
áîø"ïøå  'äåöú ééçá 

1 

÷øô ë ÷åñô æë   
ãé Äî Èz øÅð ú ÉìÂò Çä Àì ø Éåà Èn Çì úé Äú Èk ÀêÈæ ú ÄéÇæ ï Æî ÆL Èêé Æì Åà eç À÷ Äé Àå ì Åà Èø ÀNÄé éÅð Àa ú Æà äÆe Çö Àz ä Èz ÇàÀå:  

éò'ø  'ééçá:  øð úåìòäì- ïëå úåøð åîë ììëä íù )áì úéùàøá( øåù éì éäéå 
 ïëå øåîçå)àë íéèôåù( ïëå äùà ïîéðáî äãîùð éë )à ìà÷æçé( äéçä éùàø ìò úåîãå 

úåéç òáøà åéäå  
 éáøòî øðì æåîøéå éãéîú àåäù øð øîàé åà øð àìá äøåðîä øàùú àìù ãéîú

ë úåðåô úåøðä ìëù úåøðä ìë ø÷ò àåäù äãîä àéäù äðéëù éôìë äðåô äéä àåäå åãâð
äæ ïáäå ãéîú ïåùì åäæå úéøéùòä1  

 á ÷åñô çë ÷øô  
ú Æø Èà Àô Äú Àìe ã Éåá Èë Àì Èêé Äç Èà ï ÉøÂä Çà Àì L Æã É÷ é Åã Àâ Äá Èúé ÄN Èò Àå:  

éò'áîø "ï : ïøäàì ùã÷ éãâá åùòéù øîàé úøàôúìå ãåáëì úîàä êøã ìòå
íëåúá ïëåùä íùä ãåáëì íäá úøùì2 áéúëãë íæò úøàôúìå )çé èô íéìäú ( éë

 áéúëå äúà åîæò úøàôú)éé ãñ äéòù ( åðéúåáà êåììä øùà åðúøàôúå åðùã÷ úéá
å ìàøùé úøàôú åðúøàôúå ãåáëä àåä åðùã÷åãåò øîàð )å åö íéìäú ( úøàôúå æåò

 ãáëà éìâø íå÷îå éùã÷î íå÷î øàôì ïëå åùã÷îá)âé ñ äéòùé ( ùã÷îä íå÷î äéäéù
ëå íùä ãåáëá ãáåëî ùã÷îä úéá íå÷î àåäù åéìâø íå÷îå úøàôúá øàåôî ìàøùéáå ï

 øàôúé)âë ãî íù (ðáä éãâáá íâ äèîì øîà ïëå åúøàôú íäá ãçéîå äàøî äéäéùíé 
 úøàôúìå ãåáëì íìë)î ÷åñô ïìäì ( éúøàôú úéáå éçáæî ïåöø ìò åìòé úåðáø÷á øîàå

 øàôà)æ ñ äéòùé ( äééùò ïéëéøö íéãâáä åéäå åúøàôú úéá ãåáëäå åðåöø çáæîä äðäå
éøö åéäéù ïëúéå ïîùì çåø åéúàìî øùà áì éîëç ìë ìà øáãú äúàå øîà ïëìå äðååë ïéë

éù äî åðéáéù äîëçåùò åøîà øáëå )èñ àîåé (éúîçìî úéáá éðôì çöðî åð÷åéã úåîã3   
 ì ÷åñô çë ÷øô  

 éÅð Àô Äì Éåà Éá Àa ï ÉøÂä Çà á Åì ì Çò eé Èä Àå íé Än Ëz Çä ú ÆàÀå íé Äøeà Èä ú Æà è Èt ÀL Än Çä ï ÆLç ì Æà Èz ÇúÈð Àåä’ 
 éÅð Àô Äì Éåa Äì ì Çò ì Åà Èø ÀNÄé éÅð Àa è Çt ÀL Äî ú Æà ï ÉøÂä Çà à ÈNÈð Àåä’ãé Äî Èz :  

éò'áîø "ï :ä ïéðòäå ïùçä éðáàî úåéúåàä åøéàé íçëî íéùåã÷ úåîù åéä éë àå
 íèôùîá ìàåùä ïäëä éðéò ìà- äìçúá éðòðëä ìà åðì äìòé éî åìàù øùàë éë ìùîäå 

 íçìäì)à à íéèôåù ( äãåäé úåéúåà åéðéòì åøéàäå íéøåàä íäù úåîùá ïéåëî ïäëä äéä
åéå"éòå éåìî ã"îìå ïåòîùî ï"äå éåìî ã"åúëä íäøáàî à åðéúåáø úòã ìò íù á)âò àîåé (
åà4ä åéðéò ãâðì úøçà íòô äøéàäù " éðéò ìà úåøéàî úåéúåàä øùàë äðäå äãåäéî à

                                            
קום , ואמר רבי רבי בוצינא קדישא, )דכותלא( סבא חד מבתר טולא קם) &(תיקוני זהר ' עי 1

, יד תוקד על המזבח לא תכבהדעלה אתמר אש תמ, שכינתא קדישא, אדליק שרגא דאיהי מצוה
 :קום אדליק בה, אור דנהיר ביה נשמת אדם, אתקריאת ודאי' נר ה, ועלה אתמר להעלות נר תמיד
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ונתת אל חשן המשפט את האורים ואת התומים ותנינן אורים דנהרין במלה דאצטריכו תומים ) ל
  )א האי רזא"נ(דאשלימו במלייהו תו אנן צריכין למנדע 

רבי אבא היה מצוי לפני רבי שמעון אמר לו זה שכתוב ונתת אל חושן המשפט את  :תרגום
בר שהצטרכו תמים שהיו שלמים בדבריהם עוד האורים ואת התמים ושנינו אורים שמאירים בד

    ).הסוד הזה(אנו צריכים לדעת 
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מים רזא דאינון אתוון דכלילן דארבעין ותרין דבהו אתברון עלמין והוו משקעין ביה ואת התו
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ב אתוון גליפין דאינון רזא "בע) א אתנהרא"ד(באתר דאספקלריאה דלא נהרא ואיהי אתנהגא 
  דשמא קדישא וכלהו אקרון אורים ותומים 

כתוב ונתת אל חושן המשפט את האורים ואת התמים והרי פרשוה את האורים  :תרגום
שמאירים סוד האספקלריה המאירה וזוהי חקיקת השם הקדוש בסוד של ארבעים ושתים שבהן 
נבראו העולמות והיו משקעות בו ואת התמים סוד אותן האותיות שכלולות במקום האספקלריה 

ב אותיות חקוקות שהן סוד השם הקדוש וכולן נקראות "בע) הנאור(שאינה מאירה והיא מתנהגת 
 .אורים ותמים
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. בדועשיתם אותם דא איהו סימנא דמלכא לאדכרא ולמע' וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות יי

כתיב ועשית ציץ זהב והא אוקימנא רזא דציץ לאתעטרא ביה כהנא רבא ודא איהו ציץ לאסתכלא 
 דעלמא עלאה דאתעטר ביה כהנא רבא ובגין כך אסתכלותא דיליה מכפרא ימןביה עיינין דאיהו ס
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