַמׁשִ  ִאיּנּון ּתְ

ָבר ְוגֹו',  .52 ַויֹּאֶמר ֲאֵלֶהם. ּוָמה ָאַמר? ֶזה ַהּדָ
ֶכם   ֻכּלְ נּו  ּקְ ִהְתּתַ רּוָמה.  ּתְ ֶכם  ֵמִאּתְ ְקחּו 
א   ּסֵ ַהּכִ בֹוד  ּכְ ֲעֵליֶכם  ְוִלּטֹל  ֲעֵליֶכם  ְלַהֲעלֹות 

דֹוׁש ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה.   ַהּקָ
  

ְקחּו   .52 ְוגֹו',  ָבר  ַהּדָ ֶזה  ָקָאַמר  ּוַמאי  ֲאֵליֶהם.  ַוּיֹאֶמר 
ָעַלְייכּו,  ָקא  ְלַסּלְ כּון,  ּלְ ּכֻ ָקנּו  ִאְתּתָ רּוָמה,  ּתְ ֶכם  ֵמִאּתְ
ָקא   ְלַסּלְ א,  יׁשָ ַקּדִ ֻכְרְסָייא  ּדְ ְיָקָרא  ָעַלְייכּו,  ּוְלֵמיַטל 

א.  ְלֵעיּלָ
אֹוָתם   .53 ִדים,  ִנְכּבָ אֹוָתם  ם  ִמּכֶ ַהְפִרידּו 

רּוָמה,  דֹוִלים ֶעְליֹוִנים ְלַהֲעלֹות ֶאת אֹוָתּה ּתְ ּגְ
ר  ְלִהְתַחּבֵ דֹוׁש,  ַהּקָ א  ּסֵ ַהּכִ סֹוד 

ָאבֹות ִביָרה ֵאיָנּה ְראּוָיה  (ְּבַבְעָלּה) ּבָ ֲהֵרי ַהּגְ , ׁשֶ
תּולֹות  ּבְ אֹוָתן  ּבְ א  ֶאּלָ ְלַבְעָלה  ָלֹבא 

ַעד  ַעְלמוֹ  ּוַמְנִהיגֹות אֹוָתּה,  ּה  ִעּמָ יָֹּבאּו  ׁשֶ ֶתיָה, 
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלַבְעָלּה,  יָעה  ּגִ ּמַ (תהלים   ׁשֶ

ְך  מה) ּכָ ְוָכל  ְוגֹו'.  ֵרעֹוֶתיָה  ַאֲחֶריָה  תּולֹות  ּבְ
ְעָלּה.  ר ִעם ּבַ ֵדי ָלֹבא ְלִהְתַחּבֵ ה? ּכְ  ָלּמָ

  

י .53 ַיּקִ ִאיּנּון  ְייכּו  ִמּנַ ִאין,  ַאְפִריׁשּו  ִעּלָ ַרְבְרִבין  ִאיּנּון  ִרין, 
א,   יׁשָ ַקּדִ ֻכְרְסָייא  ּדְ ָרָזא  רּוָמה,  ּתְ ְלַהִהיא  ָקא  ְלַסּלְ

ֲאָבָהן, ּבַ ָרא  בבעלה) ְלִאְתַחּבְ ָלא   (נ''א  ַמְטרֹוִניָתא  ָהא  ּדְ
ָהא,  ן עּוֶלְמּתָ תּוְלּתָ ִאיּנּון ּבְ א ּבְ ִאְתֲחֵזי ְלֵמיֵתי ְלַבְעָלּה, ֶאּלָ

עִ  ֵייתּון  ָמה  ּדְ ּכְ ְלַבְעָלּה,  ָמַטת  ּדְ ַעד  ָלּה,  ָרן  ּבְ ּוְמּדַ ּה,  ּמָ
ַאּתְ ָאַמר, תּולֹות ַאֲחֶריָה ְרעּוֵתיּה ְוגֹו',  (תהלים מה) ּדְ ּבְ

ַבְעָלּה.  ָרא ּבְ ה, ְלֵמיֵתי ְלִאְתַחּבְ ְך ָלּמָ  ְוָכל ּכַ

After the sin of the Golden Calf, Moses assembled only the Israelites, ignoring 
the Erev Rav. 
When there’s a time of goodwill, like when the people give Terumah to support 
the Holy, God brings the righteous in heavens together with the angels Michael, 
Gabriel, Uriel, Raphael, and all the camps of angels to come together and 
support the process of Terumah. 
Exodus 35:1 
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“ ִצָּוה ְיהָוה, ַלֲעׂשֹת ֹאָתם-ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם: ֵאֶּלה, ַהְּדָבִרים, ֲאֶׁשר–ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ָּכל-ַוַּיְקֵהל ֹמֶׁשה, ֶאת .” 
“Then Moses assembled all the congregation of the sons of Israel, and said to 
them: “These are the things that the LORD has commanded you to do:” 
And then Moses asked them to willingly bring Terumah.” 
The word Terumah תרומה is read as תרום ה, which means ‘Elevate the ה’. The H 
 is the letter that represents Malchut and the lower Shechinah. The act of ה
Terumah creates a process that elevates Malchut with the support of the Sefirot 
of Zeir Anpin that is the aspect of escorting the bride to unite with her husband. 
Malchut elevates to the levels of Binah and Chokmah. 
The patriarchs connect us to the three columns and the angels that welcome 
the Shechinah above. 
Giving to different charities is a very good act of kindness but in the absence of 
the Holy Temple, the highest level of giving is to those who spread Light in the 
world. The Light manifests in everything that is good, including all kinds of 
support to poor people and anyone in need. Money is a sharable form of energy. 
The ability to earn it is a gift from God and it’s a sin to waste it. We should be 
wise and always remember that when we give to a proper channel of Light, we 
reveal great Light in our lives. It’s manifested in what is good for us.  

ִלּבֹו   .54 ְנִדיב  ָעה    -ּכֹל  ַאְרּבָ אֹוָתם  ֵאּלּו 
ֶעְליֹונִ  אֹוָתם  ַמֲחנֹות  ל  ּכָ לּוִלים  ּכְ ְכָלָלם  ּבִ ׁשֶ ים 

ָאבֹות  ּבָ יֹּוְצִאים  ׁשֶ ֵהם  ה  ְוֵאּלֶ ֲחנֹות,  ַהּמַ ָאר  ׁשְ
ֲארּוָה,  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְנִדיִבים,  ְקָרִאים  ּנִ ׁשֶ ָהֶעְליֹוִנים 

תּוב ּכָ כא) ׁשֶ ֵאּלּו   (במדבר  ָהָעם,  ְנִדיֵבי  רּוָה  ּכָ
 ָהָאבֹות.

  

ְרָיין ּכֹל ְנִדיב ִלבּ  (שמות לה) .54 ע ַמׁשִ ין ִאיּנּון ַאְרּבַ ֹו, ִאּלֵ
ְרָיין,   ַאר ַמׁשִ ל ִאיּנּון ׁשְ ִליָלן, ּכָ ְלהֹון ּכְ ִבְכָלָלא ּדִ ִאין, ּדְ ִעּלָ
יִבים.   ְנּדִ ִאְקרּון  ּדְ ִאין,  ִעּלָ ֲאָבָהן  ּבַ ַנְפָקן  ּדְ ִאיּנּון  ין  ְוִאּלֵ

ָמה ע''ב) ּכְ ק''נ  ע''א,  כ''ד  ע''ב,  י''ט  אּוְקמּוהָ  (ויקרא  , ּדְ
יב, ְכּתִ ין ֲאָבָהן. (במדבר כא) ּדִ רּוָה ְנִדיֵבי ָהָעם, ִאּלֵ  ּכָ

א ְיִביֶאָה,   .55 ְיִביֶאָה, לֹא ָכתּוב ְיִביאּוָה, ֶאּלָ
א   ֶאָחד. ְוֵכן לֹא ָכתּוב ָיִביא, ֶאּלָ ְלַיֵחד ַהּכֹל ּכְ
מֹו   ּכְ ָכבֹוד  ּבְ ְלַבְעָלּה  ְלַהֲעלֹוָתּה  ְיִביֶאָה, 

ר  ּתְ ֵאת  ִריְך.  ּצָ ה'  ׁשֶ ל    -ּוַמת  ּכָ ְלַרּבֹות  ֶאת, 
ר   ְלַחּבֵ ָהֲאֵחִרים,  ָהֶעְליֹוִנים  ֲחנֹות  ַהּמַ אֹוָתם 
ְכָלל ֶאָחד. ָזָהב.   ר ּבִ ֵנים ָעׂשָ ֶאָחד, ְוֵהם ׁשְ ַהּכֹל ּכְ
ִני.   ָמן. ְותֹוַלַעת ׁשָ ֵכֶלת. ְוַאְרּגָ ת. ּתְ ָוֶכֶסף. ּוְנחֹׁשֶ

ִמים. ְמָאּדָ ֵאיִלם  ְועֹרֹת  ים.  ְוִעזִּ ׁש  ְועֹרֹת   ְוׁשֵ
ִמים  ּוְבׂשָ אֹור.  ַלּמָ ֶמן  ְוׁשֶ ים.  ּטִ ׁשִ ַוֲעֵצי  ים.  ָחׁשִ ּתְ
ֵהם   ֵאּלּו  ים.  ּמִ ַהּסַ ְוִלְקטֶֹרת  ָחה.  ׁשְ ַהּמִ ֶמן  ְלׁשֶ
לּוִלים  ּכְ ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ֶעְליֹוִנים,  ַמֲחנֹות  ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ
ַחיֹּות  ְקְראּו  ּנִ ׁשֶ ָעה  ַאְרּבָ ל  ׁשֶ ְכָלל  ּבִ ֶאָחד  ּכְ

ֵאר. ַהּקֶֹדׁש, כְּ  ְתּבָ ּנִ  מֹו ׁשֶ

  

ְלַיֲחָדא   .55 ְיִביֶאָה,  א  ֶאּלָ ִתיב,  ּכְ ָלא  ְיִביאּוָה  ְיִביֶאָה, 
ָקא   א ְיִביֶאָה, ְלַסּלְ ִתיב, ֶאּלָ ֲחָדא. ְוֵכן ָיִביא ָלא ּכְ א ּכַ ּכֹּלָ
רּוַמת   ִאְצְטִריְך. ֵאת ּתְ ָמה ּדְ יָקָרא, ּכְ ְעָלּה ּבִ י ּבַ ָלּה ְלַגּבֵ

אָ  ְלַאְסּגָ ֶאת  ַאֲחָרִנין,  ְיָי',  ִאין  ִעּלָ ְרָיין  ַמׁשִ ִאיּנּון  ל  ּכָ ה, 
ֲחָדא.   ְכָלָלא  ּבִ ֵריַסר  ּתְ ְוִאיּנּון  ֲחָדא,  ּכַ א  ּכֹּלָ ָרא  ְלִאְתַחּבְ
ׁש   ִני. ְוׁשֵ ָמן. ְותֹוַלַעת ׁשָ ֵכֶלת. ְוַאְרּגָ ת. ּתְ ָזָהב. ָוֶכֶסף. ּוְנחֹוׁשֶ

חָ  ּתְ ְועֹרֹת  ִמים.  ְמָאּדָ ֵאִלים  ְועֹרֹת  ים.  ַוֲעֵצי  ְוִעּזִ ים.  ׁשִ
ָחה. ְוִלְקטֶֹרת   ׁשְ ֶמן ַהּמִ ִמים ְלׁשֶ אֹור. ּוְבׂשָ ֶמן ַלּמָ ים. ְוׁשֶ ּטִ ׁשִ
הּו   ּלְ ְכִליָלן ּכֻ ִאין, ּדִ ְרָיין ִעּלָ ֵריַסר ַמׁשִ ין ִאיּנּון ּתְ ים. ִאּלֵ ּמִ ַהּסַ
ָמה   ּכְ ַהּקֶֹדׁש  ַחיֹות  ִאְקרּון  ּדְ ע  ַאְרּבַ ּדְ ְכָלָלא  ּבִ ֲחָדא  ּכַ

ַמר.  ִאּתְ  ּדְ
Exodus 35:6 
 ”ְקחּו ֵמִאְּתֶכם ְּתרּוָמה, ַליהוָה, ֹּכל ְנִדיב ִלּבֹו, ְיִביֶאָה ֵאת ְּתרּוַמת ְיהָוה: ָזָהב ָוֶכֶסף, ּוְנֹחֶׁשת“
“Take from among you a contribution to YHVH; whoever is of a willing heart, let 
him bring her, as YHVH’S contribution: gold, silver, and bronze,” 
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“Whoever is of a willing heart” is the aspect of the four Holy living creatures of 
the Holy Throne. They have four camps of angels that control the three columns. 
Gold, Silver, and Copper represent the three-column that connects Malchut to 
the upper levels. 
Right is Chokmah, Chessed, Netzach (חחן), Left is Binah, Gevurah, Hod (בגה) 
and the center is Da’at, Tiferet, Yessod. 
The Zohar points out that the word “ ְָיִביֶאה”,” bring her” is in the singular even 
though Moses address the congregation. That form implies elevating the 
Shechina from the level of Malchut to the upper sefirot for unification with her 
husband, the King. 
When you make donations meditate that on the spiritual level you make 
unification of Malchut and Binah to reveal greater Light in the world. As a 
channel of giving you reveal this Light also in your life. 
I recommend making donations every week because every week is a vessel and 
the Light is received on Shabbat. If the vessel includes in it the aspect of giving 
then the Light of Shabbat will manifest much better. Whatever amount you give 
monthly, just break it to four times and it will be much better for you on the 
spiritual and material level. You may alternate/rotate your giving among those 
who help with your spiritual studies and progress. 

דֹוׁש ְלַהֲעלֹותֹו   .56 א ַהּקָ ּסֵ ה עֹוִלים ַלּכִ ְוָכל ֵאּלֶ
ֵדי לִ  ְעָלּה ּכְ ר ִעם ּבַ ְהיֹות ַהּכֹל  ְלַמְעָלה ְלִהְתַחּבֵ

ְוָאז  ֶעְליֹון.  ָכבֹוד  ּבְ ּה  ִעּמָ ֵצא  ּמָ יִּ ׁשֶ ּוְכֵדי  ֶאָחד, 
דֹוׁש,   ַהּקָ א  ּסֵ ַהּכִ ַעל  ָהֶעְליֹון  ֶלְך  ַהּמֶ ב  יֹוׁשֵ
ְעָלּה ִלְהיֹות ַהּכֹל ֶאָחד,   ה ִעם ּבַ ָ ֶרת ִאׁשּ ּוִמְתַחּבֶ

ְמַחת ַהּכֹל.   ְוָאז ִהיא ׂשִ

  

ִקין לְ  .56 ין ַסּלְ הּו ִאּלֵ א, ְלָאֲעָלא ָלּה  ְוֻכּלְ יׁשָ ֻכְרְסָייא ַקּדִ
ִגין  א ַחד, ּבְ ִגין ְלֶמֱהֵוי ּכֹּלָ ַבְעָלּה, ּבְ ָרא ּבְ א, ְלִאְתַחּבְ ְלֵעיּלָ
ָאה  א ִעּלָ ֵדין ָיִתיב ַמְלּכָ ָאה. ּכְ יָקָרא ִעּלָ ּה ּבִ ַכח ִעּמָ ּתְ ִיׁשְ ּדְ

ַבְעָלהּ  ָתא ּבְ ָרא ִאּתְ א, ְוִאְתַחּבְ יׁשָ יא ַקּדִ , ְלֶמהֵוי  ַעל ּכּוְרְסּיָ
א.  כֹּלָ א ַחד. ּוְכֵדין, ִאיהּו ֶחְדָווָתא ּדְ  ּכֹּלָ

Those who bring the Terumah, donations for the building of the Holy 
Tabernacle, elevate the Shechina in Malchut to connect with her ‘husband’, Zeir 
Anpin. With this unification, the supreme King sits on his Holy Throne and 
brings joy to all. 

ָזָהב   .57 ִלְמנֹות  ַמְתִחיל  אן  ּכָ ּוְרֵאה,  ּבֹא 
ּבֹון  ַהֶחׁשְ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֶסף,  ּכֶ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִראׁשֹוָנה,  ּבָ
ּבֹון   ֵמֶחׁשְ ִלְמנֹות  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ה.  ַמּטָ ִמּלְ ַהזֶּה 
ִמיִָּמין   ִלְמנֹות  ַמְתִחיל  ָהֶעְליֹוָנה,  ָבה  ְרּכָ ַהּמֶ

 ְ ִמׂשּ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִראׁשֹוָנה,  ָלנּו? ּבָ ִין  ִמּנַ מֹאל. 
תּוב ּכָ ב) ׁשֶ ֶסף   (חגי  ּכֶ ַהזָָּהב.  ְוִלי  ֶסף  ַהּכֶ ִלי 

ה   ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ָבה  ְרּכָ ּוַבּמֶ ַהזָָּהב.  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ
תּוב  ּכָ ׁשֶ ִמיִָּמין,  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֹמאל  ְ ִמׂשּ ַמְתִחיִלים 

כָּ  ְוַאַחר  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ָזָהב  ת.  ּוְנחֹׁשֶ ָוֶכֶסף  ְך ָזָהב 
ֶסף.   ּכֶ

  

ַקְדִמיָתא, ְוֶכֶסף   .57 אֵרי ְלִמְמֵני ָזָהב ּבְ א ֲחֵזי, ָהָכא ׁשָ ּתָ
ד ָאֵתי ְלִמְמֵני  א. ֲאָבל ּכַ ּתָ ּבָֹנא ִמּתַ ַהאי ֶחׁשְ ִגין ּדְ ְלָבַתר, ּבְ
ִמיִמיָנא  ְלִמְמִני  אֵרי  ׁשָ א,  ְלֵעיּלָ ּדִ ְרִתיָכא  ּדִ ָנא  ּבָ ֵמחּוׁשְ

ִמן ּוְלָבַתר  ַקְדִמיָתא,  יב,  ּבְ ְכּתִ ּדִ ְמָנָלן.  ָמאָלא.  (חגי  ׂשְ
ָהב.  ב) ַקְדִמיָתא, ּוְלָבַתר ַהּזָ ֶסף ּבְ ָהב. ּכֶ ֶסף ְוִלי ַהּזָ ִלי ַהּכֶ

ִמיִמיָנא,  ּוְלָבַתר  ָמאָלא  ְ ִמׂשּ ארּו  ׁשָ א,  ְלַתּתָ ּדִ ּוִבְרִתיָכא 
ּוְלָבַתר  ַקְדִמיָתא,  ּבְ ָזָהב  ת.  ּוְנחֹׁשֶ ָוֶכֶסף  ָזָהב  יב  ְכּתִ ּדִ

ֶסף.   ּכֶ
Haggai 2:8 
 ”.ִלי ַהֶּכֶסף ְוִלי ַהָּזָהב ְנֻאם ְיהָוה ְצָבאֹות“
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“The silver is mine, and the gold is mine, said YHVH of hosts” 
When the donations collected on the lower level of Malchut the count starts with 
gold that is the left column, going from lower to high. From the view of the Holy 
Throne, it starts from Silver that is the aspect of Chessed and then, Gold, 
Gevurah. 
Lesson: 
The giving of our ‘gold’ is hard and it has the aspect of Left, Gevurah that we 
break before giving. Whatever we give is received as Chassadim and that is how 
we are rewarded. 

ֵלב.  .58 ְנִדיב  ִנְקָראֹות  בֹות  ֶמְרּכָ אֹוָתן  ְוָכל 
בֹות. ֵלב, ַמה    -ּכֹל   ְרּכָ ָאר ַהּמֶ ל ׁשְ ִלְכלֹל ֶאת ּכָ

תּוב ְוטֹוב ֵלב   (משלי טו) זֶּה ֵלב? ַהְינּו סֹוד ַהּכָ
ל ַהּכֹ ב ׁשֶ ִמיד. ְוֶזהּו ַהּלֵ ה ּתָ ּתֶ א ִמׁשְ ּסֵ ל, ְוֶזהּו ַהּכִ

ֵלב,   ְנִדיב  ּכֹל  ֵלב.  ִנְקָרִאים  ֶזה  ְוַעל  דֹוׁש,  ַהּקָ
ָלל   לּו ַהּכְ ֲחנֹות ַהּלָ ַעת ַהּמַ ַאְרּבַ ַאְרנּו, ׁשֶ ּבֵ מֹו ׁשֶ ּכְ
ֵלב.   ְנִדיב  ֶאָחד,  סֹוד  ּבְ ִנְקָרִאים  ם  ּלָ ּכֻ ל  ׁשֶ

ה'   רּוַמת  ּום   -ּתְ ּוִמׁשּ דֹוׁש.  ַהּקָ א  ּסֵ ַהּכִ ֶזה 
ֵהִרימוּ  אֹוָתּה ׁשֶ ּוַמֲעִלים  ְלַמְעָלה  אֹוָתּה   

רּוַמת ה'.  ְלַמְעָלה, ִנְקֵראת ּתְ

  

ְלַאְכְלָלא   .58 ּכֹל:  ֵלב.  ְנִדיב  ִאְקרּון  ְרִתיִכין  ִאיּנּון  ְוָכל 
ָרָזא  ַהְיינּו  ֵלב.  ַמאי  ֵלב.  ְרִתיִכין.  ַאר  ׁשְ ל  ּכָ

יב, ְכּתִ ִמיד. ְוָדא אִ  (משלי טו) ּדִ ה ּתָ ּתֶ יהּו ְוטֹוב ֵלב ִמׁשְ
א ִאְקרּון א. ְוַעל ּדָ יׁשָ ְרְסָייא ַקּדִ א, ְוָדא ּכֻ כֹּלָ א ּדְ (דף   ִלּבָ

ע   קצ''ח ע''א) ַאְרּבַ אֹוִקיְמָנא, ּדְ ָמה ּדְ ֵלב. ּכֹל ְנִדיב ֵלב, ּכְ
ְנִדיב   ֲחָדא,  ָרָזא  ּבְ ִאְקרּון  הּו  ֻכּלְ ּדְ ָלָלא  ּכְ ין,  ִאּלֵ ְרָיין  ַמׁשִ

ְרְסיָ  א ּכֻ רּוַמת ְיָי', ּדָ ָאִרימּו ָלּה  ֵלב. ּתְ א. ּוְבִגין ּדְ יׁשָ יא ַקּדִ
רּוַמת ְיָי'.  א, ִאְקֵרי ּתְ ִקין ָלּה ְלֵעיּלָ א, ְוַסּלְ  ְלֵעיּלָ

Exodus 35:5 
 ”ְקחּו ֵמִאְּתֶכם ְּתרּוָמה ַליהָוה ֹּכל ְנִדיב ִלּבֹו ְיִביֶאָה ֵאת ְּתרּוַמת ְיהָוה ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנֹחֶׁשת“
“Take from among you a contribution to YHVH. Whoever is of a generous heart, 
let him bring YHVH’s contribution: gold, silver, and bronze;” 
The Zohar explains “Whoever is of a generous heart” as chariots for Zeir Anpin. 
The contributions from below opened channels to Zeir Anpin and the Holy 
Throne. Each of the four sides includes three to make 12, which is a complete 
connection to Zeir Anpin. It is called ‘YHVH’s contribution’ because the 
contributions elevate the connection to the Holy Throne. 

ַהַחיֹּות  .59 סֹוד  ְיֶחְזֵקאל  ָרָאה  ׁשֶ ּכְ ֶזה,  ְוַעל 
ּום   עֹולֹות, ִמׁשּ ָהיּו עֹולֹות, לֹא ָרָאה ַמה זֶּה ׁשֶ ׁשֶ
ֵסֶתר ּוִבְטִמירּות   ֶלְך ָהֶעְליֹון ּבְ ִהיא עֹוָלה ַלּמֶ ׁשֶ

ָכבֹוד ֶעְליֹון.   ּבְ
  

ֲהוֹו ַסלְּ  .59 ַחּיֹות, ּדַ ד ָחָמא ְיֶחְזֵקאל ָרָזא ּדְ א, ּכַ ִקין, ְוַעל ּדָ
א   י ַמְלּכָ ָקא ְלַגּבֵ ִאיִהי ַסּלְ ִגין ּדְ ִקין, ּבְ ַסּלְ ָלא ָחָמא ַמהּו ּדְ

ָאה. יָקָרא ִעּלָ ְטִמיָרא ּבִ ְגִניזּו ּבִ ָאה ּבִ  ִעּלָ
The prophet Ezekiel saw the Living Creatures of the Holy Throne, elevating for 
unification in the upper levels. He didn’t see Malchut carried by them because 
Malchut was concealed for the honor of the supernal King. 

ֶכם   .60 ּבָ ֵלב  ֲחַכם  ים    -ְוָכל  ִ ׁשּ ׁשִ ֵהם  ה  ֵאּלֶ
הּוא  ּוֵמֶהם  ָהעֹוָלם,  ֶאת  ִקים  ׁשְ ּמַ ׁשֶ ְמקֹורֹות 

יָֹּבאּו לָ  א ׁשֶ ה ָיֹבאּו? ֶאּלָ ֶקה. ָיֹבאּו, ָלּמָ ַקַחת  ֻמׁשְ
ַמה  ְוַיֲעׂשּו,  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָיֹבאּו  ים.  ַהַחיִּ ְנֵזי  ּגִ ֵמִעם 

  
לה) .60 ין   (שמות  ּתִ ׁשִ ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ ָבֶכם,  ֵלב  ָחָכם  ְוָכל 

הֹון ִאְתׁשָ  ְקָייא ָעְלָמא, ּוִמּנְ ַאׁשְ ֵקי. ָיבֹאּו, ֲאַמאי  ְמקֹוִרין, ּדְ
ָיבֹאּו,  ין.  ַחּיִ ּדְ ָנָזא  ּגְ ֵמִעם  ְלִמְנַקט  ֵייתּון  ּדְ א  ֶאּלָ ָיבֹאּו. 
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ֶאת   ֵלָהנֹות  אֹוָתם  ה  ִצּוָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶ ׁשּ
 ָהעֹוָלם. 

לֹון  ִקיד  ּפָ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ָמה  ֲעׂשּו  ַוּיַ ּוְלָבַתר 
 ְלַאֲהָנָאה ָעְלָמא.

Exodus 35:10 
“ ִצָּוה ְיהָוה ֲאֶׁשר-ֵלב, ָּבֶכם, ָיֹבאּו ְויֲַעׂשּו, ֵאת ָּכל-ֲחַכם-ְוָכל ” 
“’Let every wise man among you come, and make all that YHVH has 
commanded:” 
‘Every wise man’ is the aspect of the six sefirot of Zeir Anpin, Chessed, Gevurah, 
Tiferet, Netzach, Hod and Yessod. Each has 10 Sefirot and together they make 
60 sources that nourish the world, Malchut. 
‘Come and make’ is the invitation to receive from the treasure of Life, which is 
Binah. 

ְיהּוָדה  .61 י  ַרּבִ ַלה'.  רּוָמה  ּתְ ֶכם  ֵמִאּתְ ְקחּו 
ַתח, נח) ּפָ ַלְחֶמָך   (ישעיה  ָלָרֵעב  ָפרֹס  ֲהלֹוא 

ָעִני  ׁשֶ ל ָאָדם ּכְ ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ ְוגֹו'. ּבֹא ּוְרֵאה, ַאׁשְ
ל   ׁשֶ ּדֹורֹון  הּוא  ֶהָעִני  אֹותֹו  ׁשֶ אֹותֹו.  ּפֹוֵגׁש 
ל   ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ ִמי  ֵאָליו.  ַלח  ָ ׁשּ ׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

ֵרי ֶחלְ  ִנים, ַאׁשְ ֵסֶבר ּפָ  קֹו! ֶאת אֹותֹו דֹורֹון ּבְ

  

י ְיהּוָדה   (שמות לה) .61 ִרּבִ ַלְיָי'.  רּוָמה  ֶכם ּתְ ְקחּו ֵמִאּתְ
ַתח, א ֲחֵזי,  (ישעיה נח) ּפָ ֲהלֹא ָפרֹוס ָלָרֵעב ַלְחֶמָך ְוגֹו'. ּתָ

יּה.  ְלַגּבֵ ִאְעַרע  ָנא  ִמְסּכְ ד  ּכַ ָנׁש,  ַבר  ּדְ חּוָלֵקיּה  ָאה  ַזּכָ
א קּוְדׁשָ ָנא ּדֹורֹוָנא ּדְ ַההּוא ִמְסּכְ ַדר    ּדְ ׁשָ ִריְך הּוא הֵוי, ּדְ ּבְ

ין,   ַאְנּפִ ֵסֶבר  ּבְ ּדֹורֹוָנא  ְלַההּוא  ֵליּה  ל  ְמַקּבֵ ּדִ ַמאן  ֵליּה. 
ָאה חּוָלֵקיּה.   ַזּכָ

Isaiah 58:7 
“ ַעָּלםֲהלֹוא ָפֹרס ָלָרֵעב ַלְחֶמ� ַוֲעִנִּיים ְמרּוִדים ָּתִביא ָבִית ִּכי ִתְרֶאה ָעֹרם ְוִכִּסיתֹו ּוִמְּבָׂשְר� לֹא ִתְת  ” 
“Is it not to divide your bread with the hungry And bring the homeless poor into 
the house; When you see the naked, to cover him; And do not ignore your own 
flesh?” 
The Zohar tells us that it’s a merit to have a poor person coming to ask us for 
support. This poor person is a gift from God and those who welcome this gift 
are rewarded. 

יב ֶאת   .62 ָחס ַעל ֶהָעִני ּוֵמׁשִ ּבֹא ּוְרֵאה, ִמי ׁשֶ
ִאּלּו  ּכְ ָעָליו  ַמֲעֶלה  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַנְפׁשֹו, 

שֶׁ  ַאְבָרָהם  ן,  ּכֵ ְוַעל  ַנְפׁשֹו.  ֶאת  ָרא  ּבָ ָהָיה  הּוא 
דֹוׁש   ַהּקָ ָעָליו  ֶהֱעָלה  ָהעֹוָלם,  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ַעל  ָחס 
אֹוָתם,   ָרא  ּבָ הּוא  ִאּלּו  ּכְ הּוא  רּוְך  ּבָ

תּוב ּכָ יב) ׁשֶ ָעׂשּו  (בראשית  ר  ֲאׁשֶ ַהּנֶֶפׁש  ְוֶאת 
 ְבָחָרן. 

  

יּה,  .62 ָנא, ְוָאִתיב ֵליּה ַנְפׁשֵ ָחִייס ְלִמְסּכְ א ֲחֵזי, ַמאן ּדְ ּתָ
בְּ  א  ָרא קּוְדׁשָ ּבָ הּוא  ִאיּלּו  ּכְ ָעֵליּה,  ָסִליק  הּוא  ִריְך 

ִני ָעְלָמא,  ֲהָוה ָחִייס ְלָכל ּבְ א ַאְבָרָהם ּדְ יּה. ְוַעל ּדָ ְלַנְפׁשֵ
ָרא לֹון,  ִאיּלּו הּוא ּבָ ִריְך הּוא, ּכְ ּבְ א  ָסִליק ָעֵליּה קּוְדׁשָ

יב, ְכּתִ ר ָעׂשּו ְבָחָרן.  (בראשית יב) ּדִ ֶפׁש ֲאׁשֶ  ְוֶאת ַהּנֶ

Those who have mercy for those in need and support their existence, the Holy 
One Blessed be He, consider the giver as if he created that soul. 
Abraham has had mercy on people and supported them in spiritual and material 
aspects. It is revealed in Genesis 12:5 
“ ֵּיְצאּו ּו ְבָחָרן וַ ַוִּיַּקח ַאְבָרם ֶאת ָׂשַרי ִאְׁשּתֹו ְוֶאת לֹוט ֶּבן ָאִחיו ְוֶאת ָּכל ְרכּוָׁשם ֲאֶׁשר ָרָכׁשּו ְוֶאת ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ָעׂש
 ”ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְּכַנַען ַוָּיֹבאּו ַאְרָצה ְּכָנַען
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“Abram took Sarai his wife and Lot his nephew, and all their possessions which 
they had accumulated, and the souls which they had acquired in Haran, and 
they set out for the land of Canaan; thus they came to the land of Canaan.” 
‘and the souls which they had acquired’. The Torah tells us that even though 
Abraham was blessed by God, his support of others was considered as if he 
‘acquired’ their souls. 
Lesson: The spiritual principle here is that each time we do for others and those 
in need, we actually do it for ourselves. It’s a gift to be able to help others even 
with the little that we have. The verse above asks us not to ignore our own ‘flesh’ 
because when we take the opportunity to support others, they become an 
extension of our vessel, energy. We expand our vessels and grow the ability to 
do more. 

ַאְרנּו, ֲהלֹוא ָפרֹס, ַמה   .63 ֲהֵרי ּבֵ ב ׁשֶ ְוַאף ַעל ּגַ
ֶלֱאכֹל.   ּוָמזֹון  ֶלֶחם  ּבְ ה  ַמּפָ לֹו  ִלְפרֹס  ָפרֹס?  זֶּה 

ָפרֹס,   ֲהלֹוא  ַאֵחר  ָבר  ּנֱֶאַמר ּדָ ׁשֶ מֹו  (דניאל   ּכְ
רּוסֹות   ה) ּפְ ִלְפרֹס  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ְוגֹו'.  ִריַסת  ּפְ ֵרס  ּפְ

ְלָפָניו   ְוִיְפרֹס  יֵּׁש,  ִיְתּבַ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְלָפָניו  ֶלֶחם 
א   ֶאּלָ ֶלֶחם,  ָכתּוב  לֹא  ַלְחֶמָך,  טֹוָבה.  ַעִין  ּבְ

מֹוְנָך, ְולֹא שֶׁ  ָך. ִמּמָ ּלְ הּוא ׁשֶ ל  ַלְחֶמָך, אֹותֹו ׁשֶ
ְך,  ִאם ּכָ ֵנָבה. ׁשֶ ל ּגְ ק, ְולֹא ׁשֶ ל עֹׁשֶ ֵזל, ְולֹא ׁשֶ ּגָ
יר ֶאת  א ְלַהְזּכִ ּבָ א אֹוי לֹו ׁשֶ זֹו ֵאיָנּה ְזכּות, ֶאּלָ
רּוָמה, ְלָהִרים   ֶכם ּתְ מֹו ֵכן ְקחּו ֵמִאּתְ ֲחָטָאיו. ּכְ
ֵזל,   ִמּגָ ְולֹא  ק,  ֵמעֹׁשֶ ְולֹא  ֶכם,  ּלָ ׁשֶ הּוא  ֶ ׁשּ ה  ִמּמַ

נֵ  ְרׁשּוהּו.ְולֹא ִמּגְ  ָבה, ְוָכְך ּפֵ

  

ָהא אֹוִקיְמָנא ֲהלא ָפרֹוס, ַמאי ָפרֹוס,   .63 ב ּדְ ְוַאף ַעל ּגַ
ַאֵחר  ָבר  ּדָ ְלֵמיַכל.  ּוְמזֹוָנא  ָנֲהָמא  ּבְ ה  ַמּפָ ֵליּה  ְלִמְפַרס 

ָאֵמר ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ָפרֹוס,  ה) ֲהלא  ִריַסת  (דניאל  ּפְ ֵריס  ּפְ
ִריִס  ּפְ ְלִמְפַרס  ָבֵעי  ּדְ ָלא  ְוגֹו'.  ּדְ ִגין  ּבְ ָקֵמיּה,  ַנֲהָמא  ּדְ ין 

ָלא   ֶלֶחם  ַלְחֶמָך,  ָטָבא.  ֵעיָנא  ּבְ ָקֵמיּה  ְוַיְפרֹוס  ִלְכִסיף. 
ְגִזילּו,   מֹוֶנָך, ְוָלא ּדִ יָלְך ִמּמָ א ַלְחֶמָך. ַההּוא ּדִ ִתיב, ֶאּלָ ּכְ
הּוא,  ְזכּוָתא  ָלאו  ָהִכי,  ִאי  ּדְ ְגֵנָבה.  ּדִ ְוָלא  ק,  ֲעׁשָ ּדַ ְוָלא 

א   ְקחּו  ֶאּלָ א  ּדָ ַגְווָנא  ּכְ ָרא חֹובֹוי.  ְלַאְדּכְ ָאֵתי  ּדְ ֵליּה,  ַווי 
ק, ְוָלא  ְלכֹון, ְוָלא ֵמעֹׁשֶ ה ּדִ רּוָמה, ְלָאָרָמא ִמּמָ ֶכם ּתְ ֵמִאּתְ

ֵנָבה, ְוָהא אּוְקמּוָה.  ֶזל, ְוָלא ִמּגְ  ִמּגֶ
When we give, we should do it properly. The verse above tells us ‘divide your 
bread’. The word ‘divide’ in Hebrew ‘פרוס’ also means ‘spread’. The Torah uses 
this word to emphasize that we should do it with honoring the receiver so he 
won’t feel shy or somewhat uncomfortable. The receiver as we learn is our gift 
from God and we should treat him as such. 
We spread a table cloth, bread, and food to eat. We cut the bread generously 
and serve it. The use of ‘Your bread’ in the verse means that the giving should 
be from what the person legally earned and own. It should not be something 
that was stolen or acquired illegally. 
If one gives something that was received from ‘non-kosher’ source he is risking 
being judge twice for the same act. Once when he took the ‘energy’ illegally and 
again when he gives it. It is so because the act of giving is evaluated for merits 
and when the source is discovered as not pure another aspect of judgment 
happens. 
It we are asked to give on behalf of another person then we should not forget to 
mention the source. If we don’t then it is considered as if we ‘stole’ the ‘mitzvah’ 
and instead of earning merits, we are judged for it. When we mention the source 
with their names when giving we become messengers of Mitzvah and earn a lot 
of merits for that. 
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הָ  .64 יֹוֵסי  י  ְוַרּבִ ִיְצָחק  י  ְוַרּבִ ִחיָּיא  י  יּו  ַרּבִ
ֶהם   ּבָ ַגׁש  ּפָ הֹוְלִכים,  ָהיּו  ׁשֶ ַעד  ֶרְך.  ּדֶ ּבַ הֹוְלִכים 
נּו.   ִכיָנה ִעּמָ אי ׁשְ י ִחיָּיא, ַוּדַ א. ָאַמר ַרּבִ י ַאּבָ ַרּבִ
א,   ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר  ֲאֵליֶהם,  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ

תּוב ב)- (מלכים ּכָ הֹוֵצאִתי   א  ר  ֲאׁשֶ ַהיֹּום  ִמן 
ִמּמִ  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  י  ַעּמִ י ֶאת  ָבַחְרּתִ לֹא  ְצַרִים 

ְוגֹו'   ָדִוד  ּבְ ָוֶאְבַחר  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵטי  ׁשִ ִמּכֹל  ְבִעיר 
ֵאין   ֶזה  סּוק  ּפָ ם.  ׁשָ ִמי  ׁשְ ִלְהיֹות  ִית  ּבַ ִלְבנֹות 
לֹא  תּוב  ּכָ ׁשֶ רֹאׁשֹו.  סֹופֹו  ְוֵאין  סֹופֹו,  רֹאׁשֹו 
ֶזה?   ִעם  זֶּה  ַמה  ָדִוד.  ּבְ ָוֶאְבַחר  ְבִעיר,  י  ָבַחְרּתִ

ַלִים ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות!ָוֶאְבחַ  ירּוׁשָ  ר ּבִ

  

ָאְרָחא,  .64 י יֹוֵסי, ֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ י ִיְצָחק ְוִרּבִ יא ְוִרּבִ י ִחּיָ ִרּבִ
יא,  ִחּיָ י  ִרּבִ ָאַמר  א.  ַאּבָ י  ִרּבִ הּו  ּבְ ַגע  ּפָ ָאְזֵלי,  ֲהוֹו  ּדַ ַעד 
י  ִרּבִ ָאַמר  ְייהּו,  ְלַגּבַ ָמָטא  ד  ּכַ ֲהָדן.  ּבַ א  ִכיְנּתָ ׁשְ אי  ַוּדַ

ִתיב, א, ּכְ ר הֹוֵצאִתי ֶאת  ִמן ַהּיוֹ  (מלכים א ח) ַאּבָ ם ֲאׁשֶ
ְבֵטי   י ְבִעיר ִמּכֹל ׁשִ ְצַרִים לֹא ָבַחְרּתִ ָרֵאל ִמּמִ י ֶאת ִיׂשְ ַעּמִ
ם.  ִמי ׁשָ ִית ִלְהיֹות ׁשְ ָדִוד ְוגֹו' ִלְבנֹות ּבַ ָרֵאל ָוֶאְבַחר ּבְ ִיׂשְ
יּה,  ֵריׁשֵ ֵסיֵפיּה  ְוָלאו  ֵסיֵפיּה,  יּה  ֵריׁשֵ ָלאו  ְקָרא,  ַהאי 

יב לא ָבַחְר  ְכּתִ ָדִוד, ַמאי ַהאי ִעם ּדִ ִעיר, ָוֶאְבַחר ּבְ י ּבְ ּתִ
ֵעי ֵליּה. ַל ם ִמּבָ ְירּוׁשָ  ַהאי. ָוֶאְבַחר ּבִ

Rabbi Chiya, Rabbi Yitzchak and Rabbi Yosei were walking on the way and met 
Rabbi Aba. 
Rabbi Aba quotes 1 Kings 8:16 and says that the beginning and the end of the 
verse don’t look as connected. It says first, ‘I didn’t choose a city’ then it says ‘I 
chose David’ when it was proper to say ‘I Chose Jerusalem’ 
1 Kings 8:16 
“ ֹּכל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ִלְבנֹות ַּבִית ִלְהיֹות ִמן ַהּיֹום ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאת ַעִּמי ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים לֹא ָבַחְרִּתי ְבִעיר מִ 
 ”ְׁשִמי ָׁשם ָוֶאְבַחר ְּבָדִוד ִלְהיֹות ַעל ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל
“Since the day that I brought My people Israel from Egypt, I did not choose a 
city out of all the tribes of Israel in which to build a house that My name might 
be there, but I chose David to be over My people Israel.’” 

רּוְך הּוא   .65 דֹוׁש ּבָ יֵּׁש ָרצֹון ִלְפֵני ַהּקָ ׁשֶ א ּכְ ֶאּלָ
אֹותֹו ָהרֹאׁש  ִראׁשֹוָנה ּבְ ל ּבָ ּכֵ ִלְבנֹות ִעיר, ִמְסּתַ

ְך ֶאת   ל ָהִעיר, ְוַאַחר ּכָ ְנִהיג ֶאת ָהָעם ׁשֶ ּמַ ֵני  ׁשֶ ּבְ
תּוב לֹא   ּכָ ם. ֶזהּו ׁשֶ ָהִעיר, ּוֵמִביא ֶאת ָהָעם ְלׁשָ
ִלְהיֹות  ָדִוד  ּבְ י  ִהְתּבֹוַנְנּתִ ׁשֶ ַעד  ְבִעיר,  י  ָבַחְרּתִ
ֵני ָהִעיר  ָהִעיר ְוָכל ּבְ ּום ׁשֶ ָרֵאל, ִמׁשּ רֹוֶעה ַעל ִיׂשְ
ְנִהיג ֶאת ָהָעם.   ּמַ ְזכּות ָהרֹוֶעה ׁשֶ ם עֹוְמִדים ּבִ ּלָ ּכֻ

טֹוב לֹו, טֹוב ָלִעיר, טֹוב    -ֶעה הּוא טֹוב  ִאם ָהרוֹ 
אֹוי לֹו, אֹוי ָלִעיר    -ָלָעם. ְוִאם ָהרֹוֶעה הּוא ַרע  

הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ּכֵ ִהְסּתַ ו  ְוַעְכׁשָ ָלָעם!  ְואֹוי 
ְוֶהֱעִמיד  ִבְרצֹונֹו ִלְבנֹות אֹוָתּה,  ְוָעָלה  עֹוָלם,  ּבָ

תוּ  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ִוד.  ּדָ ֶאת  רֹאׁש  ָדִוד ּבָ ּבְ ָוֶאְבַחר  ב 
י. ִׁשְמעֹון   ַעְבּדִ ַרִּבי  ֶאת  ַהּדֹור  ְּברֹאׁש  (ְוֶהֱעִמיד 

 . ַוֲחֵבָריו ַלֲעֹמד ְלָפָניו)

  

יּה  .65 ָקּמֵ ְרעּוָתא  ִאית  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ד  ּכַ א  ֶאּלָ
א  ֵריׁשָ ַההּוא  ּבְ ַקְדִמיָתא,  ּבְ ל  ּכָ ִאְסּתָ א,  ַקְרּתָ ְלִמְבִני 

ָנִהיג ַעמָּ  א ּדְ א, ְוַאְייֵתי ְלַעּמָ ִני ַקְרּתָ א, ּוְלָבַתר ּבְ ַקְרּתָ א ּדְ
ַעד   ִעיר,  ּבְ י  ָבַחְרּתִ לֹא  ִדְכִתיב  הּוא  ֲהָדא  יּה.  ּבֵ
ִגין   ּבְ ָרֵאל.  ִיׂשְ ַעל  ַרְעָיא  ְלֶמהֵוי  ָדִוד,  ּבְ ְלָנא  ּכַ ִאְסּתַ ּדְ

ָנהִ  ּדְ א  ַרֲעּיָ ּבְ ַקְייִמין  הּו  ּלְ ּכֻ ָמָתא,  ִני  ּבְ ְוָכל  ָמָתא  יג ּדְ
א, ִאי ַרְעָיא ִאיהּו ָטָבא, ָטב ֵליּה, ָטב ְלָמָתא, ָטב   ְלַעּמָ
ַווי   ְלָמָתא  ַווי  ֵליּה,  ַווי  א,  יׁשָ ּבִ ִאיהּו  ַרְעָיא  ְוִאי  א.  ְלַעּמָ
ָעְלָמא,  ּבְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ל  ּכָ ִאְסּתָ א  ּתָ ְוַהׁשְ א.  ְלַעּמָ

ְואֹוִקי ֵליּה,  ְלִמְבֵני  ְרעּוֵתיּה  ּבִ ְלָדִוד,  ְוָסִליק  א  ֵריׁשָ ּבְ ם 
ַעְבִדי. ָדִוד  ּבְ ָוֶאְבַחר  ִדְכִתיב  הּוא  ואוקים   ֲהָדא  (ס''א 

 ברישא דדרא לרבי שמעון וחבריה למיקם קמיה) 
The Zohar explains that when God wants to build a city, he watches the leader 
of the people, build the city and then gather the people into it. The verse above 
tells that God waited until David became a leader, worthy of leading the children 
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of Israel. The city and its people depend on their leader. If the leader is good, 
then he and the city enjoy blessings. If the leader is bad, then all suffer. 
The verse below reveals that God chose David to lead because of his merits. 
1 Kings 11:34 
“ ַמר ל ַהַּמְמָלָכה ִמָּידֹו ִּכי ָנִׂשיא ֲאִׁשֶתּנּו ֹּכל ְיֵמי ַחָּייו ְלַמַען ָּדִוד ַעְבִּדי ֲאֶׁשר ָּבַחְרִּתי ֹאתֹו ֲאֶׁשר ׁשָ ְולֹא ֶאַּקח ֶאת ּכָ 

ַתי ְוֻחֹּקָתיִמְצֹו ” 
“Nevertheless, I will not take the whole kingdom out of his hand, but I will make 
him ruler all the days of his life, for the sake of David my servant whom I chose, 
who kept my commandments and my statutes.” 

ַתח ְוָאַמר, .66 ַמְענּו. ּפָ ָבר ָחָדׁש ׁשָ (תהלים   ּדָ
ה'   קמו) ַעל  ְברֹו  ׂשִ ֶעְזרֹו  ּבְ ַיֲעקֹב  ֵאל  ׁשֶ ֵרי  ַאׁשְ

ֱאלָֹהיו. ְוִכי ֵאל ַיֲעקֹב, ְולֹא ֵאל ַאְבָרָהם, ְולֹא 
יֲַּעקֹב לֹא   ּום ׁשֶ א ֵאל ַיֲעקֹב, ִמׁשּ ֵאל ִיְצָחק? ֶאּלָ
ְפֵני ָאִחיו   ִמּלִ ַרח  ּבָ ׁשֶ ּכְ ְבִאּמֹו  ָאִביו ְולֹא  ּבְ ָבַטח 

ִלי ָממוֹ  ּנֱֶאַמר ְוָהַלְך ְיִחיִדי ּבְ מֹו ׁשֶ (בראשית   ן, ּכְ
ְוהּוא   לב) ַהזֶּה,  ן  ְרּדֵ ַהיַּ י ֶאת  ָעַבְרּתִ ְבַמְקִלי  י  ּכִ

דֹושׁ  ּקָ ּבַ ַטח  רּוךְ - ּבָ תּוב-ּבָ ּכָ ׁשֶ (שם   הּוא, 
ָמַרִני ְוגֹו'. ְוַהּכֹל   כח) ִדי ּוׁשְ ִאם ִיְהיֶה ֱאלִֹהים ִעּמָ

רּוְך הּוא ְוָנַתן  דֹוׁש ּבָ ְפֵני ַהּקָ ַאל ִמּלִ  לֹו.ׁשָ

  

ְוָאַמר, .66 ַתח  ּפָ ַמְעָנא.  ׁשְ א  ַחְדּתָ ָתא  (תהלים   ִמּלְ
ְברֹו ַעל ְיָי' ֱאלָהיו. ְוִכי   קמו) רֹו ׂשִ ֶעּזְ ֵאל ַיֲעקֹב ּבְ ֵרי ׁשֶ ַאׁשְ

א ֵאל   ֵאל ַיֲעקֹב, ְוָלא ֵאל ַאְבָרָהם, ְוָלא ֵאל ִיְצָחק, ֶאּלָ
ֲאבֹוהִ  ַיֲעקֹב ָלא ִאְתְרִחיץ ּבַ ִגין ּדְ ִאֵמיּה, ַיֲעקֹב. ּבְ י, ְוָלא ּבְ

ָמה   ּכְ ָממֹוָנא,  ָלא  ּבְ ְיִחיָדאי,  ְוָאַזל  ֲאחּוי,  י  ַקּמֵ ָעַרק  ד  ּכַ
ן  (בראשית לב) ְדַאּתְ ָאֵמר ְרּדֵ י ֶאת ַהּיַ י ְבַמְקִלי ָעַבְרּתִ ּכִ

הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּבְ יּה  ּבֵ ִאְתְרִחיץ  ְוִאיהּו  ה,  ַהּזֶ
יב, ְכּתִ ָמַרִני ְוגֹו'. ִאם ִיְהֶיה ֱאלֹ  (שם כח) ּדִ ִדי ּוׁשְ ִהים ִעּמָ

ִריְך הּוא, ְוָיַהב ֵליּה. א ּבְ קּוְדׁשָ יּה ּדְ ּמֵ ִאיל ִמּקַ א ׁשָ  ְוכֹּלָ
Psalms 146:5 
 ”ַאְׁשֵרי ֶׁשֵאל ַיֲעֹקב ְּבֶעְזרֹו ִׂשְברֹו ַעל ְיהָוה ֱא�ָהיו“
“How blessed is he whose help is the God of Jacob, whose hope is in YHVH his 
God,” 
The Zohar asks why ‘the God of Jacob’ and not ‘of Abraham’ or ‘of Isaac’ and 
explains that when Jacob runs away from his brother Esau that wanted to kill 
him, he left alone without money. Jacob had complete trust in God. 
Genesis 28:20 
“ ם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ַּדר ַיֲעֹקב ֶנֶדר ֵלאֹמר ִאם ִיְהֶיה ֱא�ִהים ִעָּמִדי ּוְׁשָמַרִני ַּבֶּדֶר� ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי הֹוֵל� ְוָנַתן ִלי ֶלחֶ ַוּיִ 
 ”ִלְלֹּבׁש
“Then Jacob made a vow, saying, “If God will be with me and will keep me on 
this journey that I take, and will give me food to eat and garments to wear,” 
For his commitment, God protected and provided Jacob with all his needs. 

ָאַמר  .67 ְולֹא  ְברֹו,  ׂשִ ֱאלָֹהיו.  ה'  ַעל  ְברֹו  ׂשִ
ְקֵרי   ּתִ ַאל  ְברֹו.  ׂשִ א  ֶאּלָ ִבְטחֹונֹו,  ְולֹא  ְקָותֹו  ּתִ

א   ְברֹו ֶאּלָ ּבֹר ֶאת ׂשִ יִקים ִלׁשְ ּדִ ּנֹוַח ַלּצַ ְברֹו, ׁשֶ ׁשִ
ְוַהּכֹל ַעל ה'  ֶבר,  ֶבר ַעל ׁשֶ ֵבר ׁשֶ ָ ּוְלִהׁשּ ַעְצָמם 

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ מד) ֱאלָֹהיו,  ָעֶליָך   (תהלים  י  ּכִ
ה. אנּו ֶחְרּפָ י ָעֶליָך ָנׂשָ  הַֹרְגנּו ָכל ַהיֹּום. ּכִ

  

ְקָותֹו, ְוָלא  .67 ְברֹו, ְוָלא ָאַמר ּתִ ְברֹו ַעל ְיָי' ֱאלָֹהיו. ׂשִ ׂשִ
ְברֹו.   ׁשִ א  ֶאּלָ ְברֹו,  ׂשִ ְקֵרי  ּתִ ַאל  ְברֹו.  ׂשִ א  ֶאּלָ ְטחֹונֹו,  ּבִ
ָרא  ּוְלִאְתּבְ ְרַמְייהּו,  ּגַ ְבָרא  ְלּתַ יא,  יַקּיָ ְלַצּדִ ְלהּו  ִניָחא  ּדְ

ְיָי' ַעל  א  ְוכֹּלָ ִבירּו,  ּתְ ַעל  ִבירּו  ְדַאּתְ    ּתְ ָמה  ּכְ ֱאלָהיו. 
מה) ָאֵמר, ָכל (תהלים  הֹוַרְגנּו  ָעֶליָך  י  קצ''ח   ּכִ (דף 
ה. ע''ב) אנּו ֶחְרּפָ י ָעֶליָך ָנׂשָ  ַהּיֹום. ּכִ
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The word ‘(#66) ’ִׂשְברֹו not accurately translated to English as ‘Hope’. It has the root 
 that means ‘break’. The righteous have complete trust in YHVH and they are ’שבר‘
ready to break their desires for a closer connection to his Light. 

Psalms 44:23 
“ ָעֶלי� ֹהַרְגנּו ָכל ַהּיֹום ֶנְחַׁשְבנּו ְּכצֹאן ִטְבָחה ִּכי .” 
“But for Your sake we are killed all day long; We are considered as sheep to be 
slaughtered.” 
‘Killed’ is a one-time event but the verse says ‘Killed all day long’ to brings the aspect 
of constant breaking/killing of the desires for the self. We are tempted all day long 
by the negative-side. We are pushed to actions that cause us to lose the connection 
to God. The righteous follow God like sheep following their shepherd. They are ready 
to give ‘slaughtered’ and return to YHVH. 

 

יֵׁש   .68 י  ּכִ ַיֲעקֹב  ַויְַּרא  תּוב  ּכָ ׁשֶ יֲַּעקֹב,  ׁשֶ מֹו  ּכְ
ָרָאה  לּות  ַהּגָ ְברֹון  ׁשִ ֲהֵרי  ׁשֶ ִמְצָרִים,  ּבְ ֶבר  ׁשֶ

דֹושׁ  ּקָ ם ָחְזקֹו ּבַ ִמְצַרִים, ְוׂשָ ָהָיה לֹו ּבְ רּוךְ - ׁשֶ - ּבָ
ְולֹא  לּות  ַהּגָ ֶבר  ׁשֶ ָסְבלּו ֶאת  ַיֲעקֹב  ּוְבֵני  הּוא. 

ִמּתֹוְך   ּנּו  ּתַ ֲאבֹוֵתיֶהם, ִהׁשְ ל  ׁשֶ ָהֱאמּוָנה  סֹוד 
לּות  ּגָ רּוְך הּוא ָהָיה ָרִגיל ּבַ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ ּוׁשְ

ִפיֶהם.  ּבְ

  

ֶבר  .68 ׁשֶ ֵיׁש  י  ּכִ ַיֲעקֹב  ְרא  ַוּיַ יב  ְכּתִ ּדִ ַיֲעקֹב,  ּדְ ַגְווָנא  ּכְ
ֵליּה   ֲהָוה  ּדְ ָחָמא  ָגלּוָתא,  ּדְ ִבירּו  ּתְ ָהא  ּדְ ִמְצָרִים,  ּבְ

ִמְצָר  ּוְבנֹוי  ּבְ הּוא.  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּבְ יּה  ּתּוְקּפֵ י  ּוֵ ְוׁשַ ִים, 
ָרָזא  ִמּגֹו  ּנּו  ּתָ ִאׁשְ ְוָלא  ָגלּוָתא,  ּדְ ִבירּו  ּתְ ַסְבלּו  ַיֲעקֹב  ּדְ
הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ָמא  ּוׁשְ ַאָבֲהְתהֹון  ּדְ ְמֵהיְמנּוָתא  ּדִ

פּוַמְייהּו. ָגלּוָתא ְרִגיָלא ּבְ  ֲהָוה ּבְ
Genesis 42:1 

 ”ַוַּיְרא ַיֲעֹקב ִּכי ֶיׁש ֶׁשֶבר ְּבִמְצָרִים וַּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ְלָבָניו ָלָּמה ִּתְתָראּו“
“Now Jacob saw that there was grain in Egypt, and Jacob said to his sons, “Why 
are you staring at one another?”” 
The English translation of the word  ֶֶברׁש  is given here as ‘grain’, to explain to the 
reader that Jacob saw that there’s food in Egypt. We explained before that the 
root word ‘שבר’ is mainly ‘break’. The righteous people ‘break’ their desires, 
which is their vessels in order to receive the Light. Breaking of the vessel is an 
aspect of purification (Leviticus 11:33). Joseph revealed the light of sustenance 
for the entire world. As a righteous person, Jacob could see the ‘break’, which 
is light that was revealed in Egypt. 
Even though Jacob was mourning the loss of Joseph and lost the holy spirit, 
the Shechina connection, he could see the Light that Joseph revealed in Egypt. 
  

ה, .69 ֹמׁשֶ ּבְ תּוב  ּכָ ֶזה  ג) ְוַעל  ְוָאְמרּו  (שמות 
יִרים אֹותֹו   ָהיּו ַמּכִ ּום ׁשֶ מֹו' ַמה'. ִמׁשּ ְ ִלי' ַמה' ׁשּ

שְׁ  ֶבר ְולֹא  ׁשֶ ֶאת  ְוָסְבלּו  ְלעֹוָלִמים  ָכחּוהּו 
ְך זֹוִכים  ּום ּכָ רּוְך הּוא, ּוִמׁשּ דֹוׁש ּבָ לּות ַעל ַהּקָ ַהּגָ

ים. ים ּוְלאֹותֹות ַרּבִ  ִלְגֻאּלֹות ּוְלִנּסִ

  

ה, .69 מֹׁשֶ ּבְ ִתיב  ּכְ א  ּדָ ג) ְוַעל  ַמה'  (שמות  ִלי'  ְוָאְמרּו 
ֲהוֹו ַיְדעֵ  ִגין ּדַ מֹו' ַמה'. ּבְ ְ י ֵליּה, ְוָלא ַאְנׁשּו ֵליּה ְלָעְלִמין,  ׁשּ

ְך  ִריְך הּוא, ּוְבִגין ּכַ א ּבְ ָגלּוָתא ַעל קּוְדׁשָ ִבירּו ּדְ ְוַסְבלּו ּתְ
יִאין. ון ַסּגִ  ָזֵכי ְלפּוְרָקִנין ּוְלִנִסין ּוְלַאְתּוָ
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When Moses was ‘attracted’ to the Burning Bush, God gave him the mission to lead 
the children of Israel out of Egypt. Moses asked for guidance on how to reintroduce 
to the redemption process to them. 

Exodus 3:13 
“ י ָבא ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרִּתי ָלֶהם ֱא�ֵהי ֲאבֹוֵתיֶכם ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם ְוָאְמרּו ִלי ַמה ְּׁשמֹו ָמה ֹאַמר ּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ָהֱא�ִהים ִהֵּנה ָאֹנכִ 
 ”.ֲאֵלֶהם
“Then Moses said to God, “Behold, I am going to the sons of Israel, and I will say to 
them, ‘The God of your fathers has sent me to you.’ Now they may say to me, ‘What 
is His name?’ What shall I say to them?” 
The Zohar reveals that the Israelites knew the YHVH name. It is shown in the verse 
after “they may say to me…”. The last letters of ‘What is His name?’, ‘ ָמהִלי ַמה ְּׁשמֹו  ’ spell 
the יהוה YHVH name. Because the Israelites didn’t forget the YHVH name and cried 
to him for salvation, they merited the miracles and wonders that lead to their Exodus. 

 

ֶאת  .70 ּסֹוְבִלים  ׁשֶ ֶעְליֹוִנים,  ים  ְקדֹוׁשִ ם  ְוַאּתֶ
מִ  ַהּגּוף  ֶבר  רּוְך ׁשֶ ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַעל  ְלָמקֹום  קֹום  ּמָ

ם  ַאּתֶ ִאים  ּכָ זַּ ׁשֶ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ַאַחת  ַעל  הּוא, 
ְזּכּו ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם   ּתִ ים ּוֻפְרָקן ְוׁשֶ ַלֲעׂשֹות ָלֶכם ִנּסִ

ֶאָחד.  ם ּכְ א. ָהְלכּו ֻכּלָ  ַהּבָ

  

גּוָפא ֵמֲאָתר  .70 ִבירּו ּדְ ין ּתְ ָסְבּלִ ין ֶעְליֹוִנין, ּדְ יׁשִ ְוַאּתּון ַקּדִ
ה   ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ַאַחת  ַעל  הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ַעל  ְלֲאָתר 
י  ְלַחּיֵ ְוִתְזּכּון  ּופּוְרָקִנין,  ין  ִנּסִ ְלכּו  ד  ְלֶמְעּבַ ַאּתּון  ִאין  ַזּכָ ּדְ

הוּ  ּלְ ָאֵתי. ָאְזלּו ּכֻ ֲחָדא. ָעְלָמא ּדְ   ּכַ
The holy people that accept the physical sufferings for the sake of making greater 
connecting to YHVH merit to have miracles and salvation in their lives. They also have 
a place in the world to come. 

ַלה'   .71 רּוָמה  ּתְ ֶכם  ֵמִאּתְ ְקחּו  ְוָאַמר,  ַתח  ּפָ
ָעה  ׁשָ ּבְ ּוְרֵאה,  ּבֹא  ְוגֹו'.  ְיִביֶאָה  ִלּבֹו  ְנִדיב  ּכֹל 
ָרצֹון   ִרּבֹונֹו, אֹותֹו  ַלֲעבֹוַדת  ְרצֹונֹו  ם  ׂשָ ָאָדם  ׁשֶ
ִויסֹוד  ִקיּּום  הּוא  ׁשֶ ב,  ַהּלֵ ַעל  ִראׁשֹוָנה  ּבָ עֹוֶלה 

ְך   ּכָ ל ַהּגּוף. ַאַחר  ּכָ ל  עֹוֶלה אֹותֹו ָרצֹון טֹוב ׁשֶ
ל ֶאְבֵרי ַהּגּוף   ל ּכָ ל ֶאְבֵרי ַהּגּוף, ּוְרצֹוָנם ׁשֶ ַעל ּכָ
ִכים  מֹוׁשְ ְוֵהם  ֶאָחד,  ּכְ ִרים  ִמְתַחּבְ ב  ַהּלֵ ּוְרצֹון 
ֶהם, ְואֹותֹו   ִכיָנה ָלדּור ִעּמָ ְ ֲעֵליֶהם ֶאת זַֹהר ַהׁשּ

הּוא.   רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ֶחְלקֹו  ִהּנֹו  ֶזהּו  ָאָדם 
ֶכם ָהְיָתה  רּוָמה. ֵמִאּתְ ֶכם ּתְ תּוב ְקחּו ֵמִאּתְ ּכָ ׁשֶ
ִלְהיֹות  רּוָמה  ּתְ אֹוָתּה  ֲעֵליֶכם  ל  ְלַקּבֵ ָכה  ַהְמׁשָ

 ֵחֶלק ַלה'. 

  

ְוָאַמר .71 ַתח  לה) ּפָ ַלְיָי'   (שמות  רּוָמה  ּתְ ֶכם  ֵמִאּתְ ְקחּו 
ֲעתָ  ׁשַ א ֲחֵזי, ּבְ י  ּכֹל ְנִדיב ִלּבֹו ְיִביֶאָה ְוגֹו'. ּתָ ּוֵ ַבר ָנׁש ׁשַ א ּדְ

ָסִליק   ְרעּוָתא  ַההּוא  ָמאֵריּה,  ּדְ ּפּוְלָחָנא  י  ְלַגּבֵ ְרעּוֵתיּה, 
ָכל ּגּוָפא.  ִאיהּו ִקיּוָמא ִויסֹוָדא ּדְ א, ּדְ ַקְדִמיָתא ַעל ִלּבָ ּבְ
ּגּוָפא.   ְייֵפי  ל ׁשַ ְלָבַתר ָסִליק ַההּוא ְרעּוָתא ָטָבא, ַעל ּכָ

ְייֵפי ׁשַ ָכל  ּדְ ָראן   ּוְרעּוָתא  ִמְתַחּבְ א,  ִלּבָ ּדְ ּוְרעּוָתא  ּגּוָפא, 
יָרא  א ְלַדּיְ ִכיְנּתָ ׁשְ ִכין ָעַלְייהּו ִזיֲהָרא ּדִ ֲחָדא, ְוִאיּנּון ַמׁשְ ּכַ
ִריְך הּוא  א ּבְ קּוְדׁשָ ר ָנׁש ִאיהּו חּוָלָקא ּדְ הֹון, ְוַההּוא ּבַ ִעּמְ

רּוָמה. ֵמאִ  ֶכם ּתְ ֶכם  ֱהֵוי, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְקחּו ֵמִאּתְ ּתְ
רּוָמה, ְלֶמֱהֵוי  ָלא ָעַלְייכּו ַהִהיא ּתְ כּוָתא, ְלַקּבְ ֲהָוה ַאְמׁשְ

 חּוָלָקא ַלְיָי'. 
Exodus 35:5 

 ”.ְקחּו ֵמִאְּתֶכם ְּתרּוָמה ַליהָוה ֹּכל ְנִדיב ִלּבֹו ְיִביֶאָה ֵאת ְּתרּוַמת ְיהָוה ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנֹחֶׁשת“
“’Take from among you a contribution to YHVH; whoever is of a willing heart, let 
him bring it as YHVH’S contribution: gold, silver, and bronze,” 
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When a person wishes to follow the words of God, this desire comes up first in 
his heart that is the source of life in the body. The desire then spreads 
throughout all body parts to make a unified connected. That desire of the body 
draws the Shechina to dwell in that person, and the Holy One Blessed be He 
has a share in this connection. 
When the Torah says ‘Take contribution to YHVH’ it tells us that the 
contribution is our opportunity to elevate ourselves and draw the Light of YHVH. 
The word for contribution is ‘תרומה,’, ‘Teruma’ that reveals the type of connection 
we do. The first four letters ‘תרום’ means ‘elevate’ and the last letter ‘ה’ H 
represents the Shechina in Malchut that we elevate to the ‘ה’ H of Binah where 
the light comes to the world. 
Lessons; 
#69 
It’s crucial for us to keep the YHVH name in our minds at all times. The Holy 
Ari recommends having the YHVH name with the special nikud (vowels) as 
below. Download the PDF, print it, frame it and place it at home in a good clean 
place, away from unclean rooms. 

 
Download (PDF, 51KB) 

עֹוֵמד  .72 ָהָאָדם  ְרׁשּות  ּבִ ּלֹא  ׁשֶ ּתֹאַמר  ְוִאם 
ָבר   ִלּבֹו    -ַהּדָ ְנִדיב  ּכֹל  תּוב,  ּכָ ַמה  ּוְרֵאה  ּבֹא 

רּוַמת ה'. ּכֹל ְנִד  אי. ִמי ְיִביֶאָה ֵאת ּתְ יב ִלּבֹו ַוּדַ
ִכיָנה ֵאָליו. ֶזהּו   ְ יְך ֶאת ַהׁשּ ה ִלּבֹו, ַיְמׁשִ ְתַרּצֶ יִּ ׁשֶ
ֲעִליָּה   ּבַ ִהיא  ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ְיִביֶאָה,  תּוב  ּכָ ׁשֶ
אֹוָתּה  ִלְמׁשְֹך  ֶעְליֹון  קֹום  ִמּמָ ְיִביֶאָה  ְלַמְעָלה, 

 ָלדּור ִעּמֹו. 

  

ְרׁשּותֵ  .72 ּבִ ָלאו  ּדְ יָמא  ּתֵ ה.  ְוִאי  ִמּלָ יָמא  ַקּיָ ָנׁש  ר  ּבַ ּדְ יּה 
רּוַמת ְיָי'.   ִתיב ּכֹל ְנִדיב ִלּבֹו ְיִביֶאָה ֵאת ּתְ א ֲחֵזי, ַמה ּכְ ּתָ
ָלּה  יְך  ַיְמׁשִ יּה,  ִלּבֵ ִיְתְרֵעי  ּדְ ַמאן  אי,  ַוּדַ ִלּבֹו  ְנִדיב  ּכֹל 
ב   יּה. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְיִביֶאָה, ַאף ַעל ּגַ א ְלַגּבֵ ִכיְנּתָ ִלׁשְ

אִ  ָאה, ּדְ ִעּלָ ֵמֲאָתר  ְיִביֶאָה  א,  ְלֵעיּלָ קּוָתא  ּלְ ִאְסּתַ ּבְ יִהי 
יּה. יָרא ִעּמֵ ָכא ְלַדּיְ  ְלַאְמׁשָ

Exodus 35:5 
 ”.ְקחּו ֵמִאְּתֶכם ְּתרּוָמה ַליהָוה ֹּכל ְנִדיב ִלּבֹו ְיִביֶאָה ֵאת ְּתרּוַמת ְיהָוה ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנֹחֶׁשת“
“’Take from among you a contribution to YHVH; whoever is of a willing heart, let 
him bring it as YHVH’S contribution: gold, silver, and bronze,” 
The Zohar explains that “whoever is of a willing heart” indicates that 
contributing to YHVH is a choice a person would make. Those who wish to draw 
the Shechina into their lives would make contributions to make elevations so 
the Shechina would come and dwell within him, as explained previously. 
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ְבָרכֹות  .73 ה  ּמָ ּכַ ִעּמֹו,  רֹות  ִלׁשְ ֹבא  ּתָ ּוְכׁשֶ
תּוב ָזָהב ָוֶכֶסף   ּכָ ּה. ֶזהּו ׁשֶ ִביא ִעּמָ ר ּתָ ה עֹׁשֶ ְוַכּמָ
ֶזה  ָהעֹוָלם.  ר  עֹׁשֶ ל  ּכָ לֹו  ָחֵסר  לֹא  ת.  ּוְנחֹׁשֶ

ְקד ם  ַאּתֶ ֲאָבל  ָהעֹוָלם.  ֵני  ּבְ ָאר  ים  ִלׁשְ ֹוׁשִ
י    -ֶעְליֹוִנים   רּוָמה ַלה'. ָאַמר ַרּבִ ֶכם ּתְ ְקחּו ֵמִאּתְ

ִהְתִחיל ְלָהִרים  יִָּרים.  -ִחיָּיא, ִמי ׁשֶ  הּוא ׁשֶ

  

ה   .73 ְוַכּמָ אן  ְרּכָ ּבִ ָמה  ּכַ יּה,  ִעּמֵ ָרָאה  ְלַאׁשְ יֵתי  ּתֵ ְוַכד 
ּה. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנחֹ  יֵתי ִעּמֵ ת.  ֻעְתָרא ּתֵ ׁשֶ

ֵני  ּבְ ַאר  ִלׁשְ א  ּדָ ָעְלָמא.  ּדְ ֻעְתָרא  ל  ּכָ ֵליּה  ֶיְחַסר  ָלא 
רּוָמה  ֶכם ּתְ ין ֶעְליֹוִנין, ְקחּו ֵמִאּתְ יׁשִ ָעְלָמא. ֲאָבל ַאּתּון ַקּדִ

ֵרי ְלָאָרָמא, הּוא ָיִרים. ׁשָ יא, ַמאן ּדְ י ִחּיָ  ַלְיָי'. ָאַמר ִרּבִ
When the Shechinah comes to be with a person, she comes with blessings and 
riches, as it says ‘gold, silver, and bronze.’ That person will have all the wealth 
he needs. Righteous people, their elevation would bring them greater ability to 
reveal light. 

א ְוָאַמר, .74 י ַאּבָ ַתח ַרּבִ ַויֹּאֶמר ה'  (יונה ב) ּפָ
א   ֶאּלָ לֹו?  ָאַמר  ָמקֹום  ֵאיֶזה  ּבְ ְוִכי  ְוגֹו'.  ג  ַלּדָ
רּוְך הּוא ֶאת ָהעֹוָלם  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרא  ּבָ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ
ֶאת  ָרא  ּבָ י  ַהֲחִמיׁשִ יֹּום  ּבַ ית,  ְבֵראׁשִ ה  ַמֲעׂשֵ ּבְ

ה וְ  ֵגי ַהיָּם, ְוָאז ִצּוָ ג ֶאָחד  ּדְ ן ּדָ ְהיֶה ְמזֻּמָ יִּ ָאַמר ׁשֶ
ָיִמים  ה  לֹׁשָ ׁשְ ְבֵמָעיו  ְוִיְהיֶה  יֹוָנה,  ֶאת  ִלְבלַֹע 

חּוץ. ִליֶכּנּו ּבַ ְך ַיׁשְ ה ֵלילֹות, ְוַאַחר ּכָ לֹׁשָ  ּוׁשְ

  

א ְוָאַמר, .74 י ַאּבָ ַתח ִרּבִ ג ְוגֹו',  (יונה ב) ּפָ ְיָי' ַלּדָ ַוּיֹאֶמר 
ָאן ֲאָתר ָאַמר לֵ  א  ְוִכי ּבְ ָבָרא קּוְדׁשָ ֲעָתא ּדְ ׁשַ א ּבְ יּה. ֶאּלָ

ָאה   יֹוָמא ֲחִמיׁשָ ית, ּבְ ְבֵראׁשִ עֹוָבָדא ּדִ ִריְך הּוא ָעְלָמא ּבְ ּבְ
נּוָנא   ַזִמין ַחד  ֵהא  ּיְ ּדִ ְוָאַמר,  ִקיד  ּפָ ֵדין  ּכְ א.  ַיּמָ נּוֵני  ָרא  ּבָ

לֵ  ּוְתַלת  יֹוִמין  ָלָתא  ּתְ ֵמעֹוי  ּבְ ִוּיֵֵהא  ְליֹוָנה,  יָלָוון, ְלִמְבַלע 
ְרֵמי ֵליּה ְלַבר.  ּיִ  ּוְלָבַתר ּדְ

Jonah 2:11 
 ”.ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ַלָּדג ַוָּיֵקא ֶאת יֹוָנה ֶאל ַהַּיָּבָׁשה“
“Then YHVH commanded the fish to vomit Jonah upon dry land.” 
Rabbi Aba explains that when the Holy One Blessed be He created the world, at 
the fifth day, when he created the fish, he commanded that there will be a fish 
that will swallow Jonah and keep him inside of him for three days and three 
nights. Then the fish will vomit Jonah out. 
Lesson; 
We were given the freedom to choose what to do with the force of life and the 
‘gifts’ given to us by God. Following the Torah laws and guide, provides us with 
an elevation that is required during the process of drawing light into our lives. 
The continuous connection to the upper Shechina benefits us with a constant 
flow of light that manifests in our lives as we needed. The righteous people that 
focus on spiritual elevations give themselves to the unification of the upper and 
lower and the Shechina dwells with them, and they reveal greater secrets of the 
Torah. 

ה  .75 ָעׂשָ ֶ ׁשּ ַמה  ל  ּכָ א  ֶאּלָ ְלַבּדֹו,  ֶזה  ְולֹא 
ית   ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ ּבְ רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ּכֹל    -ַהּקָ ּבַ

ַמִים, ִהְתָנה  ָרא ׁשָ יֹּום ָהִראׁשֹון ּבָ ִהְתָנה ִעּמֹו. ּבַ
תֹוְך   ּבְ ַמְיָמה  ָ ַהׁשּ ֵאִליָּהּו  ֶאת  יֲַּעלּו  ׁשֶ ם  ִעּמָ

ְוָכךְ  תּוב  ֳסָעָרה,  ּכָ ׁשֶ ב)-(מלכים ָהָיה,  ַויַַּעל   ב 
ָרא ֶאת   ּבָ יֹום  אֹותֹו  ּבְ ָמִים.  ָ ַהׁשּ ֳסָעָרה  ּבַ ֵאִליָּהּו 
ִמְצַרִים  ּבְ ֶמׁש  ֶ ַלׁשּ יְך  יֲַּחׁשִ ׁשֶ ִעּמֹו  ְוִהְתָנה  ָהאֹור, 

  

א   .75 קּוְדׁשָ ַעַבד  ּדְ ַמה  ל  ּכָ א  ֶאּלָ ְלחֹודֹוי,  ּבִ א  ּדָ ְוָלא 
יּה.  ִעּמֵ ַאְתֵני  א  כֹּלָ ּבְ ית,  ְבֵראׁשִ ּדִ עֹוָבָדא  ּבְ הּוא  ִריְך  ּבְ
ְיַסִליק   ּדִ הֹון  ִעּמְ ַאְתֵני  ַמָיא,  ׁשְ ָרא  ּבָ ַקְדָמָאה  יֹוָמא  ּבְ

גֹו ְסָעָרה, ַמְיָמה ּבְ ָ הּו ַהׁשּ יב,  ְלֵאִלּיָ ְכּתִ (מלכים   ְוֵכן ֲהָוה, ּדִ
ָרא  ב ב) ַההּוא יֹוָמא ּבָ ָמִים. ּבְ ָ ָעָרה ַהׁשּ ּסֳ הּו ּבַ ַעל ֵאִלּיָ ַוּיַ

ָלָתא   ִמְצַרִים ּתְ א ּבְ ׁשָ ּמְ יְך ְלׁשִ ַיְחׁשִ יּה ּדְ ְנהֹוָרא, ְוַאְתִני ִעּמֵ
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תּוב ּכָ ׁשֶ ָיִמים,  ה  לֹׁשָ י) ׁשְ ְך   (שמות  חֹׁשֶ ַוְיִהי 
לֹשֶׁ  ָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ׁשְ  ת ָיִמים.ֲאֵפָלה ּבְ

יב, ְכּתִ ּדִ י) יֹוִמין,  ֶאֶרץ  (שמות  ָכל  ּבְ ֲאֵפָלה  ְך  חֹׁשֶ ַוְיִהי 
ת ָיִמים. ִמצְ  לׁשֶ  ַרִים ׁשְ

After teaching us about our freedom of choosing our path, the Zohar tells us 
that all future events and the related forces of nature were conditioned to follow 
the will of God as planned on the first day of Creation. On the first day, God 
created the heavens and made a condition to carry Elijah in a storm to heavens 
as it says ‘And Elijah went up by a whirlwind to heaven.’ 
2 Kings 2:11 
“  ”. ַּבְּסָעָרה ַהָּׁשָמִיםַוְיִהי ֵהָּמה ֹהְלִכים ָהלֹו� ְוַדֵּבר ְוִהֵּנה ֶרֶכב ֵאׁש ְוסּוֵסי ֵאׁש ַוַּיְפִרדּו ֵּבין ְׁשֵניֶהם וַַּיַעל ֵאִלָּיהּו
“As they were going along and talking, behold, there appeared a chariot of fire 
and horses of fire which separated the two of them. And Elijah went up by a 
whirlwind to heaven.” 
When God commanded the light to appear, he also made a term that the light 
will go dark in Egypt for three days as it says Exodus 10:22 
“ ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ְׁש�ֶׁשת ָיִמים-ֲאֵפָלה ְּבָכל-ַהָּׁשָמִים; ַוְיִהי ֹחֶׁש�-ָידֹו, ַעל-ַוֵּיט ֹמֶׁשה ֶאת ” 
“So Moses stretched out his hand toward the sky, and there was thick darkness 
in all the land of Egypt for three days.” 

ְהיֶה  .76 יִּ ׁשֶ ָהָרִקיַע,  ֶאת  ָרא  ּבָ ִני  ֵ ַהׁשּ יֹּום  ּבַ
תּוב ּכָ ּכַ ָלַמִים,  ַמִים  ין  ּבֵ (בראשית   ַמְפִריד 

ִויִהי  א) ִים  ַהּמָ תֹוְך  ּבְ ָרִקיַע  ְיִהי  ֱאלִֹהים  ַויֹּאֶמר 
דֹוׁש   ֶהם ַהּקָ ין ַמִים ָלָמִים, ְוִהְתָנה ִעּמָ יל ּבֵ ַמְבּדִ
ין  ָרֵאל ּבֵ ִים ִיְהיּו ַמְפִריִדים ְלִיׂשְ ַהּמַ רּוְך הּוא ׁשֶ ּבָ

ֶהם, ְוָכְך ָהָיה. ֵהר ּבָ  ֻטְמָאה ְוָטֳהָרה ְלִהּטָ

  

נְ  .76 יֹוָמא ּתִ א ּבְ ין ַמּיָ יֵהא ַמְפִריׁש ּבֵ ָרא ְרִקיָעא, ּדִ ָייָנא ּבָ
ִדְכִתיב א, ּכְ ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי ָרִקיַע   (בראשית א) ְלַמּיָ

הֹון   ין ַמִים ָלָמִים. ְוַאְתִני ִעּמְ יל ּבֵ ַוְיִהי ַמְבּדִ ִים  תֹוְך ַהּמָ ּבְ
ְליִ  ין  ַמְפִריׁשִ ְיהֹון  א  ַמּיָ ּדְ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  ין קּוְדׁשָ ּבֵ ָרֵאל  ׂשְ
הּו, ְוַכְך ֲהָוה.  ָאה ּבְ  טּוְמָאה ְלָטֳהָרה, ְלִאְתַדּכְ

Genesis 1:6 
 ”ַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים, ְיִהי ָרִקיַע ְּבתֹו� ַהָּמִים, ִויִהי ַמְבִּדיל, ֵּבין ַמִים ָלָמִים“
“Then God said, “Let there be an expanse in the midst of the waters, and let it 
separate the waters from the waters.” 
On the second day, God separated the waters to have pure water and impure 
water so the Israelites would have water that would purify them. 
Lesson; 
Deuteronomy 30:19 
“ –ַהַחִּיים ְוַהָּמֶות ָנַתִּתי ְלָפֶני�, ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה; ּוָבַחְרָּת, ַּבַחִּיים–ָהָאֶרץ-ַהָּׁשַמִים ְוֶאת-ַהִעֹדִתי ָבֶכם ַהּיֹום, ֶאת
 ”ְלַמַען ִּתְחֶיה, ַאָּתה ְוַזְרֶע�
“I call heaven and earth to witness against you today, that I have set before you 
life and death, the blessing and the curse. So choose life so that you may live, 
you and your descendants,” 
God gives us the freedom to do as we want. God provides the light and force 
that would help us to fulfill our will, positive or negative. The world around us 
was conditioned to answer to our will. But it is on ourselves to choose ‘life’ that 
would benefit us. 
The sages in ‘Ethics of the Fathers’ chapter 3 tell us; 
“15. All is foreseen, and freedom of choice is granted. The world is judged with 
goodness, but in accordance with the amount of man’s positive deeds.” 

https://dailyzohar.com/


Zohar Vayakhel – unedited- not for publishing 

42 DailyZohar.com  
 

The question is; if it’s all foreseen then where is the freedom of choice? The most 
acceptable answer is that God sees everything and he let us follow our desires. 
It’s up to us to choose the path that leads us to Wisdom, which is Chokmah. 

ַהיָּם  .77 ִמּתֹוְך  ֶאֶרץ  הֹוִציא  י  ִליׁשִ ְ ַהׁשּ יֹּום  ּבַ
סּו   ּנְ ִהְתּכַ ה ֵמאֹותֹו ִקּבּוץ ׁשֶ ִים, ְוָעׂשָ ְוִכּנֵס ֶאת ַהּמַ
ְלָמקֹום ֶאָחד ֶאת ַהיָּם, ְוִהְתָנה ִעם ַהיָּם ְלַהֲעִביר 

ָרֵאל   ִיׂשְ ֶאת ֶאת  יַע  ּוְלַהְטּבִ ה  ׁשָ יַּּבָ ּבַ תֹוכֹו  ּבְ
תּוב ּכָ ׁשֶ ָהָיה,  ְוָכְך  ְצִרים,  יד) ַהּמִ ב   (שמות  ַויָּׁשָ

ְלֵאיָתנֹו   ְקֵרי  ּתִ ַאל  ְלֵאיָתנֹו.  ּבֶֹקר  ִלְפנֹות  ַהיָּם 
רּוְך   דֹוׁש ּבָ ִהְתָנה ִעּמֹו ַהּקָ ֶ א ִלְתָנאֹו, ְלַמה ׁשּ ֶאּלָ

ית. עֹוד ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ ִהְתָנה ִעם ָהָאֶרץ,    הּוא ּבְ
ל קַֹרח ְוִתְבַלע   ַמֲחֻלְקּתֹו ׁשֶ יָה ּבְ ח ֶאת ּפִ ְפּתַ ּתִ ׁשֶ
ָהָיה,  ְוָכְך  ֲעָדתֹו,  ל  ּכָ ְוֶאת  קַֹרח  ֶאת 

תּוב ּכָ יָה   (במדבר טז) ׁשֶ ּפִ ח ָהָאֶרץ ֶאת  ְפּתַ ַוּתִ
ְבַלע ֹאָתם, ְוֶאת קַֹרח.   ַוּתִ

  

ִמ  .77 ַאְרָעא  יק  ַאּפִ ִליָתָאה  ּתְ יֹוָמא  יׁש  ּבְ ְוַאְכּנִ א,  ַמּיָ ּגֹו 
א.  ָנׁשּו ְלֲאָתר ַחד, ַיּמָ ִאְתּכְ ִניׁשּו ּדְ א, ַוֲעַבד ֵמַההּוא ּכְ ְלַמּיָ
א,   ּתָ ׁשְ ַיּבֶ ּבְ יּה  ַגּוֵ ּבְ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ר  ְלֶמְעּבַ א  ַיּמָ ּבְ ְוַאְתֵני 

יב, ְכּתִ ע ְלִמְצָרֵאי, ְוַכְך ֲהָוה, ּדִ ב  (שמות יד) ּוְלִמְטּבַ ׁשָ ַוּיָ
לִ  ם  א  ַהּיָ ֶאּלָ ְלֵאיָתנֹו,  ְקֵרי  ּתִ ַאל  ְלֵאיָתנֹו.  ּבֶֹקר  ְפנֹות 

עֹוָבָדא  ִריְך הּוא, ּבְ א ּבְ יּה קּוְדׁשָ ַאְתִני ִעּמֵ ה ּדְ ִלְתָנאֹו, ְלּמַ
ּפּוָמָהא  ַית  ח  ִתְפּתַ ּדְ ַאְרָעא,  ּבְ ַאְתֵני  ּתּו  ית.  ְבֵראׁשִ ּדִ

נִ  קַֹרח, ְוִתְבַלע ְלקַֹרח ּוְלָכל ּכְ ַמְחְלקֹוָתא ּדְ ֵתיּה, ְוַכְך ּבְ יׁשָ
יב, ְכּתִ ּדִ טז) ֲהָוה,  ִפיָה  (במדבר  ֶאת  ָהָאֶרץ  ח  ְפּתַ ַוּתִ

 ְוִתְבַלע אֹוָתם ְוֶאת קַֹרח.
Genesis 1:9 “ ֵכן-ָמקֹום ֶאָחד, ְוֵתָרֶאה, ַהַּיָּבָׁשה; וְַיִהי-ַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים, ִיָּקוּו ַהַּמִים ִמַּתַחת ַהָּׁשַמִים ֶאל ” 
“Then God said, “Let the waters below the heavens be gathered into one place, and 
let the dry land appear”; and it was so.” 

On the third day, God gathered the waters below the heavens and revealed the dry 
land. God conditioned the waters to split and let the Israelites pass through. Also, to 
drown the Egyptians when they follow the Israelites to the Sea of Reed. 
Exodus 14:27 
“ � ַהָּיםִמְצַרִים, ְּבתֹו-ַהָּים, ַוָּיָׁשב ַהָּים ִלְפנֹות ֹּבֶקר ְלֵאיָתנֹו, ּוִמְצַרִים, ָנִסים ִלְקָראתֹו; ַוְיַנֵער ְיהָוה ֶאת-ָידֹו ַעל-ַוֵּיט ֹמֶׁשה ֶאת ” 
“So Moses stretched out his hand over the sea, and the sea returned to its normal 
state at daybreak, while the Egyptians were fleeing right into it; then YHVH overthrew 
the Egyptians in the midst of the sea.” 
The Zohar explains that ‘the sea returned to its normal state’ means that the followed 
the conditions that God set at the time of Creation and then returned to normal state. 
The Hebrew words for ‘normal state’ and ‘its conditions’ have the same letters to 
reveal the secret of why the water changed its nature. 
Numbers 16:32 
 ”ַוִּתְפַּתח ָהָאֶרץ ֶאת ִּפיָה ַוִּתְבַלע ֹאָתם ְוֶאת ָּבֵּתיֶהם ְוֵאת ָּכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ְלֹקַרח ְוֵאת ָּכל ָהֲרכּוׁש“
“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 earth was conditioned to swallow Korach and his people after they rebelled 
against the leadership of Moses. 

 

תּוב  .78 ּכָ ֶמׁש ּוְלָבָנה, ׁשֶ ָרא ׁשֶ יֹּום ָהְרִביִעי ּבָ ּבַ
ַמִים, ְוִהְתָנה ִע  ָ ְרִקיַע ַהׁשּ ֶמׁש  ְיִהי ְמֹארֹת ּבִ ֶ ם ַהׁשּ

ַע,   ְיהֹוׁשֻ יֵמי  ּבִ ַמִים  ָ ַהׁשּ ֲחִצי  ּבַ עֹוֶמֶדת  ִלְהיֹות 
תּוב ּכָ י) ׁשֶ ֲחִצי  (יהושע  ּבַ ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ ַויֲַּעֹמד 

ַמִים. ִהְתָנה ִעם ַהּכֹוָכִבים ַלֲעׂשֹות ְקָרב ִעם  ָ ַהׁשּ

  

יב ְיִהי   .78 ְכּתִ א ְוִסיֲהָרא, ּדִ ְמׁשָ ָרא ׁשִ יֹוָמא ְרִביָעָאה, ּבָ ּבְ
א, ְלֶמהֵוי ָקִאים  ְמׁשָ ַמִים, ְוַאְתֵני ִעם ׁשִ ָ ְרִקיַע ַהׁשּ ְמאֹרֹת ּבִ

ַע, יהֹוׁשֻ ּדִ יֹוֵמי  ּבְ א  ַמּיָ ׁשְ ַפְלּגּו  קצ''ט  ּבְ (דף 
יב, ע''א) ְכּתִ יב) ּדִ י  ֲחִצי   (יהושע  ּבַ ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ ֲעמֹוד  ַוּיַ
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תּוב ּכָ ׁשֶ ה) ִסיְסָרא,  ַהּכֹוָכִבים  (שופטים 
ִסּלֹוָתם ִנְלֲחמּו ִעם  ִסיְסָרא. ִמּמְ

ִסיְסָרא,  ּבְ ְקָרָבא  ד  ְלֶמְעּבַ א  כָֹכַבּיָ ּבְ ַאְתִני  ַמִים.  ָ ַהׁשּ
יב, ְכּתִ ה) ּדִ ִעם   (שופטים  ִנְלַחמּו  ִסּלֹוָתם  ִמּמְ ַהּכָֹכִבים 
 ִסיְסָרא. 

Genesis 1:14 “ ֵּבין ַהּיֹום ּוֵבין ַהָּלְיָלה ְוָהיּו ְלֹאֹתת ּוְלמֹוֲעִדים ַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים ְיִהי ְמֹאֹרת ִּבְרִקיַע ַהָּׁשַמִים ְלַהְבִּדיל 
 Then God said, “Let there be lights in the expanse of the heavens to“ ”ּוְלָיִמים ְוָׁשִנים
separate the day from the night, and let them be for signs and seasons and days and 
years;” 

On the fourth day, God created the sun and the moon. He stipulated with the 
sun that during the days of Joshua to stand still in mid-heavens. 
Joshua 10:13 
“ ד ַהֶּׁשֶמׁש ַּבֲחִצי ַהָּׁשַמִים ַוִּיֹּדם ַהֶּׁשֶמׁש ְוָיֵרַח ָעָמד ַעד ִיֹּקם ּגֹוי ֹאְיָביו ֲהלֹא ִהיא ְכתּוָבה ַעל ֵסֶפר ַהָּיָׁשר ַוַּיֲעמֹ 
 ”.ְולֹא ָאץ ָלבֹוא ְּכיֹום ָּתִמים
“So the sun stood still, and the moon stopped Until the nation avenged 
themselves of their enemies. Is it not written in the book of Jashar? And the sun 
stopped in the middle of the sky and did not hasten to go down for about a 
whole day.” 
God stipulated with the stars to fight against Sisera. 
Judges 5:20 
 ”.ִמן ָׁשַמִים ִנְלָחמּו ַהּכֹוָכִבים ִמְּמִסּלֹוָתם ִנְלֲחמּו ִעם ִסיְסָרא“
“The stars fought from heaven, From their courses they fought against Sisera.” 
Lesson; 
From the previous study, this one and the following few Zohar paragraphs we 
see that God has answers to all possibilities. Nature can be controlled because 
God created the openings for that. Great Tzadikim knew how to command 
nature, change the direction of a river’s flow, bring rain on a dry day, and even 
resurrect a dead to life. 
The light of the Endless gives us endless choices during our lifetimes. If we 
connect to the Endless, we can get closer to the ability to controlling and 
changing the ways of nature, creating miracles in our lives. Even if we are far 
from such strength, we should be on that path. If we change our nature, nature 
and the world around us will change for us. 
  

ֵגי ַהיָּם ְועֹופֹות   .79 ּדְ ָרא ֶאת  י ּבָ יֹּום ַהֲחִמיׁשִ ּבַ
ָיזּונּו   ָהעֹוְרִבים  ׁשֶ ָהעֹופֹות  ִעם  ִהְתָנה  ַמִים,  ָ ַהׁשּ
ַמִים,   ָ ַהׁשּ ֶאת  ָעַצר  ׁשֶ ַמן  זְּ ּבַ ֵאִליָּהּו  ֶאת 

תּוב ּכָ יז)-(מלכים  ׁשֶ יִתי   א  ִצּוִ ָהעְֹרִבים  ְוֶאת 
ְוָקא. יִתי ּדַ ם. ִצּוִ ְלָך ׁשָ ֵגי ַהיָּם    ְלַכְלּכֶ ְוִהְתָנה ִעם ּדְ

ְבַלע ֶאת יֹוָנה ְוִלְזֹרק אֹותֹו  יִּ ג ֶאָחד ׁשֶ ְלַהְזִמין ּדָ
 ַהחּוָצה. 

  

א, ַאְתִני  .79 ַמּיָ ׁשְ א, ְועֹוֵפי ּדִ ָרא נּוֵני ַיּמָ ָאה ּבָ יֹוָמא ֲחִמיׁשָ ּבְ
א ַמּיָ ִלׁשְ ָעַצר  ּדְ ִזְמָנא  ּבְ הּו,  ְלֵאִלּיָ עֹוְרִבים  ְלֵמיָזן  עֹוֵפי  , ּבְ

יב, ְכּתִ יז) ּדִ א  ְלָך  (מלכים  ְלַכְלּכְ יִתי  ִצּוִ ָהעֹוְרִבים  ְוֶאת 
ָנא נּוָנא ַחד,  ּמְ א ְלִאְזּדַ נּוֵני ַיּמָ ְייָקא. ְוַאְתֵני ּבְ יִתי ּדַ ם. ִצּוִ ׁשָ

ָאה ֵליּה ְלַבר. ּדָ  ְלִמְבַלע ֵליּה ְליֹוָנה, ּוְלַאׁשְ

Genesis 1:20 
“ ְּפֵני ְרִקיַע ַהָּׁשָמִים-ָהָאֶרץ, ַעל-ִים, ֶׁשֶרץ ֶנֶפׁש ַחָּיה; ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַעלִיְׁשְרצּו ַהּמַ –ַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים ” 
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“Then God said, “Let the waters teem with swarms of living creatures, and let 
birds fly above the earth in the open expanse of the heavens.” 
On the fifth day, God created the fish and the birds in the sky. He stipulated 
with the birds that ravens would feed Elijah the prophet. 
1 Kings 17:4 
“ ָהֹעְרִבים ִצִּויִתי, ְלַכְלֶּכְל� ָׁשם-ְוָהָיה, ֵמַהַּנַחל ִּתְׁשֶּתה; ְוֶאת ” 
“It shall be that you will drink of the brook, and I have commanded the ravens 
to provide for you there.” 
God conditioned the fish that one of them will swallow Jonah and vomit him to 
the land. 

ָרא ֶאת ָהָאָדם, ְוִהְתָנה ִעּמֹו  .80 י ּבָ ִ ׁשּ ִ יֹּום ַהׁשּ ּבַ
זּון ֶאת ֵאִליָּ  ּתָ ה ׁשֶ ָ ּנּו ִאׁשּ ֵצא ִמּמֶ ּתֵ ּנֱֶאַמר ׁשֶ הּו, ׁשֶ

ִהּנֵה  ֶלָך.  ְלַכְלּכְ ַאְלָמָנה  ה  ָ ִאׁשּ ם  ׁשָ יִתי  ִצּוִ ִהּנֵה 
יִתי   ָכל    -ִצּוִ ּבְ ְוָכְך  ָהעֹוָלם.  ְבָרא  ּנִ ׁשֶ ִמיֹּום 

דֹוׁש   ַהּקָ עֹוָלם,  ּבָ ׁש  ִהְתַחּדֵ ׁשֶ ה  ּוַמֲעׂשֶ ה  ַמֲעׂשֶ
ְבָרא  ּנִ ה ִמיֹּום ׁשֶ ה ֶאת אֹותֹו ַמֲעׂשֶ רּוְך הּוא ִצּוָ ּבָ

ַויֹּאֶמר  הָ  ג,  ַלּדָ ה'  ַויֹּאֶמר  אן  ּכָ ַאף    - ָאָדם. 
ית ָאַמר לֹו.  ת ְיֵמי ְבֵראׁשִ ׁשֶ ֵ  ִמׁשּ

  

ִתּפֹוק   .80 יּה, ּדְ ָרא ְלָאָדם, ְוַאְתֵני ִעּמֵ יָתָאה ּבָ ּתִ יֹוָמא ׁשְ ּבְ
יב, ְכּתִ ּדִ הּו,  ְלֵאִלּיָ ֵתיזּון  ּדְ ָתא,  ִאּתְ יּה  א   ִמּנֵ (מלכים 

ם   יז) יִתי ׁשָ ה ִצּוִ יִתי, ִהּנֵ ה ִצּוִ ֶלָך. ִהּנֵ ה ַאְלָמָנה ְלַכְלּכְ ִאׁשָ
ְועֹוָבָדא   עֹוָבָדא  ָכל  ּבְ ְוֵכן  ָעְלָמא.  ֵרי  ִאְתּבְ ּדְ ִמּיֹוָמא 
ַההּוא  ִקיד  ּפָ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָעְלָמא,  ּבְ ׁש  ִאְתַחּדֵ ּדְ
ְיָי'  ַוּיֹאֶמר  ָהָכא,  אּוף  ָעְלָמא.  ֵרי  ִאְתּבְ ּדְ ִמּיֹוָמא  עֹוָבָדא 

ית ָקָאַמר ֵליּה. ַלּדָ  ְבִראׁשִ ית יֹוִמין ּדִ ִ  ג. ַוּיֹאֶמר, ִמׁשּ
On the sixth day, God created man and stipulate with him that a woman would 
come out from him that would feed and care for Elijah. 
1 Kings 17:9 
 ”.קּום ֵל� ָצְרַפָתה ֲאֶׁשר ְלִצידֹון ְוָיַׁשְבָּת ָׁשם ִהֵּנה ִצִּויִתי ָׁשם ִאָּׁשה ַאְלָמָנה ְלַכְלְּכֶל�“
“Arise, go to Zarephath, which belongs to Sidon, and stay there; behold, I have 
commanded a widow there to provide for you.” 
Jonah 2:11 
 ”.ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ַלָּדג ַוָּיֵקא ֶאת יֹוָנה ֶאל ַהַּיָּבָׁשה“
“Then YHVH commanded the fish to vomit Jonah upon dry land.” 
The Zohar explains that ‘I have commanded a widow’ and ‘Then YHVH 
commanded the fish’ were commands given at the time of Creation. 
Lesson; 
What’s the connection between Eve that was taken out of Adam’s side (rib) and 
the widow from Zarephath that supported Elijah? 
The Zohar teaches us that all future events were set on the first day of Creation. 
It means that past, present, and future existed on the first day. Our daily actions 
are part of the thought of the Creator on the first day. We manifest ideas into 
actions every moment of our lives. It is called by the sages “to carry out (execute) 
from the force into action.” The ‘force’ is the potential that has the root in the 
thought of the Creator, and the action is our manifestation process. 
We choose one of the possibilities offered to us by the Creator that expects us 
to pick the one that follows the ways of the Torah because then we have access 
to his angels. 
Zechariah 3:7 
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“ ר ְוַגם ַאָּתה ָּתִדין ֶאת ֵּביִתי ְוַגם ִּתְׁשֹמר ֶאת ֹּכה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ִאם ִּבְדָרַכי ֵּתֵל� ְוִאם ֶאת ִמְׁשַמְרִּתי ִתְׁשמֹ 
 ”ֲחֵצָרי ְוָנַתִּתי ְל� ַמְהְלִכים ֵּבין ָהֹעְמִדים ָהֵאֶּלה
“Thus says YHVH of hosts, ‘If you will walk in My ways and if you will perform 
My service, then you will also govern My house and also have charge of My 
courts, and I will grant you free access among these who are standing here.” 

ֵני  .81 ּבְ י  ַמֲעׂשֵ ַעל  ָהעֹוָלם  ֶסֶמְך  ָלנּו  יֵׁש  אן  ּכָ
זֹוִהי   ִפיָנה,  ַלּסְ יַָּרד  ׁשֶ יֹוָנה  ַהזֶּה.  עֹוָלם  ּבָ ָאָדם 

ַהזֶּ  ָלעֹוָלם  יֹּוֶרֶדת  ׁשֶ ָהָאָדם  ַמת  ִלְהיֹות  ִנׁשְ ה 
יָון  ּכֵ ּום ׁשֶ ה ִנְקֵראת יֹוָנה? ִמׁשּ גּוף ָהָאָדם. ָלּמָ ּבְ
עֹוָלם ַהזֶּה,  ּגּוף, ֲאַזי ִהיא יֹוָנה ּבָ ֶפת ּבַ ּתֶ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  כה) ּכְ ֶאת  (ויקרא  ִאיׁש  תֹונּו  ְולֹא 
מֹו   ּכְ ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ הֹוֵלְך  ָהָאָדם  ְוָאז  ֲעִמיתֹו. 

ֵבר, ְסִפיָנה בְּ  ָ ֶבת ְלִהׁשּ ֶ ַחׁשּ ּמְ דֹול ׁשֶ תֹוְך ַהיָּם ַהּגָ
ֵבר.  ָ ָבה ְלִהׁשּ ְ ּנֱֶאַמר ְוָהֳאִניָּה ִחׁשּ מֹו ׁשֶ  ּכְ

  

א  .81 ְבֵני ָנׁשָ ָעְלָמא, ַעל עֹוָבִדין ּדִ ָהָכא ִאית ָלן ֶסֶמְך ּבְ
ְמָתא   ִנׁשְ ִאיִהי  א  ּדָ ִפיָנה,  ַלּסְ ָנַחת  ּדְ יֹוָנה  ָעְלָמא.  ַהאי  ּבְ
ר ָנׁש.  ּבַ גּוָפא ּדְ א ְלַהאי ָעְלָמא ְלֶמֱהֵוי ּבְ ַנְחּתָ ַבר ָנׁש, ּדְ ּדְ

ִאׁשְ  ֵכיָון ּדְ ִגין ּדְ ֵדין  ֲאַמאי ִאְתְקֵרי יֹוָנה. ּבְ גּוָפא, ּכְ ַפת ּבְ ּתָ ּתְ
ַמר, ִאּתְ ָמה ּדְ ַהאי ָעְלָמא. ּכְ ְוָלא  (ויקרא כה) ִאיִהי יֹוָנה ּבְ

ַהאי ָעְלָמא,  ר ָנׁש ָאִזיל ּבְ תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו. ּוְכֵדין ּבַ
ָמה ְדַאּתְ   ָרא, ּכְ ּבְ יַבת ְלִאּתָ ֲחׁשִ א, ּדַ א ַרּבָ גֹו ַיּמָ ִפיָנה ּבְ ּסְ ּכַ

ֵבר. נה א)(יו  ָאֵמר ָ ָבה ְלִהׁשּ ְ ה ִחׁשּ  ְוָהֳאִנּיָ
The Zohar tells us that from the previous studies we learn that the Torah is 
more than the literal meanings. When the Bible says the story of Jonah it has a 
deeper meaning. The name Jonah means a ‘Dove.’ ‘Jonah went into the ship’ is 
the aspect of the soul that comes down to this world and enters the body of a 
man. The soul is called ‘A Dove’ because it leaves the body when the body 
refuses her. 
Leviticus 25:17 
“ ִּכי ֲאִני ְיֹהָוה ֱא�ֵהיֶכם ְולֹא תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו ְויֵָראָת ֵמֱא�ֶהי� ” 
“’So you shall not cheat one his counterpart, but you shall fear your God; for I 
am YHVH your God.” 
The soul is our ‘counterpart’ and should be in good relationship with the body. 
A man walks in this world and cheats his soul is like a ship that is about to 
break in a big stormy sea. 
Jonah 1:4 
“ ָּגדֹול, ַּבָּים; ְוָהֳאִנָּיה, ִחְּׁשָבה ְלִהָּׁשֵבר-ַהָּים, ַוְיִהי ַסַער-ְּגדֹוָלה ֶאל-ַויהָוה, ֵהִטיל רּוחַ  ” 
“YHVH hurled a great wind on the sea and there was a great storm on the sea 
so that the ship was about to break up.” 

ב  .82 עֹוָלם ַהזֶּה ְוחֹוׁשֵ הּוא חֹוֵטא ּבָ ׁשֶ ְוָאָדם, ּכְ
ְלאֹותֹו   ֵלב  ם  ׂשָ ְולֹא  ֲאדֹונֹו  ְפֵני  ִמּלִ ּבֹוֵרַח  ׁשֶ
רּוַח  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ יל  ַמּטִ ְוָאז  ָהעֹוָלם, 

ֵזַרת ַהּדִ   -ְסָעָרה ֲחָזָקה   ִמיד  זֹוִהי ּגְ עֹוֶמֶדת ּתָ ין ׁשֶ
ין  ּדִ ֶאת  ת  ׁשֶ ּוְמַבּקֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני 
ִפיָנה   ַהּסְ ֶאת  ה  ּטָ ּמַ ׁשֶ ְוזֹוִהי  ָפָניו,  ִמּלְ ָהָאָדם 

יָרה ֶאת ֲחָטֵאי ָהָאָדם ִלְתּפֹס אֹותֹו.   ּוַמְזּכִ

  

עָ  .82 יב ּדְ ַהאי ָעְלָמא ָחֵטי, ְוָחׁשִ ד ִאיהּו ּבְ ַרק ּוַבר ָנׁש ּכַ
יל  ַההּוא ָעְלָמא. ּוְכֵדין ַאּטִ ח ּבְ ּגַ י ָמאֵריּה. ְוָלא ַאׁשְ ּמֵ ִמּקַ
ֵזיַרת   א ִאיִהי ּגְ יָפא. ּדָ ּקִ ִריְך הּוא רּוַח ְסָעָרה ּתַ א ּבְ קּוְדׁשָ
ּוָבָעאת  ִריְך הּוא.  ּבְ א  ִדיר ָקֵמי קּוְדׁשָ ּתָ יָמא  ַקּיְ ּדְ יָנא,  ּדִ

ְוָדא   יה,  ּמֵ ִמּקַ ָנׁש  ַבר  ּדְ יָנא  ִפיָנה, ּדִ ַלּסְ ָמֵטי  ָקא  ּדְ ִאיהּו 
ְפָסא ֵליּה.  ַבר ָנׁש ְלִאּתָ ר חֹובֹוי ּדְ  ְוַאְדּכַ

When a person sins in this world and thinks that he could run away from God, 
assuming that God is not watching brings judgment on himself. 
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‘YHVH hurled a great wind on the sea’ is the aspect of the judgment that God 
brings on the person to remind him of his sins and accept his judgment. 
Lesson; 
We read the book of Jonah on Yom Kippur because it symbolizes the path of the 
soul and its correction. Jonah tried to run away from his process, but he was 
corrected by the judgment inflicted on him by God. He then returned to follow 
God’s ‘assignment’ and bring a positive outcome. 
The soul and the body come together into this world. The soul desires purity 
and getting closer to God. The body needs to serve the soul by following the laws 
of the Torah. When the body sins, it is an aspect of cheating. 
We cannot run away from our sins. Even if we do wrong without directly hurting 
others, it is still a sin. It doesn’t matter if others see us or not; the action of the 
body ‘contaminates’ the soul and Judgment would come sooner or later. A 
correction must be made because nothing is forgotten. 
More: When you see in your dreams a boat, a ship or any vessel above water, it 
represents the state of your soul. If the vessel is big and better in size and 
beauty, it indicates a high state of the soul. A vast and beautiful ship means 
protection of the Shechina. If the waters are not calm or stormy, then it implies 
disturbance/judgments on the path taken by the soul and body. 

ְסָעָרה   .83 אֹוָתּה  ְיֵדי  ַעל  ָאָדם  ס  ְתּפָ ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ
יָ  ְויֹוָנה  תּוב?  ּכָ ָחְליֹו, ַמה  ֵבית  ֵתי  ּבְ ַיְרּכְ ַרד ֶאל 

ָאָדם   ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ַויֵָּרַדם.  ב  ּכַ ׁשְ ַויִּ ִפיָנה  ַהּסְ
ָלׁשּוב  ִמְתעֹוֶרֶרת  לֹא  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ָחְליֹו,  ֵבית  ּבְ
תּוב?   ּכָ ַמה  ֲחָטָאיו.  ֶאת  ְוִלְפּדֹות  ֲאדֹוָנּה  ִלְפֵני 
ְקַרב ֵאָליו ַרב ַהחֵֹבל. ִמי ֶזה ַרב ַהחֹוֵבל? זֶה   ַויִּ

ָך   יֵֶצר טֹוב ְנִהיג ֶאת ַהּכֹל. ַויֹּאֶמר לֹו ַמה ּלְ ּמַ ׁשֶ
ָעה   ָ ַהׁשּ ֵאין  ְוגֹו'.  ֱאלֶֹהיָך  ֶאל  ְקָרא  קּום  ם  ִנְרּדָ
ַמה  ל  ּכָ ַעל  ין  ַלּדִ אֹוְתָך  ַמֲעִלים  ֲהֵרי  ׁשֶ ִליׁשֹן, 

עֹוָלם ַהזֶּה, ׁשּוב ֵמֶחְטֲאָך. יָת ּבָ ָעׂשִ ֶ  ׁשּ

  

ְיָד  .83 ַעל  ָנׁש  ר  ּבַ ס  ִאְתּפַ ּדְ יָון  ֵבי  ּכֵ ּבְ ְסָעָרה  ַהִהיא  ּדְ א 
ב   ּכַ ׁשְ ִפיָנה ַוּיִ ֵתי ַהּסְ ִתיב ְויֹוָנה ָיַרד ֶאל ַיְרּכְ ַמְרֵעיּה, ַמה ּכְ
ְמָתא ָלא  ִנׁשְ ַמְרֵעיּה,  ֵבי  ּבְ ָנׁש  ַבר  ּדְ ב  ּגַ ָרַדם. ַאף ַעל  ַוּיֵ
ָמה   חֹובֹוי.  ְלִמְפַרק  ָמאֵריּה,  י  ַקּמֵ ְלָאָתָבא  ָעַרת  ִאּתְ

ְקַרב   ַוּיִ ִתיב,  א  ּכְ ּדָ ַהחֹוֵבל.  ַרב  ַמאן  ַהחֹוֵבל.  ַרב  ֵאָליו 
ם  א. ַוּיֹאֶמר לֹו ַמה ְלָך ִנְרּדָ ִאיהּו ַמְנִהיג ּכֹּלָ ֵיֶצר טֹוב, ּדְ
ָמְך,  ְלִמּדְ הּוא  ֲעָתא  ׁשַ ָלאו  ְוגֹו'.  ֱאלֶהיָך  ֶאל  ְקָרא  קּום 
ַהאי   ּבְ ת  ַעְבּדַ ּדְ ָמה  ל  ּכָ ַעל  ְלִדיָנא,  ָלְך  ִקין  ַסּלְ ָהא  ּדְ

 ּוב ֵמחֹוָבְך.ָעְלָמא, ּת 
Jonah 1:5,6 
“ יֶהם ְויֹוָנה ָיַרד ֶאל ַוִּייְראּו ַהַּמָּלִחים ַוִּיְזֲעקּו ִאיׁש ֶאל ֱא�ָהיו וַָּיִטלּו ֶאת ַהֵּכִלים ֲאֶׁשר ָּבֳאִנָּיה ֶאל ַהָּים ְלָהֵקל ֵמֲעלֵ 

ִפיָנה ַוִּיְׁשַּכב ַוֵּיָרַדםַיְרְּכֵתי ַהּסְ  .” 
“ ֵבל ַוּיֹאֶמר לֹו ַמה ְּל� ִנְרָּדם קּום ְקָרא ֶאל ֱא�ֶהי� אּוַלי ִיְתַעֵּׁשת ָהֱא�ִהים ָלנּו ְולֹא נֹאֵבדַוִּיְקַרב ֵאָליו ַרב ַהחֹ  .” 
“Then the mariners were afraid; and every man cried out to his god, and threw 
the cargo that was in the ship into the sea, to lighten the load. But Jonah had 
gone down into the lowest parts of the ship, had lain down, and was fast asleep.” 
“So the captain came to him, and said to him, “What do you mean, sleeper? 
Arise, call on your God; perhaps your God will consider us, so that we may not 
perish.” 
While the sailors were trying to mitigate the impact of the storm by throwing 
their cargo and praying to their gods, Jonah ignored the situation and went to 
the belly of the ship to sleep. 
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The captain that navigates the vessel, is the aspect of the good inclination. He 
awakened Jonah, encouraging him to pray to his God because judgments are 
rising and he needs to repent on his negative actions. 

ַלֲאדֹוְנָך.   .84 ְוׁשּוב  לּו  ַהּלָ ָבִרים  ּדְ ּבַ ִהְתּבֹוֵנן 
ָך   ַלאְכּתְ ּמְ עֹוָלם    -ַמה  ּבָ ּה  ּבָ ָעַסְקּתָ  ה  ַאּתָ ׁשֶ

בֹוא    - ַהזֶּה, ְוהֹוֶדה ָעֶליָה ִלְפֵני ִרּבֹוְנָך. ּוֵמַאִין ּתָ
ְוַאל  ְסרּוָחה,  ה  ּפָ ִמּטִ אָת,  ּבָ ֵמַאִין  ל  ּכֵ ִהְסּתַ

ָמה   ְלָפָניו.  ֶאה  ְתּגָ ֲהֵרי   -ַאְרֶצָך  ּתִ ׁשֶ ל  ּכֵ ִהְסּתַ
ַעם   ִמזֶּה  ְוֵאי  ׁשּוב.  ּתָ ְוָלָאֶרץ  ִנְבֵראָת  ֵמָהָאֶרץ 

ה  ֵגן   -ָאּתָ ּתָ ל ִאם יֵׁש ְלָך ְזכּות ָאבֹות ׁשֶ ּכֵ ִהְסּתַ
 ָעֶליָך. 

  

ָך   .84 ין, ְותּוב ְלָמאָרְך. ָמה ְמַלאְכּתֶ ין ִאּלֵ ִמּלִ ל ּבְ ּכָ ִאְסּתָ
ּה בְּ  ַאּתְ ַעְסַקת ּבָ ַהאי ָעְלָמא, ְואֹוֵדי ָעָלּה ָקֵמי ָמאָרְך.  ּדְ

ְוָלא  ְסרּוָחה,  ה  ּפָ ִמּטִ ָאת,  ּבְ ֵמַאִין  ל  ּכַ ִאְסּתָ בֹא,  ּתָ ּוֵמַאִין 
ֵמַאְרָעא   ָהא  ּדְ ל  ּכַ ִאְסּתָ ַאְרֶצָך,  ָמה  יּה.  ַקּמֵ ֵאי  ְתּגָ ּתִ
ל   ּכַ ה, ִאְסּתָ ה ַעם ָאּתָ יתּוב. ְוִאי ִמּזֶ ִריַאת, ּוְלַאְרָעא ּתִ ִאְתּבְ

ָיִגין ָעָלְך.  ֲאָבָהן, ּדְ  ִאי ִאית ָלְך ְזכּו ּדַ

The good inclination asks us to look back into the actions that lead us to the 
current situation that brought the storm on us.  
In the process of repentance, we should see ourselves as simple vessels, humble 
with a temporary existence.  

ל   .85 ׁשֶ ין  ּדִ ֵבית  ּבְ ְלִדין  ֲעִלים אֹותֹו  ּמַ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ין   ַהּדִ ֵזַרת  ּגְ ִהיא  ׁשֶ ְסָעָרה,  אֹוָתּה  ַמְעָלה, 
ָלדּון   ֶלְך  ֵמַהּמֶ ת  ׁשֶ ְמַבּקֶ ָהָאָדם,  ַעל  ּסֹוֶעֶרת  ׁשֶ

ִאים אֶ  ם ּבָ ֶלְך, ְוֻכּלָ ל ַהּמֶ פּוִסים ׁשֶ ָחד אֹוָתם ַהּתְ
ית   ּבֵ ִמְתָקְרִבים  ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ ְלָפָניו.  ֶאָחד 
ֵמֶהם   ְויֵׁש  ְזכּות,  ּבִ ּפֹוְתִחים  ׁשֶ ֵמֶהם  יֵׁש  ין.  ַהּדִ

ין.  ין ּתֹוַבַעת ּדִ חֹוָבה, ּוְגֵזַרת ַהּדִ ּפֹוְתִחים ּבְ  ׁשֶ

  

א, ַהִהיא  .85 ְלֵעיּלָ יָנא ּדִ ֵבי ּדִ ִקין ֵליּה ְלִדיָנא, ּבְ ַסּלְ יָון ּדְ ּכֵ
ָנׁש, ְס  ַבר  ּדְ ָעֵליּה  ָסִעיר  ּדְ יָנא,  ּדִ ֵזַרת  ּגְ ִאיִהי  ּדְ ָעָרה, 

הּו   ְוֻכּלְ א,  ַמְלּכָ ּדְ ִפיִסין  ּתְ ִאיּנּון  ְלֵמיָדן  א  ַמְלּכָ ִמן  ְבַעת  ּתַ
יָנא.   ּדִ י  ּבֵ ִאְתְקִריבּו  ֲעָתא  ׁשַ יּה  ּבֵ ָקֵמיּה.  ַחד  ַחד  ַאְתָיין 

ְזכּות, ְוִאית ִמ  ַפְתֵחי ּבִ הֹון ּדְ חֹוָבה.  ִאית ִמּנְ ַפְתֵחי ּבְ הֹון ּדְ ּנְ
יָנא.  ְבַעת ּדִ יָנא ּתַ  ּוְגֵזַרת ּדִ

The storm is the process a man goes through when he is taken to the upper 
court for final judgment. Those who experience the storm come before the judge 
one at a time and plead their cases. Some open their defense by telling their 
merits. Some open their defense with admitting their wrongdoing.  
The prosecution asks for a judgment. 
Lesson; 
We are experiencing a great storm in the world. This is not a little storm 
somewhere far away from us. This storm affects the entire world.  
It is a time of judgment and each one of us would be called to the upper court 
to present their case. We can not hide and sleep until the storm is over.  
The Torah and our studies are the aspects of the captain that wakes us up to 
do personal ‘accounting’ and repent. The ‘cargo’ is the aspect of our attachment 
to the material world that is no longer important when we experience such a 
storm that can hurt anyone.  
The Zohar talks about a time when some people would experience protection 
and some would live in fear, try to hide away from the judgment but even in 
New Zealand that is in the ‘belly’ of the ‘ship’, the storm can reach. 
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Jonah knew that he is responsible for the storm. He admitted and asked the 
sailors to throw him overboard and save themselves. Even though he was ready 
to give his life for his repentance, God saved him.  
The Israelites have the responsibility to repent and save the world from the 
storm. Before our turn to appear in the upper court, we should do our best to 
follow the righteous path.  
“ ֹוָרה ְוַעל ִׁשְמעֹון ַהַּצִּדיק ָהָיה ִמְּׁשָיֵרי ְכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה. הּוא ָהָיה אֹוֵמר, ַעל ְׁשלָׁשה ְדָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד, ַעל ַהּת

ִמילּות ֲחָסִדיםָהֲעבֹוָדה ְוַעל ּגְ  :” 
“Shimon the Righteous was one of the last of the men of the great assembly. He 
used to say: the world stands upon three things: the Torah (Study), the service 
(Prayers), and the practice of acts of piety (Tzedakah and good deeds).” 

ַמה   .86 ין,  ַבּדִ זֹוֶכה  לֹא  ָאָדם  אֹותֹו  ְוִאם 
ה  ׁשָ ַהיַּּבָ ֶאל  יב  ְלָהׁשִ ים  ָהֲאָנׁשִ רּו  ַויְַּחּתְ תּוב?  ּכָ
ּמֹוִרים  ׁשֶ אֹוָתם  ִלים  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ֵהם  ָיכֹלּו.  ְולֹא 
יבֹו ֶאל ָהעֹוָלם ַהזֶּה ְולֹא ָיכֹלּו. ָמה   ְזכּותֹו ַלֲהׁשִ

י ַהיָּם הֹוֵלְך ְוסֹעֵ  ַעם? ּכִ ין ַהּטַ ֵזַרת ַהּדִ ר ֲעֵליֶהם. ּגְ
ֶרת  ּבֶ ּוִמְתּגַ ָהָאָדם  ֲחָטֵאי  ּבַ ְוסֹוֶעֶרת  הֹוֶלֶכת 

 ֲעֵליֶהם.

  

רּו  .86 ִתיב. ַוַיְחּתְ ִדיָנא, ַמה ּכְ ר ָנׁש ָלא ָזֵכי ּבְ ְוִאי ַההּוא ּבַ
ִלין ִאיּנּון  ּדְ ּתַ ה ְולֹא ָיכֹלּו. ִמׁשְ ׁשָ ּבָ יב ֶאל ַהּיַ ים ְלָהׁשִ ָהֲאָנׁשִ
ָיכֹלּו.   ְוָלא  ָעְלָמא,  ְלַהאי  ֵליּה  ְלָאָתָבא  ְזכּוֵתיּה  אֹורּו  ּדְ

ם הֹוֵלְך ְוסוֹ  י ַהּיָ ִדיָנא, ַמאי ַטֲעָמא. ּכִ ֵזָרה ּדְ ֵער ֲעֵליֶהם, ּגְ
ר ָעַלְייהּו. ּבָ ר ָנׁש, ְוִאְתּגַ ּבַ חֹובֹוי ּדְ  ָאִזיל ְוָסִעיר ּבְ

Jonah 1:13 
 ”.ַוַּיְחְּתרּו ָהֲאָנִׁשים ְלָהִׁשיב ֶאל ַהַּיָּבָׁשה ְולֹא ָיֹכלּו ִּכי ַהָּים הֹוֵל� ְוֹסֵער ֲעֵליֶהם“
“Nevertheless the men rowed hard to return to land, but they could not, for the 
sea continued to grow more tempestuous against them.” 
The people supported Jonah’s case and tried to help by bringing him to shore, 
but they couldn’t change the ‘verdict’ on him. The storm got stronger because 
at some point the judgment must be carried to its fullest. 

ים:  .87 ִליִחים ְמֻמּנִ ה ׁשְ לֹׁשָ ָאז מֹוִריִדים ָעָליו ׁשְ
ה   ָעׂשָ ֻכיֹּות ְוָכל ַהֲחָטִאים ׁשֶ ל ַהזְּ ּכֹוֵתב ּכָ ֶאָחד ׁשֶ
ּבֹון ָיָמיו.  ה ֶחׁשְ עֹוׂשֶ עֹוָלם ַהזֶּה. ְוֶאָחד ׁשֶ ָהָאָדם ּבָ

הָ  ׁשֶ ִאּמֹו, ְוֶאָחד  ְמֵעי  ּבִ ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ִעּמֹו  הֹוֵלְך  ָיה 
ַעד  ׁשֹוֶכֶכת  לֹא  ין  ַהּדִ ֵזַרת  ּגְ ׁשֶ ַאְרנּו  ּבֵ ַוֲהֵרי 
אּו,   ׂשְ ַויִּ יֹוָנה.  ֶאת  אּו  ׂשְ ַויִּ תּוב  ּכָ ׁשֶ ְזַמן,  ְלאֹותֹו 

ָברֹות.  יתֹו ְלֵבית ַהּקְ ּנֹוְטִלים אֹותֹו ִמּבֵ ׁשֶ  ּכְ

  

ְכִתיב   .87 ּדִ ַחד,  ְמָמָנן,  ִליָחן  ׁשְ ַלת  ּתְ ָעֵליּה  ין  ַנְחּתִ ֵדין  ּכְ
ַהאי ָעְלָמא. ְוַחד   ר ָנׁש ּבְ ָעַבד ּבַ ל ַזְכָוון, ְוָכל חֹוִבין, ּדְ ּכָ
ֲהָוה   ד  ּכַ יּה,  ִעּמֵ ָאִזיל  ֲהָוה  ּדְ ְוַחד  יֹומֹוי.  ן  ּבָ חּוׁשְ ָעִביד  ּדְ

ְגזֵ  יּה. ְוָהא אֹוִקיְמָנא ּדִ ְמֵעי ִאּמֵ ִכיְך, ַעד  ּבִ יָנא ָלא ׁשָ ַרת ּדִ
ַנְטֵלי   ד  ּכַ אּו:  ׂשְ ַוּיִ יֹוָנה.  אּו ֶאת  ׂשְ ַוּיִ יב,  ְכּתִ ּדִ ִזְמָנא  ַההּוא 

יֵתיּה, ְלֵבי ִקְבֵרי.  ֵליּה ִמּבֵ
The person standing in court gets three messengers from the court. One writes 
all the merits that come from the Right column, and sins that are from the Left 
column. Another messenger that is against the Central Columns counts his 
days for good and bad. Another messenger with the aspect of Malchut was with 
that person from the days he was in his mother’s womb.  
The judgment won’t stop until the person died and carried to the cemetery.  
Jonah 1:15 
 ”.ַוִּיְׂשאּו ֶאת יֹוָנה ַוְיִטֻלהּו ֶאל ַהָּים ַוַּיֲעֹמד ַהָּים ִמַּזְעּפֹו“
“So they picked up Jonah and threw him into the sea, and the sea ceased from 
its raging.” 

https://dailyzohar.com/


Zohar Vayakhel – unedited- not for publishing 

49 DailyZohar.com  
 

‘They picked up Jonah’ is the aspect of carrying the person to his grave in the 
cemetery.  

יק   .88 ַצּדִ הּוא  ִאם  ָעָליו.  ַמְכִריִזים    - ְוָאז 
ִלְדמּות   ָכבֹוד  נּו  ּתְ ְואֹוְמִרים:  ָעָליו  ַמְכִריִזים 

ֶלְך, נז) ַהּמֶ ַעל   (ישעיה  ָינּוחּו  לֹום  ׁשָ ָיבֹוא 
בֹוָתם ּכְ תּוב  ִמׁשְ ּכָ ִין ָלנּו? ׁשֶ (שם   הֵֹלְך ְנכֹחֹו. ִמּנַ

בֹוד ה' ַיַאְסֶפָך. ְוִאם   נח) ְוָהַלְך ְלָפֶניָך ִצְדֶקָך ּכְ
ע   ָרׁשָ לֹו    -הּוא  אֹוי  ְואֹוְמִרים:  ָעָליו  ַמְכִריִזים 

ַמה  ְוָאז  ִנְבָרא.  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ לֹו  טֹוב  ִלְפלֹוִני, 
ַויַּעֲ  ַהיָּם  ֶאל  ַוְיִטֻלהּו  תּוב?  ִמזְַּעּפֹו. ּכָ ַהיָּם  ֹמד 

הּוא   ׁשֶ ָברֹות,  ַהּקְ ְלֵבית  אֹותֹו  ְכִניִסים  ּמַ ׁשֶ ּכְ
סֹוֶעֶרת,   ָהְיָתה  ׁשֶ ין  ַהּדִ ֵזַרת  ּגְ ָאז  ין,  ַהּדִ ְמקֹום 
ֶבר.  ַלע אֹותֹו ֶזהּו ַהּקֶ ּבָ ג ׁשֶ ּה. ְוַהּדָ  ׁשֹוֶכֶכת ִמזְַּעּפָ

  

ָאה, .88 ַזּכָ ִאיהּו  ִאי  ֲעלֹוי.  ַמְכִרִזִי  ֵדין  ָעֵליּה   ּכְ ַמְכִרֵזי 
א, ַמְלּכָ ּדְ ְלִדּיּוְקָנא  ְיָקר  ָהבּו  נז) ְוַאְמֵרי,  ָיבֹא  (ישעיה 

ָלן.   ְמָנא  ְנכֹחֹו.  הֵֹלְך  בֹוָתם  ּכְ ִמׁשְ ַעל  ָינּוחּו  לֹום  ׁשָ
יב, ְכּתִ נח) ּדִ ִצְדֶקךָ  (ישעיה  ְלָפְניָך  קצ''ט  ְוָהַלְך  (דף 

יבָ  ע''ב) ַחּיָ ְוִאי  ַיַאְסֶפָך.  ְיָי'  בֹוד  ָעֵליּה ּכְ ַמְכִריֵזי  ִאיִהי,  א 
ֵדין ַמה   ֵרי. ּכְ ָלא ִיְתּבְ ְוָאְמרּו, ַווי ֵליּה ִלְפָלְנָיא. ָטב ֵליּה ּדְ
ד ָעאִלין   ְעּפֹו. ּכַ ם ִמּזַ ֲעמֹוד ַהּיָ ַוּיַ ם  ִתיב, ַוְיִטֻלהּו ֶאל ַהּיָ ּכְ
יָנא  ּדִ ֵזַרת  ּגְ ֵדין  ּכְ ִדיָנא.  ּדְ ֲאָתר  ִאיהּו  ּדְ ִקְבֵרי  ְלֵבי  ֵליּה 

א ִאיהּו  ּדְ  ָבַלע ֵליּה, ּדָ יּה. ְונּוָנא ּדְ ְעּפֵ ִכיְך ִמּזַ ֲהָוה ָסִעיר, ׁשָ
 ִקְבָרא.

If a righteous person brought to the cemetery they announce for him; 
Isaiah 57:2 
 ”.ָיבֹוא ָׁשלֹום ָינּוחּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם ֹהֵל� ְנֹכחֹו“
“He shall enter into peace; They shall rest in their beds, Each one walking in his 
uprightness.” 
and ; 
Isaiah 58:8 
 ”.ָאז ִיָּבַקע ַּכַּׁשַחר אֹוֶר� ַוֲאֻרָכְת� ְמֵהָרה ִתְצָמח ְוָהַל� ְלָפֶני� ִצְדֶק� ְּכבֹוד ְיהָוה ַיַאְסֶפ�“
“Then your light shall break forth like the morning, Your healing shall spring 
forth speedily, And your righteousness shall go before you; The glory of YHVH 
shall be your rear guard.” 
When a wicked person is brought to the cemetery they announce “woe to this 
person, it would have been better if he wasn’t born.” 
On Jonah it is written, “and they threw him into the sea, and the sea ceased 
from its raging”. The judgment ceased when the person is put into his grave. 
With Jonah, it is the aspect of “Now YHVH had prepared a great fish to swallow 
Jonah.” 

ג  .89 ג. ְמִעי ַהּדָ ְמֵעי ַהּדָ תּוב? ַוְיִהי יֹוָנה ּבִ ַמה ּכָ
ִין   אֹול. ִמּנַ ֶטן ׁשְ אֹול  ֶזהּו ּבֶ ֶטן ׁשְ תּוב ִמּבֶ ּכָ ָלנּו? ׁשֶ

ֶטן  ּבֶ לֹו  ְוקֹוֵרא  ג,  ַהּדָ ְמֵעי  ּבִ ָהָיה  ְוהּוא  י.  ְעּתִ ּוַ ׁשִ
ֵאּלּו  ֵלילֹות.  ה  לֹׁשָ ּוׁשְ ָיִמים  ה  לֹׁשָ ׁשְ אֹול,  ׁשְ

ֶבר ְוִנְבָקִעים ֵמָעיו. ּקֶ ָאָדם ּבַ ה ָיִמים ׁשֶ לֹׁשָ  ׁשְ
  

א ִאיהּו  .89 ג, ּדָ ּדָ ג. ְמעֹוי ּדְ ְמֵעי ַהּדָ ִתיב, ַוְיִהי יֹוָנה ּבִ ַמה ּכְ
יב, ְכּתִ ּדִ ְמָנָלן.  אֹול.  ׁשְ ֶטן  ב) ּבֶ אֹול   (יונה  ׁשְ ֶטן  ִמּבֶ

אֹול,  ֶטן ׁשְ נּוָנא ֲהָוה, ְוָקאֵרי ֵליּה ּבֶ ְמֵעי ּדְ י. ְוִאיהּו ּבִ ְעּתִ ּוַ ׁשִ
ה ֵלילֹות, ִאלֵּ  לֹׁשָ ה ָיִמים ּוׁשְ לׁשָ ַבר ָנׁש  ׁשְ ַלת יֹוִמין, ּדְ ין ּתְ

ָקעּו ֵמעֹוי. ִקְבָרא, ְוִאְתּבְ  ּבְ
Jonah 2:1,3 
 ”.ַוְיַמן ְיהָוה ָּדג ָּגדֹול ִלְב�ַע ֶאת יֹוָנה ַוְיִהי יֹוָנה ִּבְמֵעי ַהָּדג ְׁש�ָׁשה ָיִמים ּוְׁש�ָׁשה ֵלילֹות“
“ ִמֶּבֶטן ְׁשאֹול ִׁשַּוְעִּתי ָׁשַמְעָּת קֹוִלי ַוּיֹאֶמר ָקָראִתי ִמָּצָרה ִלי ֶאל ְיהָוה ַוַּיֲעֵנִני .” 
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“Now YHVH had prepared a great fish to swallow Jonah. And Jonah was in the 
belly of the fish three days and three nights.” 
“And he said: “I cried out to the LORD because of my affliction, And He answered 
me. “Out of the belly of Sheol I cried, And You heard my voice.” 
Jonah was in the belly of the fish for three days and three nights. “Out of the 
belly of Sheol, I cried” The belly of the fish is the aspect of Sheol, that is where 
the souls go after death. 
In the first three days, the intestines of a person explode out of his belly.  

ֶכת   .90 ה ָיִמים אֹוָתּה ִטּנֶֹפת ֶנְהּפֶ לֹׁשָ ְלַאַחר ׁשְ
י.   ּבִ ַתּתָ  ּנָ ֶ ׁשּ ַמה  טֹל  לֹו:  ְואֹוֶמֶרת  ָניו,  ּפָ ַעל 
ים, ְוָכל  ל יֹום ְולֹא ָנַתּתָ ַלֲעִניִּ ִתיָת ּכָ ָאַכְלּתָ ְוׁשָ
ָהיּו   ים  ְוָהֲעִניִּ ּומֹוֲעִדים,  ים  ַחּגִ מֹו  ּכְ ָהיּו  ָיֶמיָך 

ּלֹא ָאכְ  י.  ְרֵעִבים, ׁשֶ ַתּתָ ּבִ ּנָ ֶ ָך. טֹל ַמה ׁשּ לּו ִעּמְ
תּוב ּכָ ֵניֶכם   (מלאכי ב) ֶזהּו ׁשֶ ְוֵזִריִתי ֶפֶרׁש ַעל ּפְ

ַאְרנּו.  ְוגֹו', ַוֲהֵרי ּבֵ

  

ְך ַעל ַאְנּפֹוי,  .90 ָלָתא יֹוִמין, ַההּוא ִטּנּוָפא ִאְתַהּפַ ְלָבַתר ּתְ
י. ַאְכַלת ְוׁשָ  ְיָהַבת ּבִ ל יֹוָמא, ְואֹוֵמר לֹו טֹול ַמה ּדִ ִתית ּכָ

ּוְכמֹוֲעִדין,   ין  ַחּגִ ּכְ ֲהוֹו  יֹוָמְך  ְוָכל  ֵני,  ְלִמְסּכְ ָיַהְבּתְ  ְוָלא 
ָהַבת   ּיְ ֲהָדְך, טֹול ַמה ּדִ ָלא ַאְכלּו ּבַ ְפִנין, ּדְ ֵני ֲהוֹו ּכַ ּוִמְסּכְ

יב, ְכּתִ ּדִ הּוא  ֲהָדא  י.  ב) ּבִ ַעל  (מלאכי  ֶפֶרׁש  ְוֵזִריִתי 
ֵניֶכם ְוגֹו', ְוָהא   אֹוִקיְמָנא.ּפְ

Malachi 2:3 
 ”.ִהְנִני ֹגֵער ָלֶכם ֶאת ַהֶּזַרע ְוֵזִריִתי ֶפֶרׁש ַעל ְּפֵניֶכם ֶּפֶרׁש ַחֵּגיֶכם ְוָנָׂשא ֶאְתֶכם ֵאָליו“
“Behold, I will rebuke your descendants And spread refuse on your faces, The 
refuse of your solemn feasts; And one will take you away with it.” 
The food that was enjoyed like holiday feasts but without sharing with the poor, 
explodes on the face of the person after death. 

ה ָיִמים ָוָהְלָאה, ָאז ִנּדֹון   .91 לֹׁשָ ְ ְלַאַחר ֶזה, ִמׁשּ
ֵמַרְגָליו ִמיָָּדיו,  ֵמֵעיָניו,  ַעד  ָהָאָדם  ּוֵפְרׁשּוָה   ,

ים ָיִמים ִנּדֹוִנים   לֹׁשִ ל אֹוָתם ׁשְ ים ָיִמים. ּכָ לֹׁשִ ׁשְ
ָמה   ׁשָ ַהּנְ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ֶאָחד,  ּכְ ְוַהּגּוף  ֶפׁש  ַהּנֶ
ֵאיָנּה עֹוָלה ִלְמקֹוָמּה,   ה, ׁשֶ ָאֶרץ ְלַמּטָ ִנְמֵצאת ּבָ

ְמָאה. ַאחַ  ל ְיֵמי ַהּטֻ חּוץ ּכָ ֶבת ּבַ יֹּוׁשֶ ה ׁשֶ ָ ִאׁשּ ר ּכְ
ַעד  ָאֶרץ,  ּבָ ִנְרָקב  ְוַהּגּוף  עֹוָלה,  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְך  ּכָ
ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ יִָּעיר  ׁשֶ ְזַמן  אֹותֹו 

ִתים.  ַהּמֵ

  

ר  .91 ן ּבַ ֵדין ִאְתּדָ ָלָתא יֹוִמין ּוְלָהְלָאה, ּכְ א, ִמּתְ ְלָבַתר ּדָ
עַ  ְואּוְקמּוָה  לֹוי,  ּוֵמַרּגְ דֹוי,  ִמּיְ ְמֵעינֹוי,  יֹוִמין. ָנׁש  ָלִתין  ּתְ ד 

ֲחָדא. ּוְבִגיֵני  א ְוגּוָפא ּכַ נּו ַנְפׁשָ ָלִתין יֹוִמין, ִאְתּדָ ל ִאיּנּון ּתְ ּכָ
ַסְלַקת   ָלא  ּדְ ַאְרָעא,  ּבְ א  ְלַתּתָ ְמָתא  ִנׁשְ ַכח  ּתְ ִאׁשְ ְך  ּכַ
ְמַסֲאבּוָתא.   יֹוֵמי  ל  ּכָ ְלַבר,  ַיְתַבת  ּדְ ָתא  ִאּתְ ּכְ ְלַאְתָרּה. 

ְמָתא ִנׁשְ ַעד   ְלָבַתר,  ַאְרָעא.  ּבְ ֵלי  ִאְתּבְ ְוגּוָפא  ָקא,  ַסּלְ
יא.  ִריְך הּוא ְלֵמיַתּיָ א ּבְ ַער קּוְדׁשָ ִיּתְ  ַההּוא ִזְמָנא ּדְ

After three days, the person is judged for his eyes on all the things he shouldn’t 
have looked and desired. He is judged for his hands that are engaged with 
making forbidden things. He is judged for his feet that walked toward making 
sins. This process of judging the soul and body continues for thirty days. The 
soul stays on the lower level, like a woman during her impure state. Then the 
soul ascends, and the body breaks down and rot in the ground. This state is 
until the Holy One Blessed be He resurrects the dead. 
Lesson; 
According to the Gaon of Vilna, the feeling after the soul leaves the body is like 
losing the mind. The person feels deep regret that we can’t even imagine in this 
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world. It is so painful because the soul understands that there is no way to go 
back and make corrections. 
If a person had a pure connection to the Torah and YHVH, his soul still sees the 
sins she didn’t correct and has great regret but on a lower level. The key to 
having an easier process at the time of death is to follow the righteous path, 
break the ego, never harm another person, and always ask forgiveness for 
whatever we did wrong.  
If you don’t have a strong attachment to this world, then the process is easy. 
Righteous people are welcomed by the Shechina and with happy family 
members that passed away. Others see Light and family members with faces 
that can tell about the pain the soul may experience in the process of the first 
12 months. 

ָברֹות  .92 ֵבית ַהּקְ ְוָעִתיד קֹול ֶאָחד ְלָהִעיר ּבְ
נּו ׁשְֹכֵני   (ישעיה כו) ְויֹאַמר, י ָהִקיצּו ְוַרּנְ ָעָפר ּכִ

יל. ֵאיָמַתי ֶזה   ּפִ ָך ָוָאֶרץ ְרָפִאים ּתַ ַטל אֹורֹת ַטּלֶ
ִמן ָהעֹוָלם,  ֶות  ַהּמָ ַמְלַאְך  יֳָּעַבר  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ִיְהיֶה? 

תּוב ּכָ יָון  (שם כה) ׁשֶ ּכֵ ְוגֹו'.  ֶות ָלֶנַצח  ע ַהּמָ ּלַ ּבִ
ה'   ּוָמָחה  ְך,  ּכָ ַאַחר  ָלֶנַצח,  ֶות  ַהּמָ ע  ּלַ ּבִ ׁשֶ

ת ַעּמֹו ָיִסיר  ֱאלִֹהים ּדִ  ִנים ְוֶחְרּפַ ל ּפָ ְמָעה ֵמַעל ּכָ
ג ַויֵָּקא  תּוב, ַויֹּאֶמר ה' ַלּדָ ל ָהָאֶרץ. ָאז ּכָ ֵמַעל ּכָ

ה. ׁשָ  ֶאת יֹוָנה ֶאל ַהיַּּבָ

  

ִקְבִרי,  .92 ֵבי  ּבְ ָעָרא  ְלַאּתְ ֲחָדא  ָקָלא  ּוְזִמיָנא 
נּו ׁשֹוְכֵני ָעָפר (ישעיה כו) ְוֵייָמא, י ַטל אֹורֹות   ָהִקיצּו ְוַרּנְ ּכִ

ִזְמָנא  ּבְ א.  ּדָ ְיֵהא  ֵאיָמַתי  יל.  ּפִ ּתַ ְרָפִאים  ָוָאֶרץ  ָך  ַטּלֶ
יב, ְכּתִ ּדִ ֵמָעְלָמא,  ֶות  ַהּמָ ַמְלָאְך  ר  ִיְתַעּבָ (ישעיה   ּדְ

ָלֶנַצח,  כה) ֶות  ַהּמָ ע  ִבּלַ ּדְ יָון  ּכֵ ְוגֹו'.  ָלֶנַצח  ֶות  ַהּמָ ע  ּלַ ּבִ
ְמ  ְיָי' ֱאלִֹהים ּדִ ּוָמָחה  ת ְלָבַתר,  ְוֶחְרּפַ ִנים  ּפָ ל  ָעה ֵמַעל ּכָ

ג   ְיָי' ַלּדָ ַוּיֹאֶמר  ִתיב,  ֵדין ּכְ ל ָהָאֶרץ. ּכְ ַעּמֹו ָיִסיר ֵמַעל ּכָ
ה. ׁשָ ּבָ ֵקא ֶאת יֹוָנה ֶאל ַהּיַ  ַוּיָ

When the time of the Resurrection comes, a voice will rise in the cemetery telling 
them; 
Isaiah 26:19 
 ”.ִיְחיּו ֵמֶתי� ְנֵבָלִתי ְיקּומּון ָהִקיצּו ְוַרְּננּו ֹׁשְכֵני ָעָפר ִּכי ַטל אֹוֹרת ַטֶּל� ָוָאֶרץ ְרָפִאים ַּתִּפיל“
“Your dead shall live; Together with my dead body, they shall arise. Awake and 
sing, you who dwell in dust; For your dew is like the dew of herbs, And the earth 
shall cast out the dead.” 
This voice will be heard when death is removed from the world.  
Isaiah 25:8 
“ ח ּוָמָחה ֲאֹדָני ְיהִוה ִּדְמָעה ֵמַעל ָּכל ָּפִנים ְוֶחְרַּפת ַעּמֹו ָיִסיר ֵמַעל ָּכל ָהָאֶרץ ִּכי ְיהָוה ִּדֵּברִּבַּלע ַהָּמֶות ָלֶנצַ  .” 
“He will swallow up death forever, And YHVH GOD will wipe away tears from all 
faces; The rebuke of His people He will take away from all the earth; For YHVH 
has spoken.” 
This aspect is revealed when God told the fish to vomit Jonah out of his belly 
that as we explained previously, it is the aspect of death. 
Jonah 2:11 
 ”.ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ַלָּדג ַוָּיֵקא ֶאת יֹוָנה ֶאל ַהַּיָּבָׁשה“
“So YHVH spoke to the fish, and it vomited Jonah onto dry land.” 

ָבִרים,  .93 ַהּקְ ין  ּבֵ קֹול  אֹותֹו  ִהְתעֹוֵרר  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ִתים   ַהּמֵ אֹוָתם  ֶאת  ָיִקיאּו  ָבִרים  ַהּקְ ל  ּכָ ֲאַזי 

ַהחוּ  ֶהם  ּבָ ְרָפִאים  ׁשֶ ָוָאֶרץ  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ָצה. 
  

ַההוּ  .93 ַער  ִאּתְ ּדְ יָון  ל ּכֵ ּכָ ֵדין  ּכְ ִקְבֵרי,  יֵני  ּבֵ ָקָלא  א 
הּוא  ֲהָדא  ְלַבר.  ְבהֹון  ּדִ יא  ֵמַתּיָ ְלִאיּנּון  ָיִקיאּו  יא  ִקְבַרּיָ
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ַהחּוָצה.  אֹוָתם  ִקיא  ּתָ ׁשֶ יל?  ּפִ ּתַ זֶּה  ַמה  יל.  ּפִ ּתַ
ְרפּוָאה  לּו  ּבְ ּקִ ׁשֶ ְרָפִאים?  זֶּה  ַמה  ְרָפִאים, 
ה   ְוֵאּלֶ ֲעָצמֹות,  ּבַ ֲעָצמֹות  אּו  ְוִנְרּפְ ִמּקֶֹדם,  ּכְ

 ִנְקָרִאים ְרָפִאים. 

ִקיא לֹון ְלַבר.  ּיָ יל. ּדְ ּפִ יל. ַמאי ּתַ ּפִ ִדְכִתיב ָוָאֶרץ ְרָפִאים ּתַ
ַקְדִמין,  ִמּלְ ּכְ ַאְסָווָתא  ילּו.  ַקּבִ ּדְ ְרָפִאים.  ַמהּו  ְרָפִאים, 

ין ִאְקרּון ְרָפִאים. ְואַ  ַגְרִמין. ְוִאּלֵ ְרִמין ּבְ  ְתִסיאּו ּגַ
After the voice in the cemetery is sound, the graves will release out all the dead 
as it says “And the earth shall cast out the dead”. The Verse describes the dead 
as ‘ְרָפִאים’ that comes from the root ‘רפא’ that is healing. The dead that comes out 
is called this way to tell us that they will be healed as they come out of their 
graves. 

תּוב .94 ּכָ ֲהֵרי  ּתֹאַמר,  עֹוְבֵדי   ְוִאם  (ִּבְׁשָאר 
ּוַמָּזלֹות) כו) כֹוְכִבים  ל  (ישעיה  ּבַ ְרָפִאים 

אּו  ָיקּומוּ  ִיְתַרּפְ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ אי  ַוּדַ א  ֶאּלָ  ?
ָיקּומּו  ֵמֶהם  ֲאָבל  ָברֹות,  ַהּקְ ֵבית  ּבְ ַעְצמֹוָתם 
ל  ּבַ ְרָפִאים  תּוב  ּכָ ֶזה  ְוַעל  ָיקּומּו.  לֹא  ּוֵמֶהם 
ֶהם   תּוב ּבָ ּכָ ָרֵאל, ׁשֶ ל ִיׂשְ ֵרי ֶחְלָקם ׁשֶ ָיקּומּו. ַאׁשְ

ָמָצא ַהזֶּה  ג  ּוַבּדָ ְיקּומּון.  ְדָבִרים ְנֵבָלִתי  נּו 
ל ָהעֹוָלם.  ל ּכָ  ִלְרפּוָאה ׁשֶ

  

ִתיב .94 ּכְ ָהא  יָמא,  ּתֵ כוכבים   ְוִאי  עובדי  (בשאר 
כו) ומזלות) ל   (ישעיה  ּכָ אי  ַוּדַ א  ֶאּלָ ָיקּומּו.  ל  ּבַ ְרָפִאים 

ְיקּומּון,  ִמְנהֹון  ֲאָבל  ִקְבֵרי,  ֵבי  ּבְ ְרִמין  ּגַ סּון  ִיּתְ ָעְלָמא 
וְ  ְיקּומּון.  ָלא  ָיקּומּו.  ּוִמְנהֹון  ל  ּבַ ְרָפִאים  ִתיב  ּכְ א  ּדָ ַעל 

ְיקּומּון.  ְנֵבָלִתי  הּו  ּבְ יב  ְכּתִ ּדִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּדְ חּוָלֵקיהֹון  ָאה  ַזּכָ
ָכל ָעְלָמא. ין ְלַאְסָווָתא, ּדְ ְחָנא ִמּלִ ּכַ  ּוְבַהאי נּוָנא, ַאׁשְ

On the people from the negative side, it says; 
Isaiah 26:14 
  ”.ֵמִתים ַּבל ִיְחיּו ְרָפִאים ַּבל יָֻקמּו ָלֵכן ָּפַקְדָּת ַוַּתְׁשִמיֵדם וְַּתַאֵּבד ָּכל ֵזֶכר ָלמֹו“
“They are dead, they will not live; They are deceased, they will not rise. Therefore 
You have punished and destroyed them, And made all their memory to perish.” 
The verse uses the same word related to healing, ‘ְרָפִאים’ and the Zohar explains 
that all dead would be healed but some would rise and some would fall back to 
their graves. 
Lesson; 
All dead will rise in their graves with the same body and state as at the time of 
death. They will be healed and receive a completely healed body. Only those 
with merits would be able to step out of their graves but the rest will fall down. 
Daniel 12:2 
“ ֵאֶּלה ַלֲחָרפֹות ְלִדְראֹון עֹוָלםְוַרִּבים ִמְּיֵׁשֵני ַאְדַמת־ָעָפר יִָקיצּו ֵאֶּלה ְלַחֵּיי עֹוָלם וְ  ” 
“And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, Some to 
everlasting life, Some to shame and everlasting contempt.” 
The pain that we are going through in life is a process of cleansing that prepares 
our souls to have merits for the world to come. We should always accept the 
pain because it is TEMPORARY. We want to see God “swallow up death forever” 
and rise to a life of no pain and immortality. It is worth it. 
Before we recite the Birkat Hamazon, we read/sing Psalms 126. It connects to 
the final redemption when the YHVH returns to ‘Zion’ that is the aspect of 
Yessod of Malchut. His return opens the flow of light to the world and starts the 
redemption process.  
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ַלע ֶאת יֹונָ  .95 ּבָ יָון ׁשֶ ג ַהזֶּה, ּכֵ ה, הּוא ֵמת,  ַהּדָ
ָחַזר   ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָיִמים,  ה  לֹׁשָ ׁשְ יֹוָנה  ָהָיה  ּובֹו 
ַוֲהֵרי  ַהחּוָצה,  יֹוָנה  ְוֵהִקיא ֶאת  ִמּקֶֹדם  ּכְ ים  ַלַחיִּ
ֱאלָֹהיו  ה'  ֶאל  יֹוָנה  ל  ּלֵ ְתּפַ ַויִּ תּוב  ּכָ ׁשֶ ְרׁשּוָה,  ּפֵ
ְוָכתּוב   ָגה,  ַהּדָ אן  ּכָ תּוב  ּכָ ָגה.  ַהּדָ ֵעי  ִמּמְ

ם ַוֲהֵרי   ז)(שמות   ׁשָ ְיֹאר ֵמָתה,  ּבַ ר  ָגה ֲאׁשֶ ְוַהּדָ
ָרֵאל   ִיׂשְ ֶאֶרץ  ֲעִתיָדה  ֶזה  מֹו  ּכְ ְרׁשּוָה.  ּפֵ

ְך   ּכָ ְוַאַחר  ִראׁשֹוָנה,  ּבָ ָוָאֶרץ    -ְלִהְתעֹוֵרר 
יל. ּפִ  ְרָפִאים ּתַ

  

יֹוָנה  .95 ֲהָוה  ּוֵביּה  ִמית.  ְליֹוָנה  ָבַלע  ּדְ יָון  ּכֵ נּוָנא  ַהאי 
לְ  יֹוִמין,  ָלָתא  ְליֹוָנה ּתְ ְוָאֵקי  ַקְדִמין,  ִמּלְ ּכְ ים  ִאְתָקּיָ ָבַתר 

ל יֹוָנה ֶאל ְיָי' ֱאלָֹהיו  ּלֵ ְתּפַ יב ַוּיִ ְכּתִ ְלַבר, ְוָהא אּוְקמּוָה, ּדִ
ָהָתם ּוְכִתיב  ָגה,  ַהּדָ ָהָכא  ִתיב  ּכְ ָגה.  ַהּדָ ֵעי  (שמות   ִמּמְ

גַ  ז) ְיאֹור ֵמָתה, ְוָהא אּוְקמּוָה. ּכְ ר ּבַ ָגה ֲאׁשֶ א,  ְוַהּדָ ְווָנא ּדָ
ּוְלָבַתר  ַקְדִמיָתא,  ּבְ ְלַאְתֲעָרא  ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ ַאְרָעא  ְזִמיַנת 

יל.  ּפִ  ָוָאֶרץ ְרָפִאים ּתַ

The fish that swallowed Jonah died and Jonah was inside his belly for three 
days. Then the fist came back to life and vomited Jonah out.  
Jonah 2:2 
 ”.ַוִּיְתַּפֵּלל יֹוָנה ֶאל ְיהָוה ֱא�ָהיו ִמְּמֵעי ַהָּדָגה“
“Then Jonah prayed to YHVH his God from the fish’s belly.” 
In the same aspect, the Land of Israel, will come back to life, heal and resurrect 
the dead with merits.  

ַעל   .96 ַיְחְלפּו  ִדיִנים  ְבָעה  ִ ׁשּ ׁשֶ ַאְרנּו,  ּבֵ ַוֲהֵרי 
יֹּוֵצא ִמן ָהעֹוָלם ַהזֶּה. ֶאָחד   ׁשֶ אֹותֹו    -ָהָאָדם ּכְ

הָ  יֹּוֵצאת  ׁשֶ ּכְ ֶעְליֹון  ב'  ִדין  ַהּגּוף.  ִמן   - רּוַח 
ּוַמְכִריִזים   ְלָפָניו  הֹוְלִכים  ּוְדָבָריו  יו  ֲעׂשָ ּמַ ׁשֶ ּכְ

ֶבר. ד'    -ָעָליו. ג'   ְכָנס ַלּקֶ ּנִ ׁשֶ ֶבר. ה'   -ּכְ ין ַהּקֶ ּדִ
ין ַהּתֹוַלַעת. ו'    - יִהּנֹם. ז'    -ּדִ ין ַהּגֵ ין ָהרּוַח   -ּדִ ּדִ

מ ְולֹא  עֹוָלם  ּבָ ּוְמׁשֹוֶטֶטת  הֹוֶלֶכת  ֹוֵצאת  ׁשֶ
ֶזה  ּום  ִמׁשּ יו.  ַמֲעׂשָ ְלמּו  יֻּׁשְ ׁשֶ ַעד  ְמנּוָחה  ְמקֹום 
ְוָיׁשּוב   יו  ַמֲעׂשָ ּבְ ִמיד  ּתָ ְלִהְתּבֹוֵנן  ָאָדם  ָצִריְך 

 ִלְפֵני ֲאדֹונֹו.

  

ַבר ָנׁש,  .96 יִנין ַיְחְלפּון ָעֵליּה ּדְ ְבָעה ּדִ ׁשִ ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּדְ
ד ָנִפיק   ָאה, ּכַ יָנא ִעּלָ ד ָנִפיק ֵמַהאי ָעְלָמא. ַחד, ַההּוא ּדִ ּכַ
יּה ּוַמְכִרֵזי  ד עֹוָבדֹוי ּוִמּלֹוי ַאְזִלין ַקּמֵ רּוָחא ִמן ּגּוָפא. ב', ּכַ

ד ָעִיִיל ְלִקְבָרא. יָנא   ֲעלֹוי. ג', ּכַ ִקְבָרא. ה', ּדִ יָנא ּדְ ד', ּדִ
ַאְזָלא  ּדְ רּוָחא  ּדְ יָנא  ּדִ ז',  ם.  ֵגיִהּנָ ּדְ יָנא  ּדִ ו',  א.  תֹוַלֲעּתָ ּדְ
ַעד  ַנְייָחא,  ֲאָתר  ַחת  ּכָ ַאׁשְ ְוָלא  ָעְלָמא,  ּבְ אַטת  ְוׁשָ
ָלא   ּכְ ְלִאְסּתַ ָנׁש  ר  ּבַ ֵעי  ּבָ א,  ּדָ ִגין  ּבְ עֹוָבדֹוי.  ִלים  ּתְ ִיׁשְ ּדְ

ִדיר בְּ   עֹוָבדֹוי, ְוֵיתּוב ָקֵמי ָמֵריּה.ּתָ
There are seven judgments that the dead experience when he leaves the world. 
1. The judgment of death, 2. His words and actions are announced ahead of 
him. 3. Entering the grave. 4. Judgment in the grave 5. The judgment executed 
by the worms that break down and rot the body. 6. Judgment process in hell. 
7. The judgment of the spirit that travels the world without rest. 
Lesson; 
The judgments that the person goes through upon death are very difficult. Two 
angels bring the dead to life and he feels everything he is beaten with metal 
chains to disconnect him from the desire to be in his body.  
We should always be ready for the day of death to save us the painful judgment 
after death. In older times, righteous people were digging their own graves and 
visit it frequently to remember that one day, they will die and be buried.  
I’m sorry for not expanding on this interesting/scary process. I have some fever 
and headaches (No Coronavirus symptoms).  
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Because of the Coronavirus situation, I don’t go to my day job and I stay at 
home. I hope to feel good about studying and write more, B”H. 

ָהָאָדם  .97 ִדיֵני  ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ִהְתּבֹוֵנן  ּוְכׁשֶ
ים ְוָאַמר, לּו, ִהְקּדִ י   (תהלים קד) ַהּלָ ְרִכי ַנְפׁשִ ּבָ

הָ  ִמן  ֵצא  ּתֵ ֶטֶרם  ּבְ ַאּתְ  ֶאת ה',  ׁשֶ עֹוד  ּבְ עֹוָלם, 
ם ָקְדׁשֹו     - ִנְמֵצאת ִעם ַהּגּוף. ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ׁשֵ

ֶאָחד ִעם ָהרּוַח.  ִפים ּכְ ּתְ ּתַ ׁשְ ּמִ ֵהם ֶאְבֵרי ַהּגּוף ׁשֶ
ֶאת   ְלָבֵרְך  ימּו  ַהְקּדִ ּה,  ִעּמָ ְצאּו  ּמָ ּתִ ׁשֶ ּכְ ו  ַעְכׁשָ

תוּ  ּלֹא  ׁשֶ ְזַמן  יָֹּבא  ׁשֶ ֶטֶרם  דֹוׁש  ַהּקָ ם  ֵ ְכלּו ַהׁשּ
ְרִכי  ּבָ ָאַמר  ֶזה  ְוַעל  ְתׁשּוָבה.  ּבִ ְוַלֲחזֹר  ְלָבֵרְך 
ַהֲחֵבִרים  אֹוָתם  אּו  ּבָ ַהְללּוָיּה.  ה'  ֶאת  י  ַנְפׁשִ

קּו ֶאת רֹאׁשֹו.  ְוָנׁשְ

  

ָנׁש,  .97 ַבר  ּדְ ין  ִאּלֵ ִדיִנין  ּבְ א  ַמְלּכָ ִוד  ּדָ ל  ּכָ ִאְסּתָ ְוַכד 
ים ְוָאַמר י ֶאת ְיָי', ַעד ָלא   (תהלים קד) ַאְקּדִ ְרִכי ַנְפׁשִ ּבָ

ָכַחת ִעם ּגּוָפא. ְוָכל   ּתְ ַאְנּתְ ִאׁשְ עֹוד ּדְ ּפּוק ִמן ָעְלָמא, ּבְ ּתִ
ּגוּ  ְייֵפי  ׁשַ ִאיּנּון  ָקְדׁשֹו,  ם  ׁשֵ ֶאת  ֵפי  ְקָרַבי  ּתְ ּתַ ִמׁשְ ּדְ ָפא, 

ימּו   ַאְקּדִ ּה,  ִעּמָ חּון  ּכְ ּתַ ִתׁשְ ּדְ א  ּתָ ְ ַהׁשּ רּוָחא.  ּבְ ֲחָדא  ּכַ
יְכּלּון   ָלא ּתֵ א, ַעד ָלא ִיְמֵטי ִזְמָנא ּדְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ְלָבְרָכא ׁשְ
י   ְרִכי ַנְפׁשִ א ָאַמר ּבָ ִתּיּוְבָתא, ְוַעל ּדָ ְלָבְרָכא, ּוְלָאָתָבא ּבְ

יּה. ֶאת ְיָי' ַהְללוּ  קּו ֵריׁשֵ יא ְוַנׁשְ  ָיּה. ָאתּו ִאיּנּון ַחְבַרּיָ
Psalms 104:1 
 ”.ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה ְיהָוה ֱא�ַהי ָּגַדְלָּת ְּמֹאד הֹוד ְוָהָדר ָלָבְׁשּתָ “
“Bless YHVH, O my soul! O YHVH my God, You are very great: You are clothed 
with honor and majesty,” 
Psalms 103:1 
 ”.ְלָדִוד ָּבֲרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ֵׁשם ָקְדׁשֹו“
“Bless YHVH, O my soul; And all organs within me, bless His holy name!” 
King David tells his soul and all his body parts to bless YHVH before the soul 
departs from the body. When the soul leaves the body there are no more 
opportunities to bless YHVH and make corrections. 

ֶכם   .98 ֵמִאּתְ ְקחּו  ְוָאַמר,  ַתח  ּפָ ִחיָּיא  י  ַרּבִ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ׁשֶ רּוָמה ַלה'. ּבֹא ּוְרֵאה, ּכְ ּתְ

יָֹּבאּו הּוא ֶאת ָהעֹוָלם, לֹא ְבָראֹו ֶאלָּ  ֵדי ׁשֶ א ּכְ
ִנְבָרא  ּתֹוָרה  ּבַ ַהּתֹוָרה.  ֶאת  לּו  ִויַקּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ֶזהּו  עֹוֵמד.  הּוא  ַהּתֹוָרה  ְוַעל  ָהעֹוָלם, 

תּוב ּכָ לג) ׁשֶ יֹוָמם  (ירמיה  ְבִריִתי  לֹא  ִאם 
י. ַהּתֹוָרה  ְמּתִ ַמִים ָוָאֶרץ לֹא ׂשָ ָוַלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ

עוֹ  ּבָ ים  ַחיִּ ֹאֶרְך  ים  ִהיא  ַהַחיִּ ְוֹאֶרְך  ַהזֶּה,  ָלם 
א. עֹוָלם ַהּבָ  ּבָ

  

ַתח ְוָאַמר, .98 יא ּפָ י ִחּיָ ְקחּו  (שמות לה) (דף ר' ע''א) ִרּבִ
ד   ּכַ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֲחֵזי  א  ּתָ ַלְיָי'.  רּוָמה  ּתְ ֶכם  ֵמִאּתְ

ָראֵ  ִיִיתּון ִיׂשְ ִגין ּדְ א ּבְ ָרא ֵליּה, ֶאּלָ ָרא ָעְלָמא, ָלא ּבָ ל, ּבָ
ְוַעל  ָעְלָמא,  ֵרי  ִאְתּבְ אֹוַרְייָתא  ּבְ אֹוַרְייָתא.  לּון  ִויַקּבְ

יב, ְכּתִ יָמא. ֲהָדא הּוא ּדִ ִאם לא  (ירמיה לג) אֹוַרְייָתא ַקּיְ
י.   ְמּתִ ׂשָ לֹא  ָוָאֶרץ  ַמִים  ׁשָ ֻחּקֹות  ָוָלְיָלה  יֹוָמם  ְבִריִתי 

ַהאי ָעְלָמא, וְ  י ּבְ ַחּיֵ א ּדְ י  אֹוַרְייָתא ִאיִהי ַאְרּכָ ַחּיֵ א ּדְ ַאְרּכָ
ָאֵתי.  ָעְלָמא ּדְ  ּבְ

Exodus 35:5 
 ”.ְקחּו ֵמִאְּתֶכם ְּתרּוָמה ַליהָוה ֹּכל ְנִדיב ִלּבֹו ְיִביֶאָה ֵאת ְּתרּוַמת ְיהָוה ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנֹחֶׁשת“
‘Take from among you an offering to YHVH. Whoever is of a willing heart, let 
him bring it as an offering to YHVH: gold, silver, and bronze;” 
Rabbi Chiya quotes this verse and explains that when God created the world, it 
was for the Israelites that will come and receive the Torah. 
Jeremiah 33:25 
 ”.ֹּכה ָאַמר ְיהָוה ִאם לֹא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה ֻחּקֹות ָׁשַמִים ָוָאֶרץ לֹא ָׂשְמִּתי“
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“Thus says YHVH: ‘If My covenant is not with day and night, and if I have not 
appointed the ordinances of heaven and earth,” 
The Torah gives long life in this world and in the next world. 

ִאּלּו  .99 ּכְ ּתֹוָרה,  ּבַ ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ִמי  ְוָכל 
הּוא,   רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ֵהיָכלֹו  ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ִהׁשְ
ִהיא  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ָהֶעְליֹון  ֵהיָכלֹו  ׁשֶ

דֹוׁש בָּ  ּתֹוָרה, ַהּקָ ָאָדם עֹוֵסק ּבַ רּוְך  ַהּתֹוָרה. ּוְכׁשֶ
ְלקֹולֹו,  יב  ּוַמְקׁשִ ם  ׁשָ עֹוֵמד  הּוא 

תּוב ּכָ ָמע ְוגֹו'. ְוִנּצֹול   (מלאכי ג) ּכַ ׁשְ ב ה' ַויִּ ַויְַּקׁשֵ
ַהזֶּה,   ָהעֹוָלם  ין  ִמּדִ ִדיִנים:  ה  לֹׁשָ ְ ִמׁשּ ָהָאָדם 
ָעָליו,  לֹט  ִלׁשְ ָיכֹול  ּלֹא  ׁשֶ ֶות  ַהּמָ ַמְלַאְך  ין  ּוִמּדִ

יִהּנֹם.  ין ַהּגֵ  ּוִמּדִ

  

ל   .99 ּדַ ּתָ ִאׁשְ ִאלּו  ּכְ אֹוַרְייָתא,  ּבְ ָדל  ּתַ ִאׁשְ ּדְ ַמאן  ְוָכל 
ָאה בְּ  ִעּלָ ֵהיְכָלא  ּדְ הּוא.  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ֵהיָכֵליּה 

ר ָנׁש ָעִסיק  ִריְך הּוא, אֹוַרְייָתא ִאיִהי. ְוַכד ּבַ א ּבְ קּוְדׁשָ ּדְ
ְוָאִצית   ן,  ּמָ ּתַ ָקִאים  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ אֹוַרְייָתא,  ּבְ

יב, ְכּתִ ָמה ּדִ ב ְיָי' וַ  (מלאכי ג) ְלָקֵליּה, ּכְ ְקׁשֵ ָמע ְוגֹו'.  ַוּיַ ׁשְ ּיִ
ָעְלָמא.  ַהאי  ּדְ יָנא  ִמּדִ יִנין:  ּדִ ַלת  ִמּתְ ָנׁש  ר  ּבַ ִזיב  ּתְ ְוִאׁשְ
ָעֶליָה.  ָטָאה  ּלְ ְלׁשַ ָיִכיל  ָלא  ּדְ ְות,  ַהּמָ ַמְלָאְך  ּדְ יָנא  ּוִמּדִ

ם. ֵגיִהּנָ יָנא ּדְ  ּוִמּדִ
Those who make efforts to study Torah in this world, it is like they study in the 
supernal palace of the Holy One Blessed be He that listens to them. These people 
are saved from three judgments; one is a judgment from this world, second is 
from the judgment of the angel of death, and from the judgment of hell. 
Lesson; 
King David teaches us to follow God with our soul and actions so we can purify 
our body and tune it to the Light.  
Rabbi Chiya continues on the same path and tells us to share our energy and 
give from our hearts. Then the Zohar tells us to study Torah so the Holy One 
listens to us and protects us from the judgments of this world.  
The Torah is the words of God and when we study it we reveal and activate the 
Light that created the sacred words of the Torah. Since the Torah is Life, the 
studies protect our lives. 

יֵׁש  .100 א  ֶאּלָ הּוא?  ִמי  רֹון.  ִזּכָ ֵסֶפר  ֵתב  ּכָ ַויִּ
רֹון  ִזּכָ ה.  ְלַמּטָ ֵסֶפר  ְויֵׁש  ְלַמְעָלה  ֵסֶפר 

ֵאָליו   (אֹות) - ְוכֹוֵנס  ּנֹוֵטל  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ִרית  ַהּבְ
רֹון   ִזּכָ ֵסֶפר  ַמְעָלה.  ּלְ ׁשֶ ים  ַהַחיִּ ל  ּכָ י   -ֶאת  ּתֵ ׁשְ

ם   ׁשֵ ְיהָֹו''ה  ם  ׁשֵ ֶזה  ְוסֹוד  ַאַחת,  ֵהן  ׁשֶ ְדָרגֹות 
ָבר ֶאָחד.   ֶאָחד. ְיהָֹו''ה ֶאָחד. ְוַהּכֹל ּדָ

  

ֵתב ֵסֶפר .100 ּכָ רֹון. מַ  (ע' ע''א) ַוּיִ א ִאית  ִזּכָ אי ִאיהּו. ֶאּלָ
ֲאַתר רֹון  ִזּכָ א.  ְלַתּתָ ֵסֶפר  ְוִאית  א,  ְלֵעיּלָ (נ''א   ֵסֶפר 

ין  את) ַחּיִ ל  ּכָ יּה,  ְלַגּבֵ ְוָכִניׁש  ָנִטיל  ּדְ א,  יׁשָ ַקּדִ יָמא  ַקּיָ
א  ּדָ ְוָרָזא  ִאיּנּון ַחד,  ּדְ ין  ְרּגִ ּדַ ֵרין  ּתְ רֹון  ִזּכָ ֵסֶפר  א.  ְלֵעיּלָ ּדִ

ם  ''ה ׁשֵ ם ְיהֹוָ ה ֲחָדא. ׁשֵ א ִמּלָ ''ה ַחד. ְוכֹּלָ  ַחד. ְיהֹוָ
ם ְלַמְעָלה,   .101 ם. ׁשֵ ְויֵׁש ׁשֵ ם  יֵּׁש ׁשֵ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ם הּוא ִנְרׁשָ ּלֹא ָידּוַע ְולֹא  (ִנְקָרא ֵׁשם) ׁשֶ ֶ ה ׁשּ ִמּמַ
ה ֶעְליֹוָנה.  ָלל, ְוזֹו ִנְקֵראת ְנֻקּדָ יִדיָעה ּכְ ִנְרָמז ּבִ

ְקָרא שֵׁ  ּנִ ׁשֶ ה,  ְלַמּטָ ם  ְוַעד  ׁשֵ מִים  ָ ַהׁשּ ִמְקֵצה  ם, 
ִנְקָרא  ַמִים  ָ ַהׁשּ ֵצה  ּקְ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַמִים,  ָ ַהׁשּ ְקֵצה 
הּוא  ה, ׁשֶ ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ה  ְנֻקּדָ ַהזֶּה הּוא  ם  ֵ ְוַהׁשּ רֹון.  ִזּכָ
ּנֹוֵטל   ַמִים, ׁשֶ ָ הּוא ְקֵצה ַהׁשּ רֹון, ׁשֶ ם ֵמאֹותֹו ִזּכָ ׁשֵ

ְק  ְוֶזהּו  ַמְעָלה.  ּלְ ׁשֶ ים  ַהַחיִּ ל  ּכָ ַמִים ֶאת  ָ ַהׁשּ ֵצה 

  

ם,   .101 ׁשֵ ִאית  ּדְ ִגין  ם ּבְ ׁשֵ ם,  ׁשֵ (קס''ב   ְוִאית 
ים ע''א) ִאְתְרׁשִ ִאיהּו  ּדְ א,  שם) ְלֵעיּלָ אקרי  ה  (ס''א  ִמּמַ

ִאְקֵרי  ְוָדא  ַלל.  ּכְ יִדיָעה  ּבִ ִאְתְרִמיז  ְוָלא  ְיִדיַע,  ָלא  ּדְ
ע''א) ְנקּוָדה ִאְקֵרי   (צ''ג  ּדְ א,  ְלַתּתָ ם  ׁשֵ ָאה.  ִעּלָ

ם, ִגין  (דברים ד) ׁשֵ ַמִים, ּבְ ָ ַמִים ְוַעד ְקֵצה ַהׁשּ ָ ִמְקֵצה ַהׁשּ
ְנקּוָדה   ִאיהּו  ם,  ׁשֵ ְוַהאי  רֹון.  ִזּכָ ִאְקֵרי  ַמִים  ָ ַהׁשּ ְקֵצה  ּדִ
ְקֵצה   ִאיהּו  ּדְ רֹון,  ִזּכָ ֵמַההּוא  ם  ׁשֵ ִאיהּו  ּדְ א,  ְלַתּתָ ּדִ
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ה.  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ה  ֻקּדָ ַהּנְ ִהיא  ּלֹו  ׁשֶ ם  ֵ ְוַהׁשּ ה.  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ
ְוֶזהּו  ּבֹון,  ֶחׁשְ ּבְ עֹוֵמד  ׁשֶ ֵסֶפר  ִהיא  זֹו  ה  ְנֻקּדָ

ם   ְוׁשֵ ָאַמְרנּו  ׁשֶ ֶפר  ַהּסֵ מֹו.  ׁשְ ֵבי  ָבר    -ּוְלחֹׁשְ ּדָ
ָדִדים. ָכל ַהּצְ  ֶאָחד הּוא ּבְ

ְקֵצה   ִאיהּו  ְוָדא  א.  ְלֵעיּלָ ּדִ ין  ַחּיִ ל  ּכָ ָנִטיל  ּדְ ַמִים,  ָ ַהׁשּ
א.  הַ  ְלַתּתָ ּדִ ְנקּוָדה  ִאיִהי  יֵליּה  ּדִ ם  ְוׁשֵ א.  ְלַתּתָ ּדִ ַמִים  ָ ׁשּ

הּוא  ְוָדא  ָנא,  ּבָ חּוׁשְ ּבְ יָמא  ַקּיְ ּדְ ֵסֶפר  ִאיהּו  א,  ּדָ ְנקּוָדה 
ָכל  ם, ַחד ִמָלה הּוא, ּבְ ָקָאַמָרן, ְוׁשֵ מֹו. ֵסֶפר ּדְ ֵבי ׁשְ ּוְלחֹוׁשְ

 ִסְטִרין.
ּום .102 ִמׁשּ ַהזֹּו,  ה  ֻקּדָ עֹוֶמֶדת   ַהּנְ ִהיא  ׁשֶ

ּה.  ּבָ ַהּנֱֶאָחִזים  ל  ּכָ ַעל  ֶעְליֹוָנה  ִהיא  ֶאְמַצע,  ּבָ
ְוהּוא  ָהֶעְליֹון,  ֵסֶפר  ּבַ ֲאחּוִזים  ְצָדִדים  ה  ָ ׁשּ ׁשִ
ֶפר  ּסֵ ּבַ ֶנֱאָחִזים  ְצָדִדים  ה  ָ ׁשּ ׁשִ ֲעֵליֶהם.  ֶעְליֹון 
ֵסֶפר   ֶזה  ְוַעל  ֲעֵליֶהם.  ֶעְליֹון  ְוהּוא  ְחּתֹון,  ַהּתַ

ְחּתֹון, ְוַהּכֹל ִנְקָרא ּתֹוָרה. ֶעְליֹון וְ   ֵסֶפר ּתַ

  

ָאה  .102 ֶאְמָצִעיָתא, ִאיִהי ִעּלָ יָמא ּבְ ַקּיְ ִגין ּדְ א ּבְ ְנקּוָדה ּדָ
ִאְתַאֲחָדן   ִסְטִרין,  ית  ׁשִ ה.  ּבָ ִאְתַאֲחָדן  ּדְ ל  ּכָ ַעל 

ֵסֶפר ע''ב) ּבְ ית   (קל''ז  ׁשִ ָעַלְייהּו.  ָאה  ִעּלָ ְוִאיהּו  ָאה,  ִעּלָ
אִ  ָעַלְייהּו.  ִסְטִרין  ָאה  ִעּלָ ְוִאיהּו  ָאה,  ּתָ ּתַ ֵסֶפר  ּבְ ְתַאֲחָדן 

א ִאְקֵרי ּתֹוָרה. ָאה, ְוכֹּלָ ּתָ ָאה, ֵסֶפר ּתַ א, ֵסֶפר ִעּלָ  ְוַעל ּדָ
א, ֵסֶפר ֶעְליֹון הּוא   .103 ין ֶזה ָלֶזה? ֶאּלָ ַמה ּבֵ

ְולֹא  ְסתּוָמה  ִהיא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ְכָתב,  ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה 
א ֶאּלָ קֹום    עֹוֶמֶדת,  ַהּמָ ם הּוא  ָ ׁשּ ׁשֶ ְכָתב,  ּבִ ַרק 

א? ֵסֶפר   ה. ּוִמי הּוא ָהעֹוָלם ַהּבָ ּלֹות ְלַמּטָ ְלִהְתּגַ
ה.  ַעל ּפֶ ּבְ ְקֵראת ּתֹוָרה ׁשֶ ּנִ ְחּתֹון, זֹו ּתֹוָרה ׁשֶ ַהּתַ
ה,  ַמּטָ ל  ׁשֶ בֹות  ְרּכָ ַהּמֶ ֵאּלּו  ה?  ּפֶ ַעל  הּוא  ּוִמי 

שֶׁ  ּום  ּוִמׁשּ ֲעֵליֶהן.  עֹוֶמֶדת  ִהיא  ְכָלל  ׁשֶ ּבִ ֵאיָנן 
ה. ַמְעָלה, ִנְקָרִאים ַעל ּפֶ ּלְ ִתיָבה ׁשֶ ל ּכְ  ׁשֶ

  

ָאה ִאיהּו ּתֹוָרה   .103 א, ֵסֶפר ִעּלָ ין ַהאי ְלַהאי. ֶאּלָ ַמה ּבֵ
ִאיִהי ּדְ ִגין  ּבְ ב.  ְכּתָ ּבִ מ'  ׁשֶ שמיני  ע''א,  (רי''ד 

ִאיהוּ  ע''ב) ן  ַתּמָ ּדְ ְכַתב,  ּבִ א  ֶאּלָ יָמא  ַקּיְ ְוָלא   ְסִתיָמא, 
ָאֵתי. ֵסֶפר  א. ּוַמאן ִאיהּו ָעְלָמא ּדְ ֲאָתר ְלִאְתַגָלָאה ְלַתּתָ
ה, ּוַמאן ִאיהּו  ַעל ּפֶ ּבְ ִאְקֵרי ּתֹוָרה ׁשֶ א ּתֹוָרה ּדְ ָאה, ּדָ ּתָ ּתַ
ָעַלְייהּו.   יָמא  ַקּיְ ִאיִהי  ּדְ א,  ְלַתּתָ ּדִ ְרִתיִכין  ין  ִאּלֵ ה,  ּפֶ ַעל 

כְ  ְכָלָלא ּדִ ָלאו ִאיּנּון ּבִ א, ִאְקרּון ַעל ּוְבִגין ּדְ ְלֵעיּלָ יָבה ּדִ ּתִ
ה.  ּפֶ

ּום  .104 ִמׁשּ ה,  ּפֶ ַעל  עֹוֶמֶדת  זֹו  ְותֹוָרה 
תּוב ּכָ ב) ׁשֶ ְוָהָיה   (בראשית  ֵרד  ִיּפָ ם  ָ ּוִמׁשּ

ב   ים. ְותֹוָרה ָהֶעְליֹוָנה, ַאף ַעל ּגַ ָעה ָראׁשִ ְלַאְרּבָ
ַעל   ִנְקֵראת  לֹא  ְלַמְעָלה,  עֹוֶמֶדת  ִהיא  ׁשֶ
ְכָתב,   ּבִ עֹוֶמֶדת  ׁשֶ ְכָתב,  ּבִ ׁשֶ א  ֶאּלָ ָתב,  ַהּכְ
ה ֵהיָכל ֵאֶליָה, ְוִהיא עֹוֶמֶדת  ָתב ַנֲעׂשֶ ְואֹותֹו ַהּכְ

תֹוְך אֹותוֹ  ְך  ּבְ ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ם.  ׁשָ ֶמֶרת  ְוִנׁשְ ַהֵהיָכל   
ָתב.  ְכָתב ְולֹא ַעל ּכְ ּבִ  ִנְקֵראת ּתֹוָרה ׁשֶ

  

יב, .104 ְכּתִ ִגין ּדִ ה, ּבְ יָמא ַעל ּפֶ א ַקּיְ (בראשית   ְותֹוָרה ּדָ
ָאה,  ב) ים ְותֹוָרה ִעּלָ ָעה ָראׁשִ ֵרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ ם ִיּפָ ָ ּוִמׁשּ

ִאיִהי ב ּדְ ָתב,    ַאף ַעל ּגַ א, ָלא ִאְקֵרי ַעל ַהּכְ יָמא ְלֵעיּלָ ַקּיְ
ָתב ִאְתָעִביד  ב, ְוַההּוא ּכְ ְכּתָ יָמא ּבִ ַקּיְ ב, ּדְ ְכּתָ ּבִ א ׁשֶ ֶאּלָ
ֵהיָכָלא,  ַההּוא  ּגֹו  יָמא  ַקּיְ ְוִאיִהי  יּה,  ְלַגּבֵ ֵהיָכָלא 

ב, ְוָלא ְכּתָ ּבִ ְך ִאְקֵרי ּתֹוָרה ׁשֶ ן. ּוְבִגין ּכַ ּמָ ָרת ּתַ ַעל   ְוִאְתַטּמְ
ָתב.   ּכְ

ה ִהיא עֹוֶמֶדת ַעל   .105 ַמּטָ ּלְ ֲאָבל ַהּתֹוָרה ׁשֶ
עֹוֶמֶדת  ׁשֶ ה,  ּפֶ ַעל  ְוִנְקֵראת  בֹוֶתיָה,  ַמְרּכְ

ֶבת ּלֹא ֶנְחׁשֶ ּום ׁשֶ ְפִנים   (ִנְּתָנה) ֲעֵליֶהן. ּוִמׁשּ ִמּבִ
ה ַהזֹּו  ֻקּדָ ִתיָבה, לֹא ַנֲעׂשּו ֵהיָכל ַלּנְ ל ּכְ ָלל ׁשֶ ִמּכְ

אֹוָתהּ  מֹו  עֹוֶמֶדת  ּכְ ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ ֶעְליֹוָנה.  ה  ְנֻקּדָ  
רּוָמה.  ֲעֵליֶהן ִנְקֵראת ּתְ

  

ְרִתיָכָהא,  .105 ַעל  יָמא  ַקּיְ ִאיִהי  א,  ְלַתּתָ ּדִ ּתֹוָרה  ֲאָבל 
ָלא   ּדְ ּוְבִגין  ָעַלְייהּו.  יָמא  ַקּיְ ּדְ ה,  ּפֶ ַעל  ְוִאְקֵרי 

יָבת אתיהיבת)  ִאְתַחׁשִ ָלא  (נ''א  יָבה,  ְכּתִ ּדִ ָלָלא  ִמּכְ גֹו,  ִמּלְ
ָאה. ַהִהיא ְנקּוָדה ִעּלָ  ִאְתָעִבידּו ֵהיָכָלא ְלַהאי ְנקּוָדה, ּכְ

רּוָמה. יָמא ָעַלְייהּו ִאְקֵרי ּתְ ַקּיְ  ּוְבִגין ּדְ
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ה.   .106 דֹוׁשָ ַהּקְ נֹוָרה  ַהּמְ ִמן  י  ַמְעּתִ ׁשָ עֹוד 
ַנִים  ׁשְ ַאְרנּו,  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ רּוָמה?  ּתְ זֶּה  רּוָמה, ַמה  ּתְ
לּו  ַהּלָ ָרגֹות  ַהּדְ ל  ּכָ ּוְרֵאה,  ּבֹא  ָאה.  ִמּמֵ

שֶׁ  ָהֱאמּוָנה  סֹוד  ּבְ ׁשֶ דֹוׁשֹות  ָבֶהן  ַהּקְ ְגָלה  ּנִ
ר  ָרגֹות, ְוֵהן ֶעׂשֶ ר ּדְ רּוְך הּוא, ֵהן ֶעׂשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
עֹוִלים   ר  ָהֶעׂשֶ ְוֵאּלּו  ֲארּוָה.  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲאִמירֹות, 
ְחּתֹוָנה ַהזֹּו  ה ַהּתַ ֻקּדָ ָאנּו ְצִריִכים ַהּנְ ְלֵמָאה. ּוְכׁשֶ

ּה,   ּה ְלַבּדָ א  ְלָהִרים אֹוָתּה, ָאסּור ָלנּו ְלַקְחּתָ ֶאּלָ
ָאה   ֵמַהּמֵ ַנִים  ְ ַהׁשּ ְוֵהם  ְעָלּה,  ּבַ ִעם  אֹוָתּה 
ָלל,   ּכְ ְלַהְפִריָדם  ָצִריְך  ֵאין  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָאַמְרנּו,  ׁשֶ
רּוָמה   ְעָלּה. ְוָלֵכן ִנְקֵראת ּתְ א ְלַיֲחָדּה ִעם ּבַ ֶאּלָ

ְכָלל ֶאָחד.   ּבִ

  

מַ  .106 רּוָמה.  ּתְ א.  יׁשָ ַקּדִ ִמּבּוִציָנא  ַמְעָנא  ׁשְ הּו ּתּו 
ל ִאיּנּון  א ֲחֵזי, ּכָ ָאה. ּתָ ֵרי ִמּמֵ אֹוִקיְמָנא, ּתְ ָמה ּדְ רּוָמה. ּכְ ּתְ
ִריְך   ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ְמֵהיְמנּוָתא,  ּדִ ָרָזא  ּבְ י  ּדִ ין,  יׁשִ ַקּדִ ין  ְרּגִ ּדַ
ר ֲאִמיָרן,   ין, ְוִאיּנּון ֶעׂשֶ ְרּגִ ר ּדַ הֹון, ִאיּנּון ֶעׂשֶ ֵלי ּבְ הּוא ִאְתּגְ

אּוְקמ ּדְ ָמה  ְוַכד  ּכְ ָאה,  ַלּמְ ִקין  ַסּלְ ר  ֶעׂשֶ ין  ְוִאּלֵ ּוָה. 
ָאה ְלַאְרָמא ָלּה, ָאִסיר ָלן  ּתָ ִאְצְטִריְך ָלן ְלַהאי ְנקּוָדה ּתַ
ֵרי  ּתְ ְוִאיּנּון  ּוְלַבְעָלּה.  ָלּה  א  ֶאּלָ ְלחֹוָדָהא.  ּבִ ָלּה  ְלַנְטָלא 

ָלא ִאְצְטִריְך ְלַאפְ  ִגין ּדְ ָקָאַמָרן, ּבְ א לֹון ֵמִאיּנּון ֵמָאה ּדְ ְרׁשָ
ִאְתְקֵרי   א  ּדָ ְוַעל  ּוְלַבְעָלּה.  ָלּה  ְלַיֲחָדא  א  ֶאּלָ ָלל,  ּכְ

ְכָלָלא ֲחָדא.  רּוָמה ּבִ  ּתְ
ל  .107 ּכָ קֹוֵרא:  רֹוז  ַהּכָ יֹום  ָכל  ּבְ ְרֵאה,  ּוֹבא 

ְקחּו   ְוֶזהּו  ַהזֶּה.  ָבר  ַהּדָ ֶכם עֹוֵמד  ּבָ ֵני ָהעֹוָלם,  ּבְ
ּתֹ  ְוִאם  ַלה'.  רּוָמה  ּתְ ֶכם  ָבר  ֵמִאּתְ ַהּדָ ׁשֶ אְמרּו 

ה ֲעֵליֶכם    ּכֹל ְנִדיב ִלּבֹו ְיִביֶאָה. -ָקׁשֶ
  

ֵני ָעְלָמא,  .107 ל ּבְ רֹוָזא ָקאֵרי, ּכָ ָכל יֹוָמא ּכָ ְוָתא ֲחֵזי, ּבְ
הּוא ְוָדא  א,  ּדָ ה  ִמּלָ יָמא  ַקּיָ כּו  לה) ּבְ ר'   (שמות  (דף 

יָמא ּדְ  ע''ב) רּוָמה ַלְיָי'. ְוִאי ּתֵ ֶכם ּתְ ה  ְקחּו ֵמִאּתְ ָיא ִמּלָ ַקׁשְ
 ָעַלְייכּו. ּכֹל ְנִדיב ִלּבֹו ְיִביֶאָה.

אן ָלַמְדנּו ֶאת  .108 א ִמּכָ ַמה זֶּה ְיִביֶאָה? ֶאּלָ
ן  ּוְמַכּוֵ ֵמִרּבֹונֹו  ּפֹוֵחד  ׁשֶ ָאָדם  ׁשֶ ה,  ִפּלָ ַהּתְ סֹוד 
מֹו  ּקּון ָהֶעְליֹון, ּכְ ן ּתִ ה, ְמַתּקֵ ִפּלָ ּתְ ִלּבֹו ּוְרצֹונֹו ּבַ

ַאְרנ ּבֵ חֹות  ׁשֶ ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ ּבְ ִראׁשֹוָנה  ּבָ ּו. 
ְלַמְעָלה.  ָהֶעְליֹוִנים  ְלָאִכים  ַהּמַ אֹוְמִרים  ׁשֶ
ָרֵאל   אֹוְמִרים ִיׂשְ חֹות ׁשֶ ּבָ ׁשְ ּוְבאֹוָתּה ֲעִריַכת ַהּתִ
ֶנת  ּקֶ ּוִמְתּתַ ַעְצָמּה  ֶאת  ֶטת  ֶ ְמַקׁשּ ִהיא  ה,  ְלַמּטָ

 ֶ ְתַקׁשּ ּמִ ה ׁשֶ ָ מֹו ִאׁשּ ִתּקּוֶניָה ּכְ  ֶטת ְלַבְעָלּה. ּבְ

  

א ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא ָרָזא ִלְצלֹוָתא.   .108 ַמהּו ְיִביֶאָה. ֶאּלָ
ּוְרעּוֵתיּה  יּה  ִלּבֵ ין  ּוְמַכּוֵ ְלָמאֵריּה  ָדִחיל  ּדְ ָנׁש  ַבר  ּדְ
אּוִקיְמָנא.   ּדְ ָמה  ּכְ א,  ְלֵעיּלָ ּדִ ּקּוָנא  ּתִ ַאְתִקין  ְצלֹוָתא,  ּבִ

יִרין ׁשִ ּבְ ַקְדִמיָתא  ָקַאְמִרין   ע''א)  (קצ''ז ּבְ ּדְ ָחן,  ּבְ ְותּוׁשְ
ָקא   ָחן ּדְ ּבְ תּוׁשְ א. ּוְבַההּוא ִסּדּוָרא ּדְ ִאין ְלֵעיּלָ ַמְלֲאִכין ִעּלָ
ַנת   ּקָ ְרָמָהא, ְוִאַתּתַ יַטת ּגַ א, ִאיִהי ְקׁשִ ָרֵאל ְלַתּתָ ַאְמֵרי ִיׂשְ

ַטת ְלַבְעָלּה.  ִאְתַקׁשְ ָתא ּדְ ִאּתְ ִתּקּוָנָהא. ּכְ  ּבְ
ל  ּוְבִסדּ  .109 ׁשֶ ּקּון  ַהּתִ אֹותֹו  ּבְ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ּור 

ְוָכל   ַעְלמֹוֶתיָה  ֶאת  ַמְתִקיִנים  ב,  ָ ְמיֻׁשּ ת  ִפּלַ ּתְ
ְוַאַחר  ַעְלמֹוֶתיָה,  ל  ּכָ טֹות  ְ ּוִמְתַקׁשּ ּה.  ּלָ ׁשֶ ֵאּלּו 
יִעים   ּגִ ּמַ ּוְכׁשֶ ִרים.  ּוְמֻסּדָ ִנים  ְמֻתּקָ ַהּכֹל  ְך  ּכָ

ְמֻתקָּ  ַהּכֹל  ָאז  יב,  ְוַיּצִ ִהיא  ֶלֱאֶמת  ִנים, 
ְוָאז   ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלָגַאל  יִעים  ּגִ ּמַ ׁשֶ ַעד  ְוַעְלמֹוֶתיָה, 

 ָצִריְך ַלֲעֹמד ַהּכֹל ַעל ְמקֹוָמם. 

  

ְצלֹוָתא   .109 ּדִ ּקּוָנא  ּתִ ַההּוא  ּבְ ְצלֹוָתא,  ּדִ ּוְבִסּדּוָרא 
ָטן   ְ יָלּה. ּוִמְתַקׁשּ ָהא ְוָכל ִאיּנּון ּדִ ב, ַאְתִקינּו עּוֶלְמּתָ ְמיּוׁשָ ּדִ
ד   רּו, ּכַ א ְוִאְתְסּדָ ן ּכֹּלָ ּקַ ִאְתּתָ ֲהָדּה, ְלָבַתר ּדְ ל ִאיּנּון ּבַ ּכָ

ּכֹלָּ  ֵדין  ּכְ יב,  ְוַיּצִ ֶלֱאֶמת  ִאיִהי ָמטּו  ְקָנא,  ְמְתּתַ א 
ִאְצְטִריְך   ֵדין  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַאל  ְלּגָ ָמטּו  ּדְ ַעד  ָהא,  ְועּוֶלְמּתָ

א ַעל ִקיּוַמְייהּו.  ְלֵמיָקם ּכֹּלָ
יב   .110 יַע ָאָדם ֶלֱאֶמת ְוַיּצִ ר ַמּגִ ֲאׁשֶ ּכַ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ְוִהיא   אֹוָתּה,  נֹוְטלֹות  ַעְלמֹוֶתיָה  ן,  ְמֻתּקָ ְוַהּכֹל 
יָון   ּכֵ ָהֶעְליֹון.  ֶלְך  ַלּמֶ ַעְצָמּה  ֶאת  נֹוֶטֶלת 
דֹוׁש   ַהּקָ ֶלְך  ַהּמֶ ֲאַזי  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלָגַאל  יִעים  ּגִ ּמַ ׁשֶ

ַדְרגוֹ  ל אֹוָתּה.ָהֶעְליֹון נֹוֵסַע ּבְ  ָתיו ְויֹוֵצא ְלַקּבֵ

  

ן.   .110 ּקַ א ִאְתּתָ יב, ְוכֹּלָ ר ָנׁש ָמֵטי ֶלֱאֶמת ְוַיּצִ ַכד ּבַ ִגין ּדְ ּבְ
א   ַמְלּכָ י  ְלַגּבֵ ְרָמּה  ּגַ ְנִטיַלת  ְוִאיִהי  ָלּה,  ַנְטֵלי  ָהא  עּוֶלְמּתָ

י א ַקּדִ ֵדין ַמְלּכָ ָרֵאל, ּכְ ַאל ִיׂשְ ָמטּו ְלּגָ יָון ּדְ ָאה. ּכֵ א  ִעּלָ ׁשָ
ָלא ָלּה.  ַדְרּגֹוי, ְוָנִפיק ְלַקּבְ ָאה ָנִטיל ּבְ  ִעּלָ
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ְצִריִכים  .111 ָהֶעְליֹון  ֶלְך  ַהּמֶ ְפֵני  ִמּלִ ְוָאנּו 
ֲהֵרי ָאז   ְרָעָדה, ׁשֶ ֵאיָמה ּבִ ַלֲעֹמד ַעל ְמקֹוֵמנּו ּבְ
ֹמאלֹו  ְך ֶאת ׂשְ יט ְיִמינֹו ֵאֶליָה, ְוַאַחר ּכָ הּוא מֹוׁשִ

ַחת   ָלּה ּתַ ם  ָ ׂשּ ִקים ׁשֶ ְך ִמְתַחּבְ ּכָ ְוַאַחר  ּה,  רֹאׁשָ
לֹׁש   ָ ַהׁשּ ֵהן  ה  ְוֵאּלֶ יָקה.  ְנׁשִ ּבִ ֶאָחד  ּכְ ֵניֶהם  ׁשְ
ּוְרצֹונֹו  ִלּבֹו  ים  ָלׂשִ ָאָדם  ְוָצִריְך  ָהִראׁשֹונֹות, 
ל   ׁשֶ לּו  ַהּלָ ּדּוִרים  ְוַהּסִ ּקּוִנים  ַהּתִ ָכל  ּבְ ן  ּוְלַכּוֵ

יו ְוִלּבֹו ּוְרצֹונֹו כְּ  ה, ּפִ ִפּלָ  ֶאָחד.ַהּתְ

  

ַעל  .111 יָמא  ְלַקּיְ ִעיָנן  ּבָ ָאה  ִעּלָ א  ַמְלּכָ י  ּמֵ ִמּקַ ַוֲאָנן, 
ְיִמיֵניּה  יט  אֹוׁשִ ֵדין  ּכְ ָהא  ּדְ ְרָעָדה.  ּבִ ֵאיָמָתא  ּבְ ִקיּוָמָנא, 
ּה, ּוְלָבַתר  חֹות ֵריׁשֵ י ָלּה ּתְ ּוֵ ׁשַ ָמאֵליּה, ּדְ ּה, ּוְלָבַתר ׂשְ ְלַגּבָ

כַּ  ְרַווְייהּו  ּתַ קּו  ַלת  ִאְתַחּבְ ּתְ ִאיּנּון  ין  ְוִאּלֵ יקּו.  ְנׁשִ ּבִ ֲחָדא 
יּה ּוְרעּוֵתיּה, ּוְלַכְווָנא   וָאה ִלּבֵ ּוָ ר ָנׁש ְלׁשַ ַקְדַמְיָתא, ּוָבֵעי ּבַ
יּה   ְוִלּבֵ ּפּוֵמיּה  ְצלֹוָתא.  ּדִ ְוִסדּוִרין  ּקּוִנין  ּתִ ָהֵני  ָכל  ּבְ

ֲחָדא.   ּוְרעּוֵתיּה ּכַ
ָהֶעְלי .112 ֶלְך  ַהּמֶ ׁשֶ ו  ֵהם  ַעְכׁשָ ִביָרה  ְוַהּגְ ֹון 

יקֹות   ְנׁשִ אֹוָתן  ּבְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֶאָחד  ִחּבּור  ִמי    -ּבְ
ַעת   ֲהֵרי ָאז ׁשְ ׁש, ׁשֶ ׁשֹות, ְיַבּקֵ ּקָ ׁש ּבַ ִריְך ְלַבּקֵ ּצָ ׁשֶ
ְפֵני  ֵאלֹוָתיו ִמּלִ ֹוֵאל ָאָדם ׁשְ ׁשּ יָון ׁשֶ ָרצֹון ִהיא. ּכֵ

ִביָרה, ָאז ַיְתִקין ַעְצמֹו בִּ  ֶלְך ְוַהּגְ ְרצֹונֹו ְוִלּבֹו  ַהּמֶ
ֲהֵרי  ֶתר, ׁשֶ ּסֵ ּבַ ְמָחה ׁשֶ לֹׁש ֲאֵחרֹות ְלעֹוֵרר ׂשִ ְלׁשָ
ַאֶחֶרת.   ְדֵבקּות  ּבִ ֵרְך  ִמְתּבָ הּוא  לֹׁש  ָ ַהׁשּ ֵמֵאּלּו 
ֵניֶהם,   ִמּפְ ָלֵצאת  ַעְצמֹו  ֶאת  ָאָדם  ְוַיְתִקין 
לֹׁש. ְוִעם  ָ ל ֵאּלּו ַהׁשּ נּוָזה ׁשֶ ְמָחה ּגְ ׂשִ יָחם ּבְ ּוְלַהּנִ

ל   ְחּתֹוִנים ּכָ ַהּתַ ְרכּו  ְתּבָ יִּ ׁשֶ ְרצֹונֹו  ְהיֶה  יִּ ׁשֶ ֶזה, 
ֶרת. ְמָחה ִנְסּתֶ ל ׂשִ ָרכֹות ׁשֶ  ֵמאֹוָתן ּבְ

  

ִחּבּוָרא  .112 ָאה ּוַמְטרֹוִניָתא ִאיּנּון ּבְ א ִעּלָ ַמְלּכָ א ּדְ ּתָ ַהׁשְ
ַאל   ְלִמׁשְ ִאְצְטִריְך  ּדְ ַמאן  יִקין.  ְנׁשִ ִאיּנּון  ּבְ ֶחְדָוה  ּבְ

ֶאְלּתִ  יָון ׁשְ ְרעּוָתא ִאיהּו. ּכֵ ֲעָתא ּדִ ֵדין ׁשַ ָהא ּכְ ַאל. ּדְ ין, ִיׁשְ
ֵדין  א ּוַמְטרֹוִניָתא, ּכְ י ַמְלּכָ ּמֵ ֶאְלּתֹוי ִמּקַ ר ָנׁש ׁשְ ִאיל ּבַ ׁשָ ּדְ
ַאֲחָרִנין,   ִלְתָלָתא  יּה  ְוִלּבֵ ְרעּוֵתיּה  ּבִ ְרֵמיּה  ּגַ ַיְתִקין 

ָהא ֵמִאלֵּ  ְטִמירּו, ּדְ ְרָכא ְלַאְתֲעָרא ֶחְדָוה ּדִ ַלת ִאְתּבָ ין ּתְ
ְלֵמיַפק  ְרֵמיּה  ּגַ ָנׁש  ר  ּבַ ְוַיְתִקין  ַאֲחָרא.  ְדֵבקּוָתא  ּבִ
ְוִעם  ָלת.  ּתְ ין  ִאּלֵ ּדְ ִניָזא  ּגְ ֶחְדָוה  ּבְ ָחא לֹון  ּוְלַאּנָ ְייהּו,  ּמַ ִמּקַ
אן  ְרּכָ ֵאי, ֵמִאיּנּון ּבִ ּתָ ְרכּון ּתַ ִיְתּבָ יֵהא ְרעּוֵתיּה, ּדְ א, ּדִ ל ּדָ ּכָ

ֶחְד   ָוה ְטִמיָרא. ּדְ
ֶאת  .113 ְוִלְמסֹר  ָניו  ּפָ ַעל  ִלּפֹל  ָצִריְך  ְוָאז 

ָפׁשֹות   ַהּנְ ֶאת  לֹוַקַחת  ִהיא  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ַנְפׁשֹו 
תֹוְך אֹוָתן   ָעה ִלְמסֹר ַנְפׁשֹו ּבְ ָ ְוָהרּוחֹות. ָאז זֹו ַהׁשּ
ים   ֲהֵרי ָאז ְצרֹור ַהַחיִּ ִהיא לֹוַקַחת, ׁשֶ ְנָפׁשֹות ׁשֶ

ָראוּ   י. הּוא ּכָ

  

יּה,  .113 ל ַעל ַאְנּפֹוי, ּוְלִמְמַסר ַנְפׁשֵ ּוְכֵדין ִאְצְטִריְך ְלִמְנּפַ
ֲעָתא   ֵדין ִאיִהי ׁשַ ין רּוִחין. ּכְ ַנְפׁשִ ִאיִהי ַנְקָטא  ֲעָתא ּדְ ׁשַ ּבְ
ֵדין   ָהא ּכְ ִאיִהי ַנְקָטא, ּדְ ין ּדְ גֹו ִאיּנּון ַנְפׁשִ יּה ּבְ ְלִמְמָסר ַנְפׁשֵ

י אִ  ַחּיֵ ְדָקא ֵיאֹות. ְצרֹוָרא ּדְ  יהּו ּכְ

נֹוָרה   .114 ַהּמְ ל  ׁשֶ ּסֹודֹות  ּבַ י  ַמְעּתִ ׁשָ ֶזה  ָבר  ּדָ
ָרט  ּפְ ְלַגּלֹות,  ְרׁשּות  ִלי  ָנה  ִנּתְ ְולֹא  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ
ָעה   ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ ִאם  ׁשֶ ֶעְליֹוִנים.  ֲחִסיִדים  ָלֶכם 
ל  ׁשֶ ָרצֹון  ּבְ ְורּוחֹות  ְנָפׁשֹות  לֹוַקַחת  ִהיא  ׁשֶ

ֵבקּות אַ  ים ִלּבֹו ּוְרצֹונֹו ָלֶזה, ְונֹוֵתן  ּדְ ַחת, הּוא ָיׂשִ
ְלַהְכִליָלּה   ָהָרצֹון  אֹותֹו  ּבְ ְדֵבקּות  ּבִ ַנְפׁשֹו 
ָעה   אֹוָתּה ׁשָ ֶלת ּבְ ֵבקּות. ִאם ִמְתַקּבֶ אֹוָתּה ַהּדְ ּבְ
מֹות  ל אֹוָתן ְנָפׁשֹות רּוחֹות ּוְנׁשָ אֹותֹו ָהָרצֹון ׁשֶ ּבְ

ִהיא לֹוַקַחת, ֶזהּו ָאָדם ים   ׁשֶ ְצרֹור ַהַחיִּ ְצָרר ּבִ ּנִ ׁשֶ
א.  עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ  ּבָ

  

ְוָלא   .114 א,  יׁשָ ַקּדִ בּוִציָנא  ּדְ ָרִזין  ּבְ ַמְעָנא  ׁשְ א  ּדָ ה  ִמּלָ
ִאי  ר ְלכּו ֲחִסיֵדי ֶעְליֹוִנין. ּדְ ָאה, ּבַ ִאְתְייִהיב ִלי ְרׁשּו ְלַגּלָ

ַנפְ  ַנְקָטא  ִאיִהי  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ַהִהיא  ְרעּו ּבְ ּבִ ְורּוִחין  ין  ׁשִ
יּה ּוְרעּוֵתיּה ְלָדא, ְוָיִהיב   י ִלּבֵ ּוֵ ְדֵביקּוָתא ֲחָדא, ִאיהּו ְיׁשַ ּדִ
ָלּה   ְלַאְכְלָלא  ְרעּוָתא,  ַההּוא  ּבְ ְדֵבקּוָתא,  ּבִ יּה  ַנְפׁשֵ
ַההּוא  ֲעָתא ּבְ ַהִהיא ׁשַ ַלת ּבְ ֵבקּוָתא. ִאי ִאְתַקּבִ ַההּוא ּדְ ּבְ

ִאיּנּון   ִאיִהי ַנְקָטא. ַהאי  ְרעּוָתא, ּדְ ָמִתין ּדְ ין רּוִחין ְוִנׁשְ ַנְפׁשִ
ָעְלָמא,  ַהאי  ּבְ י  ַחּיֵ ּדְ ְצרֹוָרא  ּבִ ִאְתְצִריר  ּדְ ָנׁש  ר  ּבַ ִאיהּו 

ָאֵתי.   ּוְבָעְלָמא ּדְ
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ָדִדים,  .115 ַהּצְ ל  ִמּכָ ֵלל  ְלִהּכָ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ְועֹוד, 
ה,  ַמּטָ ּוִמּלְ ִמְלַמְעָלה  ִביָרה,  ְוַהּגְ ֶלְך  ַהּמֶ
ֶרת   ָדִדים. ִמְתַעּטֶ ָכל ַהּצְ מֹות ּבְ ׁשָ ּנְ ר ּבַ ּוְלִהְתַעּטֵ
מֹות  ׁשָ ּנְ ּבַ ֶרת  ּוִמְתַעּטֶ ִמְלַמְעָלה,  מֹות  ׁשָ ּנְ ּבַ

לִ  ן  ְיַכּוֵ ָאָדם  ְוִאם  ה.  ַמּטָ ֶזה ִמּלְ ְלָכל  ּוְרצֹונֹו  ּבֹו 
מֹו  ּכְ ּוְבָרצֹון  ְדֵבקּות  ּבִ ה  ַמּטָ ִמּלְ ַנְפׁשֹו  ְוִיְמסֹר 
לֹום  רּוְך הּוא קֹוֵרא לֹו ׁשָ דֹוׁש ּבָ ּנֱֶאַמר, ֲאַזי ַהּקָ ׁשֶ
ַמְעָלה, ְלאֹותֹו  ּלְ לֹום ׁשֶ ָ אֹותֹו ַהׁשּ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ְלַמּטָ

אוֹ  ּוַמְכִליל  ִביָרה  ַהּגְ ֶאת  ָבֵרְך  ּמְ ר ׁשֶ ּוְמַעּטֵ ָתּה 
ָכל ָהֲעָטרֹות.   אֹוָתּה ּבְ

  

א   .115 ַמְלּכָ ִסְטִרין,  ל  ִמּכָ ָלא  ּלְ ְלִאְתּכַ ַבְעָיא  ּדְ ְותּו 
א ָרא   (קפ''ט ע''א) ּוַמְטרֹוִניָתא, ִמְלֵעיּלָ א, ּוְלִאְתַעּטְ ּתָ ּוִמּתַ

א,  ִמְלֵעיּלָ ָמִתין  ִנׁשְ ּבְ ַרת  ִאְתַעּטְ ִסְטִרין.  ָכל  ּבְ ָמִתין  ִנׁשְ ּבְ
יּה וְ  ִלּבֵ ין  ְיַכּוֵ ָנׁש  ר  ּבַ ְוִאי  א.  ּתָ ִמּתַ ָמִתין  ִנׁשְ ּבְ ַרת  ִאְתַעּטְ

ְדֵבקּוָתא   ּבִ א  ּתָ ִמּתַ יּה  ַנְפׁשֵ ְוִיְמסֹר  א,  ּדָ ְלָכל  ּוְרעּוֵתיּה 
ִריְך הּוא ָקאֵרי  א ּבְ ֵדין קּוְדׁשָ ַמר. ּכְ ִאּתְ ָמה ּדְ ְרעּוָתא ּכְ ּבִ

הַ  ּדְ ַגְווָנא  ּכְ א,  ְלַתּתָ לֹום  ׁשָ א. ֵליּה  ְלֵעיּלָ ּדִ לֹום  ׁשָ הּוא 
ָבִריְך ָלּה ְלַמְטרֹוִניָתא ְוַאְכִליל ָלּה ְוַאְעַטר ָלּה  ַההּוא ּדְ

ָכל ִעְטִרין.  ּבְ
רּוְך הּוא   .116 ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַהזֶּה  ָלִאיׁש  ְך,  ּכָ ַאף 

ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ה, ּכְ לֹום ְלַמּטָ (שופטים   קֹוֵרא לֹו ׁשָ
ְך קֹוְרִאים לֹו   ו) לֹום. ְוָכל ָיָמיו ּכָ ְקָרא לֹו ה' ׁשָ ַויִּ

ֶאת   -ְלַמְעָלה   ר  ְוִעּטֵ ִהְכִליל  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ לֹום,  ׁשָ
מֹו שֶׁ  ה ּכְ ִביָרה ְלַמּטָ לֹום ְלַמְעָלה. ַהּגְ  אֹותֹו ׁשָ

  

ִריְך הּוא ָקֵרי ֵליּה  .116 א ּבְ ר ָנׁש קּוְדׁשָ אּוף ָהִכי, ַהאי ּבַ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר א, ּכְ לֹום ְלַתּתָ ְקָרא לֹו ְיָי'  (שופטים ו) ׁשָ ַוּיִ

ִגין  ּבְ לֹום.  ׁשָ א,  ְלֵעיּלָ ֵליּה  ָקָראן  ָהִכי  יֹומֹוי  ְוָכל  לֹום.  ׁשָ
ְוַאְעטַ  ַאְכִליל  ַההּוא ּדְ ּדְ ַגְווָנא  ּכְ א,  ְלַתּתָ ְלַמְטרֹוִניָתא  ר 
א. לֹום ְלֵעיּלָ  ׁשָ

ק ִמן ָהעֹוָלם  .117 ּלֵ ר אֹותֹו ָהָאָדם ִמְסּתַ ְוַכֲאׁשֶ
אֹוָתם  ל  ּכָ ֶאת  ּובֹוַקַעת  עֹוָלה  ָמתֹו  ִנׁשְ ַהזֶּה, 
רּוְך הּוא   דֹוׁש ּבָ ָיָדּה. ְוַהּקָ ָהְרִקיִעים ְוֵאין מֹוֶחה ּבְ

ָלּה   נז) ְואֹוֵמר,קֹוֵרא  לֹום.   (ישעיה  ׁשָ ָיבֹוא 
ְוגֹו'.   בֹוָתם  ּכְ ִמׁשְ ַעל  ָינּוחּו  אֹוֶמֶרת,  ִכיָנה  ְ ְוַהׁשּ
ֲאַפְרְסמֹון   ַנֲהרֹות  ר  ָעׂשָ ה  לֹׁשָ ׁשְ ָלּה  חּו  ְוִיְפּתְ
ְך,  ּכָ ְוַעל  ְבָיָדּה.  ְמֶחה  יִּ ׁשֶ ִמי  ִיְהיֶה  ְולֹא  ָטהֹור, 

ּוְרצֹונ ִלּבֹו  ים  יָּׂשִ ׁשֶ ִמי  ֵרי  ֶזה ַאׁשְ ְוַעל  ָלֶזה,  ֹו 
ה'  רּוַמת  ּתְ ֵאת  ְיִביֶאָה  ִלּבֹו  ְנִדיב  ּכֹל  תּוב,  ּכָ

ֵאר.  ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ֶלְך ָהֶעְליֹון, ּכְ  ַלּמֶ

  

ָמֵתיּה   .117 ר ָנׁש ֵמַהאי ָעְלָמא, ִנׁשְ ק ַההּוא ּבַ ּלָ ְוַכד ִאְסּתַ
ִיְמ  ּדְ ַמאן  ְוֵלית  ְרִקיִעין,  ִאיּנּון  ָכל  ּבְ ּוַבְקָעא  ָקא  ֵחי  ַסּלְ

ְוָאַמר ָלּה  ָקֵרי  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ יָדּה.  (ישעיה  ּבִ
בֹוָתם   נז) ּכְ ָינּוחּו ַעל ִמׁשְ א ָאְמָרה,  ִכיְנּתָ ּוׁשְ לֹום.  ָיבֹא ׁשָ

ָלהּ  חּון  ְוִיְפּתְ ע''א) ְוגֹו'.  ר''א  טּוֵרי  (דף  ֵליָסר  ּתְ
י ּבִ ִיְמֵחי  ּדְ ַמאן  ְיֵהא  ְוָלא  ְכָיא,  ּדַ ֲאַפְרְסמֹוָנא  ְוַעל ּדְ ָדּה. 

יּה ּוְרעּוֵתיּה ְלָדא. ְוַעל   י ִלּבֵ ּוֵ יׁשַ ּדְ ָאה ִאיהּו ַמאן  ַזּכָ א,  ּדָ
י  ְלַגּבֵ ְיָי'  רּוַמת  ּתְ ֵאת  ְיִביֶאָה  ִלּבֹו  ְנִדיב  ּכֹל  ִתיב,  ּכְ א  ּדָ

ַמר. ִאּתְ ָמה ּדְ ָאה, ּכְ א ִעּלָ  ַמְלּכָ
אֹוי,   .118 ְוָאַמר,  קֹולֹו  ֶאת  א  ַאּבָ י  ַרּבִ ֵהִרים 
י ָעֶליָך.    ַרּבִ ּבֹוֶכה  ַוֲאִני  ים,  ַחיִּ ּבַ ה  ַאּתָ ְמעֹון,  ׁשִ

ַעל  ּבֹוֶכה  ֲאִני  א  ֶאּלָ ּבֹוֶכה,  ֲאִני  ָעֶליָך  לֹא 
הּוא  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ָהעֹוָלם.  ַעל  ּובֹוֶכה  ַהֲחֵבִרים 
ְודֹוֵלק  ְלַמְעָלה  ּדֹוֵלק  ׁשֶ ֵנר  ל  ׁשֶ ְמנֹוָרה  מֹו  ּכְ

ְלַמטָּ  ּדֹוֵלק  ׁשֶ ּוָבאֹור  ה,  ְלָכל  ְלַמּטָ ְמִאיִרים  ה 
ְלַמְעָלה) ָהעֹוָלם. ָלעֹוָלם  (ֵמִאיר  אֹוי 

ַמְעָלה, ִמי  ּלְ ה ָלאֹור ׁשֶ ַמּטָ ּלְ ק ָהאֹור ׁשֶ ּלֵ ְסּתַ יִּ ׁשֶ ּכְ
י  ַרּבִ ָקם  ָלעֹוָלם?  ַהּתֹוָרה  אֹור  ֶאת  ָלנּו  ָיִאיר 
ָבִרים  י ִחיָּיא. ָאַמר לֹו, ַהּדְ ק ֶאת ַרּבִ א ְוָנׁשַ ַאּבָ

  

ְמעֹון, ַאְנּתְ  .118 י ׁשִ א ָקֵליּה, ְוָאַמר, ַווי ִרּבִ י ַאּבָ ָאִרים ִרּבִ
א בָּ  ֵכיָנא, ֶאּלָ ֵכיָנא ֲעָלְך. ָלא ֲעָלְך ּבָ ין, ַוֲאָנא ּבָ ַחּיִ ֵכיָנא  ּבַ

בּוִציָנא   ּכְ ְמעֹון  ׁשִ י  ִרּבִ ָעְלָמא.  ַעל  ּוָבֵכיָנא  יא,  ַחְבַרּיָ ַעל 
ּוִבְנהֹוָרא  א.  ְלַתּתָ ְוַאְדִליק  א  ְלֵעיּלָ ַאְדִליק  ּדְ א,  ָרּגָ ׁשְ ּדִ

ָעְלָמא, ֵני  ּבְ ל  ּכָ ְנִהיִרין  א,  ְלַתּתָ ַאְדִליק  נהיר   ּדְ (נ''א 

ַלק ְנה לעילא) ד ִיְסּתָ ְנהֹוָרא ַווי ְלָעְלָמא, ּכַ א ּבִ ְלַתּתָ ֹוָרא ּדִ
י  אֹוַרְייָתא ְלָעְלָמא. ָקם ִרּבִ א. ַמאן ַיְנִהיר ְנהֹוָרא ּדְ ְלֵעיּלָ ּדִ
חֹות   ין ֲהוֹו ּתְ ין ִאּלֵ יא. ֲאַמר ֵליּה ִמּלִ י ִחּיָ יק ְלִרּבִ א ְוָנׁשִ ַאּבָ
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לּו ָהיּו ַתחַ  רּוְך הּוא  ַהּלָ דֹוׁש ּבָ ְך ַהּקָ ת ָיְדָך, ְוַעל ּכָ
ֵרי  ַאׁשְ ֶכם.  ִעּמָ ר  ְלִהְתַחּבֵ ְלָכאן  ַעד  ָלַחִני  ׁשְ

 ֶחְלִקי.
ָהָכא,  ַעד  ַדְרִני  ׁשָ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ א  ּדָ ְוַעל  ְיָדְך, 

ָאה חּוָלִקי. ְלִאְתַחבְּ  כֹון ַזּכָ  ָרא ִעּמְ

סּוק ַאֲחָריו ְוָאַמר, ְוָכל  .119 ַתח ּפָ י יֹוֵסי ּפָ ַרּבִ
ֶזה  סּוק  ּפָ ְוגֹו'.  ְוַיֲעׂשּו  ָיֹבאּו  ֶכם  ּבָ ֵלב  ֲחַכם 
ָאַמר  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ּוְרֵאה,  ּבֹא  ֲאָבל  ְרׁשּוהּו.  ּפֵ

ה, ְלֹמׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  א) ַהּקָ ָהבּו   (דברים 
ל   ּכָ ֶאת  ַחן  ּבָ ּוְנֹבִנים,  ֲחָכִמים  ים  ֲאָנׁשִ ָלֶכם 
ח   ָוֶאּקַ תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ְנבֹוִנים.  ָמָצא  ְולֹא  ָרֵאל  ִיׂשְ
ִויֻדִעים,   ֲחָכִמים  ים  ֲאָנׁשִ ְבֵטיֶכם  ׁשִ י  ָראׁשֵ ֶאת 
בֹון ִהיא   ּנָ אַמר ׁשֶ ְוִאּלּו ְנבֹוִנים לֹא ָכתּוב. ְוִאם ּתֹ

ה יֹוֵתר ֶעְלי ְרּגָ אי! -ֹוָנה ֵמָחָכם ּדַ ְך ֶזה ַוּדַ  ּכָ

  

ְוָאַמר, .119 ֲאַבְתִריּה  ְקָרא  ַתח  ּפָ יֹוֵסי  י  (שמות  ִרּבִ
ְקָרא   לה) ַהאי  ְוגֹו',  ֲעׂשּו  ְוּיַ ָיבֹאּו  ֶכם  ּבָ ֵלב  ֲחַכם  ְוָכל 

ִריְך   א ּבְ ָאַמר קּוְדׁשָ ֲעָתא ּדְ ׁשַ א ֲחֵזי, ּבְ אּוְקמּוָה. ֲאָבל ּתָ
ה, ְלמֹׁשֶ א) הּוא  ֲחָכִמים  (דברים  ים  ֲאָנׁשִ ָלֶכם  ָהבּו 

ח ְנבֹוִנים, ֲהָדא  ּכַ ָרֵאל, ְוָלא ַאׁשְ ָכל ִיׂשְ ח ּבְ ּגַ ּוְנבֹוִנים, ַאׁשְ
ים ֲחָכִמים  ְבֵטיֶכם ֲאָנׁשִ י ׁשִ ח ֶאת ָראׁשֵ יב, ָוֶאּקַ ְכּתִ הּוא ּדִ
ָנבֹון ִאיהּו  יָמא ּדְ ִתיב. ְוִאי ּתֵ ִוידּוִעים, ְוִאּלּו ְנבֹוִנים ָלא ּכְ

ְר  אי. ּדַ ָאה ֵמָחָכם, ָהִכי ִאיהּו ַוּדַ א ִעּלָ  ּגָ
ְרׁשּוָה,   .120 ּפֵ ֲהֵרי  ָחָכם,  ָלֶזה?  ֶזה  ין  ּבֵ ַמה 

ים ֶאת ַרּבֹו ִנְקָרא ָחָכם.  ְחּכִ ְלִמיד ַהּמַ ֲאִפּלּו ּתַ ׁשֶ
ָנבֹון יֵׁש  ִריְך. ּבְ ּצָ ֶ ל ַמה ׁשּ יֹּוֵדַע ְלַעְצמֹו ּכָ ָחָכם, ׁשֶ

ְדָרגֹות   ה  ּמָ ְסּתַ   -ּכַ ּמִ ּלֹו ׁשֶ ׁשֶ ּבְ ְויֹוֵדַע  ּכֹל,  ּבַ ל  ּכֵ
ְוִסיָמְנָך   יב) -ּוַבֲאֵחִרים,  יק   (משלי  ַצּדִ יֹוֵדַע 

ֶהְמּתֹו. ּבְ כג)- (שמואל ֶנֶפׁש  ל  ב  מֹוׁשֵ יק  ַצּדִ
ב  ּלֵ ּבַ ְוָקא.  ּדַ ֵלב  ֲחַכם  ְוָכאן  ֱאלִֹהים.  ִיְרַאת 
ב,   ּלֵ עֹוֵמד ּבַ ּום ׁשֶ ָחָכם, ְולֹא ְבָמקֹום ַאֵחר, ִמׁשּ

ל    ְוָנבֹון ַעְצמֹו ּוְבׁשֶ ל ּבְ ּכֵ ה, ִמְסּתַ ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ
 ֲאֵחִרים.

  

ֲאִפיּלּו  .120 ּדְ אּוְקמּוָה,  ָהא  ָחָכם,  ְלַהאי.  ַהאי  ין  ּבֵ ַמה 
ָיַדע   ּדְ ָחָכם,  ָחָכם.  ִאְקֵרי  יּה  ְלַרּבֵ ים  ְחּכִ ַהּמַ ְלִמיד  ּתַ
יּה,  ין ִאית ּבֵ ְרּגִ ָמה ּדַ ִאְצְטִריְך. ָנבֹון ּכַ ל ַמה ּדְ ְלַגְרֵמיּה ּכָ

ּוְבַאֲחָרנִ  ִדיֵליּה  ּבְ ְוָיַדע  א,  כֹּלָ ּבְ ל  ּכַ ִאְסּתָ ין. ּדְ
ֶהְמּתֹו. (משלי יב) ְוִסיָמִנְך, יק ֶנֶפׁש ּבְ (שמואל ב   יֹוֵדַע ַצּדִ

ְייָקא.   כג) ל ִיְרַאת ֱאלִֹהים. ְוָהָכא ֲחַכם ֵלב ּדַ יק מֹוׁשֵ ַצּדִ
ב,   ּלֵ ּבַ יָמא  ַקּיְ ּדְ ִגין  ּבְ ַאֲחָרא,  ַאְתָרא  ּבְ ְוָלא  ָחָכם,  ב  ּלֵ ּבַ

ִד  ל ּבְ ּכַ א, ִאְסּתָ א ְוַתּתָ  יֵליּה ּוְבַאֲחָרִנין. ְוָנבֹון ְלֵעיּלָ

ְוָאַמר, .121 ַתח  מט) ּפָ ִלי  (ישעיה  ַויֹּאֶמר 
ָאָדם   ִריְך  ּצָ ׁשֶ ה  ִפּלָ ּתְ ּבַ אן  ּכָ ְוגֹו'.  ה  ָאּתָ י  ַעְבּדִ
ִהיא   ׁשֶ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ
ָדה ֵמאֹוָתן ָהֲעבֹודֹות   דֹוָלה ְוִנְכּבָ ֲעבֹוָדה ַאַחת ּגְ

ל ִרבּ  דֹוׁש ׁשֶ ל ַהּקָ יֵׁש ֲעבֹוָדה ׁשֶ ֹונֹו. ּבֹא ּוְרֵאה, 
ֲעבֹוָדה  ִהיא  ׁשֶ ה,  ַמֲעׂשֶ ּבְ עֹוֶמֶדת  ׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ
ְויֵׁש  ֲעבֹוָדה.  ְוִהיא  ַהּגּוף  ה  ַמֲעׂשֵ ּבְ עֹוֶמֶדת  ׁשֶ
ֲעבֹוָדה  ִהיא  ׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ֲעבֹוָדה 

ַהּכֹ ר  ִעּקַ ִהיא  ׁשֶ ִניִמית,  ּפְ ְועֹוֶמֶדת  יֹוֵתר  ל, 
ר ַהּכֹל.  ִהיא ִעּקַ ִניִמית ׁשֶ אֹוָתּה ֲעבֹוָדה ּפְ  ּבְ

  

ַתח ְוָאַמר, .121 ה ְוגֹו',  (ישעיה מט) ּפָ י ַאּתָ ַוּיֹאֶמר ִלי ַעְבּדִ
א   קּוְדׁשָ ּדְ יּה  ַקּמֵ ָאה  ְלַצּלָ ָנׁש  ר  ּבַ ָבֵעי  ּדְ ְצלֹוָתא  ּבִ ָהָכא 

ַר  ֲחָדא  ּפּוְלָחָנא  ִאיִהי  ּדְ ִריְך הּוא,  ֵמִאיּנּון ּבְ יָרא,  ְוַיּקִ א  ּבָ
ִריְך  א ּבְ קּוְדׁשָ א ֲחֵזי, ִאית ּפּוְלָחָנא ּדְ ָמאֵריּה. ּתָ ּפּוְלָחִנין ּדְ
יָמא   ַקּיְ ּדְ ּפּוְלָחָנא  ִאיהּו  ּדְ עֹוָבָדא,  ּבְ יָמא  ַקּיְ ּדְ הּוא, 
א   קּוְדׁשָ גּוָפא, ְוִאיהּו ּפּוְלָחָנא. ְוִאית ּפּוְלָחָנא ּדְ עֹוָבָדא ּדְ ּבְ

ִר  ִאיהּו ִעָקָרא ּבְ יר, ּדְ ִניָמָאה ַיּתִ ִאיהּו ּפּוְלָחָנא ּפְ יְך הּוא, ּדְ
ָרא  ִאיהּו ִעּקָ ִניָמָאה, ּדְ ַההּוא ּפּוְלָחָנא ּפְ יָמא ּבְ א, ַקּיְ כֹּלָ ּדְ

א.  כֹּלָ  ּדְ
עֹוְמִדים  .122 ר ֵאיָבִרים ׁשֶ ֵנים ָעׂשָ ּגּוף יֵׁש ׁשְ ּבַ

ַאְרנוּ  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה ַהּגּוף,  ַמֲעׂשֵ ְוֵאּלּו ֵהם ֶאְבֵרי  ּבְ  ,
ה   ֲעׂשֶ ַהּמַ ׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַוֲעבֹוַדת  ַהּגּוף 
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ֲעבֹוַדת ַהּקָ ּום ׁשֶ ֶהם. ִמׁשּ עֹוֵמד ּבָ

  
ִאית .122 גּוָפא  ע''א) ּבְ ט''ז  ְייִפין,  (בראשית  ׁשַ ֵריָסר  ּתְ

ְייִפין  אֹוִקיְמָנא. ְוִאיּנּון ׁשַ ָמה ּדְ גּוָפא, ּכְ עֹוָבָדא ּדְ ַקְייִמין ּבְ ּדְ
גּוָפא, ּופּולְ  יָמא  ּדְ עֹוָבָדא ַקּיְ ִריְך הּוא, ּדְ א ּבְ קּוְדׁשָ ָחָנא ּדְ

ְתֵרין ִסְטִרין,   ִריְך הּוא, ּבִ א ּבְ קּוְדׁשָ פּוְלָחָנא ּדְ ִגין ּדְ הּו. ּבְ ּבְ
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ים,  ַהִחיצֹוִניִּ ַהּגּוף  ֶאְבֵרי  ּבְ ְצָדִדים,  ֵני  ׁשְ ּבִ ִהיא 
ִניִמיִּ  ר ֵאיָבִרים ֲאֵחִרים ּפְ ֵנים ָעׂשָ ים ִלְפִנים  ְויֵׁש ׁשְ

ֵמַהּגּוף  ִלְפִנים  ים  ִניִמיִּ ּפְ ּקּוִנים  ּתִ ְוֵהם  ֵמַהּגּוף. 
ֲעבֹוָדה   ִהיא  ׁשֶ ָהרּוַח,  ל  ׁשֶ ּקּון  ַהּתִ ֶהם  ּבָ ן  ְלַתּקֵ
מֹו  ּכְ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ִניִמית  ּפְ ָדה  ִנְכּבָ

ָאַמר ַרבִּ  ים ׁשֶ ִניִמיִּ תֹוְך ַהּסֹודֹות ַהּפְ ַאְרנּו ּבְ ּבֵ י  ׁשֶ
ין   ְמעֹון, ְוֵהם סֹוד ַהָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנה, ְונֹוְדעּו ּבֵ ׁשִ

ֵרי ֶחְלָקם.   ַהֲחֵבִרים, ַאׁשְ

ִניָמִאין  ְייִפין ַאֲחָרִנין, ּפְ ֵריָסר ׁשַ גּוָפא ְלַבר, ְוִאית ּתְ ְייִפין ּדְ ׁשַ
ּקּוִני ּתִ ְוִאיּנּון  ּגּוָפא.  ִמן  ּגּוָפא,  ְלגֹו  ִמן  ְלגֹו  ִניָמִאין  ּפְ ן 

יָרא  ַיּקִ ּפּוְלָחָנא  ִאיהּו  ּדְ רּוָחא,  ּדְ ּקּוָנא  ּתִ הּו  ּבְ ְקָנא  ְלִאְתּתַ
ָרִזין  ּגֹו  אֹוִקיְמָנא  ּדְ ָמה  ּכְ ִריְך הּוא,  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ִניָמָאה  ּפְ
ָחְכְמָתא   ּדְ ָרָזא  ְוִאיּנּון  ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ָקָאַמר  ּדְ ִניָמִאין  ּפְ

ָאה חּוָלֵקיהֹון. א, ַזּכָ יֵני ַחְבַרּיָ ָאה, ְוִאְתְיִדיעּו ּבֵ  ִעּלָ

ת ָהָאָדם ִהיא ֲעבֹוַדת ָהרּוַח, ְוִהיא   .123 ִפּלַ ּתְ
ים לֹא יֹוְדִעים,  סֹודֹות ֶעְליֹוִנים, ַוֲאָנׁשִ עֹוֶמֶדת ּבְ
ּובֹוַקַעת  ֲאִויִרים  ּבֹוַקַעת  ָהָאָדם  ת  ִפּלַ ּתְ ֲהֵרי  ׁשֶ

ָתִחים ְועֹוָלה ְלַמְעָלה. ְרִקיִעים ּופֹוַת   ַחת ּפְ
  

ּפּולְ  .123 ִאיהּו  ָנׁש,  ַבר  ּדְ ְוִאיהּו ְצלֹוָתא  רּוָחא,  ּדְ ָחָנא 
ָהא ְצלֹוָתא   א ָלא ַיְדִעין, ּדְ ִאין, ּוְבֵני ָנׁשָ ָרִזין ִעּלָ יָמא ּבְ ַקּיְ
ְתִחין,  ּפִ ְתָחת  ּפַ ְרִקיִעין,  ְקָעת  ּבַ ֲאִויִרין,  ְקָעת  ּבַ ָנׁש  ַבר  ּדְ

א.  ָקא ְלֵעיּלָ  ְוַסּלְ
ִמן  .124 ָהאֹור  ְוִנְפָרד  ָהאֹור  ִאיר  ּמֵ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ

ָהְרִקיִעים: ַהחֲ  ָכל  ּבְ הֹוֵלְך  רֹוז  ַהּכָ ֲאַזי  ָכה,  ׁשֵ
ל   ֲעֵלי ַהֵהיָכלֹות, ּכָ ָתִחים, ּבַ ֲעֵלי ַהּפְ נּו ּבַ ּקְ ִהְתּתַ
אֹוָתם   ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַמְרּתֹו,  ִמׁשְ ַעל  ְוֶאָחד  ֶאָחד 
ְיָלה.   ּלַ ּבַ ׁשֹוְלִטים  ֵאיָנם  יֹּום  ּבַ ֹוְלִטים  ׁשּ ׁשֶ

ָמֳעבָ  ְיָלה,  ַהּלַ ְכָנס  ּנִ ַהיֹּום, ּוְכׁשֶ יֵטי  ּלִ ׁשַ ִרים 
ְיָלה,  ּלַ ֹוְלִטים ּבַ ׁשּ יִטים ֲאֵחִרים ׁשֶ ּלִ ים ׁשַ ּוִמְתַמּנִ

ה.  ֵאּלֶ ה ּבְ ִפים ֵאּלֶ  ּוִמְתַחּלְ

  

ִמן  .124 ְנהֹוָרא  ָרׁש  ְוִאְתּפְ ְנהֹוָרא,  ָנִהיר  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ
ָק  ִאְתּתָ ְרִקיִעין,  הּו  ֻכּלְ ּבְ ָאְזָלא  רֹוָזא  ּכָ ֵדין  ּכְ נּו  ֲחׁשֹוָכא, 

ַעל  ְוַחד  ַחד  ל  ּכָ ֵהיָכִלין,  ּדְ ָמאֵריהֹון  ִפְתִחין,  ּדְ ָמאֵרי 
ִאיּנּון  ָלאו  יָמָמא,  ּבִ ְלָטִניהֹון  ׁשֻ ּדְ ִאיּנּון  ּדְ ִגין  ּבְ ַמְטֵריּה. 
ִאְתַעְברּו  ֵליְלָיא,  ָעאל  ְוַכד  ֵליְלָיא.  ּבְ ְלָטֵניהֹון  ׁשֻ ּדְ

ְלָטִנין   ׁשֻ ְוִאְתְמנּון  יָמָמא,  ּדִ ִליִטין ׁשּוְלָטִנין  ׁשָ ּדְ ַאֲחָרִנין, 
ין. ִאּלֵ ין ּבְ ָפן ִאּלֵ ֵליְלָיא, ְוִאְתַחּלְ  ּבְ

ֶזה   .125 א) -ְוסֹוד  אֹור  (בראשית  ַהּמָ ֶאת 
ַהיֹּום  ֶלת  ּוֶמְמׁשֶ ְוגֹו'.  ַהיֹּום  ֶלת  ְלֶמְמׁשֶ דֹל  ַהּגָ
יֹּום,   ים ּבַ ֻמּנִ ּמְ יִטים ׁשֶ ּלִ ְיָלה, יֵׁש ׁשַ ֶלת ַהּלַ ּוֶמְמׁשֶ

לִּ  ׁשַ ִנְקְראּו  ְויֵׁש  ְוֵאּלּו  ְיָלה.  ּלַ ּבַ ים  ֻמּנִ ּמְ ׁשֶ יִטים 
ֶלת   ֶמְמׁשֶ ִנְקָרִאים  ְוֵאּלּו  ַהיֹּום,  ֶלת  ֶמְמׁשֶ

ְיָלה.   ַהּלַ

  

א, .125 ּדָ א) ְוָרָזא  דֹול  (בראשית  ַהּגָ אֹור  ַהּמָ ֶאת 
ְיָלה,  ַהּלַ ֶלת  ּוֶמְמׁשֶ ַהּיֹום  ֶלת  ּוֶמְמׁשֶ ְוגֹו'.  ַהּיֹום  ֶלת  ְלֶמְמׁשֶ

י ְמָמָנן ׁשּוְלָטנִ  יָמָמא, ְוׁשּוְלָטִנין ִאיּנּון ּדִ י ְמָמָנן ּבִ ין ִאיּנּון ּדִ
ִאְקרּון  ין  ְוִאּלֵ ַהּיֹום.  ֶלת  ֶמְמׁשֶ ִאְקרּון  ין  ְוִאּלֵ ֵליְלָיא.  ּבְ

ְיָלה.  ֶלת ַהּלַ  ֶמְמׁשֶ
נּו  .126 ּקְ ִהְתּתַ רֹוז:  ּכָ יֹוֵצא  ְיָלה,  ַהּלַ ְכָנס  ּנִ ׁשֶ ּכְ

ִלְמקֹומֹו.   ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ְיָלה  ַהּלַ יֵטי  ּלִ ׁשַ
יֵטי  ּלִ ׁשַ נּו  ּקְ ִהְתּתַ יֹוֵצא:  רֹוז  ּכָ ַהיֹּום,  ִאיר  ּמֵ ּוְכׁשֶ

ִלְמקֹומֹו. ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ָמֳעָבִרים   ַהיֹּום  (ָאז 
ּומִ  ַהַּלְיָלה  ַׁשִּליֵטי  ַׁשִּליֵטי  ְתַמִּנים 

ֶאָחד   ַהּיֹום) ל  ּכָ ם,  ּלָ ּכֻ ָאז  ַמְכִריז,  רֹוז  ַהּכָ ּוְכׁשֶ
ֲאַזי   לֹו.  ָראּוי  ׁשֶ ָמקֹום  אֹותֹו  ַעל  ִנְפָקד  ְוֶאָחד 
ִנְכָנִסים  ָרֵאל  ְוִיׂשְ ְויֹוֶרֶדת,  יָמה  ַמְקּדִ ִכיָנה  ְ ַהׁשּ
ּופֹוְתִחים  ִרּבֹוָנם  ֶאת  ַח  ּבֵ ְלׁשַ ֶנֶסת  ַהּכְ ְלֵבית 

שִׁ  חֹות. ּבְ ּבָ  ירֹות ְוִתׁשְ

  

ׁשּוְלָטִנין  .126 ָקנּו  ִאְתּתָ ָנְפָקא,  רֹוָזא  ּכָ ֵליְלָיא,  ָעאל  ד  ּכַ
ל ֵליְלָיא, ּכָ ַחד ְוַחד ְלַאְתֵריּה. ְוַכד ָנִהיר  (דף ר''א ע''ב) ּדְ

ל ַחד   יָמָמא, ּכָ ָקנּו ׁשּוְלָטִנין ּדִ רֹוָזא ָנְפָקא, ִאְתּתָ ְיָמָמא, ּכָ
(כדין מתעברי שלטנין דליליא ואתפקדון  .ְוַחד ְלַאְתֵריהּ 

ל ַחד   שלטנין דיממא) הּו ּכָ ּלְ ֵדין ּכֻ רֹוָזא ַאְכִריז, ּכְ ְוַכד ּכָ
ֵדין  ּכְ ֵליּה.  ִאְתָחֵזי  ּדְ ֲאָתר  ַההּוא  ַעל  ד  ּקַ ִאְתּפְ ְוַחד, 
א,   ּתָ ִניׁשְ ָרֵאל ָעאִלין ְלֵבי ּכְ א, ְוִיׂשְ א ַקְדָמא, ְוַנְחּתָ ִכיְנּתָ ׁשְ

ָחא ּבְ ָחן. ְלׁשַ ּבְ יִרין ְותּוׁשְ ׁשִ ְתִחין ּבְ  ְלָמאֵריהֹון, ּפַ
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ִהְתִקין ַעְצמֹו  .127 יָון ׁשֶ ּכֵ ִריְך לֹו ָלָאָדם, ׁשֶ ּצָ ׁשֶ
ה,   ָ ּוְקֻדׁשּ ִמְצָוה  ִתּקּוֵני  ּבְ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ַלֲעבֹוַדת 
ל   ׁשֶ ִניִמית  ַהּפְ ָהֲעבֹוָדה  ל  ׁשֶ ּקּון  ּתִ ּבַ ִלּבֹו  ְלַיֵחד 

ים ֶאת אֹוָתּה ֲעבֹוָדה    ֲאדֹונֹו, ְוָלׂשִ ִלּבֹו ּוְרצֹונֹו ּבְ
ָבִרים ּדְ אֹוָתם  ל  ּבּור (ֶׁשאֹוֵמר) ׁשֶ ַהּדִ ֲהֵרי  ׁשֶ  ,

 עֹוֶלה. 

  

ר ָנׁש, .127 ָבֵעי ֵליּה ְלּבַ ַאְתִקין   (ויקרא ק''כ ע''ב) ּדְ יָון ּדְ ּכֵ
ה,   ּוְקדּוׁשָ ִמְצָוה  ּדְ ִתּקּוֵני  ּבְ עֹוָבָדא,  ּדְ פּוְלָחָנא  ּבְ ְרֵמיּה  ּגַ
ָמאֵריּה,   ּדְ ִניָמָאה  ּפְ פּוְלָחָנא  ּדְ ִתּקּוָנא  ּבְ יּה  ִלּבֵ ְלַיֲחָדא 
ִאיּנּון  ּדְ ּפּוְלָחָנא  ַההּוא  ּבְ ּוְרעּוֵתיּה  יּה  ִלּבֵ ָאה  ּוָ ּוְלׁשַ

ין, ָקא.  )(ד''א דקאמר ִמּלִ ה ַסּלְ ָהא ִמּלָ  ּדְ
ֲאִויר,   .128 ּבָ עֹוְמִדים  ׁשֶ ים  ַהְמֻמּנִ ְואֹוָתם 

ִמְזָרח   ְלַצד  ָהעֹוָלם.  ִצְדֵדי  ַעת  ְלַאְרּבַ ִהְתַמּנּו 
ֲאִויר ְלאֹותֹו ַצד,  עֹוֵמד ּבָ ה ְמֻמּנֶה ֶאָחד ׁשֶ ִהְתַמּנָ
ֲאֵחִרים, ים  ְמֻמּנִ ִרים  ׂשָ ְוִעּמֹו  יָּ''א,  ַזְרּדִ ּגְ מֹו    ּוׁשְ
ה, ְועֹוֶלה  ִפּלָ ל ּתְ ים ְלאֹותֹו ִדּבּור ׁשֶ ֵהם ְמַחּכִ ׁשֶ

אֹותֹו ַצד, ְונֹוֵטל אֹותֹו אֹותֹו ַהְמֻמּנֶה. ֲאִויר ּבְ  ּבָ

  

ִסְטֵרי  .128 ְלד'  ִאְתְמּנּון  ֲאִויָרא,  ּבַ ַקְייִמין  ּדְ ְמָמָנן  ְוִאיּנּון 
ימָ  ַקּיְ ּדְ ַחד,  ְמָמָנא  א  ִאְתַמּנָ ִמְזָרח  ִלְסַטר  א  ָעְלָמא. 

יּה ַסְרִכין  ְוִעּמֵ ֵמיּה,  ָי''א ׁשְ ַזְרּדִ ּגְ ֲאִויָרא ְלַההּוא ִסְטָרא,  ּבַ
ְצלֹוָתא,  ּדִ ה  ִמּלָ ְלַהִהיא  אן  ְמַחּכָ ִאיּנּון  ּדְ ַאֲחָרִנין,  ְמָמָנן 

ַההּוא ִסְטָרא, ְוָנִטיל ָלּה ַהאי ְמָמָנא. ֲאִויָרא ּבְ ָקא ּבַ  ְוַסּלְ
ּבּור ַהזֶּה הּוא כָּ  .129 ָראּוי, ְוָכל אֹוָתם ִאם ַהּדִ

ִקים ֶאת אֹותֹו ִדּבּור ְועֹוִלים ִעּמֹו ַעד  ִרים נֹוׁשְ ׂשָ
ים  ם ְמֻמּנִ ָ ׁשּ ל ָהָרִקיַע ְלַמְעָלה, ׁשֶ ְלאֹותֹו ֲאִויר ׁשֶ

ֲאֵחִרים   ִרים  אֹותֹו   -ׂשָ ֶאת  ִקים  ּנֹוׁשְ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ
ָרֵאל   ִיׂשְ ֵריֶכם  ַאׁשְ ְואֹוְמִרים:  ּפֹוְתִחים  ִדּבּור, 

אַ  ֲעָטרֹות ׁשֶ ּבַ ֲאדֹוְנֶכם  ֶאת  ר  ְלַעּטֵ יֹוְדִעים  ם  ּתֶ
ל ָהֲעָטָרה ַהזֹּו   ּבּור ׁשֶ ּדִ ה ׁשֶ ֵרי ַהּפֶ ְקדֹוׁשֹות. ַאׁשְ

ּנּו.  ָיָצא ִמּמֶ

  

ְדָקא ֵיאֹות, הּוא, ְוָכל ִאיּנּון ַסְרִכין  .129 ה ּכַ ִאי ִהיא ִמּלָ
ַההוּ  ַעד  ּה  ִעּמָ ִקין  ְוַסּלְ ה,  ִמּלָ ְלַהִהיא  ִקין  ֲאִויָרא  ַנׁשְ א 

ֲעָתא   ׁשַ ּבְ ַאֲחָרִנין.  ַסְרִכין  ְמָמָנן  ן  ַתּמָ ּדְ א,  ְלֵעיּלָ ְרִקיָעא  ּדִ
ָרֵאל,  ִאין ַאּתּון ִיׂשְ ְתֵחי ְוַאְמֵרי, ַזּכָ ה, ּפַ ֵקי ְלַהִהיא ִמּלָ ְ ַנׁשּ ּדְ
ָאה   ַזּכָ ין  יׁשִ ַקּדִ ִעְטִרין  ּבְ ְלָמאֵריכֹון  ְלַאְעְטָרא  ַיְדִעיּתּו  ּדְ

יּה. ִאיהּו ּפּוָמא, ּדְ  א ָנְפָקא ִמּנֵ ַעְטָרא ּדָ ה ּדְ  ִמּלָ

ֲאִויר  .130 עֹוְמדֹות ּבָ ְוָאז ּפֹוְרחֹות ָהאֹוִתיֹּות ׁשֶ
אֹוִתיֹּות,   ֵרה  ֶעׂשְ ים  ּתֵ ׁשְ ל  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ם  ֵ ׁשּ ּבַ ׁשֶ
ָהָיה ָטס  ם ׁשֶ ֲאִויר, ְוֶזהּו ׁשֵ ּבָ ם ׁשֹוֵלט  אֹותֹו ׁשֵ ׁשֶ

מַ  ָ ָעָלה ַלׁשּ ָאַמר ּבֹו ֵאִליָּהּו ַעד ׁשֶ ֶ ִים. ְוֶזהּו ַמה ׁשּ
ְלֵאִליָּהּו, יח)-(מלכים עֹוַבְדָיה  ה'   א  ְורּוַח 

ֵאִליָּהּו  ּבֹו  ָטס  ָהָיה  ַהזֶּה  ם  ֵ ׁשּ ּבַ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֲאָך.  ָ ִיׂשּ
ֲאִויר.  ֹוֵלט ּבָ ׁשּ ם ׁשֶ ֵ ֲאִויר, ְוֶזהּו ַהׁשּ  ּבָ

  

ּדְ  .130 ֲאִויָרא,  ּבַ ַקְייִמין  ּדְ ַאְתָוון  ְרִחין  ּפַ ֵדין  ָמא  ּכְ ִבׁשְ
ֲאִויָרא,   יט ּבַ ּלִ ָמא ׁשַ ַההּוא ׁשְ ְתֵריָסר ַאְתָוון, ּדְ א ּדִ יׁשָ ַקּדִ

יּה   (בראשית ט''ז ע''א) ְוַהאי ִאיהוּ  ֲהָוה ָטאס ּבֵ ָמא, ּדְ ׁשְ
ָקאַמר עֹוַבְדָיה   א. ְוַהְיינּו ּדְ ַמּיָ ק ִלׁשְ ּלָ ִאְסּתַ ה''ּו, ַעד ּדְ ֵאִלּיָ

הּו, יח) ְלֵאִלּיָ א  ָמא  ְורּוַח   (מלכים  ִבׁשְ ּדְ ִגין  ּבְ ֲאָך.  ָ ִיׂשּ ְיָי' 
ָמא   ׁשְ ִאיהּו  ְוַהאי  ֲאִויָרא,  ּבַ יּה  ּבֵ הּו ָטאס  ֵאִלּיָ ֲהָוה  א,  ּדָ

ֲאִויָרא.  יט ּבַ ּלִ ׁשַ  ּדְ
אֹותֹו  .131 ְואֹוָתן ָהאֹוִתיֹּות ּפֹוְרחֹות ְועֹולֹות ּבְ

ָידֹו,   חֹות ָהֲאִויר ּבְ ְפּתְ ּמַ ִדּבּור, ְואֹותֹו ַהְמֻמּנֶה ׁשֶ
ּבֹו  וְ  ם עֹוִלים  ּלָ ּכֻ ָהֲאֵחִרים,  ים  ַהְמֻמּנִ ָכל אֹוָתם 

ַיד ְמֻמּנֶה ַאֵחר ְלַהֲעלֹותֹו   ַעד ָלָרִקיַע, ְוִנְמָסר ּבְ
 ְלַמְעָלה. 

  

ְוַההּוא  .131 ה,  ִמּלָ ַהִהיא  ּבְ ִקין  ְוַסּלְ ְרִחין  ּפַ ַאְתָוון  ְוִאיּנּון 
יֵדיּה, ְוָכל ִאיּנּון ְמָמָנן ַאֲחָרִנין,   יָרא ּבִ ַאּוִ ָחן ּדְ ַמְפּתְ ְמָמָנא ּדְ
ְמָמָנא   יָדא ּדִ יּה ַעד ְרִקיָעא, ְוִאְתְמָסר ּבִ ִקין ּבֵ הּו ַסּלְ ּלְ ּכֻ

א.  ָקא ְלֵעיּלָ  ַאֲחָרא, ְלַסּלְ

ֹוֵלט  .132 ׁשּ ׁשֶ ַאֵחר  ְמֻמּנֶה  יֵׁש  רֹום  ּדָ ְלַצד 
ִרים  ְוׂשָ ים  ְמֻמּנִ ה  ְוַכּמָ ד,  ַהּצַ ְלאֹותֹו  ֲאִויר  ּבָ

ֶנֱאָחִזים ּובֹו  ַסְגִניָּ''ה,  ּפְ מֹו  ּוׁשְ ִעּמֹו,  (ְולֹו   ֲאֵחִרים 
  

ֲאִויָרא  .132 ְלָטא ּבַ ׁשַ רֹום, ִאית ְמָמָנא ַאֲחָרא ּדְ ִלְסַטר ּדָ
ַסְגִנָי''ה  יּה. ּפְ ה ְמָמָנן ַאֲחָרִנין ְוַסְרִכין ִעּמֵ ְלַההּוא ְסָטר, ְוַכּמָ

ִמְתַאֲחָדן ּוֵביּה  ֵמיּה,  אתמסראן)  ׁשְ וליה  ָחן  (נ''א  ַמְפּתְ
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ְוָכל  ִנְמְסרּו) ַצד.  אֹותֹו  ל  ׁשֶ ָהֲאִויר  חֹות  ַמְפּתְ
ה ַלֲאדֹוָנם   ִפּלָ ְלִלים ּתְ ְתּפַ ּמִ ֲעֵלי ָצָרה ׁשֶ אֹוָתם ּבַ

ב   ַהּלֵ ְברֹון  ׁשִ ִמּתֹוְך  ָצָרה,  אֹותֹו    -ִמּתֹוְך  ִאם 
ַצד,  אֹותֹו  ּבְ ָלֲאִויר  עֹוֶלה  הּוא  ָראּוי,  ּכָ ּבּור  ַהּדִ

ְונוֹ  נֹוֵטל אֹותֹו  ַהזֶּה  ק אֹותוֹ ְוַהְמֻמּנֶה  (ִמּׁשּום   ׁשֵ
ַצד) ְּבאֹותֹו  ּפֹוֵתַח  ֶׁשָעָלה  אֹותֹו,  ק  ּנֹוׁשֵ ּוְכׁשֶ  .

ָיחּוס  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְואֹוֵמר: 
ךָ  ֶנְגּדְ א ְבַרֲחִמים. (ְוָעֶלי�) ּכְ ִביְלָך ִיְתַמּלֵ  , ּוִבׁשְ

אן  ַצּלָ ּדְ ָעקּו,  ּדְ ָמאֵרי  ִאיּנּון  ְוָכל  ְסָטר.  ְלַההּוא  יָרא  ַאּוִ ּדְ
ִמגּ  א,  ַעְקּתָ ִמּגֹו  ְלָמאֵריהֹון  ִאי  ְצלֹוָתא  א,  ִלּבָ ּדְ ִבירּו  ּתְ ֹו 

ַההּוא  ּבְ ַלֲאִויָרא  ָסְלָקא  ֵיאֹות,  ְדָקא  ּכְ ה  ִמּלָ ַהִהיא 
ָלהּ  יק  ְוָנׁשִ ְמָמָנא,  ַהאי  ָלּה  ְוָנִטיל  בגין  ִסְטָרא,  (ס''א 

סטרא)  בההוא  ְוָאַמר,   דסלקא  ַתח  ּפָ ָלּה,  יק  ִ ָנׁשּ ד  ּכַ
ְלָקְבָלךְ  ָיחֹוס  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ועל  קּוְדׁשָ ּוְבִגיָנְך   ך')(נ''א 

 ִיְתְמֵלי ַרֲחִמין.
ים   .133 ְקדֹוׁשִ ים  ְמֻמּנִ ל אֹוָתם  ּכָ ּה  ִעּמָ עֹוִלים 

ּופֹוְרחֹות  ד,  ַהּצַ אֹותֹו  ל  ׁשֶ ִרים  ׂשָ אֹוָתם  ְוָכל 
ע   ַאְרּבַ ֵהן  ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ ל  ׁשֶ ָהאֹוִתיֹּות 

אֹותֹו ַצד שֶׁ  רֹות ְוׁשֹוְלטֹות ּבְ ְתַעּטְ ּמִ ל אֹוִתיֹּות ׁשֶ
ַעד  ָהֲאִויר  ל  ׁשֶ ד  ַהּצַ אֹותֹו  ּבְ ְועֹוִלים  ָהֲאִויר, 
ָהָרִקיַע   ל  ׁשֶ ַהְמֻמּנֶה  ְלאֹותֹו  ַעד  ָלָרִקיַע, 

ד.  אֹותֹו ַהּצַ ֹוֵלט ּבְ ׁשּ  ׁשֶ

  

ִאיּנּון  .133 ְוָכל  ין,  יׁשִ ַקּדִ ְמָמָנן  ִאיּנּון  ל  ּכָ ּה  ִעּמָ ִקין  ַסּלְ
ַאְת  ּוַפְרִחין  ִסְטָרא.  ַההּוא  ּדְ א,  ַסְרִכין  יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ ּדִ ָוון 

ִסְטָרא   ַההּוא  ּבְ ְלִטין  ְוׁשַ ִרין  ִמְתַעּטְ ּדְ ַאְתָוון,  ד'  ִאיּנּון  ּדְ
ְרִקיָעא,  ַעד  ֲאִויָרא,  ּדַ ִסְטָרא  ַההּוא  ּבְ ִקין  ְוַסּלְ ֲאִויָרא,  ּדַ

ַההּוא ִסְטָרא. יט ּבְ ּלִ ׁשַ ְרִקיָעא ּדְ  ַעד ַההּוא ְמָמָנא ּדִ

מְ  .134 יֵׁש  ָצפֹון  ה  ְלַצד  ּמָ ּכַ ְוִעּמֹו  ַאֵחר,  ֻמּנֶה 
ל  ׁשֶ מֹו  ּוׁשְ ֲאִויר,  ּבָ ֹוְלִטים  ׁשּ ׁשֶ ים  ְמֻמּנִ ִרים  ׂשָ
ֲאִויר  ּבָ ה  ִהְתַמּנָ ׁשֶ ְוֶזהּו  ַתְחָי''ה,  ּפְ ְמֻמּנֶה  אֹותֹו 
ִפּלֹות   ְלִלים ּתְ ְתּפַ ּמִ ל אֹותֹו ַצד, ְוָכל אֹוָתם ׁשֶ ׁשֶ

ּדִ  ּוְכׁשֶ ָלֶהם,  ִציִקים  ּמְ ׁשֶ ׂשֹוְנִאים  ל  ַעל  ׁשֶ ּבּור 
ַצד   אֹותֹו  ּבְ ָלֲאִויר  עֹוֶלה  ה  ִפּלָ ּתְ ִאם   - אֹוָתּה 

ק   ְונֹוׁשֵ ַהזֶּה  ַהְמֻמּנֶה  אֹותֹו  נֹוֵטל  יק,  ַצּדִ הּוא 
 אֹותֹו.

  

ָמה ַסְרִכין   .134 יּה ּכַ ִלְסַטר ָצפֹון, ִאית ְמָמָנא ַאֲחָרא, ְוִעּמֵ
פְּ  ְמָמָנא  ְוַההּוא  ֲאִויָרא,  ּבַ ְלִטין  ׁשַ ּדְ ֵמיּה, ְמָמָנן  ׁשְ ַתְחָי''ה 

ִאיּנּון  ְוָכל  ִסְטָרא,  ְלַההּוא  ֲאִויָרא  ּבַ א  ִאְתַמּנָ ְוַהאי 
ה   ָעִקין לֹון, ְוַכד ִמּלָ ָבבּו ּדְ ֲעֵלי ּדְ אן ְצלֹוִתין ַעל ּבַ ְמַצּלָ ּדִ
ָאה  ַההּוא ִסְטָרא, ִאי ַזּכָ ָקא ַלֲאִויָרא ּבְ ַהִהיא ְצלֹוָתא ַסּלְ ּדְ

יק ָלּה. הּוא, ָנִטיל ָלּה ַהאי ְמָמנָ   א, ְוָנׁשִ

יֹּוֵצאת  .135 ׁשֶ ַאַחת  רּוַח  ִמְתעֹוֶרֶרת  ֲאַזי 
רּוַח   ְואֹוָתּה  פֹון,  ַהּצָ ַצד  ּבְ ׁשֶ הֹום  ַהּתְ ִמּתֹוְך 
נֹוְטִלים  ם  ְוֻכּלָ ָהֲאִויִרים,  אֹוָתם  ָכל  ּבְ קֹוֵראת 
ִקים  אֹותֹו ִדּבּור ּוַמֲעִלים אֹותֹו ַעד ָלָרִקיַע ְונֹוׁשְ

יל ׂשֹוַנֲאָך  אֹותֹו, ּופֹוְתחִ  ים ְואֹוְמִרים: ִרּבֹוְנָך ַיּפִ
 ְלָפֶניָך.

  

הֹוָמא   .135 ּתְ ִמּגֹו  ָנְפָקא  ּדְ ֲחָדא  רּוָחא  ַער  ִאּתְ ֵדין  ּכְ
ֲאִויִרין,   ָכל ִאיּנּון  ָצפֹון, ְוַההּוא רּוָחא ָקאֵרי ּבְ ִסְטָרא ּדְ ּבְ

ִקין ָלּה ַעד ְרִקיעָ  ה, ְוַסּלְ הּו ַהִהיא ִמּלָ ּלְ ִקין  ְוַנְטֵלי ּכֻ ְ א ְוַנׁשּ
ְנָאְך ְלָקָמְך. ְתֵחי ְוַאְמֵרי, ָמָרְך ִיְרֵמי ׂשַ  ָלּה. ּפָ

ְרִקיִעים .136 ּובֹוֵקַע  ְועֹוֶלה  . (ֲאִויִרים) ְוהֹוֵלְך 
עֹוָלה  ָהִראׁשֹון,  ָלָרִקיַע  ִעּמֹו  עֹוִלים  ׁשֶ ַעד 
ה ְלַצד   ִהְתַמּנָ יָעה ִלְמֻמּנֶה ֶאָחד ׁשֶ ה ּוַמּגִ ִפּלָ ַהּתְ
ֶהם  ּבָ ׁשֶ ְפָתִחים,  ָעה  ׁשְ ּתִ עֹוְמִדים  ם  ְוׁשָ ַמֲעָרב, 
ַוֲעֵליֶהם   ים,  ְמֻמּנִ ה  ְוַכּמָ ִרים  ׂשָ ה  ּמָ ּכַ עֹוְמִדים 

מֹו ְזב ְ ׁשּ  ּוִליֵא''ל. ְמֻמּנֶה ֶאָחד ׁשֶ

  

ְרִקיִעין .136 ּוַבְקָעא  ָקא  ְוַסּלְ אוירין) ְוָאְזָלא  ַעד   (ס''א 
ְצלֹוָתא,  ָקא  ַסּלְ ַקְדָמָאה  ְרִקיָעא  י  ְלַגּבֵ ּה  ִעּמָ ִקין  ַסּלְ ּדְ
ן   ִאְתָמָנא ִלְסַטר ַמֲעָרב, ְוַתּמָ י ַחד ְמָמָנא, ּדְ ּוָמָטאת ְלַגּבֵ

ּוְבהּו   ְתִחין,  ּפִ ָעה  ׁשְ ּתִ יִמין  ה  ַקּיָ ְוַכּמָ ַסְרִכין,  ָמה  ּכַ ַקְייִמין 
ֵמיּה ְזבּוִלי''ֵאל.  י ׁשְ  ְמָמָנן, ְוָעַלְייהּו ְמָמָנא ַחד ּדִ
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יֹּום,   .137 ּבַ ַהזֶּה  ָרִקיַע  ּבָ ׁש  ּמֵ ְלׁשַ רֹוֶצה  ׁשֶ ְוֶזהּו 
ָבָנה,  עֹוֶלה אֹור ַהּלְ ֶנת לֹו ְרׁשּות, ַעד ׁשֶ ְולֹא ִנּתֶ
ל אֹוָתם ַהֲחָילֹות ְוָכל אֹוָתם  ְוָאז הּוא מֹוִציא ּכָ
ְלֶפַתח   ם  ּלָ ּכֻ ִנְכָנִסים  ַהיֹּום,  ִאיר  ּמֵ ּוְכׁשֶ ים.  ְמֻמּנִ

ָעה ׁשְ ֵהם ּתִ ַתח ֶעְליֹון   ֶאָחד, ׁשֶ הּוא ּפֶ ְפָתִחים, ׁשֶ
ִנְכֶנֶסת   ִהיא  עֹוָלה,  ה  ִפּלָ ַהּתְ ּוְכׁשֶ ם.  ּלָ ּכֻ ַעל 
ים יֹוְצִאים   ִרים ְוָכל ַהְמֻמּנִ ָ ַתח, ְוָכל ַהׂשּ אֹותֹו ּפֶ ּבְ
ֵמאֹותֹו ֶפַתח. ַוֲעֵליֶהם ְזבּוִליֵא''ל, אֹותֹו ְמֻמּנֶה  

אוֹ  ִקים  ְונֹוׁשְ ם  ּלָ ּכֻ ְויֹוְצִאים  דֹול,  יִעים  ּגָ ּוַמּגִ תֹו, 
ִני. ֵ  ִעּמֹו ַעד ָלָרִקיַע ַהׁשּ

  

יָמָמא,  .137 ּבִ ַהאי ְרִקיָעא  ּבְ א  ׁשָ ּמְ ָבֵעי ְלׁשַ ְוָדא ִאיהּו ּדְ
ִסיֲהָרא,   ּדְ ְנהֹוָרא  ָסִליק  ּדְ ַעד  ְרׁשּו,  ֵליּה  ִאְתְיִהיב  ְוָלא 

ל ִאיּנּון ֵחיִלין, ְוָכל ִאיּנּון ְמָמָנן. ְוַכד יק ּכָ ָנִהיר    ּוְכֵדין ַאּפִ
ְתִחין,  ּפִ ט'  ִאיּנּון  ּדְ ֲחָדא,  ִפְתָחא  ּבְ הּו  ּלְ ּכֻ ָעאִלין  ְיָמָמא, 

ָקא, הּו. ְוַכד ְצלֹוָתא ַסּלְ ּלְ ָאה ַעל ּכֻ ְתָחא ִעּלָ ִאיהּו ּפִ (דף  ּדְ
הּו   ר''ב ע''א) הּו ַסְרִכין, ְוֻכּלְ ְתָחא, ְוֻכּלְ ַההּוא ּפִ ָעאַלת ּבְ

ְתָחא ּפִ ֵמַההּוא  ָנְפִקין  ַההּוא ְמָמָנן,  ְזבּוִליֵא''ל,  ַוֲעֵליהֹון   .
ַעד  ּה  ִעּמָ ּוָמָטאן  ָלּה,  ֵקי  ְ ְוַנׁשּ הּו  ּלְ ּכֻ ְוַנְפֵקי  ְמָמָנא,  ַרב 

ְנָייָנא. (ס''א ברקיעא תניינא סלקא צלותא עד   ְרִקיָעא ּתִ
 . ההוא רקיע ואתפתחו)

אֹותֹו   .138 ַעד  ַהְּתִפָּלה  עֹוָלה  ַהֵּׁשִני  (ָּבָרִקיַע 
ה ַעד ְלאֹותֹו  ָּתִחים)ָרִקיַע, ְוִנפְ  ִפּלָ עֹוָלה ַהּתְ ּוְכׁשֶ

אֹותֹו   ֲעֵרי  ׁשַ ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ִחים  ִנְפּתָ ָרִקיַע, 
עֹוֵמד  ר  ָעׂשָ ֵנים  ְ ַהׁשּ ַער  ַ ַהׁשּ ּוְבאֹותֹו  ָהָרִקיַע, 
ה  ּמָ מֹו ָעָנֵא''ל, ְוֶזה ְמֻמּנֶה ַעל ּכַ ְ ׁשּ ְמֻמּנֶה ֶאָחד ׁשֶ

וּ  ַמֲחנֹות,  ה  ּמָ ּכַ ַעל  עֹוָלה,  ֲחָילֹות,  ה  ִפּלָ ּתְ ְכׁשֶ
אֹוָתם   ל  ּכָ ַעל  ּוַמְכִריז  ַהזֶּה  ַהְמֻמּנֶה  עֹוֵמד 

ָתִחים ְואֹוֵמר: ָעִרים ְוגֹו',   (ישעיה כו) ּפְ ְתחּו ׁשְ ּפִ
ה ְלָכל  ִפּלָ ִחים, ְוִנְכֶנֶסת ַהּתְ ָעִרים ִנְפּתָ ְ ְוָכל ַהׁשּ

ָתִחים.  אֹוָתם ַהּפְ

  

ַההּוא .138 ַעד  ְצלֹוָתא  ָקא  ַסּלְ ָתחּו    ְוַכד  ִאְתּפְ ְרִקיָעא, 
ְתֵריָסר,  ְרָעא ּדִ ַההּוא ְרִקיָעא. ּוְבַההּוא ּתַ ְרִעין ּדְ ֵריָסר ּתַ ּתְ
ָמה   ֵמיּה ָעָנ''ֵאל, ְוַהאי ְמָמָנא ַעל ּכַ ׁשְ ָקִאים ְמָמָנא ַחד, ּדִ
ָקא, ָקִאים ַהאי  ְרָיין, ְוַכד ְצלֹוָתא ַסּלְ ִ ָמה ַמׁשּ יִלין, ַעל ּכַ ַחּיָ

ְתִחין ְוָאַמר,  ְמָמָנא ְוָכִריז ל ִאיּנּון ּפִ ְתחּו   (ישעיה כו)  ַעל ּכָ ּפִ
ָכל   ִתיִחין, ְוָעאַלת ְצלֹוָתא ּבְ ְרִעין ּפְ הּו ּתַ ָעִרים ְוגֹו', ְוֻכּלְ ׁשְ

ְתִחין.  ִאיּנּון ּפִ

ְלָיִמים  .139 ָזֵקן  ֶאָחד  ְמֻמּנֶה  ִמְתעֹוֵרר  ְוָאז 
ַעְזִריֵא''ל   מֹו  ְ ׁשּ ׁשֶ רֹום,  ּדָ ְלַצד  עֹוֵמד  ַהזֵָּקן,  ׁשֶ

ּום   ִמׁשּ ַמֲחִניֵא''ל,  ִנְקָרא  הּוא  ְוִלְפָעִמים 
ֲעֵלי  ם ּבַ ים ִרּבֹוא ַמֲחנֹות, ְוֻכּלָ ִ ׁשּ ה ַעל ׁשִ ִהְתַמּנָ ׁשֶ
ְוֶאְצָלם   ֵעיַנִים.  ְמֵלִאים  ַמֲחנֹות,  ֲעֵלי  ּבַ ְכָנַפִים, 
ְוִנְקָרִאים   ֲעֵלי ָאְזַנִים.  ּבַ ַמֲחנֹות  עֹוְמִדים אֹוָתם 

ִמׁשּ  אֹוָתם ָאְזַנִים,  ְלָכל  יִבים  ַמְקׁשִ ֵהם  ׁשֶ ּום 
ב,  ַהּלֵ ּוִבְרצֹון  ַלַחׁש  ּבְ ָתם  ִפּלָ ּתְ ְלִלים  ְתּפַ ּמִ ׁשֶ
ה  ִפּלָ ַהּתְ ְלַאֵחר.  ה  ִפּלָ ּתְ אֹוָתּה  ַמַעת  ִנׁשְ ּלֹא  ׁשֶ
ְקָרִאים   ּנִ ל אֹוָתם ׁשֶ יִבים ָלּה ּכָ ַהזֹּו עֹוָלה, ּוַמְקׁשִ

ֲעֵלי ָאְזַנִים.  ּבַ

  

ָקִאים   .139 ּדְ יֹוִמין,  ּדְ ָסָבא  ְמָמָנא  ַחד  ַאְתַער  ֵדין,  ּכְ
ִאְתְקֵרי   ּוְלִזְמִנין  ָסָבא,  ַעְזִריֵא''ל  ֵמיּה  ׁשְ ּדִ רֹום,  ּדָ ִלְסַטר 
הּו   ְרָיין, ְוֻכּלְ ין ִרּבֹוא ַמׁשִ ּתִ ִאְתַמָנא ַעל ׁשִ ִגין ּדְ ַמֲחִניֵא''ל, ּבְ

ַמלְ  ְרָיין,  ַמׁשִ ּדְ ָמאֵרי  ַגְדִפין,  ּדְ ְייהּו ָמאֵרי  ּוְלַגּבַ ַעְייִנין.  ָיין 
ְוִאְקרּון אּוְדִנין,  אּוְדִנין.  ּדְ ְרָיין ָמאֵריהֹון  ַמׁשִ ִאיּנּון  יִמין  ַקּיְ
ְלִחיׁשּו,   ְמַצָלאן ְצלֹוְתהֹון ּבִ ל ִאיּנּון ּדִ ִאיּנּון ַצְייִתין, ּכָ ִגין ּדְ ּבְ

ַמע ַההּוא ְצלֹוָתא ְלאַ  ּתְ ָלא ִאׁשְ א, ּדְ ִלּבָ ְרעּוָתא ּדְ ֲחָרא. ּבִ
ִאְקרּון ָמאֵרי  ל ִאיּנּון ּדְ ָקא, ְוַצְייִתין ָלּה ּכָ ַהאי ְצלֹוָתא ַסּלְ

אּוְדִנין.   ּדְ

ַמַעת ְלָאְזֵני ָאָדם,   .140 ה ִנׁשְ ִפּלָ ְוִאם אֹוָתּה ּתְ
יִבים   יב ָלּה ְלַמְעָלה, ְולֹא ַמְקׁשִ ְקׁשִ ּמַ ֵאין ִמי ׁשֶ

ִר  ּבָ ֹוֵמַע  ׁשּ ׁשֶ ְלִמי  ָרט  ּפְ ֲאֵחִרים,  אׁשֹוָנה. ָלּה 
ֶאת   ְמעּו  ִיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ֵמר  ָ ְלִהׁשּ ָצִריְך  ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ
ל   ׁשֶ ּבּור  ּדִ ׁשֶ ְועֹוד,  ָאָדם.  ֵני  ּבְ ה  ִפּלָ ּתְ אֹוָתּה 

  

ַבר ָנׁש, ֵלית  ְוִאי ַהִהיא ְצלֹוָתא ִאׁשְ  .140 ַמע ְלאּוְדִנין ּדְ ּתְ
ר ַמאן  א, ְוָלא ַצְייִתין ָלּה ַאֲחָרִנין, ּבַ ַמאן ְדַצִיית ָלּה ְלֵעיּלָ
ָלא   ּדְ ָרא  ּמְ ְלִאְסּתַ ֵעי  ּבָ ְך  ּכָ ִגין  ּבְ ַקְדִמיָתא,  ּבְ ַמע  ׁשָ ּדְ
ְצלֹוָתא   ה ּדִ ִמּלָ א. ְותּו, ּדְ ֵני ָנׁשָ ְמעּון ְלַהִהיא ְצלֹוָתא ּבְ ִיׁשְ

https://dailyzohar.com/


Zohar Vayakhel – unedited- not for publishing 

65 DailyZohar.com  
 

ל ָהעֹוָלם  עֹוָלם ָהֶעְליֹון, ְוָדָבר ׁשֶ ה ֶנֱאָחז ּבָ ִפּלָ ּתְ
ֹמַע.   ָהֶעְליֹון ֵאין ָצִריְך ִלׁשְ

ָעְלָמא  אִ  ּדְ ה  ּוִמּלָ ָאה,  ִעּלָ ָעְלָמא  ּבְ ְתַאֲחָדא 
ָאה, ַמע. (בראשית ג' ע''ב) ִעּלָ  ָלא ִאְצְטִריְך ְלִמׁשְ

ֶאָחד   .141 ּתֹוָרה,  ֵסֶפר  ּבְ ּקֹוֵרא  ׁשֶ ִמי  ֶזה  מֹו  ּכְ
קֹוְרִאים   ַנִים  ׁשְ ְוִאם  ק.  ּתֹ ִלׁשְ ְוֶאָחד  קֹוֵרא 

לְּ  ֱאמּוָנה ׁשֶ ּתֹוָרה, ֵהם ּגֹוְרִעים ּבָ ּום  ּבַ ַמְעָלה, ִמׁשּ
ֵני   ׁשְ ָאז  ֶאָחד,  ַהּכֹל  ּבּור  ּדִ ְוֶאָחד  קֹול  ֶאָחד  ׁשֶ
א  ֵני ִדּבּוִרים זֹו ְגִריעּות ָהֱאמּוָנה. ֶאּלָ קֹולֹות ּוׁשְ
ֵדי  ּכְ ִריְך,  ּצָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶאָחד  ְוִדּבּור  קֹול  ְהיֶה  יִּ ׁשֶ

ְהיֶה אֹותֹו קֹול ְואֹותֹו ִדּבּור ֶאָחד.  יִּ  ׁשֶ

  

גַ  .141 ַחד  ּכְ אֹוַרְייָתא,  ּדְ ִסְפָרא  ּבְ ָקֵרי  ּדְ ַמאן  א,  ּדָ ְווָנא 
ְרֵעי  ּגַ אֹוַרְייָתא,  ּבְ ָקָראן  ֵרי  ּתְ ְוִאי  ּתֹוק,  ִלׁשְ ְוַחד  ָקֵרי, 
א ַחד   ּכֹּלָ ְוִדיּבּור  ַחד ָקָלא  ִגין ּדְ ּבְ א,  ְלֵעיּלָ ּדִ ְמֵהיְמנּוָתא 

גְּ  ִאיהּו  ּבּוִרין,  ּדִ ּוְתֵרין  ָקִלין  ֵרין  ּתְ ֵדין  ִריעּוָתא ּכְ
ָמה   ּכְ ַחד  ְוִדּבּור  ָקָלא  ֵהא  ּיְ ּדִ א  ֶאּלָ ְמֵהיְמנּוָתא.  ּדִ

ּבּור ַחד.  ֵהא ַההּוא ָקָלא ְוַההּוא ּדִ ּיְ ִגין ּדִ ִאְצְטִריְך, ּבְ  ּדְ
ַהזֵָּקן,   .142 ַעְזִריֵא''ל  מֹו  ְ ׁשּ ׁשֶ ַהְמֻמּנֶה  ְואֹותֹו 

אֹוָתן   ל  ּכָ ַלַחׁש,  ּבְ עֹוָלה  ה  ִפּלָ ּתְ אֹוָתּה  ׁשֶ ּכְ
ֲעֵלי ֵעיַנִים,   ים ִרּבֹוא ַמֲחנֹות, ְוָכל אֹוָתם ּבַ ִ ׁשּ ׁשִ
ִקים  ם יֹוְצִאים ְונֹוׁשְ ּלָ ֲעֵלי ָאְזַנִים, ּכֻ ְוָכל אֹוָתם ּבַ
ֶזהּו   עֹוֶלה.  ׁשֶ הה  ִפּלָ ּתְ ל  ׁשֶ ִדּבּור  אֹותֹו 

תּוב ּכָ לד) ׁשֶ יִקים   (תהלים  ַצּדִ ֶאל  ה'  ֵעיֵני 
ְוָעָתם. ֵעיֵני ה'   יִקים  ְוָאְזָניו ֶאל ׁשַ ֵאּלּו    -ֶאל ַצּדִ

ּום  ִמׁשּ ה,  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ָהֵעיַנִים  ֲעֵלי  ּבַ
יֵּשׁ  ַמְעָלה. ְוָאְזָניו ֶאל  (ֶׁשֵאין) ׁשֶ ּלְ ֲעֵלי ֵעיַנִים ׁשֶ ּבַ

ְוָעָתם  ֲעֵלי ָהָאְזַנִים. -ׁשַ ה ּבַ  ֵאּלֶ

  

ַהִהיא  .142 ד  ּכַ ָסָבא.  ַעְזִרי''ֵאל  ֵמיּה  ׁשְ ְמָמָנא,  ְוַההּוא 
ְרָיין,   ַמׁשִ ין ִרּבֹוא  ּתִ ל ִאיּנּון ׁשִ ְלִחיׁשּו, ּכָ ּבִ ָקא  ַסּלְ ְצלֹוָתא 
הּו   ּלְ אּוְדִנין, ּכֻ ַעְייִנין, ְוָכל ִאיּנּון ָמאֵרי ּדְ ְוָכל ִאיּנּון ָמאֵרי ּדְ

ה ּדִ  ֵקי ְלַהִהיא ִמּלָ ְ ָקא. ֲהָדא הּוא ַנְפֵקי ְוַנׁשּ ַסּלְ ְצלֹוָתא ּדְ
לה) ִדְכִתיב, ֶאל   (תהלים  ְוָאְזָניו  יִקים  ַצּדִ ֶאל  ְיָי'  ֵעיֵני 

ַעְייִנין  ּדְ ָמאֵרי  ין  ִאּלֵ יִקים,  ַצּדִ ֶאל  ְיָי'  ֵעיֵני  ְוָעָתם.  ׁשַ
ִאית ּדְ ִגין  ּבְ א,  ְלַתּתָ דלית) ּדִ א.  (נ''א  ְלֵעיּלָ ַעְייִנין  ּדְ ָמאֵרי 

אּוְדִנין.ְוָאְזָניו ֶאל ׁשַ  ין ָמאֵריהֹון ּדְ  ְוָעָתם, ִאּלֵ

עֹוָלה  .143 ה  ִפּלָ ּתְ אֹוָתּה  י,  ִליׁשִ ְ ַהׁשּ ָהָרִקיַע 
ְקָרא   ּנִ ם אֹותֹו אֹותֹו ׁשֶ יָעה ְלאֹותֹו ָרִקיַע, ְוׁשָ ּוַמּגִ
ים, ְוהּוא  ה ְמֻמּנִ ִרים ְוַכּמָ ה ׂשָ ּמָ ַדְרָי''ה, ְוִעּמֹו ּכַ ּגְ

ָעִמים   לֹׁש ּפְ ׁש ׁשָ ּמֵ ְרִביט ֶאָחד ְמׁשַ ֶנֶגד ׁשַ יֹום ּכְ ּבְ
עֹוֵמד  ְולֹא  ְויֹוֵרד,  עֹוֶלה  יֹּוֵצא,  ׁשֶ זַֹהר  ל  ׁשֶ
לֹׁש  ׁשָ ּנֹוֵסַע  ׁשֶ ְרִביט  ׁשַ ְוֶזהּו  ֶאָחד,  ָמקֹום  ּבְ
אֹותֹו   יֹוֵרד  עֹוָלה,  ה  ִפּלָ ּתְ ּוְכׁשֶ ְוִנְגָנז.  ָעִמים  ּפְ

ה, וְ  ִפּלָ ֲחֶוה ִלְפֵני אֹוָתּה ּתְ ּתַ ְרִביט ּוִמׁשְ ָהָרִקיַע ׁשַ
ְרִביט. ַ  ַהזֶּה ִנְקָרא ְרִקיַע ַהׁשּ

  

ּוָמֵטי   .143 ָקא  ַסּלְ ְצלֹוָתא  ַהִהיא  ִליָתָאה,  ּתְ ְרִקיָעא 
ַדְרָי''ה,  ּגְ ִאְקֵרי  ּדְ ְמָמָנא  ַההּוא  ן  ְוַתּמָ ְרִקיָעא,  ְלַההּוא 
ִזְמִנין   ג'  ֵמׁש  ְוִאיהּו ְמׁשַ ה ְמָמָנן.  ְוַכּמָ ָמה ַסְרִכין  יּה ּכַ ְוִעּמֵ

ָסִליק  בְּ  ָנִפיק,  ּדְ ִזיֲהָרא  ּדְ ְרִביָטא  ׁשַ ַחד  ָלֳקֵבל  יֹוָמא, 
ְרִביָטא  ׁשַ ִאיהּו  ְוַהאי  ַחד,  ֲאָתר  ּבַ יָמא  ַקּיְ ְוָלא  ְוָנִחית 
ָקא, ָנִחית ַההּוא  ִניז. ְוַכד ְצלֹוָתא ַסּלְ ָנִטיל ג' ִזְמִנין ְוִאְתּגְ ּדְ

י ַההּוא ְצלֹוָתא, ְוִאְקֵר  ְרִביָטא, ְוָסִגיד ַקּמֵ י ַהאי ְרִקיָעא, ׁשַ
ְרִביָטא. ׁשַ  ְרִקיָעא ּדְ

ַהְמֻמּנֶה  .144 ה, אֹותֹו  ִפּלָ ּתְ אֹוָתּה  עֹוָלה  ּוְכׁשֶ
ְרִביט   ַ ַהׁשּ אֹותֹו  ּבְ ה  ַמּכֶ ֲחָוה,  ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ ְלַאַחר 
ָהָרִקיַע,  ֶאְמַצע  ּבְ ְועֹוֵמד  ִאיר  ּמֵ ׁשֶ ֶהָחָזק  ַלע  ּסֶ ּבַ
ֵמאֹות  לֹׁש  ׁשְ ֶסַלע  אֹותֹו  ִמּתֹוְך  ְויֹוְצִאים 

נ  ּגְ ׁשֶ ֲחָילֹות  ה  ָ ַוֲחִמׁשּ ְבִעים  ִמיֹּום ְוׁשִ ם  ׁשָ ּוִזים 
קּו  ִהְתַחזְּ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָלָאֶרץ,  תֹוָרה  יְָּרָדה  ׁשֶ

ר  ְוָנַזף   (ְלָסֵרב) ְלִהְתַחּבֵ ָלָאֶרץ,  ֵתֵרד  ּלֹא  ׁשֶ
אֹותֹו  ְלתֹוְך  ְוִנְכְנסּו  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶהם  ּבָ

  

ַתר   .144 ּבָ ְמָמָנא  ַההּוא  ְצלֹוָתא,  ַהִהיא  ָקא  ַסּלְ ְוַכד 
ְרִבי ׁשַ ַההּוא  ּבְ ַטׁש,  ּבָ ָסִגיד,  יָפא  ּדְ ּקִ ּתַ ִטיָנָרא,  ּבְ ָטא 

ַההּוא ְרִקיָעא, ְוַנְפקּו   ֶאְמָצִעיָתא ּדְ ִאיהּו ָקִאים ּבְ ָזִהיר, ּדְ ּדְ
יִלין  ַחּיָ ְוָחֵמׁש  ְבִעין  ְוׁשִ ְמָאה  ַלת  ּתְ ִטיָנָרא,  ַההּוא  ִמּגֹו 
ִגין   ת ְלַאְרָעא, ּבְ אֹוַרְייָתא ַנְחּתַ ן ִמן יֹוָמא ּדְ ּמָ ִניִזין ּתַ ִאיּנּון ּגְ ּדְ

ָרא ָקפּו ְלַחּבְ ִאְתּתָ חֹות ְלַאְרָעא,   (ס''א לסרבא) ּדְ ָלא ּתֵ ּדְ
ִריְך הּוא, ְוָעאלּו ּגֹו ַההּוא ִטיָנָרא.  א ּבְ הּו קּוְדׁשָ ְוָאְנִזיף ּבְ
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ְזַמן  ְלאֹותֹו  ָרט  ּפְ יֹוְצִאים,  ְוֵאיָנם  ֶסַלע, 
עֹולָ  ה  ִפּלָ ַהּתְ ְואֹוְמִרים:ׁשֶ ּפֹוְתִחים  (שם   ה, 

ה   ח) ְמָך ְוגֹו'. זֹוִהי ְתִפּלָ יר ׁשִ ה' ֲאדֵֹנינּו ָמה ַאּדִ
ֲחִוים  ּתַ ִמׁשְ ָאז  ְרִקיִעים.  ל אֹוָתם  ּכָ עֹוָלה ַעל  ׁשֶ

 ֵאֶליָה.

ְתֵחי  ּפָ ָקא,  ַסּלְ ְצלֹוָתא  ּדִ ִזְמָנא  ַההּוא  ר  ּבַ ָנְפִקין  ְוָלא 
יר   (תהלים ח) ְוַאְמֵרי ַאּדִ א  ְיָי' ֲאדֹוֵנינּו ַמה  ּדָ ְוגֹו'.  ְמָך  ׁשִ

ין  ֵדין ַסְגּדִ ל ִאיּנּון ְרִקיִעין. ּכְ ָקא ַעל ּכָ ַסּלְ ִהיא ְצלֹוָתא, ּדְ
ּה.  ְלַגּבָ

ֶרת  .145 ִמְתַעּטֶ ה  ִפּלָ ַהּתְ ָוָהְלָאה,  אן  ִמּכָ
ָהָרִקיַע   ְלתֹוְך  ְועֹוָלה  ֶעְליֹונֹות,  ֲעָטרֹות  ּבַ

ַדְרגֹוָת  ּבְ יֹוֵצא  ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ ְוָאז  יו, ָהְרִביִעי, 
לֹׁש  ּוׁשְ יֹוֵצא,  דֹול  ַהּגָ ַהְמֻמּנֶה  יֵא''ל  ְמׁשִ ְוׁשַ
ְלתֹוְך   ִעּמֹו,  ַמֲחנֹות  ה  ָ ַוֲחִמׁשּ ים  ִ ׁשּ ְוׁשִ ֵמאֹות 
ם  ה, ְוֻכּלָ אֹותֹו ָרִקיַע, ְוֵהם ִנְקָרִאים ְימֹות ַהַחּמָ
ל  ׁשֶ ֲעָטרֹות  ּבַ ה  ִפּלָ ּתְ אֹוָתּה  ֶאת  ִרים  ְמַעּטְ

ן ֵעֶדן.  ל ּגַ ִמים ׁשֶ ׂשָ  ּבְ

  

ִאין,   .145 ִעְטִרין ִעּלָ ָרא ּבְ אן ּוְלָהְלָאה, ְצלֹוָתא ִמְתַעּטְ ִמּכָ
ָנִפיק  א  ְמׁשָ ׁשִ ּוְכֵדין  ְרִביָעָאה,  ְרִקיָעא  ְלגֹו  ָקא  ְוַסּלְ
ין  ּתִ י''ֵאל ַרב ְמָמָנא ָנִפיק, ּוְתַלת ְמָאה ְוׁשִ ְמׁשִ ַדְרּגֹוי, ְוׁשַ ּבְ

יּה, ְלגוֹ  ִקין ִעּמֵ ְרָיין ַסּלְ  ַההּוא ְרִקיָעא, ְוִאְקרּון ְוָחֵמׁש ַמׁשִ
ִעְטִרין   ּבְ ְצלֹוָתא,  ְלַהִהיא  ָרן  ְמַעּטְ הּו  ְוֻכּלְ ה,  ַהַחּמָ ְימֹות 

ֵעֶדן. א ּדְ ְנּתָ ּגִ בּוְסִמין ּדְ  ּדְ

ל   .146 ּכָ ׁשֶ ַעד  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ֶבת  ִמְתַעּכֶ ם  ְוׁשָ
ָהָרִקיַע   אֹותֹו  ְלתֹוְך  ִעּמֹו  עֹוִלים  ֲחנֹות  ַהּמַ

ְושָׁ  י,  מֹו ַהֲחִמיׁשִ ְ ׁשּ ׁשֶ ֶאָחד  ְמֻמּנֶה  ִנְמָצא  ם 
ָאר  ׁשְ ל  ׁשֶ ָרבֹות  ַהּקְ ַעל  ּבַ ְוהּוא  ְדִריֵא''ל,  ּגַ
ֲעֵזַע ִעם  ה עֹוָלה, ָאז הּוא ִמְזּדַ ִפּלָ ּתְ ים. ּוְכׁשֶ ָהַעּמִ
ֲחִוים   ּתַ ר ּכָֹחם, ְויֹוְצִאים ּוִמׁשְ ּבָ ל ַמֲחנֹוָתיו, ְוִנׁשְ ּכָ

ִפלָּ  ִרים ֶאת אֹוָתּה ַהּתְ  ה. ּוְמַעּטְ

  

ִקין   .146 ְרָיין ַסּלְ הּו ַמׁשִ ֻכּלְ ַבת ְצלֹוָתא, ַעד ּדְ ן ִאְתַעּכָ ְוַתּמָ
ן ִאיהּו ְמָמָנא ַחד   ָאה, ְוַתּמָ ּה ְלגֹו ַההּוא ְרִקיָעא ֲחִמיׁשָ ִעּמָ
ְוַכד   ין.  ַעּמִ ַאר  ׁשְ ּדִ ְקָרִבין  ְוהּוא ָמאֵרי  ֵמיּה,  ׁשְ ְדִרי''ֵאל  ּגַ

ֵדין ִאְזּדַ  ָקא, ּכְ יֵליּה, ְצלֹוָתא ַסּלְ ְרָיין ּדִ ְעָזע הּוא, ְוָכל ַמׁשִ
ר ע''ב) ְוִאְתּבַ ר''ב  ִרין   (דף  ּוְמַעּטְ י,  ְוַסְגּדֵ ְוַנְפֵקי  ֵחיַלְייהּו, 

 ְלַהִהיא ְצלֹוָתא. 
ָלָרִקיַע   .147 יִעים  ּגִ ּמַ ׁשֶ ַעד  ּה  ִעּמָ ְועֹוִלים 

ה ַמֲחנֹות   ה ֲחָילֹות ְוַכּמָ ּמָ י, ְוָאז יֹוְצִאים ּכַ ִ ׁשּ ִ ַהׁשּ
ּה ַעד ּומְ  ה, ְועֹוִלים ִעּמָ ִפּלָ ִלים ֶאת אֹוָתּה ּתְ ַקּבְ

ם עֹוֵמד ְמֻמּנֶה   ָ ׁשּ ָעִרים, ׁשֶ ְבִעים ׁשְ יִעים ְלׁשִ ּגִ ּמַ ׁשֶ
ְוהּוא   דֹול,  ּגָ ְמֻמּנֶה  ַעְנִפיֵא''ל,  מֹו  ְ ׁשּ ׁשֶ ֶאָחד 

ְבִעים ֲעָטרֹות.  ׁשִ ה ּבְ ִפּלָ ר ֶאת אֹוָתּה ּתְ  ְמַעּטֵ

  

יָתָאה,  .147 ּתִ ׁשְ ְרִקיָעא  י  ְלַגּבֵ ָמטּו  ּדְ ַעד  ּה  ִעּמָ ִקין  ְוַסּלְ
ִלין  ּוְמַקּבְ ְרָיין,  ַמׁשִ ה  ְוַכּמָ יִלין,  ַחּיָ ָמה  ּכַ ָנְפִקין  ּוְכֵדין 
ְבִעין  ְלׁשִ ָמטּו  ּדְ ַעד  ֲהָדּה,  ּבַ ִקין  ְוַסּלְ ְצלֹוָתא,  ְלַההּוא 

מֵ  י ׁשְ ן ָקִאים ַחד ְמָמָנא, ּדִ ַתּמָ ְרִעין, ּדְ יּה ַעְנִפי''ֵאל, ַרב ּתַ
ְבִעין ִעְטִרין.  ׁשִ ר ְלַהִהיא ְצלֹוָתא, ּבְ  ְמָמָנא. ְוִאיהּו ְמַעּטֵ

ָכל  .148 ּבְ ֶרת  ִמְתַעּטֶ ה  ִפּלָ ַהּתְ ׁשֶ ְוֵכיָון 
אֹוָתם  ל  ּכָ ִרים  ִמְתַחּבְ ֲאַזי  לּו,  ַהּלָ ָהֲעָטרֹות 
ל ָהְרִקיִעים, ּוַמֲעִלים ֶאת אֹוָתּה   ל ּכָ ַהֲחָילֹות ׁשֶ
ָלָרִקיַע  ָהֲעָטרֹות  ָכל  ּבְ ֶרת  ְתַעּטֶ ּמִ ׁשֶ ה  ִפּלָ ַהּתְ

וְ  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ִנְכֶנֶסת  ְוָאז  ִביִעי,  ְ ְלפֹו''ן ַהׁשּ ַסְנּדַ
ָידֹו,   ּבְ ֲאדֹוָניו  חֹות  ַמְפּתְ ל  ּכָ ׁשֶ דֹול,  ּגָ ד  ִנְכּבָ
ְבָעה   ׁשִ ְלתֹוְך  ה  ִפּלָ ּתְ אֹוָתּה  ֶאת  ַמְכִניס 

 ֵהיָכלֹות. 

  

ֵדין   .148 ּכְ ִעְטִרין,  ָהֵני  ָכל  ּבְ ְצלֹוָתא  ָרא  ִמְתַעּטְ ּדְ ְוֵכיָון 
הּו ְר  ֻכּלְ יִלין ּדְ ל ִאיּנּון ַחּיָ ָרן ּכָ ִקין ְלַהִהיא ִמְתַחּבְ ִקיִעין, ְוַסּלְ

ִביָעָאה.  י ְרִקיָעא ׁשְ ָכל ִעְטִרין, ְלַגּבֵ ָרא ּבְ ִמְתַעּטְ ְצלֹוָתא ּדְ
ָכל   ָאה ּדְ יָרא ִעּלָ ְלפֹ''ן ַרב ַיּקִ ּוְכֵדין ָעאַלת ְצלֹוָתא, ְוַסְנּדַ
ְלגֹו  ְצלֹוָתא,  ְלַההּוא  ָאִעיל  יֵדיּה,  ּבִ ָמאֵריּה  ּדְ ָחן  ַמְפּתְ

ְבָעה ֵהיכָ   ִלין. ׁשִ

ְבָעה   .149 ׁשִ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר  ּוְרֶאה  ֹבא 
ֵהם  לּו  ַהּלָ ַהֵהיָכלֹות  ְבַעת  ׁשִ וכו'.  ֵהם  ְמדֹוִרים 
ֶרת  ִמְתַעּטֶ ַהזֹּו  ה  ִפּלָ ַהּתְ ּוְכׁשֶ ֶלְך,  ַהּמֶ ֵהיְכלֹות 

  
ִאינּון  .149 ְמדֹוִרין  ְבָעא  ׁשִ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר  ֲחֵזי  א  ּתָ
(אמרו המגיהים כבר נדפסו בפרשת בראשית דף  ו',וכ
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ר אֹוָתם  ְכֶנֶסת, ְמַחּבֵ ּנִ ׁשֶ לּו ּכְ ָכל ָהֲעָטרֹות ַהּלָ ּבְ
לְ  ר  ְלִהְתַעּטֵ ֶאָחד,  ֶאָחד  ּכְ ַהּכֹל  ִלְהיֹות  ַמְעָלה 

ר   ִמְתַעּטֵ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ מֹו  ּוׁשְ ָראּוי.  ּכָ
ה, ִלְהיֹות ֶאָחד, ְוָאז  ָכל ָהֲעָטרֹות, ַמְעָלה ּוַמּטָ ּבְ

יק.  ָרכֹות ְלרֹאׁש ַצּדִ תּוב ּבְ  ּכָ

א,  מ''א ע''ש) ַמְלּכָ ין, ִאיּנּון ֵהיָכִלין ּדְ ְבָעה ֵהיָכִלין ִאּלֵ ׁשִ
ד ָעאַלת,  ָכל ָהִני ִעְטִרין, ּכַ ָרא ּבְ ד ִמְתַעּטְ ְוַהאי ְצלֹוָתא ּכַ
א ַחד   א ְלֶמהֵוי ּכֹּלָ ֲחָדא, ְלִאְתַעְטָרא ְלֵעיּלָ ר לֹון ּכַ ְמַחּבָ

ָרא כְּ  ִמְתַעּטְ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ָמא  ּוׁשְ ֵיאֹות.  ְדָקא 
ּוְכֵדין ַחד,  ְלֶמהֵוי  א,  ְוַתּתָ א  ֵעיּלָ ִעְטִרין,  ָכל  (משלי   ּבְ

ָרכֹות ְלרֹאׁש  י) ִתיב. (בראשית כ''ו ע''א) ּבְ יק ּכְ  ַצּדִ
ר  .150 ְלַסּדֵ יֹּוֵדַע  ׁשֶ ָאָדם  ל  ׁשֶ ֶחְלקֹו  ֵרי  ַאׁשְ

כָּ  תֹו  ִפּלָ ּה ּתְ ּבָ ר  ְתַעּטֵ ּמִ ׁשֶ ַהזֹּו  ה  ִפּלָ ּתְ ּבַ ָראּוי. 
מּו   יְּ ְסּתַ יִּ ׁשֶ ַעד  ה  ְמַחּכֶ הּוא  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
הּוא   ַהּכֹל  ְוָאז  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ִפּלֹוֵתיֶהם  ּתְ ל  ּכָ
ְבֵרי   אן ּדִ ה. ַעד ּכָ ָראּוי ַמְעָלה ּוַמּטָ ֵלמּות ּכָ ׁשְ ּבִ

ה ָלַדַעת סֹודֹות עֶ  ִפּלָ אן ָוָהְלָאה ַהּתְ ְליֹוִנים. ִמּכָ
ִדּבּור   ּבְ עֹוְמדֹות  ֵהן  ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ִמְצוֹות  ֶאת  יֵׁש 

ה.  ַמֲעׂשֶ עֹוְמדֹות ּבְ מֹו ׁשֶ  ּכְ

  

ְצלֹוֵתיּה   .150 ָרא  ְלַסּדְ ָיַדע  ּדְ ָנׁש,  ַבר  ּדְ חּוָלֵקיּה  ָאה  ַזּכָ
קּוְדׁשָ  יּה  ּבֵ ָרא  ִמְתַעּטְ ּדְ ְצלֹוָתא  ַהאי  ּבְ ֵיאֹות.  ְדָקא  א  ּכְ

ְצלֹוְתהֹון  ל  ּכָ ימּון  ּיְ ִיְסּתַ ּדְ ַעד  ה  ְמַחּכֶ ִאיהּו  הּוא,  ִריְך  ּבְ
א  ְדָקא ֵיאֹות, ֵעיּלָ ִלימּו ּכְ ׁשְ א ִאיהּו ּבִ ָרֵאל, ּוְכֵדין ּכֹּלָ ִיׂשְ ּדְ
ִאין,   ִעּלָ ָרִזין  ע  ְלִמְנּדַ ְצלֹוָתא,  ּדִ ין  ִמּלִ ָהָכא  ַעד  א.  ְוַתּתָ

ּקּוֵדי   ּפִ ִאית  ּוְלָהְלָאה  אן  יִמין ִמּכָ ַקּיְ ִאיּנּון  ּדְ אֹוַרְייָתא, 
עֹוָבָדא. ַקְייִמין ּבְ ָמה ּדְ ה, ּכְ ִמּלָ  ּבְ

אן   .151 ּכָ ַאף  ְועֹוְמדֹות  ִמְצוֹות,  ׁש  ׁשֵ ְוֵהן 
ַאַחת   ה.  ִפּלָ ּתְ ד    -ּבַ ְכּבָ ַהּנִ ם  ֵ ַהׁשּ ֶאת  ְלִיְרָאה 
ִים   ּתַ ׁשְ ית    -ְוַהּנֹוָרא.  ִליׁשִ ׁשְ  - ְלַאֲהָבה אֹותֹו. 

ית    -ִביִעית  ְלָבְרכֹו. ְר  ָבֵרְך   -ְלַיֲחדֹו. ֲחִמיׁשִ יְּ ׁשֶ
ית   ִ ׁשּ ׁשִ ָהָעם.  ֶאת  ֶאת    -ַהּכֵֹהן  לֹו  ִלְמסֹר 

ה  ְתִפּלָ ּבִ עֹוְמדֹות  ׁשֶ ִמְצוֹות  ׁש  ׁשֵ ְוֵאּלּו  ָמתֹו.  ִנׁשְ
עֹוְמדֹות  ׁשֶ ִמְצוֹות  ְלאֹוָתן  ָרט  ּפְ ּבּור,  ּדִ ל  ׁשֶ

ין.  מֹו ִציִצית ּוְתִפּלִ ה, ּכְ ַמֲעׂשֶ  ּבְ

  

ְצלֹוָתא.   .151 ּבִ ָהָכא  אּוף  ְוַקְייִמין  קּוִדין,  ּפִ ית  ׁשִ ְוִאיּנּון 
כח) ַחד, ְוַהּנֹוָרא.  (דברים  ד  ְכּבָ ַהּנִ ם  ֵ ַהׁשּ ֶאת  ְלִיְרָאה 

ְרִביָעָאה,  ְלָבְרכֹו.  ִליָתָאה,  ּתְ אֹותֹו.  ְלַאֲהָבה  ְנָייָנא,  ּתִ
ִתי ׁשְ א.  ַעּמָ ַית  ֲהָנא  ּכַ ְלָבֵרְך  ָאה,  ֲחִמיׁשָ ָתָאה, ְלַיֲחדֹו. 

ַקְייִמין   ּדְ קּוִדין  ּפִ ית  ׁשִ ין  ְוִאּלֵ ֵליּה.  ָמֵתיּה  ִנׁשְ ִלְמסֹור 
קּוִדין ּפִ ִאיּנּון  ר  ּבַ ה,  ִמּלָ ּדְ ְצלֹוָתא  ע''א) ּבִ ַקְייִמין  (רי''ו  ּדְ

ִציִצית ּוְתִפִלין. ַגְווָנא ּדְ עֹוָבָדא, ּכְ  ּבְ
ה'   .152 ֶאת  עֹוֶמֶדת   -ְלִיְרָאה  זֹו  ִמְצָוה 

בָּ  ׁשְ ּתִ ֶלְך ּוְבאֹוָתם ּבַ ִוד ַהּמֶ ּדָ ָאַמר  לּו ׁשֶ חֹות ַהּלָ
ם ָצִריְך ָאָדם ִלְפחֹד   ָ ׁשּ ל ַהּתֹוָרה, ׁשֶ נֹות ׁשֶ ָקְרּבָ
עֹוְמדֹות  ירֹות  ׁשִ אֹוָתן  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֲאדֹונֹו,  ְפֵני  ִמּלִ
אֹוָתם   ְוָכל  ִיְרָאה,  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ָמקֹום  אֹותֹו  ּבְ

ִיְרַאת ל  ׁשֶ סֹוד  ֵהם  ׁשֶ רּוְך    ַהְללּוָיּה  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ירֹות  ׁשִ אֹוָתן  ּבְ ְרצֹונֹו  ים  ָלׂשִ ָאָדם  ְוָצִריְך  הּוא. 
ל אֹוָתם ַהּסֹודֹות   ִיְרָאה, ּוֵפְרׁשּוָה ַהֲחֵבִרים, ּכָ ּבְ
ל  ׁשֶ ְוָכל אֹוָתם סֹודֹות  חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ ל  ׁשֶ

 ַהְללּוָיּה. 

  

ַקיְּ  .152 א  ּדָ ּקּוָדא  ּפִ ם,  ֵ ַהׁשּ ֶאת  ין ְלִיְרָאה  ִאּלֵ ּבְ יָמא 
ִנין  ָקְרּבָ ּוְבִאיּנּון  א,  ַמְלּכָ ִוד  ּדָ ָקָאַמר  ּדְ ָחן  ּבְ ּתּוׁשְ
ָמאֵריּה,   י  ּמֵ ִמּקַ ְלַדֲחָלא  ָנׁש  ר  ּבַ ֵעי  ּבָ ן  ַתּמָ ּדְ אֹוַרְייָתא,  ּדְ
ִיְרָאה.  ִאְקֵרי  ּדְ ֲאָתר  ַההּוא  ּבְ יִמין  ַקּיְ יִרין  ׁשִ ִאיּנּון  ּדְ ִגין  ּבְ

ִריְך ְוָכל ִאיּנּון ַהְללוּ  א ּבְ קּוְדׁשָ ִיְרָאה ּדְ ִאיּנּון ָרָזא ּדְ ָיּה, ּדְ
ִיְרָאה,  יִרין ּבְ ִאיּנּון ׁשִ ָאה ְרעּוֵתיּה ּבְ ּוָ ר ָנׁש ְלׁשַ הּוא. ּוָבֵעי ּבַ
ָחן, ְוָכל  ּבְ יִרין ְותּוׁשְ ׁשִ ל ִאיּנּון ָרִזין ּדְ יא ּכָ ְואּוְקמּוָה ַחְבַרּיָ

ַהְללּוָיּה.  ִאיּנּון ָרִזין ּדְ

ים ְרצֹונֹו  .153 ח, ָיׂשִ ּבַ ּתַ יַע ָאָדם ְלִיׁשְ ּגִ ּמַ יָון ׁשֶ ּכֵ
מֹו יֹוֵצר אֹור,  רּוְך הּוא, ּכְ דֹוׁש ּבָ ְלָבֵרְך ֶאת ַהּקָ
יַע   ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ אֹותֹו,  ְלַאֲהָבה  אֹורֹות,  ַהּמְ יֹוֵצר 

(דברים   ְלַאֲהַבת עֹוָלם, ְוָאַהְבּתָ ֵאת ה' ֱאלֶֹהיךָ 

  
י ְרעּוֵתיּה ְלָבְרָכא  .153 ּוֵ ח, ְיׁשַ ּבַ ּתַ ר ָנׁש ְלִיׁשְ ָמֵטי ּבַ יָון ּדְ ּכֵ

יֹוֵצר  אֹור,  יֹוֵצר  גֹון  ּכְ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  ְלקּוְדׁשָ ֵליּה 
ְלַאֲהַבת   ָמֵטי  ד  ּכַ אֹותֹו,  ְלַאֲהָבה  אֹורֹות.  ַהּמְ
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לו) ׁשֶ סֹוד  זֶּהּו  ׁשֶ הּוא,    ,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַאֲהַבת 
ְלַיֲחדֹו   ְרׁשּוָה.  ּפֵ ה'   -ַוֲהֵרי  ָרֵאל  ִיׂשְ ַמע  ׁשְ

ל   חּוד ׁשֶ אן עֹוֵמד סֹוד ַהיִּ ּכָ ֱאלֵֹהינּו ה' ֶאָחד, ׁשֶ
ב   ְרצֹון ַהּלֵ מֹו ּבִ רּוְך הּוא, ְלַיֵחד ֶאת ׁשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ַרת ְיִציאַ  ם ָוָהְלָאה ַאְזּכָ ָ ָראּוי, ּוִמׁשּ ת ִמְצַרִים, ּכָ
ִמְצַרִים,  ְיִציַאת  ֶאת  יר  ְלַהְזּכִ ִמְצָוה  ִהיא  ׁשֶ

תּוב ּכָ ֶאֶרץ  (שם כד) ׁשֶ י ֶעֶבד ָהִייָת ּבְ ְוָזַכְרּתָ ּכִ
 ִמְצָרִים.

ָדא ִאיהּו ָרזָ  (דברים ו) עֹוָלם, א  ְוָאַהְבּתָ ֶאת ְיָי' ֱאלֶֹהיָך, ּדְ
ְלַיֲחָדא   אּוְקמּוָה.  ְוָהא  הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ְרִחימּו  ּדִ
יָמא   ַקּיְ ָהָכא  ּדְ ֶאָחד,  ְיָי'  ֱאלֵהינּו  ְיָי'  ָרֵאל  ִיׂשְ ַמע  ׁשְ ֵליּה, 
ֵמיּה   ׁשְ ְלַיֲחָדא  הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ִיחּוָדא  ּדְ ָרָזא 

מָּ  ְדָקא ֲחֵזי. ּוִמּתַ א ּכַ ִלּבָ ְרעּוָתא ּדְ רּוָתא  ּבִ ן ּוְלָהְלָאה ַאְדּכָ
ָרא ְיִציַאת ִמְצַרִים   ּקּוָדא ְלַאְדּכְ ִאיהּו ּפִ יִציַאת ִמְצַרִים, ּדְ ּדִ

יב, ְכּתִ ֶאֶרץ ִמְצָרִים.  (דברים ה) ּדִ י ֶעֶבד ָהִייָת ּבְ  ְוָזַכְרּתָ ּכִ
ַהּכֵֹהן ְיָבֵרְך ֶאת ָהָעם   .154 ֵדי ְלַהְכִליל   -ׁשֶ ּכְ

ֶאחָ  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָרכֹות ֶאת  ּבְ ּנֹוְטִלים  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ד 
ֶנֶסת  ּכְ נֹוֶטֶלת  ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ ִמְלַמְעָלה, 
ַעת ָרצֹון ִהיא ִלְמסֹר ַנְפׁשֹו   ָרכֹות, ּוׁשְ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ
ב.   ַהּלֵ ְרצֹון  ּבִ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶאת  לֹו  ְוָלֵתת  ֵאָליו 

ִים ְואֹוְמִרים ּנֹוְפִלים ַאּפַ ׁשֶ ֵאֶליָך  (תהלים כה) ּכְ
ן ִלּבֹו ּוְרצֹונֹו ֵאָליו ִלְמסֹר  ַכּוֵ יְּ א, ׁשֶ ָ י ֶאׂשּ ה' ַנְפׁשִ
ִמְצוֹות  ׁש  ׁשֵ ֵהן  ְוֵאּלּו  ֵלם.  ׁשָ ָרצֹון  ּבְ ֶפׁש  ַהּנֶ לֹו 
ֵמאֹות  ׁש  ְלׁשֵ עֹולֹות  ׁשֶ ה,  ִפּלָ ּתְ ּבַ עֹוְמדֹות  ׁשֶ

ל ַהּתֹוָרה.   ִמְצוֹות ׁשֶ

  

גִ  .154 ּבְ א,  ַעּמָ ַית  ֲהָנא  ּכַ ָרֵאל ְלָבְרָכא  ִיׂשְ ְלַאְכְלָלא  ין 
ַהִהיא  ָהא ּבְ א, ּדְ ְרָכאן ְלֵעיּלָ ַנְטִלין ּבִ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ֲחָדא, ּבְ ּכַ
ְרעּוָתא  ֲעָתא ּדִ ְרָכאן, ְוׁשַ ָרֵאל ּבִ ֶנֶסת ִיׂשְ ֲעָתא ַנְטָלא ּכְ ׁשַ
ְמָתא   ִנׁשְ ֵליּה  ּוְלֵמיַהב  יּה,  ְלַגּבֵ יּה  ַנְפׁשֵ ִלְמסֹור  הּוא, 

א ִלּבָ ּדְ ְרעּוָתא  ְוָאְמִריןּבִ ין,  ַאְנּפִ ַעל  ַנְפִלין  ד  ּכַ (תהלים   , 
יּה,  כה) יּה ּוְרעּוֵתיּה ְלַגּבֵ ין ִלּבֵ יַכּוֵ א, ּדִ ָ י ֶאׂשּ ֵאֶליָך ְיָי' ַנְפׁשִ

ית   ׁשִ ִאיּנּון  ין  ְוִאּלֵ ִלים.  ׁשְ ְרעּוָתא  ּבִ א  ַנְפׁשָ ֵליּה  ְלִמְמַסר 
ְלגַ  ִקין  ַסּלְ ּדְ ְצלֹוָתא,  ּבִ ַקְייִמין  ּדְ קּוִדין  ֵמָאה  ּפִ ית  ׁשִ י  ּבֵ

אֹוַרְייָתא.  קּוִדין ּדְ  ּפִ
ֲאֵחרֹות  .155 ֵרה  ֶעׂשְ לֹׁש  ׁשְ ּתֹאַמר,  ְוִאם 

ֵרה  ֶעׂשְ לֹׁש  ׁשְ יְך  ְלַהְמׁשִ עֹוְמִדים  ֵאּלּו  יֹוֵתר? 
לּול   ּכָ ַהּכֹל  ׁשֶ ָהַרֲחִמים,  ִמּדֹות 

ֶהן. ה   (ְּבֵאּלּו) ּבָ ִפּלָ ַהּתְ ׁשֶ לּו  ַהּלָ ְצוֹות  ַהּמִ ׁש  ׁשֵ
ֶר  ֶהן. ִמְתַעּטֶ  ת ּבָ

  

יִמין  .155 ַקּיְ ִאיּנּון  יר.  ַיּתִ ַאֲחָרִנין  ֵליָסר  ּתְ יָמא  ּתֵ ְוִאי 
ִליָלן  ּכְ א  כֹּלָ ּדְ ַרֲחֵמי,  ּדְ ְמִכיָלן  ֵליָסר  ּתְ ָכא  ְלַאְמׁשָ

הּו. ָרא   (ס''א בהני) ּבְ ְצלֹוָתא ִמְתַעּטְ ין, ּדִ קּוִדין ִאּלֵ ית ּפִ ׁשִ

הּו.  ּבְ

ִמי .156 ל  ׁשֶ ֶחְלקֹו  ֵרי  ּוְרצֹונֹו   ַאׁשְ ִלּבֹו  ם  ָ ׂשּ ׁשֶ
לּויֹות  ָכל יֹום. ּוָבֵאּלּו ּתְ ִלים אֹוָתם ּבְ ָלֶזה ּוְלַהׁשְ
קֹומֹות   יַע ָאָדם ַלּמְ ּגִ ּמַ ׁשֶ ֲאֵחרֹות ַרּבֹות. ֲאָבל ּכְ
ִלים אֹוָתּה  ן ִלּבֹו ּוְרצֹונֹו ְלַהׁשְ לּו, ָצִריְך ְלַכּוֵ ַהּלָ

וְ  ּבּור,  ּדִ אֹותֹו  ּבְ עֹוֶמֶדת  ׁשֶ ַמְכִריִזים  ִמְצָוה  ָאז 
ְואֹוְמִרים: מט) ָעָליו  י  (ישעיה  ַעְבּדִ ִלי  ַויֹּאֶמר 

א  י ַאּבָ א ַרּבִ ָאר. ּבָ ָך ֶאְתּפָ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ה ִיׂשְ ָאּתָ
קֹו.   ּוְנׁשָ

  

ְלָדא,   .156 ּוְרעּוֵתיּה  יּה  ִלּבֵ י  ּוֵ יׁשַ ּדִ ַמאן  חּוָלֵקיּה,  ָאה  ַזּכָ
ְלָמא ְלָיין  (דף ר''ג ע''א) ּוְלַאׁשְ ין ּתַ ָכל יֹוָמא. ּוְבִאּלֵ לֹון ּבְ

ין,   ִאּלֵ ְלַאְתִרין  ָנׁש  ר  ּבַ ָמֵטי  ד  ּכַ ֲאָבל  יִאין.  ַסּגִ ַאֲחָרִנין 
יּה ּוְרעּותֵ  וָנא ִלּבֵ ְלָמא ַההּוא ִאְצְטִריְך ֵליּה ְלַכּוְ יּה, ְלַאׁשְ

ָעֵליּה  ַאְכִריזּו  ּוְכֵדין  ה.  ִמּלָ ַההּוא  ּבְ יָמא  ַקּיְ ּדְ ּקּוָדא  ּפִ
ר   (ישעיה מט) ְוַאְמֵרי, ָרֵאל ֲאׁשֶ ה ִיׂשְ ַוּיֹאֶמר ִלי ַעְבִדי ַאּתָ

ֵקיּה.  א ּוְנׁשָ י ַאּבָ ָאר. ָאָתא ִרּבִ ָך ֶאְתּפָ  ּבְ
וְ  .157 ַאֲחָריו  ִיְצָחק  י  ַרּבִ ַתח  ַויְַּקֵהל ּפָ ָאַמר, 

ּנֵס  ה ּכִ ָרֵאל ְוגֹו'. ָלּמָ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ה ֶאת ּכָ ֹמׁשֶ
ִמּקֶֹדם,   ת ּכְ ּבָ ַ ֵדי ִלְמסֹר ָלֶהם ֶאת ַהׁשּ אֹוָתם? ּכְ
ֶאת   ָרֵאל  ִיׂשְ ָעׂשּו  ׁשֶ ֶטֶרם  ִראׁשֹוָנה  ּבָ ֲהֵרי  ׁשֶ
ְמרּו  ּלֹא ׁשָ ת, ְוֶזהּו ׁשֶ ּבָ ַ ָהֵעֶגל, ָמַסר ָלֶהם ֶאת ַהׁשּ

  

ְוָאַמר, .157 ֲאַבְתֵריּה  ִיְצָחק  י  ִרּבִ ַתח  (שמות  ּפָ
ְוגֹו'. אֲ  לה) ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֲעַדת  ל  ּכָ ה ֶאת  ְקֵהל מֹׁשֶ ַמאי ַוּיַ

ָהא   ּדְ ִמין,  ַקּדְ ִמּלְ ּכְ ת  ּבָ ׁשַ לֹון  ְלִמְמַסר  ִגין  ּבְ לֹון.  ִניׁש  ּכָ
ָרֵאל ַית ֶעְגָלא, ָמַסר לֹון  ֵני ִיׂשְ ַקְדִמיָתא ַעד ָלא ָעְבדּו ּבְ ּבְ
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ֵני  אוֹ  ּבְ ּוֵבין  יִני  ּבֵ ְמעּו  ָ ׁשּ ׁשֶ יָון  ּכֵ ַרב.  ָהֵעֶרב  ָתם 
ָבר ַהזֶּה?!  ּנּו ַהּדָ ָרֵאל, ָאְמרּו: ְוָאנּו ִנְמָנע ִמּמֶ ִיׂשְ

ֵהל ָהָעם ַעל ַאֲהֹרן ְוגֹו',  (שמות לב) -ִמיָּד   ּקָ ַויִּ
אֹוָתם  תּו  ּמֵ ׁשֶ ַאַחר  ַאֲחֵריֶהם.  ים  ַרּבִ כּו  ְוִנְמׁשְ

נֵּ  תּו, ּכִ ּמֵ ם, ְוָנַתן ׁשֶ ָרֵאל ְלַבּדָ ֵני ִיׂשְ ה ֶאת ּבְ ס ֹמׁשֶ
ָיִמים   ת  ׁשֶ ׁשֵ תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ִמּקֶֹדם.  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ָלֶהם 

ה ְמָלאָכה ְוגֹו'.  ָעׂשֶ  ּתֵ

יָון  ּכֵ ָלא ַנְטרּו ִאיּנּון ֵעֶרב ַרב.  ת. ְוָדא ִאיהּו ּדְ ּבָ ַ ֶאת ַהׁשּ
יִ  ֵני  ּבְ ּוֵבין  יִני  ּבֵ ְמעּו  ׁשַ א  ּדְ ּדָ ה  ִמּלָ ַוֲאָנן  ָאְמרּו  ָרֵאל,  ׂשְ

ד ע ִמיָנן, ִמּיַ ֵהל ָהָעם ַעל ַאֲהרֹן ְוגֹו',  (שמות לב) ִאְתָמּנַ ּקָ ַוּיִ
ִמיתּו,   ִמיתּו ִאיּנּון ּדְ יִאין ֲאַבְתַרְייהּו. ְלָבַתר ּדְ כּו ַסּגִ ְוִאְתְמׁשָ

לוֹ  ְוָיַהב  ְלחֹוַדְייהּו,  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ִלְבִני  ה  מֹׁשֶ ִניׁש  ת  ּכָ ּבָ ׁשַ ן 
ה   ָעׂשֶ ּתֵ ָיִמים  ת  ׁשֶ ׁשֵ יב  ְכּתִ ּדִ הּוא  ֲהָדא  ַקְדִמין,  ִמּלְ ּכְ

 ְמָלאָכה ְוגֹו'. 
אן   .158 ּכָ ֹבֵתיֶכם.  ֹמׁשְ כֹל  ּבְ לֹא ְתַבֲערּו ֵאׁש 

ַהָחְכָמה   יֹּוְדִעים  ׁשֶ ְלאֹוָתם  ַהּסֹודֹות  סֹוד  יֵׁש 
ֲארּו ַהֲחֵבִר  ת ֲהֵרי ּבֵ ּבָ ַ ים, ָהֶעְליֹוָנה. ֶאת סֹוד ַהׁשּ

ֲהֵרי   ׁשֶ ֶעְליֹוִנים,  ַלֲחָכִמים  ִנְמַסר  ֶזה  סֹוד  ֲאָבל 
ת ִהיא סֹוד ֶעְליֹון.  ּבָ  ׁשַ

  

בֹוֵתיֶכם, ָהָכא ִאית ָרָזא   .158 ָכל מֹוׁשְ לֹא ְתַבֲערּו ֵאׁש ּבְ
ָהא   ת  ּבָ ׁשַ ּדְ ָרָזא  ָאה,  ִעּלָ ָחְכְמָתא  ַיְדֵעי  ּדְ ְלִאיּנּון  ָרִזין,  ּדְ

אֲ  יא.  ַחְבַרּיָ יֵמי  אּוְקמּוָה  ְלַחּכִ ִאְתְמָסר  א,  ּדָ ָרָזא  ָבל 
ָאה הּוא. ת ָרָזא ִעּלָ ּבָ ָהא ׁשַ  ֶעְליֹוִנין, ּדְ

ּוְרֵאה, .159 ְּבָׁשָעה   ּבֹא  ַהִּׁשִּׁשי  (ַּבּיֹום 
ָאז   ֶׁשַּמִּגיַע) ָהֶעֶרב,  יַע  ַמּגִ י  ִ ׁשּ ׁשִ יֹום  ּבְ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ

ְבִעים   ׁשִ ְוִעּמֹו  ֵמִאיר,  ָצפֹון  ד  ִמּצַ ֶאָחד  ּכֹוָכב 
אֹוָתם  ּבְ ה  ַמּכֶ ּכֹוָכב  ְואֹותֹו  ֲאֵחִרים,  ּכֹוָכִבים 
אֹותֹו  ּבְ ִנְכָלִלים  ם  ְוֻכּלָ ָהֲאחִרים,  ַהּכֹוָכִבים 

שִׁ  ל  ׁשֶ ֶאָחד  ָלל  ּכְ ה  ְוַנֲעׂשֶ ְואֹותֹו ּכֹוָכב,  ְבִעים. 
ְמדּוָרה ַאַחת לֹוֶהֶטת   ה ּכִ ט ְוַנֲעׂשֶ ֵ ׁשּ ּכֹוָכב ִמְתּפַ
ְמדּוָרה  אֹוָתּה  ֶטת  ֶ ׁשּ ִמְתּפַ ֲאַזי  ָדִדים.  ַהּצְ ָכל  ּבְ
יף.  ּקִ ּמַ חּוט ֶאָחד ׁשֶ  ְסִביב ֶאֶלף ָהִרים, ְועֹוֶמֶדת ּכְ

  

ֲחֵזי .159 א  בשעתא  ּתָ שתיתאה  ביומא  (ס''א 
ֶעֶרב,  דמטי) ּדְ ִזְמָנא  ָמָטא  יָתָאה  ּתִ ׁשְ יֹוָמא  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ

ְבִעין  ׁשִ יּה  ְוִעּמֵ ָנִהיר,  ָצפֹון  ּדְ ְטָרא  ִמּסִ ַחד  ּכָֹכָבא  ֵדין,  ּכְ
ּכָֹכִבין  ִאיּנּון  ּבְ ַטׁש  ּבָ ּכָֹכָבא  ְוַההּוא  ַאֲחָרִנין,  ּכָֹכִבין 

ַההּוא ּכָֹכבָ  הּו ּבְ ּלְ ְלילּו ּכֻ א, ְוִאְתָעִביד ַחד  ַאֲחָרִנין, ְוִאְתּכָ
ְוִאְתָעִביד  ט,  ׁשַ ִאְתּפָ ּכָֹכָבא  ְוַההּוא  ְבִעין.  ׁשִ ּדְ ָלָלא  ּכְ
ט   ׁשַ ִאְתּפָ ֵדין  ּכְ ִסְטִרין.  ָכל  ּבְ ְלִהיָטא  ֲחָדא,  ָמדּוָרא  ּכְ
ַחד   ּכְ יָמא  ְוַקּיְ טּוִרין,  ֶאֶלף  ּדְ ַסֲחָרַנְייהּו  ָמדּוָרא  ַההּוא 

ָסֲחָרא.   חּוָטא ּדְ
ָוִנים ּוְמדּוַרת   .160 ּגְ ֶכת ֵאֶליָה  ָהֵאׁש ַהזֹּו מֹוׁשֶ

יָון  ֶון ִראׁשֹון ָיֹרק. ּכֵ ה. ּגָ ּנָ ֵהם ְלתֹוְך ִמּמֶ ֲאֵחִרים ׁשֶ
ֵאׁש  ְמדּוַרת  אֹוָתּה  עֹוָלּה  ֶזה,  ֶון  ּגָ עֹוֵמד  ׁשֶ
ְוִנְכֶנֶסת  ָיֹרק,  ֶון  ּגָ אֹותֹו  ַעל  ְלַמְעָלה  ֶגת  ּוְמַדּלֶ

אֹותוֹ  ְוזֹוֶרֶקת  ּנּו,  ִמּמֶ ַהחּוָצה, ִלְפִנים  ָיֹרק  ֶון  ּגָ  
ל   ׁשֶ ֵאׁש  ְמדּוַרת  ְואֹוָתּה  חּוץ,  ּבַ ַהיָֹּרק  ְועֹוֵמד 

לּול ִלְפִנים.  ַהּכֹוָכב ַהּכָ

  

ַאֲחָרִנין   .160 ְווִנין  ּגַ יּה  ְלַגּבֵ יְך  ָמׁשִ א,  ָ ֶאׁשּ ּדְ ָמדּוָרא  ְוַהאי 
יָמא   ַקּיְ יָון ּדְ ון ַקְדָמָאה ְירֹוָקא. ּכֵ יּה. ּגֹוָ ְלגֹו ִמּנֵ ְווָנא,  ּדִ ַהאי ּגַ

ַעל ַההּוא  א  ְלֵעיּלָ ְוָדִליג  א,  ָ ֶאׁשּ ּדְ ָקא ַההּוא ָמדּוָרא  ַסּלְ
ְירֹוָקא  ון  ּגֹוָ ְלַההּוא  י  ּדֵ ְוׁשַ יּה,  ִמּנֵ ְלגֹו  ְוָעאל  ְירֹוָקא,  ון  ּגֹוָ
א   ָ ֶאׁשּ ּדְ ָמדּוָרא  ְוַההּוא  ְלַבר,  ְירֹוָקא  יָמא  ְוַקּיְ ְלַבר, 

ִליָלא ְלגֹו. כָֹכָבא ּכְ  ּדְ
ִני ָלָבן,  .161 ֶון ׁשֵ יָכה ַאֲחֶריָה ּגָ ְך ַמְמׁשִ ַאַחר ּכָ

ֶון ַהזֶּה,  עֹוֵמד ַהּגָ יָון ׁשֶ ִניָמה. ּכֵ ְואֹותֹו ָלָבן ִנְכָנס ּפְ
ּכֹוָכב,  אֹותֹו  ל  ׁשֶ ֵאׁש  ְמדּוַרת  אֹוָתּה  עֹוָלה 
ִנְכֶנֶסת   ְוִהיא  ַהחּוָצה,  ָלָבן  אֹותֹו  ֶאת  ְוזֹוֶרֶקת 

אוֹ  ל  ּכָ ְוָכְך  ִניָמה.  זֹּוֶרֶקת ּפְ ׁשֶ ַעד  ָוִנים,  ַהּגְ ָתם 

  

וָרא,  .161 ְנָייָנא ִחּוָ ון ַאֲחָרא ּתִ יְך ֲאַבְתֵריּה ּגֹוָ ְלָבַתר, ַאְמׁשִ
י ַקּיְ ּדְ יָון  ּכֵ ְלגֹו,  וָרא ָעאל  ִחּוָ ָקא  ְוַההּוא  ון, ַסּלְ ּגֹוָ ָמא ַהאי 

ְלַההּוא  י  ּדֵ ְוׁשַ ּכָֹכָבא,  ַההּוא  ּדְ א  ָ ֶאׁשּ ּדְ ָמדּוָרא  ַההּוא 
ַעד  ְווִנין,  ּגַ ִאיּנּון  ל  ּכָ ְוֵכן  ְלגֹו.  ִאיהּו  ְוָעאל  ְלַבר,  וָרא  ִחּוָ
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ּוְקֵרָבה  ִניָמה  ּפְ ִנְכֶנֶסת  ְוִהיא  ַהחּוָצה,  אֹוָתם 
ה ְטִמיָרה ִלּטֹל אֹור.  ְלאֹוָתּה ְנֻקּדָ

ַהִהיא  י  ְלַגּבֵ ְוָקִריב  ְלגֹו,  ִאיהּו  ְוָעִייל  ְלַבר,  לֹון  ֵדי  ׁשַ ּדְ
 ְלֵמיָטל ְנהֹוָרא.ְנקּוָדה ְטִמיָרא, 

ְוָאַמר, .162 ַתח  א) ּפָ ְוִהּנֵה   (יחזקאל  ָוֵאֶרא 
פֹון ְוגֹו'. ְיֶחְזֵקאל ָרָאה   ָאה ִמן ַהּצָ רּוַח ְסָעָרה ּבָ
ָרט  ּפְ עֹוֵמד,  ּלֹא  ׁשֶ ִתּקּון  ּבְ ַהזֶּה  ְרֶאה  ַהּמַ ֶאת 
ֲאָבל   ָאַמְרנּו,  ׁשֶ ּכֹוָכב  אֹותֹו  עֹוֵמד  ׁשֶ ָעה  ְלׁשָ

סּוק ַהזֶּה   ְרׁשּוהּו ַהּפָ ְרׁשּוהּו. ְוִהּנֵה רּוַח ְסָעָרה, ּפֵ ּפֵ
ִלְפֵני   ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ֶאת  ִלְכּבֹׁש  א  ּבָ ָהָיה  ׁשֶ
ָעָרה ַהזֹּו ִהיא   ע. ֲאָבל רּוַח ַהּסְ ר ָהָרׁשָ ְנבּוַכְדֶנּצַ
ְבִעים ּכֹוָכִבים, ְוזֹו   ּבֹוֵלַע ׁשִ ָאַמְרנּו, ׁשֶ ַהּכֹוָכב ׁשֶ

ֵאלִ  ָרָאה  ׁשֶ ָעָרה  ַהּסְ א  - (מלכים  יָּהּו,רּוַח 
עֹוֵמד  יט) ׁשֶ ְוֶזה  ְסָלִעים,  ר  ּבֵ ּוְמׁשַ ָהִרים  ְמָפֵרק 

מֹו   ּכְ ְפִנים  ּבִ ׁשֶ אֹותֹו  ֹמר  ִלׁשְ ַהּכֹל  ִלְפֵני  ִמיד  ּתָ
ה ַלּמַֹח.   ְקִלּפָ

  

ְוָאַמר, .162 ַתח  א) ּפָ ְסָעָרה  (יחזקאל  רּוַח  ה  ְוִהּנִ ָוֵאֶרא 
פֹון ְוגֹו'. ְיֶחְזֵקאל   ָאה ִמן ַהּצָ ִתּקּוָנא  ּבָ ָחָמא ְלַהאי ֵחיזּו, ּבְ

ּכָֹכָבא   ַההּוא  יט  ּלִ ׁשַ ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ר  ּבַ יָמא,  ַקּיְ ָלא  ּדְ
ה רּוַח ְסָעָרה,   ְדָקָאְמָרן, ֲאָבל ַהאי ְקָרא אּוְקמּוָה. ְוִהּנֵ ּכִ
יּה   ְלַקּמֵ ָעְלָמא,  ל  ּכָ ׁש  ְלִמְכּבַ ָאֵתי  ֲהָוה  ּדְ אּוְקמּוָה, 

יבָ  ַחּיָ ְנבּוַכְדֶנַצר  א, ִאיהּו ַההּוא ּדִ א. ֲאָבל רּוַח ְסָעָרה ּדָ
ְוָדא  ַאֲחָרִנין,  ּכָֹכִבין  ְבִעין  ׁשִ ָבַלע  ּדְ ָקָאְמָרן,  ּדְ ּכָֹכָבא 

הּו, ֵאִלּיָ ָחָמא  ּדְ ְסָעָרה  רּוַח  יט) ִאיהּו  א  ְמָפֵרק  (מלכים 
א,   ִדיר ֳקָדם ּכֹּלָ יָמא ּתָ ַקּיְ ר ְסָלִעים, ְוָדא ּדְ ּבֵ ָהִרים ּוְמׁשַ

ְקִליָפה ְלמֹוָחא.ְלֵמיַטר  ְלגֹו, ּכִ  ַההּוא ּדִ
ְסִעיָרה ַהּכֹל,   .163 ּמַ ה ִנְקֵראת ְסָעָרה? ׁשֶ ְוָלּמָ

ֵמאֹותֹו   ֲהֵרי  ׁשֶ פֹון,  ַהּצָ ִמן  ָאה  ּבָ ה.  ּוַמּטָ ַמְעָלה 
ְוִסיָמְנָך   ָאה,  ּבָ ִהיא  א) -ַצד  פֹון   (ירמיה  ִמּצָ

ֲאֵחִרי ְצָדִדים  ה  ּמָ ּכַ ֲהֵרי  ׁשֶ ָהָרָעה,  ַתח  ּפָ ם ּתִ
ְך יֹוֵצאת  ּום ּכָ אֹוָתּה רּוַח ְסָעָרה, ּוִמׁשּ ֶנֱאָחִזים ּבְ

פֹון.   ִמן ַהּצָ

  

א.   .163 ְוַתּתָ א  ֵעיּלָ א,  ּכֹּלָ ָסִעיר  ּדְ ְסָעָרה.  ִאְקֵרי  ַוֲאַמאי 
ַאְתָיא,  ָקא  ִסְטָרא  ַההּוא  ִמן  ָהא  ּדְ פֹון,  ַהּצָ ִמן  ָאה  ּבָ

א) ְוִסיָמִנְך, ָמה   (ירמיה  ּכַ ָהא  ּדְ ָהָרָעה,  ַתח  ּפָ ּתִ פֹון  ִמּצָ
ְך  ּכָ ִגין  ּוּבְ ַההּוא רּוַח ְסָעָרה,  ּבְ ִאְתַאֲחָדן  ַאֲחָרִנין  ִסְטִרין 

פֹון.   ָנְפָקא ִמן ַהּצָ
ד  .164 ּוִמּצַ ַהזָָּהב.  סֶֹלת  ּפְ ִהיא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָעָנן, 

ָהֶאְמָצִעית  ה  ֻקּדָ ַהּנְ ְוזֹוִהי  ֶנֱאָחז.  ֶזה  פֹון  ַהּצָ
ְלַפּתֹות, שֶׁ  יֹּוֵדַע  ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ ה.  ָחְרּבָ ּבְ עֹוֶמֶדת 

ְבֵרי  ּוב ְוָכל ּדִ ל ִיׁשּ ה ׁשֶ תֹוְך אֹוָתּה ְנֻקּדָ ׁשֹוֵלט ּבְ
ָרֵאל   ׂשְ יִּ ׁשֶ ּכְ ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָרט  ּפְ ּוב,  ׁשּ ַהיִּ

תֹוָכּה, הּוא ׁשֹוֵלט ֲעֵליֶהם. ְוַאַחר  (לֹא) ׁשֹוִרים ּבְ
ָראֵ  ִיׂשְ ָחְטאּו  ָהָאֶרץ   (לֹא) ל,ׁשֶ ַעל  ׁשֹוֵלט 

ְיִמינֹו   ָאחֹור  יב  ֵהׁשִ תּוב  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ
ֵני אֹויֵב.  ִמּפְ

  

ְטָרא  .164 ּוִמּסִ ַדֲהָבא.  ּדְ סּוְסִפיָתא  ִאיִהי  ּדְ ִגין  ּבְ ָעָנן, 
ְנקּוָדה ִאיִהי  ְוַהאי  א.  ּדָ ִאְתַאֲחָדא  ָצפֹון  (קפ''ד   ּדְ

י,  ע''ב) ָיַדע ִלְמָפּתֵ א. ּוְבִגין ּדְ חּוְרּבָ יָמא ּבְ ַקּיְ ֶאְמָצִעיָתא, ּדְ
יׁשוּ  ּדִ ין  ִמּלִ ְוָכל  יׁשּוָבא,  ּדִ ְנקּוָדה  גֹו  ּבְ יט  ּלִ ר ׁשַ ּבַ ָבא. 

ִאיהוּ  ּה,  ַגּוָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָראן  ׁשָ ד  ּכַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּדְ (ד''א   ַאְרָעא 
ּוְלָבַתר לא) ָעַלְייהּו,  ְלָטא  ע''א) ׁשַ ָחבּו  (קמ''א  ּדְ

ָרֵאל לא) ִיׂשְ ִגין   (ד''א  ּבְ א,  יׁשָ ַקּדִ ַאְרָעא  ַעל  ְלָטא  ׁשַ
יב, ְכּתִ ֵני  (איכה ב) ּדִ יב ָאחֹור ְיִמינֹו ִמּפְ  אֹוֵיב.ֵהׁשִ

ָכה   .165 ֲחׁשֵ ל  ׁשֶ ָעָנן  הּוא  ַהזֶּה  דֹול  ַהּגָ ֶהָעָנן 
ין   ּבֵ ַמה  ּוְרֵאה  ּבֹא  ָהעֹוָלם.  ל  ּכָ ֶאת  יְך  ְחׁשִ ּמַ ׁשֶ

תּוב ּכָ ׁשֶ ָעָנן  אֹותֹו  ְלָעָנן.  י) ָעָנן  ַוֲעַנן  (במדבר 
יֹוָמם. ֲעֵליֶהם  יד) ה'  ֲעֵלֶהם.   (שם  עֵֹמד  ַוֲעָנְנָך 

וְ  ִאיר  ּמֵ ׁשֶ ָעָנן  ִנְרִאים  ֶזהּו  ָהאֹורֹות  ְוָכל  זֹוֵהר, 
תֹוְך אֹותֹו ָעָנן. ֲאָבל ֶהָעָנן ַהזֶּה הּוא ָעָנן ָחׁשּוְך  ּבְ
ל ָהאֹורֹות  ָלל, ֲאָבל מֹוֵנַע ֶאת ּכָ ּלֹא ֵמִאיר ּכְ ׁשֶ

ּלֹא ְיכֹוִלים ְלֵהָראֹות ְלָפָניו.  ׁשֶ

  

ַאחֲ  .165 ַחׁשֹוָכא, ּדְ א, ִאיהּו ֲעָנָנא ּדְ דֹול ּדָ ל ָעָנן ּגָ יְך ּכָ ׁשִ
ין ֲעָנָנא ַלֲעָנָנא. ַההּוא ֲעָנָנא א ֲחֵזי, ַמה ּבֵ (דף  ָעְלָמא. ּתָ

ע''ב) יב ר''ג  ְכּתִ י) ּדִ ֲעֵליֶהם   (במדבר  ְיָי'  ַוֲעַנן 
יד) יֹוָמם. ֲעֵליֶהם. (במדבר  עֹוֵמד  ק''ג   ַוֲעָנְנָך  (ויקרא 

ָנִהיר ְוָזִהיר, ְוָכל   ע''א, ג' ע''ב) ְנהֹוִרין  ַהאי ִאיהּו ֲעָנָנא ּדְ
ָלא  א, ֲעָנָנא ָחׁשּוְך, ּדְ ִאְתָחזּון ּגֹו ַההּוא ֲעָנָנא. ֲאָבל ֲעָנָנא ּדָ
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ָלא ַיְכִלין ְלִאְתֲחָזָאה  ל ְנהֹוִרין, ּדְ ָלל, ֲאָבל ָמַנע ּכָ ָנִהיר ּכְ
יּה.   ַקּמֵ

ה ִנְקָרא ָגדֹול, ַוֲהֵרי הּוא ָקָטן?   .166 דֹול, ָלּמָ ּגָ
יָון   דֹול ּכֵ א הּוא ּגָ דֹול  ֶאּלָ ָבר ַאֵחר ּגָ ֹוֵלט. ּדָ ׁשּ ׁשֶ

ל    - ּכָ ֶאת  ה  ַכּסֶ ּמְ ׁשֶ יָון  ּכֵ דֹול,  ּגָ ְך  חֹׁשֶ אֹותֹו 
ְוהּוא   ְלָפָניו,  ִנְרִאים  ְוֵאיָנם  ָהאֹורֹות 

דֹול י ָהעֹוָלם.  (ׁשֹוֵלט) ּגָ ל ַמֲעׂשֵ  ַעל ּכָ

  

א   .166 ֶאּלָ ִאיהּו.  ְזֵעיר  ְוָהא  דֹול,  ּגָ ִאְקֵרי  ֲאַמאי  דֹול,  ּגָ
דֹול, ַההּוא ֲחׁשֹוָכא   ָבר ַאֵחר ּגָ יט. ּדָ ּלִ ׁשַ יָון ּדְ דֹול ִאיהּו, ּכֵ ּגָ
ְוִאיהּו  יּה,  ַקּמֵ ִאְתָחזּון  ְוָלא  ְנהֹוִרין  ל  ּכָ י  ַכּסֵ ּדְ יָון  ּכֵ דֹול,  ּגָ

דֹול ל עֹוָבִדין ּדְ  (נ''א שליט) ּגָ  ָעְלָמא.ַעל ּכָ

ין  .167 ַהּדִ ל  ׁשֶ ָהֵאׁש  ֲהֵרי  ׁשֶ ַחת,  ִמְתַלּקַ ְוֵאׁש 
ּנּו ְלעֹוָלִמים. ְוֹנַגּה לֹו ָסִביב,   ה לֹא ָזָזה ִמּמֶ ׁשֶ ַהּקָ

ל ֶזה עֹוֵמד ּבֹו   ּכָ ֹנַגּה לֹו ָסִביב.    -ַאף ַעל ַגב ׁשֶ
א   ֵאין ֶזה ַצד, ֶאּלָ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ אן ָלַמְדנּו, ׁשֶ ִמּכָ

טֻ  ל  ׁשֶ ָצִריְך   -ְמָאה  ַצד  ְולֹא  ָסִביב,  לֹו  ֹנַגּה 
ּום  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ ָמה  ַהחּוָצה.  ִלְדחֹותֹו  ָלָאָדם 
ל ֱאמּוָנה יֵׁש   ה ׁשֶ ָ ל ְקֻדׁשּ ַגּה לֹו ָסִביב, ַצד ׁשֶ ּנֹ ׁשֶ
לֹו, ְולֹא ָצִריְך ִלְנהֹג ּבֹו ָקלֹון, ְוָלֵכן ָצִריְך ָלֵתת  

ל ָהאֱ  ה ׁשֶ ָ ֻדׁשּ ַצד ַהּקְ  מּוָנה.לֹו ֵחֶלק ּבְ

  

ָלא  .167 ָיא,  ַקׁשְ ִדיָנא  ּדְ א  ָ ֶאׁשּ ָהא  ּדְ ַחת,  ִמְתַלּקַ ְוֵאׁש 
ָכל ַהאי  ב ּדְ י ִמֵניּה ְלָעְלִמין. ְונַֹגּה לֹו ָסִביב, ַאף ַעל ּגַ ַאְעּדֵ
ב   ַאף ַעל ּגַ יּה, נַֹגּה לֹו ָסִביב. ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא, ּדְ יָמא ּבֵ ַקּיְ

ִסְט  א  ֶאּלָ א,  ּדָ ִסְטָרא  ֵלית  ע''א) ָראּדְ ְמָסֳאבּו,   (ס''ט  ּדִ
נַֹגּה לֹו ָסִביב, ְוָלא ִאְצְטִריְך ֵליּה ְלַבר ָנׁש, ְלַדְחָייא ֵליּה  
ה   ָ ְקדּוׁשּ נַֹגּה לֹו ָסִביב, ִסְטָרא ּדִ ִגין ּדְ ְלַבר. ַמאי ַטְעָמא. ּבְ
יּה   ּבֵ ְלַאְנָהָגא  ִאְצְטִריְך  ְוָלא  ֵליּה,  ִאית  ְמֵהיְמנּוָתא  ּדִ

ִסְטָרא   ְקָלָנא. ְוַעל א ִאְצְטִריְך ְלֵמיַהב ֵליּה חּוָלָקא, ּבְ ּדָ
ְמֵהיְמנּוָתא.  א ּדִ ָ ְקדּוׁשּ  ּדִ

ְך ָאַמר, ְוִכי ֹנַגּה לֹו   .168 ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא ּכָ
ָסִביב, ְוָצִריְך ִלְנהֹג ּבֹו ָקלֹון, ַהּנַֹגּה לֹו ַהזֶּה הּוא 

הַ  ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ חּוץ.  ּבַ עֹוֵמד  ְולֹא  ְפִנים,  לֹו  ּבִ ַגּה  ּנֹ
ֵעין   ּכְ ּוִמּתֹוָכּה  תּוב  ּכָ ְפִנים,  ּבִ עֹוֵמד  ַהזֶּה 
ל ִמי? ִמּתֹוָכּה  ַמל ִמּתֹוְך ָהֵאׁש. ִמּתֹוָכּה ׁשֶ ַהַחׁשְ

ַמל   ֵעין ַהַחׁשְ ל אֹותֹו ֹנַגּה. ּכְ ָחׁש ָמל, ֲהֵרי    -ׁשֶ
לֹות. ל ֵאׁש ְמַמּלְ ְרׁשּוָה, ַחיֹּות ׁשֶ  ּפֵ

  

ָסָבא, .168 ַהְמנּוָנא  ָסִביב,    ַרב  לֹו  נַֹגּה  ְוִכי  ָאַמר,  ָהִכי 
ְלגֹו ִאיהּו,  נַֹגּה לֹו,  יּה ְקָלָנא, ַהאי  ּבֵ ְלַאְנָהָגא  ְוִאְצְטִריְך 
ִתיב   יָמא ַההּוא נַֹגּה לֹו ִמּגֹו, ּכְ ַקּיְ יָמא ְלַבר. ּוְבִגין ּדְ ְוָלא ַקּיְ

ַמא ּדְ ִמּתֹוָכה  ָהֵאׁש.  ִמּתֹוְך  ַמל  ַהַחׁשְ ֵעין  ּכְ ן. ּוִמּתֹוָכּה 
ָהא   ָמל,  ָחׁש,  ַמל:  ַהַחׁשְ ֵעין  ּכְ נַֹגּה.  ַההּוא  ּדְ ִמּתֹוָכה 

א ָ ֶאׁשּ ָלא.  (פ''א ע''ב) אּוְקמּוָה, ֵחיָוון ּדְ  ְמַמּלְ
י ָעֶליָה   .169 ַמְעּתִ ה ׁשָ דֹוׁשָ נֹוָרה ַהּקְ ֲאָבל ֵמַהּמְ

ִרית  ַהּבְ ַעל  ׁשֹוָרה  ָעְרָלה  ׁשֶ ּכְ ַהּסֹודֹות.  סֹוד 
א אֶ  ה ְלַטּמֵ דֹוׁשָ ׁש  ַהּקְ ׁש, ָאז אֹותֹו ִמְקּדָ ְקּדָ ת ַהּמִ

ִרית ִמּתֹוְך   ַגּלֹות ֶאת סֹוד אֹות ַהּבְ ב ִמּלְ ִמְתַעּכֵ
ּוַמְפִריד   ִניָמה  ּפְ ִנְכָנס  ַהזֶּה  ַגּה  ַהּנֹ ּוְכׁשֶ ָהָעְרָלה, 
ַמל,   ַחׁשְ ׁש, ָאז ִנְקָרא  ְקּדָ ין ָהָעְרָלה ְלֵבין ַהּמִ ּבֵ

כְּ  ָמל?  זֶּה  ַמה  ָמל.  ְוִנְגֶלה,  מֹו ָחׁש 
ּנֱֶאַמר  ל אֹות   (יהושע ה) ׁשֶ ַע. סֹוד ׁשֶ ָמל ְיהֹוׁשֻ

ּלֹות ִמּתֹוְך ָעְרָלה. ִהְתּגַ ב ִמּלְ ִרית ִמְתַעּכֵ  ּבְ

  

ָרִזין.   .169 ּדְ ָרָזא  ָעָלה  ַמְעָנא  ׁשְ א  יׁשָ ַקּדִ ִמּבּוִציָנא  ֲאָבל 
א,   ׁשָ ַמְקּדְ ְלָסֲאָבא  א  יׁשָ ַקּדִ יָמא  ַקּיְ ַעל  ֵרי  ׁשָ ָעְרָלה  ד  ּכַ

ֵד  ָאת  ּכְ ּדְ ָרָזא  ָאה  ַגּלָ ִמּלְ ב  ִאְתַעּכָ א,  ׁשָ ַמְקּדְ ַההּוא  ין 
ין  יָמא, ִמּגֹו ָעְרָלה. ְוַכד ַהאי נַֹגּה ָעאל ְלגֹו, ְוַאְפִריׁש ּבֵ ַקּיָ
ְלָיא.  ַמל ָחׁש ְוִאְתּגַ ֵדין ִאְקֵרי ַחׁשְ א, ּכְ ׁשָ ָעְרָלה, ּוֵבין ַמְקּדְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ַע.  )(יהושע ה  ָמל, ַמהּו ָמל. ּכְ ָמל ְיהֹוׁשֻ
ָאה ִמּגֹו ָעְרָלה. ִאְתַגּלָ ב ִמּלְ יָמא, ִאְתַעּכָ ָאת ַקּיָ  ָרָזא ּדְ

ְולֹא  .170 ִנְרֶאה  אֹורֹו  ֲהֵרי  ׁשֶ ַאֵחר,  סֹוד  ְויֵׁש 
ַמל, ָמֳעָבר אֹורֹו. ֲאָבל  ה ַחׁשְ ּלֶ ְתּגַ ּמִ ִנְרֶאה, ּוְכׁשֶ   

יֵליּה, ִאְתָחֵזי ְוָלא  .170 ָהא ְנהֹוָרא ּדִ ְוִאית ָרָזא ַאֲחָרא, ּדְ
ר ְנהֹוֵריּה. ֲאָבל ָרָזא   ַמל ִאְתֲעּבָ ְלָיא ַחׁשְ ִאְתָחֵזי, ְוַכד ִאְתּגַ
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ָראּוי, ְוַהּכֹל  תּוב ּכָ סֹוד ַהּכָ ַהּסֹוד ָהִראׁשֹון הּוא ּבְ
 הּוא ָיֶפה, ְוָנֶאה הּוא. 

יר  ּפִ א ׁשַ ְדָקא ֵיאֹות, ְוכֹּלָ ְקָרא ּכְ ָרָזא ּדִ ַקְדָמָאה, ִאיהּו ּבְ
 ִאיהּו, ְוָיאּות הּוא. 

ּנַֹגּה ַהזֶּה .171 ה ִלּטֹל ֶאת   ּבַ ָ ה ֶאת ָהִאׁשּ ְמַפּתֶ
תּוב, ּכָ ן  ּכֵ ְוַעל  ֶמן  (משלי ה) אֹוָרּה,  ֶ ִמׁשּ ְוָחָלק 

ִרית,   ַהּבְ ֶנֶגד  ּכְ ָהאֹור  אֹותֹו  ֶאת  ם  ׂשָ ּה.  ִחּכָ
אֹורֹו.   ֶאת  ְונֹוֶטֶלת  אֹוָתּה  ה  ְמַפּתֶ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ

תוּ  ּכָ ה, ׁשֶ ָ ה ֶאת ָהִאׁשּ ַפּתֶ ּמְ ּתּוי ׁשֶ ב ֹנֶפת ְוֶזהּו ַהּפִ
ְפֵתי ָזָרה ְוגֹו'. ּטְֹפָנה ׂשִ  ּתִ

  

א  .171 ָתא, ְלַנְטָלא ְנהֹוָרא. ְוַעל ּדָ י ְלִאּתְ ַהאי נַֹגּה, ְמַפּתֵ ּבְ
ִתיב, ְנהֹוָרא  (משלי ה) ּכְ י ַההּוא  ּוֵ ׁשַ ּה,  ֶמן ִחּכָ ֶ ִמׁשּ ְוָחָלק 

י ֵליּה, ְוַנְטָלא ְנה ְך ְמַפּתֵ ְבִרית. ּוְבִגיֵני ּכַ ֹוֵריּה. ָלֳקְבֵליּה ּדִ
יב,  ְכּתִ ּדִ ָתא,  ְלִאּתְ י  ְמַפּתֵ ּדִ ּתּוָיא  ּפִ ִאיהּו  (משלי   ְוָדא 

ְפֵתי ָזָרה ְוגֹו'. ה) ּטְֹפָנה ׂשִ  נֶֹפת ּתִ
ְזַמן   .172 יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ י  ִ ׁשּ ִ ַהׁשּ יֹּום  ּבַ ּוְרֵאה,  ּבֹא 

אֹותוֹ  ְפִנים  ּבִ קֹוֵפץ  אֹור  (ְמדּוַרת) ָהֶעֶרב, 
ָוִנים. ָאז ָהֵאׁש, ְועֹוָלה ְלַמְעלָ  ֵנס ְלתֹוְך ַהּגְ ה ְלִהּכָ

ְסעּודֹות  ִרים  ּוְמַסּדְ ה,  ְלַמּטָ ָרֵאל  ִיׂשְ ִנים  ּקְ ִמְתּתַ
ֶאת  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ְלָחנֹות,  ׁשֻ ּוַמְתִקיִנים 
ה   ּוַמּכָ יֹוֵצאת  ַאַחת  ְלֶהֶבת  ׁשַ ָאז  ְלָחנֹו.  ׁשֻ

ְלגְּ  ִמְתּגַ ּה,  ּבָ ה  ּכָ ּמַ ׁשֶ יָון  ּכֵ ְמדּוָרה.  אֹוָתּה  לֹות  ּבְ
ְלֶהֶבת ְואֹוָתּה ְמדּוָרה, ְוִנְכָנסֹות ְלֶנֶקב  אֹוָתּה ׁשַ

ם.  בֹות ׁשָ ם ְויֹוׁשְ ה, ְוִנְטָמנֹות ׁשָ הֹום ַרּבָ  ּתְ

  

ֶעֶרב,  .172 ּדְ ִזְמָנא  ד ָמָטא  ִתיָתָאה ּכַ יֹוָמא ׁשְ ּבְ א ֲחֵזי,  ּתָ
ַההּוא ְלגֹו  ִליג  מדורא) ּדָ ָקא   (נ''א  ְוַסּלְ א,  ָ ֶאׁשּ ּדְ ְנהֹוָרא 

א,  לְ  ָרֵאל ְלַתּתָ ִנין ִיׂשְ ּקְ ֵדין ְמְתּתַ ְווִנין. ּכְ א ְלַאֲעָלא ּגֹו ּגַ ֵעיּלָ
ְוַחד   ַחד  ל  ּכָ תֹוִרין,  ּפָ ּוַמְתְקִנין  ְסעּוָדִתין,  ִרין  ּוְמַסּדְ
ַההּוא  ּבְ ּוָבַטׁש  ָנִפיק  ְלהֹוָבא  ׁשַ ַחד  ֵדין  ּכְ תֹוֵריּה.  ּפָ

ְלגְּ  ִמְתּגַ יּה,  ּבֵ ָבַטׁש  ּדְ יָון  ּכֵ ְלהֹוָבא, ָמדּוָרא,  ׁשַ ַההּוא  ָלן 
א,  ַרּבָ ְתהֹוָמא  ּדִ א  נּוְקּבָ ּבְ ְוָעאִלין  ָמּדּוָרא  ְוַההּוא 

ָמן.  ָרן ְוַיְתַבת ּתַ  ְוִאְתַטּמְ
ַהיִָּמין,  .173 ד  ִמּצַ ִהיא  ְלֶהֶבת  ׁשַ ְואֹוָתּה 

ד ַהיִָּמין, ַמֲעִביָרה ֶאת אֹוָתּה  ִהיא ִמּצַ ּום ׁשֶ ּוִמׁשּ
אוֹ  ּוַמְכִניָסה  ה, ְמדּוָרה,  ַרּבָ הֹום  ּתְ ְלֶנֶקב  ָתּה 

יֹּוֵצאת  ׁשֶ יָון  ּכֵ ת.  ּבָ ַ ַהׁשּ ֵצאת  ַעד  ם  ׁשָ ֶבת  ְויֹוׁשֶ
ָהֵאׁש,   ְלָבֵרְך ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ָצִריְך  ת,  ּבָ ַ ַהׁשּ
ה,   ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ָרָכה  ּבְ ּבַ ְלֶהֶבת  ׁשַ אֹוָתּה  ְויֹוֵצאת 

ְיָלה ַהּלַ ל אֹותֹו  ּכָ , ְוׁשֹוֶלֶטת ַעל אֹוָתּה ְמדּוָרה 
 ְוִנְכַנַעת אֹוָתּה ְמדּוָרה.

  

ּוְבִגין  .173 יִמיָנא,  ּדִ ְטָרא  ִמּסִ ִאיהּו  ְלהֹוָבא  ׁשַ ְוַההּוא 
ר ְלַההּוא ָמּדּוָרא, ְוָאִעיל  יִמיָנא, ַאְעּבָ ְטָרא ּדִ הּוא ִמּסִ ּדְ
ָנִפיק   ּדְ ַעד  ן  ּמָ ּתַ ְוָיִתיב  א,  ַרּבָ ְתהֹוָמא  ּדִ א  ְלנּוְקּבָ ֵליּה 

יָון   ּכֵ ָתא.  ּבְ א ׁשַ ְלַעּמָ ְלהּו  ִאְצְטִריְך  ָתא,  ּבְ ׁשַ ָנַפק  ּדְ
ְלהֹוָבא,  ׁשַ ַההּוא  ְוָנְפָקא  א,  ָ ֶאׁשּ ַעל  ְלָבְרָכא  ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ
ל ַההּוא  ִליט ַעל ַההּוא ָמּדּוָרא ּכָ א, ְוׁשָ ְלַתּתָ ִבְרְכָתא ּדִ ּבְ

ְפָיא ַההּוא ָמּדּוָרא.  ֵליְלָיא, ְוִאְתּכַ
יָון שֶׁ  .174 ת ְוִנְטֶמֶנת  ּבֹא ּוְרֵאה, ּכֵ ּבָ ְכֶנֶסת ׁשַ ּנִ

ה   ׁשָ ַהּקָ ָהֵאׁש  ל  ׁשֶ ים  ִ ָהִאׁשּ ל  ּכָ ְמדּוָרה,  אֹוָתּה 
יִהּנֹם  ַהּגֵ ֵאׁש  ַוֲאִפּלּו  ְוִנְכָנעֹות,  ִנְטָמנֹות 
ם   ְוֻכּלָ ְמנּוָחה,  ָלֶהם  יֵׁש  יִהּנֹם  ּגֵ ּבַ ׁשֶ ִעים  ְוָהְרׁשָ

יֹּוֵצאת   ׁשֶ ה יֵׁש ָלֶהם ְמנּוָחה. ּכְ ת  ַמְעָלה ּוַמּטָ ּבָ ׁשַ
ל  ּכָ יֹוְצִאים  ָאז  ָהֵאׁש,  ַעל  ְמָבְרִכים  ָרֵאל  ְוִיׂשְ
ִלְמקֹומֹו.  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ מּוִנים,  ּטְ ׁשֶ ים  ִ ָהִאׁשּ
לֹא  תּוב  ּכָ ַאֶחֶרת,  ֵאׁש  ְלעֹוֵרר  ּלֹא  ׁשֶ ּוְכֵדי 
ת,   ּבָ ַ ַהׁשּ יֹום  ּבְ ֹבֵתיֶכם  ֹמׁשְ כֹל  ּבְ ֵאׁש  ְתַבֲערּו 

ְרׁשּוָה, ְוֵאׁש הַ  ה?ַוֲהֵרי ּפֵ ַח ָלּמָ ְזּבֵ  ּמִ

  

ַההּוא  .174 ר  ְוִאְתָטּמַ ָתא,  ּבְ ׁשַ ָעאל  ּדְ יָון  ּכֵ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ְפָיין,  ְוִאְתּכַ ִאְתְטָמרּו  ָיא  ַקׁשְ א  ָ ֶאׁשּ ּדְ ין  ִ ֶאׁשּ ל  ּכָ ָמּדּוָרא, 
ַנְייָחא.  ם, ִאית לֹון  ֵגיִהּנָ ּדְ יִבין  ְוַחּיָ ם,  ֵגיִהּנָ ּדְ א  ָ ַוֲאִפיּלּו ֶאׁשּ

ּתָ  ּתַ א  ָתא,  ְוכֹּלָ ּבְ ׁשַ ָנַפק  ד  ּכַ ַנְייָחא.  ְלהּו  ִאית  א  ְוֵעיּלָ א 
ין  ִ ֶאׁשּ ל  ּכָ ָנְפִקין  ֵדין  ּכְ נּוָרא,  ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְמָבְרִכין 
ָעָרא  ָלא ְלִאּתְ ל ַחד ְוַחד ְלַאְתֵריּה. ּוְבִגין ּדְ ָרן, ּכָ ִמְתַטּמְ ּדְ

ִתיב ּכְ ַאֲחָרא,  א  ָ ָכל   (שמות לה) ֶאׁשּ ּבְ ֵאׁש  ְתַבֲערּו  לֹא 
א   ָ ֶאׁשּ אּוְקמּוָה,  ְוָהא  ת,  ּבָ ַ ַהׁשּ יֹום  ּבְ בֹוֵתיֶכם  מֹוׁשְ

ָחא ֲאַמאי.  ַמְדּבְ  ּדְ
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ָכל   .175 רֹוז קֹוֵרא ּבְ ת, ּכָ ּבָ ְכֶנֶסת ׁשַ ּנִ ׁשֶ א ּכְ ֶאּלָ
נּו ַמֲחנֹות   ּקְ בֹות, ִהְתּתַ נּו ֶמְרּכָ ּקְ ָהְרִקיִעים: ִהְתּתַ

ִרּבֹוְנֶכם.   ֶנֶגד  ד  ּכְ ִמּצַ ַאַחת  רּוַח  יֹוֵצאת  ָאז 
אֹוָתם  ל  ּכָ ַעל  ת  ִנְפֶרׁשֶ רּוַח  ְואֹוָתּה  רֹום,  ַהּדָ
ׁשֹות ּבֹו,   ל ַצד ָיִמין, ּוִמְתַלּבְ ֲחָילֹות ּוַמֲחנֹות ׁשֶ
ת. ָאז   ּבָ ל ׁשַ בֹוד ׁשֶ ְואֹוָתּה רּוַח ִנְקֵראת ְלבּוׁש ּכָ

הֵ  ּבְ נֹות  ְמֻתּקָ ַהזֶּה  ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ ְלָחנֹות  ֻ יָכל ַהׁשּ
ּדּור   ּסִ ׁשֶ ָאָדם  אֹותֹו  ל  ׁשֶ ֶחְלקֹו  ֵרי  ַאׁשְ ֶאָחד. 
ן   ְמֻתּקָ עֹוֵמד  ְוַהּכֹל  ָראּוי,  ּכָ ם  ׁשָ ִנְרֶאה  ְלָחנֹו  ׁשֻ

ִפי כֹחֹו.  ה, ִאיׁש ּכְ ִלי בּוׁשָ  ּבְ

  

הּו ְרִקיִעין,   .175 כּוּלְ רֹוָזא ָקֵרי ּבְ ָתא, ּכָ ּבְ ד ָעאל ׁשַ א ּכַ ֶאּלָ
ָמאֵריכֹון.  ְלַקְדמּות  ְרָיין,  ַמׁשִ ָקנּו  ִאְתּתְ ְרִתיִכין,  ָקנּו  ִאְתּתְ
רּוָחא  ְוַההּוא  ָדרֹום,  ּדְ ְטָרא  ִמּסִ רּוָחא  ַחד  ָנִפיק  ֵדין  ּכְ

ַרׁש  ע''א)  ִאְתּפְ ר''ד  ֵחיִלי (דף  ִאיּנּון  ל  ּכָ ְרָיין ַעל  ּוַמׁשִ ן 
ִאְקֵרי  רּוָחא  ְוַההּוא  יּה,  ּבֵ ן  ׁשָ ְוִאְתַלּבְ ְיִמיָנא,  ִלְסַטר  ּדְ
ָעְלָמא,  ַהאי  ּדְ תֹוֵרי  ּפָ ֵדין  ּכְ ָתא.  ּבְ ׁשַ ּדְ יָקר  ּדִ א  ְלבּוׁשָ
ָנׁש,  ר  ַההּוא ּבַ ָאה חּוָלֵקיּה ּדְ ַזּכָ ַחד ֵהיָכָלא.  ָנן ּבְ ּקְ ִמְתּתַ

ִאְתחָ  ָפתֹוֵריּה  ּדְ ִסּדּוָרא  יָמא  ּדְ ְוַקּיְ ָיאּות,  ְדָקא  ּכְ ן  ּמָ ּתַ ֵזי 
פּום ֵחיֵליּה. ּסּוָפא, ִאיִנׁש ּכְ ָלא ּכִ ָנא, ּבְ ּקְ א ִמְתּתַ  ּכֹּלָ

ַעם   .176 אֹותֹו  ְצִריִכים  ת,  ּבָ ׁשַ ְכֶנֶסת  ּנִ ׁשֶ ּכְ
ַעם?  ּמּוׁש ַהחֹל. ָמה ַהּטַ ִ ָקדֹוׁש ִלְרחֹץ ַעְצָמם ִמׁשּ

הוֹ  ַאֶחֶרת  רּוַח  חֹל  ּבַ ׁשֶ ּום  ּוְמׁשֹוֶטֶטת ִמׁשּ ֶלֶכת 
ָלֵצאת  ָאָדם  רֹוֶצה  ּוְכׁשֶ ָהָעם,  ַעל  ְוׁשֹוָרה 
ה   ְקדֹוׁשָ ַאֶחֶרת  רּוַח  ּבְ ֵנס  ּוְלִהּכָ רּוַח  ֵמאֹוָתּה 
רֹות ָעָליו  ֵדי ְלַהׁשְ ֶעְליֹוָנה, ָצִריְך ִלְרחֹץ ַעְצמֹו ּכְ

ה.   אֹוָתּה רּוַח ֶעְליֹוָנה ְקדֹוׁשָ

  

ִאְצְט  .176 ָתא,  ּבְ ׁשַ ָעאל  ד  א  ּכַ יׁשָ ַקּדִ א  ַעּמָ ִאיּנּון  ִריכּו 
ְרַמְייהוּ  ּגַ ע''ב) ְלַאְסָחָאה  ַמאי  (קל''ו  חֹול,  ּדְ א  מּוׁשָ ִ ִמׁשּ

ָרא  ְטָיא ְוׁשָ ְבחֹול, רּוָחא ַאֲחָרא ַאְזָלא ְוׁשַ ִגין ּדִ ַטֲעָמא. ּבְ
רּוָחא,  ַההּוא  ִמן  ְלָנְפָקא  ָנׁש  ר  ּבַ ֵעי  ּבָ ְוַכד  א.  ַעּמָ ַעל 

רּוחָ  ֵעי ְלַאְסָחָאה  ּוְלַאֲעָלא ּבְ ָאה, ּבָ א ִעּלָ יׁשָ א ַאֲחָרא ַקּדִ
א. יׁשָ ָאה ַקּדִ ֵרי ָעֵליּה ַההּוא רּוָחא ִעּלָ ְרֵמיּה, ְלִמׁשְ  ּגַ

ל   .177 ָבר. ּכָ ל ַהּדָ ּבֹא ּוְרֵאה ַהּסֹוד ָהֶעְליֹון ׁשֶ
ָיִמים ה  ָ ׁשּ ׁשִ ֶׁשל   אֹוָתם  ַהָּדָבר  (עֹוֵמד 

ְנקֻ  ַהֹּכל) ל  ׁשֶ סֹוד  ּבְ ַאַחת, ֶנֱאָחִזים  ה  ְקדֹוׁשָ ה  ּדָ
ֲאֵחִרים  ָיִמים  ְויֵׁש  ּבֹו.  ֲאחּוִזים  ַהיִָּמים  ְוָכל 
ָיִמים   ְויֵׁש  ָהַאֵחר,  ד  ּצַ ּבַ חּוץ  ִמּבַ עֹוְמִדים  ׁשֶ
ָקדֹוׁש,   ֵמִעּגּול  ְפִנים  ּבִ עֹוְמִדים  ׁשֶ ֲאֵחִרים 

ה.  ה ְקדֹוׁשָ ְנֻקּדָ  ַוֲאחּוִזים ּבִ

  

ִמלָּ  .177 ּדְ ָאה  ִעּלָ ָרָזא  ֲחֵזי  א  ית  ּתָ ׁשִ ִאיּנּון  ל  ּכָ ה, 
דכלא) יֹוִמין, מלה  ְנקּוָדה   (קימא  ָחד  ּדְ ָרָזא  ּבְ ִאְתַאֲחָדן 

יּה. ְוִאית יֹוִמין ַאֲחָרִנין,   הּו יֹוִמין ִאְתַאֲחָדן ּבֵ א, ְוֻכּלְ יׁשָ ַקּדִ
ַאֲחָרִנין,   יֹוִמין  ְוִאית  ַאֲחָרא.  ִסְטָרא  ּבְ ְלַבר  ַקְייִמין  ּדְ

ְלגוֹ  ַקְייִמין  ע''ב)  (הקדמה  ּדְ א,   ה'  יׁשָ ַקּדִ ֵמִעּגּוָלא 
א.  יׁשָ ְנקּוָדה ַקּדִ  ְוִאְתַאֲחָדן ּבִ

ֵאּלּו   .178 ְוָכל  ים,  ְקדֹוׁשִ ָרֵאל  ְוִיׂשְ
בּוַע, ֶנֱאָחִזים   ָ ל ְיֵמי ַהׁשּ ה, ּכָ ָ ֻדׁשּ ּקְ ִקים ּבַ ְתַעּסְ ּמִ ׁשֶ
ָיִמים  ה  ָ ׁשּ ִ ַהׁשּ ֵאּלּו  ּבְ ָיִמים,  ה  ָ ׁשּ ִ ַהׁשּ ֵאּלּו  ל  ּכָ

ְפִני ּבִ זֹו  ׁשֶ ה ַהִהיא, ֶנֱאָחִזים ּבָ ֻקּדָ ּנְ ֻאָחִדים ּבַ ּמְ ם ׁשֶ
ת  ׁשֶ ׁשֵ אֹוָתם  ְוָכל  אֹוָתם,  ֹמר  ִלׁשְ ֵדי  ּכְ

ֶׁשִּבְפִנים) ְיֵמי ָיִמים  ִׁשָּׁשה  ת  (ְואֹוָתם  ּבָ ַ ַהׁשּ
ת,   ּבָ ְכֶנֶסת ׁשַ ּנִ יָון ׁשֶ ֶרת. ּכֵ ה ִהיא ִנְסּתֶ אֹוָתּה ְנֻקּדָ

ּוִמְת  ה  ְנֻקּדָ אֹוָתּה  עֹוָלה  ְוֶנֱאֶחֶזת ָאז  ֶרת  ַעּטֶ
תֹוָכּה. ם ְטמּוִנים ּבְ  ְלַמְעָלה, ְוֻכּלָ

  

ה,   .178 ָ ְקדּוׁשּ ִקין ּבִ ִמְתַעּסְ ין, ְוָכל ִאיּנּון ּדְ יׁשִ ָרֵאל ַקּדִ ְוִיׂשְ
ִאיּנּון  ית יֹוִמין, ּבְ ל ִאיּנּון ׁשִ ָתא, ִאְתַאֲחָדן ּכָ ּבְ ׁשַ ל יֹוָמא ּדְ ּכָ
ִאְתַאֲחָדן   ְנקּוָדה,  ַהִהיא  ּבְ ִאְתַאֲחָדן  ּדְ ְלגֹו  ּדִ יֹוִמין  ית  ׁשִ

ִגין ְלַנְטָרא לֹון. וְ  ַהאי, ּבְ ית יֹוִמיןּבְ (ד''א ואינון   ָכל ִאיּנּון ׁשִ
יומין דלגו) ִאיִהי.   שית  ְנקּוָדה ְטִמיָרא  ָתא, ַהִהיא  ּבְ ׁשַ ּדְ

ְנקּוָדה,   ַהִהיא  ָקא  ַסּלְ ֵדין  ּכְ ָתא,  ּבְ ׁשַ ָעאל  ּדְ יָון  ּכֵ
ּה. ַגּוָ הּו ְטִמיִרין ּבְ א, ְוֻכּלְ ָרא ְוִאְתַאֲחָדא ְלֵעיּלָ  ְוִאְתַעּטְ

, יֵׁש ָיִמים ְויֵׁש ָיִמים. ְיֵמי חֹל,  ּבֹא ּוְרֵאה .179
ים. ְיֵמי  ה עֹוְמִדים ִמחּוץ ָלַעּמִ ּנֱֶאַמר, ְוֵאּלֶ מֹו ׁשֶ ּכְ
ָרֵאל.   בּוַע, עֹוְמִדים ְלִיׂשְ ָ ֵהם ְיֵמי ַהׁשּ ת, ׁשֶ ּבָ ַ ַהׁשּ

  
ָמה  .179 ּכְ חֹול,  ְיֵמי  ָיִמים.  ְוִאית  ָיִמים  ִאית  ֲחֵזי,  א  ּתָ

ִאיּנּון  ת, ּדְ ּבָ ַ ין. ְיֵמי ַהׁשּ יִמין ְלַבר ְלַעּמִ ין ַקּיְ ַמר, ְוִאּלֵ ִאּתְ ּדְ
ָקא ַהאי ְנקּוָדה,   ָרֵאל. ְוַכד ַסּלְ יִמין ְלִיׂשְ בּוַע, ַקּיְ ְיֵמי ַהׁשָ
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ה ַהזֹּו, ַהּכֹל ִנְגָנז, ְוִהיא עֹוָלה.   ֻקּדָ עֹוָלה ַהּנְ ּוְכׁשֶ
ִהיא עֹוָלה, אָ  יָון ׁשֶ ת. ּכֵ ּבָ  ז ִנְקֵראת ׁשַ

נִ  ִאְתּגְ א  ִאְקֵרי ּכֹּלָ ָקא,  ַסּלְ ִאיִהי  ּדְ יָון  ּכֵ ָקא,  ַסּלְ ְוִאיִהי  יז, 
ת.  ּבָ  ׁשַ

ִביל   .180 ׁשְ ּבִ ּתֹאַמר  ִאם  ת?  ּבָ ׁשַ זֶּה  ַמה 
ַבת   י בֹו ׁשָ תּוב ּכִ ּכָ ִביָתה, ׁשֶ ָיֶפה הּוא. ֲאָבל    - ׁשְ

ָבר   ַהּדָ ְוָהאֹור   -סֹוד  ַהזֹּו  ה  ֻקּדָ ַהּנְ עֹוָלה  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ִהיא  ֵמִאיר, ָאז ִהיא ִמְת  יָון ׁשֶ ָאבֹות. ּכֵ ֶרת ּבָ ַעּטֶ

ְוֶנֱאֶחֶזת  ֶרת  ִמְתַחּבֶ ָאז  ָאבֹות,  ּבָ ֶרת  ִמְתַעּטֶ
ת   ּבָ ת. ׁשַ ּבָ ֶהם ִלְהיֹות ֶאָחד, ְוַהּכֹל ִנְקָרא ׁשַ   - ּבָ

ה   לֹׁשָ ׁשְ ל  ׁשֶ ַהּסֹוד  ְרׁשּוָה,  ּפֵ ֲהֵרי  ש'  ת.  ּבַ ש' 
ַבת ְיִחיָדה, ְוִהיא ִמְתַעטֶּ  ּנֱֶאָחִזים ּבְ ֶרת  ָאבֹות ׁשֶ

א, ְוַהּכֹל ֶאָחד הּוא. ְוֶזהּו  עֹוָלם ַהּבָ ֶהם, ְוֵהם ּבָ ּבָ
ת, ִלְהיֹות ַהּכֹל ֶאָחד.   ש' ּבַ

  

י בֹו  .180 יב ּכִ ְכּתִ ִביָתה, ּדִ ִגין ׁשְ יָמא ּבְ ת. ִאי ּתֵ ּבָ ַמהּו ׁשַ
ָקא ַהאי  ַסּלְ ּדְ יָון  ּכֵ ה,  ִמּלָ ּדְ ָרָזא  ָיאּות הּוא. ֲאָבל  ַבת,  ׁשָ

יָון  ְנקּוָדה, ּוְנהוֹ  ֲאָבָהן, ּכֵ ָרא ִאיִהי ּבַ ֵדין ִמְתַעּטְ ָרא ָנִהיר, ּכְ
ְוִאְתַאֲחַדת   ַרת  ִאְתַחּבְ ֵדין  ּכְ ֲאָבָהן,  ּבַ ִאיִהי  ָרא  ִמְתַעּטְ ּדְ
ת. ש'   ת: ש' ּבַ ּבָ ת. ׁשַ ּבָ א ׁשַ הּו, ְלֶמהֵוי ַחד, ְוִאְקֵרי ּכֹּלָ ּבְ

ִמְתַאֲחָדן   ְתַלת ֲאָבָהן, ּדְ ַבת ְיִחיָדה, ָהא אּוְקמּוָה, ָרָזא ּדִ ּבְ
א ִאיהּו   ָאֵתי. ְוכֹּלָ ָעְלָמא ּדְ הּו, ְוִאיּנּון ּבְ ָרא ּבְ ְוִאיִהי ִמְתַעּטְ

א ַחד.  ת, ְלֶמֱהֵוי ּכֹּלָ  ַחד. ְוָדא ִאיהּו ש' ּבַ

ְוהּוא  .181 דֹול,  ַהּגָ ת  ּבָ ׁשַ ּתֹאַמר,  ְוִאם 
ְך   ּכָ אי  ַוּדַ א  ֶאּלָ ת?  ּבָ ׁשַ ִנְקָרא  ה  ָלּמָ ְלַמְעָלה, 

ָבר  ִהיא  -הּוא. ְוסֹוד ַהּדָ ה, ׁשֶ ֻקּדָ ָכל ָמקֹום ַהּנְ ּבְ
מֹו   ּכְ ת,  ּבַ ִנְקֵראת  ָהַעִין,  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ר  ִעּקָ

ּנֱֶאַמר  יז) ׁשֶ עָ  (תהלים  ת  ּבַ ִאיׁשֹון  ּכְ ְמֵרִני  ִין,  ׁשָ
ִהיא ׁשֶ ּום  ָהַעִין,   (ְנֻקָּדה) ִמׁשּ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ר  ָהִעּקָ

ת.  ְוִהיא ִנְקֵראת ּבַ

  

ֲאַמאי  .181 א,  ְלֵעיּלָ ְוִאיהּו  דֹול,  ַהּגָ ת  ּבָ ׁשַ יָמא,  ּתֵ ְוִאי 
ָכל   ּבְ ה,  ִמּלָ ּדְ ְוָרָזא  הּוא.  ָהִכי  אי  ַוּדַ א  ֶאּלָ ת.  ּבָ ׁשַ ִאְקֵרי 

ָרא   ִאיִהי ִעּקָ ָמה ֲאָתר ְנקּוָדה ּדְ ת. ּכְ ָכל ֵעיָנא, ִאְקֵרי ּבַ ּדְ
ָאֵמר, יז)  ְדַאּתְ  ִגין  (תהלים  ּבְ ָעִין,  ת  ּבַ ִאיׁשֹון  ּכְ ְמֵרִני  ׁשָ

ִאיִהי ת.  (נקודה) ּדְ ָכל ֵעיָנא, ִאְקֵרי ּבַ ָרא ּדְ  ִעּקָ

ה  .182 ְנֻקּדָ ְלאֹוָתּה  ֵהיָכל  הּוא  א  ַהּבָ ָהעֹוָלם 
ִהיא עֹוֶמֶדת ְונֹוֶטלֶ  ְכָנֶפיָה ֶאת ֶעְליֹוָנה, ּוְכׁשֶ ת ּבִ

ת.  ּבָ ר ְלַמְעָלה, ַהּכֹל ִנְקָרא ׁשַ ָהָאבֹות ְלִהְתַעּטֵ
ה   ֻקּדָ תֹוְך ַהּנְ ִרים ְלַמְעָלה ּבְ ָהָאבֹות ִמְתַעּטְ ּוְכׁשֶ
ְחּתֹוָנה   ּתַ ה  ֻקּדָ ּנְ ּוְכׁשֶ ת.  ּבָ ׁשַ ִנְקָרא  ָהֶעְליֹוָנה, 

ת. ּבָ ָאבֹות, ִנְקָרא ׁשַ ֶרת ּבָ  ִמְתַעּטֶ

  

ּדְ  .182 ִאיהוּ ָעְלָמא  ע''א) ָאֵתי,  ְלַהִהיא  (ק''פ  ֵהיָכָלא 
ָהא  ַגְדּפָ ּבְ ְוַנְטָלא  יָמא,  ַקּיְ ִאיִהי  ְוַכד  ָאה,  ִעּלָ ְנקּוָדה 
ְוַכד   ת.  ּבָ ׁשַ א  ּכֹּלָ ִאְקֵרי  א  ְלֵעיּלָ ָרא  ְלִאְתַעּטְ ַלֲאָבָהן, 
ת.   ּבָ ָאה, ִאְקֵרי ׁשַ גֹו ְנקּוָדה ִעּלָ א, ּבְ ָרן ְלֵעיּלָ ֲאָבָהן ִמְתַעּטְ

ָאהנְ  ּתָ ּתַ ע''ב)  קּוָדה  ִאְקֵרי   (ע'  ֲאָבָהן  ּבַ ָרא  ִמְתַעּטְ ד  ּכַ
ת.  ּבָ  ׁשַ

עֹוָלה,  .183 ַהזֹּו  ְחּתֹוָנה  ַהּתַ ה  ֻקּדָ ַהּנְ ׁשֶ ּכְ
ֶטת, ֶ ּוִמְתַקׁשּ ַּתְחּתֹוָנה   ְוִנְרֵאית  ְנֻקָּדה  (אֹוָתּה 

ָּבָאבֹות) ְלִהְתַעֵּטר  עֹוָלה  ל  ַּכֲאֶׁשר  ּכָ ָאז 
ְוָכל  ה,  ּוְלַמּטָ ְלַמְעָלה  ִנְמֵצאת  ְמָחה  ִ ַהׂשּ
ַהזֹּו  ה  ֻקּדָ ַהּנְ ַהזֶּה  ְיָלה  ּוַבּלַ ְמָחה.  ׂשִ ּבְ ָהעֹוָלמֹות 
ָנָפיו ַעל ָהעֹוָלם, ְוָכל   ט, ּופֹוֵרׂש ּכְ ֵ ׁשּ אֹוָרּה ִמְתּפַ
ִמיָרה  יִטים ָהֲאֵחִרים ָמֳעָבִרים, ְוִנְמֵצאת ׁשְ ּלִ ַ ַהׁשּ

 ַעל ָהעֹוָלם. 

  

ְוִאְתַחִזית,  .183 ָקא  ַסּלְ ד  ּכַ ָאה  ּתָ ּתַ ְנקּוָדה  ַהאי 
יַטת. ִ סלקא   ְוִאְתַקׁשּ כד  תתאה  נקודה  האי  (ס''א 

באבהן) א  לאתעטרא  ְלֵעיּלָ ַכח  ּתְ ִאׁשְ ֶחְדָוה  ל  ּכָ ֵדין  ּכְ
א, ְוָעְלִמי ֶחְדָוה. ּוְבַהאי ֵליְלָיא, ַהאי ְנקּוָדה  ְוַתּתָ הּו ּבְ ּלְ ן ּכֻ

ְלטֹוִנין  ְדּפֹוי ַעל ָעְלָמא, ְוָכל ׁשִ ט ְנהֹוָרָאה, ּוָפִריׂש ּגַ ׁשַ ִאְתּפָ
ַכח ַעל ָעְלָמא. ּתְ ָרן, ּוְנִטירּו ִאׁשְ  ַאֲחָרִנין ִמְתַעּבְ

ְלָכל   .184 ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ָמה  ְנׁשָ רּוַח  נֹוֶסֶפת  ְוָאז 
ל    ֶאָחד ָמה ְיֵתָרה ׁשֹוְכִחים ּכָ ְוֶאָחד, ּוְבאֹוָתּה ְנׁשָ ל ַחד   .184   ּכָ ָרֵאל, ַעל  ִיׂשְ ּבְ ְמָתא  ִנׁשְ ִאּתֹוָסף רּוַח  ּוְכֵדין 

א ְוֵחיָמָתא,  ל ִעְצּבָ ָיין ּכָ ְמָתא ְיֵתיָרא, ַנׁשְ ְוַחד, ּוְבַהִהיא ִנׁשְ
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ְמָחה   ִ ָרט ַלׂשּ ָהֶעֶצב ְוַהֵחָמה, ּוְכלּום לֹא ִנְמָצא ּפְ
ְונֹוֶסֶפת   יֹּוֶרֶדת  ׁשֶ רּוַח  אֹוָתּה  ה.  ּוְלַמּטָ ְלַמְעָלה 
ל  ִמים ׁשֶ ׂשָ ּבְ יֹּוֶרֶדת, רֹוֶחֶצת ּבַ ׁשֶ ְבֵני ָהעֹוָלם, ּכְ ּבִ

ְויֹוֶר  ֵעֶדן,  ן  דֹוׁש. ּגַ ַהּקָ ָהָעם  ַעל  ְוׁשֹוָרה  ֶדת 
ָהרּוַח ַהזֹּו ִמְתעֹוֶרֶרת. ׁשֶ ֵריֶהם ּכְ  ַאׁשְ

ֶחְד  ר  ּבַ ַכח  ּתְ ִאׁשְ רּוָחא ְוָלא  ַההּוא  א.  ְוַתּתָ א  ְלֵעיּלָ ָוה, 
בּוְסִמין  ד ָנִחית, ִאְתָסֵחי ּבְ ְבֵני ָעְלָמא, ּכַ ָנִחית ְוִאּתֹוַסף ּבִ ּדְ
ִאין  ַזּכָ א,  יׁשָ ַקּדִ א  ַעּמָ ַעל  ָרא  ְוׁשָ ְוָנִחית  ֵעֶדן,  ּדְ א  ְנּתָ ּגִ ּדְ

ד ַהאי רּוָחא ִאְתָער.   ִאיּנּון, ּכַ
אוֹ  .185 ׁשֶ ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  יֹוֶרֶדת,  ּבְ רּוַח  ָתּה 

בֹות  ֶמְרּכָ ים  ִ ׁשּ ׁשִ ָהֵעֶדן  ן  ּגַ ְלתֹוְך  ּה  ִעּמָ יֹוְרִדים 
יִעים ְלַגן ֵעֶדן,  ּגִ ּמַ ה ְצָדִדים. ּוְכׁשֶ ָ ׁשּ רֹות ְלׁשִ ְמֻעּטָ
ֵעֶדן,   ַגן  ּבְ ׁשֶ מֹות  ׁשָ ְוַהּנְ ָהרּוחֹות  אֹוָתן  ל  ּכָ ֲאַזי 

ְלאֹוָתהּ  ִמְתעֹוְררֹות  ן  ּלָ (ִמְתַעְּטרֹות   ּכֻ
ְואֹוְמִרים:   אֹוָתּה)ּבְ  קֹוְרִאים  רֹוִזים  ַהּכָ רּוַח. 

ְרצֹון   ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ָהָעם  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵריֶכם  ַאׁשְ
 ִרּבֹוְנֶכם ִמְתעֹוֵרר ֲאֵליֶכם.

  

ּה ְלגֹו  .185 ין ִעּמָ ַההּוא רּוָחא ָנִחית ַנְחּתִ ֲעָתא ּדְ ַהִהיא ׁשַ ּבְ
ין ְרִתיִכין, ִמְת  ּתִ ֵעֶדן, ׁשִ א ּדְ ְנּתָ ית ִסְטִרין. ְוַכד  ּגִ ִרין ְלׁשִ ַעּטְ

א   ְנּתָ ּגִ ָמִתין ּדְ ל ִאיּנּון רּוִחין ְוִנׁשְ ֵדין ּכָ ֵעֶדן, ּכְ א ּדְ ָמֵטי ְלִגְנּתָ
הוּ  ּלְ ּכֻ ֵעֶדן,  מתעטרי ּדְ לההוא  (נ''א   (מתערי 

ָרֵאל,  )בההוא)  ִיׂשְ ַאּתּון  ִאין  ַזּכָ ְוָאַמר,  ָקֵרי  רּוֵזי  ּכְ רּוָחא. 
ּדִ  א,  יׁשָ ַקּדִ א  ַערַעּמָ ִאּתְ ָמאִריכֹון  ּדְ ר''ד  ְרעּוָתא  (דף 

ְייכּו. ע''ב) ּבַ  ְלּגַ
ֵריֶהם  .186 סֹוד ַהּסֹודֹות ְליֹוְדֵעי ַהָחְכָמה. ַאׁשְ

ִהיא  ַהזֹּו  ָהרּוַח  ִמְתעֹוֶרֶרת.  זֹו  רּוַח  ׁשֶ ּכְ
ּנָה   ִמּמֶ ְויֹוֵצאת  ַהזֹּו,  ה  ֻקּדָ ַהּנְ טּות  ְ ׁשּ ִהְתּפַ
ת  ּבָ ַ ַהׁשּ סֹוד  ִהיא  ְואֹוָתּה  עֹוָלם,  ּבָ ֶטת  ֶ ׁשּ ּוִמְתּפַ

תּוב ּכָ ְך  ּכָ ְוַעל  ה,  ְלַמּטָ רּוי  ָ ׁשּ ּבֹו    ׁשֶ
ִמיָרה, לא) ׁשְ ֶאת   (שמות  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ְמרּו  ְוׁשָ

א  ת, ֶאּלָ ּבָ ׁשַ ְרׁשּוָה, לֹא ָכתּוב  ּפֵ ַוֲהֵרי  ת,  ּבָ ַ ַהׁשּ
ַעל  ֹוָרה  ׁשּ ׁשֶ רּוַח  אֹוָתּה  ְלַרּבֹות  ת,  ּבָ ַ ַהׁשּ ֶאת 
ֹמר אֹוָתּה הֹוִאיל ְועֹוֶמֶדת ִעם  ַהּכֹל, ְוָצִריְך ִלׁשְ

ת ּכָ ֶזה  ְוַעל  נו) ּוב,ָהָאָדם.  ׁשֵֹמר  (ישעיה  ל  ּכָ
לֹו.  ת ֵמַחּלְ ּבָ  ׁשַ

  

ַהאי   .186 ד  ּכַ ִאיּנּון  ִאין  ַזּכָ ָחְכְמָתא,  ְלַיְדֵעי  ָרִזין  ּדְ ָרָזא 
ַהאי   ּדְ טּוָתא  ְ ׁשּ ִאְתּפַ ִאיהּו  רּוָחא  ַהאי  ִאְתָער.  רּוָחא 
ֲהֵוי  ְוַההּוא  ָעְלָמא,  ּבְ ָטא  ְ ׁשּ ְוִאְתּפַ ּה,  ִמיּנָ ְוָנְפָקא  ְנקּוָדה, 

ִתי  ּכְ א  ּדָ ְוַעל  א,  ְלַתּתָ ָרא  ׁשָ ּדְ ת,  ּבָ ׁשַ ּדְ יּה  ָרָזא  ּבֵ ב 
ִמיָרה, לא) ׁשְ ת,   (שמות  ּבָ ַ ַהׁשּ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ְמרּו  ְוׁשָ

ת,   ּבָ ַ ַהׁשּ ֶאת  א  ֶאּלָ ִתיב,  ּכְ ָלא  ת  ּבָ ׁשַ אּוְקמּוָה,  ְוָהא 
א, ְוִאְצְטִריְך ְלַנְטָרא  ֵרי ַעל ּכֹּלָ ׁשָ ָאה ַההּוא רּוָחא ּדְ ְלַאְסּגָ

ָנׁש  ַבר  ּדְ יּה  ִעּמֵ יָמא  ְוַקּיְ הֹוִאיל  א  ֵליּה,  ּדָ ְוַעל   ,
ִתיב, לֹו.  (ישעיה נו) ּכְ ת ֵמַחּלְ ּבָ ל ׁשֹוֵמר ׁשַ  ּכָ

ַהזֹּו  .187 ָהרּוָח  ַאֵחר.  סֹוד  יֵׁש  ַהזֶּה  ּסֹוד  ּבַ
ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ֵמֲהָנָאָתם  ַהזֶּה  יֹּום  ּבַ ֶנֱהֵנית 
ָלּה   ָלֵתת  ָצִריְך  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ּוֵמָהעֶֹנׁש 

ּוְבמִ  ַמֲאָכל  ּבְ לֹׁש  עֶֹנג  ׁשָ ּבְ ָעִמים  ּפְ לֹׁש  ׁשָ ה  ּתֶ ׁשְ
מֹו   ּכְ ָהֱאמּוָנה,  ְרגֹות  ּדַ לֹׁש  ׁשְ ל  ׁשֶ ְסעּודֹות 
אֹוָתן  ּבְ ָועֶֹנג  ְמָחה  ׂשִ נֹוֶטֶלת  ְוזֹו  ֲארּוָה,  ּבֵ ׁשֶ
ַהּנֶה  ּמְ ֵרי ֶחְלקֹו ִמי ׁשֶ ָרֵאל. ַאׁשְ ל ִיׂשְ ְסעּודֹות ׁשֶ

יֹּום ַהזֶּה.  אֹוָתּה ּוְמַעּנֵג אֹוָתּה ּבַ

  

ִאְתֲהִני   .187 רּוָחא,  ַהאי  ַאֲחָרא.  ָרָזא  ִאית  ָרָזא  ַהאי  ּבְ
ְלהֹון, ּוְבִגין  ָרֵאל, ּוֵמִעּנּוָגא ּדִ ִיׂשְ ַהאי יֹוָמא, ֵמֲהָנאֹוָתן ּדְ ּבְ
ָלת   ָיא, ּתְ ּתְ ֵמיְכָלא ּוְבִמׁשְ ֵעי ְלֵמיַהב ֵליּה ִעּנּוָגא, ּבְ א, ּבָ ּדָ

ּדַ  ְתַלת  ּדִ ְסעּוָדִתין,  ְתַלת  ּבִ ָמה  ִזְמִנין,  ּכְ ְמֵהיְמנּוָתא,  י  ְרּגֵ
ְסעּוָדֵתי   ִאיּנּון  ּבְ ְוִעּנּוָגא,  ֶחְדָוה  ָנִטיל  ְוַהאי  אּוְקמּוָה.  ּדְ
ַאֲהֵני ֵליּה, ּוְמַעֵנג ֵליּה,   ָאה חּוָלֵקיּה, ַמאן ּדְ ָרֵאל. ַזּכָ ִיׂשְ ּדְ

ַהאי יֹוָמא.   ּבְ
ַהיִָּמים   .188 ת  ׁשֶ ׁשֵ ל  ּכָ ֶנֱהֵנית  ַהזֹּו  ָהרּוַח 

יִקים, ֵמָהרּוחַ  ָהַעּתִ ל  ּכָ יק  ַעּתִ ל  ׁשֶ ָהֶעְליֹוָנה   
ֵעֶדן   ַגן  ּבְ ְורֹוֶחֶצת  ת  ּבָ ַ ַהׁשּ יֹום  ּבְ יֹּוֶרֶדת  ׁשֶ ְוֵכיָון 
ל  ׁשֶ עּודֹות  ּסְ ּבַ ַהּגּוף  ֵמעֶֹנג  ִמְתַעּנֶֶגת  ְיָלה,  ּלַ ּבַ

ֶרת ּוִמְתַעּטֶ ַהזֹּו   (ּוִמְתַעֶּנֶגת) ָהֱאמּוָנה,  ָהרּוַח 

  

ָאה  .188 יָתא יֹוִמין, ֵמרּוָחא ִעּלָ ל ׁשִ ַהאי רּוָחא, ִאְתֲהֵני ּכָ
ָנִחית,   ּדְ יָון  ּכֵ ָתא,  ּבְ ׁשַ ּדְ ּוְביֹוָמא  יִקין.  ַעּתִ ָכל  ּדְ יָקא  ַעּתִ ּדְ

ֵעֶדן בְּ  א ּדְ ִגְנּתָ גְוִאְתָסֵחי ּבְ (ר''ח ע''א, צ''ח   ֵליְלָיא, ִאְתַעּנָ
ְמֵהיְמנּוָתא,  ע''ב) ּדִ ְסעּוָדֵתי  ּבִ גּוָפא,  ּדְ ֵמִעּנּוָגא 

https://dailyzohar.com/


Zohar Vayakhel – unedited- not for publishing 

76 DailyZohar.com  
 

ה,   ּטָ ּוִמּמַ ְעָלה  ָדִדים  ִמּמַ ַהּצְ ָכל  ּבְ ְוִנְרֵוית 
ֲעָטָרה ה. (ָּבֹעֶנג) ּבָ ַמְעָלה ּוַמּטָ ּלְ  ׁשֶ

ר א, ְוִאְתַרֵוי  (נ''א ואתענג) ְוִאְתַעּטָ א ְוַתּתָ ַהאי רּוָחא ֵמֵעיּלָ
א.  א ְוַתּתָ ְלֵעיּלָ ִעְטָרא ּדִ ָכל ִסְטִרין, ּבְ  ּבְ

ָהאָ  .189 ִעם  ְועֹוֵמד  לֹו ְוהֹוִאיל  ָצִריְך  ָדם, 
ָרֵאל  ְמרּו ְבֵני ִיׂשְ תּוב ְוׁשָ ֹמר אֹותֹו, ְוַעל ֶזה ּכָ ִלׁשְ

ת   ּבָ ַ ת. ֶאת ַהׁשּ ּבָ ַ ה   -ֶאת ַהׁשּ ת זֹו ִהיא ְנֻקּדָ ּבָ ׁשַ
ת   ּבָ ַ ַהׁשּ ֶאת  ְחּתֹוָנה.  רּוַח,    -ּתַ אֹוָתּה  זֹוִהי 

אֹוָתּה  ה.  ְנֻקּדָ אֹוָתּה  ל  ׁשֶ טּוָתּה  ְ ׁשּ ִהְתּפַ
ט ְ ׁשּ ּוְבָרכֹות ַהִהְתּפַ ֹות  ְקֻדׁשּ ּנֹוָספֹות  ׁשֶ ּכְ ּות, 

ָנאֹור,  ַהּכֹל  ה,  ְנֻקּדָ אֹוָתּה  ַעל  ִמְלַמְעָלה 
ק   ִמְתַחּלֵ ָדִדים,  ַהּצְ ָכל  ּבְ ְמִאיָרה  רּוַח  ית  ְוַנֲעׂשֵ
ְוֶזהּו  ּוֵמִאיר.  ה  ְלַמּטָ ְוֶנֱחָלק  ּוֵמִאיר,  ְלַמְעָלה 

ָרֵאל, ֵחלֶ  ֵני ִיׂשְ יִני ּוֵבין ּבְ תּוב ּבֵ ּכָ ה יֵׁש ׁשֶ ָ ק ְיֻרׁשּ
ֶאָחד.   ָלנּו ּכְ

  

ֵליּה  .189 ִאְצְטִריְך  ָנׁש,  ַבר  ּדְ יּה  ִעּמֵ יָמא  ְוַקּיְ ְוהֹוִאיל 
ֶאת   ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ְמרּו  ְוׁשָ ִתיב  ּכְ א  ּדָ ְוַעל  ֵליּה.  ְלַנְטָרא 
ֶאת   ָאה.  ּתָ ּתַ ְנקּוָדה  ַהִהיא  הּוא  א  ּדָ ת,  ּבָ ׁשַ ת.  ּבָ ַ ַהׁשּ
ַהִהיא   ּדְ טּוָתא  ְ ׁשּ ִאְתּפַ רּוָחא,  ַהאי  הּוא  א  ּדָ ת,  ּבָ ַ ַהׁשּ

אן נְ  ן ּוִבְרּכָ ד ִאּתֹוָסף ִקּדּוׁשָ טּוָתא, ּכַ ְ ׁשּ קּוָדה. ַההּוא ִאְתּפַ
ְוִאְתָעִביד   א,  ּכֹּלָ ִאְתְנִהיר  ְנקּוָדה,  ַהִהיא  ַעל  א,  ֵעיּלָ ִמּלְ
ְוָנִהיר.  א  ְלֵעיּלָ ַלג  ִאְתּפְ ִסְטִרין,  ָכל  ּבְ ְנִהיָרא  רּוָחא 

ְכּתִ  ּדִ ְוָדא הּוא  ְוָנִהיר.  א  ְלַתּתָ ַלג  ִני ְוִאְתּפְ ּבְ ּוֵבין  יִני  ּבֵ יב 
ֲחָדא.  ָרֵאל חּוָלק ַאֲחָסָנא ִאית ָלן ּכַ  ִיׂשְ

ַהזֶּה  .190 יֹּום  ּבַ ר  ִמְתַעּטֵ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ַהֵחֶלק 
ָהֶעְליֹון  יו  ֵמַהזִּ ְוֶנֱהֶנה  דֹוׁש,  ַהּקָ ָהֶעְליֹון  ֵמָהעֶֹנג 
ְחּתֹון  ַהּתַ ַהֵחֶלק  יִקים.  ָהַעּתִ ל  ּכָ יק  ַעּתִ ל  ׁשֶ

בַּ  ר  ּנֱֶהֶנה ִמְתַעּטֵ ׁשֶ ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ֵמָהעֶֹנג  ַהזֶּה  יֹּום 
ַמֲאָכל   גֹו ּבְ ן ָצִריְך ְלַעּנְ לּו, ְוַעל ּכֵ עּודֹות ַהּלָ ּסְ ּבַ

ְמַחת ַהּכֹל.  י ָכבֹוד ּוְבׂשִ ְלבּוׁשֵ ה, ּבִ ּתֶ  ּוְבִמׁשְ

  

ֵמִעּנּוָגא   .190 יֹוָמא,  ַהאי  ּבְ ר  ִאְתֲעּטָ א,  ְלֵעיּלָ ּדִ חּוָלָקא 
יׁשָ  ַקּדִ ָאה  ָכל  ִעּלָ ּדְ יָקא  ַעּתִ ּדְ ָאה  ִעּלָ יָוא  ִמּזִ ְוִאְתֲהֵני  א, 

ֵמִעּנּוָגא   יֹוָמא,  ַהאי  ּבְ ר  ִאְתֲעּטָ ָאה,  ּתָ ּתַ חּוָלָקא  יִקין.  ַעּתִ
ָגא   ֵעי ְלַעּנְ א, ּבָ ָהֵני ְסעּוָדֵתי. ְוַעל ּדָ ִאְתֲהֵני ּבְ א, ּדְ ּתָ ְלּתַ ּדִ

י ְיָק  ְלבּוׁשֵ ָיא ּבִ ּתְ ֵמיְכָלא ּוְבִמׁשְ א. ֵליּה, ּבְ כֹּלָ  ר, ּוְבֶחְדָוה ּדְ
ָמר  .191 ה ְוִנׁשְ ר ַהֵחֶלק ַהזֶּה ְלַמּטָ ְתַעּטֵ ּמִ ּוְכׁשֶ

אֹותֹו  ר ּבְ ִריְך, עֹוֶלה ְלַמְעָלה, ּוִמְתַחּבֵ ּצָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ְעָלה   ִמּמַ ה ַהזֹּו נֹוֶטֶלת ַהּכֹל  ֻקּדָ ְוַהּנְ ֵחֶלק ַאֵחר. 

וּ  ָדִדים.  ַהּצְ ל  ִמּכָ ְוִנְכֶלֶלת  ה,  ּטָ ּום  ּוִמּמַ ִמׁשּ
ָאר   ל ׁשְ ה, ּכָ ּטָ ְעָלה ּוִמּמַ ת ִמּמַ ּבָ ׁשַ ֶרת ּבְ ְתַעּטֶ ּמִ ׁשֶ
ְלטֹון   ׁשִ ָלּה  ְונֹוְתִנים  ַלּכֹל,  ּכַֹח  נֹוְתִנים  ַהיִָּמים 
לֹמֹה   ׁשְ ל  ׁשֶ ִסְפרֹו  ּוְבסֹודֹות  ה.  ּטָ ּוִמּמַ ְעָלה  ִמּמַ
נֹוָרה  ֶלְך ִנְמָצא ַהּסֹוד ַהזֶּה, ּוֵבֵאר אֹותֹו ַהּמְ ַהּמֶ

ָרֵאל.ַהּקְ  ל ִיׂשְ ֵרי ֶחְלָקם ׁשֶ ה. ַאׁשְ  דֹוׁשָ

  

ָמה  .191 א, ְוִאְתְנִטיר ּכְ ָרא ַהאי חּוָלָקא ְלַתּתָ ְוַכד ִמְתַעּטְ
חּוָלָקא   ַההּוא  ּבְ ָרא  ְוִאְתַחּבְ א,  ְלֵעיּלָ ָקא  ַסּלְ ִאְצְטִריְך,  ּדְ
א,   ְוַתּתָ א  ֵמֵעיּלָ א  ּכֹּלָ ָנִטיל  ְנקּוָדה  ְוַהאי  ַאֲחָרא. 

לִ  ת,  ְוִאְתּכְ ּבָ ׁשַ ּבְ ָרא  ִמְתַעּטְ ּדְ ּוְבִגין  ִסְטִרין.  ל  ִמּכָ יָלא 
א,   ְלכֹּלָ ֵחיָלא  ָיִהיב  יֹוִמין  ָאר  ׁשְ ל  ּכָ א,  ּתָ ּוִמּתַ א  ֵמֵעיּלָ
ִסְפָרא  א. ּוְבָרִזין ּדְ ּתָ א ּוִמּתַ ְוִאְתְייִהיב ֵליּה ׁשּוְלָטנּו ֵמֵעיּלָ

ְואּוְק  א,  ּדָ ָרָזא  ַכח  ּתְ ִאׁשְ א,  ַמְלּכָ לֹמֹה  ׁשְ ּבּוִציָנא  ּדִ מּוָה 
ָרֵאל.  ִיׂשְ ָאה חּוָלֵקיהֹון ּדְ א, ַזּכָ יׁשָ  ַקּדִ

ּוֵפְרׁשּוָה   .192 ַפׁש,  ּנָ ַויִּ תּוב  ֶנֶפׁש    -ּכָ ַוי 
ְך, ַוי ַלּגּוף ָהָיה   ָאְבָדה, ְוָיֶפה הּוא. ֲאָבל ִאם ּכָ ׁשֶ
סֹוד  ֲאָבל  ֶנֶפׁש!  ָאְבָדה  ּנּו  ּמֶ ּמִ ׁשֶ לֹוַמר,  ָצִריְך 

ָבר   ֶכת   -ַהּדָ ּומֹוׁשֶ ּנֹוֶטֶלת  ׁשֶ ֶנֶפׁש  יֵׁש  ָאָדם  ּבָ
ת, ְואֹוָתּה ָהרּוַח   ֵאָליו ֶאת ָהרּוַח ַהזֹּו ֵמֶעֶרב ּבָ ׁשַ

יֹום   ל  ּכָ ּה  ּבָ ְוָדָרה  ֶפׁש  ַהּנֶ אֹוָתּה  תֹוְך  ּבְ רּוָיה  ׁשְ
ִרּבּוי   ּבְ ִהיא  ְיֵתָרה  ֶנֶפׁש  אֹוָתּה  ְוָאז  ת,  ּבָ ַ ַהׁשּ

ָהְיָתה. ֶ ה ׁשּ  ְותֹוֶעֶלת יֹוֵתר ִמּמַ

  

פִּ  .192 ְוׁשַ ַאְבַדת  ּדְ ֶנֶפׁש  ַווי  ְואּוְקמּוָה  ַפׁש,  ּנָ ַוּיִ ִתיב  יר ּכְ
יּה   ִמּנֵ ּדְ ְלֵמיַמר,  ִאְצְטִריְך  ּגּוָפא  ַווי  ָהִכי  ִאי  ֲאָבל  ִאיהּו. 
ֶנֶפׁש,  ִאית  ָנׁש  ַבר  ּבְ ה,  ִמּלָ ּדְ ָרָזא  ֲאָבל  ֶנֶפׁש.  ַאְבַדת 
ת. ְוַההּוא  ּבָ יּה ְלַהאי רּוָחא ֵמֶעֶרב ׁשַ יְך ְלַגּבֵ ַנְטָלא ּוָמׁשִ ּדְ

ַהִהיא ֶנֶפׁש, וה ּדְ ַגּוָ ְרָיא ּבְ ל יֹוָמא    רּוָחא ׁשַ ּה ּכָ ְוַדְייָרא ּבָ
א  ִרּבּוָיא ְותֹוַעְלּתָ ָתא. ּוְכֵדין, ַההּוא ֶנֶפׁש, ְיֵתיָרה ּבְ ּבְ ׁשַ ּדְ

ֲהָוה.  ה ּדְ יר ִמּמַ  ַיּתִ
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ָרֵאל  .193 ִיׂשְ ַנְפׁשֹות  ל  ּכָ ִנינּו,  ׁשָ ֶזה  ְוַעל 
ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ְוָהֲעָטָרה  ת,  ּבָ ַ ַהׁשּ יֹום  ּבְ רֹות  ִמְתַעּטְ

ֹוָרה ָהרוּ  ׁשּ ת  ׁשֶ ּבָ יֹּוֵצאת ׁשַ יָון ׁשֶ תֹוָכם. ּכֵ ַח ַהזֹּו ּבְ
ֶפׁש   ַלּנֶ ַוי  ֲאַזי  ְלַמְעָלה,  עֹוָלה  רּוַח  ְואֹוָתּה 
ֲעָטָרה   אֹוָתּה  ָדה  ִאּבְ ָדה.  ִאּבְ ֶ ׁשּ ַמה  ָדה  ִאּבְ ׁשֶ
ַפׁש,   ּנָ ּה. ְוֶזהּו ַויִּ ָהָיה ּבָ ֶעְליֹוָנה ְואֹותֹו ּכַֹח ָקדֹוׁש ׁשֶ

ָדה מַ  ִאּבְ ָדה. ַוי ֶנֶפׁש, ׁשֶ ִאּבְ ֶ  ה ׁשּ

  

ָרן   .193 ִמְתַעּטְ ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ אן  ַנְפׁשָ ל  ּכָ ִניָנן,  ּתָ א  ּדָ ְוַעל 
רּוָחא  ַהאי  ְרָיא  ׁשַ ּדְ ְלהֹון,  ּדִ ְוִעְטָרא  ָתא,  ּבְ ׁשַ ּדְ יֹוָמא  ּבְ
ָקא   ַסּלְ רּוָחא  ְוַההּוא  ָתא,  ּבְ ׁשַ ָנַפק  ּדְ יָון  ּכֵ וְייהּו.  ּוַ ּגַ ּבְ

ְלנֶ  ַווי  ֵדין  ּכְ א,  ַאְבַדת  ְלֵעיּלָ ַאְבַדת.  ּדְ ַאְבַדת ַמה  ּדְ ֶפׁש, 
ה,   ֲהָוה ּבָ א ּדְ יׁשָ ָאה, ְוַההּוא ֵחיָלא ַקּדִ ַההּוא ִעְטָרא ִעּלָ

ַאְבַדת.  ַאְבַדת ַמה ּדְ ַפׁש, ַווי ֶנֶפׁש, ּדְ ּנָ  ְוָדא הּוא ַוּיִ
ַהּסֹודֹות  .194 יֹּוְדִעים  ׁשֶ ַהֲחָכִמים  עֹוַנת 

ת ְללֵ  ּבָ יל ׁשַ ת, ּוֵפְרׁשּוָה. ָהֶעְליֹוִנים, ִמּלֵ ּבָ יל ׁשַ
ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ נֹוָרה  ַהּמְ י ֶאת  ַאְלּתִ ׁשָ ֶזה  ֲאָבל סֹוד 
ַהזֶּה לֹוֵקַח ַמה   ְחּתֹון  ֶתר ַהּתַ ַהּכֶ ׁשֶ ָרִאינּו  ֲהֵרי  ׁשֶ
ְצָבאֹו,   ְלָכל  ָמזֹון  נֹוֵתן  ְיָלה  ּוַבּלַ יֹּום,  ּבַ ּלֹוֵקַח  ֶ ׁשּ

תּוב ּכָ ׁשֶ ֲארּוָה,  ּבֵ ׁשֶ מֹו  לא) ּכְ ָקם  וַ  (משלי  ּתָ
ְוחֹק   ְלֵביָתּה  ֶטֶרף  ן  ּתֵ ַוּתִ ַלְיָלה  עֹוד  ּבְ
ְיָלה.   ּלַ ּבַ ְונֹוֶתֶנת  יֹּום  ּבַ לֹוַקַחת  ְלַנֲערֹוֶתיָה. 

ְיָלה ַהזֶּה?  ּלַ ּוּוג ִנְמָצא ּבַ ַהזִּ ו ָאַמר ֹמר, ׁשֶ  ְוַעְכׁשָ

  

ִמֵליְלָיא  .194 ִאין,  ִעּלָ ָרִזין  ַיְדֵעי  ּדְ יִמין,  ַחּכִ ּדְ עֹוָנָתן 
בְּ  ׁשַ א  ּדְ ּדָ ה  ִמּלָ ֲאָבל  ְואֹוְקמּוָה.  ָתא,  ּבְ ׁשַ ּדְ ְלֵליְלָיא  ָתא 

ְתָרא   ּכִ ַהאי  ּדְ ָחֵזיָנן  ָהא  ּדְ א,  יׁשָ ַקּדִ ְלבּוִציָנא  ִאיְלָנא  ׁשָ
יָמָמא, ּוְבֵליְלָיא ָיִהיב ְמזֹוָנא   ַנְקָטא ּבִ ָאה, ַנְקָטא ַמה ּדְ ּתָ ּתַ

יב, ְכּתִ אּוְקמּוָה, ּדִ ָמה ּדְ ָקם   משלי לא) ( ְלָכל ֵחיֵליּה, ּכְ ַוּתָ
ַנְקָטא   ְלַנֲערֹוֶתיָה.  ְוחֹק  ְלֵביָתּה  ֶטֶרף  ן  ּתֵ ַוּתִ ַלְיָלה  עֹוד  ּבְ
ִזּוּוָגא  ּדְ ַמר  ָאַמר  א  ּתָ ְוַהׁשְ ֵליְלָיא.  ּבְ ְוָיֲהָבא  יָמָמא,  ּבִ

ַהאי ֵליְלָיא.  ַכח ּבְ ּתְ  ִאׁשְ
ְיָלה ַהזֶּה.   .195 ּלַ ּבַ ּוּוג ִנְמָצא  ַהזִּ אי ׁשֶ ָאַמר, ַוּדַ

ה   ַמְפִריׁשָ ַהזֶּה  ְיָלה  ּלַ ּבַ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ ָמה 
ֶאת  יֹּוְדִעים  ׁשֶ ַהֲחָכִמים  אֹוָתם  ְלָכל  מֹות  ְנׁשָ
יֹום  ּוּוג לֹא ִנְמָצא ּבְ סֹודֹות ַהָחְכָמה, ְוַהִחּבּור ְוַהזִּ

בְּ  ְמָחה  ִ ַהׂשּ ָכל  ּבְ ִעְרּבּוְבָיהַאֵחר  (ֶאָּלא   ִלי 
ֶזה) אֹוָתן   ִּבְׁשִביל  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֶזה.  מֹו  ּכְ ַאֶחֶרת 

ַלֲחָכִמים,  אֹוָתן  ֶקת  ְמַחּלֶ ֶקת,  ַחּלֶ ּמְ ׁשֶ מֹות  ְנׁשָ
ָראּוי. יִקים ְוַלֲחִסיִדים ּכָ ּוְבָכל   (ְועֹוד, ְּבָכל) ְלַצּדִ

חֲ  ּבַ ָמַתי?  אי.  ַוּדַ ִזּוּוג  ִנְמָצא  ְוַלְיָלה  צֹות ַלְיָלה 
ָדִדים   ַהּצְ ָכל  ּבְ ַאְרנּו. ֲאָבל לֹא  ּבֵ ַוֲהֵרי  ְיָלה.  ַהּלַ

ּוּוג ַהזֶּה.  זִּ מֹו ּבַ  ּכְ

  

ַמאי   .195 א.  ּדָ ֵליְלָיא  ּבְ ַכח  ּתְ ִאׁשְ ִזּוּוָגא  אי  ַוּדַ ָאַמר, 
ְלָכל   ָמִתין  ִנׁשְ ת  ַאְפִריׁשַ ֵליְלָיא,  ַהאי  ּדְ ִגין  ּבְ ַטְעָמא. 

ע''א) ִאיּנּון ר''ה  י (דף  ָחְכְמָתא.  ַחּכִ ּדְ ָרִזין  ַיְדִעין  ּדְ ִמין, 
ָכל ֶחְדָוה,  יֹוָמא ַאֲחָרא ּבְ ַכח ּבְ ּתְ ְוִחּבּוָרא, ְוִזּוּוָגא, ָלא ִאׁשְ

ִעְרּבּוְבָיא ָלא  דא) ּבְ בגין  אלא  א.  (ס''א  ּדָ גֹון  ּכְ ַאֲחָרא, 
יִמין,  ַחּכִ ּבְ לֹון  ְפִליַגת  ְפִליַגת,  ּדִ ָמִתין  ִנׁשְ ִאיּנּון  ּדְ ִגין  ּבְ

צַ  ְדָקא ֵיאֹות.ּבְ ֲחִסיֵדי ּכְ ּבַ יִקים,  ּוְבָכל   (ס''א ותו בכל) ּדִ
ַפְלגּות  ּבְ ֵאיָמַתי  אי.  ַוּדַ ַכח  ּתְ ִאׁשְ ִזּוּוָגא  ְוֵליְלָיא,  ֵליְלָיא 
ַהאי   ּכְ ִסְטִרין  ָכל  ּבְ ָלא  ֲאָבל  אֹוִקיְמָנא.  ְוָהא  ֵליְלָיא. 

 ִזּוּוָגא. 
יֹּוְדִע  .196 ְך, ַהֲחָכִמים ׁשֶ ּום ּכָ ים ַהּסֹודֹות, ּוִמׁשּ

ָמה   ַהזֶּה.  ְיָלה  ּלַ ּבַ ם  ִמיׁשָ ׁשְ ּתַ ר  ְלַסּדֵ ְצִריִכים 
ת יֵׁש ָלֶהם רּוַח   ּבָ ַ ל ְימֹות ַהׁשּ ּכָ ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ ַהּטַ
יֵׁש  ַהזֶּה  ְיָלה  ּוַבּלַ ָהעֹוָלם,  ַעל  ֹוָרה  ׁשּ ׁשֶ ַאֶחֶרת 
יֹּוֶרֶדת  ׁשֶ ֶעְליֹוָנה  ה  ְקדֹוׁשָ ַאֶחֶרת  רּוַח  ָלֶהם 

ֶבת ְלָבִנים   נֹוׁשֶ רּוַח  ְואֹוָתּה  ים,  ְקדֹוׁשִ
יק יִקים, ְויֹוֶרֶדת ְלתֹוְך  (ַהָּקדֹוׁש) ֵמַעּתִ ל ָהַעּתִ ּכָ

ְוֶזה  ַלּכֹל.  ְחּתֹוָנה ָלֵתת ָלּה ְמנּוָחה  ה ַהּתַ ֻקּדָ ַהּנְ

  

ָרא   .196 ְלַסּדְ ְעָיין  ּבַ ָרִזין,  ַיְדִעין  ּדְ יִמין  ַחּכִ א,  ּדָ ּוְבִגין 
ָכל   ּדְ ִגין  ּבְ ַטֲעָמא.  ַמאי  ֵליְלָיא.  ַהאי  ּבְ ְלהֹון,  ּדִ א  ּמּוׁשָ ׁשִ
ָרא ַעל ָעְלָמא,  ׁשָ ָתא, ִאית לֹון רּוָחא ַאֲחָרא ּדְ ּבְ ׁשַ יֹוֵמי ּדְ

רּוָחא לֹון  ִאית  ֵליְלָיא  ָאה,   ּוְבַהאי  ִעּלָ א  יׁשָ ַקּדִ ַאֲחָרא 
ָכל   יָקא ּדְ יב ֵמַעּתִ ין, ְוַההּוא רּוָחא ָנׁשִ יׁשִ א ִלְבִני ַקּדִ ַנְחּתָ ּדְ
ַנְייָחא  ּה  ּבָ ְלֵמיַהב  ָאה,  ּתָ ּתַ ְנקּוָדה  ְלגֹו  א  ְוַנְחּתָ יִקין,  ַעּתִ
ָמה   א, ּכְ א ְוַתּתָ ִליג ְלָכל ִסְטִרין, ְלֵעיּלָ א, ְוָדא ִאְתּפְ ְלכֹּלָ

ַאּתְ  ָרֵאל.ּדְ ֵני ִיׂשְ יִני ּוֵבין ּבְ   ָאַמר ּבֵ
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מֹו   ה, ּכְ ָדִדים, ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ ק ְלָכל ַהּצְ ִמְתַחּלֵ
ֵני ִישְׂ  יִני ּוֵבין ּבְ ּנֱֶאַמר ּבֵ  ָרֵאל. ׁשֶ

אֹוָתּה רּוַח  .197 ּבְ ִבים  אֹוָתם ֲחָכִמים יֹוׁשְ ּוְכׁשֶ
ׁש ֶאת   ּמֵ ְלׁשַ ְצִריִכים  ָהֶעְליֹוָנה,  ָהרּוַח  ה,  ְקדֹוׁשָ
ה   ְלַמּטָ ַאֲחֶריָה  יָכה  ַמְמׁשִ ַהזֹּו  ָהרּוַח  ׁשֶ ָתם,  ִמּטָ

וְ  ְקדֹוׁשֹות,  מֹות  ְנׁשָ אֹוָתן  ל  ּכָ ים  ֶאת  יֹוְרׁשִ
ְקדֹוׁשֹות  מֹות  ְנׁשָ ַהזֹּו  רּוַח  ּבָ ֶעְליֹוִנים  ים  ְקדֹוׁשִ

ָראּוי.  ִלְבֵניֶהם ּכָ

  

א,   .197 יׁשָ ַקּדִ רּוָחא  ַההּוא  ּבְ ַיְתִבין  יִמין,  ַחּכִ ִאיּנּון  ְוַכד 
רּוָחא  ַהאי  ּדְ ַעְרַסְייהּו,  א  ׁשָ ּמְ ְלׁשַ ָעאן  ּבָ ָאה,  ִעּלָ רּוָחא 
ין,  יׁשִ ַקּדִ ָמִתין  ִנׁשְ ִאיּנּון  ל  ּכָ א,  ְלַתּתָ ֲאַבְתֵריּה  יְך  ַאְמׁשִ

נִ  רּוָחא,  ַהאי  ּבְ ֶעְליֹוִנין,  י  יׁשֵ ַקּדִ ין  ְוָיְרִתין  יׁשִ ַקּדִ ָמִתין  ׁשְ
ְדָקא ֵיאֹות.   ִלְבֵניהֹון ּכְ

ל   .198 ּכָ ׁשֹוָרה ַעל ָהעֹוָלם,  ַהזֹּו  ָהרּוַח  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ָהָרִעים   ַהְמַקְטְרִגים  ְוָכל  ָהָרעֹות  ָהרּוחֹות 
ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְצִריִכים  ְולֹא  ָהעֹוָלם,  ִמן  קּו  ּלְ ִהְסּתַ

ָרֵאל ׂשְ יִּ ּום ׁשֶ ִמיָרה, ִמׁשּ אֹוָתּה   ַעל ׁשְ מּוִרים ּבְ ׁשְ
ָנֶפיָה ֲעֵליֶהם, ְוֵהם   לֹום ּפֹוֶרֶסת ּכְ ת ׁשָ רּוַח, ְוֻסּכַ

מּוִרים ֵמַהּכֹל.   ׁשְ

  

ין,  .198 יׁשִ ל רּוִחין ּבִ ָרא ַעל ָעְלָמא, ּכָ ַהאי רּוָחא ׁשָ יָון ּדְ ּכֵ
ֵעיָנן  ּבָ ְוָלא  ֵמָעְלָמא  ָלקּו  ִאְסּתָ ין,  יׁשִ ּבִ ְמַקְטְרִגין  ְוָכל 

אָ  ַההּוא ְלַצּלָ ָרֵאל ִאיּנּון ְנִטיִרין ּבְ ִיׂשְ ִגין ּדְ ה ַעל ְנטּוָרא, ּבְ
ְדָפָהא ָעַלְייהּו, ְוִאיּנּון ְנִטיִרין   ִריָסת ּגַ לֹום ּפְ ת ׁשָ רּוָחא, ְוֻסּכַ

א.   ִמּכֹּלָ
ּלֹא יֵֵצא ָאָדם   .199 ִנינּו ׁשֶ ְוִאם ּתֹאַמר, ֲהֵרי ׁשָ

ֵליל   ּבְ ת ְולֹא  ּבָ ׁשַ ל  ְרִביִעי ׁשֶ ֵליל  ּבְ ְיִחיִדי, לֹא 
ָאַמְרנּו,   ַוֲהֵרי  ֵמר.  ָ ְלִהׁשּ ָאָדם  ְוָצִריְך  ת,  ּבָ ׁשַ
ל   ִמּכָ ים  ֲאָנׁשִ מּוִרים  ׁשְ ת  ּבָ ַ ַהׁשּ ֵליל  ּבְ ׁשֶ

ל ָהעֹוָלם ְולֹא ְצִרי ל ַהְמַקְטְרִגים ׁשֶ ּלֵ ִכים ְלִהְתּפַ
ִמיָרה?  ַעל ׁשְ

  

ְיִחיָדאי,  .199 ָנׁש  ר  ּבַ ִיּפּוק  ָלא  ּדְ ֵניָנן,  ּתָ ָהא  יָמא,  ּתֵ ְוִאי 
ָתא,   ּבְ ׁשַ ֵליְלָיא ּדְ ָתא, ְוָלא ּבְ ּבְ ׁשַ ֵליְלָיא ְרִביָעָאה ּדְ ָלא ּבְ
ָתא  ּבְ ׁשַ ְבֵליְלָיא ּדְ ָרא. ְוָהא ַאָמָרן, ּדִ ּמְ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ   ּוָבֵעי ּבַ
ִעיָנן  ּבָ ְוָלא  ָעְלָמא,  ּדְ ְמַקְטְרִגין  ל  ִמּכָ א  ָנׁשָ ֵני  ּבְ ְנִטיִרין 

ָאה ַעל ְנטּוָרא.  ְלַצּלָ
ל   .200 אי, ֵליל ְרִביִעי ׁשֶ ְך ֶזה ַוּדַ ּבֹא ּוְרֵאה, ּכָ

ַעם?   ַהּטַ ָמה  ֵמֶהם.  ֵמר  ָ ְלִהׁשּ ְצִריִכים  ת  ּבָ ׁשַ
תּוב ּכָ ׁשֶ ּום  א) ִמׁשּ ְמֹארֹת.  (בראשית  ְיִהי 

ְגַלל  ְמאֵ  ּבִ ׁשֶ ְרׁשּוָה,  ּפֵ ַוֲהֵרי  ָחֵסר,  תּוב  ּכָ ַרת 
ל רּוחֹות ִנְכְללּו   ה ְקבּוצֹות ׁשֶ ּמָ ִהיא ֲחֵסָרה, ּכַ ׁשֶ
ְפִגיַמת  ּבִ ֵהן  ּוְמֵארֹת  ְקָללֹות  ַהזֶּה.  ֹארֹת  ּמְ ּבַ

ְיָלה.  אֹותֹו ַהּלַ ם ׁשֹוְלִטים ּבְ ָבָנה, ְוֻכּלָ  ַהּלְ

  

א .200 א ֲחֵזי, ָהִכי הּוא ַוּדַ ָתא,  ּתָ ּבְ ׁשַ י, ֵליְלָיא ְרִביָעָאה ּדְ
ִגין   ּבְ ַטְעָמא.  ַמאי  ְייהּו,  ִמּנַ ָרא  ּמְ ְלִאְסּתַ ֵעיָנן  ּבָ

יב, ְכּתִ א) ּדִ ָחֵסר,  (בראשית  ִתיב  ּכְ ְמֵאַרת  ְמאֹרֹת,  ְיִהי 
ָמה ֲחִביֵלי ְטִהיִרין   ִהיא ֲחֵסָרה, ּכַ ְבִגין ּדְ ְוָהא אּוְקמּוָה, ּדִ

ַהאי ְמאֹ  ִליָלן ּבְ ְגִריעּוָתא ִאְתּכְ רֹת. ְלָווִטין ּוְמאֹרֹת ִאיּנּון ּבִ
ַההּוא ֵליְלָיא.  יִטין ּבְ ּלִ הּו ׁשַ ִסיֲהָרא, ְוֻכּלְ  ּדְ

ִרים  .201 זְּ ִמְתּפַ ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ יָון  ּכֵ ת,  ּבָ ַ ַהׁשּ ֵליל  ּבְ
ְיכֹוִלים  ּלֹא  ׁשֶ ֶהָעָפר,  ל  ׁשֶ ַלּנֶֶקב  ֵנס  ְלִהּכָ

 ָ ְלִהׁשּ ְיִחיִדי  ָצִריְך ָאָדם  לֹט,  ְועֹוד, ַאף ִלׁשְ ֵמר. 
לֹט, ִנְרִאים ִלְפָעִמים,   ּלֹא ְיכֹוִלים ִלׁשְ ב ׁשֶ ַעל ּגַ

ֵמר. ָ  ּוֶבן ָאָדם ְיִחיִדי ָצִריְך ְלִהׁשּ
  

ְלַאֲעָלא  .201 ְדָרן  ִמְתּבָ הּו  ֻכּלְ ּדְ יָון  ּכֵ ָתא,  ּבְ ׁשַ ּדְ ֵליְלָיא  ּבְ
עֵ  ּבָ ָטָאה,  ּלְ ְלׁשַ ַיְכִלין  ָלא  ּדְ ַעְפָרא,  ּדְ א  נּוְקּבָ ָנׁש  ּבְ ר  ּבַ י 

ַיְכִלין   ָלא  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ְותּו,  ָרא.  ּמְ ְלִאְסּתַ ְיִחיָדאי, 
ֵעי  ּבָ ְיִחיָדאי  ָנׁש  ּוַבר  ְלִזְמִנין,  ִאְתַחְזָיין  ָטָאה,  ּלְ ְלׁשַ

ָרא.  ּמְ  ְלִאְסּתַ
רֹון  .202 ִחּסָ ֶזה  ְך,  ּכָ ְוִאם  ִנינּו,  ׁשָ ְך  ּכָ ֶזה  ָבר  ּדָ

בָּ  ׁשַ ּבְ ֲאָבל  ִמיָרה.  ְ ַהׁשּ ל  ְמצּוָיה ׁשֶ ִמיָרה  ְ ַהׁשּ ת 
רּוְך   דֹוׁש ּבָ ת, ַהּקָ ּבָ ְכֶנֶסת ׁשַ ּנִ דֹוׁש, ּוְכׁשֶ ָלָעם ַהּקָ

  
ְנטּוָרא  .202 ּדִ ִריעּוָתא  ּגְ ָהִכי  ְוִאי  ֵניָנן,  ּתָ ָהִכי  א  ּדָ ה  ִמּלָ

אִ  ְנִטירּו  ָתא  ּבְ ׁשַ ּבְ ֲאָבל  א,  ִאיהּו.  יׁשָ ַקּדִ א  ְלַעּמָ ַכח  ּתְ ׁשְ
ר ְלָכל ַחד   ָתא, ְמַעּטֵ ּבְ ד ָעאל ׁשַ ִריְך הּוא ּכַ א ּבְ ְוקּוְדׁשָ
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ְורֹוֶצה  ָרֵאל,  ׂשְ ִמיִּ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ר  ְמַעּטֵ הּוא 
רּו  ִהְתַעּטְ ה ַהזֹּו ׁשֶ דֹוׁשָ ְמרּו ֶאת ָהֲעָטָרה ַהּקְ ׁשְ יִּ ׁשֶ

ִנְמָצִאים ֵאיָנם  ֵהם  ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  ּוב,    ָבּה.  ִיׁשּ ּבְ
ִלְפָעִמים ֵהם ִנְרִאים ְלָאָדם ְיִחיִדי ּומּוָרע ַמזָּלֹו. 
ה  ְקדֹוׁשָ ֲעָטָרה  ּבַ ר  ְלִהְתַעּטֵ ְלָאָדם  ְוָצִריְך 

ֹמר אֹוָתּה.   ְוִלׁשְ

א,   יׁשָ ִיְנְטרּון ֵליּה ְלַהאי ִעְטָרא ַקּדִ ָרֵאל, ּוָבֵעי ּדְ ְוַחד ִמִיׂשְ
ָכחּו   ּתְ ִאׁשְ ָלא  ִאיּנּון  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  יּה,  ּבֵ רּו  ִאְתַעּטָ ּדְ

ּוָבא, ִיׁשּ ֵליּה.   ּבְ ַרע ַמּזָ ְלִזְמִנין ְלַבר ָנׁש ְיִחיָדאי ִאְתָחזּון, ְוִאּתְ
א,   יׁשָ ַקּדִ ִעְטָרא  ּבְ ָרא  ְלִאְתַעּטְ ָנׁש,  ְלַבר  ֵליּה  ְוִאְצְטִריְך 

 ּוְלַנְטָרא ֵליּה.
אֹותֹו ַלְיָלה   .203 ִמיָרה ִנְמֵצאת ּבְ סֹוף סֹוף, ׁשְ

רּוָסה ַעל   ּפְ לֹום  ׁשָ ת  ְוֻסּכַ דֹוׁש, הֹוִאיל  ַהּקָ ָלָעם 
ת   ְמֵצאת ֻסּכַ ּנִ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ִנינּו, ּבְ ֲהֵרי ׁשָ ָהָעם, ׁשֶ
ְוָלֵכן  ם,  ׁשָ ִנְמָצא  לֹא  ָהַאֵחר  ד  ַהּצַ לֹום,  ׁשָ

ִמיָרה ְמצּוָיה. ִמיָרה ִהיא ּוׁשְ  ׁשְ

  

א  .203 ְלַעּמָ ֵליְלָיא  ַההּוא  ּבְ ַכח  ּתְ ִאׁשְ ְנִטירּו  סֹוף,  סֹוף 
ָהא   ּדְ א,  ַעּמָ ַעל  ִריָסא  ּפְ לֹום  ׁשָ ת  ְוֻסּכַ הֹוִאיל  א,  יׁשָ ַקּדִ
ַכח, ִסְטָרא ַאֲחָרא  ּתְ לֹום ִאׁשְ ת ׁשָ ֻסּכַ ָכל ֲאָתר ּדְ ֵניָנן, ּבְ ּתָ

א ְנטּוָרא ִאיהּו ּונְ  ן. ְוַעל ּדָ ּמָ ַכח ּתַ ּתְ ִכיַח. ָלא ִאׁשְ  טּוָרא ׁשְ

ְוַהּכֹל   .204 ַלּכֹל,  ִהיא  ְמָחה  ׂשִ ת  ּבָ ַ ַהׁשּ יֹום 
ה.  ּוְלַמּטָ ְלַמְעָלה  ָמר  ִנׁשְ

ַלֲעלֹות  (ְוַהְּנֻקָּדה) ְוָהאֹור  ֵמִאיר  ְחּתֹון  ַהּתַ
ֵהן   ׁשֶ ָהֲעָטרֹות  ְבִעים  ׁשִ ל  ׁשֶ יִֹּפי  ּבַ ְלַמְעָלה 

ַהזְּ  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְוַהזֵָּקן  ַהְיֵתִרים,  ֵקִנים ַהֲחָלִקים 
 ִמְתעֹוֵרר.

  

א ִאְתְנָטר  .204 א, ְוכֹּלָ ָתא, ֶחְדָוה ִאיהּו ְלכֹּלָ ּבְ ׁשַ יֹוָמא ּדְ
א. ּוְנהֹוָרא א ְוַתּתָ ָקא   (נ''א ונקודה) ְלֵעיּלָ ָאה ַנֲהָרא ְלַסּלְ ּתָ ּתַ

ְוָסָבא   יר,  ַיּתִ חּוָלִקין  ְבִעין  ׁשִ ִעְטִרין  ּדְ ִפירּו  ׁשְ ּבִ א,  ְלֵעיּלָ
ַער. ָכל ָסִבין ִאּתְ  ּדְ

דֹוׁש   .205 ַהּקָ ָהָעם  ָהאֹור,  עֹוֶלה  ׁשֶ ּכְ ָאז 
בֹוד  ּכָ ְלבּוׁש  ּבִ ֶנֶסת  ַהּכְ ְלֵבית  יִמים  ַמְקּדִ

עֲ  ּבַ ִרים  ִמְתַעּטְ ְמָחה,  ׂשִ ה ּבְ ְקדֹוׁשָ ָטָרה 
ֲעֵליֶהם   עֹוֶמֶדת  ׁשֶ רּוַח  אֹוָתּה  ּבְ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ
חֹות,   ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ ּבְ ִחים  ּבְ ְמׁשַ ה,  ְלַמּטָ
ָהֶעְליֹוִנים  ְוָכל  ְלַמְעָלה,  עֹולֹות  חֹות  ּבָ ׁשְ ְוַהּתִ
ֶאָחד.  ִרים ּכְ ם ִמְתַעּטְ ְמָחה, ְוֻכּלָ ׂשִ ְחתֹוִנים ּבְ ְוַהּתַ

ָהֶעלְ  ָהָעם ּפֹוְתִחים  ֵריֶכם  ַאׁשְ ְואֹוְמִרים:  יֹוִנים 
ֲעֵליֶכם,  ר  ִהְתַעּטֵ ִרּבֹוְנֶכם  ׁשֶ ָאֶרץ,  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ִביְלֶכם.  ׁשְ ִרים ּבִ ים ִמְתַעּטְ דֹוׁשִ  ְוָכל ַהֲחָילֹות ַהּקְ

  

ֵמי ְלֵבי   .205 א ְמַקּדְ יׁשָ א ַקּדִ ד ָסִליק ְנהֹוָרא, ַעּמָ ֵדין ּכַ ּכְ
יְ  ְלבּוׁש  ּבִ א  ּתָ ִניׁשְ ִעְטָרא  ּכְ ּבְ ָרן  ִמְתַעּטְ ֶחְדָוה,  ּבְ ָקר 

א,   יָמא ָעַלְייהּו ְלַתּתָ ַקּיְ ַההּוא רּוָחא ּדְ א, ּבְ ְלֵעיּלָ א ּדִ יׁשָ ַקּדִ
א,  ְלֵעיּלָ ָחן  ּבְ ּתּוׁשְ ִקין  ְוַסּלְ ָחן,  ּבְ ְותּוׁשְ יִרין  ׁשִ ּבְ ָחן  ּבְ ְמׁשַ

ָרן כֻּ  ֶחְדָוה, ּוִמְתַעּטְ הּו ּבְ ּלְ ִאין ּכֻ ִאין ְוַתּתָ ֲחָדא.  ְוִעּלָ הּו ּכַ ּלְ
ַאְרָעא,   א ּבְ יׁשָ א ַקּדִ ִאין ַאּתּון ַעּמָ ֵאי ְוַאְמֵרי, ַזּכָ ְתֵחי ִעּלָ ּפַ
ין,  יׁשִ ַקּדִ ֵחיִלין  ְוָכל  ָעַלְייכּו,  ר  ִאְתֲעּטָ ָמאֵריכֹון  ּדְ

ִגיֵניכֹון.  ִרין ּבְ  ִמְתַעּטְ

יֹום   .206 ְולֹא  מֹות,  ׁשָ ַהּנְ יֹום  הּוא  ַהזֶּה  ַהיֹּום 
מֹות הּוא, ְוָכל ַהּגּוף, ִמׁשּ  ׁשָ ְלטֹון ְצרֹור ַהּנְ ִ ׁשּ ּום ׁשֶ

ֶאָחד,  ִזּוּוג  ּבְ עֹוְמִדים  ּתֹוִנים  ְוַהּתְ ָהֶעְליֹוִנים 
ה.  ל רּוַח ְיֵתָרה ֶעְליֹוָנה ְקדֹוׁשָ ֲעָטָרה ׁשֶ  ּבַ

  
גּוָפא,   .206 ָמִתין ִאיהּו, ְוָלאו יֹוָמא ּדְ ִנׁשְ ַהאי יֹוָמא, יֹוָמא ּדְ

ְלָטנ ׁשֻ ּדְ ִגין  ִאין  ּבְ ִעּלָ ְוַקְייָמן  ִאיהּו,  ָמִתין  ִנׁשְ ּדְ ְצרֹוָרא  ּדִ ּו 
ִזּוּוָגא ּבְ הּו  ּלְ ּכֻ ִאין  ע''ב) ְוַתּתָ ר''ה  ִעְטָרא   (דף  ּבְ ֲחָדא, 

א.  יׁשָ ָאה ַקּדִ רּוָחא ְיֵתיָרא ִעּלָ  ּדְ
לֹׁש   .207 דֹוׁש, ׁשָ ל ָהָעם ַהּקָ ת ׁשֶ ּבָ ַ ת ַהׁשּ ִפּלַ ּתְ

יֹּום   ּבַ ִנְמָצאֹות  ִפּלֹות  לֹׁש  ּתְ ׁשָ ֶנֶגד  ּכְ ַהזֶּה 
ְכְנסּו  ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ֶאָחד.  ְוַהּכֹל  ּוֵפְרׁשּוָה,  תֹות,  ּבָ ׁשַ
ל   ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ֶנֶסת, ָאסּור  ַהּכְ דֹוׁש ְלֵבית  ַהּקָ ָהָעם 

  
ְצלֹוִתין  .207 ַלת  ּתְ א,  יׁשָ ַקּדִ א  ַעּמָ ּדְ ָתא,  ּבְ ׁשַ ּדְ ְצלֹוָתא 

ְואּוְקמּוָה,  ֵתי,  ּבָ ׁשַ ַלת  ּתְ ָלֳקֵבל  יֹוָמא,  ַהאי  ּבְ ָכחּו  ּתְ ִאׁשְ
א,   ּתָ ִניׁשְ ּכְ ְלֵבי  א  יׁשָ ַקּדִ א  ַעּמָ ָעאלּו  ּדְ יָון  ּכֵ ַחד.  הּו  ְוֻכּלְ
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ִדְבֵרי  ּבְ א  ֶאּלָ ֶנֶסת,  ַהּכְ ית  ּבֵ צֶֹרְך  ּבְ ֲאִפּלּו 
ה ְותֹוָרה ְוָכָראּוי ָלֶהם. חֹות ּוְתִפּלָ ּבָ  ִתׁשְ

בֵּ  צֹוֶרְך  ּבְ ֲאִפיּלּו  ָלא  ּדְ ּתַ ְלִאׁשְ א ָאִסיר  ֶאּלָ א,  ּתָ ִניׁשְ ּכְ י 
ָחן ּוְצלֹוָתא, ְואֹוַרְייָתא, ְוַכְדָקא ֲחֵזי לֹון. ּבְ י ּתּוׁשְ ִמּלֵ  ּבְ

ְדָבִרים ֲאֵחִרים ּוְבִדְבֵרי  .208 ל ּבִ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ּוִמי ׁשֶ
ת, ְוֵאין לֹו ֵחֶלק  ּבָ ל ׁשַ ַחּלֵ ּמְ ָהעֹוָלם, ֶזהּו ָאָדם ׁשֶ

ֵני ַמְלָאִכים ָרֵאל. ׁשְ ַעם ִיׂשְ יֹום    ּבְ ים ַעל ֶזה ּבְ ְמֻמּנִ
ִמים ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁשֹו ְואֹוְמִרים:   ת, ְוֵהם ׂשָ ּבָ ַ ַהׁשּ

דֹושׁ  ּקָ ּבַ ֵחֶלק  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ִלְפלֹוִני  רּוךְ - אֹוי  - ּבָ
יִרים   ה ּוְבׁשִ ְתִפּלָ ל ּבִ ּדֵ ּתַ הּוא. ְוַעל ֶזה ָצִריְך ְלִהׁשְ

ל בַּ  ּדֵ ּתַ ל ֲאדֹוָנם, ּוְלִהׁשְ חֹות ׁשֶ ּבָ  ּתֹוָרה. ּוְבִתׁשְ

  

ין  (ר''ו ע''א, אמור ק''ה ע''א) ּוַמאן .208 ִמּלִ ל ּבְ ּדַ ּתָ ִאׁשְ ּדְ
ל   ָקא ְמַחּלֵ ר ָנׁש ּדְ א ִאיהּו ּבַ ָעְלָמא, ּדָ ין ּדְ ַאֲחָרִנין, ּוְבִמּלִ
ֵרין ַמְלֲאִכין  ָרֵאל. ּתְ ִיׂשְ א ּדְ ַעּמָ ָתא, ֵלית ֵליּה חּוָלָקא ּבְ ּבְ ׁשַ
ַעל   ְיֵדיהֹון  וּו  ׁשַ ְוִאיּנּון  ָתא,  ּבְ ׁשַ ּדְ יֹוָמא  ּבְ א,  ּדָ ַעל  ְמָמָנן 

א  ֵריׁשֵ  קּוְדׁשָ ֵלית ֵליּה חּוָלָקא ּבְ א, ּדְ יּה, ְוַאְמֵרי, ַווי ִלְפַלְנּיָ
יִרין  ְצלֹוָתא ּוְבׁשִ ָלא ּבִ ּדְ ּתַ ֵעי ְלִאׁשְ א, ּבָ ִריְך הּוא. ְוַעל ּדָ ּבְ

אֹוַרְייָתא.  ָלא ּבְ ּדְ ּתַ ָמאֵריהֹון, ּוְלִאׁשְ ָחן ּדְ ּבְ  ּוְבתּוׁשְ
ר  .209 ְתַעּטֵ ּמִ ׁשֶ מֹות  ׁשָ ַהּנְ יֹום  ַהזֶּה הּוא  ַהיֹּום 

מֹות ׁשָ .  (ַּבִּתְׁשָּבחֹות ֶׁשל ֲאדֹוָנם)  אֹותֹו ְצרֹור ַהּנְ
ַחת   ּבַ ׁשְ ּתִ חֹות  ּבָ ִתׁשְ ּבְ ִחים  ּבְ ְמׁשַ ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ
ְמָך   ָבֵרְך ֶאת ׁשִ ל ַחי ּתְ ַמת ּכָ ָמה, ְוַהְינּו ִנׁשְ ׁשָ ַהּנְ

ַחת  ה' ֱאלֵֹהינּו ְורּוַח   ּבַ ׁשְ ר ְוכּו'. ְוֵאין ַהּתִ ׂשָ ל ּבָ ּכָ
ַהזֶּה עֹוֵמד   ְוַהיֹּום  ְורּוַח,  ָמה  ְנׁשָ ל  ׁשֶ ַצד  ּבְ א  ֶאּלָ

ל ּגּוף.  ָמה, ְולֹא ׁשֶ רּוַח ּוְנׁשָ  ּבְ

  

ָרא ַההּוא  .209 ִאְתַעּטְ ָמִתין, ּדְ ִנׁשְ ַהאי יֹוָמא, ִאיהּו יֹוָמא ּדְ
ָמִתין. ִנׁשְ ּדְ דמאריה ְצרֹוָרא  ְך  ון)(בתושבחן  ּכָ ִגין  ּבְ

ְוַהְיינוּ  ְמָתא,  ִנׁשְ ּדְ א  ְחּתָ ּבַ ׁשְ ּתֻ ָחן  ּבְ תּוׁשְ ּבְ ֵחי  ּבְ (קל''ח   ְמׁשַ
ל   ע''א) ְמָך ְיָי' ֱאלֵֹהינּו ְורּוַח ּכָ ָבֵרְך ֶאת ׁשִ ל ַחי ּתְ ַמת ּכָ ִנׁשְ

ְמָתא   ִנׁשְ ּדְ ִסְטָרא  ּבְ א  ֶאּלָ א  ְחּתָ ּבַ ּתּוׁשְ ְוֵלית  ְוכּו'.  ר  ׂשָ ּבָ
ְוהַ  ְוָלאו ְורּוָחא,  ְמָתא,  ְוִנׁשְ רּוָחא  ּבְ יָמא  ַקּיְ יֹוָמא,  אי 

גּוָפא.  ּדְ
ֶעְליֹוָנה,  .210 ַאֶחֶרת  ה  ְרּגָ ּדַ ל  ׁשֶ ַחת  ּבַ ׁשְ ַהּתִ

ִהיא אֹור ַהיֹּום, ַהְינּו   ה ׁשֶ ֶמׁש ְקדֹוׁשָ סֹוד ַהיֹּום, ׁשֶ
ִנזֹּוִנים   ּנּו  ּמֶ ּמִ ׁשֶ ִאיר,  ַהּמֵ ָהאֹור  סֹוד  אֹור.  יֹוֵצר 

כָּ  בֹות, ּוְמִאיִרים  ְרּכָ ַהּמֶ ָבאֹות,  ַהּצְ אֹוָתן  ל 
ֹוְלִטים ַעל  ׁשּ זָּלֹות, ְוָכל אֹוָתם ׁשֶ ְוַהּכֹוָכִבים ְוַהּמַ

 ָהעֹוָלם. 

  

יֹוָמא,  .210 ּדְ ָרָזא  ָאה,  ִעּלָ ַאֲחָרא  ַדְרָגא  ּדְ א  ְחּתָ ּבַ ּתּוׁשְ
יָמָמא, ַהְיינּו יֹוֵצר אֹור.  ִאיהּו ְנהֹוָרא ּדִ א ּדְ יׁשָ א ַקּדִ ְמׁשָ ׁשִ
ִאיּנּון  ל  ּכָ ְוָנֲהִרין  ִאְתְזָנן  יּה  ִמּנֵ ּדְ ָנִהיר,  ּדְ ְנהֹוָרא  ּדִ ָרָזא 
ַעל  ְלִטין  ׁשַ ּדְ ִאיּנּון  ְוָכל  ֵלי,  ּוַמּזָ א  ְוכָֹכַבּיָ ְרִתיִכין,  יִלין,  ַחּיָ

 ָעְלָמא.
ַהזֶּה,   .211 יֹּום  ּבַ א  ַהּבָ ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ ְחּתֹו  ּבַ ׁשְ ּתִ

בַּ  ׁשְ ְוַהּתִ ָאדֹון.  ֵאל  סֹוד ַהְינּו  ּבְ ִהיא  ַהזֹּו  ַחת 
ְקדֹוׁשֹות  ֶעְליֹונֹות  אֹוִתיֹּות  ִים  ּתַ ּוׁשְ ִרים  ֶעׂשְ
ָהֶעְליֹוָנה  ָבה  ְרּכָ ּוַבּמֶ ָאבֹות  ּבָ רֹות  ְתַעּטְ ּמִ ׁשֶ

ה.  דֹוׁשָ  ַהּקְ

  

ֵאל  .211 ַהְיינּו  א,  ּדָ יֹוָמא  ּבְ ָאֵתי  ּדְ ָעְלָמא  ּדְ א  ְחּתָ ּבַ ּתּוׁשְ
א א ּדָ ְחּתָ ּבַ ִרין ּוְתֵרין ַאְתָוון ָאדֹון. ְותּוׁשְ ֶעׂשְ ָרָזא ּדְ , ִאיהּו ּבְ

ָאה  ִעּלָ ּוִבְרִתיָכא  ֲאָבָהן  ּבַ ָרן  ִמְתַעּטְ ּדְ ין,  יׁשִ ַקּדִ ִאין  ִעּלָ
א.  יׁשָ  ַקּדִ

ִים   .212 ּתַ ּוׁשְ ִרים  ֶעׂשְ ֵהן  ַטּנֹות  ַהּקְ ָהאֹוִתיֹּות 
רּוְך   ֵהן ֵאל ּבָ ְחּתֹון, ׁשֶ ֵהן ָהעֹוָלם ַהּתַ אֹוִתיֹּות, ׁשֶ

ֶרַוח  גְּ  ְלֵתָבה  ָבה  ּתֵ ין  ּבֵ ְוֵאין  ְוכּו',  ָעה  ּדֵ דֹול 
ְוֵתָבה.   ָבה  ּתֵ ָכל  ּבְ ְרׁשּוָמה  אֹות  א  ֶאּלָ ַאֵחר, 
ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָדִדים  ְוַהּצְ ֶרַוח,  יֵׁש  ָהֶעְליֹון  ּוָבעֹוָלם 
ַחת,   ּבַ ׁשְ ּתִ ַחת ַעל  ּבַ ִתׁשְ ְוזֹוִהי  ין אֹות ְלאֹות.  ּבֵ

ָהֶעְליֹונֹות   ָהאֹוִתיֹּות  ִביִעי ׁשֶ ְ ַהׁשּ ַהיֹּום  ל  ׁשֶ

  

ּוְתֵרין   (הקדמה ג' ע''ב) ַאְתָוון .212 ִרין  ֶעׂשְ ְזִעיִרין, ִאיּנּון 
דֹול  ּגְ רּוְך  ּבָ ֵאל  ִאיּנּון  ּדְ ָאה,  ּתָ ּתַ ָעְלָמא  ּבְ ִאיּנּון  ּדְ ַאְתָוון, 

וְ  ְוכּו',  ָעה  ַאֲחָרא, ּדֵ ְרָווָחא  יָבה,  ַלּתֵ יָבה  ּתֵ ין  ּבֵ ִאית  ָלא 
ְוֵתיָבה.  יָבה  ּתֵ ָכל  ּבְ יָמא  ְרׁשִ ָאת  א  (קל''ב  ֶאּלָ

ין   ע''ב) ין, ּבֵ יׁשִ ָאה, ִאית ְרָווָחא, ְוִסְטִרין ַקּדִ ּוְבָעְלָמא ִעּלָ
ַאְתָוון   א, ּדְ ְחּתָ ּבַ א ַעל ּתּוׁשְ ְחּתָ ּבַ ָאת ְלָאת. ְוָדא ִאיהּו, ּתּוׁשְ
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יֹוֵצר   ָהֶעְליֹון  ֶלְך  ַלּמֶ ְואֹוְמרֹות  חֹות  ּבְ ְמׁשַ
ית. ֵראׁשִ  ּבְ

ִביָעָאה,עִ  ׁשְ יֹוָמא  ּדְ ִאין  ע''א) ּלָ ְוָאַמר  (ר''ד  ח  ּבַ ְמׁשַ ָקא 
ית.  ֵראׁשִ ָאה יֹוֵצר ּבְ א ִעּלָ  ְלַמְלּכָ

ים   .213 ִ ׁשּ ַחת ַהזֹּו עֹוָלה ְלַמְעָלה, ׁשִ ּבַ ׁשְ ַהּתִ ׁשֶ ּכְ
נֹות   ּמְ ִמְזּדַ ָאַמְרנּו,  ׁשֶ ֶעְליֹונֹות  בֹות  ֶמְרּכָ

ַהזּ  ַחת  ּבַ ׁשְ ַהּתִ ֶאת  דֹוׁש, ְולֹוְקחֹות  ַהּקָ ֵמָהָעם  ֹו 
בֹות  ה ֶמְרּכָ ַכּמָ ּבְ ּה  ּבָ ר  ּוַמֲעִלים אֹוָתּה ְלִהְתַעּטֵ
ַגן   ּבְ יִקים ׁשֶ ּדִ ֻמּנֹות. ְוָכל אֹוָתם ַהּצַ ּמְ ֶעְליֹונֹות ׁשֶ
ְוָכל  ַהזֹּאת,  ַחת  ּבַ ׁשְ ּתִ ּבַ ִרים  ִמְתַעּטְ ם  ּלָ ּכֻ ֵעֶדן, 

ּדִ  ַהּצַ מֹות  ִנׁשְ אֹוָתן  ְוָכל  בֹות  ֶמְרּכָ יִקים, אֹוָתן 
א.  ּסֵ ַחת ַהזֹּו ַעד סֹוד ַהּכִ ּבַ ׁשְ ּתִ ם עֹוִלים ּבַ ּלָ  ּכֻ

  

ְרִתיִכין   .213 ִתין  ׁשִ א,  ְלֵעיּלָ ָקא  ַסּלְ א  ּדָ א  ְחּתָ ּבַ ּתּוׁשְ ד  ּכַ
א  א ֵמַעּמָ ְחּתָ ּבַ ִנין ְוַנְטֵלי ְלַהאי ּתּוׁשְ ּמְ ָקָאַמָרן, ִמְזּדַ ִאין ּדְ ִעּלָ

ְלִאְתעַ  ָלּה  ְוַסְלֵקי  א,  יׁשָ ְרִתיִכין ַקּדִ ה  ַכּמָ ּבְ ה,  ּבָ ָרא  ּטְ
ֵעֶדן,  ּדְ א  ְבִגְנּתָ ּדִ יא  יַקּיָ ַצּדִ ִאיּנּון  ְוָכל  ְמָמָנן,  י  ּדִ ִאין,  ִעּלָ
א, ְוָכל ִאיּנּון ְרִתיִכין, ְוָכל  א ּדָ ְחּתָ ּבַ תּוׁשְ ִרן ּבְ הּו ִמְתַעּטְ ּלְ ּכֻ

תוּ  ִקין ּבְ הּו ַסּלְ ּלְ יא, ּכֻ יַקּיָ ַצּדִ ָמִתין ּדְ א, ִאיּנּון ִנׁשְ א ּדָ ְחּתָ ּבַ ׁשְ
יא. כּוְרְסּיָ  ַעד ָרָזא ּדְ

ַחת   .214 ּבַ ׁשְ ַהּתִ דֹוׁש  ַהּקָ א  ּסֵ ַלּכִ יָעה  ּגִ ּמַ ּוְכׁשֶ
ַמן   ַהזְּ ַעד  ם  ׁשָ עֹוֶמֶדת  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַהזֹּו 
ְוָאז  מּוָסף.  ל  ׁשֶ ָהֶעְליֹוָנה  ה  ָ ֻדׁשּ ַהּקְ אֹוְמִרים  ׁשֶ
ַהּכֹל   ְלֵהָאֵחז  ְלַמְעָלה,  ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ָהֲעִליָּה 

ַהּכֹל   ִלְהיֹות  ְלַמְעָלה  זֹוִהי  ְלַמְעָלה  ֶאָחד. 
חֹות.  ּבָ ׁשְ ל ַהּתִ עֹוָלה ַעל ּכָ ַחת ׁשֶ ּבַ ׁשְ  ַהּתִ

  

ָכל   .214 א ּדְ א ּדָ ְחּתָ ּבַ א, ּתּוׁשְ יׁשָ ד ָמָטא ְלכּוְרְסָייא ַקּדִ ּכַ
ָאה  ה ִעּלָ ָ ַקאְמֵרי ְקדּוׁשּ ן, ַעד ִזְמָנא ּדְ ּמָ יָמא ּתַ ָרֵאל, ַקּיְ ִיׂשְ

א לְ  ְלַתּתָ מּוָסף. ּוְכֵדין ִסּלּוָקא ּדִ א  ּדְ א, ְלִאְתַאֲחָדא ּכֹּלָ ֵעיּלָ
א,  ְחּתָ ּבַ א ִאיִהי ּתּוׁשְ א ַחד. ּדָ א, ְלֶמֱהֵוי ּכֹּלָ א ְלֵעיּלָ ְלֵעיּלָ

ָחן. ּבְ הּו ּתּוׁשְ ּלְ ָקא ַעל ּכֻ ַסּלְ  ּדְ
ָאר  .215 ל ׁשְ ה ׁשֶ ִפּלָ ָוָהְלָאה ִסּדּור ַהּתְ אן  ִמּכָ

שֶׁ  ְמָחה  ִ ַהׂשּ ְוכּו',  ה  ֹמׁשֶ ַמח  ִיׂשְ ַעד  ל  ַהיִָּמים, 
אֹותֹו   ֵמַח ּבְ ָ ׂשּ ר ָהָאבֹות, ׁשֶ ה ָהֶעְליֹוָנה, ִעּקַ ְרּגָ ַהּדַ
א עֹוֶלה ֵאָליו ְונֹוֵטל אֹוָתּה,   ּסֵ ַהּכִ ׁשֶ ּלֹו ּכְ ֵחֶלק ׁשֶ
ַהּתֹוָרה   ְמַחת  ׂשִ ְוזֹוִהי  ֶאָחד.  ּכְ ִרים  ּוִמְתַחּבְ
ֵמַח  ָ ׂשּ ׁשֶ ְכָתב.  ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ ָהֶעְליֹוָנה 

ּתֹוָרה   ה,  ּבַ ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה  ה,  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ
ִרים ֶזה ִעם זֹו.  ּוִמְתַחּבְ

  

ַאר יֹוֵמי, ַעד  .215 ׁשְ ְצלֹוָתא ּדִ אן ּוְלָהְלָאה, ִסּדּוָרא ּדִ ִמּכָ
ָרא  ִעּקָ ָאה,  ִעּלָ ַדְרָגא  ּדְ ֶחְדָווָתא  ְוכּו',  ה  מֹׁשֶ ַמח  ִיׂשְ

כַּ  יֵליּה,  ּדִ ַעְדָבא  ַההּוא  ּבְ י  ַחּדֵ ּדְ ֲאָבָהן,  ָסִליק  ּדַ ד 
ְוָדא   ֲחָדא.  ּכַ ָראן  ּוִמְתַחּבְ ָלּה,  ְוָנִטיל  יּה,  ְלַגּבֵ יא  ּכּוְרְסּיָ
ב.   ְכּתָ ּבִ א, ּתֹוָרה ׁשֶ ְלֵעיּלָ ָאה ּדִ אֹוַרְייָתא ִעּלָ ִאיהּו ֶחְדָוה ּדְ
רּו  ה, ְוִאְתַחּבָ ַעל ּפֶ ּבְ א, ּתֹוָרה ׁשֶ ְלַתּתָ אֹוַרְייָתא ּדִ י ּבְ ַחּדֵ ּדְ

ָדא.  א ּבְ  ּדָ
ָאָדם כֵּ  .216 ָצִריְך  ֶאָחד,  ּכְ רּו  ִהְתַחּבְ ׁשֶ יָון 

דֹוׁש,  ַהּקָ ָהָעם  ֶאת  ְמָחה  ׂשִ אֹוָתּה  ּבְ ְלַהְכִליל 
ֱאלֵֹהינּו  ְוכּו',  ת  ּבָ ׁשַ ׁשֹוְמֵרי  ְבַמְלכּוְתָך  ְמחּו  ִיׂשְ

 ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְרֵצה ָנא ִבְמנּוָחֵתנּו.
  

ֵעי .216 ּבָ ֲחָדא,  ּכַ רּו  ִאְתַחּבָ ּדְ יָון  ְלַאְכְלָלא    ּכֵ ָנׁש  ר  ּבַ
ְמחּו ְבַמְלכּוָתְך ׁשֹוְמֵרי  א, ִיׂשְ יׁשָ א ַקּדִ ַההּוא ֶחְדָוה ְלַעּמָ ּבְ

ת ְוכּו', ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְרֵצה ָנא ִבְמנּוָחֵתנּו.  ּבָ  ׁשַ

ֲהֵרי   .217 ַהזֶּה  יֹּום  ּבַ ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  סֹוד 
תּוב ּכָ ִנינּו  ָ ׁשּ ׁשֶ ְרׁשּוהּו,  ח)(נ ּפֵ ְקְראּו  חמיה  ַויִּ

ֶכל  ׂשֶ ְוׂשֹום  ְמֹפָרׁש  ָהֱאלִֹהים  תֹוַרת  ּבְ ַבֵסֶפר 
ֵהם  ׁשֶ ַהּסֹוד,  ֶאת  ֲארּו  ּבֵ ַוֲהֵרי  ְקָרא,  ּמִ ּבַ ַויִָּבינּו 
אֹוָתם  ְוָכל  ּוָמסֶֹרת,  ְטָעִמים  ּסּוִקים,  ּפִ

יּּוִקים ְוסֹודֹות ֶעְליֹוִנים, ַהּכֹל ִנְמַסר   (ִּתּקּוִנים) ּדִ
ה מִ  לּו ִנְמְסָרה ְלֹמׁשֶ יּּוִקים ַהּלָ ָכל ַהּדִ יַני. ִאם ּבְ ּסִ

ָכל אֹוָתן   הּוא ּבְ ה, ָאז ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ תֹוָרה ְלֹמׁשֶ

  

בְּ  .217 ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ּדְ ֵניָנן ָרָזא  ּתָ אּוְקמּוָה  ָהא  א,  ּדָ יֹוָמא 
ִתיב, ח) ּכְ ָהֱאלִהים  (נחמיה  תֹוַרת  ּבְ ֵסֶפר  ּבְ ְוִיְקְראּו 

ָרָזא,   אּוְקמּוָה  ְוָהא  ְקָרא  ַבּמִ ִבינּו  ַוּיָ ֶכל  ׂשֶ ְוׂשֹום  ְמפֹוָרׁש 
יּוִקין, ּדִ ִאיּנּון  ְוָכל  ּוַמּסֹוֶרת,  ַטֲעֵמי,  ּסּוֵקי  ּפִ ִאיּנּון  (נ''א   ּדְ

יַני. ִאי ְבָכל   תקונין) ה ִמּסִ א ִאְתְמָסר ְלמֹׁשֶ ִאין, ּכֹּלָ ְוָרִזין ִעּלָ
ִאיהּו   ה, ֵסֶפר ּתֹוָרה ּדְ יּוִקין ִאְתְמָסר אֹוַרְייָתא ְלמֹׁשֶ ָהֵני ּדִ
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ּקּוִנים ָהֵאּלּו  ל ַהּתִ ה הּוא ָחֵסר ִמּכָ ֹות, ָלּמָ ְקֻדׁשּ
ּתֹוָרה? ה ּבַ ְמְסרּו לֹו ְלֹמׁשֶ ּנִ  ְוַהּסֹודֹות ׁשֶ

ּקּוִנין   ל ָהֵני ּתִ אן, ֲאַמאי ִאיהּו ָחֵסר ִמּכָ ְבָכל ִאיּנּון ְקדּוׁשָ
א ה ּבְ ִאְתְמָסרּו ֵליּה ְלמֹׁשֶ  ֹוַרְייָתא. ְוָרִזין ּדְ

דֹוׁש  .218 ַהּקָ א  ּסֵ ַהּכִ ׁשֶ ּכְ ֶזה,  סֹוד  א  ֶאּלָ
ל אֹוָתן   ּכָ ְכָתב  ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ ְוִנְכֶלֶלת  ר,  ִמְתַעּטֵ
ם   ּלָ ּכֻ ּוָמסֹורֹות,  ְטָעִמים  אֹוָתם  ְוָכל  ֻמיֹּות,  ּדְ
דֹוׁש,   א ַהּקָ ּסֵ תֹוְך ַהּכִ מּו ּבְ ְגִניָזה ְוִנְרׁשְ ּבִ ִנְכָנִסים 

י ּדְ ְכָתב  ְואֹוָתן  ּבִ ׁשֶ תֹוָרה  ִהְכִניָסה  ׁשֶ ֹוְקָנאֹות 
ה  ָ מֹו ִאׁשּ ָרה ּכְ ה, ּוָבֶהם ִהְתַעּבְ ַעל ּפֶ ּבְ ּתֹוָרה ׁשֶ ּבַ
ָהאֹוִתיֹּות   ֲארּו  ְוִנׁשְ ֵמַהזָָּכר,  ָרה  ִהְתַעּבְ ׁשֶ
ּוְלֵהָראֹות   ָראּוי.  ּכָ ָתן  ָ ְקֻדׁשּ ּבִ ן  ְלַבּדָ ָהֶעְליֹונֹות 

ִמְת  ֲהֵרי  ׁשֶ ֶנֶסת,  ַהּכְ ֵבית  ֶרת ּבְ ּוִמְתַעּטֶ ֶרֶכת  ּבָ
ל   ם ַמְכִניָסה ּכָ ְכָתב, ְוׁשָ ּבִ א ִמּסֹוד ּתֹוָרה ׁשֶ ּסֵ ַהּכִ
ּנּו, ָצִריְך ְלֵהָראֹות  ת ִמּמֶ ׁשֶ ֻמיֹּות ּוִמְתַקּדֶ אֹוָתן ּדְ

ָראּוי. ן ּכָ אֹוִתיֹּות ְלַבּדָ  ּבָ

  

ָרא,   .218 ִמְתַעּטְ א  יׁשָ ַקּדִ יא  ּכּוְרְסּיָ ד  ּכַ א,  ּדָ ָרָזא  א  ֶאּלָ
יּוְקִנין, ְוָכל ִאיּנּון  ל ִאיּנּון ּדִ ב, ּכָ ְכּתָ ּבִ ּתֹוָרה ׁשֶ ִליַלת ּבַ ְוִאְתּכְ

ימוּ  ְגִניזּו, ְוִאְתְרׁשִ הּו ָעאִלין ּבִ ּלְ (דף ר''ו   ַטֲעִמין ּוַמּסֹורֹות, ּכֻ
ַקּדִ  ע''א) יא  ּכּוְרְסּיָ גֹו  ָאִעיל ּבְ ּדְ יּוְקִנין,  ּדִ ְוִאיּנּון  א,  יׁשָ

ּוְבהּו  ה,  ּפֶ ְבַעל  ּדִ אֹוַרְייָתא  ּבְ ִבְכָתב,  ּדְ אֹוַרְייָתא 
ָארּו   ּתָ ְוִאׁשְ כּוָרא,  ּדְ ִמן  ָרת  ִאְתַעּבְ ּדְ ָתא  ִאּתְ ּכְ ַרת,  ִאְתַעּבְ
ֲחֵזי.  ְדָקא  ּכַ ְייהּו  ְקדּוׁשָ ּבִ ְלחֹוַדְייהּו  ִאין  ִעּלָ ַאְתָוון 

ַרת ּוְלִאְתחֲ  ְוִאְתַעּטְ ְרַכת  ִאְתּבָ ָהא  ּדְ א,  ּתָ ִניׁשְ ּכְ ֵבי  ּבְ ָזָאה 
ל ִאיּנּון  ן ָאִעיל ּכָ ְוַתּמָ ב,  ְכּתָ ּבִ ׁשֶ תֹוָרה  יא ֵמָרָזא ּדְ ּכּוְרְסּיָ
ַאְתָוון  ֵעי ְלִאְתֲחָזָאה ּבְ יּה, ּבָ ת ִמּנֵ יּוְקִנין, ְוִאיִהי ִאְתַקְדׁשַ ּדִ

ְדָקא ֵיאֹות.   ְלחֹוַדְייהּו ּכַ
ֶעְליֹוָנה  וְ  .219 ה  ָ ְקֻדׁשּ ּבִ ׁש  ִמְתַקּדֵ ַהּכֹל  ָאז 

יֹּום ַהזֶּה   יֹּום ַהזֶּה. ּבַ ן ּבַ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ָראּוי, ּכָ ּכָ
ְבָעה   ׁשִ ֶנֶגד  ּכְ ים  ֲאָנׁשִ ְבָעה  ׁשִ ְלַהֲעלֹות  ָצִריְך 
ים ּוְבמֹוֲעִדים  ֵהם סֹוד ַהּתֹוָרה, ּוִבְזַמּנִ קֹולֹות, ׁשֶ

זֶ  סֹוד  ּתֹוְך  ּתֹוְך  ָחֵמׁש  ׁש  ׁשֵ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ּבְ ה. 
 ַהּסֹוד ָהֶעְליֹון ַהזֶּה. 

  

ְדָקא ֲחֵזי,   .219 ָאה ּכַ ה ִעּלָ ָ ְקדּוׁשּ ׁש ּבִ א ִאְתַקּדָ ּוְכֵדין, ּכֹּלָ
ָקא   ֵעי ְלַסּלְ ַהאי יֹוָמא ּבָ ַהאי יֹוָמא. ּבְ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ן ְוּכָ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ
ָרָזא   ִאיּנּון  ּדְ ָקִלין,  ְבָעה  ׁשִ ָלֳקֵבל  ּגּוְבִרין,  ְבָעה  ׁשִ

אֹוַרְייָתא. ּוִבְזָמִנין ּוְבמֹוֲעִדין ָחמֵ  יֹוָמא ּדְ א. ּבְ ׁש, ּגֹו ָרָזא ּדָ
א.  ָאה ּדָ ית. ּגֹו ָרָזא ִעּלָ ִכּפּוֵרי ׁשִ  ּדְ

ָחֵמׁש  .220 ֵהם  ׁשֶ ָחֵמׁש,  ֶאָחד.  סֹוד  ְוַהּכֹל 
ה,  ת ָהאֹור ָהִראׁשֹון ְלַמּטָ ְרּגַ ה ִמּדַ ָרגֹות ְלַמּטָ ּדְ
ְצָדִדים,   ה  ָ ׁשּ ׁשִ ֵהם  ׁשֶ ׁש,  ׁשֵ ַהּתֹוָרה.  סֹוד  ְוֵהם 

ם ְוַהּכֹל סֹוד אֶ  ְבָעה קֹולֹות, ְוֻכּלָ ַבע ֵהם ׁשִ ָחד. ׁשֶ
ה.  ה ְוֵאּלֶ  סֹוד ֶאָחד ֵאּלֶ

  

א,   .220 ין ְלַתּתָ ְרּגִ ִאיּנּון ָחֵמׁש ּדַ א ָרָזא ֲחָדא. ָחֵמׁש, ּדְ ְוכֹּלָ
אֹוַרְייָתא.  ּדְ ָרָזא  ְוִאיּנּון  א,  ְלַתּתָ ַקְדָמָאה  אֹור  ּדְ א  ְרּגָ ִמּדַ

ִסְטִרין   ית  ׁשִ ִאיּנּון  ּדְ ית,  ִאיּנּון ׁשִ ַבע  ׁשֶ ֲחָדא.  ָרָזא  א  ְוכֹּלָ
ין. ין ְוִאּלֵ הּו ָרָזא ֲחָדא, ִאּלֵ ַבע ַקִלין. ְוֻכּלְ  ׁשֶ

ה  .221 לֹׁשָ ׁשְ ַעל  ֶאָחד  נֹוָסף  חֶֹדׁש  רֹאׁש  ּבְ
ָבָנה,  ַלּלְ ְזַמן  אֹותֹו  ּבְ ִאיר  ּמֵ ׁשֶ ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ ִביל  ׁשְ ּבִ

ָבָנה, ְוֶזהּו סֹוד מּוָסף. ֵסֶפר   ְונֹוָסף אֹור ַעל ַהּלְ ּבְ
ַמע קֹול ֶאָחד ְוִדּבּור. ָ  ּתֹוָרה ָצִריְך ְלִהׁשּ

  
א,  .221 ְמׁשָ ִגין ׁשִ ָלָתא, ּבְ רֹאׁש חֶֹדׁש ִאּתֹוָסף ַחד ַעל ּתְ ּבְ

ַעל  ְנהֹוָרא  ְוִאּתֹוַסף  ְלִסיֲהָרא,  ִזְמָנא,  ַההּוא  ּבְ ָנִהיר  ּדְ
ָרָזא ְוַהְיינּו  ע''א) ִסיֲהָרא,  י''ז  בְּ  (בראשית  מּוָסף.  ֵסֶפר  ּדְ

ַמע ַחד ָקָלא ְוִדּבּור.  ּתְ ֵעי ִלׁשְ  ּתֹוָרה, ּבָ
ַהזֶּה   .222 יֹּום  ּבַ דֹוׁש  ַהּקָ ָהָעם  ר  ְלַסּדֵ ּדּור  ַהּסִ

ר  ְלַסּדֵ ָצִריְך  ּתֹוָרה  ֶפר  ּסֵ ּלַ ׁשֶ ַהיִָּמים  ָאר  ּוִבׁשְ
ָבה, ְואֹותֹו   ְקָרא ּתֵ ּנִ א ֶאָחד ׁשֶ ִכּסֵ ּקּון ּבְ ן ּתִ ּוְלַתּקֵ

ְהיֶ יִּ ׁשֶ א  ּסֵ ְולֹא  ּכִ ֶהם,  ּבָ ַלֲעלֹות  ָרגֹות  ּדְ ׁש  ׁשֵ ּבְ ה 
ה  ְוַדְרּגָ א.  ּסֵ ַלּכִ ַמֲעלֹות  ׁש  ְוׁשֵ תּוב  ּכָ ׁשֶ יֹוֵתר, 

  

ַאר  .222 א, ּוִבׁשְ יֹוָמא ּדָ א ּבְ יׁשָ א ַקּדִ ָרא ַעּמָ ִסּדּוָרא ְלַסּדְ
סֵ  ּדְ ַחד יֹוִמין  ּבְ ּקּוָנא,  ּתִ ָנא  ּוְלַתּקְ ָרא  ְלַסּדְ ֵעי  ּבָ ּתֹוָרה  ֶפר 

ִלֱהֵוי   ּדְ יא  ְרְסּיָ ּכֻ ְוַההּוא  יָבה,  ּתֵ ִאְקֵרי  ּדְ יא  ְרְסּיָ ּכֻ
ית ׁשִ ע''ב)  ּבְ קס''ד  שלח  ע''א,  מ''ג  ע''ב,  ין,   (י''ד  ְרּגִ ּדַ

יב, ְכּתִ ּדִ יר,  ַיּתִ ְוָלא  הּו  ּבְ ָקא  ב  ְלַסּלְ הימים  (דברי 
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ּתֹוָרה   ֵסֶפר  ָעָליו  ים  ָלׂשִ ְלַמְעָלה  ַאַחת 
 ּוְלַהְראֹותֹו ַלּכֹל. 

ׁש  ט) ָאה  ְוׁשֵ ּוָ ְלׁשַ א,  ְלֵעיּלָ ַחד  א  ְוַדְרּגָ א.  ּסֵ ַלּכִ ַמֲעלֹות   
א.   ָעֵליּה ֵסֶפר ּתֹוָרה, ּוְלַאֲחָזָאה ֵליּה ְלכֹּלָ

ְצִריִכים   .223 ם ֵסֶפר ּתֹוָרה, ָאז  עֹוֶלה ְלׁשָ ׁשֶ ּכְ
ָוַפַחד,  ֵאיָמה  ּבְ ה  ְלַמּטָ ַעְצָמם  ר  ְלַסּדֵ ָהָעם  ל  ּכָ

לִ  ן  ּוְלַכּוֵ ּוְבִזיַע  ֶרֶתת  ֵעת ּבְ ּכָ ׁשֶ ִאּלּו  ּכְ ם,  ּבָ
ְוִיְהיּו   ּתֹוָרה,  ל  ְלַקּבֵ ִסיַני  ַהר  ַעל  עֹוְמִדים 
ָלָעם   ְרׁשּות  ְוֵאין  ָאְזֵניֶהם.  ים  ּוַמּטִ יִבים  ַמְקׁשִ
ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ תֹוָרה,  ִדְבֵרי  ּבְ ֲאִפּלּו  יֶהם  ּפִ ַח  ִלְפּתֹ
ֵאין לֹו  ִמי ׁשֶ ֵאיָמה, ּכְ ם ּבְ ּלָ א ּכֻ ָדָבר ַאֵחר, ֶאּלָ ּבְ

תּובפֶּ  ּכָ ְרׁשּוָה, ׁשֶ ּוְכִפְתחֹו  (נחמיה ח) ה, ַוֲהֵרי ּפֵ
ְוָאְזֵני ָכל ָהָעם ֶאל ֵסֶפר   (שם) ָעְמדּו ָכל ָהָעם.

 ַהּתֹוָרה.

  

א  .223 ל ַעּמָ ָעאן ּכָ ֵדין ּבָ ן, ּכְ ד ָסִליק ֵסֶפר ּתֹוָרה ְלַתּמָ ּכַ
ִזיַע,  ֶרֶתת ּבְ ְדִחילּו ּבְ ֵאיָמָתא ּבִ א, ּבְ ְרַמְייהּו ְלַתּתָ ָרא ּגַ ְלַסּדְ
ִסיַני   יִמין ַעל טּוָרא ּדְ א ַקּיָ ּתָ ַהׁשְ ה ּדְ ּמָ ְייהּו, ּכְ ּוְלַכְווָנא ִלּבַ

צַ  ְוֵיהֹון  אֹוַרְייָתא,  ָלא  ְוֵלית  ְלַקּבְ אּוְדַנְייהּו.  ְוִיְרכּון  ְייִתין 
אֹוַרְייָתא,  י ּדְ ִמיּלֵ ח ּפּוֵמיהֹון, ֲאִפיּלּו ּבְ א ְלִמְפּתַ ְרׁשּו ְלַעּמָ
ַמאן   ּכְ ֵאיָמָתא,  ּבְ הּו  ּלְ ּכֻ א  ֶאּלָ ַאֲחָרא,  ה  ִמּלָ ּבְ ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל 

יב, ְכּתִ ּדִ אּוְקמּוָה,  ְוָהא  ּפּוָמא  ֵליּה  ֵלית  (נחמיה   ּדְ
ְוָאְזֵני ָכל ָהָעם  (נחמיה ח) ְתחֹו ָעְמדּו ָכל ָהָעם.ּוְכפִ  ח)

 ֶאל ֵסֶפר ַהּתֹוָרה.
ֵסֶפר   .224 ּמֹוִציִאים  ׁשֶ ּכְ ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר 

ֲעֵרי ַרֲחִמים  ִחים ׁשַ ִצּבּור ִלְקרֹא בֹו, ִנְפּתָ ּתֹוָרה ּבְ
ְלַמְעָלה,   ָהַאֲהָבה  ֶאת  ּוְמעֹוְרִרים  ַמִים,  ָ ׁשּ ּבַ

ְך. ְוָצִריְך   ָאָדם לֹוַמר ּכָ
  

ִצּבּוָרא,  .224 ד ַמְפִקין ֵסֶפר ּתֹוָרה ּבְ ְמעֹון, ּכַ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ַרֲחִמין, ּוְמעֹוְרִרין   ַמָייא ּדְ ְרֵעי ׁשְ ָחן ּתַ ּתְ יּה, ִמְתּפַ ְלִמְקֵרא ּבֵ
א, ְוִאְבֵעי ֵליּה ְלַבר ָנׁש ְלֵמיַמר ָהִכי.  ֶאת ָהַאֲהָבה ְלֵעיּלָ

רּוְך  .225 ּבָ ָהעֹוָלם,  ִרּבֹון  ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ רּוְך  ּבָ
ָרֵאל  ָך ִיׂשְ ְתְרָך ּוְמקֹוְמָך, ִיְהיֶה ְרצֹוְנָך ִעם ַעּמְ ּכִ
ֵבית   ּבְ ָך  ְלַעּמְ ַהְרֵאה  ְיִמיְנָך  ּוְפדּות  ְלעֹוָלם, 
ל  ּוְלַקּבֵ אֹוְרָך  ִמּטּוב  ָלנּו  יַע  ּוְלַהּגִ ָך,  ׁשְ ִמְקּדָ

ַרֲחִמים.   ּבְ ִפּלֹוֵתינּו  ָפֶניָך, ּתְ ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 
ין   ּבֵ ִנְפָקד  ְוִלְהיֹוִתי  טֹוב,  ּבְ ים  ַחיִּ ָלנּו  ֲאִריְך  ּתַ ׁשֶ
ל   ּכָ ְוֶאת  ֹמר אֹוִתי,  ְוִלׁשְ ָעַלי  ְלַרֵחם  יִקים  ּדִ ַהּצַ
ה הּוא ַהזָּן ֶאת   ָרֵאל. ַאּתָ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ל ּכָ י ְוׁשֶ ּלִ ׁשֶ

ָלכִ  ֹוֵלט ַעל ַהּמְ ה הּוא ַהׁשּ ים ּוְמַפְרֵנס ַהּכֹל, ַאּתָ
ַהּכֹל,  ַעל  ֹוֵלט  ַהׁשּ הּוא  ה  ַאּתָ ַהּכֹל.  ֶאת 
דֹוׁש   ַהּקָ ל  ׁשֶ ַעְבּדֹו  ֲאִני  ִהיא.  ָך  ּלְ ׁשֶ ְלכּות  ְוַהּמַ
בֹוד   ּכְ ְפֵני  ּוִמּלִ ְלָפָניו  ֲחֶוה  ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ
ָכל ְזַמן ּוְזַמן. לֹא ַעל ִאיׁש ֲאִני ּבֹוֵטַח   ּתֹוָרֵתנּו ּבְ

אלֵֹהי    ְולֹא ַעל א ּבֵ ֵני ֱאלִֹהים ֲאִני סֹוֵמְך, ֶאּלָ ּבְ
ֱאֶמת   ְותֹוָרתֹו  ֱאֶמת  ֱאלֵֹהי  הּוא  ׁשֶ ַמִים,  ָ ַהׁשּ
ה ַלֲעׂשֹות טֹובֹות ֶוֱאֶמת.   ּוְנִביָאיו ֱאֶמת, ּוַמְרּבֶ
ֲאִני   ד  ְכּבָ ְוַהּנִ דֹוׁש  ַהּקָ מֹו  ְוִלׁשְ ּבֹוֵטַח,  ֲאִני  ּבֹו 

ָרצֹון   ְיִהי  חֹות.  ּבָ ׁשְ ּתִ ח אֹוֵמר  ְפּתַ ּתִ ׁשֶ ָפֶניָך,  ִמּלְ
ים  עֹוׂשִ ִנים ְזָכִרים ׁשֶ ּבָ ן ִלי  תֹוָרְתָך, ְוִתּתֵ י ּבְ ִלּבִ
ָך   ל ַעּמְ ּכָ ְוֵלב  י  ִלּבִ ֲאלֹות  ִלים ִמׁשְ ְוַתׁשְ ְרצֹוְנָך, 

לֹום, ָאֵמן. ים ּוְלׁשָ ָרֵאל ְלטֹוב ּוְלַחיִּ  ִיׂשְ

  

ִריְך כִּ  .225 ָמאֵרי ָעְלָמא, ּבְ ֵמיּה ּדְ ִריָך ׁשְ ְתָרְך ְוַאְתָרְך,  ּבְ
ָרֵאל ְלָעַלם, ּופּוְרַקן ְיִמיָנְך, ַאְחֵזי   ְך ִיׂשְ ְיֵהא ְרעּוָתְך ִעם ַעּמָ
ְנהֹוָרְך,   ִמּטֹוב  ָלָנא  ּוְלַאְמטֹוֵיי  ָך,  ׁשְ ִמְקּדָ ֵבית  ּבְ ָך  ְלַעּמְ
תֹוִריְך  ּדְ ַרֲעָוא ֳקָדָמְך,  ְיֵהא  ַרֲחִמין.  ּבְ ָלא ְצלֹוָתָנא  ּוְלַקּבְ

ים בְּ  א, ְלִמְרַחם  ָלן ַחּיִ יַקּיָ גֹו ַצּדִ ִקיָדא ּבְ ִטיבּו, ְוֶלֱהֵוי ֲאָנא ּפְ
ָרֵאל. ַאּתְ   ָך ִיׂשְ יִלי, ְוִדי ְלַעּמָ ל ּדִ ָעַלי, ּוְלִמְנַטר ָיִתי, ְוַית ּכָ
א,   יט ַעל ּכֹּלָ ּלִ א, ַאּתְ הּוא ׁשַ א, ּוְמַפְרֵנס ְלכֹּלָ הּוא ָזן ְלכֹּלָ

יט ַעל ַמְלַכיָּ  ּלִ ׁשַ יָלְך הּוא. ֲאָנא  ַאּתְ הּוא ּדְ א, ּוַמְלכּוָתא ּדִ
י   ּמֵ ּוִמּקַ יּה,  ַקּמֵ ָסִגיְדָנא  ּדְ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ א  ַעְבּדָ
ן. ָלא ַעל ֱאיַנׁש ָרִחיְצָנא,  ן ְוִעיּדָ יָקר אֹוַרְייֵתיּה, ְבָכל ִעיּדָ ּדִ
א,  ַמּיָ ׁשְ ּדִ ֱאָלָהא  ּבֶ א  ֶאּלָ ָסִמיְכָנא,  ֱאָלִהין  ר  ּבַ ַעל  ְוָלא 

הּוא ֱאָלָהא ְקׁשֹוט, ְואֹוַרְייֵתיּה ְקׁשֹוט, ּוְנִביאֹוִהי ְקׁשֹוט,  ּדְ 
ֵמיּה   יּה ֲאָנא ָרִחיץ, ְוִלׁשְ ד ַטְבָוון ּוְקׁשֹוט. ּבֵ י ְלֶמְעּבַ ּוַמְסּגֵ
ָחן. ְיֵהא ַרֲעָוא ֳקָדָמְך,  ּבְ יָרא ֲאָנא ֵאיַמר ּתּוׁשְ א ַיּקִ יׁשָ ַקּדִ

אֹוַרְייָתךְ  אי ּבְ ח ִלּבָ ִתְפּתַ ַעְבִדין   ּדְ ְכִרין ּדְ ִנין ּדִ ְוֵתיַהב ִלי ּבְ
ְך  ַעּמָ ָכל  ּדְ א  ְוִלּבָ אי,  ִלּבָ ּדְ ֲאִלין  ִמׁשְ ִלים  ְוַתׁשְ ְרעּוָתְך. 

ָלם ָאֵמן. ין ְוִלׁשְ ָרֵאל ְלָטב ּוְלַחּיִ  ִיׂשְ
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ֶאָחד   .226 ַרק  ּתֹוָרה,  ֵסֶפר  ּבְ ִלְקרֹא  ְוָאסּור 
ְוׁשֹוְתִקי יִבים  ַמְקׁשִ ם  ְוֻכּלָ ֵדי ְלַבּדֹו,  ּכְ ם, 

אֹוָתּה  לּו  ִקּבְ ִאּלּו  ּכְ יו  ִמּפִ ָבִרים  ַהּדְ ְמעּו  ׁשְ יִּ ׁשֶ
ּקֹוֵרא ַבּתֹוָרה,  ׁשֶ ָעה ֵמַהר ִסיַני. ּוִמי  אֹוָתּה ׁשָ ּבְ
ַמע  ָ ִיׁשּ ּלֹא  ׁשֶ ְוׁשֹוֵתק,  ָעָליו  ְהיֶה ֶאָחד עֹוֵמד  יִּ ׁשֶ

ֵני ִדּבּוִרים. ְלׁשֹון   - ּבּור ֶאָחד ְלַבּדֹו ְולֹא ׁשְ ַרק ּדִ
ֵני ִדּבּוִרים. ְוִאם   קֶֹדׁש ַאַחת, ְוֶאָחד הּוא, ְולֹא ׁשְ
ל סֹוד  רֹון ׁשֶ ֶפר ּתֹוָרה, ֶזהּו ִחּסָ ּסֵ ַנִים ּבַ ִנְמָצִאים ׁשְ
ֶפר  ּסֵ ּבַ ִנְמָצא  ַהּתֹוָרה  בֹוד  ּכְ ְוֶחְסרֹון  ָהֱאמּוָנה, 
ם ֶאָחד, ְוסֹוד ֶזה   ּתֹוָרה. ְוָצִריְך קֹול ֶאָחד, ְמַתְרּגֵ

ה וּ   -  . (סֹוד ָהעֹוָלם ְוסֹוד ָהעֹוָלם ַהָּבא) ֹמַח.ְקִלּפָ

  

ַחד   .226 ר  ּבַ אֹוַרְייָתא,  ּדְ ִסְפָרא  ּבְ ְלִמְקֵרי  ְוָאִסיר 
ין   ִמּלִ ְמעּון  ִיׁשְ ּדְ ִגין  ּבְ ְתִקין,  ְוׁשַ ַצְייִתין  א  ְוכֹּלָ ְלחֹודֹוי,  ּבִ

ִסי ֲעָתא ִמּטּוָרא ּדְ ילּו ָלּה ַהִהיא ׁשַ ִאיּלּו ַקּבִ ַני.  ִמּפּוֵמיּה, ּכְ
ִתיק.   ְוׁשָ ָעֵליּה,  אֹוַרְייָתא, ֶלהֵוי ַחד ָקִאים  ּבְ ָקֵרי  ּדְ ּוַמאן 
ּבּוִרין,  ֵרין ּדִ ְלחֹודֹוי, ָלא ּתְ ּבּור ַחד ּבִ ר ּדִ ָמע ּבַ ּתַ ָלא ִיׁשְ ּדְ
ֵרין  ּתְ ְוִאי  ּבּוִרין,  ּדִ ֵרין  ּתְ ְלׁשֹון קֶֹדׁש ַחד, ְוַחד הּוא, ְוָלא 

ּתֹוָרה ֵסֶפר  ּבְ ִחין  ּכְ ּתַ ְמֵהיְמנּוָתא  ִמׁשְ ּדִ ָרָזא  ּדְ ִריעּוָתא  ּגְ  ,
ֵסֶפר  ּבְ ַכח  ּתְ ִאׁשְ אֹוַרְייָתא  ּדְ ְיָקָרא  ּדִ ּוְגִריעּוָתא  ִאיהּו 
ְקִליָפה  א  ּדָ ְוָרָזא  ַחד.  ְמַתְרֵגם  ָקָלא.  ַחד  ּוָבֵעי  ּתֹוָרה, 

 . (רזא דעלמא דא ורזא דעלמא דאתי) ּומֹוָחא.
קֹוֵרא,  .227 ְוֶאָחד  ׁשֹוְתִקים  ם  ּלָ   ּכֻ

תּוב ּכָ כ) ׁשֶ ל   (שמות  ּכָ ֵאת  ֱאלִֹהים  ר  ַוְיַדּבֵ
ְוָכל   ְלַמְעָלה,  הּוא  ֵלאֹמר.  ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ

תּוב ּכָ ׁשֶ ה,  ְלַמּטָ יט) ָהָעם  בּו  (שמות  ְתַיּצְ ַויִּ
ֶאל  ָעָלה  ה  ּוֹמׁשֶ ְוָכתּוב  ָהָהר.  ית  ַתְחּתִ ּבְ

 ָהֱאלִֹהים.

  

יב, .227 ְכּתִ ּדִ ָקאֵרי,  ְוַחד  ְתִקין,  ׁשַ א  (שמות  ּכֹּלָ
ה ֵלאמֹר ִאיהּו  כ) ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ ר ֱאלִֹהים ֵאת ּכָ ַוְיַדּבֵ

א, ְלַתּתָ א  ַעּמָ ְוָכל  א,  ר''ו   ְלֵעיּלָ (דף 
יב, ע''ב) ְכּתִ יט) ּדִ ָהָהר.  (שמות  ית  ַתְחּתִ ּבְ בּו  ַוִיְתַיּצְ

ה ָעלָ  (שמות יט) ּוְכִתיב  ה ֶאל ָהֱאלִהים.ּומֹׁשֶ
ים ִלּבֹו ּוְרצֹונֹו   .228 ּקֹוֵרא ַבּתֹוָרה, ָיׂשִ ְואֹותֹו ׁשֶ

ִסּדּוָרם  ִליַח ִרּבֹונֹו ּבְ ָבִרים, ְוִכי הּוא ׁשְ ְלאֹוָתם ּדְ
ֲהֵרי   ִמיַע ְלָכל ָהָעם, ׁשֶ לּו ְלַהׁשְ ָבִרים ַהּלָ ל ַהּדְ ׁשֶ
מִ  ְך,  ּכָ ּום  ִמׁשּ ֶעְליֹוָנה.  ֻדְגָמה  ּכְ עֹוֵמד  י  הּוא 

ָבִרים   ּדְ אֹוָתם  ר  ְיַסּדֵ ַבּתֹוָרה,  ִלְקרֹא  עֹוֶלה  ׁשֶ
ֵביתֹו, ְוִאם לֹא, לֹא ִיְקָרא ַבּתֹוָרה.  ִראׁשֹוָנה ּבְ ּבָ
ּתֹוָרה   ִמיַע  ַיׁשְ ֶרם  ּטֶ ׁשֶ ּבּור,  ּדִ ָלנּו? ֵמאֹותֹו  ִין  ִמּנַ

תּוב? ּכָ ַמה  דֹוׁש,  ַהּקָ כח) ָלָעם  ָרָאּה   (איוב  ָאז 
ֱהִכיָנהּ  ָרּה  ַויֹּאֶמר   ַוְיַסּפְ ְך,  ּכָ ְוַאַחר  ֲחָקָרּה.  ְוַגם 

 ָלָאָדם ֵהן ִיְרַאת ה' ִהיא ָחְכָמה ְוגֹו'. 

  

ּוְרעּוֵתיּה  .228 יּה  ִלּבֵ י  ּוֵ ְיׁשַ אֹוַרְייָתא,  ּבְ ָקאֵרי  ּדְ ְוַההּוא 
ָהִני   ִסדּוָרא ּדְ ָמאֵריּה, ּבְ ִליָחא ּדְ ין, ְוִכי ִאיהּו ׁשְ ְלִאיּנּון ִמּלִ

ַמע ְלִמׁשְ ין,  דּוְגָמא   ִמּלִ ּכְ ָקִאים  ִאיהּו  ָהא  ּדְ א,  ַעּמָ ְלָכל 
אֹוַרְייָתא, ְיַסֵדר   ָסִליק ְלִמְקֵרי ּבְ ְך, ַמאן ּדְ ִגין ּכַ ָאה. ּבְ ִעּלָ
ִיְקֵרי  ָלא  ָלאו,  ְוִאי  ֵביֵתיּה,  ּבְ ַקְדִמיָתא  ּבְ ין  ִמּלִ ִאיּנּון 

ַמע אֹוַריְ  ּבּור, ַעד ָלא ָיׁשְ אֹוַרְייָתא, ְמָנָלן ֵמַההּוא ּדִ יָתא ּבְ
ִתיב, ּכְ א ַמה  יׁשָ ַקּדִ א  ָרּה  (איוב כח) ְלַעּמָ ַוְיַסּפְ ָרָאה  ָאז 

ְיָי'  ִיְרַאת  ֵהן  ַוּיֹאֶמר ָלָאָדם  ּוְלָבַתר,  ֲחָקָרּה,  ְוַגם  הִכיָנּה 
 ִהיא ָחְכָמה ְוגֹו'. 

ּקֹוֵרא ַבּתֹוָרה ְלַהְפִסיק  .229 ָאסּור לֹו ְלִמי ׁשֶ
ָבר אֶ  ה אֹו ֲאִפּלּו ּדָ ָרׁשָ ּפָ ָמקֹום ּבַ א ַרק ּבְ ָחד, ֶאּלָ

דֹוׁש   ַהּקָ ָלָעם  ה  ָרׁשָ ַהּפָ ֶאת  ה  ֹמׁשֶ ִהְפִסיק    - ׁשֶ
זֹו   ת  ּבָ ׁשַ ת  ָרׁשַ ּפָ ְבֵרי  ּדִ ַיְפִסיק  ְולֹא  ַיְפִסיק, 

ת ַאֶחֶרת.  ּבָ ת ׁשַ ָפָרׁשַ  ּבְ

  

ְלִמְפַסק   .229 אֹוַרְייָתא  ּבְ ָקאֵרי  ּדְ ְלַמאן  ֵליּה  ָאִסיר 
א, אֹו ֲאִפיּלּו ִמ  ּתָ ְרׁשְ ה  ּפַ ָפַסק מֹׁשֶ ֲאָתר ּדְ א ּבַ ה ֲחָדא, ֶאּלָ ּלָ

ין  ִמּלִ ַיְפִסיק  ְוָלא  ַיְפִסיק.  א,  יׁשָ ַקּדִ א  ְלַעּמָ א  ּתָ ְרׁשְ ּפַ
ָתא ַאֲחָרא. ּבְ ׁשַ א ּדְ ּתָ ַפְרׁשְ א, ּבְ ָתא ּדָ ּבְ ׁשַ א ּדְ ּתָ ַפְרׁשְ  ּדְ

יֹּות,   .230 ָפָרׁשִ ִהְפִסיקּו  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ַהזֶּה,  ַהּסֹוד 
וְ  ַאַחת  ל  ִלְפֵני ּכָ ְועֹוֶמֶדת  ֶרת  ִמְתַעּטֶ ַאַחת 

ְלַהְפִסיק   ִלימּו  ִהׁשְ ׁשֶ יָון  ּכֵ הּוא.  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
  

ל ַחד ְוַחד   .230 ָיין, ּכָ ְרׁשִ ִאיְפִסיקּו ּפַ ֲעָתא ּדְ ׁשַ א, ּבְ ָרָזא ּדָ
יָון  ּכֵ הּוא.  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ י  ַקּמֵ יָמא  ְוַקּיְ ָרא  ִאְתַעּטְ
רּו  ִאְתַעּטָ א,  ּתָ ׁשַ ָכל  ּדְ ָיין  ְרׁשִ ּפַ ָהִני  ְלִמְפַסק  ִלימּו  ַאׁשְ ּדְ
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רּו  ִהְתַעּטְ לּו,  ַהּלָ יֹּות  ָרׁשִ ַהּפָ ֶאת  ָנה  ָ ַהׁשּ ְלָכל 
ת  ּבָ ַ רּוְך הּוא ְואֹוְמרֹות: ֲאִני ִמׁשּ דֹוׁש ּבָ ִלְפֵני ַהּקָ

לֹוִני ְּפלֹוִני) ּפְ וַ (ִמִּצּבּור  ת ,  ּבָ ַ ִמׁשּ ֲאִני 
לֹוִני  . (ִמִּצּבּור ְּפלֹוִני) ּפְ

ֲאָנא   ְוַאְמֵרי  הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ יּה  ת  ַקּמֵ ּבָ ַ ִמׁשּ
לֹוִני, פלוני) ּפְ מצבורא  ת   (ס''א  ּבָ ַ ִמׁשּ ַוֲאָנא 
לֹוִני.  (מצבורא פלוני)  ּפְ

ְמֻמּנֶה   .231 ְליּוִפיֵא''ל  קֹוֵרא  ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ
ְקדֹוׁשֹות  בֹות  ֶמְרּכָ לֹׁש  ְוׁשָ ים  ִ ְוַלֲחִמׁשּ דֹול,  ַהּגָ
ל ּתֹוָרה, ְוָכל  ּה ׁשֶ ּמּוׁשָ ִהְתַמּנּו ְלׁשִ ַחת ָידֹו ׁשֶ ּתַ ׁשֶ
ָבה ַהזֹּו  ְרּכָ ָבה ִמּנָה אֹוָתּה ֶאת ַהּמֶ ָבה ּוֶמְרּכָ ֶמְרּכָ

לוֹ  ה ּפְ ָרׁשָ ָבה  ַעל ּפָ לֹוִנית, ּוֶמְרּכָ ת ּפְ ּבָ ׁשַ ּבְ ִנית ׁשֶ
לֹוִנית.   ת ּפְ ּבָ ל ׁשַ לֹוִנית ׁשֶ ה ּפְ ָרׁשָ לֹוִנית ַעל ּפָ ּפְ
ל  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ֶאת  ת  ׁשֶ ּמֶ ְמׁשַ ְוַאַחת  ַאַחת  ְוָכל 
ה   ֵאּלֶ ְלָעֵרב  ָלנּו  ְוָאסּור  ּה,  ּלָ ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ אֹוָתּה 

ְלמֶ  ָבה  ֶמְרּכָ ְלַהְכִניס  ְולֹא  ה,  ֵאּלֶ ֶבת  ּבְ ְרּכֶ
ֵתָבה  ּבְ ַוֲאִפּלּו  ִניָמה,  ְמלֹא  ּכִ ֲאִפּלּו  ּה  ֲחֶבְרּתָ
ַאַחת   ל  ּכָ א  ֶאּלָ ַאַחת.  אֹות  ּבְ ֲאִפּלּו  אֹו  ַאַחת 
רּוְך הּוא, ּוְכמֹו  דֹוׁש ּבָ ַסק ָלֶהן ַהּקָ ּפָ ִפי ׁשֶ ְוַאַחת ּכְ
ל ַאַחת ְוַאַחת   יֹּות, ּכָ ָרׁשִ אֹוָתן ּפָ ּנָה אֹוָתן ּבְ ּמִ ׁשֶ

מַ  ּה.ַעל ִמׁשְ  ְרּתָ

  

ְמָמָנא,  .231 ַרב  ְליּוִפיֵא''ל  ְקָרא  ֲעָתא,  ׁשַ ַהִהיא  ּבְ
ִאְתָמנּון  ְתחֹות ְיֵדיּה, ּדְ ין ּדִ יׁשִ ין ּוְתַלת ְרִתיִכין ַקּדִ ּוְלַחְמׁשִ
ֵליּה,   ָמִני  ּוְרִתיָכא  ְרִתיָכא  ְוָכל  אֹוַרְייָתא,  ּדְ א  מּוׁשָ ׁשִ ּבְ

ַלנְ  ּפְ א  ּתָ ְרׁשְ ּפַ ַעל  ְרִתיָכא  לֹוִני. ְלַהאי  ּפְ ת  ּבָ ְבׁשַ ּדִ ָיא, 
לֹוִני. ְוָכל   ּפְ ת  ּבָ ׁשַ ּדְ ַלְנָיא,  ּפְ א  ּתָ ְרׁשְ ּפַ לֹוִני, ַעל  ּפְ ּוְרִתיָכא 
יֵליּה.   ּדִ ת  ּבָ ׁשַ ַההּוא  ּדְ ְלאֹוַרְייָתא,  א  ׁשָ ּמְ ְמׁשַ ְוַחד,  ַחד 
ְרִתיָכא   ְלַאֲעָלא  ְוָלא  ין,  ִאּלֵ ּבְ ין  ִאּלֵ ְלָעְרָבא  ָלן  ְוָאִסיר 

יָכא ְרּתִ ַחד    ּבִ ּבְ ַוֲאִפיּלּו  ִניָמא.  ְמלֹא  ּכִ ֲאִפיּלּו  ַחְבֵריּה,  ּדְ
ה   ּמָ ּכְ ְוַחד,  ַחד  ל  ּכָ א  ֶאּלָ ַחד,  ָאת  ּבְ ֲאִפיּלּו  אֹו  יָבה,  ּתֵ
ִאיּנּון  ּבְ ָמֵני לֹון  ּדְ ה  ּוְכּמָ ִריְך הּוא,  ּבְ א  ָפִסיק לֹון קּוְדׁשָ ּדְ

ל ַחד ְוַחד ַעל ַמְטֵריּה. ָיין, ּכָ ְרׁשְ  ּפַ

עֹולֹות ְולָ  .232 זֹו,  ה  ָרׁשָ ּפָ ֶרת  ְתַעּטֶ ּמִ ׁשֶ ּכְ ֵכן 
ְלָמה   ׁשְ ּנִ ׁשֶ ה  ָרׁשָ ַהּפָ אֹוָתּה  ל  ׁשֶ ים  ּלִ ַהּמִ אֹוָתן 
זֹו  אֹוָתם,  לֹוַקַחת  ָבה  ֶמְרּכָ ְואֹוָתּה  ּבּור,  ּצִ ּבַ
ה, ּוַמֲעָלה אֹוָתם ִלְפֵני  ָרׁשָ ֻמּנָה ַעל אֹוָתּה ּפָ ּמְ ׁשֶ

ְואֹוָתם   הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ׁש  ַהּקָ ַמּמָ ים  ִמּלִ
לֹוִנית   ּפְ ה  ָרׁשָ ּפָ ֲאִני  ְואֹוְמרֹות:  ְלָפָניו  עֹוְמדֹות 

ְך ְוָכְך. לֹוִני ּכָ ִלימּוִני ִצּבּור ּפְ ִהׁשְ  ׁשֶ

  

א, ַסְלָקן ִאיּנּון  .232 א ּדָ ּתָ ְרׁשְ ּפַ ָרא  ד ִמְתַעּטְ א, ּכַ ְוַעל ּדָ
ִצּבּוָר  ּבְ ִלים  ּתְ ִאׁשְ ּדְ א,  ּתָ ְרׁשְ ּפַ ַהִהיא  ין ּדְ ְוָנִטיל לֹון  ִמּלִ א, 

א, ְוָסִליק לֹון ַקֵמי   ּתָ ְרׁשְ ַהִהיא ּפַ ְמָמָנא ּבְ ַההּוא ְרִתיָכא, ּדִ
יּה   ַקּמֵ ַקְייִמין  ׁש,  ַמּמָ ין  ִמּלִ ין  ְוִאּלֵ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ
ִצּבּוָרא  ִלי  ִלימּו  ַאׁשְ ּדְ ַלְנָיא,  ּפְ א  ּתָ ְרׁשְ ּפַ ֲאָנא  ְוָאְמִרין, 

לֹוִני, ָהִכי ְוָהכִ   י. ּפְ
ַמֲעִלים ֶאת   .233 ָלּה,  ָראּוי  ּכָ ָמה  ּלְ ּתַ ִהׁשְ ִאם 

דֹוׁש,   ַהּקָ א  ּסֵ ַהּכִ ַעל  רֹות  ּוִמְתַעּטְ ים,  ִמּלִ אֹוָתן 
ָבה   ֶמְרּכָ ל  ּכָ ְלָפָניו,  ת  ׁשֶ ּמֶ ְמׁשַ ָבה  ֶמְרּכָ ְואֹוָתּה 
ן   ת, ְוֻכּלָ ּבָ ת ְוׁשַ ּבָ ל ׁשַ ל ּכָ ה ׁשֶ ָרׁשָ ָבה, ַהּפָ ּוֶמְרּכָ

בְּ  רֹות  ִהיא ִמְתַעּטְ ּוָבֶהן  דֹוׁש,  ַהּקָ א  ּסֵ ַהּכִ תֹוְך 
ה   עֹוָלה ְלִהְתַיֵחד ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה, ְוַהּכֹל ַנֲעׂשֶ
ִמי  ֶחְלקֹו  ֵרי  ַאׁשְ ְך,  ּכָ ּום  ִמׁשּ ֶאָחד.  ָלל  ּכְ
מֹו  ָראּוי ּכְ ת ּכָ ּבָ ת ְוׁשַ ּבָ ל ׁשַ ת ּכָ ָרׁשַ ִלים ּפָ ׁשְ ּמַ ׁשֶ

קּו אֹוָתּה ְלַמְעָלה.  ּסְ ּפִ  ׁשֶ

  

ין,   ִאי .233 ִמּלִ ִאיּנּון  ִקין  ַסּלְ ֵליּה,  ֲחֵזי  ְדָקא  ּכַ ִלים  ּתְ ִאׁשְ
א   ׁשָ ּמְ א, ְוַההּוא ְרִתיָכא ְמׁשַ יׁשָ ָרן ַעל ּכּוְרְסָייא ַקּדִ ּוִמְתַעּטְ
ָתא   ּבְ ׁשַ ָכל  ּדְ א  ּתָ ְרׁשְ ּפַ ּוְרִתיָכא,  ְרִתיָכא  ל  ּכָ יּה,  ַקּמֵ

ּכּוְרְס  גֹו  ּבְ ָרן  ִמְתַעּטְ הּו  ְוֻכּלְ ָתא,  ּבְ ּוְבהּו  ְוׁשַ א,  יׁשָ ַקּדִ יא  ּיָ
א   א, ְוִאְתָעִביד ּכֹּלָ א ְלֵעיּלָ ָקא ְלִאְתַיֲחָדא ְלֵעיּלָ ִאיִהי ַסּלְ
ִלים  ַאׁשְ ּדְ ַמאן  חּוָלֵקיּה  ָאה  ַזּכָ ְך,  ּכַ ִגין  ּבְ ֲחָדא.  ָלָלא  ּכְ
ָמה  ּכְ ָיאּות,  ְדָקא  ּכַ ָתא,  ּבְ ְוׁשַ ָתא  ּבְ ׁשַ ָכל  ּדְ א  ּתָ ְרׁשְ ּפַ

ַאְפִסיקּו ְלֵעילָּ   א. ּדְ
ת;   .234 ּבָ ׁשַ ּבְ ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ּבְ קֹוְרִאים  ֲעַמִים  ּפַ

ֶעֶרב,   ְלֵעת  לּוי  ּתָ ין  ַהּדִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ְנָחה,  ּמִ ּבַ
ּתֹוָרה   ֲהֵרי  ׁשֶ ָיִמין,  ּבְ ֹמאל  ׂשְ ְלַהְכִליל  ְצִריִכים 

  
ְנָחה,  .234 ּמִ ּבַ ָתא,  ּבְ ׁשַ ּבְ ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ּבְ ָקֵריָנן  ִזְמֵני,  ֵרי  ּתְ

ְלַאְכְלָלא   ְצִריִכין  ֶעֶרב.  ְלִעיַדן  ְלָיא,  ּתַ ִדיָנא  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ
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תּוב ּכָ ׁשֶ ְצָדִדים,  ֵני  ְ ִמׁשּ ָנה  (דברים   ִנּתְ
ת ָלמֹו, ִמיָּמִ  לג) ּום  ִמיִמינֹו ֵאׁש ּדָ ֹמאל. ִמׁשּ ין ּוׂשְ

ָרה ְפסּוִקים  ֲעׂשָ י ּבַ ִמְנָחה ּדַ ְך ְלֵסֶפר ַהּתֹוָרה ּבְ ּכָ
ֲהֵרי   ׁשֶ ה,  ָרׁשָ ַהּפָ ֵלמּות  ׁשְ לֹא  ֲאָבל  יֹוֵתר,  אֹו 
ְוַהיִָּמין  ָיִמין,  ּבְ א  ֶאּלָ ֵאיָנּה  ה  ָרׁשָ ַהּפָ ֵלמּות  ׁשְ

ְרׁשּוָה. ְנָחה, ַוֲהֵרי ּפֵ ַעת ַהּמִ לּוי ַעד ׁשְ  ּתָ

ִרין ִמּתְ אֹוַרְייָתא  ָהא  ּדְ יִמיָנא,  ּבִ ָמאָלא  (פ''ד  ׂשְ
יב, ע''א) ְכּתִ ּדִ ִאְתְייִהיַבת,  לג) ִסְטִרין  ינֹו ִמיִמ  (דברים 

ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ְך  ּכָ ִגין  ּבְ ָמאָלא.  ּוׂשְ ְיִמיָנא  ָלמֹו,  ת  ּדָ ֵאׁש 
ִלימּו   יר, ֲאָבל ָלא ׁשְ סּוִקין, אֹו ַיּתִ ָרה ּפְ ֲעׂשָ י ּבַ ְנָחה ּדַ ּמִ ּבַ
א   ֶאּלָ ֱהֵוי,  ָלא  א  ּתָ ַפְרׁשְ ּדְ ִלימּו  ׁשְ ָהא  ּדְ א,  ּתָ ַפְרׁשְ ּדְ

ֲעתָ  ׁשַ ַעד  ְלָייא  ּתַ ִויִמיָנא  יִמיָנא,  ְוָהא  ּבִ ִמְנָחה,  ּדְ א 
 אּוְקמּוָה. 

ּום  .235 ִמׁשּ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ י  ּוַבֲחִמיׁשִ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִני  ֵ ׁשּ ּבַ
ַלל ַהּתֹוָרה.  ֵהם ּכְ ה, ׁשֶ ָרגֹות ְלַמּטָ יֹּוְרדֹות ַהּדְ ׁשֶ

ה   ְלַמּטָ ְרׁשּו  ִהְתּפָ ְנִביִאים  ֲהֵרי  ּתֹאַמר,   - ְוִאם 
ם   ּלָ ּכֻ ה,  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ה  אי. ֲאָבל ֵאּלֶ ַוּדַ ְך ֶזה  ּכָ א  ֶאּלָ

ַהּתֹוָרה ל  ׁשֶ ָלל  ל ּכְ ּכָ ּכֹוֵלל  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְוָכל   ,
 ֶאָחד ְוֶאָחד. 

  

ָקא   .235 ּדְ ִגין  ּבְ ָתא,  ּבְ ׁשַ ּבְ י  ּוַבֲחִמיׁשִ ָתא,  ּבְ ׁשַ ּבְ ִני  ֵ ׁשּ ּבַ
יָמא,  אֹוַרְייָתא. ְוִאי ּתֵ ָלָלא ּדְ ִאיּנּון ּכְ א, ּדְ ין ְלַתּתָ ְרּגִ ין ּדַ ַנְחּתִ

א ָהכִ  א. ֶאּלָ ן ְלַתּתָ ְרׁשָ אי, ֲאָבל ָהא ְנִביִאין ִמְתּפָ י הּוא ַוּדַ
ְוַחד   ַחד  ְוָכל  אֹוַרְייָתא,  ּדְ ָלָלא  ּכְ הּו  ּלְ ּכֻ א,  ְלַתּתָ ּדִ ָהֵני 

ִליל ְלָכל ַחד ְוַחד.   ּכָ
ָבר   .236 לּו   -ְוסֹוד ַהּדָ ָרגֹות ָהֶעְליֹונֹות ַהּלָ ַהּדְ

יֹוְצאֹות  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ַאַחת,  ה  ָרׁשָ ּפָ ִנְקָראֹות  ֵהן 
ְך   ּום ּכָ אָחד, ּוִמׁשּ ּנֱֶאָחזֹות ּכְ ָרגֹות ׁשֶ ע ּדְ ׁשַ ֵמֶהן ּתֵ
ת,   ּבָ ׁשַ ּבְ ִמְנָחה  ּבְ ה  לֹׁשָ ׁשְ ים;  ֲאָנׁשִ ָעה  ׁשְ ּתִ

ִני,   ׁשֵ יֹום  ּבְ ה  לֹׁשָ י. ֲהֵרי  ּוׁשְ ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ ה  לֹׁשָ ּוׁשְ
ָעה. ׁשְ  ּתִ

  

ִאְקרּון  .236 ִאיּנּון  ִאין,  ִעּלָ ין  ְרּגִ ּדַ ין  ִאּלֵ ה,  ִמּלָ ּדְ ְוָרָזא 
ין,   ְרּגִ ּדַ ע  ׁשַ ּתְ ְייהּו  ִמּנַ ָנְפִקין  ּוְלָבַתר  ֲחָדא,  א  ּתָ ְרׁשְ ּפַ

ּתְ  ּגּוְבִרין,  ָעה  ׁשְ ּתִ ְך  ּכַ ּוְבִגין  ֲחָדא,  ּכַ ִאְתַאֲחָדן  ַלת  ּדְ
יֹוָמא  ּבְ ּוְתַלת  ְנָייָנא,  ּתִ יֹוָמא  ּבְ ּוְתַלת  ְנָחה,  ּמִ ּבַ ָתא  ּבְ ׁשַ ּבְ

ָעה.  ׁשְ ָאה, ָהא ּתִ  ֲחִמׁשָ
ִמְנָחה  .237 ּבְ ָסָבא,  יֵיָבא  ַרב  ל  ׁשֶ ֶפר  ּוַבּסֵ

ה   ֻקּדָ ְוַהּנְ ֹמאל,  ׂשְ ל  ׁשֶ ִהְתעֹוְררּות  ֲהֵרי  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ
ֹמא  ְ ַהׂשּ ַצד  אֹותֹו  ּבְ ְחּתֹוָנה  סֹוד  ַהּתַ ֶלת  ְמַקּבֶ ל 

ֹמאל,  ד ׂשְ ָעה נֹוַסַעת ִמּצַ אֹוָתּה ׁשָ ַהּתֹוָרה. ָאז ּבְ
ּה ָאנּו קֹוְרִאים. ּלָ ֶ  ּוִמׁשּ

  

ָתא, ָהא  .237 ּבְ ׁשַ ּבְ ְנָחה  ּמִ ּבַ ֵייָבא ָסָבא,  ַרב  ּדְ ּוְבִסְפָרא 
ָמאָלא, ׂשְ ּדִ ָרָזא  ע''א) ִאְתַער  ָאה,   (כ''ד  ּתָ ּתַ ּוְנקּוָדה 

ִסְטָרא ַההּוא  אֹוַרְייָתא,   ּבְ ּדְ ָרָזא  ָלא  ְמַקּבְ ָמאָלא,  ׂשְ ּדִ
ָמאָלא,  ׂשְ ּדִ ְטָרא  ִמּסִ ַנְטָלא  ֲעָתא,  ׁשַ ַהִהיא  ּבְ ֵדין  ּכְ

יֵליּה ָקֵריָנן.  ּוִמּדִ
ל   .238 ׁשֶ ּסֹוד  ּבַ עֹוֶמֶדת  ִהיא  ֲהֵרי  ׁשֶ
ע ׁשַ ה (ְסִפירֹות) ּתֵ ָ ׁשּ ׁשִ ְוֵהם  ָעה,  ׁשְ ּתִ ְוקֹוְרִאים   ,

ה   לֹׁשָ ּוׁשְ חֹל  ל  ִמְתעֹוֵרר ׁשֶ ֹמאל  ְ ַהׂשּ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ
ְוִהיא   ֶאָחד.  ּכְ ַהּכֹל  ּוְלַהְכִליל  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ
ת   לֹׁשֶ מֹו ׁשְ ה ְצָדִדים, ּכְ לֹׁשָ ׁשְ ֶהם ּבִ ֶרת ּבָ ִמְתַעּטֶ
ת  ָרׁשַ ּפָ ל  ׁשֶ ָלל  ּכְ ֵהם  ׁשֶ ָהֶעְליֹוִנים  ָדִדים  ַהּצְ
ִלְכבֹוד   זֹּוכה  ׁשֶ ִמי  ל  ׁשֶ ֶחְלקֹו  ֵרי  ַאׁשְ ת.  ּבָ ַ ַהׁשּ
ַהזֶּה   עֹוָלם  ּבָ ָהעֹוָלמֹות,  ֵני  ׁשְ ּבִ ָריו  ַאׁשְ ת.  ּבָ ַ ַהׁשּ

א.  ּוָבעֹוָלם ַהּבָ

  

ָרָזא .238 ּבְ יָמא  ַקּיְ ִאיִהי  ָהא  ר''ז   ּדְ (דף 
ע, ע''א) ֵתׁשַ ספיראן) ּדְ ית   (נ''א  ׁשִ ְוִאיּנּון  ע,  ׁשַ ּתֵ ְוָקֵריָנן 

בְּ  ׁשַ ּבְ ָמאָלא  ׂשְ ַער  ִאּתְ ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ּוְתַלת  חֹול,  ָתא,  ּדְ
ְתַלת   הּו, ּבִ ָרא ּבְ ֲחָדא. ְוִאיִהי ִמְתַעּטְ א ּכַ ְלָלא ּכֹּלָ ּוְלִאְתּכַ
ָלָלא   ּכְ ִאיּנּון  ּדְ ִאין,  ִעּלָ ִסְטִרין  ְתַלת  ּדִ ַגְווָנא  ּכְ ִסְטִרין, 
ִליָקָרא  ָזֵכי  ּדְ ַמאן  חּוָלֵקיּה  ָאה  ַזּכָ ָתא.  ּבְ ׁשַ ּדְ א  ּתָ ַפְרׁשְ ּדְ

בִּ  ִאיהּו  ָאה  ַזּכָ ָתא,  ּבְ ׁשַ ין, ּדְ ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ ָעְלִמין,  ְתֵרין 
ָאֵתי.   ּוְבָעְלָמא ּדְ
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תּוב .239 קֹמֹו  (שמות טז) ּכָ ַאל יֵֵצא ִאיׁש ִמּמְ
ֹקמֹו   ִנינּו, ִמּמְ קֹמֹו? ׁשָ ִביִעי. ַמה זֶּה ִמּמְ ְ יֹּום ַהׁשּ ּבַ

ָבר    - ָראּוי ָלֶלֶכת. ְוסֹוד ַהּדָ   -ֵמאֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ
תּוב ּכָ ג) ׁשֶ קֹומֹו.   (יחזקאל  ִמּמְ ה'  בֹוד  ּכְ רּוְך  ּבָ

תּוב ַהּכָ סֹוד  ְוֶזהּו  קֹום.  ַהּמָ ג) ְוֶזה  י  (שמות   ּכִ
ה עֹוֵמד ָעָליו. ָמקֹום ָידּוַע הּוא  ר ַאּתָ קֹום ֲאׁשֶ ַהּמָ
בֹוד  ּנֹוָדע ּבֹו ַהּכָ ְלַמְעָלה, ְוקֹוְרִאים לֹו ָמקֹום, ׁשֶ
ְך ַאְזָהָרה ָלָאָדם,  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ַמְעָלה.  ּלְ ׁשֶ ָהֶעְליֹון 
ַמְעָלה,   ל  ׁשֶ ה  ְקדֹוׁשָ ֲעָטָרה  ּבַ ר  ִמְתַעּטֵ ֲהֵרי  ׁשֶ

ִמּמֶ  יֵֵצא  ּלֹא  ִאםׁשֶ ׁשֶ ֶׁשל   ּנּו.  ִּדּבּור  ִמִּפיו  (ֵיֵצא 
ָידֹו   ֹחל) ּבְ ת.  ּבָ ׁשַ ל  ְמַחּלֵ הּוא  ּנּו,  ִמּמֶ   - יֵֵצא 

ַרְגלֹו   ַאְרנּו. ּבְ ּבֵ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ַמֲעׂשֶ ָלֶלֶכת ִמחּוץ   -ּבְ
ת.  ּבָ ה ֵהם ִחּלּול ׁשַ ל ֵאּלֶ ה. ּכָ ִים ַאּמָ  ְלַאְלּפַ

  

ִתיב .239 טז) ּכְ ִאיׁש  (שמות  ֵיֵצא  יֹום   ַאל  ּבַ קֹומֹו  ִמּמְ
ֲאָתר   ֵמַההּוא  קֹומֹו  ִמּמְ ֵניָנן,  ּתָ קֹומֹו.  ִמּמְ ַמהּו  ִביִעי  ְ ַהׁשּ

יב, ְכּתִ ה, ּדִ ִמּלָ ִאְתָחֵזי ִלֵמַהְך. ְוָרָזא ּדְ רּוְך  (יחזקאל ג)  ּדְ ּבָ
ָרָזא  ִאיהּו  ְוָדא  ָמקֹום,  ִאיהּו  ְוָדא  קֹומֹו.  ִמּמְ ְיָי'  בֹוד  ּכְ

יב, ְכּתִ ָעָליו. כִּ  (שמות ג) ּדִ ה עֹוֵמד  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ קֹום  ַהּמָ י 
ָמקֹום,  ֵליּה  ְוָקֵריָנן  א,  ְלֵעיּלָ ִאיהּו  ְיִדיָעא  ֲאָתר 
ְך,  ּכָ ִגין  ּוּבְ א.  ְלֵעיּלָ ּדִ ָאה  ִעּלָ ְיָקָרא  יּה  ּבֵ מֹוָדע  ּתְ ִאׁשְ ּדְ
א   יׁשָ ַקּדִ ִעְטָרא  ּבְ ָרא  ִמְתַעּטְ ָהא  ּדְ ָנׁש  ר  ְלּבַ ַאְזָהרּוָתא 

ּדְ  א,  ְלֵעיּלָ ִאיּדִ ּדְ יּה  ִמיּנֵ ִיּפֹוק  (יפוק מפומיה מילולא   ָלא 
א.   דחול) ֲעִביְדּתָ ידֹוי, ּבַ ָתא. ּבִ ּבְ ל ׁשַ ִיּפֹוק ִמֵניּה, ָקא ְמַחּלֵ

ַאְלִפין   ֵרי  ִמּתְ ְלַבר  ְלֵמַהְך  ַרְגלֹוי,  ּבְ אֹוִקיְמָנא.  ּדְ ָמה  ּכְ
ָתא ִאיהּו.  ּבְ ׁשַ ין ִחּלּוָלא ּדְ ל ִאּלֵ ין, ּכָ  ַאּמִ

יֵ .240 בֹוד  ַאל  קֹמֹו, זֶהּו ְמקֹום ּכְ ֵצא ִאיׁש ִמּמְ
ל  ּנּו ַלחּוץ הּוא ָמקֹום ׁשֶ ֲהֵרי ִמּמֶ ה ַהזֹּו, ׁשֶ ָ ֻדׁשּ ַהּקְ
בֹוד   קֹומֹו. ּכְ בֹוד ה' ִמּמְ רּוְך ּכְ ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים. ּבָ

קֹומֹו   ִמּמְ ַמְעָלה.  ּלְ ׁשֶ ה,   -ה'  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ בֹוד  ּכָ ֶזה 
בָּ  ל ֲעֶטֶרת ׁשַ ְך, ַאל יֵֵצא  ְוֶזהּו סֹוד ׁשֶ ּום ּכָ ת. ּוִמׁשּ

ּוְלעֹוְלֵמי  ְלעֹוָלם  הּוא  רּוְך  ּבָ קֹמֹו.  ִמּמְ ִאיׁש 
 עֹוָלִמים. 

  

ְיָקָרא  .240 ֲאָתר  ִאיהּו  א  ּדָ קֹומֹו,  ִמּמְ ִאיׁש  ֵיֵצא  ַאל 
ֱאלִהים ֲאֵחִרים   יּה ְלַבר, ֲאָתר ּדֶ ָהא ִמּנֵ א, ּדְ ה ּדָ ָ ְקדּוׁשּ ּדִ

בֹוד ְייָ  רּוְך ּכְ בֹוד ְיָי'ִאיהּו. ּבָ קֹומֹו. ּכְ (בראשית כ''ה   ' ִמּמְ
א ְוָדא ִאיהּו   ע''א) ְלַתּתָ בֹוד ּדִ א ּכְ קֹומֹו, ּדָ א. ִמּמְ ְלֵעיּלָ ּדִ

קֹומֹו,  ְך ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמּמְ ִגין ּכָ ָתא, ּבְ ּבְ ׁשַ ָרא ּדְ ֲעּטָ ָרָזא ּדַ
ִריְך הּוא ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלִמין.  ּבְ

תּוב, .241 לג ּכָ י.   )(שמות  ִאּתִ ָמקֹום  ִהּנֵה 
ּלֹא  ׁשֶ ְוָגנּוז  ֶזהּו ָמקֹום ָטִמיר  אי  ַוּדַ י,  ִאּתִ ָמקֹום 

י   ִאּתִ תּוב  ּכָ ׁשֶ ָמע  ׁשְ ִמּמַ ָלל.  ּכְ ָמקֹום   -נֹוָדע 
ֶעְליֹון   ָמקֹום  ְוֶזהּו  ָטִמיר,  ְועֹוֵמד  ה  ּלָ ִהְתּגַ ּלֹא  ׁשֶ
ְוָגנּוז.   ָטִמיר  ֶעְליֹון  ֵהיָכל  ְלַמְעָלה,  ְלַמְעָלה 

ְוֶזהּו ֲאבָ  ָאַמְרנּו.  ׁשֶ ִפי  ּכְ ה,  ְלַמּטָ ָמקֹום  ֶזהּו  ל 
ּום   ּוִמׁשּ ה,  ְלַמּטָ ְוִנְפָרד  ְלַמְעָלה  ְפָרד  ּנִ ׁשֶ ָמקֹום 

ִביִעי. ְ יֹּום ַהׁשּ קֹמֹו ּבַ ְך ַאל יֵֵצא ִאיׁש ִמּמְ  ּכָ

  

ִתיב .241 לג) ּכְ י,  (שמות  ִאּתִ ָמקֹום  י,  ִאּתִ ָמקֹום  ה  ִהּנֵ
ַלל.   ּכְ ִאְתְייָדע  ָלא  ּדְ ְוָגִניז,  ָטִמיר  ִאיהּו ָמקֹום  א  ּדָ אי  ַוּדַ
יָמא   ְוַקּיְ ְלָיא,  ִאְתּגַ ָלא  ּדְ ֲאָתר  י,  ִאּתִ יב  ְכּתִ ּדִ ַמע  ַמׁשְ
א, ֵהיָכָלא   א ְלֵעיּלָ ָאה ְלֵעיּלָ ְטִמיָרא, ְוָדא ִאיהּו ֲאָתר ִעּלָ

ָטִמי ָאה  א  ִעּלָ ְלַתּתָ ֲאָתר  ִאיהּו  א,  ּדָ ֲאָבל  ְוָגִניז.  ר 
ַרׁש  א, ְוִאְתּפְ ַרׁש ְלֵעיּלָ ִאְתּפְ ְדָקָאְמָרן. ְוָדא ִאיהּו ָמקֹום ּדְ ּכִ

ִביִעי. ְ יֹום ַהׁשּ קֹומֹו ּבַ ְך ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמּמְ ִגין ּכָ א, ּוּבְ  ְלַתּתָ
ֵקְדָמה   .242 ַאת  ּפְ ֶאת  ָלִעיר  ִמחּוץ  ּוַמּדֶֹתם 

יִ  ה ְוגֹו'ַאְלּפַ ַאּמָ ְרׁשּוָה  (במדבר לה) ם ּבָ , ֲהֵרי ּפֵ
ה  ַאּמָ ּבָ ִים  ַאְלּפַ ֲאָבל  ֶעְליֹוִנים.  סֹודֹות  אֹוָתם  ּבְ

ְוִהיא   - ַצד,  ְלָכל  ְצָדִדים  ֵני  ׁשְ ה  יְָּרׁשָ ׁשֶ
ְלַמְעָלה   ין  ּבֵ ְצָדִדים,  ֵני  ׁשְ ּבִ ִמיד  ּתָ ֶרת  ִמְתַעּטֶ

ה. ְוִסיָמְנָך   ין ְלַמּטָ ִכיָנה לֹ   -ּבֵ א ׁשֹוָרה ִמחּוץ ׁשְ
חּום ָהָראּוי ָלּה.   ַלּתְ

  

ַאת ֵקְדָמה   (במדבר לה) .242 ּוַמדֶֹתם ִמחּוץ ָלִעיר ֶאת ּפְ
ה ְוגֹו', ַאּמָ ִים ּבָ ִאין.  (רט) ַאְלּפַ ִאיּנּון ָרִזין ִעּלָ ָהא אּוְקמּוָה ּבְ

ֵרין ּתְ ָיְרָתה  ּדְ ה,  ַאּמָ ּבָ ִים  ַאְלּפַ ה'  ֲאָבל  (הקדמה 
ְתֵרין  ע''א) ּבִ ִדיר  ּתָ ָרא  ִמְתַעּטְ ְוִאיִהי  ְסָטר,  ְלָכל  ִסְטִרין 

ְרָיא  ִכיָנה ָלא ׁשַ א. ְוִסיָמִנְך ׁשְ ין ְלַתּתָ א ּבֵ ין ְלֵעיּלָ ִסְטִרין, ּבֵ
ִאְתָחֵזי ָלּה.ְלַבר ִמּתְ   חּוָמא ּדְ
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ָרֵאל  .243 ִיׂשְ ְצִריִכים  ת,  ּבָ ׁשַ יֹּוֵצאת  ׁשֶ ּכְ
דֹול  ּגָ יֹום  הּוא  ֲהֵרי  ׁשֶ ב,  ְלִהְתַעּכֵ ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ

ּוַביֹּום ַהזֶּה ׁשֹוֶרה  (ָצִרי� ְלִהְתַעֵּכב ָעָליו) ֶעְליֹון,
ָצִריךְ  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ד,  ְוִנְכּבָ דֹול  ּגָ אֹוֵרַח    ָעָליו 
אֹוֵרַח   ּבָ דֹוֲחִקים  ּלֹא  ׁשֶ ְלַהְראֹות  ב,  ְלִהְתַעּכֵ
ָרֵאל   ִיׂשְ ּפֹוְתִחים  ָאז  דֹוׁש.  ַהּקָ

עח) ְואֹוְמִרים, ָעֹון   (תהלים  ר  ְיַכּפֵ ַרחּום  ְוהּוא 
ין   ַהּדִ יָון ׁשֶ ְיָלה ַהזֶּה, ּכֵ ּלַ ּקּון ָיֶפה הּוא ּבַ ּתִ ְוגֹו'. ׁשֶ

ִלְמקֹומֹו   ָראּוי  -חֹוֵזר  ּלֹא  ֶ ׁשּ ְכֶנֶסת   ַמה  ּנִ ׁשֶ ּכְ
ק ְולֹא ִנְמָצא.א  ּלֵ ין ִמְסּתַ ַהּדִ ׁשֶ ת, ּכְ ּבָ  ׁשַ

  

א,   .243 ְלַתּתָ ּדִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְצִריִכין  ָתא,  ּבְ ׁשַ ָנַפק  ד  ּכַ
ִאיהּו. ָאה  ִעּלָ א  ַרּבָ יֹוָמא  ָהא  ּדְ ָבא,  (אצטריך   ְלַאְעּכָ

יָרא, לאתעכבא עליה) ְוַיּקִ א  ַרּבָ יָזא  ּפִ  ּוְבַהאי יֹוָמא, אּוׁשְ
ָבא, ְלִאְתֲחָזָאה  ֵעי ְלִאְתַעּכְ ְך ּבָ ִגין ּכַ ְרָיא ָעֵליּה, ּבְ ָקא ׁשַ
ָרֵאל  ִיׂשְ ְתֵחי  ּפַ ֵדין  ּכְ א.  יׁשָ ַקּדִ יָזא  ּפִ אּוׁשְ ּבְ ֲחִקין  ּדָ ָלא  ּדְ

ִתּקּוָנא   (תהלים עח) ְוַאְמֵרי, ר ָעֹון ְוגֹו', ּדְ ְוהּוא ַרחּום ְיַכּפֵ
ֵליְלָיא,   ַהאי  ּבְ ִאיהּו  יָרא  ּפִ ר  ׁשַ ִאְתַהּדָ ִדיָנא  ּדְ יָון  ּכֵ

ִדיָנא   ּדְ ָתא,  ּבְ ׁשַ ָעִיִיל  ד  ּכַ ִאְתָחֵזי  ָלא  ּדְ ַמה  ְלַאְתֵריּה, 
ַכח.  ּתְ ק, ְוָלא ִאׁשְ ּלָ  ִאְסּתַ

ֹנַעם''   .244 ''ִויִהי  ָרֵאל  ִיׂשְ ּפֹוְתִחים  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ
יִהּנֹם   ַהּגֵ ֵעי  ִרׁשְ אֹוָתם  ל  ּכָ ה,  ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ְוֵסֶדר 

וְ  ָהָעם ּפֹוְתִחים  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵריֶכם  ַאׁשְ אֹוְמִרים: 
ֶאת   ֹוְמִרים  ַהׁשּ יִקים  ּדִ ַהּצַ ֵריֶכם  ַאׁשְ דֹוׁש.  ַהּקָ
ֹמר  ּלֹא ָזכּו ִלׁשְ ִעים ׁשֶ ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה. אֹוי ָלְרׁשָ
רֹוז   ּכָ ּוִמְתעֹוֵרר  ים,  ַמְקּדִ ּדּוָמ''ה  ָאז  ּתֹוָרה. 

ט) ְואֹוֵמר: אוֹ  (שם  ִלׁשְ ִעים  ְרׁשָ ל ָיׁשּובּו  ּכָ ָלה 
לּו  ֵכֵחי ֱאלִֹהים. ְוָכל ְקבּוצֹות ָהרּוחֹות ַהּלָ ּגֹוִים ׁשְ
ַרֵחם  ּמְ ׁשֶ ִמי  ְוֵאין  יִהּנֹם,  ּגֵ ּבַ אֹוָתם  טֹוְרדֹות 
עֹוָלם   ּבָ ת  ּבָ ַ ַהׁשּ ׁשֹוְמֵרי  ל  ּכָ ֵריֶהם  ַאׁשְ ֲעֵליֶהם. 
ֹוֶרה  ׁשּ ׁשֶ ָהעֶֹנג  אֹותֹו  ֶאת  ִגים  ּוְמַעּנְ ַהזֶּה, 

פִ  ָאַמְרנּו.ִמְלַמְעָלה, ּכְ  י ׁשֶ

  

ָתא   .244 ּוְקדּוׁשָ נֹוַעם,  ַוְיִהי  ָרֵאל  ִיׂשְ ַפְתֵחי  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ
ִאין   ְתִחין ְוַאְמִרי, ַזּכָ ם, ּפַ ֵגיִהּנָ יִבין ּדְ ל ִאיּנּון ַחּיָ ִסְדָרא, ּכָ ּדְ
ַנְטֵרי  יא, ּדְ יַקּיָ ִאין ַאּתּון ַצּדִ א, ַזּכָ יׁשָ א ַקּדִ ָרֵאל ַעּמָ ַאּתּון ִיׂשְ

קּ  ְלֵמיַטר ּפִ ָזכּו  ָלא  ּדְ א,  יַבּיָ ְלַחּיָ לֹון  ַווי  אֹוַרְייָתא.  ּוֵדי 
ַער  ִאּתְ ְוָכרֹוָזא  ָקִדים,  דומ''ה  ֵדין  ּכְ אֹוַרְייָתא, 

ט) ְוָאַמר, ּגֹוִים   (תהלים  ל  ּכָ אֹוָלה  ִלׁשְ ִעים  ְרׁשָ ָיׁשּובּו 
לֹון  ַטְרִדין  ְטִהיִרין,  ֲחִביֵלי  ין  ִאּלֵ ְוָכל  ֱאלִהים.  ֵכֵחי  ׁשְ

ל ַנְטֵרי בְּ  ִאין ִאיּנּון ּכָ ְמַרֵחם ֲעֵליהֹון. ַזּכָ ם, ְוֵלית ַמאן ּדִ ֵגיִהּנָ
ְרָיא   ׁשַ ּדְ עְֹנג  ְלַההּוא  ֵגי  ְמַעּנְ ְוָקא  ָעְלָמא,  ַהאי  ּבְ ָתא  ּבְ ׁשַ

ְדָקַאְמָרן. א, ּכִ ֵעיּלָ  ִמּלְ
ַנִים   .245 ׁשְ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ְבַתֲעִנית  ֹוֶרה  ׁשּ ׁשֶ ִמי  ֶזה 

ָעָליו ֶאָחד,   ִמְתעֹוְרִרים  דֹוׁש.  ַהּקָ ֶלְך  ַהּמֶ ִלְפֵני 
ִהְצָטֵרְך ְלִהְתַעּנֵג   ה ׁשֶ אֹוָתּה רּוַח ֶעְליֹוָנה ְקדֹוׁשָ
עֹוֵמד ַעל ִמי   ג. ְוֶאָחד, אֹותֹו ְמֻמּנֶה ׁשֶ ְולֹא ִהְתַעּנֵ
ְרָי''ה. ְועֹוִלים ִלְפֵני  מֹו ַסְנּגַ ַתֲעִנית, ּוׁשְ רּוי ּבְ ָ ׁשּ ׁשֶ

דֹוׁש ּוִמְת  ֶלְך ַהּקָ  עֹוְרִרים ָעָליו.ַהּמֶ

  

ִמְתָעֵרי  .245 ֵרי  ּתְ ָתא,  ּבְ ׁשַ ּבְ ַתֲעִניָתא  ּבְ ֵרי  ׁשָ ּדְ ַהאי ַמאן 
ָאה  ִעּלָ רּוָחא  ַההּוא  ַחד,  א.  יׁשָ ַקּדִ א  ַמְלּכָ י  ַקּמֵ ָעֵליּה 
ג. ְוַחד, ַההּוא   ָגא, ְוָלא ִאְתַעּנָ ִאְצְטִריְך ְלִאְתַעּנְ א ּדְ יׁשָ ַקּדִ

ַמא  ַעל  יָמא  ַקּיְ ּדְ ְרָי''ּה  ְמָמָנא  ְוַסְנּגַ ַתֲעִניָתא,  ּבְ ֵרי  ׁשָ ּדְ ן 
א, ּוִמְתָעֵרי ָעֵליּה. יׁשָ א ַקּדִ ִקין ָקֵמי ַמְלּכָ ֵמיּה. ְוַסּלְ  ׁשְ

ֵמאֹוָתּה  .246 ֲחֵסָרה  ֶקת  ּלֶ ִמְסּתַ רּוַח  ְואֹוָתּה 
ְלָמה   ִנׁשְ לֹא  ַהזֹּו  ָהרּוַח  ּוְכׁשֶ ה.  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ֲהָנָאה 

לְּ  ׁשֶ ַאֶחֶרת  רּוַח  ה,  ְלָמה.  ְלַמּטָ ִנׁשְ לֹא  ַמְעָלה 
ָראּוי  ָאז  ּוְלַמְעָלה,  ה  ְלַמּטָ ְלמּו  ִנׁשְ ּלֹא  ׁשֶ יָון  ּכֵ
יָון   ּכֵ א  ֶאּלָ ּוְלֵהָעֵנׁש.  ל  ְלִהְתַקּלֵ ָאָדם  אֹותֹו 
ִהְתַמּנָה   ׁשֶ ְמֻמּנֶה  ְואֹותֹו  ַאֵחר,  ְזַמן  ּבִ ַלם  ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ְמֻמנִּ  אֹוָתם  תֹוְך  ּבְ ָלם  ִנׁשְ ְוַתֲעִנית  ִעּנּוי  ים ַעל 
ַזר   ּגְ ל  ּכָ לֹו  קֹוְרִעים  ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ עֶֹנג  ּבָ ֲאֵחִרים 

ִנים ֶעְליֹוִנים.  ְבִעים ׁשָ ְגַזר ֵמאֹוָתם ׁשִ ּנִ ינֹו ׁשֶ  ּדִ

  

ִאְתֲהנּוָתא   .246 ֵמַההּוא  ִריַע  ּגְ ק  ּלָ ִאְסּתַ רּוָחא  ְוַההּוא 
רּוָחא  א,  ְלַתּתָ ִלים  ּתְ ִאׁשְ ָלא  רּוָחא  ַהאי  ְוַכד  א.  ְלַתּתָ ּדִ

ִלים  אַ  ּתְ ִאׁשְ ָלא  ּדְ יָון  ּכֵ ִלים.  ּתְ ִאׁשְ ָלא  א  ְלֵעיּלָ ּדִ ֲחָרא 
ָיא,  ָנׁש ְלִאְתַלּטְ ר  ֵדין ִאְתָחֵזי ַההּוא ּבַ א, ּכְ ּוְלֵעיּלָ א  ְלַתּתָ
ִלים ִזְמָנא ַאֲחָרא, ְוַההּוא  ּתְ ִאׁשְ יָון ּדְ א ּכֵ א. ֶאּלָ ׁשָ ּוְלִאְתָעּנְ

יא ִעּנּוּיָ ַעל  ִאְתַמָנא  ּדְ ע''ב) ְמָמָנא  ר''ז  ְוַתֲעִניָתא,  (דף 
א,  ְלֵעיּלָ ּדִ ִעּנּוָגא  ּבְ ַאֲחָרִנין,  ְמָמָנן  ִאיּנּון  ּגֹו  ִלים  ּתְ ִאׁשְ
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ִנין  ְבִעין ׁשְ ַזר ֵמִאיּנּון ׁשִ ִאְתּגְ יָנא, ּדְ ַזר ּדִ ּגְ ל  קֹוְרִעין ֵליּה ּכָ
ִאין.   ִעּלָ

ֵני  .247 ּבְ ְוָכל  ּלֹו,  ׁשֶ ִהּלּוָלא  ּבַ ַמח  ָ ׂשּ ׁשֶ ְלֶמֶלְך 
ָנתּון  ֶאָחד  ִאיׁש  ָרָאה  ִעּמֹו.  ֵמִחים  ׂשְ ָהָאָדם 
ם   ּלָ ּכֻ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ירּוהּו,  ְוִהּתִ ָעָליו  ה  ִצּוָ קֹוָלר,  ּבְ

ְמָחה.  ְצאּו ְבׂשִ  ִיּמָ
  

ָנׁשָ  .247 ֵני  ּבְ ְוָכל  יֵליּה,  ּדִ ִהּלּוָלא  ּבְ י  ַחּדֵ ּדְ א  א  ְלַמְלּכָ
ִקיד ֲעלֹוי,  קֹוָלר, ּפָ ר ָנׁש ָיִהיב ּבְ יּה, ָחָמא ַחד ּבַ אן ִעּמֵ ַחּדָ

ֶחְדָוה.  א ּבְ חּון ּכֹוּלָ ּכְ ּתַ ִיׁשְ ִגין ּדְ ְרייּוהּו. ּבְ  ְוׁשַ

לּו   .248 ַהּלָ ים  ַהְמֻמּנִ חֹוְזִרים  ְך  ּכָ ְוַאַחר 
ְוִנְפָרִעים ִמן ָהָאָדם ַעל  ֵני ָאָדם,  ּבְ ים  ֲעִניׁשִ ּמַ ׁשֶ

נִּ  ַמה ׁשֶ ה.  ּוַמּטָ ְלַמְעָלה  רֹון  ִחּסָ ְגָללֹו  ּבִ ְמָצא 
ַעם?   ֲעִנית. ָמה ַהּטַ ֲעִנית ַעל ּתַ ב ּתַ ָנתֹו? ֵליׁשֵ ּקָ ּתַ

ת  ּבָ ל עֶֹנג ׁשַ ּטֵ ל חֹל.  -ֶזה ּבִ ל עֶֹנג ׁשֶ  ְיַבּטֵ
  

א,   .248 ָנׁשָ ִלְבֵני  ין  ַעְנׁשִ ּדְ ְמָמָנן  ין  ִרין ִאּלֵ ִמְתַהּדְ ּוְלָבַתר, 
ְרִעי ִגיֵניּה  ְוִאְתּפָ ּבְ ַכח  ּתְ ִאׁשְ ּדְ ַעל  ָנׁש,  ר  ּבַ ּדְ יּה  ִמּנֵ ן 

ֲעִניָתא ַעל  יּה. ֵליִתיב ּתַ ְנּתֵ ּקַ א. ַמאי ּתָ א ְוַתּתָ ִריעּוָתא ֵעיּלָ ּגְ
ל  ָתא, ְיַבּטֵ ּבְ ׁשַ יל ִעּנּוָגא ּדְ ּטִ א ּבָ ֲעִניָתא. ַמאי ַטֲעָמא. ּדָ ּתַ

חֹול.  ִעּנּוָגא ּדְ
עֶֹנג .249 ל  ְמַבּטֵ הּוא  ּוִמְתַעּנֵג    ְוִאם  ת  ּבָ ׁשַ

ָבר ַאֵחר יֹוֵתר   יב ַעל ּדָ ֲחׁשִ ּמַ מֹו ׁשֶ חֹל, ּדֹוֶמה ּכְ ּבַ
רּוְך הּוא. ָהרּוַח   דֹוׁש ּבָ יב ֶאת ַהּקָ ֲחׁשִ ּמַ ֶ ה ׁשּ ִמּמַ
לֹא  ָעָליו  ֹוָרה  ׁשּ ׁשֶ ים  ָדׁשִ ַהּקֳ קֶֹדׁש  ָהֶעְליֹוָנה, 

ל חֹל שֶׁ  ּנּו. רּוַח ַאֶחֶרת ׁשֶ ָלּה ִמּמֶ ֹוָרה  ִעּנֵג, ּוִבּטְ ׁשּ
יב ּוְמַעּנֵג אֹותֹו, ָאז  ְך ַעל ָהעֹוָלם ַמֲחׁשִ ַאַחר ּכָ
ּוָבעֹוָלם   ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ּנּו  ִמּמֶ ְוִנְפָרִעים  חֹוְזִרים 

א.  ַהּבָ

  

ג  .249 ִמְתַעּנֵ ְוָקא  ָתא,  ּבְ ׁשַ ּדְ ִעּנּוָגא  ל  ְמַבּטֵ ִאיהּו  ְוִאי 
ַאֲחָר  ה  ְלִמּלָ ב  ָחׁשַ ּדְ ַמאן  ּכְ ֵמי  ּדָ חֹול,  ה ּבַ ִמּמַ יר  ַיּתִ א, 

א   יׁשָ ָאה, ַקּדִ ִריְך הּוא. רּוָחא ִעּלָ א ּבְ יב ֵליּה ְלקּוְדׁשָ ָחׁשִ ּדְ
יּה.   ִמּנֵ ֵליּה  יל  ּוָבּטִ ָעִניג,  ָלא  ָעֵליּה,  ְרָיא  ׁשַ ּדְ ין  קּוְדׁשִ ּדְ
יב   ָחׁשִ ָעְלָמא,  ַעל  ְלָבַתר  ְרָיא  ׁשַ ּדְ חֹול,  ּדְ ַאֲחָרא  רּוָחא 

ֵד  ַהאי  ְוָקא ְמַעְנָגא ֵליּה. ּכְ יּה, ּבְ ְרִעין ִמּנֵ ִרין ּוִמְתּפָ ין ְמַהּדְ
ָאֵתי.   ָעְלָמא, ּוְבָעְלָמא ּדְ

יֹום  .250 ּבְ ַאֶחֶרת  ֲעִנית  ּתַ ָצִריְך  ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ
ָהעֹוָלם   ַעל  ֹוָרה  ׁשּ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ חֹל,  ל  ׁשֶ ִראׁשֹון 
יָון   ּכֵ ְרפּוָאה,  יֵׁש לֹו  ּוָבֶזה  ל חֹל,  ׁשֶ רּוַח  אֹוָתּה 

ּלֹא הֶ  יב ֶאת רּוַח ַהחֹל. ְוִסיָמְנָך  ׁשֶ (ויקרא   -ֱחׁשִ
ְזָלן ֵאינֹו  ה) ָזל ְוגֹו'. ּגַ ר ּגָ ֵזָלה ֲאׁשֶ יב ֶאת ַהּגְ ְוֵהׁשִ

יב   ַמֲחׁשִ ֵאינֹו  רּוְך הּוא,  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ יב ֶאת  ַמֲחׁשִ
ּנָב   ּגַ ב.  ַגּנָ ּכְ עֶֹנׁש  לֹא  ֵאין  ָלֵכן  ָאָדם,  ֵני  ּבְ

ֵני ָאָדם יֹוֵת  יב ּבְ ֲחׁשִ ּמַ רּוְך הּוא,  ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ר ֵמַהּקָ
ֵרי  א. ַאׁשְ עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ יאׁש לֹו עֶֹנׁש ּבָ
ֶעְליֹון  עֶֹנג  אֹותֹו  ֶאת  ה  ְלַמּטָ ִלים  ׁשְ ּמַ ׁשֶ ִמי 

ָראּוי.  ּכָ

  

יֹוָמא  .250 ּבְ ַאֲחִריָנא,  ֲעִניָתא  ּתַ ִאְצְטִריְך  ְך,  ּכַ ִגין  ּבְ
ִזְמָנא ּדְ  חֹול, ּבְ ְרָיא ַעל ָעְלָמא ַההּוא רּוָחא ַקְדָמָאה ּדְ ׁשַ

יב ְלרּוָחא  ָלא ָחׁשִ יָון ּדְ חֹול. ּוְבַהאי ִאית ֵליּה ַאְסָווָתא, ּכֵ ּדְ
חֹול. ְוִסיָמִניךְ  ָזל  (ויקרא ה) ּדְ ּגָ ר  ֵזָלה ֲאׁשֶ יב ֶאת ַהּגְ ְוֵהׁשִ

יב   ָחׁשִ ָלא  הּוא,  ִריְך  ּבְ א  ְלקּוְדׁשָ יב  ָחׁשִ ָלא  ְזָלן,  ּגַ ְוגֹו'. 
יב    ִלְבִני ָחׁשִ ב, ּדְ ּנָ ב. ּגַ ּנָ ּגַ א ּכַ ְך ֵלית ֵליּה עֹוְנׁשָ ִגין ּכַ א, ּבְ ָנׁשָ

א  ִריְך הּוא, ִאית ֵליּה עֹוְנׁשָ א ּבְ יר ְמקּוְדׁשָ א, ַיּתִ ִלְבִני ָנׁשָ
ַמאן   ִאיהּו,  ָאה  ַזּכָ ָאֵתי.  ּדְ ּוְבָעְלָמא  ָעְלָמא,  ַהאי  ּבְ

א, ְלַההּוא עֹוֶנג ִעלָּ  ִלים ְלַתּתָ ּתְ ִאׁשְ ְדָקא ֲחֵזי.ּדְ  ָאה ּכַ

ֲעָטרֹות,  .251 ְבִעים  ׁשִ ּבְ ר  ִמְתַעּטֵ ַהזֶּה  ַהיֹּום 
ָדִדים,   ָכל ַהּצְ ם ּבְ ּלֵ ּתַ דֹוׁש ִנׁשְ ם ָהֶעְליֹון ַהּקָ ֵ ְוַהׁשּ
ְמַחת   ׂשִ ּבְ ְוַהּכֹל  מּוָארֹות,  ָרגֹות  ַהּדְ ְוָכל 
ל  ׁשֶ ְותֹוֶסֶפת  ה  ָ ְקֻדׁשּ ַעל  ה  ָ ּוִבְקֻדׁשּ ָרכֹות  ַהּבְ

ה.  ָ  ְקֻדׁשּ

  

ָמא   .251 ּוׁשְ ִעְטִרין,  ְבִעין  ׁשִ ּבְ ָרא  ִמְתַעּטְ א,  ּדָ יֹוָמא 
ָאה ע''ב) ִעּלָ ִסְטִרין,   (פ''ח  ְבָכל  ִלים  ּתְ ִאׁשְ א,  יׁשָ ַקּדִ

אן,   ִבְרּכָ ּדְ ֶחְדָוה  ּבְ א  ְוכֹּלָ ין,  ְרּגִ ּדַ הּו  ּלְ ּכֻ ְוִאְתְנִהירּו 
ה.  ָ ְקדּוׁשּ ה, ְותֹוֶסֶפת ּדִ ה ַעל ְקדּוׁשָ ָ  ּוִבְקדּוׁשּ

https://dailyzohar.com/


Zohar Vayakhel – unedited- not for publishing 

90 DailyZohar.com  
 

ל   .252 ה ׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ זֹוִהי  ת  ּבָ ׁשַ ל ֶעֶרב  ה ׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ
מִ  ֲהֵרי  ׁשֶ ית.  ֵראׁשִ ּבְ ת  ּבַ ים ׁשַ לֹׁשִ ְ ִמׁשּ ׁש  ְתַקּדֵ

ּפּוִחים  ּתַ ל  ׁשֶ ָרגֹות  ּדְ לֹׁש  ְוׁשָ ִביִלים,  ׁשְ ַנִים  ּוׁשְ
ַהזֹּו  ה  ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ַעל  יר  ְלַהְזּכִ ּוְצִריִכים  ים.  דֹוׁשִ ַהּקְ
ל   סֹוד ׁשֶ ית, ּוְמנּוָחה ּבְ ה ְבֵראׁשִ ַלל ַמֲעׂשֵ ֶאת ּכְ

ָר  ַהּדְ לֹׁש  ּוׁשְ ִביִלים  ְ ַהׁשּ ַנִים  ּוׁשְ ים  לֹׁשִ גֹות  ׁשְ
ה  ַמֲעׂשֵ ל  ׁשֶ ָהֵעדּות  סֹוד  ֶהם,  ּבָ ְכָללֹות  ּנִ ׁשֶ

ַהְינוּ  ּדְ ית,  ב) ְבֵראׁשִ ַמִים   (בראשית  ָ ַהׁשּ ַוְיֻכּלּו 
יֵּׁש   ׁשֶ ֱאלִֹהים,  ַוְיַכל  ְוגֹו'.  ְצָבָאם  ְוָכל  ְוָהָאֶרץ 
ים  לֹׁשִ ׁשְ בֹות,  ּתֵ ְוָחֵמׁש  ים  לֹׁשִ ׁשְ ַהזֹּו  ֵעדּות  ּבָ

ִעם   ִביִלים  ׁשְ ַנִים  ל ּוׁשְ ׁשֶ ָרגֹות  ַהּדְ לֹׁש  ׁשְ
ים.  דֹוׁשִ ּפּוִחים ַהּקְ  ַהּתַ

  

ת   .252 ּבָ ׁשַ ה ּדְ ָ א ִאיִהי ְקדּוׁשּ ָתא, ּדָ ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ ה ּדְ ִקדּוׁשָ
ִביִלין, ּוְתַלת   ָלִתין ּוְתֵרין ׁשְ ׁש ִמּתְ ָהא ִאְתַקּדָ ית. ּדְ ֵראׁשִ ּבְ

ַתּפּוִחין ּדְ ין  ְרּגִ ע''ב) ּדַ רמ''ט  ּוָבֵעיָנן   (ויחי  ין.  יׁשִ ַקּדִ
עֹובָ  ָלָלא ּדְ ה, ּכְ ָרא ַעל ַהאי ִקדּוׁשָ ית,  ְלַאְדּכְ ְבֵראׁשִ ָדא ּדִ

ין   ְרּגִ ּדַ ּוְתַלת  ִביִלין,  ׁשְ ּוְתֵרין  ְתָלִתין  ּדִ ָרָזא  ּבְ ְוַנְייָחא 
ית,   ְבֵראׁשִ ּדִ עֹוָבָדא  ּדְ ַסֲהדּוָתא  הּו, ָרָזא ּדְ ִליָלן ּבְ ִאְתּכְ ּדְ

ַהְיינוּ  ְצָבָאם  (בראשית ב) ּדְ ְוָכל  ְוָהָאֶרץ  ַמִים  ָ ַהׁשּ ַוְיֻכּלּו 
ֱאלִהים ַוְיַכל  א,  ְוגֹו'.  ּדָ ַסֲהדּוָתא  ּבְ ִאית  ּדְ  ,

ָלִתין ע''ב) ּתְ ה'  ּוְתֵרין  (הקדמה  ָלִתין  ּתְ יִבין.  ּתֵ ַוֲחֵמׁש 
ין. יׁשִ ַתּפּוִחין ַקּדִ ין ּדְ ְרּגִ ִביִלין, ּוְתַלת ּדַ  ׁשְ

ִביִעי.  .253 ׁשְ ִביִעי.  ׁשְ ֵהן:  ׁשֶ ָרגֹות,  ּדְ לֹׁש  ׁשָ
ל ָהעֹוָלם ָהֶעְלי ּבֹו סֹוד ׁשֶ ְויֵׁש  ִביִעי.  ֹון, ְוסֹוד  ׁשְ

לֹׁש   ל ָהֱאמּוָנה. ׁשָ ְחּתֹון, ְוסֹוד ּכָ ל ָהעֹוָלם ַהּתַ ׁשֶ
ֶאָחד  ְחּתֹון.  ַהּתַ ָהעֹוָלם  ֶאָחד  ֱאלִֹהים:  ָעִמים  ּפְ
דֹוׁש,   ַהּקָ ָהֶעְליֹון  ָהעֹוָלם  ְוֶאָחד  ִיְצָחק.  ַחד  ּפַ
ים. ָצִריְך ָאָדם ְלָהִעיר ֶאת ָהֵעדּות   קֶֹדׁש ָקָדׁשִ

ְמָחה   ׂשִ ּבְ ַבְעָלּה  ַהזֹּו  ִלְפֵני  ְלָהִעיד  ב,  ַהּלֵ ּוְרצֹון 
ים   ְוָיׂשִ ֶזה  ֶאת  ִעיד  ּמֵ ׁשֶ ִמי  ְוָכל  ָהֱאמּוָנה.  ל  ׁשֶ

ל ֲחָטָאיו. ר ַעל ּכָ  ִלּבֹו ּוְרצֹונֹו ָלֶזה, ְמַכּפֵ

  

ִביִעי. ְוִאית   .253 ִביִעי. ׁשְ ִביִעי. ׁשְ ִאיּנּון: ׁשְ ין, ּדְ ְרּגִ ַלת ּדַ ּתְ
עִ  ָעְלָמא  ּדְ ָרָזא  יּה  ְוָרָזא  ּבֵ ָאה,  ּתָ ּתַ ָעְלָמא  ּדְ ְוָרָזא  ָאה,  ּלָ

ָאה.   ּתָ ַלת ִזְמִנין ֱאלִֹהים, ַחד, ָעְלָמא ּתַ ָכל ְמֵהיְמנּוָתא. ּתְ ּדְ
קֶֹדׁש   א,  יׁשָ ַקּדִ ָאה  ִעּלָ ָעְלָמא  ְוַחד,  ִיְצָחק.  ַחד  ּפַ ְוַחד, 
ֶחְדָוה,  ּבְ א,  ּדָ ַסֲהדּוָתא  ְלִמְסַהד  ָנׁש  ר  ּבַ ֵעי  ּבָ ין.  קּוְדׁשִ

ְמֵהיְמנּוָתא.  בִּ  ּדִ ָמאֵריּה  י  ַקּמֵ ְלַאְסֲהָדא  א,  ִלּבָ ּדְ ְרעּוָתא 
ר  יּה ּוְרעּוֵתיּה ְלָדא, ְמַכּפֵ ֵוי ִלּבֵ א, ְוִיׁשָ ַיְסִהיד ּדָ ְוָכל ַמאן ּדְ

ל חֹובֹוי.   ַעל ּכָ
ָהעֹוָלם  .254 ֶמֶלְך  ֱאלֵֹקינּו  ה'  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

נּו ְבִמְצֹוָתיו ְוָרָצה בָ  ׁשָ ר ִקּדְ נּו ְוכּו', ִקּדּוׁש זֶה  ֲאׁשֶ
ֶנֶגד ֵעדּות ָהֱאמּוָנה, ְוֵהם   ּכְ ָקל ֶאָחד  ִמׁשְ הּוא ּבְ
יֵּׁש   ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲאֵחרֹות,  בֹות  ּתֵ ְוָחֵמׁש  ים  לֹׁשִ ׁשְ
ר  בֹות ְלִהְתַעּטֵ ְבִעים ּתֵ ַוְיֻכּלֹו. ַהּכֹל עֹוֶלה ְלׁשִ ּבְ
ל   ׁשֶ ֶחְלקֹו  ֵרי  ַאׁשְ ת.  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ל  ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ֶהם  ּבָ

לּו ִלְכבֹוד ִרּבֹונֹו. אָ  ָבִרים ַהּלָ ן ְרצֹונֹו ַלּדְ ַכּוֵ יְּ  ָדם ׁשֶ

  

נּו   .254 ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹקינּו  ָיְי  ה  ַאּתָ רּוָך  ּבָ
ַחד   ּבְ ִאיהּו  א  ִקיּדּוׁשָ ַהאי  ְוכּו',  ָבנּו  ְוָרָצה  ִמְצֹוָתיו  ּבְ

ְמֵהיְמנּוָתא, ּדִ ַסֲהדּוָתא  ָלֳקֵבל  ָלִתין    ַמְתְקָלא,  ּתְ ְוִאיּנּון 
ִקין   ַסּלְ א  ּכֹּלָ ַוְיֻכּלּו.  ּבְ ִאית  ּדְ ָמה  ּכַ ַאֲחָרִנין,  יִבין  ּתֵ ַוֲחֵמׁש 

יִבין, ּתֵ ְבִעין  ע''ב) ְלׁשִ ת,   (קל''ב  ּבָ ׁשַ הּו  ּבְ ָרא  ְלִאְתַעּטְ
ון ְרעּוֵתיּה  ַכּוֵ ּיְ ַבר ָנׁש, ּדִ ָאה חּוָלֵקיּה ּדְ ָתא. ַזּכָ ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ ּדְ

ין  ָמאֵריּה.ְלִמּלִ ין, ִליָקָרא ּדְ  ִאּלֵ
ִרי   .255 ּפְ ּבֹוֵרא  ְרׁשּוהּו  ּפֵ ֲהֵרי  ַהיֹּום,  ִקּדּוׁש 

ׁש   ְלַקּדֵ עֹוֵמד  ַהיֹּום  ֲהֵרי  ׁשֶ יֹוֵתר.  ְולֹא  ֶפן,  ַהּגֶ
ְצִריִכים  ָאנּו  ׁשֶ ְיָלה,  ּלַ ּבַ ן  ּכֵ ֵאין  ֶ ׁשּ ַמה  אֹותֹו. 

בֵּ  ׁשֶ מֹו  ּכְ לּו,  ַהּלָ ָבִרים  ּדְ ּבַ אֹותֹו  ׁש  ַאְרנּו. ְלַקּדֵ
ָעם  ּבָ ַרק  א  ֶאּלָ ַהזֶּה,  ְיָלה  ַהּלַ ׁש  ִמְתַקּדֵ ְולֹא 
רּוַח  אֹוָתּה  ֲעֵליֶהם  ֹוָרה  ׁשּ ׁשֶ ּכְ ה,  ְלַמּטָ דֹוׁש  ַהּקָ
ב,   ַהּלֵ ְרצֹון  ּבִ ׁשֹו  ְלַקּדְ ְצִריִכים  ְוָאנּו  ֶעְליֹוָנה. 

ַעת ָלֶזה.  ן ַהּדַ  ּוְלַכּוֵ

  

יֹוָמא, ָהא אּוְקמּוהָ  .255 א ּדְ ֶפן, ְוָלא    ִקיּדּוׁשָ ִרי ַהּגֶ ּבֹוֵרא ּפְ
ָהִכי   ֵלית  ּדְ ַמה  ֵליּה,  א  ׁשָ ְלַקּדְ ָקִאים  יֹוָמא  ָהא  ּדְ יר.  ַיּתִ
ָמה   ּכְ ין,  ִמּלִ ָהִני  ּבְ ֵליּה,  א  ׁשָ ְלַקּדְ ְצִריִכין  ֲאָנן  ּדְ ֵליְלָיא,  ּבְ
א  ַעּמָ ּבְ א  ֶאּלָ ֵליְלָיא,  ַהאי  ׁש  ִאְתַקּדָ ְוָלא  אֹוִקיְמָנא.  ּדְ

א ְלתַ  יׁשָ ָאה.  ַקּדִ ְרָיא ָעַלְייהּו ַההּוא רּוָחא ִעּלָ ד ׁשַ א, ּכַ ּתָ
א   ְעּתָ וָנא ּדַ א, ְלַכּוְ ִלּבָ ְרעּוָתא ּדְ א ֵליּה ּבִ ׁשָ ֵעיָנן ְלַקּדְ ַוֲאָנן ּבָ

 ְלַהאי.
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ים  .256 ׁשִ ְמַקּדְ ָרֵאל  ְוִיׂשְ אֹותֹו,  ׁש  ְמַקּדֵ ְוַהיֹּום 
יֹּום  תֹו ּבַ ָ ְקֻדׁשּ ים ּבִ ׁשִ ׁשֹות ּוִמְתַקּדְ ְתִפּלֹות ּוַבּקָ ּבִ
יֹום  יְָּרׁשּו  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ָהָעם  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵרי  ַאׁשְ ַהזֶּה. 

ה ְלעֹוָלִמים.  ָ  ַהזֶּה ַנֲחַלת ְיֻרׁשּ
  

ְמַקּדְ  .256 ָקא  ִאיהּו  י  ְויֹוָמא  ׁשֵ ְמַקּדְ ָרֵאל  ְוִיׂשְ ֵליּה.  א  ׁשָ
ַהאי יֹוָמא.   ֵתיּה, ּבְ ְקדּוׁשָ ין ּבִ ְצלֹוִתין ּוָבעּוִתין, ּוִמְתַקְדׁשִ ּבִ
א,   ּדָ יֹוָמא  ַאֲחִסינּו  ּדְ א,  יׁשָ ַקּדִ א  ַעּמָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִאין  ַזּכָ

 ַאֲחָסַנת ְירּוָתא ְלָעְלִמין. 
ָאָד  .257 ָצִריְך  ת,  ּבָ ׁשַ יֹּוֵצאת  ׁשֶ ם  ַאַחר 

ָנה   ִנּתְ ֲהֵרי  ׁשֶ ה?  ָלּמָ ְלחֹל.  קֶֹדׁש  ין  ּבֵ יל  ְלַהְבּדִ
ָהעֹוָלם,  ַעל  לֹט  ִלׁשְ ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ים  ַלְמֻמּנִ ְרׁשּות 
ָמקֹום   ּבְ ִיחּוד  ְלַהְראֹות  ָהעֹוָלם  י  ַמֲעׂשֵ ּוְבָכל 
ה  ְלַמּטָ ּוְלַהְפִריד  ֶעְליֹוָנה,  ה  ָ ְקֻדׁשּ ּבִ ָקדֹוׁש, 

חּוד ָהֶעְליֹון, ּוְלָבֵר   ְך ַעל ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש. ִמיִּ

  

ין  .257 א, ּבֵ ר ָנׁש ְלַאְפָרׁשָ ֵעי ּבַ ָתא, ּבָ ּבְ ָנִפיק ׁשַ ְלָבַתר ּדְ
א   ְלַתּתָ ָהא ִאְתְיִהיב ְרׁשּו ִלְמָמָנן ּדִ קֶֹדׁש ְלחֹול. ֲאַמאי. ּדְ
ָעְלָמא, ְלַאֲחָזָאה  ָטָאה ַעל ָעְלָמא, ּוְבָכל עֹוָבִדין ּדְ ּלְ ְלׁשַ

ֲאָתר   ּבְ א ִיחּוָדא,  ּוְלַאְפְרׁשָ ָאה,  ִעּלָ ה  ָ ְקדּוׁשּ ּבִ א,  יׁשָ ַקּדִ
ָאה,  ִעּלָ ִמִיחּוָדא  א  ע''א) ְלַתּתָ ר''ח  ַעל  (דף  ּוְלָבְרָכא 

א.  ָ ֶאׁשּ  ְנהֹוָרא ּדְ
ִנְטְמנּו  .258 ָהֲאֵחִרים  ים  ִ ָהִאׁשּ ל  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

ל  ׁשֶ ַאַחת  ְלֵאׁש  ָרט  ּפְ ת,  ּבָ ַ ַהׁשּ יֹום  ּבְ ְוִנְגְנזּו 
ת   ַ ְקֻדׁשּ ּבִ ְוִנְכְלָלה  ְגְלָתה  ּנִ ׁשֶ ֶעְליֹוָנה  ה  ָ ְקֻדׁשּ
יֶֶתר  ל  ּכָ ה,  ּלָ ִמְתּגַ ַהזֹּו  ָהֵאׁש  ּוְכׁשֶ ת.  ּבָ ַ ַהׁשּ

ְוִנְגָנזוֹ  ִנְטָמנֹות  ֹות  ַהזֹּו  ָהִאׁשּ ְוָהֵאׁש  ְלָפֶניָה.  ת 
י  ּבֵ ּגַ ַעל  ּלֹוֶהֶטת  ׁשֶ ִיְצָחק,  ֲעֵקַדת  ל  ׁשֶ ִהיא 
ְמאֹוֵרי  ַעל  ְלָבֵרְך  ָצִריְך  ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ ַח.  ְזּבֵ ַהּמִ
א   ל חֹל, ֶאּלָ ָהֵאׁש. ְוָהֵאׁש ַהזֹּו לֹא ְצִריָכה ֵאׁש ׁשֶ
יֹּוֵצאת   ׁשֶ ֵאׁש  ִהיא  ַהזֹּו  ְוָהֵאׁש  ת,  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ֵאׁש 

ַמְעָלה.  ּלְ  ֵמאֹוָתּה ָהֵאׁש ׁשֶ

  

יֹוָמא  .258 ִניזּו ּבְ ין ַאֲחָרִנין, ִאְתְטָמרּו ְוִאְתּגְ ִ ָכל ֶאׁשּ ִגין ּדְ ּבְ
ְלָיא  ִאְתּגַ ּדְ ָאה,  ִעּלָ ה  ָ ְקדּוׁשּ ּדִ ַחד  א  ָ ֶאׁשּ ר  ּבַ ָתא,  ּבְ ׁשַ ּדְ
א   ָ ֶאׁשּ ַהאי  ְוַכד  ָתא.  ּבְ ׁשַ ּדְ א  ְקדּוׁשָ ּבִ ִליָלא  ְוִאְתּכְ

ְליָ  יּה.  ִאְתּגַ ַקּמֵ ִניזּו  ְוִאְתּגְ ִאְתְטָמרּו,  ַאֲחָרִנין  ין  ִ ֶאׁשּ ל  ּכָ יא, 
י  ּבֵ ִאְתָלֲהָטא ַעל ּגַ ִיְצָחק, ּדְ ֲעֵקיָדה ּדְ א, ִאיִהי ּדַ ָ ְוַהאי ֶאׁשּ
א. ְוַהאי   ָ ֶאׁשּ ֵעי ְלָבְרָכא ַעל ְנהֹוָרא ּדְ ְך, ּבָ ִגין ּכַ ָחא. ּבְ ַמְדּבְ

חֹול,   ּדְ א  ָ ֶאׁשּ ֵעי  ּבָ ָלא  א,  ָ ְוַהאי ֶאׁשּ ת,  ּבָ ׁשַ ּדְ א  ָ ֶאׁשּ א  ֶאּלָ
א. ְלֵעיּלָ א ּדִ ָ ָנִפיק ֵמַההּוא ֶאׂשּ א ּדְ ָ א, ִאיהּו ֶאׁשּ ָ  ֶאׁשּ

ָהֵאׁש   .259 ׁשֶ ְוֵכיָון  ֵאׁש.  ּסֹוֶבֶלת  ׁשֶ ֵאׁש  ְוזֹוִהי 
ֶרֶכת   ִמְתּבָ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ֵמָהֵאׁש  יֹּוֵצאת  ׁשֶ ַהזֹּו 

וֹ  ָאר ָהִאׁשּ ל ׁשְ ת ָהאֹור, ָאז ּכָ ִבְרּכַ ת ָהֲאֵחרֹות ּבְ
ָלֶהן ְרׁשּות   ֶנת  ְוִנּתֶ ְמקֹוָמן,  ּבִ ְוִנְתַמּנֹות  יֹוְצאֹות 

 ְלָהִאיר.

  

א   .259 ָ ֶאׁשּ ַהאי  ּדְ ְוֵכיָון  א.  ָ ֶאׁשּ ָסִביל  ּדְ א  ָ ֶאׁשּ ִאיהּו  ְוָדא 
ְנהֹוָרא,   ּדִ ְבָרָכה  ּבִ ְרָכא  ִאְתּבָ א  ְלֵעיּלָ ּדִ א  ָ ֵמֶאׁשּ ָנִפיק  ּדְ

ין ִ ַאר ֶאׁשּ ל ׁשְ ֵדין ּכָ ְייהּו,  ּכְ דּוְכּתַ ן ּבְ ַאֲחָרִנין ָנְפִקין, ְוִאְתַמּנָ
 ְוִאְתְייִהיב לֹון ְרׁשּוָתא ְלַאְנָהָרא.

ָהֵאׁש,  .260 ַעל  ָבְרִכים  ּמְ ׁשֶ ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ
ַמֲחנֹות  ע  ַאְרּבַ בֹות,  ֶמְרּכָ ע  ַאְרּבַ נֹות  ּמְ ִמְזּדַ
ְוֵהם   ְמֹבֶרֶכת,  ֵאׁש  ֵמאֹוָתּה  ְלָהִאיר  ה,  ְלַמּטָ

ִלְכּפֹף ִנְק  ָצִריְך  ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ ָרִאים ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש. 
ָלֶהם  ּוְלָהִאיר  ָיִמין,  ַיד  ל  ׁשֶ עֹות  ֶאְצּבָ ע  ַאְרּבַ

ֵרְך. ְתּבָ ּמִ  ִמּתֹוְך אֹותֹו אֹור ַהּנֵר ׁשֶ

  

ָנן  .260 ּמְ ִאְזּדַ א,  ָ ֶאׁשּ ַעל  ְמָבְרִכין  ָקא  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ַהִהיא  ּבְ
ע ע ְרִתיִכין, ַאְרּבַ א, ְלַאְנָהָרא ֵמַההּוא   ַאְרּבַ ְרָיין ְלַתּתָ ַמׁשִ

ְך,   ּכַ ִגין  ּבְ ָהֵאׁש.  ְמאֹוֵרי  ִאְקרּון  ְוִאיּנּון  ְמָבְרָכא,  א  ָ ֶאׁשּ
יִמיָנא, ּוְלַאְנֲהָרא לֹון  יָדא ּדִ ָעאן ּדִ ָיא ד' ֶאְצּבְ ֵעיָנן ְלַאְכּפְ ּבָ

ְרָכא.  ִמְתּבָ ָרָגא ּדְ ׁשְ  ִמּגֹו ַההּוא ְנהֹוָרא ּדִ
ְמאֹוֵרי ְואֹוָת  .261 ְלאֹוָתם  ֶרֶמז  עֹות  ֶאְצּבָ ן 

ל  ׁשֶ ָהאֹור  ֵמאֹותֹו  ְוׁשֹוְלִטים  ִאיִרים  ּמְ ׁשֶ ָהֵאׁש 
ה,   ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ָרגֹות  ּדְ ֵהן  ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ ֵרְך.  ְתּבָ ּמִ ׁשֶ ַהּנֵר 
אֹור   אֹותֹו  ִלְפֵני  עֹות  ָהֶאְצּבָ ָאָדם  ְרֶאה  ּמַ ׁשֶ ּכְ

  
ְנִהיֵרי  .261 ָעאן, ֶרֶמז ְלִאיּנּון ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש, ּדִ ְוִאיּנּון ֶאְצּבְ

ִאיּנּון  ְרָכא. ּוְבִגין ּדְ ִמְתּבָ ָרָגא ּדְ ׁשְ ְלֵטי ֵמַההּוא ְנהֹוָרא ּדִ ְוׁשַ
בַּ  ַאְחֵזי  ד  ּכַ א,  ְלַתּתָ ין  ְרּגִ ַההּוא  ּדַ י  ַקּמֵ ָעאן  ֶאְצּבְ ָנׁש  ר 
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אֹותֹו אֹור ַהּנֵר, ָצִריְך ְלָכְפָפם ְלָפָניו, ִמׁשּ  ּום ׁשֶ
ּנּו.  ׁשֹוֵלט ֲעֵליֶהם, ְוֵהם ְמִאיִרים ִמּמֶ

ַההּוא  ִגין ּדְ יּה, ּבְ ָייא לֹון ַקּמֵ ֵעי ְלַאְכּפְ ָרָגא, ּבָ ׁשְ ְנהֹוָרא ּדִ
יּה.  ְלָטא ָעַלְייהּו, ְוִאיּנּון ָנֲהִרין ִמּנֵ  ְנהֹוָרא ׁשַ

ֶאת  .262 ִלְזקֹף  ָצִריְך  ָרכֹות  ַהּבְ ָאר  ׁשְ ּבִ
 ָ ְקֻדׁשּ ְלַהְראֹות  ֵדי  ּכְ עֹות  ל ָהֶאְצּבָ ׁשֶ ֶעְליֹוָנה  ה 

ַהּכֹל,  ַעל  ֹוְלטֹות  ׁשּ ׁשֶ ָהֶעְליֹונֹות  ָרגֹות  ַהּדְ
ֶהן,  ּבָ ׁש  ְוִהְתַקּדֵ ֶהן  ּבָ ר  ִהְתַעּטֵ דֹוׁש  ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ ׁשֶ
ּוְמִאיִרים   ֶאָחד,  ּכְ ְרכֹות  ִמְתּבָ ָרגֹות  ַהּדְ ְוָכל 
ְך   ּום ּכָ ל ַהּכֹל, ּוִמׁשּ נֹוָרה ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ ִמּתֹוְך ַהּמְ

ְלכֹוֵפף  ְצִר  ָצִריְך  ְוָכאן  ְלַמְעָלה.  ְלָזְקָפם  יִכים 
ֶאת   ְלַהְראֹות  ֵדי  ּכְ ַהּנֵר  ִלְפֵני  עֹות  ָהֶאְצּבָ ֶאת 
אֹור   ַהּמָ ִמּתֹוְך  ִאיִרים  ּמְ ׁשֶ ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ָרגֹות  ַהּדְ
ה, ְוֵהם  ּנָ אן ׁשֹוְלִטים ּוְמִאיִרים ִמּמֶ ָהֶעְליֹון, ּוִמּכָ

 ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש.

  

ִגין   .262 ּבְ ָעאן,  ֵעיָנן ְלַזְקָפא לֹון ְלֶאְצּבְ ּבָ ְרָכאן  ַאר ּבִ ׁשְ ּבִ
ַעל  ְלִטין  ׁשַ ּדְ ִאין,  ִעּלָ ין  ַדְרּגִ ּדְ ָאה,  ִעּלָ ה  ָ ְקדּוׁשּ ְלַאֲחָזָאה 
הּו,  ּבְ ׁש  ְוִאְתַקּדָ הּו  ּבְ ר  ִאְתֲעּטָ א  יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ ּדִ א,  ּכֹּלָ

ֲחָדא ין ּכַ ְרּגִ הּו ּדַ ּלְ ְרָכן ּכֻ ָאה ְוִאְתּבָ , ְוָנֲהִרין ִמּגֹו ּבּוִציָנא ִעּלָ
ֵעיָנן  א. ְוָהָכא ּבָ ֵעיָנן ְלַזְקָפא לֹון ְלֵעיּלָ ְך ּבָ ִגין ּכָ א, ּוּבְ כֹּלָ ּדְ
ין   ְרּגִ ּדַ ְלַאֲחָזָאה  ִגין  ּבְ א,  ְרּגָ ׁשַ ָקֵמי  ָעאן  ֶאְצּבְ ָייא  ְלַאְכּפְ

א, ּומֵ  ְלֵעיּלָ ּדִ ָנֲהִרין ִמּגֹו ּבּוִציָנא  ּדְ א,  ְלַתּתָ ְלִטין ּדִ ׁשַ ָהָכא 
ּה, ְוִאיּנּון ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש.   ְוָנֲהִרין ִמּנָ

ֵהם   .263 ָכל יֹום ָאנּו ְמָבְרִכים ְמאֹוֵרי אֹור, ׁשֶ ּבְ
אֹותֹו אֹור ִראׁשֹון,   עֹוְמִדים ּבְ אֹורֹות ֶעְליֹוִנים ׁשֶ
ַאַחת   ן ּכְ ּלָ ְרכֹות ּוְמִאירֹות ּכֻ ָרגֹות ִמְתּבָ ְוָכל ַהּדְ

אוֹ  ַהּמָ ְמאֹוֵרי  ִמּתֹוְך  ִנְקָרִאים  ה  ְוֵאּלֶ ָהֶעְליֹון,  ר 
ּום ַהּסֹוד ַהזֶּה ְמָבְרִכים ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי   ָהֵאׁש. ּוִמׁשּ

 ָהֵאׁש.

  

ִאיּנּון ְנהֹוִרין   .263 ְבָכל יֹוָמא ֲאָנן ְמָבְרֵכיָנן ְמאֹוֵרי אֹור, ּדְ
הּו   ּלְ ּכֻ ְרָכן  ְוִאְתּבָ ַקְדָמָאה,  ַההּוא אֹור  ּבְ ַקְייָמן  ּדְ ִאין,  ִעּלָ
ְוָהִני  ָאה.  ִעּלָ ּבּוִציָנא  ִמּגֹו  ֲחָדא,  ּכַ הּו  ּלְ ּכֻ ְוָנֲהִרין  ין,  ְרּגִ ּדַ

ּוְבִגינֵ  ָהֵאׁש.  ְמאֹוֵרי  ּבֹוֵרא ִאְקרּון  ְמָבְרִכין  א,  ּדָ ָרָזא  י 
 ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש.

ה ּבֹוֵרא, ְולֹא אֹוְמִרים   .264 ְוִאם ּתֹאַמר, ָלּמָ
ֵמאֹוָתּה   ּוְמִאיִרים  הֹוִאיל  ָהֵאׁש,  ְמאֹוֵרי  ֵמִאיר 
יָון   ּכֵ א,  ֶאּלָ ְמֹבֶרֶכת?  ְמנֹוָרה  ֵמאֹוָתּה  ָהֵאׁש, 

ָרגוֹ  ַהּדְ אֹוָתן  ל  ּכָ ת,  ּבָ ׁשַ ְכֶנֶסת  ּנִ ה ׁשֶ ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ת 
ִנְכָנִסים  ם  ּלָ ּכֻ ְוׁשֹוְלִטים,  ִאיִרים  ּמְ ׁשֶ ְוָכל אֹוָתם 
ָמִרים   ּנֵר ַהזֶּה, ְוִנְטָמִנים ְוִנְגָנִזים ְוִנׁשְ ְוִנְכָלִלים ּבַ
ה  ְנֻקּדָ אֹוָתּה  ַרק  א  ֶאּלָ ּבֹו,  ִנְרִאים  ְולֹא  ּבֹו 

 ַ ָכל יֹום ַהׁשּ ם ִנְטְמנּו ְבתֹוָכּה ּבְ ּה, ְוֻכּלָ ת. ְלַבּדָ  ּבָ

  

ְוָלא ָאְמרּו ֵמִאיר ְמאֹוֵרי  .264 ּבֹוֵרא,  יָמא, ֲאַמאי  ּתֵ ְוִאי 
ּבּוִציָנא   ֵמַההּוא  ֵאׁש,  ֵמַההּוא  ַנֲהִרין  ְוָקא  הֹוִאיל  ָהֵאׁש. 
ין   ְרּגִ ּדַ ִאיּנּון  ל  ּכָ ָתא,  ּבְ ׁשַ ָעאל  ּדְ יָון  ּכֵ א  ֶאּלָ ְמָבְרָכא. 

ְוׁשַ  ָנֲהִרין  ּדְ ִאיּנּון  ְוָכל  א,  ְלַתּתָ ָעאִלין  ּדִ הּו  ּלְ ּכֻ ְלִטין, 
ָטרּו  ְוִאְתּנְ ִניזּו,  ְוִאְתּגְ ְוִאְתָטָמרּו  א,  ְרּגָ ׁשַ ַהאי  ּבְ ִלילּו  ְוִאְתּכְ
ְלחֹוָדָהא,  ּבִ ְנקּוָדה  ַההּוא  א  ֶאּלָ יּה,  ּבֵ ִיְתֲחזּון  ְוָלא  יּה,  ּבֵ

ָתא.  ּבְ ׁשַ ל יֹוָמא ּדְ וה, ּכָ ַגּוָ הּו ִאְתְטָמרּו ּבְ  ְוֻכּלְ
יָון שֶׁ  .265 ת, הּוא מֹוִציא אֹוָתם  ּכֵ ּבָ ַ יֹּוֵצאת ַהׁשּ

ָעה,  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ ִנְבְראּו  ִאּלּו  ּכְ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ
ַעל   ְוִהְתַמּנּו  ִמּקֶֹדם  ּכְ ְוִנְבְראּו  ָיְצאּו  ם  ְוֻכּלָ
ֵרְך,   ִמְתּבָ ַהזֶּה  ַהּנֵר  ְוָאז  לֹט,  ִלׁשְ ְמקֹוָמם 

ִא  ּמְ יָון ׁשֶ יִרים, ָאז ֵהם  ְוִנְכָנִעים ְלָפָניו ְלָהִאיר. ּכֵ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד ַעל ְמקֹומֹו.  ים ּכָ  ִמְתַמּנִ

  

ִאיּלּו   .265 יק לֹון ְלָכל ַחד ְוַחד, ּכְ ָתא, ַאּפִ ּבְ ָנַפק ׁשַ יָון ּדְ ּכֵ
ִריאּו  ְוִאְתּבְ הּו  ּלְ ּכֻ ְוַנְפקּו  ִריאּו,  ִאְתּבְ ֲעָתא  ׁשַ ַהִהיא 

ְייהוּ  ּדּוְכּתַ ַעל  ְוִאְתְמִניאּו  ִמין,  ִמְלַקּדְ ֵדין   ּכְ ּכְ ָטָאה  ּלְ ְלׁשַ
יָון  יּה, ְלַאְנָהָרא. ּכֵ ְפָיין ַקּמֵ א, ְוִאְתּכַ ְרּגָ ְרָכא ַהאי ׁשַ ִאְתּבָ

יּה.  ל ַחד ְוַחד ַעל ּדּוְכּתֵ ֵדין ִאְתְמּנּון ּכָ ָנֲהִרין, ּכְ  ּדְ
ְקָראֹות   .266 ּנִ ָרגֹות ֶעְליֹונֹות ׁשֶ מֹו ֶזה אֹוָתן ּדְ ּכְ

יּ  ּבַ ׁשֹוְלטֹות  אֹור,  ִמתֹוְך ְמאֹוֵרי  ּוְמִאירֹות  ֹום 
אֹותֹו   ְיָלה,  ַהּלַ יֹּוֵרד  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ָהֶעְליֹון.  אֹור  ַהּמָ

  
ְמאֹוֵרי  .266 ִאְקרּון  ּדְ ִאין,  ִעּלָ ין  ְרּגִ ּדַ ִאיּנּון  א,  ּדָ ַגְווָנא  ּכְ

בִּ  ְלִטין  ׁשַ ָאה. אֹור,  ִעּלָ ּבּוִציָנא  ִמּגֹו  ְוָנֲהִרין  יָמָמא, 
ִניׁש לֹון,  ָאה ּכָ ָרַמׁש ֵליְלָיא, ַההּוא ּבּוִציָנא ִעּלָ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ּבְ
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ָמאֹור ֶעְליֹון ּכֹוֵנס אֹוָתם ּוַמְכִניס אֹוָתם ְלתֹוכֹו  
ָרֵאל ְמָבְרִכים ַעל  ׂשְ יִּ יָון ׁשֶ ִאיר ַהיֹּום. ּכֵ ּמֵ ַעד ׁשֶ

ֵלמּות   ׁשְ יֹּום, ָאז מֹוִציא אֹוָתם ּבִ ָהאֹור, ָהאֹור ּבַ
אֹוְמִרים  ְולֹא  אֹורֹות  ַהּמְ יֹוֵצר  ְמָבְרִכים  ְוָלֵכן 

יֹוֵצר) ּבֹוֵרא ָהֵאׁש,  (ֶאָּלא  ְמאֹוֵרי  ּבֹוֵרא  ְוָכאן   .
ה.  ַמּטָ ּלְ ָרגֹות ׁשֶ ּום אֹוָתן ַהּדְ  ִמׁשּ

ְמָבְרִכין  ּדִ יָון  ּכֵ ְיָמָמא.  ָנִהיר  ּדְ ַעד  יּה,  ַגּוֵ ּבְ לֹון  ְוָאִעיל 
ׁשְ  ּבִ לֹון  יק  ַאּפִ ֵדין  ּכְ יָמָמא,  ּבִ ְנהֹוָרא  ַעל  ָרֵאל  ִלימּו  ִיׂשְ

ַאְמֵרי  ְוָלא  אֹורֹות,  ַהּמְ יֹוֵצר  ְמָבְרִכין  א  ּדָ ְוַעל  ְנהֹוָרא.  ּדִ
ְוָהָכא ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי  (קנ''א ע''א) (ס''א אלא יוצר) ּבֹוֵרא,

א.  ין ְלַתּתָ ְרּגִ ִאיּנּון ּדַ ִגין ּדְ  ָהֵאׁש. ּבְ
ֶהן ְרמּוזֹות  .267 עֹות, ּבָ ְוַהּכֹל הּוא סֹוד ָהֶאְצּבָ

ְחּתֹונֹות.  ַהּתַ ָרגֹות  ְוַהּדְ ָהֶעְליֹונֹות  ָרגֹות  ַהּדְ
עֹות  ְזִקיַפת ָהֶאְצּבָ ָרגֹות ָהֶעְליֹונֹות נֹוָדעֹות ּבִ ַהּדְ
ְרכֹות  ִמְתּבָ עֹות  ָהֶאְצּבָ ּוִבְזִקיַפת  ְלַמְעָלה, 

ָר  ְוַהּדְ ָהֶעְליֹונֹות  ָרגֹות  ְחּתֹונֹות ַהּדְ ַהּתַ גֹות 
ְרִכים  ִמְתּבָ עֹות  ָהֶאְצּבָ ּוְבַהְנָמַכת  ֶאָחד,  ּכְ

ן.  ְחּתֹונֹות ְלַבּדָ ָרגֹות ַהּתַ  ְלָהִאיר ַהּדְ

  

ין   .267 ְרּגִ ּדַ ָרִמיז  הּו  ּבְ ָעאן,  ֶאְצּבְ ּדְ ָרָזא  ִאיהּו  א  ְוכֹּלָ
ִאין. ּתָ ּתַ ין  ְוַדְרּגִ ִאין,  ס''ז  ִעּלָ י''ח,  תיקון  ע''ב,  (קצ''ב 

ָעאן  ע''א) ֶאְצּבְ ּדְ ְזִקיפּו  ּבִ מֹוְדַעאן,  ּתְ ִאׁשְ ִאין  ִעּלָ ין  ְרּגִ ּדַ
ִאין,   ִעּלָ ין  ְרּגִ ּדַ ְרָכן  ִאְתּבָ ָעאן,  ֶאְצּבְ ּדְ ּוִבְזִקיפּו  א.  ְלֵעיּלָ
ְרָכן  ִאְתּבָ ָעאן,  ֶאְצּבְ ּדְ ּוִבְמִאיכּו  ֲחָדא.  ּכַ ִאין  ּתָ ּתַ ין  ְוַדְרּגִ

ִאין ּתָ ין ּתַ ְרּגִ  ְלחֹוַדְייהּו.  ְלַאְנָהָרא ּדַ
ֲאחֹוֵרי   .268 ל  ׁשֶ ְרַנִים  ּפָ ַהּצִ ַהזֶּה,  ְוַהּסֹוד 

ִלְפִנים.  ן  ְלַבּדָ עֹות  ְוָהֶאְצּבָ עֹות.  ָהֶאְצּבָ
ִנים   ּפָ ֵהם  עֹות  ָהֶאְצּבָ ֲאחֹוֵרי  ל  ׁשֶ ְרַנִים  ּפָ ַהּצִ
ֵנר,   אֹותֹו  ִמּתֹוְך  ְלָהִאיר  ִריכֹות  ּצְ ׁשֶ ֲאֵחרֹות 

ְקָר  ּנִ ׁשֶ ִנים  ּפָ עֹות ְואֹוָתם  ָהֶאְצּבָ ֲאחֹוַרִים.  ִאים 
ים   ִניִמיִּ ִנים ַהּפְ ְרַנִים, ֵאּלּו ֵהן ַהּפָ ִלי ִצּפָ ִלְפִנים ּבְ

ֶזה   ְוסֹוד  ים.  לג) -ַהְמֻכּסִ ֶאת  (שמות  ְוָרִאיָת 
ְלָאחֹור  עֹות  ָהֶאְצּבָ ֲאחֹוֵרי  ה  ֵאּלֶ ֲאחָֹרי. 
עֹות   ָהֶאְצּבָ ה  ֵאּלֶ יֵָראּו,  לֹא  ּוָפַני  ְרֵניֶהן.  ִצּפָ ּבְ

ים.  ִניִמיִּ ִנים ַהּפְ ֵהן ַהּפָ ְרַנִים, ׁשֶ ִלי ִצּפָ  ִלְפִנים ּבְ

  

ָעאן  .268 ְוֶאְצּבְ ָעאן.  ֶאְצּבְ ֲאחֹוֵרי  ּדַ טּוְפֵרי  א,  ּדָ ְוָרָזא 
ין  ַאְנּפִ ִאיּנּון  ָעאן,  ֶאְצּבְ ֲאחֹוֵרי  ּדַ טּוְפֵרי  ְלגֹו.  ְלחֹוַדְייהּו 

הַ  ִמּגֹו  ְלַאְנָהָרא  ִאְצְטִריכּו  ּדְ ְוִאיּנּון ַאֲחָרִנין,  ָרָגא,  ׁשְ הּוא 
ִאְקרּון ּדְ ין  ע''ב) ַאְנּפִ ר''ח  ְלגֹו  (דף  ָעאן  ֶאְצּבְ ֲאחֹוַרִיים. 

ְוָרָזא  ְסָיין.  ִאְתּכַ ִניָמִאן  ּפְ ין  ַאְנּפִ ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ טּוְפִרין,  ָלא  ּבְ
א, לג) ּדָ ין  (שמות  ִאּלֵ ֲאחֹוָרי.  ֶאת  ְוָרִאיָת 

ע''א) ֲאחֹוֵרי, ר''א  ַלֲאחֹוָרא ֶאְצבְּ  (בראשית  ָעאן, 
ָלא   ּבְ ְלגֹו,  ָעאן  ֶאְצּבְ ין  ִאּלֵ ֵיָראּו,  לֹא  ּוָפַני  טּוְפֵריהֹון.  ּבְ

ִניָמִאין. ין ּפְ ִאיּנּון ַאְנּפִ  טּוְפִרין, ּדְ
ְלַהְראֹות  .269 ָצִריְך  ַהּנֵר,  ַעל  ָבְרִכים  ּמְ ּוְכׁשֶ

אֹור   ל  ְלַקּבֵ ְרַנִים,  ּפָ ּצִ ּבַ עֹות  ָהֶאְצּבָ ֲאחֹוֵרי  ֶאת 
לֹא   עֹות  ָהֶאְצּבָ ִנים  ּפְ ְוֶאת  ַהּנֵר,  אֹותֹו  ִמּתֹוְך 

ִלְכּפֹות ִמּתֹוְך   (ְלַהְראֹות) ָצִריְך  יִָּאירּו  ׁשֶ אֹוָתן 
ֲהֵרי ֵאיָנן ְמִא  א ִמּתֹוְך ַהּנֵר  אֹותֹו ֵנר, ׁשֶ ירֹות ֶאּלָ

ְוָגנּוז  הּוא ָטִמיר  ַמְעָלה ְלַמְעָלה, ׁשֶ ּלְ ׁשֶ ָהֶעְליֹון 
ֵנר   ִמּתֹוְך  ְמִאירֹות  ְוֵאיָנן  ָלל.  ּכְ ִנְגֶלה  ּלֹא  ְוׁשֶ
ֶאת  ְלַהְראֹות  ָצִריְך  ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ ָלל.  ּכְ לּוי  ּגָ ׁשֶ

נִ  ּפְ ְוֶאת  ְרַנִים,  ּפָ ּצִ ּבַ עֹות  ָהֶאְצּבָ ים  ֲאחֹוֵרי 
עֹות לֹא ָצִריְך ְלַהְראֹות ִלְפֵני ַהּנֵר ַהזֶּה.   ָהֶאְצּבָ
ִניִמיֹּות ֵהן,   ֶתר ֵהן ְמִאירֹות. ּפְ ְטִמירֹות ֵהן, ּוַבּסֵ
ּוֵמֶעְליֹוִנים   ֵהן,  ֶעְליֹונֹות  ְמִאירֹות.  ים  ִניִמיִּ ּוִמּפְ
ַהזֶּה   עֹוָלם  ּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵריֶהם  ַאׁשְ ְמִאירֹות.  ֵהן 

 א.ּוָבעֹוָלם ַהבָּ 

  

ֲאחֹוֵרי  .269 ְלַאֲחָזָאה  ֵעי  ּבָ ָרָגא,  ׁשְ ַעל  ְמָבְרֵכיָנן  ְוַכד 
ָרָגא, ּוְפִניָמֵאי  טּוְפִרין, ְלִאְתָנֲהָרא ִמּגֹו ַההּוא ׁשְ ָעאן ּבְ ֶאְצּבְ

א ּיָ ְלַאְכּפַ ִאְצְטִריכּו  ָלא  ָעאן,  ֶאְצּבְ לאחזאה) ּדְ לֹון  (נ''א 
ָרָגא, ּדְ  א ְלִאְתָנֲהָרא ִמּגֹו ַההּוא ׁשְ ָהא ִאיּנּון ָלא ַנֲהִרין, ֶאּלָ

ִאיִהי ְטִמיָרא ּוְגִניָזא  א, ּדְ א ְלֵעיּלָ ְלֵעיּלָ ָאה ּדִ ָרָגא ִעּלָ ִמּגֹו ׁשְ
ָרָגא  ׁשְ ִמּגֹו  ַנֲהִרין  ָלא  ְוִאיּנּון  ַלל.  ּכְ ְלָייא  ִאְתּגַ ָלא  ּדְ

עָ  ֵעי ְלַאֲחָזָאה ֲאחֹוֵרי ֶאְצּבְ ְך ּבָ ִגין ּכַ ַלל, ּבְ ְלָיא ּכְ ִאְתּגַ אן ּדְ
י  ַקּמֵ ְלַאֲחָזָאה  ֵעי  ּבָ ָלא  ָעאן,  ֶאְצּבְ ּדְ ּוְפִניָמֵאי  טּוְפִרין.  ּבְ
ִניָמִאין  ּפְ ִאְתָנֲהִרין.  ּוִבְטִמירּו  ִאיּנּון,  ָרָגא. ְטִמיִרין  ׁשְ ַהאי 
ָאה  ּוְמִעּלָ ִאיּנּון,  ִאין  ִעּלָ ִאְתָנֲהָרן.  ִניָמָאה  ּוִמּפְ ִאיּנּון, 

ִאיּנּון   ִאין  ַזּכָ ּוְבָעְלָמא ִאְתָנֲהָרן.  ין,  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ָאֵתי.   ּדְ
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יֹּוֵצאת  .270 ׁשֶ ּכְ ִמים  ְבׂשָ ּבִ ְלָהִריַח  ְוָצִריְך 
ָקה אֹוָתּה רּוַח, ְוֶנֶפׁש ָהָאָדם   ּלְ ִהְסּתַ ת ַעל ׁשֶ ּבָ ׁשַ

ה ֲעֻרּמָ ֶאֶרת  ִּבְבָקִעים) ִנׁשְ ּום  (ִמְׁשַּתֵּנית  ִמׁשּ
ַוֲהֵרי  ּנּו,  ִמּמֶ ָהרּוַח  ָקה  ּלְ ִהְסּתַ ׁשֶ ִסּלּוק  אֹותֹו 

ְרׁשּוָה.  ּפֵ

  

ַעל  .270 ָתא,  ּבְ ׁשַ ָנִפיק  ד  ּכַ בּוְסִמין,  ּבְ ְלָאְרָחא  ּוָבֵעי 
ָאַרת   ּתְ ִאׁשְ ָנׁש  ַבר  ּדְ א  ְוַנְפׁשָ רּוָחא,  ַההּוא  ק  ּלָ ִאְסּתַ ּדְ

ַעְרטּוָלא, בקרטופא) ּבְ אשתנית  גִ  (ס''א  ַההּוא ּבְ ין 
יּה ְוָהא אּוְקמּוָה.  ק רּוָחא ִמּנֵ ּלָ ִאְסּתַ  ְסִליקּו, ּדְ

תּוב .271 כז) ּכָ ֵריַח  (בראשית  ֶאת  ַויַָּרח 
ֵאר.   ְרׁשּוהּו ְוִנְתּבָ סּוק ֶזה ּפֵ ָגָדיו ַוְיָבֲרֵכהּו ְוגֹו'. ּפָ ּבְ
ּום   ֶפׁש, ִמׁשּ ֲאָבל ּבֹא ּוְרֵאה, ָהֵריַח הּוא ִקיּּום ַהּנֶ

ּדָ  הּוא  ּבֹא  ׁשֶ ַלּגּוף.  ְולֹא  ֶפׁש  ַלּנֶ ְכָנס  ּנִ ׁשֶ ָבר 
ְרׁשּוהּו   ָגָדיו, ֲהֵרי ּפֵ תּוב ַויַָּרח ֶאת ֵריַח ּבְ ּוְרֵאה, ּכָ
ַתן  ּנָ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ָאָדם  י  ְלבּוׁשֵ ָהיּו אֹוָתם  ֵאּלּו  ׁשֶ

ם.  רּוְך הּוא ְלָלְבׁשָ דֹוׁש ּבָ  לֹו ַהּקָ

  

ִתיב .271 ַרח ֶאת ֵר  (בראשית כז) ּכְ ָגָדיו ַוְיָבֲרֵכהּו ַוּיָ יַח ּבְ
ֵריָחא  ֲחֵזי,  א  ּתָ ֲאָבל  ַמר,  ְוִאּתְ אּוְקמּוָה  ְקָרא  ַהאי  ְוגֹו'. 
א,  ָאִעיל ְלַנְפׁשָ ה ּדְ ִאיהּו ִמּלָ ִגין ּדְ א, ּבְ ַנְפׁשָ ִאיהּו ִקיּוָמא ּדְ
ָהא   ָגָדיו,  ּבְ ֵריַח  ֶאת  ַרח  ַוּיָ ִתיב  ּכְ ֲחֵזי,  א  ּתָ ְלגּוָפא.  ְוָלא 

ִאי ֵליּה  אּוְקמּוָה,  ָיַהב  ּדְ ֲהוֹו,  ָאָדם ַקְדָמָאה  ּדְ י  ּנּון ְלבּוׁשֵ
א לֹון.  ׁשָ ִריְך הּוא ְלַאְלּבָ א ּבְ  קּוְדׁשָ

ָהֳעַבר  .272 ָאָדם,  ָחָטא  ׁשֶ ּכְ ֲהֵרי  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
ּבֹו   ׁש  ִהְתַלּבֵ ׁשֶ ד  ִנְכּבָ ְלבּוׁש  אֹותֹו  ּנּו  ִמּמֶ

ְוַאחַ  ֵעֶדן,  ְלַגן  ִהְכִניסֹו  ׁשֶ ּכְ ִראׁשֹוָנה  ָחָטא ּבָ ׁשֶ ר 
ָהִראׁשֹון   בּוׁש  ַהּלְ ַאֵחר.  ְלבּוׁש  ּבִ יׁש אֹותֹו  ִהְלּבִ

ַגן ֵעֶדן, הּוא ָהָיה ׁש ּבֹו ָאָדם ּבְ ִהְתַלּבֵ (ֵמאֹוָתם   ׁשֶ
ְקְראּו ֲאחֹוַרִים,   ַמְלּבּוִׁשים) ּנִ בֹות ׁשֶ ֵמאֹוָתן ֶמְרּכָ

י ִצּפֶֹרן.  ְקְראּו ְלבּוׁשֵ ּנִ ים ׁשֶ  ְואֹוָתם ְלבּוׁשִ

  

ַההּוא בְּ  .272 יּה  ִמּנִ ִאְתָעֵדי  ָאָדם,  ָחב  ד  ּכַ ָהא  ּדְ ִגין 
ָאִעיל  ד  ּכַ ַקְדִמיָתא,  ּבְ יּה  ּבֵ ׁש  ִאְתָלּבַ ּדְ יָרא,  ַיּקִ א  ְלבּוׁשָ
א   ְלבּוׁשָ יׁש ֵליּה ּבִ ַחב, ַאְלּבִ ֵעֶדן. ּוְלָבַתר ּדְ א ּדְ ִגְנּתָ ֵליּה ּבְ

יּה ָאָד  ׁש ּבֵ ִאְתָלּבַ א ַקְדָמָאה, ּדְ א ַאֲחָרא, ְלבּוׁשָ ִגְנּתָ ם ּבְ
ֲהָוה ִאיהּו  ֵעֶדן,  מלבושין) ּדְ ְרִתיִכין,  (מאינון  ֵמִאיּנּון 

י טּוְפָרא.  ִאְקרּון ְלבּוׁשֵ ין ּדְ ִאְקרּון ֲאחֹוַרִיים, ְוִאיּנּון ְלבּוׁשִ  ּדְ
בֹות  .273 ֶמְרּכָ אֹוָתן  ל  ּכָ ֵעֶדן,  ַגן  ּבְ ָהָיה  ּוְכׁשֶ

הִ  ם  ּלָ ּכֻ ים,  ְקדֹוׁשִ ַמֲחנֹות  אֹוָתם  ֶאת  ְוָכל  יפּו  ּקִ
ָבר ַרע   ּדָ ַמר ֵמַהּכֹל, ְולֹא ָהָיה ָיכֹול  ְוִנׁשְ ָאָדם, 
ּנּו אֹוָתם  ָחָטא ְוָהָעְברּו ִמּמֶ ִלְקַרב ֵאָליו. ְוֵכיָון ׁשֶ

ים, ֹחל   ְלבּוׁשִ ִּבְלבּוֵׁשי  (ְוִהְתַלֵּבׁש 
ָרעֹות,   ִמְּדָבִרים) ְורּוחֹות  ָרִעים  ָבִרים  ִמּדְ ַחד  ּפָ

נּ  ִמּמֶ קּו  ּלְ ְולֹא  ְוִהְסּתַ ים.  ְקדֹוׁשִ ַמֲחנֹות  אֹוָתם  ּו 
עֹות  ְרֵני ָהֶאְצּבָ י ִצּפָ א אֹוָתם ָראׁשֵ ֲארּו בֹו ֶאּלָ ִנׁשְ

ְרַנִים ְסִביב זֲֻהָמה ַאֶחֶרת.  ּפָ ּסֹוְבִבים ֶאת ַהּצִ  ׁשֶ

  

ל ִאיּנּון ְרִתיִכין, ְוָכל ִאיּנּון  .273 ֵעֶדן, ּכָ א ּדְ ִגְנּתָ ְוַכד ֲהָוה ּבְ
ַקּדִ  ְרָיין  ְוִאְתְנִטיר ַמׁשִ ְלָאָדם,  ֵליּה  ָסֲחִרין  הּו  ּלְ ּכֻ ין,  יׁשִ

ֲהֵדיּה.   א ְלִאְתָקְרָבא ּבַ יׁשָ ה ּבִ א, ְוָלא ֲהָוה ָיִכיל ִמּלָ ִמּכֹּלָ
ין, ִאיּנּון ְלבּוׁשִ יּה  ִמּנֵ ְוִאְתַעדּו  ַחב,  ּדְ יָון  (ס''א ואתלבש   ּכֵ

כו') ממלין  דחול  ְורוּ  בלבושין  ין,  יׁשִ ּבִ ין  ּלִ ִמּמִ ִחיל  ִחין ּדָ
ְוָלא  ין,  יׁשִ ַקּדִ ְרָיין  ַמׁשִ ִאיּנּון  יּה  ִמּנֵ קּו  ּלָ ְוִאְסּתָ ין,  יׁשִ ּבִ
ָעאן,   ֶאְצּבְ ּדְ טּוְפֵרי  י  ָראׁשֵ ִאיּנּון  א  ֶאּלָ יּה,  ּבֵ ֲארּו  ּתָ ִאׁשְ

זּוֲהָמא ַאֲחָרא. ַסֲחִרין לֹון ְלטּוְפִרין ָסְחָרנּו ּדְ  ּדְ
ל אֹוָתן   .274 ְך לֹא ָצִריְך ְלָאָדם ְלַגּדֵ ּום ּכָ ּוִמׁשּ

ְתַרּבֹות,  ּמִ ׁשֶ ה  ּמָ ּכַ ֲהֵרי  ׁשֶ זֲֻהָמה,  ל  ׁשֶ ְרַנִים  ִצּפָ
יֹום   ָכל  ּבְ ְוִיְדַאג  זֲֻהָמה,  ָעָליו  ה  ַמְרּבֶ ם  ּגַ ְך  ּכָ
ּלֹא   ׁשֶ אֹוָתן,  ִיְזֹרק  ְולֹא  אֹוָתן,  ִלְגזֹר  ְוָצִריְך 

מָ  אֹותֹו  ּבְ ָקלֹון  ה  ָאָדם ַיֲעׂשֶ יָּכֹול אֹותֹו  ׁשֶ קֹום, 
ְלָכל   ֲהֵרי  ׁשֶ ַמְעָלה.  ּלְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוַהּכֹל  ֵזק.  ְלִהּנָ
ד ָהַאֵחר, ְולֹא ְצִריִכים אֹותֹו   יף ַהּצַ ֲאחֹוַרִים ַמּקִ

ל ָהעֹוָלם.  קֹום ׁשֶ ּמָ  ּבַ

  

ִאיּנּון  .274 ָאה  ְלַרּבָ ָנׁש  ֵליּה ְלַבר  ִליְבֵעי  ְך, ָלא  ּכַ ּוְבִגין 
י  ַאְסּגֵ ָנֵמי  ָהִכי  יאּו,  ַאְסּגִ ּדְ ָמה  ּכְ ָהא  ּדְ זּוֲהָמא,  ּדְ טּוְפִרין 
ָרא לֹון, ְוָלא  ֲעֵליּה ִקְסטּוָרא, ְוִיְדַאג ְבָכל יֹוָמא, ּוָבֵעי ְלַסּפְ

ָלא ַיְעִביד ְקָלָנא בְּ  ָיִכיל ַההּוא  ִיְרֵמי לֹון, ּדְ ַההּוא ֲאָתר, ּדְ
הּו   ְלֻכּלְ ָהא  ּדְ ָאה.  ִעּלָ ַגְווָנא  ּכְ א  ְוכֹּלָ ְזָקא.  ְלַאּתְ ָנׁש  ר  ּבַ
ֵליּה  ִאְצְטִריְך  ְוָלא  ַאֲחָרא,  ִסְטָרא  ַסֲחָרא  ֲאחֹוַרִיים, 

ָעְלָמא.  ֲאָתר ּדְ  ּבַ
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ֲאֵחִרים  .275 ים  ְלבּוׁשִ ְלָאָדם  ה  ָעׂשָ ְך  ּכָ ַאַחר 
ל   ׁשֶ ֲהֵרי  ֵמֶהָעִלים  ׁשֶ ָאֶרץ.  ּבָ ׁשֶ ָהֵעֶדן  ן  ּגַ ֲעֵצי 

ים ֵמאֹוָתם ֲאחֹוַרִים   ִראׁשֹוָנה ָהיּו אֹוָתם ְלבּוׁשִ ּבָ
ָהָאֶרץ,   ל  ׁשֶ ן  ֵמַהּגָ ו  ְוַעְכׁשָ ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ ן  ַהּגָ ל  ׁשֶ
ים ָהיּו ַמֲעִלים ֵריחֹות  ן. ְואֹוָתם ְלבּוׁשִ ְוָיְצאּו ֵמַהּגָ

ַהּנֶפֶ  ׁשֶ ן  ַהּגָ ל  ׁשֶ ִמים  ֶהם ּוְבׂשָ ּבָ ֶבת  ֶ ִמְתַיׁשּ ׁש 
ָגָדיו  תּוב ַויַָּרח ֶאת ֵריַח ּבְ ּכָ ֵמָחה ָבֶהם. ֶזהּו ׁשֶ ּוׂשְ
ל  ׁשֶ ְורּוחֹו  ַנְפׁשֹו  ָבה  ְ ִהְתַיׁשּ ֲהֵרי  ׁשֶ ַוְיָבֲרֵכהּו, 

אֹותֹו ֵריַח.  ִיְצָחק ּבְ

  

י   .275 ְרּפֵ ין ַאֲחָרִנין, ִמּטַ ְלָבַתר ֲעַבד ֵליּה ְלָאָדם, ְלבּוׁשִ
ַקְדִמיָתא ֲהוֹו ִאיּנּון ִאיָלִנין   ָהא ּבְ ַאְרָעא. ּדְ ֵעֶדן ּדְ א ּדְ ְנּתָ ּגִ ּדְ

א   ּתָ ְוַהׁשְ א,  ְלֵעיּלָ ּדִ א  ִגְנּתָ ּדְ ֲאחֹוַרִיים  ֵמִאיּנּון  ין,  ְלבּוׁשִ
ִקין   ין ֲהוֹו ַסּלְ א. ְוִאיּנּון ְלבּוׁשִ ְנּתָ ַאְרָעא, ְוַנְפֵקי ִמּגִ א ּדְ ְנּתָ ִמּגִ

נְ  ּגִ ּדְ ּובּוְסִמין  י  ֵריִחין  ְוַחּדֵ הּו,  ּבְ ָבא  ְ ִמְתַייׁשּ א  ַנְפׁשָ ּדְ א,  ּתָ
ָגָדיו ַוְיָבַרֵכהּו,  ַרח ֶאת ֵריַח ּבְ ַוּיָ הּו. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  ּבְ

ַההּוא ֵריָחא. ִיְצָחק ּבְ יּה ְורּוֵחיּה ּדְ ָבא ַנְפׁשֵ ָהא ִאְתַייׁשְ  ּדְ

ָצִריְך  .276 ת,  ּבָ ׁשַ יֹּוֵצאת  ׁשֶ ּכְ ְך,  ּכָ ּום  ִמׁשּ
אֹותֹו ֵריַח ְלָהִריחַ  ב ֶאת ַנְפׁשֹו ּבְ ֵ ִמים ְלַיׁשּ ׂשָ ּבְ  ּבַ

ּנּו,   ִמּמֶ ק  ּלֵ ִהְסּתַ ׁשֶ ָקדֹוׁש  ֶעְליֹון  ֵריַח  אֹותֹו  ַעל 
ֲהַדס,   הּוא  ִמים  ׂשָ ּבְ ּבַ ׁשֶ ה  ַהְמֻעּלֶ ֵריַח  ְואֹותֹו 
יֹוְצאֹות   ּנּו  ּמֶ ּמִ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ קֹום  ַהּמָ ִקיּּום  ֲהֵרי  ׁשֶ

ֲהַדס. הּוא  מֹות  ׁשָ מֹו   ַהּנְ ּכְ ֶפׁש  ַהּנֶ ִקיּּום  ְוֶזהּו 
ֵדי ְלִהְתַקיֵּם ֵמאֹוָתּה ִהְתַעְרְטלּות   ַמְעָלה, ּכְ ּלְ ׁשֶ

ֲאָרה. ׁשְ ּנִ  ׁשֶ

  

בּוְסִמין,  .276 ֵעי ְלָאְרָחא ּבְ ָתא, ּבָ ּבְ ד ָנַפק ׁשַ א ּכַ ִגין ּדָ ּבְ
ֵריָחא  ַההּוא  ַעל  ֵריָחא,  ַההּוא  ּבְ יּה  ַנְפׁשֵ ָבא  ְ ְלִאְתַיׁשּ

ַק  ָאה  ָיא ִעּלָ ְמַעּלְ ֵריָחא  ְוַההּוא  ּה.  ִמיּנָ ק  ּלָ ִאְסּתַ ּדְ א  יׁשָ ּדִ
א   יׁשָ ַקּדִ ֲאָתר  ּדַ ִקיּוָמא  ָהא  ּדְ ֲהַדס.  ִאיהּו  בּוְסִמין  ּדְ
ִקיּוָמא   ִאיהּו  ְוָדא  ִאיהּו.  ֲהַדס  יּה,  ִמּנֵ ָנְפִקין  ָמִתין  ִנׁשְ ּדְ

יָמא ֵמַההוּ  א, ְלִאְתַקּיְ ְלֵעיּלָ ַגְווָנא ּדִ א, ּכְ ַנְפׁשָ א ִעְרטּוָלא ּדְ
ָאַרת.  ּתְ ִאׁשְ  ּדְ

ָאָדם   .277 ׁש  ִהְתַלּבֵ ת,  ּבָ ַ ַהׁשּ יֹּוֵצאת  ׁשֶ ּכְ
ֲעִלים ֵריַח   ּמַ ל ָהָאֶרץ ׁשֶ ן ֵעֶדן ׁשֶ י ּגַ אֹוָתם ְלבּוׁשֵ ּבְ
רּוַח  אֹוָתּה  ַעל  ֶפׁש  ַהּנֶ ֶאת  ְלַקיֵּם  ִמים,  ּוְבׂשָ

נּ  ִמּמֶ ָקה  ּלְ ִהְסּתַ ׁשֶ ָדה  ִנְכּבָ ֶעְליֹוָנה  ה  ּו. ְקדֹוׁשָ
ֻדְגָמא ֶעְליֹוָנה,  ֶפׁש, ּכְ אי ִקיּּום ַהּנֶ ַוֲהַדס הּוא ַוּדַ

ֶפׁש.  ָמה ִקיּּום ַהּנֶ ִהְתַקיְּ  ׁשֶ

  

ין  .277 ְלבּוׁשִ ִאיּנּון  ּבְ ָאָדם,  ׁש  ִאְתָלּבָ ָתא,  ּבְ ׁשַ ָנַפק  ד  ּכַ
יָמא   ִקין ֵריִחין ּובּוְסִמין, ְלַקּיְ ַסּלְ ַאְרָעא, ּדְ ֵעֶדן ּדְ א ּדְ ְנּתָ ּגִ ּדְ

ק  ַנפְ  ּלָ ִאְסּתַ יָרא ּדְ ָאה ַיּקִ א ִעּלָ יׁשָ יּה, ַעל ַההּוא רּוָחא ַקּדִ ׁשֵ
ָאה,  ַגְווָנא ִעּלָ אי. ּכְ א ַוּדַ ַנְפׁשָ יּה. ַוֲהַדס ִאיהּו ִקיּוָמא ּדְ ִמּנֵ

א.  ַנְפׁשָ יָמא ִקיּוָמא ּדְ ִאְתַקּיְ  ּדְ
ָאָדם  .278 ַעל  יֹּוֶרֶדת  ׁשֶ ֶעְליֹוָנה  רּוַח  אֹוָתּה 

ְמָחה וּ  ׂשִ ַחת ֶאת ַנְפׁשֹו, ָאז עֹוֶמֶדת ֶנֶפׁש  ּבְ ּמַ ְמׂשַ
ֵלָהנֹות  ָעִתיד  ׁשֶ א,  ַהּבָ ָהעֹוָלם  מֹו  ּכְ ָהָאָדם 
עֹוָלם  ָאָדם ְמַהּנֶה ֶאת ָהרּוַח ַהזֹּו ּבָ מֹו ׁשֶ ּנּו. ּכְ ִמּמֶ
א,   ְך אֹוָתּה רּוַח ְמַהּנָה אֹותֹו ָלעֹוָלם ַהּבָ ַהזֶּה, ּכָ

תּוב ּכָ נח) ׁשֶ ְתעַ  (ישעיה  ּתִ ְוגֹו'. ָאז  ה'  ַעל  ג  ּנַ
ָאָדם  מֹו ׁשֶ ָך. ּכְ ַצְחָצחֹות ַנְפׁשֶ יַע ּבְ ּבִ ְוָכתּוב ְוִהׂשְ
ם הּוא  ְך ּגַ ַמְרֶוה ֶאת אֹותֹו עֶֹנג ּוְמַהּנֶה אֹותֹו, ּכָ
זֹוֶכה   ָהָאָדם  ׁשֶ ּכְ ָאז  א.  ַהּבָ ָלעֹוָלם  ַמְרֶוה אֹותֹו 
ִפי  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ בֹוד  ּכְ ֵלמּות  ׁשְ ֶאת  ִלים  ּוַמׁשְ

ָאמַ  ָעָליו ׁשֶ קֹוֵרא  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְרנּו, 
מט) ְואֹוֵמר, ה  (שם  ָאּתָ י  ַעְבּדִ ִלי  ַויֹּאֶמר 

ָאר.  ָך ֶאְתּפָ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ  ִיׂשְ

  

ֵחדּו,   .278 ַבר ָנׁש ּבְ ָנִחית ָעֵליּה ּדְ ָאה ּדְ ַההּוא רּוָחא ִעּלָ
ַבר ּדְ א  ַנְפׁשָ ַקְייָמא  ֵדין  ּכְ יּה,  ְלַנְפׁשֵ י  ַגְווָנא   ְוַחּדֵ ּכְ ָנׁש, 

ין ַזּמִ ּדְ ָאֵתי,  ָעְלָמא ּדְ יּה,  (דף ר''ט ע''א) ּדְ ִמּנֵ ְלִאְתֲהָנָאה 
ָהִכי   א.  ּדָ ָעְלָמא  ּבְ רּוָחא  ְלַהאי  ַאֲהִני  ָנׁש,  ַבר  ּדְ ָמה  ּכְ
ָאֵתי,   ּדְ ְלָעְלָמא  ָנׁש,  ְלַבר  ֵליּה  ַאֲהִני  רּוָחא  ַההּוא 

יב, ְכּתִ נח) ּדִ ּוְכִתיב   (ישעיה  ְוגֹו'.  ְיָי'  ַעל  ג  ְתַעּנַ ּתִ ָאז 
ְלַההּוא  ַרֵוי  ָנׁש,  ַבר  ּדְ ָמה  ּכְ ָך.  ַנְפׁשֶ ַצְחָצחֹות  ּבְ יַע  ּבִ ְוִהׁשְ
ָאֵתי.   ִעּנּוָגא, ְוַאֲהֵני ֵליּה, ָהִכי ָנֵמי ִאיהּו ַרֵוי ֵליּה ְלָעְלָמא ּדְ

ְיָקָר  ִלימּו ּדִ ִלים ׁשְ ר ָנׁש ָזֵכי, ְוַאׁשְ ד ּבַ ֵדין ּכַ ָתא  ּכְ ּבְ ׁשַ א ּדְ
ָעֵליּה  ָקאֵרי  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ְדָקָאְמָרן,  ּכִ

ר  (ישעיה מט) ְוָאַמר, ָרֵאל ֲאׁשֶ ה ִיׂשְ י ָאּתָ ַוּיֹאֶמר ִלי ַעְבּדִ
ָאר. ָך ֶאְתּפָ  ּבְ
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קּו   .279 ְוָנׁשְ ַהֲחֵבִרים  ָאר  ּוׁשְ א  ַאּבָ י  ַרּבִ ָקם 
ֵרי ֶחְלֵקנוּ  כּו ְוָאְמרּו, ַאׁשְ ֶרְך ַהזֹּו רֹאׁשֹו. ּבָ ַהּדֶ  ׁשֶ

א,  י ַאּבָ רּוְך הּוא ְלָפֵנינּו. ָאַמר ַרּבִ דֹוׁש ּבָ ן ַהּקָ ִזּמֵ
ֵדי  ּכְ ַהזֹּו  ֶרְך  ַהּדֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ן  ִזּמֵ ִלי 
ֶרְך   זִָּכיִתי ַלּדֶ ֵרי ֶחְלִקי ׁשֶ ֶכם. ַאׁשְ ר ִעּמָ ְלִהְתַחּבֵ

 ַהזֹּאת.

  

ַאר חַ  .279 א, ּוׁשְ י ַאּבָ כּו  ָקם ִרּבִ יּה. ּבָ קּו ֵריׁשֵ יא, ְוַנׁשְ ְבַרּיָ
ִריְך   א ּבְ ין קּוְדׁשָ ַזּמִ א  ָאְרָחא ּדָ ָאה חּוָלָקָנא ּדְ ְוָאְמרּו, ַזּכָ
ִריְך הּוא  א ּבְ ין קּוְדׁשָ א, ִלי ַזּמִ י ַאּבָ הּוא ָלֳקְבָלן. ָאַמר ִרּבִ

ָאה ִאיהּו חּולָ  כֹון. ַזּכָ ָרא ִעּמְ ִגין ְלִאְתַחּבְ א, ּבְ ִקי,  ָאְרָחא ּדָ
א.  ָזֵכיָנא ְלָאְרָחא ּדָ  ּדְ

ָרִאיִתי,   .280 ֶ ׁשּ ַמה  ָלֶכם  ֹאַמר  ָלֶהם,  ָאַמר 
ֶאָחד  אֹור  ְוָרִאיִתי  ֶרְך,  ַלּדֶ ָיָצאִתי  ַהזֶּה  ַהיֹּום 
ה אֹורֹות, ְוָהְלכּו ְלָפַני ְוִנְטְמנּו.  לֹׁשָ ֱחָלק ִלׁשְ ּנֶ ׁשֶ
ֶחְלִקי.   ֵרי  ַאׁשְ ָרִאיִתי,  ִכיָנה  ׁשְ אי  ַוּדַ י,  ְוָאַמְרּתִ

ת ָהאוֹ  לֹׁשֶ ו אֹוָתם ׁשְ ם  ְוַעְכׁשָ ָרִאיִתי, ַאּתֶ רֹות ׁשֶ
ֶעְליֹונֹות   ּוְמנֹורֹות  אֹורֹות  ם  ַאּתֶ ׁשֶ אי  ַוּדַ ֵהם, 

א. עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ  ְלָהִאיר ּבָ

  

א   .280 ּדָ יֹוָמא  ֲחֵמיָנא,  ּדַ ַמה  ְלכּו  א  ֵאיּמָ ְלהּו,  ָאַמר 
ִלְתלַ  ַלג  ְוִאְתּפְ ֲחָדא,  ְנהֹוָרא  ַוֲחֵמיָנא  ְלָאְרָחא,  ת  ָנַפְקָנא 

א   ִכיְנּתָ ׁשְ אי  ַוּדַ ַוֲאֵמיָנא  ְוִאְתָטָמרּו.  ְוָאְזלּו ָקָמאי,  ְנהֹוִרין, 
ְנהֹוִרין   ַלת  ּתְ ִאיּנּון  א  ּתָ ְוַהׁשְ חּוָלִקי.  ָאה  ַזּכָ ֲחֵמיָנא, 
ִאין,   אי ַאּתּון ְנהֹוִרין, ּובּוִציִנין ִעּלָ ֲחֵמיָנא, ַאּתּון ִאיּנּון, ַוּדַ ּדַ

ין  ָעְלָמא ּדֵ ָאֵתי. ְלַאְנָהָרא ּבְ  ּוְבָעְלָמא ּדְ
י   .281 ָיַדְעּתִ לֹא  אן  ּכָ ַעד  א,  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר 

ַתַחת   ָהיּו  לּו  ַהּלָ רֹות  ְסּתָ ַהּנִ ִליֹּות  ְרּגָ ַהּמַ ל  ּכָ ׁשֶ
ִמְצַות  ְרצֹון  ּבִ ֲהֵרי  ׁשֶ ָרִאיִתי  ׁשֶ יָון  ּכֵ ְיֵדיֶכם, 
ל  ּכָ ׁשֶ י  ָיַדְעּתִ לּו,  ַהּלָ ָבִרים  ַהּדְ ֶנֶאְמרּו  ִרּבֹוְנֶכם 
ָהֶעְליֹון  א  ּסֵ ַהּכִ ֶזה ְלתֹוְך  יֹום  ּבְ ָבִרים עֹוִלים  ַהּדְ
ֵמֶהם   ה  ְועֹוׂשֶ ִנים  ַהּפָ ַעל  ּבַ אֹותֹו  אֹוָתם  ְולֹוֵקַח 
ַהזֶּה   ְוַהיֹּום  ַלֲאדֹונֹו.  ֲעָטרֹות 

ִרים בֹות ְקדֹוׁשֹות   (ִׁשְבִעים) ִמְתַעּטְ ים ֶמְרּכָ ִ ׁשּ ׁשִ
שֶׁ  ָבִרים  ּדְ אֹוָתם  ּבְ א  ּסֵ ַהּכִ אן ִלְכבֹוד  ּכָ ּנֶֶאְמרּו 

יֹּום ַהזֶּה.  ּבַ

  

ין  .281 ִאּלֵ ָכל  ּדְ ְיַדְעָנא,  ָלא  ָהִכי  ַעד  א  ַאּבָ י  ִרּבִ ָאַמר 
ָהא   ּדְ ֲחֵמיָנא,  ּדַ יָון  ּכֵ ָיַדְייכּו,  חֹות  ּתְ ֲהוֹו  ְסִתיִמין  ָלן  ַמְרּגְ
ין,  ִאּלֵ ין  ִמּלִ ִאְתֲאָמרּו  ָמאֵריכֹון  ּדְ ִפּקּוָדא  ּדְ ְרעּוָתא  ּבִ

יא ְיַדְעָנא,   ּכּוְרְסּיָ ְלגֹו  א,  ּדָ יֹוָמא  ִקין  ַסּלְ ין  ִמּלִ הּו  ֻכּלְ ּדְ
ְייהּו  ִמיּנַ ְוָעִביד  ין,  ַאְנּפִ ּדְ ָמאֵרי  ַההּוא  לֹון  ְוָנִטיל  ָאה,  ִעּלָ

ִרין ִמְתַעּטְ א  ּדָ ְויֹוָמא  ְלָמאֵריּה.  ין  (נ''א שבעין) ִעְטִרין  ּתִ ׁשִ
בְּ  ֻכְרְסָייא,  ּדְ ִליָקָרא  ין,  יׁשִ ַקּדִ ין ְרִתיִכין  ִמּלִ ין  ִאּלֵ

א. רּו ָהָכא, יֹוָמא ּדָ ִאְתַאּמָ  ּדְ

ֶהֱעִריב   .282 ׁשֶ ְוָרָאה  ֵעיָניו  ֶאת  ָזַקף  ְך  ּכָ ין  ּבֵ
ַהזֶּה  ָפר  ַלּכְ ֵנֵלְך  א,  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר  ֶמׁש.  ֶ ַהׁשּ
ם.   ׁשָ ְוָלנּו  ָהְלכּו  ר.  ְדּבָ ּמִ ּבַ ָלנּו  ָקרֹוב  הּוא  ׁשֶ

י אַ  ַרּבִ ְיָלה ָקם  ַהּלַ ֲחצֹות  ָאר ַהֲחֵבִרים ּבַ ּוׁשְ א  ּבָ
אן  ִמּכָ א,  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר  ּתֹוָרה.  ּבַ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ
ֶאת  ֶהם  ּבָ ר  ְלַעּטֵ ָבִרים  ּדְ ֹנאַמר  ָוָהְלָאה 
ַמן   ַהזְּ הּוא  ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ ֵעֶדן,  ַגן  ּבְ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ
ֵעֶדן   ל  ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְוָכל  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ

יִבי ָאֶרץ.ַמְקׁשִ ּבָ יִקים ׁשֶ ּדִ  ם ְלקֹולֹות ַהּצַ

  

ָאַמר  .282 א.  ְמׁשָ ׁשִ ַאְעַרב  ּדְ ְוָחָמא  ֵעינֹוי,  ָזַקף  ָהִכי  ַאּדְ
ן  ְלַגּבָ ָקִריב  ִאיהּו  ּדְ ַפר,  ּכְ ַהאי  י  ְלַגּבֵ ְנַהְך  א,  ַאּבָ י  ִרּבִ
י   ִרּבִ ָקם  ֵליְלָיא,  ַפְלגּות  ּבְ ן.  ּמָ ּתַ ּוֵביתֹו  ָאְזלּו  ָרא.  ַמְדּבְ ּבְ

י ַאבָּ  אֹוַרְייָתא, ָאַמר ִרּבִ ָלא ּבְ ּדְ ּתַ יא, ְלִאׁשְ ַאר ַחְבַרּיָ א ּוׁשְ
הּו   ּבְ ָרא  ְלִאְתַעּטְ ין  ִמּלִ ִניָמא  ּוְלָהְלָאה  אן  ִמּכָ א,  ַאּבָ
א   קּוְדׁשָ א ִאיהּו ִזְמָנא, ּדְ ּתָ ַהׁשְ ֵעֶדן, ּדְ א ּדְ ְבִגְנּתָ א ּדִ יַקּיָ ַצּדִ

ְבִגנְ  א ּדִ יַקּיָ ִריְך הּוא ְוָכל ַצּדִ ֵעֶדן, ַצְייִתין ְלָקֵליהֹון ּבְ א ּדְ ּתָ
ַאְרָעא.  י ּבְ א ּדִ יַקּיָ ַצּדִ  ּדְ

תּוב .283 ּכָ ְוָאַמר,  א  ַאּבָ י  ַרּבִ ַתח  (תהלים   ּפָ
ִלְבֵני   קטו) ָנַתן  ְוָהָאֶרץ  ַלה'  ַמִים  ׁשָ ַמִים  ָ ַהׁשּ

ָצִריְך  ְוָכְך  ְלִהְתּבֹוֵנן,  יֵׁש  ַהזֶּה  סּוק  ּפָ ּבַ ָאָדם. 
ַמִים ָ ַהׁשּ ָאָדם.   לֹוַמר:  ִלְבֵני  ָנַתן  ְוָהָאֶרץ  ַלה', 

  
ִתיב .283 ּכְ ְוָאַמר,  א  ַאּבָ י  ִרּבִ ַתח  (תהלים   ּפָ

ַהאי  קטו) ָאָדם  ִלְבֵני  ָנַתן  ְוָהָאֶרץ  ַלְיָי'  ַמִים  ׁשָ ַמִים  ָ ַהׁשּ
ְלֵמיַמר  ִאְצְטִריְך  ְוָהִכי  יּה,  ּבֵ ָלא  ּכְ ְלִאְסּתַ ִאית  ְקָרא 
ָמִים  ָ ַהׁשּ ַמאי  ָאָדם.  ִלְבִני  ָנַתן  ְוָהָאֶרץ  ַלְיָי',  ַמִים  ָ ַהׁשּ
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אן יֵׁש ְלִהְתּבֹוֵנן,  א ּכָ ַמִים? ֶאּלָ ַמִים ׁשָ ָ ַמה זֶּה ַהׁשּ
ַמִים.  ַמִים ְויֵׁש ׁשָ יֵּׁש ׁשָ ּום ׁשֶ  ִמׁשּ

ִאי  ִגין ּדְ ָלא, ּבְ ּכְ א ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ַמִים. ֶאּלָ ַמִים, ׁשָ ת ׁשָ
ַמִים.   ְוִאית ׁשָ

ַמִים  .284 ה ֵמֶהם. ׁשָ ה, ְוֶאֶרץ ְלַמּטָ ַמִים ְלַמּטָ ׁשָ
ָרגֹות   ַהּדְ ְוָכל  ֵמֶהם.  ה  ְלַמּטָ ְוֶאֶרץ  ְלַמְעָלה, 
ה  ֵאּלֶ ֶזה,  מֹו  ּכְ ן  ּלָ ּכֻ ְחּתֹונֹות  ְוַהּתַ ָהֶעְליֹונֹות 
מוֹ  ּכְ ְיִריעֹות,  ר  ֶעׂשֶ ה, ֵהם  ְלַמּטָ ַמִים  ׁשָ ה.  ֵאּלֶ   ּבְ

ּנֱֶאַמר  קד) ׁשֶ ְיִריָעה.   (שם  ּכַ ַמִים  ׁשָ נֹוֶטה 
ֲחנֹות  ה אֹוָתם ְוֶאת ַהּמַ רּוְך הּוא ָעׂשָ דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ
ְחּתֹוָנה.  ַהּתַ ָהָאֶרץ  ֶאת  ְלַהְנִהיג  תֹוָכם  ּבְ ׁשֶ
ּסֹוְבִבים  ׁשֶ ְחּתֹוִנים,  ַהּתַ ֶאת  ַמְנִהיג  יִעי  ׁשִ ַהּתְ

יִרי ה ֲעבֹותֹות ָהֲעָגָלה. ָהֲעׂשִ ר.ּכַ  ּוא ָהִעּקָ

  

א,  .284 ַמִים ְלֵעיּלָ ְייהּו. ׁשָ א ִמּנַ א, ְוֶאֶרץ ְלַתּתָ ַמִים ְלַתּתָ ׁשָ
הּו   ּלְ ּכֻ ִאין,  ְוַתּתָ ִאין  ִעּלָ ין  ְרּגִ ּדַ ְוָכל  ְייהּו.  ִמּנַ א  ְלַתּתָ ְוֶאֶרץ 
ר  ֶעׂשֶ ִאיּנּון  א,  ְלַתּתָ ַמִים  ׁשָ ין.  ִאּלֵ ּבְ ין  ִאּלֵ א,  ּדָ ַגְווָנא  ּכְ

כְּ  ָאֵמרְיִריעֹות,  ְדַאּתְ  קד) ָמה  ַמִים  (תהלים  ׁשָ נֹוֶטה 
י   ּדִ ְרָיין  ּוַמׁשִ לֹון,  ֲעַבד  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ ְיִריָעה.  ּכַ
ַאְנִהיג  יָעָאה  ׁשִ ּתְ ָאה.  ּתָ ּתַ ַאְרָעא  ְלַאְנָהָגא  וְייהּו,  ַגּוַ ּבְ
ִאיהּו   יָרָאה,  ֲעׁשִ קּוְלָטא.  ּדְ קּוְפְטָרא  ּכְ ַסֲחָרן  ּדְ ֵאי,  ְלַתּתָ

ָרא.  ִעּקָ
ִביִעי.  .285 ְ ים יֵׁש ַעד ַלׁשּ ֲחנֹות ְמֻמּנִ ּוְבָכל ַהּמַ

ה   ְלַמּטָ ט  ֵ ׁשּ ִהְתּפַ ׁשֶ יֵׁש אֹור  ָוָהְלָאה  ִביִעי  ְ ּוֵמַהׁשּ
יִרי,   ָלֲעׂשִ ּוֵמִאיר  ָהֶעְליֹון,  א  ּסֵ ַהּכִ ִמּתֹוְך 
נֹוֵתן   לֹוֵקַח,  הּוא  ׁשֶ ָהאֹור  ֵמאֹותֹו  יִרי,  ְוָהֲעׂשִ

יִעי, ְוה ׁשִ ה.ַלּתְ ִמיִני ָוַמּטָ ְ  ּוא ַלׁשּ

  

ִביָעָאה  .285 ְ ִמׁשּ ִביָעָאה.  ׁשְ ַעד  ְמָמָנן  יְרָיין  ַמׁשִ הּו  ּוְבֻכּלְ
יא  ּכּוְרְסּיָ ִמּגֹו  א,  ְלַתּתָ ט  ַ ׁשּ ִאְתּפָ ּדְ ְנהֹוָרא  ִאית  ּוְלָהְלָאה, 
ְנִהירּו  ֵמַההּוא  יָרָאה,  ַוֲעׂשִ יָרָאה.  ַלֲעׂשִ ְוָנִהיר  ָאה,  ִעּלָ

יָעָאה, ְוִאיהּו ִלְתִמ  ַנְקָטא, ָיִהיב ִלְתׁשִ א. ּדְ  יָנָאה ּוְלַתּתָ

ּכֹחֹות   .286 ְפָקִדים  ּנִ ׁשֶ ּכְ ַהזֶּה,  ִמיִני  ְ ַהׁשּ
עֹוֵמד  ָהאֹור  אֹותֹו  אֹוָתם,  ּומֹוִציא  ַהּכֹוָכִבים 
אֹותֹו  ְונֹוֵתן ּכֹחֹו ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִהְתַמּנֹות ּבְ

תּוב ּכָ ׁשֶ ִריְך,  ּצָ ׁשֶ מ) ָמקֹום  ַהּמֹוִציא  (ישעיה 
וְ  ְצָבָאם  ר  אֹוִנים  ְבִמְסּפָ ֵמרֹב  ַהזַֹּהר   -גֹו'.  ֶזהּו 

ְקָרא ֹרב אֹוִנים. ּנִ ַמְעָלה ׁשֶ ּלְ  ׁשֶ

  

א,   .286 כֹוָכַבּיָ ּדְ ֵחיֵלי  ְקדּון  ִאְתּפַ ד  ּכַ ִמיָנָאה,  ּתְ ַהאי 
ְוָיִהיב ֵחיֵליּה ְלָכל ַחד   יָמא  ְנִהירּו, ַקּיְ יק לֹון, ַההּוא  ְוַאּפִ

אִ  ּדְ ֲאָתר  ַההּוא  ּבְ ְלִאְתַמָנָאה  ְצְטִריְך. ְוַחד, 
יב, ְכּתִ ֵמרֹב  (ישעיה מ) ּדִ ְוגֹו',  ְצָבָאם  ר  ִמְסּפָ ּבְ ַהּמֹוִציא 

ִאְקֵרי רֹוב אֹוִנים. א, ּדְ ְלֵעיּלָ א ִאיהּו זֲֹהָרא ּדִ  אֹוִנים, ּדָ
ּוְבָכל ָרִקיַע ְוָרִקיַע יֵׁש ְמֻמּנֶה, ְוִנְפָקד ַעל  .287

פְּ  ַהּכֹל.  ֶאת  ְלַהְנִהיג  ָהָאֶרץ  ְוַעל  ָרט ָהעֹוָלם 
ָרִקיַע   ַמְנִהיג אֹוָתּה לֹא  ּלֹא  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ 
רּוְך הּוא ְלַבּדֹו,   דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ ְולֹא ּכַֹח ַאֵחר, ֶאּלָ
ְלִחּנָם   רּוי  ׁשָ ֵאיְך  ּתֹאַמר,  ְוִאם  ְרׁשּוָה.  ּפֵ ַוֲהֵרי 
יֹוֵרד   ּוָמָטר  ַטל  ַוֲהֵרי  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ַעל  ָרִקיַע 

ל ֶאֶרץ ַאֶחֶרת?ָעֶליָה ֵמָהָרִקי ָאר ּכָ ׁשְ  ַע ּכִ

  

ַעל  .287 ַקד  ְוִאְתּפְ ְמָמָנא,  ִאית  ּוְרִקיָעא,  ְרִקיָעא  ּוְבָכל 
ָרֵאל,  ִיׂשְ ר ַאְרָעא ּדְ א. ּבַ ָעְלָמא, ְוַעל ַאְרָעא, ְלַאְנָהָגא ּכֹּלָ
א   א קּוְדׁשָ ָלא ַאְנִהיג ָלּה ְרִקיָעא, ְוָלא ֵחיָלא ַאֲחָרא, ֶאּלָ ּדְ

ִריְך הּוא ְרָיא   ּבְ יָמא ֵהיְך ׁשַ ְלחֹודֹוי, ְוָהא אּוְקמּוָה. ְוִאי ּתֵ ּבִ
ָרֵאל, ְוָהא ִמְטָרא ְוָטָלא   ִיׂשְ ָנא ְרִקיָעא ַעל ַאְרָעא ּדְ ְלַמּגָ

ל ַאְרָעא ַאֲחָרא.  ַאר ּכָ ׁשְ  ֵמְרִקיָעא ָנִחית ָעָלה, ּכִ
ים   .288 ְמֻמּנִ יֵׁש  ְוָרִקיַע  ָרִקיַע  ָכל  ּבְ א  ֶאּלָ

ֹוֵלט   ׁשּ ׁשֶ ְמֻמּנֶה  ְואֹותֹו  ָהעֹוָלם,  ַעל  ֹוְלִטים  ׁשּ ׁשֶ
יֵּׁש לֹו ְלאֹותֹו  ַהּכַֹח ׁשֶ ָרִקיַע נֹוֵתן ִמן  ַעל אֹותֹו 

ְלַמָּטה) ָרִקיַע, ָלֵתת  לֹוֵקַח   (ְּכֵדי  ָרִקיַע  ְואֹותֹו 
ְלמַ  ְונֹוֵתן  ְמֻמּנֶה,  ְואֹותֹו  ֵמאֹותֹו  ָלָאֶרץ.  ה  ּטָ

ְמִצית  ֵמַהּתַ א  ֶאּלָ לֹוֵקַח  ֵאינֹו  ַהְמֻמּנֶה 
ה ֵאין ׁשֹוֵלט ַעל   דֹוׁשָ ַמְעָלה. ֲאָבל ָהָאֶרץ ַהּקְ ּלְ ׁשֶ

  

ְלִטין ַעל   .288 א, ְבָכל ְרִקיָעא ּוְרִקיָעא ִאית ְמָמָנן ׁשַ ֶאּלָ
ְלָטא ַעל ַההּוא   (דף ר''ט ע''ב) ָעְלָמא, ׁשַ ְוַההּוא ְמָמָנא ּדְ

ִגין  ּבְ ְרִקיָעא  ְלַההּוא  ֵליּה  ִאית  ּדְ ֵמֵחיָלא  ָיִהיב  ְרִקיָעא, 
וְ  א,  ְלַתּתָ ְמָמָנא, ְלֵמיָחב  ֵמַההּוא  ָנִקיט  ְרִקיָעא  ַההּוא 

א   ֶאּלָ ָנִקיט,  ָלא  ְמָמָנא  ְוַההּוא  ְלַאְרָעא.  א  ְלַתּתָ ְוָיִהיב 
יט ַעל  ּלִ א, ָלא ׁשַ יׁשָ א. ֲאָבל ַאְרָעא ַקּדִ ְלֵעיּלָ ְמִצית ּדִ ִמּתַ
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ּכַֹח   ְולֹא  ַאֵחר,  ְמֻמּנֶה  ָעֶליָה  ׁשֶ ָהָרִקיַע  אֹותֹו 
ְוהּוא  ְלַבּדֹו,  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ א  ֶאּלָ ַאֵחר, 

אֹותֹו ָרִקיַע.ּפֹוֵקד ֶאת ָהאָ  ה ּבְ דֹוׁשָ  ֶרץ ַהּקְ
ָעֵליּה ְמָמָנא ַאֲחָרא, ְוָלא ֵחיָלא ַאֲחָרא,  ַההּוא ְרִקיָעא ּדְ

א קּוְדׁשָ  ִקיד ְלַאְרָעא  ֶאּלָ ְלחֹודֹוי ְוִאיהּו ּפָ ִריְך הּוא ּבִ א ּבְ
ַההּוא ְרִקיָעא. א ּבְ יׁשָ  ַקּדִ

ְידּוִעים   .289 ָתִחים  ּפְ יֵׁש  ְוָרִקיַע  ָרִקיַע  ָכל  ּבְ
ָרׁשּום,  ְלֶפַתח  ַתח  ִמּפֶ ים  ַהְמֻמּנִ ל  ּכָ ְלטֹון  ְוׁשִ
ְמלֹא  ַתח ָוָהְלָאה לֹא ׁשֹוֵלט ֲאִפּלּו ּכִ ּוֵמאֹותֹו ּפֶ

ַתח ֲחֵברֹו  (ֲאִפּלּו) ִניָמה, ְולֹא ִנְכָנס ֶזה ִלְתחּום ּפֶ
ַעל   ֶאָחד  לֹט  ִלׁשְ ְרׁשּות  לֹו  ֶנת  ּתֶ ּנִ ִלְכׁשֶ ָרט  ּפְ
ָאֶרץ ֶאָחד ַעל   ּבָ ָלִכים ׁשֶ ֲחֵברֹו, ְוָאז ׁשֹוְלִטים ַהּמְ

 ֲחֵברֹו. 

  

ְתִחין ְיִדיָען, ְוׁשּוְלָטנ .289 ָכל ְרִקיָעא ּוְרִקיָעא, ִאית ּפִ ּו  ּבְ
ְתָחא  ּפִ ּוֵמַההּוא  יָמא,  ְרׁשִ ְלִפְתָחא  ְתָחא  ִמּפִ ְמָמָנן,  ָכל  ּדְ
ָעאל  ְוָלא  ִניָמא,  ְמלֹא  ּכִ ֲאִפיּלּו  ְלָטא  ׁשַ ָלא  ן,  ּוְלַהּלָ

א, ד   (אפילו) ּדָ ּכַ ר  ּבַ ַחְבֵריּה,  ּדְ ִפְתָחא  ּדְ ְתחּוָמא  ּבִ
כְּ  ַחְבֵריּה.  ַעל  ַחד  ָטָאה  ּלְ ְלׁשַ ְרׁשּו,  ֵליּה  ֵדין, ִאְתְיִהיב 

ַאְרָעא, ַחד ַעל ַחְבֵריּה. י ּבְ ְלִטין ַמְלִכין ּדִ  ׁשַ
ֶאָחד  .290 ַתח  ּפֶ יֵׁש  ָהְרִקיִעים  ל  ּכָ ֶאְמַצע  ּבְ

ְבִעים   ַתח ַהזֶּה יֵׁש ׁשִ ִבילֹו''ן, ְוַתַחת ַהּפֶ ְקָרא ּגְ ּנִ ׁשֶ
ים  ְמֻמּנִ ְבִעים  ְוׁשִ ה,  ְלַמּטָ ֲאֵחִרים  ָתִחים  ּפְ

אַ  ל  ׁשֶ ֵמָרחֹוק  ּלֹא ׁשֹוְמִרים  ׁשֶ ה  ַאּמָ ִים  ְלּפַ
ֶרְך ְלַמְעָלה   ַתח עֹוָלה ּדֶ ְקֵרִבים ֵאָליו. ּוֵמאֹותֹו ּפֶ
א ָהֶעְליֹון, ּוֵמאֹותֹו   ּסֵ יָעה ַלּכִ ּגִ ּמַ ְלַמְעָלה, ַעד ׁשֶ
ַער   ׁשַ ַעד  ָרִקיַע,  ּבָ ׁשֶ ָדִדים  ַהּצְ ְלָכל  ַתח  ַהּפֶ

ַמְגדֹו''ן ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ַתח  הוּ (ַמְנדֹו''ן) ַהּפֶ ם  ָ ׁשּ ׁשֶ א  , 
ָרֵאל.  ל ֶאֶרץ ִיׂשְ חּוָמּה ׁשֶ ל ּתְ  ִסיּּום ָהָרִקיַע ׁשֶ

  

ֲחָדא,   .290 ְתָחא  ּפִ ִאית  ְרִקיִעין,  הּו  ֻכּלְ ּדְ ֶאְמָצִעיָתא  ּבְ
ְתִחין  ּפִ ְבִעין  ְתָחא, ִאית ׁשִ ִבילֹו''ן, ּוְתחֹות ַהאי ּפִ ּגְ ִאְקֵרי  ּדְ

ְבִעין ְמָמִנין ַנְטִרין, ֵמָר  א, ְוׁשִ ֵרי ַאְלִפין  ַאֲחָרִנין ְלַתּתָ ִחיק ּתְ
ְתָחא ָאְרָחא ָסִליק   יּה. ּוֵמַההּוא ּפִ ָלא ְקָרִבין ְלַגּבֵ ין, ּדְ ַאּמִ
ָאה,  ִעּלָ יא  ּכּוְרְסּיָ ְלגֹו  ָמָטא  י  ּדִ ַעד  א,  ְלֵעיּלָ א  ְלֵעיּלָ
ְרָעא  ּתַ ַעד  ְרִקיָעא,  ּדִ ִסְטִרין  ְלָכל  ְתָחא  ּפִ ּוֵמַההּוא 

ַמְגדֹו''ן, ִאְקֵרי  ּדְ ִפְתָחא  מנדו''ן)( ּדְ ִאיהּו  ס''א  ן  ּמָ ּתַ ּדְ
ָרֵאל. ִיׂשְ ַאְרָעא ּדְ ְתחּוָמא ּדְ ְרִקיָעא ּדִ  ִסּיּוָמא ּדִ

ְרׁשּוִמים  .291 ׁשֶ ָתִחים  ּפְ ְבִעים  ׁשִ אֹוָתם  ְוָכל 
ם   ּלָ ּכֻ ִבילֹו''ן,  ּגְ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ַתח  ּפֶ אֹותֹו  תֹוְך  ּבְ
ֲעֵרי   ם קֹוְרִאים ׁשַ דֹוׁש, ּוְלֻכּלָ א ַהּקָ ּסֵ ּכִ ְרׁשּוִמים ּבַ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ּלֹא ׁשֹוֵלט ַאֵחר ֲעֵליֶהם. ְוַהּקָ ֶצֶדק, ׁשֶ

אֹותֹו ָרִקיַע, הּוא ּפֹוֵקד ֶאת ָהָאֶרץ הַ  ה ּבְ דֹוׁשָ ּקְ
ְמִצית  ִריְך. ּוִמּתַ ּצָ מֹו ׁשֶ ְפִקיָדה ּכְ ַתח ְלֶפַתח ּבִ ִמּפֶ
ים,  ְבִעים ְמֻמּנִ ִלים אֹוָתם ׁשִ ִקיָדה ְמַקּבְ אֹוָתּה ּפְ

ים ָהֲאֵחִרים.  ְונֹוְתִנים ְלָכל ַהְמֻמּנִ

  

ְתָחא  .291 ּפִ ַההּוא  ּגֹו  יִמין  ְרׁשִ ּדִ ְתִחין,  ּפִ ע'  ִאיּנּון  ְוָכל 
א,   יׁשָ ַקּדִ יא  כּוְרְסּיָ ּבְ יִמין  ְרׁשִ הּו  ּלְ ּכֻ ִבילֹו''ן,  ּגְ ִאְקֵרי  ּדְ
יט ַאֲחָרא ָעַלְייהּו.  ּלִ ָלא ׁשַ ֲעֵרי ֶצֶדק, ּדְ הּו ָקִריָנן לֹון ׁשַ ְוֻכּלְ

ְלַאְרעָ  ִקיד  ּפָ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ַההּוא ְוקּוְדׁשָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ א 
ָמה   ּכְ ְפִקידּו  ּבִ ְלִפְתָחא,  ְתָחא  ִמּפִ ְרִקיָעא, 

ִאְצְטִריְך. ע''א) ּדְ ִקיָדא,   (קמ''א  ּפְ ַההּוא  ּדְ ּוִמַתְמִציָתא 
הּו ְמָמָנן ַאֲחָרִנין.  ְבִעין ְמָמָנן, ְוָיֲהִבין ְלֻכּלְ  ַנְטִלין ִאיּנּון ׁשִ

ה, בָּ  .292 ַמּטָ ּלְ ַגן ֵעֶדן ׁשֶ עֹוֵמד ָעָליו,  ּבְ ָרִקיַע ׁשֶ
רּוְך   ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ּכְ ֶעְליֹוִנים.  סֹוד  ּבֹו  יֵׁש 
א   ּסֵ הּוא ֶאת ָהָרִקיַע, ֵהִביא ֵאׁש ּוַמִים ִמּתֹוְך ּכִ
ָרִקיַע   ֵמֶהם  ה  ְוָעׂשָ ֶאָחד,  ּכְ ָפם  ּתְ ְוׁשִ ְכבֹודֹו 

ָמק ְלאֹותֹו  יעּו  ִהּגִ ׁשֶ ַעד  טּו  ְ ׁשּ ְוִהְתּפַ ה,  ֹום ְלַמּטָ
רּוְך הּוא?   דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ בּו. ֶמה ָעׂשָ ן ֵעֶדן ְוָיׁשְ ל ּגַ ׁשֶ
ּוַמִים  ים ֵאׁש  דֹוׁשִ ַהּקְ ָהֶעְליֹוִנים  ַמִים  ָ ֵמַהׁשּ ָלַקח 
ְגִלים ְולֹא   ּנִ ְמָצִאים ְולֹא ִנְמָצִאים, ׁשֶ ּנִ ֲאֵחִרים ׁשֶ
ַמִים  ָ ֵמַהׁשּ לּו  ּטְ ּנִ ׁשֶ ּוַמים  ֵאׁש  ּוֵמאֹוָתם  ִנְגִלים, 

  

יָמא ָעֵליּה, ִאית  .292 ַקּיְ א, ְרִקיָעא ּדְ ְלַתּתָ ֵעֶדן ּדִ א ּדְ ִגְנּתָ ּבְ
ִריךְ  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֲעַבד  ד  ּכַ ִאין,  ִעּלָ ָרִזין  יּה  ְרִקיָעא ּבֵ הּוא   

ֲחָדא,   ּכַ לֹון  ף  ּתֵ ְוׁשִ ְיָקֵריּה,  ּכּוְרֵסי  ִמּגֹו  ּוַמִים,  ֵאׁש  ַאְייֵתי 
ָמטּו ְלַההּוא  טּו ַעד ּדְ ׁשָ א, ְוִאְתּפָ הֹון ְרִקיָעא ְלַתּתָ ְוֲעַבד ִמּנְ
ִריְך הּוא.  א ּבְ ֵעֶדן, ְוָיְתבּו. ַמה ֲעַבד קּוְדׁשָ א ּדְ ְנּתָ ּגִ ֲאָתר ּדְ

מַ  ָ ִמׁשּ ַאֲחָרִנין  ָנַטל  ּוַמִים  ֵאׁש  ין,  יׁשִ ַקּדִ ִאין  ִעּלָ ִים 
ָיין,   ּלְ ִאְתּגַ ְוָלא  ָיין  ּלְ ִאְתּגַ ּדְ ִחין,  ּכְ ּתַ ִמׁשְ ְוָלא  ִחין  ּכְ ּתַ ִמׁשְ ּדְ
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ּוָמַתח  ָהֶעלְ  ָהָרִקיַע,  ֵמֶהם ְמִתיַחת  ה  ָעׂשָ יֹוִנים, 
ְלתֹוְך   ר  ּוִמְתַחּבֵ ה,  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ַהזֶּה  ן  ַהּגָ ַעל  אֹותֹו 

 ָרִקיַע ַאֵחר.
ֲעַבד  ִאין,  ִעּלָ ַמִים  ָ ִמׁשּ ִאְתְנָטלּו  ּדְ ּוַמִים,  ֵאׁש  ּוֵמִאיּנּון 

ַעל   ֵליּה  ּוָמַתח  ְרִקיָעא,  ּדִ ְמִתיחּו  ְייהּו  א ִמּנַ ְנּתָ ּגִ ַהאי 
ר ּגֹו ְרִקיָעא ַאֲחָרא. א, ּוִמְתַחּבֵ ְלַתּתָ  ּדִ

ָהָרִקיַע  .293 ְמִתיַחת  אֹוָתּה  ּבְ ְגָוִנים  ָעה  ַאְרּבָ
ן   ַעל ַהּגָ לּו   -ׁשֶ ָוִנים ַהּלָ חֹר. ַלּגְ ָלָבן ָאדֹם ָיֹרק ְוׁשָ

ְמִתיַחת   ְלאֹוָתּה  ַחת  ִמּתַ ְפָתִחים  ָעה  ַאְרּבָ יֵׁש 
ְואֹוָת  ִצְדֵדי ָהָרִקיַע,  ַעת  ְלַאְרּבַ ָתִחים  ַהּפְ ם 

ַמִים  ֵאׁש  ּוֵמאֹוָתם  ן.  ַהּגָ י  ּבֵ ּגַ ַעל  ׁשֶ ָהָרִקיַע 
ָעה  ַאְרּבָ ִחים ּבְ ה ֵמֶהם אֹותֹו ָרִקיַע, ִנְפּתָ ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ

ָעה אֹורֹות.   ְפָתִחים ַאְרּבָ

  

א, .293 ְנּתָ ַעל ּגִ ְרִקיָעא ּדְ ַההּוא ְמִתיחּו ּדִ ְווִנין, ּבְ ע ּגַ  ַאְרּבַ
ע   ַאְרּבַ ִאית  ְווִנין,  ּגַ ָהֵני  י  ְלַגּבֵ ְואּוָכם.  ָירֹוק  ְוסּוָמק  ר  ִחיּוָ
ִתִחין  ּפְ ְוִאיּנּון  ְרִקיָעא.  ּדִ ְמִתיחּו  ֵמַההּוא  א  ְלַתּתָ ְתִחין,  ּפִ
ֵאׁש   ֵמִאיּנּון  א.  ְנּתָ ּגִ י  ּבֵ ּגַ ַעל  ּדְ ְרִקיָעא  ּדִ ִסְטִרין  ע  ְלַאְרּבַ

הַ  הֹון  ִמּנְ ִאְתָעִביד  ּדְ ִחין ּוַמִים,  ּתְ ִמְתּפַ ְרִקיָעא.  הּוא 
ע ְנהֹוִרין.  ְתִחין, ַאְרּבַ ע ּפִ ַאְרּבַ  ּבְ

ְמִתיַחת   .294 ִמּתֹוְך  ַתח  ּפֶ אֹותֹו  ּבְ ָיִמין  ְלַצד 
אֹוָתם  (ַהַּמִים) ַצד ֵני אֹורֹות ּבְ ַהיִָּמין ְמִאיִרים ׁשְ

ַתח  ּוַבּפֶ ַהיִָּמין,  ֶפַתח  ּבְ ָתִחים,  ּפְ ֵני  ׁשְ
הּוא ָּפִנים)(ִּבְפִנים   ׁשֶ ְוהּוא  אֹור,  ֶנֶגד  יֹוֵצא  ּכְ

ִנים.   ַהּפָ

  

ְמִתיחּו   .294 ִמּגֹו  ְתָחא,  ּפִ ַההּוא  ּבְ ְיִמיָנא  ִלְסַטר 
ְסָטר ֵרין   (נ''א מיא) ּדִ ִאיּנּון ּתְ ּבְ ֵרין ְנהֹוִרין,  ּתְ ַנֲהִרין  ְיִמיָנא, 

ִאיהוּ  ּדְ ּוְבִפְתָחא  יִמיָנא,  ּדִ ִפְתָחא  ּבְ ְתִחין,  נפק ּפִ לגו  א  (נ''א 

ין.  נהורא ואיהו אנפין)  ָלֳקֵבל ַאְנּפִ

ְרׁשּוָמה   .295 ָיִמין  ְלַצד  ִאיר  ַהּמֵ ָהאֹור  תֹוְך  ּבְ
ְונֹוֶצֶצת  (ְולֹוֶהֶטת) אֹות ַאַחת ְמִאיָרה ּובֹוֶלֶטת

ָהאֹות   ְוִהיא  ָהאֹור,  אֹותֹו  ִמּתֹוְך  ִהְתנֹוְצצּות  ּבְ
ַת  ַהּפֶ ל  ֶאְמַצע אֹותֹו ָהאֹור ׁשֶ ּבְ ח.  מ', ְועֹוֶמֶדת 

ָמקֹום   ָהאֹות ַהזֹּו עֹוָלה ְויֹוֶרֶדת, ְולֹא עֹוֶמֶדת ּבְ
ּומֹוִציא  אֹות  אֹוָתּה  לֹוֵקַח  ָהאֹור  אֹותֹו  ֶאָחד. 
ָמקֹום ֶאָחד.  ְך ֵאיָנּה עֹוֶמֶדת ּבְ ּום ּכָ  אֹוָתּה, ּוִמׁשּ

  

ים ָאת ַחד,   .295 ָנִהיר ִלְסַטר ְיִמיָנא, ִאְתְרׁשִ ּגֹו ְנהֹוָרא ּדְ
ְנִציצּו, ִמּגֹו ַההּוא ְנהֹוָרא,   (נ''א ולהיט) ָנִהיר ּוָבִליט, ְוָנִציץ ּבִ

ְנהֹוָרא  ַההּוא  ּדְ ֶאְמָצִעיָתא  ּבְ יָמא  ְוַקּיְ מ',  ָאת  ְוִאיהּו 
א, ְוָלא ָקאִ  ָקא ְוַנְחּתָ א, ַסּלְ ִפְתָחא. ָאת ּדָ ֲאָתר ַחד.  ּדְ ים ּבַ

ְך ָלא  ִגין ּכָ יק ָלּה, ּבְ ַההּוא ְנהֹוָרא, ָנִטיל ְלַההּוא ָאת ְוַאּפִ
ֲאָתר ַחד.  יָמא ּבַ  ַקּיְ

ֶנֶגד   .296 ּכְ הּוא  ׁשֶ ד  ּצַ ּבַ ִאיר  ַהּמֵ ָהאֹור  תֹוְך  ּבְ
ּובֹוֶלֶטת   ִאיָרה  ּמְ ׁשֶ ְרׁשּוָמה אֹות ַאַחת  ִנים,  ַהּפָ

ִהְתנֹוְצצּות בְּ  ּבְ ְוִהיא  ְונֹוֶצֶצת  תֹוְך אֹותֹו ָהאֹור, 
ב' ִנְרֵאית  ְוִלְפָעִמים  ר',  ְועֹוֶמֶדת (ד') ָהאֹות   ,

ַתח, ְועֹוָלה ְויֹוֶרֶדת,  ּפֶ ּבַ ֶאְמַצע אֹותֹו ָהאֹור ׁשֶ ּבְ
ְולֹא   ְגלּוָיה,  לֹא  ְוִלְפָעִמים  לּוָיה  ּגְ ִלְפָעִמים 
לּו  ַהּלָ ָהאֹוִתיֹּות  י  ּתֵ ׁשְ ֶאָחד.  ָמקֹום  ּבְ עֹוֶמֶדת 

ְלַגן  עֹומְ  ִנְכָנסֹות  יִקים  ּדִ ַהּצַ מֹות  ׁשְ ּנִ ּוְכׁשֶ דֹות, 
לּו יֹוְצאֹות ִמּתֹוְך אֹותֹו  י ָהאֹוִתיֹּות ַהּלָ ּתֵ ֵעֶדן, ׁשְ
ְועֹוִלים   ָמה,  ְנׁשָ אֹוָתּה  ַעל  ְועֹוְמדֹות  ָהאֹור, 

 ְויֹוְרִדים. 

  

ין,   .296 ַאְנּפִ ָלֳקֵבל  ִאיהּו  ּדְ ִסְטָרא  ּבְ ָנִהיר  ּדְ ְנהֹוָרא  ּגֹו 
ְנִציצּו ּגֹו ַההּוא   ָנִהיר ּוָבִליט ְוָנִציץ ּבִ ים ָאת ַחד, ּדְ ִאְתְרׁשִ

ִאְתָחֵזי ב' ּוְלִזְמִנין  ר',  ְוִאיִהי ָאת  יָמא   (נ''א ד') ְנהֹוָרא,  ְוַקּיְ
ִפְתחָ  ּדְ ְנהֹוָרא  ַההּוא  ּדְ ֶאְמָצִעיָתא  א, ּבְ ְוַנְחּתָ ָקא  ְוַסּלְ א. 

ֲאָתר  יָמא ּבַ ְלָיא, ְוָלא ַקּיְ ְלָיא, ּוְלִזְמִנין ָלא ִאְתּגַ ְלִזְמִנין ִאְתּגַ
א   יַקּיָ ַצּדִ ּדְ ְמָתא  ִנׁשְ ְוַכד  ַקְייִמין,  ַאְתָוון  ֵרין  ּתְ ין  ִאּלֵ ַחד. 

ֵרין ַאְתָוון ָנְפִקין ִמּגֹו ַההוּ  ין ּתְ ֵעֶדן, ִאּלֵ א ּדְ ִגְנּתָ א  ָעאַלת ּבְ
י.  ְמָתא, ְוַסְלֵקי ְוַנְחּתֵ  ְנהֹוָרא, ְוַקְייִמין ַעל ַהִהיא ִנׁשְ

יִמים  .297 ַמְקּדִ ָתִחים,  ַהּפְ ֵני  ׁשְ ֵמאֹוָתם  ְוָאז, 
ָבה  ֶמְרּכָ בֹות.  ֶמְרּכָ י  ּתֵ ׁשְ ִמְלַמְעָלה  ְויֹוְרִדים 
ִמיָכֵאל,  ל  ׁשֶ ְבּתֹו  ֶמְרּכַ ִהיא  ׁשֶ ַאַחת,  ֶעְליֹוָנה 

  
א,  .297 ֵמֵעיּלָ י  ְוַנְחּתֵ ֵמי  ְמַקּדְ ְתִחין,  ּפִ ֵרין  ּתְ ֵמִאיּנּון  ֵדין,  ּכְ

ִאיהִ  ּדְ ָאה,  ִעּלָ ֲחָדא  ְרִתיָכא  ְרִתיִכין.  ֵרין  ְרִתיָכא  ּתְ י 
ְרִתיָכא   ִאיִהי  ּדְ ְנָייָנא,  ּתִ ְרִתיָכא  ְסָגִנין.  ַרב  ִמיָכֵאל,  ּדְ
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ָגִנים.   ַהּסְ דֹול  ִהיא  ּגְ ׁשֶ ִניָּה,  ְ ַהׁשּ ָבה  ְרּכָ ַהּמֶ
ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ָגדֹול  ְמֻמּנֶה  אֹותֹו  ל  ׁשֶ ְבּתֹו  ֶמְרּכַ
ְקָרא ְרָפֵא''ל. ְוֵהם  ּנִ ד ׁשֶ ׁש ִנְכּבָ ּמָ ּבֹוֵא''ל. ְוֶזה ׁשַ
ָלּה:  אֹוְמִרים  ָמה,  ׁשָ ַהּנְ ַעל  ְועֹוְמִדים  יֹוְרִדים 

לֹום.   לֹום ָיֹבא ׁשָ לֹום ּבֹוֵאְך, ָיֹבא ׁשָ ְוָאז אֹוָתן ׁשָ
ְמקֹוָמן,  ּבִ ְועֹוְמדֹות  עֹולֹות  ָהאֹוִתיֹּות  י  ּתֵ ׁשְ

ָתִחים. ל אֹוָתם ּפְ  ְוִנְגָנזֹות ְלתֹוְך אֹותֹו ָהאֹור ׁשֶ

א   ָמׁשָ ׁשָ ִאיהּו  ְוָדא  ּבֹוֵא''ל.  ִאְקֵרי  ּדְ ְמָמָנא,  ַרב  ֵמַההּוא 
יָרא ע''א) ַיּקִ ר''י  ין  (דף  ַנְחּתִ ְוִאיּנּון  ְרָפֵא''ל.  ִאְקֵרי  ּדְ

ְמָתא, ִנׁשְ ַעל  ע''א) ְוַקְייִמין  לֹום אַ  (מ''ז  ׁשָ ָלּה  ְמִרין 
נז) ּבֹוֶאְך. ִאיּנּון  (ישעיה  ֵדין  ּכְ לֹום.  ׁשָ ָיבֹא  לֹום  ׁשָ ָיבֹא 

ִניזּו ּגֹו ַההּוא  ַאְתַרְייהּו, ְוִאְתּגְ ִקין ְוַקְייִמין ּבְ ֵרין ַאְתָוון, ַסּלְ ּתְ
ְתִחין.  ִאיּנּון ּפִ  ְנהֹוָרא, ּדְ

ֵני אֹורֹות ֲאחֵ  .298 ָתִחים ֲאֵחִרים, ׁשְ ֵני ּפְ ִרים  ׁשְ
ֶאָחד  ָתִחים,  ּפְ אֹוָתם  ּבְ ָהֵאׁש  ֵמאֹור  לֹוֲהִטים 
אֹוִתיֹּות   י  ּתֵ ׁשְ ְלָאחֹור.  ְוֶאָחד  ֹמאל  ׂשְ ְלַצד 
ְונֹוְצִצים   אֹורֹות  אֹוָתם  ּבְ לֹוֲהטֹות  ֲאֵחרֹות 
נ'.  ַאַחת  ְואֹות  ג'  ַאַחת  אֹות  תֹוָכם.  ּבְ
ִלְמקֹוָמן,  חֹוְזרֹות  ָהִראׁשֹונֹות  ָהאֹוִתיֹּות  ּוְכׁשֶ

לּו נֹוְצצֹות, עֹולֹות ְויֹוְרדֹות, שְׁ  י ָהֲאֵחרֹות ַהּלָ ּתֵ
ָמה.  ׁשָ  יֹוְצאֹות ֵמאֹוָתם אֹורֹות ְועֹוְמדֹות ַעל ַהּנְ

  

ָקא   .298 ַאֲחָרִנין  ְנהֹוִרין  ֵרין  ּתְ ַאֲחָרִנין,  ְתִחין  ּפִ ֵרין  ּתְ
ִלְסַטר  ַחד  ְתִחין  ּפִ ִאיּנּון  ּבְ א,  ָ ֶאׁשּ ּדְ ִמְנִהירּו  ְמַלֲהִטין, 

ְמַלֲהִטין ׂשְ  ַאֲחָרִנין,  ַאְתָוון  ֵרין  ּתְ ַלֲאחֹוָרא.  ְוַחד  ָמאָלא, 
נ',  ְוָאת ַחד  ג',  וְייהּו, ָאת ַחד  ּוַ ּגַ ּבְ ּוְנִציִצין  ְנהֹוִרין,  ִאיּנּון  ּבְ
ֵרין  ּתְ ין  ִאּלֵ ְלַאְתַרְייהּו,  ָרן  ִמְתַהּדְ ַקְדָמֵאי  ַאְתָוון  ְוַכד 

ְוַנְחּתִ  ִקין  ַסּלְ ִנצֹוִצין,  ְנהֹוִרין,  ַאֲחָרִנין  ֵמִאיּנּון  ָנְפִקין  ין, 
ְמָתא.   ְוַקְייִמין ַעל ִנׁשְ

ֵני  .299 ׁשְ ֵמאֹוָתם  בֹות  ֶמְרּכָ י  ּתֵ ׁשְ יֹוְרדֹות  ָאז 
ל   ׁשֶ ְבּתֹו  ֶמְרּכַ ִהיא  ַאַחת  ָבה  ֶמְרּכָ ְפָתִחים. 
ִניָּה  ְ ָבה ַהׁשּ ְרּכָ ד. ַהּמֶ ְבִריֵאל, ְמֻמּנֶה ָגדֹול ְוִנְכּבָ ּגַ
נּוִריֵא''ל  ל  ׁשֶ ה  ְקדֹוׁשָ ַאֶחֶרת  ָבה  ֶמְרּכָ ִהיא 

מֵ  ְויֹוְרדֹות  דֹול,  ַהּגָ ָתִחים  ַהְמֻמּנֶה  ּפְ אֹוָתם 
חֹוְזרֹות  ְוָהאֹוִתיֹּות  ָמה,  ׁשָ ַהּנְ ַעל  ְועֹוְמדֹות 

 ִלְמקֹוָמן. 

  

ְתִחין.  .299 ּפִ ֵרין  ּתְ ֵמִאיּנּון  ְרִתיִכין,  ֵרין  ּתְ ין  ַנְחּתִ ֵדין  ּכְ
יָרא.  ַגְבִריֵאל, ַרב ְמָמָנא ְוַיּקִ ְרִתיָכא ֲחָדא ִאיהּו ְרִתיָכא ּדְ

ְנָייָנא, ִאיִהי ּתִ נּוִריֵא''ל   ְרִתיָכא  ּדְ א  יׁשָ ְרִתיָכא ַאֲחָרא ַקּדִ
ְמָתא,  ִנׁשְ ַעל  ְוַקְייִמין  ְתִחין,  ּפִ ֵמִאיּנּון  ין  ְוַנְחּתִ ְמָמָנא,  ַרב 

ָרן ְלַאְתַרְייהּו.  ְוַאְתָוון ִמְתַהּדְ

ִנְכָנסֹות   .300 לּו  ַהּלָ בֹות  ְרּכָ ַהּמֶ י  ּתֵ ׁשְ ָאז, 
נִּ  ׁשֶ ן  ּגָ ּבַ ׁשֶ ָטִמיר  ֶאָחד  ֵהיָכל  ְקָרא ְלתֹוְך 

נּוִזים,   ִמים ּגְ ר ִמיֵני ְבׂשָ ֵנים ָעׂשָ ם ׁשְ ֲאָהלֹו''ת, ְוׁשָ
תּוב ּכָ מֹון ְוגֹו'.  (שיר ד) ׁשֶ ֵנְרּדְ ְוַכְרּכֹם ָקֶנה ְוִקּנָ

ה.  ַמּטָ ּלְ ִמים ׁשֶ ר ִמיֵני ְבׂשָ ֵנים ָעׂשָ  ְואֹוָתם ׁשְ
  

ֵרין ְרִתיִכין, ָעאִלין ְלגֹו ֵהיָכָלא   .300 ין ּתְ ֵדין, ִאּלֵ ֲחָדא  ּכְ
ן ְוַתּמָ ֲאָהלֹו''ת,  ִאְקֵרי  ּדְ א,  ְנּתָ ּגִ ּדְ (קל''ב  ְטִמיָרא 

יב, ע''א) ְכּתִ ּדִ ִניִזין,  ּגְ ּבּוְסִמין  ִזיֵני  ִריָסר  (שיר השירים  ּתְ
ִזיֵני   ד) ֵריָסר  ּתְ ְוִאיּנּון  ְוגֹו'.  מֹון  ְוִקּנָ ָקֶנה  ְוַכְרּכֹם  ִנְרּדְ 

א.  ְלַתּתָ בּוְסִמין ּדִ  ּדְ
כָּ  .301 ם  מֹות ְוׁשָ ׁשָ ַהּנְ י  ְלבּוׁשֵ אֹוָתם  ל 

ְוֶאָחד   ֶאָחד  ל  ּכָ ֶהם  ּבָ ׁש  ְלִהְתַלּבֵ ְראּוִיים  ׁשֶ
ים  ל אֹוָתם ַמֲעׂשִ מּו ּכָ אֹותֹו ְלבּוׁש ִנְרׁשְ ָראּוי. ּבְ ּכָ
ם ְרׁשּוִמים ּבֹו  עֹוָלם ַהזֶּה, ְוֻכּלָ ה ּבָ ָעׂשָ טֹוִבים ׁשֶ

לֹוִני. וְ  ל ּפְ נֹוְטִלים ֶאת  ּוַמְכִריִזים: ֶזהּו ְלבּוׁשֹו ׁשֶ
ַמת   ִנׁשְ אֹוָתּה  ּבֹו  ת  ׁשֶ ּוִמְתַלּבֶ ְלבּוׁש,  אֹותֹו 

עֹוָלם ַהזֶּה.  ּבָ יֹוָקן ׁשֶ ּדְ מֹו ּבַ ן ּכְ ּגָ ּבַ יק ׁשֶ ּדִ  ַהּצַ

  

ִאְתָחזּון  .301 ּדְ ָמִתין,  ִנׁשְ ּדְ ין  ְלבּוׁשִ ִאיּנּון  ל  ּכָ ן  ְוַתּמָ
ֲחזֵ  ְדָקא  ּכַ ְוַחד,  ַחד  ל  ּכָ הּו,  ּבְ א  ׁשָ ַההּוא ְלִאְתַלּבְ ּבְ י. 

ַהאי  ֲעַבד ּבְ ל ִאיּנּון עֹוָבִדין ָטִבין, ּדְ ימּו ּכָ א, ִאְתְרׁשִ ְלבּוׁשָ
א   יּה, ּוַמְכִריֵזי ַהאי ִאיהּו ְלבּוׁשָ יִמין ּבֵ הּו ְרׁשִ ָעְלָמא. ְוֻכּלְ
יּה ַהִהיא  ת ּבֵ ׁשַ א ְוִאְתַלּבְ ְפַלְנָיא, ְוַנְטִלין ְלַההּוא ְלבּוׁשָ ּדִ

יַק  ַצּדִ ּדְ ְמָתא  אִנׁשְ ע''ב) ּיָ רכ''ד  ַגְווָנא  (ויחי  ּכְ א,  ְבִגְנּתָ ּדִ
ַהאי ָעְלָמא.  ִדּיּוְקָנא ּדְ  ּדְ
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ְוֵאיָלְך,  .302 יֹום  ים  לֹׁשִ ְ ִמׁשּ לּו  ַהּלָ ָבִרים  ְוַהּדְ
ּלֹא   ָמה ׁשֶ ים ַהיִָּמים ֵאין ְלָך ְנׁשָ לֹׁשִ ל ׁשְ ֲהֵרי ּכָ ׁשֶ
יָון   ּכֵ ֵעֶדן.  ְלַגן  ֵנס  ּכָ ּתִ ׁשֶ ֶטֶרם  עֶֹנׁש  ל  ְתַקּבֵ
ֲארּוָה.  ּבֵ מֹו ׁשֶ ָלה עֶֹנׁש, ִנְכֶנֶסת ְלַגן ֵעֶדן, ּכְ ּבְ ּקִ ׁשֶ

נָ  ִהְתַלּבְ ה  ַאַחר ׁשֶ ׁשָ ִהְתַלּבְ יָון ׁשֶ ת. ּכֵ ׁשֶ ה, ִמְתַלּבֶ
ָראּוי ָלּה. ָאז  בּוׁש ַהזֶּה, נֹוְתִנים ָלּה ָמקֹום ּכָ ּלְ ּבַ
אֹוָתן  ְועֹולֹות  יֹוְרדֹות,  ָהאֹוִתיֹּות  אֹוָתן  ל  ּכָ

בֹות.   ֶמְרּכָ

  

ָלִתין   .302 ּתְ ל  ּכָ ָהא  ּדְ ְוֵאיָלְך,  יֹוִמין  ָלִתין  ִמּתְ ִמיֵלי,  ְוָהֵני 
ָלא    יֹוִמין, ַעד  א,  עֹוְנׁשָ ל  ַקּבֵ ּתְ ָלא  ּדְ ְמָתא  ִנׁשְ ָלְך  ֵלית 

ָעאַלת   א,  עֹוְנׁשָ יַלת  ַקּבִ ּדְ יָון  ּכֵ ֵעֶדן.  ּדְ א  ְלִגְנּתָ יעּול  ּתֵ
ַנת,   ִאְתַלּבְ ּדְ ְלָבַתר  אּוְקמּוָה.  ּדְ ָמה  ּכְ ֵעֶדן,  ּדְ א  ְלִגְנּתָ

ַיהֲ  א,  ְלבּוׁשָ ַהאי  ּבְ ת  ׁשַ ִאְתַלּבְ ּדְ יָון  ּכֵ ת  ׁשַ ָלּה ִאְתַלּבְ ִבין 
ין,  ַנְחּתִ ַאְתָוון,  ִאיּנּון  ל  ּכָ ֵדין,  ּכְ ָלּה.  ִאְתָחֵזי  ּדְ ָמה  ּכְ ֲאָתר 

ִקין ִאיּנּון ְרִתיִכין.  ְוַסּלְ
יֹום  .303 ָכל  ּבְ ֲעַמִים  ּפַ חֹוֵזר  ָרִקיַע  אֹותֹו 

ק ּבֹו.  ְדּבָ ּנִ אֹוָתּה ְנִטיַלת ָהָרִקיַע ָהַאֵחר ַהזֶּה ׁשֶ ּבְ
ן. ָהָרִקיַע ַהזֶּה  ְוָהָרִקיַע ַהזֶּה ֵאי  נֹו יֹוֵצא ִמחּוץ ַלּגָ

ָכל ִמיֵני ְגָוִנים.  ָרקּום ּבְ
  

יֹוָמא,   .303 ָכל  ּבְ ִזְמִנין  ֵרין  ּתְ ר  ָאֲהּדַ ְרִקיָעא  ַההּוא 
יּה. ְוַהאי   ַבק ּבֵ ִמְתּדָ ַהאי ְרִקיָע ַאֲחָרא, ּדְ ַההּוא ְנִטילּו ּדְ ּבְ

ְרִקיעָ  א.  ְנּתָ ִמּגִ ְלַבר  ָנִפיק  ָלא  ָמא ְרִקיָעא  ְמֻרּקְ א,  ּדָ א 
ְווִנין. ָכל ִזיֵני ּגַ  ּבְ

ְרׁשּומֹות   .304 אֹוִתיֹּות  ִים  ּתַ ּוׁשְ ִרים  ֶעׂשְ
נֹוֶטֶפת   ָואֹות  ל אֹות  ּכָ ָרִקיַע,  אֹותֹו  ּבְ ֲחקּוקֹות 

ן ן,  (ֵמַהַּטל) ֵמַהּמָ ַהּגָ ַעל  ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ל  ֵמַהּטַ  ,
אֹוָתן  רֹוֲחצֹות  ָהאֹוִתיֹּות  ל  ׁשֶ ל  ַהּטַ ּוֵמאֹותֹו 
ינּור  ּדִ ְנַהר  ּבִ ְבלּו  ּטָ ׁשֶ ַאַחר  אֹות,  ְוִנְרּפָ מֹות  ְנׁשָ
א ִמּתֹוְך אֹוִתיֹּות  ל ֵאינֹו יֹוֵרד ֶאּלָ ֵהר. ְוַהּטַ ְלִהּטָ

ָרִקיעַ  אֹותֹו  ּבְ ַוֲחקּוקֹות  ְרׁשּומֹות  ּום ׁשֶ ִמׁשּ  ,
ַלל ַהּתֹוָרה, ְואֹותֹו ָהָרִקיַע  אֹוָתן אֹוִתיֹּות ֵהן ּכְ ׁשֶ
ל  ׁשֶ ּוַמִים  ֵמֵאׁש  ֲהֵרי  ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ל  ׁשֶ ַהּסֹוד 

ה.  ַהּתֹוָרה ַנֲעׂשָ

  

ַההּוא  .304 ּבְ ָקן,  ְמַחּקְ יִמין  ְרׁשִ ַאְתָוון  ִרין  ְוֶעׂשְ ֵרין  ּתְ
ל ָאת ְוָאת, ָנִטיף ִמָמָנא א (ס''א מטלא) ְרִקיָעא, ּכָ ּלָ , ִמּטַ

ַאְתָוון ִאְתַסְחָיין ִאיּנּון  א ּדְ א. ּוֵמַההּוא ַטּלָ ְנּתָ א ַעל ּגִ ְלֵעיּלָ ּדִ
ינּור   ּדִ ְנַהר  ּבִ ָטְבלּו  ּדְ ַתר  ּבָ ָיין,  ּוְמַתּסְ ָמִתין,  ִנׁשְ
יִמין  ְרׁשִ א ִמּגֹו ַאְתָוון ּדִ ָאה. ְוַטָלא ָלא ָנִחית, ֶאּלָ ְלִאְתְדּכָ

בְּ  ָקן  ָלָלא  ּוְמַחּקְ ּכְ ַאְתָוון  ִאיּנּון  ּדְ ִגין  ּבְ ְרִקיָעא,  ַההּוא 
ָהא ֵמֵאׁש  אֹוַרְייָתא, ּדְ אֹוַרְייָתא. ְוַההּוא ְרִקיָעא ָרָזא ּדְ ּדְ

אֹוַרְייָתא ִאְתָעִביד.   ּוַמִים ּדְ

ל אֹוָתם  .305 ּכָ ַעל  ַטל  ׁשֹוְפִעים  ֵהם  ן  ּכֵ ְוַעל 
עוֹ  ּבָ ָמּה  ִלׁשְ ַבּתֹוָרה  לּו  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ַהזֶּה.  ׁשֶ ָלם 

ַעד  ְועֹוִלים  ֵעֶדן  ַגן  ּבְ ְרׁשּוִמים  לּו  ַהּלָ ָבִרים  ְוַהּדְ
אֹותֹו   אֹוִתיֹּות  ֵמאֹוָתן  ְונֹוְטִלים  ָרִקיַע,  אֹותֹו 
ֶזהּו  ַהזֹּו.  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶאת  ְלָהִזין  ל  ַהּטַ

תּוב ּכָ לב) ׁשֶ זַּל  (דברים  ּתִ ִלְקִחי  ָטר  ּמָ ּכַ ַיֲערֹף 
ל ִאְמָרִתי. ּטַ  ּכַ

  

לּו   .305 ּדְ ּתַ ִאׁשְ ל ִאיּנּון ּדְ א, ַעל ּכָ ין ַטּלָ א ִאיּנּון ַנְגּדִ ְוַעל ּדָ
יִמין  ְרׁשִ ין  ִמּלִ ין  ְוִאּלֵ ָעְלָמא.  ַהאי  ּבְ ָמּה  ִלׁשְ אֹוַרְייָתא  ּבְ
ֵמִאיּנּון  ְוַנְטִלין  ְרִקיָעא  ִקין ַעד ַההּוא  ְוַסּלְ ֵעֶדן,  ּדְ א  ִגְנּתָ ּבְ

ָזנָ  ְלַאּתְ א,  ַטּלָ ֲהָדא הּוא ַאְתָוון ַההּוא  ְמָתא.  ִנׁשְ ַהִהיא  א 
יב, ְכּתִ לב) ּדִ ל   (דברים  ּטַ ּכַ ל  ּזַ ּתִ ִלְקִחי  ָטר  ּמָ ּכַ ַיֲערֹף 
 ִאְמָרִתי.

ֶאָחד   .306 ַתח  ּפֶ עֹוֵמד  ַהזֶּה  ָהָרִקיַע  ֶאְמַצע  ּבְ
ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ ַהֵהיָכל  ל  ׁשֶ ָאַמְרנּו  ׁשֶ ַתח  ַהּפֶ ֶנֶגד  ּכְ

פּ  מֹות  ׁשָ ַהּנְ ַתח  ּפֶ אֹותֹו  ּבְ ן ׁשֶ ֵמַהּגָ ֹוְרחֹות 
ן ַעד  ּגָ ּבַ עּוץ  ַעּמּוד ֶאָחד ַהּנָ ה ְלַמְעָלה ּבְ ַמּטָ ּלְ ׁשֶ

ַתח.  ְלאֹותֹו ּפֶ

  

ֲחָדא,   .306 ְתָחא  ּפִ יָמא  ַקּיְ ְרִקיָעא,  ַהאי  ּדְ ֶאְמָצִעיָתא  ּבְ
ְתָחא,  ּפִ ְבַההּוא  ּדִ א,  ְלֵעיּלָ ּדִ ֵהיְכָלא  ּדְ ְתָחא  ּפִ ָלֳקֵבל 

ִמגִּ  ָמִתין  ִנׁשְ ְרִחין  ַעּמּוָדא ּפַ ַחד  ּבְ א,  ְלֵעיּלָ א  ְלַתּתָ ּדִ א  ְנּתָ
ָנִעיץ ְתָחא. (ויחי רי''ט ע''א) ּדְ א, ַעד ַההּוא ּפִ ִגְנּתָ  ּבְ
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תֹוְך אֹותֹו ָרִקיעַ  .307 ַתח,  (ַעּמּוד) ּבְ אֹותֹו ּפֶ ּבְ
ן, ִנְכָנִסים ְלתֹוָכּה  ּגָ ּבַ ֶאְמַצע ָהָרִקיַע ׁשֶ הּוא ּבְ ׁשֶ

אוֹ  ל  ׁשֶ ְגָוִנים  ה  לֹׁשָ ֶאָחד,  ׁשְ ּכְ לּוִלים  ּכְ ר 
ְוָאז  ָהַעּמּוד.  אֹותֹו  ְלצּורֹות  ּוְמִאיִרים 

ה   (ָהַעּמּוד) ָהָרִקיעַ  ַכּמָ ּבְ ּוִמְתַלֵהט  נֹוֵצץ  ַהזֶּה 
ָעה  (אֹורֹות) ְגָוִנים ׁשָ ָכל  ּבְ ְתַלֲהִטים.  ּמִ ׁשֶ

ָכל   יִקים ֵמאֹותֹו ִזיו ֶעְליֹון. ֲאָבל ּבְ ּדִ ְמִאיִרים ַהּצַ
בָּ  ְוׁשַ ת  ּבָ ה  ׁשַ ּלָ ִמְתּגַ חֶֹדׁש  רֹאׁש  ּוְבָכל  ת 

ָרִקיַע,  אֹותֹו  ּבְ ים  ַמּנִ ַהזְּ ָאר  ְ ִמׁשּ יֹוֵתר  ִכיָנה  ְ ַהׁשּ
ֲחִוים ָלּה. ּתַ ִאים ּוִמׁשְ יִקים ּבָ ּדִ  ְוָכל ַהּצַ

  

ִאיהּו   (נ''א עמודא) ּגֹו ַההּוא ְרִקיָעא .307 ְתָחא ּדְ ַההּוא ּפִ ּבְ
ְווִנין  ַלת ּגַ ַגָוּה ּתְ א, ָעאִלין ּבְ ְבִגְנּתָ ְרִקיָעא ּדִ ֶאְמָצִעיָתא ּדִ ּבְ
ַעּמּוָדא.   ַההּוא  ּדְ ִלְגָווִנין  ְוָנֲהָרן  ֲחָדא,  ּכַ ִליָלן  ּכְ ְנהֹוָרא  ּדִ

ְרִקיָעא עמודא) ּוְכֵדין  ה   (נ''א  ַכּמָ ּבְ ְוִאְתְלִהיט  ָנִציץ  א,  ּדָ
ְוו נהורין) ִניןּגַ ַנֲהִרין  (נ''א  ֲעָתא,  ׁשַ ָכל  ּבְ ִמְתָלֲהָטן.  ּדְ

ָתא   ּבְ ׁשַ ָכל  ּבְ ֲאָבל  ָאה.  ִעּלָ ִזיָוא  ֵמַההּוא  א,  יַקּיָ ַצּדִ
יר  ַיּתִ א,  ִכיְנּתָ ׁשְ ְלָייא  ִאְתּגַ ַיְרָחא,  ֵריׁש  ּוְבָכל  ָתא,  ּבְ ְוׁשַ

הּו ַצּדִ  ּלְ ַהאי ְרִקיָעא, ְוַאְתָיין ּכֻ ָאר ְזַמִני ּבְ ְ ין ִמׁשּ א, ְוַסְגּדִ יַקּיָ
יּה.  ְלַגּבֵ

ים  .308 בּוׁשִ ַלּלְ זֹּוֶכה  ׁשֶ ִמי  ל  ׁשֶ ֶחְלקֹו  ֵרי  ַאׁשְ
יִקים   ּדִ ַהּצַ ֶהם  ּבָ ים  ׁשִ ְתַלּבְ ּמִ ׁשֶ ָאַמְרנּו,  ׁשֶ לּו  ַהּלָ

ֵעֶדן ַגן  טֹוִבים  (ֶׁשְּלַמָּטה) ּבְ ים  ֲעׂשִ ִמּמַ ה  ֵאּלֶ  .
ִמְצוֹות ּבְ ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ָאָדם  ה  ָעׂשָ ַהּתֹוָרה,   ׁשֶ

ה,  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ֵעֶדן  ַגן  ּבְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ עֹוֶמֶדת  ּוָבֶהם 
לּו.  ִדים ַהּלָ ְכּבָ ים ַהּנִ בּוׁשִ ּלְ ת ּבַ ׁשֶ  ּוִמְתַלּבֶ

  

ָקָאַמָרן,   .308 ּדְ י  ְלבּוׁשֵ ְלָהֵני  ָזֵכי  ּדְ ַמאן  חּוָלֵקיּה,  ָאה  ַזּכָ
ֵעֶדן ּדְ א  ִגְנּתָ ּבְ א  יַקּיָ ַצּדִ הּו  ּבְ ן  ׁשָ ִמְתַלּבְ ין (לתתא) ּדְ ִאּלֵ  .

ָעִביד ּדְ ָטִבין,  ע''ב) ֵמעֹוָבִדין  ר''י  ַהאי  (דף  ּבְ ָנׁש,  ר  ּבַ
א  ִגְנּתָ ְמָתא ּבְ יָמא ִנׁשְ ִפּקּוֵדי אֹוַרְייָתא. ּוְבהֹון ַקּיְ ָעְלָמא, ּבְ

יִרין.  ין ַיּקִ ָהֵני ְלבּוׁשִ ת ּבְ ׁשַ א, ְוִאְתַלּבְ ֵעֶדן ְלַתּתָ  ּדְ
בְּ  .309 ָמה  ׁשָ ַהּנְ עֹוָלה  ׁשֶ ָהָרִקיַע  ּכְ ַתח  ּפֶ אֹותֹו 

ֲאֵחִרים  ים  ְלבּוׁשִ ָלּה  ִנים  ּמְ ִמְזּדַ ְלַמְעָלה, 
ב   ַהּלֵ ַנת  ְוַכּוָ ֵמָרצֹון  ֵהם  ׁשֶ ֶעְליֹוִנים,  ִדים  ִנְכּבָ
ָרצֹון  אֹותֹו  עֹוֶלה  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ה,  ּוִבְתִפּלָ ּתֹוָרה  ּבַ
ָאר   ְוִנׁשְ ר,  ְתַעּטֵ ּמִ ׁשֶ ִמי  ּה  ּבָ ר  ִמְתַעּטֵ ְלַמְעָלה, 

ל  ֵחֶלק   ים ׁשֶ ּנּו ְלבּוׁשִ ִמּמֶ ה  ְוַנֲעׂשֶ ְלאֹותֹו ָאָדם, 
ְלַמְעָלה.   ַלֲעלֹות  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶהם  ּבָ יׁש  ְלַהְלּבִ אֹור 
לּוִיים  ים ּתְ אֹוָתם ְלבּוׁשִ ֲארּוָה ׁשֶ ּבֵ ב ׁשֶ ְוַאף ַעל ּגַ

ים   ֲעׂשִ ּמַ ְרצֹון   -ּבַ ּבִ א  ֶאּלָ ְתלּוִיים  לֹא  ה  ֵאּלֶ
ֵאר, ְתּבָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַמְלָאִכים   ָהרּוַח,  תֹוְך  ּבְ ַלֲעֹמד 

נֹוָרה  ְוַהּמְ ָבר.  ַהּדָ רּור  ּבֵ ְוֶזהּו  ְקדֹוׁשֹות,  ְורּוחֹות 
ה   ַמּטָ ּלְ ים ׁשֶ בּוׁשִ ְך ֵמֵאִליָּהּו: ַהּלְ ה ָלַמד ּכָ דֹוׁשָ ַהּקְ
ים  בּוׁשִ ְוַהּלְ ים,  ַמֲעׂשִ ּבְ ָאֶרץ  ּבָ ׁשֶ ן  ּגָ ּבַ

ַמְעָלה, ּלְ ַהּלֵ  ׁשֶ ְוַכָּוַנת  ְוָרצֹון  ָרצֹון   ב)(ְּברּוַח  ּבְ
ב.  ּלֵ ַנת ָהרּוַח ּבַ  ְוַכּוָ

  

ד .309 ע''ב) ּכַ ְתָחא  (רכ''ט  ּפִ ַההּוא  ּבְ ְמָתא  ִנׁשְ ָקא  ַסּלְ
יִרין  ַיּקִ ַאֲחָרִנין  ין  ְלבּוׁשִ ָלּה  ָנן  ּמְ ִאְזּדַ א,  ְלֵעיּלָ ְרִקיָעא  ּדִ
אֹוַרְייָתא  ּבְ א  ִלּבָ ּדְ ָנה  ְוַכּוָ ֵמְרעּוָתא  ִאיּנּון  ּדְ ִאין,  ִעּלָ

ר ּוִבצְ  א, ִמְתַעּטָ ָקא ַההּוא ְרעּוָתא ְלֵעיּלָ ַכד ַסּלְ לֹוָתא, ּדְ
ר ָנׁש,  ַאר חּוָלָקא ְלַההּוא ּבַ ּתְ ָרא, ְוִאׁשְ ִמְתַעּטְ ּה ַמאן ּדְ ּבָ
הּו  ּבְ א  ׁשָ ְלִאְתַלּבְ ְנהֹוָרא,  ּדִ ין  ְלבּוׁשִ יּה  ִמּנֵ ְוִאְתָעֵבד 

אוּ  ב ּדְ א. ְוַאף ַעל ּגַ ָקא ְלֵעיּלָ ְמָתא. ְלַסּלְ ִאיּנּון ִנׁשְ ְקמּוָה, ּדְ
ְרעּוָתא  ּבִ א  ֶאּלָ ְלָיין  ּתַ ין ָלא  ִאּלֵ ְלָיין.  ּתַ עֹוָבִדין  ּבְ ין  ְלבּוׁשִ
רּוִחין  ַמְלֲאִכין  ּגֹו  יָמא  ְלַקּיְ ַמר,  ִאּתְ ּדְ ָמה  ּכְ רּוָחא,  ּדְ
א,   יׁשָ ַקּדִ ּובּוִציָנא  ה.  ִמּלָ ּדְ ִרירּו  ּבְ ִאיהּו  ְוָדא  ין  יׁשִ ַקּדִ

ֵמֵאִליָּ  ָהִכי  ַאְרָעא אֹוִליף  ּדְ א  ִגְנּתָ ּבְ א  ְלַתּתָ ּדִ ין  ְלבּוׁשִ הּו, 
א, ְלֵעיּלָ ּדִ ין  ְלבּוׁשִ עֹוָבִדין.  ברעותא   ּבְ ברוחא  (ס''א 

א.  וכוונא דלבא) ִלּבָ רּוָחא ּבְ וָנא ּדְ ְרעּוָתא ְוַכּוָ  ּבִ
ן   .310 ַהּגָ ֶאת  קֹות  ְלַהׁשְ ֵמֵעֶדן  יֵֹצא  ְוָנָהר 

ן ַהזֶּה  (בראשית ב) ְוגֹו' ּגָ ְרׁשּוָה, ֲאָבל ּבַ , ֲהֵרי ּפֵ
אי. ְוָצִריְך ָלַדַעת,   ה, ָנָהר ֹיֵצא ֵמֵעֶדן ַוּדַ ַמּטָ ּלְ ׁשֶ
ֵאיֶזה ָמקֹום   ה, ּבְ ַמּטָ ּלְ ן ׁשֶ ּגָ ּבַ יֹּוֵצא  ָהר ַהזֶּה ׁשֶ ַהּנָ

ְרׁשוֹ  רֹו ְוׁשָ ֵעֶדן. ָהֵעֶדן  הּוא ִעּקָ ֵאיֶזה ָמקֹום? ּבְ . ּבְ

  

ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן   (ויקרא י''א ע''א) (בראשית ב) א .310
א   ְנּתָ ּגִ ַהאי  ּבְ ְוגֹו', ָהא אּוְקמּוָה, ֲאָבל  ן  ַהּגָ קֹות ֶאת  ְלַהׁשְ
ע, ַהאי  אי. ְוִאְצְטִריְך ְלִמְנּדַ א, ָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ַוּדַ ְלַתּתָ ּדִ

א, בְּ  ְלַתּתָ א ּדִ ִגְנּתָ ָנִפיק ּבְ א  ָנָהר ּדְ ְרׁשָ ָרא ְוׁשָ ָאן ֲאָתר ִעּקָ
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ְלֵעין   ְרׁשּות  ָנה  ִנּתְ ְולֹא  ֶעְליֹון,  סֹוד  הּוא  ַהזֶּה 
ָבר   ַהּדָ ְוסֹוד  ּבֹו.  לֹט  ִלׁשְ ֶכל  ֵ ִאְלָמֵלא    -ַהׂשּ

קֹום  ַהּמָ ּלֹות,  ְלִהְתּגַ ה  ְלַמּטָ ִנְמָסר  ַהֶזה  קֹום  ַהּמָ
ם   דֹוׁש ִנְמָסר ּגַ ל ָהֵעֶדן ָהֶעְליֹון ַהּקָ ן ָלַדַעת.  ׁשֶ ּכֵ

א ָהֵעֶדן   (ֲאָבל) ֶאּלָ בֹוד  ּכְ ל  ָרה ׁשֶ ַהַהְסּתָ ּום  ִמׁשּ
ְחּתֹון   ַהּתַ ָהֵעֶדן  ְוִנְגָנז  ִנְטָמן  דֹוׁש,  ַהּקָ ָהֶעְליֹון 
ּנּו, ְוָלֵכן לֹא ִנְמָסר  אֹותֹו ָנָהר ׁשֹוֵפַע ְויֹוֵצא ִמּמֶ ׁשֶ

ַגן עֵ  ּבְ מֹות ׁשֶ ׁשָ ּלֹות ֲאִפּלּו ְלאֹוָתן ַהּנְ  ֶדן. ְלִהְתּגַ

ָאה ִאיהּו, ְוָלא  א ָרָזא ִעּלָ ֵעֶדן. ֵעֶדן ּדָ ָאן ֲאָתר, ּבְ יֵליּה. ּבְ ּדִ
ְוָרָזא  ֻסְכְלָתנּו.  ּדְ ֵעיָנא  יּה  ּבֵ ָטָאה  ּלְ ְלׁשַ ְרׁשּו  ִאְתְייִהיב 
ְלִאְתַגָלָאה,  א  ְלַתּתָ ִאְתְמַסר  א  ּדָ ֲאָתר  ִאְלָמֵלי  ה  ִמּלָ ּדְ

ֵעֶדן ע.   ֲאָתר ּדְ א, ִאְתְמַסר אּוף ָהִכי ְלִמְנּדַ יׁשָ ָאה ַקּדִ ִעּלָ
א אבל) ֶאּלָ ָאה  (נ''א  ִעּלָ ֵעֶדן  ּדְ ְיָקָרא  ּדִ ְטִמירּו  ִגין  ּבְ

ַההּוא ָנָהר ָנִגיד  ָאה, ּדְ ּתָ ִניז ֵעֶדן ּתַ א, ִאְתָטַמר ְוִאְתּגְ יׁשָ ַקּדִ
ָאה,   ּלָ ְלִאְתּגַ ִאְתְמַסר  ָלא  א  ּדָ ְוַעל  יּה.  ִמּנֵ ֲאִפיּלּו ְוָנִפיק 

ֵעֶדן. א ּדְ ְבִגְנּתָ ָמִתין ּדִ  ְלִאיּנּון ִנׁשְ
ָהר ַהזֶּה ִנְפָרד ְויֹוֵצא ִמּתֹוְך ֵעֶדן   .311 ַהּנָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ִמּתֹוְך   ם  ּגַ ְך  ּכָ ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ ן  ַהּגָ ֶאת  קֹות  ְלַהׁשְ
ֶאָחד  אֹור  יֹוֵצא  ָהֶאְמַצע  ל  ׁשֶ ַתח  ַהּפֶ אֹותֹו 

ְצָד  ָעה  ְלַאְרּבָ ְפָרד  ּנִ ְפָתִחים ׁשֶ ָעה  ַאְרּבָ ּבְ ִדים, 
ָהאֹוִתיֹּות  אֹוָתן  עֹוְמדֹות  ׁשֶ קֹום  ַהּמָ ָאַמְרנּו.  ׁשֶ
ָעה  ְלַאְרּבָ ְפָרד  ּנִ ׁשֶ ָהאֹור  ְואֹותֹו  ָהְרׁשּומֹות. 
אֹוִתיֹּות   ע  ַאְרּבַ ּבְ אֹורֹות, 

ּנֹוְצצֹות ָמקֹום   (ְויֹוְצאֹות) ׁשֶ ֵמֵעֶדן,  יֹוֵצא 
לְּ  ה ׁשֶ ֻקּדָ זֹּוֶהֶרת ַהּנְ  ַמְעָלה. ׁשֶ

  

ֵעֶדן,   .311 ִמּגֹו  ְוָנִפיק  ַרׁש  ִאְתּפְ ָנָהר  ַהאי  ּדְ ָמה  ּכְ
ְתָחא   א, ָהִכי ָנֵמי ִמּגֹו ַההּוא ּפִ ְלֵעיּלָ ּדִ א  ָקָאה ְלִגְנּתָ ְלַאׁשְ
ד'  ַרׁש ְלד' ִסְטִרין, ּבְ ִאְתּפְ ֶאְמָצִעיָתא ָנִפיק ַחד ְנהֹוָרא, ּדְ ּדְ

ַקְיי ּדְ ֲאָתר  ָקָאַמָרן.  ּדְ ְתִחין  יָמן. ּפִ ְרׁשִ ַאְתָוון  ִאיּנּון  ִמין 
ַאְתָוון  ד'  ּבְ ְנהֹוִרין,  ע  ְלַאְרּבַ ַרׁש  ִאְתּפְ ּדְ ְנהֹוָרא  ְוַההּוא 

ִניצֹוִצין, ונפקין) ּדְ ְנקּוָדה   (נ''א  ָזֲהָרא  ּדְ ֲאָתר  ֵמֵעֶדן,  ָנִפיק 
א.  ְלֵעיּלָ

ֵעֶדן   .312 ה  ְוַנֲעׂשֶ ְמִאיָרה,  ה  ְנֻקּדָ ְואֹוָתּה 
ְוֵאין מִ  ְוָלַדַעת ֶאת  ְלָהִאיר,  ֹוֵלט ִלְראֹות  ׁשּ ׁשֶ י 

ה,  ּנָ ט ִמּמֶ ֵ ׁשּ ְתּפַ ּמִ ָרט ְלאֹותֹו אֹור ׁשֶ ה ַהזֹּו ּפְ ֻקּדָ ַהּנְ
ַגן ֵעֶדן,  ּבְ יִקים ׁשֶ ּדִ ֲחִוים ְלָפָניו אֹוָתם ַהּצַ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ
ן  ְחּתֹוָנה ַהזֹּו ִהיא ּגַ ה ַהּתַ ֻקּדָ ֵאר. ְוַהּנְ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ּכְ

ָהעֶ  ָהֵעֶדן  ָלַדַעת ֶאל  ן  ִנּתָ ּלֹא  ׁשֶ קֹום  ַהּמָ ְליֹון, 
 ּוְלִהְתּבֹוֵנן. 

  

ְלַאְנָהָרא.  .312 ֵעֶדן  ְוִאְתָעִביד  ִאְתְנִהיר,  ְנקּוָדה  ְוַההּוא 
ר  ע ְלַהאי ְנקּוָדה, ּבַ יט ְלֵמחֵמי ּוְלִמְנּדַ ּלִ ׁשַ ְוָלא ִאית ַמאן ּדְ

לְ  ין  ַסְגּדִ ּדְ יּה,  ִמּנֵ ט  ַ ׁשּ ִאְתּפָ ּדְ ְנִהירּו  ִאיּנּון ַההּוא  יּה  ַקּמֵ
ְנקּוָדה   ְוַהאי  ַמר.  ִאּתְ ּדְ ָמה  ּכְ ֵעֶדן,  ּדְ א  ְבִגְנּתָ ּדִ א  יַקּיָ ַצּדִ
ָלא   ּדְ ֲאָתר  ָאה,  ִעּלָ ֵעֶדן  י  ְלַגּבֵ א  ְנּתָ ּגִ ִאיִהי  ָאה,  ּתָ ּתַ

ָלא.  ּכְ ע ּוְלִאְסּתַ  ִאְתְייִהיב ְלִמְנּדַ
תּוב, .313 ּכָ ל ֶזה  ּכָ ַעִין לֹא  (ישעיה סה) ַעל 

ֵרׁש.   ִהְתּפָ ַהזֶּה  ם  ֵ ַהׁשּ זּוָלְתָך.  ֱאלִֹהים  ָרָאָתה 
זּוָלְתָך   ְחּתֹוָנה   -ֱאלִֹהים  ַהּתַ ה  ֻקּדָ ַהּנְ זֹו 

ה  ַמּטָ ּלְ הּוא יֹוֵדַע ֶאת ָהֵעֶדן ַהזֶּה ׁשֶ ה, ׁשֶ דֹוׁשָ ַהּקְ
יר אֹותֹו. ֱאלִֹהים  ּכִ ּמַ ׁשֶ ְוֵאין ַאֵחר  ן,  ּגָ ּבַ מּון  ּטָ ׁשֶ

הּוא  זֶ   -זּוָלְתָך   ׁשֶ ַהּכֹל,  ַעל  ָהֶעְליֹון  ָהֵעֶדן  הּו 
ה  ֻקּדָ ַהּנְ ֶאת  יר  ַמּכִ הּוא  ׁשֶ א,  ַהּבָ ָהעֹוָלם  סֹוד 
ָנָהר  ּנּו,  ִמּמֶ יֹּוֵצא  ׁשֶ ֶאָחד  יק  ַצּדִ ּבְ ְחּתֹוָנה  ַהּתַ
ָרט לֹו,   יר אֹוָתּה ּפְ ּכִ ּמַ ְרֶוה אֹוָתּה, ְוֵאין ִמי ׁשֶ ּמַ ׁשֶ

ה ׁשֶ זּוָלְתָך,  ֱאלִֹהים  תּוב  ּכָ ְלַמְעָלה  ׁשֶ ָאחּוז  ּוא 
 ְלַמְעָלה ַעד ֵאין סֹוף.

  

ִתיב, .313 ּכְ א  ּדָ ל  ּכָ סד) ַעל  ָרָאָתה  (ישעיה  לא  ַעִין 
א  ַרׁש, ֱאלִֹהים זּוָלְתָך, ּדָ א ִאְתּפְ ָמא ּדָ ֱאלִֹהים זּוָלְתָך. ׁשְ
א,   ְלַתּתָ ִאיהּו ָיַדע ַהאי ֵעֶדן ּדִ ּדְ א,  יׁשָ ָאה ַקּדִ ּתָ ּתַ ְנקּוָדה 

ָיַדע ֵליּה. א, ְוֵלית ַאֲחָרא ַמאן ּדְ ִגְנּתָ ָטִמיר ּבְ (בראשית   ּדְ
ע''א) זּוָלְתָך,   כ''ו  א, ֱאלִֹהים  ּכֹּלָ ַעל  ָאה  ִעּלָ ֵעֶדן  א  ּדָ

ָאה,   ּתָ ִאיהּו ָיַדע ִלְנקּוָדה ּתַ ָאֵתי, ּדְ ָעְלָמא ּדְ ִאיהּו ָרָזא ּדְ ּדְ
ָיַדע   י ֵליּה, ְוֵלית ַמאן ּדְ ַרּוֵ יּה, ָנָהר ּדְ ָנִפיק ִמּנֵ יק ּדְ ַחד ַצּדִ ּבְ
ָאִחיד   ִאיהּו  ּדְ זּוָלְתָך,  ֱאלִֹהים  יב  ְכּתִ ּדִ ִאיהּו,  ר  ּבַ ֵליּה 

א ַעד ֵאין סֹוף.לְ  א ְלֵעיּלָ  ֵעיּלָ
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הּוא  .314 ה  ְלַמּטָ ֵמֵעֶדן  יֹּוֵצא  ׁשֶ ַהזֶּה  ָהר  ְוַהּנָ
יַע  ּבִ ְוִהׂשְ תּוב,  ַהּכָ סֹוד  ּבְ ַלֲחָכִמים  סֹוד 
ֵרׁש   ִהְתּפָ ַהזֶּה  ָבר  ְוַהּדָ ָך.  ַנְפׁשֶ ַצְחָצחֹות  ּבְ
ֵמעֹוַלם  יֹּוֵצאת  ׁשֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ה.  ָוַמּטָ ְלַמְעָלה 

ךְ  אֹור ָהעֹוָלם   ַהחֹׁשֶ ַהזֶּה, ִהיא ְתֵאָבה ִלְראֹות ּבְ
ַמִים  ּתֹות  ִלׁשְ ֵאב  ּתָ ׁשֶ ַהזֶּה  ָאָדם  ּכְ ָהֶעְליֹון 
מֹו   ל ֶאָחד ְוֶאָחד הּוא ַצְחָצחֹות, ּכְ ְך ּכָ ַתֲאָוה. ּכָ ּבְ

ּנֱֶאַמר  ִצֵחה ָצָמא. ָצָמא, ֵמאֹוָתם  (ישעיה ה) ׁשֶ
ְוָהָרִקיעַ  ן  ַהּגָ ל  ׁשֶ ל אֹורֹות  ׁשֶ ְוַהֵהיָכלֹות  ָצחֹות   

ן.  ל ַהּגָ  ׁשֶ

  

יִמין,  .314 א, ָרָזא ִאיהּו ְלַחּכִ ָנִפיק ֵמֵעֶדן ְלַתּתָ ְוַהאי ָנָהר ּדְ
יב, ְכּתִ ּדִ ָרָזא  נח) ּבְ ָך.  (ישעיה  ַנְפׁשֶ ַצְחָצחֹות  ּבְ יַע  ּבִ ְוִהׁשְ

ַנְפָקא ֵמַהאי   ְמָתא ּדְ א. ִנׁשְ א ְוַתּתָ ַרׁש ְלֵעיּלָ א ִאְתּפְ ה ּדָ ּוִמּלָ
ָעְלָמא ָעְלמָ  ְנִהירּו ּדְ ִאיַבת ְלֵמחֵמי ּבִ ַחׁשֹוָכא, ִאיִהי ּתָ א ּדְ

א,  ְלַמּיָ ְתִאיבּו  ּבִ י  ּתֵ ְלִמׁשְ ָתִאיב  ּדְ ָנׁש  ר  ּבַ ַהאי  ּכְ ָאה,  ִעּלָ
ַאּתְ   ּדְ ָמה  ּכְ ַצְחָצחֹות,  ִאיהּו  ְוַחד,  ַחד  ל  ּכָ ָהִכי 

ה) ָאַמר, ָצחֹות   (ישעיה  ֵמִאיּנּון  ָצָמא,  ָצָמא.  ִצֵחה 
ְנהוֹ  א. ּדִ ְנּתָ ּגִ א ּוְרִקיָעא ְוֵהיָכִלין ּדְ ְנּתָ ּגִ  ִרין ּדְ

אֹוָתן  .315 ל  ּכָ ֵמֵעֶדן,  יֹּוֵצא  ׁשֶ ָנָהר  ְואֹותֹו 
בֹות ַעל אֹותֹו ָנָהר,  י ָכבֹוד יֹוׁשְ ְלבּוׁשֵ מֹות ּבִ ְנׁשָ
ְוִאְלָמֵלא אֹותֹו ְלבּוׁש, לֹא ְיכֹוִלים ִלְסּבֹל, ְוָאז  

אוֹ  ּבְ ְוָרוֹות  בֹות  ְ ִויכֹולֹות  ִמְתַיׁשּ ָצחֹות  ָתם 
מֹות   ׁשָ ַהּנְ ּקּון  ּתִ הּוא  ָנָהר  ְואֹותֹו  ִלְסּבֹל. 
ָצחֹות,   ֵמאֹוָתן  ְוֵלָהנֹות  ּוְלִהזֹּון  ב  ֵ ְלִהְתַיׁשּ

ֶנֱהנֹות מֹות  ׁשָ ָנָהר   (ִמְתַּתְּקנֹות) ְוַהּנְ אֹותֹו  ַעל 
בֹות ּבֹו.  ְ  ּוִמְתַיׁשּ

  

אִ  .315 ל  ּכָ ֵמֵעֶדן,  ָנִפיק  ּדְ ָנָהר  ָמִתין  ְוַההּוא  ִנׁשְ יּנּון 
ַההּוא   ְוִאְלָמֵלא  ָנָהר,  ַההּוא  ַעל  ַיְתִבין  ְיָקר,  י  ְלבּוׁשֵ ּבִ
ִאיּנּון  ון ּבְ ָבן, ְוַרּוָ ְ ל. ּוְכֵדין ִמְתַייׁשּ א, ָלא ַיְכִלין ְלִמְסּבַ ְלבּוׁשָ
ּקּוָנא   ּתִ ִאיהּו  ָנָהר  ְוַההּוא  ל.  ְלִמְסּבַ ְוַיְכֵלי  ָצחֹות, 

ְלִאְתיַ  ָמִתין,  ִנׁשְ ֵמִאיּנּון ּדְ ּוְלִאְתֲהָנָאה,  ְזָנא  ּוְלִאּתְ ָבא,  ְ יׁשּ
ָנן  ִאְתַהּקְ ָמִתין  ְוִנׁשְ אתתקנן) ָצחֹות  ָנָהר,  (נ''א  ַההּוא  ַעל 

יּה.  ָבן ּבֵ ְ  ּוִמְתַייׁשּ
מֹוִציא  .316 ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ֶעְליֹון  ָנָהר  אֹותֹו 

ַהנָּ  ן, ׁשֶ ּנּו ְלתֹוְך ַהּגָ מֹות, ְוֵהן ּפֹוְרחֹות ִמּמֶ ָהר  ְנׁשָ
מֹות  ְנׁשָ ַמְתִקין  ָאֶרץ  ּבָ ׁשֶ ן  ּגָ ּבַ ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ַהזֶּה 
ֵכן   מֹו  ּכְ ָצחֹות.  אֹוָתן  ּבְ ב  ֵ ּוְלִהְתַיׁשּ ן  ּקֵ ְלִהְתּתַ
ֶבת  ֶ ִמְתַיׁשּ ִים  ַהּמַ ֵריַח  ּבְ חּוץ,  ּבַ ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ
יֹוֵצא.  ֶזה  מֹו  ּכְ ר  ֵמָהִעּקָ ֲהֵרי  ׁשֶ ְלָהִאיר,  ֶפׁש  ַהּנֶ

ַהנְּ  ׁשֶ ּום  ָנָהר  ּוִמׁשּ אֹותֹו  ַעל  נֹות  ּקְ ִמְתּתַ מֹות  ׁשָ
אֹוָתן   ב ּבְ ֵ ֹוֵפַע ְויֹוֵצא ֵמֵעֶדן, ְיכֹולֹות ְלִהְתַיׁשּ ׁשּ ׁשֶ
ַתח  ּפֶ אֹותֹו  ּבְ ְלַמְעָלה  ְוַלֲעלֹות  ֶעְליֹונֹות  ָצחֹות 
עֹוֵמד   ׁשֶ ֶאָחד  ְוַעּמּוד  ָהָרִקיַע,  ֶאְמַצע  ּבְ ׁשֶ

ָאַמְרנּו. ִפי ׁשֶ ן, ּכְ ֶאְמַצע ַהּגָ  ּבְ

  

ָמִתין, ּוַפְרִחין   .316 יק ִנׁשְ א, ַאּפִ ְלֵעיּלָ ָאה ּדִ ַההּוא ָנָהר ִעּלָ
ַאְרָעא,   ּדְ א  ִגְנּתָ ּבְ א  ְלַתּתָ ּדִ ָנָהר  ַהאי  ּדְ א,  ְנּתָ ּגִ ְלגֹו  יּה,  ִמּנֵ

ִאיּנּון ּבְ ָבא,  ְ ְלִאְתַייׁשּ ָנא  ּקְ ְלִאְתּתַ ָמִתין,  ִנׁשְ (דף   ַאְתִקין 
ַגְווָנא ּדָ  רי''א ע''א) ֵריָחא ָצחֹות. ּכְ ַהאי ָעְלָמא ְלַבר, ּבְ א ּבְ

ָרא  ֵמִעיּקָ ָהא  ּדְ ְלִאְתַנֲהָרא,  א  ַנְפׁשָ ָבא  ְ ִמְתַייׁשּ ַמָייא  ּדְ
ַההּוא  ַעל  ָמִתין  ִנׁשְ ְתְקִנין  ִמּתַ ּדְ ּוְבִגין  ָנְפָקא.  א  ּדָ ַגְווָנא  ּכְ

ִאיּנּון ָצחוֹ  ָבא ּבְ ְ ָנִגיד ְוָנִפיק ֵמֵעֶדן, ַיְכִלין ְלִאְתַייׁשּ ת  ָנָהר ּדְ
ֶאְמָצִעיָתא  ּדְ ְתָחא  ּפִ ַההּוא  ּבְ א.  ְלֵעיּלָ ָקא  ּוְלַסּלְ ִאין,  ִעּלָ

ְרִקיָעא ע''א) ּדִ רי''ט  ָקִאים  (ויחי  ּדְ ַעּמּוָדא  ְוַחד 
ָקָאַמָרן.  א ּדְ ְנּתָ ֶאְמָצעּות ּגִ  ּבְ

תֹוְך   .317 ּבְ ְלַמְעָלה  עֹוִלים  ַעּמּוד  אֹותֹו  ּבְ
יֵׁש  ְסִביבֹו  ּובֹו  ָהָרִקיַע,  ל  ׁשֶ ַתח  ּפֶ אֹותֹו 

ד) ּבוֹ  ַעל   [יֹוָמם] ָעָנן (ישעיה  ְוַאף  ֹנַגּה.  ן  ְוָעׁשָ
ן ֵאּלּו  סּוק, ֲאָבל ָעָנן ְוָעׁשָ ֲארּוהּו ְלֶזה ַהּפָ ּבֵ ב ׁשֶ ּגַ

ְוֶזה   ְפִנים.  ִמּבִ ְוֹנַגּה  חּוץ,  ַעל ִמּבַ ְלַחּפֹות  הּוא 
ְפֵני ֵאּלּו  ּלֹא יֵָראּו ִמּלִ עֹוִלים ְלַמְעָלה, ׁשֶ ֵאּלּו ׁשֶ

ה.  ִבים ְלַמּטָ יֹּוׁשְ  ׁשֶ

  

ְתָחא  .317 ּפִ ַההּוא  ּגֹו  ּבְ א,  ְלֵעיּלָ ִקין  ַסּלְ ַעּמּוָדא  ַההּוא  ּבְ
יהּ  ְרִקיָעא, ּוֵביּה ַסֲחָרֵניּה, ִאית ּבֵ ן  (ישעיה ד) ּדִ ָעָנן ְוָעׁשָ

ן  ְונֹגַ  אּוְקמּוָה ְלַהאי ְקָרא, ֲאָבל ָעָנן ְוָעׁשָ ב ּדְ ּה. ְוַאף ַעל ּגַ
ִאיּנּון  ַעל  ְלַחְפָייא  ִאיהּו  ְוָדא  ָגו.  ִמּלְ ְונַֹגּה  ַבר,  ִמּלְ ין  ִאּלֵ
א.  ַיְתִבין ְלַתּתָ י ִאיּנּון ּדְ ּמֵ ָלא ִיְתֲחזּון ִמּקַ א, ּדְ ִקין ְלֵעיּלָ ַסּלְ  ּדְ
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ַהּסוֹ  .318 סֹוד  אן  ּכָ ר ַוֲהֵרי  ֲאׁשֶ ּכַ (רֹוֶצה   דֹות. 
ה   ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְלַתֵּקן ַהְּנֻקָּדה ַהּזֹו) ֻקּדָ ַהּנְ

ט   ֵ ּוְלִהְתַקׁשּ ִתּקּוֶניָה  ּבְ ן  ּקֵ ְלִהְתּתַ רֹוָצה  ַהזֹּו 
ֵני  ּפְ ע  ַאְרּבַ ׁשֹוַלַחת  ים,  ּוְבַחּגִ ים  ּוְזַמּנִ תֹות  ּבָ ׁשַ ּבְ

ְקָר  ּנִ ר, ְועֹוְמִדים ַעל ַהֵהיָכל ׁשֶ רֹור, ְוַהְינּו  ֶנׁשֶ א ּדְ
ְצִריִכים  ַהיֹּוֵבל  ַנת  ׁשְ ּבִ ְך  ּכָ ּוִבְגַלל  רֹור.  ּדְ ָמר 

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ רֹור,  ּדְ (ויקרא   ְלַהְכִריז 
ִנים   כה) ּפָ ע  ַאְרּבַ ְואֹוָתם  רֹור.  ּדְ ּוְקָראֶתם 

ָרט   ּפְ אֹותֹו  ַמע  ׁשְ יִּ ׁשֶ ִמי  ְוֵאין  קֹול,  נֹוְתִנים 
ָהְר  מֹות  ׁשָ ַהּנְ ְוֵהן ְלאֹוָתן  ַלֲעלֹות,  אּויֹות 

ִנים   ַהּפָ ע  ם, ְולֹוְקִחים אֹוָתם ַאְרּבַ סֹות ׁשָ ּנְ ִמְתּכַ
ַעּמּוד  אֹותֹו  ּבְ ִניָמה  ּפְ אֹוָתם  ּוַמְכִניִסים  לּו,  ַהּלָ

ֶאְמַצע.  עֹוֵמד ּבָ  ׁשֶ

  

ד .318 ּכַ ָרִזין,  ּדְ ָרָזא  ָהָכא  (נ''א בעי קודשא בריך הוא   ְוָהא 

וכו') נקודה  האי  ְקָנא   לאתתקנא  ְלִאְתּתַ ָעא  ּבָ ְנקּוָדה  ַהאי 
ר   ּדֵ ְמׁשַ י,  ּוְבַחּגֵ י  ּוִבְזַמּנִ ֵתי  ּבָ ׁשַ ּבְ ָטא,  ְ ּוְלִאְתַקׁשּ ִתּקּונֹוי,  ּבְ
רֹור,   ִאְקֵרי ּדְ ר, ְוַקְייִמין ַעל ֵהיָכָלא ּדְ ֶנׁשֶ ין ּדְ ע ַאְנּפִ ַאְרּבַ

ָמר ֵעיָנן   ְוַהְיינּו  ּבָ יֹוְבָלא,  ּדְ א  ּתָ ׁשַ ּבְ א  ּדָ ּוְבִגין  רֹור.  ּדְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר רֹור, ּכְ ּוְקָראֶתם  (ויקרא כה) ְלַאְכְרָזא ּדְ

ַמע   ִיׁשְ ין ַיֲהִבין ָקָלא, ְוֵלית ַמאן ּדְ ע ַאְנּפִ רֹור. ְוִאיּנּון ַאְרּבַ ּדְ
ָק  ְלַסּלְ ִאְתָחזּון  ּדְ ָמִתין  ִנׁשְ ִאיּנּון  ר  ּבַ ְוִאיּנּון ֵליּה,  א, 

ין, ְוַאֲעִלין לֹון ְלגֹו,   ין ד' ַאְנּפִ ן, ְוַנְטֵלי לֹון ִאּלֵ ּמָ ין ּתַ ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ
ֶאְמָצִעיָתא. יָמא ּבְ ַקּיְ ַההּוא ַעּמּוָדא ּדְ  ּבְ

ָעָנן   .319 ַעּמּוד,  אֹותֹו  עֹוֶלה  ָעה  ׁשָ ּוְבאֹוָתּה 
ֵני ֵאלֶּ  ְפִנים. ּוׁשְ ְוֹנַגּה ִמּבִ ן,  ה ִנְקָרִאים  ְוֵאׁש ְוָעׁשָ

ִציֹּון   ַהר  ְמכֹון  ּוִמְקָרֶאיָה.  ִציֹּון  ַהר  ֶזהּו    -ְמכֹון 
ְחּתֹוָנה   ַהּתַ ה  ֻקּדָ ַהּנְ ׁשֶ ּכְ ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ ּקּון  ַהּתִ
ה   ְנֻקּדָ אֹוָתּה  ל  ׁשֶ ִמְקָרֶאיָה  ְוֵהם  ֶטת,  ֶ ִמְתַקׁשּ

ט. ֵ  ְלִהְתַקׁשּ

  

ַעּמּוָדא .319 ַההּוא  ָקא  ַסּלְ ֲעָתא  ׁשַ ְדֲעָנָנא ּוְבַהִהיא   ,
ִאְקרּון, ֵרין  ּתְ ין  ְוִאּלֵ ָגו.  ִמּלְ ְונַֹגּה  ּוְתָנָנא,  א  ָ (ישעיה   ְוֶאׁשּ

ִאיהּו   ד) א  ּדָ ִצּיֹון,  ַהר  ְמכֹון  ּוִמְקָרֶאיָה.  ִצּיֹון  ַהר  ְמכֹון 
ְוִאיּנּון  ָטא,  ְ ִמְתַקׁשּ ָאה  ּתָ ּתַ ְנקּוָדה  ד  ּכַ א,  ְלֵעיּלָ ּדִ ּקּוָנא  ּתִ

ַהִהיא ְנק ָטא. ִמְקָרֶאיָה ּדְ ְ  ּוָדה ְלִאְתַקׁשּ
לּו ַעד ְלאֹותֹו  .320 מֹות ַהּלָ ׁשָ עֹולֹות ַהּנְ יָון ׁשֶ ּכֵ

ן  ַתח ָהָרִקיַע, ֲאַזי אֹותֹו ָרִקיַע סֹוֵבב ְסִביב ַהּגָ ּפֶ
ל ִסּבּוב אֹותֹו  ָעִמים, ּוִמּקֹול ְנִעימּות ׁשֶ לֹׁש ּפְ ׁשָ

מֹות ְוׁשֹוְמעֹות א ל אֹוָתן ְנׁשָ ֹותֹו ָרִקיַע יֹוְצאֹות ּכָ
ָהַעּמּוד   אֹותֹו  ְורֹוִאים  ָרִקיַע,  אֹותֹו  ל  ׁשֶ ֹנַעם 
ם   ְוֻכּלָ ּלֹוֵהט,  ׁשֶ ְוֹנַגּה  ן  ְוָעׂשָ ְוָעָנן  ֵאׁש  ֲעֶלה  ּמַ ׁשֶ
ַתח,  אֹותֹו ַהּפֶ מֹות עֹולֹות ּבְ ׁשָ ֲחִוים. ְוָאז ַהּנְ ּתַ ִמׁשְ
אֹוָתּה   ּבְ ּסֹוֵבב  ׁשֶ ָהִעּגּול  ְלתֹוְך  עֹוִלים  ׁשֶ ַעד 

ְואָ  ה,  ָהאֹור ְנֻקּדָ ּוִמּתֹוְך  רֹוִאים.  ֶ ׁשּ ַמה  רֹוִאים  ז 
ְויֹוְרִדים,   עֹוִלים  ָראּו,  ֶ ׁשּ ה  ִמּמַ ְמָחה  ִ ְוַהׂשּ

 ִמְתָקְרִבים ּוִמְתַרֲחִקים. 

  

ְתָחא  .320 ּפִ ַההּוא  ַעד  ָמִתין  ִנׁשְ ין  ִאּלֵ ִקין  ַסּלְ ּדְ יָון  ּכֵ
א,  ִגְנּתָ ּדְ ַסֲחָרֵני  ָסֲחָרא  ְרִקיָעא  ַההּוא  ֵדין,  ּכְ ְרִקיָעא,  ּדִ
ָנְפִקין  ְרִקיָעא,  ַההּוא  ָסֲחָרא  ּדְ ְנִעימּו  ּוִמָקל  ִזְמִנין.  ַלת  ּתְ

ְמִעין ַההּוא ְנִעימּו ּדְ  ָמִתין ְוׁשַ ל ִאיּנּון ִנׁשְ ַההּוא ְרִקיָעא, ּכָ
א ַוֲעָנָנא ּוְתָנָנא ְונַֹגּה  ָ ָקא ֶאׁשּ ַסּלְ ְוָחָמאן ַההּוא ַעּמּוָדא, ּדְ
ַההּוא  ּבְ ִקין  ַסּלְ ָמִתין  ִנׁשְ ֵדין  ּכְ הּו.  ּלְ ּכֻ ין  ְוַסְגּדִ ָלִהיט,  ּדְ

ַהִהיא ּבְ ַסֲחָרא  ּדְ ִעּגּוָלא,  ְלגֹו  ִקין  ַסּלְ ּדְ ַעד  ְתָחא,  (נ''א   ּפִ

ְנִהירּו   ְנקּוָדה. לההוא) ּוִמּגֹו  ָחָמאן.  ּדְ ַמה  ָחָמאן  ֵדין  ּכְ
ין ַקְרִבין ְוָרֲחִקין. ִקין ְוַנְחּתִ ָחָמאן, ַסּלְ  ְוֶחְדָווָתא ֵמַההּוא ּדְ

ֶטת   .321 ֶ ּוִמְתַקׁשּ ֲאֵליֶהם  ּתֹוֶקֶקת  ִמׁשְ ְוִהיא 
ִקְנָאה לֹוֵבׁש  ְוָאז  אֹור.  ֶעְליֹון   (ֵמאֹור) ּבְ יק  ַצּדִ

ל   ּכֵ ּוִמְסּתַ ַהזֹּו ֶאָחד,  ה  ֻקּדָ ַהּנְ ל  ׁשֶ ְויִֹפי  אֹור  ּבָ
ֵאָליו,   אֹוָתּה  ּוַמֲעֶלה  ּה  ּבָ ְואֹוֵחז  ּוְבִתּקּוֶניָה, 
ֵחילֹות   ְוָכל  ֶאָחד.  ְוִנְהִיים  אֹור  ּבְ אֹור  ּוֵמִאיר 
ְואֹוְמִרים:  ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ ּפֹוְתִחים  ַמִים  ָ ַהׁשּ

ַאשְׁ  ַהּתֹוָרה,  ׁשֹוְמֵרי  יִקים  ּדִ ַהּצַ ֵריֶכם  ֵריֶהם  ַאׁשְ
ֲאדֹוְנֶכם  ְמַחת  ׂשִ ֲהֵרי  ׁשֶ ּתֹוָרה,  ּבַ ִלים  ּדְ ּתַ ׁשְ ַהּמִ

  

ֵדין  .321 ְנִהירּו. ּכְ ָטא ּבִ ְ ְייהּו, ּוִמְתַקׁשּ ִאיָבא ְלַגּבַ ְוִאיִהי ּתָ
ִקְנָאה יׁש  אָ  (מנהורא) ַאְלּבִ ִעּלָ יק  ַצּדִ ל  ַחד  ּכַ ְוִאְסּתָ ה, 

ּה,  ַהאי ְנקּוָדה, ּוְבִתקּוָנָהא, ְוָאִחיד ּבָ ִפירּו ּדְ ְנהֹוָרא ּוׁשְ ּבִ
ל   ְנהֹוָרא, ַוֲהוּו ַחד. ּכָ יּה, ְוָנִהיר ְנהֹוָרא ּבִ ְוָסִליק ָלּה ְלַגּבֵ
ִאין ַאּתּון  ֲעָתא ְוַאְמֵרי, ַזּכָ ַהִהיא ׁשַ ְתֵחי ּבְ יא ּפַ ַמּיָ ׁשְ ֵחיָלא ּדִ

י יַקּיָ ִלין  ַצּדִ ּדְ ּתַ ִמׁשְ ּדְ ִאיּנּון  ִאין  ַזּכָ אֹוַרְייָתא,  ַנְטֵרי  א, 
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ֶרת  ִמְתַעּטֶ ִרּבֹוְנֶכם  ֲעֶטֶרת  ֲהֵרי  ׁשֶ ָבֶכם,  ִהיא 
ֶכם.   ּבָ

ָהא  ּדְ כּו,  ּבְ ֲהִוי  ָמאֵריכֹון  ּדְ ֶחְדָווָתא  ָהא  ּדְ אֹוַרְייָתא,  ּבְ
כֹון. ר ּבְ ָמאֵריכֹון, ִמְתַעּטֵ  ָעָטָרא ּדְ

ֵני   .322 ׁשְ אֹור,  ּבְ אֹור  ִאיִרים  ּמְ ׁשֶ יָון  ּכֵ ְוָאז, 
אֶ  ּכְ ִרים  ִמְתַחּבְ ְך  אֹורֹות  ּכָ ַאַחר  ּוְמִאיִרים.  ָחד 

ַע   ֲעׁשֵ ּתַ ְלִהׁשְ ּוִמְתּבֹוְנִנים  ָוִנים  ּגְ אֹוָתם  יֹוְרִדים 
אֹוָתם  ִנים  ּוְמַתּקְ יִקים,  ּדִ ַהּצַ מֹות  ִנׁשְ אֹוָתן  ּבְ
ר ְלַמְעָלה. ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר ַעִין לֹא ָרָאָתה   ְלַעּטֵ

ה לֹו.  ה ִלְמַחּכֵ  ֱאלִֹהים זּוָלְתָך ַיֲעׂשֶ

  

ְנהֹוִרין כְּ  .322 ֵרין  ּתְ ְנהֹוָרא,  ּבִ ְנהֹוָרא  ַנֲהִרין  ּדְ יָון  ּכֵ ֵדין 
ין,  ַנְחּתִ ְווִנין  ּגַ ִאיּנּון  ְלָבַתר  ְוַנֲהִרין.  ֲחָדא,  ּכַ ָרן  ִמְתַחּבְ
יא,  יַקּיָ ַצּדִ ּדְ ָמִתין  ִנׁשְ ִאיּנּון  ּבְ ָעא  ְעׁשְ ּתַ ְלִאׁשְ ָלן  ּכְ ְוִאְסּתַ

א. ְלֵעיּלָ ְלַעְטָרא  לֹון  ִני  לא   ּוְמַתּקְ ַעִין  ַמר,  ִאּתְ א  ּדָ ְוַעל 
ה לֹו.  ה ִלְמַחּכֵ  ָרָאָתה ֱאלִקים זּוָלְתָך ַיֲעׂשֶ

תּוב .323 ְמעֹון ְוָאַמר, ּכָ י ׁשִ ַתח ַרּבִ (יחזקאל   ּפָ
ַרח   א) ַהּקֶ ֵעין  ּכְ ָרִקיַע  ַהַחיָּה  י  ָראׁשֵ ּוְדמּות ַעל 

סּוק ֶזה  יֶהם ִמְלָמְעָלה. ּפָ ַהּנֹוָרא ָנטּוי ַעל ָראׁשֵ
ְר  ָהָרִקיַע  ּפֵ ָרִקיַע.  ְויֵׁש  ָרִקיַע  יֵׁש  ֲאָבל  ׁשּוהּו. 

ַחיֹּות,   ע  ַאְרּבַ י  ּבֵ ּגַ ַעל  עֹוֵמד  הּוא  ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ
ל ְנֵקָבה ַאַחת   יֹוָקן ׁשֶ ט ּוַמְתִחיל ּדְ ֵ ׁשּ ם ִמְתּפַ ָ ּוִמׁשּ

תּוב ַהּכָ סֹוד  ְוֶזהּו  ַהזָָּכר,  ֲאחֹוֵרי  (שמות   ׁשֶ
מוֹ  לג) ּכְ ֲאחָֹרי,  ֶאת  ּנֱֶאַמר ְוָרִאיָת  ׁשֶ (תהלים    
ְוָכתּוב לט) ִני.  ַצְרּתָ ָוֶקֶדם  (בראשית   ָאחֹור 
ְלעָֹתיו. ב) ח ַאַחת ִמּצַ ּקַ  ַויִּ

  

ִתיב .323 ְמעֹון ְוָאַמר, ּכְ י ׁשִ ַתח ַרּבִ ּוְדמּות   (יחזקאל א)  ּפָ
ַעל  ָנטּוי  ַהּנֹוָרא  ַהֶקַרח  ֵעין  ּכְ ָרִקיַע  ה  ַהַחּיָ י  ָראׁשֵ ַעל 

ָמעְ  ִמּלְ יֶהם  ִאית  ָראׁשֵ ֲאָבל  אּוְקמּוָה,  ְקָרא  ַהאי  ָלה. 
י ד'   ּבֵ יָמא ַעל ּגַ א ִאיהּו ַקּיְ ְלַתּתָ ָרִקיַע ְוִאית ָרִקיַע, ָרִקיַע ּדִ
א,   נּוְקּבָ ָחד  ּדְ ּיּוְקָנא  ּדִ אִרי  ְוׁשָ ט  ׁשַ ִאְתּפָ ן  ּמָ ּוִמּתַ ֵחיָוון. 

יב, ְכּתִ ּדִ ָרָזא  ִאיהּו  ְוָדא  כּוָרא,  ּדְ ֲאחֹוֵרי  (שמות  ּדְ
ָאֵמר,וְ  לג) ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ֲאחֹוָרי.  ֶאת  (תהלים   ָרִאיָת 

ּוְכִתיב קלט) ִני.  ַצְרּתָ ָוֶקֶדם  ב) ָאחֹור  ח  (בראשית  ּקַ ַוּיִ
ְלעֹוָתיו.   ַאַחת ִמּצַ

י הָ  .324 ּבֵ ּגַ ַעל  עֹוֵמד  הּוא  ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ָרִקיַע 
ּוַמְתִחיל  ט  ֵ ׁשּ ִמְתּפַ ם  ָ ּוִמׁשּ ָהֶעְלינֹות,  ַהַחיֹּות 
ֵני   הּוא סֹוד ֶעְליֹון. ּוׁשְ ל ָזָכר ֶאָחד, ׁשֶ יֹוָקן ׁשֶ ַהּדְ
ַמִים,  ָ ַהׁשּ ְקֵצה  ִנְקָרא  ֶאָחד  לּו,  ַהּלָ ָהְרִקיִעים 

ַמִים, ָ ַהׁשּ ִמְקֵצה  ִנְקָרא  תּוב  ְוֶאָחד  ּכָ (דברים   ׁשֶ
י  ד) ָמִים. ָראׁשֵ ָ ַמִים ְוַעד ְקֵצה ַהׁשּ ָ ּוְלִמְקֵצה ַהׁשּ

ֵהן   ׁשֶ ַחיֹּות,  ע  ַאְרּבַ ֵהם  ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ַהַחיָּה 
ע  (אֹורֹות) ְרׁשּומֹות ַאְרּבַ אֹוָתן  ַעל  ֶעְליֹונֹות 

ָעה  ַאְרּבָ אֹוָתם  תֹוְך  ּבְ ׁשֶ ְרׁשּומֹות  אֹוִתיֹּות 
ַגן עֵ  ּבְ  ֶדן. ְפָתִחים ׁשֶ

  

ִאין,   .324 ִעּלָ ֵחיָוון  י  ּבֵ ּגַ ַעל  יָמא  ַקּיְ ִאיהּו  א  ְלֵעיּלָ ּדִ ָרִקיַע 
ִאיהּו   ּדְ כּוָרא,  ּדְ ָחד  ּדְ ּיּוְקָנא  ּדִ אִרי  ְוׁשָ ט  ׁשַ ִאְתּפָ ן  ּמָ ּוִמּתַ
ַמִים.  ָ ֵרין ְרִקיִעין, ַחד ִאְקֵרי ְקֵצה ַהׁשּ ָאה. ְוָהִני ּתְ ָרָזא ִעּלָ

 ָ יב,ְוַחד ִאְקֵרי ִמְקֵצה ַהׁשּ ְכּתִ ּוְלִמְקֵצה   (דברים ד) ָמִים. ּדִ
א ִאיּנּון  ְלַתּתָ ה ּדִ י ַהַחּיָ ָמִים. ָראׁשֵ ָ ָמִים ְוַעד ְקֵצה ַהׁשּ ָ ַהׁשּ

יִמין ִאיּנּון ְרׁשִ ע ֵחיָוון, ּדְ ִאין, ַעל ִאיּנּון  (נ''א נהורין) ַאְרּבַ ִעּלָ
ע ַאְרּבַ ִאיּנּון  גֹו  ּבְ י  ּדִ יִמין,  ְרׁשִ ַאְתָוון  ע  ְתִחין,   ַאְרּבַ ּפִ

ֵעֶדן.  א ּדְ ְבִגְנּתָ  ּדִ

ה  .325 ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ֵעֶדן  ׁשֶ ָאַמְרנּו  ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף 
ָאֶרץ   אי. ֲאָבל ַהּכֹל הּוא סֹוד   -הּוא ּבָ ְך ֶזה ַוּדַ ּכָ

ָאַמְרנּו,  ׁשֶ ַהזֹּו  ה  ֻקּדָ ַהּנְ ׁשֶ ֵאר  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶעְליֹון, 
ְלַמְעָלה   ֵחֶלק  ָלּה  יֵּׁש  ׁשֶ מֹו  ָלּה   - ּכְ יֵׁש  ם  ּגַ ְך  ּכָ

הּוא   ה  ְלַמּטָ ַהזֶּה  ן  ְוַהּגָ ָאֶרץ.  ּבָ ה  ְלַמּטָ ֵחֶלק 
רּוחֹות   ּבְ ַע  ֲעׁשֵ ּתַ ְלִהׁשְ ה  ְנֻקּדָ אֹוָתּה  ל  ׁשֶ ֶחְלָקּה 
ָדִדים,  ַהּצְ ָכל  ּבְ ְוֶנֱהֵנית  ָאֶרץ,  ּבָ יִקים  ּדִ ַהּצַ
ה   ּוְלַמּטָ יק,  ַצּדִ ּבְ ְלַמְעָלה  ה.  ָוַמּטָ ְלַמְעָלה 

  

ַאָמָרן   .325 ב ּדְ ַאְרָעא, ָהִכי הּוא  ְוַאף ַעל ּגַ א ּבְ ְלַתּתָ ֵעֶדן ּדִ
ַמר ִאּתְ ָמה ּדְ ָאה ִאיהּו, ּכְ א ָרָזא ִעּלָ אי. ֲאָבל ּכֹּלָ (דף   ַוּדַ

ע''ב) ָלּה   רי''א  ִאית  ּדְ ָמה  ּכְ ָקָאַמָרן,  ּדְ ְנקּוָדה  ַהאי  ּדְ
א   ְלַתּתָ חּוָלָקא  ָלּה  ִאית  ָנֵמי  ָהִכי  א,  ְלֵעיּלָ חּוָלָקא 

נְ  ּגִ ְוַהאי  ַאְרָעא.  ַהִהיא  ּבְ ּדְ חּוָלָקא  ִאיהּו  א,  ְלַתּתָ א  ּתָ
ַאְרָעא, ְוִאְתֲהֵני   יא ּבְ יַקּיָ ַצּדִ רּוֵחי ּדְ ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ְנקּוָדה ְלִאׁשְ

א ְלֵעיּלָ ִסְטִרין  ָכל  ע''ב) ּבְ קנ''ז  א  (ויצא  ְלֵעיּלָ א.  ְוַתּתָ
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אֹותֹו פְּ  ֲעׁשּוַע ַמְעָלה ּבְ יק. ְולֹא ִנְמָצא ׁשַ ּדִ ִרי ַהּצַ
ֵמאֹוָתּה  הּוא  ַהזֶּה  ן  ְוַהּגָ יק.  ַצּדִ ּבְ א  ֶאּלָ ה  ָוַמּטָ

ֵעֶדן. ְקֵראת  ּנִ ׁשֶ ה  ֵמִאָּמא   ְנֻקּדָ ֶׁשּנֹוֶטֶלת  (ְנֻקָּדה 
 . ֶעְליֹוָנה ַהְּטמּוָנה ְּבַגן ֵעֶדן ֶׁשל ָהָאֶרץ)

ַכח   ּתְ ִאׁשְ ְוָלא  יק,  ַצּדִ ּדְ א  ִאיּבָ ַההּוא  ּבְ א  ְלַתּתָ יק.  ַצּדִ ּבְ
א ִאיהּו, ׁשַ  ְנּתָ ּגִ יק. ְוַהאי  ַצּדִ ּבְ א  א ֶאּלָ ְוַתּתָ א  ֵעיּלָ ְעׁשּוָעא 

ֵעֶדן ִאְקֵרי  ּדְ ְנקּוָדה  מאימא   ֵמַהִהיא  דנטלא  (נקודה 
 .עילאה טמירא איהי גן עדן דארעא)

י   .326 ָעה ָראׁשֵ י ַהַחיָּה ֵאּלּו ַאְרּבָ אֹוָתם ָראׁשֵ
תּוב ּכָ ׁשֶ ַאְריֵה,  ֶאָחד  ּוְפֵני  א)(יחזקאל   ָפִנים. 

תּוב ּוְפֵני ׁשֹור  ּכָ ַאְריֵה ֶאל ַהיִָּמין. ְוֶאָחד ׁשֹור, ׁשֶ
ר   ֶנׁשֶ ּוְפֵני  תּוב  ּכָ ׁשֶ ר,  ֶנׁשֶ ְוֶאָחד  ֹמאול.  ְ ֵמַהׂשּ
תּוב  ּכָ ׁשֶ ַהּכֹל,  ל  ׁשֶ ָלל  ּכְ ְוָאָדם  ן.  ְעּתָ ְלַאְרּבַ
י  ָראׁשֵ ָעה  ְוַאְרּבָ ָאָדם.  ֵני  ּפְ ֵניֶהם  ּפְ ּוְדמּות 

ָאםָהאֹורֹות ַהלָּ  ָ ׂשּ ּמַ ֶאת   (ַחּיֹות ֶׁשּנֹוְטלֹות) לּו ׁשֶ
ֵהם   ֶהם  ּלָ ׁשֶ א  ָ ׂשּ ַהּמַ ּוִמּתֹוְך  דֹוׁש,  ַהּקָ א  ּסֵ ַהּכִ
ה אֹותֹו   ָאם, ַנֲעׂשֶ ָ ל ַמׂשּ יִעים. ּוֵמאֹוָתּה ֵזָעה ׁשֶ ַמזִּ

תּוב ּכָ ינּור, ׁשֶ ינּור ׁשֹוֵפַע   (דניאל ז) ְנַהר ּדִ ְנַהר ּדִ
ׁשּוהּו.  ּמְ ָפָניו ֶאֶלף ֲאָלִפים ְיׁשַ  ְויֹוֵצא ִמּלְ

  

ַחד  .326 ין.  ַאְנּפִ י  ֵריׁשֵ ע  ַאְרּבַ ין  ִאּלֵ ה,  ַהַחּיָ י  ָראׁשֵ ִאיּנּון 
יב, ְכּתִ ִמין. ְוַחד   (יחזקאל א) ַאְרֵיה, ּדִ ּוְפֵני ַאְרֵיה ֶאל ַהּיָ

ֵמהַ  ׁשֹור  ּוְפֵני  יב  ְכּתִ ּדִ יב  ׁשֹור,  ְכּתִ ּדִ ר,  ֶנׁשֶ ְוַחד  מֹאל.  ְ ׂשּ
יב ּוְדמּות   ְכּתִ א, ּדִ כֹּלָ ָלָלא ּדְ ן. ָאָדם ּכְ ְעּתָ ר ְלַאְרּבַ ּוְפֵני ֶנׁשֶ
ַנֲהִרין   י  ֵריׁשֵ ע  ַאְרּבַ ין  ְוִאּלֵ ָאָדם.  ִני  ּפְ ֵניֶהם  ּפְ

א, ּוִמּגֹו  (ס''א חיוון דנטלין) ְדָמטּוֵליהֹון יׁשָ ְלכּוְרְסָייא ַקּדִ
י ּדִ יְלהֹון, ָמטּוָלא  ּדִ ָמטּוָלא  ּדְ ִזיָעא  ּוֵמַההּוא  ָזִעין.  ְלהֹון 

יב, ְכּתִ י נּור. ּדִ י   (דניאל ז) ִאְתָעִביד ַההּוא ָנָהר ּדִ ְנַהר ּדִ
ְמׁשּוִנּה.   נּור ָנֵגד ְוָנֵפק ִמן ֳקָדמֹוִהי ֶאֶלף ַאְלִפין ְיׁשַ

אֹותֹו  .327 מֹות, ֵהן רֹוֲחצֹות ּבְ ׁשָ עֹולֹות ַהּנְ ּוְכׁשֶ
ָרפֹות,  ְנַהר   ִנׂשְ ְוֵאיָנן  ן  ְלָקְרּבָ ְועֹולֹות  ינּור,  ּדִ

ָרא,  ַמְנּדְ ּלָ ִמּסַ ּוְרֵאה  ּבֹא  רֹוֲחצֹות.  א  ֶאּלָ
ֵמֵאׁש,   ִהיא  ׁשֶ ּוִמּתֹוְך  ְלבּוׁש,  ה  ּנָ ִמּמֶ ים  עֹוׂשִ ׁשֶ
ָהֵאׁש   ֵאׁש.  ּבְ א  ֶאּלָ ְלבּוׁש  אֹותֹו  רֹוֲחִצים  ֵאין 

ְוִנְרָחץ אוֹ  ּבֹו,  ׁשֶ ְך  אֹוֶכֶלת ַהזֲֻּהָמה  ּכָ תֹו ְלבּוׁש. 
א  ּסֵ ַהּכִ ִמּתֹוְך  ְלְקָחה  ּנִ ׁשֶ ֵמֵאׁש  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ם  ּגַ

הּ  תּוב ּבָ ּכָ דֹוׁש, ׁשֶ ִביֵבי ֵאׁש,  (שם) ַהּקָ ְסאֹו ׁשְ ּכִ
ּה,  ּבָ ׁשֶ זֲֻהָמה  ֵמאֹוָתּה  ִלְרחֹץ  רֹוָצה  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ
ל  ּכָ אֹוֶכֶלת  ְוָהֵאׁש  ְוִנְרֶחֶצת,  ֵאׁש  ּבָ עֹוֶבֶרת 

ַהזֻּ  רֹוֶחֶצת  אֹוָתּה  ָמה  ׁשָ ְוַהּנְ ָמה,  ׁשָ ּנְ ּבַ ׁשֶ ֲהָמה 
ֶנת.  ּוִמְתַלּבֶ

  

י נּור,  .327 ַההּוא ָנָהר ּדִ ִקין, ִאְתַסְחָיין ּבְ ד ַסּלְ ָמִתין ּכַ ְוִנׁשְ
א ֲחֵזי   א ִאְתַסְחָיין. ּתָ ָנא ְוָלא ִאּתֹוְקָדן, ֶאּלָ ִקין ְלקּוְרּבְ ְוַסּלְ

הּ  ַעְבִדין ִמּנָ ָרא, ּדְ ַמְנּדְ ּלָ ִאיִהי ִמּנּוָרא,   ִמּסַ א. ּוִמּגֹו ּדְ ְלבּוׁשָ
א ָאִכיל   ָ נּוָרא, ֶאׁשּ א ּבְ א, ֶאּלָ ָלא ִאְתַסְחָייא ַההּוא ְלבּוׁשָ
ְמָתא   א. ָהִכי ָנֵמי ִנׁשְ ֵביּה, ְוִאְתַסֵחי ַההּוא ְלבּוׁשָ זּוֲהָמא ּדְ
ְכִתיב   ּדִ א.  יׁשָ ַקּדִ יא  ּכּוְרְסּיָ ִמּגֹו  ִאְתְנִטיַלת  ּדְ נּור  י  ּדִ

הּ  ז) ּבָ ַבְעָייא  (דניאל  ּדְ ִזְמָנא  ּבְ נּור.  י  ּדִ ִביִבין  ׁשְ ְרְסֵיּה  ּכָ
נּוָרא  ּבְ ַרת  ִאְתַעּבְ ָבּה,  ּדְ זּוֲהָמא  ֵמַההּוא  ְלִאְתַסְחָייא 
ְמָתא.   ִנׁשְ י ּבְ ל ַההּוא זּוֲהָמא ּדִ ְוִאְתַסְחָייא. ְונּוָרא ַאְכָלא ּכָ

ַנת.  ְמָתא ִאְתַסְחָייא ְוִאְתַלּבְ  ְוִנׁשְ
ָמה עֶֹנׁש  וְ  .328 ׁשָ ְך, ֵאין ַלּנְ אם ּתֹאַמר, ִאם ּכָ
ֶזה   ֵאׁש    -ּכָ ּסֹוֶבֶלת  ׁשֶ ָמה  ׁשָ ַלּנְ ּוְרֵאה, אֹוי  ּבֹא 

ַהזֲֻּהָמה   ׁשֶ ֶנת. ֲאָבל ּכְ ְתַלּבֶ ּמִ ב ׁשֶ ָזָרה, ְוַאף ַעל ּגַ
ּסֹוֶבֶלת אֹותֹו עֶֹנׁש,  ָמה ׁשֶ ׁשָ ה ָעֶליָה, אֹוי ַלּנְ ַרּבָ

זֲֻהמָ  אֹוָתּה  ׁשֶ ּום  ֶנת  ִמׁשּ ִמְתַלּבֶ ַפֲעַמִים  ּבְ ה 
ֵאׁש.   ּבָ

  

ַהאי.   .328 ְמָתא ּבְ א ֵלית ָלּה ְלִנׁשְ יָמא ִאי ָהִכי עֹוְנׁשָ ְוִאי ּתֵ
ְוַאף ַעל  נּוְכָרָאה,  א  ָ ֶאׁשּ ַסְבָלת  ּדְ ְמָתא  ְלִנׁשְ ַווי  ֲחֵזי,  א  ּתָ
י ָעָלּה, ַווי ד זּוֲהָמא ִאיהּו ַסּגִ ָנא. ֲאָבל ּכַ ִאיִהי ִאְתַלּבְ ב ּדְ   ּגַ
זּוֲהָמא  ַההּוא  ּדְ ִגין  ּבְ א,  עֹוְנׁשָ ַההּוא  ַסְבַלת  ּדְ ְמָתא  ְלִנׁשְ

נּוָרא. ַנת ּבְ ְתִרי ִזְמֵני ִאְתַלּבְ  ּבִ
עֶֹנׁש  .329 ָלה  ּבְ ּקִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ָהִראׁשֹוָנה,  ַעם  ּפַ ּבַ

אֹוָתּה  ְונֹוְטִלים  ָמה,  ׁשָ ַהּנְ הֹוֶלֶכת  ּגּוף,  ּבַ
ן ּוַמְכִניִסים אֹוָתּה ְלתֹוְך ָמקוֹ  ְקָרא ּבֶ ּנִ ם ֶאָחד ׁשֶ

ֶאָחד   ָמקֹום  א  ֶאּלָ ִהּנֹם?  ן  ּבֶ ִנְקָרא  ה  ְוָלּמָ ִהּנֹם. 

  
גּוָפא, ַאְזָלא  .329 א ּבְ יַלת עֹוְנׁשָ ַקּבִ יָון ּדְ ִזְמָנא ַקְדָמָאה ּכֵ

ן  ִאְקֵרי ּבֶ גֹו ֲאָתר ַחד ּדְ ְמָתא, ְוַנְטֵלי ָלּה, ְוַאֲעִלין ָלּה ּבְ ִנׁשְ
ִאיהּו  ַחד  ֲאָתר  א  ֶאּלָ ִהּנֹם.  ן  ּבֶ ִאְקֵרי  ַוֲאַמאי  ִהּנֹם, 
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ֵצרּוף   ּבְ מֹות  ׁשָ ַהּנְ ִנְצָרפֹות  ם  ָ ׁשּ ׁשֶ יִהּנֹם  ּגֵ ּבַ הּוא 
ֵעֶדן. ְלַגן  ְכָנסֹות  ּנִ ׁשֶ ֶטֶרם  ן  (ְוִאם   ְלִהְתַלּבֵ

אֹותָ  ַמְכִניִסים  ַּכֲאֶׁשר  ְנָׁשמֹות,  אֹוָתן  ן  ַזָּכִאּיֹות 
ָמקֹום) ִנים  ְּבאֹותֹו  ְמזֻּמָ לּוִחים  ׁשְ ַמְלָאִכים  ֵני  ׁשְ

ְלאֹוָתם  ְוצֹוְוִחים  ַער,  ַ ׁשּ ּבַ ְועֹוְמִדים  ֵעֶדן,  ַגן  ּבְ
ל   ֵדי ְלַקּבֵ יִהּנֹם ּכְ ּגֵ ּבַ אֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ ּבְ ים ׁשֶ ַהְמֻמּנִ

ָמה. ׁשָ  אֹוָתּה ַהּנְ

ָמִתין, ן ִאְתְצִריפּו ִנׁשְ ַתּמָ ם, ּדְ ֵגיִהּנָ ָנא    ּבְ ִצרּוָפא, ְלִאְתַלּבְ ּבְ
ֵעֶדן. א ּדְ ִגְנּתָ (ואי זכאין אינון נשמתין כד  ַעד ָלא ָעאִלין ּבְ

אתר) בההוא  לון  ְזִמיִנין  אעלין  ִליָחן  ׁשְ ַמְלֲאִכין  ֵרין  ּתְ
י ִאיּנּון ְמָמָנן  ֵעֶדן, ְוַקְייִמין ְלַתְרָעא, ְוַצְווִחין ְלַגּבֵ א ּדְ ִגְנּתָ ּבְ

ְבַההּוא ֲאָתר ּדְ  ְמָתא. ּדִ ָלא ַהִהיא ִנׁשְ ִגין ְלַקּבְ ם, ּבְ  ֵגיִהּנָ

ֵאׁש,   .330 ּבָ ן  ְתַלּבֵ ּתִ ֶטֶרם  ּבְ ָמה,  ׁשָ ַהּנְ ְואֹוָתּה 
לּוִחים צֹוְוִחים ֲאֵליֶהם ְואֹוְמִרים: ִהּנֹם.   אֹוָתם ׁשְ
ּה  ים יֹוְצִאים ִעּמָ ֶנת, אֹוָתם ְמֻמּנִ ְתַלּבֶ ּמִ ּוִבְזַמן ׁשֶ
ן  ּגַ ל  ֵמאֹותֹו ָמקֹום, ּוַמְזִמיִנים אֹוָתּה ְלִפְתחֹו ׁשֶ

שְׁ  אֹוָתם  ם  ָ ׁשּ ׁשֶ ָלֶהם: ֵעֶדן  ְואֹוְמִרים  ִליִחים, 
ְוָאז  נּו.  ִהְתַלּבְ ׁשֶ מֹות  ׁשָ ַהּנְ ֵהם  ה  ֵאּלֶ ִהּנֹם. 

ַגן ֵעֶדן. ָמה ּבְ  ַמְכִניִסים אֹוָתּה ְנׁשָ

  

ִאיּנּון  .330 נּוָרא,  ּבְ ַנת  ִאְתַלּבְ ָלא  ַעד  ְמָתא  ִנׁשְ ְוַהִהיא 
ּוְבִזְמ  ִהּנֹם.  ְוַאְמֵרי  ְייהּו,  ְלַגּבַ ַצְווִחין  ִליָחן  ִהיא ׁשְ ּדְ ָנא 

ּוְזִמיִני  ֲאָתר,  ֵמַההּוא  ּה  ִעּמָ ָנְפִקין  ְמָמָנן  ִאיּנּון  ַנת,  ִאְתַלּבְ
ִליָחן ְוַאְמֵרי  ן ִאיּנּון ׁשְ ַתּמָ ֵעֶדן, ּדְ א ּדְ ְנּתָ ּגִ ְתָחא ּדְ י ּפִ ָלּה ְלַגּבֵ
ֵדין ַאְעִלין  נּו, ּכְ ָהא ִאְתַלּבְ ָמִתין ּדְ לֹון ִהּנֹם. ָהא ִאיּנּון ִנׁשְ

ֵעֶדן.ְלַהִהי א ּדְ ִגְנּתָ ְמָתא ּבְ  א ִנׁשְ
ל   .331 ֶבר ׁשֶ בּוָרה ִמּתֹוְך אֹותֹו ׁשֶ ה ִהיא ׁשְ ְוַכּמָ

יִהּנֹם ל ַהּגֵ נּות ׁשֶ ל אֹותֹו   (ֶׁשל אֹותֹו) ַהִהְתַלּבְ ׁשֶ
ב   ּגַ ַעל  ְוַאף  ְחּתֹוָנה.  ַהּתַ ָהֵאׁש  ל  ׁשֶ ֶבר  ׁשֶ

ִמְלַמְעָלה, יֹּוֶרֶדת  יעָ  (ֲאָבל) ׁשֶ ּגִ ּמַ ׁשֶ יָון  ה ּכֵ
יָקה,  ַדּקִ ה  ֵאיֶנּנָ ׁשֶ ֵאׁש  ִהיא  ה,  ְלַמּטָ ָלָאֶרץ 
דֹוׁש  ַהּקָ ְוָאז  ֶרת.  ּבֶ ְוִנׁשְ ּה  ּבָ ת  ֶנֱעֶנׁשֶ ָמה  ׁשָ ְוַהּנְ
ֵמאֹוָתם  ִאיָרה  ּמְ ׁשֶ ֶמׁש  ׁשֶ מֹוִציא  הּוא  רּוְך  ּבָ
ן,  ַעל ַהּגָ ּמֵ ָרִקיַע ׁשֶ ִאיִרים ּבָ ּמְ ָעה ְפָתִחים ׁשֶ ַאְרּבָ

נְ  ְלאֹוָתּה  יַע  ֶזהּו  ּוַמּגִ את.  ְוִנְרּפֵ ָמה  ׁשָ
תּוב ּכָ ג) ׁשֶ ִמי  (מלאכי  ׁשְ ִיְרֵאי  ָלֶכם  ְוָזְרָחה 

ְכָנֶפיָה.  א ּבִ ֶמׁש ְצָדָקה ּוַמְרּפֵ  ׁשֶ

  

נּוָתא   .331 ִאְתַלּבְ ִבירּו ּדְ ִביָרא ִמּגֹו ַההּוא ּתְ ה ִאיִהי ּתְ ְוַכּמָ
ם. ֵגיִהּנָ דהוא) ּדְ ּתָ  (ס''א  ּתַ א  ָ ֶאׁשּ ּדְ ִבירּו  ּתְ ַהִהיא  ָאה.  ּדְ

א, ָנִחית ִמְלֵעיּלָ ב ּדְ ָמָטא ְלַאְרָעא   (אבל) ְוַאף ַעל ּגַ יָון ּדְ ּכֵ
יּה,  א ּבֵ ְמָתא ִאְתַעְנׁשָ ִקיק, ְוִנׁשְ ָלא ּדָ א ּדְ ָ א, ִאיהּו ֶאׁשּ ְלַתּתָ
ָנִהיר  א ּדְ ְמׁשָ יק ׁשִ ִריְך הּוא ַאּפִ א ּבְ ֵדין קּוְדׁשָ ַרת. ּכְ ְוִאְתּבָ

ְתִחין ע ּפִ א, ּוָמָטא   ֵמִאיּנּון ַאְרּבַ ְנּתָ ַעל ּגִ ְרִקיָעא ּדְ ָנֲהִרין ּבִ ּדְ
ִסיַאת. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְמָתא ְוִאּתְ (מלאכי   ְלַהִהיא ִנׁשְ

ְכָנֶפיָה. ג) א ּבִ ֶמׁש ְצָדָקה ּוַמְרּפֵ ִמי ׁשֶ  ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ׁשְ

ֵעֶדן   .332 ַגן  ּבְ ָבה  יָּׁשְ ׁשֶ ַאַחר  ִניָּה,  ְ ַהׁשּ ַעם  ּפַ ּבַ
לְּ  ו  ׁשֶ ַעְכׁשָ ְוַעד  ָבה  יָּׁשְ ׁשֶ ְזַמן  אֹותֹו  ל  ּכָ ה,  ַמּטָ

ַמְרֵאה   ל  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ֵמאֹוָתם  ִנְפֶרֶדת  ֵאיָנּה 
אֹוָתּה   ֲעִלים  ּמַ ּוְכׁשֶ ָוכֹל.  ִמּכֹל  ַהזֶּה  ָהעֹוָלם 
ל  ּוִמּכָ ַמְרֶאה  ל  ִמּכָ ֵרד  ְלִהּפָ ְצִריָכה  ְלַמְעָלה, 

א ּוַמֲעִביִרים  ה.  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ָבִרים  אֹותֹו ַהּדְ ּבְ ֹוָתּה 
ִמּכֹל   ּבֹו  ֶנת  ִמְתַלּבֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְוָאז  ינּור,  ּדִ ְנַהר 
ָהעֹוָלם   ִרּבֹון  ִלְפֵני  ְוִנְרֵאית  ְויֹוֵצאת  ָוכֹל, 

רּוָכה יָון  (ְּברּוָרה) ּבְ ּכֵ ָדִדים.  ַהּצְ ל  ִמּכָ
ֶלֶמת  ְוִנׁשְ את  ִנְרּפֵ אֹור,  אֹותֹו  ּבְ ֶלת  ּכֶ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ

ְוָאז עֹומְ  ים, ֵמַהּכֹל.  ְלבּוׁשִ ּבִ מֹות  ְנׁשָ דֹות אֹוָתן 
ל   ׁשֶ ֶחְלָקם  ֵרי  ַאׁשְ ִרּבֹוָנם.  ִלְפֵני  ִרים  ִמְתַעּטְ

א. עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ יִקים ּבָ ּדִ  ַהּצַ

  

ֵעֶדן   .332 ּדְ א  ִגְנּתָ ּבְ ָיְתָבא  ּדְ ְלָבַתר  ְנָייָנא,  ּתִ ִזְמָנא 
ָיְתָבא וְ  ל ַההּוא ִזְמָנא ּדְ א, ּכָ ְלַתּתָ ת ּדִ ְרׁשַ ַען ָלא ִאְתּפָ ַעד ּכְ

ִקין   ַהאי ָעְלָמא ִמּכֹל ָוכֹל. ְוַכד ַסּלְ ֵחיזּו ּדְ ין ּדְ ֵמִאיּנּון ִמּלִ
ין  ל ִמּלִ ל ֵחיזּו ּוִמּכָ א, ִמּכָ ְרׁשָ א, ִאְצְטִריְך ְלִאְתּפָ ָלּה ְלֵעיּלָ

ְמתָ  ֵדין ִנׁשְ י נּור, ּכְ ַההּוא ְנַהר ּדִ רּו ָלּה ּבְ א. ְוַאְעּבְ ְלַתּתָ א  ּדִ
י ָמאֵרי  ַקּמֵ ְוִאְתֲחִזיַאת  ְוַנְפַקת  יּה ִמּכֹל ָוכֹל.  ּבֵ ַנת  ִאְתַלּבְ

ֵריָכא ּבְ ָעְלָמא  ברירא) ּדְ יָון   (ד''א  ּכֵ ִסְטִרין.  ל  ִמּכָ
ִליַמת   ּתְ ְוִאׁשְ ִסיַאת  ַאּתְ ְנהֹוָרא  ַההּוא  ּבְ ַלת  ּכְ ִאְסּתַ ּדְ

ְלב ָמִתין ּבִ א. ּוְכֵדין ַקְייִמין ִאיּנּון ִנׁשְ ִרין  ִמּכֹּלָ ין, ִמְתַעּטְ ּוׁשִ
חּוָלֵקיהֹון ָאה  ַזּכָ ָמאֵריהֹון.  י  רי''ב   ַקּמֵ (דף 

ָאֵתי.  ע''א) ין ּוְבָעְלָמא ּדְ ָעְלָמא ּדֵ יא ּבְ יַקּיָ ַצּדִ  ּדְ
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ה   .333 ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ֵעֶדן  ַגן  ּבְ ׁשֶ מֹות  ְנׁשָ ְואֹוָתן 
תֹות,  ּבָ ְוׁשַ ים  ֳחָדׁשִ י  ָראׁשֵ ָכל  ּבְ ְמׁשֹוְטטֹות 
חֹומֹות  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ָמקֹום  אֹותֹו  ַעד  ְועֹולֹות 
בֹות  ּוֶמְרּכָ ים  ְמֻמּנִ ה  ּמָ ּכַ ם  ָ ׁשּ ׁשֶ ַלִים,  ְירּוׁשָ

תּוב ּכָ ׁשֶ ַהחֹומֹות,  אֹוָתם  ֹוְמִרים  ׁשּ (ישעיה   ׁשֶ
י ׁשְֹמִרים. ְועֹוִלים ַעד   ב)ס ַעל חֹוֹמַתִיְך ִהְפַקְדּתִ

ַעד   ִניָמה  ּפְ ִנְכָנסֹות  ְולֹא  ָמקֹום,  אֹותֹו 
ֵמחֹות ֵמאֹותֹו   ֲחוֹות ּוׂשְ ּתַ ם ִמׁשְ נֹות, ְוׁשָ ְתַלּבְ ּמִ ׁשֶ

ן.  בֹות ְלתֹוְך ַהּגָ  אֹור, ְוׁשָ

  

ְלתַ  .333 ֵעֶדן ּדִ א ּדְ ְבִגְנּתָ ָמִתין ּדִ ָכל  ְוִאיּנּון ִנׁשְ ָטאן ּבְ א, ׁשָ ּתָ
ִאְקֵרי חֹומֹות   ִקין ַעד ַההּוא ֲאָתר ּדְ י, ְוַסּלְ ּתֵ ּבַ י ַיְרֵחי ְוׁשַ ֵריׁשֵ
ַנְטֵרי ִאיּנּון חֹומֹות.   ָמה ְמָמָנן ּוְרִתיִכין ּדְ ן ּכַ ַתּמָ ַל ם. ּדְ ְירּוׁשָ

יב, ְכּתִ סב) ּדִ י   (ישעיה  ִהְפַקְדּתִ ַלם  ְירּוׁשָ חֹומֹוַתִיְך  ַעל 
ְוָלא ָעאִלין ְלגֹו, ַעד    ׁשֹוְמִרים. ִקין ַעד ַההּוא ֲאָתר,  ְוַסּלְ

אן ֵמַההּוא ְנִהירּו, ְוַתְייִבין ְלגֹו  ין, ְוַחּדָ ן ַסְגּדִ ַנן. ְוַתּמָ ִאְתַלּבְ ּדְ
א. ְנּתָ  ּגִ

עֹוָלם,  .334 ּבָ ּוְמׁשֹוְטטֹות  ם  ָ ִמׁשּ יֹוְצאֹות 
ִעים ּוְבאוֹ  ל ָהְרׁשָ אֹוָתם ַהּגּופֹות ׁשֶ תֹו ְורֹואֹות ּבְ

תּוב ּכָ ׁשֶ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ סו) עֶֹנׁש  ְוָראּו  (ישעיה  ְוָיְצאּו 
ם לֹא   י תֹוַלְעּתָ ּכִ י  ּבִ ִעים  ַהּפֹׁשְ ים  ִפְגֵרי ָהֲאָנׁשִ ּבְ
ר.  ׂשָ ה ְוָהיּו ֵדָראֹון ְלָכל ּבָ ם לֹא ִתְכּבֶ ָ ָתמּות ְוִאׁשּ
ַהּגּוִפים  ָאר  ׁשְ ְלאֹוָתם  ר?  ׂשָ ּבָ ְלָכל  זֶּה  ַמה 

ַוֲהֵר  ִביָבם,  ּסְ ְמׁשֹוְטִטים ׁשֶ ְוַאַחר  ְרׁשּוָה.  ּפֵ י 
ּוְבֵני  ַמְכאֹוִבים  ֲעֵלי  ּבַ אֹוָתם  ּבְ ִלים  ּכְ ּוִמְסּתַ
ל   ׁשֶ חּוד  ַהיִּ ַעל  ּסֹוְבִלים  ׁשֶ ְואֹוָתם  ַמֲחלֹות, 

יַח.  ׁשִ ִבים ְואֹוְמִרים ַלּמָ  ִרּבֹוָנם, ְוׁשָ

  

ִאינּ  .334 ּבְ ְוָחָמאן  ָעְלָמא,  ּבְ ָטאן  ְוׁשָ ן  ּמָ ִמּתַ ּגּוִפין  ָנְפִקין  ּון 
יְלהֹון, ּדִ א  עֹוְנׁשָ ַההּוא  ּבְ א,  יַבּיָ ַחּיָ (קנ''א   ּדְ

יב, ע''א) ְכּתִ סו) ּדִ ים  (ישעיה  ָהֲאָנׁשִ ִפְגֵרי  ּבְ ְוָראּו  ְצאּו  ְוּיָ
ה   ם לא ִתְכּבֶ ָ ם לֹא ָתמּות ְוִאׁשּ י תֹוַלְעּתָ י ּכִ ִעים ּבִ ַהּפֹוׁשְ

שָׂ  ּבָ ְלָכל  ַמאי  ר.  ׂשָ ּבָ ְלָכל  ֵדָראֹון  ָאר ְוָהיּו  ׁשְ ְלִאיּנּון  ר. 
ֵטי   ּטְ ְמׁשַ ּוְלָבַתר  אּוְקמּוָה.  ְוָהא  ְבָסֲחָרַנְייהּו,  ּדִ ּגּוִפין 
ְוִאיּנּון  ַמְרִעין,  ּוְבֵני  ְכֵאִבין,  ּדִ ִאיּנּון ָמאֵריהֹון  ּבְ ָלן  ּכְ ּוִמְסּתַ
ֵליּה  ְוָאְמִרין  ְוָתִבין  ָמאֵריהֹון,  ּדְ ִיחּוָדא  ַעל  ין  ַסְבּלִ ּדְ

יָחא.   ִלְמׁשִ
ַצַער   .335 יַח ֶאת  ׁשִ ַלּמָ לֹו  אֹוְמִרים  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ

ֶהם  ּבָ ׁשֶ ִעים  ָהְרׁשָ ְואֹוָתם  ָגלּוָתם,  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ
הּוא   ִרּבֹוָנם,  ֶאת  ָלַדַעת  ִמְתּבֹוְנִנים  ֵאיָנם  ׁשֶ
ֶהם.   ּבָ ׁשֶ ִעים  ּובֹוֶכה ַעל אֹוָתם ָהְרׁשָ ֵמִרים קֹול 

תּוב ּכָ ׁשֶ נג) ֶזהּו  ְמחָֹלל (שם  ֵעינּו   ְוהּוא  ׁשָ ִמּפְ
מֹות  ְנׁשָ אֹוָתן  בֹות  ׁשָ ֵמֲעֹוֹנֵתינּו.  א  ְמֻדּכָ

ְמקֹוָמן.   ְועֹוְמדֹות ּבִ

  

ָרֵאל  .335 ִיׂשְ ּדְ ַצֲעָרא  יָחא  ִלְמׁשִ ֵליּה  ַאְמִרין  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ
ע  ֵלי ְלִמְנּדַ ּכְ ָלא ִמְסּתַ הֹון, ּדְ י ּבְ א ּדִ יַבּיָ ָגְלּוְתהֹון, ְוִאיּנּון ַחּיָ ּבְ

ְבהּו.  ְלָמאֵר  ּדִ יִבין  ַחּיָ ִאיּנּון  ַעל  ּוָבֵכי,  ָקָלא  ָאִרים  יהֹון, 
ִדְכִתיב, הּוא  נג) ֲהָדא  ֵעינּו  (ישעיה  ׁשָ ִמּפְ ְמחֹוָלל  ְוהּוא 

ְוַקְייִמין  ָמִתין  ִנׁשְ ִאיּנּון  ְייִבין  ּתַ ֵמֲעֹונֹוֵתינּו  א  ְמדּוּכָ
ַאְתַרְייהּו.  ּבְ

נִּ  .336 ׁשֶ ֶאָחד  ֵהיָכל  יֵׁש  ֵעֶדן  ַגן  ֵהיַכל ּבְ ְקָרא 
יַח ִנְכָנס ְלאֹותֹו ֵהיָכל,  ׁשִ ֲחלֹות. ָאז ַהּמָ ֵני ַהּמַ ּבְ
ִיּסּוֵרי  ְוָכל  ְכאֹוִבים  ְוַהּמַ ֲחלֹות  ַהּמַ ְלָכל  ְוקֹוֵרא 
ָעָליו.   ִאים  ּבָ ם  ְוֻכּלָ ָעָליו,  יָֹּבאּו  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ
ְונֹוֵטל  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמַעל  ֵמֵקל  הּוא  ׁשֶ ְוִאְלָמֵלא 

הָ  ִיּסּוֵרי  ָעָליו, לֹא  ִלְסּבֹל ֶאת  יָּכֹול  ׁשֶ ָאָדם  ָיה 
ֶזהּו  ַהּתֹוָרה.  י  ָעְנׁשֵ ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ

תּוב ּכָ מֹו  (שם) ׁשֶ ּכְ ְוגֹו'.  א  ָנׂשָ הּוא  ֳחָליֵנּו  ָאֵכן 
ָאֶרץ. י ֶאְלָעָזר ּבָ  ֵכן ַרּבִ

  

ֵהיָכָלא   .336 ִאְקֵרי  ּדְ ֲחָדא,  ֵהיָכָלא  ִאית  ֵעֶדן  ּדְ א  ִגְנּתָ ּבְ
ְוָקֵרי  ֵהיָכָלא,  ַההּוא  ּבְ ָעאל  יַח  ָמׁשִ ֵדין  ּכְ ַמְרִעין.  ְבִני  ּדִ
ֵייתּון   ָרֵאל, ּדְ ִיׂשְ ל ִיּסּוֵריהֹון ּדְ ֵאִבין, ּכָ ְלָכל ַמְרִעין ְוָכל ּכְ

ְוִאְלָמלֵ  ָעֵליּה.  ַאְתָיין  הּו  ְוֻכּלְ ָאִקיל  ָעֵליּה,  ִאיהּו  ּדְ א 
ָיִכיל   ר ָנׁש ּדְ ָרֵאל, ְוָנִטיל ָעֵליּה, ָלא ֲהֵוי ּבַ ִיׂשְ ֵמָעַלְייהּו ּדְ
אֹוַרְייָתא. ֲהָדא   י ּדְ ָרֵאל, ַעל עֹוְנׁשֵ ִיׂשְ ל ִיּסּוֵריהֹון ּדְ ְלִמְסּבַ

ִדְכִתיב נג) הּוא  ְוגֹו'.  (ישעיה  א  ָנׁשָ הּוא  ֳחָלֵיינּו  ָאֵכן 
י א ִרּבִ ַגְווָנא ּדָ ַאְרָעא.  ּכְ  ֶאְלָעָזר ּבְ
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ִיּסּוִרים   .337 ְלאֹוָתם  ּבֹון  ֶחׁשְ ֵאין  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
י ַהּתֹוָרה,   ָכל יֹום ַעל ָעְנׁשֵ עֹוְמִדים ַעל ָאָדם ּבְ ׁשֶ
תֹוָרה.   ָנה  ּתְ ּנִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ָלעֹוָלם  ָיְרדּו  ם  ְוֻכּלָ
אֹוָתן   ּבְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָאֶרץ  ּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ ָהיּו  ּוְכׁשֶ

ִקים  ֲעבֹודוֹ  ְמַסּלְ ָהיּו  ים,  עֹוׂשִ ָהיּו  ׁשֶ נֹות  ְוָקְרּבָ ת 
ָהעֹוָלם,   ִמן  ְוִיּסּוִרים  ַמֲחלֹות  אֹוָתן  ל  ּכָ ֶאת 
ֵני ָהעֹוָלם ֶטֶרם  ק אֹוָתם ִמּבְ יַח ְמַסּלֵ ׁשִ ו ַהּמָ ְוַעְכׁשָ
מֹו  ּכְ ָעְנׁשֹו,  ל  ּוְמַקּבֵ ַהזֶּה,  ֵמָהעֹוָלם  יֹּוֵצא  ׁשֶ

אֹוָתם   ׁשֶ ּכְ ֵאר.  ְתּבָ ּנִ ְיֵתִרים  ׁשֶ ֲחָטִאים 
אֹוָתם  יִהּנֹם ּבְ ְפִנים ַהּגֵ ְכִניִסים אֹוָתם ְלתֹוְך ּבִ ּמַ ׁשֶ
ִלים עֶֹנׁש ַרב   ְחּתֹוִנים ֲאֵחִרים, ּוְמַקּבְ ָמדֹוִרים ּתַ
ֵאׁש  ַמְדִליִקים  ָאז  ָמה,  ׁשָ ּנְ ּבַ ׁשֶ ַהזֲֻּהָמה  ֵמֹרב 

(אֹוי ְלאֹוָתּה ְנָׁשָמה   יֹוֵתר, ֶלֱאכֹל אֹוָתּה זֲֻהָמה.
ַמְלֲאֵכי  ׁשֶ  אֹוָתם  ֶזה  ְוַעל  ָהֹעֶנׁש.  אֹותֹו  ּסֹוֶבֶלת 

ַחָּבָלה ֶׁשַּבֵּגיִהֹּנם ַמְטִריִדים אֹותֹו ְּבַמְקלֹות ֶׁשל  
ַלְּנָׁשָמה   אֹוי  ַהֻּזֲהָמה.  אֹוָתּה  ֶאת  ְלַנֵער  ֵאׁש 

 . ֶׁשּסֹוֶבֶלת אֹותֹו ֹעֶנׁש)

  

ִיּסּוִר  .337 ְלִאיּנּון  ָנא,  ּבָ ֵלית חּוׁשְ ּדְ ִגין  ָעֵליּה  ּבְ ַקְייִמין  ּדְ ין 
הּו ַנְחתּו   אֹוַרְייָתא, ְוֻכּלְ י ּדְ ָכל יֹוָמא, ַעל עֹוְנׁשֵ ר ָנׁש ּבְ ּבַ ּדְ
ֲהוֹו   ְוַכד  אֹוַרְייָתא.  ִאְתְיִהיַבת  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ְלָעְלָמא, 
ֲהוֹו   ִנין ּדַ ִאיּנּון ּפּוְלָחִנין ְוָקְרּבְ א, ּבְ יׁשָ ַאְרָעא ַקּדִ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

ֵמָעְלָמא. ַעְבֵדי,   ְוִיסּוִרין  ַמְרִעין  ִאיּנּון  ל  ּכָ ִקין  ְמַסּלְ ֲהוֹו 
ר ָנׁש   ָנִפיק ּבַ ֵני ָעְלָמא, ַעד ּדְ יַח ְמָסַלק לֹון ִמּבְ א ָמׁשִ ּתָ ַהׁשְ
ד ִאיּנּון  ַמר. ּכַ ִאּתְ ָמה ּדְ יּה, ּכְ ל עֹוְנׁשֵ ֵמַהאי ָעְלָמא, ּוְמַקּבֵ

ג ּבְ ְלגֹו  לֹון  ַעְייִלין  ּדְ יר  ַיּתִ ָמדֹוִרין חֹוִבין  ִאיּנּון  ּבְ ם,  ִהיּנָ ּגֵ ֹו 
י   ִגיאּות זּוֲהָמא ּדִ י ִמּסְ א ַסּגִ ִלין עֹוְנׁשָ ִאין ַאֲחָרִנין, ּוְמַקּבְ ּתָ ּתַ
ַההּוא   ְלֵמיַכל  יר,  ַיּתִ נּוָרא  ַאְדִליקּו  ֵדין  ּכְ ְמָתא,  ִנׁשְ ּבְ

(ווי לההיא נשמתא דסבלת ההוא עונשא. ועל   זּוֲהָמא.
דבג חבלה  מלאכי  אינון  בחוטרין  דא  לון  מטרדין  יהנם 

דאשא לנערא ההוא זוהמא. ווי לנשמתא דסבלת ההוא  
 . עונש)

ֹוְמִרים ֶאת ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה.   .338 ׁשּ ֵריֶהם ׁשֶ ַאׁשְ
ַע   ֲעׁשֵ ּתַ ְלִהׁשְ רֹוָצה  ׁשֶ ה  ְקדֹוׁשָ ה  ְנֻקּדָ אֹוָתּה 
מֹו  ּכְ יִקים,  ּדִ ַהּצַ רּוחֹות  ּבְ ה  ּוְלַמּטָ ְלַמְעָלה 

ֵאר  ְתּבָ ּנִ ַע  ׁשֶ ֲעׁשֵ ּתַ ְלִהׁשְ ה רֹוָצה  ְנֻקּדָ אֹוָתּה  ׁשֶ ּכְ  .
ִעם   ֵמָחה  ְ ׂשּ ׁשֶ ֵאם  ּכְ יִקים  ּדִ ַהּצַ רּוחֹות  ּבְ ה  ְלַמּטָ
ֲחצֹות   ּבַ ם  ּגַ ְך  ּכָ ֶהם,  ּבָ ַעת  ֲעׁשַ ּתַ ּוִמׁשְ ֶניָה  ּבָ

ֶהם. ַעת ּבָ ֲעׁשַ ּתַ ְיָלה ִהיא יֹוֶרֶדת ּוִמׁשְ  ַהּלַ

  

ַנְטֵרי פִּ  .338 ִאין ִאיּנּון ּדְ ּקּוֵדי אֹוַרְייָתא. ַהִהיא ְנקּוָדה  ַזּכָ
א   ּוְלַתּתָ א  ְלֵעיּלָ ָעא  ְעׁשְ ּתַ ְלִאׁשְ ְעָיא  ּבַ ִאיִהי  ּדְ א,  יׁשָ ַקּדִ

ָמה ּכְ יא,  יַקּיָ ַצּדִ ּדְ רּוֵחיהֹון  ע''ב) ּבְ ד   (רי''א  ּכַ ַמר.  ִאּתְ ּדְ
רּוֵחיהֹון   ּבְ א  ְלַתּתָ ָעא  ְעׁשְ ּתַ ְלִאׁשְ ָעא  ּבָ ְנקּוָדה  ַהִהיא 

יַקיָּ  ַצּדִ ָעא ּדְ ְעׁשְ ּתַ ְוִאׁשְ ָנָהא,  ּבְ ַעל  את  ַחּדָ ּדְ א  ִאּמָ ּכְ יא, 
ָעא  ְעׁשְ ּתַ א ְוִאׁשְ ַפְלגּות ֵליְלָיא ִאיִהי ַנְחּתָ הֹון, ָהִכי ָנֵמי ּבְ ּבְ

הּו.  ּבְ
ִהיא   .339 ן,  ַהּגָ ַעל  עֹוֵמד  ׁשֶ ָאַמְרנּו  ׁשֶ ָהָרִקיַע 

ְואֹוָתן  ַהַחיֹּות,  י  ָראׁשֵ ָעה  ַאְרּבָ ַעל  עֹוֶמֶדת 
ע  ַאְר  ַאְרּבַ ל  ׁשֶ סֹוד  ֵהם  ָאַמְרנּו  ׁשֶ אֹוִתיֹּות  ע  ּבַ

ה ְלַמּטָ עֹוֵמד  ַהזֶּה  ְוָהָרִקיע  , (ֲעֵליֶהן) ַהַחיֹּות. 
ה עֹוֵמד   ל אֹוָתּה ְנֻקּדָ ֵאר. ָהָרִקיַע ׁשֶ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ּכְ
ֶעְליֹונֹות  ַחיֹּות  ע  ַאְרּבַ אֹוָתן  ַעל  ְלַמְעָלה 

ָרִקיעַ  ְואֹותֹו  ָאַמְרנּו,  ֶזה  (ּכְ  ׁשֶ ֻדְגַמת 
ים. ִמֶּזה) ְגָוִנים ְקדֹוׁשִ  ִנְרָקם ּבִ

  

יָמא ַעל  .339 א, ִאיִהי ַקּיְ ְנּתָ יָמא ַעל ּגִ ַקּיְ ַקאְמָרן ּדְ ָרִקיַע ּדְ
י ֵחיָוון, ְוִאיּנּון ד' ַאְתָוון ָקָאְמָרן, ִאיּנּון   (רי''א ע''א) ד' ֵריׁשֵ ּדְ

יָמא לְ  ד' ֵחיָון. ְוַהאי ְרִקיָעא ַקּיְ אָרָזא ּדְ ,  (ס''א עלייהו)  ַתּתָ
א, ַעל  יָמא ְלֵעיּלָ ַהִהיא ְנקּוָדה, ַקּיְ ַמר. ָרִקיַע ּדְ ִאּתְ ָמה ּדְ ּכְ

ָקָאְמָרן, ְוַההּוא ְרִקיָעא ִאין ּדְ (כגוונא דא  ִאיּנּון ד' ֵחיָוון ִעּלָ
ין.  מן דא) יׁשִ ְגָווִנין ַקּדִ  ִאיהּו ִאְתְרָקם ּבִ

ַהַחיֹּות,   .340 ע  ַאְרּבַ לֹות  ּכְ ִמְסּתַ ַהזֶּה  ָרִקיַע  ּבָ
ַהזֶּה   ָהָרִקיַע  ׁשֶ ּכְ ה.  ְלַמּטָ ֲחָילֹות  אֹוָתם  ְוָכל 
אֹוָתן  ל  ּכָ יֹוְדעֹות  ָאז  ְונֹוֵצץ,  ְגָוָניו  ּבִ ֵמִאיר 

ּוַמֲחנֹות ֲחָילֹות  אֹוָתם  ְוָכל  בֹות  ֲהֵרי   ֶמְרּכָ ׁשֶ
ָוִנים  ַהּגְ ָכל  ּבְ ָרקּום  ַהזֶּה  ָהָרִקיַע  ן.  ּמֵ ִהְזּדַ ם  ַטְרּפָ

  

יִלין  .340 ע ֵחיָוון, ְוָכל ִאיּנּון ַחּיָ ָלן ַאְרּבַ ּכְ ַהאי ָרִקיַע ִאְסּתַ ּבְ
ֵדין ַיְדִעין   ְגָוונֹוי ְוָנִציץ, ּכְ ד ַהאי ָרִקיַע ַאְנִהיר ּבִ א. ּכַ ְלַתּתָ
א   ָהא ַטְרּפָ יְרָיין, ּדְ יִלין ּוַמׁשִ ל ִאיּנּון ְרִתיִכין, ְוָכל ִאיּנּון ַחּיָ ּכָ
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ָתִחים ְרׁשּוִמים  ע ּפְ ים, ּובֹו עֹוְמִדים ַאְרּבַ דֹוׁשִ ַהּקְ
ע אֹוִתיֹּות נֹוְצצֹות. ַאְרּבַ  ּבְ

ַמן. יְלהֹון ִאְזּדָ ין,  ּדִ יׁשִ ְווִנין ַקּדִ ָכל ּגַ ָמא ּבְ א ְמֻרּקְ ְרִקיָעא ּדָ
ע ַאְתָוון ְמַנְצָצן.  ַאְרּבַ יִמין, ּבְ ְתִחין ְרׁשִ ע ּפִ יּה ַקְייִמין ַאְרּבַ  ּבֵ

ּובֹו  .341 ִמְזָרח,  ְלַצד  ָרׁשּום  ֶאָחד  ַתח  ּפֶ
ְואֹוָתּה אֹות   ַתח אֹות ַאַחת,  ּפֶ אֹותֹו  ּבְ עֹוֶמֶדת 

נוֹ  ְוֶזה  א'.  ַהזֶּה.  ִהיא  ַתח  ּפֶ ּבַ ְויֹוֵרד  ְועֹוֶלה  ֵצץ 
ַתח ַהזֶּה ֵמִאיר ְונֹוֵצץ ֵמִהְתנֹוְצצּות ֶעְליֹוָנה,  ַהּפֶ

תֹוָכּה,   (ְולֹוֶהֶטת) ְוָהאֹות ַהזֹּו נֹוֶצֶצת ּובֹוֶלֶטת ּבְ
ַתח. אֹותֹו ּפֶ ֶמת ּבְ  ְוִהיא יֹוֶרֶדת ְועֹוָלה ְוִנְרׁשֶ

  

ִלְסַטר .341 יָמא  ְרׁשִ ֲחָדא  ְתָחא  יָמא    ּפִ ַקּיְ ּוֵביּה  ִמְזָרח, 
ְתָחא ָאת ַחד, ְוַההּוא ָאת ִאיהּו א', ְוָדא ָנִציץ   ַההּוא ּפִ ּבְ
א ָנִהיר ְוָנִציץ ִמְנִציצּו  ְתָחא ּדָ ְתָחא. ּפִ ַהאי ּפִ ְוָסִליק ְוָנִחית ּבְ

ָאה. ְוַהאי ָאת ָנִציץ ּוָבִליט ַגֵויּה, ְוִאיִהי  (ס''א ולהיט) ִעּלָ ּבְ
א ְוַסלְּ  ְתָחא. ַנְחּתָ ַההּוא ּפִ ים ּבְ  ָקא, ְוִאְתְרׁשִ

ִני ָרׁשּום ְלַצד ָצפֹון, ּובֹו עֹוֶמֶדת  .342 ַתח ׁשֵ ּפֶ
אֹות ַאַחת, ְוִהיא ָהאֹות ד'. ְוזֹו עֹוֶמֶדת ְונֹוֶצֶצת, 
ַתח. ִלְפָעִמים  אֹותֹו ּפֶ עֹוָלה ְויֹוֶרֶדת, ְולֹוֶהֶטת ּבְ

ִהְתנֹוְצצּות, ְוִלְפָעִמים ִנטְ  ָמן אֹותֹו אֹור  נֹוֶצֶצת ּבְ
עֹוֶמֶדת   ֵאיָנּה  ַהזֹּו  ָהאֹות  ְוָלֵכן  ֵמִאיר.  ְולֹא 
אֹותֹו   ּבְ ֶמת  ִנְרׁשֶ ַהזֹּו  ְוָהאֹות  ַמְתִמיד,  ִקיּּום  ּבְ

ַתח.  ּפֶ

  

יָמא   .342 ַקּיְ ּוֵביּה  ָצפֹון,  ִלְסָטר  יָמא  ְרׁשִ ְנָייָנא,  ּתִ ְתָחא  ּפִ
ד'. ָאת  ְוִאיִהי  ַחד,  ע''ב) ָאת  רי''ב  יָמא    ְוָדא (דף  ַקּיְ

ְלִזְמִנין   ְתָחא.  ּפִ ַההּוא  ּבְ ְוָלֲהָטא  א,  ְוַנְחּתָ ָקא  ַסּלְ ְוָנְצָצא, 
ְנִציצּו, ּוְלִזְמִנין ִאְתָטַמר ַההּוא ְנהֹוָרא, ְוָלא ָנִהיר.   ָנִציץ ּבִ
א   ּדָ ְוָאת  ִדיר,  ּתָ ִקיּוָמא  ּבְ יָמא  ַקּיְ ָלא  א  ּדָ ָאת  א,  ּדָ ְוַעל 

ְתָחא. ַההּוא ּפִ ים ּבְ  ִאְתְרׁשִ
עֹוֵמד ְלַצד  .343 ַתח ׁשֶ י הּוא ּפֶ ִליׁשִ ְ ַתח ַהׁשּ ַהּפֶ

ְרׁשּוָמה  ׁשֶ ַאַחת  אֹות  עֹוֶמֶדת  ּובֹו  ַמֲעָרב, 
ְוָהאֹות   נ',  ָהאֹות  ְוזֹוִהי  ַתח,  ּפֶ אֹותֹו  ּבְ ּוְנאֹוָרה 

ַתח. אֹותֹו ַהּפֶ ִהְתנֹוְצצּות ּבְ  ַהזֹּו נֹוֶצֶצת ּבְ
  

ִלְסַטר  .343 יָמא  ַקּיְ ּדְ ְתָחא  ּפִ ִאיהּו  ִליָתָאה,  ּתְ ְתָחא  ּפִ
ְוִאְתְנִהיר  ים  ִאְתְרׁשִ ּדְ ַחד,  ָאת  יָמא  ַקּיְ ּוֵביּה  ַמֲעָרב, 
ְנִציצּו   ְתָחא. ְוָדא ִאיהּו ָאת נ', ְוַהאי ָאת ָנִציץ ּבִ ַההּוא ּפִ ּבְ

ְתָחא.  ַההּוא ּפִ  ּבְ
ַתח שֶׁ  .344 ַתח ָהְרִביִעי ֶזהּו ַהּפֶ עֹוֵמד ְלַצד  ַהּפֶ

ַתְחּתֹוָנה   ה  ְנֻקּדָ ל  ׁשֶ ם  ֹרׁשֶ עֹוֵמד  ּובֹו  ָדרֹום, 
י',  ָהאֹות  ְוזֹוִהי  ִנְרֵאית,  ְולֹא  ְרֵאית  ּנִ ׁשֶ ה  ְקַטּנָ
ָעה   ְלַאְרּבָ לּו  ַהּלָ ָהאֹוִתיֹּות  ע  ְוַאְרּבַ

אֹוָתם   (נֹוְצִצים) ְצָדִדים, ּבְ ָרִקיַע  אֹותֹו  ּבְ
ָתִחים.  ּפְ

  

ְתָחא ְרִביעָ  .344 יָמא ִלְסַטר ּפִ ַקּיְ ְתָחא ּדְ א ִאיהּו ּפִ ָאה, ּדָ
ָאה ְזִעיָרא,   ּתָ ָחד ְנקּוָדה ּתַ ימּו ּדְ יָמא ְרׁשִ רֹום, ּוֵביּה ַקּיְ ּדָ
ע ַאְתָוון  ין ַאְרּבַ ִאְתָחֵזי ְוָלא ִאְתָחֵזי, ְוָדא ִאיִהי ָאת י', ְוִאּלֵ ּדְ

ִסְטִרין, ע  ָר  (נ''א נציצין) ְלַאְרּבַ ַההּוא  ּבְ ִאיּנּון ָנְצִצין  ּבְ ִקיַע, 
ְתִחין.  ּפִ

אֹוִתיֹּות   .345 ְרׁשּומֹות  ַהזֶּה  ָרִקיַע  ּבָ
ְצָדִדים) ֲאֵחרֹות יֶהם,  (ְלד'  ָראׁשֵ ַעל  ְכָתִרים  ּבִ

רֹות  ִמְתַעּטְ אֹוִתיֹּות  ִים  ּתַ ּוׁשְ ִרים  ֶעׂשְ ְואֹוָתן 
י   ּבֵ ּגַ ַעל  ְוסֹוֵבב  נֹוֵסַע  ַהזֶּה  ָהָרִקיַע  ְכָתִרים.  ּבִ

ּבֹון  ַהַחיֹּות בָּ  ל ֶחׁשְ ל ָהאֹוִתיֹּות, ַהּסֹוד ׁשֶ ם ׁשֶ ֹרׁשֶ
ְוֵהם: א''ט ב''ח  ל ֵצרּוף ֶאָחד,  סֹוד ׁשֶ ּבְ חּוד  ַהיִּ

 ג''ז ד''ו. 

  

ַאֲחָרִנין, .345 ַאְתָוון  יִמין  ְרׁשִ ָרִקיַע  ַהאי  לד'  ּבְ (ד''א 
ִרין ּוְתֵרין ַאְתָוון סטרין) ְייהּו. ְוִאיּנּון ֶעׂשְ ִכְתִרין ַעל ֵריׁשַ , ּבְ

י  ּבֵ ּגַ ַעל  ְוָסֲחָרא  ָנִטיל  א  ּדָ ְרִקיָעא  ִכְתִרין.  ּבְ ָרן  ִמְתַעּטְ
ָרָזא  ּבְ ִיחּוָדא,  ּדְ ן  ּבָ חּוׁשְ ּדְ ָרָזא  ַאְתָוון,  ּדְ ימּו  ְרׁשִ ּבִ ֵחיָוון, 

ֵצרּוָפא ֲחָדא ְוִאיּנּון: א''ט ב''ח ג''ז ד''ו.   ּדְ

ָרִקיַע  .346 אֹותֹו  ּבְ סֹוְבבֹות  לּו  ַהּלָ ָהאֹוִתיֹּות 
ֲאֵחרֹות אֹוִתיֹּות  ל  ׁשֶ סֹוד  (ֶׁשל   ּבְ

ְואֹוָתן  ֶמְרָּכבֹות) רֹות,  ִנְסּתָ ְקדֹוׁשֹות  ֶעְליֹונֹות 
  

ַאְתָוון  .346 ּדְ ָרָזא  ּבְ ָרִקיַע,  ַההּוא  ּבְ ָסֲחָרן  ַאְתָוון  ין  ִאּלֵ
ַאְתָוון  (דרתיכי) ַאֲחָרִנין, ְוִאיּנּון  ְסִתיִמין.  ין  יׁשִ ַקּדִ ִאין  ִעּלָ
עלאין)(ס'  ַאֲחָרִנין ָרִקיַע,   'א  ְלַההּוא  ָסֲחִרין  ְסִתיִמין, 
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רֹות סֹוְבבֹות  (ֶעְליֹונֹות) אֹוִתיֹּות ֲאֵחרֹות ְסּתָ ּנִ ׁשֶ
הַ  ָהאֹוִתיֹּות  ִנְראֹות  ְוָאז  ָרִקיַע,  אֹותֹו  לּו ֶאת  ּלָ

ִגְלּגּול ַהֶּזה) ּבְ ָהָרִקיַע  ב''ח,  (ֶׁשל  ֵהם א''ט  ׁשֶ  ,
ָרִקיַע ַהזֶּה.   ּוְרׁשּומֹות ּבָ

ִגְלּגּוָלא, ּבְ ַאְתָוון  ין  ִאּלֵ ִאְתַחְזָיין  דהאי   ּוְכֵדין  (ס''א 
ַהאי ְרִקיָעא. רקיעא) יִמין ּבְ ִאיּנּון א''ט ב''ח, ּוְרׁשִ  ּדְ

ִאיר ָהָרִקיַע ַהזֶּה, ְמִאיִרים ּבֹו   .347 ּמֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ְוֵהם  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ מֹות  ֵ ַהׁשּ ל  ׁשֶ סֹודֹות  ָעה  ַאְרּבָ
ִביִלים. ָאז   ַנִים ׁשְ ים ּוׁשְ לֹׁשִ ל ׁשְ רּוִפים ׁשֶ ּצֵ ֵצרּוף ּבַ
ל  ׁשֶ ָהאֹוִתיֹּות  אֹוָתן  ּבְ ַהזֶּה  ֵמָהָרִקיַע  ַטל  יֹוֵרד 

דֹוׁש, ם ַהּקָ ֵ בֹות ִנזֹּונֹות,   סֹוד ַהׁשּ ְוָכל אֹוָתן ֶמְרּכָ
ם   ים, ְוֻכּלָ דֹוׁשִ ֲחנֹות ַהּקְ ְוָכל אֹוָתם ַהֲחָילֹות ְוַהּמַ

ְמָחה.  ׂשִ ִלים ּבְ  ְמַקּבְ

  

יּה   .347 ּבֵ ִאְתָנֲהָרן  ְרִקיָעא,  ַהאי  ִאְתְנִהיר  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ
בְּ  ִצרּוָפא  ְוִאיּנּון  ין,  יׁשִ ַקּדִ ָמָהן  ׁשְ ּדִ ָרִזין  ע  ֵצרּוִפין  ַאְרּבַ

א ֵמַהאי ְרִקיָעא,   ֵדין ָנִחית ַטּלָ ִביִלין. ּכְ ְתָלִתין ּוְתֵרין ׁשְ ּדִ
ִאיּנּון   ל  ּכָ ָזנּו  ְוִאּתְ א,  יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ ּדִ ָרָזא  ּדְ ַאְתָוון  ִאיּנּון  ּבְ
הּו   ּלְ ין, ְוַנְטֵלי ּכֻ יׁשִ יְרָיין ַקּדִ יִלין ּוַמׁשִ ְרִתיִכין, ְוָכל ִאיּנּון ַחּיָ

ֶחְדָוה  . ּבְ
לּו   .348 ַהּלָ ָהאֹוִתיֹּות  לּוי,  ּתָ ין  ַהּדִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ

ע, ְוֵהם ט''ח  תֹוְך ַאְרּבַ ע ּבְ ִנְטָמנֹות ְוִנְגָנִזים ַאְרּבַ
ל  ה ִנְגְנזּו ְוִנְטְמנּו, ָאז ַהּקֹול ׁשֶ ֵאּלֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ז''ו. ּבְ
ַעל   רּוי  ׁשָ ין  ַהּדִ ׁשֶ ְויֹוְדִעים  ִמְתעֹוֵרר,  ָצפֹון  ַצד 

ּכֹוֵלל    ָהעֹוָלם. ׁשֶ ֶאָחד  ֶון  ּגָ ם  ִנְרׁשָ ַהזֶּה  ּוָבָרִקיַע 
ָוִנים. ל ַהּגְ  ֶאת ּכָ

  

ִאְתְטָמרּו,  .348 ַאְתָוון  ין  ִאּלֵ ְלָייא,  ּתַ ִדיָנא  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ
ִניזּו  ין ִאְתּגְ ִאּלֵ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ִניזּו ד' ּגֹו ד', ְוִאיּנּון ט''ח ז''ו. ּבְ ְוִאְתּגְ

ֵדין ָק  ִדיָנא  ְוִאְתָטָמרּו, ּכְ ַער, ְוַיְדֵעי ּדְ ְסָטר ָצפֹון ִאּתְ ָלא ּדִ
ְווָנא ֲחָדא,  ים ּגַ ְרָייא ַעל ָעְלָמא. ּוְבַהאי ְרִקיָעא ִאְתְרׁשִ ׁשַ

ְווִנין. ל ּגַ ָכִליל ּכָ  ּדְ
ְזָרח,   .349 ַהּמִ ד  ִמּצַ ַהזֶּה  ָהָרִקיַע  ּנֹוֵסַע  ׁשֶ ּכְ

ָאַמְרנּו  ׁשֶ ים  ָהָראׁשִ ָעה  ַאְרּבָ אֹוָתם 
ַאְרבַּ  ם  (ָּפִנים) עּבְ ּלָ ּכֻ נֹוְסִעים  אֹוִתיֹּות, 

ּנֹוְסִעים  ֲעִליָּה ְלַמְעָלה. ּוְכׁשֶ עֹות, ְועֹוִלים ּבָ ַמּסָ ּבְ
ֶקת,  ּלֶ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ִמי  ֶקת  ּלֶ ִמְסּתַ ְלַמְעָלה,  ְועֹוִלים 
ּסֹוד   ּבַ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ְוִנְראֹות  ָהאֹוִתיֹּות  ְוחֹוְזרֹות 

ד''ו, ג''ז  ב''ח  א''ט  אֹותֹו   ָהִראׁשֹון,  ְוִנְרָקם 
אֹור.   ָרִקיַע, ְוָאז ֵמִאיר ּבְ

  

ִאיּנּון  .349 ִמְזָרח,  ּדְ ְטָרא  ִמּסִ ְרִקיָעא  ַהאי  ָנִטיל  ד  ּכַ
ע ַאְרּבַ ּבְ ָקָאְמָרן,  ּדְ ין  ֵריׁשִ ע  ַנְטִלין  (אנפין) ַאְרּבַ ַאְתָוון, 

א. ְוַכד ִאיּנוּ  ְסִליקּו ְלֵעיּלָ ַמְטָלִנין, ְוַסְלֵקי ּבִ הּו ּבְ ּלְ ן ַנְטִלין ּכֻ
ְוַאְתָוון  ַקת.  ּלְ ִאְסּתַ ּדְ ַמאן  ַקת  ּלְ ִאְסּתַ א,  ְלֵעיּלָ ִקין  ְוַסּלְ
ָרָזא ַקְדָמָאה, א''ט ב''ח ג''ז  ִלימּו, ּבְ ׁשְ ִאְתַהְדרּו ְוִאְתַחְזָיין ּבִ

ְנִהירּו. ֵדין ִאְתְנִהיר ּבִ  ד''ו, ְוִאְתְרָקם ַההּוא ְרִקיָעא, ּכְ

מֵ  .350 ַהזֶּה  ָהָרִקיַע  ִמּקֶֹדם  ּוְכׁשֶ ּכְ ִאיר 
ִלְטרֹף  ְוׁשֹוֲאִגים  ִבים  ׁשָ ם  ּלָ ּכֻ לּו,  ַהּלָ אֹוִתיֹּות  ּבָ
ֵהם ׁשֹוֲאִגים ּוַמֲעִלים קֹולֹות,  יָון ׁשֶ ֶטֶרף ּוָמזֹון. ּכֵ
נֹוֵטל  ְוָאז  ְלַמְעָלה,  ְלַמְעָלה  ָמע  ִנׁשְ קֹול  אֹותֹו 

ּנֹוֵטל.  ֹות ִמי ׁשֶ ָרכֹות ּוְקֻדׁשּ  ּבְ
  

ְרִק  .350 ַהאי  ין ְוַכד  ִאּלֵ ּבְ ַקְדִמין,  ִמּלְ ּכְ ִאְתְנִהיר  יָעא 
ּוְמזֹוָנא.  א  ַטְרּפָ ְלִמְטַרף  ֲאֵגי  ְוׁשָ ִאְתֲהָדרּו  הּו  ּכּוּלְ ַאְתָוון, 
ַמע   ּתְ ִאׁשְ ָקָלא  ַההּוא  ָקָלא,  ִקין  ְוַסּלְ ֲאֵגי  ׁשָ ִאיּנּון  ּדְ יָון  ּכֵ

ן, ְוִקּדּוׁשָ ְרָכאן  ּבִ א  ַנְטּלָ ּוְכֵדין  א,  ְלֵעיּלָ א  ַמאן   ְלֵעיּלָ
ַנְטָלא.   ּדְ

לֹות,   .351 ְלּגְ ּוִמְתּגַ ָהאֹוִתיֹּות  סֹוְבבֹות 
אֹוָתן  ְועֹוְמדֹות  ָרִקיַע,  אֹותֹו  ֶאת  ְוסֹוְבבֹות 
אֹוָתן   עֹוְמדֹות  ׁשֶ יָון  ּכֵ רֹום.  ּדָ ְלַצד  אֹוִתיֹּות 
ְונֹוְצצֹות  עֹולֹות  רֹום,  ּדָ ְלַצד  אֹוִתיֹּות 

בְּ  ְוָאז  ְולֹוֲהטֹות,  ִהְתנֹוְצצּות  אֹותֹו ּבְ ֶאְמַצע 
הּוא   ם  ָהֹרׁשֶ ְואֹותֹו  ם,  ִנְרׁשָ ֶאָחד  ם  ֹרׁשֶ ָרִקיַע 

  

ְרִקיָעא,  .351 ַההּוא  ְוָסֲחָרן  ָלן,  ְלּגְ ּוִמְתּגַ ַאְתָוון  ָסֲחָרן 
ַקְייִמין ִאיּנּון ַאְתָוון  יָון ּדְ רֹום. ּכֵ ְוַקְייָמן ִאיּנּון ַאְתָוון ִלְסַטר ּדָ
ֵדין   ּכְ ְוָלֲהִטין.  ְנִציצּו  ּבִ ְוַנְצָצן  ִקין  ַסּלְ רֹום,  ּדָ ִלְסַטר 

ְרׁשִ  ְרִקיָעא,  ַההּוא  ּדְ ֶאְמָצִעיָתא  ים,  ּבְ ִאְתְרׁשִ ַחד  ימּו 
א   ּדָ ָאת  ּדְ יָון  ּכֵ י'.  ְוִאיהּו  ַחד,  ָאת  ִאיהּו  ימּו  ְרׁשִ ְוַההּוא 
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ָמה  ָהאֹות ַהזֹּו ִנְרׁשְ יָון ׁשֶ ּכֵ אֹות ַאַחת, ְוִהיא י'. 
אֹוִתיֹּות   לֹׁש  ׁשָ ַאֲחֶריָה  לֹוֲהטֹות  ָאז  ְוִנְרֵאית, 

 ֲאֵחרֹות, ְוֵהן הו''ה. 
ַלת ַאְתָוון  ֵדין ָלֲהִטין ֲאַבְתֵריּה, ּתְ ים ְוִאְתַחְזָייא, ּכְ ִאְתְרׁשִ

 ַאֲחָרִנין, ְוִאיּנּון הו''ה. 

ֶאְמַצע   .352 ּבְ ְמַנְצְנצֹות  ָהאֹוִתיֹּות  ֵאּלּו 
ה  ָהָרִקיַע   לֹׁשָ ׁשְ ַהזֶּה, עֹולֹות ְויֹוְרדֹות, לֹוֲהטֹות ּבִ

ר  ָעָׂשר) ָעׂשָ ֵאּלּו   (ִּבְׁשֵנים  ׁשֶ ַאַחר  ָאז  ְלָהִטים. 
ִמי   יֹוֵרד  לֹוֲהטֹות,  ָעִמים  ּפְ ֵרה  ֶעׂשְ לֹׁש  ְ ַהׁשּ
ֶרת   ּוִמְתַעּטֶ אֹוִתיֹּות  אֹוָתן  ּבְ ְוִנְכֶלֶלת  יֹּוֵרד,  ׁשֶ

ל ַהחֲ  ֶהן ְולֹא נֹוַדַעת. ָאז ּכָ ֲחנֹות  ּבָ ָילֹות ְוָכל ַהּמַ
חֹות.  ּבָ יִרים ְוִתׁשְ ְמָחה, ְועֹוִלים ׁשִ ׂשִ  ּבְ

  

ִקין   .352 ַהאי ְרִקיָעא, ַסּלְ ֶאְמִצעּו ּדְ ין ַאְתָוון ְמַנְצָצן ּבְ ִאּלֵ
ְתֵליַסר ּבִ ְמַלֲהִטין  ין,  בתריסר) ְוַנְחּתִ ֵדין   (נ''א  ּכְ ַלֲהִטין. 

ֵליַסר ִזְמִנין ְמ  ין ּתְ ִאּלֵ א, ְלָבַתר ּדְ ַנְחּתָ א ַמאן ּדְ ַלֲהָטן, ַנְחּתָ
ְוָלא   הּו,  ּבְ ַרת  ְוִאְתַעּטְ ַאְתָוון,  ִאיּנּון  ּבְ ִליַלת  ְוִאְתּכְ
ֵחידּו.   יְרָיין, ּבְ הּו ַמׁשִ יִלין, ְוֻכּלְ הּו ַחּיָ ּלְ ֵדין, ּכֻ ִאְתְייָדַעת. ּכְ

ָחן.  ּבְ יִרין ְותּוׁשְ ִקין ׁשִ  ְוַסּלְ
שֵׁ  .353 נֹוֵסַע  ַהזֶּה  ְוסֹוֵבב ָהָרִקיַע  ִנית 

ָהִראׁשֹונֹות  ָהאֹוִתיֹּות  ְואֹוָתן  ל,  ְלּגֵ ּוִמְתּגַ
אֹוָתן   ן ִנְכָללֹות ּבְ ּלָ ֵהן א''ט ב''ח, ּכֻ ָאַמְרנּו, ׁשֶ ׁשֶ
ָאַמְרנּו,  דֹוׁש ׁשֶ ם ַהּקָ ֵ אֹוִתיֹּות ֶעְליֹונֹות, סֹוד ַהׁשּ
אֹוָתן  ְועֹוְמדֹות  ָהָרִקיַע,  ְלאֹותֹו  ְוסֹוְבבֹות 

הָ  ן  אֹוִתיֹּות ׁשֶ ּלָ דֹוׁש, ּכֻ ם ַהּקָ ֵ ֶאְמַצע סֹוד ַהׁשּ יּו ּבְ
מֹות.  מֹות ְוֵאיָנן ִנְרׁשָ מֹות ְלַצד ָצפֹון, ְוִנְרׁשָ ִנְרׁשָ
ְמֻכּסֹות,   ן  ּלָ ּכֻ ד.  ַהּצַ אֹותֹו  ּבְ ל  ּכֵ ְסּתַ יִּ ׁשֶ ִמי  ֵאין 
קֹומֹו.   ִמּמְ ה'  בֹוד  ּכְ רּוְך  ּבָ ֹנַעם:  קֹול  ּבְ ְואֹוֵמר 

ָצפוֹ  ד  ִמּצַ ּסֹות  ַהָּפִנים) ןּוִמְתּכַ ְואֹוְמרֹות  (ֶׁשל 
ָדִדים ְואֹוְמרֹות ֶאת  ל ַהּצְ ּסֹות ִמּכָ ֶאת ֶזה, ִמְתּכַ

 ֶזה.

  

ָלא,  .353 ְלּגְ ּוִמְתּגַ ְוָסֲחָרא  ְנָיינּות,  ּתִ ַנְטָלא  א  ּדָ ְרִקיָעא 
הּו   ּלְ ּכֻ ִאיּנּון א''ט ב''ח,  ּדְ ָקָאְמָרן,  ּדְ ַקְדָמֵאי  ַאְתָוון  ְוִאיּנּון 

ִלילוּ  א    ִאְתּכְ יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ ּדִ ָרָזא  ִאין,  ִעּלָ ַאְתָוון  ִאיּנּון  ּבְ
ֲהוֹו  ָקָאְמָרן, ְוָסֲחָרן ַההּוא ְרִקיָעא, ְוַקְייִמין ִאיּנּון ַאְתָוון ּדַ ּדְ
ימּו  ִאְתְרׁשִ הּו  ּלְ ּכֻ א,  יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ ּדִ ָרָזא  ֶאְמָצִעיָתא  ּבְ

י ִאְתְרׁשִ ְוָלא  ימּו  ְוִאְתְרׁשִ ָצפֹון,  ַמאן ִלְסַטר  ֵלית  מּו. 
ַקל   ּבְ ְוַאְמֵרי  ִאְתַחְפָיין,  הּו  ּלְ ּכֻ ִסְטָרא,  ַההּוא  ּבְ ל  ּכַ ִיְסּתָ ּדְ
ְטָרא  ִמּסִ ין  ִאְתַחְפּיָ קֹומֹו.  ִמּמְ ְיָי'  בֹוד  ּכְ רּוְך  ּבָ ְנִעימּו 

ָצפֹון ע''א) ּדְ רי''ג  דאנפין) (דף  א   (ס''א  ּדָ ְוָאְמִרין 
ל ִסְטִרין ְוַאְמִרין ין ִמּכָ א. ִאְתַחְפּיָ  ּדָ

ל  .354 ְלּגֵ ּוִמְתּגַ ִמּקֶֹדם  ּכְ סֹוֵבב  ַהזֶּה  ָהָרִקיַע 
ים  ָהַרּבִ ֲחנֹות  ַהּמַ ְנִעיַמת  קֹול  ְוָאז  ְלַצד,  ד  ִמּצַ
ֶזה,  ַצד  ּבְ ים  ַרּבִ ַמֲחנֹות  ְנִעיַמת  ְוקֹול  ֶזה,  ַצד  ּבְ
אֹותֹו  ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ ְצָדִדים.  ָעה  ְלַאְרּבָ ְוֵכן 

אֹור  ָהָיה,   ָהָרִקיַע ֵמִאיר ּבְ מֹו ׁשֶ ַאֵחר, יֹוֵתר ִמּכְ
ָוִנים.  ל ַהּגְ לּול ִמּכָ ָגֶון ַאֵחר ּכָ אֹור ּבְ  ְועֹוֵמד ּבְ

  

ָלא   .354 ְלּגְ ְוִאְתּגַ ַקְדִמין,  ִמּלְ ּכְ ָסֲחָרא  א  ּדָ ְרִקיָעא 
יִאין  ַסּגִ יְרָיין  ַמׁשִ ּדְ ְנִעימּו  ָקל  ֵדין  ּכְ ְלִסְטָרא.  ְטָרא  ִמּסִ

א, ְוָקל ְנעִ  ִסְטָרא ּדָ א,  ּבְ ִסְטָרא ּדָ יִאין ּבְ יְרָיין ַסּגִ ַמׁשִ ימּו ּדְ
ֲעָתא ַההּוא ְרִקיָעא ִאְתְנִהיר  ׁשַ ַהִהיא  ְוֵכן ְלד' ִסְטִרין. ּבְ
ָגֶוון  ְנִהירּו ּבְ יָמא ּבִ ֲהָוה, ְוַקּיְ ה ּדְ ּמָ יר ִמּכְ ְנִהירּו ַאֲחָרא, ַיּתִ ּבִ

ְווִנין. ָכל ּגַ ִליָלא ּבְ  ַאֲחָרא, ּכְ
ָאַמְרנּו עֹולֹות ְלַמְעָלה   .355 ְוֵאּלּו ָהאֹוִתיֹּות ׁשֶ

ִהיא   ׁשֶ ַאַחת  אֹות  ִלים  ּוְמַקּבְ ָרִקיַע,  אֹותֹו  ּבְ
ֵאּלּו  ל  ׁשֶ ֶזה  ם  ׁשֵ ּבְ ֶרת  ְתַחּבֶ ּמִ ׁשֶ ֶעְליֹוָנה, 
ָהאֹוִתיֹּות   ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָהאֹוִתיֹּות. 

זֶהוּ  דֹוׁש,  ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ ל  ׁשֶ ֵהן  לּו  ְכָלל    ַהּלָ ּנִ ׁשֶ ם  ׁשֵ
ּסֹוד ֶזה ִנְכָלל ְלַמְעָלה ְוִנְכָלל   ּום ׁשֶ ה, ִמׁשּ ְלַמּטָ
ָהאֹוִתיֹּות  ֵאּלּו  ה,  ְלַמּטָ ְכָלל  ּנִ ּוְכׁשֶ ה,  ְלַמּטָ

ל אֹות ַאַחת ֲהֵרי ֵמאֹוָתּה  (יֹו''ד)  עֹולֹות ְלַקּבֵ , ׁשֶ

  

ַההּוא  .355 ּבְ א  ְלֵעיּלָ ִקין  ַסּלְ ָקָאְמָרן,  ּדְ ַאְתָוון  ין  ְוִאּלֵ
ָאה, ִעּלָ ִאיִהי  ּדְ ַחד  ְלָאת  ִלין  ּוְמַקּבְ ָקא    ְרִקיָעא,  ּדְ

ב   ּגַ ַאף ַעל  ִגין ּדְ ּבְ ין ַאְתָוון.  ִאּלֵ ּדְ א,  ָמא ּדָ ׁשְ ּבִ ָרא  ִמְתַחּבְ
ִליל   ִאְתּכְ ָמא ּדְ א, ַהאי ִאיהּו ׁשְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ין ַאְתָוון ּדִ ִאּלֵ ּדְ
ִליל   ְוִאְתּכְ א,  ְלֵעיּלָ ִליל  ִאְתּכְ א  ּדָ ָרָזא  ּדְ ִגין  ּבְ א,  ְלַתּתָ

ִליל לְ  א, ְוַכד ִאְתּכְ ָלּה  ְלַתּתָ ִקין ְלַקּבְ ין ַאְתָוון ַסּלְ א, ִאּלֵ ַתּתָ
ין ַאְתָוון  (ד''א יו''ד) ְלָאת ַחד ָזנּו ִאּלֵ ָהא ֵמַההּוא ָאת ִאּתְ ּדְ
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ְואֹוָתּה  ה,  ְלַמּטָ ָהאֹוִתיֹּות  ֵאּלּו  ִנזֹּונּו  ָהאֹות 
הִ  ָהאֹוִתיֹּות  ָהאֹות  רֹות  ּוִמְתַחּבְ ְויֹוְרדֹות  ו'.  יא 

ֶאָחד,  ִעּטּור  ּבְ ן  ּלָ ּכֻ ְוָאז  ָהאֹות,  אֹוָתּה  ּבְ לּו  ַהּלָ
ֵלם.  ם ׁשָ ה ׁשֵ  ְוַנֲעׂשֶ

ין ַאְתָוון.  רּו ִאּלֵ א, ְוַההּוא ָאת ִאיהּו ו'. ְוָנִחית ְוִאְתֲחּבְ ְלַתּתָ
ְוִאְתעָ  ֲחָדא,  ִעּטּוָרא  ּבְ הּו  ּלְ ּכֻ ּוְכֵדין  ָאת,  ַההּוא  ִביד  ּבְ

ִלים.  ָמא ׁשְ  ׁשְ

ֵלם   .356 ם ׁשָ ֵלם. ׁשֵ ֵלם ְולֹא ׁשָ ם ׁשָ ה, ׁשֵ ְלַמּטָ
ָחֵמׁש אֹוִתיֹּות (ְולֹא ָׁשֵלם ֶׁשל ֵּתַׁשע אֹוִתּיֹות,   ּבְ

ַויהָֹו''ה. סֹוד    -הּוא   ֵׁשם ָׁשֵלם ְּבָחֵמׁש אֹוִתּיֹות)
ע   ֵתׁשַ ֵלם הּוא ּבְ ם ׁשָ ֵ ֶרֶמז. ַהׁשּ ל ָזָכר ּוְנֵקָבה ּבְ ׁשֶ

ֵלם א ׁשָ ם  ׁשֵ ֶזהּו  ֱאלִֹהים.  ְיהָֹו''ה  ְוֵהם  ֹוִתיֹּות, 
ִפי  ָחֵמׁש ּכְ ֶרֶמז, ְוהּוא ּבְ ם ַאֵחר הּוא ּבְ ֵמַהּכֹל. ׁשֵ

ּכֹל.  ֵלם ּבַ ָאַמְרנּו. ֲאָבל ֶזהּו ׁשָ  ׁשֶ

  

ִלים  .356 ׁשְ ָמא  ׁשְ ִלים.  ׁשְ ְוָלא  ִלים  ׁשְ ָמא  ׁשְ א,  ְלַתּתָ
ֲחֵמׁש ַאְתָוון ע אתוון, שמא שלים  (ד''א ולא שלים דתש  ּבַ

אתוון) ע''ב) ִאיהּו, בחמש  ַכר  (רכ''ו  ּדְ ָרָזא  ''ד.  ַוְידֹוָ
''ד   ע ַאְתָוון, ִאיּנּון ְידֹוָ ְתׁשַ ִלים ּבִ ָמא ׁשְ ְרִמיזּו. ׁשְ א ּבִ ְונּוְקּבָ
ַאֲחָרא  ָמא  ׁשְ א.  ִמּכֹּלָ ִלים  ׁשְ ָמא  ׁשְ ִאיהּו  א  ּדָ ֱאלִהים. 

ָחֵמׁש  ְרִמיזּו, ְוִאיהּו ּבְ א ִאיהּו    ִאיהּו ּבִ ְדָקָאְמָרן. ֲאָבל ּדָ ּכִ
ִלים א.  (בראשית מ''ה ע''ב) ׁשְ כֹּלָ  ּבְ

לּו, אֹותֹו   .357 רֹות ָהאֹוִתיֹּות ַהּלָ ְתַחּבְ ּמִ יָון ׁשֶ ּכֵ
ַנִים אֹורֹות, ְוָאז ַהּכֹל  ים ּוׁשְ לֹׁשִ ׁשְ ָרִקיַע ֵמִאיר ּבִ
ַמְעָלה   ֶאָחד  סֹוד  ּבְ עֹוֵמד  ַהּכֹל  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ הּוא 
ַמֲחנֹות,   ְוָכל אֹוָתן  בֹות  ֶמְרּכָ ל אֹוָתן  ּכָ ה.  ָוַמּטָ

סֹוד שֶׁ  ם עֹוְמִדים ּבְ ּלָ ָרגֹות  ּכֻ ֵלמּות, ְוָכל ַהּדְ ל ׁשְ
ָראּוי. ל ַאַחת ְוַאַחת ּכָ נֹות ַעל ְמקֹוָמן, ּכָ  ְמֻתּקָ

  

ְרִקיָעא ַאְנִהיר  .357 ַאְתָוון, ַההּוא  ין  ִאּלֵ ָרן  ִמְתַחּבְ ּדְ יָון  ּכֵ
א   ּכֹּלָ ֶחְדָווה,  ּבְ ִאיהּו  א  ּכֹּלָ ֵדין  ּכְ ְנהֹוִרין,  ּוְתֵרין  ִתין  ְתּלָ ּבִ

ָרָזא   ּבְ ְוָכל  ָקִאים  ְרִתיִכין,  ִאיּנּון  ל  ּכָ א.  ְוַתּתָ א  ֵעיּלָ ֲחָדא 
ין   ְרּגִ ִלימּו. ְוָכל ּדַ ׁשְ ָרָזא ּדִ הּו ַקְייִמין ּבְ ּלְ יְרָיין, ּכֻ ִאיּנּון ַמׁשִ

ְדָקא ֵיאֹות.  ל ַחד ְוַחד ּכְ ָנן ַעל ַאְתַרְייהּו, ּכָ  ְמַתּקְ
ְלֶהֶבת   .358 ָרִקיַע ַהזֶּה עֹוֶמֶדת ְלַצד ָצפֹון ׁשַ ּבָ

ְוִהיא  ִמיד,  ּתָ ׁשֹוֶכֶכת  ֵאיָנּה  ׁשֶ ְמִאיָרה  ַאַחת 
ָרה   ֲעׂשָ ְוֵהם  ְלָיִמין,  ֲאֵחרֹות  אֹוִתיֹּות  ּבְ ְרׁשּוָמה 
ן ְרׁשּומֹות   מֹות, ְוֻכּלָ ְבִעים ׁשֵ מֹות, ְועֹולֹות ְלׁשִ ׁשֵ

ֶאָחד.  ן ּכְ ּלָ ָרִקיַע ַהזֶּה, ּוְמִאירֹות ּכֻ  ּבָ

  

ִלְסטַ  .358 ָקִאים  ְרִקיָעא  ַהאי  ְלהֹוָבא ּבְ ׁשַ ַחד  ָצפֹון,  ר 
ַאְתָוון ַאֲחָרִנין,   ּבְ ים  ְוִאיהּו ָרׁשִ ִדיר,  ִכיְך ּתָ ָלא ׁשָ ָנִהיר, ּדְ
הּו   ָמָהן, ְוֻכּלְ ְבִעין ׁשְ ִקין ְלׁשִ ָמָהן, ְוַסּלְ ר ׁשְ ִלָיִמין, ְוִאיּנּון ֶעׂשֶ

ֲחָדא.  הּו ּכַ ּלְ ַהאי ְרִקיָעא, ְוַנֲהִרין ּכֻ יִמין ּבְ  ְרׁשִ

אֹוָתם ֵמָהָרִק  .359 ל  ּכָ נֹוְסִעים  ַהזֶּה  יַע 
ַעד  ה,  ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ַצד  ּלְ ׁשֶ ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ָהְרִקיִעים 
ַצד   ּלְ ׁשֶ ָהֲאֵחִרים  ָהְרִקיִעים  ְלאֹוָתם  יִעים  ּגִ ּמַ ׁשֶ
מֹו  ּכְ ים,  ִעזִּ ְיִריעֹות  ִנְקָרִאים  ה  ְוֵאּלֶ ַאֵחר, 

כָּ  ׁשְ ּנֱֶאַמר ַויַַּעׂש ְיִריעֹת ִעִזים ְלֹאֶהל ַעל ַהּמִ  ן. ׁשֶ

  

א,   .359 ְלַתּתָ ּדִ ְרִקיִעין  ִאיּנּון  ל  ּכָ ַנְטִלין  ְרִקיָעא,  ְמַהאי 
ַאֲחָרִנין   ְרִקיִעין  ְלִאיּנּון  ָמטּו  ּדְ ַעד  ה,  ָ ְקדּוׁשּ ִלְסַטר  ּדְ
ָמה ְדַאּתְ   ים, ּכְ ין ִאְקרּון ְיִריעֹות ִעּזִ ִלְסַטר ַאֲחָרא, ְוִאּלֵ ּדְ

ׁשְ  ים ְלאֶֹהל ַעל ַהּמִ ַעׂש ְיִריעֹות ִעּזִ ן. ָאֵמר ַוּיַ  ּכָ

יֵּׁש ְיִריעֹות ְויֵׁש ְיִריעֹות. ְיִריעֹות   .360 ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ַהַחיֹּות  ְרִקיֵעי  ְקָראֹות  ּנִ ׁשֶ ְיִריעֹות  ֵהן  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ
ֵהם   ים  ִעזִּ ְיִריעֹות  דֹוׁש.  ַהּקָ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ל  ׁשֶ

ָהַאֵחר.  (ְיִריעֹות) ְרִקיִעים ד  ַהּצַ ל  ׁשֶ ֲאֵחִרים 
ס ּבְ ְרִקיִעים  ה  רּוחֹות  ֵאּלֶ ל  ׁשֶ בֹות  ְרּכָ ַהּמֶ ֹוד 

עֹוְמִדים  ׁשֶ חּוץ  ּבַ ׁשֶ ְרִקיִעים  ה  ְוֵאּלֶ ְקדֹוׁשֹות, 
ׁשּוָבה   ּתְ ל  ׁשֶ ְצָדִדים  ְוֵהם  ָהעֹוָלם,  ִדְבֵרי  ּבְ
אֹוָתם  ַעל  ים  ְמַכּסִ ה  ְוֵאּלֶ ַהּגּוף.  ל  ׁשֶ ים  ּוַמֲעׂשִ
ַהּמַֹח.  ַעל  ה  ְקִלּפָ מֹו  ּכְ ְפִנים,  ּלִ ׁשֶ ְרִקיִעים 

  

ן,  .360 ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְיִריעֹות  ְיִריעֹות,  ְוִאית  ְיִריעֹות  ִאית  ּדְ ִגין  ּבְ
ַמׁשְ  ּדְ ֵחיָוון  ְרִקיֵעי  ִאְקרּון  ּדְ ְיִריעֹות  א.  ִאיּנּון  יׁשָ ַקּדִ ָנא  ּכְ

ְרִקיִעין ִאיּנּון  ים.  ִעּזִ יריעות) ְיִריעֹות  ַאֲחָרִנין   (ד''א 
רּוִחין  ּדְ יִכין  ְרּתִ ּדִ ָרָזא  ּבְ ְרִקיִעין  ין  ִאּלֵ ַאֲחָרא.  ִסְטָרא  ּדְ
ָעְלָמא,  ין ּדְ ִמּלִ ַקְייִמין ּבְ ְלַבר, ּדְ ין ְרִקיִעין ּדִ ין. ְוִאּלֵ יׁשִ ַקּדִ

ין ַחְפָיין ַעל  ְוִאיּנּון ִסְטִרין ּדְ  גּוָפא. ְוִאּלֵ ין, ְועֹוָבִדין ּדְ ִתּיּוְבּתִ
ְלגֹו  ּדִ ְרִקיִעין  מֹוָחא.  ַעל  ְקִליָפה  ּכִ ְלגֹו,  ּדִ ְרִקיִעין  ִאיּנּון 
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עֹוֵמד ַעל ָהְרִקיִע  ְפִנים ֵהם אֹותֹו ָקלּוׁש ׁשֶ ּלִ ים ׁשֶ
ם ֶאָחד ֶזה  ֵ ַמִים ַלה'. ַלׁשּ ַהּמַֹח, ְוֵאּלּו ִנְקָרִאים ׁשָ

ה.  ַמּטָ ּלְ  ׁשֶ
ִאְקרּון  ין  ְוִאּלֵ מֹוָחא,  ַעל  יָמא  ַקּיְ ּדְ ְקִליׁשּו,  ַההּוא  ִאיּנּון 

א.  ְלַתּתָ א ּדִ ָמא ֲחָדא ּדָ ַמִים ַלְיָי'. ִלׁשְ  ׁשָ

ְרִקיִעים   .361 ְוֵהם  ְלַמְעָלה,  ֲאֵחִרים  ְרִקיִעים 
סֹוד   ֵהם  ׁשֶ ַהַחיֹּות,  ְרִקיֵעי  ְקָרִאים  ּנִ ׁשֶ ים  ִניִמיִּ ּפְ
דֹולֹות   ַהּגְ ַהַחיֹּות  סֹוד  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ
ל   ׁשֶ ַהּסֹודֹות  ֵהם  ה  ְוֵאּלֶ ָהֶעְליֹונֹות, 

ֶעְליֹוִנים) ָהאֹוִתיֹּות סֹודֹות ָהֶעְליֹונֹות   (סֹודֹות  ּבְ
אֹוִתיֹּות   ִים  ּתַ ּוׁשְ ִרים  ֶעׂשְ ל  ׁשֶ ָלל  ּכְ ַהּתֹוָרה, 
ָהָרִקיַע   ִמּתֹוְך  יֹּוְצאֹות  ׁשֶ ְרׁשּומֹות  ֲחקּוקֹות 
ַהַחיֹּות  י  ּבֵ ּגַ ַעל  ָרִקיַע  הּוא  ׁשֶ ִמיִני,  ְ ַהׁשּ ָהֶעְליֹון 
ָטִמיר  ֶזהּו  ַמְרֶאה.  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ְוֶזהּו  ָהֶעְליֹונֹות, 

ֶון.ְוָגנּוז, ְוֵאי  ן ּבֹו ּגָ

  

ִניָמִאין,   .361 ּפְ ְרִקיִעין  ְוִאיּנּון  א,  ְלֵעיּלָ ַאֲחָרִנין  ְרִקיִעין 
א,   יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ ּדִ ָרָזא  ִאיּנּון  ּדְ ַהַחּיֹות,  ְרִקיֵעי  ִאְקרּון  ּדְ
ָרִזין   ִאיּנּון  ין  ְוִאּלֵ ִאין,  ִעּלָ ַרְבְרָבן  ֵחיָוון  ּדְ ָרָזא  ּבְ

ַאְתָוון עלאין  ּדְ רזין  אֹוַרְייָתא,  )(ס''א  ּדְ ָרֵזי  ּבְ ִאין,  ִעּלָ
ַנְפֵקי ִמּגֹו  יִמין, ּדְ ָקן ְרׁשִ ִרין ּוְתֵרין ַאְתָוון, ְמַחּקְ ֶעׂשְ ָלָלא ּדְ ּכְ
ֵחיָוון  י  ּבֵ ּגַ ַעל  ּדְ ָרִקיַע  ִאיהּו  ּדְ ִמיָנָאה.  ּתְ ָאה  ִעּלָ ְרִקיָעא 

ֵלית ֵליּה ֵחיזּו. ַהאי ִאיהּו ָטִמי ִאין, ְוַהאי ִאיהּו ּדְ ר ְוָגִניז, ִעּלָ
ון. יּה ּגֹוָ  ֵלית ּבֵ

ֶון,  .362 ּגָ ּבֹו  ֵאין  ּנּו.  ִמּמֶ יֹוְצִאים  ָוִנים  ַהּגְ ל  ּכָ
ל  ּמֹוִציא ֶאת ּכָ ה. ֶזהּו ׁשֶ ּלָ ְולֹא ִנְרָאה ְולֹא ִהְתּגַ
ְך ְולֹא   ָהאֹורֹות. ּבֹו לֹא ִנְרֶאה לֹא אֹור ְולֹא חֹׁשֶ

יִק  ּדִ ַהּצַ מֹות  ְלִנׁשְ ָרט  ּפְ ָלל,  ּכְ רֹואֹות ָגֶון  ׁשֶ ים 
אֹור  ַהּכֶֹתל,  ֵמַאַחר  ּכְ ְחּתֹון  ַהּתַ ָהָרִקיַע  ִמּתֹוְך 
ְואֹותֹו  ַהזֶּה,  ָהֶעְליֹון  ָהָרִקיַע  ּוֵמִאיר  ּמֹוִציא  ׁשֶ
יר אֹותֹו ְוֵאין ִמי  ּכִ ּמַ ּלֹא פֹוֵסק, ֵאין ִמי ׁשֶ אֹור ׁשֶ

עֹוֵמד ּבֹו.   ׁשֶ

  

ון, ָלא ִאְתָחֵזי, ְוָלא   .362 יּה ֵלית ּגֹוָ יּה ַנְפֵקי. ּבֵ ְווִנין ִמּנֵ ל ּגַ ּכָ
יּה ָלא ִאְתָחֵזי,  ל ְנהֹוִרין. ּבֵ יק ּכָ ַאּפִ ִאְתַגְלָייא, ַהאי ִאיהּו ּדְ
ָמִתין   ִנׁשְ ר  ּבַ ַלל,  ּכְ ון  ּגֹוָ ְוָלא  ָחׁשּוְך,  ְוָלא  ְנִהירּו,  ָלא 

ָחָמאן ִמּגֹו ְר  יא, ּדְ יַקּיָ ַצּדִ ַתר ּכֹוָתָלא, ּדְ ִמּבָ ָאה, ּכְ ּתָ ִקיָעא ּתַ
ְנִהירּו  ְוַההּוא  ָאה,  ִעּלָ ְרִקיָעא  ְוָנִהיר ַהאי  יק  ַאּפִ ּדְ ְנִהירּו 
יּה. ָקִאים ּבֵ ֵיַדע ֵליּה, ֵלית ַמאן ּדְ ַסק, ֵלית ַמאן ּדְ ָלא ּפָ  ּדְ

ל אֹוָתם ָהְרִקיִעים ִנְכְללּו  .363 ַחת ָלֶזה, ּכָ ִמּתַ
ִנְק  ַהזֶּה  ם  ֵ ְוֵאּלוּ ַבׁשּ ַמִים,  ׁשָ (ַהֵּׁשם   ָרא 

ם  ַהָּקדֹוׁש) ֵ ַהׁשּ ׁשֶ אֹוָתם  ַמִים  ָ ַהׁשּ ִנְקָרִאים 
דֹוׁש   ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ ׁשֶ אֹוָתם  ָבֶהם,  ִנְקָרא  ָהֶעְליֹון 

תּוב, ּכָ ֶזה  ְוַעל  ֶהם.  ּבָ ר  (תהלים   ִהְתַעּטֵ
ִניַזת ָהָרִקיַע   קטו) ַמִים ַלה', ְלאֹוָתּה ּגְ ַמִים ׁשָ ָ ַהׁשּ

עֹוֵמד ֲעֵליֶהם. ָהֶעְליוֹ   ן ׁשֶ

  

א   .363 ָמא ּדָ ׁשְ ִלילּו ּבִ ל ִאיּנּון ְרִקיִעין ִאְתּכְ א, ּכָ חֹות ּדָ ִמּתְ
ין ְוִאּלֵ ַמִים  ׁשָ קדישא) ִאְקֵרי  שמא  קט''ו   (ד''א  (תקון 

הֹון,  ע''ב) ּבְ ִאְקֵרי  ָאה  ִעּלָ ָמא  ׁשְ ּדִ ִאיּנּון  ַמִים  ָ ַהׁשּ ִאְקרּון 
א   ּדָ ְוַעל  הֹון.  ּבְ ר  ִאְתֲעּטָ א  יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ ּדִ ִאיּנּון 

ִתיב, קטו) ּכְ ִניזּו  (תהלים  ּגְ ְלַההּוא  ַלְיָי',  ַמִים  ׁשָ ַמִים  ָ ַהׁשּ
ָקִאים ָאה, ּדְ ְרִקיָעא ִעּלָ  ָעַלְייהּו.  (דף רי''ג ע''ב) ּדִ

דֹוׁש, .364 ַהּקָ ם  ֵ ַלׁשּ ֶרֶמז  אן  ּכָ ֶׁשל   ַעד  (סֹוד 
רּוְך הּוא ִנְקָרא   ַהָּׁשַמִים ַהְּקדֹוִׁשים) דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ

ל   ּכֵ ַהׂשְ ּבְ ָחָכם  ֵאין  ָוָהְלָאה  אן  ִמּכָ מֹות.  ְבׁשֵ
ָרט ְלאֹור ֶאָחד  ָלל, ּפְ ֵבק ּכְ יָּכֹול ָלַדַעת ּוְלִהּדָ ׁשֶ

ִלי ִקיּּום ֵרי   ּום ַהֹּכל)(ִקּי ָקָטן ּבְ ב ּבֹו. ַאׁשְ ֵ ְלִהְתַיׁשּ
ל   ּכֵ ְלִהְסּתַ ְויֹוֵדַע  ְויֹוֵצא,  ְכָנס  ּנִ ׁשֶ ִמי  ל  ׁשֶ ֶחְלקֹו 

סֹודֹות ֲאדֹונֹו ְוִלְדּבֹק ּבֹו.   ּבְ

  

א, .364 יׁשָ ַקּדִ ָמא  ִלׁשְ ֶרֶמז  ָהָכא  דשמים   ַעד  רזא  (נ''א 

ָמָהן.  קדישין) ׁשְ ּבִ ִאְקֵרי  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ אן   ּדְ ִמּכָ
ע  ְלִמְנּדַ ָיִכיל  ּדְ ָסְכְלָתנּו,  ּבְ ים  ַחּכִ ֵלית  ּוְלָהְלָאה, 

ָלא ִקיּוָמא, ר ְנִהירּו ַחד ְזֵעיר ּבְ ָלל. ּבַ ָקא ּכְ ּבְ (נ''א   ּוְלִאְתּדַ

ָעאל  קיומא דכלא) ָאה חּוָלֵקיּה ַמאן ּדְ יּה. ַזּכָ ָבא ּבֵ ְ ְלִאְתַייׁשּ
ָרזִ  ּבְ ָלא  ּכְ ְלִאְסּתַ ְוָיַדע  ָקא  ְוָנַפק,  ּבְ ּוְלִאְתּדַ ָמאִריּה,  ּדְ ין 

יּה.  ּבֵ
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ִלְדּבֹק   .365 ָאָדם  ָיכֹול  לּו  ַהּלָ ּסֹודֹות  ּבַ
סֹוד   ּבְ ַהָחְכָמה  ֵלמּות  ׁשְ ֶאת  ָלַדַעת  ֲאדֹונֹו,  ּבַ
ָרצֹון  ּבְ ה,  ְתִפּלָ ּבִ ַלֲאדֹונֹו  עֹוֵבד  ׁשֶ ּכְ ֶעְליֹון 

ַגֶחלֶ  ּבְ ֵאׁש  ּכְ ְרצֹונֹו  יק  ַמְדּבִ ב,  ַהּלֵ ַנת  ת ּוְבַכּוָ
ה   ָ ֻדׁשּ ל ַצד ַהּקְ ְחּתֹוִנים ׁשֶ ְלַיֵחד אֹוָתם ְרִקיִעים ּתַ
ָוָהְלָאה  ם  ָ ּוִמׁשּ ְחּתֹון.  ּתַ ֶאָחד  ם  ֵ ׁשּ ּבְ ָרם  ְלַעּטְ
ִלְהיֹות   ים  ִניִמיִּ ּפְ ֶעְליֹוִנים  ְרִקיִעים  ְלַיֵחד אֹוָתם 
עֹוֵמד ֲעֵליֶהם.  אֹותֹו ָרִקיַע ֶעְליֹון ׁשֶ ם ֶאָחד ּבְ ּלָ  ּכֻ

  

ָרזִ  .365 ָמאֵריּה,  ּבְ ּבְ ָקא  ּבְ ְלִאְתּדַ ָנׁש  ר  ּבַ ָיִכיל  ין  ִאּלֵ ין 
ַלח ְלָמאֵריּה  ד ּפָ ָאה, ּכַ ָרָזא ִעּלָ ָחְכָמה ּבְ ִלימּו ּדְ ע ׁשְ ְלִמְנּדַ
נּוָרא  ק ְרעּוֵתיּה ּכְ א, ַאְדּבַ ִכּוּון ִלּבָ ְרעּוָתא, ּבְ ְצלֹוָתא, ּבִ ּבִ

ּתָ  ּתַ ְרִקיִעין  ִאיּנּון  ְלַייֵחָדא  א,  ַגַחְלּתָ ִסְטָרא ּבְ ּדְ ִאין 
ן  ּמָ ּוִמּתַ ָאה.  ּתָ ּתַ ֲחָדא  ָמא  ׁשְ ּבִ לֹון  ְלַאְעְטָרא  ה,  ָ ְקדּוׁשּ ּדִ
ְלֶמהֵוי  ִניָמִאין,  ּפְ ִאין  ִעּלָ ְרִקיִעין  ִאיּנּון  ְלַייֲחָדא  ּוְלָהְלָאה 

ָאה ַההּוא ְרִקיָעא ִעּלָ הּו ַחד, ּבְ ּלְ יָמא   (רל''ט ע''א) ּכֻ ַקּיְ ּדְ
 ָעַלְייהּו.

ִלּבֹו  ּוְבע .366 ְמַרֲחׁשֹות,  ְפתֹוָתיו  ְוׂשִ יו  ּפִ ׁשֶ ֹוד 
ְלַיֵחד  ְלַמְעָלה,  ְלַמְעָלה  ה  ִיְתַעּלֶ ּוְרצֹונֹו  ן,  ְיַכּוֵ
ל   ּכָ קּוִעים  ּתְ ם  ָ ׁשּ ׁשֶ ַהּסֹודֹות,  סֹוד  ּבְ ַהּכֹל  ֶאת 
ֵאין סֹוף,  עֹוֵמד ּבְ סֹוד ׁשֶ בֹות ּבְ ֲחׁשָ ָהְרצֹונֹות ְוַהּמַ

פִ  ָכל ּתְ ֶזה ּבְ ן ּבָ ָכל יֹום ָויֹום,  ּוְלַכּוֵ ה, ּבְ ה ּוְתִפּלָ ּלָ
ָהֶעְליֹוִנים   ַהיִָּמים  סֹוד  ּבְ ָיָמיו  ל  ּכָ ֶאת  ר  ְלַעּטֵ

ֲעבֹוָדתֹו.   ּבַ

  

ון,  .366 ְיַכּוֵ יּה  ִלּבֵ ן,  ְמַרְחׁשָ ְפָווֵתיּה  ְוׂשִ פּוֵמיּה  ּדְ ּוְבעֹוד 
ָרָזא   ּבְ א  ּכֹּלָ ְלַייֲחָדא  א,  ְלֵעיּלָ א  ְלֵעיּלָ ַלק  ִיְסּתָ ּוְרעּוֵתיּה 
ָרָזא   ּבְ ִבין  ּוַמֲחׁשָ ְרעּוִתין  ָכל  ּדְ ִקיעּו  ּתְ ן  ַתּמָ ּדְ ָרִזין,  ּדְ

וָנא בְּ  ֵאין סֹוף, ּוְלַכּוְ יָמא ּבְ ַקּיְ ָכל ְצלֹוָתא ּוְצלֹוָתא, ּדְ ַהאי ּבְ
ִאין   יֹוִמין ִעּלָ ָרָזא ּדְ ל יֹומֹוי, ּבְ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ְלַאְעְטָרא ּכָ ּבְ

פּוְלָחִניּה.  ּבְ
ִנְפָטר   .367 ֲהֵרי  ׁשֶ ְרצֹונֹו,  ים  ָיׂשִ ְיָלה  ּלַ ּבַ

ה  ְוַיֲחִזיֶרּנָ ּנּו,  ִמּמֶ יֹוֵצאת  ָמתֹו  ְוִנׁשְ ֵמָהעֹוָלם, 
ַהּכֹ ְוַלְיָלהְלִרּבֹון  ַלְיָלה  ל  ּכָ ׁשֶ ּום  (אֹוָתּה   ל. ִמׁשּ

ִנְׁשמֹות   אֹוָתן  ְּבתֹוָכּה  ִלְכ�ל  עֹוֶמֶדת  ְנֻקָּדה 
 . ַהַּצִּדיִקים)

  

א,   .367 ַטר ֵמָעְלָמא ּדָ ָהא ִאְתּפְ י ְרעּוֵתיּה, ּדְ ּוֵ ֵליְלָיא ְיׁשַ ּבְ
כֹ  ּדְ ְלָמאֵרי  ָלּה  ר  ְוִיֲהּדָ יּה,  ִמּנֵ ַנְפַקת  ָמֵתיּה  ִגין  ְוִנׁשְ ּבְ א,  ּלָ

ָכל ֵליְלָיא ְוֵליְלָיא, (ס''א ההיא נקודה קיימא, לאכללא   ּדְ
 . בגווה אינון נשמתין דצדיקייא)

סֹוד ַהּסֹודֹות ָלַדַעת ְלאֹוָתם ַחְכֵמי ֵלב.  .368
ה הּוא   ֻקּדָ סֹוד אֹוָתּה ַהּנְ ְחּתֹון, ּבְ ָהָרִקיַע ַהזֶּה ַהּתַ
לּול   ָאַמְרנּו. אֹותֹו ָהָרִקיַע הּוא ּכָ מֹו ׁשֶ עֹוֵמד, ּכְ
ַהזֶּה   ּנֵר  ּכַ ה  ְלַמּטָ ִויסֹודֹו  ה,  ּטָ ּוִמּמַ ְעָלה  ִמּמַ

ְלהֵ  חֹר,  ׁשָ אֹור  ֲעֶלה  ּמַ ָבן,  ׁשֶ ַהּלָ אֹור  ּבָ ָאֵחז 
ִתיָלה   ּפְ אֹוָתּה  ּבְ ה  ְלַמּטָ הּוא  ּה  ּלָ ׁשֶ ְוַהְיסֹוד 

ה   ְנֻקּדָ אֹוָתּה  ה  ְלַמּטָ ְך  ּכָ ַאף  ֶמן.  ׁשֶ יֹּום    -ּבְ ּבַ
ה   ּטָ ִמּמַ ִנְכֶלֶלת  ְיָלה  ּוַבּלַ ִמְלַמְעָלה,  ִנְכֶלֶלת 

יִקים.  ּדִ מֹות ַהּצַ אֹוָתן ִנׁשְ  ּבְ

  

ָרִזין ְלִמנְ  .368 א ָרָזא ּדְ א. ְרִקיָעא ּדָ יֵמי ִלּבָ ע ְלִאיּנּון ַחּכִ ּדַ
ַאָמָרן.   ּדְ ָמה  ּכְ יָמא,  ַקּיְ ְנקּוָדה  ַהִהיא  ּדְ ָרָזא  ּבְ ָאה,  ּתָ ּתַ

א ֵמֵעיּלָ ִליל  ּכָ ִאיהּו  ְרִקיָעא  קנ''ג   ַההּוא  (ויצא 
ָרָגא  ע''ב) ׁשְ ַהאי  ּכְ א  ְלַתּתָ יֵליּה  ּדִ ִויסֹוָדא  א,  ּתָ ּוִמּתַ

ְנהֹוָרא ָקא  ַסּלְ נ''א   אּוָכָמא,  ּדְ (בראשית 
ִאיהּו  ע''א) יָלּה  ּדִ ִויסֹוָדא  וָרא,  ִחּוָ ְנהֹוָרא  ּבִ ְלִאְתַאֲחָדא 

א, ַהִהיא  ָחא. אּוף ָהִכי ְלַתּתָ ִמׁשְ ִתיָלה ּבְ ַהִהיא ּפְ א, ּבְ ְלַתּתָ
ּוְבֵליְלָיא  א,  ֵעיּלָ ִמּלְ ִליַלת  ִאְתּכְ יָמָמא  ּבִ ְנקּוָדה. 

ִאי א, ּבְ ּתָ ִליַלת ִמּתַ יא. ִאְתּכְ יַקּיָ ַצּדִ ָמִתין ּדְ  ּנּון ִנׁשְ
ר  .369 ָלִעּקָ חֹוְזִרים  ם  ּלָ ּכֻ ָהעֹוָלם,  ְבֵרי  ּדִ ְוָכל 

ֵלילֹות   ה  ְוַכּמָ ָיְצאּו.  ּנּו  ּמֶ ּמִ ׁשֶ ֶֹרׁש  ְוַהׁשּ ְוַהְיסֹוד 
לֹו,   ָראּוי  ֶ ׁשּ ְוֶאָחד ַמה  ֶאָחד  ל  ּכָ ִלּטֹל  ֲעִתיִדים 

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  טז) ּכְ ֵלילֹות   (תהלים  רּוִני ַאף  ִיּסְ
ֶאל   ָבה  ְוׁשָ ּוְמׁשֹוֶטֶטת  הֹוֶלֶכת  ֶפׁש  ַהּנֶ ִכְליֹוָתי. 

  

הּו, ְלִעָקָרא ִויסֹוָדא   .369 ּלְ ָעְלָמא, ָאַהְדרּו ּכֻ ין ּדְ ְוָכל ִמּלִ
ל   ּכָ ְלַנְטָלא  ְזִמיִנין  ֵליָלָוון  ה  ְוַכּמָ יּה.  ִמּנֵ ַנְפקּו  ּדְ א,  ָרׁשָ ְוׁשָ

ָאֵמר ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ֵליּה.  ִאְתָחֵזי  ּדְ ַמה  ְוַחד  (תהלים   ַחד 
ִכְליוֹ  טז) רּוִני  ִיּסְ ֵלילֹות  ָטאת,  ַאף  ְוׁשָ ַאְזַלת  א  ַנְפׁשָ ָתי. 
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ֶאֶבן,   ֵקט ּכְ ָראּוי ָלּה. ַהּגּוף עֹוֵמד ׁשָ ר ׁשֶ אֹותֹו ִעּקָ
ָעָליו,   רֹות  ִלׁשְ לֹו  ָראּוי  ׁשֶ ָמקֹום  ְלאֹותֹו  ְוחֹוֵזר 
ד  ַלּצַ ֶפׁש  ְוַהּנֶ ּלֹו,  ׁשֶ ד  ַלּצַ ַהּגּוף  ב  ׁשָ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ

ּה. שֶׁ   ּלָ

ִכיְך   ׁשָ ָקִאים  ּגּוָפא  ָלּה.  ִאְתָחֵזי  ּדְ ִעָקָרא  ְלַההּוא  ְוָתַבת 
ֵרי  ְלִמׁשְ ֵליּה,  ִאְתָחֵזי  ּדְ ֲאָתר  ְלַההּוא  ְוַאְהָדר  ַאְבָנא,  ּכְ

א ְלִסְטָרּה. ב ּגּוָפא ְלִסְטֵריּה, ְוַנְפׁשָ ְך ּתָ  ֲעלֹוי, ּוְבִגין ּכַ

ַהגּ  .370 ְוָלֵכן ַעל  ָהַאֵחר,  ד  ַהּצַ ׁשֹוֶרה סֹוד  ּוף 
מֹו  ּכְ אֹוָתם.  ִלְרחֹץ  ְוָצִריְך  ָיָדיו,  ִנְטָמִאים 
ִלְמקֹומֹו,   ב  ׁשָ ַהּכֹל  ְיָלה  ּלַ ּבַ ֲהֵרי  ׁשֶ ַאְרנּו,  ּבֵ ׁשֶ
ִלְמקֹוָמן,  ְוחֹוְזרֹות  עֹולֹות  יִקים  ּדִ ַהּצַ מֹות  ְוִנׁשְ

ֶרת ֶרת (ָּבֶהם) ּוִמְתַעּטֶ ְתַעּטֶ ּמִ ֶ ׁשּ ְוִנְכֶלֶלת ַמה   ,
רּוְך   ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ בֹוד  ּכְ ְוָאז עֹוֶלה  ָדִדים,  ַהּצְ ל  ִמּכָ

ר ֵמַהּכֹל.   הּוא ּוִמְתַעּטֵ

  

ְך  .370 ּכַ ּוְבִגין  ַאֲחָרא,  ִסְטָרא  ּדְ ָרָזא  ֲעלֹוי  ֵרי  ׁשָ ּגּוָפא 
אֹוִקיְמָנא,  ּדְ ָמה  ּכְ לֹון.  ְלַאְסָחָאה  ּוָבֵעי  ְידֹוי,  ֲאבּו  ִאְסּתָ
יא   יַקּיָ ַצּדִ ָמֵתהֹון ּדְ ב ְלַאְתֵריּה, ְוִנׁשְ א ּתָ ֵליְלָיא ּכֹּלָ ָהא ּבְ ּדְ

ְואִ  ְלַאְתַרְייהּו,  ָרן  ְוִאְתַהּדְ ִקין  ַרתַסּלְ ַמה   (בהו) ְתַעּטְ
ָקא ְיָקָרא  ֵדין ַסּלְ ִליַלת ִמָכל ִסְטִרין, ּכְ ַרת, ְוִאְתּכְ ִאְתַעּטְ ּדְ

א. ר ִמּכֹּלָ ִריְך הּוא ְוִאְתַעּטָ א ּבְ קּוְדׁשָ  ּדְ
ַעל   .371 ְפְקדּו  ּנִ ׁשֶ ים  ַהְמֻמּנִ ׁשֹוְלִטים  ְיָלה  ּלַ ּבַ

ְלַמְעלָ  ְלַהֲעלֹוָתן  יִקים  ּדִ ַהּצַ מֹות  ִנׁשְ ה  אֹוָתן 
ְמֻמּנֶה  ַלֲאדֹוָנם. אֹותֹו  ְמַנֵחם  ן  ָקְרּבַ ּוְלַהְקִריָבן 
סֹוִריּ''א  מֹו  ׁשְ ַמֲחנֹות,  אֹוָתם  ל  ּכָ ַעל  ְפָקד  ּנִ ׁשֶ
ָמה ְלָכל אֹוָתם   ׁשָ עֹוָלה ַהּנְ יָון ׁשֶ דֹול. ּכֵ ּגָ ְמֻמּנֶה 
ּה,  ְרִקיִעים, ָאז ַמְקִריִבים אֹוָתּה ֵאָליו ּוֵמִריַח ּבָ

ּנֱֶאמַ  ׁשֶ מֹו  יא) ר ּכְ ה'.   (ישעיה  ִיְרַאת  ּבְ ַוֲהִריחֹו 
עֹוָלם,  ּבָ ַלֲעׂשֹות  יַח  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך  ָעִתיד  ׁשֶ מֹו  ּכְ
דֹון ַעל ָידֹו ְלִהְתָקֵרב   ִפּקָ ם ּבְ ּלָ ְוַעל ָידֹו עֹוְבִרים ּכֻ

 ָהְלָאה. 

  

ָמִתין   .371 ָקדּו ַעל ִאיּנּון ִנׁשְ ִאְתּפְ ְלָטָאן ְמָמָנן ּדְ ֵליְלָיא ׁשַ ּבְ
ַצּדִ  ן ּדְ ָקְרּבָ לֹון  ּוְלָקְרָבא  א,  ְלֵעיּלָ לֹון  ָקא  ְלַסּלְ יא,  יַקּיָ

ל  ּכָ ַעל  ַקד  ִאְתּפְ ּדְ ְמָמָנא  ַההּוא  ָמאֵריהֹון.  י  ְלַגּבֵ ַנְייָחא, 
יְרָיין, ֵמיּה ַרב  (רנ''ג ע''א קנ''ד ע''א) ִאיּנּון ַמׁשִ סֹוִרָי''א ׁשְ

ִאינּ  ָכל  ּבְ ָקא  ַסּלְ ְמָתא  ִנׁשְ ּדְ יָון  ּכֵ ֵדין  ְמָמָנא.  ּכְ ְרִקיִעין,  ּון 
ַאּתְ ָאַמר, ָמה ּדְ ּה ּכְ יּה, ְוָאַרח ּבָ (ישעיה   ְמָקְרִבין ָלּה ְלַגּבֵ

יָחא   יא) ְמׁשִ א  ַמְלּכָ ין  ַזּמִ ּדְ ָמה  ּכְ ְיָי'.  ִיְרַאת  ּבְ ַוֲהִריחֹו 
ִפְקדֹוָנא ַעל  הּו ּבְ ּלְ רּו ּכֻ ָעְלָמא, ְוַעל ְיֵדיּה ַאְעּבָ ד ּבְ ְלֶמְעּבַ

 ָקְרָבא ְלָהְלָאה.ְיֵדיּה, ְלִאְת 
ְלאֹותֹו  .372 ְקָרבֹות  ּנִ ׁשֶ ּכְ מֹות,  ׁשָ ַהּנְ ְוָכל 

ל   ּכָ סֹוד,  ֶזהּו  ם,  ׁשָ ְוִנְראֹות  ְקָרבֹות  ּנִ ׁשֶ ָמקֹום 
ְולֹוַקַחת   ה,  ְנֻקּדָ אֹוָתּה  ּבְ ִנְכָללֹות  מֹות  ׁשָ ַהּנְ
ִליַעת  ּבְ ּבֹוֵלַע  ׁשֶ ִמי  מֹו  ּכְ ַאַחת,  ַעם  ּפַ אֹוָתם 

ָבר, ּוִמְתַעבֶּ  ֶרת. ַהּסֹוד ּדָ ְתַעּבֶ ּמִ ה ׁשֶ ָ מֹו ִאׁשּ ֶרת ּכְ
ֶרת  ִמְתַעּבֶ זֹו  ה  ֻקּדָ ּנְ ׁשֶ ּכְ ִמּדֹות.  ְלַבֲעֵלי  ַהזֶּה 
ֲהָנָאה   ֵמאֹוָתּה  ֶנֱהֵנית  ֶרת,  ְתַעּבֶ ּמִ ׁשֶ ה  ָ ִאׁשּ ּכְ
אֹוָתם  ּבְ ַהזֶּה  ֵמָהעֹוָלם  ָמה  ְנׁשָ ְכִליָלה  ּמַ ׁשֶ

ּדְ  ּתַ ִהׁשְ ים ּוְבאֹוָתּה ּתֹוָרה ׁשֶ יֹּום, ַמֲעׂשִ ּה ּבַ ָלה ּבָ
ל ָהעֹוָלם ַהזֶּה, ּובֹו ֶנֱהֵנית   ְונֹוֶטֶלת אֹותֹו ָרצֹון ׁשֶ

ָדִדים. ל ַהּצְ ְמָחה, ְוִנְכֶלֶלת ִמּכָ ׂשִ  ּבְ

  

ֲאָתר  .372 ְלַההּוא  ִאְתְקִריבּו  ד  ּכַ ָמִתין  ִנׁשְ הּו  ְוֻכּלְ
ה ּלְ א ִאיהּו ָרָזא, ּכֻ ן, ּדָ ּמָ ִאְתְקִריבּו, ְוִאְתָחזּון ּתַ ָמִתין  ּדְ ּו ִנׁשְ

ַמאן  ַהִהיא ְנקּוָדה, ְוַנְטָלא לֹון ִזְמָנא ֲחָדא, ּכְ ִלילּו ּבְ ִאְתּכְ
ָרא.  ִמְתַעּבְ ּדְ ָתא  ִאּתְ ּכְ ָרא  ְוִאְתַעּבְ ה,  ִמּלָ ּדְ ִליעּו  ּבְ ָבַלע  ּדְ
ַרת,  ִאְתַעּבְ ְנקּוָדה  ַהאי  ד  ּכַ ְמִדין.  ְלָמאֵרי  א  ּדָ ָרָזא 

ִאְתהֲ  ָרא,  ִמְתַעּבְ ּדְ ָתא  ִאּתְ ֲהָנאּוָתא, ּכְ ֵמַהִהיא  ֵני 
עֹוָבִדין,  ִאיּנּון  ּבְ ָעְלָמא,  ְמַהאי  ְמָתא  ִנׁשְ ִליַלת  ִאְתּכְ ּדְ
ְוַנְטָלא   יָמָמא.  ּבִ ּה  ּבָ ַלת  ּדָ ּתַ ִאׁשְ ּדְ אֹוַרְייָתא  ּוְבַהִהיא 
ֶחְדָוה,   ּבְ ִאְתֲהֵני  ּוֵביּה  ָעְלָמא,  ַהאי  ּדְ ְרעּו  ַההּוא 

ל ִסְטִרין. ִליַלת ִמּכָ  ְוִאְתּכְ
ַהחּוָצה  .373 אֹוָתם  מֹוִציָאה  ִהיא  ְך  ּכָ ַאַחר 

ה   ָמה ִהיא ֲחָדׁשָ ׁשָ ִמּקֶֹדם, ְוַהּנְ ּומֹוִליָדה אֹוָתם ּכְ
ֶזה   ְוסֹוד  ִמּקֶֹדם,  ּכְ ֵעת  ג) -ּכָ ים  (איכה  ֲחָדׁשִ

ָמה  ֵאר.  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ אי,  ַוּדַ ים  ֲחָדׁשִ ָקִרים.  ַלּבְ

  
ִמין,  .373 ַקּדְ ִמּלְ יַקת לֹון ְלַבר, ְואֹוִליַדת לֹון ּכְ ְלָבַתר ַאּפִ

ְוָרָזא  ַקְדִמין,  ִמּלְ ּכְ א  ּתָ ַהׁשְ א  ַחְדּתָ ִאיִהי  ְמָתא  ְוִנׁשְ
א ג) ּדָ ָמה   (איכה  ּכְ אי  ַוּדַ ים  ֲחָדׁשִ ָקִרים.  ַלּבְ ים  ֲחָדׁשִ
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סֹוד   ּום  ִמׁשּ ים?  ֲחָדׁשִ ֵהם  ַעם  ה  ַהּטַ ַרּבָ תּוב  ַהּכָ
ְלַהְכִליָלם   יְָּכָלה  ׁשֶ אי,  ַוּדַ ה  ַרּבָ ֱאמּוָנֶתָך. 
ְוֵהם   אֹוָתם  ּומֹוִציָאה  ְלתֹוָכּה,  ּוְלַהְכִניָסם 
יֹּום.  ים, ְוָלֵכן לֹוַקַחת ֲאֵחִרים ִמְלַמְעָלה ּבַ ֲחָדׁשִ

א.  עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ יִקים ּבָ ּדִ ֵרי ַהּצַ  ַאׁשְ

ַמר. ַמה ַטַעם ִאּתְ גִ  (דף רי''ד ע''א) ּדְ ּבְ ים.  ֲחָדׁשִ ין ִאיּנּון 
אי, ה ַוּדַ ה ֱאמּוָנֶתָך. ַרּבָ יב, ַרּבָ ְכּתִ (בראשית י''ט   ָרָזא ּדִ

יַקת   ע''ב) וּה, ְוַאּפִ ַיְכָלא ְלַאְכְלָלא לֹון, ּוְלַאֲעָלא לֹון ְלַגּוָ ּדְ
א  ֵעיּלָ ִמּלְ ַאֲחָרִנין  ַנְקָטא  א  ּדָ ְוַעל  ין.  ַחְדּתִ ְוִאיּנּון  לֹון 

יַקיָּ  ַצּדִ ִאיּנּון  ִאין  ַזּכָ יָמָמא.  ּוְבָעְלָמא ּבִ ין,  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ יא 
ָאֵתי.   ּדְ

א,  .374 ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר  ַהיֹּום.  ֵהִאיר  ְך  ּכָ ין  ּבֵ
ְוָהְלכּו   ָקמּו  ָהעֹוָלם.  ְלִרּבֹון  ְונֹוֶדה  ְוֵנֵלְך  ָנקּום 
ַהֲחֵבִרים.   ֵאָליו  ָחְזרּו  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְללּו,  ְוִהְתּפַ

ִהְתִחיל   ַבח.   -ָאְמרּו לֹו, ִמי ׁשֶ ֶ ַסיֵּם ֶאת ַהׁשּ יְּ ׁשֶ
ֶרְך   ּדֶ ֵרי ֶחְלֵקנּו ּבַ ר  ַאׁשְ ל ֶזה ָזִכינּו ְלַעּטֵ ּכָ ַהזֹּו, ׁשֶ

סֹודֹות ַהָחְכָמה.  רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ  ֶאת ַהּקָ

  

ּוְנַהְך,   .374 ְנקּום  א,  ַאּבָ י  ִרּבִ ָאַמר  ְיָמָמא,  ָנָהר  ָהִכי  ַאּדְ
ָאַהְדרּו  ּוְלָבַתר  ְוַצלּו,  ְוָאְזלּו,  ָעְלָמא. ָקמּו  ְלִרּבֹון  ְונֹוֶדה 

יהּ  יא ְלַגּבֵ ָבָחא.  ַחְבַרּיָ ים ׁשְ ֵרי, ְלַסּיֵ ׁשָ , ֲאַמרּו ֵליּה, ַמאן ּדְ
ָכל ַהאי ָזִכיָנא ְלַאְעְטָרא   א, ּדְ אֹוְרָחא ּדָ ָאה חּוָלָקָנא ּבְ ַזּכָ

ָחְכְמָתא. ָרִזין ּדְ ִריְך הּוא, ּבְ א ּבְ  ֵליּה ְלקּוְדׁשָ
ַצְלֵאל   .375 ּבְ ַויַַּעׂש  ְוָאַמר,  א  ַאּבָ י  ַרּבִ ַתח  ּפָ

ֲעֵצי ָהָארֹון  ב    ֶאת  ּגַ ַעל  ַאף  אן,  ּכָ ְוגֹו'.  ים  ּטִ ׁשִ
ַהֲחֵבִרים  ְרׁשּוָה  ּפֵ ֲהֵרי  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ סֹודֹות  ל  ּכָ ׁשֶ
ֲהֵרי סֹוד  ל, ׁשֶ ּכֵ אן יֵׁש ְלִהְסּתַ דֹוׁש, ּכָ ֶחֶדר ַהּקָ ּבַ
ה סֹודֹות ִלְלֹמד ָחְכָמה. ָארֹון  ַכּמָ ר ּבְ ֶזה ִמְתַעּטֵ

ְכָת  ּבִ ב, ְוִנְגְנָזה ּבֹו ֶזה הּוא סֹוד ְלַהְכִניס ּתֹוָרה ׁשֶ
לּוחֹות ה  ָ ׁשּ ׁשִ ְוֵהם   ּבְ לּוחֹות,  ִׁשָּׁשה  בֹו  (ְוִנְגְנזּו 

ְמסֹוָבִבים) ָארֹון.   ִׁשָּׁשה  ִנְקָרא  ְוֶזה  ְמסֹוָבִבים, 
ֶאָחד, ָאז הּוא  ה ִלְהיֹות ּכְ ָ ׁשּ ּסֹוְבִבים אֹוָתם ׁשִ ׁשֶ ּכְ
ה   ָ ׁשּ ׁשִ ּבְ ַהּתֹוָרה  סֹוד  ּבֹו  ְלַהְכִניס  ֶאָחד  גּוף 

 ָדִדים ַוָארֹון.צְ 

  

ְוָאַמר, .375 א  ַאּבָ י  ִרּבִ ַתח  לז) ּפָ ַצְלֵאל   (שמות  ּבְ ַעׂש  ַוּיַ
ָכל ָרִזין   ב ּדְ ּגַ ים ְוגֹו'. ָהָכא, ַאף ַעל  ּטִ ֶאת ָהָארֹון ֲעֵצי ׁשִ
א. ָהָכא   יׁשָ ָרא ַקּדִ ִאּדָ יא ּבְ ָנא ָהא אּוְקמּוָה ַחְבַרּיָ ּכְ ַמׁשְ ּדְ

ָהא   ָלא, ּדְ ּכְ ה ָרִזין,  ִאית ְלִאְסּתַ ַכּמָ ָרא ּבְ א ִמְתַעּטְ ָרָזא ּדָ
ּתֹוָרה  ְלֵמיַעל  ָרָזא  ִאיהּו  א  ּדָ ָארֹון  ָחְכְמָתא.  ְלֵמיַלף 

ית לּוִחין ׁשִ יּה ּבְ ִניז ּבֵ ב. ְוִאְתּגְ ְכּתָ ּבִ (ס''א ואתגניזן ביה  ׁשֶ
מסחרין) שית  ואינון  לוחין  ִאְקֵרי  שית  ְוָדא  ְמַסֲחִרין, 

ִאינּ  ָסֲחָרן  ד  ּכַ ִאיהּו ָארֹון.  ֵדין  ּכְ ֲחָדא,  ּכַ ְלֶמהֵוי  ית  ׁשִ ּון 
ִסְטִרין  ית  ׁשִ ּבְ אֹוַרְייָתא,  ּדְ ָרָזא  יּה  ּבֵ ְלַאֲעָלא  ַחד  ּגּוָפא 

 ַוָארֹון. 
ּבֹו   .376 ּוַמְכִניִסים  ה,  ָ ֲחִמׁשּ ֵהם  ְוַהּלּוחֹות 

ה   ָ ׁשּ ׁשִ ֵהם  ה  ָ ֲחִמׁשּ ְואֹוָתם  ְסָפִרים,  ה  ָ ֲחִמׁשּ
ְכנֶ  ּנִ ה ַאַחת ׁשֶ ַדְרּגָ ְקֵראת  ּבְ ּנִ ר, ׁשֶ ִנְסּתָ ּה ּבְ ֶסת ּבָ

זֶּה ִנְכָנס ְלתֹוְך   ׁשֶ ִרית. ּכְ סֹוד ַהּכֹל, ְוֶזהּו סֹוד ַהּבְ
ה לּוחֹות, ָאז עֹוֵמד ָהָארֹון ְוַהּתֹוָרה   ָ אֹוָתם ֲחִמׁשּ
מֹות,  ׁשֵ ֵני  ׁשְ ֵהן  ׁשֶ ָרגֹות,  ּדְ ע  ׁשַ ּתֵ ל  ׁשֶ סֹוד  ּבְ

עֹוֵמד   ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֱאלִֹהי''ם.  ֶאָחד, ְיהָֹו''ה  לּוַח 
ה ַעל ַהּכֹל, ְוהּוא אֹותֹו ַהּסֹוד   ַכּסֶ ּמְ סֹוד ֶעְליֹון ׁשֶ
ַהּכֹל,  ַעל  ה  ּוְמַכּסֶ סֹוֵבב  ּמְ ׁשֶ ָרִקיַע  אֹותֹו  ל  ׁשֶ

ֶתר. ּסֵ ם עֹוְמִדים ּבַ  ְוֻכּלָ

  

יּה ָחֵמׁש ְסָפִרים, ְוִאיּנּון   .376 לּוִחין ִאיּנּון ָחֵמׁש, ְוָעאִלין ּבֵ
ִאְקֵרי  ָחֵמׁש ִאיּנּון ׁשִ  ְגִניזּו, ּדְ ּה ּבִ ָאִעיל ּבָ א ּדְ ְרּגָ ַחד ּדַ ית, ּבְ

ּגֹו  א,  ּדָ ד ָעאל  ּכַ ְבִרית.  ּדִ ָרָזא  ְוַהאי ִאיהּו  א,  כֹּלָ ּדְ ָרָזא 
ָרָזא  יָמא ֲארֹוָנא ְואֹוַרְייָתא, ּבְ ֵדין ַקּיְ ִאיּנּון ָחֵמׁש לּוִחין, ּכְ

ין, ְרּגִ ּדַ ע  ְתׁשַ ע''א) ּדִ ּתְ  (רי''ג  ִאיּנּון  ''ה ּדְ ְיהֹוָ ָמָהן,  ׁשְ ֵרין 
יָמא לּוָחא ֲחָדא, ָרָזא ִעיָלָאה ְדַחְפָיא  ֱאלִהי''ם. ּוְלָבַתר ַקּיְ
ַההּוא ְרִקיָעא ְדַסָחָרא ְוַחֵפי  א ְוַההּוא ֲהֵוי ָרָזא ּדְ ַעל כֹּלָ

ְגִניזּו.  הּו ַקְייֵמי ּבִ א ְוֻכּלְ  ַעל ּכֹּלָ

סוֹ  .377 ֶאת  ְוָלַדַעת  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ יֵׁש  אן  דֹות ּכָ
ַתח  ֶנֶגד ֶזה. ּפָ ּכְ ָהָארֹון. יֵׁש ָארֹון ְויֵׁש ָארֹון, ֶזה  ֲארֹוָנא,   .377   ּדַ ָרִזין  ע  ּוְלִמְנּדַ ָלא,  ּכְ ְלִאְסּתַ ָלן  ִאית  ָהָכא 

ָארֹון ְוִאית  ָארֹון  ַתח  ִאית  ּפָ א.  ּדָ ָלֳקֵבל  א  ּדָ  ,
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ֶלְך  ב כב)-(שמואל ְוָאַמר, ַהּכֹל ָנַתן ֲאַרְוָנה ַהּמֶ
ב   ּגַ ֶלְך ְוגֹו'. ְוִכי ֲאַרְוָנה ָהָיה ֶמֶלְך? ְוַאף ַעל  ַלּמֶ

תּוב ּבוֹ  ּכָ ִוד, ׁשֶ א ּדָ ֲארּוָה ַהֲחֵבִרים, ֶאּלָ ּבֵ (שם   ׁשֶ
מַ  ה) ל  ָנַטל  ּכָ ְוהּוא  ְוגֹו',  ּנֹור  ּצִ ּבַ ע  ְוִיּגַ ְיֻבִסי  ה  ּכֵ

ָקָנה   ה  ְוָלּמָ ָהָיה,  ּלֹו  ֶ ּוִמׁשּ ַלִים  ְירּוׁשָ ֶאת  ְוָתַפס 
ַלִים   רּוׁשָ יְּ ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ׁשֶ ּתֹאַמר,  ְוִאם  ֶכֶסף?  ּבְ

ִוד   ל ּדָ ל   -ָהְיָתה ׁשֶ אֹותֹו ָמקֹום ָהָיה ַנֲחָלתֹו ׁשֶ
הָ  מֹו ׁשֶ ְזְרֵעאִליֲאַרְוָנה, ּכְ ָנבֹות ַהיִּ - (מלכים  ָיה ּבְ

ַלט ַאְחָאב ְוָהָיה ֶמֶלְך, א כא) ָ ׁשּ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ , ׁשֶ
ְך   ּכָ ַאף  בֹות,  ִמּנָ ֶרם  ּכֶ אֹותֹו  ׁש  ְלַבּקֵ ִהְצָטֵרְך 

ִוד?   ּדָ

ֶלְך ְוגֹו'.  (שמואל ב כד) ְוָאַמר, ֶלְך ַלּמֶ ַהּכֹל ָנַתן ֲאַרְוָנה ַהּמֶ
אּוְקמּוָה,  יא  ַחְבַרּיָ ּדְ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  ֲהָוה  ֶמֶלְך  ֲאַרְוָנה  ְוִכי 

יהּ  ּבֵ יב  ְכּתִ ּדִ ִוד,  ּדָ א  ְיבּוִסי   (שמואל ב ה) ֶאּלָ ה  ַמּכֵ ל  ּכָ
ַל ם ִפיס ִלְירּוׁשָ ְוּתָ ּנֹור ְוגֹו' ְוִאיהּו ָנַטל  ּצִ ע ּבַ ּגַ יֵדיּה  ְוּיִ , ּוִמּדִ

ֲהַוות   ב ּדַ יָמא ַאף ַעל ּגַ א. ְוִאי ּתֵ ַכְסּפָ ֲהָוה, ֲאַמאי ָקָנה ּבְ
ֲאַרְוָנה  ּדַ יּה  ַאֲחַסְנּתֵ ֲאָתר  ַההּוא  ָדִוד,  ּדְ יֵדיּה  ּדִ ַלם  ְירּוׁשָ
יט   ּלִ ׁשַ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ ְזְרֵעאִלי, ּדְ ָנבֹות ַהּיִ ֲהָוה ּבְ ָמה ּדְ ֲהָוה, ּכְ

מַ  ַוֲהָוה  ַההּוא ַאְחָאב,  ְלָנבֹות  ע  ְלִמְתּבַ ִאְצְטִריְך  א,  ְלּכָ
ִוד.  ֶרם, אּוף ָהִכי ּדָ  ּכֶ

ְואֹותֹו  .378 ֶמֶלְך,  ָהָיה  ֲאַרְוָנה  אי  ַוּדַ א  ֶאּלָ
יַע   ִהּגִ ְרׁשּותֹו ְוָהָיה ׁשֹוֵלט ָעָליו, ּוְכׁשֶ ָמקֹום ָהָיה ּבִ
ה  ַהְרּבֵ א ּבְ ַחת ָידֹו, לֹא ָיָצא ֶאּלָ ְזַמן ָלֵצאת ִמּתַ

ְלָאְך ָדם   ַהּמַ ָעַמד  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ְוָהַרג 
ָהָיה הֹוֵרג   ׁשֶ ם, ּכְ ִחית ַעל אֹותֹו ָמקֹום, ְוׁשָ ׁשְ ַהּמַ
ׁש  ְוָתׁשַ ָיכֹול,  ָהָיה  לֹא  ָמקֹום,  אֹותֹו  ּבְ ְועֹוֵמד 

 ּכֹחֹו. 

  

ֲאָתר  .378 ְוַההּוא  ֲהָוה,  א  ַמְלּכָ ֲאַרְוָנה  אי  ַוּדַ א  ֶאּלָ
הֲ  ְרׁשּוֵתיּה  ִזְמָנא ּבִ ָמָטא  ְוַכד  ֲעלֹוי,  יט  ּלִ ׁשַ ַוֲהָוה  ָוה, 

ָמא   ּדָ ְסִגיאּות  ּבִ א  ֶאּלָ ָנִפיק  ָלא  ְיֵדיּה,  חֹות  ִמּתְ ְלָנְפָקא 
ָלא   ָרֵאל. ְלָבַתר ָקִאים ַההּוא ַמְלָאָכא ְמַחּבְ ִיׂשְ ְוָקטֹוָלא ּבְ
ַההּוא  ּבְ ְוָקִאים  ָקִטיל,  ֲהָוה  ד  ּכַ ן  ְוַתּמָ ֲאָתר,  ַההּוא  ַעל 

ׁש ֵחיֵליּה. ֲאתָ   ר, ָלא ֲהָוה ָיִכיל, ְוָתׁשַ
ִיְצָחק   .379 ּבֹו  ּנֱֶעַקד  ׁשֶ קֹום  ַהּמָ ְואֹותֹו ָמקֹום, 

ַח ְוָעַקד ֶאת ִיְצָחק  ָנה ַאְבָרָהם ִמְזּבֵ ם ּבָ ָ ׁשּ ָהָיה, ׁשֶ
אֹותֹו  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרָאה  ׁשֶ יָון  ּכֵ נֹו.  ּבְ
ָרָאה ה'  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ַרֲחִמים.  א  ִהְתַמּלֵ ָמקֹום, 

ֶחם ְוגֹו'. ַמה זֶּה   ּנָ ָרָאה ה'? ָרָאה ֲעֵקַדת ִיְצָחק ַויִּ
ב ְוִרֵחם ֲעֵליֶהם ִמיָּד. אֹותֹו ָמקֹום, ְוׁשָ  ּבְ

  

ֲהָוה,  .379 ִיְצָחק  יּה  ּבֵ ִאְתֲעַקד  ּדְ ֲאָתר  ֲאָתר,  ְוַההּוא 
ֵריּה.  ָחא, ְוָעַקד ֵליּה ְלִיְצָחק ּבְ ָנה ַאְבָרָהם ַמְדּבְ ן ּבָ ַתּמָ ּדְ

ה ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָחָמא  ּדְ יָון  ִאְתְמֵלי  ּכֵ ֲאָתר,  ַההּוא  ּוא 
ָרָאה ְיָי'  (דברי הימים א כא) ַרֲחִמין, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,

ַההּוא  ּבְ ִיְצָחק  ֲעֵקיַדת  ָחָמא  ְיָי'.  ָרָאה  ַמהּו  ְוגֹו'.  ֵחם  ּנָ ַוּיִ
ד.   ֲאָתר, ְוָתב ְוִריַחם ֲעַלְייהּו ִמּיַ

ה וְ  .380 ִחית ַרב ַעּתָ ׁשְ ְלָאְך ַהּמַ גֹו'. ַויֹּאֶמר ַלּמַ
א  ֶאּלָ ָהַרב.  ְרׁשּוָה, ַקח ֶאת  ּפֵ ֲהֵרי  ַרב?  זֶּה  ַמה 
ם ַרב ָלֶכם  אן ַרב, ְוָכתּוב ׁשָ תּוב ּכָ ְך הּוא, ּכָ ּכָ

ם ַרב   ְך ּגַ ָהר ַהזֶּה. ַאף ּכָ ֶבת ּבָ ְהיֶה   -ׁשֶ יִּ ַרב ְלָך ׁשֶ
ַתַחת  ָהָיה  ַרּבֹות  ִנים  ׁשָ ָיְדָך.  ַחת  ּתַ ֶזה  ָמקֹום 

ָוָהלְ  אן  ִמּכָ קֹום ָיְדָך,  ַהּמָ ֶאת  ַהֲחֵזר  ַרב,  ָאה 
ֶזה, ל  ּכָ ְוִעם  ּוְבָממֹון   (ְּבָדם)  ִלְבָעָליו.  ָמֶות  ּבְ

ַחת ָידֹו.   ָיָצא ִמּתַ

  

ְוגֹו'. ַמהּו ַרב.  .380 ה  ַעּתָ ִחית ַרב  ׁשְ ַהּמַ ְלַאְך  ַלּמַ ַוּיֹאֶמר 
ִתיב ָהָכא ַרב,  א ָהִכי הּוא, ּכְ ָהא אּוְקמּוָה, טֹול ָהַרב. ֶאּלָ

ה. אּוף   (דברים א)  ָהָתם,  ּוְכִתיב  ָהר ַהּזֶ ֶבת ּבָ ַרב ָלֶכם ׁשֶ
ִנין  חֹות ְיָדְך, ׁשְ ָהִכי ָנֵמי ַרב, ַרב ָלְך ְלֶמֱהֵוי ַהאי ֲאָתר ּתְ
ָאֲהַדר  ַרב,  ּוְלָהְלָאה  אן  ִמּכָ ְיָדְך,  חֹות  ּתְ ֲהָוה  יִאין  ַסּגִ

א ל ּדָ מֹוָתא ּוָממֹוָנא  (בדמא) ַאְתָרא ְלָמאֵריּה. ְוִעם ּכָ ּבְ
חֹות ְיֵדיּה.   ָנַפק ִמּתְ

תּוב  .381 ּכָ א  ֶאּלָ ֲאַרְוָנה?  ִנְקָרא  ה  ְוָלּמָ
אֹותֹו ָמקֹום ָהָיה   עֹוד ׁשֶ ֲאַרְוָנה, ְוָכתּוב ָאְרָנן. ּבְ
ד ָהַאֵחר.  ל ַהּצַ ַתַחת ָידֹו, ִנְקָרא ֲאַרְוָנה, ָארֹון ׁשֶ
ָצִריְך   ְך  ּכָ ְיֵתרֹות,  אֹוִתיֹּות  בֹו  ּנֹוְספּו  ׁשֶ ְוַעל 

  
ּוְכִתיב   .381 ֲאַרְוָנה  ִתיב  ּכְ א  ֶאּלָ ֲאַרְוָנה.  ִאְקֵרי  ֲאַמאי 

חֹות ְיֵדיּה, ִאְקֵרי ֲאַרְוָנה  ַההּוא ֲאָתר ֲהָוה ּתְ עֹוד ּדְ ָאְרָנן. ּבְ
ַאֲחָר  ִסְטָרא  ּדְ יר,  ֲארֹון  ַיּתִ ַאְתָוון  יּה  ּבֵ ִאּתֹוָספּו  ּדְ ְוַעל  א. 
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ד ָהַאֵחר, ְלהוֹ  ל ַהּצַ ִסיף ְלאֹותֹו ַרע ַעִין, סֹוד ׁשֶ
רֹון לֹו.  ְואֹוָתּה ּתֹוֶסֶפת ִהיא ִחּסָ

ִאְצְטִריךְ  ע''ב) ָהִכי  ַעִין,  (קס''ד  ַרע  ְלַההּוא  ְלִאּתֹוְסָפא 
ִריעּוָתא  ּגְ ִאיהּו  ּתֹוֶסֶפת  ְוַההּוא  ַאֲחָרא,  ִסְטָרא  ּדְ ָרָזא 

יּה.  ְלַגּבֵ
אֹוִתיֹּות,  .382 לֹו  ּגֹוְרִעים  ה  ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ַצד  ּבְ

תּוב,ְונֹוֶסֶפת   ַהּכָ סֹוד  ְוֶזהּו  תֹו.  ָ א  -(מלכים  ְקֻדׁשּ
ּלֹא ָכתּוב  ז) ַרע ֵמ''ם, ׁשֶ ָקר. ּגָ ר ּבָ ֵני ָעׂשָ ַעל ׁשְ

ד ָהַאֵחר נֹוְתִנים ּתֹוֶסֶפת   ֵני. ְוַלּצַ א ׁשְ ֵנים, ֶאּלָ ׁשְ
ים ְלֹאֶהל ַעל  תּוב ַויַַּעׂש ְיִריעֹת ִעזִּ ּכָ אֹוִתיֹּות, ׁשֶ
ֵרה ְיִריעֹת. ּתֹוֶסֶפת אֹוִתיֹּות,   י ֶעׂשְ ּתֵ ן ַעׁשְ ּכָ ׁשְ ַהּמִ

רוֹ  ִחּסָ ְולֹא ְוהּוא  ר  ָעׂשָ ֵני  ׁשְ ה  ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ּוְבַצד  ן. 
רֹון  ִחּסָ הּוא  ְוַהּכֹל  ֵרה,  ֶעׂשְ י  ּתֵ ַעׁשְ ְוָכאן  יֹוֵתר. 
ִלים ֶאת  ֵאָליו. ְוָכְך ָצִריְך ְלאֹותֹו ַרע ַעִין ְלַהׁשְ

רֹון. ִחּסָ ּבְ ְוהּוא  ּלֹו,  ׁשֶ ֲאַרְוָנה,   ָהַעִין  זֹו  (ְּכֻדְגָמא 
 . תּוב ָארֹון)ּתֹוֶסֶפת אֹוִתּיֹות, ְולֹא כָ 

  

ְוִאּתֹוָסף   .382 ַאְתָוון,  ֵליּה  ְרִעין  ּגַ ה  ָ ְקדּוׁשּ ְסַטר  ּבִ
יב, ְכּתִ ֵתיּה. ְוָדא ָרָזא ּדִ ר  (מלכים א ז) ְקדּוׁשָ ֵני ָעׂשָ ַעל ׁשְ

ַרע ֵמ''ם ָקר. ּגָ א  (דף רי''ד ע''ב) ּבָ ַנִים, ֶאּלָ ִתיב ׁשְ ָלא ּכְ ּדְ
ּוְלִסְטָרא ֵני.  ע''ב) ׁשְ ּתֹוֶסֶפת  ַאֲחָר  (קס''ד  ֵליּה  ַיֲהִבין  א 

ן   ּכָ ׁשְ ַהּמִ ַעל  ְלאֶֹהל  ים  ִעּזִ ְיִריעֹות  ַעׂש  ַוּיַ יב  ְכּתִ ּדִ ַאְתָוון, 
ִריעּוָתא.  ּגְ ְוִאיהּו  ַאְתָוון  ּתֹוֶסֶפת  ְיִריעֹות,  ֵרה  ֶעׂשְ י  ּתֵ ֲעׁשְ
י   ּתֵ ֲעׁשְ ְוָהָכא  יר.  ַיּתִ ְוָלא  ר  ָעׂשָ ִני  ׁשְ ה,  ָ ְקדּוׁשּ ּדִ ּוְבִסְטָרא 

ֵרה יּה, ְוָהִכי ִאְצְטִריְך ְלַההּוא ֶעׂשְ ִריעּו ְלַגּבֵ א ִאיהּו ּגְ . ְוכֹּלָ
ְגִריעּו. ּבִ ְוִאיהּו  ֵעיֵניּה  ְלָמא  ְלַאׁשְ ַעִין,  דא  ַרע  (כגוונא 

 ארונה, תוספת אתוון ולא כתיב ארון) 
ֲארֹון  .383 ִנְקָרא  ה  ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ַצד  ּוְרֵאה,  ּבֹא 

ִרי  ַהּבְ ֲארֹון  ְואֹותֹו  ִרית,  ַלּגּוף ַהּבְ ָראּוי  ת 
אֹוָתם  ֶזה,  סֹוד  ְוַעל  ָאָדם.  יֹוַקן  ּדְ ּבֹו  ְלַהְכִניס 
ֵמָהעֹוָלם  ִנְפָטִרים  ָהיּו  ׁשֶ ּכְ ים,  ְקדֹוׁשִ ֲחִסיִדים 
ד  ַהּצַ ֲהֵרי  ׁשֶ ָארֹון,  ּבְ אֹוָתם  ַמְכִניִסים  ָהיּו  ַהזֶּה, 
ּגּוף   ל  ׁשֶ ְכָלל  ּבִ ְוֵאינֹו  גּוף  ּבְ ן  ְמֻתּקָ ֵאינֹו  ָהַאֵחר 

ַצד ָהָאָד  ְלאֹותֹו  גּוִפים  ִנְבְראּו  לֹא  ְוָלֵכן  ם. 
ל ּגּוף ָאָדם.  ְכָלל ׁשֶ ֵאיָנם ּבִ ּום ׁשֶ  ָהַאֵחר, ִמׁשּ

  

ִרית.   .383 ַהּבְ ֲארֹון  ִאְקֵרי  ה  ָ ְקדּוׁשּ ּדִ ִסְטָרא  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ּיּוְקָנא   יּה ּדִ ִרית, ִאְתָחֵזי ְלגּוָפא ְלֵמיַעל ּבֵ ְוַההּוא ֲארֹון ַהּבְ

ְועַ  ָאָדם.  ָהוֹו  ּדְ ד  ּכַ ין,  יׁשִ ַקּדִ ֲחִסיֵדי  ִאיּנּון  א,  ּדָ ָרָזא  ל 
ָהא ִסְטָרא  ָארֹון. ּדְ ִמְפְטֵרי ֵמַהאי ָעְלָמא, ָהוֹו ַאְעִלין לֹון ּבְ
גּוָפא  ּדְ ְכָלָלא  ּבִ ִאיִהי  ְוָלאו  גּוָפא,  ּבְ ן  ּקַ ִמְתּתָ ָלא  ַאֲחָרא 

ְלַהה יא  ּגּוַפּיָ רּון  ִאְתּבְ ָלא  א  ּדָ ּוְבִגין  ָאָדם.  ִסְטָרא  ּדְ ּוא 
ִאיּנּון ָלאו  ּדְ ִגין  ּבְ ע''ב) ַאֲחָרא,  ו'  ְכָלָלא   (הקדמה  ּבִ

ָאָדם. גּוָפא ּדְ  ּדְ
ה   .384 ָלּמָ ָארֹון.  ּבָ ם  יׂשֶ ַויִּ יֹוֵסף?  ּבְ תּוב  ּכָ ַמה 

ְבִרית,  ִרית ּבִ ָרה ּבְ ִהְתַחּבְ א ׁשֶ י יֹוִדי''ם? ֶאּלָ ּתֵ ׁשְ
וְ  ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ ּסֹוד  ּבַ ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ִנְכַנס סֹוד 

ָארֹון. ֲארֹון   ּבְ ִנְקָרא  ַהְּקֻדָּׁשה  ַצד  ּוְרֵאה,  (ּבֹא 
ּבֹו   ְלַהְכִניס  ִנְתָקן  ַהְּבִרית  ֲארֹון  ְואֹותֹו  ַהְּבִרית, 
סֹוד ַהּתֹוָרה, ֶׁשִהיא סֹוד ֶׁשל ַהּצּוָרה ֶׁשל ַהּגּוף  
ְלַהְכִניס   ָארֹון  ִנְתָקן  ְלַמָּטה  ֵכן  ְּכמֹו  ַהָּקדֹוׁש. 

צּורַ  הּוא  ְּבתֹוכֹו  ּוִמי  ָהָאָדם.  סֹוד  ַהּגּוף,  ת 
ְּבִרית   אֹות  ֶׁשּׁשֹוֵמר  ִמי  ָאָדם?  ְּבסֹוד  ֶׁשִּנְמָצא 
ַהָּקדֹוׁש, ְוַעל סֹוד ֶזה אֹוָתם ֲחִסיִדים ְקדֹוִׁשים,  
ַּכֲאֶׁשר ָהיּו ִנְפָטִרים ֵמעֹוָלם ַהֶּזה, ָהיּו ַמְכִניִסים  

ָּכֵנס ְּבָארֹון  אֹוָתם ְּבָארֹון, ִמּׁשּום ֶׁשּלֹא ָראּוי ְלהִ 
ֶאָּלא ִמי ֶׁשָּׁשַמר ִלְבִרית זֹו, אֹות ִקּיּום ַהָּקדֹוׁש.  

ָּבָארֹון) ַוִּייֶׂשם  ָּכתּוב?  ַמה  ַעם?  ְּביֹוֵסף  ַהּטַ ָמה 

  

ִתיב, .384 יֹוֵסף ַמה ּכְ ֵרין   (בראשית נ) ּבְ ָארֹון ּתְ יֶשם ּבָ ַוּיִ
א   ְלַתּתָ ְבִרית. ָרָזא ּדִ ִרית ּבִ ר ּבְ ִאְתַחּבָ א ּדְ יֹוִדין ֲאַמאי. ֶאּלָ

ֲארֹוָנא. ַמאי ַטֲעָמא. א. ְוָעאל ּבַ ְלֵעיּלָ ָרָזא ּדִ (ס''א תא   ּבְ
ארון   וההוא  הברית  ארון  אקרי  דקדשה  סטרא  חזי 

תתקן לאעלא ביה רזא דאורייתא דאיהי רזא  הברית א
דדיוקנא דגופא קדישא. כגוונא דא לתתא אתתקן ארונא  
לאעלא ביה דיוקנא דגופא רזא דאדם ומאן איהו דקאים 
ברזא דאדם מאן דנטיר את קיימא קדישא ועל רזא דא 
אינון חסידי קדישין כד הוו מפטרי מהאי עלמא הוו עאלין 

י למיעל בארונא אלא מאן  לון בארונא בגין דלא אתחז 
דנטיר להאי ברית את קיימא קדישא. ביוסף מה כתיב  
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דֹוׁש ְוִהְתַקיֵּם ּבֹו. ָלֵכן   ִרית ַהּקָ ַמר ַהּבְ ָ ׁשּ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ָראּוי. ָארֹון, ְוַהּכֹל ּכָ ֵנס ּבְ  ָראּוי ְלִהּכָ

יּה.   ויישם בארון) ים ּבֵ א, ְוִאְתָקּיָ יׁשָ ִרית ַקּדִ ָנַטר ּבְ ִגין ּדְ ּבְ
ְדָקא ֲחֵזי. א ּכַ ֲארֹוָנא, ְוכֹּלָ  ְלָהִכי ִאְתָחֵזי ְלַאֲעָלה ּבַ

א ְוָאַמר, אֹוי ִלְבֵני ָהעֹוָלם  .385 י ַאּבָ ָכה ַרּבִ ּבָ
ל   ה! אֹוי ְלאֹותֹו עֶֹנׁש ׁשֶ ּלֹא יֹוְדִעים אֹוָתּה ּבּוׁשָ ׁשֶ
ָצִריְך   לֹא  י  ּכִ ְלָארֹון,  ֵנס  ְלִהּכָ רֹוֶצה  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ
ַנְפׁשֹו  ּבְ יֹּוֵדַע  ׁשֶ יק  ְלַצּדִ ָרט  ּפְ ְלָארֹון,  ְלַהְכִניס 

ַעְצמֹו שֶׁ  ִרית, אֹות ְונֹוָדע ּבְ אֹוָתּה ּבְ ּלֹא ָחָטא ּבְ
ָראּוי.   ַמר אֹותֹו ּכָ דֹוׁש, ֵמֲעלּוָמיו, ְוׁשָ ִרית ַהּקָ ַהּבְ
ֵנס ְלָארֹון ְוִלְפּגֹם ֶאת   ְוִאם לֹא, לֹא ָצִריְך ְלִהּכָ

 ָהָארֹון.

  

ָלא ַיְדֵעי   .385 א ְוָאַמר, ַווי ִלְבֵני ָעְלָמא, ּדְ י ַאּבָ ָכה ִרּבִ ּבָ
ּסוּ  ָבֵעי ָעאל ְלַההּוא ּכִ ָכל ַמאן ּדְ א, ּדְ ָפא. ַווי ְלַההּוא עֹוְנׁשָ

יק,   ר ַצּדִ ֲארֹוָנא, ּבַ ָלא ִאְצְטִריְך ְלֵמיַעל ּבַ ִגין ּדְ ֲארֹוָנא. ּבְ ּבַ
ָחָטא  ָלא  ּדְ ַגְרֵמיּה,  ּבְ מֹוַדע  ּתְ ְוִאׁשְ יּה,  ַנְפׁשֵ ּבְ ָיַדע  ּדְ

א, ֵמעּוְלמֹוי יׁשָ יָמא ַקּדִ ִרית, ָאת ַקּיָ ַההּוא ּבְ , ְוָקא ָנִטיר ּבְ
ְלֵמיַעל  ֵליּה  ִאְצְטִריְך  ָלא  ָלאו,  ְוִאי  ָיאּות.  ְדָקא  ּכַ ֵליּה 

ֲארֹוָנא, ּוְלִמְפַגם ֲארֹוָנא.  ּבַ
ִרית   .386 ּבְ אֹות  ּבְ ר  ְלִהְתַחּבֵ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ַהּסֹוד 

ֲהֵרי   קֶֹדׁש הּוא ַהּסֹוד ָהָראּוי לֹו, ְולֹא ְלַאֵחר. ׁשֶ
ר אֶ  ִרית ָארֹון ֵאינֹו ִמְתַחּבֵ ֹוֵמר ּבְ ׁשּ יק ׁשֶ ַצּדִ א ּבְ ּלָ

ָארֹון   ִרית ְוִנְכָנס ּבְ ּפֹוֵגם ֶאת ַהּבְ  - קֶֹדׁש. ּוִמי ׁשֶ
ַגם אֹותֹו   ּפָ ַחיָּיו, ְואֹוי לֹו ׁשֶ ַגם אֹותֹו ּבְ ּפָ אֹוי לֹו ׁשֶ
ַגם  ּפָ ׁשֶ לֹו  אֹוי  עֶֹנׁש.  ֵמאֹותֹו  לֹו  אֹוי  ִמיָתתֹו.  ּבְ

דֹושׁ  ַהּקָ ִרית  ַהּבְ ַוֲארֹון  ֵמאֹוָתּה  ָהאֹות  לֹו  אֹוי   ,
ּנּו ִנְקַמת עֹוָלִמים   ּנֹוְקִמים ִמּמֶ ה, ׁשֶ ְנָקָמה    -ּבּוׁשָ

ְוסֹוד   ָגם.  ּפְ ל אֹותֹו  ּוְנָקָמה ׁשֶ ַהזֶּה,  ל ָהעֹוָלם  ׁשֶ
תּוב, ּכָ קכה) ֶזה  ֶבט  (תהלים  ׁשֵ ָינּוַח  לֹא  י  ּכִ

יִקים. ּדִ ע ַעל ּגֹוַרל ַהּצַ  ָהֶרׁשַ

  

ְלאִ  .386 ִאְצְטִריְך  א  ָרָזא  יׁשָ ַקּדִ יָמא  ַקּיָ ָאת  ּבְ ָרא  ְתַחּבְ
ָהא ֲארֹון ָלא  ִאְתָחֵזי ֵליּה, ְוָלא ְלַאֲחָרא. ּדְ ִאיהּו ָרָזא ּדְ ּדְ
א. ּוַמאן  יׁשָ יָמא ַקּדִ ָנִטיר ָאת ַקּיָ יק, ּדְ ַצּדִ א ּבְ ר ֶאּלָ ִאְתֲחּבָ

ַחיּ  ָפִגם ֵליּה ּבְ ֲארֹוָנא, ַווי ֵליּה, ּדְ ִרית ְוָעאל ּבַ ָפִגים ּבְ יֹוי.  ּדְ
א.  ִמיָתֵתיּה. ַווי ֵליּה ֵמַההּוא עֹוְנׁשָ ָפִגים ֵליּה ּבְ ַווי ֵליּה ּדְ
א. ַווי ֵליּה ְלַההּוא  יׁשָ יָמא ַקּדִ ָפִגים ָאת ְוָארֹון ַקּיָ ַווי ֵליּה ּדְ
א,  ָעְלָמא ּדָ יּה ִנְקַמת ָעְלִמין, נּוְקָמא ּדְ ַנְקִמין ִמּנֵ ּסּוָפא, ּדְ ּכִ

ַההּוא פְּ  ִתיבְונּוְקָמא ּדְ א ּכְ י  (תהלים קכה) ִגימּו. ְוָרָזא ּדָ ּכִ
ִדיִקים. ע ַעל ּגֹוַרל ַהּצַ ֶבט ָהֶרׁשַ  לא ָינּוַח ׁשֵ

עֹוָלם,   .387 אֹותֹו  ּבְ אֹותֹו  ִנים  ּדָ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ
סֹוד   ֶאת  ּפֹוֵגם  ָהָיה  ִאם  יו.  ַמֲעׂשָ ּבְ ִלים  ּכְ ִמְסּתַ

רֹו, ְוַעְכשָׁ  ְבׂשָ ָחתּום ּבִ ִרית ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ ו ּפֹוֵגם ֶאת ּבְ
ֶזה   (ַהְּבִרית) ָהָארֹון ּבָ ּלֹו  ֵחֶלק    -ׁשֶ ֵאין  ָלֶזה 

אֹותֹו,   ְוָדִנים  ּבֹו  ִלים  ּכְ ִמְסּתַ יִקים.  ּדִ ּצַ ּבַ
הֹוִציאּו  יָון ׁשֶ ל ָאָדם. ּכֵ ָלל ׁשֶ ּומֹוִציִאים אֹותֹו ִמּכְ
ָלל   ל ָאָדם, מֹוִציִאים אֹותֹו ִמּכְ ָלל ׁשֶ אֹותֹו ִמּכְ

ל ָהֲאחֵ  ל ּכָ ּנֹוֲעדּו ְלַחיֵּי עֹוָלם, ְונֹוְתִנים  ׁשֶ ִרים ׁשֶ
ל   (ָארֹון) אֹותֹו ְלאֹותוֹ  ּסֹוד ׁשֶ ֵאינֹו ִנְכָלל ּבַ ַצד ׁשֶ

ְמָסר ְלאֹותֹו ַצד   ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ אֹוי לֹו    -ּגּוף ָהָאָדם. 
ם  ָ ִמׁשּ יֹוֵצא  ְולֹא  יִהּנֹם,  ַלּגֵ אֹותֹו  ְכִניִסים  ּמַ ׁשֶ

תּוב, ּכָ ֶזה  ַעל  סו)( ְלעֹוָלִמים.  ְוָיְצאּו   ישעיה 
ְוגֹו'. אֹוָתם   י  ּבִ ִעים  ַהּפֹׁשְ ים  ָהֲאָנׁשִ ִפְגֵרי  ּבְ ְוָראּו 

ל ָאָדם.  ָלל ׁשֶ ֲארּו ִמּכְ ׁשְ ּנִ  ׁשֶ

  

ָלן   .387 ּכְ ִמְסּתַ ָעְלָמא,  ַההּוא  ּבְ ֵליּה  ַדְייִנין  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ
ְדָחִת  א  יׁשָ ַקּדִ ְבִרית  ּדִ ָרָזא  ִגים  ּפָ ֲהָוה  ִאי  עֹוָבדֹוי,  ים  ּבְ

ִגים ֲארֹוָנא א ּפָ ּתָ ֵריּה. ְוַהׁשְ ְבׂשָ ַהאי.   (דברית) ּבִ יֵליּה ּבְ ּדִ
יּה, ְוַדְייִנין   ִלן ּבֵ ּכְ יא. ִמְסּתַ יַקּיָ ַצּדִ ַהאי ֵלית ֵליּה חּוָלָקא ּבְ
ַאְפֵקי ֵליּה   יָון ּדְ ָאָדם. ּכֵ ָלָלא ּדְ ֵקי ֵליּה ְלַבר ִמּכְ ֵליּה, ּוַמּפְ

ַאְפֵקי   ָאָדם,  ּדְ ָלָלא  ַאֲחָרִנין,  ִמּכְ הּו  ֻכּלְ ּדְ ָלָלא  ִמּכְ ֵליּה 
ֵליּה  ְוַיֲהֵבי  ָעְלָמא,  י  ְלַחּיֵ דּו  ִאְתַעּתְ ּדְ

גּוָפא  (ארון) ְלַההּוא ּדְ ָרָזא  ּבְ ִליל  ִאְתּכְ ָלא  ּדְ ִסְטָרא 
ַאֲעִלין   ְמַסר ְלַההּוא ִסְטָרא, ַווי ֵליּה, ּדְ ִאּתְ יָון ּדְ ָאָדם. ּכֵ ּדְ

ָנפִ  ְוָלא  ֵגיִהָנם,  ּבְ א  ֵליּה  ּדָ ַעל  ְלָעְלִמין.  יּה  ִמּנֵ יק 
ִתיב ִעים  (ישעיה סו) ּכְ ים ַהּפֹוׁשְ ִפְגֵרי ָהֲאָנׁשִ ְצאּו ְוָראּו ּבְ ְוּיָ

ָאָדם. ָלָלא ּדְ ָארּו ִמּכְ ּתָ ִאׁשְ י ְוגֹו'. ִאיּנּון ּדְ  ּבִ
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ְתׁשּוָבה  .388 ה  ָעׂשָ ּלֹא  ׁשֶ ּכְ לּו,  ַהּלָ ָבִרים  ְוַהּדְ
ְראּויָ  ׁשֶ ׁשּוָבה  ּתְ ֵלָמה,  ל  ׁשְ ּכָ ַעל  ְלַכּסֹות  ה 

ֵנס ְלָארֹון,   ּלֹא ִיּכָ ל ֶזה, טֹוב לֹו ׁשֶ יו. ְוִעם ּכָ ַמֲעׂשָ
ִנּדֹוֵנית   ָמה  ׁשָ ַהּנְ עֹוֵמד,  ַהּגּוף  ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ
ֲחִסיִדים   ְלאֹוָתם  ָרט  ּפְ ִלְמקֹוָמּה,  ִנְכֶנֶסת  ְולֹא 

ּגּופָ  ִעם  ַלֲעלֹות  ְראּוִיים  ׁשֶ ים  ְקדֹוׁשִ ם. ֶעְליֹוִנים 
א.  עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ ֵרי ֶחְלָקם ּבָ  ַאׁשְ

  

א   .388 יּוְבּתָ ֵליָמָתא. ּתִ א ׁשְ יּוְבּתָ ד ָלא ָעֵבד ּתִ ְוָהֵני ִמֵלי ּכַ
א   ּדָ ל  ּכָ ְוִעם  עֹוָבדֹוי.  ל  ּכָ ַעל  ְלַחְפָייא  ִאְתַחְזָייא  ִאיִהי  ּדְ

ִזְמנָ  ל  ּכָ ָהא  ּדְ ֲארֹוָנא,  ּבַ ֵיעּול  ָלא  ּדְ ֵליּה  גּוָפא ַטב  ּדְ א 
ִאיּנּון   ר  ּבַ ְלַאְתָרּה.  ָעאַלת  ְוָלא  ָנת,  ִאְתּדְ ְמָתא  ִנׁשְ ים,  ַקּיָ
גּוֵפיהֹון,   ּבְ ָקא  ְלַסּלְ ִאְתָחזּון  ּדְ ין,  יׁשִ ַקּדִ ֶעְליֹוִנין  ֲחִסיֵדי 

ָאֵתי.  ין ּוְבָעְלָמא ּדְ ָעְלָמא ּדֵ ָאה חּוָלֵקיהֹון ּבְ  ַזּכָ
דֹוׁש  .389 ַהּקָ ִלְפֵני  ה  ָקׁשֶ ֵחְטא  ֵאין  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

אֹות   ֶאת  ּופֹוֵגם  ר  ּקֵ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ֶזה  מֹו  ּכְ הּוא  רּוְך  ּבָ
ִכיָנה, ְוַעל   ֵני ׁשְ ִרית ַהּקֶֹדׁש, ְוֶזה ֵאינֹו רֹוֶאה ּפְ ּבְ

תּוב, ּכָ ֶזה  כֹור  (בראשית לח) ֵחְטא  ּבְ ֵער  ַוְיִהי 
ְוָכתּוב, ה'.  ֵעיֵני  ּבְ ַרע  ה) ְיהּוָדה  לֹא   (תהלים 

 ְיֻגְרָך ָרע.

  

ִריְך   .389 ּבְ א  קּוְדׁשָ יּה  ַקּמֵ ָיא  ַקׁשְ ּדְ חֹוָבא  ֵלית  ּדְ ִגין  ּבְ
יָמא   ַקּיָ ָאת  ְלַהאי  ּוָפִגים  ר  ּקֵ ְמׁשַ ּדִ ַמאן  ַהאי  ּכְ הּוא, 
א   ּדָ חֹוָבא  ַעל  א,  ִכיְנּתָ ׁשְ י  ַאְנּפֵ ָחֵמי  ָלא  ְוָדא  א.  יׁשָ ַקּדִ

ִתיב ֵעיֵני ְיָי'. ַוְיִהי   (בראשית לח) ּכְ כֹור ְיהּוָדה ַרע ּבְ ֵער ּבְ
 לא ְיגּוְרָך ָרע.  (תהלים ה) ּוְכִתיב

ֶאת  .390 ַצְלֵאל  ּבְ ַויַַּעׂש  אן?  ּכָ תּוב  ּכָ ַמה 
ָעׂשּו   ה לֹא ָעׂשּו אֹוָתם ַהֲחָכִמים ׁשֶ ָהָאֹרן. ְוִכי ָלּמָ
ִסיּּום  ַצְלֵאל  ּבְ א  ֶאּלָ ָהָארֹון?  ֶאת  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת 
ַמר אֹותֹו,  דֹוׁש, ְוׁשָ ִרית ַהּקָ הּוא סֹוד ַהּבְ ַהּגּוף, ׁשֶ

ֶחְלקֹו.  ַנֲחַלת  ּבְ עֹוֵמד  ל   ְוהּוא  ּדֵ ּתַ ִהׁשְ הּוא 
ַהֲחֵבִרים  ל  ּכָ אּו  ּבָ ַאֵחר.  ְולֹא  ּלֹו  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ּמַ ּבַ

קּו אֹותֹו.  ְוָנׁשְ

  

ְוִכי   .390 ָהָארֹון.  ֶאת  ַצְלֵאל  ּבְ ַעׂש  ַוּיַ ָהָכא,  ִתיב  ּכְ ַמה 
ַית   ָנא,  ּכְ ַמׁשְ ָעְבדּו  ּדְ יִמין,  ַחּכִ ִאיּנּון  ָעְבדּו  ָלא  ֲאַמאי 

ַצְלאֵ  ּבְ א  ֶאּלָ ִאיהוּ ֲארֹוָנא.  ּדְ גּוָפא  ּדְ ִסּיּוָמא  (רע''ד  ל, 
ָקִאים  ע''א) ְוִאיהּו  ֵליּה,  ְוָנַטר  א,  יׁשָ ַקּדִ ְבִרית  ּדִ ָרָזא 

יֵליּה, ְוָלא   עֹוָבָדא ּדִ ל ּבְ ּדַ ּתְ חּוָלֵקיּה. ִאיהּו ִאׁשְ ַעְדָבא ּדְ ּבְ
קּו ֵליּה.  ְ יא, ְוַנׁשּ הּו ַחְבַרּיָ ּלְ  ַאֲחָרא. ָאתּו ּכֻ

יע .391 ִהּגִ ׁשֶ ָבִרים ּכְ ַהּדְ רּו  ְוִסּדְ ְמעֹון  ׁשִ י  ְלַרּבִ ּו 
ֶרְך,  ּדֶ אֹוָתּה  ּבְ ּנֱֶאַמר  ֶ ׁשּ ַמה  ל  ּכָ ְלָפָניו,  לּו  ַהּלָ

ְוָאַמר, ַתח  ד) ּפָ אֹור  (משלי  ּכְ יִקים  ַצּדִ ְוֹאַרח 
ַהזֶּה   סּוק  ַהּפָ ַהיֹּום.  ְנכֹון  ַעד  ָואֹור  הֹוֵלְך  ֹנַגּה 

סּוק ַהזֶּה יֵשׁ  ּפָ ֵאר. ֲאָבל ּבַ  ְלִהְתּבֹוֵנן, ְוֹאַרח  ִנְתּבָ
ָבּה,   ָהְלכּו  יִקים  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ֶרְך  ּדֶ אֹוָתּה  יִקים,  ַצּדִ
רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ֶרְך  ּדֶ ית,  ֲאִמּתִ ֶרְך  ּדֶ ִהיא 
ְוָכל  ִלְפֵניֶהם,  הֹוֵלְך  הּוא  ׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ּה,  ּבָ רֹוֶצה 
ֵהם   ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ֹמַע  ִלׁשְ אֹות  ּבָ בֹות  ֶמְרּכָ אֹוָתן 
ִאיר   ּמֵ אֹור ֹנַגּה, ׁשֶ ִפיֶהם. ּכְ ִרים ְואֹוְמִרים ּבְ ְמַדּבְ

ךְ  ֶנְחׁשָ ְולֹא  אֹוָתם  (ְּכָלל) ְוהֹוֵלְך,  ֶדֶרְך  ּכְ  ,
ּנֱֶאַמר,   מֹו ׁשֶ ִמיד ֲחׁשּוָכה, ּכְ ם ּתָ ְרּכָ ּדַ ִעים ׁשֶ ָהְרׁשָ

ֲאֵפָלה ְוגֹו'.  ִעים ּכָ ֶרְך ְרׁשָ  ּדֶ

  

ׁשִ  .391 י  ִרּבִ ּדְ י  ְלַגּבֵ ָמטּו  ד  ין ּכַ ִאּלֵ ין  ִמּלִ רּו  ְוַסּדְ ְמעֹון, 
ַתח   ּפָ אֹוְרָחא.  ַההּוא  ּבְ ַמר  ִאּתְ ּדְ ַמה  ל  ּכָ יּה,  ַקּמֵ

אֹור נַֹגּה הֹוֵלְך ְואֹור  (משלי ד) ְוָאַמר, יִקים ּכְ ְואֹוַרח ַצּדִ
ַמר. ֲאָבל   (דף רט''ו ע''א) ַעד ְנכֹון ַהּיֹום. ַהאי ְקָרא ִאּתְ

ָלא ּכְ יִקים, ַההּוא   ַהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ יּה, ְואֹוַרח ַצּדִ ּבֵ
יּה, ִאיהּו אַֹרח ְקׁשֹוט. אֹוְרָחא  יא ָאְזלּו ּבֵ יַקּיָ ַצּדִ אֹוְרָחא ּדְ
ִאיהּו ָאִזיל  יּה. אֹוְרָחא ּדְ ִריְך הּוא ִאְתְרֵעי ּבֵ א ּבְ קּוְדׁשָ ּדְ
ִאיּנוּ  ּדְ ין  ַמע ִמּלִ ן ָקַמְייהּו, ְוָכל ִאיּנּון ְרִתיִכין, ַאְתָיין ְלִמׁשְ

ָנִהיר ְוָאִזיל, ְוָלא  אֹור נַֹגּה: ּדְ פּוַמְייהּו. ּכְ ָלן ְוָאְמֵרי ּבְ ְמַמּלְ
ךְ  כלל) ִאְתֲחׁשָ אֹוַרח (ס''א  ּדְ א,  יַבּיָ ַחּיָ ִאיּנּון  ּדְ אֹוַרח  ּכְ  ,

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ִדיר, ּכְ ְך ּתָ יְלהֹון ִאְתֲחׁשָ ֶרְך   (משלי ד) ּדִ ּדֶ
ֲאֵפָלה ְוגֹו'.  ִעים ּכָ  ְרׁשָ

יִקים   .392 ָבר ַאֵחר ְוֹאַרח ַצּדִ ין ֹאַרח    -ּדָ ַמה ּבֵ
ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ ִהיא  ֶרְך  ּדֶ ֲאָבל  ְרׁשּוָה.  ּפֵ ֲהֵרי  ְלֶדֶרְך? 
ֶרְך   ּדֶ ָמקֹום  אֹותֹו  ּבְ ה  ְוַנֲעׂשֶ ְוִנְגְלָתה,  ָחה  ִנְפּתְ

  
ין אֹוַרח ְלֶדֶרְך,   .392 ּבֵ יִקים. ַמה  ָבר ַאֵחר ְואֹוַרח ַצּדִ ּדָ

ֲאָבל אּוְקמּוָה.  ע''א)  ָהא  פ''ח  ויקרא  ע''א  אֹוַרח  (קל''ז 
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ּלֹא ָכְתׁשּו ָבּה ַרְגַלִים ִמּקֶֹדם לָ  ֶרְך  ׁשֶ מֹו    -ֵכן. ּדֶ ּכְ
ּנֱֶאַמר, סג) ׁשֶ ים  (ישעיה  ּכֹוְתׁשִ ׁשֶ ַגת,  ּבְ דֵֹרְך  ּכְ

רֹוֶצה. ל ִמי ׁשֶ  ּבֹו ַרְגַלִים ּכָ
ּתָ  ַהׁשְ ּדְ ַההּוא הּוא,  ּבְ ְוִאְתָעִביד  ְלָייא,  ְוִאְתּגַ ַתח  ִאְתּפְ א 

ֶרְך:  ָנא. ּדֶ ְדַמת ּדְ יּה ַרְגִלין ִמּקַ ִתיׁשּו ּבֵ ָלא ּכְ ֲאָתר אֹוַרח, ּדְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר יּה  (ישעיה סג) ּכְ ין ּבֵ ַכְתׁשִ ַגת, ּדְ דֹוֵרְך ּבְ ּכְ

ָבֵעי. ל ַמאן ּדְ  ַרְגִלין ּכָ
יִק  .393 ּדִ ֵהם ָהיּו ְוַעל ֶזה ַלּצַ ים קֹוֵרא ֹאַרח, ׁשֶ

קֹום   ל ַהּמָ ַח אֹותֹו ָמקֹום, ְולֹא ּכָ ִראׁשֹוִנים ִלְפּתֹ
ֵני ָהעֹוָלם   ּבְ ֲאֵחִרים  ׁשֶ ב  ּגַ א ַאף ַעל  ַההּוא. ֶאּלָ

ָמקֹום   אֹותֹו  ּבְ ּה   -הֹוְלִכים  ּבָ הֹוְלִכים  ׁשֶ ו  ַעְכׁשָ
ו אֹותֹו ָמק ַעְכׁשָ יִקים, הּוא ָמקֹום ָחָדׁש, ׁשֶ ֹום  ַצּדִ

ַאֵחר  ָאָדם  ּבֹו  ָהַלְך  ּלֹא  ׁשֶ ִמי  מֹו  ּכְ ָחָדׁש  הּוא 
ים ִחּדּוׁש ְלָכל   יִקים עֹוׂשִ ּדִ ּצַ ּום ׁשֶ ְלעֹוָלִמים, ִמׁשּ
דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ֶעְליֹוִנים  ְדָבִרים  ה  ַכּמָ ּבְ ָמקֹום  אֹותֹו 

ה ָבֶהם.  רּוְך הּוא ִמְתַרּצֶ  ּבָ

  

יא ָקאֵרי אַֹר  .393 יַקּיָ א ְלַצּדִ ִאיּנּון ֲהוֹו ַקְדָמֵאי  ְוַעל ּדָ ח, ּדְ
א ַאף ַעל  ח ַההּוא ֲאָתר. ְוָלא ַעל ֲאָתר ִאיהּו ֶאּלָ ְלִמְפּתַ
א   ּתָ ַהׁשְ ֲאָתר,  ַההּוא  ּבְ ָאְזֵלי  ָעְלָמא  ֵני  ּבְ ַאֲחָרִנין  ּדְ ב  ּגַ
א   ּתָ ַהׁשְ ּדְ א,  ַחְדּתָ ֲאָתר  ִאיהּו  יא,  יַקּיָ ַצּדִ יּה  ּבֵ ַאְזִלין  ּדְ

א ִאיהּו ַההּוא   ָנׁש ַחְדּתָ ר  ּבַ יּה  ּבֵ ָאִזיל  ָלא  ּדְ ָמה  ּכְ ֲאָתר 
ְלָכל   א  ַחְדּתָ ין  ַעְבּדִ יא  יַקּיָ ַצּדִ ּדְ ִגין  ּבְ ְלָעְלִמין.  ַאֲחָרא 
הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ִאין  ִעּלָ ין  ִמּלִ ה  ַכּמָ ּבְ ֲאָתר,  ַההּוא 

הֹון.  ִאְתְרֵעי ּבְ
אֹותֹו ָמקֹום   .394 ִכיָנה הֹוֶלֶכת ּבְ ְ ׁשּ ַמה ְועֹוד, ׁשֶ

ְך ִנְקָרא ֹאַרח  ּום ּכָ ּלֹא ָהָיה ִמּקֶֹדם ָלֵכן. ּוִמׁשּ ֶ ׁשּ
ֶעְליֹון  אֹוֵרַח  ּבֹו  ִהְתָאַרח  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ יִקים,  ַצּדִ
ּה  ּבָ ים  ְוכֹוְתׁשִ ַלּכֹל,  תּוָחה  ּפְ ִהיא  ֶרְך  ּדֶ ָקדֹוׁש. 
ֶרְך,   ּדֶ ִעים.  ָהְרׁשָ אֹוָתם  ֲאִפּלּו  רֹוֶצה,  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ

ֶזה   מג  -סֹוד  ּום  )(שם  ִמׁשּ ֶרְך.  ּדָ יָּם  ּבַ ַהּנֵֹתן 
ְוׁשֹוֵלט   ָצִריְך,  ּלֹא  ׁשֶ ָהַאֵחר  ד  ַהּצַ ּבֹו  ּדֹוֵרְך  ׁשֶ
ם   ְלַבּדָ יִקים  ַצּדִ ֶזה  ְוַעל  ן.  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  א  ְלַטּמֵ
ְקָרא ֹאַרח.  ּנִ אֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ עֹוְמִדים ְוׁשֹוְלִטים ּבְ

ַלּכֹ  תּוָחה  ּפְ ֶרְך  ּדֶ ַאְרנּו,  ּבֵ ׁשֶ מֹו  זֶה  ּכְ ְלַצד  ל, 
 ּוְלַצד ֶזה. 

  

ָלא ֲהַוות   .394 ַההּוא ֲאָתר, ַמה ּדְ א ַאְזָלא ּבְ ִכיְנּתָ ׁשְ ְותּו, ּדִ
ִגין   ּבְ ִאְקֵרי,  יִקים  ַצּדִ אַֹרח  ְך  ּכָ ִגין  ּוּבְ ָנא.  ּדְ ְדַמת  ִמּקַ
ִאיהּו  ֶרְך:  ּדֶ א.  יׁשָ ַקּדִ ָאה  ִעּלָ יָזא  ּפִ אּוׁשְ יּה  ּבֵ ִאְתָאַרח  ּדְ

תּוַח ְלכֹלָּ  ָבֵעי, ֲאִפיּלּו ִאיּנּון ּפָ ל ַמאן ּדְ יּה ּכָ ין ּבֵ א, ְוַכְתׁשִ
א, ּדָ ָרָזא  ְרְך,  ּדֶ יִבין.  מג) ַחּיָ ֶרְך,   (ישעיה  ּדָ ם  ּיָ ּבַ ַהּנֹוֵתן 

ִליט   ָלא ִאְצְטִריְך, ְוׁשָ יּה ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּדְ ָדִריְך ּבֵ ִגין ּדְ ּבְ
יא בִּ  יַקּיָ א, ַצּדִ ָנא. ְוַעל ּדָ ּכְ ְלחֹוַדְייהּו, ַקְייֵמי  ְלַסֲאָבא ַמׁשְ

אֹוִקיְמָנא   ּדְ ָמה  ּכְ אֹוַרח.  ִאְקֵרי  ּדְ ֲאָתר  ַההּוא  ּבְ ְלֵטי  ְוׁשַ
א, ְלַהאי ִסְטָרא ּוְלַהאי ִסְטָרא.  תּוַח ְלכֹּלָ ֶרְך ּפָ  ּדֶ

ה  .395 ְקדֹוׁשָ ֶרְך  ּדֶ ֶעְליֹוִנים,  ים  ְקדֹוׁשִ ם,  ְוַאּתֶ
ְוִהְתָאַרְחּתֶ  ָלֶכם  ָנה  ּמְ ִהְזּדַ ּה, ֶעְליֹוָנה  ּבָ ם 

ֶעְליֹוִנים ים  ְמֻעּלִ ִלְפֵני   (ֵאּלּו)  ּוְדָבִרים  רּו  ּדְ ִהְסּתַ
ֵרי ֶחְלְקֶכם.  יק ַהיִָּמים. ַאׁשְ  ַעּתִ

  
ַמן  .395 ָאה ִאְזּדָ א ִעּלָ יׁשָ י ֶעְליֹוִנין, אֹוַרח ַקּדִ יׁשֵ ְוַאּתּון ַקּדִ

ִאין ִעּלָ ָיין  ְמַעּלְ ין  ּוִמּלִ יּה  ּבֵ ְוָאַרְחּתּון  ְייכּו,  (נ''א   ְלַגּבַ

ָאה חּוָלֵקיכֹון.  אלין) יק יֹוִמין. ַזּכָ רּו ָקֵמי ַעּתִ  ִאְתָסּדָ

ְוָאַמר, .396 ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ַתח    (דברים  ּפָ
ָסַמְך   לד) י  ּכִ ָחְכָמה  רּוַח  ָמֵלא  נּון  ן  ּבִ ַע  ִויהֹוׁשֻ

ה  ֵני ֹמׁשֶ ּפְ ה ְמקֹומֹות ָמָצאנּו ׁשֶ ַכּמָ ּבְ ה ְוגֹו'.  ֹמׁשֶ
ֵאין אֹור   ָבָנה. ׁשֶ ְפֵני ַהּלְ ַע ּכִ ֶמׁש, ִויהֹוׁשֻ ֶ ְפֵני ַהׁשּ ּכִ
ָבָנה,  ַלּלְ ִאיר  ּמֵ ׁשֶ ּכְ ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ אֹור  א  ֶאּלָ ָבָנה  ַלּלְ

בָ  ֶמׁש.  ְוַהּלְ ֶ ַהׁשּ ִמּתֹוְך  את  ִמְתַמּלֵ ָנה 
ֵלמּוָתּה.  ׁשְ את, ָאז עֹוֶמֶדת ּבִ ְתַמּלֵ ּמִ  ּוְכׁשֶ

  

ְמעֹון ְוָאַמר, .396 י ׁשִ ַתח ַרּבִ ן נּון  (דברים לה) ּפָ ַע ּבִ ִויהֹוׁשֻ
ֵניָנן,   ה ֲאָתר ּתָ ַכּמָ ה ְוגֹו', ּבְ י ָסַמְך מֹׁשֶ ָמֵלא רּוַח ָחְכָמה ּכִ

כְּ  ַאְנּפֹוי  ה  מֹׁשֶ ִסיֲהָרא. ּדְ י  ַאְנּפֵ ּכְ ַע  ִויהֹוׁשֻ א,  ְמׁשָ ׁשִ י  ַאְנּפֵ
ד ָנַהר  א ּכַ ְמׁשָ ׁשִ א ְנהֹוָרא ּדְ ֵלית ְנהֹוָרא ְלִסיֲהָרא, ֶאּלָ ּדְ
ְוַכד   ָייא.  ִאְתַמּלְ א  ְמׁשָ ׁשִ ִמּגֹו  ְוִסיֲהָרא  ְלִסיֲהָרא, 

ְלמּוָתא.  ַאׁשְ יָמא ּבְ ֵדין ַקּיְ ָייא, ּכְ  ִאְתַמּלְ
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מוּ  .397 ּלְ ּתַ ל ִהׁשְ ׁשֶ סֹוד  הּוא?  ִמי  ָבָנה  ַהּלְ ת 
ְיָי.   ָהֶעְליֹון  ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ סֹוד  ּבְ ְדמּות  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ַהּכֹל 
ְזַמן   ּבִ ַרק  עֹוֵמד,  ֵאינֹו  ַהזֶּה  ם  ֵ ׁשּ ּבַ ֲהֵרי  ׁשֶ
ֵהם  מֹות  ׁשֵ ה  ּמָ ּכַ ֲהֵרי  ׁשֶ ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ עֹוֶמֶדת  ׁשֶ

שֶׁ  ָעה  ָ ַהׁשּ ִפי  ּכְ ֶהם  ּבָ ְוִנְקֵראת  ה,  יְָּרׁשָ עֹוֶמֶדת  ׁשֶ
ּה, ָּבּה) ּבָ עֹוֶמֶדת  ַהָּׁשָעה  ִנְקֵראת  (ּוְכִפי  ְך  ּכָ

ֵלמּות   ְ סֹוד ַהׁשּ עֹוֶמֶדת ּבְ ׁש. ּוְכׁשֶ ם ַמּמָ אֹותֹו ׁשֵ ּבְ
ְידָֹו''ד.   ִנְקָרא  ָאז  ָדִדים,  ַהּצְ ל  ִמּכָ ֶלֶמת  ְוִנׁשְ
ת   ה ַהּבַ יְָּרׁשָ ַמְעָלה, ׁשֶ ּלְ ָלָמה ׁשֶ ַהׁשְ ָלָמָתּה ּכַ ַהׁשְ

הּ   .ֶאת ִאּמָ

  

א,   .397 כֹּלָ ּדְ ָרָזא  ִאיהּו.  ַמאן  ִסיֲהָרא,  ּדְ ִלימּוָתא  ּתְ ִאׁשְ
א  ָמא ּדָ ׁשְ ָהא ּבִ ָאה ְיָי'. ּדְ ָמא ִעּלָ ׁשְ ָרָזא ּדִ מּות ּבְ ִאְקֵרי ּדְ ּדְ
ָמה   ָהא ּכַ ְלמּוָתא. ּדְ ַאׁשְ יָמא ּבְ ַקּיְ ִזְמָנא ּדְ ר ּבְ ָלא ָקִאים, ּבַ

ְואִ  ַאֲחִסיָנא,  ּדְ ִאיּנּון  ָמָהן  ֲעָתא  ׁשְ ׁשַ פּום  ּכְ ְך  ּכַ הּו  ּבְ ְתְקֵרי 
יּה, ּבֵ יָמא  ַקּיְ ביה) ּדְ דקיימא  שעתא  ִאְקֵרי  (וכפום  ָהִכי 

ָלמּוָתא   ַאׁשְ ּדְ ָרָזא  ּבְ יָמא  ַקּיְ ְוַכד  ׁש.  ַמּמָ ָמא  ׁשְ ַההּוא  ּבְ
ְלמּוָתא   ''ד ַאׁשְ ֵדין ִאְקֵרי ְידֹוָ ל ִסְטִרין, ּכְ ִליַמת ִמּכָ ּתְ ְוִאׁשְ

ַאׁשְ  ּכְ יָלּה,  א.ּדִ ְלֵעיּלָ ּדִ ע''ב) ָלמּוָתא  ָרָתא  (ק  ּבְ ָיְרָתא  ּדְ
ּה.  ְלִאּמָ

ָיִמים,   (ֶהָאָרה) ְוַהְינוּ  .398 ר  ָעׂשָ ה  ָ ֲחִמׁשּ ּבַ
תּוב ּכָ כג) ׁשֶ ַלחֶֹדׁש  (ויקרא  יֹום  ר  ָעׂשָ ה  ָ ֲחִמׁשּ ּבַ

ְוָכתּוב ַהזֶּה.  ִביִעי  ְ ַאְך   (שם) ַהׁשּ
ָעׂשֹור  ִביִעי.   (יֹום) ּבֶ ְ ְוַהּכֹל סֹוד ֶאָחד.  ַלחֶֹדׁש ַהׁשּ

ר  ֶעׂשֶ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ּסֹוד  ּבַ א  ַהּבָ ָהעֹוָלם  עֹוֵמד  ׁשֶ ּכְ
ָעׂשֹור.  ּבֶ ִנְקָרא  ַהזֶּה,  ַהחֶֹדׁש  ַעל  ָהֲאִמירֹות 
יֵניֶהן,  ּבֵ ַאַחת  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ָבָנה  ַהּלְ ֶמת  ְרׁשֶ ּנִ ּוְכׁשֶ
ָרה  ִהְתַחּבְ ה'  ֲהֵרי  ׁשֶ ר,  ָעׂשָ ה  ָ ֲחִמׁשּ ּבַ ִנְקָרא 

 ֵביֵניֶהם.ְוֶנְחְקָקה 

  

יב, (ד''א נהירו) ְוַהְיינוּ  .398 ְכּתִ ֲחֵמיָסר יֹוִמין, ּדִ (ויקרא  ּבַ
ה.  כג) ַהּזֶ ִביִעי  ְ ַהׁשּ ַלחֶֹדׁש  יֹום  ר  ָעׂשָ ה  ָ ֲחִמׁשּ ּבַ

כג) ּוְכִתיב ָעׂשֹור (ויקרא  ּבֶ ִביִעי.   (יום) ַאְך  ְ ַהׁשּ ַלחֶֹדׁש 
ָכל   ּדְ ָרָזא  ּבְ ָאֵתי  ּדְ ָעְלָמא  יָמא  ַקּיְ ד  ּכַ ֲחָדא,  ָרָזא  א  ְוכֹּלָ

ר ֲאִמיָרן, ַעל ַהאי חֶֹדׁש, ִאְקֵרי ָעׂשֹור.  (קפ''ה ע''ב) ֶעׂשֶ ּבֶ
יַנְייהּו,  ּבֵ ֲחָדא  ְלמּוָתא  ַאׁשְ ּבְ ִסיֲהָרא  יַמת  ִאְתְרׁשִ ְוַכד 

ּדְ  ר,  ָעׂשָ ה  ָ ֲחִמׁשּ ּבַ ְוִאְתַחְקַקת  ִאְקֵרי  ַרת  ִאְתַחּבְ ה'  ָהא 
יַנְייהּו.  ּבֵ

ָאז   .399 ֶזה,  ם  ׁשֵ ּבְ עֹוֶמֶדת  ּוְכׁשֶ י''ה,  ְוסֹוד ֶזה 
נֹוֶסֶפת ְוִהיא  ה',  ּבְ ֶרת  ַהַּתְחּתֹוִנים   ִמְתַחּבֶ (ֶאל 

ִהיא  ָלזּון אֹוָתם ְוָלֵתת ָלֶהם ַטְרָּפם, ּוִמּתֹוֶסֶפת)
ֶאחָ  ִמּקֶֹדם.  ּכְ ה'  ָהאֹות  סֹוד  ְלֵהָחֵקק  ּבְ ד, 

ֵדי ָלֵתת  ַמְעָלה, ְוֶאָחד, ּכְ ּלְ ּסֹוד ׁשֶ ר ּבַ ּוְלִהְתַחּבֵ
ֵלמּות   ׁשְ ּבִ ָבָנה  ַהּלְ עֹוֶמֶדת  ְוָאז  ה,  ְלַמּטָ ָמזֹון 
ם ַהזֶּה,  ֵ סֹוד ַהׁשּ ה, ּבְ ָדִדים, ַמְעָלה ָוַמּטָ ְלָכל ַהּצְ

ֵלמּות ַאַחת.  ִלְהיֹות ַהּכֹל סֹוד ֶאָחד ּוׁשְ

  

א .399 ר   ְוָרָזא ּדָ ֵדין ִאְתַחּבָ א, ּכְ ָמא ּדָ ׁשְ יָמא ּבִ י''ה ְוַכד ַקּיְ
ִאתֹוְסָפא ְוִאיִהי  ה',  לון  ּבְ למיזן  תתאי  לגביה  (ד''א 

ואתוספא) טרפייהו  לון  ה'   ולמיהב  ָאת  ּדְ ָרָזא  ּבְ ִאיִהי, 
ָרָזא  ּבְ ָרא  ּוְלִאְתַחּבְ ָקא  ְלִאְתַחּקְ ֲחָדא,  ַקְדִמין.  ִמּלְ ּכְ

לְ  ַוֲחָדא  א.  ְלֵעיּלָ יָמא  ּדִ ַקּיְ ּוְכֵדין  א.  ְלַתּתָ ְמזֹוָנא  ֵמיַהב 
ָרָזא   ּבְ א,  ְוַתּתָ א  ֵעיּלָ ִסְטִרין,  ְלָכל  ְלמּוָתא  ַאׁשְ ּבְ ִסיֲהָרא 

ִלימּו ַחד.  א ָרָזא ֲחָדא, ּוׁשְ א, ְלֶמֱהֵוי ּכֹּלָ ָמא ּדָ ׁשְ  ּדִ
ָבָנה  .400 ַהּלְ ָלַמת  ַהׁשְ ל  ׁשֶ סֹוד  ֶזהּו  ַע  ְיהֹוׁשֻ

לּו   אֹוִתיֹּות ַהּלָ ֲהֵרי נּון  ּבָ ׁשֶ אי,  ַוּדַ ן נּו''ן. נּו''ן  ּבִ
ל   ׁשֶ ָלָמה  ַהַהׁשְ סֹוד  ּבְ ָמֵלא  ָבָנה,  ַהּלְ סֹוד  ִהיא 
אי. דֹוׁש, ְוָאז הּוא ָמֵלא רּוַח ָחְכָמה ַוּדַ ם ַהּקָ ֵ  ַהׁשּ

  
ִסיֲהָרא,  .400 ּדְ ָלמּוָתא  ַאׁשְ ּדְ ָרָזא  ִאיהּו  א  ּדָ ַע  ְיהֹוׁשֻ

נּו''ן,   ן  ּבִ ַאְתָוון  ין  ִאּלֵ ִסיֲהָרא ּבְ ּדְ ָרָזא  נּון  ָהא  ּדְ אי  ַוּדַ נּו''ן 
ֵדין   ּכְ א,  יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ ּדִ ָלמּוָתא  ַאׁשְ ּדְ ָרָזא  ּבְ ָמֵלא  ִאיִהי. 

אי.   ִאיהּו ָמֵלא רּוַח ָחְכָמה ַוּדַ
י',   .401 ִהיא  ׁשֶ ָהֶעְליֹוָנה,  ה  ֻקּדָ ַהּנְ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

ה  עֹוׂשָ רּוַח  ְואֹוָתּה  רּוַח,  ּומֹוִציָאה  ֶטת  ֶ ׁשּ ִמְתּפַ
ה   ָ ׁשּ ית ְלׁשִ ֶטת ְוַנֲעׂשֵ ֶ ׁשּ ֵהיָכל. ְואֹוָתּה רּוַח ִמְתּפַ
ל   ּכָ ל  ׁשֶ ּסֹוד  ּבַ ֶטת  ֶ ׁשּ ִמְתּפַ רּוַח  אֹוָתּה  ְצָדִדים. 

  
יק רּוַח,  .401 ט ְוַאּפִ ׁשַ ִאיִהי י', ִאְתּפָ ָאה ּדְ ְנקּוָדה ִעּלָ ִגין ּדִ ּבְ

ט,  ׁשַ ִאְתּפָ רּוַח  ְוַההּוא  ֵהיָכָלא.  ָעִביד  רּוַח  ְוַההּוא 
ית ִסְט  ָכל  ְוִאְתָעִביד ׁשִ ָרָזא ּדְ ט, ּבְ ׁשַ ִרין. ַההּוא רּוַח ִאְתּפָ
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ה  ְועֹוׂשֶ א  ּוְמַמּלֵ ה.  ְוַהּכֹל    ֵאּלֶ ה,  ְלַמּטָ ֵהיָכל 
ָלָמה   ַהׁשְ דֹוׁש ּבְ ם ַהּקָ ֵ ה סֹוד ַהׁשּ א, ְוַנֲעׂשֶ ִמְתַמּלֵ

 ַאַחת.
א,  ּכֹּלָ י  ְוִאְתְמּלֵ א,  ְלַתּתָ ֵהיָכָלא  ְוָעִביד  ְוַאְמֵלי  ין.  ִאּלֵ

ָרָזא ע''ב) ְוִאְתָעִביד  רט''ו  א,   (דף  יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ ּדִ
ְלמּוָתא ֲחָדא.  ַאׁשְ  ּבְ

ָחְכָמה,  .402 רּוַח  ָמֵלא  ַע  ְיהֹוׁשֻ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ
ּום  מִ  הּוא    -ׁשּ ָיָדיו ָעָליו, ׁשֶ ה ֶאת  י ָסַמְך ֹמׁשֶ ּכִ

ּנּו.  ִמּמֶ ֵאר  ַהּבְ ָאה  ְוִנְתַמּלְ ָרכֹות  ּבְ ָעָליו  ֵהִריק 
ם   ִמּכֶ ֶאָחד  ל  ּכָ ֶעְליֹוִנים,  ים  ְקדֹוׁשִ ם,  ְוַאּתֶ
סֹודֹות   ֵלמּות ּבְ ׁשְ א רּוַח ָחְכָמה, ְועֹוֵמד ּבִ ִהְתַמּלֵ

דוֹ  ַהּקָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ה  ַהָחְכָמה,  ִהְתַרּצָ הּוא  רּוְך  ּבָ ׁש 
ֵעיַני ָראּו  ֵרי ֶחְלִקי ׁשֶ ָבֶכם ְוָסַמְך ָידֹו ֲעֵליֶכם. ַאׁשְ

ֶכם.  ֵלמּות רּוַח ַהָחְכָמה ּבָ  ֶאת ֶזה ְוָראּו ֶאת ׁשְ

  

י ָסַמְך   .402 ּכִ ִגין  ּבְ ַע ָמֵלא רּוַח ָחְכָמה,  ְיהֹוׁשֻ א  ּדָ ּוְבִגין 
ְרָכאן ָעֵליּה, ְוִאְתְמֵלי   ִאיהּו ָאִריק ּבִ ה ֶאת ָיָדיו ָעָליו, ּדְ מֹׁשֶ
ְייכּו ִאְתְמֵלי   ל ַחד ִמּנַ י ֶעְליֹוִנין, ּכָ יׁשֵ יּה. ְוַאּתּון ַקּדִ יָרא ִמּנֵ ּבֵ

ַאׁשְ  יָמא ּבְ ִגין רּוַח ָחְכָמה, ְוַקּיְ ָחְכְמָתא. ּבְ ָרִזין ּדְ ְלמּוָתא, ּבְ
ְידֹוי  ְוַאְסִמיְך  כּו,  ּבְ ִאְתְרֵעי  הּוא  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ
רּוַח   ִלימּו ּדְ א, ְוָחמּו ׁשְ ֵעיַני ָחמּו ּדָ ָאה חּוָלִקי ּדְ ָעַלְייכּו. ַזּכָ

כּו.   ָחְכְמָתא ּבְ
תּוב .403 ּכָ ְוָאַמר,  ַתח  יט) ּפָ לֹא   (ויקרא 

ְתעֹוֵננּו.  תֹ  ְולֹא  ְתַנֲחׁשּו  לֹא  ם  ַהּדָ ַעל  אְכלּו 
ָבר   ְרׁשּוהּו, ְוסֹוד ַהּדָ סּוק ֶזה ּפֵ אֹוֵכל    -ּפָ ֶזה ִמי ׁשֶ

ל ּלֵ ְתּפַ יִּ ה, ׁשֶ ִלי ְתִפּלָ מֹו,  (ֹקֶדם ֶׁשאֹוֵכל) ּבְ ַעל ּדָ
ְמַנֵחׁש ּוְמעֹוֵנן. קּול הּוא ּכִ  ׁשָ

  

ִתיב .403 ַתח ְוָאַמר, ּכְ ם  (ויקרא יט) ּפָ לא ֹתאְכלּו ַעל ַהּדָ
ה,  ִמּלָ לֹא ְתַנֲחׁשּו ְולֹא ְתעֹוֵננּו. ַהאי ְקָרא אּוְקמּוָה, ְוָרָזא ּדְ

יָצֵלי ּדִ ְצלֹוָתא,  ָלא  ּבְ ָאִכיל  ּדְ ַמאן  קדם  ַהאי  (ד''א 
ְמַנֵחׁש ּוְמעֹוֵנן. דאכיל) ִקיל ִאיהּו ּכִ ֵמיּה, ׁשָ  ַעל ּדָ

ָמה  .404 ׁשָ ַהּנְ ְיָלה  ּלַ ּבַ ׁשֶ ּום    ִמׁשּ
בֹוד   (ּוִמְׁשַּתַּטַחת) עֹוָלה ַהּכָ סֹוד  ּבְ ִלְראֹות 

ָאר   ָראּוי לֹו, ְוִנׁשְ מֹו ׁשֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּכְ ָהֶעְליֹון, ּכָ
ּכַֹח  אֹותֹו  ּבְ ָהָאָדם 

ף ּתֵ ּתַ ִהׁשְ ְלַקיֵּם  (ֶׁשִהְתַּפֵּׁשט) ׁשֶ ם  ַהּדָ תֹוְך  ּבְ
ל ָמוֶ  (ְוִעם ָּכל ֶזה) ַהּגּוף, ְוָלֵכן ת.  טֹוֵעם ַטַעם ׁשֶ

ְואֹותֹו ּכַֹח לֹא נֹוָעד ְלִהְתעֹוֵרר ְלתֹוְך אֹותֹו ּכַֹח 
ְתעֹוֵרר  ּמִ ּוְכׁשֶ אֹותֹו.  ל  ּוְלַקּבֵ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל  ׁשֶ
ָהַאֵחר   ד  ּצַ ׁשֶ ַאְרנּו  ּבֵ ַוֲהֵרי  ָטהֹור,  ֵאינֹו  ָהָאָדם, 

ָמה.  ִלי ְנׁשָ עֹוֵמד ּבְ  ׁשֹוֵלט ַעל ָמקֹום ׁשֶ

  

ְבֵליְלָיא ִנׁשְ  .404 ִגין ּדִ ְטָחת ְלֵמחֵמי ּבְ ּתַ ְמָתא ַסְלַקת ְוִאׁשְ
ִאְתָחֵזי ֵליּה.  ָמה ּדְ ל ַחד ְוַחד ּכְ ָאה, ּכָ ִעּלָ ְיָקָרא  ּדִ ָרָזא  ּבְ

ַתָתף ְדִאׁשְ ֵחיָלא  ַההּוא  ּבְ ָנׁש  ר  ּבַ ַאר  ּתְ (נ''א   ְוִאׁשְ

א דאתפשט) יָמא ּגּוָפא. ְוַעל ּדָ ָמא, ְלִאְתַקּיְ (ס''א ועם   ּגֹו ּדָ
דא) טַ  כל  ָלא ָטִעים  ֵחיָלא  ְוַההּוא  מֹוָתא,  ּדְ ֲעָמא 

ָלא   ְמָתא, ּוְלַקּבְ ִנׁשְ ָעָרא ּגֹו ַההּוא ֵחיָלא ּדְ ָדא ְלִאּתְ ִמְתַעּתְ
ִכי. ְוָהא אֹוִקיְמָנא,  ר ָנׁש, ָלאו ִאיהּו ּדָ ֵליּה. ְוַכד ִאְתָער ּבַ
ְמָתא.  ָלא ִנׁשְ יָמא ּבְ ַקּיְ יט, ַעל ֲאָתר ּדְ ּלִ ִסְטָרא ַאֲחָרא ׁשַ  ּדְ

ב   .405 ּגַ ַעל  ְוַאף  ַמִים,  ּבְ ְטַהר  ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ּתֹוָרה, ּבַ ָאָדם  ל  ּדֵ ּתַ ִהׁשְ ִמיָתה,   ׁשֶ ַטַעם  (טֹוֵעם 

ְּבלֹא   ֶׁשִּנְמָצא  ְּבָמקֹום  ׁשֹוֵלט  ָהַאֵחר  ֶׁשַהַּצד 
ַּגב   ַעל  ַאף  ָאָדם,  ֶּבן  ּוְכֶׁשִּמְתעֹוֵרר  ְנָׁשָמה, 

ַּבּתֹוָרה) חֹוֶזֶרת   ֶׁשִּמְׁשַּתֵּדל  לֹא  ָמה  ְנׁשָ אֹוָתּה 
ם  ָרט ְלֹכַח ַהּדָ ָאָדם, ּפְ ִלְמקֹוָמּה ְולֹא ׁשֹוֶלֶטת ּבָ
ָדם  ּבְ ֶטת  ֶ ׁשּ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ֶנֶפׁש, אֹוָתּה  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ְלַבּדֹו 
ה  ִפּלָ ּתְ ָאָדם  ל  ּלֵ ְתּפַ יִּ ּוְכׁשֶ ַאְרנּו.  ּבֵ ַוֲהֵרי  ִמיד,  ּתָ

ב ֵ ִמְתַיׁשּ ָאז  ֲאדֹונֹו,  ֲעבֹוַדת  ל  ם   ׁשֶ ַהּדָ ּכַֹח 
ֶבת ַעל  ֶ ּוִמְתַיׁשּ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ּכַֹח  ר  ּבֵ ּוִמְתּגַ ְמקֹומֹו,  ּבִ
מֹו  ָלם ִלְפֵני ֲאדֹונֹו, ּכְ אֹותֹו ָמקֹום. ְוָאז ָאָדם ֻמׁשְ

  

א, ְוַאף .405 ַמּיָ י ּבְ ִאְתָדּכֵ יָון ּדְ ר ָנׁש    ּכֵ ל ּבַ ּדַ ּתָ ִאׁשְ ב ּדְ ַעל ּגַ
אֹוַרְייָתא, על   ּבְ דסטרא אחרא שליט  (נ''א טעים טעמא דמותא, 

אתר דקיימא בלא נשמתא וכד אתער בר נש אף על גב דאשתדל  
ְוָלא  באורייתא) ַאְתָרּה,  ּבְ יַמת  ִאְתַקּיָ ָלא  ְמָתא  ִנׁשְ ַהִהיא 

ּדְ  ֵחיָלא  ר  ּבַ ָנׁש,  ר  ּבַ ּבְ יּה  ּבֵ ְלָטא  ְלחֹודֹוי,  ׁשַ ּבִ ָדָמא 
ְוָהא  ִדיר,  ּתָ ָדָמא  ּבְ ָטא  ְ ׁשּ ִאְתּפַ ּדְ ַהִהיא  ֶנֶפׁש,  ִאְקֵרי  ּדְ
ָמאֵריּה,   פּוְלָחָנא ּדְ ר ָנׁש ְצלֹוָתא ּדְ אֹוִקיְמָנא. ְוַכד ִיָצֵלי ּבַ
ר ֵחיָלא  ּבָ ַאְתֵריּה, ְוִאְתּגַ ָדָמא ּבְ ָבא ֵחיָלא ּדְ ְ ֵדין ִמְתַייׁשּ ּכְ

ְוִאְת  ְמָתא,  ִנׁשְ ָנׁש ּדְ ר  ּבַ ּוְכֵדין  ֲאָתר.  ַההּוא  ַעל  ָבא  ָייׁשְ
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ָמה   ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ְוסֹוד  ה,  ְלַמּטָ ֶנֶפׁש  ִריְך  ּצָ ׁשֶ
 ְלַמְעָלה. 

א,   ְלַתּתָ ֶנֶפׁש  ִאְצְטִריְך,  ּדְ ָמה  ּכְ ָמאֵריּה,  י  ַקּמֵ ִלים  ּתְ ִאׁשְ
א. ְמָתא ְלֵעיּלָ ִנׁשְ ה ּדְ ִמּלָ  ְוָרָזא ּדְ

ֶטֶרם  .406 ה  ִפּלָ ּתְ ל  ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ִמי  ְך,  ּכָ ְוַעל 
צָּ  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַעְצמֹו  ַמֲעִמיד  יֹּאַכל,  ְועֹוָלה  ׁשֶ ִריְך, 

ְוִאם  ִריְך.  ּצָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָבּה  מֹוׁשָ ְמקֹום  ַעל  ָמה  ׁשָ ַהּנְ
ם  ַהּדָ ב  ֵ ְתַיׁשּ יִּ ׁשֶ תֹו,  ִפּלָ ּתְ ל  ּלֵ ְתּפַ יִּ ׁשֶ ֶטֶרם  ָאַכל 
זֹּו   ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ּוְמעֹוֵנן.  ְמַנֵחׁש  ּכִ ֶזהּו  ְמקֹומֹו,  ַעל 

ד ָהַאֵחר, ּוְלהַ  ל ְמַנֵחׁש ַלֲעלֹות ַלּצַ ְרּכֹו ׁשֶ ְנִמיְך  ּדַ
ה.  ָ ֻדׁשּ ל ַהּקְ ד ׁשֶ  ֶאת ַהּצַ

  

ֵייכּול, ָקִאים  .406 י ְצלֹוָתא ַעד ָלא  ַצּלֵ ּדְ א, ַמאן  ְוַעל ּדָ
ֲאָתר  ַעל  ְמָתא  ִנׁשְ ָקא  ְוַסּלְ ִאְצְטִריְך,  ּדְ ָמה  ּכְ ְרֵמיּה  ּגַ
ִאְצְטִריְך, ְוִאי ָאִכיל ַעד ָלא ַצֵלי ְצלֹוֵתיּה   ָמה ּדְ מֹוְתָבה ּכְ

ְמַנֵחׁש  ָמא ַעל ַאְתֵריּה, ָהא ִאיהּו ּכִ ָבא ּדָ ְ  ּוְמעֹוֵנן. ְלִאְתַייׁשּ
ָקא ִלְסַטר ַאֲחָרא,  ְמַנֵחׁש, ְלַסּלְ ָהא ִאיהּו ָאְרֵחיּה ּדִ ִגין ּדְ ּבְ

ה. ָ ְקדּוׁשּ  ּוְלָמֲאָכא ִסְטָרא ּדִ
ל   .407 ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ָאָדם  אֹותֹו  ִנְקָרא  ה  ָלּמָ

אֹותֹו   ִעם  ל  ּדֵ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ ַעל  ְמַנֵחׁש?  ַצד  אֹותֹו  ּבְ
ּוְלהַ  ּכֹחֹו  ְלַחזֵּק  עֹוֵבד ָנָחׁש  ׁשֶ ִמי  ּכְ ְוֶזהּו  ירֹו.  ְגּבִ

ל  ׁשֶ ּכַֹח  ְלאֹותֹו  עֹוֵבד  ֶזה  ְוֵכן  ֲאֵחִרים.  ֱאלִֹהים 
רּוְך הּוא ְלַחזֵּק   דֹוׁש ּבָ ם, ְולֹא עֹוֵבד ֶאת ַהּקָ ַהּדָ

ה.  ָ ֻדׁשּ ל ַהּקְ ד ׁשֶ ָמה, ַהּצַ ׁשָ  ֶאת ַצד ַהּנְ

  

בְּ  .407 ל  ּדַ ּתָ ִאׁשְ ּדְ ַההּוא  ָנׁש  ר  ּבַ ִאְקֵרי  ַההּוא ֲאַמאי 
ְקָפא   ְלַאּתָ ָנָחׁש,  ַההּוא  ּבְ ל  ּדַ ּתָ ִאׁשְ ּדְ ַעל  ְמַנֵחׁש.  ִסְטָרא 
ֵלאלִֹהים  ָפַלח  ּדְ ַמאן  ּכְ ִאיהּו  ְוָדא  ָרא.  ּבְ ּוְלִאְתּגַ ֵחיֵליּה 
ַלח   ָדָמא, ְוָלא ּפָ ַלח ְלַההּוא ֵחיָלא ּדְ ֲאֵחִרים. ְוֵכן ַהאי ּפָ

ְקפָ  ְלַאּתָ ִריְך הּוא,  ּבְ א  ְמָתא,  ֵליּה ְלקּוְדׁשָ ִנׁשְ ּדְ א ִסְטָרא 
ה.  ָ ְקדּוׁשּ  ִסְטָרא ּדִ

ל   .408 ּדֵ ּתַ ֵחְטא ְולֹא ִמׁשְ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ְמעֹוֵנן, ׁשֶ
ֶאְמַצע  ּבָ ְזֻכיֹּות. ְוִאם ּתֹאַמר, ֲהֵרי עֹוֶמֶדת נ'  ּבִ

לֹט    - ִלׁשְ ְיכֹוִלים  לֹא  ֲהֵרי  ׁשֶ אי,  ַוּדַ ֶזה  ְך  ּכָ
ּמְ  ׁשֶ ַעד  ָהַאֵחר,  ד  ַהּצַ אֹותֹו  ֵערּוב  ּבְ ּה  ּבָ ָעְרִבים 

רֹוֶצה  יק. ִמי ׁשֶ ּקִ חּוט ֶאָחד ּדַ ה ּכְ ָ ֻדׁשּ ל ַצד ַהּקְ ׁשֶ
ֵדי   ּכְ ֱאֶמת  ַבר  ּדְ ּבֹו  ְיָעֵרב  ֶקר,  ׁשֶ ְלַהֲעִמיד 
ֶקר   ׁשֶ ַבר  ּדְ ֲעֹון  ֶזה  ְוַעל  ֶקר.  ׁשֶ אֹותֹו  ְתַקיֵּם  יִּ ׁשֶ
ַבר ֱאֶמת,  הּוא, ּוְכֵדי ְלַהֲעִמידֹו, ַמְכִניִסים ּבֹו ּדְ

ּוִמי  ְוז ֶקר.  ׁשֶ אֹותֹו  ֶאת  ַמֲעִמיִדים  ֶזה  ּבָ נ'.  ֹוִהי 
רּוְך הּוא   דֹוׁש ּבָ ה ִלְפֵני ַהּקָ ִפּלָ ל ּתְ ּלֵ ּלֹא ִמְתּפַ ׁשֶ

ְמַנֵחׁש ּוְמעֹוֵנן. מֹו, ּכִ יֹּאַכל ַעל ּדָ  ֶטֶרם ׁשֶ

  

ְזכּו. ְוִאי   .408 ל ּבִ ּדַ ּתָ חֹוָבא, ְוָלא ִאׁשְ ל ּבְ ּדַ ּתָ ִאׁשְ ְמעֹוֵנן, ּדְ
יָמא ָהא    ּתֵ אי, ּדְ ֶאְמָצִעיָתא. ָהִכי הּוא ַוּדַ יָמא נ' ּבְ ָהא ַקּיְ

ַעד  ַאֲחָרא,  ִסְטָרא  ַההּוא  ּבְ ָטָאה  ּלְ ְלׁשַ ַיְכִלין  ָלא 
ַחד  חּוָטא  ּכְ ה,  ָ ְקדּוׁשּ ְסָטר  ּדִ ֵערּוָבא  יּה  ּבֵ ִאְתַעְרֵבי  ּדְ

ַמאן ִקיק.  ע''ב) ּדָ ב  ְקָרא,  (הקדמה  ׁשִ יָמא  ְלַקּיְ ָבֵעי  ּדְ
ְקָרא.  ְיָעַרב בָּ  ׁשִ ִיְתַקּיֵים ַההּוא  ּדְ ִגין  ּבְ ְקׁשֹוט,  ּדִ ה  ִמּלָ ּה 

יָמא ֵליּה, ָעאִלין   ֶקר הּוא, ּוְבִגין ְלַקּיְ ׁשֶ ה ּדְ א ָעֹון ִמּלָ ְוַעל ּדָ
ְלַההּוא  יֵמי  ְמַקּיְ ָדא  ּבְ נ',  ִאיהּו  ְוָדא  ְקׁשֹוט,  ּדִ ה  ִמּלָ ּה  ּבָ

י ק ָלא ַצֵלי ְצלֹוָתא ְלַקּמֵ ֶקר. ּוַמאן ּדְ ִריְך הּוא, ׁשֶ א ּבְ ּוְדׁשָ
ְמַנֵחׁש ּוְמעֹוֵנן. ֵמיּה, ּכִ  ַעד ָלא ֵייכּול ַעל ּדָ

ם  .409 ַאּתֶ ם  ֲאַמְרּתֶ ׁשֶ ִפי  ּכְ ָאָדם,  ת  ִפּלַ ּתְ
ֲהֵרי  ׁשֶ ֶחְלְקֶכם,  ֵרי  ַאׁשְ ֶעְליֹוִנים,  ים  ְקדֹוׁשִ
ָאָדם  ל  ׁשֶ ְוַנְפׁשֹו  ּגּופֹו  ִנים  ּקְ ִמְתּתַ ה  ְתִפּלָ ּבִ

ֵלם ׁשָ ה  ִנים ְוַנֲעׂשֶ ְמֻתּקָ ּקּוִנים  ּתִ ִהיא  ה  ִפּלָ ּתְ  .
ּקּון   ּתִ ָעה.  ַאְרּבָ ְוֵהם  ֶאָחד,  ּכְ ִנים  ּקְ ְתּתַ ּמִ ׁשֶ

ִני   -ִראׁשֹון   ּקּון ׁשֵ ם. ּתִ ּלֵ ּתַ ל ַעְצמֹו ְלִהׁשְ ּקּון ׁשֶ ּתִ
י  - ִליׁשִ ּקּון ׁשְ ל ָהעֹוָלם ַהזֶּה. ּתִ ּקּון ׁשֶ ּקּון   -ּתִ ּתִ

בְּ  ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ָהעֹוָלם  ל  ֵחילֹות ׁשֶ אֹוָתם  ָכל 
ּקּון ְרִביִעי   ַמִים. ּתִ ָ דֹוׁש    -ַהׁשּ ם ַהּקָ ֵ ל ַהׁשּ ּקּון ׁשֶ ּתִ

  

כְּ  .409 ָנׁש,  ַבר  ּדְ י  ְצלֹוָתא  יׁשֵ ַקּדִ ַאּתּון  ָאַמְרּתּון  ּדְ ָמה 
ּגּוֵפיּה   ן  ּקָ ִמַתּתְ ְצלֹוָתא  ּבִ ָהא  ּדְ ָאה חּוָלֵקיכֹון,  ַזּכָ ֶעְליֹוִנין, 
ּקּוִנין  ִלים. ְצלֹוָתא ִאיִהי ּתִ ַבר ָנׁש, ְוִאְתָעִביד ׁשְ יּה ּדְ ְוַנְפׁשֵ

ּקוּ  ע. ּתִ ֲחָדא, ְוִאיּנּון ַאְרּבַ ָנן ּכַ ּקְ ִמְתּתַ ָנן ּדְ ָנא ַקְדָמָאה, ְמַתּקְ
ּקּוָנא   ּתִ ְנָייָנא,  ּתִ ּקּוָנא  ּתִ ָמא.  ּלְ ּתַ ְלִאׁשְ ַגְרֵמיּה,  ּדְ ּקּוָנא  ּתִ
א,  ָעְלָמא ְלֵעיּלָ ּקּוָנא ּדְ ִליָתָאה, ּתִ ּקּוָנא ּתְ ַהאי ָעְלָמא. ּתִ ּדְ
ָמא   ׁשְ ּקּוָנא ּדִ ּקּוָנא ְרִביָעָאה, ּתִ ַמָיא. ּתִ ָכל ִאיּנּון ֵחיֵלי ׁשְ ּבְ
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ל  ּכָ ּוְבסֹוד  דֹוׁשֹות,  ַהּקְ בֹות  ְרּכָ ַהּמֶ סֹוד  ּבְ
ִתּקּון ּבְ ה  ָוַמּטָ ַמְעָלה  סֹודֹות   ָהעֹוָלמֹות,  (ֶׁשל 

ָראּוי. ַהֵּׁשם ַהָּקדֹוׁש)  ּכָ
א, יׁשָ הּו,   ַקּדִ ּלְ ָעְלִמין ּכֻ ין, ּוְבָרָזא ּדְ יׁשִ יִכין ַקּדִ ְרּתִ ָרָזא ּדִ ּבְ

ִתּקּוָנא ּבְ א  ְוַתּתָ א  קדישא) ֵעיּלָ דשמא  ְדָקא   (דרזין  ּכְ
 ָיאּות. 

ל ַעְצמֹו   .410 ּקּון ׁשֶ ּקּון ִראׁשֹון, ּתִ ּום   -ּתִ ִמׁשּ
ה,   ָ ּוְקֻדׁשּ ִמְצָוה  ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ִריְך  ּצָ ׁשֶ
ּקּון  ּתִ ֵהר.  ְלִהּטָ ְועֹולֹות  נֹות  ָקְרּבָ ּבְ ן  ּקֵ ּוְלִהְתּתַ
ַהזֶּה,  ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ יּּום  ַהּקִ ל  ׁשֶ ּקּון  ּתִ ּבַ ִני,  ׁשֵ

ְלבָ  ית  ְבֵראׁשִ ה  ַמֲעׂשֵ רּוְך ּבְ ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶאת  ֵרְך 
אֹוָתם  ּבְ ה  ּוַמֲעׂשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ל  ּכָ ַעל  הּוא 

קמח) ַהְללּוָיּה, ּכֹוְכֵבי  (תהלים  ל  ּכָ ַהְללּוהּו 
ֶאת  ְלַהֲעִמיד  ְוגֹו',  ַמִים  ָ ַהׁשּ ֵמי  ׁשְ ַהְללּוהּו  אֹור 
רּוְך  ָאַמר, ּבָ ָברּוְך ׁשֶ ִקיּּום ָהעֹוָלם ַהזֶּה. ְוַעל ֶזה ּבְ

רּוךְ  -   ַעל ַהּכֹל. ּבָ

  

ִאְצְטִריְך   .410 ּדְ ִגין  ּבְ ַגְרֵמיּה,  ּדְ ּקּוָנא  ּתִ ַקְדָמָאה  ּקּוָנא  ּתִ
ִנין  ָקְרּבְ ַתְקָנא ּבְ ה, ּוְלִאּתְ ָ ְצָוה ּוְקדּוׁשּ ּמִ ְרֵמיּה, ּבְ ְלַאְתְקָנא ּגַ

ָאה.  ָוון ְלִאְתַדּכָ  ְוִעּלָ

ָהעֹולָ  .411 ל  ׁשֶ ּקּון  ּתִ הּוא  ׁשֶ י,  ִליׁשִ ׁשְ ּקּון  ם  ּתִ
ּוַמֲחנֹות   ַחיִָּלים  ָכל אֹוָתם ֲחָילֹות  ּבְ  - ְלַמְעָלה 

ים   ְרָתיו ְוגֹו', ְוָהאֹוַפּנִ ר ְמׁשָ ְרִתים ַוֲאׁשֶ יֹוֵצר ְמׁשָ
ה   ִפּלָ ַהּתְ ּקּון  ּתִ ְרִביִעי,  ּקּון  ּתִ ַהּקֶֹדׁש.  ְוַחיֹּות 
ם,   ֲאַמְרּתֶ מֹו ׁשֶ דֹוׁש ּכְ ם ַהּקָ ֵ ל סֹוד ַהׁשּ ּקּון ׁשֶ ּתִ ּבַ

חֶ  ֵרי  ם  ַאׁשְ ֵ ַהׁשּ ל  ׁשֶ ּקּון  ַהּתִ סֹוד  ְוָכאן  ְלְקֶכם. 
ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ֶכם  ִעּמָ ֶחְלִקי  ֵרי  ַאׁשְ ֵלם.  ָ ַהׁשּ

א.  ּוָבעֹוָלם ַהּבָ

  

ָעְלָמא,  .411 ַהאי  ּדְ ִקּיּוָמא  ּדְ ִתּקּוָנא  ּבְ ְנָייָנא,  ּתִ ּקּוָנא  ּתִ
ִריְך הּוא,   א ּבְ ית, ְלָבְרָכא ְלקּוְדׁשָ ְבֵראׁשִ עֹוָבָדא ּדִ ַעל ּבְ

ַהְללּוָיּה, ִאיּנּון  ּבְ ְועֹוָבָדא,  עֹוָבָדא  ל  (תהלים   ּכָ
ַמִים ְוגֹו'   קמח) ָ ֵמי ַהׁשּ ל ּכְֹכֵבי אֹור ַהְללּוהּו ׁשְ ַהְללּוהּו ּכָ

ָאַמר,  ָברּוך ׁשֶ א ּבְ ַהאי ָעְלָמא. ְוַעל ּדָ יָמא ִקיּוָמא ּדְ ְלַקּיְ
א. רּוְך ַעל ּכֹּלָ רּוְך, ּבָ  ּבָ

אי  .412 ה ַוּדַ ִפּלָ ּתְ ם ּבַ ֲאַמְרּתֶ ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ׁשֶ
תּוב ַתח ְוָאַמר, ּכָ ְך הּוא. ּפָ ֶאת ה'   (דברים י) ּכָ

ְוָכתּוב, ַתֲעֹבד.  ֹאתֹו  יָרא  ּתִ (ויקרא   ֱאלֶֹהיָך 
ְך:  יט) ָפסּוק ֶזה יֵׁש לֹוַמר ּכָ ֱאלֶֹהיָך. ּבְ ְוָיֵראָת ּמֵ

הֲ  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֱאלֶֹהיָך,  ּמֵ ה' ְוָיֵראָת  ֶאת  תּוב  ּכָ ֵרי 
סֹוד  א  ֶאּלָ ֵמֱאלֶֹהיָך?  זֶּה  ַמה  יָרא.  ּתִ ֱאלֶֹהיָך 
ר   ִהְתַחּבֵ אי, ֵמאֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ הּוא, ֵמֱאלֶֹהיָך ַוּדַ
ְפִנים, ְוֶזהּו ֵמֱאלֶֹהיָך. ִיְרָאה  ּלִ ְוסֹוֵבב ֶאת ַהּמַֹח ׁשֶ

ין, ְוהּוא ּדִ  ם ׁשֹוֶרה ַהּדִ ֲהֵרי ׁשָ ּנּו, ׁשֶ ין  זֹו ִלְפחֹד ִמּמֶ
קֹום ַהזֶּה.  ּמָ ַמְעָלה ּבַ ּלְ ין ׁשֶ ָאב ִמּתֹוְך ַהּדִ ׁשְ ּנִ  ׁשֶ

  

ּקּוָנא .412 ּתִ ִאיהּו  ּדְ ִליָתָאה,  ּתְ ּקּוָנא  רט''ז   ּתִ (דף 
ְרָיין.  ע''א) יִלין ּוַמׁשִ יֵלי ַחּיָ ָכל ִאיּנּון ַחּיָ א, ּבְ ְלָעְלָמא ְלֵעיּלָ

ְוגֹו',   ְרָתיו  ְמׁשָ ר  ַוֲאׁשֶ ְרִתים  ְמׁשָ ְוַחּיֹות  יֹוֵצר  ים  ְוָהאֹוַפּנִ
ִתּקּוָנא   ּבְ ְצלֹוָתא,  ּדִ ּקּוָנא  ּתִ ְרִביָעָאה,  ּקּוָנא  ּתִ ַהּקֶֹדׁש. 
ָאה חּוָלֵקיכֹון.   ְדָקא ָאַמְרּתּון, ַזּכָ א ּכַ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ָרָזא ּדִ ּדְ
כֹון   ָאה חּוָלִקי ִעּמְ ִלים. ַזּכָ ָמא ׁשְ ׁשְ ִתקּוָנא ּדִ ְוָהָכא ָרָזא ּדְ

ַהאי ָעלְ  ָאֵתי. ּבְ  ָמא ּוְבָעְלָמא ּדְ

אן.  (ֵיׁש ֵאׁש ְוֵיׁש ֵאׁש) .413 ה ּגֹוֵני ֵאׁש ּכָ לֹׁשָ ׁשְ
ְמָחה,   ׂשִ ָלה ֵאׁש ּבְ ּבְ ּקִ ֵאׁש ִראׁשֹוָנה ִהיא ֵאׁש ׁשֶ
ִהיא   ִניָּה  ְ ַהׁשּ ָהֵאׁש  ַאֲהָבה.  ּבְ ִעם  ֶזה  ֵמִחים  ּוׂשְ

הּ  ּבָ תּוב  ּכָ ׁשֶ א) ָהֵאׁש  ָלֵאׁש,   (יחזקאל  ְוֹנַגּה 
נִּ  תֹוְך  ׁשֶ ּבְ עֹוֶמֶדת  ׁשֶ ֵאׁש  ְוזֹוִהי  ֹנַגּה,  ּה  ּבָ ְרֶאה 

ֵאר. ָהֵאׁש  ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ְמָחה, ּכְ ׂשִ ִניִמית ּבְ ָהֵאׁש ַהּפְ

  

אֹוַרְייָתא .413 ּקּוֵדי  ע''ב) ּפִ ְצלֹוָתא   (ר''ב  ּבִ ָאַמְרּתּון  ּדְ
ִתיב ּכְ ְוָאַמר,  ַתח  ּפָ הּוא.  ָהִכי  אי  י') ַוּדַ ְיָי'   (דברים  ֶאת 
ּוְכִתיב, ַתֲעבֹוד.  יָרא אֹותֹו  ּתִ יט)  ֱאלֶֹהיָך  ְוָיֵראָת  (ויקרא 

ֱאלֹ  ְוָיֵראָת  ָהִכי,  ְלֵמיַמר  ֱאלֶהיָך. ַהאי ְקָרא ִאית  ֶהיָך, ּמֵ
ֱאלֶֹהיָך.  ּמֵ ַמהּו  יָרא,  ּתִ ֱאלֶהיָך  ְיָי'  ֶאת  ִתיב  ּכְ ָהא  ּדְ ִגין  ּבְ
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ֵאשׁ  ִהיא  ית  ִליׁשִ ְ ּסֹוֶבֶבת אֹותֹו   (ֶׁשַּבחּוץ) ַהׁשּ ׁשֶ
ין ְלַהְלקֹות  ֹנַגּה, ּוְבזֹו ָהֵאׁש ִהְתִחיָלה ִיְרַאת ַהּדִ

ִעים.  ָהְרׁשָ
ר  ִאְתַחּבָ אי, ֵמַההּוא ֲאָתר ּדְ ֱאלֶהיָך ַוּדַ א ָרָזא ִאיהּו, ּמֵ ֶאּלָ
א   ּדָ ִחילּו  ּדְ ֱאלֶֹהיָך,  ּמֵ ִאיהּו  ְוָדא  ְלגֹו,  ּדִ ְלמֹוָחא  ְוָסֲחָרא 

ׁשַ  ן  ּמָ ּתַ ָהא  ּדְ ֵליּה,  יָנא  ְלִמְדַחל  ּדִ ְוִאיהּו  יָנא,  ּדִ ְרָייא 
ַהאי ֲאָתר. א, ּבְ ְלֵעיּלָ יָנא ּדִ ִאיב ִמּגֹו ּדִ ּתְ ִאׁשְ (אית אשא   ּדְ

א ַקְדָמָאה, ִאיהּו  ואית אשא) ָ א ָהָכא. ֶאׁשּ ָ ָווֵני ֶאׁשּ ַלת ּגְ ּתְ
ְרִחימּו.  ּבִ ָדא  ּבְ א  ּדָ אן  ְוַחּדָ ֵחידּו,  ּבְ א  ָ ֶאׁשּ יל  ַקּבִ ּדְ א  ָ ֶאׁשּ

נְ  א ּתִ ָ יהּ ֶאׁשּ יב ּבֵ ְכּתִ א ּדִ ָ ְונַֹגּה   (יחזקאל א) ָייָנא, ִאיהּו ֶאׁשּ
ּגֹו   יָמא  ַקּיְ ּדְ א,  ָ ֶאׁשּ ִאיהּו  ְוָדא  נַֹגּה.  יּה  ּבֵ ִאְתָחֵזי  ּדְ ָלֵאׁש 

ָמה ֵחידּו, ּכְ ִניָמָאה ּבְ ּפְ א  ָ א   (ר''ג ע''ב) ֶאׁשּ ָ ַמר. ֶאׁשּ ִאּתְ ּדְ
א ָ ֶאׁשּ ִאיהּו  ִליָתָאה,  ְלהַ  (דלבר) ּתְ ַסֲחָרא  נַֹגּה. ּדְ הּוא 

יַבּיָא. ִדיָנא, ְלַאְלָקָאה ַחּיָ ִחילּו ּדְ אִרי ּדְ א ׁשַ ָ  ּוְבַהאי ֶאׁשּ
ְצָבִעים  .414 ָעה  ַאְרּבָ ׁשֶ ִנינּו  ָ ׁשּ ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף 

ֵהם ֶאָחד. ֲאָבל  ׁשֶ ָעה  ַאְרּבָ ְוֵאּלּו  ל ֵאׁש ֵהם,  ׁשֶ
ַחד   ָאנּו אֹוְמִרים, ַמְתִחיל ּפַ ֵאׁש ַהִהיא ׁשֶ אן ּבָ ּכָ
ֱאלֶֹהיָך, ֵמאֹותֹו  ּמֵ ְוָיֵראָת  תּוב  ּכָ ֶזה  ְוַעל  ין,  ַהּדִ

ּלֹו.   ָהעֶֹנׁש ׁשֶ

  

ִניְנהּו,  .414 א  ָ ֶאׁשּ ָווִני  ּגְ ָעה  ַאְרּבָ ּדְ ָתֵניָנן,  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף 
א   ָ ֶאׁשּ ַההּוא  ּבְ ָהָכא  ֲאָבל  ַחד.  ִאיּנּון  ּדְ ע  ַאְרּבַ ְוִאיּנּון 

ּדְ  ִחילּו  ֲאִרי ּדְ ָקָאְמָרן, ׁשַ ְוָיֵראָת ּדְ ִתיב,  א ּכְ ּדָ ְוַעל  ִדיָנא, 
יֵליּה.  א ּדִ ֱאלֶהיָך, ֵמַההּוא עֹוְנׁשָ  ּמֵ

ְרצֹונֹו   .415 ים  ָלׂשִ ָצִריְך  ִיְרָאה  ּוְבאֹוָתּה 
ֶזה   ַצד  ּבְ ְלַפֵחד  ֶאָחד,  ּכְ ְוַאֲהָבה  ִיְרָאה   - ּבְ

ָאַמְרנּו,   ׁשֶ ָוִנים  ּגְ ּוְבאֹוָתם  ֶזה,  ַצד  ּבְ ְוֶלֱאהֹב 
עֹוֵבר ְואֹותֹו ַהפַּ  י ׁשֶ ּמִ ַחד ִלְהיֹות ּפֹוֵחד ֵמעֶֹנׁש. ׁשֶ

ַצד.  אֹותֹו  ּבְ ֶנֱעָנׁש  ַהּתֹוָרה  ִמְצוֹות  ַעל 
ׁשֹוֵקט  לֹא  ְלַהְלקֹות,  ַצד  אֹותֹו  ְתִחיל  ּמַ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ
ּוֵמָהעֹוָלם   ַהזֶּה  ֵמָהעֹוָלם  אֹותֹו  ה  ַכּלֶ ּמְ ׁשֶ ַעד 

ֵמָהֵאׁש   ִלְפחֹד  ָצִריְך  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ א.  ַהזֹּאת ַהּבָ
ַחד.  ּה ַהּפַ רּוי ּבָ ָ ׁשּ  ׁשֶ

  

ְדִחילּו   .415 ּבִ ְרעּוֵתיּה,  וָאה  ּוָ ְלׁשַ ֵעי  ּבָ ִיְרָאה  ּוְבַההּוא 
ַהאי  ּבְ ּוְלִמְרַחם  ַהאי ִסְטָרא,  ּבְ ְלִמְדַחל  ֲחָדא,  ּכַ ּוְרִחימּו 
ֶלהֵוי   ִחילּו  ּדְ ְוַההּוא  ָקָאְמָרן,  ּדְ ְווִנין  ּגַ ּוְבִאיּנּון  ִסְטָרא. 

אֹוַרְייָתא,   ְלִמְדַחל ּקּוֵדי  ּפִ ַעל  ָעַבר  ּדְ ַמאן  ּדְ א.  ֵמעֹוְנׁשָ
ִסְטָרא  ַההּוא  אִרי  ׁשַ ַכד  ּדְ ִסְטָרא  ַההּוא  ּבְ ׁש  ִאְתַעּנָ
ָעְלָמא,  ֵמַהאי  ֵליּה  ֵצי  ׁשָ ּדְ ַעד  ִכיְך  ׁשָ ָלא  ְלַאְלָקָאה, 
א,  ָ ֶאׁשּ ֵמַהאי  ְלִמְדַחל  ֵעי  ּבָ ְך  ּכָ ִגין  ּוּבְ ָאֵתי.  ּדְ ּוֵמָעְלָמא 

ְד  יּה. ּדִ ְרָייא ּבֵ  ִחילּו ׁשַ
ל ִיְרָאה   .416 ֶטת ֵאׁש ַלחּוץ ׁשֶ ֶ ׁשּ ה ִמְתּפַ ּנָ ּוִמּמֶ

תּוב לֹא ִתיְראּו   (שופטים ו) ַאֶחֶרת, ְוַעל ֶזה ּכָ
ּנּו. ְוָהֵאׁש   ָאסּור ִלְפחֹד ִמּמֶ ֶאת ֱאלֵֹהי ָהֱאֹמִרי, ׁשֶ

פֶ  ּתֶ ּתַ ָאַמְרנּו ִהיא קֶֹדׁש ּוִמׁשְ ל ִיְרָאה ׁשֶ ת ַהזֹּו ׁשֶ
ָאַמְרנּו.  ׁשֶ ֹנַגּה  אֹותֹו  ּסֹוֶבֶבת  ׁשֶ ְוזֹוִהי  ה,  ָ ְקֻדׁשּ ּבִ
זֹו   ּבָ ֶרת  ִמְתַחּבֶ חּוץ,  ּבַ ׁשֶ ַאֶחֶרת  ֵאׁש  ְואֹוָתּה 
ְולֹא   ה  ּנָ ִמּמֶ ָמֳעֶבֶרת  ְוִלְפָעִמים  ִלְפָעִמים, 
זֹו, ֲאַזי  ר ּבָ ְתַחּבֵ ּתִ ּגֹוֵרם ׁשֶ ּה. ּוְכׁשֶ ֶרת ִעּמָ ִמְתַחּבֶ

חֹשֶׁ  ל  ׁשֶ ֵאׁש  ֶאת  הּוא  ה  ּוְמַכּסָ יָכה  ּוַמֲחׁשִ ְך, 
ְוִסיָמְנָך   לּו,  ַהּלָ ָהֲאֵחרֹות  ל  ׁשֶ ְוֵאׁש   -ָהאֹור 

  

ְוַעל  .416 ַאֲחָרא,  ַדֲחָלא  ּדְ ְלַבר  א  ָ ֶאׁשּ ט  ׁשַ ִאְתּפָ יּה  ּוִמּנֵ
ִתיב, ּכְ א  ו) ּדָ ּתִ  (שופטים  ָהֱאמֹוִרי,  לֹא  ֱאלֵֹהי  ֶאת  יָראּו 

ָקָאְמָרן,   ּדְ ְדִחילּו  ּדִ א  ָ ֶאׁשּ ְוַהאי  יּה.  ִמּנֵ ְלִמְדַחל  ָאִסיר  ּדְ
ָסֲחָרא   ּדְ ִאיהּו  ְוַהאי  ה,  ָ ְקדּוׁשּ ּבִ ף  ּתַ ּתָ ְוִאׁשְ קֶֹדׁש  ִאיהּו 
ְלַבר, ִאיהּו   א ַאֲחָרא ּדִ ָ ָקָאְמָרן. ְוַהִהיא ֶאׁשּ ְלַההּוא נַֹגּה ּדְ

ר ִאְתַחּבָ ְוָלא   ּדְ יּה,  ִמּנֵ ר  ִאְתַעּבָ ּוְלִזְמִנין  ְלִזְמִנין.  ַהאי  ּבְ
ֵדין הּוא  ַהאי, ּכְ ר ּבְ ִאְתַחּבָ ִרים ּדְ ֲהֵדיּה. ְוַכד ּגָ ר ּבַ ִאְתֲחּבָ
ַאֲחָרִנין.  ין  ִאּלֵ ּדְ ְנִהירּו  י  ְוַכּסֵ יְך  ְוַאְחׁשִ ָחׁשּוְך,  ּדְ א  ָ ֶאׁשּ
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ֶזה  ַוֲהֵרי  עֹוֶמֶדת,  ִמיד  ּתָ ׁשֶ ְולֹא  ַחת,  ִמְתַלּקַ
ֵאר.  ִנְתּבָ

א) ְוִסיָמִניךְ  וְ  (יחזקאל  ַחת,  ִמְתַלּקַ יָמא  ְוֵאׁש  ַקּיְ ּדְ ָלא 
ַמר ִדיר, ְוָהא ִאּתְ  ּתָ

ֲארּוָה  .417 ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַאֲהָבה,  ִהיא  ְך  ּכָ ַאַחר 
ָבר   ַהּדָ ְוסֹוד  ִיְרָאה.  ְלַאַחר  ׁשֹוָרה  ַאֲהָבה   - ׁשֶ

ָהָאָדם,   ל  ׁשֶ רֹאׁשֹו  ַעל  ִיְרָאה  ִהְתִחיָלה  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ִהיא ָיִמין, שֶׁ  ְך ַאֲהָבה, ׁשֶ י ִמְתעֹוֶרֶרת ַאַחר ּכָ ּמִ

ֶעְליֹון   ָמקֹום  ּבְ ק  ִנְדּבָ ַאֲהָבה,  ִמּתֹוְך  עֹוֵבד  ׁשֶ
ּום   ִמׁשּ א,  ַהּבָ ָהעֹוָלם  ת  ַ ְקֻדׁשּ ּבִ ק  ְוִנְדּבָ ְלַמְעָלה 

ַצד ַהיִָּמין.  ֵבק ּבְ ר ּוְלִהּדָ ֲהֵרי עֹוָלה ְלִהְתַעּטֵ  ׁשֶ

  

ְרָייא   .417 ׁשַ ַאֲהָבה  ּדְ אּוְקמּוָה  ּדְ ָמה  ּכְ ַאֲהָבה,  ְלָבַתר 
יּה  אִרי ִיְרָאה ַעל ֵריׁשֵ ׁשָ יָון ּדְ ה, ּכֵ ִמּלָ ְלָבַתר ִיְרָאה. ְוָרָזא ּדְ
ַמאן  ּדְ ְיִמיָנא.  ִאיהּו  ּדְ ַאֲהָבה,  ְלָבַתר  ַער  ִאּתְ ָנׁש,  ַבר  ּדְ

אָ  ִעּלָ ֲאָתר  ּבַ ק  ּבָ ִאְתּדַ ַאֲהָבה,  ִמּגֹו  ָפַלח  א, ּדְ ְלֵעיּלָ ה 
ָסִליק   ָהא  ּדְ ִגין  ּבְ ָאֵתי,  ּדְ ָעְלָמא  ּדְ ה  ָ ְקדּוׁשּ ּבִ ק  ּבָ ְוִאְתּדַ

ְסַטר ְיִמיָנא.  ָקא ּבִ ּבְ ָרא ּוְלִאְתּדַ  ְלִאְתַעּטְ
ד   .418 ִמּצַ ִהיא  ׁשֶ ֲעבֹוָדה  ׁשֶ ּתֹאַמר  ְוִאם 

ֲעבֹוָדה   ֵאיָנּה  ְרָאה  ִהיא,    -ַהיִּ ָדה  ִנְכּבָ ֲעבֹוָדה 
עֹוָלה   לֹא  עֹוֵבד  ֲאָבל  ּוְכׁשֶ ְלַמְעָלה.  ֵבק  ְלִהּדָ

ק   ְוִנְדּבָ ְלַמְעָלה  ר  ּוִמְתַעּטֵ עֹוֶלה  ֵמַאֲהָבה, 
א.   ן ָלעֹוָלם ַהּבָ זֻּמָ ּמְ א, ְוֶזהּו ָאָדם ׁשֶ עֹוָלם ַהּבָ ּבָ
ְרָאה,   הּוא ׁשֹוֵלט ַעל ְמקֹום ַהיִּ ֵרי ֶחְלקֹו, ׁשֶ ַאׁשְ

ת ַהיִּ  ְרּגַ ֹוֵלט ַעל ּדַ ׁשּ ֲהֵרי ֵאין ִמי ׁשֶ א  ׁשֶ ְרָאה, ֶאּלָ
 ַרק ַאֲהָבה, סֹוד ַהיִָּמין.

  

ִיְרָאה ָלאו  .418 ּדְ ְטָרא  ִמּסִ ִאיהּו  ּדְ פּוְלָחָנא  ּדְ יָמא  ּתֵ ְוִאי 
ָסִליק   ָלא  ֲאָבל  ִאיהּו,  יָרא  ַיּקִ ּפּוְלָחָנא  ּפּוְלָחָנא.  ִאיהּו 
ר  ַלח ֵמַאֲהָבה, ָסִליק ְוִאְתַעּטָ א. ְוַכד ּפָ ָקא ְלֵעיּלָ ּבְ ְלִאְתּדַ

ָנׁש ְלעֵ  ר  ּבַ ִאיהּו  ְוָדא  ָאֵתי,  ּדְ ָעְלָמא  ּבְ ק  ּבָ ְוִאְתּדַ א,  יּלָ
ִליט ַעל  ָהא ׁשַ ָאה חּוָלֵקיּה ּדְ ָאֵתי, ַזּכָ ָמן ְלָעְלָמא ּדְ ִאְזּדָ ּדְ
ִיְרָאה,   א ּדְ ְרּגָ יט ַעל ּדַ ּלִ ׁשַ ָהא ֵלית ַמאן ּדְ ִיְרָאה, ּדְ ֲאָתר ּדְ

יִמיָנא. א ַאֲהָבה, ָרָזא ּדִ  ֶאּלָ
ָראּוי   סֹוד  .419 ׁשֶ ְלאֹותֹו  ִריְך  ּצָ ׁשֶ חּוד  ַהיִּ

רּוְך   דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ א, ְלַיֵחד ֶאת ׁשְ ָלעֹוָלם ַהּבָ
ָהֶעְליֹונֹות  ָרגֹות  ְוַהּדְ ָהֵאיָבִרים  ּוְלַיֵחד  הּוא 
ּוְלַהְכִניָסם  ם  ּלָ ּכֻ ֶאת  ְלַהְכִליל  ְחּתֹונֹות,  ְוַהּתַ

ְוזֶ  ר.  ֶקׁשֶ ִלְקׁשֹר  ִריְך  ּצָ ׁשֶ סֹוד  ְלָמקֹום  הּו 
תּוב, ָרֵאל ה' ֱאלֵֹהינּו ה'   (דברים ו) ַהּכָ ַמע ִיׂשְ ׁשְ

 ֶאָחד. 

  

ִאְתָחֵזי   .419 ּדְ ְלַההּוא  ֵליּה  ִאְצְטִריְך  ּדְ ִיחּוָדא  ּדְ ָרָזא 
הּוא,   ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ָמא  ׁשְ ְלַיֲחָדא  ָאֵתי,  ּדְ ְלָעְלָמא 

ִאין ְותַ  ין ִעּלָ ְייִפין ְוַדְרּגִ הּו, ּוְלַייֲחָדא ׁשַ ּלְ ִאין, ְלַאְכְלָלא ּכֻ ּתָ
ָרא. ְוָדא ִאיהּו  ָרא ִקׁשְ ְ ִאְצְטִריְך ְלַקׁשּ ֲאָתר ּדְ ּוְלַאְעָלָאה ּבַ

ְכִתיב, ָרֵאל ְיָי' ֱאלֵהינּו ְיָי' ֶאָחד.  (דברים ו) ָרָזא ּדִ ַמע ִיׂשְ  ׁשְ

ַמע   .420 ל ׁשְ ְבִעים   -ְוסֹוד ׁשֶ עֹוֶלה ְלׁשִ ם ׁשֶ ׁשֵ
אֶ  ָלל  ּכְ ְוֶזה  מֹות,  ָרֵאל  ׁשֵ ִיׂשְ ָרֵאל    -ָחד.  ִיׂשְ

תּוב ּכָ ׁשֶ ָקָטן,  יֵּׁש  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ (הושע   ָסָבא, 
ָסָבא,  יא) ָרֵאל  ִיׂשְ ְוֶזהּו  ָוֹאֲהֵבהּו.  ָרֵאל  ִיׂשְ ַנַער 

ָרֵאל   ִיׂשְ ַמע  ׁשְ ֶאָחד.  ְכָלל  ּבִ ֶאָחד  אן    -סֹוד  ּכָ
ַבְעָלּה.  ה ּבְ ָ  ִנְכֶלֶלת ִאׁשּ

  

ע''ב) ְוָרָזא .420 ׁשְ  (ק''ס  ָמָהן, ּדִ ׁשְ ְלע'  ָסִליק  ּדְ ם  ׁשֵ ַמע, 
ִגין   ּבְ ָסָבא,  ָרֵאל  ִיׂשְ ָרֵאל:  ִיׂשְ ֲחָדא.  ָלָלא  ּכְ ְוָדא 

ִאית יב  (מ''ג ע''א) ּדְ ְכּתִ ָרֵאל  (הושע יא) זּוָטא, ּדִ ַנַער ִיׂשְ
ְכָלָלא   ּבִ ֲחָדא  ָרָזא  ָסָבא,  ָרֵאל  ִיׂשְ ִאיהּו  ְוָדא  ָואֲֹהֵבהּו. 

ָרֵאל, הָ  ַמע ִיׂשְ ַבְעָלּה.ֲחָדא. ׁשְ ָתא ּבְ ִליַלת ִאּתְ  ָכא ִאְתּכְ
ְכָלל ֶאָחד, ֲאַזי  .421 זֹו ּבִ ְכְללּו ֶזה ּבָ ּנִ ְוַאַחר ׁשֶ

ֵני  ׁשְ ר  ּוְלַחּבֵ ָהֵאיָבִרים  ֶאת  ְלַיֵחד  ְצִריִכים 
ב,  ַהּלֵ ְרצֹון  ּבִ ָהֵאיָבִרים  ָכל  ּבְ ֶאָחד  ּכְ נֹות  ּכָ ִמׁשְ

ל ֵאין סֹוף, ְלִהְת  ֵבקּות ׁשֶ ּדְ ק ַהּכֹל  ַלֲעלֹות ּבַ ּבֵ ּדַ
ל ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים. ם, ִלְהיֹות ָרצֹון ֶאָחד ׁשֶ  ׁשָ

  

ֵדין   .421 ְכָלָלא ֲחָדא, ּכְ ָדא ּבִ א ּבְ ִלילּו ּדָ ִאְתּכְ ּוְלָבַתר ּדְ
ְלַייֲחָדא ע''ב) ִאְצְטִריכּו  רט''ז  ּוְלַחְבָרא  (דף  ְייִפין,  ׁשַ

א,   ִלּבָ ּדְ ְרעּו  ּבִ ְייִפין,  ׁשַ הּו  ֻכּלְ ּבְ ֲחָדא,  ּכַ ִנין  ּכְ ַמׁשְ ֵרין  ּתְ
ן,  ּמָ א ּתַ ָקא ּכֹּלָ ּבְ ֵאין סֹוף, ְלִאְתּדַ ְדֵבקּוָתא ּדְ ָקא ּבִ ּלְ ְלִאְסּתַ

ֵאי.  ֵאי ְוַתּתָ  ְלֶמֱהֵוי ְרעּוָתא ֲחָדא ִעּלָ
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שֶׁ  .422 מֹו  ּכְ ִיְהיֶה,  ֶזה  ה'  ְוסֹוד  ִיְהיֶה  ּנֱֶאַמר 
ה',   ֵבק ּבְ ל ִיְהיֶה. י', ְלַיֵחד ּוְלִהּדָ סֹוד ׁשֶ ֶאָחד, ּבְ

ִלְמקֹום ִניִמי,  ַהּפְ ֵהיָכל  הּוא  ִניַזת  (ְמקֹום) ׁשֶ ּגְ
ִהיא י'. ְוֶזהּו סֹוד ְיהָֹו''ה  ה ָהֶעְליֹוָנה ַהזֹּו ׁשֶ ֻקּדָ ַהּנְ

י אֹוִתיֹּות  ּתֵ  ֵהם ָי''ּה. שֶׁ  (ֵׁשמֹות) ֱאלֵֹהינּו. ֵאּלּו ׁשְ
  

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר .422 א ִיְהֶיה, ּכְ ִיְהֶיה  (זכריה יד)  ְוָרָזא ּדָ
בה',   ָקא  ּבְ ּוְלִאְתּדַ ְלַיֲחָדא  י',  ִיְהֶיה.  ּדְ ָרָזא  ּבְ ֶאָחד,  ְיָי' 

ְלֲאָתר ִניָמָאה,  ּפְ ֵהיָכָלא  ִאיהּו  אתר) ּדְ ַהאי  (נ''א  ּדְ ִניזּו  ּגְ
ִאיִהי י'. וְ  ָאה, ּדְ ''ד ֱאלֵהינּו.  ְנקּוָדה ִעּלָ ָדא ִאיהּו ָרָזא ְידֹוָ

ֵרין ַאְתָוון ין ּתְ ִאיּנּון ָי''ה. (נ''א שמהן) ִאּלֵ  ּדְ
ָמקֹום  .423 אֹותֹו  ּבְ ָהֵאיָבִרים  ל  ּכָ ְוִלְכלֹל 

ְלַהֲחִזיר  ִניִמי,  ַהּפְ ֵהיָכל  הּוא  ׁשֶ ּנּו,  ִמּמֶ יְָּצאּו  ׁשֶ
ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ְוׁשֶֹרׁש  ִויסֹוד  ר  ָלִעּקָ ִלְמקֹוָמם  ָבִרים  ּדְ

ִרית.  ל ׁשֶֹרׁש ַהּבְ קֹום ַההּוא ׁשֶ  ַעד ַהּמָ
  

ַההּוא .423 ּבְ ְייִפין  ׁשַ ל  ּכָ יּה,   ּוְלַאְכְלָלא  ִמּנֵ ַנְפקּו  ּדְ ֲאָתר 
ְלַאְתֵריהֹון,   ין  ִמּלִ ְלַאְתָבא  ִניָמָאה,  ּפְ ֵהיָכָלא  ִאיהּו  ּדְ
ֲאָתר   ַההּוא  ַעד  יְלהֹון,  ּדִ א  ְרׁשָ ְוׁשָ ִויסֹוָדא  ְלִעָקָרא 

ְבִרית.  א ּדִ ְרׁשָ ׁשָ  ּדְ
ֲאֵחרֹות   .424 אֹוִתיֹּות  י  ּתֵ ׁשְ ֵאּלּו  ּוְלַבּסֹוף 

יק י'   ִרית ְלַיֵחד ּוְלַהְדּבִ ה'. אֹות י' ִהיא סֹוד ַהּבְ ּבְ
ִניָזה   ּגְ ֵהיָכל, ְמקֹום  ַהזֹּו ִהיא  ְואֹות ה'  דֹוׁש.  ַהּקָ
הּוא י'. ְוַאף ַעל  דֹוׁש ַהזֶּה, ׁשֶ ִרית ַהּקָ ל סֹוד ַהּבְ ׁשֶ
ַהּסֹוד  י',  ֲאָבל  ִניָּה.  ְ ַהׁשּ ו'  ִהיא  ׁשֶ ַאְרנּו  ּבֵ ׁשֶ ב  ּגַ

ֶאָחד.  ּלֹו ְלַיֲחָדם ּכְ  ׁשֶ

  

ַאֲחָרִניןּולְ  .424 ַאְתָוון  ֵרין  ּתְ ִאיּנּון  (דאיהו   ָבַתר 
ְבִרית   י''ה) ּדִ ָרָזא  ִאיהּו  י'  ה'.  ּבְ י'  ָקא  ּבְ ּוְלִאְתּדַ ְלַיֲחָדא 

ָרָזא  ְדַהאי  ִניזּו  ּגְ ֲאָתר  ֵהיָכָלא,  ִאיהּו  ה'  ְוַהאי  א.  יׁשָ ַקּדִ
אֹוִקיְמָנא ּדְ  ב ּדְ ִאיהּו י'. ְוַאף ַעל ּגַ א ּדְ יׁשָ ְבִרית ַקּדִ ִאיהּו  ּדִ

ֲחָדא.  יֵליּה ְלַיֲחָדא לֹון ּכַ ְנָייָנא. ֲאָבל י', ָרָזא ּדִ  ו' ּתִ
ֶאָחד,   -ֶאָחד   .425 ם ָוַמְעָלה ַהּכֹל ּכְ ָ ְלַיֵחד ִמׁשּ

ַהּכֹל ר  ֵ ְלִהְתַקׁשּ ָרצֹון  (ִמַּמָּטה   ּוְלַהֲעלֹות 
ִיְרָאה   ְלַמְעָלה) ּבְ ר ֶאָחד. ְלַהֲעלֹות ְרצֹונֹו  ֶקׁשֶ ּבְ

ְולֹא   סֹוף,  ֵאין  ַעד  ְלַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ְוַאֲהָבה 
א   ָרגֹות ְוֵאיָבִרים, ֶאּלָ ל אֹוָתן ּדְ ִאיר ָרצֹון ִמּכָ ַיׁשְ
ר   ם ֶקׁשֶ ְהיּו ֻכּלָ יִּ יָגם, ְוׁשֶ ִ ם ַיֲעֶלה ְרצֹונֹו ְלַהׂשּ ֻכּלָ ּבְ

ֵאין סֹוף.   ֶאָחד ּבָ

  

ֲחָדא,   .425 ּכַ א  ּכֹּלָ א,  ּוְלֵעיּלָ ן  ּמָ ִמּתַ ְלַיֲחָדא  ֶאָחד, 
א ּכֹּלָ ָרא  ְ ְלִאְתַקׁשּ ְרעּוָתא  ָקא  (מתתא   ּוְלַסּלְ

ְדִחילּו ּוְרִחימּו  לעילא) ָקא ְרעּוֵתיּה ּבִ ּוָרא ַחד. ְלַסּלְ ִקׁשּ ּבְ
ל  ִמּכָ ְרעּוָתא  ַבק  ּתְ ִיׁשְ ְוָלא  ֵאין סֹוף  ַעד  א  ְלֵעיּלָ א  ְלֵעיּלָ

ְרעּוֵתיּה ִאיּנוּ  ַלק  ִיְסּתְ הּו  ֻכּלְ ּבְ א  ֶאּלָ ְייִפין,  ְוׁשַ ין  ְרּגִ ּדַ ן 
ֵאין סֹוף. ּוָרא ֲחָדא ּבְ א ִקׁשּ ָקא לֹון, ּוְלֶמֱהֵוי ּכֹּלָ  ְלַאְדּבְ

ַמד   .426 ּלָ ל ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא ׁשֶ חּוד ׁשֶ ְוֶזהּו ַהיִּ
ל ֵאִליָּהּו, וְ  יו ׁשֶ ָיֶפה ֵמָאִביו, ְוָאִביו ֵמַרּבֹו, ַעד ּפִ

ָאנּו  ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  ִתּקּון.  ּבְ ִיחּוד  ְוהּוא  הּוא, 
ַהּסֹודֹות   ל  ּכָ סֹודֹות,  ה  ַכּמָ ּבְ ֶזה  ֶאת  ַאְרנּו  ּבֵ
ִסְפרֹו,  עֹוִלים ְלֶאָחד. ֲאָבל ַהּסֹוד ַהזֶּה ָמָצאנּו ּבְ
ִיחּוד  ִתּקּון. ַוֲהֵרי ָאנּו ּבְ ְוָיֶפה הּוא, ְוהּוא ִיחּוד ּבְ

ל סֹוד ַאֵחר הֵ  חּוד ׁשֶ ַעְרנּו ְדָבִרים, ְוהּוא ָיֶפה, ְוַהיִּ
ִתּקּון,  חּוד ַהזֶּה ִיחּוד ּבְ ָראּוי ְוָכְך הּוא. ֲאָבל ַהיִּ ּכָ

ל ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא.  ְוֶזהּו ִיחּודֹו ׁשֶ

  

אֹוִליף  .426 ּדְ ָסָבא,  ַהְמנּוָנא  ַרב  ּדְ ִיחּוָדא  הּוא  ְוָדא 
יּה, ַעד ּפוּ  יר ִאיהּו, ֵמָאבֹוי, ַוֲאבֹוי ֵמַרּבֵ ּפִ הּו, ְוׁשַ ֵאִלּיָ ָמא ּדְ

ְלַהאי   אֹוִקיְמָנא  ֲאָנן  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  ִתּקּוָנא.  ּבְ ְוִיחּוָדא 
א   ּדָ ָרָזא  ֲאָבל  ְלַחד.  ִקין  ַסּלְ ָרִזין  הּו  ּלְ ּכֻ ָרִזין,  ה  ַכּמָ ּבְ
ִתּקּוָנא. ְוָהא  יר ִאיהּו, ְוִיחּוָדא ּבְ ּפִ ִסְפֵריּה, ְוׁשַ ְחָנא ּבְ ּכַ ַאׁשְ

יר,  ֲאנָ  ּפִ ין, ְוִאיהּו ׁשַ ַעְרָנא ִמּלִ ָרָזא ַאֲחָרא ִאּתְ ִיחּוָדא ּדְ ן ּבְ
א, ִיחּוָדא   ְדָקא ֲחֵזי ְוָהִכי הּוא. ֲאָבל ִיחּוָדא ּדָ ְוִיחּוָדא ּכַ

ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא.  ִתּקּוָנא, ְוָדא ִאיהּו ִיחּוָדא ּדְ  ּבְ
ְלַהְכִלי  .427 ְרצֹונֹו  ׁשֶ ִמי  אֹוֵמר,  ָהָיה  ל  ְועֹוד 

ָיֶפה.   יֹוֵתר  ָדָבר ֶאָחד  ּבְ חּוד  ַהיִּ ל סֹודֹות  ּכָ ֶאת 
ְרצֹונֹו   ַלֲעלֹות  ֶאָחד,  ּבְ ַמֲאִריִכים  ָאנּו  ְוָלֵכן 

  
ֲהוָ  .427 ָרִזין ְותּו  ל  ּכָ ְלַאְכְלָלא  ְרעּוֵתיּה  ּדִ ַמאן  ָאַמר,  ה 

יר ְטֵפי. ּוְלָהִכי ֲאָנן ַמֲאִריִכין  ּפִ ֶאָחד ׁשַ ה ּדְ ִמּלָ ִיחּוָדא ּבְ ּדְ
א,  א ְלֵעיּלָ ּתָ א, ּוִמּתַ א ְלַתּתָ ָקא ְרעּוֵתיּה ֵמֵעיּלָ ֶאָחד, ְלַסּלְ ּבְ
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ה ְלַמְעָלה, ִלְהיֹות ַהּכֹל  ּטָ ה, ּוִמּמַ ְעָלה ְלַמּטָ ִמּמַ
ִיְהיֶ''ה,   ֶזה  סֹוד  ּבְ ֲאָבל  ֶאָחד. 

 הּוא ָלֶזה.  (ְּבָעְלָמא) ִסיָמן
ִיְהֶי''ה,  א  ּדָ ָרָזא  ּבְ ֲאָבל  ַחד.  א  ּכֹּלָ ְלֶמהֵוי 

 ִאיהּו ְלַהאי. (בעלמא) ִסיָמָנא

ֶאָחד .428 ִנינּו,  ָ ׁשּ ׁשֶ ד') ְוֶזה  סֹוד    - (ִלְהיֹות 
ְך הּוא,  ַעת ִצְדֵדי ָהעֹוָלם, ּכָ ה ְוַאְרּבַ ַמְעָלה ּוַמּטָ
מֹו  ּכְ ה  ּוַמּטָ ַמְעָלה  ְלַיֵחד 

ֵאר, ְתּבָ ּנִ ַעת ִצְדֵדי ָהעֹוָלם  (ּוְלַאְרָּבָעה) ׁשֶ ְוַאְרּבַ
ָבה ָהֶעְליֹוָנה ְלַהְכִליל ַהּכֹל   ֵאּלּו ֵהם סֹוד ְרּכָ ַהּמֶ

ִיחּוד ֶאָחד ַעד ֵאין סֹוף,  ר ֶאָחד, ּבְ ֶקׁשֶ ֶאָחד, ּבְ ּכְ
ַאְרנּו.  ּבֵ מֹו ׁשֶ  ּכְ

  

ֶאָחד .428 ָתֵניָנן  ּדְ ד') ְוָהא  א,   (למהוי  ְוַתּתָ א  ֵעיּלָ ָרָזא 
א   א ְוַתּתָ ָעְלָמא, ָהִכי ִאיהּו. ְלַיֲחָדא ֵעיּלָ ע ִסְטִרין ּדְ ְוַאְרּבַ

ַמר ִאּתְ ּדְ ָמה  ולארבע) ּכְ ָעְלָמא,  (ס''א  ּדְ ִסְטִרין  ע  ְוַאְרּבַ
ֲחָדא,   א ּכַ ָלא ּכֹּלָ ּלְ ָאה, ְלִאְתּכַ ין ִאיּנּון ָרָזא ְרִתיָכא ִעּלָ ִאּלֵ

ֲחָדא, ָרא  ִקׁשְ ָמה    ּבְ ּכְ סֹוף,  ֵאין  ַעד  ֲחָדא  ִיחּוָדא  ּבְ
אֹוִקיְמָנא.   ּדְ

ִמְצַרִים   .429 ְיִציַאת  ֶאת  יר  ְלַהְזּכִ ל  ׁשֶ ַהּסֹוד 
לּות, ּוִבְזַמן   ּגָ ִכיָנה ָהְיָתה ּבַ ְ ׁשּ ּום ׁשֶ ְך, ִמׁשּ ַאַחר ּכָ
ֶזה,  ּבָ ֶזה  ר  ְלַחּבֵ ִחּבּור  ֵאינֹו  לּות,  ּגָ ּבַ ִהיא  ׁשֶ
ּוְלַהְראֹות  ָהֶעְליֹון,  עֹוָלם  ּבָ ְחּתֹון  ַהּתַ ָהעֹוָלם 

ה ֻאּלָ ל אֹוָתּה ּגְ ה אֹותֹות,   ֵחרּות ׁשֶ ַכּמָ ָהְיָתה ּבְ ׁשֶ
רּוְך הּוא. ְוָצִריְך   דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ָעׂשָ ים ׁשֶ ה ִנּסִ ַכּמָ ּבְ
ב   ּגַ ַאף ַעל  ה, ּוְלַהְראֹות ׁשֶ ֻאּלָ ּגְ יר אֹוָתּה  ְלַהְזּכִ

לּות   ּגָ ּבַ ָהְיָתה  ִמיֹּום   -ׁשֶ ֵחרּות.  ָלּה  יֵׁש  ו  ַעְכׁשָ
ִמְצַריִ  ּבְ ִרים  ׁשָ ַהּקְ אֹוָתם  רּו  ֻהּתְ אֹוָתם  ׁשֶ ם, 

ים ַנֲעׂשּו.   אֹותֹות ְוִנּסִ

  

ֲהַוות   .429 ִגין ּדַ ָרא ְיִציַאת ִמְצַרִים ְלָבַתר. ּבְ ָרָזא ְלַאְדּכְ
ִאיהּו   ָלאו  ָגלּוָתא,  ּבְ ִאיִהי  ּדְ ּוְבִזְמָנא  ָגלּוָתא,  ּבְ א  ִכיְנּתָ ׁשְ
ָעְלָמא  ּבְ ָאה  ּתָ ּתַ ָעְלָמא  ָדא  ּבְ א  ּדָ ָרא  ְלִאְתַחּבְ ִחּבּוָרא, 

ה  ִעלָּ  ַכּמָ ּבְ ֲהַוות  ּדַ אּוָלה,  ּגְ ַהִהיא  ּדְ ֵחירּו  ּוְלַאֲחָזָאה  ָאה, 
ִריְך הּוא. ְוִאְצְטִריְך   א ּבְ ֲעַבד קּוְדׁשָ ין ּדְ ה ִנּסִ ַכּמָ ָאִתין, ּבְ
ב   ּגַ ַעל  ַאף  ּדְ ּוְלִאְתֲחָזָאה  ָרא,  ְלִאְתַדּכְ ּפּוְרָקָנא  ַההּוא 

ָלהּ  ִאית  ֵחירּו  א  ּתָ ַהׁשְ ָגלּוָתא,  ּבְ ֲהַוות  ִאיּנּון ּדַ ּדְ ִמּיֹוָמא   ,
ין ִאְתָעִבידּו.  ִריאּו, ִאיּנּון ָאִתין ְוִנּסִ ּתְ ִמְצַרִים ִאׁשְ ִרין ּבְ  ִקׁשְ

ּום   .430 ִמׁשּ ֵחרּוָתּה,  ֶאת  ְלַהְראֹות  ְוָצִריְך 
ה   ֻאּלָ ּגְ ְלַהְסִמיְך  ּוְכֵדי  ְעָלּה,  ּבַ ִעם  ָרה  ִהְתַחּבְ ׁשֶ

ְללֹ  ֶאָחד  ַהּכֹל  ְהיֶה  יִּ ׁשֶ ה,  ְולֹא ִלְתִפּלָ ֵפרּוד,  א 
ְוִסיָמְנָך   ים.  רּוׁשִ ּגֵ ה    -ְלַהְראֹות  רּוׁשָ ּגְ ה  ָ ְוִאׁשּ

חּו.  ּה לֹא ִיּקָ  ֵמִאיׁשָ

  

ָרא  .430 ִאְתַחּבְ ּדְ ִגין  ּבְ יָלּה,  ּדִ ֵחירּו  ְלַאֲחָזָאה  ְוִאְצְטִריָך 
א   ּכֹּלָ ְלֶמהֵוי  ה,  ִלְתִפּלָ אּוָלה  ּגְ ְלַאְסְמָכא  ּוְבִגין  ַבְעָלּה  ּבְ

לָ  רּוִכין, ְוִסיָמִניךְ ַחד ּבְ רּוָדא, ְוָלא ְלַאֲחָזָאה ּתִ (ויקרא  א ּפִ
ּה לֹא ִיְקחּו.  כא) ה ֵמִאיׁשָ רּוׁשָ ה ּגְ ָ  ְוִאׁשּ

ַוֲהֵרי  .431 לּות,  ּגָ ּבַ ִהיא  ַוֲהֵרי  ּתֹאַמר,  ְוִאם 
ה   לּות   -ּגְֹרׁשָ ּגָ ּבַ ִהיא  ׁשֶ אי  ַוּדַ א  ֶאּלָ ְך.  ּכָ לֹא 

עֲ  ּוְלָהֵגן  ָרֵאל  ִיׂשְ ִעם  לֹא ָלדּור  ֲאָבל  ֵליֶהם, 
ַבִית ִראׁשֹון   ִכיָנה לֹא ִנְרֲאָתה ּבְ ה. ַוֲהֵרי ׁשְ ֹגְרׁשָ
ָעְלָתה  ָרֵאל  ִיׂשְ לּו  ּגָ ׁשֶ ֶטֶרם  ִני.  ׁשֵ ּוְבַבִית 
ם,   ִעּמָ ְמדֹוָרּה  ֶאת  ָמה  ׂשָ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְלַמְעָלה, 

ים לֹא ָהיּו ְלעֹוָלִמים. רּוׁשִ  ֲאָבל ּגֵ

  

יָמא, ְוָהא בְּ  .431 ְרַכת, ָלאו ְוִאי ּתֵ ָגלּוָתא ִאיִהי, ְוָהא ִאְתּתַ
הֹון   ִעּמְ יָרא  ְלַדּיְ ִאיִהי,  ָגלּוָתא  ּבְ אי  ַוּדַ א  ֶאּלָ ָהִכי, 
ְוָהא  ְרַכת.  ִאְתּתַ ָלא  ֲאָבל  ָעַלְייהּו,  ָנא  ּוְלַאּגָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּדְ
ָלא   ִני. ַעד ּדְ ַבִית ִראׁשֹון ּוְבֵבית ׁשֵ א ָלא ִאְתָחֵזי ּבְ ִכיְנּתָ ׁשְ

לוּ  ִויַאת ָמדֹוָרה ּגָ א, ּוְלָבַתר ִאיִהי ׁשָ ָקא ְלֵעיּלָ ָרֵאל ַסּלְ  ִיׂשְ
רּוִכין ָלא ֲהַוות ְלָעְלִמין. הֹון. ֲאָבל ּתִ  ִעּמְ

יֵּׁש   .432 ׁשֶ ה  ֻאּלָ ּגְ ְלַהְראֹות  ָצִריְך  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ
אן   ֻאּלֹות. ְוסֹוד ּכָ ע ּגְ ּה ַאְרּבַ יְָּצָאה   -ּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ

ִכיָנה מִ  רּוְך  ׁשְ דֹוׁש ּבָ ה ֵמַהּקָ ְקׁשָ לּות ִמְצַרִים, ּבִ ּגָ
ֵהן   ָעמים, ׁשֶ ע ּפְ ו ַאְרּבַ ה אֹוָתּה ַעְכׁשָ ְפּדֶ יִּ הּוא ׁשֶ
ְהיֶה  ּתִ ֵדי ׁשֶ ֻליֹּות, ּכְ ע ּגָ ֶנֶגד ַאְרּבַ ֻאּלֹות ּכְ ע ּגְ ַאְרּבַ

  

ֵעי ְלַאֲחָזָאה ּפּוְרָק  .432 א ּבָ ע  ּוְבִגין ּדָ ה ַאְרּבַ ִאית ּבָ ָנא, ּדְ
לּוָתא  א ִמּגָ ִכיְנּתָ ָנְפָקא ׁשְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ְגאּולֹות. ְוָרָזא ָהָכא, ּבְ
ָלּה   ִיְפרֹוק  ּדְ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  ְמּקּוְדׁשָ ְבַעת  ּתַ ִמְצַרִים,  ּדְ
ֻליֹות.   ע ּגָ ִאיּנּון ד' ְגאּולֹות, ָלֳקֵבל ַאְרּבַ א ד' ִזְמִנין, ּדְ ּתָ ַהׁשְ
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ָעה   ׁשָ ּוְבאֹוָתּה  ת.  ְמֹגֶרׁשֶ ת חֹוִרין ְולֹא ִתְהיֶה  ּבַ
אֹוָתּה ְיִציַאת  ָעְמָדה ְוִנְגאֲ  ֻאּלֹות, ּבְ ע ּגְ ָלה ַאְרּבַ

ר  ִתּקּוֶניָה ְלִהְתַחּבֵ ִהְצָטְרָכה ּבְ ו ׁשֶ ִמְצַרִים. ְוַעְכׁשָ
ת   ֻאּלַ ּגְ אֹוָתּה  ְלַהְראֹות  ָצִריְך  ְעָלּה,  ּבַ ִעם 

ֻאּלֹות. ע ּגְ ּה ַאְרּבַ יֵּׁש ּבָ  ִמְצַרִים ׁשֶ

ּדְ  ִגין  ּוְבַהִהיא ּבְ ְרָכא.  ִמְתּתַ ֵהא  ּתְ ְוָלא  חֹוִרין,  ת  ּבַ ְתֵהא 
ַהִהיא ְיִציַאת   ע ְגאּולֹות, ּבְ ְרַקת ַאְרּבַ יָמא ְוִאְתּפָ ֲעָתא ַקּיְ ׁשַ
ָרא  ְלִאְתַחּבְ ִתּקּוָנָהא  ּבְ ִאְצְטִריַכת  ּדְ א  ּתָ ְוַהׁשְ ִמְצַרִים. 

אּוַלת ִמ  ַבְעָלּה, ִאְצְטִריְך ְלַאֲחָזָאה ַהִהיא ּגְ ִאית ּבְ ְצַרִים, ּדְ
ע ְגאּולֹות. ה ַאְרּבַ  ּבָ

ה  .433 ֻאּלָ ּגְ אֹוָתּה  ּבְ יר  ְלַהְזּכִ יֵׁש  ֶזה  ְוַעל 
ָעִמים ֱאֶמת, ֱאֶמת, ֱאֶמת, ֱאֶמת, ַעד  ע ּפְ ַאְרּבַ
ָרֵאל  ְלִיׂשְ ְוֶסֶמְך  ֶעְזָרה  זֹּוִהי  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  ֶעְזַרת 

ָעִמי ּפְ ע  ַאְרּבַ ָוָהְלָאה  ם  ָ ּוִמׁשּ ם.  ּלָ ֲאֵחרֹות ּכֻ ם 
ע   ַאְרּבַ ִלְהיֹות  ֱאֶמת,  ֱאֶמת,  ֱאֶמת,  ֱאֶמת, 
ל   ׁשֶ ָחָזק  חֹוָתם  ּבְ ָחָזק  ִקיּּום  ּבְ לּו  ַהּלָ ֻאּלֹות  ַהּגְ
ִקיּּום. פּולֹות ּבְ ֻאּלֹות ּכְ ע ּגְ ֶלְך, ַאְרּבַ ַעת ַהּמֶ  ַטּבַ

  

ִאית .433 א  ּדָ ע''א) ְוַעל  רי''ז  ַהִהיא  (דף  ּבְ ָרא  ְלַאְדּכְ
ד'   אּוָלה,  ֶעְזַרת ּגְ ַעד  ֱאֶמת.  ֱאֶמת.  ֱאֶמת.  ֱאֶמת.  ִזְמִנין 

ן  ּמָ הּו. ּוִמּתַ ּלְ ָרֵאל ּכֻ ָדא הּוא ֶעְזָרה ְוֶסֶמְך ְלִיׂשְ ֲאבֹוֵתינּו. ּדְ
ע ִזְמִנין ַאֲחָרִנין, ֱאֶמת, ֱאֶמת, ֱאֶמת, ֱאֶמת.  ּוְלָהְלָאה ַאְרּבַ

יף, ּקִ ּתַ ִקּיּוָמא  ּבְ ין  ִאּלֵ ְגאּולֹות  ע  ַאְרּבַ חֹוָתָמא    ְלֶמֱהֵוי  ּבְ
ִקּיּוָמא. פּוִלין ּבְ א. ד' ְגאּולֹות ּכְ ַמְלּכָ ְנָקא ּדְ ּפַ גּוׁשְ יף ּדְ ּקִ  ּתַ

ִאּלּו לֹא   .434 אֹוָתּה ְיִציַאת ִמְצַרִים, ׁשֶ ן ּבְ ְוֻכּלָ
ְיִציַאת  אֹוָתּה  ּבְ ֻאּלֹות  ּגְ ע  ַאְרּבַ אֹוָתן  ִנְמְצאּו 
ֶרת  ְהיֶה ָגלּות, לֹא ִמְתַחּבֶ ּתִ ַעם ׁשֶ ל ּפַ ִמְצַרִים, ּכָ
ָצִריְך  ְוָלֵכן  דֹוׁש,  ַהּקָ ם  ֵ ׁשּ ּבַ ְלִהְתַיֵחד  ִתּקּוֶניָה  ּבְ

אֶ  יר  ְלַהְזּכִ ִמיד  ָכל  ּתָ ּבְ ִמְצַרִים  ת  ֻאּלַ ּגְ ת 
מֹו  ׁשְ רּוְך  ּבָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ֹות  ֻדׁשּ ַהּקְ

 ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. 

  

ָכחּו   .434 ּתְ ִאיּלּו ָלא ִאׁשְ ַהִהיא ְיִציַאת ִמְצַרִים, ּדְ הּו ּבְ ְוֻכּלְ
ל ַהִהיא ְיִציַאת ִמְצַרִים, ּכָ ִלהֵוי    ִאיּנּון ד' ְגאּולֹות ּבְ ִזְמָנא ּדְ

ָמא   ׁשְ ְלִאְתַייֲחָדא  ִתּקּוָנָהא  ּבְ ַרת  ִאְתַחּבְ ָלא  לּוָתא,  ּגָ
ִדיר,   ִמְצַרִים ּתָ אּוָלה ּדְ ָרא ּגְ א ִאית ְלַאְדּכְ א. ְוַעל ּדָ יׁשָ ַקּדִ
ֵמיּה ְלָעַלם   ִריְך ׁשְ ִריְך הּוא, ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ ין ּדְ ְבָכל ִקּדּוׁשִ

יא.  ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ
ה .435 ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ְׁשמֹו) סֹוד  ַאְרנּו,   (ֶׁשל  ּבֵ ֲהֵרי 

ים   ׁשִ ִמְתַקּדְ ַהּכֹל  ה  ָ ְקֻדׁשּ ּבִ ֲהֵרי  ַמְעָלה   -ׁשֶ
בֹות ֶעְליֹונֹות   ְרּכָ ַהּמֶ ְוָכל  ָרגֹות,  ַהּדְ ְוָכל  ה,  ּוַמּטָ
ַהזֹּו.   ה  ָ ֻדׁשּ ּקְ ּבַ ים  ׁשִ ִמְתַקּדְ ם  ּלָ ּכֻ ְוַתְחּתֹונֹות, 

בֵּ  ַהזֹּו  ה  ָ ֻדׁשּ ְלאֹוָתם ּוַבּקְ ֶעְליֹוִנים  סֹודֹות  ַאְרנּו 
ִרּבֹוָנם,   ת  ַ ְקֻדׁשּ ּבִ ְתּבֹוְנִנים  ּמִ ׁשֶ סֹודֹות  ֲעֵלי  ּבַ

ֵרי ֶחְלָקם.   ַאׁשְ

  

ה  .435 ָ ְקדּוׁשּ ּדִ ָהא   (דשמיה) ָרָזא  ּדְ אֹוִקיְמָנא,  ָהא 
ין, ְוָכל   ְרּגִ א, ְוָכל ּדַ א ְוַתּתָ א, ֵעיּלָ י ּכֹּלָ ׁשֵ ה ִמְתַקּדְ ָ ְקדּוׁשּ ּבִ

א.  ְרִת  ָתא ּדָ ְקדּוׁשָ י ּבִ ׁשֵ הּו ִמְתַקּדְ ּלְ ִאין, ּכֻ ִאין ְוַתּתָ יִכין ִעּלָ
ִאין, ְלִאיּנּון ָמאֵרי ָרִזין  א, אֹוִקיְמָנא ָרִזין ִעּלָ ה ּדָ ָ ּוִבְקדּוׁשּ

ָאה חּוָלֵקיהֹון. ָמאֵריהֹון, ַזּכָ ה ּדְ ָ ְקדּוׁשּ ִלין ּבִ ּכְ ִמְסּתַ  ּדְ

ַלאֲ  .436 ֶפׁש  ַהּנֶ ִלְמסֹר  ָיֶפה  ַהּסֹוד  הּוא  דֹונֹו 
ֵרי   ְוַאׁשְ ֶחְלְקֶכם,  ֵרי  ַאׁשְ ַהֲחֵבִרים.  ם  ֲאַמְרּתֶ ׁשֶ
עֹוְרִרים  ּמְ ׁשֶ ַחיַּי  ּבְ ָרִאיִתי  ׁשֶ ְך,  ּכָ ָראּו  ׁשֶ ֵעיַני 

ַהזֶּה, עֹוָלם  ּבָ ֵאּלּו  ים  ְקדֹוׁשִ ָבִרים  (ִמּׁשּום   ּדְ
ֶלְך   ֶׁשֻּכָּלם) ַהּמֶ ִלְפֵני  ְלַמְעָלה  ְכתּוִבים  ם  ְוֻכּלָ

 דֹוׁש. ַהקָּ 

  

ִאיהּו,  .436 יר  ּפִ ׁשַ ְלָמאֵריּה,  א  ַנְפׁשָ ְלִמְמַסר  ָרָזא 
ָקא ִאין  (ר' ע''ב) ּדְ ָאה חּוָלֵקיכֹון, ְוַזּכָ יא, ַזּכָ ֲאַמְרּתּון ַחְבַרּיָ

ין   יׁשִ ַקּדִ ין  ִמּלִ ִמְתָעִרין  ּדְ י,  ַחּיֵ ּבְ ָזֵכיָנא  ּדְ ְך,  ּכַ ָחמּו  ּדְ ֵעיַני 
ָעְלָמא, ַהאי  ּבְ ין  דכלהו)  (ס''א ִאּלֵ ִתיֵבי   בגין  ּכְ הּו  ְוֻכּלְ

א.  יׁשָ א ַקּדִ א ַקֵמי ַמְלּכָ  ְלֵעיּלָ
ַתח ְוָאַמר, .437 רּו ִיְרֵאי   (מלאכי ג) ּפָ ָאז ִנְדּבְ

ֵתב ֵסֶפר  ּכָ ָמע ַויִּ ׁשְ ב ה' ַויִּ ה' ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ַויְַּקׁשֵ
ָפסּוק ֶז מֹו. ּבְ ֵבי ׁשְ רֹון ְלָפָניו ְלִיְרֵאי ה' ּוְלחֹׁשְ ה  ִזּכָ

רּו ָהָיה ָצִריְך   ּבְ ּדִ רּו?! ָאז  יֵׁש ְלִהְתּבֹוֵנן, ָאז ִנְדּבְ

  
ַתח ְוָאַמר .437 רּו ִיְרֵאי ְייָ  (מלאכי ג) ּפָ ' ִאיׁש ֶאל  ָאז ִנְדּבְ

רֹון ְלָפָניו ְלִיְרֵאי  ֵתב ֵסֶפר ִזּכָ ּכָ ָמע ַוּיִ ׁשְ ב ְיָי' ַוּיִ ְקׁשֵ ֵרֵעהּו ַוּיַ
ָאז   יּה,  ּבֵ ָלא  ּכְ ְלִאְסּתַ ִאית  ְקָרא  ַהאי  מֹו.  ׁשְ ֵבי  ּוְלחֹוׁשְ ְיָי' 
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ְלַמְעָלה   רּו  ִנְדּבְ א  ֶאּלָ רּו?  ִנְדּבְ זֶּה  ַמה  ִלְהיֹות! 
אֹוָתם   ְוָכל  ְקדֹוׁשֹות  בֹות  ֶמְרּכָ אֹוָתן  ל  ִמּכָ

ים.   ֲחָילֹות ְקדֹוׁשִ
רּו  ִנְדּבְ א  רּו. ֶאּלָ ֵעי ֵליּה, ַמאי ִנְדּבְ רּו ִמּבָ ּבְ רּו, ָאז ּדִ ִנְדּבְ

א יִלין ְלֵעיּלָ ַחּיָ ִאיּנּון  ְוָכל  ין,  יׁשִ ַקּדִ ְרִתיִכין  ִאיּנּון  ל  ִמּכָ  ,
ין.  יׁשִ  ַקּדִ

עֹוִלים  .438 ים  ְקדֹוׁשִ ָבִרים  ּדְ אֹוָתם  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
יִמים ְונֹוְטִלים אֹוָתם   ְקּדִ ּמַ ה ֵהם ׁשֶ ְלַמְעָלה, ְוַכּמָ
ה   ַכּמָ ּבְ ִרים  ּוִמְתַעּטְ דֹוׁש,  ַהּקָ ֶלְך  ַהּמֶ ִלְפֵני 
רּו  ם ִנְדּבְ אֹוָתם אֹורֹות ֶעְליֹוִנים, ְוֻכּלָ ֲעָטרֹות ּבְ

ֶלְך ָהֶעְליֹון. ְפֵני ַהּמֶ ָמחֹות?   ִמּלִ ְ ִמי ָרָאה ֶאת ַהׂשּ
ָכל אֹוָתם  עֹולֹות ּבְ חֹות ׁשֶ ּבָ ׁשְ ִמי ָרָאה ֶאת ַהּתִ

עֹוִלים לּו  ַהּלָ ָבִרים  ַהּדְ ׁשֶ ּכְ (ִלְפֵני   ְרִקיִעים, 
ֶהם  ַהֶּמֶל� ַהָּקדֹוׁש) ל ּבָ ּכֵ דֹוׁש ִמְסּתַ ֶלְך ַהּקָ , ְוַהּמֶ

עֹוִלים ְוֵהם  ֶהם,  ּבָ ר  ְוהָ  ּוִמְתַעּטֵ רֹאׁשֹו,  יּו  (ַעל 
ְויֹוְׁשִבים) ְויֹוְרִדים  ֵחיקֹו   ֲעָטָרה  ַעל  ִבים  ְויֹוׁשְ

רֹאׁשֹו  ַעל  עֹוִלים  ם  ָ ּוִמׁשּ ֶהם,  ּבָ ַע  ֲעׁשֵ ּתַ ּוִמׁשְ
תֹוָרה, ָאְמָרה  ֶזה  ְוַעל  ֲעָטָרה.  (משלי   ְוִנְהִיים 

ֲעׁשּוִעים יֹום יֹום. לֹא ָכתּוב ְוָהִייִתי,   ח) ָוֶאְהיֶה ׁשַ
ָכל ּבְ ָוֶאְהיֶה,  א  ָבִרים   ֶאּלָ ּדְ ׁשֶ ֵעת  ּוְבָכל  ְזַמן 

 ֶעְליֹוִנים עֹוִלים ְלָפָניו. 

  

ה   .438 ְוַכּמָ א,  ְלֵעיּלָ ִקין  ַסּלְ ין,  יׁשִ ַקּדִ ין  ִמּלִ ִאיּנּון  ּדְ ִגין  ּבְ
ָרן   א, ּוִמְתַעּטְ יׁשָ א ַקּדִ י ַמְלּכָ ֵמי ְוַנְטִלין לֹון ַקּמֵ ְמַקּדְ ִאיּנּון ּדִ

ִאיּנּון נְ  ה ִעְטִרין, ּבְ ַכּמָ י  ּבְ ּמֵ רּו ִמּקַ הּו ִנְדּבְ ִאין, ְוֻכּלְ הֹוִרין ִעּלָ
ָחן,  ּבְ ּתּוׁשְ ָחֵמי  ַמאן  ֶחְדָוון,  ָחֵמי  ַמאן  ָאה.  ִעּלָ א  ַמְלּכָ
ין,  ִאּלֵ ין  ִמּלִ ִקין  ַסּלְ ד  ּכַ ְרִקיִעין,  ִאיּנּון  ְבָכל  ִקין  ַסּלְ ּדְ

ְוִאי הּו,  ּבְ ר  ְוִאְתַעּטָ הּו,  ּבְ ל  ּכַ ִמְסּתָ א  יׁשָ ַקּדִ א  ּנּון ּוַמְלּכָ
ִקין ְוַיְתִבין ַעל   (נ''א על רישיה דהוו עטרה ונחתין ויתבין וכו') ַסּלְ

יּה, ַוֲהוּו  ִקין ַעל ֵריׁשֵ ן ַסּלְ ּמָ הּו, ִמּתַ ע ּבְ ֲעׁשָ ּתַ ֵחיֵקיּה, ּוִמׁשְ
אֹוַרְייָתא, ָאְמָרה  א  ּדָ ְוַעל  ח) ֲעָטָרה.  ָוֶאְהֶיה  (משלי 

ֲעׁשּוִעים יֹום יֹום. ְוָהִייִתי ָלא כְּ  א ָוֶאְהֶיה, ְבָכל  ׁשַ ִתיב, ֶאּלָ
יּה.  ִקין ַקּמֵ ִאין ַסּלְ ין ִעּלָ ִמּלִ ן, ּדְ  ְזָמן, ּוְבָכל ִעיּדָ

א  .439 ֶאּלָ ה'.  ִיְרֵאי  ה',  ִיְרֵאי  תּוב  ּכָ ֲעַמִים  ּפַ
ה'  ִיְרֵאי  ה.  ְלַמּטָ ה'  ִיְרֵאי  ְלַמְעָלה,  ה'  ִיְרֵאי 
עֹוְמִדים  ָבִרים  ּדְ ְואֹוָתם  ה,  ְלַמּטָ עֹוְמִדים 

ִסְפרֹו בִּ  ּבְ ָמָצאנּו  ֶזה  ְוסֹוד  ְלַמְעָלה.  ְדיֹוְקֵניֶהם 
ֵהם  ָאֶרץ  ּבָ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ׁשֶ ֲחנֹוְך,  ל  ׁשֶ
דֹוׁש  ְוַהּקָ ֶלְך,  ַהּמֶ ִלְפֵני  ְועֹוְמִדים  ִרים  ִמְתַעּטְ
ֵהם  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֶהם.  ּבָ ַע  ֲעׁשֵ ּתַ ִמׁשְ הּוא  רּוְך  ּבָ

לְ  ְועֹוְמִדים  יק  יֹוְרִדים  ּדִ ַהּצַ אֹותֹו  ְדיֹוַקן  ּבִ ָפָניו 
ַע  ֲעׁשֵ ּתַ ִמׁשְ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ָאַמר אֹוָתם,  ׁשֶ
רֹון  ֵסֶפר ִזּכָ ִבים ּבְ ְך ִנְכּתָ אֹותֹו ְדיֹוָקן, ְוַאַחר ּכָ ּבְ

ִמיִדי. ִקיּּום ּתְ  ְלָפָניו, ַלֲעֹמד ְלָפָניו ּבְ

  

ְיָי'   .439 ִיְרֵאי  א  ֶאּלָ ְיָי'.  ִיְרֵאי  ְיָי'  ִיְרֵאי  ִתיב  ּכְ ִזְמֵני  ֵרי  ּתְ
ְוִאיּנּון  א,  ְלַתּתָ ַקְייִמין  ְיָי'  ִיְרֵאי  א.  ְלַתּתָ ְיָי'  ִיְרֵאי  א,  ְלֵעיּלָ
ְחָנא   ּכַ ַאׁשְ א  ּדָ ְוָרָזא  א.  ְלֵעיּלָ ִדּיּוְקֵניהֹון  ּבְ ַקְייִמין  ין  ִמּלִ

כָ  ֲחנֹוְך, ּדְ ִסְפָרא ּדְ ַאְרָעא, ִאיּנּון ּבְ י ּבְ יא ּדִ יַקּיָ ַצּדִ ין ּדְ ל ִמּלִ
א   הּו קּוְדׁשָ ע ּבְ ֲעׁשָ ּתַ ּוִמׁשְ א,  י ַמְלּכָ ְוַקְייָמן ַקּמֵ ָרן,  ִמְתַעּטְ
ִדּיּוְקָנא   יּה ּבְ י, ְוַקְייִמין ַקּמֵ ִריְך הּוא. ּוְלָבַתר ִאיּנּון ַנְחּתֵ ּבְ

עֲ  ּתַ ְוִאׁשְ לֹון,  ָקָאַמר  ּדְ יק  ַצּדִ ַההּוא  ִריְך  ּדְ ּבְ א  קּוְדׁשָ ע  ׁשַ
רֹון  ִזּכָ ֵסֶפר  ּבְ יבּו  ַאְכּתִ ּוְלָבַתר  ּיּוְקָנא.  ּדִ ַההּוא  ּבְ הּוא 

ִדיר.  ִקּיּוָמא ּתָ יּה ּבְ יָמא ַקּמֵ  ְלָפָניו, ְלַקּיְ

מֹו?  .440 ׁשְ ֵבי  ּוְלחֹׁשְ זֶּה  ַמה  מֹו,  ׁשְ ֵבי  ּוְלחֹׁשְ
ְרׁשּוָה, ּפֵ בִ  (ֲאָבל) ֲהֵרי  ְ ַחׁשּ ּמְ ׁשֶ אֹוָתם  ל  ים  ּכָ

ם   ֵ ַהׁשּ סֹוד  ּבְ ֲאדֹוָנם  ֶאת  יג  ִ ְלַהׂשּ תֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ
יר אֹותֹו ּוְלַהְתִקין ֶאת ָחְכַמת   ֵדי ְלַהּכִ דֹוׁש ּכְ ַהּקָ
הּוא סֹוד   מֹו, ׁשֶ ֵבי ׁשְ תּוב ּוְלחֹׁשְ ּכָ ם, ׁשֶ ִלּבָ מֹו ּבְ ׁשְ

דֹוׁש.  ם ַהּקָ ֵ  ַהׁשּ

  

מוֹ  .440 ׁשְ ֵבי  ּוְלחֹוׁשְ ַמאי  מֹו,  ׁשְ ֵבי  ָהא  ּוְלחֹוׁשְ  .
אֹוַרְייָתא,  (אבל) אּוְקמּוָה, ּדְ ין  ִמּלִ ֵבי  ְ ְמַחׁשּ ּדִ ִאיּנּון  ל  ּכָ

ע  ִגין ְלִמְנּדַ א, ּבְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ָרָזא ּדִ ָקא ְלָמאֵריהֹון ּבְ ְלַאְדּבְ
יב   ְכּתִ ּדִ ְייהּו,  ִלּבַ ּבְ ֵמיּה  ׁשְ ּדִ ָחְכָמה  ְקָנא  ּוְלִאְתּתַ ֵליּה, 

הּוא ָר  מֹו, ּדְ ֵבי ׁשְ א. ּוְלחֹוׁשְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ  ָזא ּדִ
תּוב .441 ר  (יחזקאל א) ּכָ ַעל ָלָרִקיַע ֲאׁשֶ ּוִמּמַ

א.   ּסֵ ּכִ מּות  ּדְ יר  ַסּפִ ֶאֶבן  ַמְרֵאה  ּכְ ם  רֹאׁשָ ַעל  ִתיב .441   א) ּכְ ַעל  (יחזקאל  ר  ֲאׁשֶ ָלָרִקיַע  ַעל  ּוִמּמַ
א, ַהאי ְקָרא ָהא   ּסֵ מּות ּכִ יר ּדְ ַמְרֵאה ֶאֶבן ַסּפִ ם ּכְ רֹאׁשָ
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ָלָרִקיַע,   ַעל  ּוִמּמַ ֲאָבל  ְרׁשּוהּו.  ּפֵ ֲהֵרי  ֶזה  סּוק  ּפָ
ם ַהֲחֵבִרים.  ֲאַמְרּתֶ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ אֹותֹו ָרִקיַע ְלַמּטָ ּבְ

ֶחְלְקֶכם אַ  ֵרי  ְוַאׁשְ ֶחְלִקי  ֵרי  ָרִקיַע   ׁשְ (ְּבאֹותֹו 
ִמי ְלַמְעָלה) ֵאין  ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ָרִקיַע  ּבָ ֲהֵרי  ׁשֶ  .

אֹותֹו   עֹוֵמד  ּנּו  ִמּמֶ ּוִמְלַמְעָלה  ּבֹו,  ְתּבֹוֵנן  ּמִ ׁשֶ
ל   ׁשֶ סֹוד  ּבְ בֹו  ִהְתעֹוַרְרנּו  ֲהֵרי  ׁשֶ יר,  ַסּפִ ֶאֶבן 

ִלית טֹוָבה נִ  ַאְרנּו. אֹוָתּה ַמְרּגָ ּבֵ מֹו ׁשֶ ָדה, ּכְ  ְכּבָ

א,   ְלַתּתָ ָרִקיַע  ַההּוא  ּבְ ָלָרִקיַע,  ַעל  ּוִמּמַ ֲאָבל  אּוְקמּוָה. 
ָאה  ְוַזּכָ חּוָלִקי,  ָאה  ַזּכָ יא,  ַחְבַרּיָ ָאַמְרּתּון  ּדְ ָמה  ּכְ

רקיע   חּוָלֵקיכֹון. ְרִקיָעא  לתתא)(בההוא  ּבִ ָהא  ּדְ
יּה  ִמּנֵ א  ֵעיּלָ ּוִמּלְ יּה.  ּבֵ ל  ּכַ ִאְסּתָ ּדְ ַמאן  ֵלית  א,  ְלֵעיּלָ ּדִ
ָרָזא   ּבְ יּה  ּבֵ ַעְרָנא  ִאּתְ ָהא  ּדְ יר,  ַסּפִ ֶאֶבן  ַההּוא  יָמא  ַקּיְ

אֹוִקיְמָנא.  ָמה ּדְ יָרא, ּכְ ִלית ָטָבא ַיּקִ ַההּוא ַמְרּגָ  ּדְ
כָ  .442 ְולֹא  א,  ּסֵ ּכִ מּות  א, ּדְ ּסֵ ַהּכִ מּות  ּדְ תּוב 

א   ּסֵ ַהּכִ א.  ּסֵ ּכִ ְויֵׁש  א  ּסֵ ּכִ יֵּׁש  ׁשֶ ּום  ָהֶעְליֹון   -ִמׁשּ
עֹוֵמד ּבֹו  ה ְוֵאין ִמי ׁשֶ ּלָ ּלֹא ִהְתּגַ נּוז ׁשֶ ִמיר ְוַהּגָ ַהּטָ
א ְסָתם, ֶזהּו  ּסֵ תּוב ּכִ ָלַדַעת ּוְלִהְתּבֹוֵנן. ְוָלֵכן ּכָ

ה.  ַמּטָ ּלְ א ׁשֶ ּסֵ  ַהּכִ

  

מוּ  .442 ִאית  ּדְ ִגין ּדְ א. ּבְ ּסֵ מּות ַהּכִ ִתיב ּדְ א, ְוָלא ּכְ ּסֵ ת ּכִ
ָלא   ּדְ ִניָזא  ּגְ ְטִמיָרא  ָאה  ִעּלָ א:  ּסֵ ַהּכִ א.  ּסֵ ּכִ ְוִאית  א,  ּסֵ ּכִ
ָלא.   ּכְ ע ּוְלִאְסּתַ יּה ְלִמְנּדַ יָמא ּבֵ ַקּיְ ְלָייא, ְוֵלית ַמאן ּדְ ִאְתּגַ

סֵּ  א ּכִ א ְסָתָמא, ּדָ ּסֵ ִתיב ּכִ א ּכְ א. ְוַעל ּדָ ְלַתּתָ  א ּדִ

מּות,  .443 ָאַמר ּדְ יָון ׁשֶ ַמְרֵאה ָאָדם. ּכֵ מּות ּכְ ּדְ
ָאָדם?   מּות  ּדְ לֹו  י  ּדַ ֲהֵרי  ׁשֶ ַמְרֵאה,  ּכְ ה  ָלּמָ ָאז 
בֹוד   אֹותֹו ּכָ מּות ָאָדם ֶזהּו סֹוד ֶעְליֹון ּבְ א ּדְ ֶאּלָ
ּנֹוָסף  ׁשֶ ֶזה  ֲאָבל  ָאָדם.  ל  ׁשֶ יֹוָקן  ּדְ ֶעְליֹון, 

ַמְרֵאה   ְבֵרי לְ   -ּכְ ל ּדִ יֹוְקָנאֹות ׁשֶ ַהְכִליל אֹוָתם ּדְ
עֹולֹות   ׁשֶ ָחְכָמה  ל  ׁשֶ סֹודֹות  ְואֹוָתם  ָחְכָמה 
עֹוְמדֹות  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְלַמְעָלה,  רֹות  ּוִמְתַעּטְ
יִקים   ּדִ ל ַהּצַ יֹוָקן ׁשֶ אֹותֹו ַהּדְ ל ָאָדם ּבְ ְדיֹוָקן ׁשֶ ּבִ

ֲעשֵׁ  ּתַ ִמׁשְ ם  ּוְבֻכּלָ אֹוָתם,  ִרים  ַעּטְ ּמְ דֹוׁש  ׁשֶ ַהּקָ ַע 
ַעְטרֹוָתיו. רּוְך הּוא ּבְ  ּבָ

  

ֲאַמאי   .443 מּות,  ּדְ ָאַמר  ּדְ יָון  ּכֵ ָאָדם,  ַמְרֵאה  ּכְ מּות  ּדְ
מּות ָאָדם,  א ּדְ מּות ָאָדם. ֶאּלָ י ֵליּה ּדְ ָהא ַסּגִ ַמְרֵאה, ּדְ ּכְ
ּיּוְקָנא   ּדִ ָאה,  ִעּלָ בֹוד  ּכָ ַההּוא  ּבְ ָאה,  ִעּלָ ָרָזא  ִאיהּו  א  ּדָ

ָאָד  ִאיּנּון ּדְ ְלַאְכְלָלא  ַמְרֵאה,  ּכְ ִאּתֹוָסף  ּדְ ָהא  ֲאָבל  ם. 
ָחְכְמָתא ָחְכְמָתא, ְוִאיּנּון ָרִזין ּדְ ין ּדְ ִמּלִ יּוְקִנין ּדְ (דף רי''ז  ּדִ

ִדּיּוְקָנא   ע''ב) א, ּוְלָבַתר ַקְייִמין ּבְ ָרן ְלֵעיּלָ ַסְלָקן ּוִמְתַעּטְ ּדְ
ַצּדִ  ּדְ ּיּוְקָנא  ּדִ ַההּוא  ּבְ ָאָדם  לֹון,  ּדְ ִרין  ְמַעּטְ ּדִ יא  יַקּיָ

ִעְטרֹוי. ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ע קּוְדׁשָ ְעׁשָ ּתֲ הּו ִאׁשְ  ּוְבֻכּלְ

רּוְך הּוא  .444 דֹוׁש ּבָ ם ַהֲחֵבִרים, ֲהֵרי ַהּקָ ְוַאּתֶ
ם,   ֲאַמְרּתֶ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ אֹוָתם  ּבְ ֵעת  ּכָ ַע  ֲעׁשֵ ּתַ ִמׁשְ

ֲעמַ  ַוֲהֵרי  ֶרְך.  ּדֶ אֹוָתּה  ּבְ ִרים  ִלְפֵני  ִמְתַעּטְ ם  ְדּתֶ
ֲאִני,   ֲהֵרי  ׁשֶ ים,  ַהְקדֹוׁשִ ְדיֹוְקֵניֶכם  ּבִ ִרּבֹוְנֶכם 
י   ְלּתִ ּכַ ְוִהְסּתַ ֶאְתֶכם  ָרִאיִתי  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ
ְרׁשּוִמים  ם  ַאּתֶ ׁשֶ ָבֶכם  ָרִאיִתי  ְדיֹוְקֵניֶכם,  ּבִ
יֹוְקֵניֶכם נֹוָעד  ֲהֵרי ּדְ י ׁשֶ ל ָאָדם, ְוָיַדְעּתִ סֹוד ׁשֶ ּבְ

יִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא,  ְלַמְעָלה. ְוכָ  ּדִ ִנים ַהּצַ ְך ְמזֻּמָ
ְרצּוף   ּפַ ּוְלַהְראֹות  ַהּכֹל,  ְלֵעין  נֹוָדִעים  ְהיּו  יִּ ׁשֶ

תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ָהעֹוָלם.  ל  ּכָ ִלְפֵני  (ישעיה   ָקדֹוׁש 
ַרְך ה'.  סא) י ֵהם ֶזַרע ּבֵ ירּום ּכִ ל רֵֹאיֶהם ַיּכִ  ּכָ

  

יא, ָהא קּוְד  .444 ע ְוַאּתּון ַחְבַרּיָ ְעׁשָ ּתֲ ִריְך הּוא ִאׁשְ א ּבְ ׁשָ
ַההּוא  ּבְ ָרן  ִמְתַעּטְ ַאְמִריּתּו,  ָקא  ּדְ ין  ִמּלִ ִאיּנּון  ּבְ א,  ּתָ ַהׁשְ
ין,   יׁשִ ִדּיּוְקַנְייכּו ַקּדִ י ָמאֵריכֹון ּבְ יְמּתּון ַקּמֵ אֹוְרָחא. ְוָהא ְקּיַ
ְלָנא   ּכַ ְוִאְסּתַ ְלכּו,  ֲחֵמיָנא  ּדַ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ֲאָנא  ָהא  ּדְ

ִד  ָאָדם, ּבְ ּדְ ָרָזא  ּבְ יִמין  ְרׁשִ ַאּתּון  ּדְ כּו  ּבְ ֲחֵמיָנא  ּיּוְקַנְייכּו, 
ְוָהִכי   א.  ְלֵעיּלָ ָדא  ִאְתַעּתְ יְלכֹון  ּדִ ּיּוְקָנא  ּדִ ָהא  ּדְ ְוָיַדְעָנא 
מֹוְדָעא ְלֵעיֵניהֹון   ּתְ ָאֵתי, ְלִאׁשְ יא ְלִזְמָנא ּדְ יַקּיָ ָנן ַצּדִ ִאְזַדּמְ

ְר  ּפַ ּוְלַאֲחָזָאה  א,  כֹּלָ ָעְלָמא, ּדְ ל  ּכָ ְלָקֵמי  א  יׁשָ ַקּדִ צּוָפא 
י  (ישעיה סא) ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ירּום ּכִ ל רֹוֵאיֶהם ַיּכִ ּכָ
ַרְך ְיָי' .   ֵהם ֶזַרע ּבֵ

ָהָיה ְמַהְרֵהר  .445 י יֹוֵסי ׁשֶ ְך ָרָאה ֶאת ַרּבִ ין ּכָ ּבֵ
ֵלם   ְוַהׁשְ קּום  יֹוֵסי,  לֹו,  ָאַמר  ָהעֹוָלם.  ִדְבֵרי  ּבְ
י יֹוֵסי   ָך. ָקם ַרּבִ אֹות ַאַחת ֲחֵסָרה ּבְ יֹוְקְנָך, ׁשֶ ּדְ

  
י   .445 ִמּלֵ ּבְ ְמַהְרֵהר  ֲהָוה  ּדְ יֹוֵסי,  י  ְלִרּבִ ָחָמא  ָהִכי  ַאּדְ

ָאת ַחד   ּיּוְקָנְך, ּדְ ִלים ּדִ ָעְלָמא. ָאַמר ֵליּה, יֹוֵסי קּום ַאׁשְ ּדְ
ְוָקם  אֹוַרְייָתא,  ּדְ ין  ִמּלִ ּבְ י  ְוַחּדֵ יֹוֵסי  י  ִרּבִ ָקם  ְך.  ּבָ ָחֵסר 
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ּבֹו   ל  ּכֵ ִהְסּתַ ְלָפָניו.  ְוָקם  תֹוָרה  ִדְבֵרי  ּבְ ַמח  ְוׂשָ
ָאַמר   ְמעֹון.  ׁשִ י  ה  ַרּבִ ַאּתָ ו  ַעְכׁשָ יֹוֵסי,  י  ַרּבִ לֹו, 

ֵלם.  יק ַהיִָּמים ּוְדיֹוְקְנָך ׁשָ ֵלם ִלְפֵני ַעּתִ  ׁשָ
ְמעֹון,   י ׁשִ ַרּבִ יּה  ּבֵ ל  ּכַ יּה, ִאְסּתָ יֹוֵסי, ַקּמֵ י  ֲאַמר ֵליּה, ִרּבִ

ִלים. יק יֹוִמין, ְוִדּיּוְקָנְך ׁשְ י ַעּתִ ִלים ַקּמֵ א ַאְנּתְ ׁשְ ּתָ  ַהׁשְ

ַתח ְוָאַמר, ַויֲַּעׂשּו ֶאת ִציץ ֵנֶזר ַהּקֶֹדׁש   .446 ּפָ
לּות  ּכְ ִהְסּתַ ִציץ?  ִנְקָרא  ה  ָלּמָ ְוגֹו'.  ָטהֹור  ָזָהב 

ָהיָ  ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ ּבֹו.  ל  ּכֵ ַעל  ְלִהְסּתַ עֹוֵמד  ה 
ִמי   ְוָכל  ִציץ.  ִנְקָרא  ָאָדם,  ל  ׁשֶ לּות  ּכְ ִהְסּתַ
ר.  אֹותֹו ִציץ, ָהָיה נֹוָדע ּבֹו ּוֻמּכָ ל ּבֹו ּבְ ּכֵ ִהְסּתַ  ׁשֶ

  

ַתח ְוָאַמר, .446 ַעׂש ֶאת ִציץ ְנֶזר ַהּקֶֹדׁש   (שמות כח) ּפָ ַוּיַ
לּוָתא   ּכְ ִאְסּתַ ִציץ.  ִאְקֵרי  ֲאַמאי  ְוגֹו'.  ָטהֹור  ָזָהב 

לּוָתא  לְ  ּכְ ִאְסּתַ ַעל  יָמא  ַקּיְ ֲהָוה  ּדְ ּוְבִגין  יּה.  ּבֵ ָלא  ּכְ ִאְסּתַ
ַההּוא  ּבְ יּה  ּבֵ ל  ּכַ ִאְסּתָ ּדְ ְוָכל ַמאן  ִאְקֵרי ִציץ.  ָנׁש,  ַבר  ּדְ

יּה.  מֹוְדָעא ּבֵ ּתְ  ִציץ ִאׁשְ
דֹוׁש ֲחקּוקֹות   .447 ם ַהּקָ ֵ יץ ָהיּו אֹוִתיֹּות ַהׁשּ ּצִ ּבַ

ַוֲחקּוקֹות ֲחִקיָקה  אֹותֹו   ּבַ ָהָיה  יק  ַצּדִ ְוִאם  ּבֹו. 
תֹוְך  ֲחקּוקֹות ּבְ עֹוֵמד ְלָפָניו, אֹוָתן אֹוִתיֹּות ׁשֶ ׁשֶ
ְועֹולֹות   ְלַמְעָלה  ה  ּטָ ִמּמַ ּבֹוְלטֹות  ָהיּו  ַהזָָּהב 
ְפֵני   ּבִ ְמִאירֹות  ְוָהיּו  אֹור,  ּבְ ֲחִקיָקה  ֵמאֹוָתּה 

 אֹותֹו ָהָאָדם.

  

ׁשְ  .447 ּדִ ַאְתָוון  ֲהוֹו  ִציץ  ִגּלּוָפא, ּבַ ּבְ ִליָפן  ּגְ א  יׁשָ ַקּדִ ָמא 
יּה, ִאיּנּון  יָמא ַקּמֵ ַקּיְ ָאה ֲהָוה ַההּוא ּדְ יּה. ְוִאי ַזּכָ ָקן ּבֵ ּוְמַחּקְ
א   ּתָ ִמּתַ ְלִטין  ּבַ ֲהוֹו  ֲהָבא,  ּדַ ּגֹו  יּה  ּבֵ ָקן  ְמַחּקְ ּדִ ַאְתָוון 

ְנִהירּו, ַוֲהוּו נָ  ִליפּו ּבִ ִקין ֵמַההּוא ּגְ א, ְוַסּלְ ין ְלֵעיּלָ ַאְנּפִ ֲהִרין ּבְ
ר ָנׁש.  ַההּוא ּבַ  ּדְ

נֹוְצִצים.   .448 ְולֹא  ִהְתנֹוְצצּות,  ּבֹו  נֹוֶצֶצת 
ָהָיה   ַהּכֵֹהן,  ּבֹו  ל  ּכֵ ִהְסּתַ ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  ָעה  ָ ׁשּ ּבַ
ָהָיה   ִנים, ּוְכׁשֶ ּפָ ם ּבַ ּלָ רֹוֶאה ֶאת אֹור ָהאֹוִתיֹּות ּכֻ

רוֹ  ָהָיה  ּבֹו, לֹא  ְלַעיֵּן  ל  ּכֵ א ִמְסּתַ ֶאּלָ ָדָבר,  ֶאה 
ל ָזָהב ָהָיה   ִאּלּו ִניצֹוץ ׁשֶ ִאיר ּכְ ּמֵ ָניו ׁשֶ ֶאת אֹור ּפָ
ַמְרֵאה  ֶאת  יֹוֵדַע  ָהָיה  ַהּכֵֹהן  ׁשֶ ַרק  ּבֹו.  נֹוֵצץ 
ָעה,   ָהָיה רֹוֶאה ְלִפי ׁשָ לּות ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ּכְ ַהִהְסּתַ

אוֹ  רּוְך הּוא ָהָיה ּבְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ֲהֵרי ְרצֹונֹו ׁשֶ תֹו  ׁשֶ
ּום  א, ִמׁשּ ן ָלעֹוָלם ַהּבָ ְמזֻּמָ הּוא  ְויֹוֵדַע ׁשֶ ָאָדם, 
ִמְלַמְעָלה,  ָעָליו  ְמִאיִרים  ַהזֶּה  ְרֶאה  ַהּמַ ׁשֶ
ּבֹו.  ה  ְמֻרּצֶ ָהָיה  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ
ּום   ִמׁשּ ָבר,  ּדָ רֹוִאים  לֹא  ּבֹו  ִלים  ּכְ ְסּתַ ּמִ ּוְכׁשֶ

מִ  ֵאינֹו  ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ְרֶאה  ַהּמַ ְלִפי ׁשֶ א  ֶאּלָ ה  ּלֶ ְתּגַ
ָעה.  ׁשָ

  

ַקְדִמיָתא   .448 ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ַנְצִצין.  ְוָלא  יּה,  ּבֵ ְנִציצּו  ָנִציץ 
הּו   ּלְ ּכֻ ַאְתָוון  ּדְ ְנִהירּו  ָחֵמי  ֲהָוה  יּה,  ּבֵ ֲהָנא  ּכַ ל  ּכַ ִאְסּתָ ּדְ
יּה, ָלא ֲהָוה ָחֵמי   א ְלַעְייָנא ּבֵ ְכּלָ ין. ְוַכד ֲהָוה ִמְסּתַ ַאְנּפִ ּבְ

ַדֲהָבא  ִמִד  ִאיּלּו ִניצֹוָצא ּדְ ָנִהיר, ּכְ ַאְנּפֹוי ּדְ א ְנִהירּו ּדְ י, ֶאּלָ
לּוָתא   ּכְ ִאְסּתַ ַכֲהָנא ֲהָוה ָיַדע ֵחיזּו ּדְ ר ּדְ יּה, ּבַ ֲהָוה ָנִציץ ּבֵ
ְרעּוָתא  ָהא  ּדְ ֲעָתא,  ׁשַ ְלפּום  ָחֵמי  ֲהָוה  ּדְ ַקְדָמָאה, 

ַהה ּבְ יּה  ּבֵ ֲהָוה  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ְוָיַדע  ּדְ ָנׁש,  ר  ּבַ ּוא 
א ָנֲהִרין ָעֵליּה  ֵחיזּו ּדָ ִגין ּדְ ָאֵתי, ּבְ ין ְלָעְלָמא ּדְ ִאיהּו ַזּמִ ּדְ
ְוַכד   יּה.  ּבֵ ִאְתְרֵעי  ֲהָוה  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ א,  ֵעיּלָ ִמּלְ
א ָלא   ְלֵעיּלָ ֵחיזּו ּדִ ִגין ּדְ יּה ָלא ָחָמאן ִמִדי, ּבְ ִלין ּבֵ ּכְ ִמְסּתַ

ְליָ  ֲעָתא. ִאְתּגַ א ְלפּום ׁשַ  יא ֶאּלָ

ּוָפָניו   .449 ִציץ  אֹותֹו  ִלְפֵני  ָאָדם  עֹוֵמד  ְוִאם 
ָהָיה  ָקדֹוׁש,  ַמְרֶאה  ָעה  ׁשָ ְלִפי  ַמְרִאים  ֵאיָנם 
ר  ְלַכּפֵ ְוָצִריְך  ֵמַצח,  ַעז  ֲהֵרי הּוא  ׁשֶ יֹוֵדַע  ַהּכֵֹהן 

ׁש ָעָליו ַרֲחִמים.   ָעָליו ּוְלַבּקֵ
  

בַּ  .449 יָמא  ַקּיְ ָלא  ְוִאי  ְוַאְנּפֹוי  ִציץ,  ַההּוא  י  ַקּמֵ ָנׁש  ר 
ֲהָנא   ּכַ ָיַדע  ֲהָוה  א.  יׁשָ ַקּדִ ֵחיזּו  ֲעָתא,  ׁשַ ְלפּום  ִאְתַחְזָיין 
ֵעי  ּוְלִמּבָ ָעֵליּה,  ָרא  ְלַכּפְ ּוָבֵעי  יף ִמְצָחא,  ּקִ ּתַ ָהא ִאיהּו  ּדְ

 ֲעלֹוי ַרֲחִמין. 
ְיה .450 י  ַרּבִ ַהּקֶֹדׁש.  ֶנֶזר  ִציץ  ֶאת  ּוָדה ַויַַּעׂש 

רּות ּבְ סּוק  ַהּפָ ַתח  ב) ּפָ ֶדה (רות  ָ ׂשּ ּבַ ֵעיַנִיְך   ,
ְלִהְתּבֹוֵנן,   יֵׁש  ַהזֶּה  סּוק  ּפָ ּבַ ְוגֹו'.  ִיְקצֹרּון  ר  ֲאׁשֶ

  
י ְיהּוָדה   (שמות מ) .450 ִרּבִ ֶנֶזר ַהּקֶֹדׁש.  ַעׂש ֶאת ִציץ  ַוּיַ

רּות, ּבְ ְקָרא  ַתח  ב) ּפָ ִיְקצֹרּון  (רות  ר  ֲאׁשֶ ֶדה  ָ ׂשּ ּבַ ֵעיַנִיְך 
ִאְצְטִריְך   ֲאַמאי  יּה,  ּבֵ ָלא  ּכְ ְלִאְסּתַ ִאית  ְקָרא  ַהאי  ְוגֹו'. 
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ִיְצָחק,   י  ַרּבִ לֹו  ָאַמר  ב?  ִלְכּתֹ אן  ּכָ ָצִריְך  ה  ָלּמָ
ְרֶאה  ּנִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ ֵהם  ְפסּוִקים  ה  ּמָ ּכַ ְך,  ּכָ ִאם 

ּלֹא ִהְצָטְרכוּ  ם סֹודֹות  ׁשֶ ּלָ ּכֻ ֵתב, ְוָרִאינּו ׁשֶ  ְלִהּכָ
ִמי  ֶזה  ָפסּוק  ּבְ ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָאַמר  ֶעְליֹוִנים. 
ָטַעם  ּלֹא  ׁשֶ ִמי  ּכְ ּבֹו,  ִמְתּבֹוֵנן  ְולֹא  רֹוֶאה  ׁשֶ

יל הּוא ּדֹוֶמה.  ְבׁשִ  ּתַ

ה ְקָר  ּמָ י ִיְצָחק, ִאי ָהִכי ּכַ ב. ֲאַמר ֵליּה ִרּבִ ִאין ָהָכא ְלִמְכּתַ
ב,   ְלִמְכּתַ ִאְצְטִריכּו  ָלא  ּדְ ִאְתֲחִזיאּו  ּדְ אֹוַרְייָתא  ּבְ ִאיּנּון 
י ְיהּוָדה, ַהאי ְקָרא   ִאין. ָאַמר ִרּבִ הּו ָרִזין ִעּלָ ֻכּלְ ְוָחֵמיָנן ּדְ
ָטִעים   ָלא  ּדְ ָמה  ּכְ יּה,  ּבֵ ל  ּכַ ִאְסּתָ ְוָלא  ָחֵמי  ּדְ ַמאן 

ֵמי.  יָלא ּדָ ְבׁשִ  ּתַ
ֶנֱאַמר.  .451 ַהּקֶֹדׁש  ּוְברּוַח  אן,  ּכָ סֹוד  א  ֶאּלָ

ֶאת   ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ יָּן  ַהּדַ ּבַֹעז,  ָרָאה  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
ְמִריָמה   ּלֹא  ׁשֶ ֶקת,  ַצּדֶ אֹוָתּה  ל  ׁשֶ ַעְנְוָתנּוָתּה 
ְלָפֶניָה,   א  ֶאּלָ ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ִלְראֹות  ֵעיֶניָה 

טוֹ  ַעִין  ּבְ ָרֲאָתה  ֶ ׁשּ ַמה  ל  ּכָ ְוַעזּּות ְוָרֲאָתה  ָבה, 
ּה  ַצח לֹא ָהְיָתה ּבָ ח ֶאת ֵעיֶניָה.  -ַהּמֵ ּבַ  ׁשִ

  

ִגין   .451 ּבְ ַמר,  ִאּתְ א  קּוְדׁשָ ּוְברּוַח  ָהָכא,  ָרָזא  א  ֶאּלָ
ֶקת,   ַהִהיא ַצּדֶ ָרֵאל, ַעְנָווָתנּוָתא ּדְ ִיׂשְ יָנא ּדְ ּיָ ָחָמא ּבַֹעז ּדַ ּדְ

ֲאָתר ַאחֲ  ָקא ֵעיָנא ְלֵמחֵמי ּבַ ָלא ְמַסּלְ ּה.  ּדְ א ְלַקּמָ ָרא, ֶאּלָ
ִמְצָחא  א ּדְ ֵעיָנא ָטָבא, ְוּתּוְקּפָ ָחָמאת, ּבְ ל ַמה ּדְ ְוָחָמאת ּכָ

ח ֵעיָנָהא. ּבַ ה, ׁשִ  ָלא ֲהָוה ּבָ
ֵאין  .452 ִביָלן  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ֵעיַנִים  יֵּׁש  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

ּה  ּבָ ָרָאה  ְוהּוא  ָמקֹום,  אֹותֹו  ּבְ ָרָכה  ּבְ ׁשֹוֶלֶטת 
עַ  ַעִין ַעִין טֹוָבה, ׁשֶ ָלה ָהָיה ּבְ ּכְ ִהְסּתַ ֶ ל ַמה ׁשּ ל ּכָ

ל  ּכָ ָיָדּה  ּבְ ַמְצִליַח  ָהָיה  ׁשֶ ָרָאה  ׁשֶ ְועֹוד,  טֹוָבה. 
ֶדה. ּוֹבַעז ִהְתּבֹוֵנן  ָ ׂשּ ָהְיָתה לֹוַקַחת נֹוָסף ּבַ ֶ ַמה ׁשּ
ְוָאַמר,   ַתח  ּפָ ְוָאז  ָעֶליָה,  ׁשֹוָרה  ַהּקֶֹדׁש  רּוַח  ׁשֶ

ִיְק  ר  ֲאׁשֶ ֶדה  ָ ׂשּ ּבַ ּתֹאַמר, ֵעיַנִיְך  ִאם  ְוגֹו'.  צֹרּון 
ָהֲאֵחִרים,   ל אֹוָתם  ּכָ ַהּלֹוְקִטים  ִביל אֹוָתם  ׁשְ ּבִ
ָצִריְך  ָהָיה  לֹא  ַאֲחֵריֶהם?  ֵלְך  ּתֵ ׁשֶ ָאַמר  ֵאיְך 
ְוָהַלְכּתְ   זֶּה  ַמה  ַאֲחֵריֶהן.  ְוָלַקְטּתְ  א  ֶאּלָ ב  ִלְכּתֹ
ִביל ֵעיֶניָה הּוא ָאַמר, ֵעיֶניהָ  ׁשְ א ּבִ   ַאֲחֵריֶהן? ֶאּלָ

גֹוְרמֹות ָהיּו  ֵּכן) ׁשֶ ְוַעל  ַרּבֹות,  ָרכֹות   (ְּבָרכֹות  ּבְ
ן ְוָהַלְכּתְ ַאֲחֵריֶהן, ַאַחר   ים, ְוַעל ּכֵ ְללֹוְקִטים ַרּבִ
ְרׁשּות   ָלֶהם  ֵאין  ָהעֹוָלם  ֵני  ּבְ ָאר  ׁשְ ל  ּכָ ֵעיַנִיְך. 
ֵעיַנִיְך   ָלֶלֶכת ַאַחר ֵעיֵניֶהם, ְוַאּתְ ַאַחר ֵעיַנִיְך, ׁשֶ

 ִלְבָרכֹות ַרּבֹות.  ּגֹוְרמֹות

  

ְרָכָתא   .452 ּבִ ְלָטא  ׁשַ ָלא  ְבִגיֵניהֹון  ּדִ ַעְייִנין  ִאית  ּדְ ִגין  ּבְ
ַמה   ָכל  ּדְ ה,  ּבָ ָחָמא  ָטָבא  ֵעיָנא  ְוִאיהּו  ֲאָתר,  ַההּוא  ּבְ
ֲהָוה ַאְצַלח   ָחָמא, ּדְ ֵעיָנא ָטָבא. ְותּו, ּדְ ַלת ֲהָוה ּבְ ּכְ ִאְסּתַ ּדְ

ֲהוַ  ל ַמה ּדַ יָדָהא, ּכָ ַחְקָלא. ּובַֹעז ּבִ ות ַלְקָטא, ִאּתֹוַסף ּבְ
ַתח ְוָאַמר,   ֵדין ּפָ ְרָייא ָעָלּה, ּכְ א ׁשַ יׁשָ רּוָחא ַקּדִ ל ּדְ ּכַ ִאְסּתָ
ִאיּנּון  ִגין  ּבְ יָמא  ּתֵ ִאי  ְוגֹו'.  ִיְקצֹרּון  ר  ֲאׁשֶ ֶדה  ָ ׂשּ ּבַ ֵעיַנִיְך 

ֲאַבְת  ַהְך  ּתֵ ּדְ ָאַמר  ֵהיְך  ַאֲחָרִנין,  ִאיּנּון  ָכל  ַרְייהּו,  ַלְקִטין 
ַמאי   ַאֲחֵריֶהן,  ְוָלַקְטּתְ  א  ֶאּלָ ב  ְלִמְכּתַ ִאְצְטִריְך  ָלא 
ֲהוֹו  ִגין ֵעיָנָהא ָקָאַמר. ֵעיָנָהא ּדַ א ּבְ ְוָהַלְכּתְ ַאֲחֵריֶהן, ֶאּלָ

ְרִמין יִאין (נ''א ברכאן סגיאין, ועל דא וכו') ּגַ ְרָכָתא ַלְקִטין ַסּגִ , ּבִ
ַאֲחֵריהֶ  ְוָהַלְכּתְ  א  ּדָ ִני ְוַעל  ּבְ ַאר  ׁשְ ל  ּכָ ֵעיַנִיְך.  ַתר  ּבָ ן, 

ַתר ֵעינֹוי.  (דף רי''ח ע''א) ָעְלָמא ֵלית ְלהוּ  ְרׁשּו ְלֵמיַהְך ּבָ
יִאין.  ְרָכאן ַסּגִ ְרִמין ּבִ ֵעיַנִיְך ּגַ  ְוַאְנּתְ ְלָבַתר ֵעיַנִיְך, ּדְ

ִיְקצֹרּון   .453 ר  ֲאׁשֶ ֶדה  ָ ׂשּ ּבַ ַאֵחר  ָבר  ּבַֹעז    -ּדָ
הַ  רּוַח  ּבְ ה ָרָאה  ּנָ ִמּמֶ ָלֵצאת  ֲעִתיִדים  ׁשֶ ּקֶֹדׁש 

ל  ׁשֶ ָהֵעיַנִים  ֵהם  ׁשֶ יִטים,  ּלִ ׁשַ ֶעְליֹוִנים  ְמָלִכים 
תּוב  ּכָ ׁשֶ ָמר,  ּתָ ָהְיָתה  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּכֹל, 

הּ  לח) ּבָ ֵעיַנִים.   (בראשית  ֶפַתח  ּבְ ב  ׁשֶ ַוּתֵ
יִטים  ּלִ ּנּו ְמָלִכים ׁשַ יֹּוֵצא ִמּמֶ ַתח ׁשֶ ּפֶ ָבה ּבַ ְ ִהְתַיׁשּ

מֹו ֶעלְ  ּכְ ֵעיַנִים,  ְקָרִאים  ּנִ ׁשֶ יֹוִנים 
ּנֱֶאַמר  טו) ׁשֶ מֹו  (במדבר  ּכְ ָהֵעָדה.  ֵמֵעיֵני  ִאם 

ַאַחר  א  ֶאּלָ הֹוְלִכים  לֹא  ַהּגּוף  ֶאְבֵרי  ל  ּכָ ׁשֶ
ל ַהּגּוף   ַאף   -ָהֵעיַנִים, ְוָהֵעיַנִים ַמְנִהיגֹות ֶאת ּכָ

  

ר ִיְקצֹרּון. ּבַֹעז ָחָמא   .453 ֶדה ֲאׁשֶ ָ ׂשּ ָבר ַאֵחר ֵעיַנִיְך ּבַ ּדָ
ִאין  ִעּלָ ַמְלִכין  ּה  ִמיּנָ ְלָנְפָקא  ְזִמיִנין  ּדִ א,  קּוְדׁשָ רּוַח  ּבְ
יב   ְכּתִ ָמר, ּדִ ֲהַוות ּתָ ָמה ּדַ א. ּכְ כֹּלָ ִאיּנּון ַעְייִנין ּדְ יִטין ּדְ ּלִ ׁשַ

ּה, לח) ּבָ ַבת   (בראשית  ְ ִאְתַייׁשּ ֵעיַנִים.  ֶפַתח  ּבְ ב  ׁשֶ ַוּתֵ
ַמְלִכין   ּה  ִמיּנָ ָנְפִקין  ּדְ ִפְתָחא  ִאְקרּון ּבְ ּדְ ִאין,  ִעּלָ יִטין  ּלִ ׁשַ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ִאם ֵמֵעיֵני ָהֵעָדה.  (במדבר טו) ַעיְיִנין, ּכְ
ַתר ַעְייִנין, ְוַעְייִנין  א ּבָ ְייֵפי ּגּוָפא ָלא ָאְזִלין ֶאּלָ ָכל ׁשַ ָמה ּדְ ּכְ

ל ִאיּנּון ִמְנָהִגין ְלָכל ּגּוָפא. אּוף ָהִכי ַמְלִכין ְוַסְנֶהְדִרין, ְוכָ 

https://dailyzohar.com/


Zohar Vayakhel – unedited- not for publishing 

137 DailyZohar.com  
 

יטִ  ּלִ ְך ְמָלִכים ְוַסְנֶהְדִרין ְוָכל אֹוָתם ׁשַ ים, ַהּכֹל ּכָ
ַאֲחֵריֶהם ַאַחר   הֹוְלִכים  ָהֵאיָבִרים  (ֶׁשהֹוְלִכים 

ֵאּלּו  ָהֵעיַנִים) ֵעיַנִיְך.  ָלּה  ָאַמר  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ  ,
ה. ּנָ ֲעִתיִדים ָלֵצאת ִמּמֶ יִטים ׁשֶ ּלִ ַ ָלִכים ְוַהׁשּ  ַהּמְ

א ַאְזִלין ֲאַבְתַרְייהוּ  יִטין, ּכֹּלָ ּלִ (ס''א דאזלין שייפין   ִאיּנּון ׁשַ
עיינין) ַמְלִכין  בתר  ין  ִאּלֵ ֵעיַנִיְך  ָלּה  ָאַמר  ְך  ּכַ ּוְבִגין 

ּה. ְזִמיִנין ְלֵמיַפק ִמיּנָ יִטין, ּדִ ּלִ  ְוׁשַ

ַלִים,  .454 ִוירּוׁשָ ֶדה? ֶזה ִציֹּון  ֶדה, ֵאיֶזה ׂשָ ָ ׂשּ ּבַ
תּוב ּכָ ג) ׁשֶ ֵתָחֵרׁש.   (מיכה  ֶדה  ׂשָ ִציֹּון 
כז) ְוָכתּוב ֲרכ (בראשית  ּבֵ ר  ֲאׁשֶ ֶדה  ׂשָ ֵריַח  ֹו ּכְ

ֶדה,  ָ ׂשּ ּבַ ֵעיַנִיְך  תּוב  ּכָ ן  ּכֵ ְוַעל  ַלִים.  ְירּוׁשָ זֹו  ה', 
ּנָה,  ִמּמֶ ֲעִתיִדים ָלֵצאת  ׁשֶ ּה,  ּלָ ׁשֶ ֵהם ָהֵעיַנִים  ׁשֶ
ר ִיְקצֹרּון,  ֶדה. ֲאׁשֶ ָ ׂשּ ּבַ א  יִטים ֶאּלָ ּלִ לֹא ִיְהיּו ׁשַ
ֵני ָהעֹוָלם  ל ּבְ ֶדה ָהיּו לֹוְקִחים ּכָ ֲהֵרי ֵמאֹותֹו ׂשָ ׁשֶ

תּובּתֹוָר  ּכָ ׁשֶ ִאיר,  ּמֵ ׁשֶ ְואֹור  ב) ה  י  (ישעיה  ּכִ
ֵצא תֹוָרה. יֹּון ּתֵ  ִמּצִ

  

ם,  .454 ַל  ִוְירּוׁשָ ִצּיֹון  א  ּדָ ֶדה.  ׂשָ ַמאן  ֶדה.  ָ ׂשּ ּבַ
יב, ְכּתִ ג) ּדִ ּוְכִתיב (מיכה  ֵתָחֵרׁש.  ֶדה  ׂשָ (בראשית   ִצּיֹון 

ַל   כז) א ְירּוׁשָ ַרכֹו ְיָי', ּדָ ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ִריַח ׂשָ א ּכְ ם. ְוַעל ּדָ
ְזִמיִנין ְלֵמיַפק  יָלּה, ּדִ ִאיּנּון ַעְייִנין ּדִ ֶדה, ּדְ ָ ׂשּ ִתיב ֵעיַנִיְך ּבַ ּכְ
ָהא   ר ִיְקצֹרּון, ּדְ ֶדה. ֲאׁשֶ ָ ׂשּ א ּבַ יִטין ֶאּלָ ּלִ ּה, ָלא ְיהֹון ׁשַ ִמיּנָ
ֵני ָעְלָמא ּתֹוָרה, ּוְנהֹוָרא  ל ּבְ ֶדה, ֲהוֹו ַנְקִטין ּכָ ֵמַההּוא ׂשָ

ָנִהי יב,ּדְ ְכּתִ ֵצא ּתֹוָרה.  (ישעיה ב) ר, ּדִ ּיֹון ּתֵ י ִמּצִ  ּכִ

ִרים   .455 ׁשֵ ַהּכְ ים  ֲעׂשִ ּמַ ּבַ ַאֲחֵריֶהן,  ְוָהַלְכּתְ 
ֶאת   יִתי  ִצּוִ ֲהלֹוא  ָבְך.  ָרִאיִתי  ֲאִני  ׁשֶ לּו  ַהּלָ
ה  ָ ִאׁשּ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ּלֹו,  ׁשֶ ָמעֹו  ַמׁשְ ּכְ ְוגֹו',  ָעִרים  ַהּנְ

ה. ְוָצמִ  ּה ַקּלָ ְעּתָ ת, ְלׁשֹון ְנִקיּּות ָנַקט. ְוָצִמת, ּדַ
ֶזַרע  ְלַקיֵּם  ָאָדם  ּבְ ִלְדּבֹק  ׁשּוָקֵתְך  ּתְ ִאם  ׁשֶ

עֹוָלם   ֵהם    -ּבָ ה  ֵאּלֶ ִלים,  ַהּכֵ ֶאל  ְוָהַלְכּתְ 
תּוב ּכָ ׁשֶ ה',  ֵלי  ּכְ ְקָרִאים  ּנִ ׁשֶ יִקים  ּדִ (שם   ַהּצַ

יִקים  נב) ּדִ ַהּצַ ֲעִתיִדים  ׁשֶ ה'.  ֵלי  ּכְ ֵאי  ֹנׂשְ רּו  ִהּבָ
ְלֶמֶלְך   ּדֹורֹון  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ֶאת  ָלֶהם  ְלָהִביא 
רּוְך   דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ִלים ׁשֶ ֵלי ה', ּכֵ יַח. ְואֹוָתם ּכְ ׁשִ ַהּמָ
בּוִרים,  ׁשְ ִלים  ּכֵ ֵהם  ה  ֵאּלֶ ָבֶהם,  ֶנֱהֶנה  הּוא 
ֶאת  ְלַקיֵּם  ֵדי  ּכְ ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ֵהם  בּוִרים  ׁשְ

דֹושׁ  ַהּקָ ׁשֶ ּמּוׁש  ִ ְוַהׁשּ הּוא  ַהּתֹוָרה.  רּוְך  ּבָ  
ִמּתֹוְך   א  ֶאּלָ ׁש  ּמֵ ּתַ ִמׁשְ לֹא  ֶהם  ּבָ ׁש  ּמֵ ּתַ ִמׁשְ
ִתית ְוגֹו'. ֶהם, ְוׁשָ ק ּבָ ּבֵ ְתּדַ ּתִ לּו. ּוְכׁשֶ ִלים ַהּלָ  ַהּכֵ

  

ֲאָנא   .455 ּדַ ָרן,  ַכׁשְ ּדְ עֹוָבִדין  ין  ִאּלֵ ּבְ ַאֲחֵריֶהן,  ְוָהַלְכּתְ 
ָעִר  ַהּנְ ֶאת  יִתי  ִצּוִ ֲהלֹא  ָך.  ּבְ ָמעֹו ֲחֵמיָנא  ַמׁשְ ּכְ ְוגֹו'.  ים 

ָנא   ִליׁשָ ְוָצִמית,  ַקָלה.  א  ְעּתָ ּדַ ָתא  ִאּתְ ּדְ ִגין  ּבְ יֵליּה,  ּדִ
ַבר ָנׁש  ָקא ּבְ ְך ְלַאְדּבְ יאּוְבּתִ ִאי ּתִ ְנִקיּות ָנַקט, ְוָצִמית, ּדְ ּדִ
ין ִאיּנּון  ִלים, ִאּלֵ ָעְלָמא, ְוָהַלְכּתְ ֶאל ַהּכֵ יָמא ַזְרָעא ּבְ ְלַקּיְ

יַקיָּ  יב,ַצּדִ ְכּתִ ּדִ ְיָי',  ֵלי  ּכְ ִאְקרּון  ּדְ נב)  יא,  רּו  (ישעיה  ִהּבָ
ל ָעְלָמא,  יא ְלַאְייָתָאה לֹון ּכָ יַקּיָ ְזִמיִנין ַצּדִ ֵלי ְיָי'. ּדִ ֵאי ּכְ נֹׂשְ
א   קּוְדׁשָ ֵלי ְיָי', ָמאִנין ּדְ יָחא, ְוִאיּנּון ּכְ א ְמׁשִ ּדֹורֹוָנא ְלַמְלּכָ

הּו, אִ  ִריְך הּוא ִאְתֲהֵני ּבְ ִביִרין ּבְ ִביִרין, ּתְ ין ִאיּנּון ָמאִנין ּתְ ּלֵ
א   ימּוׁשָ ְוׁשִ אֹוַרְייָתא.  יָמא  ְלַקּיְ ִגין  ּבְ ָעְלָמא,  ַהאי  ּבְ ִאיּנּון 
א   ׁש ֶאּלָ ּמַ ּתָ הּו, ָלא ִאׁשְ ׁש ּבְ ּמַ ּתְ ִריְך הּוא ִאׁשְ א ּבְ קּוְדׁשָ ּדְ

ִתיָת ְוגוֹ  הּו ְוׁשָ ַבק ּבְ ְתּדְ ִלים. ְוַכד ּתִ  '.ִמּגֹו ָהֵני ּכֵ

ְוָאַמר, .456 ַתח  ּפָ יֹוֵסי  י  ג) ַרּבִ ַויֹּאַכל   (רות 
ַרְך   ּבֵ יַטב ִלּבֹו? ׁשֶ יַטב ִלּבֹו. ַמה זֶּה ַויִּ ּתְ ַויִּ ּבַֹעז ַויֵּׁשְ
ָבֵרְך ַעל   ּמְ י ׁשֶ ּמִ ַעל ְמזֹונֹו, ּוֵפְרׁשּוָה. ְוֶזהּו סֹוד, ׁשֶ

מֹוִליְך? ּוִמי  ְלִלּבֹו,  ֵמיִטיב  ֶזה  (ּוִמי   ְמזֹונֹו 
תּוב הּוא?) ּכָ ׁשֶ מֹו  כז) ּכְ ָאַמר   (תהלים  ְלָך 

 צּור ְלָבִבי ְוגֹו'. (שם עג) י. ְוָכתּובִלבִּ 

  

ְוָאַמר, .456 ַתח  ּפָ יֹוֵסי  י  ג) ִרּבִ ּתְ   (רות  ׁשְ ַוּיֵ ּבַֹעז  ַויֹאַכל 
ְמזֹוֵניּה,   ַעל  ָבִריְך  ּדְ ִלּבֹו.  יַטב  ַוּיִ ַמהּו  ִלּבֹו.  יַטב  ַוּיִ
א  ְמָבֵרְך ַעל ְמזֹוֵניּה, ּדָ ַמאן ּדִ ְואּוְקמּוָה. ְוָדא הּוא ָרָזא, ּדְ

אֹוִטיב ּוַמאן  יּה,  ְלִלּבֵ איהו) אֹוִטיב  ָמה  (נ''א  ּכְ
יב, ְכּתִ כז) ּדִ ָאמַ  (תהלים  ּוְכִתיבְלָך  י.  ִלּבִ (תהלים   ר 

 צּור ְלָבִבי ְוגֹו'.  עג)
ִלְפֵני  .457 ֲחִביָבה  זֹון  ַהּמָ ת  ְרּכַ ּבִ ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ

הּוא   רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַעל   -ַהּקָ ָבֵרְך  ּמְ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ִריְך   .457   ּבְ א  קּוְדׁשָ י  ַקּמֵ ֲחִביָבא  ְמזֹוָנא  ת  ִבְרּכַ ּדְ ּוְבִגין 
עַ  ָבִריְך  ּדְ ל ַמאן  ּכָ ַלֲאָתר הּוא,  י  ְוַחּדֵ ְבָעא, אֹוִטיב  ׂשַ ל 
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ְוִסיָמְנָך  ַח ְלָמקֹום ַאֵחר,  ּמֵ ּוְמׂשַ ַבע, ֵמיִטיב  ַהׂשּ
קֹום אַ   - ּמָ ת, ׁשֶ ּבָ ַ ֵחר ֶנֱהֶנה ֵמאֹוָתּה ְסעּוַדת ַהׁשּ

ֵמאֹוָתּה  ֶנֱהֶנה  ְוָכאן  ְמָחה.  ְוׂשִ ׂשַֹבע  ל  ׁשֶ ָרָכה  ּבְ
ְוֶזהּו   ּבַֹעז,  יק  ַצּדִ אֹותֹו  ל  ׁשֶ ׂשַֹבע  ל  ׁשֶ ָרָכה  ּבְ

יַטב ִלּבֹו.   ַויִּ

ִאְתֲהִני   ַאֲחָרא  ֲאָתר  ּדְ ת,  ּבָ ׁשַ ּדְ ְסעּוָדֵתי  ְוִסיָמִנְך  ַאֲחָרא, 
ָרָכה ְבָעא ְוִחידּו. ְוָהָכא ִאְתֲהֵני   (ר''ד ע''ב) ֵמַהִהיא ּבְ ׂשַ ּדְ

יַטב   ַוּיִ יק ּבַֹעז ְוָדא  ַההּוא ַצּדִ ְבָעא ּדְ ׂשַ ָרָכה ּדְ ֵמַההּוא ּבְ
 ִלּבֹו. 

ה  .458 ָקׁשֶ הּוא  זֹון  ַהּמָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ ָמה 
ָמקֹום,  אֹותֹו  הּוא  ׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני 
אֹוָתּה  ּוְמָבֵרְך,  ְוׁשֹוֶתה  אֹוֵכל  ָאָדם  ׁשֶ ְוֵכיָון 
ל ׂשַֹבע   ָבִרים ׁשֶ ָרָכה עֹוָלה, ְוֶנֱהֶנה ֵמאֹוָתם ּדְ ּבְ

ֱהנִ  ּנֶ ׁשֶ ְוִנְמָצא  עֹוִלים,  ה ׁשֶ ּטָ ִמּמַ זֹון  ַהּמָ ִמן  ים 
 ּוִמְלַמְעָלה. 

  

א   .458 י קּוְדׁשָ ה ַקּמֵ ְמזֹוָנא ִאיהּו ָקׁשֶ ִגין ּדִ ַמאי ַטְעָמא. ּבְ
ֵתי, ְוָקא   ַבר ָנׁש ָאִכיל ְוׁשָ ִריְך הּוא ַההּוא ֲאָתר, ְוֵכיָון ּדְ ּבְ
ין  ִמּלִ ֵמִאיּנּון  ְוִאְתֲהֵני  ָקא,  ַסּלְ ְרָכָתא  ּבִ ַהִהיא  ְמָבֵרְך. 

א  ּדְ  ּתָ ִמּתַ זֹוָנא  ִמּמְ ִאְתֲהֵני  ּדְ ַכח  ּתְ ְוִאׁשְ ַסְלִקין,  ּדְ ְבָעא  ׂשַ
א. ֵעיּלָ  ּוִמּלְ

חֹל   .459 ּבַ ין ַהֲחֵבִרים. ַהּסֹוד ׁשֶ ּבֵ ְוֶזהּו ַהּסֹוד ׁשֶ
ָבִרים  ּדְ ֵמאֹוָתם  א  ֶאּלָ ָמקֹום,  אֹותֹו  ֶנֱהֶנה  לֹא 

ָבִרים ִמְתַעטְּ  עֹוִלים ִמּתֹוְך ׂשַֹבע, ְוָכל ַהּדְ ִרים  ׁשֶ
ֶנֱהֶנה  ָמקֹום  ְואֹותֹו  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ֵבִעים  ּוׂשְ ְורֹוִוים 
ׁש,   ַמּמָ זֹון  ּמָ ּבַ ַאֵחר  סֹוד  הּוא  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמֶהם. 
ל  ׁשֶ ִמְצָוה  ל  ׁשֶ זֹון  ַהּמָ ל  ׁשֶ ְמָחה  ׂשִ ּוְבאֹוָתּה 

לּול   ּכָ ִנְמָצא  ּוַבּכֹל  ת,  ּבָ ה.   -ׁשַ ָוַמּטָ ְעָלה  ִמּמַ
ךָ  -ְוסֹוד ֶזה  י ִמּמְ אי   ּכִ ַהּכֹל ּוִמיְָּדָך ָנַתּנּו ָלְך. ַוּדַ

ל   ׁשֶ ָמזֹון  ל  ׁשֶ ְמָחה  ׂשִ ּוְבאֹוָתּה  ַהזֹּו,  ֵמֲהָנָאָתּה 
ֲארּוָה. ּבֵ מֹו ׁשֶ ת, ּכְ ּבָ ַ  ִמְצַות ַהׁשּ

  

חֹול ָלא ִאְתֲהֵני   .459 יא. ָרָזא ּבְ ֵבין ַחְבַרּיָ ְוָדא ִאיהּו ָרָזא ּדְ
ִמלִּ  ֵמִאיּנּון  א  ֶאּלָ ֲאָתר,  ְבָעא, ַההּוא  ׂשַ ִמּגֹו  ַסְלִקין  ּדְ ין 

ֵחידּו, ְוַההּוא ֲאָתר   ְבִעין ּבְ ון ְוׂשַ ָרן ְוַרּוָ ין ִמְתַעּטְ הּו ִמּלִ ְוֻכּלְ
ׁש,  ְמזֹוָנא ַמּמָ ת ִאיהּו ָרָזא ָאֳחָרא, ּבִ ּבָ ׁשַ ְייהּו. ּבְ ִאְתֲהִני ִמּנַ

א אִ  ת, ּוְבכֹּלָ ּבָ ׁשַ ִמְצָוה ּדְ ְמזֹוָנא ּדְ ַכח  ּוְבַההּוא ֶחְדָוה ּדִ ּתְ ׁשְ
א א. ְוָרָזא ּדָ א ְוַתּתָ ִליָלא ֵמֵעיּלָ י   (דבה הימים א כט) ּכְ ּכִ

א,   ּדָ ֲהָנאּוֵתיּה  ּבַ אי  ַוּדַ ָלְך.  ָנַתּנּו  ְדָך  ּוִמּיָ ַהּכֹל  ָך  ִמּמְ
אּוְקמּוָה.  ָמה ּדְ ת, ּכְ ּבָ ׁשַ ִמְצָוה ּדְ ְמזֹוָנא ּדְ  ּוְבַההּוא ֶחְדָוה ּדִ

ד  .460 ַהּקָ ֶאת  ָבֵרְך  ּמְ ׁשֶ הּוא  ִמי  רּוְך  ּבָ ֹוׁש 
ְרצֹונֹו  ים  ְוָלׂשִ ִלּבֹו  ן  ְלַכּוֵ ָצִריְך  ׂשַֹבע,  ִמּתֹוְך 
ָבֵרְך   יְּ ׁשֶ א  ֶאּלָ ָעצּוב,  ֵצא  ִיּמָ ְולֹא  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ
ֲהֵרי הּוא נֹוֵתן  ים ְרצֹונֹו ׁשֶ סֹוד ֶזה ְוָלׂשִ ְמָחה ּבְ ׂשִ ּבְ

ַעִין טֹוָבה. ּוְכמֹו שֶׁ  ְמָחה, ּבְ ׂשִ ו ְלַאֵחר ּבְ הּוא ַעְכׁשָ
לֹו   נֹוְתִנים  ְך  ּכָ טֹוָבה,  ּוְבַעִין  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְמָבֵרְך 
ֵצא  ִיּמָ לֹא  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ טֹוָבה.  ּוְבַעִין  ְמָחה  ׂשִ ּבְ
תֹוָרה,   ּוְבִדְבֵרי  ְמָחה  ׂשִ ּבְ א  ֶאּלָ ָלל,  ּכְ ָעצּוב 
ִריְך.  ּצָ ּסֹוד ׁשֶ ָרָכה זֹו ּבַ ים ִלּבֹו ּוְרצֹונֹו ָלֵתת ּבְ  ְוָיׂשִ

  

ֵעי מַ  .460 ְבָעא, ּבָ ִריְך הּוא ִמּגֹו ׂשַ א ּבְ ְמָבֵרְך ְלקּוְדׁשָ אן ּדִ
ח   ּכַ ּתְ ִיׁשְ ְוָלא  ֶחְדָוה,  ּבְ ְרעּוֵתיּה  וָאה  ּוָ ּוְלׁשַ יּה,  ִלּבֵ וָנא  ְלַכּוְ
ָאה ְרעּוֵתיּה  ּוָ א, ּוְלׁשַ ָרָזא ּדָ ֶחְדָוה ּבְ יָבֵרְך ּבְ א ּדִ ָעִציב, ֶאּלָ

א ְלאַ  ּתָ ָהא ִאיהּו ָיִהיב ַהׁשְ ֵעיָנא ָטָבא, ּדְ ֶחְדָוה, ּבְ ֲחָרא ּבְ
ָיֲהִבין  ָהִכי  ּוָבֵעיָנא ָטָבא.  ֶחְדָוה  ּבְ ְמָבֵרְך  ִאיהּו  ּדְ ה  ּוְכּמָ
ח ָעִציב  ּכַ ּתְ ְך ָלא ִיׁשְ ִגין ּכָ ֶחְדָוה ּוָבֵעיָנא ָטָבא. ּוּבְ ֵליּה ּבְ
יהּ  ִלּבֵ י  ּוֵ ִויׁשַ אֹוַרְייָתא,  ּדְ ין  ּוְבִמּלִ ֶחְדָוה,  ּבְ א  ֶאּלָ ָלל,    ּכְ

ִאְצְטִריְך.  ָרָזא ּדְ א, ּבְ ָרָכה ּדָ  ּוְרעּוֵתיּה ְלֵמיַהב ּבְ
ׁשֹוְלטֹות   .461 בֹות  ֶמְרּכָ ע  ַאְרּבַ אן,  ּכָ סֹוד 

ת  ְרּכַ ָעה ְצָדִדים ּוַמֲחנֹות, ִנזֹּונּו ֵמאֹוָתּה ּבִ ַאְרּבָ ּבְ
ה, ֶנֱהֶנה  רּוְך ַאּתָ ל ּבָ ָבִרים ׁשֶ ַבע, ּוְבאֹוָתם ּדְ ַהׂשּ
ָבֵרְך, ָצִריְך ָרצֹון  ּמְ ר ּבֹו. ּוִמי ׁשֶ ה ּוִמְתַעּטֵ ּוִמְתַרּבֶ

ּוְבַעיִ  ְמָחה  ׂשִ תּובּבְ ּכָ ן  ּכֵ ְוַעל  טֹוָבה,  (משלי   ן 
 טֹוב ַעִין הּוא ְיֹבָרְך. כב)

  

ִסְטִרין  .461 ד'  ּבְ יִטין,  ּלִ ׁשַ ְרִתיִכין  ע  ַאְרּבַ ָהָכא,  ָרָזא 
ין  ְבָעא, ּוְבִאיּנּון ִמּלִ ׂשַ ְרָכָתא ּדְ יְרָיין, ִאְתָזנּו ֵמַהִהיא ּבִ ּוַמׁשִ
ּוַמאן  יּה.  ּבֵ ר  ְוִאְתַעּטָ י  ְוִאְתַרּבֵ ִאְתֲהִני  ה,  ַאּתָ ָברּוְך  ּדְ

וּ  ֶחְדָוה,  ּבְ ְרעּוָתא  ִאְצְטִריְך  ְמָבֵרְך  ְוַעל  ּדִ ָטָבא,  ְבֵעיָנא 
ִתיב, א ּכְ  טֹוב ַעִין הּוא ְיבֹוָרְך.  (משלי כב) ּדָ
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י ָנַתן   .462 תּוב ּכִ ּכָ סּוק, ׁשֶ ְוָכאן ֵרד ְלסֹוף ַהּפָ
ְך   ּכָ ִאם לֹא ֹתאַמר  ׁשֶ ל.  ַלּדָ ְחמֹו  סּוק    - ִמּלַ ַהּפָ

א   ֶאּלָ רֹאׁשֹו.  סֹופֹו  ְוֵאין  סֹופֹו  רֹאׁשֹו  ֵאין  ַהזֶּה 
ַעִין טֹוב ַעִין, כְּ  אי, ּבְ ַאְרנּו, הּוא ְיָבֵרְך ַוּדַ ּבֵ מֹו ׁשֶ

ְמָחה,   ׂשִ ּבְ ְלָבֵרְך  ם  ְלִחּנָ ְוֵאינֹו  ְמָחה.  ּוְבׂשִ טֹוָבה 
ָנַתן  ְמָחה  ׂשִ ּוֵמאֹוָתּה  ָרָכה  ּבְ ֵמאֹוָתּה  ֲהֵרי  ׁשֶ
ל   ִמּכָ ְלִהזֹּון  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ָמקֹום  ל,  ַלּדַ ְחמֹו  ִמּלַ

ֵאין לֹו   ָדִדים. ָמקֹום ׁשֶ לּום. ָמקֹום  ַהּצְ ֵמַעְצמֹו ּכְ
ָדִדים.  ַהּצְ ל  ִמּכָ ְוִנְכָלל  ָדִדים  ַהּצְ ל  ִמּכָ ּנֱֶהֶנה  ׁשֶ
ַלֲחָכִמים   א  ֶאּלָ ִנְמְסרּו  לֹא  לּו  ַהּלָ ָבִרים  ַהּדְ

יֹּוְדִעים סֹודֹות ֶעְליֹוִנים ְוַדְרֵכי ַהּתֹוָרה.   ׁשֶ

  

י נָ  .462 יב ּכִ ְכּתִ ְקָרא, ּדִ ִפיל ְלֵסיֵפיּה ּדִ ְחמֹו ְוָהָכא ׁשָ ַתן ִמּלַ
יּה ֵסיֵפיּה,  יָמא ָהִכי, ַהאי ְקָרא ָלאו ֵריׁשֵ ִאי ָלא ּתֵ ל. ּדְ ַלּדָ

א טֹוב יּה. ֶאּלָ ָמה   (דף רי''ח ע''ב) ְוָלאו ֵסיֵפיּה ֵריׁשֵ ַעִין, ּכְ
ֶחְדָוה. ְוָלאו   ֵעיָנא ָטָבא ּבְ אי, ּבְ אֹוִקיְמָנא, הּוא ְיָבֵרְך ַוּדַ ּדְ

ְלָבְרָכא   ְלִמְגָנא  ְרָכָתא, ִאיהּו  ּבִ ֵמַהִהיא  ָהא  ּדְ ֶחְדָוה,  ּבְ
ִאְצְטִריְך ְלִאְתָזָנא  ל, ֲאָתר ּדְ ְחמֹו ַלּדָ ּוֵמַההּוא ֵחידּו ָנַתן ִמּלַ
ֲאָתר  לּום.  ּכְ ְרֵמיּה  ִמּגַ ֵליּה  ֵלית  ּדְ ֲאָתר  ִסְטִרין.  ל  ִמּכָ
ין ין ִאּלֵ ל ִסְטִרין. ִמּלִ ִליל ִמּכָ ל ִסְטִרין ְוִאְתּכְ ִאְתֲהִני ִמּכָ  ּדְ
ִאין ְואֹוְרִחין   ַיְדִעין ָרִזין ִעּלָ יִמין ּדְ א ְלַחּכִ ָלא ִאְתְמָסרּו ֶאּלָ

אֹוַרְייָתא.   ּדְ
ְוַעזּּות  .463 ַעִין,  טֹוב  ָהָיה  ּבַֹעז  ּוְרֵאה,  ּבֹא 

תּוב? ּכָ ַמה  ּבֹו.  ָהְיָתה  לֹא  ֵמעֹוָלם  (רות   ֵמַצח 
תּוב  ג) ַהּכָ סֹוד  ָהֲעֵרָמה.  ְקֵצה  ּבִ ב  ּכַ ִלׁשְ  ַויָֹּבא 
אן ָלַמְדנּו,   (שיר ז) - ים. ִמּכָ ְטֵנְך ֲעֵרַמת ִחּטִ ּבִ

ְמָחה   ׂשִ ָראּוי ּבְ זֹון ּכָ ת ַהּמָ ְרּכַ ָבֵרְך ּבִ ּמְ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ׁשֶ
ַהזֶּה   ָהעֹוָלם  ִמן  ק  ּלֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ּכְ ב,  ַהּלֵ ּוִבְרצֹון 
ֶעְליֹוִנים  סֹודֹות  תֹוְך  ּבְ ָמקֹום  לֹו  ן  ְמֻתּקָ

ים.   ֵהיָכלֹות ְקדֹוׁשִ ֹוֵמר ֶאת  ּבְ ׁשּ ֵרי ָהִאיׁש ׁשֶ ַאׁשְ
ֵאין ְלָך ִמְצָוה  ִמְצוֹות ֲאדֹונֹו ְויֹוֵדַע ֶאת סֹוָדן, ׁשֶ
סֹודֹות  ּה  ּבָ לּוִיים  ּתְ ֵאין  ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ ּוִמְצָוה 
ֶעְליֹוִנים ְואֹורֹות ְוִזיִוים ֶעְליֹוִנים, ּוְבֵני ָאָדם לֹא 

ִרּבוֹ  ְכבֹוד  ּבִ יִחים  ּגִ ַמׁשְ ְולֹא  ֵרי  יֹוְדִעים  ַאׁשְ ָנם. 
ִלים  ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ אֹוָתם  יִקים,  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ֶחְלָקם 

א. עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ ֵריֶהם ּבָ ּתֹוָרה. ַאׁשְ  ּבַ

  

ָלא  .463 ִמְצָחא  ּדְ א  ּתּוְקּפָ ֲהָוה  ֵעיָנא  ַטב  ּבַֹעז  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ִתיב, ּכְ ַמה  ְלָעְלָמא.  יּה  ּבֵ ג') ֲהָוה  לִ  (רות  ב  ַוּיָבֹא  ּכַ ׁשְ
יב, ְכּתִ ּדִ ָרָזא  ָהֲעֵרָמה,  ְקֵצה  ז)  ּבִ השירים  ְטֵנְך  (שיר  ּבִ

ת   ְרּכַ ְמָבֵרְך ּבִ ל ַמאן ּדִ ים. ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא, ּכָ ֲעֵרַמת ִחּטִ
ד ָסִליק   א, ּכַ ִלּבָ ְרעּוָתא ּדְ ֶחְדָוה ּבִ ְדָקא ֵיאֹות, ּבְ ְמזֹוָנא ּכְ

גּ  ֵליּה,  ְקָנא  ִאְתּתַ ֲאָתר  ָעְלָמא,  ִאין  ֵמַהאי  ִעּלָ ָרִזין  ֹו 
ּקּוֵדי   ּפִ ָנִטיר  ּדְ ָנׁש  ר  ּבַ ִאיהּו  ָאה  ַזּכָ ין.  יׁשִ ַקּדִ ֵהיָכִלין  ּבְ
ּקּוָדא ּוִפּקּוָדא   ֵלית ָלְך ּפִ יְלהֹון, ּדְ ָמאֵריּה, ְוָיַדע ָרָזא ּדִ ּדְ
ְוִזיִוין   ּוְנהֹוִרין  ִאין,  ִעּלָ ָרִזין  יּה  ּבֵ ְלָיין  ּתַ ָלא  ּדְ אֹוַרְייָתא,  ּבְ

אִ  יָקָרא ִעּלָ ּבִ יִחין  ּגִ ַמׁשְ ְוָלא  ָיְדֵעי,  ָלא  א  ָנׁשָ ּוְבֵני  ין, 
ֵלי   ּדְ ּתַ ִמׁשְ יא, ִאיּנּון ּדְ יַקּיָ ַצּדִ ָאה חּוָלֵקיהֹון ּדְ ָמאֵריהֹון. ַזּכָ ּדְ

ָאֵתי.  ין ּוְבָעְלָמא ּדְ ָעְלָמא ּדֵ ִאין ִאיּנּון ּבְ אֹוַרְייָתא ַזּכָ  ּבְ
ֲהֵרי ָאְמרּו, שֶׁ  .464 ל אֹוָתם ַעזֵּי ּבֹא ּוְרֵאה ׁשֶ ּכָ

ֵחֶלק  ָלֶהם  ֵאין  ה,  ּבּוׁשָ ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ַצח  ַהּמֵ
ָהיּו   ַצח ׁשֶ ל ַעזֵּי ַהּמֵ א. ּכָ עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ ּבָ
יץ, ָהיּו   אֹותֹו ַהּצִ ִלים ּבְ ּכְ ָהיּו ִמְסּתַ ׁשֶ ָרֵאל, ּכְ ִיׂשְ ּבְ

יהֶ  ַמֲעׂשֵ ּבְ ִלים  ּכְ ּוִמְסּתַ ם  ִלּבָ ֶאת  ִרים  ּבְ ם, ְמׁשַ
ִמי  ְוָכל  אֹות,  ַעל  עֹוֵמד  ָהָיה  יץ  ּצִ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
ְוָלֵכן   יו.  ַמֲעׂשָ ּבְ יֵּׁש  ִמְתּבַ ָהָיה  ּבֹו  ל  ּכֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ

ר ַעל אֹוָתם ַעזֵּי ָפִנים, ַעזֵּי ֵמַצח.  יץ ְמַכּפֵ  ַהּצִ

  

ִמְצָחא,  .464 ִקיֵפי  ּתַ ִאיּנּון  ָכל  ּדְ ָאְמרּו,  ָהא  ּדְ ֲחֵזי  א  ּתָ
ְלהוּ  ֵלית  ין   ּדְ ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ חּוָלָקא  ְלהֹון  ֵלית  ּסּוָפא,  ּכִ

הּו   ּבְ ֲהוֹו  ּדַ ִמְצָחא  ִקיֵפי  ּתַ ִאיּנּון  ל  ּכָ ָאֵתי.  ּדְ ּוְבָעְלָמא 
ִמַתְבָרן  ֲהוֹו  ִציץ,  ַההּוא  ּבְ ָלן  ּכְ ִמְסּתַ ֲהוֹו  ד  ּכַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ

ִציץ   ִגין ּדְ עֹוָבַדְייהּו. ּבְ ָלן ּבְ ּכְ ְייהּו, ּוִמְסּתַ ַעל ָאת ֲהָוה  ִלּבַ
עֹוָבדֹוי.   יּה, ֲהָוה ַמְכִסיף ּבְ ל ּבֵ ּכֵ ִמְסּתַ ָקִאים, ְוָכל ַמאן ּדְ
ִקיֵפי   ּתַ ין,  ַאְנּפִ ִקיֵפי  ּתַ ִאיּנּון  ַעל  ָרא  ְמַכּפְ ִציץ  א  ּדָ ְוַעל 

 ִמְצָחא.
דֹוׁש  .465 ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ ל  ׁשֶ ַהּסֹוד  ל  ׁשֶ אֹוִתיֹּות 

יץ, ָהיּו ְמִאירֹות ּובֹוְלטֹות  ָהיּו ֲחקּוקֹות ַעל ַהּצִ ׁשֶ ִליִפין ַעל ִציָצא,  .465   ֲהוֹו ּגְ א ּדַ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ָרָזא ּדִ ַאְתָוון ּדְ
כַּ  ֲהָוה ִמְסּתָ ל ַמאן ּדְ ַההּוא ֲהוֹו ָנֲהִרין ּוַבְלִטין ְוָנְצִצין. ּכָ ל ּבְ
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אֹוָתּה  ּבְ ל  ּכֵ ִמְסּתַ ָהָיה  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ְונֹוְצצֹות. 
ָניו ֵמֵאיָמה   ל ָהאֹוִתיֹּות, נֹוְפלֹות ּפָ ִהְתנֹוְצצּות ׁשֶ

ר ִלּבֹו, ְוָאז הַ  ּבָ מֹו  ְוָהָיה ִנׁשְ ר ֲעֵליֶהם. ּכְ יץ ְמַכּפֵ ּצִ
ַנע   ּוְלִהּכָ ִלּבֹו  ּבֹר  ִלׁשְ ּגֹוֵרם  הּוא  ׁשֶ יָון  ּכֵ ֶזה, 

ְפֵני ִרּבֹונֹו.  ִמּלִ

יּה,  ר ִלּבֵ ַאְתָוון, ַאְנּפֹוי ַנְפִלין ֵמֵאיָמָתא, ַוֲהָוה ִאְתּבַ ְנִציצּו ּדְ
ִאיהּו   ּדְ יָון  ּכֵ א  ּדָ ַגְווָנא  ּכְ ָעַלְייהּו.  ָרא  ְמַכּפְ ִציָצא  ּוְכֵדין 

י ָמאֵריּה.  ּמֵ ָעא ִמּקַ ּנְ יּה, ּוְלִאְתּכַ ְבָרא ִלּבֵ ִרים ְלּתַ  ּגָ

מֹו ֵכן ַהּקְ  .466 אֹותֹו  ּכְ ֵהִריַח ּבְ ל ִמי ׁשֶ טֶֹרת, ּכָ
ן,  ָעָלה אֹותֹו ַעּמּוד ֵמאֹותֹו ַמֲעֶלה ָעׁשָ ׁשֶ ן, ּכְ ָעׁשָ

ֵברּור  ּבְ ִלּבֹו  ֶאת  ְמָבֵרר  (ְּבאֹוָרה   ָהָיה 
ּנּו  ְּבִׂשְמָחה) ִמּמֶ ּוַמֲעִביר  ִרּבֹונֹו  ֶאת  ַלֲעֹבד 

א ֵלב ֶאָחד   זֲֻהַמת ַהיֵֶּצר ָהָרע, ְולֹא ָהָיה לֹו ֶאּלָ
ִהיא   טֶֹרת  ּקְ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַמִים,  ָ ׁשּ ּבַ ׁשֶ ָאִביו  ֶנֶגד  ּכְ
מֹו  ּכְ ָדִדים.  ַהּצְ ָכל  ּבְ אי  ַוּדַ ָהָרע  ַליֵֶּצר  ֶבר  ׁשֶ

ֵנס   ַעל  עֹוֵמד  ָהָיה  יץ  ּצִ ֵאין   -ׁשֶ ׁשֶ ְקטֶֹרת.  ַאף 
ָרט   ד ָהַאֵחר, ּפְ ּבֹר ֶאת ַהּצַ עֹוָלם ִלׁשְ ָבר ּבָ ְלָך ּדָ

טֶֹרת.   ַלּקְ

  

ַגְוו .466 ָנָנא, ּכְ ַההּוא ּתְ ָאַרח ּבְ ל ַמאן ּדְ א ְקטֶֹרת, ּכָ ָנא ּדָ
ן, ֲהָוה ְמָבֵרר  ד ָסִליק ַההּוא ַעּמּוָדא ֵמַההּוא ַמֲעֶלה ָעׁשָ ּכַ
ְלָמאֵריּה,   ְלִמְפַלח  ֶחְדָוה  ּבְ ְנִהירּו  ּבִ ְבִרירּו  ּבִ יּה,  ִלּבֵ

אֶ  ֵליּה  ֲהָוה  ְוָלא  ָהָרע,  ֵיֶצר  ּדְ זּוֲהָמא  יּה  ִמּנֵ ר  א  ְוַאְעּבָ ּלָ
ְקטֶֹרת,  ּדִ ִגין  ּבְ א.  ַמּיָ ִבׁשְ ּדְ ֲאבּוָה  ָלֳקֵבל  ֲחָדא,  א  ִלּבָ
ִציץ   ה ּדְ ָכל ִסְטִרין. ּוְכּמָ אי ּבְ ֵיֶצר ָהָרע ִאיהּו ַוּדַ ִבירּו ּדְ ּתְ
ה   ִמּלָ ָלְך  ֵלית  ּדְ ְקטֶֹרת.  אּוף  ִניָסא,  ַעל  ָקִאים  ֲהָוה 

ר ֵליּה ְלִסְטָרא ַאֲחָרא, בַּ  ָעְלָמא, ְלִמְתּבַ  ר ְקטֶֹרת. ּבְ

תּוב, .467 ּכָ ַמה  ּוְרֵאה  יז) ּבֹא  ַקח   (במדבר 
ים   ַח ְוׂשִ ְזּבֵ ה ְוֶתן ָעֶליָה ֵאׁש ֵמַעל ַהּמִ ְחּתָ ֶאת ַהּמַ
ה'   ְפֵני  ִמּלִ ֶצף  ַהּקֶ ָיָצא  י  ּכִ ַעם?  ַהּטַ ָמה  ְקטֶֹרת. 
ָרט  ד ּפְ ֶבר ְלאֹותֹו ַהּצַ ֲהֵרי ֵאין ׁשֶ ֶגף. ׁשֶ ֵהֵחל ַהּנָ
דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ָחִביב  ָבר  ּדָ ְלָך  ֵאין  ׁשֶ טֶֹרת,  ַלּקְ

רּוְך הּוא כְּ  ִפים ּבָ ׁשָ ל ּכְ מֹו ְקטֶֹרת, ְועֹוֶמֶדת ְלַבּטֵ
טֶֹרת  ַהּקְ ן  ַוֲעׁשַ ֵריַח  ִית.  ֵמַהּבַ ָרִעים  ּוְדָבִרים 
ל,   ה הּוא ְמַבּטֵ אֹותֹו ַמֲעׂשֶ ֵני ָאָדם, ּבְ ים ּבְ עֹוׂשִ ׁשֶ

טֶֹרת.  ן ַהּקְ ּכֵ ל ׁשֶ  ּכָ

  

ִתיב, .467 ּכְ ַמה  ֲחֵזי  א  יז) ּתָ ה   (במדבר  ְחּתָ ַהּמַ ֶאת  ַקח 
ים ְקטֶֹרת. ַמאי ַטְעָמא. ְוֶתן עָ  ַח ְוׂשִ ְזּבֵ ֶליָה ֵאׁש ֵמַעל ַהּמִ

ִבירּו  ָהא ֵלית ּתְ ּדְ ֶגף.  ַהּנָ ְיָי', ֵהֵחל  ְפֵני  ִמּלִ ֶצף  ַהּקֶ ָיָצא  י  ּכִ
ה ֲחִביָבה ָקֵמי  ֵלית ָלְך ִמּלָ ר ְקטֶֹרת. ּדְ ְלַההּוא ִסְטָרא ּבַ

ְלבַ  יָמא  ְוַקּיְ ְקטֶֹרת.  ּכִ ִריְך הּוא,  ּבְ א  ין,  קּוְדׁשָ ַחְרׁשִ ָלא  ּטְ
ִני   ַעְבֵדי ּבְ ְקטֶֹרת ּדְ ָנא ּדִ יָתא. ֵריָחא ַוֲעׁשָ ין ִמּבֵ יׁשִ ין ּבִ ּוִמּלִ

ן ְקטֶֹרת. ּכֵ ל ׁשֶ ל, ּכָ א ִאיהּו ְמַבּטֵ ַההּוא עֹוְבּדָ א, ּבְ  ָנׁשָ

דֹוׁש  .468 ַהּקָ ִלְפֵני  עֹוֶמֶדת  ֵזָרה  ּגְ ֶזה  ָבר  ּדָ
ְסּתַ  ּמִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ רּוְך הּוא, ׁשֶ ָכל יֹום ּבָ ל ְוקֹוֵרא ּבְ ּכֵ

ה ַמֲעׂשֵ ל  (ָּפָרַׁשת) ֶאת  ִמּכָ ֵצל  ִיּנָ טֶֹרת,  ַהּקְ
ָגִעים  ל ַהּפְ ֵפי ָהעֹוָלם, ּוִמּכָ ָבִרים ָהָרִעים ְוִכׁשְ ַהּדְ
ְולֹא  ֶות,  ּוִמּמָ ַרע  ין  ּוִמּדִ ַרע  ּוֵמִהְרהּור  ָהָרִעים, 

ָהַאחֵ  ד  ַהּצַ ָיכֹול  ּלֹא  ׁשֶ יֹום,  אֹותֹו  ל  ּכָ ֵזק  ר ִיּנָ
ן ּבֹו.  ַכּוֵ יְּ לֹט ָעָליו, ְוָצִריְך ׁשֶ  ִלׁשְ

  

הּוא,  .468 ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ י  ַקּמֵ יָמא  ַקּיְ ֵזָרה  ּגְ א  ּדָ ה  ִמּלָ
א עֹוְבּדָ יֹוָמא  ָכל  ּבְ ְוָקֵרי  ל  ּכַ ִאְסּתָ ּדְ ַמאן  ָכל  (נ''א   ּדְ

ין  פרשתא) ַחְרׁשִ ין  יׁשִ ּבִ ין  ִמּלִ ל  ִמּכָ ִזיב  ּתְ ִיׁשְ ְקטֶֹרת,  ּדִ
ָעלְ  יָנא  ּדְ א, ּוִמּדִ יׁשָ ין, ּוֵמִהְרהּוָרא ּבִ יׁשִ ָגִעין ּבִ ל ּפְ ָמא. ּוִמּכָ

ָלא ָיִכיל   ל ַההּוא יֹוָמא, ּדְ א, ּוִממֹוָתָנא, ְוָלא ִיְתַזק ּכָ יׁשָ ּבִ
יּה. ין ּבֵ יַכּוֵ ְלָטא ָעֵליּה, ְוִאְצְטִריְך ּדִ  ִסְטָרא ַאֲחָרא ְלׁשַ

ֵני   .469 ּבְ ִאם  ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ָהיּו ָאַמר  ָאָדם 
ִלְפֵני   טֶֹרת  ַהּקְ ה  ַמֲעׂשֵ ֶעְליֹון  הּוא  ה  ּמָ ּכַ יֹוִדים 
ּבּור ְוִדּבּור  ל ּדִ רּוְך הּוא, ָהיּו נֹוְטִלים ּכָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
יֶהם   ָראׁשֵ ַעל  ֲעָטָרה  אֹותֹו  ַמֲעִלים  ְוָהיּו  ּנּו  ִמּמֶ
ָצִריְך   ּבֹו,  ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ּוִמי  ָזָהב.  ל  ׁשֶ ֶתר  ּכֶ מֹו  ּכְ
ָכל   ן ּבֹו ּבְ טֶֹרת, ְוִאם ְיַכּוֵ ה ַהּקְ ַמֲעׂשֵ ל ּבְ ּכֵ ְלִהְסּתַ

  

ָמה   .469 ּכַ ַיְדֵעי  ֲהוֹו  א  ָנׁשָ ֵני  ּבְ ִאי  ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר 
ִריְך הּוא,   ּבְ א  י קּוְדׁשָ ְקטֶֹרת ַקּמֵ ָאה ִאיהּו עֹוָבָדא ּדִ ִעּלָ
יּה, ַוֲהוּו ַסְלֵקי ֵלּה ֲעָטָרה ַעל   ה ִמּנֵ ה ּוִמּלָ ל ִמּלָ ֲהוֹו ַנְטֵלי ּכָ

ּדְ  ּוַמאן  ַדֲהָבא.  ּדְ ִכְתָרא  ּכְ ְייהּו,  ֵעי ֵריׁשַ ּבָ יּה,  ּבֵ ל  ּדַ ּתָ ִאׁשְ
ָכל יֹוָמא,  יּה ּבְ ְקטֶֹרת, ְוִאי ְיַכֵוין ּבֵ עֹוָבָדא ּדִ ָלא ּבְ ּכְ ְלִאְסּתַ
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א,  ַהּבָ ּוָבעֹוָלם  ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ֵחֶלק  לֹו  יֵׁש  יֹום, 
ל   ִמּכָ ֵצל  ְוִיּנָ ּוֵמָהעֹוָלם,  ּנּו  ִמּמֶ ֶות  ַהּמָ ק  ּלֵ ְוִיְסּתַ
ָרִעים,  ָדִדים  ּוִמּצְ ַהזֶּה,  ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ יִנים  ַהּדִ

ין ַהגֵּ  ְלכּות ָהַאֶחֶרת.ּוִמּדִ ין ַהּמַ  יִהּנֹם ּוִמּדִ

ק   ּלַ ָאֵתי, ְוִיְסּתָ ַהאי ָעְלָמא, ּוְבָעְלָמא ּדְ ִאית ֵליּה חּוָלָקא ּבְ
ַהאי   ּדְ יִנין  ּדִ ל  ִמּכָ ִזיב  ּתְ ְוִיׁשְ ּוֵמָעְלָמא,  יּה,  ִמּנֵ מֹוָתָנא 

ַמְלכּו  ָעְלָמא יָנא ּדְ ם, ּוִמּדִ ֵגיִהּנָ יָנא ּדְ ין, ּוִמּדִ יׁשִ ְטִרין ּבִ , ִמּסִ
 ַאֲחָרא.

ן   .470 ָעׁשָ עֹוֶלה  ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ְקטֶֹרת,  אֹוָתּה  ּבְ
ם  ֵ ַהׁשּ ל  ׁשֶ ָהָיה רֹוֶאה ָהאֹוִתיֹּות  ַהּכֵֹהן  ַעּמּוד,  ּבָ

רּוׂשֹות ּפְ דֹוׁש  ְועֹולֹות   (ּפֹוְרחֹות) ַהּקָ ֲאִויר  ּבָ
בֹות  ְלַמְע  ה ֶמְרּכָ ּמָ ְך ּכַ אֹותֹו ַעּמּוד. ַאַחר ּכָ ָלה ּבְ

ַעד  ָדִדים  ַהּצְ ל  ִמּכָ אֹותֹו  סֹוְבבֹות  ְקדֹוׁשֹות 
ִמי  ֶאת  ַח  ּמֵ ּוְמׂשַ ְמָחה,  ְוׂשִ אֹור  ּבְ עֹוֶלה  ׁשֶ
ֵדי   ה ּכְ ִרים ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ ר ְקׁשָ ַח, ְוקֹוׁשֵ ּמֵ ׂשַ ּמְ ׁשֶ

ַאְרנוּ  ּבֵ ַוֲהֵרי  ַהּכֹל,  יֵֶצר ְלַיֵחד  ַעל  ר  ְמַכּפֵ ְוֶזה   .
ד ָהַאֵחר, ַוֲהֵרי  הּוא הּצַ ָהָרע ְוַעל ֲעבֹוָדה ָזָרה, ׁשֶ

ַאְרנּו.  ּבֵ

  

ַעּמּוָדא,  .470 ּבְ ָנָנא  ּתְ ָסִליק  ֲהָוה  ד  ּכַ ְקטֶֹרת  ַההּוא  ּבְ
ָמא ׁשְ ּדִ ָרָזא  ּדְ ַאְתָוון  ָחֵמי  ֲהָוה  ֲהָנא  ריט   ּכַ (דף 

א  ע''אנ) ִריׂשָ ּפְ א,  יׁשָ ְוַסְלֵקי   פרחין)  (נ''א  ַקּדִ ֲאִויָרא,  ּבַ
ין   יׁשִ ַקּדִ ְרִתיִכין  ָמה  ּכַ ְלָבַתר  ַעּמּוָדא.  ַההּוא  ּבְ א  ְלֵעיּלָ
י  ְנִהירּו ְוֶחְדָוה, ְוַחּדֵ ָסִליק ּבִ ל ִסְטִרין, ַעד ּדְ ָסֲחִרין ֵליּה ִמּכָ
א,  א ְלַיֲחָדא ּכֹּלָ א ְוַתּתָ ִרין ְלֵעיּלָ ר ִקׁשְ י, ְוָקׁשַ ַחּדֵ ְלַמאן ּדְ

ְוַעל ֲעבֹוָדה ְוהָ  ָהָרע,  ֵיֶצר  ַעל  ר  ְמַכּפֵ ְוָדא  א אֹוִקיְמָנא. 
ִאיהּו ִסְטָרא ַאֲחָרא. ְוָהא אֹוְקמּוָה.   ָזָרה, ּדְ

ְוָאַמר, .471 ַתח  ל) ּפָ ַח  (שמות  ִמְזּבֵ ַויַַּעׂש 
ְלִהְתּבֹוֵנן,  יֵׁש  ֶזה  ָפסּוק  ּבְ ְוגֹו'.  ְקטֶֹרת  ִמְקַטר 

ח ִמְזּבְ ֵני  ׁשְ ָהיּו  ׁשֶ ּום  ָהעֹולֹות    -ֹות  ִמׁשּ ח  ִמְזּבַ
ְפִנים,   ּבִ ְוֶזה  חּוץ  ּבַ ֶזה  ים,  ּמִ ַהּסַ ְקטֶֹרת  ח  ּוִמְזּבַ
ה ִנְקָרא  ִניִמי, ָלּמָ ּפְ הּוא  טֶֹרת ַהזֶּה ׁשֶ ח ַהּקְ ִמְזּבַ
ַח ַעל   ַח, ַוֲהֵרי ֵאין זֹוְבִחים ּבֹו ְזָבִחים, ּוִמְזּבֵ ִמְזּבֵ

ן ִנְקָרא?  ּכֵ

  

ַתח ְוָאַמר, .471 ַח ִמְקַטר ְקטֶֹרת   )(שמות לז ּפָ ַעׂש ִמְזּבֵ ַוּיַ
ִחין  ְתֵרין ַמְדּבְ ִגין ּדִ יּה, ּבְ ָלא ּבֵ ּכְ ְוגֹו'. ַהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ
א  ּדָ ּבּוְסִמין,  ְקטֶֹרת  ּדִ ָחא  ּוַמְדּבְ ָוון,  ִעּלָ ּדְ ָחא  ַמְדּבְ ֲהוֹו, 

ִניָמאָ  ִאיהּו ּפְ ְקטֶֹרת, ּדְ ָחא ּדִ ה, ְלַבר, ְוָדא ְלגֹו. ַהאי ַמְדּבְ
ַח  ְבִחין, ּוִמְזּבֵ יּה ּדִ ְבִחין ּבֵ ַח, ְוָהא ָלא ּדַ ֲאַמאי ִאְקֵרי ִמְזּבֵ

א ִאְקֵרי.   ַעל ּדָ
ה   .472 ּמָ ּכַ ְוכֹוֵפת  ל  ַבּטֵ ּמְ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ א  ֶאּלָ

פּות,   ד ָהָרע ּכָ אֹותֹו ַהּצַ ּום ׁשֶ ְצָדִדים ָרִעים, ּוִמׁשּ
וְ  ָקֵטגֹור,  ִלְהיֹות  ְולֹא  לֹט  ִלׁשְ ָיכֹול  ן לֹא  ּכֵ ַעל 

ָהָיה  ָהָרע  ד  ַהּצַ אֹותֹו  ׁשֶ ּכְ ַח.  ִמְזּבֵ ִנְקָרא 
ֶהָעָׁשן) רֹוֶאה עֹוֶלה   (ַעּמּוד  ׁשֶ טֶֹרת  ַהּקְ ן    -ֲעׁשַ

ן.  ּכָ ׁשְ ַלּמִ ָלל  ּכְ ִלְקַרב  ָיכֹול  ְולֹא  ּובֹוֵרַח,  ִנְכָנע 
ְמָחה   אֹוָתּה ׂשִ ּום ֶזה ִנְטָהר ְולֹא ִמְתָעֵרב ּבְ ּוִמׁשּ

ָר  ּפְ ַמְעָלה,  ּלְ דֹושׁ ׁשֶ ַלּקָ רּוךְ - ט  ְלַבּדֹו, -ּבָ הּוא 
ַח   ְך ֲחִביָבה, לֹא עֹוֵמד אֹותֹו ִמְזּבֵ ל ּכָ ּכָ ּום ׁשֶ ּוִמׁשּ

א ְמָצאֹות   (ְּפִניִמי) ֶאּלָ ּנִ ַח ׁשֶ ְזּבֵ זֶּהּו ַהּמִ ִלְפִנים, ׁשֶ
ר ִמן ָהַעִין. ן ִנְסּתָ ָרכֹות, ְוַעל ּכֵ  ּבֹו ּבְ

  

ין,  .472 יׁשִ ּבִ ִסְטִרין  ה  ְלַכּמָ ְוָכִפית  ָבִטיל  ּדְ ִגין  ּבְ א  ֶאּלָ
ָטָאה,  ּלְ ִפית ָלא ָיִכיל ְלׁשַ א ּכְ יׁשָ ּבִ ַההּוא ִסְטָרא  ּוְבִגין ּדְ
ד ַההּוא  ַח. ּכַ א ִאְקֵרי ִמְזּבֵ יגֹוָרא, ְוַעל ּדָ ְוָלא ְלֶמֱהֵוי ַקּטֵ

ָחֵמי  ֲהָוה  א  יׁשָ ּבִ דעשנא) ִסְטָרא  עמודא  ָנא ֲעׁשָ  (ס''א 
ְלָקְרָבא  ָיִכיל  ְוָלא  ְוָעַרק,  ְפָייא  ִאְתּכַ ָסִליק,  ּדְ ְקטֶֹרת  ּדִ
ַההּוא  ֵכי ְוָלא ִאְתֲעָרב ּבְ א ִאְתּדָ ָנא. ּוְבִגין ּדָ ּכְ ַלל ְלַמׁשְ ּכְ
ְלחֹודֹוי, ּוְבִגין  ִריְך הּוא ּבִ א ּבְ ר קּוְדׁשָ א, ּבַ ְלֵעיּלָ ֶחְדָוה ּדִ

ָקִאים   ָלא  ְך,  ּכַ ל  ּכָ ֲחִביָבא  אּדְ ֶאּלָ ַח,  ִמְזּבֵ (ד''א   ַההּוא 
ָכחּו   פנימאה) ּתְ ִאׁשְ אן  ִבְרּכָ ּדְ ַח  ִמְזּבֵ ִאיהּו  ַהאי  ּדְ ְלגֹו. 

א ָסִתים ֵמֵעיָנא. יּה, ְוַעל ּדָ  ּבֵ
ַאֲהֹרן? .473 ּבְ תּוב  ּכָ יז) ַמה  ַויֲַּעֹמד  (במדבר 

ַפת  ּכָ ָפה, ׁשֶ ּגֵ ָעַצר ַהּמַ ים ַוּתֵ ִתים ּוֵבין ַהַחיִּ ין ַהּמֵ ּבֵ
ָלל ְולֹא    ֶאת לֹט ּכְ ּלֹא ָיכֹול ִלׁשְ ֶות ׁשֶ ַמְלַאְך ַהּמָ

ָכל   ּבְ ׁשֶ ָיֵדינּו,  ּבְ ִנְמַסר  ֶזה  ִסיָמן  ין.  ּדִ ַלֲעׂשֹות 

  
ַאֲהרֹן, .473 ִתיב ּבְ ִתים  (במדבר יז) ַמה ּכְ ין ַהּמֵ ֲעמֹוד ּבֵ ַוּיַ

ֶות,  ָכִפית ֵליּה ְלַמְלַאְך ַהּמָ ָפה, ּדְ ּגֵ ָעַצר ַהּמַ ים ַוּתֵ ּוֵבין ַהַחּיִ
ד ּדִ  ַלל, ְוָלא ְלֶמְעּבַ ָטָאה ּכְ ּלְ ָלא ָיִכיל ְלׁשַ יָנא. ִסיָמָנא  ּדְ
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ה   ב ֶאת ַמֲעׂשֵ ָנה ּוְרצֹון ַהּלֵ ַכּוָ אֹוְמִרים ּבְ ָמקֹום ׁשֶ
אֹותֹו ָמקֹום ְולֹא  ֶות ּבְ ֵאין ׁשֹוֵלט ַהּמָ טֶֹרת, ׁשֶ ַהּקְ

ַּק, ְולֹא ְיכֹולִ  לֹט ַעל אֹותֹו  יֻז ים ִלׁשְ ָאר ָהַעּמִ ים ׁשְ
קֹום.   ַהּמָ

ַכָווָנה,  ּבְ ָקָאְמֵרי  ּדְ ֲאָתר  ָכל  ּבְ י  ּדִ יָדָנא,  ּבִ ִאְתְמַסר  א  ּדָ
מֹוָתָנא   ְלָטא  ׁשַ ָלא  ּדְ ְקטֶֹרת,  ּדִ עֹוָבָדא  א  ִלּבָ ּדְ ּוְרעּוָתא 
ין   ַעּמִ ַאר  ׁשְ ַיְכִלין  ְוָלא  ִיְתַזק,  ְוָלא  ֲאָתר,  ַההּוא  ּבְ

ָטָאה ַעל ַההּוא ֲאָתר. ּלְ  ְלׁשַ
ִמְקַטר    ּבֹא .474 ַח  ִמְזּבֵ תּוב,  ּכָ ַמה  ּוְרֵאה 

ה ִנְקָרא ִמְקַטר   ַח, ָלּמָ תּוב ִמְזּבֵ ּכָ יָון ׁשֶ ְקטֶֹרת. ּכֵ
ַהזֶּה   קֹום  ֵמַהּמָ ּנֹוְטִלים  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֶאָלא  ְקטֶֹרת? 
ַח ָצִריְך  ְזּבֵ ה ַאֲהֹרן. עֹוד, ַהּמִ ָעׂשָ מֹו ׁשֶ ְלַהְקִטיר ּכְ

אֹוָתהּ  ּבְ ׁשֹו  ְלַקּדְ ן   ְלַהְקִטיר  ּכֵ ְוַעל  ְקֹטֶרת, 
ַתְרּגּומֹו,  ּכְ ְקטֶֹרת  ִמְקַטר  עֹוד,  ְקטֶֹרת.  ִמְקַטר 
ָמקֹום  ֲהֵרי ָאסּור ְלַהְקִטיר ּבְ ְלַהְקִטיר ְקטֶֹרת. ׁשֶ

ה. ְחּתָ ִמּמַ ַרק  ְקֹטֶרת,  יֹום   ַאֵחר  ֶׁשל  (ִמַּמְחָּתה 
 .ַהִּכּפּוִרים)

  

ְקטֹ  .474 ִמְקַטר  ַח  ִמְזּבֵ ִתיב,  ּכְ ַמה  ֲחֵזי  א  יָון  ּתָ ּכֵ ֶרת. 
ִגין  ּבְ א  ֶאּלָ ְקטֶֹרת.  ִמְקַטר  ִאְקֵרי  ֲאַמאי  ַח,  ִמְזּבֵ יב  ְכּתִ ּדִ
ּתּו,  ֲעַבד ַאֲהרֹן.  ּדְ ָמה  ּכְ ְלַאְקְטָרא,  ַנְטֵלי ֵמַהאי ֲאָתר  ּדְ
ַההּוא ְקטֶֹרת,  א ֵליּה ּבְ ׁשָ ַח ִאְצְטִריְך ְלַאְקְטָרא ְלַקּדְ ִמְזּבֵ

ּתּו,   ְקטֶֹרת.  ִמְקַטר  א  ּדָ ַתְרּגּומֹו,  ְוַעל  ּכְ ְקטֶֹרת,  ִמְקַטר 
ֲאָתר ַאֲחָרא  ָהא ָאִסיר ְלַאְקְטָרא ּבַ ְלַאְקְטָרא ְקטֶֹרת, ּדְ

ה. ְחּתָ ר ִמּמַ  (נ''א ממחתה דיום הכפורים)  ְקטֶֹרת, ּבַ

ַאֲחָריו,   .475 רֹוֵדף  ין  ּדִ ׁשֶ ִמי  ֶזה  ּוְרֵאה,  ּבֹא 
ִרבּ  ִלְפֵני  ְוָלׁשּוב  ַהזֹּו  טֶֹרת  ַהּקְ ֶאת  ֹונֹו, ָצִריְך 

אי  ּנּו, ּוָבֶזה ַוּדַ יִנים ִמּמֶ ק ּדִ ֲהֵרי הּוא ִסיּּוַע ְלַסּלֵ ׁשֶ
ָכְך  ּבְ ָרִגיל  הּוא  ִאם  ּנּו,  ִמּמֶ ִקים  ּלְ ִמְסּתַ ֵהם 

יֹּום   ֲעִמים ּבַ יר ּפַ תּוב    -ְלַהְזּכִ ּכָ ּבֶֹקר ּוָבֶעֶרב, ׁשֶ ּבַ
ין  ּבֵ ְוָכתּוב  ּבֶֹקר,  ּבַ ּבֶֹקר  ּבַ ים  ַסּמִ ְקטֶֹרת 

יִ  ָהעֹוָלם ָהַעְרּבַ ל  ׁשֶ ִקיּּומֹו  ְוֶזהּו  ה.  ַיְקִטיֶרּנָ ם 
תּוב ּכָ ׁשֶ ִמיד,  ִלְפֵני   (שמות ל) ּתָ ִמיד  ּתָ ְקטֶֹרת 

ה   הּוא ִקיּּום ָהעֹוָלם ְלַמּטָ אי ׁשֶ ה' ְלדֹרֵֹתיֶכם. ַוּדַ
 ְוִקיּּום ָהעֹוָלם ְלַמְעָלה. 

  

ִדיָנא ָרִדיף ֲאַבְתֵריּה, ִאְצְט  .475 א ֲחֵזי, ַהאי ַמאן ּדְ ִריְך  ּתָ
ָהא ִסּיּוָעא ִאיהּו   י ָמאֵריּה, ּדְ ְלַהאי ְקטֶֹרת, ּוְלָאָתָבא ַקּמֵ
יּה, ִאי  ִקין ִמּנֵ ּלְ אי ִמְסּתַ יּה, ּוְבַהאי ַוּדַ יִנין ִמּנֵ ָקא ּדִ ּלְ ְלִאְסּתַ
ַצְפָרא   יֹוָמא, ּבְ ֵרין ִזְמִנין ּבְ ָרא ּתְ ַהאי, ְלַאְדּכְ הּוא ָרִגיל ּבְ

ְק  יב  ְכּתִ ּדִ א,  ּוְכִתיב  ּוְבַרְמׁשָ ַבּבֶֹקר  ּבֶֹקר  ּבַ ים  ַסּמִ טֶֹרת 
ִדיר,  ָעְלָמא ּתָ ה. ְוָדא ִאיהּו ִקיּוָמא ּדְ ִים ַיְקִטיֶרּנָ ין ָהַעְרּבַ ּבֵ

יב, ְכּתִ ל) ּדִ ְלדֹורֹוֵתיֶכם   (שמות  ְיָי'  ִלְפִני  ִמיד  ּתָ ְקטֶֹרת 
ָעְלָמא  ּדְ ְוִקּיּוָמא  א,  ְלַתּתָ ָעְלָמא  ּדְ ִקיּוָמא  הּוא  אי  ַוּדַ

א.ְלֵעי  ּלָ
יֹום   .476 ָכל  ּבְ ר  ִנְזּכָ ּלֹא  ׁשֶ ָמקֹום  אֹותֹו  ּבְ

רּוִיים ּבֹו   ַמְעָלה ׁשְ ּלְ יִנים ׁשֶ טֶֹרת, ַהּדִ ה ַהּקְ ַמֲעׂשֵ
ׁשֹוְלִטים  ֲאֵחִרים  ים  ְוַעּמִ ּבֹו,  ַרּבֹות  פֹות  ּוַמּגֵ
ה'.  ִלְפֵני  ִמיד  ּתָ ְקטֶֹרת  תּוב  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָעָליו, 

יוֹ  ה'  ִלְפֵני  עֹוֶמֶדת  ִהיא  ִמיד  ל  ּתָ ִמּכָ ֵתר 
ה  ַמֲעׂשֵ הּוא  ָחִביב  ָהֲאֵחרֹות.  ָהֲעבֹודֹות 
דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ְוָחִביב  ד  ִנְכּבָ הּוא  ׁשֶ טֶֹרת,  ַהּקְ
ָהֲעבֹודֹות   ל  ִמּכָ יֹוֵתר  הּוא  רּוְך  ּבָ

ב  (ְוַהַּמֲעִׂשים) ְוָהְרצֹונֹות ל ָהעֹוָלם. ְוַאף ַעל ּגַ ׁשֶ
ֵמַהּכֹל   ה  ְמֻעּלָ ה  ִפּלָ ַהּתְ טֶֹרת ַמֲעשֵׂ   -ׁשֶ ַהּקְ ה 

רּוְך הּוא. דֹוׁש ּבָ ד ְוָחִביב ִלְפֵני ַהּקָ  הּוא ִנְכּבָ

  

עֹוָבָדא  .476 יֹוָמא  ָכל  ּבְ ר  ִאְדּכַ ָלא  ּדְ ֲאָתר  ַההּוא  ּבְ
יּה,  יּה, ּומֹוָתִנין ַסִגיאּו ּבֵ ְרָיין ּבֵ א ׁשַ ְלֵעיּלָ יִנין ּדִ ְקטֶֹרת, ּדִ ּדִ

ְלִטין ָעֵליּה. בְּ  ין ַאֲחָרִנין ׁשַ ִמיד  ְוַעּמִ יב, ְקטֶֹרת ּתָ ְכּתִ ִגין ּדִ
ל ּפּוְלָחִנין  יר ִמּכָ יָמא ִלְפֵני ְיָי', ַיּתִ ִמיד ִאיהּו ַקּיְ ִלְפֵני ְיָי'. ּתָ
יר   ַיּקִ הּוא  ּדְ ְקטֶֹרת,  ּדִ עֹוָבָדא  ִאיהּו  ֲחִביָבא  ַאֲחָרִנין, 
ּפּוְלָחִנין  ל  ִמּכָ יר  ַיּתִ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ י  ַקּמֵ ְוָחִביב 

ְצלֹוָתא ִאיִהי   (נ''א ועובדין) ִתיןּוְרעוּ  ב ּדִ ָעְלָמא. ְוַאף ַעל ּגַ ּדְ
יר ְוָחִביב ָקֵמי   ְקטֶֹרת הּוא ַיּקִ א, עֹוָבָדא ּדִ ָייא ִמּכֹּלָ ְמַעּלְ

ִריְך הּוא. א ּבְ  קּוְדׁשָ

ה   .477 ְלַמֲעׂשֵ ה  ִפּלָ ּתְ ין  ּבֵ ַמה  ּוְרֵאה  ּבֹא 
מְ  ּבִ נּו  ּקְ ּתִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ֶאת  טֶֹרת.  נֹות ַהּקְ ָקְרּבָ קֹום  ְקטֶֹרת. ְצלֹוָתא   .477   ין ְצלֹוָתא ְלעֹוָבָדא ּדִ א ֲחֵזי, ַמה ּבֵ ּתָ

אֲ  ּבַ ָרֵאל, ְוָכל  ַאְתִקינּו ָלּה  ִיׂשְ ֲהוֹו ַעְבֵדי  ּדַ ִנין,  ָקְרּבְ ּדְ ָתר 
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ָהיּו  נֹות ׁשֶ ים, ְוָכל אֹוָתם ָקְרּבָ ָרֵאל עֹוׂשִ ָהיּו ִיׂשְ ׁשֶ
טֶֹרת.  ַהּקְ מֹו  ּכְ ֲחׁשּוִבים  ֵאיָנם  ָרֵאל  ִיׂשְ ים  עֹוׂשִ
ּקּון   ה ִהיא ּתִ ִפּלָ א ּתְ ין ֶזה ָלֶזה? ֶאּלָ ְועֹוד, ַמה ּבֵ

ה יֹוֵתר, ְמַתקֶּ  ִריְך. ְקטֶֹרת עֹוׂשָ ּצָ ֶ ן ַמה ׁשּ ֶנת ְלַתּקֵ
ה אֹור יֹוֵתר ֵמַהּכֹל. ּוִמי  ִרים ְועֹוׂשָ ֶרת ְקׁשָ ְוקֹוׁשֶ
ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ּוְמַטֵהר  זֲֻהָמה  ֲעִביר  ּמַ ׁשֶ הּוא 

ֶאָחד.  ר ּכְ  ְוַהּכֹל ֵמִאיר ְוִנְתָקן ְוִנְקׁשָ

יִבין  ֲחׁשִ ִאיּנּון  ָלאו  ָרֵאל,  ִיׂשְ ין  ַעְבּדִ ֲהוֹו  ּדַ ִנין  ָקְרּבְ ִאיּנּון 
ִאיהּו  ְצלֹוָתא  א  ֶאּלָ ְלַהאי.  ַהאי  ין  ּבֵ ַמה  ְותּו  ְקטֶֹרת.  ּכִ

יַ  ָעִביד  ְקטֶֹרת  ִאְצְטִריְך,  ּדְ ַמה  ְלַאְתְקָנא  ּקּוָנא  יר, ּתִ ּתִ
ּוַמאן  א.  ִמּכֹּלָ יר  ַיּתִ ְנִהירּו  ְוָעִביד  ִרין,  ִקׁשְ יר  ְוָקׁשִ ין  ְמַתּקֵ
ִאְתְנִהיר  א  ְוכֹּלָ ָנא,  ּכְ ַמׁשְ י  ְוִאיְדּכֵ זּוֲהָמא  ר  ַאְעּבַ ּדְ ִאיהּו 

ֲחָדא. ר ּכַ ַ ן ְוִאְתָקׁשּ ּקַ  ְוִאְתּתָ
טֶֹרת   .478 ַהּקְ ה  ַמֲעׂשֵ ים  ְלַהְקּדִ ְצִריִכים  ְוָלֵכן 

ַהזֲֻּהָמה  ְלַהֲעִביר  ָויֹום,  יֹום  ָכל  ּבְ ה  ִפּלָ ַלּתְ
ָכל יֹום ָויֹום,   ל ַהּכֹל ּבְ ּקּון ׁשֶ ִהיא ּתִ ֵמָהעֹוָלם, ׁשֶ
דֹוׁש  ַהּקָ ּבֹו  ה  ֻרּצֶ ּמְ ׁשֶ ָחִביב  ן  ָקְרּבָ אֹותֹו  ׁשֶ מֹו  ּכְ

רּוְך הּוא.  ּבָ

  

ּדָ  .478 ְקטֶֹרת  ְוַעל  ּדִ עֹוָבָדא  ָמא  ְלַאְקּדְ ֵעיָנן  ּבָ א 
ָרא זּוֲהָמא ֵמָעְלָמא,  ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא, ְלַאְעּבְ ִלְצלֹוָתא, ּבְ
ַההּוא   ַגְווָנא ּדְ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא. ּכְ א, ּבְ כֹּלָ ּקּוָנא ּדְ ִאיהּו ּתִ ּדְ

ִריְך הוּ  א ּבְ יּה קּוְדׁשָ ִאְתְרֵעי ּבֵ ָנא ֲחִביָבא ּדְ  א.ָקְרּבָ

ה? .479 ֹמׁשֶ ּבְ תּוב  ּכָ ַויֹּאֶמר ה' ֶאל  (שם) ַמה 
ב  ּגַ ַעל  ַאף  ְוגֹו'.  ָנָטף  ים  ַסּמִ ְלָך  ַקח  ה  ֹמׁשֶ
יֹוֵתר   ֶזה  ה  ַמֲעׂשֶ ּבְ ֹוֶנה  ׁשּ ַמה  ֲאָבל  ֲארּוָה,  ּבֵ ׁשֶ

א ַקח ְלָך  ָאַמר לֹו? ֶאּלָ ֶ ל ַמה ׁשּ ַלֲהָנָאְתָך   -ִמּכָ
ִא  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָך.  זֹו  ּוְלתֹוַעְלּתְ ִנְטֶהֶרת,  ה  ָ ׁשּ

ֶזה   ְוסֹוד  ְלַבְעָלּה.  ים,   -ֲהָנָאה  ַסּמִ ְלָך  ַקח 
ְעָלּה.  ּבַ ִעם  ה  ָ ִאׁשּ ׁש  ְלַקּדֵ ַהזֲֻּהָמה,  ְלַהֲעִביר 

ה.  ל ֹמׁשֶ ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ  ַאׁשְ

  

ה .479 מֹׁשֶ ִתיב ּבְ ה ַקח   (שמותל) ַמה ּכְ ַוּיֹאֶמר ְיָי' ֶאל מֹׁשֶ
ים ָנָטף ְוגֹו' ַאף ָנא   ְלָך ַסּמִ אֹוְקמּוָה, ֲאָבל ַמאי ׁשְ ב ּדְ ַעל ּגַ

א ַקח ְלָך,   ָאַמר ֵליּה. ֶאּלָ ל ַמה ּדְ יר ִמּכָ א ַיּתִ עֹוָבָדא ּדָ ּבְ
ַאת,   ִאְתַדּכְ ָתא  ִאּתְ ַכד  ּדְ ִגין  ּבְ ְך.  ּוְלתֹוַעְלּתָ ַלֲהָנָאָתְך 
ים,  ַסּמִ ְלָך  ַקח  א  ּדָ ְוָרָזא  ִאיהּו.  ַבְעָלּה  ּדְ ֲהָנאּוָתא 

ָרא   ָאה ְלַאְעּבְ ַזּכָ ַבְעָלּה.  ּבְ ָתא  ִאּתְ א  ׁשָ ְלִאְתַקּדְ זּוֲהָמא, 
ה.  (דף רי''ט ע''ב) חּוָלֵקיהּ  מֹׁשֶ  ּדְ

ּנֱֶאַמר  .480 ׁשֶ ָקר  ּבָ ן  ּבֶ ֵעֶגל  ְלָך  ַקח  ֵכן  מֹו  ּכְ
הּוא  ר ַעל ֶחְטאֹו ַעל אֹותֹו ֵעֶגל ׁשֶ ְלַאֲהֹרן, ְלַכּפֵ
ה ַקח   ֹמׁשֶ תּוב ּבְ ָרֵאל. ְוַעל ֶזה ּכָ ַרם ָלֶהם ְלִיׂשְ ּגָ

ָך. (ְלָכ� ֵּבֲארּוָה ִּבְפָסל   ְלָך, ַלֲהָנָאְתָך ּוְלתֹוַעְלּתְ
ֶׁשל לּוַח ֶאֶבן ִנְתַעֵּׁשר ֹמֶׁשה.  ְל�, ֵמאֹוָתּה ְּפֹסֶלת  

 . ַלֲהָנָאְת� ּוְלטֹוָבְת�)  -ַאף ָּכאן ְל�  

  

א .480 ּדָ ַגְווָנא  ט) ּכְ ָקר,   (ויקרא  ּבָ ן  ּבֵ ֵעֶגל  ְלָך  ַקח 
ֵעֶגל  ַההּוא  ַעל  חֹוֵביּה,  ַעל  ָרא  ְלַכּפָ ְלַאֲהרֹן.  ַמר  ִאּתְ ּדְ

ּדָ  ְוַעל  ָרֵאל.  ְלִיׂשְ ִרים לֹון  ּגָ ִאיהּו  ה, ַקח  ּדְ מֹׁשֶ ִתיב ּבְ ּכְ א 
ְך. (ס''א לכך אוקמוה בפסל לך,  ְלָך, ַלֲהָנָאָתְך, ּוְלתֹוַעְלּתָ

מההוא פסולת דלוח אבנא נתעשר משה אוף הכי לך  
 להנאתך ולטובתך) 

אֹור   .481 ְמִאיָרה  ִרים,  ְקׁשָ ֶרת  קֹוׁשֶ טֶֹרת  ַהּקְ
ה' ֶרת ּבְ ית  (ד' ַנֲעׂשֵ  ּוַמֲעִביָרה זֲֻהָמה, ְוד' ִמְתַחּבֶ

ה', ה') ֶרת ּבְ ו', ו' עֹוָלה ּוִמְתַעּטֶ ֶרת ּבְ , ה' ִמְתַחּבֶ
סֹוף.  ָלֵאין  ָרצֹון  ַמֲעֶלה  ְוַהּכֹל  י',  ּבְ ְמִאיָרה  ה' 
ֶאָחד   ר  ֶקׁשֶ ה  ְוַנֲעׂשֶ ֶאָחד,  ר  ֶקׁשֶ ַהּכֹל  ְוִנְהָיה 

ל ַהּכֹל.  ר ֶעְליֹון ׁשֶ הּוא ֶקׁשֶ סֹוד ֶאָחד, ׁשֶ  ּבְ

  

י  .481 יר ְקׁשִ ר זּוֲהָמא. ְקטֶֹרת ָקׁשִ ְוַאְעּבַ ְנִהירּו  ָנִהיר  רּו, 
ר בה' ו'. ו' (ד''א ד' אתעביד ה')  ְוד' ִאְתַחּבָ ר ּבְ , ה' ִאְתַחּבָ

א ָסִליק ְרעּוָתא  י'. ְוכֹּלָ ה'. ה' ִאְתְנִהיר ּבְ ר ּבְ ָסִליק ְוִאְתַעּטָ
ירּו,  ירּו ַחד, ְוִאְתָעִביד ַחד ְקׁשִ א ְקׁשִ ְלֵאין סֹוף. ַוֲהֵוי ּכֹּלָ

ָר  א. ּבְ כֹּלָ ָאה ּדְ ָרא ִעּלָ ִאיהּו ִקׁשְ  ָזא ֲחָדא ּדְ
ר   .482 ׁשֶ ּקֶ ר ּבַ ַהּכֹל ִנְקׁשָ יָון ׁשֶ אן ָוָהְלָאה, ּכֵ ִמּכָ

ְוסֹוד   ָהֵאין סֹוף,  סֹוד  ּבְ ר  ִמְתַעּטֵ ַהּכֹל  ָאז  ַהזֶּה, 
ָדִדים,  ַהּצְ ָכל  ּבְ ר  ּוִמְתַעּטֵ ָנאֹור,  דֹוׁש  ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ

מְ  ׂשִ ּבְ ָהעֹוָלמֹות  אֹורֹות,  ְוָכל  ַהּמְ ּוְמִאיִרים  ָחה, 

  
ָרא  .482 ְ ִאְתַקׁשּ א  כֹּלָ ּדְ יָון  ּכֵ ּוְלָהְלָאה,  אן  ַהאי   ִמּכָ ּבְ

ָמא   ׁשְ ּדִ ְוָרָזא  סֹוף.  ֵאין  ּדְ ָרָזא  ּבְ א  ּכֹּלָ ר  ִאְתֲעּטָ ָרא,  ִקׁשְ
הּו  ּלְ ּכֻ ְוָעְלִמין  ָכל ִסְטִרין,  ּבְ ר  ְוִאְתַעּטָ ִאְתְנִהיר,  א  יׁשָ ַקּדִ
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ָהעֹוָלמֹות,  ָכל  ּבְ ִנְמָצאֹות  ּוְבָרכֹות  ּוְמזֹונֹות 
ֵאיָנּה   ַהזֲֻּהָמה  ְוִאם  ֹטֶרת.  ַהּקְ סֹוד  ּבְ ְוַהּכֹל 

ֶזה.  לּוי ּבָ ַהּכֹל ּתָ ה, ׁשֶ  עֹוֶבֶרת, ַהּכֹל לֹא ַנֲעׂשֶ
ָכחּו   ּתְ ִאׁשְ אן  ּוִבְרּכָ ּוְמזֹוִנין  ּבּוִציִנין  ְוִאְתְנִהירּו  ֶחְדָוה.  ּבְ

א   ְוכֹּלָ ָעְלִמין,  ָכל  ָלא  ּבְ זּוֲהָמא  ְוִאי  ְקטֶֹרת.  ּדִ ָרָזא  ּבְ
ְלָייא. ַהאי ּתַ א ּבְ כֹּלָ א ָלא ִאְתָעִביד. ּדְ ר, ּכֹּלָ  ִאְתַעּבָ

ִמיד  .483 טֶֹרת ִהיא ִראׁשֹוָנה ּתָ ּבֹא ּוְרֵאה, ַהּקְ
ָצִריְך  טֶֹרת  ַהּקְ ה  ַמֲעׂשֵ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ַהּכֹל.  ִלְפֵני 

ירוֹ  ִ ה, ַלׁשּ ִפּלָ ים ַלּתְ ּום  ְלַהְקּדִ חֹות, ִמׁשּ ּבָ ת ְוִתׁשְ
ר ַעד  ִנְקׁשָ ִנְתָקן ְולֹא  ְולֹא  ֶזה לֹא עֹוֶלה  ל  ּכָ ׁשֶ

תּוב? עֹוֶבֶרת ַהזֲֻּהָמה. ָמה ּכָ ר  (ויקרא טז) ׁשֶ ְוִכּפֶ
ְוגֹו'   ַהּקֶֹדׁש  ְך    -ַעל  ּכָ ְוַאַחר  ִראׁשֹוָנה,   - ּבָ

ְצִריִכים   ן  ּכֵ ְוַעל  ַחּטֹאָתם.  ְלָכל  ֵעיֶהם  ׁשְ ּוִמּפִ
ּוְלַטֵהר   ַהזֲֻּהָמה  ּוְלַהֲעִביר  ַהּקֶֹדׁש  ַעל  ר  ְלַכּפֵ
חֹות ּוְתִפּלֹות,  ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ְך ׁשִ ַהּקֶֹדׁש, ְוַאַחר ּכָ

אָ  ִפי ׁשֶ  ַמְרנּו.ַהּכֹל ּכְ

  

א.   .483 ִדיר, ֳקָדם ְלכֹּלָ א ֲחֵזי, ְקטֶֹרת ִאיהּו ַקְדָמָאה ּתָ ּתָ
ָמא ִלְצלֹוָתא,   ְקטֶֹרת ִאְצְטִריְך ְלַאְקּדְ ְך עֹוָבָדא ּדִ ִגין ּכָ ּוּבְ
ְוָלא  ָקא,  ַסּלְ ָלא  א  ּדָ ָכל  ּדְ ִגין  ּבְ ָחן.  ּבְ ְותּוׁשְ יִרין  ְלׁשִ

זּוהֲ  ִאְתֲעָבר  ּדְ ַעד  ר,  ָ ִאְתָקׁשּ ְוָלא  ן,  ּקַ ַמה ִאְתּתָ ָמא, 
ִתיב ט''ז) ּכְ ַקְדִמיָתא,   (ויקרא  ּבְ ְוגֹו'  ַהּקֶֹדׁש  ַעל  ר  ְוִכּפֶ

ֵעיָנן   ּבָ א  ּדָ ְוַעל  ַחּטֹאָתם.  ְלָכל  ֵעיֶהם  ׁשְ ּוִמּפִ ּוְלָבַתר 
ָאה   ּוְלִאְתַדּכְ זּוֲהָמא,  ָרא  ּוְלַאְעּבְ א,  קּוְדׁשָ ַעל  ָרא  ְלַכּפְ

ּוצְ  ָחאן  ּבְ ְותּוׁשְ יִרין  ׁשִ ּוְלָבַתר  א.  א  ֻקְדׁשָ ּכֹּלָ לֹוִתין, 
ְדָקָאְמָרן.  ּכִ

ּוָבעֹוָלם  .484 ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵריֶהם  ַאׁשְ
ַמְעָלה   ּלְ ּקּון ׁשֶ ן ּתִ ֲהֵרי ֵהם יֹוְדִעים ְלַתּקֵ א, ׁשֶ ַהּבָ
ה  ּטָ ִמּמַ ּקּון  ּתִ ן  ְלַתּקֵ ִריִכים  ּצְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ָוַמּטָ

ֶאָחד בְּ  ר ּכְ ַהּכֹל ִנְקׁשָ ר ֶאָחד  ְלַמְעָלה ַעד ׁשֶ ֶקׁשֶ
ר  ֶקׁשֶ אֹותֹו  ִריִכים  (ָקׁשּור) ּבְ ּצְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶעְליֹון 

ן ִתּקּון   (ִּתּקּוִנים ֶׁשְּלַמָּטה ְצִריִכים ְלַתֵּקן) ְלַתּקֵ ּבְ
דֹוׁש  ֶהן ַהּקָ ּבָ ְקָרא  ּנִ ל ָהאֹוִתיֹּות ָהְרׁשּומֹות ׁשֶ ׁשֶ

רּוְך הּוא.  ּבָ

  

עָ  .484 ָרֵאל ּבְ ִאין ִאיּנּון ִיׂשְ ָאֵתי,  ַזּכָ ין, ּוְבָעְלָמא ּדְ ְלָמא ּדֵ
א,   ְוַתּתָ א  ְלֵעיּלָ ּדִ ּקּוָנא  ּתִ ָנא  ְלַתּקְ ַיְדִעין  ִאיּנּון  ָהא  ּדְ
ר   ָ ִאְתָקׁשּ ּדְ ַעד  א  ְלֵעיּלָ א  ּתָ ִמּתַ ּקּוָנא  ּתִ ָנא  ְלַתּקְ ְדָבֵעיָנן  ּכִ

ִקטּוָרא ַההּוא  ּבְ ַחד,  ּוָרא  ִקׁשּ ּבְ ֲחָדא,  ּכַ א  (ס''א   ּכֹּלָ
אָ  קשורא) ָנאִעּלָ ֵעיָנן ְלַתּקְ ד ּבָ (תקונין לתתא בעינן  ה ּכַ
ִריְך הּוא  לתקנא) א ּבְ קּוְדׁשָ יִמין, ּדְ ַאְתָוון ְרׁשִ ִתּקּוָנא ּדְ ּבְ

הֹון.  ִאְתְקֵרי ּבְ
ִבים  .485 נֹו ָהיּו יֹוׁשְ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְוַרּבִ י ׁשִ ַרּבִ

י אֶ  ּתֹוָרה. ָאַמר ַרּבִ ְלָעָזר ַלְיָלה ֶאָחד ְועֹוְסִקים ּבַ
תּוב ּכָ ֲהֵרי  ָאִביו,  ְמעֹון  ׁשִ י  (בראשית   ְלַרּבִ

בֹוֵנְך   ב) ִעּצְ ה  ַאְרּבֶ ה  ַהְרּבָ ָאַמר  ה  ָ ָהִאׁשּ ְוֶאל 
ׁשּוָקֵתְך  ְך ּתְ ְלִדי ָבִנים ְוֶאל ִאיׁשֵ ֶעֶצב ּתֵ ְוֵהרֵֹנְך ּבְ
ה,  ְלַמּטָ ֵמיָלא  ֶעְליֹון.  סֹוד  זֶּהּו  ׁשֶ ְוָלַמְדנּו  ְוגֹו'. 

מוֹ  ַמְעָלה, ַמה יֵּׁש לֹוַמר? ֲאָבל הּוא ּכְ ּלְ   ׁשֶ

  

ֵליְלָיא   .485 ַיְתֵבי  ָהוֹו  ֵריּה,  ּבְ ֶאְלָעָזר  י  ְוִרּבִ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ
ְמעֹון  י ׁשִ י ֶאְלָעָזר ְלַרּבִ אֹוַרְייָתא. ָאַמר ִרּבִ ַחד, ְוָלָעאן ּבְ

ִתיב  ה  (בראשית ג) ֲאבֹוי. ָהא ּכְ ה ָאַמר ַהְרּבָ ָ ְוֶאל ָהִאׁשּ
עִ  ה  ְך ַאְרּבֶ ִאיׁשֵ ְוֶאל  ָבִנים  ְלִדי  ּתֵ ֶעֶצב  ּבְ ְוֵהרֹוִנְך  בֹוִנְך  ּצְ

יָנח   ּתִ ָאה.  ִעּלָ ָרָזא  ִאיהּו  ָדא  ּדְ ְואֹוִליְפָנא  ְוגֹו'.  ׁשּוָקֵתְך  ּתְ
א ְלֵמיַמר. א, ַמאי ִאיּכָ ְלֵעיּלָ ַגְווָנא ּדִ א, ֲאָבל ִאיהּו ּכְ  ְלַתּתָ

ְוָאַמר, .486 ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ַתח  (תהלים   ּפָ
סּוק ֶזה  ב)מ ֲעֹרג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים ְוגֹו'. ּפָ ַאיָּל ּתַ ּכְ

ְוִהיא   עֹוָלם,  ּבָ יֵׁש  ַאַחת  ַחיָּה  ֲאָבל  ְרׁשּוהּו.  ּפֵ
ָכל יֹום.   חֹות ּבְ ְלטֹון ַעל ֶאֶלף ַמְפּתְ ׁשִ ׁשֹוֶלֶטת ּבְ
ִמיד ַעל ֲאִפיֵקי ַמִים   ְוִהיא ְנֵקָבה, ּוְתׁשּוָקָתּה ּתָ

ּוְלִהְתַרוּ  ּתֹות  ַאיָּל  ִלׁשְ ּכְ תּוב  ּכָ ׁשֶ ְמאֹוָנּה,  ִמּצִ ֹות 
ֲעֹרג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים.  ּתַ

  

ְמעֹון ְוָאַמר, .486 י ׁשִ ַתח ַרּבִ ֲערֹג   (תהלים מב) ּפָ ל ּתַ ַאּיָ ּכְ
ה ֲחָדא   ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים ְוגֹו'. ַהאי ְקָרא אּוְקמּוָה. ֲאָבל ַחּיָ
ָחן  ְלָטָנא ַעל ֶאֶלף ַמְפּתְ ׁשֻ ְלָטא ּבְ ָעְלָמא, ְוִאיִהי ׁשַ ִאית ּבְ
ַעל   ִדיר  ּתָ יָלּה  ּדִ א  ְוִתיאּוְבּתָ א  נּוְקּבָ ְוִאיִהי  יֹוָמא.  ָכל  ּבְ

י וּ  ּתֵ ל  ֲאִפיֵקי ַמִים ְלִמׁשְ ַאּיָ יב ּכְ ְכּתִ ְלִאְתַרָווָאה ִמַצחּוָתא, ּדִ
ֲערֹוג ַעל ֲאִפיֵקי ַמִים.   ּתַ
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תּוב  .487 ּכָ ִראׁשֹוָנה  ּבָ ְלִהְתּבֹוֵנן.  יֵׁש  אן  ּכָ
ֲעֹרג, ְולֹא  ַאיֶֶּלת, ְוַאַחר ּתַ ַאיָּל, ְולֹא ָכתּוב ּכְ ּכְ
ֵניֶהם   ָכתּוב ַיֲעֹרג. ֲאָבל סֹוד ֶזה, ָזָכר ּוְנֵקָבה ׁשְ

אֶ  ּלֹא  ּכְ ׁשֶ הּוא,  ְוֶאָחד  ְלַהְפִריָדם,  ֵאין  ׁשֶ ָחד 
ֵניֶהם   ׁשְ א  ֶאּלָ ִמזֶּה,  ֶזה  אֹוָתם  ְלַהֲעלֹות  ָצִריְך 
ַמִים,  ֲאִפיֵקי  ַעל  ֲעֹרג  ּתַ ַהזֹּו  ֵקָבה  ְוַהּנְ ֶאָחד.  ּכְ
ֲהֵרי  ה ָעֶליָה, ׁשֶ ֶרת ִמן ַהזָָּכר, ְוָקׁשֶ ְוִהיא ִמְתַעּבֶ

ין עֹוֶמֶדת.   ַעל ּדִ

  

ל,   ָהָכא .487 ַאּיָ ּכְ ִתיב  ּכְ ַקְדִמיָתא  ּבְ ָלא.  ּכְ ְלִאְסּתַ ִאית 
ַיֲערֹוג.   ִתיב  ּכְ ְוָלא  ֲערֹוג,  ּתַ ּוְלָבַתר  ֶלת,  ַאּיֶ ּכָ ִתיב  ּכְ ְוָלא 
ָלא   ּדְ ֲחָדא  ּכַ ְרַווְייהּו  ּתַ א  ְונּוְקּבָ ַכר  ּדְ א,  ּדָ ָרָזא  ֲאָבל 

ָק  ָלא ִאְצְטִריְך ְלַסּלְ א לֹון, ְוַחד ִאיהּו, ּדְ א ִמן ְלַאְפָרׁשָ א ּדָ
ַעל   ֲערֹוג  ּתַ א,  נּוְקּבָ ְוַהאי  ֲחָדא.  ּכַ ְרַווְייהּו  ּתַ א  ֶאּלָ א,  ּדָ
ָעָלּה  י  ְוָקׁשֵ כּוָרא,  ּדְ ִמן  ָרא  ִמְתַעּבְ ְוִאיִהי  ַמִים,  ֲאִפיֵקי 

יָמא.  יָנא ַקּיְ ָהא ַעל ּדִ  ּדְ
ַמְזִמין  .488 הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ּמֹוִליָדה,  ּוְכׁשֶ

אֹותֹו  ָלּה ָנָחׁש ֶאחָ  ְך ּבְ דֹול, ּוָבא ְונֹוׁשֵ ד ֶעְליֹון ּגָ
ֶזה   ְוסֹוד  ּומֹוִליָדה.  ה    -ָמקֹום  ַאְרּבֶ ה  ַהְרּבָ

ָכל   ִהיא ִמְתַחְלֶחֶלת ּבְ ּום ׁשֶ בֹוֵנְך ְוֵהרֵֹנְך, ִמׁשּ ִעּצְ
ְלִדי   ּתֵ ֶעֶצב  ּבְ ָהעֹוָלם.  י  ַמֲעׂשֵ ַעל  ּוְבֶעֶצב  יֹום 

ֶעֶצב   ָחׁש,    -ָבִנים. ּבְ ֵניֶהם ֶזה סֹוד ַהּנָ ֲעִציב ּפְ ּמַ ׁשֶ
ל ָהעֹוָלם.   ׁשֶ

  

ין ָלּה ַחד ִחְוָיא  .488 ִריְך הּוא ַזּמִ א ּבְ ְוַכד אֹוִליַדת קּוְדׁשָ
י ַההּוא ֲאָתר, ְואֹוִליַדת.   יְך ְלַגּבֵ ָאה ַרְבְרָבא, ְוָאֵתי ְוָנׁשִ ִעּלָ

ִאי ּדְ ִגין  ּבְ ְוֵהרֹוֵנְך,  בֹוֵנְך  ִעּצְ ה  ַאְרּבֶ ה  ַהְרּבָ א  ּדָ ִהי  ְוָרָזא 
ָעְלָמא.   ּדְ עֹוָבִדין  ַעל  יבּו  ּוְבַעּצִ יֹוָמא,  ָכל  ּבְ ִמְתַחְלְחָלא 
ָעִציב  ּדְ ִחְוָייא,  ּדְ ָרָזא  א  ּדָ ֶעֶצב,  ּבְ ָבִנים.  ְלִדי  ּתֵ ֶעֶצב  ּבְ

ָעְלָמא. יהֹון ּדְ  ַאְנּפֵ
ּנֱֶאַמר  .489 ׁשֶ מֹו  ּכְ ׁשּוָקֵתְך,  ּתְ ְך  ִאיׁשֵ ְוֶאל 

ֲהֵרי   ְך,  ּבָ ל  ִיְמׁשָ ְוהּוא  ָמִים.  ֲאִפיֵקי  ַעל  ֲעֹרג  ּתַ
ֶזה  ְוָכל  ָעֶליָה.  ׁשֹוֵלט  הּוא  ׁשֶ ַהּסֹוד,  ַאְרנּו  ּבֵ
ִנינּו.  ָ ׁשּ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָבָנה,  ַהּלְ ָאְמָרה  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ה?  ָלּמָ

ִהְקִטיָנה אֹוָר  ְך  ּכָ ּום  ְלטֹוָנּה,  ּוִמׁשּ ׁשִ ְוִהְקִטיָנה  ּה 
ר נֹוְתִנים  ָרט ְלַכֲאׁשֶ ְוֵאין ָלּה ְרׁשּות ֵמַעְצָמּה, ּפְ

 ָלּה ּכַֹח. 

  

ֲערֹוג ַעל   .489 ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּתַ ׁשּוָקֵתְך, ּכְ ְך ּתְ ְוֶאל ִאיׁשֵ
ִאיהּו   ְך, ָהא אֹוִקיְמָנא ָרָזא, ּדְ ל ּבָ ֲאִפיֵקי ַמִים. ְוהּוא ִיְמׁשָ

יט  ּלִ ָמה  ׁשַ ָאְמָרה ִסיֲהָרא, ּכְ ִגין ּדְ ה. ּבְ א ָלּמָ ָעָלּה. ְוָכל ּדָ
ְך ַאְזִעיַרת ְנהֹוָרָאה, ְוַאְזִעיַרת ׁשּוְלָטָנָהא,  ִגין ּכָ ָתֵניָנן. ּוּבְ ּדְ

ד ָיֲהִבין ָלּה ֵחיָלא.  ר ּכַ ְרָמּה, ּבַ  ְוֵלית ָלּה ְרׁשּו ִמּגַ

ַאְר  .490 ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָבִנים,  ְלִדי  ּתֵ ֶעֶצב  ְוִאם  ּבְ נּו. 
ַתח  ּפָ ֶזה  א  ֶאּלָ ָלֶזה?  ָנָחׁש  ָצִריְך  ה  ָלּמָ ּתֹאַמר, 

ל ּכָ ְלהֹוִריד  ֶרְך  ל   (ְּבָכל) ּדֶ ׁשֶ מֹות  ְנׁשָ אֹוָתן 
ה,  ְלַמּטָ ָרִכים  ּדְ ַתח  ּפָ לֹא  ִאְלָמֵלא  ׁשֶ ָהעֹוָלם. 
ַתח  ַלּפֶ תּוב?  ּכָ ַמה  ָהָאָדם.  גּוף  ּבְ ֶרה  ִיׁשְ לֹא 

ַלפֶּ  זֶּה  ַמה  ֹרֵבץ.  את  ַתח  ַחּטָ ּפֶ ְלאֹותֹו  ַתח? 
מֹות ָלעֹוָלם, הּוא   ּנֹוָעד ְלהֹוִליד ּוְלהֹוִציא ְנׁשָ ׁשֶ

ַתח.   עֹוֵמד ְלאֹותֹו ּפֶ

  

יָמא   .490 ּתֵ ְוִאי  אֹוִקיְמָנא.  ּדְ ָמה  ּכְ ִנים,  ּבָ ְלִדי  ּתֵ ֶעֶצב  ּבְ
אֹוְרָחא  ַתח  ּפָ א  ּדָ א  ֶאּלָ ְלָדא.  ִחְוָיא  ִאְצְטִריְך  ֲאַמאי 

ל א ּכָ ִאְלָמֵלא  א בכל)(ס''  ְלַנְחּתָ ָעְלָמא. ּדְ ָמִתין ּדְ ִאיּנּון ִנׁשְ
ַבר   ַגֵויּה ּדְ ּבְ ֵרי  א, ָלא ִיׁשְ א ְלַתּתָ ַתח אֹוְרִחין ְלַנְחּתָ ָלא ּפָ
ַתח. ְלַההּוא  את רֵֹבץ. ַמאי ַלּפֶ ַתח ַחּטָ ִתיב ַלּפֶ ָנׁש, ַמה ּכְ

ְלָעלְ  ָמִתין  ִנׁשְ ָקא  ְלַאּפָ ְלאֹוָלָדא,  ָדא  ִאְתַעּתְ ּדְ ַתח  ָמא, ּפֶ
ַתח. י ַההּוא ּפֶ  ִאיהּו ָקִאים ְלַגּבֵ

ָלֶרֶדת   .491 ִהְצָטְרכּו  ׁשֶ מֹות  ְנׁשָ אֹוָתן  ְוָכל 
ַתח,  ים, הּוא ֵאינֹו עֹוֵמד ְלאֹותֹו ּפֶ גּוִפים ְקדֹוׁשִ ּבְ
ֲהֵרי   לֹא,  ְוִאם  ַהִהיא.  ָמה  ׁשָ ּנְ ּבַ ְרׁשּות  לֹו  ְוֵאין 

ְך, ְוִנְטָמא אֹותֹו ָנָהר ָחׁש נֹוׁשֵ , ְוֵאיָנּה  (ָמקֹום) ַהּנָ
ֶעֶצב   ְטֳהָרה, ְוָכאן הּוא סֹוד ֶעְליֹון. ּבְ ּנִ ָמה ׁשֶ ְנׁשָ

ָבִנים   ְלִדי  ִעּמֹו   -ּתֵ ֲהֵרי  ׁשֶ ָנָחׁש,  ֶזה  ֶזה,  סֹוד 

  

גּוִפין   .491 ּבְ א  ְלַנְחּתָ ִאְצְטִריכּו  ּדְ ָמִתין  ִנׁשְ ִאיּנּון  ְוָכל 
ְרׁשּו  ֵליּה  ְוֵלית  ַתח,  ּפֶ ְלַההּוא  ִאיהּו  ָקִאים  ָלא  ין,  יׁשִ ַקּדִ
ַאב   ְוִאְסּתְ יְך,  ָנׁשִ ִחְוָיא  ָהא  ָלאו,  ְוִאי  ְמָתא.  ִנׁשְ ַהִהיא  ּבְ

ְכָייא  אתר)(ס''א   ַההּוא ָנָהר ִאְתּדַ ְמָתא ּדְ , ְוָלאו ִאיִהי ִנׁשְ
א,   ּדָ ָרָזא  ָבִנים.  ְלִדי  ּתֵ ֶעֶצב  ּבְ ָאה,  ִעּלָ ָרָזא  ִאיהּו  ְוָהָכא 
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זֶּה הּוא ַעל ַהּגּוף, ְוֶזה  ּום ׁשֶ מֹות, ִמׁשּ מֹוִליָדה ְנׁשָ
ֶזה. זֶה לֹוֵקַח ְנשָׁ  ֵניֶהם ֶזה ּבָ ָמה, ּוׁשְ ׁשָ ָמה,  ַעל ַהּנְ

 ְוֶזה לֹוֵקַח ַהּגּוף. 
ָהא ּדְ ָנָחׁש,  א  ר''כ ע''א) ּדָ ָמִתין,  (דף  ִנׁשְ יּה אֹוִליַדת  ִעּמֵ

ִגין ע''א) ּבְ ק''ע  ַעל  (שלח  ְוָדא  ּגּוָפא,  ַעל  ִאיהּו  ָדא  ּדְ
ְמָתא, ְוָדא   ִנׁשְ ְמָתא,  ִנׁשְ ָנִקיט  א  ּדָ ָדא.  ּבְ א  ּדָ ְוַתְרַווְייהּו 

 ָנִקיט ּגּוָפא.
אֹוָתם   .492 ל  ּכָ ְלהֹוִליד  ַהזֶּה  ָחׁש  ַהּנָ ְוָעִתיד 

תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ְזַמּנֹו.  יָֹּבא  ׁשֶ ֶטֶרם  (ישעיה   ּגּוִפים 
ָחׁש   סו) ַהּנָ ל  ׁשֶ ַמן  ַהזְּ ָיָלָדה.  ִחיל  ּתָ ֶטֶרם  ּבְ

הוּ  ַמה  ְלהֹוִליד  ׁש,  ׁשֵ ּבְ ְוָכאן  ִנים,  ׁשָ ַבע  ׁשֶ ּבְ א 
יֹּוִליד אֹוָתם, ָימּות   ֵאינֹו ְזַמּנֹו. ּוְבאֹותֹו ְזַמן ׁשֶ ֶ ׁשּ

תּוב ּכָ ׁשֶ ֵלָדה,  כה) ֵמאֹוָתּה  ֶות   (שם  ַהּמָ ע  ּלַ ּבִ
ְוָכתּוב כו) ָלֶנַצח.  ְנֵבָלִתי  (שם  ֵמֶתיָך  ִיְחיּו 

 ְיקּומּון. 

  

א ִחְוָיא, לְ  .492 ל ִאיּנּון ּגּוִפין, ַעד ָלא  ּוְזִמיָנא ּדָ אֹוָלָדא ּכָ
יֵליּה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ֶטֶרם  (ישעיה סו) ֵייֵתי ִזְמָנא ּדִ ּבְ

ִנין, ְוָהָכא   ַבע ׁשְ ׁשֶ ִחְוָיא ְלאֹוָלָדא ּבְ ִחיל ָיָלָדה. ִזְמָנא ּדְ ּתָ
אֹוִליד   ּדְ ִזְמָנא  ּוְבַההּוא  ִזְמֵניּה.  ִאיהּו  ָלאו  ּדְ ַמה  ית,  ׁשִ ּבְ

יב,לוֹ  ְכּתִ ּדִ ָימּות.  ֵליָדה  ֵמַההּוא  כה) ן,  ַלע  (ישעיה  ּבִ
ּוְכִתיב ָלֶנַצח.  ֶות  כו) ַהּמָ ְנֵבָלִתי   (ישעיה  ֵמֶתיָך  ִיְחיּו 

 ְיקּומּון.
יֵּעֹורּו   .493 ׁשֶ ְזַמן  אֹותֹו  ּבְ ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר 

ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָאֶרץ  ּבָ נּו  ּמְ ְוִיְזּדַ ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ ִתים  ַהּמֵ
ִליל,  יָ  ַהּגָ ֶאֶרץ  ַעל  ם  ּלָ ּכֻ ֲחָילֹות  ֲחָילֹות  קּומּו 

ּלֹות,   ְלִהְתּגַ יַח  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך  ָעִתיד  ם  ָ ׁשּ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
ם   ְוׁשָ יֹוֵסף  ל  ׁשֶ ֶחְלקֹו  הּוא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

רוּ  ּבְ ִהְתִחילּו   (ֶנֱחַרב) ִנׁשְ ם  ָ ּוִמׁשּ ִראׁשֹוָנה.  ּבָ
ּוְלִהְתפַּ  ְמקֹומֹוֵתיֶהם  ל  ִמּכָ ין ִלְגלֹות  ּבֵ זֵּר 

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ים,  ו) ָהַעּמִ ֶנְחלּו ַעל   (עמוס  ְולֹא 
ֶבר יֹוֵסף.  ׁשֶ

  

ֵמֵתי  .493 ִיְתָערּון  ּדְ ִזְמָנא  ַההּוא  ּבְ ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר 
יִלין,  יִלין ַחּיָ א, ְיקּומּון ַחּיָ יׁשָ ַאְרָעא ַקּדִ דּון ּבְ ָעְלָמא, ְוִיְתַעּתְ
יָחא   א ְמׁשִ ין ַמְלּכָ ן ַזּמִ ַתּמָ ִגין ּדְ ָגִליל, ּבְ הּו ַעל ַאְרָעא ּדְ ּלְ ּכֻ

ִאיהּו   ּדְ ִגין  ּבְ ָאה,  ּלָ ן  ְלִאְתּגַ ְוַתּמָ יֹוֵסף,  ּדְ חּוָלֵקיּה 
רוּ  ּבָ ְלַאְגָלָאה  (אתחרב) ִאּתְ ארּו  ׁשָ ן  ּמָ ּוִמּתַ ַקְדִמיָתא.  ּבְ

ְדַאּתְ   ָמה  ּכְ ֲעָמַמָיא,  יֵני  ּבֵ ָרא  ּדְ ּוְלִאְתּבַ ַאְתַרְייהּו,  ל  ִמּכָ
ֶבר יֹוֵסף.  (עמוס ו) ָאֵמר  ְולֹא ֶנְחלּו ַעל ׁשֶ

וּ  .494 ִמׁשּ ם?  ׁשָ ָיקּומּו  ה  ֶחְלקֹו ְוָלּמָ הּוא  ׁשֶ ם 
תּוב ּכָ ׁשֶ ָארֹון,  ּבְ ם  הּוׂשַ ׁשֶ אֹותֹו  ל  (בראשית   ׁשֶ

ר  נ) ִנְקּבַ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִמְצָרִים.  ּבְ ָארֹון  ּבָ ם  יׂשֶ ַויִּ
תּוב ּכָ ׁשֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָאֶרץ  כד) ּבָ ְוֶאת   (יהושע 

ְצַרִים  ָרֵאל ִמּמִ ר ֶהֱעלּו ְבֵני ִיׂשְ ַעְצמֹות יֹוֵסף ֲאׁשֶ
ִרית יֹוֵתר  ָקְברּו ִבשְׁ  ִקיּּום ַהּבְ ָעַמד ּבְ ֶכם. ְוֶזהּו ׁשֶ

 ֵמַהּכֹל. 

  

ַההּוא  .494 ּדְ חּוָלֵקיּה  ִאיהּו  ּדְ ִגין  ּבְ ן,  ּמָ ּתַ ְיקּומּון  ַוֲאַמאי 
יב, ְכּתִ ּדִ ֲארֹוָנא,  ּבַ ֵוי  ּתַ ִאׁשְ נ) ּדְ ָארֹון   (בראשית  ּבָ יֶשם  ַוּיִ

א,   יׁשָ ַקּדִ ַאְרָעא  ּבְ ִאְתְקַבר  ּוְלָבַתר  ִמְצָרִים,  ּבְ
יב, ְכּתִ ר ֶהֱעלּו בְ  (יהושע כד) ּדִ ִני ְוֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ֲאׁשֶ

ָקִאים  ּדְ ִאיהּו  ְוָדא  ֶכם.  ִבׁשְ ָקְברּו  ְצַרִים  ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ
א.  יר ִמּכֹּלָ ְבִרית, ַיּתִ ִקּיּוָמא ּדִ  ּבְ

ֲחָילֹות  .495 ם  ֻכּלָ ְתעֹוְררּו  יִּ ׁשֶ ְזַמן  ּוְבאֹותֹו 
ְוֶזה  ֲאבֹוָתם  ְלֵחֶלק  ֶזה  יְֵלכּו,  ם  ּלָ ּכֻ ֲחָילֹות, 

תּוב ּכָ ׁשֶ ֲאבֹוָתם,  כה)(ויק ְלֵחֶלק  ם   רא  ְבּתֶ ְוׁשַ
ְוָעִתיד  ֶזה.  ֶאת  ֶזה  ירּו  ְוַיּכִ ֲאֻחזָּתֹו,  ֶאל  ִאיׁש 
ְוֶאָחד  ל ֶאָחד  ם ּכָ יׁשָ ְלַהְלּבִ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ֶאת   חּו  ּבְ ִויׁשַ ם  ֻכּלָ ְוָיֹבאּו  ְרקּוִמים,  ים  ְלבּוׁשִ
ֲהמֹוִנים  ם  ׁשָ רּו  ְוִיְתַחּבְ ַלִים,  ירּוׁשָ ּבִ ִרּבֹוָנם 

  

הּו   .495 ּלְ יִלין, ּכֻ יִלין ַחּיָ הּו ַחּיָ ּלְ ִיְתָערּון ּכֻ ּוְבַההּוא ִזְמָנא ּדְ
ֲאבָ  ְלחּוָלק  ְוָדא  ֲאָבַהְתהֹון,  ְלחּוָלק  א  ּדָ ַהְתהֹון, ָיֲהכּון, 

יב  ְכּתִ כה) ּדִ תֹו.  (ויקרא  ֲאחּוּזָ ֶאל  ִאיׁש  ם  ְבּתֶ ְוׁשַ
הּוא   ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ין  ְוַזּמִ ְלָדא.  א  ּדָ ּמֹוְדעּון  ּתְ ְוִיׁשְ
הּו   ּלְ ָמן, ְוֵייתּון ּכֻ י ְמְרּקָ א לֹון ְלָכל ַחד ְוַחד ְלבּוׁשֵ ׁשָ ְלַאְלּבָ

ַל ם, וְ  ְירּוׁשָ חּון ְלָמאֵריהֹון ּבִ ּבְ ן אּוְכלֹוִסין  ִויׁשַ ּמָ רּון ּתַ ִיְתַחּבְ
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ָדִדים יֹוֵתר ֲהמֹוִנים ְך ְלָכל ַהּצְ ׁשֵ ּמָ ַלִים ּתִ , ִוירּוׁשָ
לּות.  ם ִמן ַהּגָ רּו ׁשָ ִהְתַחּבְ ׁשֶ ָכה ּכְ ְמׁשְ ּנִ ֶ ה ׁשּ  ִמּמַ

ה   ִמּמַ יר  ַיּתִ ִסְטִרין,  ְלָכל  ְך  ִיְתְמׁשַ ם  ַל  ִוְירּוׁשָ אּוְכלֹוִסין, 
לּוָתא. ן ִמּגָ ּמָ רּו ּתַ ד ִאְתַחּבָ ְך ּכַ ִאְתְמׁשָ  ּדְ

ִרּבֹוָנם,   .496 ֶאת  חּו  ּבְ ִויׁשַ רּו  ְתַחּבְ יִּ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ִע  ַמח  ִיׂשְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ֶזהּו ַהּקָ ֶהם.  ּמָ

תּוב ּכָ לא) ׁשֶ ִציֹּון,  (ירמיה  ִבְמרֹום  נּו  ְוִרּנְ ּוָבאּו 
ְך   ּכָ ֶאָחד    -ְוַאַחר  ל  ּכָ ְוגֹו'.  ה'  טּוב  ֶאל  ְוָנֲהרּו 

ָרֵאל  ִיׂשְ ְוַנֲחַלת  ֲאבֹוָתיו.  ְוֵחֶלק  ְלֶחְלקֹו  ְוֶאָחד 
ַעד ְהיֶה  רֹוָמא) ּתִ ֶׁשל  ָהרֹוָמִאים,   (ָהָרָמה  ִעיר 

ִיְלְמד ם  ְרׁשּוָה,  ְוׁשָ ּפֵ ַוֲהֵרי  תֹוָרה,  ּו 
נּו ׁשְֹכֵני ָעָפר ְוגֹו'.  (ישעיה כו) ְוָכתּוב ָהִקיצּו ְוַרּנְ

רּוְך ה' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן.   ּבָ

  

ִריְך   .496 א ּבְ חּון ְלָמאִריהֹון, קּוְדׁשָ ּבְ רּון ִויׁשַ ִיְתַחּבְ יָון ּדְ ּכֵ
הֹון, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, י ִעּמְ ּוָבאּו  (ירמיה לא) הּוא ֶיְחּדֵ

ל ַחד   רֹום ִצּיֹון, ּוְלָבַתר ְוָנֲהרּו ֶאל טּוב ְיָי' ְוגֹו', ּכָ נּו ִבּמְ ְוִרּנְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ הֹון  ְוַאֲחָסְנּתְ ֲאָבֲהתֹוי.  ְוחּוָלק  ְלחּוָלֵקיּה,  ְוַחד 

ֵהא, ַעד פּון (נ''א רמתא דרומא) ּתְ ן ֵיּלְ רֹוָמֵאי, ְוַתּמָ ָמָתא ּדְ , ּדְ
נּו  (ישעיה כו) אֹוַרְייָתא, וָהא אּוְקמּוָה, ּוְכִתיב ָהִקיצּו ְוַרּנְ

רּוָך ה' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן.   ׁשֹוְכֵני ָעָפר וגֹו'. ּבָ
 

רּוְך ְיָי' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ִיְמלֹוְך ְיָי' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן.   ּבָ
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