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פתח רבי שמעון ואמר הוא מגלה 
עמקות ונסתרות יודע מה בחשך והאור 
שורה עמו הוא גלא עמיקתא ומסתרתא 
הקדוש ברוך הוא מגלה עמקות ונסתרות 
שכל הדברים העמקים והסתומים 
העליונים הוא מגלה להם ו למה מגלה 
להם משום שידע מה בחשוכא שאם לא 

 והוא ידע מה היה החשך לא נודע האור
בחשך ומפני כך מגלה עמקות ונסתרות 
שאם לא החשך לא יתגלו הדברים 
העמקים והנסתרים ונהורא עמה שרא 

  מהו אור זה אור

 øîàå ïåòîù éáø çúô)áë á ìàéðã ( àìâ àåä
 äîò àøåäðå àëåùçá äî òãé àúøúñîå àú÷éîò
 êéøá àùãå÷ àúøúñîå àú÷éîò àìâ àåä àøù

ñîå àú÷éîò éìâ àåä ïéîéúñ ïé÷éîò ìëã àúøú
 òãéã ïéâá ïåì éìâ àîòè éàîå ïåì éìâ åäéà ïéàìò
 àøåäð òãéúà àì àëåùç àìîìàã àëåùçá äî
 àú÷éîò éìâ êë ïéâáå àëåùçá äî òãé åäéàå
 ïé÷éîò ïééìâúé àì àëåùç åàì éàã àúøúñîå
àøåäð àã àøåäð ïàî àøù äîò àøåäðå ïúøúñîå  

  æô÷/á  
  àëåùç åâî àééìâúàã   .שמתגלה מתוך החשך

ואנו מתוך החשך שהיה במדבר 
מתגלה לנו אור זה הקדוש ברוך הוא 
ישרה עמך אור בעולם הזה ובעולם הבא 
הלכו רבי שמעון והחברים שלשה מילין 
אלו אחריו אמר לו מדוע לא הולכים אלו 
עמך כבראשונה אמר לו לא רציתי 
להטריח לבן אדם עמי עכשיו שבאו נלך 

 ורבי שמעון הלך לדרכו אמר כאחד הלכו
רבי אבא הרי אנו יודעים את שמו והוא 
לא יודע את שמו של מר אמר לו ממנו 

  ידעתי שלא להתראות 

 ïì éìâúà àøáãîá äåäã àëåùç åâî ïðàå
 ïéã àîìòá àøåäð êîò éøùé àðîçø àã àøåäð
 ïéìà àééøáçå ïåòîù éáø éìæà éúàã àîìòáå

îà äéì øîà äéøúáà ïéìéî úìú ïéìà éìæà àì éà
 øáì àçøèàì àðéòá àì äéì øîà àúéîã÷ë êîò
 ïåòîù éáøå åìæà àãçë ìéæð åúàã àúùä éîò ùð
 äéîù àðòãé ïðà àä àáà éáø øîà äéçøàì ìæà
 àðòãé äéðî äéì øîà øîã äéîù òãé àì åäéàå

äàæçúàì àìã:  

  ä êåøá 'ïîàå ïîà íìåòì:  
  àùú éë úùøô  
  øäæ  

 לאמר כי תשא את אל משה' וידבר ה
רבי אבא ' ראש בני ישראל לפקדיהם וגו

ורבי אחא ורבי יוסי היו הולכים מטבריה 
לצפורי עד שהיו הולכים ראו את רבי 
אלעזר שהיה בא ורבי חייא עמו אמר רבי 
אבא ודאי שנשתתף עם השכינה חכו 
להם עד שהגיעו אליהם כיון שהגיעו 
אליהם אמר רבי אלעזר ודאי כתוב עיני 

 אל צדיקים ואזניו אל שועתם פסוק 'ה
  .'זה הנו קשה וכו

åäé øáãéå" ùàø úà àùú éë øîàì äùî ìà ä
åâå íäéãå÷ôì ìàøùé éðá ' àçà éáøå àáà éáø

 éìæà ååäã ãò éøôöì äéøáèî éìæà ååä éñåé éáøå
 äéîò àééç éáøå éúà äåäã øæòìà éáøì äéì åîç
 àúðéëù éãäá óúúùð éàãå àáà éáø øîà

ëéøåà åäééáâ åèîã ïåéë åäééáâì åèîã ãò åäì å
 áéúë éàãå øæòìà éáø øîà)æè ãì íéìäú ( éðéò

åäé" àø÷ éàä íúòåù ìà åéðæàå íé÷éãö ìà ä
åëå àéù÷ ') óã éãå÷ô úùøôá åðàöîú øîàîä äæ
òåñ äëø"åîå÷î íù éë íù ïééò à:(  

בא וראה הרי פרשוה אין הברכה 
שלמעלה שורה על דבר שנמנה ואם 

מר איך ישראל נמנו אלא כפר נטל תא
מהם והרי פרשוה והחשבון לא היה עד 
שכנסו את כל אותו הכפר ועלה לחשבון 

äåî÷åà àä éæç àú àìéòìã àúëøá úéì 
 êéä ìàøùé àîéú éàå éðîúàã äìî ìò àééøù
 äåî÷åà àäå åäééðî ìéèð àøôåë àìà ïåðîúà

àøôåë àåää ìë ùéðëúàã ãò éåä àì àðáùåçå960 

                                                           

ודם המנין ואחר שמונין השקלים חוזרים  ישראל ק מקבצים כל השקלים בארגז אחד ומברכים'פי 960
 .)מ"מ(ומברכים 
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ובראשונה היו מברכים את ישראל ואחר 
כך את המנין של אותו הכפר ואחר כך 
חוזרים ומברכים את ישראל נמצאו 
ישראל מברכים בראשונה ובסוף ולא 

  .עולה בהם המות

 ìàøùéì åäì ïéëøáî àúéîã÷áå àðáùåçì ÷éìñå
 ïéëøáîå ïøãäà øúáìå àøôåë àåää ïéðî øúáìå
 ïàëøáúî ìàøùé åçëúùà ìàøùéì ïåì

ã÷á àðúåî ïåäá ÷éìñ àìå àôåñáå àúéî  

למה המות עולה במנין אלא בשביל 
שהברכה לא שורה במנין כיון שהסתלקה 
ברכה הצד האחר שורה עליו ויכול להנזק 

) מעליהם(לכן נוטלים כפר ופדיון לעלות 
  .עליו מנין והרי פרשוה ונתבאר

 ïéâá àìà àðééðîá ÷éìñ éàîà àðúåî
àðééðîá àééøù àì àúëøáã ÷ìúñàã ïåéë 

 à÷æðì ìéëéå äéìò àéøù àøçà àøèñ àúëøá
 à÷ìñì àðåéãôå àøôåë ïéìèð êë ïéâá)ñ" à

åäééìòî (øîúàå äåî÷åà àäå àðééðî äéìò:  
  àðîéäî àéòø  

מצוה לתת מחצית השקל בשקל 
הקדש רועה הנאמן מה זה מחצית השקל 

ממצע בין שתי ' זהו כמו חצי ההין וזו ו
עשרים גרה '  זו ין אבן לשקל בה"ההי

ד העשיר לא ירבה זה העמוד "השקל זו יו
וכך נאמר בספר ' האמצעי לא ירבה על י

יצירה עשר ספירות בלימה עשר ולא 
אחד עשר והדל לא ימעיט זה צדיק לא 
ימעיט מעשר כמו שנאמר עשר ולא תשע 

מחצית השקל (' ממחצית השקל שהוא י
  ).עשר הוא

ïúéì àãå÷ô961ä ì÷ùá ì÷ùä úéöçî  ùã÷
éöç ïåâë åäéà ì÷ùä úéöçî ïàî àðîéäî àéòø962 

å àãå ïéää 'éää éðù ïéá òöåîî" ì÷ùîì àðáà ï
é àã äá'963íéøùò 964åé àã ì÷ùä äøâ " ã

øéùòä965 àì àúéòöîàã àãåîò àã äáøé àì 
é ìò äáøé 'ò äøéöé øôñá øîúà éëäåù úåøéôñ ø

 àã èéòîé àì ìãäå øùò ãçà àìå øùò äîéìá
î èéòîé àì ÷éãö àìå øùò øîà úàã äîë øùò

ì÷ùä úéöçîî òùú966é åäéàã  ')ð" úéöçî à
àåä øùò ì÷ùä (  

אתה ) מלאך(אמר לו רועה הנאמן 
בשמים אהוב אתה מרבונך אין תמיהה 

 íéîùá úðà êàìî àðîéäî àéòø äéì øîà
 ïéìî ïåðéà ìëá àäååú úéì êøàîî úðà íéçø

                                                           

דברים שנתקשה משה ועכשיו מפרש פקודין דשקלים וחדש ' מנורה מג' שייך לעיל בתר שפי 961
 ).יהל אור(ל ששקלים אמצעי וחדש שימושא "שנתקשה בהן כנ

 ).יהל אור(ו "כמש' השקל י' ין מחצית ווהענ 962
השוקל משובח משלשתן והנה הוא סוד אהיה שהוא הדעת העליון אשר במזלא קדישא דדיקנא  963

 רומזת לארבעה 'ב וזהו ענין משקל כי המ"דעתיקא ובתוכו מתלבש שם ההויה דיודין שהוא בגמטריא ע
ק ובסוד פסוק ארבע מאות שקל "ו בסוד הש ואותיות שקל כבר ביארנ,'מ' מייודין שבשם זה העולים בג

 עוד ,של משקל'  והוא כי אחר שמנינו הארבעה יודין בחשבונן הפשוט שהם מ,בריש אדרא רבא' כסף הנז
ה "היא חשבון ההוי'  ואות ל,ק מן משקל"הם נמנין כל יוד מהם כלולה מעשר שהם ארבע מאות כמנין ש

  .של משקל' האותיות עצמן שהם ל' ו עם ד"כ
והוא כי היכר המשקל אם הוא שוה או פחות או יותר . וד לסיבה אחרת נקרא הדעת בשם משקלע

. איננו ניכר אלא בלשון המשקל אשר למעלה באמצעיתו זקוף ועומד כפי נטייתו והכרעתו לכאן או לכאן
' פ' נזוכבר ידעת כי בחינת הלשון הוא בדעת עליון ונודע כי המשקל נשקל על ידי אבנא חדא למשקל בה כ

והאבן ' אות יוד והיא סוד המוח שהיא החכמ' והנה כל אבן היא בחי. ב"ז ע"תשא ברעיא מהימנא דף קפ
חוץ אבל יש אבנין נקיבן אשר אור האבן ההיא יורד דרך הנקב להזו היא סתומה שאין האור שבתוכה יוצא 

י כא "שער מאמרי רשב( ה"וגם אור אחר עולה דרך הנקב ההוא מתתא לעילא כמו שנבאר בע' ההוא למט
 ).ב"ע

א "ק דעד"ב לוגין ו,ן דהין י"וענין חצי ההי. ל"י כנ"ה וכנ"קוב' י' שהיא אבן שתיה רועה אבן ישראל ו 964
ש עשרה עשרה הכף ,י כמ"א וכנ"גרה עד' ס שקל כ"ע' ק ובבחי"ו' וזה בבחי. א"חצי ההין עד' ק דנוק"ו

' אחד דא' ו שבשם לכך נקרא מחצית ו"ת ויסוד ו"ה בת"גרה וכ' פ עשרה כ"דב' ף כ"ל הכ"בשקל הקדש ור
שבאמצע הוא התנין ' ב מזלות של הרקיע והא"ל הן י"ו הנ"ו, ו הוא בינה אלף בינה כידוע"שבאמצע הוא

יהל (ל "ת ויסוד כנ"שהארץ באמצע בין ת הלמט' מזלות למעלה מהארץ ו' ולם וי והן לע"ש בס"המלך כמ
 ).אור

 ).יהל אור(בגלות אסתלק בבינה ויסוד נקרא דל בגלות כידוע ת תמיד עשיר ואף "דת 965
 ).יהל אור(עשרה גרה  966
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בכל אותם דברים נכבדים שיצאו מפיך 
שהרי מי שהוא מלך או בן המלך אין 
תמיהה שיעלו מרגליות בשלחנו מלאות 

דם אחר זוהי סגלות מלאות אורות לא
תמיהה אמר לו ברוך אתה הרועה הנאמן 
משם ואילך אמר אתה שהרי עליונים 
ותחתונים ירדו לשמע ממך אמר לו 
השלם דבורך אמר לו אין כעת לומר יותר 

  .אמר אתה עד פעם אחרת

åôî ïå÷ôéã ïéøé÷é åà àëìî åäéàã ïàî àäã êî
 ïéàìâøî ïå÷ôéã àäååú úéì àëìîã àøá
 ùð øáì ïéøåäð ïééìî úåìåâñ ïééìî äéøåúôá
 àéòø úðà êéøá äéì øîà àäååú åäéà àøçà
 ïéàúúå ïéàìòã úðà àîéà êìéàå ïîúî àðîéäî
 øîà êìåìî íéìùà äéì øîà êðéî òîùîì åúçð

ò úðà àîéà øéúé øîéîì ïòë úéà àì äéì àðîæ ã
 àøçà  

פתח הרועה הנאמן מצוה אחר זו 
לקדש את החדש משום שהכלה הקדושה 

  היא כלה שמתקדשת

 úà ùã÷ì àã øúá àãå÷ô àðîéäî àéòø çúô
äìë éäéà àùéã÷ àøäéñã ïéâá ùãçä967 

úùã÷úîã  
  çô÷/à  

    מ"רע
על פי בית דין שהוא גבורה משום 
ששם לוים שנאמר בהם וקדשת את 

ית הלבנה שיאותו הלוים ואחר שנרא
לאורה מברך עליה ברוך אתה יי אלהינו 
מלך העולם אשר במאמרו ברא שחקים 
וברוח פיו כל צבאם ובמי מתקדשת 
ומתברכת בתפארת משום שהיא עטרת 

עד כאן רעיא (תפארת לעמוסי בטן 
  ).מהימנא

 éàåéì ïîúã ïéâá äøåáâ åäéàã ïéã úéá éô ìò
 åäá øîúàã)÷åñô äæ ïéà ( úà úùã÷å íéåìä

äøåàì åúåàéã àøäéñ àéæçúàã øúáìå968 êøáî 
ä äúà êåøá äéìò ' øùà íìåòä êìî åðéäìà

éîáå íàáö ìë åéô çåøáå íé÷çù àøá åøîàîá969 
 úøèò åäéàã ïéâá úøàôúá úëøáúîå úùã÷úî

àðîéäî àéòøä ïàë ãò ïèá éñåîòì úøàôú  

    זהר
רבי יוסי ורבי חייא היו הולכים בדרך 

ירד הלילה ישבו עד עד שהיו הולכים 
שהיו יושבים התחיל הבוקר להאיר 

קמו והלכו אמר רבי ) אמרו נקום ונלך(
חייא ראה את פני המזרח שמאירים 
עכשיו כל אותם בני המזרח של הרי 
האור משתחוים לאור הזה שמאיר 
במקום השמש טרם שיצא ועובדים אותו 
שהרי כיון שיוצא השמש כמה הם 

ובדים שעובדים לשמש ואלה הם שע
לאור הזה וקוראים לאור הזה אלהי 

ה "המרגלית המאירה ושבועתם היא באל
  .המרגלית המאירה

 ååäã ãò àçøàá éìæà ååä àééç éáøå éñåé éáø
 úàéøù ïéáúé ååäãà åáúé àéìéì ùîø ïéìæà
 éîç àééç éáø øîà åìæàå åî÷ àøäðàì àøôö
 éðá ïåðéà ìë àúùä ïéøäðî à÷ã çøæîã éåôðà

èã àçðéãî àøåäð éàä éáâì ïéãâñ àøåäð éøå
 äéì ïéçìôå ÷åôé àì ãò àùîùã øúàá øéäðã
 ïéçìôã ïåðéà äîë àùîù ÷éôðã ïåéë àäã
 ïàø÷å àã àøåäðì ïéçìô à÷ã ïåðéà ïéìàå àùîùì
 ïåäìã äàîåàå øéäðã àìâøîã àäìà àøåäð éàäì

ìàá"øéäðã àìâøîã ä970   

ואם תאמר שעבודה זו היא לחנם 
 הקדמונים ידעו בה מימים ראשונים

 ïéîåéî àåä àðâîì àã àðçìåô àîéú éàå

                                                           

 ).יהל אור(ד שאומרין מקודש "פ ב"ל כמו כלה דצירכה קידושין וזה ע"ר 967
שאור הוא בחסד דתמן ברכה דברכות כהנים כידוע לפיכך מברך עליה שתחלה שמאלו תחת לראשי  968

 ).יהל אור(כ וימינו תחבקני "ואח
 ).יהל אור(ת ולכך אומר עטרת תפארת "כ יחוד בת"ל ואח"ר 969
 .)מ"מ(מאירים שעושה המרגליות האלוה  970
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חכמה בזמן שהשמש מאיר טרם שיצא 
אותו הממונה המפקד על השמש יוצא 
והאותיות הקדושות של השם העליון 

ובכח ) של השמש(רשומות על ראשו 
אותן האותיות פותח את כל חלונות 
השמים ומכה בהם ועובר ואותו ממנה 
נכנס לתוך אותו הזהר שמאיר סביב 

 השמש השמש ושם נמצא עד שיוצא
  .ומתפשט בעולם

 àùîùã àðîæá äéá åòãé àúîëç ïéàîã÷ ïé÷éúò
÷åôé àì ãò øéäð971 àùîù ìò ãé÷ôã àðîî àåää 

 ìò ïîéùø àùéã÷ äàìò àîùã ïéùéã÷ ïååúàå
 àéîù éåë ìëì çúô ïååúà ïåðéàã àìéçáå äéùéø

àåää åâ ìàò àðîî àåääå øáòå åäá ùèáå àøäæ 
 ÷ôðã ãò çéëù ïîúå àùîùã äéðøçñ øéäðã

 àîìòá èùôúàå àùîù  

ואותו הממונה מפקד על הזהב ועל 
מרגליות אדמות והם עובדים אל אותו 
הדמות של שם ובנקדות וסימנים שירשו 
מהראשונים מימים קדמונים הולכים 
ויודעים נקדות השמש למצא מקומות 

ה של זהב ומרגליות אמר רבי יוסי עד כמ
יהיו עבודות רבות אלו בעולם שהרי 

  .שקר אין לו עמודים לתמיכה

 ïìâøî ìòå àáäã ìò àãé÷ô åäéà àðîî àåääå
 ïéãå÷ðáå ïîúã àð÷åéã àåääì ïéçìô ïåðéàå ï÷îåñ
 éòãéå éìæà ïé÷éúò ïéîåéî éàîã÷î åúøéã ïéðîéñå
 ïìâøîå àáäãã ïéøúà çëùîì àùîùã ïéãå÷ð

ô ïåäé äîë ãò éñåé éáø øîà ïéìà ïéàéâñ ïéðçìå
àîéé÷ì ïéîéé÷ äéì úéì àø÷ù àäã àîìòá:  

) משלי יב(ואמר ) רבי חייא(פתח אחר 
שפת אמת תכון לעד ועד ארגיעה לשון 
שקר בא וראה אלו כל בני העולם היו 
עובדים לשקר היה כך אבל האור הזה 
והזהר שמאיר ודאי הוא אמת כוכבי רום 
הרקיע הם אמת אם בטפשותם וחסרון 
דעתם הם אומרים וקוראים להם אלוה 
לא צריך הקדוש ברוך הוא לכלות את 
מעשי ידיו מהעולם אבל לעתיד לבא לא 
יכלו הכוכבים והאורות של העולם אבל 

  .מי יתכלה אותם שעובדים להם

 øîàå êãéà çúô)èé áé éìùî ( ïåëú úîà úôù
 éðá ìë åìà éæç àú ø÷ù ïåùì äòéâøà ãòå ãòì

àîìò972ïéçìô ååä  éàä ìáà éëä äåä àø÷ùì 
 àîåø éáëåë åäéà èåù÷ éàãå øéäðã àøäæå àøåäð
 àúòãã àðåøñçå åùôèá éà ïåðéà èåù÷ àòé÷øã
 éòá àì àäìà åäì ïàø÷å éøîà ïåðéà ïåäìã
 ìáà àîìòî éåãáåò äàöéùì àåä êéøá àùãå÷
 àîìòã ïéøåäðå àéáëåë ïåöúùé àì éúàã àðîæì

åì åçìôã ïåðéà éöúùé ïàî ìáà ï  

והפסוק הזה הוא כך שפת אמת תכון 
' לעד אלו ישראל שהם שפת אמת ה

אחד והכל הוא אמת וסוד ' אלהינו ה
אלהיכם אמת וזוהי ' האמת ומסימים ה

  .שפת אמת תכון לעד

 ïéìà ãòì ïåëú úîà úôù àåä éëä àã àø÷å
úîà úôù ïåðéàã ìàøùé973) ã å íéøáã (åäé" ä

åäé åðéäìà" úîà åäéà àìëå ãçà ä úîàã àæøå
åäé éîééñîå" úîà úôù åäéà àãå úîà íëéäìà ä

òì ïåëúã   
ועד ארגיעה ועד רגע היה צריך להיות 
מה זה ארגיעה אלא עד כמה יהיה קיומם 
בעולם עד לעתיד לבא ותהיה לי מנוחה 
מהעבודה הקשה שעליו ובזמן שארגיעה 
תתכלה לשון שקר אותם שקוראים אלוה 

 שהם שפת למי שאינו אלוה אבל ישראל
אמת כתוב בהם עם זו יצרתי לי תהלתי 

 äòéâøà éàî äéì éòáî òâø ãòå äòéâøà ãòå
 àðîæ ãò àîìòá ïåäìã àîåé÷ àäé äîë ãò àìà
 éåìòã àéù÷ àðçìåôî àçééð éì àäéå éúééã
 ïàø÷ã ïåðéà ø÷ù ïåùì éöúùé äòéâøàã àðîæáå
 ïåðéàã ìàøùé ìáà àäìà àåä åàìã ïàîì àäìà

 úôù áéúë úîà)&(åäá  )àë âî äéòùé ( åæ íò

                                                                                                                                                                                     

אותו ממונה , כשהתחיל להאיר השמש בעובי הרקיע ועדיין לא יצא גוף השמש לאויר העולם 'פי 971
בזהרורית שיש סביבות השמש ועובדים שעל השמש הוא קודם לצאת עד של אתצא השמש והוא עומד 

 ).מ"מ(ממונה עליו אותו בני אדם ואזי מוצאים אבנים טובות וזה כי הוא 
כ לכוכבים יאבד "אבל יש שעובדים ג, ז של עץ ואבן היו נרקבין מיד" אם כולם היו עובדים לע'פי 972

ואם יאבד הכל נמצא מאבד עולמות מפני השוטים , ו יש בהם ממששל עץ ואבן יאמרו האחרים שלא נאבד
 .)מ"מ(

 .)מ"מ(א ושפה דיליה היא מלכות "אמת הוא ז' פי 973
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  åøôñé éúìäú éì éúøöé   .יספרו
נזכרתי פעם אחת שהייתי הולך עם 
רבי אלעזר פגש בו הגמון אמר לרבי 
אלעזר אתה מכיר את תורת היהודים 
אמר לו מכיר אמר לו האינכם אומרים 
שאמונתכם אמת ותורתכם אמת ואנו 
שאמונתנו שקר ותורתנו שקר והרי כתוב 

מת תכון לעד ועד ארגיעה לשון שפת א
שקר אנו מימות העולם עומדים במלכות 
ולא סרה ממנו לעולמים דור אחר דור 
תכון לעד ודאי ואתם מעט היה לכם 
במלכות ומיד סרה מכם והפסוק התקיים 

  .בכם שכתוב ועד ארגיעה לשון שקר

 éáø éãäá ìéæà àðéåäã àðîæ àãç àðøëãà
äéì øîà àðåîâä äéá òâô øæòìà øæòìà éáøì 

 àðòãé äéì øîà éàãåäéã àúééøåàî úòãé úðà
 ïåëìã àúåðîéäîã ïéøîà ïåúà úéì äéì øîà
 ïìéã àúåðîéäîã ïðàå èåù÷ ïåëúééøàå èåù÷

 áéúë àäå ø÷ù ïìéã àúééøåàå ø÷ù)&( úôù 
 ïéîåéî ïðà ø÷ù ïåùì äòéâøà ãòå ãòì ïåëú úîà
 ïéîìòì ïðéî éãòà àìå àúåëìîá ïéîéé÷ àîìòã
 åëì äåä øéòæ ïåúàå éàãå ãòì ïåëú àøã øúá àøã
 åëá íéé÷úà àø÷å ïåëðî éãòà ãéîå àúåëìî

 áéúëã)&( ø÷ù ïåùì äòéâøà ãòå   
אמר לו אני רואה בך שאתה חכם 

  בתורה תפח רוחו
 àúééøåàá íéëç úðàã êá àðéîç äéì øîà

äéçåø çôú  
  çô÷/á  

של אותו האיש אלו אמר הכתוב שפת 
עד היה כמו שאמרנו אבל אמת כוננת ל

לא כתוב אלא תכון עתידה שפת אמת 
שתכון מה שאין כך עכשיו שעכשיו שפת 
שקר עומדת ושפת אמת שוכבת לעפר 
ובאותו זמן של אמת תעמד על קיומה 
ומתוך ארץ תצמח אז שפת אמת תכון 

  .'לעד וגו

úîà úôù àø÷ øîà åìà àøáâ àåääã974 
 áéúë àì ìáà úøîà÷ãë äåä ãòì úððåë àìà

 éëä åàìã äî ïåëúã úîà úôù àðéîæ ïåëú
àîéé÷ ø÷ù úôù àúùäã àúùä975 úîà úôùå 

àøôòì àáéëù976 ìò íå÷é úîàã àðîæ àåääáå 
äéîåé÷977 ïåëú úîà úôù ïéãë çîöú õøà åâîå 
åâå ãòì '  

אמר לו אותו הגמון אשריך ואשרי 
העם שיורשים תורת אמת אחר ימים 

 אחת שמעתי שהתגיר הלכו הגיעו לשדה
והתפללו תפלתם כיון שהתפללו תפלתם 
אמרו מכאן והלאה נתחבר בשכינה ונלך 

 àîò äàëæå úðà äàëæ ïåîâä àåää äéì øîà
 àðòîù ïéîåé øúá ïéúøé èåù÷ã àúéøåàã
 ïåéë ïåäúåìö åìöå ì÷ç éá ãç åèî åìæà øééâúàã
 øáçúð äàìäìå ïàëî åøîà ïåäúìö åìöã

                                                           

 'א ד"נ( בסופיה ' באמצעיתא ת' ברישא דאלפא ביתא מ'אמת א: ל" ז.)ו"לש(ז תיקון סג " תיקו'עי 974
 עישור דארבע מאה וארבעין וחד הא רזא דחמשא א אמת דאיהו"ו ה"א וא"ד ה"עשורא דיליה יו) אתוון

ותשלך אמת  )דניאל ח יב(ה בזמנא דישראל משקרין בתורת אמת באומאה דשיקרא אתמר ביה "וארבעין מ
 ובזמנא דישראל מקיימין תורת אמת באומאה דקשוט אתמר ביה אמת מארץ כינתאארצה מאי ארצה דא ש

ובזמנא ( האמת נעדרת ושקרא שלטא בעלמא ותהי ]א"צה ע[ובגלותא אתמר ) תהלים פה יב(תצמח 
שפת אמת תכון לעד כוננת לא ) ב"משלי י(ד "דאתתקן אמת ואסתלק לאתריה אתמחי שקרא מעלמא הה

מלאכי ב (ועד ארגיעה לשון שקר מאי אמת עמודא דאמצעיתא שכינתא דיליה ) אמת(כתיב אלא תכון לעד 
   בזמנא דאמת שלטא אתעבר שקרא מעלמאל"ומאן שקר דא סמא) בפיהותורת אמת היתה  )ו

א "ו ה"א וא"ד ה"העשור שלו יו)  אותיות'ד( בסופו ' באמצע ת' בראש האלף בית מ'אמת א :תרגום
ה בזמן שישראל "אמת שהוא עשור של ארבע מאות וארבעים ואחד הרי הסוד של חמשה וארבעים מ

קר נאמר בו ותשלך אמת ארצה מה זה ארצה זו השכינה ובזמן משקרים בתורת אמת בשבועה של ש
שישראל מקיימים תורת אמת בשבועת אמת נאמר בו אמת מארץ תצמח ובגלות נאמר ותהי האמת נעדרת 

ובזמן שמתקן האמת ומתעלה למקומו נמחה השקר מן העולם זהו שכתוב שפת אמת (והשקר שולט בעולם 
ועד ארגיעה לשון שקר מה זה אמת העמוד האמצעי ) אמת(לעד תכון לעד כוננת לא כתוב אלא תכון 

 ן ששולט האמת עובר השקר מן העולםל בזמ"ומי השקר זה סמא) שכינתו תורת אמת היתה בפיהו
 .)מ"מ(א "דסט' נוקהיא  975
 .)מ"מ(עפר מן המשכן ' לבריאה שנק שהמלכות בגלותא ירדה 'פי 976
ש ומגו ארץ תמצח מכח ארץ העליונה "ונעהש בסוד הגדלות על ידי אימא וזא "שבאים מוחין לז 'פי 977

 .)מ"מ(שהיא בינה 


