
ֵסֶפר
ֵּלם  זֹוַהר ַהֶּפַסח ַהּׁשָ

ְּכַרְך ב'
o

ַחג  ת  ִלְקֻדּׁשַ ַהּנֹוְגִעים  ִלּמּוִדים  ַהָּקדֹוׁש,  ְמַהזֹוַהר  ְוִנְפָלא  ָּגדֹול  ִלּקּוט 
ְסִפיַרת  ַהֶּפַסח,  ְוָקְרְּבנֹות  ּוִמְצוֹות  ִמְצַרִים,  ְיִציַאת  ּוְׁשַבח  ַהֶּפַסח, 
ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  ִמִּדְבֵרי  ֵאׁש  ַלֲהבֹות  חֹוְצֵבי  ַמֲאָמִרים  ְועֹוד  ָהֹעֶמר, 

ְּבִעְנְיֵני ַחג ַהֶּפַסח.

ִלּקּוט ַמִּקיף ָּכֶזה ֲעַדִין ֹלא ָרָאה אֹור ַהְּדפּוס ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה.

ְלַהְנִחיל ֶּדֶרְך ּתֹוַרת ֱאֶמת, ִהיא ּתֹוַרת ָהַרְׁשִּב"י  ּתֹוֵכן ַהֵּסֶפר ּוַמהּותֹו, 
ְוֻחּקֹוָתיו  ִמְׁשָּפָטיו  ְּכָכל  ַהַחג  ִמְצוֹות  ְלַקֵיים  ַהָּבא  ִיְׂשָרֵאל  ְלָכל  ְזָי"ָע 
ַהּמּוָבא ְּבּתֹוַרת ַהּסֹוד, ֲאֶׁשר ֵּמֵמיֶהם ָאנּו ׁשֹוִתים ּוְלאֹוָרם ָאנּו הֹוְלִכים, 

ּובֹו ָאנּו ִנְגָאִלים.

ְוהּוא:

 ֵסֶפר
 זֹוַהר ּתֹוָרה ְלֶּפַסח

ַהֹקוֶדש,  ְלָלׁשֹון  ַהְמתּוְרָגם  ּתֹוָרה"  "זֹוַהר  ִמֵּסֶפר  ַהַּמֲאָמִרים  ָּכל  ִלַּקְטנּו  ּבֹו 
ֶהָערֹות  ִעם  ְזָי"ע,  רֹוְזְנֶּבעְרג  יּוְדל  ַרִּבי  ַהְמקּוָּבל  ַהַצַה"ָק  ְוִתְרֵּגם  ְוָעַרְך  ֶׁשִּלֵּקט 
ָהִעְנָין  ַּתְמִצית  ָעָליו ּכֹוָתרֹות  ְוַעָּתה נֹוְספּו  ַזַצ"ל,  ַהְּמַחֵּבר  ֵמָהַרב  ַהזֹוַהר"  "ִזיו 
ָּדָבר  ָהִעְנָיִנים,  ֵסֶדר  ְלִפי  ְּפָרִקים,  ֶעְׂשֵרה  ְלֶׁשַבע  ְוִחיַלְקנּום  ְוֶקַטע,  ֶקַטע  ְלָכל 
ִּדּבּור ַעל אֹוַפּנֹו. - "ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְדָנִהיר ָּכל ָעְלָמא ְּבאֹוָרְייָתא" )זֹוַהר ח"א קנ"ו(.
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נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש - 0548436784



  

 

  :תהוצא

 
 "חברה מזכי הרבים העולמי"י "שע

  מפעל עולמי להצלת הדת
 צ רבי שלום יהודה גראס"מיסודו של הגה

  א"שליט מהאלמין ר"אדמו מרן ק"כ

MIFAL HAZOHAR HOILUMI 
C\O CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI 

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross 
The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin  

  
 

 
 

  ,וידידים החברים לכל ,ב˘מחו˙, מדר˘ו˙ בב˙י, כנסיו˙ בב˙י
 א"בב ˘לימה הגאולה ל˜רב ,מי˘ראל ואחד אחד ולכל

  

 הסכמה מכתבי
 הספרים בשאר בדפוס באו כבר ישראל מגדולי

  .ולכאן לכאן עולה אחד וזכרון - לאור שהוצאנו

 

 :מסובסד במחיר הספרים לקנות
 ו"הי ראובן פנחס' ר של הספרים חנות אצל

 ברק בני 74 השומר ברחוב

 "העולמי הזוהר מפעל "אצל או
 ישראל ארץ שמש בית רמת 24/8 לכיש נחל רחוב

 02-995-1300: פקס / 054-843-6784: טל

Cong. Of Holmin, Nachal Lachish 24/8 
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel 
Tel: 054-843-6784 / fax: 02-995-1300 

hazohar.com@gmail.com 

"מפעל הזוהר העולמי"
 רחוב נחל לכיש 24/8

רמת בית שמש ארץ ישראל
טל: 054-843-6784 / פקס: 02-995-1300

hazohar.com@gmail.com

בשאר  בדפוס  באו  כבר  ישראל,  מגדולי  הסכמה  מכתבי 
הספרים שהוצאנו לאור וזכרון אחד עולה לכאן ולכאן 

 עימוד ועיצוב ספרים מקצועי
 'מקראי אור'
052-7615936

yoel32@neto.net.il



לפסח ז תורה השער|והר  א |בפתח 

השער בפתח
לנו  נפלו  חבלי הקדושי לישראל הבטחתו שמר אשר  הוא,  ברו המקו ברו
 חוסי אנו אשר  ,מקשיבי חברי ,התלמידי לנו עלינו, שפרה נחלת א ,בנעימי
ישראל, שבטי  יחד ע "ה  הרשב"י  נוח בתיבת  ומסתופפי הקדושה  השכינה  כנפי  בצל
השכינה הקי למע גמורה, בהתאחדות ובשמחה , באהבה  הקדוש , זוהר בלימוד
,הרבי לתועלת הפסח , זוהר  לאור  להוציא שכמנו על ולקחנו מעפרא , הקדושה
פסח על  ,כספירי מאירות ,היקרי באמרי ,הברכי לחזק ,וידידי טובי כבקשת
אשר חדש באור נפשינו, ותגל לבנו, וישמח עינינו, ויראו  זכינו, לה אשר ,ומ"טמוני
הגנוז לאור נזכה   למע התורה , סודות  בקדושת המאיר , אור ועבודה  בתורה  האיר , לנו 

כהלכתו. ומועד בשבתו שבת  מדי

הקדוש תורה " "זוהר  של מאמרי כמאה נקבצו אלו  לבספרי טנ ל ְִַָ
לכל העני מצית תרת,  ע הקודש, לל רגהמת רה  ז הר  מפר אמרי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹה

 פא על  ר  בר  ,העניני לפי  ,רקי ע רה לבע וחילקנ וקטע , עקטע ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
יקיצ "וארח  הבהיר  תורה בסוד האיר ישראל לכל הקודש,  ולשו בארמית  ְִִַַֹכותרות 

"ה נכ עד וא ר   לה נג יח)אר ד  פרק הגנוז,(משלי שאור  יששכר הבני כדברי ְְֵַַַָֹ
הקודש בזוהר  נגנז  לצדיקי בראשית ימי נט.)מששת ד בראשית  זוהר ועיי).

 המובאי פסח  ענייני  ילמד מחשבות, לחשוב  פנימה , הקודש אל  לגשת  הבא וכל
הדר לפניו, אשר  את יבי  בי בזה והלומד האריז "ל, ובכתבי  הקדוש הזוהר  בספרי 
בהשכל מגרעת, בלי  וכיאות כראוי החג מצוות לקיי יעשה, אשר  והמעשה בה ,  יל

ולעשות. ולקיי לשמור  וללמד ללמוד ובדעת,

במעשה להקב "ה  שות נעשה  בשלימות , כהלכתה מצה מצוות שקיו וידוע
מצוות(רוקח)בראשית התרי"ג כל  קיי כאילו חשיב וג לועז ), מע וקודשא (ילקוט .

לימוד  ובזכות ,מצרי יציאת בעניני  ומספר  הלומד לכל  מקשיבי ופמלייתו הוא ברי
 יפק דא  ל ה עליו הר "י  ברי  יתק נז ה החג, עניני על הקדוש ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָ◌֖ ְְִֶהזוהר
 איל  ואחז ב מחה  אחדת יראל ל צויתק  .אמ ימינ מהרה גל תא  ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָָָמ
ילמד וכאר  רחמי", גלתא מ  יפק א "ספרא ד ה הז הר  ללמד יְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָהח

ה דה הרה  כח  ה אה  ב א  כ הד תרת   רעיא [א]ויעסק ב הר  . ְְְְְְֲֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻֻ

הזוהר  זיו 
עודא. ליקוטים: – תורה אור שעיקרבספר בדבריהם, מקומות  בכמה מבואר



 השער|ב לפסח זבפתח  תורה והר 

נא רת  ב)מהימנא קכד,  )תיהבזכ ,"אר רר  קראת" בגיניה : אמר ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
 ומ הזבחי מ לאכול  הבאה  לשנה  ונזכה  נכר ". אל   ע ואי  ינח דד "ה ' ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָיתק

.אמ בימינו במהרה ותפארתינו קדשינו בבית  הפסחי

לאור  יצא
העולמי  הזוהר מפעל ידי על
שליט "א גראס יהודה  שלו רבי מהאלמי אדמו"ר מר כ"ק בנשיאות
תשע"ב שנת   ניס חודש



הזוהר  זיו 
כמו  התורה , בזכות הוא משיח ביאת

בתרא דבבא קמא בפרק (ח,שאמרו

בגויםא) יתנו כי "גם דכתיב, מאי
מלך ממשא מעט ויחלו אקבצם עתה

י)שרים" ח , הזה(הושע  פסוק כל ותניא ,
כלהו  "עתה תנו, אי נאמר, ארמי בלשון
ממשא "יחלו מהם, מעט ואם אקבצם ",
דכתיב, מאי שם  ואמרו  ושרים". מלך
בידיך" קדושיו כל עמים חובב "אף

ג) לג , מחבב (דברים שאתה  בשעה אפלו  ,
כו', הם בידיך שלהם קדושים כל  עמים ,
תורה, על  עליו הנותן כל  שאמרו וכמו 

כו' מלכות על ממנו פרקמעבירים  (אבות

ה) משנה יעקב יג של  שקולו בזמן  כי ,
כו' עשו ידי הידים אין  רבאכו ', (בראשית

טז) סה, חלקפרשה ובפרק ב), שאלו (צח
אדם יעשה מה אלעזר, רבי את תלמידיו
בתורה יעסוק משיח, של מחבלו  וינצל
המזכה וכל עכ"ל . כו', חסדים ובגמילות
נקרא הקדוש הזוהר בלימוד  הרבים את
באופן חסדים ובגמילות בתורה  עוסק

העולם כל את  ומציל ומקיים נעלה הכי 
זי"ע, הרשב"י לנשמת ומתקשר כולו,
ויסוד צדיק הקדוש הגאון שכתב וכמו 
הקדשים קדש ונעלם, טמיר  אור עולם
יעקב  רבינו  מרן דרזין , מרא המלוב"ן ,
דורש  בספרו  זיע"א, זצוק"ל  אבוחצירא

ע "ב)טוב  זכות(עמוד  גדולה לשונו: וזה
העליון בעולם יוחאי בר שמעון רבי
שאמרו  וכמו  עכ"ל . הצדיקים, מכל יותר

ע "ב)חז"ל, מ "ה דף חזקיה(סוכה ואמר  .
בן שמעון רבי משום ירמיה רבי אמר
העולם כל את  לפטור אני יכול  יוחאי 
עתה עד שנבראתי מיום הדין מן כולו
שנברא מיום עמי בני אליעזר ואילמלי
בן יותם ואילמלי עכשיו ועד העולם
עד העולם  שנברא מיום  עמנו  עוזיהו
משום ירמיה רבי אמר חזקיה ואמר  סופו
עלייה בני ראיתי  יוחאי בן שמעון רבי 
אם מהן ובני  אני הן אלף  אם מועטין והן
אני הן  שנים  אם מהן ובני אני הם מאה

הן. ובני



לפסח ז תורה ג|הקדמה|והר 

הקדמה 
ה 'נים ו'יגיל ה'אב ת מח'הזוהרי מאמרי הימים  שבעת  אור בהגלות ְְְִִִַַָָָ

מצרים, יציאת ומופתים, אותות ומרור, מצה  הפסח, חג הפסח, חג  על  הקדוש
רבי  המקובל  מהגה "צ  הזוהר זיו  ביאורי עם  הקודש, בלשון ועוד. הים, שירת

זי"ע. רוזנבערג  יודל

הזוהר ללמוד הזה לזמן והיגענו  והחיינו  שזיכנו  העולמים לחי והשבח השיר 
לימוד  שבזכות רצון  יהי זו, ומיוחדת מפוארת  בהוצאה  הפסח  בחג  הקדוש
מארץ  צאת ימי הזה, הפסח בימי עוד נזכה התורה, וסודות הקדוש ְִֵֵֵֶֶהזוהר
ורק אך תלוי הגאולה  קירוב כל כי השלימה , בגאולה  נפלא ת  אראנ ְְְִִִֵַַָמצרים 
הזוהר את  לפרסם שזכינו אלו  בזמנים ובפרט וסודותיה , הקדוש הזוהר בלימוד
כל על ומצוה ביומו, יום  מידי  ולומדים  שהוגים ישראל אלפי למאות הקדוש
ובפרט  האלוקים , עשה זה לעומת  זה  כי הסודות , ולגלות להפיץ ואחד אחד
לקרוב להגיע  זכינו  וכך חלקים , לשבעים הקדוש הזוהר כל לסדר שזכינו כעת 
שכתב כמו  האומות ראשי השבעים כל  את  ולבטל להכניע איש  אלף לשבעים

נחבזוה"ק העולם:)(בשלח  אומות  70 לבטל נזכה הקדוש  הזהר  לימוד ידי ועל ,
ומגוג  גוג  יציאת(זוהר)שבמלחמת על  ונזכה  העולם , מן  ולבערם ְְִַַלהכריתם 

קד א יחד ן  יהיה  זה  ידי על  א ר  , סייע ה' עזרת ה ז ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָה נטרס 
אחד. מ אחד ה ' יהיה  הה א  ים ,י כינ ה א  ריְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָ

הא לה לקירב  נז ה  ה א לה  זמן הא סח ל ד ה החג ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָבזכת
בב"א. ְֵַָהלמה

את הפסח בחג  ללמד חיל  ותאז ר ר יר על  חר חג ר  אדם  ן ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוא ה 
פע יע  זה  ידי ועל למ ת , הלכ ת  ל ני  הסח, לחג ה רה  הר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָֹֻספר
פגם סיג  מ ל  תינמונ  תינ חור  תיננפ את לת ן  הע למ ת  כל  ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָרב 
א האי ונז ה החתימה   לנ ותטיב העלינה   תקד נ לקד לטהרנְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

. נותפאר ינמקד לבנין יחנ מ ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָלביאת

שהוא התורה פרד"ס  בכללות לשמה , התורה  קרן להרמת  המצפה דברי  כה 
בב"א. צדק גואל  לביאת ונזכה הסוד, תורת  לימוד ידי על בא 

תשע "ב ניסן דח עלי ה' חמלת לאר ְְְִִֵֶֶַַָָהצאתי
שמש בית  האלמין אבדק "ק  ראס  ידא ל ם ְָָָהק '
שמש בית  העלמי ההר  מפעל ידי על  לאור ְִִַַָָָֹיצא 



לפסח ז|ד תורה והר 



זֹוַהר  ֶפר  ִמּסֵ ֲאָמִרים  ַהּמַ ל  ּכָ ְטנּו  ִלּקַ ּבֹו 
ּכֹוָתרֹות,  ִעם  ַהקֹוֶדש,  ְלָלׁשֹון  ַהְמתּוְרָגם  ּתֹוָרה 

ַבע  ְלׁשֶ ְוִחיַלְקנּום  ְוֶקַטע,  ֶקַטע  ְלָכל  ָהִעְנָין  ְמִצית  ּתַ
אֹוַפּנֹו.  ַעל  ּבּור  ּדִ ָבר  ּדָ ָהִעְנָיִנים,  ְלִפי  ָרִקים,  ּפְ ֵרה   ֶעׂשְ

אֹוָרְייָתא" ּבְ ָעְלָמא  ל  ּכָ ְדָנִהיר  ְמעֹון  ׁשִ י   "ַרּבִ
)זֹוַהר ח"א קנ"ו(.

פרק א - אמונה בה'



לפסח ז|ו תורה והר 



לפסח ז תורה א'והר  בה '|פרק  ז |אמונה

'א פרק

בה ' אמונה
ע"א כה  דף וארא  פרשת מהימנא רעיא

ובפרטות  בכללות האמונה  היא  הראשונה מצוה

אלהיכםאתכם "ולקחי ה' אני כּ י וידעּת ם לאלהים  לכם  והייתי לעם לי ְְִַָ
מכל וגו'", הראשונה התחלה המצות , לכל ראשונה זו מצוה

מושל  שיש  לדעת  בכלל, מהו בכלל, הוא ברוך הקדוש את לדעת  המצות 
וזה  צבאם, וכל וארץ  שמים העולמות כל וברא העולם, רבון שהוא עליון

בפרט. אותו לדעת בפרט, הכל של וסוף  בכלל, הוא

האדם וכלל  ביחד, ונקבה זכר בחינת של סוד וסוף, ראש  היינו  ופרט
ופרט כלל הוא הזה עולם תקון ופרט , כלל הוא הזה ,[ב]בעולם

כל  רבון והוא  העולם , על ודיין  מושל שיש  לדעת הכל ראשית לפיכך
הוא  וזה  חיים, נשמת באפיו  ונפח מעפר, האדם את וברא העולמים,

כלל. בדרך

כיון כאשר הוא, ברוך הקדוש  את  יודעים היו  לא ממצרים, ישראל יצאו 
שכתוב : בתחלה, למדם הזאת ראשונה מצוה אצלם, משה שבא

וגו'", אתכם ה ּמ וֹ ציא אלהיכם ה' אני כּ י לא "וידעּת ם  הזאת, מצוה ולולא 
במצרים, להם שעשה והגבורות הנסים אותן בכל מאמינים ישראל היו

וגבורות. נסים להם  נעשה כלל, בדרך זו מצוה שידעו  כיון 

אותן ולסוף  בין משה , להם שלמד התורה  מצות  אותן בכל שעסקו שנה מ'
בדרך  להם למד אז  לארץ , חוץ  הנהוגות אותן בין בארץ  הנוהגות

א' יו�

של

פ�ח

הזוהר  זיו 
נקבהב. ובחינת זכר בחינת ופרט כלל 

עם המשפיע  כח  של הזדוגות היינו  ביחד 
וזה הבריאה כל  של  הדרך זה המקבל, כח
שהשפע הקבלה חכמת  של והסוד  היסוד 
רוחני שהיא  הסבות סבת מן הנשפע
הזה לעולם שתגיע טרם ביותר,

כלל מן קודם להתגשם משתלשלת
ב' שהם  עולמות ד' דרך  פעמים  ב ' לפרט,
ונקבה זכר  בחינת של הזדוגות פעמים 
וברתא ברא ואמא אבא משל בדרך ואמרו
יצירה בריאה אצילות העולמות  ד' על 
גמור זיל  זאת לבאר מקום כאן  ואין עשיה,



 בה '|ח א'|אמונה לפסח זפרק  תורה והר 

שכתוב : זה לבב "פרט , אל והׁש בת ה יּ וֹ ם  לט)"וידעּת  ד, "ה יּ וֹ ם",(דברים 
לזה, מקודם רשות  להם  היה שלא מה האלהים"דוקא, ה וּ א  ה ' זה "כּ י , 

פרט והפסוק[ג]בדרך הפסוק  וזה בו , יש וסודות רזים כמה זה בפסוק  ,
בפרט. וזה בכלל זה אחד, ענין הכל הראשון

כתוב:ואם הרי דּ עת "תשאל ראׁש ית ה ' ז)"יראת  א, שזה [ד](משלי יתורץ, , 
על  ואף  ה ', יראת זאת מה ראשית  לדעת  הפרט דרך על מוסב  הפסוק
שראשית  הכתוב אומר  כאן אבל שידע, טרם ממנו לירא האדם שצריך פי
הבורא  בידיעת הידיעות ראשית שזהו היינו ה ', היראת לדעת הוא הדעת
הוא  ברוך הקדוש  את לדעת היא לנו הראשונה  מצוה לפיכך פרט , בדרך

הכתוב : סוד וזה ובסוף, בראש  ובפרט אחר וֹ ן"בכלל ואני רא ׁש וֹ ן  "אני 
ו) מד, ראׁש וֹ ן",(ישעיהו אחר וֹ ן"בכלל,"אני אחד "ואני בכלל והכל בפרט, 

אחד. וסוד

דבורוכאשר  סיני, הר על לישראל התורה את הוא ברוך הקדוש  נתן
היה: אלהי"הראשון ה' ב)"אנכי כ, על "אנכי",(שמות מרמז 

אותו  לדעת  הראשונה מצוה של  הסוד הוא וכאן גדולים, עליונים סודות
שכתוב : לפי  כלל, על "אנכי"בדרך עליון מושל אלהים  שיש מרמז הרי , 

שכתוב: לפי ובפרט, כלל, בדרך הראשונה  מצוה היא זו  "ה 'העולם,
" שכתוב:[ה]אלהי כמו פרט, בדרך אכלה"זהו א ׁש  אלהי ה' (דברים"כּ י 

כד) ובסוףד, בראש  אותו לדעת שצריך הראשונה מצוה ופרט , כלל והיינו ,
שביארנו. כמו



הזוהר  זיו 
נשפעתג.ותבין: שהשפע פירוש,

השם רומז שעליו דדכורא עלמא מן
המרמז האלהים אל הוא ברוך הוי"ה
והסוד היסוד וזה דנוקבא עלמא על

הישראלית: האמונה פירוש,ד .של 
עלמא מלכות על  מרמז ה' יראת והלא

ראשית שהיא הפרט דרך דנוקבא
הידיעה שראשית אומר ואתה הדעת,

הכלל: דרך מרמזה.הוא אלהיך
הקדושה והשכינה המלכות מדת על
מעלמא אליה שמגיע שפע לך  המחלקת

דדכורא:



זֹוַהר  ֶפר  ִמּסֵ ֲאָמִרים  ַהּמַ ל  ּכָ ְטנּו  ִלּקַ ּבֹו 
ּכֹוָתרֹות,  ִעם  ַהקֹוֶדש,  ְלָלׁשֹון  ַהְמתּוְרָגם  ּתֹוָרה 

ַבע  ְלׁשֶ ְוִחיַלְקנּום  ְוֶקַטע,  ֶקַטע  ְלָכל  ָהִעְנָין  ְמִצית  ּתַ
אֹוַפּנֹו.  ַעל  ּבּור  ּדִ ָבר  ּדָ ָהִעְנָיִנים,  ְלִפי  ָרִקים,  ּפְ ֵרה   ֶעׂשְ

אֹוָרְייָתא" ּבְ ָעְלָמא  ל  ּכָ ְדָנִהיר  ְמעֹון  ׁשִ י   "ַרּבִ
)זֹוַהר ח"א קנ"ו(.

פרק ב - חמץ



 לפסח ז|י תורה והר 



לפסח ז תורה ב 'והר  יא |חמץ|פרק

'ב פרק 

חמץ 
ע"א קפב דף תצוה פרשת  ב ' חלק זוהר

זרה כעבודה כמוהו בפסח  חמץ
לּ ""אלהי תע שׂ ה  לא אחריו:מּס כה  וכתוב  ּת ׁש מר", ה ּמ צּ וֹ ת חג  מה "את , ֱֵֹ

בפסח חמץ  שאוכל מי ביארו , כך שמעון רבי אמר לזה, זה  ענין
הוא. זרה עבודה עובד כאילו

אדם  של בגופו שמתגדל  שאור כמו הוא  הרע היצר
רשות בוא מן שלהם, הרשות מן  יצאו ממצרים  ישראל יצאו  כאשר  וראה

עבודה  נקראת  כן  ועל רע , לחם חמץ שנקרא  ההוא הרשות מן האחר,
היצר הוא כך כי שאור, כן גם נקרא הרע שהיצר  הסוד הוא וזה חמץ , זרה
כך  ואחר מעט , מעט אדם  של במעיו נכנס  בעיסה, כשאור  באדם  הרע 

עמו. נתערב הגוף  שכל עד  בו , נתגדל

הנשמה שהוא הקדושה צד על  לשמור
אחריוועל  כתוב ּת ׁש מר"כן הּמ צּ וֹ ת  חג הקדושה,"ּת ׁש מר","את צד זה , 

ואם  הטומאה , צד בשביל יחליפו ולא אותו, לשמור  האדם שצריך
אליו. שיקרב מי לכל ומטמא נטמא, הוא הרי יחליפו


ע"ב רנ"א דף פנחס פרשת  ד' חלק זוהר 

בקשה בלשון ולזכר אזהרה בלשון דס"א  לנוקבא
וגו'","ל  תאכלוּ  לא  כתוב:מחמצת אלעזר, רבי מחמצתאמר "כּ ל ָ

תאכלוּ " וכתוב :לא חמץ", יאכל וזה "לא  זכר בחינת זה אלא , 
נקבה  כתוב :[ו]בחינת בזה  בני, אלעזר  שמעון , רבי אמר  תאכלוּ ", ,"לא  

כתוב  יאכל"ובזה הנקבה "לא אלא חמץ, תאכלו לא כתוב לא למה , 
בחוט נאחז  שהוא  והזכר ודאי, באזהרה  היא הרי נלוז , מעגלותיה שכל

הזוהר  זיו 
ולילית:ו. ס "מ  הטומאה כחות שתי  הן



 ב '|חמץ|יב לפסח זפרק תורה והר 

כתוב : כן  ועל  בקשה , לשון אצלו נכתב  יותר, טהרה יאכל ",של "לא 
תאכלוּ ". "לא

כתוב:אמר הרי  אבי, חמץ"לו, עליו  תאכל תיבות "לא  ריבה לו, אמר , 
פסח הקרבן לכבוד בקשה,[ז ]יתירות בלשון  כתוב  מתחלה אבל "לא,

תאכל.יאכל" לא  באזהרה כך ואחר , 

מכולם  קשה מחמצת 

משניהם (שהיא ) מיתה "מחמצת"קשה שריח לפי יותר, קשה מה מפני 
נקבה, בחינת מחמצת זכר, בחינת חמץ  שם, ירדוֹ תיש  "רגליה 

ה)מות" ה, חמץ(משלי שאוכל מי ולפיכך מ "ת, נמצא התיבה של וסוף בראש  , 
הבא, ובעולם הזה בעולם מת שהוא לדעת  ועליו מיתה, לו מקדמת בפסח,

ההיא"שכתוב: הנּ פׁש  ."ונכרתה  



הזוהר  זיו 
פסח ז. הקרבן  בשביל ביותר בבית:שמזהיר חמץ אז  יהיה שלא



זֹוַהר  ֶפר  ִמּסֵ ֲאָמִרים  ַהּמַ ל  ּכָ ְטנּו  ִלּקַ ּבֹו 
ּכֹוָתרֹות,  ִעם  ַהקֹוֶדש,  ְלָלׁשֹון  ַהְמתּוְרָגם  ּתֹוָרה 

ַבע  ְלׁשֶ ְוִחיַלְקנּום  ְוֶקַטע,  ֶקַטע  ְלָכל  ָהִעְנָין  ְמִצית  ּתַ
אֹוַפּנֹו.  ַעל  ּבּור  ּדִ ָבר  ּדָ ָהִעְנָיִנים,  ְלִפי  ָרִקים,  ּפְ ֵרה   ֶעׂשְ

אֹוָרְייָתא" ּבְ ָעְלָמא  ל  ּכָ ְדָנִהיר  ְמעֹון  ׁשִ י   "ַרּבִ
)זֹוַהר ח"א קנ"ו(.

פרק ג - חג המצות



לפסח ז|יד תורה והר 



לפסח ז תורה ג 'והר  המצות|פרק טו|חג

' ג פרק

המצות  חג 
ע"ב קפב דף תצוה פרשת ב ' חלק זוהר

במלכות  למטה הוא  המצות חג

וגו'""את ּת ׁש מר  ה ּמ צּ וֹ ת שנקרא חג  המקום הוא זה יהודה, רבי אמר  , ֶ
כתוב:[ח]שמור ּת אכל ולפיכך ימים  ׁש בעת ּת ׁש מר  הּמ צּ וֹ ת  חג "את 

"צ וּ ית כּ אׁש ר של מצּ וֹ ת הימים כשבעת הם אין האלה, ימים שבעת , 
תחתונים  ואלה עליונים, שהם ובפסח[ט]סכות, גמור, הלל בסכות כן ועל ,

כתוב : למטה , שהם ויען גמור, הלל מצּ ת"אין  ּת אכל ימים  (שמות"ׁש בעת 
ו) שהם יג, העליונים ימים אותן מאירים אין שעדיין וא"ו, בלי חסר  מצת ,

הוא "ו  .[י ]סוד

הריואם הורדה , יש מדוע נתקדש  המצות חג  של הסוד שזה כיון תשאל,
למטה  לרדת השפלה יש ומדוע  מורידין, ואין  בקודש  מעלין למדנו

התחתונים? ימים [יא]באותן 

המלכות  את מתקן הוא  עצמו מתקן שהז"א  אחר

כתוב :בוא וגו '"וראה בּ יתוֹ  וּ בעד  בּ עדוֹ  ו)"וכּפ ר טז, נצרך (ויקרא שמכפר  מי , 
הזאת  מדרגה זה כדמיון ביתו, על כך ואחר תחלה , עצמו על שיכפר

עליה  לכפר  בקדושה  ולצאת להתקדש , נתקדשה,[יב]התחילה שהיא וכיון ,
הזוהר  זיו 

דנוקבאח. עלמא המלכות מדת  היינו
ושמור. זכור בסוד ימיט .כידוע ז '

הפסח  ימי וז' הבינה בעולם הם הסכות
המלכות. עודי .במדת שבפסח פירוש

דדבורא עלמא  של  ימים הז ' מאירים אין
ברוך הוי "ה השם של  וא"ו אות  סוד  שהוא

דמלכות. ימים הז ' אלא קושיתו יא.הוא
קדושתו  בודאי  דפסח א' שיום כיון  הוא
אפילו גמור הלל שבו הבינה בעולם

ספירת מעת  מורידין אנו  מה מפני בלילה.
ואנו  גמור הלל עוד לומר שלא העומר
מדת של  ספירות  ז' נגד שבועות ז ' סופרין 

שמדרגתיב.המלכות. שכיון מתרץ
התחיל דדכורא עלמא שהוא התפארת
ולצאת להתקדש פסח של א' בליל
הבינה עולם בהארת היינו בקדושה,
נצרך הגאולה להיות שתוכל  עליו לכפר
תיקון ידי על ביתו  על לכפר מעתה לו



 המצות|טז ג '|חג לפסח זפרק תורה והר 

בית  את  לקדש למטה יורדת כן ועל אותם , ולקדש  ביתה על לכפר צריכה
העומר . ספירת סופרים למטה שישראל בזה תקדש , ובמה שלה,

למעלה השכינה את להעלות

השכינה וכיון בית כאשר שהרי למעלה, להעלותה נצרך יתקדשו, שאלו
העליונים  ימים באותן להתקשר  למעלה  תעלה אז נתקדש ,

[יג]למעלה.


הלל ואמירת תפילה בעת עמידה ענין

הם.ועל  עליונים  ימים  הימים שאותן לפי מעומד, לספור צריכים אנו כן

בין וכן בתפלה בין העליונים, ימים לאותן נכנס שאדם זמן בכל
כגבר לעמוד ביחד, והגוף  ירכיו רגליו, על לעמוד צריך בתשבחות,
שבח בעבור  לעמוד החיוב  ועוד לשבת, שדרכה כנקבה ולא בכחו, העומד 

העליון. עולם


ע"ב קנא דף זוהר

הפסח חג  על  פעם  עוד אזהרה

וגו '.וידבר  סיני במדבר  משה אל שהזהירם ה ' הטעם מה אבא, רבי אמר 
בשנה  שאז  אלא במצרים, להם נאמר  זאת והרי הפסח , על כאן
שעשו  וכיון  במצרים, אלא נוהג  אינו שהפסח  חשבו  שישראל היה, השנית 
הוא  ברוך הקדוש בא יותר , נצרך  שאין חשבו  במצרים אחת פעם אותו 
יותר , נצרך ואין  במצרים , זמנו עבר כבר שהרי יחשבו  שלא עליו, והזהירם
דורות, לדורי זו מצוה להם  לתקן השנית, בשנה סיני במדבר  נאמר לפיכך
במקום  אחר, פעם להם  ציוה עתה במצרים, להם  מזהיר שהיה פי על ואף
בשנה  מהו  השנית , בשנה כתוב לפיכך נתנו , בו התורה מצות שכל ההוא 
בין  מה חודש , והן שנה הן הוא עליון סוד אלא הראשון, בחדש השנית 

הזוהר  זיו 
העומר. ספירת ידי  על  שנעשה קדושה

בימיםיג. הוא  העומר שספירת  כוונתו 
הז ' לתקן דדכורא עלמא  של העליונים

זה ידי שעל  המלכות , ספירת של ספירות 
ימים עם כך אחר להתקשר תוכל
בחג  הבינה בעולם היינו לעילא, העליונים
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המאיר התפארת  על רמז שנה המלכות , מדת על רמז זה חודש  לזה, זה
לישראל: בו נמסרו התורה מצות שכל  בזמן היה וכך למלכות,


ע"ב רנח דף זוהר

לה '.והקרבתם ניחח  לריח אשה עולה  והקרבתם  כתבו בפסח וראה בוא
מה  עולה, והקרבתם  אלא אשה, כתוב  לא וכאן לה', עולה
טוהר ימי ספרו  וישראל הוא, לחופה כלה הכנסת יום זה  שיום  לפי הטעם,
צדדים  מכל יצאה והיא טוהר, בימי ונכנסו  ונתכללו ושבועות , ימים

טועם  היה בתולה טעם שהמלך סוד וזה כראוי , טוהר ימי ונטרה [יד]הרעים

משם, נתרחק והוא למשכן  קרב לא אחר  שהרי  אשה, בו  כתוב  לא לפיכך
לכאן  נצרכו ולא כאן נזכר לא אשים צד [טו]וע "כ מן הם מרוחקים וישראל

שמעון, א"ר פתח , לפתוח  כאן אנוּ  צריכים עדיין אבא רבי אמר  הרע ,
בספרים  מצאתי  זה וסוד העולם, שברא למי בתפלה ידי הרימותי 
נדבקו  זה, ובצד זה בצד ובאים הממוצעת, בבחינה הם אשים הקדמונים,

בטוב ומתדבקים  ברע  מתדבקים ורע, טוב  הדעת בשאר[טז ]בעץ ולפיכך
ולא  קיים החיים שעץ האלה בימים אבל עולה, אשה בהם כתוב  ימים
שלעץ יום הזה ויום  שם, שיהיו  נצרך ולא לאשה, צריכים אנוּ  אין אחר ,
לריח עולה והקרבתם ולפיכך ורע , טוב הדעת עץ  של ואל הוא החיים

לה': אשה ולא  לה', ניחח


ע"א מ דף בא פרשת  ב' חלק זוהר 

בימים  שנה בכל  לחירות זכר ועושים שמחים ישראל  עם
ממצרים  שיצאו

כּ ל "בעת כּ י מ בּ ּת יכם  אר  ּת ׁש בּ ית וּ  הראׁש וֹ ן  בּ יּ וֹ ם  א ּת אכל וּ  מצּ וֹ ת ימים  ְִַ
וגו '", ונכרתה חמץ יּמ צאוכתוב:אכל לא  שׂ אר ימים  "ׁש בעת 

וגו'", ונכרתה  מחמצת אכל כּ ל כּ י ביארנו,בּ ב ּת יכם  כך שמעון, רבי אמר  
הזוהר  זיו 

ישראליד .השבועות. הכנסת שע"י פי '
מתחבבת ישראל כנסת תורה למתן
ביום בתולה כלה כדמיון להקב"ה

ורוחותטו.חופתה: מלאכים היינו אשים

הקליפה בין ממוצעת שמדרגתן
הקרבנות, מן  יניקה להם ויש והקדושה
אשה: בהם נאמר שלא מאלה מלבד

בנוגה:טז. שורשם 
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אחר"מחמצת"והיינו "שׂ אר"היינו  רשות אחד והכל הן , אחת מדרגה  
אל  אחר, רשות הרע, יצר  ונקראים אחרים, עמים על הממונים  שרים  הם,
הקדוש אמר  אחד, הכל וחמץ ומחמצת שאור גם וכן אחרים, אלהים  נכר,
מכאן  אחר , לעם עבדים אחר ברשות עמדתם  השנים אותן  כל הוא, ברוך

חורין, בני שאתם מבּ ּת יכם",ולהלאה אר ּת ׁש בּ יתוּ  הרא ׁש וֹ ן  בּ יּ וֹ ם  א"
חמץ" ל יראה "ולא  תאכלוּ ", לא מחמצת כן "כּ ל  אם יהודה, רבי אמר , 

זמן  כל לו , אמר  יותר , ולא ימים שבעת ולמה כך, השנה ימי כל גם
שאינו  זמן וכל נצרך, כן חורין בן עצמו  את להראות האדם שמחויב

נצרך. לא  מחויב 

שנתעלה משל  הימים  אותן כל גדול, שר להיות  אחד לאיש  שהרים למלך
נצרך, לא כך אחר כבוד, מלבושי ולובש  משמח  הוא  זו, למדרגה
אותן  ולובש  הזה, לכבוד שנתעלה הימים אותן  שומר הוא אחרת לשנה 

ושנה. שנה בכל וכן  כבוד, מלבושי 

בישראל:כדמיון כתוב  בּ בּת יכם"זה יּמ צא  לא  שׂ אר ימים  שהם "ׁש בעת , 
אחר , משעבוד ויצאו הזה לכבוד שנתעלו ימים שמחה ימי
הזה, לכבוד שנתעלו  הימים  אלה ושנה שנה בכל שומרים זה ובעבור 

כתוב : כן ועל הקדושה, ברשות ונכנסו  אחר  מרשות ימיםשיצאו "ׁש בעת 
ּת אכלוּ " .מצּ וֹ ת 





זֹוַהר  ֶפר  ִמּסֵ ֲאָמִרים  ַהּמַ ל  ּכָ ְטנּו  ִלּקַ ּבֹו 
ּכֹוָתרֹות,  ִעם  ַהקֹוֶדש,  ְלָלׁשֹון  ַהְמתּוְרָגם  ּתֹוָרה 

ַבע  ְלׁשֶ ְוִחיַלְקנּום  ְוֶקַטע,  ֶקַטע  ְלָכל  ָהִעְנָין  ְמִצית  ּתַ
אֹוַפּנֹו.  ַעל  ּבּור  ּדִ ָבר  ּדָ ָהִעְנָיִנים,  ְלִפי  ָרִקים,  ּפְ ֵרה   ֶעׂשְ

אֹוָרְייָתא" ּבְ ָעְלָמא  ל  ּכָ ְדָנִהיר  ְמעֹון  ׁשִ י   "ַרּבִ
)זֹוַהר ח"א קנ"ו(.

פרק ד - גאולת ישראל 
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'ד פרק

ישראל גאולת 
ע"ב קנט  דף ויצא פרשת א ' חלק זוהר

ישראל את לגאול  ונוקביה ז"א  יחוד 
בּ ריתי"אמר,חייא רבי את שהוא "ואז כּ ר","ואז כּ ר  לפי זכירה, הרי 

בא  הוא זכר, בחינת של בהמדרגה למעלה שהוא המזל שזה למעלה,
זה  כדמיון נקבה, בחינת של בהמדרגה למטה בגלות, שהיא פקידה על

רחל ", את אלהים שנאמר:[יז ]"ויּ ז כּ ר בּ ריתי".כמו את "ואז כּ ר 


ע"ב כד  דף וארא פרשת זוהר

הבשור  הגאולהדרך על  ישראל  לבני  משה שבישר ה
אתכם","לכן וה וֹ צאתי ה' אני ישׂ ראל לבני כתובאמר  אמר, יהודה  רבי  ֵָ

שכתוב : הוא, מצרים"מסורס סבלת מּת חת אתכם "והוֹ צאתי
כך ואחר מעבדתם"בתחלה, אתכם  כך"וה צּ לּת י ואחר אתכם", ,"וגאל ּת י 

תחלה לומר לו  אתכם"היה כך"וגאל ּת י  ואחר אתכם", אלא "וה וֹ צאתי  , 
של  בשבח  להם  לבשר  הוא ברוך הקדוש  שרצה תחלה, מזכיר הכל שעיקר

בתחלה. הכל

הואאמר  הכל של שבח  והרי יוסי, והייתי רבי לעם לי אתכם  "ולקחּת י
לאלהים" להם לכם  היה לא ההוא בזמן לו, אמר כך, אחר נאמר  וזה , 

שם  שראו  לפי לעולם, מעבודתם יצאו שלא שחשבו היציאה, אלא שבח 
כשפים, בקשר להם מקשרים היו ביניהם שהיו והעבדים האסורים שכל
מהכל  עליהם חביב שהיה מה ולפיכך לעולם, מהם לצאת יכולים ואין
שילכו  אפשר הרי שיצאו, פי על אף  תאמר  ואם תחלה, בזה נתבשרו

כתוב: זה על להם, להרע אחריהם מעבדתם"חיילותם אתכם  ,"וה צּ לּת י 
לומר  תלמוד גאולה, להם תהיה ולא  וינצלו , יצאו הרי  תאמר "וגאל ּת י וכי

נטוּ יה" בּ זר וֹ ע  כתוב :אתכם זה  על לעם, יקבלם שלא אפשר תאמר ואם , 

ב' יו�

של

פ�ח

הזוהר  זיו 
דנוקבא,יז. עלמא  מלכות על  רמז מעלמארחל ישועה של שפע לה וכשבא
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לעם" לי אתכם  זה "ולקחּת י על לארץ , יביאם לא  כשיקבלם תאמר  ואם  , 
וגו'".כתוב: אתכם "והבאתי


יאיר  כיום לילה

של ולמדנו דיניו העם כל וראה  תמוז, תקופת כיום הלילה מאיר שהיה
שכתוב : זה הוא, ברוך כּ חׁש יכההקדוש  יאיר  כּ יּ וֹ ם  "ולילה 

יב)כּ א וֹ רה" קלט, .(תהלים 


הנס פרסום גודל 
בקשו ובשעה כל, לעיני  בשוק מתים הבכורים כל נמצאו  ישראל שיצאו 

שישראל  ראו מהכל, להם קשה  היה וזה יכלו , ולא להם להתקרב
פרסום  היה ובכל שני, בצד מתיהם את וראו  אחד, בצד לעיניהם יוצאים 

העולם. שנברא מיום כזה היה שלא הנס ,


ע"א מה  דף בשלח פרשת ב ' חלק זוהר

המלאכים  שירת שמעו וכן ממצרים ביציאתם ישראל  את ריפא  ה'
וגו'""ויהי העם את  ּפ רעה  כשיצאו בּ ׁש לּ ח וראה  בוא שמעון, רבי  אמר , ְִַ

בתוכם  נשבר  היה  רוחם ממצרים תשבחות [יח]ישראל שומעים והיו  ,
העליונים  והמרכבות החילות שכל ובשעה  לשמח , יכלו  ולא שלמעלה
הוא, ברוך הקדוש  לפני ותשבחות שירות נשאו כולם השכינה, עם יצאו 
אותן  שומעים והיו  ישראל , של  רוחם הוא ברוך הקדוש  העיר אז

מהם. נפרח שלא בתוכם רוחם ונתקיים התשבחות ,
כך האדם רוחו, ושבר עצמותיו שבר מרגיש  אז מלאכתו עוזב כאשר 

והקדוש מיתה, טעם טועמים היו ממצרים  יצאו  כאשר  ישראל
שכתוב : רפאם, הוא וגו'",ברוך יוֹ מם לפניהם  הל הדרכים "וה ' וכל 

שהיו  התשבחות ומקול ונרפאו, בגופם שנכנס רפואה , של ריח  העלו
רוחם. את והניח שמחים  היו שומעים


הזוהר  זיו 

זכירה: בלשון זו  השפעה נקראה רוחם:יח.דדכורא נשבר הגלות עול מן
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ללוותם  הלכו העליונים והשרים פרעה
מארץופרעה שיצאו עד אותם ללות אחריהם הלכו שלו החילות וכל

שאר ועל עליהם הממונים  שלמעלה השרים אותן כל וכן  מצרים,
המדבר , בקצה  באיתם שחנו  עד ישראל, ולכל להשכינה  מלווים היו עמים,

וגו'". העם את ּפ רעה  בּ ׁש לּ ח "ויהי שכתוב: זה 


בינה שערי חמשים ידי  על רק נשתחררו ישראל  בני
ממצרים אמר הוציאם ההוא  שהיובל לפי שמעון, לפיכך [יט]רבי ,

מצרים" מארץ ישׂ ראל בני עלוּ  היו "וחמׁש ים  לא זאת ולולא , 
יצאה  ההוא  ומהמקום התורה, לקבלת יום  חמשים נתעכבו כן ועל עולים,

כתוב : כן ועל לישראל, ונתנה זה "וחמׁש ים"התורה שבכח וא"ו, חסר  
ממצרים: ישראל בני עלו


בניהם  גאולת ראו האבות
יוֹ מם""וה ' לפניהם  זהו הל יצחק, רבי אמר דינו, ובית הוא ברוך הקדוש  , ַ

להשכינה , מרכבה הם שהאבות יוֹ מם"שלמדנו לפניהם  זה "הל 
ענן"אברהם, יצחק ,"בּ ע ּמ וּ ד  הדּ ר"זה בו:"לנחתם  שכתוב  יעקב , זה 

לדר כּ וֹ " הל להם","ויעקב להאיר אׁש  בּ עּמ וּ ד המלך,"ולילה  דוד זה 
ובשביל  הכל, בשלמות ישראל שילכו קדושה, עליונה מרכבה וכולם 

שכתוב: בניהם, גאולת האבות עלה"שיראו גם אעל ד),"ואנכי מו, (בראשית 
המרכבה  .[כ]עם


ולילה יום  של  לשלמות הוצרכו ישראל
ולילה""ללכת ילכו יוֹ מם  ולא ביום, ילכו ולילה, יומם הלכו מה  מפני , ֶֶָ

למה  שמרם הוא ברוך שהקדוש  כיון הבורחים, כאנשים  בלילה 
ובלילה. ביום הלכו

הזוהר  זיו 
עולםיט . אור עליהם שהופיע פירוש,

ודורש החירות, בא שמשם הבינה
מספר שהוא אלא  מזוינים לא וחמשים

בו יש הבינה שעולם לפי חמשים,
בינה: שערי  לרבותכ.חמשים  גם

השכינה: מרכבת
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ולילה אלא יומם אלא שלימות  שאין הכל, שלימות בהם  נמצא .[כא]שיהיה


הגבורה (לילה)המלכות ומצד החסד מצד מאירה היתה
ביארנו,אמר  כך אבא, ענן"רבי  בּ עּמ וּ ד יוֹ מם לפניהם הל זה "וה ' , 

א ׁש ""ול אברהם, בּ עּמ וּ ד הוא,ילה  היכן יעקב כן ואם יצחק , זה , 
ככתוב: נרמז  ושם  נאמר הוא הראשונה שבתיבה "ולילה,[כב]"וה'"אלא 

א ׁש ", ובזה.בּ ע ּמ וּ ד  זה בצד מאיר שהיה 


התורה לקבלת הכנה היה הכל
הוציאם רבי הוא  ברוך שהקדוש  ישראל של חלקם  אשרי אמר, אבא 

נמצא  היובל של בצד וראה  ובוא ונחלתו, חלקו להיות  ממצרים
לישראל  שכתוב :[כג]חירות  לבוא , לעתיד וכן יּת קע, ההוּ א  בּ יּ וֹ ם "והיה

וכו'", גּ דוֹ ל יג)בּ ׁש וֹ פר כז, חמשים (ישעיהו נתעכבו ההוא העליון יובל ובשביל 
בלילה,[כד]יום  גם  הלכו ביום שהלכו  וכיון סיני, להר  וליקרב התורה לקבל 

פירוד  נמצא יהיה שלא הלילה, עם והן היום  עם הן  שלם יום הכל להיות
נפשותם.[כה]בהם  רצון לפי בנחת הלכו שכולם אלא עוד ולא ,

התורה קבלת בעת  שנכנסו בינה שערי חמשים נגד יום חמשים
שאין וביום כראוי, ולילות בימים שלמים  יום חמשים  היו התורה שקבלו 

אחד, יום נקרא יום עם  ולילה יום, בלי לילה ואין לילה  בלי יום
של  יום חמשים אור  עליהם הופיע  אז שלמים, יום חמשים שהלכו וכיון 

ולילה.[כו]היובל  יום  הלכו ולפיכך התורה, להם נתנה היובל ומצד ,


ע"א סח דף יתרו  פרשת ב ' חלק זוהר

ממצרים  הוציאם הוי' ושם בגלות עליהם הגין אלוקים שם
אמר,רבי יתר וֹ "חייא כתוב :"ויּ ׁש מע בתחלה בו , לעיין  יש  הכתוב זה , 

למׁש ה" אלהים עשׂ ה א ׁש ר  כּ ל  כתב:"את כך ואחר ה'", הוֹ ציא  ,"כּ י 
הזוהר  זיו 

בחינתכא. של מהעולם אור מופיע ביום 
בחינת של מהעולם  מופיע ובלילה זכר,

שלמות: אין זה  בלי וזה אותכב.נקבה,
יעקב: קדושת על מרמז וה' מן וא"ו 

יובל:כג. נקרא הבינה נגדכד .עולם
בינה: שערי שלאכה.החמשים פירוש,

לעלמא דדכורא עלמא בין פירוד יהיה
שעריכו.דנוקבא: חמשים הארת  היינו



לפסח ז תורה ד 'והר  ישראל|פרק  כה|גאולת 

סוד, זהו אלהים"אלא  עשׂ ה א ׁש ר  כּ ל ועל "את משה על שהגין השם זה , 
ממצרים, הוציאם העליון השם כך ואחר בגלות, מהם סר ולא ישראל,

היה  היובל של בסוד שהוציאם הקדוש  השם  .[כז ]שהרי


וישראל למשה שנעשו הניסים

למׁש ה"אחר ,דבר  אלהים עשׂ ה א ׁש ר כּ ל וכאשר"את  לנהר  נשלך כאשר , 
פרעה, מחרב עּמ וֹ "הצילו שכתוב:"וּ לישׂ ראל  את, אלהים  "ו יּ ׁש מע 

כד)נאקתם" ב, וכתוב :(שמות יפרץ", וכן יר בּ ה  כּ ן אתוֹ  יע נּ וּ  יב)"וכאׁש ר א, .(שם 


בניהם  גאולת ראו האבות

יוֹ מם""וה ' לפניהם  זהו הל יצחק, רבי אמר דינו, ובית הוא ברוך הקדוש  , ַ
להשכינה , מרכבה הם שהאבות יוֹ מם"שלמדנו לפניהם  זה "הל 

ענן"אברהם, יצחק ,"בּ ע ּמ וּ ד  הדּ ר"זה בו:"לנחתם  שכתוב  יעקב , זה 
לדר כּ וֹ " הל להם","ויעקב להאיר אׁש  בּ עּמ וּ ד המלך,"ולילה  דוד זה 

ובשביל  הכל, בשלמות ישראל שילכו קדושה, עליונה מרכבה וכולם 
שכתוב: בניהם, גאולת האבות עלה"שיראו גם אעל ד),"ואנכי מו, (בראשית 

המרכבה. [כח]עם


ה ' לרשות והכנסתם הס "א  מרשות ישראל  הוצאת

שלמעלה למדנו  השרים כל שנשברו  עד ממצרים ישראל יצאו שלא
עליונה  קדושה  לרשות ונכנסו מרשותם, ישראל  ויצאו ממשלתם ,

שכתוב : זהו בו , ונתקשרו הוא, ברוך הקדוש  עבדיםשל ישׂ ראל בני לי "כּ י
הם" נה)עבדי כה, מה (ויקרא מפני הם", מארץ,"עבדי אוֹ תם  ה וֹ צאתי "אׁש ר 

ברשותי.מצרים", אותם והכנסתי  אחר, מרשות אותם שהוצאתי 


הזוהר  זיו 
היינו כז.בינה: אלהים שהשם מתרץ

שהגינה הקדושה והשכינה המלכות מדת 
מדת היינו  הוי"ה והשם בגלותם , עליהם 

יובל, שנקראת עילאה, אימא הבינה,
והגאולה: החירות להם באה ומשם

השכינה:כח. מרכבת לרבות גם



לפסח ז|כו תורה והר 



זֹוַהר  ֶפר  ִמּסֵ ֲאָמִרים  ַהּמַ ל  ּכָ ְטנּו  ִלּקַ ּבֹו 
ּכֹוָתרֹות,  ִעם  ַהקֹוֶדש,  ְלָלׁשֹון  ַהְמתּוְרָגם  ּתֹוָרה 

ַבע  ְלׁשֶ ְוִחיַלְקנּום  ְוֶקַטע,  ֶקַטע  ְלָכל  ָהִעְנָין  ְמִצית  ּתַ
אֹוַפּנֹו.  ַעל  ּבּור  ּדִ ָבר  ּדָ ָהִעְנָיִנים,  ְלִפי  ָרִקים,  ּפְ ֵרה   ֶעׂשְ

אֹוָרְייָתא" ּבְ ָעְלָמא  ל  ּכָ ְדָנִהיר  ְמעֹון  ׁשִ י   "ַרּבִ
)זֹוַהר ח"א קנ"ו(.

פרק ה - מצה ומרור



 לפסח ז|כח תורה והר 



לפסח ז תורה ה והר  ומרור|פרק כט|מצה

 ה פרק

ומרור  מצה
ע"ב מא דף בא  פרשת ב ' חלק  מהימנא רעיא

צרותיהם  בכל  ישראל  עם שהשכינה להראות ומרור מצה

בוֹ ""בית תׁש בּ רוּ  לא ועצם  וגו ' יאכל קודם,אחד כתוב  מה את, "ואכלוּ  ְִַ
יאכלה וּ " מררים  על וּ מ צּ וֹ ת א ׁש  צלי ה זּ ה  בּ לּ ילה  זו הבּ שׂ ר מצוה , 

להראות  אלא  לזה, זה  ענין  מה ומרורים, מצות על פסח הקרבן לאכול
שכתוב: שלהם, המרירות בכל ישראל עם השכינה אתגלות "וימררוּ 

וגו'", ק ׁש ה  בּ עבדה  מה חיּ יהם כל להראות  פסח , הקרבן אוכלים  וכאשר 
ההוא. ובשעבוד ההוא בגלות במצרים להם שנעשה


ע"א קנז דף ויצא פרשת  א' חלק זוהר

ראויים  היו שלא אף  השכינה בצל  ישראל  את הכניס ה'

מצּ ת","ראן ּת אכלוּ  בּ ערב לחד ׁש  יוֹ ם  עשׂ ר  חייא,בּ ארבּ עה  רבי אמר  ִָֹ
עני"כתוב : לחם מצּ וֹ ת עליו  ּת אכל ימים  ג')"ׁש בעת טז, "לחם,(דברים 

היו עני" כאשר  וראה, בוא אבל החברים, העירו  כבר  זה  בדבר  כתוב , 
אליו, לקרבם הוא ברוך הקדוש וכשרצה  אחר, ברשות היו במצרים  ישראל

בו: שכתוב  המלך, דוד זה עני, מי עני, לחם  שנקרא  המקום להם י "כּ נתן  
אני" ואביוֹ ן א')עני פ"ו, .(תהלים 


הרעים  החיצונים לכל  מברחת המצה

שאמר"מה" בשביל שד"י , למדנו, כך אלא מצה, נקראת מה  מפני ַָ
משדדת  שהיא לפי מצה, כן  אף  די, לצרותינו יאמר  די, לעולמו 
של  שד"י השם  כדמיון  בהם , מריבה ועושה רעים, צדדים לכל ומברחת 
אותם  מברחת היא  כן אף  הבית, שבשער  ומזיקים לשדים שמבריח  המזוזה

ככתוב: בהם, וקטטה מריבה  ועושה  קדוש, משכן וּ מריבה"מכל "מּס ה 



ומרור|ל ה |מצה לפסח זפרק תורה והר 

ז) יז, כתוב:(שמות כן ועל של "מצּ ה", תרגומו אבל בסמ"ך, היא שמסה ואף  , 
מצותא. הוא מסה,


ע"א רנא דף פנחס פרשת ד' חלק מהימנא  רעיא

השכינה ניצוצי את להאיר מצה מצות
תאכלוּ ""ל לא  לאכול מחמצת  שלא  צוה מה מפני מהימנא, רעיא אמר , ָ

כתוב: ולמה  מצה, בהם ולאכול ימים, שבעת יאכל"חמץ ולמה "לא  
תאכלוּ " ."לא 

חנכ"ל אלא שצ "ם יש , לכת כוכבי האור[כט]ז ' ורע, טוב של מצד הם  ,
מצה  הוא  חמ[ל]שמבפנים שמבחוץ הקליפה בחינת , חמץ  והם , ץ,

והן שמורה, היינו  שמבפנים  מצה נקבה , בחינת  מחמצת  "ׁש בעזכר,
" ה ּמ ל מבּ ית לּה  לתת הראיוֹ ת  ט)ה נּ ערוֹ ת ב, נאמר ,[לא](אסתר ועליהן , 

ה ּמ צּ וֹ ת" את ."וּ ׁש מר ּת ם  
מצו "ה מצה נעשה ועמו ו', שהוא לבעלה שמורה ששומרה [לב]היא ומי ,

ה"ץ י "ם והן מצה, מן  במ"צ הגנוזות י"ה אצל אותה ] .[לג][מעלה 
פסחוצוה בליל ברכות ז ' לה לברך הוא ברוך שבע[לד]הקדוש  שהן ,

שהם  ומחמצת, חמץ מהן להעביר וצוה חנכ"ל, שצ"ם  שלה  הנערות
בהן: שנאמר לכת, כוכבי ז' של המאורות  על המכסים  חשוכים עננים

רע וּ מראיהן קרבּ נה, אל בא וּ  כּ י  נ וֹ דע  ולא  קר בּ נה  אל כּ א ׁש רחשוך "וּת באנה 
כא)בּ ּת חלּ ה" מא, יכול (בראשית שאין עד שלהם, העננים חשך גדול כך שכל , 

ולפיכך, להם, להאיר  קרבּ נה"האור  אל בא וּ  כּ י נוֹ דע ."ולא  


הזוהר  זיו 
נוגהכט . חמה מאדים צדק  שבתאי שהם 

קורין אסטראנאמיא וחכמי לבנה, כוכב
"פלאנעטין": שהניצוץל.להם פירוש,

מן הוא  פנימי  באור אותם המחיה הקדוש
מצה, שנקראת המלכות מדת הארת
ומחמצת: חמץ היא שלהן והחיצוניות

וכיוןלא. מלכות, למדת  המשמשות הן
נצרך מבחוץ ורע מבפנים טוב שהן

נוגה: בקליפת כמו מהם מצהלב.להשמר

ותפארת מלכות וה יחוד היינו וא"ו עם
ידי ועל ושכינתיה, הוא בריך קודשא
יה דלעילא יחודא נתעורר כראוי השמירה 

ואימא: אבא ובינה  ב "ש לג.חכמה  בא"ת כי
על וצד"י יו"ד  על מ"ם האותיות מתחלפות 

ז 'לד .ה"א: יש מצה אכילת שקודם  כידוע
בערב  מצה האוכל  כל שאמרו וזהו ברכות,
חמיו, כבית ארוסתו על בא כאלו פסח

ברכות: השבע בלי כן  גם והיינו



זֹוַהר  ֶפר  ִמּסֵ ֲאָמִרים  ַהּמַ ל  ּכָ ְטנּו  ִלּקַ ּבֹו 
ּכֹוָתרֹות,  ִעם  ַהקֹוֶדש,  ְלָלׁשֹון  ַהְמתּוְרָגם  ּתֹוָרה 

ַבע  ְלׁשֶ ְוִחיַלְקנּום  ְוֶקַטע,  ֶקַטע  ְלָכל  ָהִעְנָין  ְמִצית  ּתַ
אֹוַפּנֹו.  ַעל  ּבּור  ּדִ ָבר  ּדָ ָהִעְנָיִנים,  ְלִפי  ָרִקים,  ּפְ ֵרה   ֶעׂשְ

אֹוָרְייָתא" ּבְ ָעְלָמא  ל  ּכָ ְדָנִהיר  ְמעֹון  ׁשִ י   "ַרּבִ
)זֹוַהר ח"א קנ"ו(.

פרק ו -סיפור יציאת מצרים 



 לפסח ז|לב תורה והר 



לפסח ז תורה ו 'והר  מצרים |פרק יציאת  לג|סיפור

'ו פרק
מצרים  יציאת  סיפור

ע"ב מ דף  בא פרשת  מהימנא  רעיא 

מצרים  יציאת סיפור  מצות
לכםכּ י "והיה הזּ את העבדה מה בּ ניכם  אליכם  ּפ סח,יאמרוּ  זבח ואמר ּת ם ְָָ

וגו'", לה ' שהוא ה וּ א מצרים, יציאת של בשבח לספר  זו מצוה 
המספר אדם כל ביארנו, וכך לעולם, הזה בשבח לספר האדם על חיוב 
לשמח הוא  עתיד בחדוה , משמח ההוא ובספור  מצרים, ביציאת
האיש שזה לפי מהכל, הגדולה השמחה  שהיא הבא, לעולם בהשכינה

ברבונו. משמח היה

לה ' משבחים  המלאכים כל 
הקדושוהקדוש מאסף  שעה ובאותה ההוא , בספור  משתעשע הוא ברוך

השבח ספור  ושמעו לכו  להם ואומר שלו, פמליא לכל הוא  ברוך
ובאים  כולם מתאספים אז בגאולתי, ושמחים  בני שמספרים שלי
בשמחת  השמחים של השבח ספור ושומעים ישראל, עם ומתחברים 

רבונם  של הוא,[לה]הגאולה ברוך להקדוש  ומשבחים המלאכים באים אז  ,
בארץ , לו שיש  הקודש  העם על לו  ומהללים והגבורות, הנסים  כל על

רבונם. של הגאולה בשמחת השמחים

למעלה כחות מוסיפים
עוז אז נותנים ההוא בספור  וישראל למעלה, וגבורה  כח  לו נתוסף

גבורתו  משבחים כאשר וגבורה  כח לו שנתוסף כמלך לרבונם,
ולפיכך  כולם , על כבודו ומתרומם מפניו, מפחדים וכולם לו, ומהללים

שנסדר . כמו זה, בספור  ולספר לשבח נצרך

לפרסמם  צריך פרט בדרך  לאדם שנעשו ניסים גם
הוא,כדמיון ברוך הקדוש  לפני תמיד לספר  האדם על הוא חוב זה

מדוע תשאל ואם לו, שעשה  הנסים אותן בכל הנס ולפרסם 

ג' יו�

של

פ�ח

הזוהר  זיו 
לברכהלה. זכרונם חכמינו דרשת  כידוע 

ּגֹוים מ ּמצרים ּל ּפדית "אׁשר הפסוק  ִ ִ ַ ְ ִ ִ ְ ָ ִ ָ ֶ ֲ על
ז')ואלהיו" ב ' ישראל(שמואל  גלות בכל  כי  ֵֹ ָ

בגלותא: שכינתא גם



מצרים |לד יציאת  ו '|סיפור לפסח זפרק תורה והר 

אחר ויהיה שהיה מה כל הכל, יודע הוא ברוך הקדוש  והרי חייב , הוא 
אלא  יודע, והוא עושה  שהוא  מה על לפניו  הזה פרסום נצרך ולמה כך,
לפי לו, שעשה מה בכל לפניו ולספר הנס  לפרסם  האדם צריך ודאי
ורואים  מתאספים מעלה של פמליא וכל עולים  הדבורים שאלה
עליהם  כבודו  ומתרומם הוא, ברוך להקדוש  כולם ומשבחים הדבורים,

ולמטה. למעלה

המקטרג  פה סותם חטאיו המפרט אדם

תשאל כדמיון אם שעשה, מעשה  כל על חטאיו ומפרט  שמספר מי זה
ברוך  הקדוש לפני תמיד עומד שהמקטרג לפי אלא נצרך, למה
שמקדים  כיון דין, עליהם ולתבוע  האנשים חטאי לספר בשביל הוא ,
ההוא, למקטרג  פה פתחון נשאר לא לאחת, אחת  חטאיו ומפרט  האדם

הדין. עליו  לתבוע יכול ואינו

עשה שהרי פלוני ומקטרג  מספר כך ואחר בתחלה  הדין תובע  הוא תמיד
שהמקטרג וכיון חטאיו, ולפרט להתקדם לאדם  לו נצרך ולכך כך,

וכל. מכל ממנו נפרד ואז עליו, פה פתחון  לו  אין כך, רואה

החטא את ולעזוב בתשובה לחזור גם צריך

עליו,אם המקטרג נמצא הרי לא ואם טוב , הרי בתשובה חוזר  האדם
וכך, כך חטאיו ברבונו , בעט מצח בעזות לפניך שבא פלוני  ואומר 
לפני נאמן  עבד נמצא שיהיה כדי זה , בכל נזהר  יהיה שהאדם  טוב כן ועל

הוא. ברוך הקדוש 





זֹוַהר  ֶפר  ִמּסֵ ֲאָמִרים  ַהּמַ ל  ּכָ ְטנּו  ִלּקַ ּבֹו 
ּכֹוָתרֹות,  ִעם  ַהקֹוֶדש,  ְלָלׁשֹון  ַהְמתּוְרָגם  ּתֹוָרה 

ַבע  ְלׁשֶ ְוִחיַלְקנּום  ְוֶקַטע,  ֶקַטע  ְלָכל  ָהִעְנָין  ְמִצית  ּתַ
אֹוַפּנֹו.  ַעל  ּבּור  ּדִ ָבר  ּדָ ָהִעְנָיִנים,  ְלִפי  ָרִקים,  ּפְ ֵרה   ֶעׂשְ

אֹוָרְייָתא" ּבְ ָעְלָמא  ל  ּכָ ְדָנִהיר  ְמעֹון  ׁשִ י   "ַרּבִ
)זֹוַהר ח"א קנ"ו(.

פרק ז - אותות על ידי המטה 



לפסח ז|לו תורה והר 



לפסח ז תורה זוהר  המטה|פרק  ידי  על לז |אותות 

ז פרק 

המטה  ידי על אותות 
ע"א כח דף וארא  פרשת ב ' חלק  זוהר

אהרן מטה  ידי  על  דוקא נעשו האותות
 וגו'","ואמר פרעה  לפני  וה ׁש ל  מּט את קח אהרן  מטה אל מה מפני ְְַָָ

יותר , קדוש  הוא משה של זה אלא משה, מטה ולא אהרן
לטמא  הוא ברוך הקדוש רצה ולא הקדוש , השם העליון בגן עליו  שנחקק 
אותן  לכל  להכניע  אלא עוד ולא המכשפים, של המטות באותן אותו
על  נכנע ושמאל הימין מן  בא  שאהרן לפי  השמאל, מצד הבאים הכחות

הימין  .[לו]ידי


מטותם  את אהרן מטה בליעת ענין

הוא רבי  ברוך הקדוש  לפני היה  וידוע  גלוי הלא יוסי, לרבי שאל חייא 
לפני לעשות גבורה זאת מה תנינים, לעשות ויכולים מכשפים שהם 
ומהתחלת  ממשלתו, התחלת היא  שמשם  לפי לו אמר  תנין, פרעה 
התחלת  שהרי המכשפים, כל שמחו ואז להלקות, התחיל ממשלתו

היה  כך שלהם הניחוש של לעץ[לז ]החכמה אהרן של התנין אותו  חזר  מיד ,
שהם  בארץ, יש  עליונה שממשלה והכירו  תמהו, כן ועל אותם , ובלע יבש 
אז  דבר , לעשות שיוכל מושל איזה שלמטה בעולם מלבדם שאין חשבו 

אהרן" מּט ה  אותם."ו יּ בלע ובלע  לעץ שנהפך דוקא, אהרן מטה , 
למעלה ועל  אחד למטה, ואחד למעלה אחד אותות, שני אהרן  עשה  כן

שלהם  אותן על המושל העליון  תנין העץ[לח]זה ששלט למטה אחד ,
מושל  שיש  והבין  מכשפיו, מכל יותר חכם היה ופרעה  שלהם, התנינים על

למטה. ומושל  למעלה מושל הארץ  על  השולט עליון


הזוהר  זיו 

ימין:לו. שנקרא חסד בבחינת הוא כהן

טומאתלז. מכח היא הכישוף חכמת כל כי
הקדמוני: דקדושהלח.נחש תגין פרוש,

אלהים: עשה זה לעומת זה את כי



 המטה|לח ידי  על ז|אותות  לפסח זפרק  תורה והר 

ממש  תנינים עשו המכשפים

אלא אמר  היה לא שעשו  מה  כל שהמכשפים תאמר אפשר  יוסי, רבי
דוקא, ויהיו משמיענו  זה על יותר, ולא כן שנדמה העין, למראית

לתנּ ינם"שכתוב : שלהם "ו יּ היוּ  התנינים אותן אפילו יוסי, רבי  ואמר , 
אותם. בלע  אהרן ומטה עצים, להיות נהפכו 



המטה עשה שליחויות שתי

הוא אמר  ברוך הקדוש יבש , עץ  שהוא אהרן  מטה וראה , בוא חייא, רבי
עץ שהוא אחד נעשו, בו שליחות ושתי  המופתים, התחלת בו עשה
להיות  נהפך קטנה  לשעה שהרי ואחד שלהם, תנינים לאותן ובלע  יבש 

בריה. ונעשה חיים ברוח



המתים  לתחית  ראיה

ברוך אמר  הקדוש  עתיד שאין  האומרים אותן של  רוחם תיפח אלעזר , רבי
יבאו  חדשה, בריה מהם להעשות אפשר שאי מתים , להחיות הוא 
בידו  הוא, ברוך מהקדוש ורחוקים מהתורה הרחוקים  הטפשים אותן ויראו
המטה  הפך  קטנה לשעה  הוא ברוך והקדוש יבש , עץ  מטה היה אהרן  של
ונשמות  רוחות בהם שהיו הגופים ואלה וגוף , ברוח משונה  בריה להיותו 
ברוך  והקדוש  ולילה, יומם בתורה ועסקו התורה  מצות ושמרו קדושות,
כמה  אחת על העולם, על שמחה שתבוא בזמן כך ואחר בעפר, טמנם הוא 

חדשה. בריה אותם שיעשה וכמה 





זֹוַהר  ֶפר  ִמּסֵ ֲאָמִרים  ַהּמַ ל  ּכָ ְטנּו  ִלּקַ ּבֹו 
ּכֹוָתרֹות,  ִעם  ַהקֹוֶדש,  ְלָלׁשֹון  ַהְמתּוְרָגם  ּתֹוָרה 

ַבע  ְלׁשֶ ְוִחיַלְקנּום  ְוֶקַטע,  ֶקַטע  ְלָכל  ָהִעְנָין  ְמִצית  ּתַ
אֹוַפּנֹו.  ַעל  ּבּור  ּדִ ָבר  ּדָ ָהִעְנָיִנים,  ְלִפי  ָרִקים,  ּפְ ֵרה   ֶעׂשְ

אֹוָרְייָתא" ּבְ ָעְלָמא  ל  ּכָ ְדָנִהיר  ְמעֹון  ׁשִ י   "ַרּבִ
)זֹוַהר ח"א קנ"ו(.

פרק ח - מכת דם 



 לפסח ז|מ תורה והר 



לפסח ז תורה ח 'והר  דם |פרק מא |מכת 

'ח פרק 

דם  מכת 

ע"ב כח דף וארא  פרשת ב' חלק זוהר

היאור  מן היו שבמצרים המים כל 

על "ואמר  יד וּ נטה   מּט קח  אהרן  אל אמר מׁש ה  אל על ה' מצרים מימי ֶַֹ
וגו'", אגמיהם  ועל יאריהם  על  הכתובנהרתם  זה יהודה, רבי  אמר 

כתוב : הרי ועוד האלה , מקומות לכל ללכת יכול היה איך בו, לעיין  יש 
היאר" את ה' ה כּ וֹ ת אחרי ימים ׁש בעת היאר","ו יּ ּמ לא וכאן "את כתוב, 

אגמיהם"נאמר  ועל יאריהם על  נהרתם  על מצרים מימי ."על 

מצרים"אלא אגמים "מימי שאר אותן כל נתמלאו ומשם היה, נילוס  
ידו  אהרן נטה לא כן ועל שלהם, מימות וכל ומעינות  ויאורים

שכתוב : הוא שכך וראה ובוא בלבדו , לנילוס אלא יכלוּ להכות "ולא
היאר" מן  מים לׁש ּת וֹ ת  .מצרים 



למצרים  ודין לישראל  חסד חלקים לשני נחלקה המלכות

צד אמר  מן יונק שלמטה עולם שורה, שהדין בזמן וראה, בוא  אבא, רבי
נקרא: ואז  דם"השמאל, מלאה  לה ' ו)"חרב לד, לאותן (ישעיהו ווי , 

הצדדים  משני שיונק הים ההוא שבזמן ממנה, ושותים ממנה, אז שיונקים
ואדום  לבן  חלקים , לשני נחלק  של [לט]היה החלק  להיאור  השליך ואז ,

מים, הישראל שותה היה  כן  ועל למטה, והכה למעלה והכה מצרים ,
דם. והמצרי


הזוהר  זיו 

מדתלט . היינו סטרין מתרין דינקא ימא
גבורות, וגם חסדים בה שנשפע המלכות 

מים ומן בלבד  גבורות להיאור והשליכה
דם נעשה חסד שהוא



 דם |מב ח '|מכת  לפסח זפרק תורה והר 

דם  ממכת התחיל  מצרים ביזת
הדם ואפשר שתו  כאשר וראה, בוא יותר, ולא היה מיאוס שבשביל תאמר 

בדמים, מים ישראל להם שמכרו עד ונבקע, נתנפח במעיהם ונכנס 
דם. היה להם הראשונה מכה לפיכך מים, שתו ואז


ע"א כט  דף וארא פרשת ב ' חלק זוהר

לרשעים  דם ומשפיעה דם נתמלאת המלכות
נקמות רבי  לקחת הוא ברוך הקדוש  שבקש  בזמן וראה, בוא  אמר , יצחק 

דם  נתמלאת והלבנה השמאל צד נתעורר  זרה, עבודה עובדי מהעמים
ההוא  צד מצד [מ]מן אשר אותן כל  שלמטה ונחלים מעינות  נובעים ואז ,

דם. הוא שלהם העונש  כן  ועל דם, השמאל


האופן בזה דווקא דם
מעוררבוא הוא  הנרצחים, דם בעבור  עם על נתעורר הדם זה כאשר וראה 

ברוך  הקדוש  רצה לא במצרים אבל אותם, שיהרגו אחר עם  עליהם
ביניהם  היו שישראל לפי דם , עליהם  לעורר  אחר, עם עליהם להביא הוא 
בדם  אותם הכה הוא  ברוך הקדוש אבל בארצם, שישבו כיון יצטערו , ולא
בנהר שולט  היה שלהם  שהשר  לפי  לשתות, יכלו שלא  שלהם, בנהרות
יראתם  שתלקה כדי בתחלה, שלהם השר  על הוא ברוך הקדוש  פקד ההוא,
אלילים  שאר  וכן שלהם, האלילים מן אחד היה שהנילוס לפי בראשונה,

שכתוב: זה דם, נבעו וּ בעציםשלהם  מצרים ארץ בּ כל  דם  "והיה 
.[מא]וּ באבנים" 


החסד צד הוא אהרן
אמר,רבי מצרים"חייא מימי על יד וּ נטה  מּט קח אהרן אל מפני"אמר  , 

מתקיימים  אהרן הוא  ברוך הקדוש  אמר  אלא משה, ולא אהרן מה
במקומו  מן [מב]המים שבא אהרן משם, מים להמשיך צריך השמאל וצד ,

לדם. יהפכו  המים יקח השמאל צד וכאשר לו, יעורר  ההוא  הצד


הזוהר  זיו 
גבורה: המלכותמ.שהוא מדת  היינו

לבנה: אליליםמא.שנקראת היינו
ואבנים: עצים מן שנעשו שלהם

מים:מב. שהוא חסד שרשו הכהן



זֹוַהר  ֶפר  ִמּסֵ ֲאָמִרים  ַהּמַ ל  ּכָ ְטנּו  ִלּקַ ּבֹו 
ּכֹוָתרֹות,  ִעם  ַהקֹוֶדש,  ְלָלׁשֹון  ַהְמתּוְרָגם  ּתֹוָרה 

ַבע  ְלׁשֶ ְוִחיַלְקנּום  ְוֶקַטע,  ֶקַטע  ְלָכל  ָהִעְנָין  ְמִצית  ּתַ
אֹוַפּנֹו.  ַעל  ּבּור  ּדִ ָבר  ּדָ ָהִעְנָיִנים,  ְלִפי  ָרִקים,  ּפְ ֵרה   ֶעׂשְ

אֹוָרְייָתא" ּבְ ָעְלָמא  ל  ּכָ ְדָנִהיר  ְמעֹון  ׁשִ י   "ַרּבִ
)זֹוַהר ח"א קנ"ו(.

פרק ט - מכת צפרדע  



לפסח ז|מד תורה והר 



לפסח ז תורה טוהר  צפרדע|פרק מה|מכת 

ט פרק

צפרדע מכת 
ע"ב כט  דף וארא  פרשת ב ' חלק  זוהר

התנורים  בתוך הצפרדעים

הצּ פרדּ ע""וט  וּת על מצרים מימי על ידוֹ  את  ושרצה,אהרן  היתה, אחת , ֵַ
שכתוב : באש , למות עצמם מוסרים כולם והיו מהם, הארץ  ונתמלאה 

" וּ במׁש אר וֹ תי אומרים:"וּ בת נּ וּ רי היו ומה וּת וֹ ציאנ וּ , וּ בּמ ים באׁש  "בּ אנוּ  
יב)לרויה" סו, .(תהלים 

נזקואם איזה כן אם אותן תשאל, כל לאש  שנכנסו בזה למצרים היה
ואלה  מתו , ולא בתנור והלכו לאש  כולם שנכנסו  אלא הצפרדעים,
והיו  הלחם, בתוך נכנסו בתנור, הלחם כשהיה עושים , היו מה שמתו
מן  כשאכלו  בהלחם, ונבלעה אחרים על שריצה מהם ויצאה מתבקעים
עד  שם וקרקרו ורקדו במעיהם, לצפרדעים  נהפך לחם הפת זה הלחם

מהכל. להם קשה  היה  וזה המצרים, שמתו


ראשון לקה פרעה

כתוב:בוא  מׁש כּ בוראה, וּ בחדר   בּ בית וּ באוּ  ועלוּ  צפר דּ עים היאר "ו ׁש רץ
"מּט ת שם ועל יהי מכולם, ויותר מכולם  לראשונה נלקה פרעה , 

בכל  האנשים  מעשי  פוקד שהוא העולם, ועד העולם מן מבורך האלהים
עושים. שהם מה


ע"א ל  דף וארא  פרשת  ב' חלק זוהר

פרעה של המטה בחדר  היתה שרה של  תמונה

תמונה פרעה וציירו לאומנים קרא אליו, שרה נלקחה כאשר  הראשון,
תמונת  שעשו עד דעתו נחה לא הכותל , על מטתו אצל בחדרו שלה
מלך  וכל עמו, התמונה העלה מטתו  על עלה וכאשר  עץ, בחקיקת שרה



צפרדע|מו ט|מכת  לפסח זפרק תורה והר 

מזה, שחוק לו  ובא בצורה, מצוירת התמונה אותה רואה  היה אחריו  שבא
כאן  נלקה המלך לפיכך הזאת, הצורה מן  נהנה היה מטתו על עלה וכאשר 

שכתוב: זהו מהכל, מּט ת"יותר ועל  מׁש כּ ב כך"וּ בחדר ואחר "וּ בבית, 
" וּ בעּמ בלבדו.עבדי לו  אלא מטתם, על כתוב לא ובכולם , 



הצפרדעים  מכת גודל 

שקולם רבי הצפרדעים את פרעה על הוא ברוך הקדוש  העלה  אמר, אבא
משתכך  אין  שקולם הקדוש  עם על שהתגבר לפי תדיר, משתכך אין
ביכולת  מצרים  אנשי היו ולא הוא, ברוך להקדוש מלשבח  ולילה יומם

מתים,לספ והילדים התנוקות  היו  ומקולם הארץ, נשחתה ומהם  לזה, זה ר 
להרוג אבן  או מקל איש  הרים אם אלא להרגם, יכלו לא מדוע  תשאל  ואם 
שהיו  עד בארץ, ונקרו  והלכו  מעיה, מתוך ממנה  שש ויצאו נתבקעה  אחת,

להם. מלקרב נמנעים





זֹוַהר  ֶפר  ִמּסֵ ֲאָמִרים  ַהּמַ ל  ּכָ ְטנּו  ִלּקַ ּבֹו 
ּכֹוָתרֹות,  ִעם  ַהקֹוֶדש,  ְלָלׁשֹון  ַהְמתּוְרָגם  ּתֹוָרה 

ַבע  ְלׁשֶ ְוִחיַלְקנּום  ְוֶקַטע,  ֶקַטע  ְלָכל  ָהִעְנָין  ְמִצית  ּתַ
אֹוַפּנֹו.  ַעל  ּבּור  ּדִ ָבר  ּדָ ָהִעְנָיִנים,  ְלִפי  ָרִקים,  ּפְ ֵרה   ֶעׂשְ

אֹוָרְייָתא" ּבְ ָעְלָמא  ל  ּכָ ְדָנִהיר  ְמעֹון  ׁשִ י   "ַרּבִ
)זֹוַהר ח"א קנ"ו(.

פרק י - מכת כינים 



 לפסח ז|מח תורה והר 



לפסח ז תורה י'והר  כינים |פרק  מט|מכת 

' י פרק

כינים  מכת 
ע"א ל  דף וארא  פרשת  ב' חלק זוהר

כינים  אלא  להוציא  כח  לו היה ולא  למעלה הוכה השר

וּ בבּ המה"אהרן"וט  בּ אדם  הכּ נּ ם ו ּת הי הארץ עפר את  ּו י במּט ה וּ  יד וֹ  .את ֵַ
המשפיע שלמעלה הממונה כח  מן בארץ, שצומח פרי כל וראה, בוא

שלמעלה. כדמיון הוא והכל בא, הוא  עליה


הכינים  יצאו איך  האופן

ארצות,ובוא ז' זה כדמיון  הוא, ברוך הקדוש עשה  רקיעים שבעה  וראה
הארץ גבולות ז' למעלה  רקיעים ז' במקומותם , הנפרדים גבולות  והן

ארץ ,[מג]למעלה  גבולות וז ' רקיעים ז' מדרגות , נפרדים למטה זה כדמיון  ,
מזו. למעלה זו הסולם  כמדרגות שהן ארצות ז' בענין  החברים [מד]וביארו

והם ואותן לעשר , נתחלק  ואחד  אחד כל שלמעלה, הארץ  גבולות ז'
הממו  שרים לע' שהן נפרדים הארצות ואלו אומות, שבעים על נים

שכתוב : כמו ישראל, של הקדושה לארץ  סובבות ועם, עם כל גבולות 
לּה " סביב גּ בּ רים ׁש ים ׁש לּ ׁש למה  מּט ת וֹ  ז)"ה נּ ה ג, השירים בתוכם (שיר ועשרה , 

הוא [מה]נעלמים  זה כל הקדושה, לארץ  הסובבים שבעים כולם  והם  ,
למטה. זה  וכדמיון למעלה,

ברוך ובוא הקדוש  הושיט  ההוא בזמן  מצרים, חלק  גבול הארץ  זאת וראה,
אותן  כל ונתיבשו ההוא, בגבול אש  שלהובי ונולדו  שלו, אצבע  הוא 

ד' יו�

של

פ�ח

הזוהר  זיו 
עלמאמג. של ספירות הז ' היינו  רקיעין ז '

העליונה לארץ שפע המשפיעים  דדכורא
בתוך דנוקבא עלמא  המלכות  מדת  היינו
שלה, ספירות הז' היינו  שלה תחומין  ז '
הגשמי עולם העשיה בעולם זה וכדמיון
ידו  שעל  מיוחד  רקיע הארץ חלק לכל  יש 

הארץ: חלק לאותו השפע לפימד .תבא 
על הכוונה הגעאגרפיא חכמי דעת
שהם חלקים לז' הארץ כדור התחלקות 
אוסטרליא אירופא אפריקא אזיא
הצפוני ציר של חלקים  ב' ועוד אמעריקא 

הדרומי: אחתמה.וציר שכל  פירוש ,



כינים |נ י'|מכת  לפסח זפרק  תורה והר 

למטה  אז  נובעים, שהיו ממים שצמח  ירק וכל  ממים, המרוככים  הגבולים
הארץ . מעפר כנים נעשו



השונאים  מכה היא  ה ' ימין

כדיוהרי אהרן, מכה היה זה  בשביל אבל אותם, מכה  היה שאהרן נאמר
כמו  השונאים, משברת הוא  ברוך הקדוש של שימינו להראות

א וֹ יב"שכתוב: ּת רעץ ה' ו)"ימינ טו, ברוך (שמות הקדוש עתיד זה  כדמיון  , 
שכתוב: הגדולה, רומא העיר  על להביא ועפר ּה הוא לזפת  נחליה  "ונהפכ וּ 

לדט)לגפרית" כן,(ישעיהו ועל מצרים", ארץ בּ כל כנּ ים  היה  הארץ עפר ."כּ ל  





זֹוַהר  ֶפר  ִמּסֵ ֲאָמִרים  ַהּמַ ל  ּכָ ְטנּו  ִלּקַ ּבֹו 
ּכֹוָתרֹות,  ִעם  ַהקֹוֶדש,  ְלָלׁשֹון  ַהְמתּוְרָגם  ּתֹוָרה 

ַבע  ְלׁשֶ ְוִחיַלְקנּום  ְוֶקַטע,  ֶקַטע  ְלָכל  ָהִעְנָין  ְמִצית  ּתַ
אֹוַפּנֹו.  ַעל  ּבּור  ּדִ ָבר  ּדָ ָהִעְנָיִנים,  ְלִפי  ָרִקים,  ּפְ ֵרה   ֶעׂשְ

אֹוָרְייָתא" ּבְ ָעְלָמא  ל  ּכָ ְדָנִהיר  ְמעֹון  ׁשִ י   "ַרּבִ
)זֹוַהר ח"א קנ"ו(.

פרק יא - מכת ערוב 



 לפסח ז|נב תורה והר 



לפסח ז תורה י"א והר  ערב|פרק  נג|מכת

 י "א פרק

ערב מכת
ערב  מכת

ע פרעה""ו בּ יתה  כּ בד ערב ו יּ בא כּ ן מהו ה ' כמו "ערב", ערבוביא, , ַַַ
כּ לאים "שכתוב: יט)"וּ בגד  יט, ערבוב,(ויקרא תזרע, לא  שׂ ד" 

יד.כּ לאים" במפולת הרבה מינים , 



כישוף לעשות יכלו לא כן ועל  שלמעלה השרים את ה' ערבב 

ברוך בוא הקדוש  אותם ובלבל ביחד, למעלה נתעוררו חילות כמה וראה,
הגבורות  אותן וכל למעלה, החזקים כחותיהם לבלבל כדי ביחד, הוא
עליהם  ידו  שהרים היה, אחת ביד במצרים, הוא  ברוך הקדוש  שעשה

שכתוב: מצרים, חכמת נאבדה  ומשם ולמטה, חכמתלמעלה  "ואבדה
ּת סּת ּת ר" נבניו  וּ בינת כט,יד)חכמיו  .(ישעיהו 

כתוב :ובוא בּ מצרים"וראה מצרים ב)"וסכסכּת י יט, שלמעלה (שם מצרים , 
החילות  על ממונים שלמעלה הכחות שאותן  לפי שלמטה, במצרים
להתקשר המצרים יכלו שלא למעלה, נתערבו כולם, ונתערבו שלמטה ,

נתבלבלו  שהרי בתחלה, מתקשרים שהיו המקומות באותן  ,[מו]בכשפיהם
בזה. זה מעורבבים רעות חיות ערוב , עליהם הביא  כן  ועל



הזוהר  זיו 
עשר: למעלהמו.כוללת  שנחלפו 

למטה הפועלים הכחות על הממונים
להשתמש  איך שמותם ידעו  ולא בארץ 

בהם:



לפסח ז|נד תורה והר 



זֹוַהר  ֶפר  ִמּסֵ ֲאָמִרים  ַהּמַ ל  ּכָ ְטנּו  ִלּקַ ּבֹו 
ּכֹוָתרֹות,  ִעם  ַהקֹוֶדש,  ְלָלׁשֹון  ַהְמתּוְרָגם  ּתֹוָרה 

ַבע  ְלׁשֶ ְוִחיַלְקנּום  ְוֶקַטע,  ֶקַטע  ְלָכל  ָהִעְנָין  ְמִצית  ּתַ
אֹוַפּנֹו.  ַעל  ּבּור  ּדִ ָבר  ּדָ ָהִעְנָיִנים,  ְלִפי  ָרִקים,  ּפְ ֵרה   ֶעׂשְ

אֹוָרְייָתא" ּבְ ָעְלָמא  ל  ּכָ ְדָנִהיר  ְמעֹון  ׁשִ י   "ַרּבִ
)זֹוַהר ח"א קנ"ו(.

פרק יב - מכת דבר 



לפסח ז|נו תורה והר 



לפסח ז תורה י "בוהר  דבר|פרק  נז |מכת 

י"ב פרק
דבר  מכת

ע"ב לא דף וארא פרשת ב ' חלק זוהר

דבר  מכת 
בּ דה""הה א ׁש ר  בּ מקנ הוֹ יה  ה' אחת יד בבהמות, היה מיתות שלש  , ִֵ

הבהמות. בכורי שהומתו  ואחת הברד, שהרג אותן ואחת דבר ,


אצבעות  בחמש המכה
כתוב:ומה הרי אלא שלהן, המיתה א ׁש רהיתה  בּ מקנ ה וֹ יה  ה' יד "הנּ ה

בכולםבּ דה" כתוב  לא מה מפני ה'", היא "יד זו אלא כאן , אלא 
כתוב: בתחלה שהרי אצבעות , בחמשה היא"היד אלהים  וכאן "אצ בּ ע  , 

היו, מינים  וחמשה  אחד, מין הרגה ואצבע  אצבע  וכל אצבעות, החמש  כל
וּ בצּ אן"שכתוב: בּ בּ קר  בּ גּ מלּ ים  בּ חמרים  מינים "בּ ּס וּ סים חמשה הרי , 

כתוב : לפיכך יד, שנקראות אצבעות וגו 'לחמש הוֹ יה  ה ' יד  דּ בר"הנּ ה  
מאד" מתים.כּ בד ונמצאו מעצמם שהומתו , 

והרגו כי נהפכו ממש  האותיות אלו  בתשובה, המצרים חזרו שלא לאחר 
בחולשות  זה אלא לזה , זה בין מהו לברד, נהפך ודבר  הנשארות , לכל

הרוגז  בהתגברות  אצבעות.וזה בחמש  אחד במקום היו  אלה ושתי ,
שמתו בוא במנוחה מיתה בחולשות, שהמיתו  האותיות אלו דבר  וראה ,

כולם. את והרג  הרוגז בתגבורת  האותיות שנהפכו  ברד, מעצמם,


ע"א נג דף בשלח פרשת  ב' חלק זוהר 

ה ' דבר הירא  נאמר איוב  על
וגו'","הרא הניס ּפ רעה מעבדי ה' דּ בר  נלקה את לא איוב חייא , רבי אמר ֵַָ

הפנים  כל כן  אם איוב  אמר ממצרים, ישראל שיצאו  בזמן אלא
ואמר : בישראל החזיק פרעה מכלה, הוא ורשע  תם א ׁש רשוים, ה ' "מי

בּ קלוֹ ", הוא א ׁש מע  ורשע  תם כלום, עשיתי ולא בהם, החזקתי לא  ואני 
שכתוב: זה  ּפ רעה"מכלה , מעבדי ה' דּ בר  את איוב ."היּ רא זה , 





 לפסח ז|נח תורה והר 



זֹוַהר  ֶפר  ִמּסֵ ֲאָמִרים  ַהּמַ ל  ּכָ ְטנּו  ִלּקַ ּבֹו 
ּכֹוָתרֹות,  ִעם  ַהקֹוֶדש,  ְלָלׁשֹון  ַהְמתּוְרָגם  ּתֹוָרה 

ַבע  ְלׁשֶ ְוִחיַלְקנּום  ְוֶקַטע,  ֶקַטע  ְלָכל  ָהִעְנָין  ְמִצית  ּתַ
אֹוַפּנֹו.  ַעל  ּבּור  ּדִ ָבר  ּדָ ָהִעְנָיִנים,  ְלִפי  ָרִקים,  ּפְ ֵרה   ֶעׂשְ

אֹוָרְייָתא" ּבְ ָעְלָמא  ל  ּכָ ְדָנִהיר  ְמעֹון  ׁשִ י   "ַרּבִ
)זֹוַהר ח"א קנ"ו(.

לפסח ז תורה נט|והר 

פרק יג - מכת ברד 



 לפסח ז|ס תורה והר 



לפסח ז תורה י"גוהר  ברד|פרק  סא |מכת 

 י"ג פרק 

ברד מכת
הגאולה בימי ברד

ואחריהודה רבי משה, ידי על נתעכבו יורדים שהיו ברד אבני אותן אמר,
אותן  לירד עתידים  לבוא ולעתיד יהושע , בימי נקמות עשו כך

שכתוב: זה יוסי, רבי  אמר  ובנותיה, אדום על צאת הנשארים "כּ ימי
נפלאוֹ ת" ארא נּ וּ  מצרים טו),מארץ ז, ואמן"(מיכה אמן  לעוֹ לם  ה '  ּבּ רו". 



ה' יו�

של

פ�ח



 לפסח ז|סב תורה והר 



זֹוַהר  ֶפר  ִמּסֵ ֲאָמִרים  ַהּמַ ל  ּכָ ְטנּו  ִלּקַ ּבֹו 
ּכֹוָתרֹות,  ִעם  ַהקֹוֶדש,  ְלָלׁשֹון  ַהְמתּוְרָגם  ּתֹוָרה 

ַבע  ְלׁשֶ ְוִחיַלְקנּום  ְוֶקַטע,  ֶקַטע  ְלָכל  ָהִעְנָין  ְמִצית  ּתַ
אֹוַפּנֹו.  ַעל  ּבּור  ּדִ ָבר  ּדָ ָהִעְנָיִנים,  ְלִפי  ָרִקים,  ּפְ ֵרה   ֶעׂשְ

אֹוָרְייָתא" ּבְ ָעְלָמא  ל  ּכָ ְדָנִהיר  ְמעֹון  ׁשִ י   "ַרּבִ
)זֹוַהר ח"א קנ"ו(.

לפסח ז תורה סג|והר 

פרק יד - מכת בכורות 



לפסח ז|סד תורה והר 



לפסח ז תורה י "דוהר  בכורות|פרק  סה|מכת

י"ד פרק 
בכורות  מכת

ע"ב קא דף  וירא פרשת א ' חלק  זוהר

בכור  של לאינה בכור של  טיפה בין להבחין יודע  ה ' רק
בּ כ וֹ ר"ועבר י  כל  והכּ יתי הזּ ה  בּ לּ ילה  מצרים  ה'"בארץ אני והריוגו' , ְְִַָ

אמר אלא  הוא, ברוך להקדוש  לו  יש ומלאכים שלוחים הרבה
רק בכור , של שאינה לטפה בכור של טפה  בין ידעו לא שהם שמעון , רבי

כתוב: זה כדמיון בלבדו , הוא ברוך מצח וֹ תהקדוש  על  ּת ו  "והתוית
ד')האנ ׁש ים " ט', יודעים (יחזקאל אין  מעלה ששלוחי לפי אלא לזה, נצרך ולמה , 

ברוך  הקדוש שעתיד הענינים אלה  כל כגון לדעת, להם  שנמסר מה אלא
כרוז  מעביר  הוא ברוך שהקדוש  לפי הטעם, ומאי  העולם, על להביא הוא 

העולם. על להביא שעתיד ההוא דבר אודות הרקיעים בכל 


להסתתר  צריך משחית  שיש בזמן
בביתו,כדמיון להסתתר האדם  צריך בעולם, נמצא שהמשחית בזמן זה,

שכתוב: כמו ינזק, שלא כדי בשוק, יתראה תצא וּ ולא לא  "ואּת ם 
בּ קר" עד בּ יתוֹ  מּפ תח אבל איׁש  להסתתר , ביכולת  יש שמהם האמנם , 

להסת  ביכולת אין הוא ברוך הקדוש שכתוב:מלפני כמו יּס תרתר , "אם 
ה'" נאם  ארא נּ וּ  לא ואני בּ ּמ סּת רים כ"ד)איׁש  כ"ג, .(ירמיהו 


ע"ב לה דף בא  פרשת ב' חלק זוהר

ישראל על  ה' פסח הפתח  על הדם נתינת של  פעולה ידי על 
וכילמדנו  קשה, הכתוב  זה יוסי, רבי ה דּ ם"שאמר את כך "וראה  ואחר 

כך "וּ פסח" נעשה הסימן ידי שעל משמע  שפסח[מז ], תאמר  ואפשר , 
הפתח, מקומות בג ' ולמה מבחוץ , הדם  היה למה  מצוה, של הדם בזכות

כתוב : וגו'"והרי עּמ יקתא גּ לא  כב)"ה וּ א  ב', להיות ,(דניאל נצרך מה ומפני 
הזוהר  זיו 

צריך:מז. לסימן הוא ברוך הקדוש וכי
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המזוזות. שתי ועל  המשקוף על הדם בהתגלות
כתוב :אלא ו יּ נאץ"למדנו, ה ' יט)"ויּ רא לב, וכתוב :(דברים רבּ ה, כּ י ה ' "ויּ רא 

בּ ארץ" האדם  ה)רעת  ו, ההשגחה (בראשית נראית שאין  ולמדנו  , 
ועד  מזה, מעשה שנעשה עשיה, למטה  נתראה כאשר אלא העליונה,
של  הרהור  מלבד לענוש, למעלה משגיחין אין למטה מעשה שנעשה

שכתוב : זרה, לבבכם "עבודה  יפּת ה  ּפ ן  לכם טז)"ה מרוּ  יא, וכשנעשה (דברים , 
לרע בין  לטוב  בין הכל ולפיכך העליונה, ההשגחה  נתעוררה אז  מעשה

הדבר . תולה בעשיה
בית אמר  שבכל ועוד זרה, עבודה מלאים היו מצרים שוקי כל יוסי, רבי

כשפיהם  ידיהם על שנתקשרו כשפים, מיני נמצאים  היו ובית 
הדבר וסוד בהם, טומאה רוח  מעוררים  והיו שלמטה, תחתונים בכתרים

שכתוב : בּ ּס ף"למדנו, א ׁש ר בּ דּ ם  וּ טבלּת ם  אז וֹ ב  אג דּ ת "אגדּ ת,"וּ לקחּת ם  
בפתחיהם אז וֹ ב" ולהראות מביניהם, הטומאה רוח לבער בשביל למה, 

ואחד  מכאן  ואחד מכאן אחד השלמה, האמונה רשום  מקומות ג ' באותן
לפיכך[מח]ביניהם  וגו'",, ה ּמ ׁש חית יּת ן  ולא  ה ּפ תח על ה ' בעבור"וּ פסח 

הפתח. על  רשום הקדוש  שם שיראה 


ע"א לו  דף בא  פרשת ב ' חלק  זוהר

ואשמר  בחוץ אעמוד ואני  בפנים תשבו אתם
אדם אמר  עושה  בניו , על הוא ברוך הקדוש  חס מקומות בכמה אבא, רבי

אתה  לפתחך, אותו  ותנוח שמו  כתוב לו אומר הוא ברוך הקדוש  בית,
על  תרשום אמר , וכאן לשמרך, לפתחך מבחוץ אשב  ואני  הבית , תוך תשב
שכתוב : בחוץ , אשמרך ואני בביתך, תשב אתה  שלי, האמונה סוד הפתח 

בּ קר" עד בּ יתוֹ  מּפ תח איׁש  תצאוּ  לא וכתוב :"ואּת ם  על "וראה, הדּ ם את  
לבא ה ּמ ׁש חית  יּת ן  ולא וגו' לנגּ ף".ה ּמ ׁש ק וֹ ף  בּ ּת יכם אל 


הזוהר  זיו 
שנרשםמח. לקמן כמובא היינו קוין ג'

מזוזת על שנרשם  והיינו ה', אות צורת
שני קו למשקוף, סמוך אחד קו הימין
מזוזת על  שלישי קו המשקוף, על ממעל

וזהו  המשקוף , מן מעט נמוך השמאלי
הוי"ה השם מן האחרונה ה"א אות ציור
היא כי האמונה סימן והיינו הוא, ברוך

המלכות: מדת  על מורה 
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המצרים  על לדין שעה  באותה נתהפך הכל

כמו עוד ההיא, בשעה עשו הקדוש  מהשם ה' אות  כדמיון אבא , רבי אמר
זו  בשעה הזה דם נהפך גם כן לדין, זו בשעה נהפך הקדוש  שהשם

שכתוב: ה ּמ ז וּ זת"לדין, ׁש ּת י ועל  הּמ ׁש קוֹ ף על  ה דּ ם  את  של "וראה רושם  , 
נקמות. לעשות לדין הכל נהפך שהרי להראות אדום, היה הכל

להראות וסוד נצרך היה כך ההיא , בשעה למעלה  שהיה כדמיון  הדבר,
שכתוב: זה דין, דין ואם רחמים רחמים  אם בּ דּ םלמטה, "וּ טבלּת ם 

הּמ ׁש קוֹ ף", אל  וה גּ עּת ם  בּ ּס ף כתוב :א ׁש ר  לבוא בּ אולעתיד זה  "מי 
מבּ צרה" בּ גדים חמוּ ץ א')מאדוֹ ם  ס"ג, הדינים (ישעיהו כל להתגלות  שעתיד , 

נקמות. לעשות


בשוק אדם ילך  לא שורה שדין בזמן

בּ קר""ואם עד  בּ יתוֹ  מּפ תח איׁש  תצאוּ  שלמדנו לא  לפי  הטעם, מה , ְֶַ
ולהמצא  בשוק, להלוך לאדם לו  נצרך לא יצחק, רבי שאמר
מי למשחית, רשות שנתנה שכיון בעיר , תולה שהדין בזמן ברחובות,

לחוץ . לצאת  נצרך לא נמצא, היה  שהדין לפי כאן וכן  ינזק , בו שפוגע


לישראל רחמים הוא  למצרים הדין

נמצא למדנו למצרים, דין שנמצא ממש  הכח  שבזה יוסי, רבי  שאמר
שכתוב : זה לישראל, רחמים ממש  הכח הדּ םבאותו את "וראיתי

עלכם" כמו וּ פסחּת י שלמעלה, הקדושים כתרים אותן שבכל למדנו, וכן , 
אחת. בשעה והכל רחמים, בהם נמצא כך דין  בהם שנמצא


ישראל נתרפאו המצרים שהומתו בשעה

כתיב :רבי  למד, ורפוֹ א"חזקיה נגף  מצרים  את  ה ' כב)"ונגף יט, "נגף",(ישעיהו 
מהו"ורפוֹ א"למצרים, נצרכו "ורפוֹ א"לישראל, שנימולו  ממה , 

נתרפאו  שעה באותה המצרים, שנגפו שעה שבאותה ולמדנו  לרפואה ,
דכתיב: מהו  יוסי, רבי שאמר  שלמדנו , כמו  ה ּפ תח"ישראל, על  ה ' ,"וּ פסח 
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ה ּפ תח"מהו פתח"על  זה הפתח , על אבל לומר, צריך עליכם ה' ופסח , 
המילה. זו הגוף , פתח ואיזהו הגוף,


ע"א לז דף בא פרשת  ב' חלק זוהר 

וגו'","ויהי בּ כוֹ ר  כל ה כּ ה  וה ' ה לּ ילה  פעמים בּ חצי כמה יוסי , רבי אמר ְִַ
שכתוב : במה וגו'",שאלתי, בּ כ וֹ ר כל הכּ ה וה ' הלּ ילה בּ חצי "ויהי

כל  מתו מה  ומפני  הנס , פרסום לכל שיתגלה ביום  זאת היה לא מה מפני
מלכים  מתו ולא הבהמות, בכורי  ואותן הרחים, שאחר  חלשים אותן 

שכתוב: סנחריב , אצל שהיה  כמו מלחמה , גבורי ואנשים "ו יּ צאושרים
וגו'" א וּ ר בּ מחנה   ּו י ה'  ל"ה)מלא י"ט, ב' מלכים ,(מלכים היו שכולם  ולמדנו 

ברוך  הקדוש  של אחד שליח  גבורת  נראה שם  ונציבים, שרים מלכים בני 
יותר . הוא ברוך הקדוש  של  גבורתו להיות היה יפה הרי מזה, יותר הוא


נתעוררה כה שנקראת המלכות מדת

בּ כוֹ ר""וה' כל כל הכּ ה  "הכּ ה ומשפטיו , הוא "וה'" דינו, ובית  הוא "וה '" , ַ
אלא  הכה, מהו וגו ', "וּ מת" אלא הכאה אמר  לא משה בּ כוֹ ר",
לא  "והנּ ה  שכתוב : משה, שהגזים כמו כ"ה  שנקראת המדה שנתעוררה 

כּ "ה ". עד ׁש מעּת 


התחתונה עד  העליונה מהמדרגה בטלה, החיצונים  ממשלת כח 
מצרים,בּ כוֹ ר""ל  בארץ  ממשלתן בטלו ותחתונות עליונות מדרגות אף , ָ

חכמתם, בכח בארץ המושלים אותן על כל ה יּ ׁש ב  ּפ רעה "מבּ כ וֹ ר 
בּ המה" בּ כוֹ ר וכל הרחים אחר  א ׁש ר  ה פחה  בּ כוֹ ר  עד  הן כּ סא וֹ  אלה כל , 

הזה. בפסוק  ונרמזו ממשלתן, שבטלו ותחתונות עליונות מדרגות
כּ סא וֹ "הדברסתם על ה יּ ׁש ב ּפ רעה  שבממשלת "מבּ כוֹ ר התחתון כתר  זה  , 

העליונה  ה פחה",[מט]מלכות בּ כ וֹ ר  שהוא "עד  השמאל, כתר  זה , 
מחנות  ארבע  שהן  רחים , ארבע  לאחר היא שממשלתו ממנו, כך [נ ]למטה ,

שכתוב: הרחים"נשמע הרחים."אחר  מן  ולא  , 
הזוהר  זיו 

תיבתמט. מן קיצור היא קוזמיטא (תיבת

גדולה ממשלה היא שמשמעותו קוזמקרטורא

קוזמקרטור) ערך בערוך  ועיין  ד 'נ.:מאד, הן
והן הטומאה כחות מן  ממונים מחנות 
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בּ המה""וכל מנקבות,בּ כוֹ ר נקבות שבתחתונים , תחתונים מושלים , ְֹ
ומקבלים  וקטנות, גדולות ובבהמות וחמורים באתונות הנמצאות

ונשים. גברים כשפים  מהן 

הבּ וֹ ר","עד בּ בית  א ׁש ר  ה בי שנקראת בּ כוֹ ר הקליפה  מן  היוצאים אותן ַ
ולא  לעולם , בהם שיעבדו לאסורים כשפים עושים שבהם שפחה ,
המצרים, מסרבים היו האלו מדרגות על הבטחון ובכח לחירות , יצאו 

לעולם. מעבדותם יצאו  שלא  לישראל קשר עשו  שבהן

לא ובזה הזה וזכרון  הוא, ברוך הקדוש  של והממשלה הגבורה  נתגלה
של  גבורתו כח בזה היה  לא שאם דורות , לדורי מישראל יכלה
יכלו  לא עולם וחכמי עולם מכשפי וכל עמים מלכי כל הוא, ברוך הקדוש 
שלהם, הקשרים התיר הוא ברוך והקדוש  העבדות, מן  ישראל את להוציא

כתוב: זה על להוציאם, בשביל הכתרים אותן כל  ירא ושיבר לא "מי
" ֹכּ מו מאין מלכוּ תם וּ בכל  הגּ וֹ ים  חכמי בכל  כּ י יאתה  ל כּ י ה גּ וֹ ים  מל

ז) י, .(ירמיהו



ע"א לח דף בא  פרשת ב ' חלק  זוהר

ידי התפרסם על וביום הנס  נעשתה שבלילה המלכות

שכתוב:ומה למדנו , ביום, הנס היה לא  מה מפני א ּת םששאלתם "היּ וֹ ם
האביב" בּ חדׁש  וכתוב:יצאים לילה", מּמ צרים  אלהי ה' ה וֹ ציא", 

התיר שהלילה  בלילה , אלא היתה לא  ישראל גאולת שעיקר נתבאר  אלא
שכתוב: זהו רמה, ביד  הוציאם והיום נקמות , ועשה בני הקשרים  "יצא וּ 

מצרים" כּ ל לעיני רמה  בּ יד וכתוב :ישׂ ראל א ׁש ר, את מקבּ רים  "וּ מצרים  
בּ כוֹ ר" כּ ל בּ הם ה ' הנס .ה כּ ה פרסום הוא זה , 

מת"כתוב :ועוד ׁש ם  אין  א ׁש ר  בּ ית אין  בזמן "כּ י בכולם, הדין שנעשה , 
ובשדה, במדבר מפוזרים היו  ולא בבתיהם, כולם נאספים  שהיו

ההיא. בשעה  בכל דינים הלילה ועשה
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פרשת ד' חלק  ע"אזוהר קמט  דף בהעלתך 

המלאכים  משירת חשובה ישראל עם שירת

הוא אמר  ברוך הקדוש  שרצה  ההוא  בלילה וראה , בוא אבא, רבי
המשוררים  באו הלילה, שנחשך בשעה הבכורים , אותן כל להרוג 
מזמרים  אחרת שירה שהרי  לזה, העת עתה אין  להם, אמר לפניו, לזמר 

בארץ . בני

אז בשעה עשה  הוא ברוך והקדוש  צפון, רוח נתעורר  הלילה, שנחלק 
אותם  עשה ואז רם, בקול שירה  מזמרים היו וישראל נקמות,
קולם  שומעים היו הרקיע מחנות וכל  מעלה ומלאכי מהכל, חורין בני 

ישראל. של


ע"א מה  דף בשלח פרשת ב ' חלק זוהר

ויועציו שריו את והרג  קם פרעה

וגו'""וקם עבדיו  וכל ה וּ א לילה וראה,ּפ רעה  בוא שמעון, רבי אמר  , ַָָ
מיתות  שלש  במצרים, הוא ברוך הקדוש  שעשה  העליונה נקמה
שהרג ואחד שמצאו, מי לכל שהרגו במצרים, הבכורים שעשו אחד היו,
בבניו  בביתו  המות  פרעה כשראה ואחד הלילה, בחצי  הוא ברוך הקדוש 
שיעצוהו  מי וכל והנציבים  השרים  את והרג  עצמו והזדיין עמד ובעבדיו ,

ממש . בלילה קם שהוא עליו מעידה שהתורה עד ישראל, בעם לסרב

כן וכמו  נקמות, ועשה הבכורים הרג הלילה  בחצי הוא ברוך שהקדוש 
ושלישיו  נציביו  בשריו נקמות ועשה והרג מצרים בארץ  פרעה  קם

שכתוב : זה הנסיכים, אותן לילה"ובכל ּפ רעה  להרוג"ויּ קם שעמד , 
אחר , לכלב ונושך רץ  הוא באבן אותו כשמכים כלב  של דרכו ולהכרית,

פרעה. עשה כך

ואומר:אחר  מכריז והיה  בשוקים הולך היה הוא מּת וֹ כך צּ אוּ  "קוּ מוּ 
והנציבים עּמ י", השרים הרגתם אתם העיר, בני לכל הרגתם  אתם  

שכתוב: זה ביתי, בני לילה"וכל וּ לאהרן  למׁש ה שבידכם "ו יּ קרא  כיון , 
הכל, אתי"היה גּ ם  ליוה "וּ ברכּת ם  בעצמו הוא כך ואחר תהרגני, שלא , 

שכתוב: כמו  הארץ , מן  והוציאם  העם"אותם את ּפ רעה בּ ׁש לּ ח ."ויהי 



לפסח ז תורה י "דוהר  בכורות|פרק  עא |מכת

מעבירים  הגאולה הטומאהבעת רוח 

נרשם כאשר שהיה  ההוא פסח  דם ראה למצרים , הוא ברוך הקדוש  בא
הפתח, על  נרשמים היו איך מילה ברית דם וגם הפתח, על

בּ ּס ף"שכתוב : א ׁש ר  בּ דּ ם  וּ טבלּת ם  אז וֹ ב אג דּ ת הרי"וּ לקחּת ם  האזוב  כח , 
ידי על נתבטל רעה רוח צד וכל רעים, רוחות מעביר שהוא ביארנו
יביא  לבוא , ולעתיד ישראל של העליונה גאולה בזמן  שלו, התעוררות 
כתוב : זו בגאולה ועתה אותו, וישחוט  הרע ליצר הוא ברוך הקדוש 

וגו'", ישׂ ראל  עדת קהל  כּ ל אתוֹ  ולהיות "ו ׁש חטוּ  לבוא  העתיד לזכרון  
העליונה. גאולה בזמן

משם  הסתלק דם בראותו המשחית

וגו'","והעם הּמ ז וּ זת  ׁש ּת י ואל הּמ ׁש קוֹ ף יו"ד אל אות של ,[נא]ברשום  ְְִֶַ
מלפני הערלה ומתבטלת הקדוש , ברית  רושם בזה  להראות
עבר כאשר דם, על דם  ובא הפסח, דם על רשום שהיה הברית דם

שכתוב: כמו הבית, מן וקפץ  הדם רואה היה  ההוא יּת ןמשחית  "ולא 
וגו'". ה ּמ ׁש חית

הבכורות  והורג הולך היה בעצמו ה'

כתוב:ואם למה הורג  היה  בלבדו הוא ברוך הּמ ׁש חית"הקדוש  יּת ן  ,"ולא 
ודאי אלא הוא, ברוך הקדוש  ולא הולך היה שהמשחית שנשמע
לישראל, עילה  למצוא  הולך היה והמשחית הורג , היה הוא  ברוך שהקדוש 

צדדים  בשני הערלה  של הבטול אותה שראה היה[נב]וכיון ונפרד , בורח
נתן  ההוא, צד של הבכורים אותן כל הוא ברוך הקדוש  שהרג  ומפני  מהם,
כלל, עילה הטומאה צד עליהם ימצא שלא כדי לפדיון, ישראל בכורי

לבנים. כאב  לישראל הוא ברוך הקדוש  שומר ענין ובכל


הזוהר  זיו 

הקדושה: מן הרבה ונמוכים רחוקים
היהנא. הדם שרושם דעה מובא לעיל

הקרבן שדם  לומר ויש ה"א, אות בצורת

המילה ודם ה"א  אות  בצורת  נרשם פסח
יו "ד: אות  בצורת עלנב.נרשם פירוש,

ומילה: פסח של דמים מיני  השני ידי



 לפסח ז|עב תורה והר 



זֹוַהר  ֶפר  ִמּסֵ ֲאָמִרים  ַהּמַ ל  ּכָ ְטנּו  ִלּקַ ּבֹו 
ּכֹוָתרֹות,  ִעם  ַהקֹוֶדש,  ְלָלׁשֹון  ַהְמתּוְרָגם  ּתֹוָרה 

ַבע  ְלׁשֶ ְוִחיַלְקנּום  ְוֶקַטע,  ֶקַטע  ְלָכל  ָהִעְנָין  ְמִצית  ּתַ
אֹוַפּנֹו.  ַעל  ּבּור  ּדִ ָבר  ּדָ ָהִעְנָיִנים,  ְלִפי  ָרִקים,  ּפְ ֵרה   ֶעׂשְ

אֹוָרְייָתא" ּבְ ָעְלָמא  ל  ּכָ ְדָנִהיר  ְמעֹון  ׁשִ י   "ַרּבִ
)זֹוַהר ח"א קנ"ו(.

לפסח ז תורה עג|והר 

פרק טו - ליל שימורים 



לפסח ז|עד תורה והר 



לפסח ז תורה ט "ווהר  שימורים |פרק עה|ליל

ט "ו פרק

שימורים  ליל
ע"ב לח דף בא  פרשת ב' חלק זוהר

היחוד לאחר לילה היחוד לפני  ליל 

הוּ אׁש ּמ רים"ליל  מצרים מארץ  לה וֹ ציאם לה' לה 'ה וּ א  ה זּ ה  ה לּ ילה  ֵ
וגו ' כיון ׁש ּמ רים " קשה, הפסוק  שזה וראה  בוא  שמעון , רבי אמר . 

מהו"ליל"שאמר לומר ,"ׁש ּמ רים",, צריך היה שמור  כי שמור , ולא 
ה זּ ה"וכתוב: הלּ ילה אמר "ה וּ א  בתחלה כך"ליל", ."לּ ילה"ואחר  

כתוב:אלא למדנו, בתוּ לה"כך נער  יהיה  כג)"כּ י כב, מה "נער",(דברים כתוב, 
זכר משקבלה נער , נקראת  זכר  קבלה שלא  זמן  שכל לפי  הטעם,
ואף זכר, בחינת של העולם עם  התיחדה  קודם ליל כאן אף נערה, נקראת 

בו: שכתוב פי מוכן [נג]"ׁש ּמ רים",על  היה זכר  שבחינת בשביל היינו 
כתוב: זכר בחינת עמה שמתחבר ובשעה עמה, הזּ הלהתחבר ה לּ ילה  "ה וּ א

ׁש ּמ רים" כתוב:לה ' ולפיכך ונקבה , זכר שמורים ה זּ ה", ."הלּ ילה 
להזכרובמקום אלא השבח אין ונקבה, זכר שבחו [נד]שנמצאים וכן ,

ככתוב : נקבה, לבחינת ולא זכר לבחינת בתשבחתם "זהישראל
ואנוה וּ " ב)אלי טו, אלא (שמות נמצאים ונקבה  שזכר במקום השבח  שאין  , 

שכתוב : ישראל, מיחלים זה ועל ונ שׂ מחהלהזכר , נגילה  ל וֹ  קוּ ינ וּ  ה' "זה
ט')בּ יׁש וּ עת וֹ " כ"ה, שכתוב:(ישעיהו להם, לעשות עתיד שכן לפי  , צאת "כּ ימי 

נפלאוֹ ת" ארא נּ וּ  מצרים ט"ו)מארץ ז', .(מיכה 
לילה,וסוד עם ליל נתחבר  מצרים ביציאת כאן כמו  הוא, כך הזה נפלאות 

שכתוב : להם, לעשות הוא ברוך הקדוש עתיד ּמ לּ ילהכך מה "ׁש מר
ּמ לּ יל " מה  י"א)ׁש מר כ"א, .(ישעיהו 

וליל מה שמירה אףשם ולילה, שמירה שם מה וליל, שמירה כאן אף  ,
של  העולם עם התחברותה בשביל נקראת  ולילה ולילה, שמירה כאן

שכתוב: זה זכר , לילה "בחינת וגם בקר שכתוב :"בקר",(שם)"אתה  כמו , 

ו' יו�

של

פ�ח

הזוהר  זיו 
רבים:נג. לשון כתוב נד .שהוא הזה:ולפיכך



שימורים |עו ט "ו|ליל לפסח זפרק תורה והר 

בּ בּ קר" אברהם  כז)"ו יּ ׁש כּ ם  יט, ממש(בראשית מדתו שהיא וכתוב :[נה], בּ קר, "ה ' 
קוֹ לי" ממש ּת ׁש מע  בקר ד'), ה', .(תהלים 



הזוהר  זיו 
החסדנה. מדת  היא אברהם של בקר:מדתו  שנקראת



זֹוַהר  ֶפר  ִמּסֵ ֲאָמִרים  ַהּמַ ל  ּכָ ְטנּו  ִלּקַ ּבֹו 
ּכֹוָתרֹות,  ִעם  ַהקֹוֶדש,  ְלָלׁשֹון  ַהְמתּוְרָגם  ּתֹוָרה 

ַבע  ְלׁשֶ ְוִחיַלְקנּום  ְוֶקַטע,  ֶקַטע  ְלָכל  ָהִעְנָין  ְמִצית  ּתַ
אֹוַפּנֹו.  ַעל  ּבּור  ּדִ ָבר  ּדָ ָהִעְנָיִנים,  ְלִפי  ָרִקים,  ּפְ ֵרה   ֶעׂשְ

אֹוָרְייָתא" ּבְ ָעְלָמא  ל  ּכָ ְדָנִהיר  ְמעֹון  ׁשִ י   "ַרּבִ
)זֹוַהר ח"א קנ"ו(.

לפסח ז תורה עז |והר 

פרק טז - קרבן פסח



 לפסח ז|עח תורה והר 



לפסח ז תורה ט"זוהר  פסח|פרק  עט|קרבן

ט "ז פרק 
פסח קרבן

ע"א מא דף בא  פרשת ב ' חלק מהימנא רעיא 

הפסח שחיטת מצות
וגו'","ו אמר  ה ּפ סח ח ּק ת זאת ואהרן  מׁש ה  אל הפסחה' לשחוט זו מצוה ֶַֹ

הוא  וזה מצרים, של ההוא פסח  לזכרון בניסן, בי"ד הערבים בין
ככתוב: הכל, על הערבּ ים"חיוב  בּ ין  ישׂ ראל עדת קהל  כּ ל אתוֹ  ."ו ׁש חטוּ  

מאירה שאז  לט"ו עד  להאיר השכינה מתחלת שאז  לחודש בי'
בשלמות 

נ פסח  להיות צריך שכתוב :זה ולהלאה, העשירי מיום לחדׁש שמר  "בּ עשׂ ר
וגו'", להם ויקחוּ  להאירה זּ ה הלבנה מתחלת שאז לפי הטעם, מאי 

והפסח בו , עשר  בחמשה שמשתלמת  עד והלאה , העשירי מיום בתוקפה
העולם. על תולה שהדין בשעה בי"ד נשחט יהיה

בו יאכל לא ערל  כל
הקדושסוד ברית מלפני הזוהם  לבטל כדי  ההוא [נו]זה ריח  מן  וליהנות ,

כתוב : ולכך השובע, על אלא בא אינו כן ועל אש , צלי מן  הנודף 
בּ וֹ " יאכל לא ערל קודש "וכל ברית בו  שיש מי בּ וֹ ", בו "יאכל שאין מי , 

קודש  בּ וֹ "ברית יאכל  בשביל "לא  ברית בני  מן בא הקרבן  זה שהרי , 
לפיכך  הקדוש , ברית מלפני הערלה להעביר  הטומאה כח תוקף לשבר 

ערלה. בבני ולא  להעשות נצרך ברית בבני זה קרבן
העצם  שבירת איסור 

בזה:מה  בוֹ "כתוב  ת ׁש בּ רוּ  לא  אותן "ועצם  ובכל בזיון , בו להראות כדי  , 
וגררו  כלבים  ובאו בשוק, מושלכים היו העצמות שהרי מצרים, אלהי
תקון  העצמות שהרי מהכל, להם קשה היה וזה למקום, ממקום אותם 

אחר לגוון ודומים הם בזיון,[נז ]הגוף דרך בשוק אותם השליכו  וישראל ,
הזוהר  זיו 

הערלהנו. קליפת היינו הזוהם זה
מן הקדושה שפע לינק  תמיד  השואפת
כי הקדוש ברית  שנקרא  היסוד ספירת
העליונים מעולמות השפע מעביר הוא

המלכות: ודמותנז.לעולם גוון  היינו
טלה המזל  שהוא  שלהם  זרה  העבודה 
סודות הוא כאן הענין כל שבשמים:
בספר למבין אם  כי יובנו  שלא עמוקים



 פסח|פ ט"ז|קרבן לפסח זפרק  תורה והר 

כתוב : כן בוֹ "ועל תׁש בּ ר וּ  לא היו "ועצם  הכלבים  אבל תשברו , לא אתם  , 
אותם. ומשברים באים

שגררו ועוד, העצמות אותן רואים וכשהיו  כך, אחר באו שהמצרים
תוך  אותם  מטמינים המצרים היו ונפצום, למקום ממקום הכלבים
שבא  ביותר  זרה עבודה בטול היה וזה ימצאום, לא שהכלבים  כדי העפר,
כחות  כל ונכנעו הוא, ברוך הקדוש  של כבודו בזה ונתרומם מצדם,
כן  ועל שלהם , מצד נמצא הבטול כאשר יותר נכנעים  אז שהרי אחרים,

שכתוב: אותן, שברו לא בוֹ "ישראל ת ׁש בּ רוּ  לא ."ועצם 


ע"א קנב דף זוהר

למעלה תיקון נעשה למטה  עשיה ידי על 
במועדוויעשו  הפסח את ישראל  ויעשו בני מהו  הרי[נח]. יוסי רבי אמר  ,

תיקון  עשה כאילו  כראוי, למטה טוב מעשה שמראה  מי כל אמרו
עשה  כאילו  כביכול ההוא, ענין  למעלה נתעורר  בשבילו שהרי למעלה , זה

זה. תיקון  שם


לחודש  בעשור דוקא  השה  לקיחת סיבת
ר"לאמר ישׂ ראל עדת כּ ל וגו'",,אל להם  ויקחוּ  ה זּ ה לחד ׁש  למה בּ עשׂ ר ְַ

להלבנה  היובל שמאיר  בזמן  אבא, רבי  אמר  שכתוב[נט]בעשור, ,
הוּ אביובל: ה כּ ּפ רים  יוֹ ם ה זּ ה ה ביעי  לחדׁש  בּ עשׂ וֹ ר  כז)"א כג, .(ויקרא 


למעלה הס "א  כח  את  ה' שיבר למטה ישראל  פעולת ידי  על 

אבת"ויקח לבית שׂ ה  איׁש  למשוך להם נצרך הזה שבזמן  לפי למה, , ְְִ
בו  שנאחזים התחתון  כתר נשבר  הזה שבדבר למדנו שהרי השה,

הזוהר  זיו 
להבין יש  זה אבל התפלין, בסוד חיים עץ
פרשיות ד ' עם יד  של  שתפלה בקיצור
תפארת ובינה חכמה על מרמז שלה
בבחינת שהוא  המלכות עולם של ומלכות
ד ' עם ראש של ותפלין דנוקבא, עלמא
ובינה חכמה על מרמז בתים בד' פרשיות 
היותר עולמות של ומלכות תפארת

דדכורא, עלמין בבחינת שהן גבוהים
ש  ויחוד זיוג גורם המניחן מיניוהאדם ני

על הטוב  שמן תורק  זה ידי ועל  עולמות,
רב  שפע להשפיע המנורה קני שבעה

ישראל: לעמו שהיצ"לנח.טוב
הבינהנט .וישחטהו: עולם פירוש,

המלכות: מדת  של בהעולם



לפסח ז תורה ט"זוהר  פסח|פרק  פא |קרבן

ואמר: משה פירש  כן ועל התחתונים, כתרים  שאר לכםכל וּ קחוּ  "מׁש כוּ 
שכתוב :צאן" כמו ו ׁש פחה",, ועבד אתם [ס]"צאן  הוא, ברוך הקדוש  אמר  

באש , תעשו  שאתם וכמו  למעלה , תוקפם אשבר ואני למטה, עשיה תעשו
א ׁש "שכתוב: צלי אם דינור ."כּ י בנהר באש  אותו אעביר  אני גם כן , 


שחיטתם  נגד  שחיטה כן ואחרי שנה מאות ד' נגד ימים ד '

לפיומפני אבא, רבי אמר  עשר, בארבעה ונשחט  בעשירי נמשך  מה
שארבע פי על ואף  שנה, מאות  ארבע  ישראל נתקשרו שבמצרים
כך  היה שעתיד הואיל מקום מכל בהם, השתעבדו  לא  שנה מאות
לפיכך  שנה , ת' כל בהם השתעבדו  כאילו  עליו מעלה בהם , להתקשר

כך ואחר ישראל, של ברשותם קשור ימים ארבעה השה "ו ׁש חטוּ מעכבים
ישׂ ראל ". עדת קהל כּ ל את וֹ 


ושחיטתו וקשירתו הקליפה על  המרמז הצאן לקיחת

ל בּ ית"ויקח שׂ ה  אבת לבית שׂ ה  אי ׁש  קשרים להם שלשה שיש  למדנו  ,[סא], ְְִ
נקשרים  הכחות שאר  שכל השפחה, בכור השבי בכור  בהמה בכור 
הכל, נקשר צאן שנקרא הכח  ובזה  שלמעלה, גונים שלשה באלה  בהם

מקשרו. להפרד יוכל ולא בצאן, צאן נקשר  יהיה אז  בצאן , נכלל [סב]והכל

כתוב :ועל כן ועל נקשרים, יהיו כולם זה למׁש מרת"ידי לכם  ,"והיה 
אותו  שתשחטו עד  ברשותכם, בידכם מסור ויהיה בחבל, אותו קשרו

הזוהר  זיו 
ספירתס. על הרומז בקדושה צאן יש

ישראל נקראים זה שם  ועל התפארת,
צאן צאני "ואּתן ככתוב, צאן, ִֹ ֵֹ ַ ְ בשם

לא)מרעיתי" לד, יש (יחזקאל  זה ולעומת ,  ַ ְ ִ ִ
הכולל צאן  שנקרא  גדול אחד  כח  בקליפה
יעקב  שלח  שעליו הטומאה כחות הרבה 
הטומאה כחות תחתיו שהכניע לעשו
וׁשפחה": ועבד "צאן ָ ְ ִ ְ ֶ ֶ ְ ֹשנקראים

הטומאהסא. כחות ג' אלו פירוש,

כחות, הרבה נמשכים שמהן  הגדולים
בכורים: וגם כתרים נקראים ולכן

השהסב. המשכת  של  זו בעבודה פירוש,
הכח  ונעקד נקשר יהיה ימים ד ' ועקידתו
כח  ידי  על  צאן שנקרא דטומאה הגדול 
עצמו  להתיר יוכל  ולא דקדושה הצאן
על וממילא לישראל, רע לעשות מקשרו 
יהיו  דטומאה הכחות שאר גם  זה ידי

ומקושרים: נעקדים



 פסח|פב ט"ז|קרבן לפסח זפרק  תורה והר 

כתוב : לבוא ולעתיד דין, בו מאדוֹ ם"ותעשו בּ א זה  א')"מי ס"ג, ,(ישעיהו 
בּ בצרה"וכתוב: לה ' זבח ו')"כּ י ל"ד, וכתוב:(ישעיהו כּ ל , על  למל ה ' "והיה 

אחד " וּ ׁש מוֹ  אחד ה ' יהיה ההוּ א בּ יּ וֹ ם ט)הארץ יד, .(זכריה 


ע"א רנא דף פנחס פרשת ד' חלק זוהר 

מצרים  של אלוהיהם את לבזות  פסח הקרבן עניני כל

 כה ּפ סח","מ וׁש חטוּ  למׁש ּפ חתיכם  צאן  לכם  כבשוּ קחוּ  חייא, רבי אמר  ְִ
היה  שלהם ואלוה  המצרים  של שיראתם אלא למה, פסח לקרבן
המצרים, של יראתם  קחו לחודש  מבעשור הוא, ברוך הקדוש  אמר כבש,
ושלשה, ושנים  אחד יום שלכם במאסר  ונתפס  אסור ויהיה לו ותפשו

עליו. ותתאספו לדין, תוציאוהו  הרביעי וביום

יכולים ובשעה ואין ישראל, במאסר  שנאסר יראתם  קול שמעו  שהמצרים
כא  עליהם קשה והיה בוכים, היו נעקדו להצילו, בעצמם  הם ילו

ארבעה  יום אחר  יום  ברשותכם נתפס  יהי  הוא, ברוך הקדוש  אמר  ליהרג,
ויראו  להשחט , אותו תוציאו הרביעי וביום נתפס, אותו שיראו כדי ימים,
שהביא  המכות  מכל להם  קשה וזה דין, בו עושים אתם איך המצרים

ביראתם. שיעשו  הדינים אותן הוא , ברוך הקדוש  עליהם

שכתוב :אחר  באש , דינו  בּ אׁש "כך ּת שׂ רפוּ ן  אלהיהם כה)"ּפ סילי ז, ,(דברים 
הוא, ברוך הקדוש  נא",אמר  מּמ נּ וּ  ּת אכל וּ  שברצון "אל יאמרו שלא 

ולא  צלי, אותו הכינו אלא כך, אותו אוכלים לאלהינו  ובהשתוקקות
שיראו  שלו תקון אלא  אותו, יראו ולא מכוסה  יהי מבושל שאם  מבושל,

נודף . שריחו לפי באש , מושרף  כך אותו

אחרת ועוד בהמה  או  שחיה יאמרו שלא  כרעיו, על כפוף יהיה שראשו 
אותו  יאכלו שלא ועוד שלהם, אלהי שהוא לו שיכירו אלא היא,

ובזיון. קלון  דרך השובע על אלא רעב , של בחשקות

בוֹ "ועוד תׁש בּ ר וּ  לא ולא "ועצם  בשוק , מושלכים עצמותיו שיראו אלא  , 
כתוב : כן ועל להצילו, ׁש פטים"יוכלו  ה ' עשׂ ה לג,"וּ באלהיהם  (במדבר 

דינים.ד) הרבה ,





לפסח ז תורה ט"זוהר  פסח|פרק  פג|קרבן

מקומות  בג' הדם  שימת ענין

ואדום אמר  לבן האמונה רושם למדנו הרי דם, למה כן אם יהודה, רבי
הגוונים  ב' בין  הכולל אחד של [סג]וגוון אחד היו, דמים ב ' לו , אמר ,

יהודה, רבי  אמר  דין, פסח של רחמים, מילה של פסח , של ואחד מילה 
לרחמים, ההוא דם הוא  ברוך הקדוש  שהפך שלמדנו, כמו  אלא כן, לא

שכתוב: זה  הגוונים , בתוך לבן מראה היה וארא כאילו עלי "ואעבר
ל ואמר בּ דמי וגו'"מתבּ וֹ ססת חיי ו')בּ דמי ט"ז, שהיה ,(יחזקאל פי על ואף 

שכתוב : לרחמים, נהפך חיי"אדום בג '"בּ דמי הפתח נרשם ולפיכך  , 
ביניהם. ואחד מכאן ואחד מכאן אחד מקומות

שנתעוררו רבי כתרים שני כנגד דמים, מיני שני שנראו למד, חזקיה 
ההוא  בזמן בשני[סד]למעלה שנכלל אחד כתר  כנגד אמר, יוסי רבי ,

ודין. ברחמים  הנעלמים צדדים



הזוהר  זיו 
עלסג. מתנהג העולם שזה להורות

ועל רחמים דין חסד היינו חד"ר פי
לנו נצרך וכן גוונים, הג' מורים זה
הישראלית, אומה כלל  של  הדגל  לעשות 
וקו מתחת, אדום קו ממעל, לבן קו
סימן זה כי  באמצע, עשב כמראה ירוק 
לעשות כן  גם ויכולים שלנו , האמונה

שבאמצע ירוק  הקו  על  דוד  מגן צורת
מילהסד .הדגל: של  היינו  דמים מיני ב'

פעולת למעלה  עוררו  פסח קרבן  ושל
שהם דין ושל  רחמים  של כתרים השני
נתעורר יוסי  רבי ולדעת ומלכות, תפארת
נכלל שאז  אלא מלכות  היינו  אחד כתר

ודין: רחמים בה



לפסח ז|פד תורה והר 



זֹוַהר  ֶפר  ִמּסֵ ֲאָמִרים  ַהּמַ ל  ּכָ ְטנּו  ִלּקַ ּבֹו 
ּכֹוָתרֹות,  ִעם  ַהקֹוֶדש,  ְלָלׁשֹון  ַהְמתּוְרָגם  ּתֹוָרה 

ַבע  ְלׁשֶ ְוִחיַלְקנּום  ְוֶקַטע,  ֶקַטע  ְלָכל  ָהִעְנָין  ְמִצית  ּתַ
אֹוַפּנֹו.  ַעל  ּבּור  ּדִ ָבר  ּדָ ָהִעְנָיִנים,  ְלִפי  ָרִקים,  ּפְ ֵרה   ֶעׂשְ

אֹוָרְייָתא" ּבְ ָעְלָמא  ל  ּכָ ְדָנִהיר  ְמעֹון  ׁשִ י   "ַרּבִ
)זֹוַהר ח"א קנ"ו(.

לפסח ז תורה פה|והר 

פרק יז - שירת הים



לפסח ז|פו תורה והר 



לפסח ז תורה י"זוהר  הים |פרק פז |שירת 

י"ז פרק 

הים  שירת 
ע"א נד  דף בשלח פרשת ב ' חלק  זוהר

ז"א ספירות דרך  מהבינה כח מקבלת המלכות

לה'"יׁש יר"אז הזּ את הירה  את  ישׂ ראל וּ בני ואמר ,מׁש ה  פתח  אבא רבי , ָ
וכולן  הוא, ברוך להקדוש ישראל ששבחו  התשבחות בכל עיינתי 

באז, ישׂ ראל"פתחו יׁש יר יה וֹ ׁש ע","אז  ידבּ ר יב)"אז י, אמר,(יהושע "אז 
יב)ׁש למה" ח, א' הגבורות (מלכים וכל הנסים כל למדנו, כך אלא הטעם, מה , 

בעטרותיו, הקדוש  הקדמון של האור כשהאיר  לישראל, להם שנעשו
צד, לכל ומאיר בחשך מבריק  האור זה בז', וא' בא ' באז  ונרשמים נחקקים

זו  ז', מהו לז ', ומגעת הא' הארת מתחברת דם"וכאשר  מלאה  לה ' "חרב 
ו) לד, הז'(ישעיהו עם הא' שנתחבר  לבעבור וגבורות , נסים נעשה אז וזו [סה], ,

וזהו הצדדים, כל של השירה היא שירה , יׁש יר"היא  ."אז  


המתים  תחיית  בעת תושלם השירה

ההוא,"י יר", לזמן  ומשלים תולה הזה דבר אלא לומר , צריך שר אז ִָ
זו. שירה לשבח  ישראל שעתידים לבוא, לעתיד גם ומשלים

לבוא לעתיד השירה  את פעם עוד ישירו וישראל  משה

ישׂ ראל""מ ה פיוּ בני על אף  הראשונים שהצדיקים למדנו , מכאן , ֶֹ
צרור של בהקשר ונתקשרו שלמעלה, עליונות  במדרגות  שנתעלו
יעשה  אשר וגבורות אותות ולראות בגוף, להחיות כולם עתידים החיים ,

שכתוב: זהו הזאת, שירה ולומר לישראל , הוא ברוך  יׁש ירהקדוש  "אז 
ישׂ ראל" וּ בני .מׁש ה 

ז' יו�

של

פ�ח

הזוהר  זיו 
הראשונהסה. ספירה  על רמז א' אות

ז ' ואות דכלא, מקורא שהוא כתר ספירת
השביעית ספירה מלכות ספירת על  רמז 

וכאשר התחתונות, ספירות שבע מן
נסים נעשה אז כזה גדול אור מופיע

וגבורות:



 הים |פח י"ז|שירת  לפסח זפרק תורה והר 

שכתוב :אמר  לפי הטעם, מה שמעון, מצריםרבי מארץ צאת "כּ ימי
נפלא וֹ ת" טו)ארא נּ וּ  ז, אראנו "ארא נּ וּ ",(מיכה אלא לומר, צריך אראך , 

וזהו שנית, לו יראה בתחלה שראה למי שכתוב :"ארא נּ וּ "ממש , כמו  , 
אלהים", בּ יׁש ע כג)"אראנּ וּ  נ, בּ יׁש וּ עתי",(תהלים טז)"ואראהוּ  צא, ובכן,(תהלים 

ישׂ ראל ". וּ בני מׁש ה יׁש יר "אז


בכוונה הים שירת את לומר
לה'",את ה זּ א "ת הוא ה ירה ברוך  להקדוש  השכינה של ,[סו]השירה  ֶ

זוכה  הוא בה, ומכוון יום בכל הזאת  שירה שאומר  אדם כל למדנו ,
ויש הבא , עולם  בה ויש העבר, עולם בה יש  שהרי לבוא, לעתיד לאמרה

המשיח, מלך ימי בה ויש  האמונה, קשרי  אותן "את"בה כל לרבות , 
והתחתונים. העליונים שאומרים אחרות תשבחות


לשבחו המלכות על  שהיתה השירה לז "א  שרו וישראל  משה

השכינה ה זּ את""הירה שמשבחת  השירה אלא לומר, צריך זה שיר  , ִַָ
אמר למעלה מלמטה ומשה נתבאר .[סז ]להמלך, וזה ,

השפע"לה'", מיני כל אמר, יוסי  רבי פניו , את  המלך לה שהאיר בשביל ַ
משבחת  זה ובשביל אליה, הקדוש  המלך המשיך משפיעים, שהיו

השכינה. לו
כתוב:אמר  למה כן, אם יהודה, ישׂ ראל"רבי וּ בני השכינה "מׁש ה והרי , 

היו  שהם וישראל, משה של חלקם אשרי אלא לשבח, צריכה היתה
ההוא  הכח  שכל לבעבור  כראוי, השכינה בשביל למלך לשבח  יודעים

המלך. מאת נחלה שלה והגבורה


ז"א השני בינה הראשון ה'
אמר ,רבי לה'"ייסא הזּ את  שכל "ה ירה העדן, מן היוצא  הנהר הוא זה , 

הנרות  להאיר ממנו יוצא והגדולה  שכתוב[סח]השפע  שמה ונשמע  ,
הזוהר  זיו 

זא"ת:סו. נקראת השכינה מןסז.כי 
כתר: ספירת עד מלכות ספירת

עולםסח. היינו הראשון לה ' שזה מפרש

היוצא נהר  שנקרא החירות מקור הבינה 
ואשירה החכמה, ספירת מן פירוש מעדן,
שנקראת התפארת  ספירת היינו  השני  לה'



לפסח ז תורה י"זוהר  הים |פרק פט|שירת 

כך לה'",אחר כתוב"אׁש ירה  לא ולכך העליון, הקדוש  מלך הוא שזה 
לו  .[סט]אשירה


שירה האומר שכר 

 אמר מילאמר""ו שכל לעולם, מהם תשכח שלא כדי  דורות , לדורי , ְַֹ
וזוכה  הבא , בעולם לה זוכה  הזה, בעולם הזאת לשירה  שזוכה
ברוך  בהקדוש  ישראל כנסת של בשמחתה המשיח, המלך בימי בה לשבח 

שכתוב : בזמן "לאמר"הוא, הקדושה בארץ  לאמר ההוא, בזמן לאמר , 
לאמר ישראל, של בגאולתן  לאמר בגלות, לאמר  בארץ, ישראל ששכנו

הבא. לעולם


ע"ב נד  דף בשלח פרשת ב' חלק זוהר

גאה גאה הלשון כפל 
גּ אה"א ירה גאה  כּ י לה'",וגו'"לה' מהו "אׁש ירה  לומר, צריך  נשיר , ִָָ

השכינה  תושבחות משבחים שהיו לפי אלא "לה'",[ע]אשירה,
הקדוש , המלך גּ אה"זה  גאה להמשיך "כּ י בכתריו, ומתעטר  שעולה  , 

בכל, להעלות וגבורות  וכחות גּ אה"ברכות גאה הזה,"כּ י בעולם  גאה , 
בכתריו  שיתעטר  בשביל גאה ההוא, בזמן גאה  כי הבא, בעולם גאה 

שלמה. בשמחה


המלכות  שהיא  הים  בידי  נמסרו ושרם  המצרים

ביּ ם""ס ס  רמה  שנאחזים ורכב וֹ  שלמעלה והממשלה שלמטה הממשלה  , 
בהם  לעשות ההיא  הגדולה והממשלה הגדול, בהים נמסרו בזה , זה 
דין  שיעשה עד למטה דין  עושה הוא  ברוך הקדוש  שאין  למדנו נקמות,

שכתוב : זה  למעלה, שלהם ועל בהשרים בּ ּמ רוֹ ם ה ּמ רוֹ ם צבא  על ה' "יפקד 
האדמה" על האדמה  כא)מלכי כד, .(ישעיהו 

הזוהר  זיו 
הקדוש: הואסט .מלך  הראשון  לה' כי

תפארת: הוא השני ולה' כיוןע .בינה 
בעבור נקבה בלשון אשירה שכתוב

ה': אות הוספת 



 הים |צ י"ז|שירת  לפסח זפרק תורה והר 

נקמות  בהם לעשות המלכות לידי  נמסרו כולם 
הקשה,ביּ ם""רמה גבורה נתעוררה הלילה באותו יהודה, רבי  אמר , ָָ

בו : הלּ ילה"שכתוב כּ ל ע זּ ה  קדים  בּ ר וּ ח  היּ ם  את ה ' ויּ וֹ ל", 
וכל  שלמטה, החילות אותן  כל המלך מן  השכינה בקשה ההוא בזמן 
בידה  נמסרו וכולם בידה, כולם נמסרים שיהיו שלמעלה השרים  אותן

שכתוב : זה  נקמות, בהם ביּ ם"לעשות רמה  ורכב וֹ  סתם,"ס וּ ס  בים  , 
ולמטה. למעלה


ע"א נה  דף בשלח פרשת ב' חלק זוהר

ואמא אבא מרצון הגיעה הישועה
ליׁש וּ עה""עי לי ויהי יּה  יוסי,וזמרת רבי  אמר  יּה ", וזמרת היינו "עזּ י , ִָ

בחביבות  הן ולעולם זה, מן  זה נפרדים ואינם  בזה, זה הנכללים אלה 
ולברך  לכל להספיק  ומעינות , הנחלים השפעת נמצא  שמשם אחד, ברצון

שכתוב:[עא]לכל  כמו  המעינות, מימי יכזבו לא לא, אׁש ר מים  "וּ כמוֹ צא
מימיו" יא)יכזּ בוּ  נח, כן(ישעיהו ועל ליׁש וּ עה",, לי המלך "ויהי זה שבשביל 

למטה  ומנחיל משפיע  נסים.[עב]הקדוש  לעשות הימין ונתעוררה ,


צדיק הנקרא היסוד על  מרמז
ואנוה וּ ""זה  בזווג,אלי הברכות יוצאות  שממנו צדיק , היינו ,"ואנוה וּ ", ֶ

המקדש, בית וזהו בו , נמצאת שהחביבות ההוא אבי במקום "אלהי
ההוא וארממנה וּ " מצד באים שהלוים המקום לעומת כך אמר משה  ,[עג], 

הזה. במקרא היא הכל של שלמות כן ועל


ישועות  הפועל  שהוא  ז"א  על מרמז 
אמר,רבי ליׁש וּ עה"יצחק לי הקדוש"ויהי המלך זה  ומניין,[עד], הוא, וכך , 

שכתוב : כן, מצינו אחר  לי ממקרא ויהי ה ' יּה  וזמרת עזּ י "כּ י
הזוהר  זיו 

ובינהעא. חכמה של הזדווגות היינו
דלא רעין תרין שהן ואימא  אבא הנקראים
העולם: קיום לבעבור מתפרשין

ומלכותעב. תפארת הזדווגות לעורר
נשפע זה ידי שעל וברתא ברא  הנקראים

צדיק  יסוד ספירת ידי על למלכות השפע
ואנוהּו": אלי  "זה נאמר כיעג.שעליו  ֶ ֵ ִ ְ ַ ְ ֵ

הבינה עולם והיינו בא, לוי משבט משה
מתערין: דינין ספירתעד .דמינה היינו

התפארת:
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ב)ליׁש וּ עה" יב, שאמר :(ישעיהו מזה נשמע  וכך ליׁש וּ עה", לי ויהי שזה ,[עה]"ה ' 
הקדוש . המלך


ע"ב נה דף בשלח פרשת  ב' חלק זוהר

לה ' ולשבח לראות זכו עוברים אפילו
אמר,רבי ואנוה וּ ייסא אלי ראה "זה  שלא מה הים על ראו  ישראל שכל ," 

רואים, היו אמם  שבמעי הולדות  אותן ואפילו הנביא, יחזקאל
אומרים היו  וכולם הוא, ברוך להקדוש ואנוה וּ "ומשבחים אלי ."זה 


לרומם  שייך העליונים  הפרצופים את אפילו

וארממנה וּ "אלהי שכתוב :אבי כמו  אברהם ", אבי י)"אלהי לב, [עו](בראשית ֱֵֹ
למה כן אם יוסי, רבי  אברהם "וארממנה וּ "אמר  אלהי המדה הרי , 

נצרך כן פי על אף לו  אמר היא, אחד,"וארממנה וּ "למעלה  ענין  והכל , 
שהרי[עז ]בכל "וארממנה וּ " והגדול, הקדוש  שם ליחד שיודע מי להכליל , 

הוא. ברוך להקדוש  עליונה עבודה היא  זאת


ע"א נו  דף בשלח פרשת ב' חלק זוהר

ה ' מלחמת גבורות
ׁש מ וֹ ""ה' ה' מלחמה  יתעוררו איׁש  כאשר וראה, בוא אבא, רבי אמר , 

שלמדת  שוטרים כמה הוא, ברוך הקדוש של והמלחמות הגבורות
לכל  וגבורות חילות ולנטש  מקום, בכל מלחמות לנטש  מתעוררים הגבורה
יורדות  ושטות ההולכות והאניות יתרוממו , וגליו סוער הים אז צד,
בליסטראות, באבני מלחמה מתגירי מתעוררים אז נמצא , וזעף ועולות,

שכתוב : כמו וקשתות, חצים וחרבות רמחים ׁש נוּ נים"בעלי תהלים"חצּ י) 
הזוהר  זיו 

הוי"העה. השם נוסף הפסוק  שבזה כיון
התפארת: ספירת הוא היינו עו.שסתמו

החסד: שאיןעז.ספירת מקשה יוסי  רבי 
מלכות בספירת  אלא "וארממנהּו" ְ ֶ ְ ֲֹ ַ שייך
שתזדווג  ותפלה תורה ידי  על  להרימה
אבל שפע, להשפעת דדכורא  עלמא עם 
ומתרץ  בה, שייך  הרמה מה חסד בספירת

עבודת ידי  שעל הרמה שייך  בה שגם
והקדוש הגדול שם נתיחד ישראל
ראש  למעלה החסד  ספירת ותתרומם 
וזהו  למלכות, ולהשפיעם החסדים  לקבל 
ז ' שבכל פירוש  בכל, וארוממנהו שאמר
בג' להכלילם הרמה שייך הבנין ספירות 
יתמלאו  זה ידי שעל הראשונות ספירות 
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ו) לאותן מה, וי מלחמה, לעורר בצבאותיו מתגבר  הוא ברוך והקדוש  ,
כתוב: בכן מלחמה , עליהם יעורר  הקדוש מלחמה"שהמלך איׁש  ."ה ' 

לאותן ומכאן, מלחמה הרי יוצאים  הזה, ומפסוק  האותיות , מאלה
וצירופי הוא, ברוך להקדוש  שחטאו  השונאים, לאותן הרשעים ,

הדברים. נתבאר והרי האמת , לבעלי נתגלו האותיות


ומלכות  תפארת ידי  על נעשה המלחמה
ׁש מ וֹ ""ה' ה' מלחמה  שכתוב:איׁש  כיון מלחמה",, איׁש  כי"ה ' נודע  לא 

ׁש מ וֹ " שכתוב:"ה ' כמו  אלא  וגו'", סדם על המטיר .[עח]"וה ' 


סוף ים קריעת
ביּ ם""מר בת ירה  וחיל וֹ  ואמר ,ּפ רעה  פתח  יהודה אלהיםרבי  ּמ ים  ּרא ו" ְְַֹ

וגו'", יחילוּ  ּמ ים   ּי"ז)רא ו ע"ז, הים,(תהלים את ישראל שעברו בשעה 
הק לו אמר  אמר מימיך, קרע הים, על הממונה  להמלאך הוא ברוך דוש 

על  הגאולה הן  לו אמר בתוכך, בני שיעברו בשביל לו אמר למה,
אמר מאלה , אלה נשתנו מה  אבל אמתית , היא רוגז עם  הסאה שנתמלאה 

העולם. כשבראתי לים עשיתי זה תנאי על לו 
שכתוב :מה זה המים, ונתכווצו גבורתו העיר  הוא, ברוך הקדוש  עשה

וגו'", אלהים  ּמ ים   ּאותן "רא ו כל הרוג הוא, ברוך הקדוש  לו אמר 
שכתוב : זה עליהם, הים כסה זה  אחר החוצה, השליכם כך ואחר  החילות,

ביּ ם" ירה וחילוֹ  ּפ רעה ."מרכּ בת  


המלכות  ידי  על  נשברו למעלה שלהם הכחות כל 
למעלה,אמר  הוא ברוך הקדוש  עשה  מרכבות כמה וראה צא אלעזר, רבי

מרכבות  כולם באלה , אלה נקשרים  וכולם  חילות, כמה צבאות, כמה
מרכבות  מתעוררות השמאל ומצד מדרגות, על  מדרגות לאלה, אלה

שנתבאר . כמו למעלה ידיעות מדרגות ולכן קדושים, שאינם השרים
הזוהר  זיו 

מעדן: היוצא הנהר מן בשפע כולם
היינועח. מלחמה" איׁש "ה' ָ ָ ְ ִ ִ פירוש,

שנקראת מלכות היינו ׁשמ ֹו" "ה' ְ תפארת,

נדרש  וכך  דינו, בית  כן גם ונקראת  שמו,
סדם" על המטיר "וה' הפסוק על ְֹ ַ ִ ְ ִ ַ גם

כד) יט , דינו:(בראשית ובית הוא דהיינו ,
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ממדרגתם,וכולם לשברם  הגדול, ים שנקראת המלכות דין בית ביד נמסרו
בים  ונאבדים נשברים שלמטה אלה כל למעלה, נשברים הם וכאשר 

שכתוב: זהו  ביּ ם"התחתון, ירה וחילוֹ  ּפ רעה סתם."מרכּ בת  בים , 

סוּ ף""מבחר  בים  טבּ עוּ  ׁש ל ׁש יו,[עט]ׁש לׁש יו  בהכתוב"וּ מבחר  נתבאר  הרי " ְִַ
כּ לּ וֹ " על  על "וׁש לׁש ם  אלה  ואחת , שתים הן המדרגות שכל , 

לשברם [פ ]אלה  בידה נמסרו וכולן נעשו , הם גם כך שלמעלה וכדמיון  ,
ואלה. אלה ממשלתם


שבמצרים  המכות מכל  קשות היו הים שעל המכות

במצרים,בוא הוא ברוך הקדוש  שעשה מכות עשר שכל אמרו  הרי וראה ,
אצבעות  העשר כי בימין, נכלל שהשמאל אחת, יד בכח היו כולן

בהם  נקרא הוא ברוך שהקדוש  מאמרות העשרה כנגד בזו, זו ,[פא]נכללות
ביותר , וגדולה  חזקה הים, של המכה היתה המכות כל כנגד כך ואחר

הכבּ יד"ככתוב: כג)"והאחר וֹ ן  ח, שכתוב:(ישעיהו זהו וחילוֹ , ּפ רעה  "מרכּ בת  
ביּ ם עם וגו'"ירה  הצבאות, להרוג הוא ברוך הקדוש  עתיד  לבוא, ולעתיד , 

שכתוב : זה  אדום, של והנסיכים והנציבים מאדוֹ םהפחות בּ א זה  "מי
מבּ צרה" בּ גדים א)חמוּ ץ סג, .(שם 


ע"ב נז דף בשלח פרשת ב ' חלק זוהר

כאחד נכללו והימין השמאל 

 וגו'","ימינ בּ כּ ח נא דּ רי בשעה "נאדּ רי"מהוה ' אלא לומר, צריך נאדר , ְְִ
כתוב : בכן בהימין, להזדווג באה בּ כּ ח"שהשמאל רמז "נא דּ רי , 

שתים  בה.[פב]על ונכלל בהימין  נמצאת שהשמאל לפי הוא, כך ולעולם ,

להיות אמר  שנחלק נמצא האדם כי הוא, כך שביארנו כמו שמעון, רבי
ממש , אחד גוף ונעשו זוגו, בת  עמו שיקח  כדי הטעם, מה  הגוף, חצי

הזוהר  זיו 
שהיאעט . דרגין דכל  סופא  היינו  סוף ים

מלכות: דיןפ.ספירת ואחת  חסד  אחד 
שהיא באמצע מכריע ואחת ושמאל , ימין

הרחמים: ספירותפא.מדת העשר היינו
של ה' אצבעות, עשר בשם כן גם ונקראין

גבורות: של  וה' רביםפב.חסדים  הלשון
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השמאל  עמו  שיקח כדי הטעם, מה שנחלק , נמצא הימין  הוא וכך [פג]כך ,
שכתוב : זה ורופא, מכה  הוא באחת כן ועל באחד, אחד הכל נעשה  הוא

א וֹ יב" ּת רעץ ה'  ימינ". 


המשיח מלך של  זמנו על נאמרה השירה
בימים בוא העתיד זמן ועל ההוא, זמן על נאמרה הזאת  שירה וראה ,

שכתוב: המשיח , מלך א וֹ יב"שיתעורר ּת רעץ ה' לא "ימינ רעצת , 
אלא החורבן:"ּת רעץ"כתוב, על תחלה נכתב מה ימינ וֹ , אחוֹ ר "הׁש יב  
א וֹ יב" ג)מּפ ני ב, היא(איכה ההוא, א וֹ יב"בזמן כן "ּת רעץ והכל העתיד, לזמן 

קמי "הוא, אלא"ּת הרס  כתוב, לא  הרסת חרנ ,"ּת הרס", "ּת ׁש לּ ח 
כּ ּק ׁש " העתיד.יאכלמוֹ  לזמן הכל , 


לבוא ולעתיד הזה  בזמן ה' של כחו

בּ כּ ח""ימינ נאדּ רי הזה,ה ' בעולם הזה א וֹ יב"בזמן ּת רעץ ה ' ימינ" ְְִ
המשיח , מלך קמי "בזמן ּת הרס  גּ אוֹ נ גוג"וּ ברב לכשיבא 

כּ ּק ׁש "ומגוג , יאכלמוֹ   חרנ שכתוב :"ּת ׁש לּ ח המתים, "ורבּ יםלתחיית 
עוֹ לם" לדרא וֹ ן לחרפ וֹ ת  ואלּ ה עוֹ לם לחיּ י אלּ ה  יקיצ וּ , עפר אדמת מיּ ׁש ני

ב) יב, .(דניאל


עמהם  ישמח וה' המתים  תחיית  בזמן בעולם ישארו הברית שומרי 
בעולם,על  שישארו  אותן של חלקם אשרי שמעון , רבי אמר ההוא זמן 

הנימולים, אלה אלא העולם  מבני ישארו  לא וראה , בוא הם, ומי
שני באותן הקדוש , בברית ונכנסו הקדוש , הברית אות עליהם שקבלו

שנתבאר כמו הכניסו [פד]החלקים שלא ההוא, הברית  נוטרי מן והוא  ,
עולם. לחיי ויכתבו  שישארו הם אלה נצרך , שלא במקום

כּ ל שכתוב:מניין, ל וֹ , יאמר  קדוֹ ׁש  בּ ירוּ ׁש לם  והנּ וֹ תר בּ צ יּ וֹ ן  הנּ ׁש אר  "והיה 
בּ יר וּ ׁש לם" לחיּ ים  ג)הכּ תוּ ב ד, שכתוב:,(ישעיהו ממה נשמע  "הנּ ׁש ארכך 

בּ ירוּ ׁש  וה נּ וֹ תר  אלה לם"בּ ציּ וֹ ן  בשתי נכנס  כראוי , שנימול מי שכל , 
הזוהר  זיו 

יד של התכללות בה יש ימין שהיד  מרמז
נכללות גבורות  שהחמש היינו שמאל ,

חסדים: כדיפג.בהחמשה פירוש,

בגבורות חסדים  התכללות  להיות  שתוכל 
בחסדים: היינו פד .וגבורות  החלקים ב'

ופריעה: מילה
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כתוב :[פה]המדרגות  עליו  בו , ונזהר  כראוי הזה ברית נוטר ואם "הנּ ׁש אר,
בּ יר וּ ׁש לם" וה נּ וֹ תר הקדושבּ ציּ וֹ ן עתיד ועמהם  ההוא, בזמן  ישארו אלה  , 

כתוב: ההוא זמן  על עמהם , ולשמוח העולם, לחדש  הוא כבוֹ ד ברוך "יהי
בּ מעשׂ יו" ה' ישׂ מח לעוֹ לם  לא)ה' קד, .(תהלים 


ע"א נח דף בשלח פרשת  ב' חלק זוהר

האומות  נכנעים התורה בכח רק
אמר ,רבי בּ כּ ח"חייא נאדּ רי ה '  כן"ימינ ועל התורה, זו ּת רעץ, ה ' ימינ" 

עבודה א וֹ יב" עובדי העמים של כחם שישבר בעולם דבר לך שאין , 
עוסקים  שישראל זמן  שכל בתורה , עוסקים שישראל בזמן מלבד זרה,
עובדי העמים של וגבורתם כחם ונשבר  הימין בחינת נתחזק  בתורה ,

שכתוב: כמו  עוז, התורה נקראת ולפיכך זרה, יּת ן"עבודה לע ּמ וֹ  עז  "ה '
יא) כט, .(תהלים

כחם ובזמן ונתחזק  נתגבר , השמאל בחינת בתורה, עוסקים אין שישראל
וגוזרים  ישראל על ומושלים זרה, עבודה עובדי העמים של
בין  ונתפזרו  ישראל גלו כן ועל בהן, לעמוד יכולים שאין גזרות  עליהם 

שכתוב: זה וגו'"העמים, הארץ אבדה מה י"א)"על ט', ה ',(ירמיהו "ויּ אמר  
ּת וֹ רתי" את עזבם יב)על פסוק בתורה,,(שם עמלים  שישראל זמן  כל שהרי 

שכתוב : זהו זרה, עבודה עובדי העמים של וגבורתם כחם "ימינ נשבר
א וֹ יב" ּת רעץ .ה' 

בבתיאמר  נשמע ישראל של שקולם זמן שכל הוא , כך ודאי  אלעזר, רבי
שלמדנו, כמו  וכו', מדרשות  ובבתי יעקב"כנסיות ק וֹ ל (בראשית"הּק ל 

כב) הידים כז, אז לא ואם עשׂ ו", נתבאר ."ידי וזה , 


ע"ב נח דף בשלח פרשת  ב' חלק זוהר 

לבוא לעתיד בעמים ה ' נקמת
קמי ""ברב ּת הרס אמרגּ א וֹ נ וכך הזקן, ייסא רב  בשם אבא  רבי אמר , ְֹ

המלכים  אותן לכל להחיות הוא  ברוך הקדוש  עתיד שמעון, רבי
הזוהר  זיו 

יסודפה. שהן וירושלים  ציון ביסוד:הנקראות  ופריעה במלכות מילה כי ומלכות,



הים |צו י"ז|שירת  לפסח זפרק תורה והר 

ולסנחריב , לנבוכדנצר  ללופינוס לאנדריאנוס ולירושלים, לישראל שצוררו
ויתאספו  כבתחלה, ולהמשילם ביתו, שהחריבו עמים מלכי שאר  ולכל
סביב בהתגלות מהם להפרע  הוא ברוך הקדוש  ועתיד עמים, שאר עמהם

שכתוב: זה העּמ יםירושלים, כּ ל את ה' יגּ ף אׁש ר הּמ גּ פה  ּת היה  "וזאת 
יר וּ ׁש לם" על צבא וּ  יב)א ׁש ר  יד, אלא(זכריה כתוב , לא יצבאו  אשר  "א ׁש ר, 

כתיב:צבא וּ " בכן  ," קמי ּת הרס   גּ אוֹ נ המשיח"וּ ברב ביאת זמן על וזה , 
היא. עולם שירת הזאת ושירה נכתב ,


ועוד המשיח  בזמן ושיעשה אז שעשה הניסים כל על  השירה

מים""ברח נערמוּ  לזמן א ּפ י הזאת  בשירה יש  ולפיכך ההוא, בזמן , ְַ
ומגוג , גוג של ולזמן המשיח , מלך של ולזמן  כמוֹ ההוא , "נצּ ב וּ 

נזלים" הבא נד עולם  של לזמן העולמות.[פו], כל שמחת שהוא , 


אבות  זכות זוכר ה' אלא לכלותם רוצה  ישראל  על  המושל  כל

ׁש לל""אמר  אחלּ ק  איג ארדּ ף א וֹ יב",אוֹ יב ההוא "אמר  הממונה זה  , ַָ
חשב ישראל, על הממשלה לו שנתנה בשעה מצרים , של שרו
שהיו  עולם  גבעות הוא ברוך הקדוש  שזכר אלא ממשלתו, תחת לכלותם 

עליהם. מגינים

כל ואל על הממונים השרים אותן  כל אלא בלבדו, השר זה  שרק  תאמר
על  וממשלה רשות להם נתנה כאשר זרה, עבודה עובדי העמים
העמים  אותן כן ועל תחתם, ישראל את לכלות כולם מבקשים ישראל,
ישראל, את לכלות  גזרות כולם גוזרים השרים, אותן  ממשלת  תחת  שהם
ראה  וכאשר  עליהם, ומגין עולם  גבעות זוכר  הוא  ברוך שהקדוש  אלא

ואמר  הוא, ברוך להקדוש  לשבח  התחיל כך, ה'"משה  בּ אלם  כמכה  ."מי 


הזוהר  זיו 

בהריםפו. הארץ מלא שאז העליונים:פירוש, מעולמות שפע של וגבעות 



לפסח ז תורה י"זוהר  הים |פרק צז |שירת 

שבחו הוא  וזה האומות את אפילו ושומר הכל על  שולט הוא  ז"א 
וגו'","מי ה ' בּ אלם  עליון כמכה  גדול אחד עץ יש  שמעון, רבי אמר ִ

עשר בשנים מוגבל והוא ותחתונים, עליונים ניזונים בו ותקיף,
במקומותם.[פז ]גבולין  אותו הסובבים העולם, צדדי בארבעה  ומתחזק  ,

ממנו שבעים ונזונים בתוכו , עולים  הענפים [פח]ענפים יונקים שרשיו מגזע  ,
בהעץ . הנמצאים הענפים ואלה סביביו ,

כל כאשר  לכלות  מבקשים כולם וענף, ענף  כל של ממשלתו זמן מגיע
עליהם, המושל והוא הענפים, כל של העיקר  שהוא  העץ , של גופו

בו. דבקים וישראל

ישראל,כאשר  של חלקם שהוא  העץ של  גופו ממשלת עליהם מגיע 
שבעים  נקרבים ולכך בכולם , שלום וליתן אותם לשמור מבקש

העץ . שבתוך הענפים לשבעים שלום  ליתן  החג  פרי

ה'"ולכך בּ אלם כמכה מהו"מי  שכתוב:"בּ אלם", כמו יב ׁש וּ בעצים, "כּ י 
חמד ּת ם" אׁש ר כט)מאילים  א, לאיזו (ישעיהו עובדים שהיו  עץ  שהוא , 

אילים, נקראים שעצים הרי בתוכו , שחקקו  כמכה"צורה שיעשה "מי 
הכל, על וירחם כמכה"כמעשיך שאף"מי להעץ, הסובבים הענפים בכל 

רוצה  ואינו השאר , לכל  שומר לכל, שומר  הוא המושל, שהוא פי  על
כליה. עמהם לעשות

בּ ּק דׁש ""מי נאדּ ר  קדשכּ מכה  שנקרא העליון הכח  בזה בקדש[פט], נאדר , ִ
הדברים. נתבארו  והרי ה', נועם  ה ', כח  ונקרא ממש ,


ע"א נז דף בשלח פרשת ב ' חלק זוהר

בהימין נכלל השמאל
וגו'","נטית ארץ ּת בלעמוֹ  של ימינ ימינו וראה, בוא שמעון , רבי אמר  ִָָ

וכל  הברכות כל הארות כל נתעורר  ממנו  הוא  ברוך הקדוש 
הזוהר  זיו 

י"ב פז. בה שיש תפארת  ספירת  היינו
צירופי י"ב מן המסתעפים אלכסון  גבולי

הוא: ברוך שלפח.הוי "ה שרים ע' היינו
העולם: ספירתפט.אומות היינו

אבא של  כחו  והוא  קודש, שנקרא החכמה
והנועם הכח וזה עדן, דהיינו נועם שנקרא
דהיינו  הוי"ה להשם ונשפע העדן מן יוצא

הבינה: ידי על  תפארת



 הים |צח י"ז|שירת  לפסח זפרק תורה והר 

נכלל  והשמאל ושמאל, ימין באדם שיש  כמו השמאל, נכלל בו  השמחות,
נתעורר השמאל גם הימין, נתעורר  וכאשר הכל, כולל הוא  והימין  בהימין,

ונכלל. נאחז בו שהרי עמו ,

ברכות  לעורר כדי למעלה ימינו מרים אדם

באצבעותיו ובוא ומכוון בתפלה, ידו את האדם שנושא  בשעה וראה,
שכתוב : כמו  ישׂ ראל"למעלה, וגבר  ידוֹ  מׁש ה  ירים כּ אׁש ר ,"והיה 

וכתוב : הכל, תולה בהימין ידו"שהרי את אהרן  כב)"ו יּ א  ט, כתוב(ויקרא , 
למעלה.[צ]חסר ברכות  לעורר הכונה אז  ,

השמאל רק למטה נשאר מהתחתונים ימינו מרים כשה'

להם אבל ווי  למעלה הימין שנושא  בשעה  כן, אינו הוא  ברוך הקדוש 
מניין, מהם , מסתלקות הברכות וכל עזרה כל שהרי להתחתונים ,

ארץ"שכתוב : ּת בלעמוֹ   ימינ מהו"נטית  ,"ימינ כתרגומו,"נטית , 
מיד ימינך, ארץ"ארימת השמאל "ּת בלעמוֹ  גם נמצא, הימין  וכאשר , 

נמצא  שהימין לפי מה , מפני בעולם, שולטים הדינים אין ואז  עמו , נמצא
בעולם, נתעוררים דינים ואז מוכן, השמאל אז נסתלק, הימין  ואז עמו,

בכל. שורה והדין


ע"ב נט  דף בשלח פרשת ב' חלק זוהר

המצרים  את בלעה ואז לארץ נשבע ה'

אמר ,רבי ארץ",יצחק  ּת בלעמוֹ   ימינ החברים,"נטית בזה העירו  הרי  
אמר הים, מתוך מתים למצרים  הוא ברוך הקדוש  הוציא שכאשר
הוא  ברוך הקדוש שהושיט  עד בקשה, ולא בתוכך, אותם אסוף  לארץ 

שכתוב: זהו אותם , הארץ  בלעה  אז אותה, והשביע כנגדה "נטיתימינו
ארץ" ּת בלעמוֹ  אלעזר,ימינ רבי אמר  ,"ימינ יד "נטית מן להפרידה 

הדין. בהם נעשה ואז השמאלית,


הזוהר  זיו 

שהיאצ. אחת  יד  על לרמז יחיד  הימין:לשון 



לפסח ז תורה י"זוהר  הים |פרק צט|שירת 

היסוד ידי על  נשפעים וגבורה חסד
עם"נחית  ּוגו'",בחס ד  ּבעז נהלּת  גּ אלּת  שכתוב:ז וּ  ימינ כמו "כּ י ִָָ

רציתם" כּ י ּפ ני וא וֹ ר   ד)וּ זר וֹ ע מד, בחס דּ ",(תהלים זהו "נחית  , 
ימינ"שכתוב: גדולה,"כּ י זו ," ּבעז שכתוב:"נהלּת  זהו  ,"זו "וּ זר וֹ ע , 
קדׁש "גבורה, נוה שכתוב:"אל  זהו רציתם", כּ י ּפ ני צדיק"וא וֹ ר זה [צא], 

בכתוב . נרמזין  וכולן 


ע"א מט  דף בשלח פרשת  ב ' חלק זוהר 

האומות  שאר כח נשבר מצרים של  כחם כשנשבר
וגו'","אז  אדוֹ ם א לּ וּ פי ההוא נבהלוּ  בזמן  וראה , בוא שמעון, רבי אמר  ָ

הכח שנשבר  כיון  העמים, שאר כל על שולטת היתה מצרים ממשלת
שכתוב: מניין , העמים, שאר  של הכח  גם נשבר מצרים , נבהלוּ של "אז

וגו'", אדוֹ ם וגו'",וכתוב :א לּ וּ פי יר גּ ז וּ ן ע ּמ ים היו "ׁש מעוּ  שכולם לפי 
בקשו  ההוא ובזמן  להם, לעזור  במצרים  ונקשרים  מצרים , בעבודת נאחזים

להתגבר . למצרים לעזור  כולם
רפו ועל במצרים, הוא  ברוך הקדוש שעשה  הגבורות ששמעו כיון כן 

מממשלתם. ונשברו כולם ונזדעזעו  לעמד, יכלו ולא ידיהם


ע"ב נט  דף בשלח פרשת ב' חלק זוהר

השכינה אימת עליהם נפל 
ופחד""ל  אימתה  מהו"אימתה",עליהם  לומר , צריך אימה ,"אימתה", ִֹ

עליונים, סודות  בה  שאין בתורה אחת  תיבה או אות לך אין שהרי
השכינה "אימתה"מהו אימת  כלומר שמעון , רבי אמר .[צב], 


לארץ להיכנס  זכו פריעה מצות ידי  על

באמ","'וגו נחלת בּ הר שמעון,ותּט עמוֹ  רבי ותּט עמ וֹ "אמר ,"ּת באמוֹ  ְִֵ
מהו לומר, צריך ותטעם  אמר"ּת באמ וֹ "תביאם הקודש רוח אלא , 

הזוהר  זיו 
שנשפעצא. לרמז הפסוק זה מפרש

מדת ומן לישראל , החסד  מדת  מן  כחות
יסוד ידי על והכל למצרים, הגבורה

תיבות,צב.צדיק : בשתי  אימתה דורש



 הים |ק י"ז|שירת  לפסח זפרק תורה והר 

רושם  התגלות  בהם  ונתגלה יהושע, שמל האחרון הדור  אותו  על כך
הוא  ברוך הקדוש  שם  של ואלה [צג]הקדוש  ו', באות בו נאחזים אלה ,

שכתוב : כמו  הארץ, את לירש  יירׁש וּ ראוים לע וֹ לם  צ דּ יקים כּ לּ ם  ועּמ"
כא)ארץ" ס, אותו ,(ישעיהו ושומר הקדוש רשום בו ונתגלה שנמול מי שכל 

זה ובשביל צדיק, נקרא ארמפגם ייר ׁש וּ  כתוב :ץ""לעוֹ לם  ולכך , 
יתרה,"ּת באמ וֹ " ו '."ּת באמ וֹ "בו ' באות שנאחזים לאלה 

,"עמשכתוב:"ות להתּפ אר"כמו ידי מעשׂ ה  מּט עי לאלה (שם)"נצר , ְִֵָ
ואין  הדבר , מוסב האחרון הדור אותו ועל ו', באות  שנאחזים
וטעמים  עליונים סודות בה שאין בתורה, קטנה אות או  בתורה , תיבה לך

בהם. המבינים של חלקם אשרי קדושים,

ע"א ס  דף בשלח פרשת  ב' חלק זוהר 

הים  שירת גדולת

הזאת תניא  שירה לומר  הזוכים אותם של חלקם אשרי אבא, רבי אמר 
נבנית  הזאת ושירה הבא, בעולם לה לומר יזכו שהם הזה, בעולם
והכל  מאמרות , ובעשרה החקוקות, קדושות אותיות ושתים בעשרים 

הדברים. ונתבארו  הקודש , שם  שלמות הוא  והכל הקודש , בשם נרשם


ע"א ס' דף בשלח פרשת ב ' חלק  זוהר

שירה באמרם לישראל  התגלה ה'

ׁש וּ ר""וע מד בּ ר אל  ויּ צאוּ  ס וּ ף  מיּ ם ישׂ ראל את שמעון,מׁש ה רבי אמר  , ַַַ
שירה, אומרים והיו  הים על עומדים  ישראל שהיו ההיא בשעה 
את  שיכירו כדי וצבאיו, מרכבותיו וכל עליהם הוא ברוך הקדוש  נגלה
והסתכל  ידע ואחד אחד וכל והגבורות , הנסים אלה כל להם שעשה מלכם

העולם. נביאי שאר  והסתכלו ידעו שלא  במה

הקודש  רוח  מישראל אחד כל על  שרתה

הזאת שאם השירה מן העליונה, חכמה השיגו ולא ידעו שלא לומר  תרצה 
כן  לא שאם  ואמרו, הדברים וידעו הסתכלו, בחכמה שכולם מובן
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אמר זה שאמר  ומה מאלה, אלה נטו שלא אחדים דברים כולם  אמרו איך
במשקל  אמרו  כולם אלא  זה, לדבור זה דבור אחד  כל הקדים ולא זה,
מכולם  נאמרו והדברים  ואחד, אחד כל בפי הופיע  הקודש  ורוח אחד,
וידעו  הסתכלו, העליונה  בחכמה כולם ודאי אלא  אחד , מפי  יצאו כאילו

ואחד. אחד כל בפי הופיע הקודש  ורוח העליונים, דברי

ההתגלות  בגלל  משם ליסוע רצו לא ישראל 

והיו ואפילו  ביחד, כולם שירה אומרים  היו אמם שבמעי  העוברים
כולם  היו זה ועל הנביא , יחזקאל ראה שלא מה כולם רואים
מתענגים  כולם היו  השירה גמרו וכאשר בעין, עין  ראו כאילו מסתכלים
משם  לנסוע רוצים היו  ולא עוד, ולהסתכל לראות והשתוקקו בנפשותם,

ההשתוקקות. מרוב 

במדבר  כבודו גילה ה'

ההשתוקקות בשעה מגודל בניך הוא, ברוך להקדוש  משה אמר  ההיא
הוא, ברוך הקדוש  עשה מה הים, מן  לנסוע רוצים אין  בך להסתכל
אמר נתגלה, ולא נתגלה ושם להמדבר , לחוץ והרחיקו משם כבודו הסתיר 
בהם  שאחז  עד נסעו , ולא משם לנסוע פעמים כמה לישראל משה להם
מגודל  אז במדבר, הוא ברוך הקדוש של כבודו זיו להם והראה  משה

שכתוב: זה אותם, משה הסיע  להסתכל ורצון  אתהשתוקקות מׁש ה  "ו יּ ּס ע
ׁש וּ ר" מד בּ ר  אל  ו יּ צאוּ  סוּ ף מיּ ם מהו י שׂ ראל ׁש וּ ר", שהיו "מד בּ ר  מדבר , 

מדבר נקרא כן  ועל הקדוש, המלך של כבודו זיו בו להסתכל מבקשים
שם. אשר ההסתכלות שם על שור ,














