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זוהר פרה אדומה
השלם

"אפר פרה אדומה" = " = 622זהר קדוש" = 622

ליקוט גדול ונפלא מהזוהר הקדוש לימודים הנוגעים לימים אלו של הכנה
לביאת המשיח ,הקרוב מאוד מאודִ ,מ ְצווֹ ת וסודות של "אפר פרה אדומה",
שנדע איך לקיים את מצוות אפר פרה אדומה ונדע את הסודות של המצוה
הגדולה הזאת ,וכמו שכתב הרמב"ם שהפרה האדומה העשירית יעשה המלך
המשיח מהרה יגלה ,אמן כן יהי רצון ,ועוד מאמרים חוצבי להבות אש מדברי
הזוהר הקדוש בעניני פרה אדומה ,שנזכה לקיים בקרוב עם מלך המשיח.

ליקוט מקיף כזה עדיין לא ראה אור הדפוס עד היום הזה.

תוכן הספר ומהותו להנחיל דרך תורת אמת היא תורת הרשב"י זי"ע לכל
ישראל הבא לקיים מצוות אפר פרה אדומה ככל משפטיו וחוקותיו על ידי
לימוד תורת הסוד ,אשר ממיו אנו שותים ולאורו אנו הולכים ,ובו אנו נגאלים,
ונקיים הכתוב "וּנְ ׁ ַש ְּל ָמה ָפ ִרים שְׂ ָפ ֵתינוּ" (הושע יד) ,כאמרם ז"ל (מנחות קי ,א) ,כל העוסק
בפרשת קרבנות כאלו הקריב קרבנות ,ובזכות לימוד הקדוש הזה נזכה לקיים
מצוות פרה אדומה בפועל ממש.

וּבּ וֹ ׁ ִש ּ ׁ ָשה ְס ָפ ִרים נִ ְפ ָּת ִחים
ֵס ֶפר א .הוּא ,זוהר פרה אדומה ,בּ וֹ ִל ַּק ְטנ ּו ַה ַּמ ֲא ָמ ִרים ִּמ ִס ְפ ֵרי ַהזוֹ ַהר ַ ּב ֲא ָר ִמית וְ ָל ׁשוֹ ן
ַהק ֶֹודש.
ֵס ֶפר ב .כתבי האר"י על פרה אדומה.
ֵס ֶפר ג .הפסוקים עם המפרשים ַעל מצות פרה אדומה.
ֵס ֶפר דִ .מ ׁ ְשנָ יוֹ ת ַמ ֶּס ֶכת פרה פרק ג'.
ֵס ֶפר ה .הרמב"ם הלכות פרה אדומה (פ"ב ופ"ג).
ֵס ֶפר ו .זוהר על ברכת כהנים.
ֵס ֶפר ז .הלכות נשיאת כפים  -מרן המחבר ורמ"א.
ספר ח .זוהר האר"י לברכת כהנים.

יצא לאור חודש אב תשע"ג על ידי "מפעל הזהר העולמי"
סניף בת ים רחוב בר יהודה  50בת ים יצ"ו ארץ ישראל
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עלּאין ◌ְדּא ◌ָ ◌ְ ◌ָ
רזין ◌ִ ◌ָ ◌ִ
ע ◌ָ ◌ִ
ׁמ 
למש ◌ַ
ונזכּי ◌ְ ◌ִ ◌ְ
קדמךֵ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
פא ◌ֳ ◌ָ ◌ָ
בּכסּּ ו ◌ָ
◌ְ ◌ִ
סלה:
אמןָ◌ ֶ◌ ,
יהי ◌ָרצוֹןֵ◌ ָ◌ ,
וכןִ◌ ְ◌ 
אמן ◌ְ ◌ֵ
לּאהֵ◌ ָ◌ .
ִדּמתיבתא ◌ִע ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ה
לארבּע 
מ 
יפ ◌ֵּרד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ם ◌ִ ◌ָ
את־הגּןּ ,ו ◌ִ ◌ָ
◌ַ ◌ָ
ת ◌ֶ
מעדן ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ונהר ֹ ◌ֵיצא ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
להשׁקוֹ 
והיה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
ם
הרבּי 
מצדּיקי ◌ָ ◌ַ ◌ִ
הרקיעּ ,ו ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
כּזהר ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
יזהרּו ◌ְ ֹ ◌ַ
ּשׂכּלים ◌ַ ◌ְ ◌ִ
והמ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ָראשׁיםַ◌ ַ◌ ְ◌ :
◌ ◌ִ
ּוֹרת:
נפלאוֹת ◌ִמת ◌ָ ◌ֶ
ה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ואבּיט 
גּל־עיני ◌ְ ◌ַ ◌ִ ◌ָ
ם ◌ָ ◌ֶועדַ◌ ֵ◌ ַ◌ :
לעוֹל 
כּכּוֹכבים ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ◌ִ



לרפאתִ ויעת
פה ִ ְ
ְ ִָ
וֹהב ◌ָכּ ל
והריני א ◌ֵ
לרעָ◌ כּמוִֹ◌ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
ש ל ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
עשׂה ◌ֶׁ
מצות ◌ֲ ◌ֵ
עלי ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מקבּל ◌ָ ◌ַ
הריניֵ◌ ַ◌ ְ◌ 
ואהבת ◌ְ ◌ֵ ◌ֲ
◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
בּספ ר
ללמד ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
מזמּןֶ◌ את ◌ִפּי ◌ִ ◌ְ ֹ
והריני ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
מאדיִ◌ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
כּנפשׁי ּו ◌ְ ֹ ◌ִ
ישׂראל ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
מבּני ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
אחד ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ֶ ◌ָ
ת [...
את]ְ◌ [...ישּׁ ו ◌ַע 
]לר פ ּו ◌ַ
תְ◌ ִ◌ (
ט ַָ ָ
יפר 
)וכאֵ ָ ְ 
לזכ ּות  ...פב"פ ְ ָ
ּדוֹש ◌ִ ◌ְ
ה ר ◌ַ ◌ָ
◌ַה ֹּז ◌ַ
הק ׁ
ת
א 
פש ּו ◌ְרפ ּו ◌ַ
ה ◌ֶ ּנ ◌ֶ ׁ
את ◌ַ
בּר פ ּו ◌ַ
ה ּוְ◌ ִ◌ 
ּא 
]וירפ ◌ֵ
יחזקה ּוָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ 
דּברוֵֹ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ 
ח ◌ְ ◌ָ
ׁל 
יש ◌ַ
ם ◌ִ ◌ְ
]לבּנים ַ◌ [...ה ◌ֵ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
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ימיו
ויאריָ◌ ָ◌ 
ישׂראל ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
חוֹלי ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ׁאר ◌ֵ
גּידיו ◌ְבּתוְֹ◌ ש ◌ָ
ה ◌ִ ◌ָ
ׁס" 
ש ◌ָ
אבריו ּו ◌ְ
בּרמ"ח ◌ֵ ◌ָ ◌ָ
◌ַהגּּ וף ◌ִ ◌ְ ◌ַ
סלה:
אמן ◌ֶ ◌ָ
ורחמים ֵ◌ ָ◌ [...
בּדבר ◌ְישּׁ ו ◌ָעה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ׁיעה ּוַ◌ ְ◌ ִ◌ 
עימים[ ◌ְ ◌ִ
ׁנוֹתיו ◌ַבּּ ְ◌ נ ◌ִ ◌ִ
ש ◌ָ
ּו ◌ְ
]ויוֹש ◌ֵ


הזה ר
קריאת ַ ַ
לאחר ְ ִ ַ
פילה ְ ַ ַ
ְ ִ ָ
א
מקר 
תּה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
תק ◌ֵּים ◌ָבּנ ּוַ◌ ע ◌ָ
ש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ
אבתי ◌ֶׁ
ואהי ◌ֲ ֹ ◌ַ
אהי ◌ֵ ◌ֵ
ה ◌ֱ ◌ַ
יהו 
מלּפניָ◌ ֹ ְ◌ 
יהי ◌ָרצוֹן ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
◌ְ ◌ִ
וליס ד
ׁמים ◌ְ ◌ִ ֹ
ע ◌ָש ◌ַ ◌ִ
לנט ◌ַ 
ּיתיֹ ְ◌ ִ◌ 
כּס ◌ִ
בצל ◌ָ ◌ִידי ◌ִ ◌ִ
בּפיּ ו ◌ְ ◌ֵ
דּברי ◌ְ ◌ִ
"ואשׂים ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ׁכּת ּו ב ◌ָ ◌ָ ◌ִ
◌ֶש ◌ָ
ה
ּדוֹש 
הק ◌ָׁ
הכינה ◌ַ ◌ְ
וחרבּוֹת ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ת ◌ְ ◌ְ◌ 
הריסוֹ 
לתקּן ◌ֲ ◌ִ
לרוֹמם ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
להעלוֹת ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ◌ֶ
ארץ"ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ה
עטר 
להחזיר ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
יש ב ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ׁעל ◌ְמכוֹנוֵֹׁ◌ ֵ◌ 
עלּאה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ
א ◌ִ ◌ָ ◌ָ
רפיר 
ט ּופּּ ו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
לקּ ו 
◌ְ ◌ִ
לארמוֹן ◌ֶש ◌ַ
ה
החמּ 
ה ◌ְכּאוֹר ◌ַ ◌ַ ◌ָ
לּבנ 
ה אוֹר ◌ַה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
"והי 
ׁכּת ּוב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
א ◌ֶש ◌ָ
מקר 
מהרה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ם ◌ָבּנ ּוָ◌ ֵ◌ ְ◌ 
ׁנהַ◌ ְ◌ וק ◌ֵּי 
◌ְ ◌ְ
ליוֹש ◌ָ ּ
ׁבּ"י
הרש ◌ִ
ת ◌ָ ◌ַ ◌ְ
מים"ּ .ו ◌ְזכ ּו 
ה ◌ָ ּי ◌ִ
ׁבעת ◌ַ
ׁבעתי 
יהיה ◌ִש ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
החמּה ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
◌ְואוֹר ◌ַ ◌ַ ◌ָ
ם ◌ְכּאוֹר ◌ִש ◌ְ ◌ַ
ם
העוֹלם ◌ִמ ּיוֹ 
עז ◌ָ ּיה ּוֲ◌ ַ◌ ,יעמוֹ ד ◌ָלנ ּוְ◌ ל ◌ַת ◌ֵקּן ◌ָ ◌ָ
ויוֹתם ◌ֶבּןִ◌ ◌ 
אלעזרָ◌ ְ◌ ,
בּי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ּדוֹש ּו ◌ְבנוַֹ◌ ר ◌ִ
הק ׁ
◌ַ ◌ָ
ה
בּחכמ 
היוֹתנ ּוֲ◌ עס ּו ◌ִקים ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ת ◌ֱ ◌ֵ
בזכ ּו 
יראיוּ .ו ◌ִ ◌ְ
וכרצוֹן ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
כּרצוֹנוְֹ◌ ִ◌ ְ◌ 
א ◌ַעד סוֹפוְֹ◌ ִ◌ 
בר 
ש ◌ִ ּנ ◌ְ ◌ָ
◌ֶׁ
ת
ׁכינ 
לעלּּ וי ◌ְש ◌ִ ◌ַ
מהרה ◌ַת ◌ְ ◌ִ ◌ַ
עתהָ◌ ֵ◌ ְ◌ 
הגּא ּו ◌ָ
ּתקרב ◌ַ ◌ְ
ידהִ◌ ת ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ּצמיחִ◌ ְ◌ ,
להִ◌ ,וישּׁ ו ◌ָ ◌ָ ּ
◌ַה ּזֹאתַ◌ ,ע ל ◌ָ ◌ָ ּ
יהי אוֹר",
ם ◌ְ ◌ִ
אהי 
אמר ◌ֱ ◌ִ
ׁכּת ּו ב " ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
מקרא ◌ֶש ◌ָ
ם ◌ָבּנ ּוָ◌ ְ◌ ִ◌ 
בּימינ ּוִ◌ .ויק ּו ◌ַי 
בּמהרה ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ע ּוּ ֵ◌ זנ ּוָ◌ ֵ◌ ְ◌ ִ◌ 
ח
נצ 
אמןַ◌ ֶ◌ 
אחדֵ◌ ָ◌ ,
שׁמוָֹ◌ ֶ◌ 
אח ד ּו ◌ְ
יהוה ◌ֶ ◌ָ
ה ◌ְ ֹ ◌ָ
יהוהַ◌ ,בּּ יוֹם ◌ַהה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
עלינ ּו אוֹ ר ◌ְ ֹ ◌ָ
זרח ◌ָ ◌ֵ
◌ְו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ
יהי 
ויטאל זיע"א(
חיָ ִ 
דֶ ל ַר ִי ַ ִ
הפה ִמְ לנַ ה ָ
)נח ַ ְ ִ ָ
ַֻ
◌ֶ ◌ָ
סלה ◌ָ ◌ֶועד.
ת
ולהגוֹ 
ללמוֹד ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
כּיתני ◌ִ ◌ְ
ש ◌ִ ּז ◌ִ ◌ָ ◌ִ
אבוֹתי ◌ֶׁ
ואהי ◌ֲ ◌ַ
אלוֹהי ◌ֵ ◌ֵ
יהוה ◌ֱ ◌ַ
לפניָ◌ ֹ ְ◌ 
אני ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
מוֹדהִ◌ ֲ◌ 
◌ֶ
ם
ּדוֹשׁי 
ם ◌ַה ◌ְק ◌ִ
אי 
הת ◌ָ ּנ ◌ִ
עילּאהּ ,ו ◌ְזכ ּות ◌ַ ◌ַּ
זיהרה ◌ִ ◌ָ ◌ָ
ּדוֹש ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ַ ◌ָ
הק ׁ
בּספר ◌ַ ◌ָ
◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
)יעיה
א ְַ ְָ
ונזכּה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ַ
לזרענּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ׁלּמדנּו ת ◌ָ ◌ָ
◌ֶש ◌ָ ◌ַ ◌ְ
להבטחת ◌ַה ◌ָ ּנ ◌ִבי 
ּוֹרתם ◌ַ ◌ֲיעמוֹד ◌ָלנּו ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ת
ואני ֹזא 
הִ◌ ֲ◌ ַ◌ .
יהו 
נאם ◌ְ ֹ ◌ָ
בּיעק ב ◌ְ ◌
פשׁע ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
ׁבי ◌ֶ ◌ַ
לש ◌ֵ
גּוֹא ל ּו ◌ְ ◌ָ
לצ ּיוֹן ◌ֵ
נט ,ככא( ּו ◌ָבא ◌ְ ◌ִ
בּפי
שׂמתּי ◌ְ ◌ִ
שׁר ◌ַ ◌ְ ◌ִ
דברי ◌ֲא ◌ֶ
עליּ ו ◌ְ ◌ָ ◌ַ
אשׁר ◌ָ ◌ֶ
חי ◌ֲ ◌ֶ
יהוה ר ּו ◌ִ
אמר ◌ְ ֹ ◌ָ
אוֹתם ◌ָ ◌ַ
◌ָ
בּריתי
◌ְ ◌ִ ◌ִ
מעתּה ◌ְ ◌ַוע ד
ה ◌ֵ ◌ַ ◌ָ
יהו 
אמר ◌ְ ֹ ◌ָ
מפּי ◌ֶ ◌ַזרע ◌ַ ◌ְזר ◌ֲעַ◌ ָ◌ 
זרעּ ו ◌ִ ◌ִ
פּיּ ו ◌ִ ◌ִ
מ ּושּׁ וִ◌ מ ◌ִ
א ◌ָי 
מפּי ◌ַ ◌ְ ◌ֲ
בצ ל
בּפיּ ו ◌ְ ◌ֵ
דּברי ◌ְ ◌ִ
ם ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ואשׂי 
)יעיה נא ,טזִ◌ ָ◌ ָ◌ (
אה ְ ַ ְ ָ
ויתקיים ◌ָבּנּו ◌ַה ◌ְ ּנב ּו ◌ָ
וֹלםֵ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
ע ◌ָ
ת
בּרכּ 
תּהּ .ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
עמּי ◌ָא ◌ָ
לצ ּיוֹן ◌ַ ◌ִ
ולאמר ◌ְ ◌ִ
ארץ ◌ְ ◌ֵ ֹ
וליסד ◌ָ ◌ֶ
ׁמים ◌ְ ◌ִ ֹ
ע ◌ָש ◌ַ ◌ִ
לנטֹ ◌ַ 
ּיתיְ◌ ִ◌ 
כּס ◌ִ
◌ ◌ִָידי ◌ִ ◌ִ

זוהר פרה אדומה

 | 4תפילות לפני ואחרי הלימוד

ואין
ינח ּנ ּוֵ◌ ְ◌ 
בּדד ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
ה ◌ָ ◌ָ
יהו 
דּידןָ◌ ֹ ְ◌ ,
בּמהרה ◌ִ ◌ָ
ּתגלּה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
מהימנא ◌ִת ◌ְ ◌ַ ◌ֶ
רעיא ◌ְ ◌ֵ ◌ְ ◌ָ
משׁה ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ֹ ◌ֶ
ת
בּאמ 
עתֶ◌ ֱ◌ ֶ◌ 
שׁנ ּוִ◌ בּישּׁ ו ◌ָ ◌ְ
ותגל ◌ַנ ◌ְפ ◌ֵ
לבּנּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
וישׂמח ◌ִ ◌ֵ
עיני נּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
נכרְ◌ ִ◌ ,ירא ּוֵ◌ ֵ◌ 
◌ִעמּוֵֹ◌ אל ◌ֵ ◌ָ
)סד ה'(
אמן ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
לעוֹלם ◌ָ ◌ֵ
ה ◌ְ ◌ָ
אהיָ◌ ,בּ ר ּוָ◌ ֹ ְ◌ 
מלִ◌ ָ◌ ֱ◌ 
לצ ּיוֹן ◌ָ ◌ַ
בּאמ ר ◌ְ ◌ִ
◌ֶ ◌ֱ ֹ
ואמן.
יהו 
הדּרש ◌ָלנ ּו.
מטיב ◌ִ ◌ָ ◌ֶ ׁ
עלינ ּו טוֹ ב ּו ◌ֵ ◌ִ
רחם ◌ָ ◌ֵ
רחמן ◌ַ ◌ֵ
מלָ◌ ֲ◌ ַ◌ 
וֹתינ ּוֶ◌ ֶ◌ 
הי ◌ֲאב ◌ֵ
אהי נ ּו ◌ֵוא ◌ֵ
◌ֱ ◌ֵ
רצוֹנ.
ׁעשּׂו ◌ְ ◌ֶ
רחמיַ◌ ְ◌ ִ◌ 
בּהמוֹן ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
]עלינ ּוֲ◌ ַ◌ [
אלינּו ◌ָ ◌ֵ
שּׁ ו ◌ָבה ◌ֵ ◌ֵ
בּגל ל ◌ָאבוֹת ◌ֶש ◌ָ
ּחנּו
ושׂמ ◌ֵ
בּבנינוְֹ◌ ַ◌ ְ◌ 
והראנּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מקדּשַׁ◌ ע ל ◌ְמכוֹנוֵֹ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ .
וכוֹנן ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ְ
ּחלּה ◌ְ ◌ֵ
כּבת ◌ִ ◌ָ
בּנה ◌ֵבי ◌ְתְ◌ ַ◌ ְ◌ 
◌ְ ◌ֵ
ם
כנ 
לויים ◌ְלד ּו ◌ָ ◌ָ
ם ּו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
לעבוֹדת 
כּהנים ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
והשׁב ֹ ◌ֲ ◌ִ
ׁכינתְ◌ לתוֹכוֵֹ◌ ָ◌ ְ◌ ,
והש ב ◌ְש ◌ִ ◌ָ ◌ְ
בּתקּּ ונוֵֹׁ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ְ ◌ִ
ה
יהו 
דּעה ◌ֶאת ◌ְ ֹ ◌ָ
ה ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
מלא 
לנויהםּ .ו ◌ָ ◌ְ ◌ָ
שׂראל ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
והשׁ ב ◌ִי ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
לזמרםֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
ׁירם ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
לש ◌ָ
◌ְ ◌ִ
האר ץ ◌ֵ ◌ָ
יהי ◌ָרצוֹן.
אמן ◌ֵכּן ◌ְ ◌ִ
וֹרא ◌ָ ◌ֵ
וה ּנ ◌ָ
הגבּוֹר ◌ְ ◌ַ
הגּדוֹל ◌ַ ◌ִ
ׁמָ◌ ַ◌ 
לאהבה ◌ֶאת ◌ִש ◌ְ
ליראה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ



)סי"ת(

זוהר פרה אדומה

בשער | א

בשער
ברו המקו ברו הוא ,אשר שמר
הבטחתו לישראל הקדושי
חבלי נפלו לנו בנעימי ,א נחלת שפרה
עלינו ,לנו התלמידי ,חברי מקשיבי,
אשר אנו חוסי בצל כנפי השכינה
הקדושה ומסתופפי בתיבת נוח הרשב"י
ע"ה יחד שבטי ישראל ,בלימוד זוהר
הקדוש ,באהבה ובשמחה ,בהתאחדות
גמורה ,למע הקי השכינה הקדושה
מעפרא ,ולקחנו על שכמנו להוציא לאור
זוהר פרה אדומה ,לתועלת הרבי ,כבקשת
טובי וידידי ,לחזק הברכי ,באמרי
היקרי ,מאירות כספירי ,על מצוות פרה
אדומה וסודותיה ,אשר לה זכינו ,ויראו
עינינו ,וישמח לבנו ,ותגל נפשינו ,באור
חדש אשר לנו האיר ,בתורה ועבודה אור
המאיר ,בקדושת סודות התורה ,למע נזכה
לאור הגנוז מדי שבת בשבתו ומועד
כהלכתו.
בספרי אלו נקבצו מאמרי של זוהר
הקדוש ע כותרות בארמית
נג
ציקיְ אר ֹ ַ
"וארח ַ ִ ִ
ולשו הקודשַֹ ְ ,

הלָ ואר ַעד ְנכַ ה) "משלי פרק ד יח(,
ֵ
לכל הבא לגשת אל הקודש פנימה ,לחשוב
מחשבות ,בכל ענייני מצוות פרה אדומה,
המובאי בספרי הזוהר הקדוש ,ובכתבי
האריז"ל ,ועוד ,והלומד בזה בי יבי את
אשר לפניו ,הדר יל בה ,והמעשה אשר
יעשה ,לקיי מצוות פרה אדומה בזמ הזה
על ידי לימוד הזוהר הקדוש שמטהר כמו
אפר פרה אדומה ,כראוי וכיאות בלי
מגרעת ,בהשכל ובדעת ,ללמוד וללמד
לשמור ולקיי ולעשות.
ובזכות לימוד הזוהר הקדוש על עניני
יתק ֵ
פרה אדומה ,נזכה ְַ ְ ִ 
יפקִ מ
דא ִ ְ
עליו ַה ָלָ ְ 
הר"י ָ ָ
ברי ָ ַ ְ ִ
ִ ְֵ
ויתקצָ ל
אמְ ַ ְ ִ ְ  .
ימינֵ ָ 
מהרה ְ ָ ֵ
תא ִ ְ ֵ ָ
ָגל ָ
איל
ואחזָ ִ ָ 
מחה ְ ָ ֲ
ב ִ ְ ָ
אחדת ְ
יראל ְ ַ ְ
ִ ְֵָ
"ספרא ָא
הזהר ַה ָדָ ְ ִ ְ 
ללמד ַ ַ
החיְ ִ 
ִַַ
ילמד
וכאר ִ ְ ְ
רחמי"ֶ ֲ ַ ְ ,
גלתא ְ ַ ֲ ֵ
יפקִ מָ ָ 
ְִ
כָ בא
ְ ת ַרת ַהד ֵ ֶ
ויעסקָ ֻ 
ְַַ ְ
רעיא
בהר ַ ֲ ָ
דה ַ ֹ ַ .
רה ַה ְ ָ
כח ַה ָ
האה ְ ֹ ַ
ְַָֻ
אמר:
נא ַ) קכד ,ב( ָ ְ
רת ָ ֹ
מהימנא ָ ָ ַ
ְ ֵ ְָ
בזכתיה
ארֵ ְ ִ ,"
"קראתְ רר ָ ָ ֶ
בגיניה ְ ָ ֶ
ְְִ ֵ

 בספר אור תורה – ליקוטים :עוד מבואר בכמה מקומות
בדבריהם ,שעיקר ביאת משיח הוא בזכות התורה ,כמו
שאמרו בפרק קמא דבבא בתרא )ח ,א( מאי דכתיב" ,גם
כי יתנו בגוים עתה אקבצם ויחלו מעט ממשא מלך שרים"
)הושע ח ,י( ,ותניא כל פסוק הזה בלשון ארמי נאמר ,אי תנו,
"עתה כלהו אקבצם" ,ואם מעט מהם" ,יחלו ממשא מלך
ושרים" .ואמרו שם מאי דכתיב" ,אף חובב עמים כל
קדושיו בידיך" )דברים לג ,ג( ,אפלו בשעה שאתה מחבב
עמים ,כל קדושים שלהם בידיך הם כו' ,וכמו שאמרו כל
הנותן עליו על תורה ,מעבירים ממנו על מלכות כו' )אבות
פרק יג משנה ה( ,כי בזמן שקולו של יעקב כו' ,אין הידים
ידי עשו כו' )בראשית רבא פרשה סה ,טז( ,ובפרק חלק )צח ב(
שאלו תלמידיו את רבי אלעזר ,מה יעשה אדם וינצל

מחבלו של משיח ,יעסוק בתורה ובגמילות חסדים כו',
עכ"ל .וכל המזכה את הרבים בלימוד הזוהר הקדוש
נקרא עוסק בתורה ובגמילות חסדים באופן הכי נעלה
ומקיים ומציל את כל העולם כולו ,ומתקשר לנשמת
הרשב"י זי"ע ,וכמו שכתב הגאון הקדוש צדיק ויסוד עולם
אור טמיר ונעלם ,קדש הקדשים המלוב"ן ,מרא דרזין ,מרן
רבינו יעקב אבוחצירא זצוק"ל זיע"א ,בספרו דורש טוב
)עמוד ע"ב( וזה לשונו :גדולה זכות רבי שמעון בר יוחאי
בעולם העליון יותר מכל הצדיקים ,עכ"ל .וכמו שאמרו
חז"ל) ,סוכה דף מ"ה ע"ב( .ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה
משום רבי שמעון בן יוחאי יכול אני לפטור את כל העולם
כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה ואילמלי אליעזר בני
עמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו ואילמלי יותם בן





זוהר פרה אדומה

ב | בשער
נכר".
ואיִ עֵ אל ֵ ָ
ינחֵ ְ 
דד ַ ְ ֶ
יתק ֵ" ה' ָ ָ
ְִ ַ
ונזכה לשנה הבאה לאכול מ הזבחי ומ

הפסחי בבית קדשינו ותפארתינו במהרה
בימינו אמ.

יצא לאור על ידי מפעל הזוהר העולמי
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין רבי שלום יהודה גראס שליט"א
חודש מנחם אב שנת תשע"ג




עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם עד סופו ואמר חזקיה
אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי ראיתי בני



עלייה והן מועטין אם אלף הן אני ובני מהן אם מאה הם
אני ובני מהן אם שנים הן אני ובני הן.

זוהר פרה אדומה

הקדמה | ג

הקדמה
תגל
אניְ (ו' ָ ֵ
)זעיר ַ ְ ִ
מיֵ ְ 
'מחַ ה' ָ ַ ִ
ִי ְ ְ
)מלכת( בהגלות נגלות
ארְ ַ 
ָה' ָ ֶ
מאמרי הזוהר הקדוש על מצוות פרה
אדומה וסודותיה ,ועוד ,מתורג ללשו
הקודש ,וקצת ביאורי שכתבנו בס"ד.
ויהי רצו שבזכות לימוד הזוהר הקדוש
וסודות התורה ,נזכה עוד בשנה
אראנ
מצריֵ ְ ַ 
מארִ ַ ְ ִ 
צאתֶ ֶ ֵ 
ימי ֵ ְ
הזאתֵ ִ ,
נפלאת בגאולה השלימה ,כי כל קירוב
ְִָ
הגאולה תלוי א ורק בלימוד הזוהר הקדוש
וסודותיה ,ובפרט בזמני אלו שזכינו
לפרס את הזוהר הקדוש למאות אלפי
ישראל שהוגי ולומדי מידי יו ביומו,
ומצוה על כל אחד ואחד להפי ולגלות
הסודות ,כי זה לעומת זה עשה האלוקי,
ובפרט כעת שזכינו לסדר כל הזוהר הקדוש
לשבעי חלקי ,וכ זכינו להגיע לקרוב
לשבעי אל איש להכניע ולבטל את כל
השבעי ראשי האומות כמו שכתב בזוה"ק
)בשלח נח ,(:ועל ידי לימוד הזהר הקדוש
נזכה לבטל  70אומות העול שבמלחמת
גוג ומגוג )זוהר( להכרית ולבער מ

הנטרס ַה ָז
יציאת ַ ְ ְ ֵ
על ְ ִ ַ
העול ,ונזכה ְ ַ
יהיה
ידי ֶזה ִ ְ ֶ
אר ַעל ְ ֵ
סייעֶ ֲ ,
עזרת ה' ְ ִ ַ
ְ ֶ ְַ
כינ ֵי,
רי הא ְ ִ ְ
ִִ יחד ק ְד ָא ְ ִ
ביו ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד.

ובזכות

לימוד מצות פרה אדומה
לקירוב
נזכה
וסודותיה,
הגאולה השלמה בב"א.

ירִ ר
חרַ על ֶ ֶ
אדֲ חגר ַ ְ ֶ
ה ֶָ ָ 
וא ָ
ְַ
ספר זוהר
ללמד ֶאת ֵ ֶ
חיל ִ ְ ֹ
ותאזר ַ ִ
ְֶֶ
ני
יהיֵ ִ 
ידי ֶזה ִ ְ
ועל ְ ֵ
פרה אדומה וסודותיה ְ ַ
למת.
הלכת ִ ְ ֵ
ְַַ
העלמת
כל ָ ָ
פע ַרב ְ ָ
ע ֶ ַ
ידי ֶזה ֻי ְ ַ
ועל ְ ֵ
ְַ
ורחתינ
ֵ
תינְ 
נפ ֵ
לתֶ את ַ ְ
ְֵַ
לקד ֵנ
לטהרנְ ַ ְ 
פגֵ ַ ַ ְ 
מל ִסיג ְ ַ
מתינָ ִ 
ְ ִונ ְ ֵ
החתימה
ותטיב ָלנָ ִ ֲ ַ 
העלינה ְ ֵ ִ
תָ ְ ֶ ָ 
קד ָ ְ
ְִֻ
לבני
יחנָ ְ ִ ְ 
לביאת ְמ ִ ֵ
א ְ ִ ַ
האי ַ ָ
ונזה ְ ַ
ְְִ ֶ
ותפארנ.
מקד ֵינֵ ְ ַ ְ ִ ְ 
ִ ְָ

כה

דברי המצפה להרמת קר תורה לשמה
שהוא רק על ידי לימוד תורת הסוד,
ולביאת גואל צדק בב"א.

עלי
בּחמלת ה'  
הוֹצאתי לאוֹר    
 
חודש מנחם אב תשע"ג
גּראס
יוּדא  
שׁלוֹם 
הק' 
אבדק"ק האלמין בית שמש
וֹלמי בית שמש
הזּהר הע  
מפעל   
יצא לאור על ידי   



"שלוֹ ם יְ הו ָּדה! ַה ִאם יָ ַד ְע ָּת
יִ ׁ ְש ֲאל ּו אוֹ ִתי ְ ּב ֵבית דִּ ין ׁ ֶשל ַמ ְע ָלהָ ׁ ,
ש ָר ֵאל ִמ ּ ְפ ָצ ַצת ָאטוֹ ם?"
ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ִ ּציל ֶאת ַעם יִ ְ ׂ
"כן".
ָא ׁ ִשיבּ ֵ ,
ית ָל ֶזה?"
ש ָ
יִ ׁ ְש ֲאל ּו" ,ו ַּמה ָע ִ ׂ
יליוֹ נֵ י ְס ָפ ִרים ַעל ַהזוֹ ַה"קְ ,ו ָא ַמ ְר ִּתי ַ ּבדְּ ָר ׁשוֹ ת
"ה ְד ּ ַפ ְס ִּתי ִמ ְ
ָא ׁ ִשיבִ ,
אשי יְ ׁ ִשיבוֹ ת ׁ ֶש ּלֹא אוֹ ְמ ִרים ַל ָ ּק ָהל
ֶאת ָה ֱא ֶמת ׁ ֶש ָ ּכל ָה ַר ָ ּבנִ ים ְו ָה ָר ׁ ֵ
[כל ֶזה ָ ּכתוּב ְ ּבזוֹ ַה"ק
ׁ ֶש ָ ּל ֶהם ִל ְלמֹד זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ֵהם ָר ׁ ֵ
אשי ָה ֶע ֶרב ַרב ָ ּ
ידי ַ ּב ַעל ׁ ֵשם טוֹ ב זי"ע
ְ ּ 172פ ָע ִמים – ְו ַגם מו ָּב ִאים ְ ּבִ 140-ס ְפ ֵרי ַּת ְל ִמ ֵ
– ַס ְך ַהכּ ֹל ַ 310מ ְר ֵאי ְמקוֹ מוֹ תְ ,ו ִה ְד ּ ַפ ְס ִּתי ַהכּ ֹל ְ ּבְ 17-ס ָפ ִרים ְו ָכל ֶא ָחד
יעים ִל ְכ ַלל
יָ כוֹ ל ִל ְראוֹ ת ֶאת ֶזה]ְ ,ו ֵהם ֲא ׁ ֵש ִמים ַעל ָ ּכל ָה ֲאסוֹ נוֹ ת ׁ ֶש ַּמגִּ ִ
ידה ׁ ֶש ִּת ְת ַק ֵ ּבל ְ ּב ֵבית דִּ ין
ידי יוֹ ם ְ ּביוֹ מוֹ  .זוֹ ִהיא ָה ֱא ֶמת ַהיְ ִח ָ
ש ָר ֵאל ִמ ֵ
יִ ְ ׂ
ׁ ֶשל ַמ ְע ָלה".

זוהר פרה אדומה

מבוא | ה

מבוא
"אפר פרה אדומה" בגימטריה "זהר קדוש"
אוֹדה ה'  
אהללנּוּ,
בּפי ,בּתוֹ ר בּים    
מאד  

אדוּמה,
פּרה  
וֹהר  
סּפר ז 
לסדּר ה  
לזּמן הזּה   
והגיענוּ   
וקיּמנוּ    
שׁהחיינוּ    
בּרוּ    
ש"אפר פרה אדומה" בגימטריה "זהר קדוש",
"אפר פרה אדומה"  = 622בגימטריה "זהר קדוש" = 622
"אפר"" ;281=200+80+1 :פרה";285=5+200+80 :
"אדומה"" ;56=5+40+6+4+1 :אפר פרה אדומה"622=56+285+281 :
"זהר"" ;212=200+5+7 :קדוש"" ;410=300+6+4+100 :זהר הקדוש"622=410+212 :

זאת אומרת ,שמי שלומד זוהר הקדוש,
מטהר אותו הלימוד כמו שאפר פרה
אדומה הייתה מטהרת ,כמו כ הזוהר
הקדוש מטהר את הטמאי ,וכמו
"לטהר
שאומרי בסדר יוצר לפרשת פרה ְ ַ ֵ
מר ָקד,"
טהריְ .א ֶ
לטמא ְ ִ
טמאיֵ ַ ְ .
ְִֵ
שמי שלומד זוהר הקדוש אומרי עליו
בשמי שהוא קדוש ,כי הזוהר הקדוש
מטהר אותו ,כמו שכתוב בספר "מאורות
הזוהר" מהצדיק הקדוש רבי פנחס מקארי
זי"ע בספר אמרי פנחס השל ד קס"ד:
אמר :קצת בני אד אומרי בעבור
שיושבי בכפרי ואי לה מקוה אינ
רוצי ללמד זוהר ,ואני אומר לה אדרבא 
על דר ששמעתי מהרב שאמר כשחל יו
טוב בערב שבת אי צרי לטבול על השבת,
כי מה צרי מקוה גדולה מקדושת יו טוב,
עכ"ל.

ואפלּוּ אם
נח    
תּבת  
הזּהר הוּא כּמוֹ  
ספר   

כּנס
יהיה ר שׁע אין ח שׁשׁ אם י  

ההר הא ְמ
ספר ַ ֹ ַ
קרא ֵ ֶ
ִי ִחר ֶזה ֶ ִ ְ ָ
היה
ולא ָ ָ
הרה ְ ֹ
מיניֵ ְ ַ 
נחָ ֶ ,היִ ִ 
בת ֹ ַ
ֵַ
ֶ א ָא
והחת ֻ ָ
יניָ ְ ִ ַ ְ 
תַ ה ִ ִ
ִקְ לא ָ
להבה ֵ הא ַמ ֵָ ...
ניסתָ ֵ ַ ְ 
ידי ְ ִ ָ ָ
ַעל ְ ֵ
יקיֶ אל סד אר ִחר ַה ֶה
ינסַ ה ַ ִ ִ
ִ ְָ

עסק
ד ֶ ֵ
החר ֶ ִ ָ
סגת ַ ִ
וכַ ֻ ְ 
להתק ֵָ ְ ,
ְִ ְ ַ
האב
איבת ָ ֶ ֶ
יאבַ ִ ְ ִ 
אהבת ַה ֵֶ ָ ְ ִ 
חקַ ֲ ַ ,
ְֶ ְ
להלת
אליו ְ ַ ָ ַ
וינס ֵ ָ
רזל ְ ִ ָ ֵ
אבת ֶאת ַה ַ ְ ֶ
ַה ֶ ֶ
יהיה
ואפִ אֶ ְ ִ 
ותנִ ֲ ַ ,
ונמתִ ְ 
נפְ ורחָ ְ ִ ְ 
ְַ
ינס.
חִ אֵ ָ ִ 
ָרע ֵאיָ ֲ 
ָ
סימ ה'(
ער א' ִ ָ
יקרַ ַ ,
)אר ָ ָ

וֹחאי
שׁמעוֹן בּן י 
רבּי  
וּלא שׁל  
ההיל 
טעם  

מע
רי ִ ְ
היללא ֶל ַ ִ
עיָ ִ 
עה ִ
ועל ֵָ ַ 
ְַ
עקיבא,
רי ֲ ִ ָ
למידי ַ ִ
יחאיֶ ,הא ִמ ַ ְ ִ ֵ
ֶַ 
עה
קברִ ,י ַ ָ
איַ על ִ ְ
מחיַ על ֶ ָ ִ
ֶ ְ ִֵ
אְ וכ,'
ציקיֵ ָ 
קברי ַ ִ ִ
ידי ִ ְ ֵ
ער ַה ִַ על ְ ֵ
ִַ
ידי
מיְ וכַ 'על ְ ֵ
מצ ִ
לתַ ה ִ ְ
זכיֵ ַ ְ 
אנִ 
ֶָ
בר ָע
הדיִ ,י ְ ָ
קבריהִ ְ ַ 
איַ על ִ ְ ֵ ֶ
ִֶָ
עה,
ועד ַ ָ
מאז ְ ַ
אָ ֵ 
נראת ָ ֵ
עת ָ
ְֻ
הרע
אפַ ָ ַ 
קברִ ֲ 
כליָ לבא ַעל ִ ְ ָ
ְֶ ִ
ַ על
להת ַ ֵ
רעיְ ִ ְ ,
הרע ִֶ ָ ְ ָ 
רעיָ ָ ָ ,
ֶ ְַ ִ
ידי ֶזה.
ְֵ
נחה ה' ז את נו(
פ ַת ַה ִ ְ ָ
הלכת ה' ְ ִ
טי ֲ ָ
)ס' ִל ֵ

וּבאוֹר שׁל
הזּהר 
בּמתיקוּת לשׁוֹן   
בּעסקוֹ   

בּכל א לּה
מדּבשׁ  ,
מתוּקים   
התּוֹרה  
סוֹדוֹת  
לאישׁ
בּרגע  
יתהפּ   
וּממּשׁ    
הדּינים  ,
יתמתּקוּ   
  
ושׂמח
רחב    
בּלב  
אחר  


והעני
ְ ָ ִ ְָ

נקראי
הרה ִ ְ ָ ִ
העסקיְ סדת ַ ָ
ְָ ְִ
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הצי,
מכיִ ַ 
צריִ ַ ְ 
חקלא ֶ ְ ִ
מחצדי ַ ְ ָ
ֵַ ְֵ
קצרי
לה ְ ִ
לד ַק ָ ָ
סבר ֶ ְ ִ
אחי ִ ְ ֹ
ַא ָה ָ ִ
והאר
החת ְ ָ
אחיֶ ,א ָא ֶ ַ ַ
הציֹ ,לא ֵכִ ָ 
ַ ִ
נעימת
הכינה ְ ִ
והראת ַ ְ ִ ָ
בקת ְ ַ ְ ָ
וה ְ ֵ
ְַ
וה ִח ִדי
הרה ְ ַ
ערבת ְ ִידידת אר ַ ָ
ֲֵ
הכינה הא
נע אר ַחת ִזיו ַ ְ ִ ָ
והמכת ֹ ַ
ְַ ְ ָ
ללת ְמקַ חתֶ ל
מות ַ ְ ִ
מיתה ָ ֶ
ַמ ָָ ִ 
חקלא
מחצדי ַ ְ ָ
מיתתֶ ל ֶזה ֵ ַ ְ ֵ
מָ ִ 
ֶזה הא ַ ָ
האד
הבביֶ את ָ ָ ָ
הציִ ְ ַ 
עצמִ ַ 
ֵהָ ְ ַ 
אר
אסריִ ְ 
מהִ ֲ 
מחבת ָרעת ֵיֵ ֵ 
ְַ ָ
כָ ָנה
הרהר ִנאַ ְ 
מיקרי ְגְ ִ 
ורע ִ ְ ֵ
ָלאו ְ ָ ָ
ידיִ י הא ַמ ָ
י ָ ַ ִ
לדחת ִ ְ ֵ
צריְ ִ 
ה ָ ִ
ֶֶ
ונפ
יהְ ַ ְ 
אֶ ל ֵ ִ ֹ
עת ַההא ְ ֵ
עמד ָ ֵ
ֵ
פ
בי ַה ֶ ֶ
מכא ֵ
והְ ַ 
יהֵ ְ 
אֹ ִ ֵ 
הת ְ ֵ
ִמ ְ ַ
ער ַא 
וה ַ ַ
אב ְ ַ
יריַ ה ְ ֵ
מיתה ַ ְ ִ
בעת ִ ָ
ְֵ
אד
הרָ ָ 
ער ֶ ְ ֵ
ה ִ ַ
הטנת ֶֶ ֶ 
ונפְ ַ ַ 
ְֶֶ
נעה
לעצמֶ הא ַמ ֶָ ֲ ַ 
ויז ֹר ְ ַ ְ
מי ְ ִ ְ
ג ְ ִ
ְַ
ה
לנאי ַ ֵ
פע ְ ְ ֵ
וגרַ ֶ 
ללת ְ ֵ
מרבה ַ ְ ִ
ְֶ ָָ
יתרה
וכל ֶזה ִ ְ ַ ֶ
נאיו ַָ ְ ֵ 
יביו ְו ְ ָ
ה א ְ ָ
ֵֶ
הרה
ידי ִלד ַ ָ
עיריַ על ְ ֵ
וה ְ ִ ִ
העריַ ְ 
אצל ַ ְ ָ ִ
ֵֶ
וא
זה ְ ִ
המזֹ לא ָיבא לֶ ָ 
אמת ַ ְ ֻ ָ
ציק ֱ ֶ
ִי ַ ִ
לא
אצלֵ ְ 
נהפְ ֶ 
כַ ֱ ֶ 
עיֶ ֵ 
הרִ ַ 
עבר ְ ֶ ֶ
ֵ
אלקת.
וחת ֱ ֹ
דבקת ְ ַ
ָקד אר ְ ֵ
הרדת
מחבת ַ ֶ ֶ
סתָ ְ ַ 
אפָ ְ 
אבל ֲ ִ
ֲָ
מרעי
רעה אִ ָ ְ ֵ 
נאת ִאיַ על ֵ ֵ
ִמ ִ ְ ַ
צא
וכ ֵ
מבי אתַ ְ 
המצעריִ ַ ְ 
המחליִ ֲ ַ ְ ַ 
ְְִַַ
יני
רדת ֵהִ ִ 
ח ָבת ַה ֶ ֶ
אָ ל ַה ַ ְ
ְֵ
בפרט
רה ִ ְ ָ
בלד ַה ָ
האדִ ְ 
ריַ על ָ ָ ָ
ַה ִ
באר ֶל
הר ָ
מתיקת ְלַ ה ֹ ַ
עסקִ ְ ִ 
ְְָ
קי
בְ ,מת ִ
קיִ מ ְ ַ
רה ְמת ִ
סדת ַה ָ
היני,
יתמקִ ִ ַ 
אה ִ ְ ַ ְ
כל ֵ ֶ
טעמְ ראָ ְ ,
ואיֲ ַ ,
ַַ
רחב
לב ָ ָ
אחר ְ ֵ
לאיֵ ַ 
רגע ְ ִ
יתה ֵַ ֶ ְ 
מַ ְ ִ 
ַָ
מית
וכרת ַ ְ ִ
יניֵ ְ ,
ממיק ַה ִ ִ
בזה ַ ְ ִ
ומחֶ ְ ,
ְָ ֵַ
חקלא.
מחצדי ַ ְ ָ
קרא ֵ ַ ְ ֵ
לתֶ ְ ,וזהַ ה ִ ְ ָ
ַה ְ ִ
רה א' את י'(
ביל ַה ָ
חסד ְ ִ
)נצר ֶ ֶ
ֵ

רבי

חיי ויטאל כותב בש מורו רבי

יצחק לורייא )האר"י( ,שכאשר עוסקי
בהשבעת המלאכי ,כלומר בקבלה
מעשית ,נגר פג גדול ונזק גדול בעול
וג לעוסק באופ פרטי.
"המשתמשי בשמות הקדושי ,או
בהשבעות עונשו גדול
מאד ...ואני שאלתי למורי ז"ל ,א מותר
להשתמש בה ,כמו הקדמוני שהיו
משתמשי ,כדי לידע החכמה .והשיב לי
מורי ז"ל ,כי אות החכמי היו משתמשי
בשמות הקודש ,לפי שהיה לה אפר פרה
)אפר פרה אדומה מזמ בית המקדש בו היו
מטהרי מטומאת מת( ,כרבי טרפו ,אבל

אנחנו טמאי מת ,ואסורי בדברי אלו.
ואפילו אות השמות שבידינו ,מוטעי ה,
והכל אסור .וא היה איזה אמיתיי ה
מותרי...
 ...והטע אמר לי ,כי כשהקב"ה ברא
צוו,
המלאכי,
את
כשיקראו או כשישביעו ,שיבואו .ולכ
כשהאד מזכיר ,חושבי שקוראי אות
וכשבאי ורואי לבטלה ,יבוא נזק לאד
מזה .ולזה צרי להיזהר מלהזכיר .אבל א
הוא ש כשמות בני אד ,מיכאל ,גבריאל
וכו' .מותר להזכיר ואי חשש בזה...
 ...וג על זה שאלתיו ,למה אנו מזכירי
בפירוש ש שד"י ,או אלקי,
ואי חשש .ובשמות מלאכי שה
משמשיו ,יש להיזהר מלהזכיר .והשיב לי
ע מה שאמר רבי שמעו בר יוחאי ע"ה... ,
כי על אר מצרי מקו טומאה ביותר,
והיה פחד א היה יורד מלא לש ,יכול
היה לאיתפגמא ,באותו כח הטומאה .אבל
הש יתבר ,אש אוכלה הוא ,ואינו שיי
בו .והנה דבר זה הוא ג כ ,כי המלאכי
ה במדור העליו ז יותר ,וא ירדו אצלנו,
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אז יתערבו בזה האויר הנפסד ,ויש פחד
שלא יתערב ויתלבש בו ,וזה הפסד לה,
ולכ אסור להזכיר."
)כתבי האר"י ,בספר טעמי המצוות פרשת ויחי(

מהאמור בכתבי האר"י ,רואי בבירור
שאי להשתמש ,להזכיר,
להשביע ולהזכיר בפיו את שמות המלאכי
בכלל ,ואי להשתמש בקמיעות! 
ומסיפורי הבעל ש טוב אנו למדי,

שבקמיעות שנת היה כתוב שמו האישי
ולא היה ש שמות מלאכי והשבעת.
וכ ישנ הרבה סיפורי מצדיקי קדושי
שכתבו ש שלה בקמיעות.
צאת
לכימי ֵ ְ
חדַ ה ֶהֵ ִ ְ ,
זה ְ ֶ
ויהי ָרצֶ ְ ִ ֶ 
ִ ִ
ונזה
נפלאתֶ ְ ִ ְ ,
אראנָ ְ ִ 
מצריֵ ְ ַ 
מארִ ַ ְ ִ 
ֵ ֶֶ
ימינ
מהרה ְ ָ ֵ
הלימה ִ ְ ֵ ָ
לגאה ַ ְ ֵ ָ
יחד ַ ְ ֻ ָ
נַ ָ 
ָֻ
אמ.
ֵָ

ואמן:
אמן ְ ָ ֵ
לעõלם ָ ֵ
ָàר üäה' ְ ָ
ואמן:
אמן ְ ָ ֵ
לעõלם ָ ֵ
ימל üõה' ְ ָ
ְִ
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ספר א
הוּ א זוהר פרה אדומהּ ,בוֹ ִל ַּק ְטנוּ
ַה ַּמ ֲא ָמ ִרים מפרה אדומהִּ ,מ ִס ְפ ֵרי ַהזוֹ ַהר
ַ ּב ֲא ָר ִמית ְו ָל ׁשוֹ ן ַהק ֶֹודש.

( 20כרכים)  -לתרומות עבור הדפסה והפצת הספרים  -טל:
קֹובץ
ֵ

זֹוהר
ׁשֹופר ַה ַ
ָ
ְּכ ַרְך א'
ּוּבֹו ְׁשנֵ י ְס ָפ ִרים נִ ְפ ָּת ִחים
ּמּודים):
(ַ 268ע ִ

ּומ ְכ ָּת ִבים\
קֹובץ ַה ְס ָּכמֹות ִ
ֵ
ּכ ַֹח ַהּז ַֹהר ֵחלֶ ק ג'

קֹובץ
ֵ

זֹוהר
ׁשֹופר ַה ַ
ָ
ְּכ ַרְך ג'

ּוּבֹו ִׁש ָּׁשה ְס ָפ ִרים
ּמּודים):
נִ ְפ ָּת ִחים (ַ 252ע ִ
ָּפ ַתח ֵאלִ ּיָ הּו ַה ְּמב ָֹאר\
ְסגֻ ּלַ ת ָּפ ַתח ֵאלִ ּיָ הּו\
ר\קֹובץ
ֵ
ימ ְט ִרּיֹות ַהּז ַֹה
ּגִ ָ
ּומ ְכ ָּת ִבים\ּכ ַֹח
ַה ְס ָּכמֹות ִ
ַהּז ַֹהר ֵחלֶ ק ב' \ ַה ַּב ַעל
יטה
ֵׁשם טֹוב וְ ַה ְּׁש ִח ָ

קֹובץ
ֵ

0527651911

קֹובץ
ֵ

זֹוהר
ׁשֹופר ַה ַ
ָ
ְּכ ַרְך ב'
ּוּבֹו ֵס ֶפר ֶא ָחד
ּמּודים):
(ַ 284ע ִ

ׁשּובה
ֵס ֶפר ַה ְּת ָ

יל ְך ְ ּד ִאיה ּו
האי ִח ּבו ָּרא ִ ּד ָ
ְּב ַ
ימא
ה ָרא ְ ּד ִא ָ
ֹהרִ ,מן זוֹ ֲ
הז ּ ַ
ֵס ֶפר ַ
ּבהְּ .ב ִא ֵּלין ָלא
ִע ָּל ָאה ְּת ׁשו ָ
ָצ ִר ְ
ידין
ּבגִ ין ַ ּד ֲע ִת ִ
יך נִ ָּסיוֹ ן ,ו ְ
ילנָ א ְד ַח ֵ ּיי,
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִמ ְט ַעם ֵמ ִא ָ
ֹהר ,יִ ְפקוּן
הז ּ ַ
האי ֵס ֶפר ַ
ְ ּד ִאיה ּו ַ
ּתא ְּב ַר ֲח ֵמי.
יה ִמן ָ ּגלו ָ
ֵּב ּ

קֹובץ
ֵ

זֹוהר
ׁשֹופר ַה ַ
ָ

זֹוהר
ׁשֹופר ַה ַ
ָ

ּוּבֹו ִׁש ָּׁשה ְס ָפ ִרים
נִ ְפ ָּת ִחים

ּוּבֹו ַא ַחד ֲע ַׂשר ְס ָפ ִרים
נִ ְפ ָּת ִחים

ְּכ ַרְך ד'

ְּכ ַרְך ה'

ּמּודים):
(ַ 228ע ִ

ּמּודים):
(ַ 228ע ִ

יו\הּז ַֹהר
ּוס ָפ ָר ַ
ַהּז ַֹהר ְ
יח\
ּומ ִׁש ַ
ב\הּז ַֹהר ָ
ָּב ָע ֵק ַ
ַהּז ַֹהר וְ ַהּגְ אּולָ ה\ז ַֹהר
ַה ְּמזּוזָ ה\ז ַֹהר ַהּגְ אּולָ ה

הּודי ַהּז ַֹהר\ז ַֹהר
יְ ֵ
ת\ס ַּכת
ַה ַּכ ְׁשרּות וְ ַה ַּׁש ָּב ֻ
ַהּז ַֹהר\ּגְ ֻאּלַ ת ַהּז ַֹהר\
י\ּד ָר ָׁשה
ַהּז ַֹהר וְ ַהר ִסינַ ְ
לִ ְסלִ יחֹות תשע"ג\ז ַֹהר
לַ ָּבר ִמ ְצוָ ה\ז ַֹהר ַּבר ֵּבי
א\סּיּום
יֹומ ִ
ַרב ְּד ַחד ָ
ַהּז ַֹהר\ .10יַ ם ַהּז ַֹהר\.11
ּכ ַֹח ַהּז ַֹהר

זוהר פרה אדומה

ספר א'  ליקוטי זוהר ע תרגו | א

    
     
 
 

זוהר
בראשית
)דף מ"ז
ע"א(

חדּ ת ּו ◌ָתא
ברא ׁש חוֹ ◌ֶד ׁש ◌ְדּ ◌ִאיה ּו ◌ַ ◌ְ
ּו ◌ְ ֹ
מקריבין
◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
אנן
◌ֲ ◌ָ
ְדסיהרא
◌ ◌ִ ◌ֲ ◌ָ
)במדבר כ"ח( ּ◌ָפ ◌ִרים ◌ְבּ ◌ֵני ◌ָבּ ◌ָקר ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ִנים ◌ְדּ ◌ָהא
תמימה ◌ָאת ּו
דפרה ◌ֲאד ּו ◌ָמה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
טרא ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ִמ ּ◌ִס ◌ְ ◌ָ
למא ּ ◌ְפ ◌ִגימ ּו ◌ִדּ ◌ָילה
לא ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ָ
לעילא ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ְִואינ ּון ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
מהה ּוא
תרין ◌ֵ ◌ַ
לה ׁ ◌ֶש ◌ַפע ◌ַעל ◌ַחד ◌ְ ◌ֵ
ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ַ
למיהב ◌ָ ּ
ואתוֹ ◌ָסף ◌ְבּ ◌ַהה ּוא
אקרי עוֹ ◌ָלה ◌ְ ◌ִ
אתר ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ֲ ◌ַ
לקרבא
אחד ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
איל ◌ֶ ◌ָ
לסיהרא ◌ַ ◌ִ
נהיר ּו ◌ְ ◌ִ ◌ֲ ◌ָ
ִזמנא ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ְ ◌ָ
יצחק )שיר השירים ב'( ◌ְשׂ ֹ
◌ָל ּה ◌ֵאילוֹ ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מאלוֹ
בעה
לראשי ◌ְּכ ◌ָ ◌ִ
ּ◌ַת ◌ַחת ◌ְ ֹ ׁ ◌ִ
בשׂ ים ◌ְבּ ◌ֵני ׁ ◌ָש ◌ָנה ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
כרין
בעא ◌ַדּ ◌ְ ◌ִ
ימינא ◌ְ ׁ ◌ַ
לח ◌ְבּ ◌ָקא ◌ָל ּה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ְ ◌ַ
וש ◌ְ ◌ָ
למין ◌ְבּ כוֹ ◌ָלא
תמימים ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ִ
אתקרבין ◌ָבּ ּה ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
לח ּ ◌ָטאת
אחד ◌ְ ◌ַ
עזים ◌ֶ ◌ָ
מקרבין ◌ֵשׂ ◌ִעיר ◌ִ ◌ִ
ַואנן ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ֲ ◌ָ
דפר ◌ַח ּ ◌ָטאת
סטרא ◌ְ ּ ◌ָ
מהאי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
חטאת ◌ֵ ◌ָ
◌ְדּ ◌ַהאי ◌ַ ּ ◌ָ
תעשׂ ה
דכתיב ׁ ◌ָשמוֹ רְ◌ .ו ׁ ◌ָשמוֹ ר א ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
אתי ◌ִ ◌ְ ◌ִ
◌ָ ◌ֵ
דאתי
חטאת ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
מקרבין ◌ֵשׂ ◌ִעיר ◌ַ ּ ◌ָ
ואנן ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
◌ִאיה ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
תע ◌ֶשׂ ה.
◌ַעל א ◌ַ ◌ֲ

הבנה
התח ְת ַ ְ ָ ָ
חדַ ְ ִ ְ 
בראֶ ֹ 
ְ ֹ
מקריבי) במדבר כח(
ָאנִ ִ ְ ַ 
מד ֶל
הרי ִ ַ
ניֵ ֲ ֶ ,
בקר ְ ַ ִ
ני ָ ָ
ריֵ ְ 
ִָ
למעלה
והָ ְ ַ ְ 
מימה ָאֵ ְ ,
אדה ְ ִ ָ
רה ֲ ֻ ָ
ָָ
ולתת ָל
ֵ ָ ְ 
הגָ ֶ 
להליֶ את ַ ְ ָ
ְַ ְ ִ
ניֵ מאתָ מק
אחד ַעל ְ ַ ִ
פע ֶ ָ
ֶַ
זמ אר
ונסְ אתַ ְ 
עלהָ ְ ,
קרא ָ
ֶ ְִָ
להקריב ָלֵ איל
לבנהִ ַ ְ .
ַ ְָָ
אחד ִ ְ ַ ְ 
ואיל ֶ ָ
חת
מאלַ ַ 
יצחק) ,שיר ב( ְ ֹ
ֶל ִ ְ ָ
לח ֵק
בעהַ ְ ,
נה ִ ְ ָ
ני ָ ָ
ב ִיֵ ְ 
לראיָ ְ ,
ְ ֹ ִ
נקרבי
זכריִ ָ ְ ִ 
ובעה ְ ָ ִ
ימיָ ְ ִ ְ ,
תִ ָ ְ 
א ָ
ואנ
לָ ְ ,
למיֹ ַ 
מימיִ ֵ ְ 
ִע ִָ ִ ְ ,
לח ָאת.
אחד ְ ַ
עיָ ֶ 
עיר ִ ִ
מקריביִ ְ 
ַ ְִ ִ
מד ֶזה ֶל ַר
אה ִ ַ
ח ָאת ַהָ ָ 
ֶַ
תב ָמרְ ,ו ָמר ֹלא
הח ָאתָ ֶ ,
ַַ
עיר
מקריביִ ְ 
ואנִ ִ ְ ַ 
תע ֶה האָ ְ ,
ֲַ
תע ֶה.
א ַעל ֹלא ַ ֲ
חאת ֶ ָ
ַָ


   
  
    
    
  
     
   
   
   

זוהר שמות
)דף רל"ז
ע"אע"ב(

סטרא
מצריםְ◌ ,בּ ◌ַהה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
חזיְ◌ ,בּ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
ּ ◌ָתא ◌ֲ ◌ֵ
◌ִדּ ◌ְלהוֹ ן ◌ְּכ ◌ִתיב) ,שמות יב( ◌ַאל
צלי ◌ֵא ׁשְ◌ ,בּ ◌ִגין
תאכל ּו ◌ִמ ּ◌ֶמ ּנ ּו ◌ָנא ◌ְוגוֹ 'ִ◌ ְ◌ .
ֹ ◌ְ
רעיו,
◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
יסלק ◌ֵריחוֹ נוֹ ◌ֵדףֹ .רא ׁשוֹ ◌ַעל ◌ְּכ ◌ָ ◌ָ
כדין ◌ָּכל
ליהּ ,ו ◌ְ ◌ֵ
ליה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ ◌ְ
לת ◌ְ ◌ָ
◌ְ ּ◌ַ
לאכפ ◌ָייא ◌ֵ ּ
ברא ◌ֵ ּ
גוונא
לטיְּ◌ .כ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
טריה ◌ָלא ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ֵ
◌ִאי ּנ ּון ◌ְדּ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אתיין ◌ִמ ּ◌ִס ◌ְ ◌ֵ ּ
מימה ◌ְוגוֹ ',
פרה ◌ֲאד ּו ּ◌ָמה ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ
◌ָדּ א )במדבר יט( ◌ָ ◌ָ
מסאבא,
סטרי ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ָ
לאכפ ◌ָייא ◌ָּכל ◌ִאי ּנ ּון ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ְבּ ◌ִגין ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ ◌ְ
יש ◌ְלט ּון.
◌ְדּ ◌ָלא ◌ִ ׁ ◌ְ

הד
מצריְ ,אתַ ַ 
ראהִ ַ ְ ִ ְ ,
א ְ ֵ
ֹ
אכל
הָ תב )ש יב( ַאל ֹ ְ
ֶ ֶָ
עלה
די ֶ ַ ֲ ֶ
צלי ֵאֵ ְ ,
מָ נא ְוגִ ְ .'
ִֶ
לר
רעיוֹ ְ ִ ,
נדֹ .ראַ על ְ ָ ָ
ֵריחֵ 
אי
ואז ָל ֵאִ ָ ֶ 
להכניעָ ְ ,
אתִ ְ ַ ְ 
מֹ לא
לטיְ .מֵ כ) במדבר יט(
ְִ
ִִ
להכניע
די ְ ַ ְ ִ ַ
מימה ְוגֵ ְ ,'
אדה ְ ִ ָ
רה ֲ ֻ ָ
ָָ
א
המאיֹ ֶ 
הדדיִ ֵ ְ ַ 
תִ ָ ְ ַ 
ָל א ָ
לט.
ִי ְ ְ


  
   
   
    
  

  


אמר
◌ֲ ◌ַ

ישא
קדּ ׁ ◌ָ
והא ּ ◌ָפ ◌ָרה ◌ַ ◌ִ
אבּ אָ◌ ְ◌ ,
ליה ◌ִר ◌ִבּ י ◌ַ ◌ָ
◌ֵ ּ

אמר
ַָ

הרה ִהיא
והרי ַ ָ ָ
לַ ר ִי ַא ָאֵ ֲ ַ ,

ב | ספר א'  ליקוטי זוהר ע תרגו
הכי
ליה ◌ָ ◌ִ
ואמאיַ◌ ָ◌ .
איהיַ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
כיא ◌ִ ◌ִ
איהיַ◌ ,דּ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ִ
אמר ◌ֵ ּ
אר ◌ַבּ ע
ללא ◌ְדּ ◌ַ ◌ְ
והא א ּו ◌ְקמ ּו ◌ָהְּ◌ ,כ ◌ָ ◌ָ
ה ּואָ◌ ְ◌ ,
אמר
דאת ◌ָ ◌ֵ
הותָ◌ ּ .פ ◌ָרהְּ◌ ,כ ◌ָמה ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
מלכ ◌ָוון ◌ֲ ◌ַ
◌ַ ◌ְ ◌ְּ
ראל.
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
סרר ◌ִ ◌ְ
ררה ◌ָ ◌ַ
פרה סוֹ ◌ֵ ◌ָ
)הושע ד( ◌ִּכי ◌ְּכ ◌ָ ◌ָ
מלכ ּות ◌ָבּ ◌ֶבלִ◌ ,דּ ◌ְכ ּ◌ִתיב) ,דניאל
◌ֲאד ּו ◌ָּמהָ◌ ,דּ א ◌ַ ◌ְ
מימה,
הבאְ◌ּ .ת ◌ִ ◌ָ
אנ ּ◌ְת ה ּוא ◌ֵרי ׁ ◌ָשא ◌ִדּ י ◌ַדּ ◌ֲ ◌ָ
ב( ◌ַ ◌ְ
מדיֲ◌ .א ׁ ◌ֶשר ◌ֵאין ◌ָבּ ּה מ ּוםָ◌ ,דּ א
מלכ ּות ◌ָ ◌ַ
◌ָדּ א ◌ַ ◌ְ
מלכ ּות ◌ָ ◌ָיון) .דאינון קריבין לארחי מיהמנותא(
◌ַ ◌ְ
מלכ ּות
עליה עוֹ לָ◌ ,דּ א ◌ַ ◌ְ
עלה ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
◌ֲא ׁ ◌ֶשר לא ◌ָ ◌ָ
ורזא
עליה עוֹ לָ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ֱאדוֹ םְ◌ ,דּ ◌ָלא ◌ָ ◌ִ
סליק ◌ָ ◌ֵ ּ
מלּ ין
כמה ◌ִ ◌ִ
מלּ ה ◌ָדּ אַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ◌ְדּ ◌ַ ◌ָּ
◌ְדּ ◌ִ ◌ָ
אתייהיב ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ׁ
ראיּ◌ ,כ ◌ְלּ ה ּו ◌ַחד.
למדרש ◌ַבּ ◌ְּק ◌ָ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ִ

זוהר פרה אדומה
אמר ל,
ולה? ָ ַ
טהרהָ ָ ְ ,
קדהִ ,היא ְ ָ
ְ ָ
ארע
לל ֶל ַ ְ ַ
רהָ ְ ,
והרי ֵ ְ ָ
ָ האֵ ֲ ַ ,
אמר
רהְ ,מַ ֱ ֶ ֶ 
היתה ָ ָ
מלכת ָ ְ ָ
ַ ְֻ
ראל.
סרר ִי ְ ָ ֵ
סררה ָ ַ
פרה ֵֹ ָ
)הושעד( ִי ְ ָ ָ
תב
בלָ ֶ ,
מלכת ָ ֶ
אדה  זְ ַ 
ֲֻ ָ
מימה
ההבָ ִ ְ .
)דניאלב( ַא ָה הא ֹראָ ָ ַ 
מדיֲ .א ֶר ֵאי ָ מ 
מלכת ָ ַ
 זְ ַ 
מלכת ָָיו) שה קרובי לדרכי האמונה(.
זְ ַ 
מלכת
עליה ֹעל  זְ ַ 
עלה ָ ֶ ָ
ֲא ֶר ֹלא ָ ָ
והד ֶל
עליה ֹעלַ ְ .
עלה ָ ֶ ָ
א ָ ָ
ֱאדֹ ֶ ,
דברי
ה ְ ָ ִ
ההַ ,אַ על ַב ֶ ַ ָ
הבר ַ ֶ
ַָ ָ
אחד.
ָ ֶ 
תביָ ֻ  
לדרִ ְ ַ 
ִנ ְנְ ִ 

     
    
  

יתן
כתיב) ,איוב יד( ◌ִמי ◌ִ ּ◌ֵ
את ◌ַמרִ◌ ,דּ ◌ְ ּ◌ִ
◌ָהא ◌ִ ּ◌ְ
יתן
אחדִ◌ .מי ◌ִ ּ◌ֵ
◌ָטהוֹ ר ◌ִמ ּ ◌ָט ◌ֵמא א ◌ֶ ◌ָ
רזא ◌ָדּ א,
מט ◌ֵמאָ◌ ָ◌ ,
◌ָטהוֹ ר )דף רל"ז ע"ב( ◌ִ ּ ◌ָ
נפק
הכי ה ּואְ◌ ,דּ ◌ָדא ◌ִאיה ּו ◌ָטהוֹ ר ◌ְדּ ◌ָ ◌ַ
◌ָ ◌ִ
והש ּ◌ָתא
טמאְ◌ ׁ ַ◌ ְ◌ ,
קדמיתא ◌ָ ◌ֵ
◌ִמ ּ ◌ָט ◌ֵמאְ◌ .דּ ◌ָהא ◌ְבּ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ליקידת
ואתייהיב ◌ִ ◌ֵ ◌ַ
יה ◌ִדּ ◌ָינאִ◌ ְ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אתעביד ◌ֵבּ ּ
עפר,
ואתעביד ◌ָ ◌ָ
דליקִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ֶא ◌ָא ◌ְבּ נ ּו ◌ָרא ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
נפיק
◌ַה ׁ ◌ְש ּ◌ָתא ◌ִאיה ּו ◌ָטהוֹ ר ◌ִמ ּ ◌ָט ◌ֵמאָ◌ ,טהוֹ ר ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
מט ◌ֵמא.
◌ִ ּ ◌ָ

תב )איוב יד( ִמי ִי ֵ
נאמרָ ֶ ,
הרי ֶ ֱ ַ
ֲֵ
אחדִ .מי ִי ֵ
ממא ֹלא ֶ ָ
ָטהר ִ ָ ֵ
ה
ממא  סד ֶזה ָ האֶ ֶ ,
ָטהר ִ ָ ֵ
התחלה
הרי ַ ַ ְ ָ ָ
ממאֵ ֲ ֶ .
צא ִ ָ ֵ
ָטהר ֶ ֵ
ע ֶה ִ יִ ְ ונ ָ
ועכו ֶ ַ ֲ
טמאָ ְ ַ ְ ,
ֵָ
עפר,
ונע ֶה ָ ָ
ערת ְ ַ ֲ
אֶ ֶ 
לרפת ֵאֵ ְ 
ִ ְֵ ַ
צא
ממאָ ,טהר ֶ ָ ָ
עכו הא ָטהר ִ ָ ֵ
ְַָ
מא.
ִמ ָ ֵ


   
   
  
     
       
  
    


מש ּ◌ַת ◌ְדּ ◌ֵלי ◌ָבּ ּה,
בגין ◌ַּכָּ◌ ,כל ◌ִאי ּנ ּון ◌ְדּ ◌ִ ׁ ◌ְ
ּו ◌ְ ◌ִ
הכי ה ּוא
אביְ◌ ,דּ ◌ָהא ◌ָ ◌ִ
מס ּ◌ַת ◌ֲ ◌ֵ
◌ּכ ◌ְלּ ה ּו ◌ִ ◌ְ
אפרְּ◌ ,כ ◌ֵדין ◌ַעד
אתע ◌ִביד ◌ֵ ◌ֶ
◌ַו ◌ַדּ איָ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
וכיון ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ית ◌ְּכ ◌ִ ׁ
מסאיב
מת ◌ָּמןִ◌ ְ◌ ַ◌ ,
ויס ּ◌ָת ◌ִליק ◌ִ ּ◌ַ
ניש ◌ְ ◌ִ ◌ְ
◌ְדּ ◌ִ ◌ְ
וכ ◌ֶבּ ס ◌ָהאוֹ ◌ֵסף
אמר ◌ְ ◌ִ
לכלּ ה ּוְּ◌ ,כ ◌ָמה ◌ְדּ ◌ַא ּ◌ְת ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ◌ְ◌ 
דא ּ◌ְת
טעמאְּ◌ .כ ◌ָמה ◌ְ ◌ַ
אפרַ◌ ,מאי ◌ַ ◌ְ ◌ָ
וטמאֶ◌ ֵ◌ .
◌ְוגוֹ ' ◌ְ ◌ָ ◌ֵ

קי,ָ 
תע ְ ִ
מָ ,ָ ל ֵאַ ְ ִ ֶ 
ִ
הרי ָ הא
נטמאיֵ ֲ ֶ ,
ִ ָ ְ ִ 
ָֻ
אפרָ ,אז ַעד
עית ֵ ֶ
וכיוֵ ֲ ַ ֶ 
ואיָ ֵ ְ .
ַַ
מטא ֶאת
מֵ ַ ְ ,
ויסק ִ ָ
תס ְ ִ ְ ַ ֵ
ֶ ִ ְ ֵַ
האסְ וג'
וכ ֶס ָ ֹ ֵ
אמר ְ ִ
ְ ,מַ ֱ ֶ ֶ 
ָֻ
אמר
העְ ?מַ ֱ ֶ ֶ 
אפרָ ,מה ַ ַ ַ
וטמאֶ ֵ .
ְֵָ

זוהר פרה אדומה
יהי ּו
רש ◌ִעים ◌ִּכי ◌ִ ◌ְ
ועסוֹ ◌ֶתם ◌ְ ׁ ◌ָ
אמר )מלאכי ג( ◌ְ ◌ַ ּ
◌ָ ◌ֵ
וכיון
רגליכםָ◌ ֵ◌ ְ◌ .
אפר ּ◌ַת ◌ַחת ◌ַּכ ּפוֹ ת ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
◌ֵ ◌ֶ
מיםְּ◌ ,כ ◌ֵדין
אפר ◌ַ ◌ִ
אתייהיב ◌ַעל ◌ַהה ּוא ◌ֵ ◌ֶ
◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ִ
מט ◌ֵמא.
◌ִאיה ּו ◌ָטהוֹ ר ◌ִ ּ ◌ָ
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אפר
יהיֶ ֵ 
עיִ י ִ ְ
ועתְ ר ָ ִ
)מלאכי ג( ְ ַ ֶ
ַ על
וכיוָ ִ ֶ 
רגליכָ ֵ ְ .
חת ַת ַ ְ ֵ ֶ
ַַ
מא.
מיָ ,אז הא ָטהר ִמ ָ ֵ
אפר ַ ִ
אתֶ ֵ 

 
   
  
   
    
 
      
 


כתיב) ,במדבר ח( ◌ֵמי
ורזא ◌ְדּ ◌ִמ ◌ָלּ הִ◌ ,דּ ◌ְ ּ◌ִ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר
דאת ◌ָ ◌ֵ
חטאתְּ◌ ,כ ◌ָמה ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
◌ַ ּ ◌ָ
בגין
חטאת רוֹ ◌ֵבץּ .ו ◌ְ ◌ִ
לפ ◌ַתח ◌ַ ּ ◌ָ
)בראשית ד( ◌ַ ּ ◌ֶ
חטאת רוֹ ◌ֵבץ ◌ַו ◌ַדּ אי,
איהי ּ ◌ֶפ ◌ַתח ◌ַ ּ ◌ָ
◌ְדּ ◌ִ ◌ִ
תה ◌ֶאל
◌ְבּ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
קדמיתא ◌ְּכ ◌ִתיבְ◌ ,והוֹ ◌ִציא אוֹ ◌ָ ּ
אתייהיבת
בגין ◌ַּכַ◌ ִ◌ ְ◌ ְ◌ ִ◌ 
חנהּ .ו ◌ְ ◌ִ
למ ◌ֲ ◌ֶ
◌ִמח ּוץ ◌ַ ◌ַּ
לכהנא ◌ַר ◌ָבּ אָ◌ ְ◌ ,ודא ה ּוא ◌ָטהוֹ ר
ולא ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
לס ◌ָגןָ◌ ְ◌ ,
◌ַ ּ◌ְ
והש ּ◌ָתא ◌ָטהוֹ ר.
טמאְ◌ ׁ ַ◌ ְ◌ ,
קדמיתא ◌ָ ◌ֵ
◌ִמ ּ ◌ָט ◌ֵמאְ◌ ,בּ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
חמא ◌ָדּ א,
מסאבאֵּ◌ ,כ ◌ָיון ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
סטר ר ּו ◌ַח ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ ◌ְָוכל ◌ְ ◌ָ
כתא.
יתיב ◌ְבּ ◌ַהה ּוא דּ ּו ◌ְ ּ◌ָ
ולא ◌ָ ◌ִ
ערקָ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ַ

תב
הבר ָ ֶ 
ְוסד ַ ָ ָ
אמר )בראשית ד(
ַח ָאתְ ,מַ ֱ ֶ ֶ 
תח
היא ֶ ַ
מִ ֶ 
רבִ .
לתח ַח ָאת ֹ ֵ
ֶַ ַ
התחלה ָתב,
רבַ ו ַאיָ ָ ְ ַ ַ ,
ַח ָאת ֹ ֵ
לחנה.
תֶ אל ִמחֶ ֲ ַ ַ 
ציא א ָ
ְוה ִ
לכהָ דל.
ִ
ולא ְ ֹ ֵ
לגֹ ְ 
נה ַ ְ ָ
מִ ָ נ ְ ָ
טמא,
התחלה ָ ֵ
ממאָ ָ ְ ַ ַ .
ְ ֶוזהָ טהר ִ ָ ֵ
יו
המאהָ ֵ ,
ח ַ ֻ ְ ָ
וכל ַצד ר ַ
ועכ ָו ָטהרָ ְ .
ְַ ְ
יב ְאת
ולא ֵ
רחֹ ְ ,
ראה ֶאת ֶזה ֵ ַ
ֶ ֶ
ָמק.
)במדבר ח(

ֵמי


  


  
    
    
  
  
 

 


מסאבא.
◌ֵמי ◌ַח ּ ◌ָטאת ◌ַ ◌ַודּ איֵ◌ ,מי ◌ִנ ◌ָדּ הֹ ּ ,כ ◌ָלּ א ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
דשאְ◌ ,ור ּו ◌ַח
לטא ר ּו ◌ַח ק ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ ◌ְַועל ◌ָדּ א ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ָ
לטא ◌ְּכ ◌ַלל.
פיאְ◌ ,דּ ◌ָלא ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ָ
את ◌ַּכ ◌ְ ◌ָ
מסאבא ◌ִ ◌ְ
◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
מסאבאִ◌ ,מח ּוץ
◌ ◌ְָודא ה ּוא ◌ִדּ ◌ָינא ◌ְדּ ר ּו ◌ַח ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
מסאבא,
איהי ר ּו ◌ַח ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
חנהְ◌ .בּ ◌ִגין ◌ְדּ ◌ִ ◌ִ
למ ◌ֲ ◌ֶ
◌ַ ◌ַּ
מחניָ◌ קדוֹ ׁש.
והיה ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
כתיב) ,דברים כג( ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ִדּ ◌ְ ּ◌ִ
נש ◌ֵקי ּה.
אבּ א ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
רבּ י ◌ַ ◌ָ
אתא ◌ִ ◌ִ
◌ָ ◌ָ

טמא.
הל ָ ֵ
נהֹ ַ ,
ואיֵ ,מי ִ ָ
ֵמי ַח ָאת ַ ַ
ח
הדְ ,ור ַ
רח ַ ֹ ֶ
לטת ַ
ועל ֵֶ ֶ 
ְַ
לל.
לטת ְ ָ
ֶֶ
א
נכנעתֹ ֶ ,
המאה ִ ְ ַ ַ
ְַָֻ
המאה ִ מח
רח ַ ֻ ְ ָ
ְ ֶוזהִ יֶ ל ַ
טמאה,
רח ֻ ְ ָ
ַ
היא
לחנהִ ,מִ ֶ 
ַַ ֲֶ
מחניָ קד.
והיה ַ ֲ ֶ
תב )דברי כג( ְ ָ ָ
ֶָ
רי ַא ָא ְנ ָק.
ָא ַ ִ


   
  
  
  
  
  
   
    
   


הני
רבּ י ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ◌ְדּ ◌ָכל ◌ָ ◌ֵ
אמר ◌ַ ◌ִ
◌ָ ◌ַ
דקאמרן ,ק ּו ◌ְד ׁ ◌ָשא ◌ְבּ ◌ִרי
◌ִמ ◌ִלּ ין ◌ִּכ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מסאבא
לטנ ּוְ◌ .ור ּו ◌ַח ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ליה ׁש ּו ◌ְ ◌ָ
ה ּוא ◌ָ ◌ִ
יהיב ◌ֵ ּ
סטריןָ◌ּ .תא
ליה ◌ְבּ ◌ָכל ◌ִ ◌ְ ◌ִ
◌ָבּ ◌ֵעי ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ ◌ְ
לאכפ ◌ָיא ◌ֵ ּ
אתייהיב
ולא ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ִ
חדאָ◌ ְ◌ ,
רזא ◌ֲ ◌ָ
ְואימא ◌ְלָ◌ ָ◌ 
◌ ◌ִ ◌ָ
עליוֹ ◌ִנין.
קדּ י ׁ ◌ֵשי ◌ֶ ◌ְ
לאי ּנ ּון ◌ַ ◌ִ
לגלּ ◌ָאה ◌ַבּ ר ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ַ ◌ָ

ל
מעַ ,אַ על ַב ֶ ָ
רי ִ ְ
אמר ַ ִ
ַָ
הד
אמרנָ ַ ,
פי ֶ ָ ַ ְ
הבריִ ְ 
ַ ְ ִָ
מאה
ורח ַה ֻ ְ ָ
לטַ ְ .
נת לְ ִ 
ָר הא ָ ַ
ואמר
הדדיֹ .א ְ ֹ ַ
כל ַ ְ ָ ִ
להכניעָ ְ 
צריָ ִ ְ ַ ְ 
ִָ
רט
לגת ְ ָ
א ִנ ַָ ְ 
אחדְ ,ו ֶ ֹ
ְל סד ֶ ָ
עליני.
קדיִ ְ ֶ 
תִ ְ 
ְלא ָ

זוהר פרה אדומה
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מסאבא.
אתר ◌ְדּ ◌ִאיה ּו ר ּו ◌ַח ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
להאי ◌ֲ ◌ָ
חזיַ◌ ְ◌ ,
ּ ◌ָתא ◌ֲ ◌ֵ
ליה
דשא ◌ְבּ ◌ִרי ה ּוא ◌ָ ◌ִ
ק ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
יהיב ◌ֵ ּ
סטרין,
כמה ◌ִ ◌ְ ◌ִ
עלמאְ◌ ,בּ ◌ַ ◌ָּ
למ ׁ ◌ְש ◌ַלט ◌ְבּ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
לטנ ּוִ◌ ְ◌ ,
ׁש ּו ◌ְ ◌ָ
ליה )נ"א לן( ◌ְר ׁש ּו,
לנזקאֵ◌ ְ◌ ,
ויכיל ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ִ
ולית ◌ֵ ּ
לאסת ◌ְּמ ◌ָרא
בעינן ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
קלנאְ◌ ,דּ ◌ָ ◌ֵ ◌ָ
לאנהגא ◌ֵבּ י ּה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עלן ◌ְבּ גוֹ ◌ְקד ּו ◌ָה ◌ִדּ ◌ָילן.
יקטרג ◌ֲ ◌ָ
יהְ◌ ,דּ ◌ָלא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ִמ ◌ֵ ּנ ּ
למיהב
בעינן ◌ְ ◌ֵ ◌ַ
חדא ◌ִאית ◌ָלןְ◌ ,דּ ◌ָ ◌ֵ ◌ָ
רזא ◌ֲ ◌ָ
◌ ◌ְַועל ◌ָדּ א ◌ָ ◌ָ
ילן )דלא
כתא ◌ְ ◌ֵזעירְ◌ ,בּ גוֹ ◌ְקד ּו ◌ָה ◌ִדּ ◌ָ
ליה דּ ּו ◌ְ ּ◌ָ
◌ֵ ּ
אשתכח מקטרגא בגו קדושא דילן( ◌ְדּ ◌ָהא ◌ִמגּ וֹ
ילי ּה.
לטנ ּו ◌ִדּ ◌ֵ
נפיק ׁש ּו ◌ְ ◌ָ
◌ְקד ּו ◌ָה ◌ָ ◌ִ

ח
לקַ ה ֶה ֶהא ר ַ
ראהָ ַ ,
א ְ ֵ
ֹ
הדָ ר הא
נת לָ ַ 
טמאהַ ָ ,
ְָֻ
צדדי,
כ ָה ְ ָ ִ
עלַ ְ 
ללט ָ ָ
לטֹ ְ ִ 
ִ ְ
לנהג
ואי ל) לנו( ְרת ִ ְ ֹ
להיקֵ ְ ,
ְ ָויכל ְ ַ ִ
א
מר ִמ ֶֹ ֶ 
לה ָ ֵ
ריכיִ ְ 
ָ קלִ ִ ְ ֶ ,
ועל
נַ ְ .
הדה ֶ ָ
עלינְ תָ ֻ ְ ַ 
יקטרג ָ ֵ
ְַ ְֵ
לתת ל
ריכיֵ ָ 
אחד יֵָ לנִ ִ ְ ֶ 
ֵ סד ֶ ָ
נ) ,שלא
הדה ֶ ָ
קטְ תָ ֻ ְ ַ 
ָמקָ ָ 
הרי
ימצא מקטרג בתו הקדשה שלנו( ֶ ֲ ֵ
ליטת.
צאת ְ ִ ָ
הדה י ֵ
ִמָ ֻ ְ ַ 


    
  
   
   
  
   
     
      
 

בעינן
◌ְדּ ◌ָ ◌ֵ ◌ָ

לאצנעא )סוד
רזא ◌ִדּ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
גּ וֹ ◌ָ ◌ָ
תפלּ יןָ◌ ְ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,

ערא
שער שבתפילין( ◌ַחד ◌ַשׂ ◌ֲ ◌ָ
ויתחזיְ◌ .דּ ◌ָהא ח ּו ◌ָטא
לבר ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
עגלאְ◌ ,דּ ◌ִ ּיפ ּוק ◌ְ ◌ַ
◌ְדּ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
ערא ◌ָדּ א ◌ָלא ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ְדּ ◌ַשׂ ◌ֲ ◌ָ
מסאיבַ◌ ,בּ ר ◌ְדּ ◌ִאי
ואתעביד
עראִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ַשׂ ◌ֲ ◌ָ
◌ַהאי
אתח ◌ָבּ ר
◌ִ ◌ְ ◌ַ
מסאיב.
אבל ּ ◌ָפח ּות ◌ִמן ◌ָדּ א ◌ָלא ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ַּכ ◌ְע ּו ◌ָראָ◌ ֲ◌ ,
ערא ◌ָבּ ◌ֵעי ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ ◌ְַוהה ּוא ◌ַשׂ ◌ֲ ◌ָ
לאעלא ◌ֵלי ּה ◌ְבּ גוֹ
ליה
עלּ ◌ָאה ◌ִדּ ◌ָילןּ ,ו ◌ְ ◌ֵ ◌ַ
◌ְקד ּו ◌ָה ◌ִ ◌ָ
למיהב ◌ֵ ּ
יקטרג ◌ָלן ◌ְבּ ◌ִקד ּו ׁ ◌ָשן.
דּ ּו ◌ְכ ּ◌ָתאְ◌ ,בּ ◌ִגין ◌ְדּ ◌ָלא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ

להצניע
פ ִיַ ִ ְ ַ ְ 
צריכי  סד ַה ְ ִ
ֶ ְִ ִ
ערה
)סוד שער שבתפליָ ֲ ַ (
ותראה,
החצה ְ ֵ ָ ֶ
צא ַ ָ
עגל ֶ ֵ ֵ
אחת ֶל ֵ ֶ
ַַ
רט
מט ֵאָ ְ ,
ער ֶזה ֵאינַ ְ 
הרי חט ֵ ָ
ֶ ֲֵ
ונעית
ערה זֵ ֲ ַ ְ 
מתחרת ַ ֲ ָ
לאֶ ֶ ַ ְ ִ 
ְִ
ואת
מט ֵאֶ ְ .
מה ֹלא ְ ַ
אבל ָחת ִ ֶ
ערהָ ֲ ,
ְִ ָ
אתְ ת
להכניס ָ
צריִ ְ ַ ְ 
ערה ָ ִ
אתָ ֲ ַ 
ָ
ולתת ָלָ מק,
נֵ ָ ְ 
העלינה ֶ ָ
דה ָ ֶ ְ ָ
ַה ְ ֻ ָ
נ.
דת ֶ ָ
עלינֻ ְ ַ 
תקטרג ָ ֵ
א ְ ַ ְ ֵ
די ֶ ֹ
ְֵ


   
     
   
 

יתחזי,
לברְ◌ ,דּ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ערא ◌ְ ◌ַ
ויפ ּוק ◌ִמן ◌ַהה ּוא ◌ַשׂ ◌ֲ ◌ָ
◌ְ ◌ִ ּ
להה ּוא ◌ַבּ ר ◌ָ ׁ
נש
חמי ◌ְ ◌ַ
◌ְדּ ◌ַכד ◌ָ ◌ֵ
יליה
עלּ ◌ָאהְ◌ ,וח ּו ◌ָ ◌ָ
◌ִבּ ◌ְקד ּו ◌ָה ◌ִ ◌ָ
לקא ◌ִדּ ◌ֵ ּ
ליה,
לתמןְּ◌ ,כ ◌ֵדין ◌ָלא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ּ◌ֵתף ◌ְ ◌ַ ◌ָ
יקטרג ◌ֵ ּ
ותתא,
לעילּ א ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
ליה ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
יכיל ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ָ
◌ ◌ְָולא ◌ָ ◌ִ
לאבאשא ◌ֵ ּ
לקא
ואי ◌ַהה ּוא ח ּו ◌ָ ◌ָ
יהב ◌ֵלי ּהִ◌ ְ◌ .
כתא ◌ְ ◌ַ
◌ְדּ ◌ָהא דּ ּו ◌ְ ּ◌ָ
ליה )דוכתא( ◌ְבּ ◌ַהאי ◌ְקד ּו ◌ָה,
◌ָלא ◌ָ ◌ֲ ◌ִ
יהבין ◌ֵ ּ

החצה
ערה ַ ָ
תָ ֲ ַ 
ֵמא ָ
ויצא
ְֵֵ
ראה ֶאת
ראהֶ ֶ ְ ֶ .
ֶ ֵָ ֶ
וחלק
נה ְ ֶ ְ
עלי ָ
קדה ֶ ְ
אדָ ֻ ְ ִ 
אתָ ָ 
יקטרג ל,
לָ ,אז ֹלא ְ ַ ְ ֵ
מָ ְ 
ִ ְ ֵַ
למה,
למעלה ְ ַ ָ
לה ִיק לָ ְ ַ ְ 
כל ְ ַ
ולא י ַ
ְ ֹ
נתני
ואֹ לא ְ ִ
נת לָ מקִ ְ .
הרי ָ ַ
ֶ ֲֵ
דה ַה,
חלק )מקוָ ֻ ְ ַ (
ל אתֶ ֵ 

זוהר פרה אדומה
וסליק
לתתאִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ליה ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
◌ ◌ִָיכיל ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לאבא ׁ ◌ָשא ◌ֵ ּ
ואמר ּ ◌ְפלוֹ ◌ִני ◌ְדּ ◌ָקא
לעילּ אַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ליה ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
מקטרגא ◌ֵ ּ
עבד יוֹ ◌ָמא
וכַ◌ ֲ◌ 
הש ּ◌ָתאַּ◌ ,כַ◌ ְ◌ 
מק ◌ֵדּ ׁש ◌ַ ׁ ◌ְ
◌ְ ◌ַ
ימטי ◌ִדּ ◌ָינא
וכִ◌ אי ּנ ּון חוֹ בוֹ יַ◌ ,עד ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ּ◌ְפלוֹ ◌ִניַ◌ ְ◌ ,
◌ַעל ◌ַהה ּוא ◌ַבּ ר ◌ָנ ׁשׁ ֵ◌ ֲ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ויתענש ◌ַעל ◌ְידוֹ י) .וכן
שעיר המשתלח(.

ספר א'  ליקוטי זוהר ע תרגו | ה

לקטרג
לה ְ ַ ְ ֵ
למהְ ,וע ֶ
לה ִיק לָ ַ ְ 
ָיכל ְ ַ
עכ ָו
מרְ :ל ִני ֶ ַ ְ
למעלהְ ,וא ֵ
עליו ְ ַ ְ ָ
ָָ
וכ
לני ְ ָ
וכָ ע ָה ְיִ ְ 
מקָ ְ ָ ,
ְ ֵַ
יע ִיַ על את
חטאיוַ .עד ֶ ַ ִ ַ
ֵהָ ָ ֲ 
ויענַ על ָיד) .וכ שעיר
אדֵ ָ ֵ ְ 
ָָ
המשתלח(.


   
   
  
    
   
   
  
    
    
  
 

רזא
ידעי ◌ָ ◌ָ
ראל ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
וכֲ◌ הווֹ ◌ִ ◌ְ
עבדיַ◌ ,דּ ◌ֲהווֹ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ◌ַ
לאתק ◌ְדּ ׁ ◌ָשא
ׁ ◌ָש ◌ָראן ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ָדּ אַּ◌ ,כד
◌ִבּ ◌ְקד ּו ◌ָה ◌ִ ◌ָ
עלּ ◌ָאה ◌ְבּ יוֹ ◌ָמא ◌ְדּ ◌ִכ ּפ ּו ◌ֵריֲ◌ ,הווֹ
להאי
לקיה ◌ְ ◌ַ
מסת ◌ְּכ ◌ֵלי ◌ִמ ◌ַ ּיד ◌ְ ◌ֵ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
למיהב ח ּו ◌ָ ◌ֵ ּ
ינייה ּוְ◌ ,בּ ◌ִגין
לקא ◌ֵבּ ◌ַ ◌ְ
ליה ח ּו ◌ָ ◌ָ
אתרּ ,ו ◌ְ ◌ֵ ◌ַ
◌ֲ ◌ָ
למיהב ◌ֵ ּ
ולא
עלייה ּוָ◌ ְ◌ ,
מקטרגא ◌ָ ◌ַ ◌ְ
יש ּ◌ְת ◌ַּכח ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
◌ְדּ ◌ָלא ◌ִ ׁ ◌ְ
ראלְ◌ .דּ ◌ַכ ◌ָּמה
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
לאד ◌ְּכ ◌ָרא חוֹ ◌ֵביהוֹ ן ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ
◌ֵיית ּון ◌ְ ◌ַ ◌ְ
אזד ◌ְּמ ◌ָנן
רייןִ◌ ,אי ּנ ּון ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
וכמה ◌ַמ ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
חביליןָ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
◌ֲ ◌ִ ◌ִ
לקטרגא.
אתי ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
לנטלא ◌ִמ ◌ָלּ ה ◌ִמ ◌ֵ ּני ּהַּ◌ ,כד ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לאסת ◌ְּמ ◌ָרא,
יכיל ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
לקי ּהַ◌ ,מאן ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ַָּזכ ◌ָאה ח ּו ◌ָ ◌ֵ
יש ◌ִגח ּון
ולא ◌ַ ׁ ◌ְ
לעילּ אָ◌ ְ◌ ,
◌ְדּ ◌ָלא ◌ִ ◌ְיד ◌ְּכר ּון חוֹ בוֹ י ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
עליה ◌ְ ◌ִ ׁ
לביש.
◌ָ ◌ֵ ּ

ידעי
היִ ְ 
יָ ֶ ,
יראל ע ִ
כהיֵ ָ ְ ִ 
ְֶָ
תחילי
ְְִֶַ ִ
ֶזה,
סד
נה ְי
עלי ָ
קדה ֶ ְ
להתקָ ֻ ְ ִ 
ְִ ְ ֵַ
לתת ֶאת
מד ָ ֵ
ליָ ִ 
מס ַ ְ ִ
הריָ ,היְ ִ 
ִַ ִ
חלק
ולתת לֶ ֵ 
חלקְ לאתָ מקֵ ָ ְ 
ְֶ
מקטרג
צא ְ ַ ְ ֵ
א ִי ָ ֵ
די ֶ ֹ
יניהֵ ְ ,
ֵֵֶ
חטאי
להזיר ֲ ָ ֵ
ולא ָיבאִ ְ ַ ְ 
עליהֹ ְ 
ֲֵ ֶ
מחנת
וכה ַ ֲ
ה ְקבצת ְ ַ ָ
ראלָ ַ ֶ .
ִי ְ ָ ֵ
א
מָ ֶ ְ 
בר ִ ֶ
לל ָ ָ
ניֹ ִ 
ז ַ ְ ִ
ֵהְ ִ ֶ 
כל
חלקֶ ל ִמי ֶ ָ
רי ֶ ְ
לקטרגַ .א ְ ֵ
ְַ ְֵ
למעלה,
חטאיו ְ ַ ְ ָ
כרָ ָ ֲ 
א ִי ָ ְ
להמר ֶ ֹ
ְִ ָ ֵ
לרע.
יח בַ ְ 
ולא יַ ְ ִ
ְ ֹ


     
  
    
  
  

זלגין ◌ֵעינוֹ י ◌ְדּ ◌ִר ◌ִבּ י ◌ַא ◌ָבּ א.
הכי ◌ֲהווֹ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
אדּ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ
אבּ א ◌ַא ◌ָבּ אִ◌ ,זיל
ליהָ◌ ַ◌ ,
◌ָ ◌ַ
אמר ◌ֵ ּ
לטְ◌ ,דּ ◌ָהא
ואקפיד ◌ְבּ ק ּו ◌ְ ◌ָ
טנפיר ◌ְקט ּו ◌ָרִ◌ ּ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ְ ◌ִ
כתיב,
אתייהיב ּו ◌ִדּ ◌ְ ּ◌ִ
לזכ ◌ֵאי ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ִ
רייתא ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
ָרזין ◌ְדּ אוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ִ
ליראיו.
)תהלים כה( סוֹ ד ◌ְ ◌ָיי' ◌ִ ◌ֵ ◌ָ
זוהר ויקרא
)דף י"ד
ע"א(

אמר
רי ַא ָאַ ָ .
עיניו ֶל ַ ִ
זלגָ ֵ 
ֵיְ ָ ָ 
קרי
וה ֵר ִ ְ ֵ
לַ :א ָא ַא ָאֵ ,לַ ְ 
הרי סדת
גתֵ ֲ ֶ ,
ה ָ ָ ְ
ותקיד ְ ַ
צערִ ְ ַ ְ 
ַ ְַ
תב )תהלי
ליקיָ ֶ ,
הרה ִנ ְנִ ִ ַ ַ 
ַ ָ
ליראיו.
כה( סד ה' ִ ֵ ָ

 
  
  
  
   
   
   
  
    
    
  

  

ּ ◌ָתא

אתגּ ◌ַזרָ◌ ,הא
אברהם ◌ַעד ◌ָלא ◌ִ ◌ְ ◌ְ
חזיָ◌ ָ◌ ְ◌ ַ◌ ,
◌ֲ ◌ִ
רייתא,
נטיר אוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
את ◌ַמר ◌ְדּ ◌ִאיה ּו ◌ָ ◌ִ
◌ָלא ◌ִ ּ◌ְ

ֹא

הרי ֹלא
אברהֵ ֲ 
ל ַ ְ ָ ָ
טרִ ֶ 
ראהֶ ֶ ,
ְֵ
רה.
מר ֶאת ַה ָ
נאמר ֶהא ָ ַ
ֱֶ ַ

ו | ספר א'  ליקוטי זוהר ע תרגו
אתגּ ◌ַזר ◌ַמה ◌ְּכ ◌ִתיב) ,בראשית כו(
◌ֵּכיון ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ְ

אברהם ◌ְבּ קוֹ ◌ִלי ◌ַו ◌ִ ּי ׁ ◌ְשמוֹ ר
אשר ׁ ◌ָש ◌ַמע ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עקב ◌ֲ ׁ ◌ֶ
◌ֵ ◌ֶ
וכלּ א
רתיָ◌ ֹ ְ◌ .
חקוֹ ◌ַתי ◌ְותוֹ ֹ ◌ָ
מרתי ◌ִ ◌ְ
◌ִמ ׁ ◌ְש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
מצוֹ ◌ַתי ◌ּ 
יה ◌ְר ׁ ◌ִש ◌ָימא
אתגּ ◌ַזרְ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ְבּ ◌ִגין ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ְ
אתר ׁ ◌ִשים ◌ֵבּ ּ
סליק
דקא ◌ֵיאוֹ תִ◌ ָ◌ ,
ליה ◌ְּכ ◌ְ ◌ָ
ישאִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ִַקדּ ׁ ◌ָ
ונטיר ◌ֵ ּ
יצחק )דף
רייתא ◌ּכ ◌ָלּ ּהָ◌ ְ◌ ִ◌ .
נטר אוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ליה ◌ְּכ ◌ִאילּ ּו ◌ָ ◌ַ
◌ֵ ּ
הכי ◌ְּכ ◌ִתיב) ,בראשית יז(
י"ד ע"א( א ּוף ◌ָ ◌ִ
יצחקַ◌ ְ◌ .ועל ◌ָדּ א
אקים ◌ֶאת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ריתי ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ְֶואת ◌ְבּ ◌ִ ◌ִ
אקרי ◌ְבּ ◌ִרית.
רייתא ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ

זוהר פרה אדומה
עקב
ל ַמה ָתב? )בראשית כו( ֵ ֶ
יוִ ֶ 
ֵָ
מר
קלי ַו ִ ְ ֹ
אברהִ ֹ ְ 
מע ַ ְ ָ ָ
ֲא ֶר ָ ַ
והל
ותרתיֹ ַ ְ .
תי ְ ֹ ָ
מצותי ֻח ַ
ממר ִי ִ ְ ַ
ִ ְ ְַ
הד
הרָ ַ 
ונרֶ ֹ ָ  
ל ְ ִ ְ ַ
ִמִ ֶ 
א
עליו ְ ִ
מעלה ָ ָ
ראיֶ ֲ ַ ,
ומר אתָ ָ 
ְַָ
יצחק ָתב,
הרהַ .אָ ְ ִ ְ 
מר ֶאת ָל ַ ָ
ַָ
יצחק.
אקיֶ את ִ ְ ָ
ריתי ָ ִ
ואת ְ ִ ִ
)בראשית יז( ְ ֶ
רית.
רה ְ ִ
נקראת ַה ָ
ועל ֶזה ִ ְ ֵ
ְַ


  
  
  
  
   
   
  
   
    
  
  

  
 

זוהר ויקרא
)דף ע"ו
ע"אע"ב(

להאי
ליה ◌ְ ◌ַ
חזי ,יוֹ ◌ֵסף ◌ְבּ ◌ִגין ◌ְדּ ◌ָ ◌ַ
ּ ◌ָתא ◌ֲ ◌ֵ
נטר ◌ֵ ּ
יה,
ולא ◌ָבּ ◌ָעא ◌ְ ׁ ◌ַ
◌ְבּ ◌ִריתָ◌ ְ◌ ,
לש ◌ְּק ◌ָרא ◌ֵבּ ּ
וליקרא
עלמאָ◌ ָ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ליקרא ◌ְבּ ◌ַהאי ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ָָזכה ◌ִ ◌ָ ◌ָ
דשא
אתיְ◌ .וא עוֹ דֶ◌ ,א ◌ָלּ א ◌ְדּ ק ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
לעלמא ◌ְדּ ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
כתיב,
מיה ◌ְבּ ◌ַ ◌ִגוי ּהִ◌ ,דּ ◌ְ ּ◌ִ
◌ְבּ ◌ִרי ה ּוא ◌ַ ׁ ◌ְ
אש ◌ֵרי ׁ ◌ְש ◌ֵ ּ
וזכה
)תהלים פא( ◌ֵעד ּות ◌ִבּ יהוֹ ◌ֵסף ◌ָשׂ מוֹ ָ◌ ָ◌ ְ◌ .
לברכתא
עלמאּ ,ו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לברכתא ◌ְדּ ◌ַהאי ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אתי.
עלמא ◌ְדּ ◌ָ ◌ֵ
◌ְדּ ◌ָ ◌ְ ◌ָ

מר ֶאת
סַ ָ 
ראהִ ,מֵ ֶ 
א ְ ֵ
ֹ
לר ָ,
רצה ְ ַ ֵ
ולא ָ ָ
הרית ַהֹ ְ 
ַ ְִ
ל
לכבד ָע ָ
הה ְ ָ
עלֶ ַ 
לכבד ָ ָ
זכה ְ ָ
ָָ
הדָ ר
אא ֶ ַ ָ
ולא עדָ ֶ ,
האֹ ְ ,
ַָ
תב
רה ֶאת ְמְ תכָ ֶ ,
הא ִה ְ ָ
וזכה
יהסָ מָ ָ ְ .
)תהלי פא( ֵעדת ִ ֵ
ל
לברת ָהע ָ
הה ְ ִ ְ ַ
לֶ ַ 
לבר ַת ָהע ָ
ְְִ
ַה ָא.

יצחקְּ◌ ,כ ◌ִתיב )דברים לג( ◌ְבּ כוֹ ר
רבּ י ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ִ ◌ִ
◌ָ ◌ַ
הדר לוֹ ◌ְוגוֹ ' .יוֹ ◌ֵסף ◌ְבּ ◌ִגין
ׁשוֹ רוֹ ◌ָ ◌ָ
זכה ◌ְבּ ׁשוֹ רְ◌ ,דּ ◌ִאיה ּו
להאי ◌ְבּ ◌ִריתָ◌ ָ◌ ,
נטיר ◌ְ ◌ַ
◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
רבּ י ◌ְיה ּו ◌ָדה,
ליה ◌ִ ◌ִ
לקר ◌ְבּ ◌ָנאַ◌ ָ◌ .
ַקדמאה ◌ְ ◌ָ ◌ְ
◌ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ֵ ּ
איהי
מלּ ה ◌ְדּ ◌ִ ◌ִ
אתבּ ◌ַרְ◌ בּ ◌ִ ◌ָ
אמאי ◌ִ ◌ְ ◌ְ
הכי ◌ֲ ◌ַ
◌ִאי ◌ָ ◌ִ
ליהְ◌ ,דּ ◌ָהא ◌ְּכ ◌ִתיב
ימינא ◌ִ ◌ָ
מאלאִ◌ ,בּ ◌ִ ◌ָ
◌ְשׂ ◌ָ ◌ָ
מבּ ◌ֵעי ◌ֵ ּ
אמר
מאלַ◌ ָ◌ .
מה ◌ְ ֹ
פני ׁשוֹ ר ◌ֵ ◌ַ
)יחזקאל א( ּו ◌ְ ◌ֵ
ירבעם.
ליה ◌ְבּ ◌ִגין ◌ְדּ ◌ָ ◌ִיגין ◌ַעל חוֹ ◌ֵבי ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ֵ ּ

יצחקָ ,תב )דברי לג( ְכר
אמר ַר ִי ִ ְ ָ
ַָ
ס
הדר לְ וגִ .'מֵ ֶ 
רָ ָ 
זכה ְברֶ ,הא
הרית ַהָ ָ ,
מר ֶאת ַ ְ ִ
ַָ
יהדהִ ,א
רי ְ ָ
אמר לִ ַ 
לקרַ ָ .
ִראָ ְ ָ ְ 
מאל?
דבר ֶהא ְ ֹ
התרָ ָ ְ 
לה ִ ְ ָ ֵ
ָָ ָ ,
הרי ָתב )יחזקאל א(
צריֵ ֲ ֶ ,
היה ָ ִ
ימיָ ָ 
ְִָ
ג
די ֶ ָ ֵ
אמר לֵ ְ ,
מהמאלַ ָ .
פני ר ֵ ַ ְ ֹ
ְֵ
ירבע.
חטאי ָ ָ ְ ָ
ַעל ֲ ָ ֵ

 
   
  
   
  
    
  
   
    
  
   


אמר
◌ָ ◌ַ

קרא,
ליפנא ◌ְבּ ◌ַהאי ◌ְ ◌ָ
רזא אוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ליהָ◌ ָ◌ ,
◌ֵ ּ
להאי
ליה ◌ְ ◌ַ
כיון ◌ְדּ יוֹ ◌ֵסף ◌ָ ◌ַ
◌ְדּ ◌ֵ ◌ָ
נטר ◌ֵ ּ

אמר
ַָ

תב ַה ֶה,
למדנָ ַ 
ל ,סד ָ ַ ְ
הרית
מר ֶאת ַ ְ ִ
סַ ָ 
יוֵ ֶ 
ֵֶָ

זוהר פרה אדומה

ספר א'  ליקוטי זוהר ע תרגו | ז

רגּ ין,
תרין ◌ַדּ ◌ְ ◌ִ
אחיד ◌ִבּ ◌ְ ◌ֵ
◌ְבּ ◌ִריתְ◌ ,דּ ◌ַהאי ◌ְבּ ◌ִרית ◌ָ ◌ִ
מהן
לעי ◌ָלּ אִ◌ ,בּ ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ְִואי ּנ ּון ּ◌ְת ◌ֵרין ◌ַדּ ◌ְ ◌ִ
רגּ ין ◌ְ ◌ֵ
פרשת ּ ◌ָפ ◌ָרה
ליפנא ◌ְבּ ◌ָ ◌ָ ׁ ◌ַ
אתקר ּוןְ◌ .ואוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ְ
מאי ּנ ּון
◌ֲאד ּו ◌ָּמהְ◌ ,דּ ◌ַהאי ּ ◌ָפ ◌ָרה ◌ַחד ◌ַדּ ◌ְר ◌ָגּ א ◌ֵ ◌ִ
פרה ׁשוֹ ר
הויִ◌ ְ◌ ,וז ּו ּו ◌ָגא ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
עלּ ◌ִאין ◌ֲ ◌ִ
ּ◌ְת ◌ֵרין ◌ַדּ ◌ְר ◌ִגּ ין ◌ִ ◌ָ
אקריָ◌ ְ◌ ,ודא ה ּוא ◌ְבּ כוֹ ר ׁשוֹ רוֹ ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הדר לוֹ
ולאו
הדר לוֹ ו ◌ַדּ איָ◌ ְ◌ .
קרניו ◌ָ ◌ָ
ראם ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ְוקרני ◌ְ ◌ֵ
◌ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ראם
וקרני ◌ְ ◌ֵ
עלמאֶ◌ ,א ◌ָלּ א ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ַהאי ◌ְּכ ׁשוֹ ר ◌ְדּ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אחרנין,
עלּ ◌ָאה ה ּוא ◌ַעל ◌ָּכל ◌ָ ◌ֳ ◌ָ ◌ִ
קרנא ◌ִ ◌ָ
ַקרניוָ◌ ְ◌ ַ◌ .
◌ ◌ְ ◌ָ
אפסי
יח ◌ָדּ יו ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ינגּ ח ◌ַ ◌ְ
עמים ◌ְ ◌ַ ◌ַ
◌ ◌ְַועל ◌ָדּ א ◌ָבּ ◌ֶהם ◌ַ ◌ִּ
ארץ.
◌ָ ◌ֶ

דרגת,
י ְ ָ
הרית ַהֲ אח ָזה ִ ְ ֵ
ַהִ ְ ַ ֶ ,
נקרא
למעלה ִ ְ ְ
דרגת ְ ַ ְ ָ
י ְ ָ
תֵ ְ 
ְוא ָ
אדה,
רה ֲ ֻ ָ
פרת ָ ָ
ולמדנַ ָ ָ ְ 
ְב ֵמתְ ַ ָ ְ .
ת
אחת ֵמא ָ
רה ַ ַ
הרה ַהִ היא ַ ְ ָ
ֶ ַ ָָ
רה
והג ֶל ָ ָ
עלינתִ ַ ְ ,
דרגת ֶ ְ
י ְ ָ
ְֵ
הדר ל
וזהְ כר רָ ָ 
נקרא רֶ ְ ,
ְִָ
ולא
הדר לַ ו ַאיֹ ְ .
קרניוָ ָ .
ראָ ְ ַ 
וקרני ְ ֵ
ְְַ ֵ
וקרני
אא ְ ַ ְ ֵ
העלָ ֶ ,
הה ֶל ָ ָ
ְמַ הר ַ ֶ
נה ִהיא ַעל ָל
עלי ָ
קרְ ֶ 
קרניוֶ ֶ .
ְראָ ְ ַ 
ֵ
ינח
הַ ע ִיַ ַ ְ 
ועל ֵֶ ָ  
האחרתַ ְ ,
ֲֵָ
אר.
אפסי ָ ֶ
יחיו ַ ְ ֵ
ְַ ָ


    
   
  
  
  
 
  
     
   

  
  
   
  

אבּ אַ◌ ,מ ׁ ◌ְש ◌ַמעְ◌ ,דּ ◌ָכל ◌ַמאן
רבּ י ◌ַ ◌ָ
אמר ◌ִ ◌ִ
◌ָ ◌ַ
להאי ◌ָאת ◌ְר ׁ ◌ִש ◌ָימא
נטיר ◌ְ ◌ַ
◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
עלּ ◌ִאין
רגּ ין ◌ִ ◌ָ
ישאִ◌ ,אי ּנ ּון ּ◌ְת ◌ֵרין ◌ַדּ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ִַקדּ ׁ ◌ָ
כלּ א,
לנטרא ◌ֵלי ּה ◌ְבּ ֹ ◌ָ
יהָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ .
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אתקרן ◌ֵבּ ּ
עלּ ◌ָאהַ◌ ְ◌ .ועל ◌ָדּ א
יקרא ◌ִ ◌ָ
ליה ◌ִבּ ◌ָ ◌ָ
ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ ◌ְ
לאעט ◌ָרא ◌ֵ ּ
מלכ ּוַ◌ .חד ה ּוא.
תרין )לך לך צ"ג( ◌ַ ◌ְ
זכה ◌ִבּ ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ◌ָ
אתדּ ◌ַבּ ק
מלכא ◌ִ ◌ְ ◌ְ
מה ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
כיון ◌ִדּ ׁ ◌ְש ֹ
◌ ◌ְַוחד ◌ְבּ נוֹ ְ◌ .דּ ◌ֵ ◌ָ
מלכ ּו ◌ָתא
אתייהיב ◌ַ ◌ְ
נכר ּיוֹ תִ◌ ְ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ְבּ ◌ָ ּנ ׁ ◌ִשים ◌ָ ◌ְ ◌ִ
מכ ◌ָלּ א.
לירבעםַ◌ ,ועל ◌ָדּ א ◌ְבּ ◌ִרית ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
חביב ◌ִ ּ ֹ

ל ִמי
ממע ֶ ָ
רי ַא ָאָ ְ ַ ,
אמר ַ ִ
ַָ
הר
מר ֶאת את ָ ֹ ֶ
ֶ ֵ
עלינת
דרגת ֶ ְ
י ְ ָ
תֵ ְ 
הד ,א ָ
ַָ
לע ְר
ל ְ ַ
למר אתֹ ַ 
נק ָרת ֹ ְ ִ ,
ְִ
מלכת
י ַ ְ ֻ
זכה ִ ְ ֵ
ולכָ ָ 
עליֵ ָ ְ ,
כבד ֶ ְ
ְָ
למה
יוֹ ֹ ְ ֶ 
ואחת ְנָ ֵ ֶ .
אחת האַ ַ ְ ,
ַַ 
נה
נכרתִ ,נ ְ ָ
נ ִיִ ְ ָ 
נדק ְ ָ
הלַ ְ ִ 
ֶֶַ
חביבה
הרית ֲ ִ ָ
ולכִ ְ ַ 
לירבעֵ ָ ְ ,
הלכת ְ ָ ָ ְ ָ
ַַ ְ
מהל.
ֵַ ֹ


    
    
  
  
  
  


אמר ◌ִר ◌ִבּ י ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןַ◌ ,האי ◌ַבּ ר ◌ָ ׁ
נש
◌ְּב ◌ִגין ◌ַּכַ◌ ָ◌ 
כינ ּ◌ָתא,
אתקר ◌ִבּ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ְ
◌ְדּ אוֹ ◌ִליד ◌ַבּ רַ◌ ְ◌ ְ◌ ִ◌ ,
תחין )ס"א והאי רביא
תחא ◌ְדּ ◌ָכל ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ִ
◌ְדּ ◌ִהיא ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ

האד
מעָ ָ ָ ,
רי ִ ְ
אמר ַ ִ
ִמַ ָ ָ 
נקר
ליד ֵָ ְ ִ ,
הה ֶ ִ
ֶַ
תחי
תח ֶל ָל ַה ְ ָ ִ
היא ַה ֶ ַ
לכינהִ ֶ ,
ְַ ִָ

דאתגזר אתקשר בשכינתא ,דהיא פתחא דכל

)והתינוק הזה שנמול ,נקשר בשכינה ,שהיא פתח

אתק ◌ָר ◌ִבּ ׁ ◌ְש ◌ָמא
תחא ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ְ
עלּ ◌ִאיןִ◌ ּ ,פ ◌ְ ◌ָ
כתרין( ◌ִ ◌ָ
והה ּוא ◌ָדּ ◌ָמא
ישא) .דאמר רבי שמעון( ◌ְ ◌ַ
קדּ ׁ ◌ָ
◌ַ ◌ִ
דשא
קמי ק ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
נטיר ◌ָ ◌ֵ
רביאִ◌ ָ◌ ,
מהה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ָ
נפיק ◌ֵ ◌ַ
◌ְדּ ◌ָ ◌ִ

קר
התח ֶ ִ ְ ָ
העלי ִניַ ֶ ַ ,
של כל הכתריְ ֶ ָ (
הד) .שאמר רבי שמעוְ (ואת
ָ ַ 
ֵַ
לפני
צא ֵמאתִ תינק ָמר ִ ְ ֵ
ָדֵ ֶ 

ח | ספר א'  ליקוטי זוהר ע תרגו
מתערין
דינין ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
עתא ◌ְדּ ◌ִ ◌ִ
בש ◌ֲ ◌ָ
◌ְבּ ◌ִרי ה ּואּ ,ו ◌ְ ׁ ◌ַ
דשא ◌ְבּ ◌ִרי ה ּוא
עלמאַ◌ ,א ׁ ◌ְש ◌ַגּ ח ק ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ְבּ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
בגין ◌ַּכ
עלמאּ .ו ◌ְ ◌ִ
◌ְבּ ◌ַהה ּוא ◌ָדּ ◌ָמאְ◌ ,ו ׁ ◌ֵש ◌ִזיב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
מנת ◌ָ ◌ִימים ◌ִי ּמוֹ ל
◌ְּכ ◌ִתיב )בראשית יז( ּו ◌ֶבן ׁ ◌ְש ַֹ ◌
ואם
כתיב )תהלים צ( ◌ְ ◌ִ
זכרּ .ו ◌ְ ◌ִ
לכם ◌ָּכל ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ֶ
וכלּ א ◌ְבּ ◌ַחד
מנים ׁ ◌ָש ◌ָנהָ◌ ֹ ְ◌ .
◌ִבּ ◌ְגב ּורוֹ ת ׁ ◌ְש ִֹ ◌
סלּ ◌ָקא.
מתקלא ◌ַ ◌ְ
◌ַ ◌ְ ◌ְ ◌ָ

זוהר פרה אדומה
בעה
ְָָ
הא,
ָר
הד
ַָ
מיח
לַ ִ ְ ַ ,
יניָ ע ָ
רריִ ִ 
תע ְ ִ
ֶ ִ ְ
מיל ֶאת
הדָ ר הא ְאתָ דִ ַ 
ַָ
מָ ָ תב) ,בראשית יז(
לִ .
ָהע ָ
זכר.
לכָ ל ָ ָ
ימיִ יל ָ ֶ
מנת ָ ִ
בַ ֹ ְ 
ֶ
גברת ְמ ִני
ואֹ ְ ִ 
וכתב )תהלי צ( ְ ִ
ְָ
אחד.
מקל ֶ ָ
עלה ְ ִ ְ ָ
וה ֹל ֶ
נהַ ְ .
ָָ


  
  
  
   
     
  
 
  

עלמא
זכי ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אנא ◌ְבּ ◌ַהה ּוא ◌ָדּ ◌ָמאֵ◌ ָ◌ ,
ּ ◌ָת ◌ָ
וקיימין
חסדִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
לאת ◌ַבּ ◌ְּס ◌ָמא ◌ְבּ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ◌ִ ◌ְ
עלמיןִ◌ ,דּ ◌ְכ ּ◌ִתיב) ,ירמיה לג( ◌ִאם לא
◌ּכ ◌ְלּ ה ּו ◌ָ ◌ְ ◌ִ
וארץ
מים ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ולילה ◌ח ּקוֹ ת ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
בריתי יוֹ ◌ָמם ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ִ ◌ִ
ולילה
בריתי ּ◌ִת ◌ַינח .יוֹ ◌ָמם ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ְוגוֹ 'ִ◌ .אם א ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ָל ּ◌ָמה.

ל
זכה ָהע ָ
נינְ ,אתַ ה ֶָ 
ִָ
וכל
חסדָ ְ ,
ְֶֶ
להת
ְִ ְֵַ
תב )ירמיהלג( ִא
עמדיָ ֶ ,
למת ְ ִ
ָהע ָ
מי
ולילה ֻחת ָ ַ ִ
מָ ְ ָ ָ 
בריתי י ָ
ֹלא ְ ִ ִ
אבל
מילאָ ֲ ,
בריתי ֵ ָ
וארְ וגִ .'אֹ לא ְ ִ ִ
ָ ֶָ
ולילה?
ימָ ְ ָ ָ 
ָל ָה ָ


     
 
   
  
   
     
   
  
  
  
  


תרין
נינן ּ◌ְת ◌ֵרין ◌ִּכ ◌ְ ◌ִ
אמר ◌ִר ◌ִבּ י ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןָ◌ּ ,ת ◌ֵ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
תחא
ואי ּנ ּון ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
חדאִ◌ ְ◌ ,
אתאחדן ◌ַּכ ◌ֲ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
וחד
ותאנאַ◌ ,חד ◌ִדּ ◌ָינאַ◌ ְ◌ ,
תריןָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ְדּ ◌ָכל ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ִּכ ◌ְ ◌ִ
מת ◌ַבּ ּ◌ְס ◌ָמאן ◌ָדּ א ◌ְבּ ◌ָדאְ◌ ,דּ ◌ַכר
ַרחמיּ ,ו ◌ִ ◌ְ
◌ ◌ֲ ◌ֵ
◌ְונ ּו ◌ְק ◌ָבּ א) .ס"א ותאנא חד דכר וחד נוקבא ,חד
ריא
סטרא ◌ִדּ ◌ְדכ ּו ◌ָרא ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ָ
דינא ,וחד רחמי( ◌ְבּ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
סטרא ◌ְדּ נ ּו ◌ְק ◌ָבּ א
חסד) .לך לך צ"ד( ◌ְבּ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ֶ ◌ֶ
וחד
ריא ◌ִדּ ◌ָינא) .ובגין כך( ◌ַחד ◌ִח ◌ָ ּו ◌ָורא ◌ְ ◌ַ
ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ָ
לאתבּ ּ◌ְס ◌ָמא ◌ָדּ א ◌ְבּ ◌ָדא) ,בגין
בגין ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מקאּ .ו ◌ְ ◌ִ
ס ּו ◌ָ ◌ָ
והאי ◌ְבּ ◌ִרית
רן ◌ָדּ א ◌ְבּ ◌ָדאַ◌ ְ◌ .
מתק ◌ְ ◌ָ
כך( ◌ִ ◌ְ ◌ַ
וחסד.
דינא ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ולילהְ◌ ,בּ ◌ִ ◌ָ
אחיד ◌ְבּ ה ּו ◌ְבּ יוֹ ◌ָמם ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ִ
יה
לבתר ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ָ
קדמיתאּ .ו ◌ְ ◌ָ ◌ַ
דינא ◌ְבּ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ְבּ ◌ִ ◌ָ
ריא ◌ֵבּ ּ
ואתבּ ◌ָסם ◌ְבּ ֹכ ◌ָלּ אָ◌ ְ◌ .ודא ה ּוא ◌ְבּ ◌ִרית
חסדְ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ְבּ ◌ֶ ◌ֶ
תרווייה ּו.
אחיד ◌ְבּ ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ולילהְ◌ ,דּ ◌ָ ◌ִ
אקרי יוֹ ◌ָמם ◌ָ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ

כתרי
ני ְ ָ ִ
נינֵ ְ ,
מעִ ָ ,
רי ִ ְ
אמר ַ ִ
ַָ
תח
והַ ה ֶ ַ
אחד ְ ֵ
מתאחדיָ ֶ ְ 
ִ ְ ֲִַ
ואחד
אחד ִיָ ֶ ְ 
ונינָ ֶ ,
התריִ ָ ְ ,
ֶל ָל ַ ְ ָ ִ
זכר
רחמיִ ְ ַ ְ ִ ,
ֲִַ
מתמיֶ זה ִעֶ זהָ ָ ,
נקבה) .ושנינו ,אחד זכר ואחד נקבה ,אחד די
ְֵָ
חסד,
הכר ָרי ֶ ֶ
צד ַ ָ ָ
ואחד רחמיַ ְ .(
אחד
הקבה ָרי ִי) .ומשו כָ ֶ (
בצד ַ ְ ֵ ָ
ְַ
להתֶ זה ִע
כדי ְ ִ ְ ַ ֵ
אדֵ ְ .
ואחד ָ ֹ
לבָ ֶ ְ 
ָָ
זה.
מתקריֶ זה ָ ֶ
ֶזה) ,משו כֵ (הִ ְ ַ ְ ִ 
ולילה,
ימָ ְ ָ ָ 
הָ ְ 
חזת ָ ֶ
רית ַה א ֶ ֶ
וה ְ ִ
ְַ
ואחר ָ
נהַ ַ ְ ,
רא ָ
דיִ ָ 
וחסדִ ְ .
דיֶ ֶ ְ 
ְִ
וזהי
לִ ְ .
מתֹ ַ 
חסדֵ ַ ְ ִ ,
רה ְ ֶ ֶ
ֶ
חזת
ולילהֶ ,א ֶ ֶ
מָ ְ ָ ָ 
קראת י ָ
הרית ֶ ִ ְ ֵ
ַ ְִ
ניה.
ִ ְֵ ֶ

זוהר פרה אדומה
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דקא
להאי ◌ְבּ ◌ִרית ◌ְּכ ◌ְ ◌ָ
לנטרא ◌ְ ◌ַ
זכי ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ַמאן ◌ְדּ ◌ָ ◌ֵ
יה ◌ָּכל יוֹ מוֹ י,
ולא ◌ָ ◌ֵ
◌ֵיאוֹ תָ◌ ְ◌ ,
חטי ◌ֵבּ ּ
לתרין
וזכי ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ולילהֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
אחיד ◌ְבּ ה ּו ◌ְבּ יוֹ ◌ָמם ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ִ
אתיַ◌ ְ◌ .ועל
ועלמא ◌ְדּ ◌ָ ◌ֵ
עלמא ◌ָדּ א ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
עלמיןָ◌ ְ◌ ָ◌ ,
◌ָ ◌ְ ◌ִ
כתיב,
אברהם ׁ ◌ְש ◌ִליםִ◌ ,דּ ◌ְ ּ◌ִ
אקרי ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָדּ א ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
והיה ּ◌ָת ◌ִמים,
לפני ◌ְ ◌ְ ◌ֵ
התהלּ ַ◌ ָ◌ ְ◌ 
)בראשית יז( ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
תרווייה ּו,
זכה ◌ְבּ ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
אקרי ׁ ◌ְש ◌ִליםַּ◌ .כד ◌ָ ◌ָ
ְואימתי ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ ◌ֵ ◌ָ ◌ַ
ולילהִ◌ .דּ ◌ְכ ּ◌ִתיב) ,תהלים מב( יוֹ ◌ָמם
◌ְבּ יוֹ ◌ָמם ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ירה ◌ִע ◌ִּמי.
בלּ ◌ְ ◌ָילה ׁ ◌ִש ֹ
חסדּ וֹ ּו ◌ַ ◌ַ
◌ ◌ְַיצ ◌ְ ּוה ◌ְ ◌ָיי' ◌ַ ◌ְ
ולא
אברהםָ◌ ְ◌ .
◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אחסין
◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ְותרווייה ּו
◌ ◌ַ ◌ְ ◌ְ
חסד ◌ְבּ ◌ִק ּי ּו ◌ָמא ׁ ◌ְש ◌ִליםַ◌ ,עד
יה ◌ֶ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ ◌ַ
אתק ◌ְּי ◌ָימא ◌ֵבּ ּ
יה,
אתגּ ◌ַזרָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
אתגּ ◌ַזרֵּ◌ .כ ◌ָיון ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ְ
◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ְ
אתק ◌ָּיים ◌ֵבּ ּ
ואקרי ׁ ◌ְש ◌ִלים.
לתרוו ◌ְ ּייה ּוֵ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ְוזכה ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ ◌ָ ◌ָ

הרית ַה
למר ֶאת את ַ ְ ִ
כה ִ ְ ֹ
מי ֶ ֶ
ִ
ימיו ,הא
טא ָבָ ל ָ ָ
ולא ח ֵ
ראי ְ ֹ
ָָ
לני
כה ִ ְ ֵ
ולילהְ ,וז ֶ
מָ ְ ָ ָ 
חז ְי ָ
אֵ
והעלַ ה ָא.
הה ְ ָ ָ
לֶ ַ 
למתָ ,הע ָ
ע ָ
תב
לָ ֶ ,
נקרא ָ ֵ
אברהָ ְ ִ 
ולכָ ָ ְ ַ 
ְ ֵָ
תמי.
והיה ָ ִ
לפני ֶ ְ ֵ
התהַ ָ ְ 
)בראשית יז( ִ ְ ַ ֵ
ניה,
נקרא ָ ֵ
ואימתי ִ ְ ָ
ְֵ ָ ַ
כה ִב ְ ֵ ֶ
לָ ָ ֶ ְ ?
מ
תב )תהלי מב( י ָ
ולילהָ ֶ ,
מָ ְ ַ ָ 
ְי ָ
עי.
ירה ִ ִ
ילה ִ ֹ
ב ַ ְ ָ
חסַ 
יצה ה' ַ ְ
ְ ֶַ
התק ֵ 
ולא ִ ְ ַ
אברהֹ ְ ,
ירָ ָ ְ ַ 
ניהַ ָ 
ְֵ ֶ
יו
לָ ֵ .
לַ עד ֶ ִ
קֵ ָ 
החסד ְ ִ
ֶֶַ
לניה,
וזכה ִ ְ ֵ ֶ
התקָ ָ ְ  
לֵ ַ ְ ִ ,
ִֶ
ל.
ונקרא ָ ֵ
ְִ ְָ


  
 
  
    
  
  
  
   
 
    
    
   


  

כתיב) ,בראשית יח( ◌ְוה ּוא
תנינן ◌ִדּ ◌ְ ּ◌ִ
ּ◌ְכ ◌ָמה ◌ְדּ ◌ָ ◌ֵ ◌ָ
האהל ◌ְּכחוֹ ם ◌ַה ּיוֹ ם.
יוֹ ׁ ◌ֵשב ּ ◌ֶפ ◌ַתח ◌ָ ֹ ◌ֶ
יראה
עשׂ ◌ָ ◌ָ
תרא ◌ֲ ◌ִ
האהלָ◌ ,דּ א ה ּוא ◌ִּכ ◌ְ ◌ָ
ּ◌ֶפ ◌ַתח ◌ָ ֹ ◌ֶ
לכל ◌ַמ ׁ ◌ְש ◌ְּכ ◌ָנא
תחא ◌ְ ◌ָ
מל ◌ָּכאְ◌ ,דּ ◌ִאיה ּו ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
◌ְדּ ◌ַ ◌ְ
וקרייה ◌ָדּ ◌ִוד
ישא ◌ִדּ ׁ ◌ְש ◌ָאר ◌ִּכ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ִַקדּ ׁ ◌ָ
תריןּ ִ◌ ְ◌ ַ◌ ,
כתיב,
תחא )נ"א צדק(ִ◌ ,דּ ◌ְ ּ◌ִ
מל ◌ָּכא )להאי( ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ְ
כתיב
צדקּ ,ו ◌ְ ◌ִ
ערי ◌ֶ ◌ֶ
)תהלים קיח( ּ◌ִפ ◌ְתח ּו ◌ִלי ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ֵ
נהרא
ליי'ְּ◌ .כחוֹ ם ◌ַה ּיוֹ םַּ◌ .כד ◌ָ ◌ֲ ◌ָ
ער ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ֶזה ◌ַה ◌ַ ◌ַ
יתיב
יהְּ◌ ,כ ◌ָמה ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
חסד ,ח ּו ◌ַלק ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ ◌ְִנהיר ּו ◌ְדּ ◌ֶ ◌ֶ
עדבּ ּ
אתק ◌ָּיימ ּו
אימתי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יתיב ◌ְבּ ◌ַהאיַ◌ ָ◌ ֵ◌ .
◌ְבּ ◌ַהאיִ◌ ָ◌ ,
אקרי ◌ְבּ ◌ִרית
בגין ◌ַּכֵ◌ ְ◌ ִ◌ 
אתגּ ◌ַזרּ .ו ◌ְ ◌ִ
יהַּ◌ ,כד ◌ִ ◌ְ ◌ְ
◌ֵבּ ּ
אנא ◌ְּכ ◌ִתיב) ,שמות יב(
ולילהָ◌ּ .ת ◌ָ
יוֹ ◌ָמם ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
פסח ◌ְ ◌ָיי' ◌ַעל
הפ ◌ַתחַ◌ .מאי ּו ◌ָ ◌ַ
פסח ◌ְ ◌ָיי' ◌ַעל ◌ַ ּ ◌ֶ
ּו ◌ָ ◌ַ

תב )בראשית יח( ְוהא
נינָ ֶ ,
ְמִ ָ ֶ 
חַ ה.
האהל ְ ֹ
תח ָ ֹ ֶ
יב ֶ ַ
ֵֹ
העירי ֶל
התר ָ ֲ ִ ִ
האהלֶ ,זהֶ ֶ ַ 
תח ָ ֹ ֶ
ֶַ

לכל ַה ִ ְ ָ
תח ְ ָ
היא ֶ ַ
הלִ ֶ ,
ֶֶַ
הל
ודוד ַ ֶ ֶ
התריִ ָ ְ ,
אר ַ ְ ָ ִ
הדֶ ל ְ ָ
ַָ
תב )תהלי
תח )צדק(ָ ֶ ,
קרא )לזה( ֶ ַ
ֵ
וכתב ֶזה
צדקָ ְ ,
ערי ֶ ֶ
תחִ לי ַ ֲ ֵ
קיח( ִ ְ
איר ָהאר
חַ הִ ֵ ֶ ְ ,
הער ַלה'ֹ ְ .
ַַַ
זה
ב ָ ֶ
רלְ ,מַ ָ ֶ 
חלק ָ
החסדֶ ֵ ,
ֶל ַ ֶ ֶ
ל,
התקמ בִ ֶ ְ ?
מתי ִ ְ ַ ְ
זהַ ָ .
 יָ ַב ָ ֶ
נינ,
ולילהִ ָ .
ימָ ְ ַ ָ 
רית ָ
נקראת ְ ִ
ולכֵ ְ ִ 
ְ ֵָ
התחַ .מה
פסח ה' ַעל ַ ֶ ַ
ָתב )שמות יב( ָ ַ
רה ַעל
התח? ֶ ֶ
פסח ה' ַעל ַ ֶ ַ
ֶה ָ ַ

י | ספר א'  ליקוטי זוהר ע תרגו
חסד,
תחא ◌ֶ ◌ֶ
ריא ◌ַעל ◌ַהאי ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
◌ַה ּ ◌ֶפ ◌ַתחְ◌ .דּ ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ָ
יתן
בגיני ◌ַּכְ◌ וא ◌ִ ּ◌ֵ
לאתבּ ּ◌ְס ◌ָמאּ .ו ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ַה ּ◌ַמ ׁ ◌ְש ◌ִחית ◌ְוגוֹ '.

זוהר פרה אדומה
מ,ָ 
להתִ .
חסד ְ ִ ְ ַ ֵ
הה ֶ ֶ
התח ַ ֶ
ֶַַ
החית ְוג.'
ולא ִי ִֵ ְ ַ ַ 
ְ ֹ


  
 
   
  
   
  
    
 
  
     


    
   
  
  
 
    
 
זוהר
במדבר
)דף קנ"א
ע"ב(

זכ ◌ָאה ◌ְדּ ◌ִא ׁ ◌ְש ּ◌ְת ◌ַדל
צדּ ◌ָיקא ◌ַ ◌ָּ
נינןַ◌ ,האי ◌ַ ◌ִ
ּ◌ָת ◌ֵ ◌ָ
וליליא,
יממא ◌ְ ◌ֵ ◌ְ ◌ָ
רייתא ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְבּ אוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עליה ◌ַחד ח ּו ◌ָטא
ק ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
דשא ◌ְבּ ◌ִרי ה ּוא ◌ָמ ׁ ◌ִשיּ ֵ◌ ָ◌ 
מהה ּוא
אנ ּפוֹ יּ ,ו ◌ֵ ◌ַ
ליה ◌ְבּ ◌ַ ◌ְ
חסדִ◌ ׁ ְ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ְדּ ◌ֶ ◌ֶ
ואתרשים ◌ֵ ּ
נמי ◌ַמאן
הכי ◌ָ ◌ֵ
תת ◌ֵאיִ◌ ָ◌ .
חלי ◌ִע ◌ָלּ ◌ֵאי ◌ְו ◌ַ ּ◌ָ
רש ◌ָימא ◌ַדּ ◌ֲ ◌ֵ
◌ְ ׁ ◌ִ
עליה
תגּ ◌ֵמי אוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עבר ◌ַעל ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
◌ְדּ ◌ָ ◌ַ
רייתאַ◌ ,מ ׁ ◌ְש ◌ָכאן ◌ָ ◌ֵ ּ
אנפוֹ י,
ליה ◌ְבּ ◌ַ ◌ְ ּ
מסאבאְ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ר ּו ◌ָחא ◌ִדּ ◌ְ ◌ָ ◌ֲ ◌ָ
ואתר ׁ ◌ִשים ◌ֵ ּ
מכרזי
וכ ◌ָלּ א ◌ַ ◌ְ ◌ְ ◌ֵ
ערקין ◌ִע ◌ָלּ ◌ֵאי ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
יה ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ִמ ◌ֵ ּנ ּ
ותת ◌ֵאיֹ ְ◌ .
פלניא,
חרני ּה ◌ִדּ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מס ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
אס ּ◌ְת ◌ָלק ּו ◌ִ ◌ָּ
עליהְ◌ ִ◌ ,
◌ָ ◌ֵ ּ
רייתאַ◌ ְ◌ ,ועל ּ ◌ִפ ּק ּו ◌ֵדי
עבר ◌ַעל ּ ◌ִפ ◌ְת ◌ָגּ ◌ֵמי אוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ְדּ ◌ָ ◌ַ
יהַ◌ .האי
ליהַ◌ ,ווי ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ֵ
לנפש ּ
מאריהַ◌ ,ווי ◌ֵ ּ
◌ְדּ ◌ָ ◌ֵ ּ
מסאבאְ◌ ,דּ ◌ִא ׁ ◌ְש ּ◌ְת ◌ַכח
◌ַא ׁ ◌ְש ◌ִליף ר ּו ◌ָחא ◌ִדּ ◌ְ ◌ָ ◌ֲ ◌ָ
והאי ה ּוא
לבריהַ◌ ְ◌ ,
◌ִ ◌ֵּ
ליה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ּ
יהְ◌ ,ואוֹ ◌ִרית ◌ֵ ּ
עמ ּ
לקא,
יה ח ּו ◌ָ ◌ָ
ליה ◌ֵבּ ּ
◌ְדק ּו ◌ְד ׁ ◌ָשא ◌ְבּ ◌ִרי ה ּוא ◌ֵלית ◌ֵ ּ
אתי.
לעלמא ◌ְדּ ◌ָ ◌ֵ
ליה ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
לש ◌ָ ◌ָ
ְוש ◌ִביק ◌ֵלי ּהֵ◌ ׁ ְ◌ ,
◌ ׁ ◌ָ
יצאה ◌ֵ ּ

ל
הה ֶ ִ ְ ַ ֵ
האי ַ ֶ
היק ַ ַ ַ
נינִ ַ ַ ,
ִָ
הד
ולילהָ ַ ,
מָ ְ ַ ָ 
רה י ָ
ַ ָ
אחד ֶל
עליו חט ֶ ָ
מָ ָ 
ָר הא ֵ
ר
מאתֶ ֹ 
פניוֵ ,
ונר לָ ָ ְ 
חסד ְ ִ ְ ָ
ֶֶ
ניִ ַ ָ .מי
ותח ִ
עלי ִניְ ַ ְ 
חדיְ ֶ 
ֲִ
עליו
מכיָ ָ 
ברי ת ָרהִ ְ ,
בר ַעל ִ ְ ֵ
ֶע ֵ
מ
פניוֶ ִ ,
ונר לָ ָ ְ 
טמאה ְ ִ ְ ָ
רח ֻ ְ ָ
ַ
וכ ָ
ותחניֻ ְ .
עליניִ ְ ַ ְ 
רחיִ ְ ֶ 
ְ ִ
לפלני,
מביב ִ ְ ִ
הסקִ ָ ִ 
עליוְ ַ ְ ִ :
מכריזיָ ָ 
ַ ְִ ִ
מצות
ועל ִ ְ
תרה ְ ַ
ברי ָ
עבר ַעל ִ ְ ֵ
ֶ ַָ
ל
הרי ָ ַ
לנפֵ ֲ !
ִרנ .אי לְ ואי ְ ַ ְ
והרי ָ
מצאת ִעִ ְ 
טמאה ֶ ִ ְ ֵ
רח ֻ ְ ָ
ַ
ה ָדָ ר הא ֵאי ל
וזהַ ֶ 
לבנֶ ְ ,
ְִ
ל
להמידָ לע ָ
ועזב אתִ ְ ַ ְ 
חלקֵ ְ ,
ֶ ֵ 
ַה ָא.


  
  
  
  
   
   
  

  
    


    
    

קאמרת,
אבּ אַ◌ ׁ ,ש ּ ◌ִפיר ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ַ
רבּ י ◌ַ ◌ָ
ליה ◌ִ ◌ִ
אמר ◌ֵ ּ
◌ָ ◌ַ
הכי
ליה ◌ָ ◌ִ
מנא ◌ָלַ◌ האיַ◌ ָ◌ .
◌ְ ◌ָ
אמר ◌ֵ ּ
ליפנאְ◌ ,דּ ◌ַהאי ◌ְיר ּו ◌ָתא
ליפנאְ◌ .ואוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אחסינ ּון ◌ּכ ◌ְלּ ה ּו ◌ְבּ נוֹ יִ◌ ,אי ◌ָלא
ישאִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ִבּ ׁ ◌ָ
קמי
◌ְית ּוב ּוןְ◌ ,דּ ◌ָהא ◌ֵלית ◌ִמ ◌ָלּ ה ◌ַק ◌ְּי ◌ָימא ◌ָ ◌ֵ
ותא
ליפנאְ◌ ,דּ ◌ַאס ּו ◌ָ
הכי אוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ואנא ◌ָ ◌ִ
ּ◌ְת ׁש ּו ◌ָבהָ◌ ֲ◌ ַ◌ .
רשים
הוינא ◌ְ ׁ ◌ִ
חדאַ◌ ,דּ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
זמנא ◌ֲ ◌ָ
יהב ּו ◌ִלי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ָדּ א ◌ָ ◌ֲ
אזיל
הוינא ◌ָ ◌ִ
אנפאיְ◌ ,ויוֹ ◌ָמא ◌ַחד ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
◌ְבּ ◌ַ ◌ְ ּ ◌ָ

אמר,
יפה ָ ַ ְ ָ
רי ַא ָאֶ ָ ,
אמר לִ ַ 
ַָ
אמר
מיְ לֶ את ֶזה? ָ ַ
אבל ִ ַ ִ
ֲָ
הירה
ולמדי ֶ ַ ְ ֻ ָ
למדיִ ְ ַ ָ ְ ,
לִ ְ ַ ָ ָ ,
ניוִ ,אֹ לא
יריָ ל ָ ָ
הרעה ַהִ ְ 
ָָ ָ
מד
בר ֶע ֵ
הרי ֵאיָ ָ 
בֵ ֲ ֶ ,
ֶָ
למדי,
ואני ִָ ְ ַ ָ 
תבהִ ֲ ַ .
לפני ְ ָ
ִ ְֵ
אחת,
עַ ַ 
נתנִ לי ַ ַ
רפאה זְ ָ 
ְֶ ָ
הייתי
אחד ָ ִ ִ
פניְ ,ויָ ֶ 
הייתי ָרַ ָ ְ 
ֶ ִָ ִ

זוהר פרה אדומה
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זכ ◌ָאהַ◌ ְ◌ ,ועל
ואערענא ◌ְבּ ◌ַחד ◌ַ ◌ָּ
רחאָ◌ ָ◌ ְ◌ ַ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ְבּ אוֹ ◌ְ ◌ָ
אמר
אתעבּ ר ◌ִמ ◌ַ ּנאי ◌ַהה ּוא ◌ְר ׁ ◌ִש ◌ָימאַ◌ ָ◌ .
◌ְידוֹ י ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ָ
וקרי
אלעזרֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ליה ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ִליַ◌ ,מה ׁ ◌ְש ◌ָמַ◌ ָ◌ .
אמר ◌ֵ ּ
ליהְ◌ ,בּ ◌ִרי
אחראַ◌ ָ◌ .
אלעזר ◌ָ ◌ֳ ◌ָ
עלי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
אמר ◌ֵ ּ
למחמי ◌ָל
וזכינא ◌ְ ◌ֵ ◌ֱ ◌ֵ
חמינא ◌ָלָ◌ ֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
רחמנאַ◌ ,דּ ◌ֲ ◌ֵ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
עלמא ◌ֵדּ ין
לקְ◌ בּ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
זכ ◌ָאה ח ּו ◌ָ ◌ָ
◌ְבּ ◌ַהאיָּ◌ ַ◌ .
אנא ה ּוא
אתי) ,אמר ליה( ◌ֲ ◌ָ
בעלמא ◌ְדּ ◌ָ ◌ֵ
ּו ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אערענא ◌ָל.
◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ

ועל
אחדַ ְ ,
י ַצ ִיק ֶ ָ
פג ְ ִ
רַ ָ 
הלֶ ֶ ַ 
ֵ
מ אתֹ ָ 
אמר
הר ֶַ ָ .
עבר ִ ֶ
ָידַ ָ 
אלעזר,
אמר ִי לָ ָ ְ ֶ ,
מְ ַ ָ ?
ִליַ ,מה ִ ְ
אמר ל,
אחרַ ָ .
אלעזר ַ ֵ
עלי ֶ ְ ָ ָ
וקרא ָ ַ
ְ ָָ
וזכיתי
תִ ִ ָ ְ 
ראיתי א ְ
הרחמִ ִ ָ ֶ 
ָרָ ֲ ַ ָ 
ל
חלקָ ע ָ
רי ֶ ְ ְ
זהַ .א ְ ֵ
לראתֶ ָ 
ְִ ְ
אני הא
הא) .אמר לוִ ֲ (,
לָ ַ 
בע ָ
הה ָ
ֶַ
י ְ.
ג ְ ִ
ֶ ַָ

  
   


לביתיה,
אייתיה ◌ְ ◌ֵ ◌ֵ ּ
קמיהּ ֵ◌ ְ◌ ַ◌ ,
◌ִא ׁ ◌ְש ּ ◌ָת ּ ◌ַטח ◌ָ ◌ֵ ּ
רטיסא
קמיה ק ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ◌ִ
אתקין ◌ָ ◌ֵ ּ
בשׂ ◌ָרא
נהמאּ ,ו ◌ִ ◌ְ
)ס"א טרכוסא( )טרטיסאי( ◌ְדּ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
אמר
אכל ּוַ◌ ָ◌ ,
ליתאהָ◌ .בּ ◌ַתר ◌ְדּ ◌ָ ◌ְ
עגלא ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ◌ָ
◌ְדּ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
אימא ◌ִלי ◌ַחד
בראִ◌ ,ר ◌ִבּ יָ◌ ֵ◌ ,
ליה ◌ַהה ּוא ◌ַגּ ◌ְ ◌ָ
◌ֵ ּ
מקא ◌ִאית ◌ִלי,
רתא ס ּו ◌ָ ◌ָ
חדּ א ּתוֹ ◌ָ ◌ָ
◌ִמ ◌ָלּ הָ◌ ָ◌ ,
אכילנא,
בישׂ ◌ָרא ◌ָדּ א ◌ַדּ ◌ֲ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
עגלא ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ
◌ִאי ◌ָּמא ◌ְדּ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
לידת,
אתע ◌ְבּ ◌ַרת ◌ְואוֹ ◌ִ ◌ַ
◌ְויוֹ ◌ָמא ◌ַחד ◌ַעד ◌ָלא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
למד ◌ְבּ ◌ָראַ◌ ,עד
למרעא ◌ְ ◌ַ ◌ְ
אזילנא ◌ַבּ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ֲ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
תראה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ברא,
קמאי ◌ַחד ◌ַגּ ◌ְ ◌ָ
אע ◌ָבּ ר ◌ָ ◌ַ
◌ְדּ ◌ָד ◌ַבּ ◌ְ ◌ָ
רנא ◌ָל ּה ◌ַ ◌ְ
רתא ◌ָדּ א.
ליהַ◌ ,מה ׁ ◌ְש ◌ָמ ּה ◌ְדּ תוֹ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
אמר ◌ֵ ּ
קרי ◌ָ ּנא
אתיילידת ◌ָלא ◌ָ ◌ֵ
אמינאִ◌ ,מן יוֹ ◌ָמא ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
◌ֲ ◌ֵ ◌ָ
ליהַ◌ ,בּ ת ׁ ◌ֶש ◌ַבע ◌ֵאם
לה ◌ִבּ ׁ ◌ְש ◌ָמאַ◌ ָ◌ .
אמר ◌ֵ ּ
◌ָ ּ
ואנא
לכ ּ ◌ָפ ◌ָרהָ◌ ֲ◌ ַ◌ .
זכה ◌ְ ◌ַ
אתקריִ◌ ,אי ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶּ
מה ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ֵ
ׁ◌ְש ֹ
ליה,
רישאיָ◌ ,לא ◌ֲ ◌ֵ ◌ָ
אהדרנא ◌ֵ ׁ ◌ָ
◌ְבּ עוֹ ד ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
חמינא ◌ֵ ּ
מלּ ה) .דף ע"ו ע"ב(
מהה ּוא ◌ִ ◌ָ
וחייכנא ◌ֵ ◌ַ
◌ְ ◌ָ ◌ִ ◌ְ ◌ָ

לבית.
והביאֵ ְ 
לפניו ֶ ֱ ִ
הטח ְ ָ ָ
ִ ְ ַַ
חת
לפניו ַ ַ
ְ ָָ
התקי
ְִ ִ
עגלה
ב ָר ֶל ֶ ְ ָ
לחָ 
)טרכוסא( ֶ ֶ
אמר ל את
אכלַ ָ ,
אחר ֶ ָ ְ
מתַ ַ .
ְ ֻ ֶֶ
רה
ריֹ ֱ ,
האיִ ַ :
ִָ
אחדָ ָ ,
בר ֶ ָ
אמר ִלי ָ ָ
את
העגל ֶ ֶ
אדה יִֵ ליִ ,אֶ ל ָ ֵ ֶ
ֲֻ ָ
טר
אחד ֶ ֶ
אכלנְ ,ויָ ֶ 
רֶ זה ַע ָה ָ ַ ְ
ְָ
אחריה
הלכי ַ ֲ ֶ ָ
לידהִ ְ ַ ָ ,
התערה ְוה ִ ָ
ֶ ִ ְ ַ ְָ
מנהיג
אני ַ ְ ִ
דרְ ,עד ֶ ֲ ִ
לרעה ַ ִ ְ ָ
ְִַ ֶ
אמר ִלי,
אחדַ ָ ,
לפני ִאיָ ֶ 
עבר ְ ָ ַ
תַ ָ 
א ָ
אמר ִיִ ,מ
הרה ַהְ ַ ָ ?
מֶ ל ַ ָ ָ
ַמה ְ ָ
אמר ִלי,
קראתיה ְב ֵַ ָ .
לדה ֹלא ְ ָ ִ ָ
ֶ ְָ
למהִ ,א
בע ֵאֹ ֹ ְ 
נקראת ַת ֶ ַ
ִהיא ִ ְ ֵ
החזרי
ואניְ ,עד ֶ ֶ ֱ ַ ְ ִ
רהִ ֲ ַ .
לכ ָ ָ
ז ֶה ְ ַ
ְִ
וצחקי
ראיתי אתִ ְ ַ ָ ְ ,
ראיֹ ,לא ָ ִ ִ
ֶאת ֹ ִ
הבר.
ֵמאתָ ָ ַ 

 
    
     
  
    
 

ערנא
רייתאִ◌ ,א ּ◌ְת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
זכינא ◌ְבּ אוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
וה ׁ ◌ְש ּ ◌ָתא ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ ◌ָ
◌ְ ◌ַ
מלּ הּ ,ו ◌ִמן יוֹ ◌ָמא
ההיא ◌ִ ◌ָ
◌ַעל ◌ַ ◌ִ
הוה
מהכאָ◌ ,לא ◌ֲ ◌ָ
מלאי ◌ֵ ◌ָ ◌ָ
רבּ י ◌ַשׂ ◌ְ ◌ָ
אתפ ◌ָטר ◌ִ ◌ִ
◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ְ
◌ַבּ ר ◌ָ ׁ
וותי ּה.
רייתא ◌ְּכ ◌ָ ◌ֵ
ינהיר ◌ָלן ◌ְבּ אוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
נש ◌ְדּ ◌ַ ◌ְ ◌ִ

ררי
התע ַ ְ ִ
רהְ ִ ,
כיתי ַ ָ
ועכו ֶ ָ ִ ִ
ְַ ְ ָ
מ
בר ַההאִ ,
ַעל ַה ָ ָ
היה
מלאיֹ ,לא ָ ָ
מאַ ר ִי ַ ְ ַ
פטר ִ ָ
ְִֶַ
ואני
רה ְמתִ ֲ ַ ,
איר ָלנָ ַ 
ִאיִ ָ ֶ 

יב | ספר א'  ליקוטי זוהר ע תרגו
רייתא
למימר ◌ִמ ◌ָלּ ה ◌ְדּ אוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
חילנא ◌ְ ◌ֵ ◌ַ
ַואנא ◌ָדּ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ֲ ◌ָ
לנא
אסת ◌ַּכ ◌ְ ◌ָ
ליפנאּ .ו ◌ִמ ◌ָלּ ה ◌ָדּ א ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
◌ְדּ ◌ָלא אוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר
ידענאַ◌ ָ◌ .
ולא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
חכמתא ◌ִהיאָ◌ ְ◌ ,
מלּ ה ◌ְדּ ◌ָ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
◌ְדּ ◌ִ ◌ָ
רמיזא
חכמתא ◌ִהיאּ ,ו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ליהַ◌ ,ו ◌ַדּ אי ◌ִמ ◌ָלּ ה ◌ְדּ ◌ָ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
◌ֵ ּ
לתתא.
לעילּ א ּו ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
עלּ ◌ָאה ◌ִהיא ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ִ ◌ָ

זוהר פרה אדומה
למדי.
א ָ ַ ְ ִ
רה ֶ ֹ
בר ָ
למר ְ ַ
פחדי ַ
ְַָ ִ
חכמה
בר ָ ְ ָ
הסלי ֶ ְ ַ
בר ַה ֶה ֶ ִ ְ ַ ַ ְ ִ
וה ָ ָ
ְַ
ה
אמר לַ ,ו ַאי ֶ ֶ
ידעיַ ָ .
ולא ָ ַ ְ ִ
האֹ ְ ,
למעלה
עלי הא ְ ַ ְ ָ
ורמז ֶ ְ
חכמהֶ ֶ ְ ,
בר ָ ְ ָ
ְַ
למה.
ְַ ָ


     
  
   
  

ממ ׁש
אתקרי ◌ַ ◌ָּ
חזיַ◌ ,בּ ת ׁ ◌ֶש ◌ַבע ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ֵ
אבל ּ◌ָתא ◌ֲ ◌ֵ
◌ֲ ◌ָ
חכמתאְ◌ .בּ ◌ִגין ◌ָּכְּ◌ כ ◌ִתיב
רזא ◌ְדּ ◌ָ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
◌ְבּ ◌ָ ◌ָ
◌ָבּ ּה ּ ֹכ ◌ָלּ א ◌ְבּ ׁ ◌ֶש ◌ַבע .ז' ּ ◌ָפרוֹ ת .ז' ◌ְשׂ ◌ֵרפוֹ ת .ז'
טמאים .ז'
הזאוֹ ת .ז' ◌ִּכבּ ּו ◌ִסים .ז' ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
◌ֲ ◌ָ
ואהרן
משה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
הניםּ .ו ֹ ׁ ◌ֶ
◌ְטהוֹ ◌ִרים .ז' ּ ֹכ ◌ֲ ◌ִ
וידבּ ר ◌ְ ◌ָיי' ◌ֶאל
◌ְבּ ח ּו ׁ ◌ְש ◌ְבּ ◌ָנא ◌ְדּ ◌ָהא ◌ְּכ ◌ִתיבֵ◌ ַ◌ ְ◌ ַ◌ ,
קאמר ◌ַהה ּוא
וש ּ ◌ִפיר ◌ָ ◌ָ ◌ַ
ואהרן ◌ְוגוֹ 'ַ◌ ׁ ְ◌ .
מ ׁ ◌ֶשה ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
ֹ
רזא
וכלּ א ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַבּ ת ׁ ◌ֶש ◌ַבעָ◌ ֹ ְ◌ ,
בראְ◌ ,דּ ◌ָ ◌ַ
◌ַגּ ◌ְ ◌ָ
חכמתא ◌ִהיא.
◌ְדּ ◌ָ ◌ְ ◌ְ ◌ָ

מ
נקראת ַ ָ
בע ִ ְ ֵ
ראהַ ,ת ֶ ַ
אבל ֹא ְ ֵ
ֲָ
החכמהִ ,מָ ָ תב ָ
ְסד ַ ָ ְ ָ
רפת,
בע ְ ֵ
בע ָרתַ ֶ ,
בעַ ֶ :
הל ְ ֶ ַ
ַ ֹ
בעה
כסיָ ְ ִ ,
בעה ִ ִ
האתָ ְ ִ ,
בע ַ ָ
ֶַ
כהני.
בעה ֹ ֲ ִ
טהריָ ְ ִ ,
בעה ְ ִ
טמאיָ ְ ִ ,
ְִֵ
ויד ֵר ה' ֶאל
תב ַ ְ ַ
חָ ֶ ,
ואהרְ ֶ ַ 
מה ְ ַ ֲ ֹ
ֶֹ
האי
אמר אתִ ָ 
ויפה ָ ַ
ואהרְ וגֶ ָ ְ .'
מה ְ ַ ֲ ֹ
ֶֹ
והל הא סד ֶל
בעֹ ַ ְ ,
אמר ַת ֶ ַ
ֶַָ
חכמה.
ָ ְָ


  
  
   
   
  
  
  
  


מענא ◌ִמ ◌ָלּ ה
רחמנא ◌ְדּ ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ליהְ◌ ,בּ ◌ִריָ◌ ָ◌ ֲ◌ ַ◌ 
אמר ◌ֵ ּ
◌ָ ◌ַ
אקדּ ים ◌ִלי
◌ָדּ אְ◌ .בּ ◌ִרי ה ּוא ◌ְדּ ◌ָהא ◌ַ ◌ְ ◌ִ
כתיב
להאיִ◌ .דּ ◌ְ ּ◌ִ
למזכי ◌ְ ◌ַ
קדמיתאֵּ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ְש ◌ָלם ◌ְבּ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ולקרוֹ ב
)ישעיה נז( ׁ◌ָשלוֹ ם ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ָ ◌ָ
לרחוֹ ק ◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
דשא
הוינא ◌ָרחוֹ ק ,ק ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
אנא ◌ַּכד ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
אמר ◌ְ ◌ָיי'ָ◌ ֲ◌ .
◌ָ ◌ַ
למהוי ◌ָקרוֹ ב.
אקדּ ים ◌ִלי ׁ ◌ְש ◌ָלם ◌ְ ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
◌ְבּ ◌ִרי ה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ִ
אבּ א) ,שמואל א כה(
עלי ּה ◌ִר ◌ִבּ י ◌ַ ◌ָ
קרא ◌ָ ◌ֵ
◌ָ ◌ָ
וכל ◌ֲא ׁ ◌ֶשר ◌ְל
◌ַא ּ◌ָתה ׁ ◌ָשלוֹ ם ּו ◌ֵ ◌ְ
ביתָ◌ ׁ שלוֹ ם ◌ְ ֹ
ׁ◌ָשלוֹ ם.

בר
מע ִי ָ ָ
הרחמְ ַ ָ ֶ 
אמר לָ ,רָ ֲ ַ ָ 
ַָ
הקיִ לי
הרי ִ ְ ִ
ֶזהָ ,ר האֵ ֲ ֶ ,
תב
לזהָ ֶ ,
לזת ָ ֶ
נה ִ ְ
רא ָ
ָלִ ָ 
ולרב
לרחק ְ ַ ָ
)ישעיה נז( ָלָ לָ ָ 
הקיִ לי
הייתי ָרחקִ ְ ִ ,
אני ָ ִ ִ
אמר ה'ִ ֲ ֶ ְ .
ַָ
להית ָקרב.
הדָ ר הא ָלְ ִ 
ַָ
רי ַא ָא) ,שמואל א כה( ַא ָה
עליו ַ ִ
קרא ָ ָ
ָָ
וכל ֲא ֶר ְל
ביתָ לֹ ְ 
ָלְ ֵ 
ָל.


  
   
  
  
      
  
   
במדבר דף
ק"פ ע"ב 
קפ"א ע"ב

יואי
סלּ ◌ִקין ◌ֵלּ ◌ָ ◌ֵ
אמרְ◌ ,בּ יוֹ ◌ָמא ◌ְדּ ◌ַ ◌ְ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ִּ
תרין ּ ◌ָפ ◌ִריםַ◌ .מאי
כתייה ּוִ◌ ,בּ ◌ְ ◌ֵ
◌ְבּ ד ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ
פרים,
אינה ּו ◌ְּכ ◌ָ ◌ִ
טעמא ּ ◌ָפ ◌ִריםֶ◌ .א ◌ָלּ א ◌ִ ◌ְ
◌ַ ◌ְ ◌ָ

עלי
אמרִ ֶ ַ ,
מעַ ָ 
רי ִ ְ
ִַ
פרי.
ני ָ ִ
למקמֵ ְ ִ ,
הלו ִָ ְ ִ 
ַ ְִ
פרי
ריֶ ?א ָא ֵהִ ָ ְ 
העִ ָ 
ָמה ַ ַ ַ

זוהר פרה אדומה

ספר א'  ליקוטי זוהר ע תרגו | יג

אקרי
להאי ּ ◌ָפ ◌ָרה ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מאלא ◌ְ ◌ַ
לקבּ ◌ָלא ◌ִבּ ◌ְשׂ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ְ
וכל
חילא ◌ְ ◌ָ
הנא ◌ָּכל ◌ֵ ◌ָ
ּ◌ָפ ◌ָרה ◌ֲאד ּו ◌ָמהַּ◌ .כ ◌ֲ ◌ָ
חילא
לייאְ◌ ,בּ ◌ִגין ◌ְדּ ◌ָכל ◌ֵ ◌ָ
יה ּ◌ַת ◌ְ ◌ָ
ּ◌ִת ּק ּו ◌ָנא ◌ֵבּ ּ
ימינא ◌ַק ◌ְּי ◌ָימאַ◌ ְ◌ .ועל ◌ָדּ א
◌ְדּ ג ּו ◌ָפא ◌ִבּ ◌ְדרוֹ ◌ָעא ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ביה
ראל ◌ּכ ◌ְלּ ה ּו ◌ֲ ◌ִ
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
הנא ◌ְדּ רוֹ ◌ָעא ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ
◌ַּכ ◌ֲ ◌ָ
הויּ .ו ◌ֵ ּ
עלמא
לאתקנא ◌ָ ◌ְ ◌ָ
לאתקנא ּ ֹכ ◌ָלּ א ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
◌ַק ◌ְּי ◌ָימא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ ◌ָ

הרה ַה
מאל ֶאת ַ ָ ָ
לקל ִ ְ ֹ
ְֵַ
הח
ההָ ,ל ַ ֹ ַ
אדהֵ ֹ ַ .
רה ֲ ֻ ָ
קראת ָ ָ
ֶ ְִֵ
ח
ל ֹ ַ
וכל ִָ לי ִ ,מָ ֶ 
ְָ
הה
ועל ֵָ ֹ ַ 
ימיַ ְ ,
זרע ָ ִ
עמד ִ ְ ַ
ַהֵ 
מד
ראל ,ב ע ֵ
ע ֶל ָל ִי ְ ָ ֵ
הא ְזר ַ
ל) ,מה הטע
להתקי ע ָ
הל ְ ַ ְ ִ
להתקיֹ ַ 
ְַ ְ ִ

)ס"א מאי טעמא פרים אלא אינהו שמאלא

פרי ,אלא ה שמאל כמו הפרי לקבל

כפרים לקבלא בשמאלא .תא חזי כהנא דרועא

בשמאל .בא ראה ,הכה זרוע ימי של כל ישראל

ימינא דישראל כלהו הוה וביה קיימא

היה ,ובו עומד להתקי העול ולהתקי הכל,

לאתתקנא עלמא ולאתתקנא כלא בגין דכל

משו שכל כח הגו בזרוע הימי עומד ,וכל

חילא דגופא בדרועא ימינא קיימא וכל תקונא

נמצא
ועָ ל ֶזה ֹלא ִ ְ ָ
התקו בו תלוי( ְ ִ
וה הא
מאלַ ְ ,
לבֶ ,א ָא ְגֹ ְ 
ְַ
הל.
ִע ַר ַ ֹ

ביה תלייא( ◌ ◌ְִועם ◌ָּכל ◌ָדּ אָ◌ ,לא ◌ִא ׁ ◌ְש ּ◌ְת ◌ַכח
מאלאְ◌ ,וג ּו ◌ָפא
◌ִבּ ◌ְלחוֹ דוֹ יֶ◌ ,א ◌ָלּ א ◌ְבּ ג ּו ◌ָפא ּו ◌ְשׂ ◌ָ ◌ָ
כלּ א.
עק ◌ָרא ה ּוא ◌ְדּ ֹ ◌ָ
◌ִ ◌ָ ּ


   
   
  
  
  
   
    
   

רעיא
מהימנא

פרה,
אליָ◌ ָ◌ 
ויקח ּו ◌ֵ ◌ֶ
ראל ◌ְ ◌ִ ◌ְ
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
◌ַדּ ּ◌ֵבר ◌ֶאל ◌ְבּ ◌ֵני ◌ִ ◌ְ
אתייא.
לדכי ּו ◌ָתא ◌ָקא ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַהאי ּ ◌ָפ ◌ָרה ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ילת ◌ִמן
למסאביָ◌ ּ .פ ◌ָרה ◌ְדּ ◌ַק ◌ִבּ ◌ַ
לדכ ◌ָאה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
◌ְ ◌ַ ◌ְּ
מאלאׁ .שוֹ ר.
מאלאּ .ו ◌ַמאן ה ּוא ◌ִל ◌ְשׂ ◌ָ ◌ָ
◌ְשׂ ◌ָ ◌ָ
פני ׁשוֹ ר
אמר) ,יחזקאל א( ּו ◌ְ ◌ֵ
דא ּ◌ְת ◌ָ ◌ֵ
◌ְּכ ◌ָמה ◌ְ ◌ַ
וור ◌ָדּ א.
מקא ◌ְּכ ◌ַ ◌ְ
מהמאלֲ◌ .אד ּו ◌ָמה ,ס ּו ◌ָ ◌ָ
◌ֵ ◌ַ ◌ְ ֹ
כתיב) ,שיר השירים ב( ◌ְּכ ׁשוֹ ׁ ◌ַש ◌ָ ּנה ◌ֵבּ ין
◌ִדּ ◌ְ ּ◌ִ
◌ַהחוֹ ◌ִחיםֲ◌ .אד ּו ּ◌ָמהִ◌ :גּ ◌ְ ◌ַזרת ◌ִדּ ◌ָינא.

פרה.
אליָ ָ 
ויקחֶ ֵ 
ראל ְ ִ ְ
ני ִי ְ ָ ֵ
ר ֶאל ְ ֵ
ֵַ
לטהר
לטהרֵ ַ ְ .
אה ְ ַ ֵ
רה זָ ָ 
ָָ
מהמאל.
קלת ֵ ַ ְ ֹ
רה ֶ ְ ַ ֶ ֶ
למאיָ ָ .
ְַ ֵ ִ
אמר
למאל? רְ ,מַ ֱ ֶ ֶ 
מי הא ַ ְ ֹ
ִ
אדה
מהמאלָ ֻ ֲ .
פני ר ֵ ַ ְ ֹ
)יחזקאל א( ְ ֵ
תב )שיר ב(
הָ ֶ ,
סמקה ַ ַ ָ
ָ ְ 
זרת
אדה ַ ֵ ְ 
החחיָ ֻ ֲ .
ה ֵיִ ַ 
ְ ַָ
הי.
ִַ

 
  
    
    
   
   
   
   
   
   

 
     
  
    
זוהר
במדבר
)דף רמ"ג
ע"ב(

מימה ◌ֲא ׁ ◌ֶשר ◌ֵאין ◌ָבּ ּה מ ּום
ּ ◌ָפ ◌ָרה ◌ֲאד ּו ◌ָּמה ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ
חרישה
לחרוֹ ׁש ◌ְבּ ׁ ◌ַש ◌ָבּ ת ◌ֲ ◌ִ ׁ ◌ָ
◌ְוגוֹ 'ָ◌ ,אס ּור ◌ַ ◌ֲ
את ◌ַמר )תהלים קכט( ◌ַעל ◌ַגּ ◌ִבּ י
◌ְדּ ׁשוֹ רְ◌ ,דּ ◌ִ ּ◌ְ
◌ָ ◌ְ ׁ
איהי
כינתא ּ◌ַת ּ◌ָת ◌ָאהִ◌ ִ◌ ,
רשיםּ .ו ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
חרש ּו חוֹ ◌ְ ׁ ◌ִ
מימה
טרא ◌ִדּ ◌ְגב ּו ◌ָרהְ◌ּ .ת ◌ִ ◌ָ
מס ◌ְ ◌ָ
ּ◌ָפ ◌ָרה ◌ֲאד ּו ◌ָּמהִ◌ּ ִ◌ ,

מימה ֲא ֶר ֵאיָ 
אדה ְ ִ ָ
פרה ֲ ֻ ָ
ָָ
ת
לחרָ ַ ְ 
מְ וגָ .'אסר ַ ֲ
אמר )תהלי קכט(
חריה ֶל רַ ֱ ֶ ֶ ,
ֲִ ָ
כינה
ְ ִָ
חר ִי.
ְֹ
חר
י ָ ְ
ַעל ַ ִ
מד
אדה ַ ִ 
רה ֲ ֻ ָ
נה ִהיא ָ ָ
תח ָ
ְַ

יד | ספר א'  ליקוטי זוהר ע תרגו
אברהם,
חסדְ◌ ,דּ ◌ִאיה ּו ◌ַדּ ◌ְר ◌ָגּ א ◌ְדּ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
טרא ◌ְדּ ◌ֶ ◌ֶ
◌ִמ ◌ִּס ◌ְ ◌ָ
לפני
התה ◌ֵלּ ַ◌ ָ◌ ְ◌ 
יה )בראשית יז( ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ְדּ ◌ִ ּ◌ְ
את ◌ַמר ◌ֵבּ ּ
טרא
מס ◌ְ ◌ָ
אשר ◌ֵאין ◌ָבּ ּה מ ּוםִ◌ּ ִ◌ ,
ְוהיה ּ◌ָת ◌ִמיםֶ◌ ׁ ֲ◌ .
◌ ◌ְ ◌ֵ
עלה
אשר א ◌ָ ◌ָ
עיתאֶ◌ ׁ ֲ◌ .
אמ ◌ָ ּצ ◌ִ ◌ָ
עמ ּו ◌ָדא ◌ְדּ ◌ֶ ◌ְ
◌ְדּ ◌ַ ּ
עלּ ◌ָאה,
כינתא ◌ִ ◌ָ
טרא ◌ִדּ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
עליה עוֹ לִ◌ ,מ ◌ִּס ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ֶ ◌ָ
וה ◌ָזרּ
לטאַ◌ ְ◌ ,
איהי ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ָ
אתר ◌ְדּ ◌ִ ◌ִ
איהי ◌ֵחיר ּוַ◌ .בּ ◌ֲ ◌ָ
◌ְדּ ◌ִ ◌ִ
◌ַה ◌ָ ּק ◌ֵרב ◌ֵלית ◌ְ ׁ
אחרא
לסטרא ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
רש ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ולא
ולא ◌ַמ ׁ ◌ְש ◌ִחיתָ◌ ְ◌ ,
טאהָ◌ .לא ◌ָשׂ ◌ָטןָ◌ ְ◌ ,
לש ◌ְלּ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ׁ ◌ַ
גיהנם.
טרא ◌ְדּ ◌ֵ ◌ִ ◌ָ
המ ◌ְותְ◌ ,דּ ◌ִאי ּנ ּון ◌ִמ ּ◌ִס ◌ְ ◌ָ
מלאָ◌ּ ַ◌ 
◌ַ ◌ְ ◌ָ
)ע"כ רעיא מהימנא(.

זוהר פרה אדומה
החסדֶ ,הא
מד ַ ֶ ֶ
מימה ַ ִ 
הברהָ ִ ְ .
ְַ ָ
אמר ) בראשית יז(
אברהַ ֱ ֶ ֶ ,
רת ַ ְ ָ ָ
ְַ ַ
אר ֵאי
תמיֶ ֲ .
והיה ָ ִ
לפני ֶ ְ ֵ
התה ֵַ ָ ְ 
ְִַ
האמצעי.
העד ָ ֶ ְ ָ ִ
מד ָ ַ
ָ מַ ִ  
כינה
עליה ֹעל ִ מ ַד ְ ִ ָ
עלה ָ ֶ ָ
ֲא ֶר ֹלא ָ ָ
היא
מקִ ֶ 
היא ֵחרתָ ְ .
נה ֶ ִ
עלי ָ
ְֶ
רב ֵאי לְ רת
והר ַה ָ ֵ
לטתָ ַ ְ ,
ֶֶ
ולא
ללטֹ ,לא ָ ָ
האחר ִ ְ ֹ
לד ָ ַ ֵ
ַַ
טֹ ְ 
מד
הַ ִ 
ותֵ ֶ ,
מלאַ ה ָ ֶ
ולא ַ ְ ַ
מחית ְ ֹ
ַ ְ ִ
היה ֹ.
ֵַ ִ


   
 
   
  
   
  

תנינן,
מימהְּ◌ .כ ◌ָמה ◌ְדּ ◌ָ ◌ֵ ◌ָ
מימהַ◌ ,מאי ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ
ּ ◌ְת ◌ִ ◌ָ
ׁשוֹ ר ּ◌ָתם ◌ְ ׁ
ושוֹ ר מ ּו ◌ָעד) .קס"ג
רפייאׁ .שוֹ ר מ ּו ◌ָעד
ע"ב( ׁשוֹ ר ּ◌ָתם ◌ִדּ ◌ָינא ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מימה ◌ִדּ ◌ָינא
הכא ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ
קש ◌ָיא .א ּוף ◌ָ ◌ָ
◌ִדּ ◌ָינא ◌ַ ׁ ◌ְ
מימה.
ַרפייאְ◌ ,גּ ב ּו ◌ָרה ּ◌ַת ּ◌ָת ◌ָאהָ◌ ,דּ א ◌ִהיא ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ
◌ ◌ְ ◌ָ
קש ◌ָיא,
עלּ ◌ָאהָ◌ ,דּ א ◌ִהיא ◌ִדּ ◌ָינא ◌ַ ׁ ◌ְ
◌ְגּ ב ּו ◌ָרה ◌ִ ◌ָ
יפא.
החזקה ּ◌ַת ◌ִּק ◌ָ
◌ ◌ְִוהיא ◌ַיד ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ

מימה? ְמ
מימהַ ,מה ֶה ְ ִ ָ
ְ ִ ָ
נינ ,ר ְָ ור
ֶ ִָ
מעד
רפה .ר ָ
מעד .ר ִָ יֶ ָ 
ָ
רפה,
מימה ִיֶ ָ 
ִיָ ק ֶהָ ִ ְ ָ ַ .
תמימהְ .ב ָרה
זהי ְ ִ ָ
תחנהִ ,
ְב ָרה ַ ְ ָ
החזקה
והיא ָיד ַ ֲ ָ ָ
קהִ ְ ,
נהֶ ,זהִ יֶ ָ 
עלי ָ
ְֶ
יפה.
ִַ ָ

   
    
  
  
        
 

אמר
דא ּ◌ְת ◌ָ ◌ֵ
◌ֲא ׁ ◌ֶשר ◌ֵאין ◌ָבּ ּה מ ּוםְּ◌ ,כ ◌ָמה ◌ְ ◌ַ
רעיתי
יפה ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
)שיר השירים ד( ◌ּכ ◌ָלּ ָ◌ ָ◌ 
עליה עוֹ ל.
עלה ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
ּומ ּום ◌ֵאין ◌ָבּ ֲ◌ .א ׁ ◌ֶשר א ◌ָ ◌ָ
אמר )שמואל ב כג(
דא ּ◌ְת ◌ָ ◌ֵ
◌ַעל ◌ְּכ ◌ִתיבְּ◌ ,כ ◌ָמה ◌ְ ◌ַ
טעמאְ◌ .בּ ◌ִגין
נאם ◌ַה ◌ֶגּ ◌ֶבר ה ּו ◌ַקם ◌ָעלַ◌ .מאי ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ְ ◌
ועליה ◌ָלאו
ראלָ◌ ֶ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
◌ְדּ ◌ִהיא ׁ ◌ְשל ּו ◌ֵמי ◌ֱאמ ּו ◌ֵני ◌ִ ◌ְ
עליה
עלה ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
עמ ּהֲ◌ .א ׁ ◌ֶשר א ◌ָ ◌ָ
אלּ א ◌ִ ◌ָּ
◌ִהיא ◌ֶ ◌ָ
כתיב) ,עמוס ה( ◌ְבּ ת ּו ◌ַלת
היינ ּו ◌ִדּ ◌ְ ּ ◌ִ
עלְ◌ ַ◌ ,
ֹ
ראל) ,בראשית כד( ◌ְבּ ת ּו ◌ָלה ◌ְ ◌ִ ׁ
ואיש א
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ
ְידעה.
◌ ◌ָ ◌ָ

אמר
אר ֵאי ָ מְ ,מַ ֱ ֶ ֶ 
ֲֶ
רעיתי מ
יפה ַ ְ ָ ִ
ָ ָ 
השירי ד( ֻ ָ
עליה ֹעלַ ,על
עלה ָ ֶ ָ
אר ֹלא ָ ָ
ֵאיֶ ֲ .ָ 
נא
אמר )שמואל ב כג( ְ ֻ
ָתבְ ,מַ ֱ ֶ ֶ 
העִ ?מ
הקָ עלָ .מה ַ ַ ַ
הבר ַ
ֶֶַ
יראל,
אמני ִ ְ ָ ֵ
למי ֱ ֵ
היא )ש כ( ְ ֻ ֵ
ִֶ
עֲ .א ֶר ֹלא
ועליה ֹלא ִהיאֶ ,א ָא ִ ָ
ְָ ֶ ָ
תב )עמוס ה(
הינָ ֶ 
עליה ֹעלְ ַ ,
עלה ָ ֶ ָ
ָָ
תלה
יראל) ,בראשית כד( ְ ָ
תלת ִ ְ ָ ֵ
ְ ַ
ידע.
ואיֹ לא ְ ָ ָ
ְִ
)שיר

זוהר פרה אדומה
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מצוותה
תה ◌ֶאל ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אלעזרּ ָ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
נתתם אוֹ ◌ָ ּ
ּו ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֶ
טעמא
◌ַבּ ּ◌ְס ◌ַגןְ◌ ,ואוֹ ◌ְקמ ּו ◌ָהַ◌ .מאי ◌ַ ◌ְ ◌ָ
בינא
אהרן ׁש ּו ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
אלּ א ◌ַ ◌ֲ ֹ
לאהרןָ◌ ֶ◌ .
ולא ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ֹ
ליה ◌ְ ◌ָ
◌ֵ ּ
אתי
אהרן ◌ָלא ◌ָ ◌ֵ
ניתאְ◌ .ועוֹ ד ◌ְדּ ◌ַ ◌ֲ ֹ
מטרוֹ ◌ִ ◌ָ
◌ְדּ ◌ַ ◌ְ
◌ִ ◌ִּ
אלּ א )קע"ז ע"ב(
טרא ◌ְדּ ◌ָטהוֹ רָ◌ ֶ◌ ,
מס ◌ְ ◌ָ
אתייא
בגין ◌ְדּ ◌ָדא ◌ַ ◌ְ ◌ָ
טרא ◌ְדּ ◌ָקדוֹ ׁשּ ,ו ◌ְ ◌ִ
◌ִמ ּ◌ִס ◌ְ ◌ָ
אתייהיב ◌ֵלי ּה.
לטהרהָ◌ ,לא ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ָ ◌ֳ ◌ָ

מצות
אלעזרָ ָ ְ ִ ,
אתֶ אל ֶ ְ ָ ָ
נתָ ֹ 
ְַ ֶ
הע
פרהָ .מה ַ ַ ַ
גָ ְ ֵ ,
ְַָ
בי
ְ ִ
אהר
לאהרֶ ?א ָא ַ ֲ ֹ
ולא ְ ַ ֲ ֹ
לֹ ְ 
מד
אהרֹ לא ָבא ִ ַ
הלהְ .ועדֹ ֲ ַ ֶ ,
ַַ ְָ
מד ֶל ָקד,
ֶל ָטהרֶ ,א ָא ִ ַ
לטהרהֹ ,לא ִנ ַ
ה ָא ְ ָ ֳ ָ
מֶ ֶ 
ִ
ל.


   
      
  
   
  

מלּ ה ◌ְדּ ◌ַהאי ּ ◌ָפ ◌ָרהִ◌ ,היא ◌ְבּ ׁ ◌ֶש ◌ַבע ,ז'
ּ◌ָכל ◌ִ ◌ָ
והא )ע"ז ע"ב(
◌ִּכבּ ּו ◌ִסים ◌ְוכ ּו'ָ◌ ְ◌ ,
טעמאְ◌ .בּ ◌ִגין ◌ְדּ ◌ִהיא ׁ ◌ֶש ◌ַבע
◌ִא ּ◌ְת ◌ַמרַ◌ ,מאי ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אתקריַ◌ ְ◌ ,ועל ◌ָדּ א
מטהּ ,ו ◌ַבת ׁ ◌ֶש ◌ַבע ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ֵ
ׁ◌ְש ◌ֵני ׁ ◌ְש ◌ִ ּ ◌ָ
חזיָּ◌ ,כל ◌ַמאי
◌ָּכל עוֹ ◌ָבדוֹ י ◌ְבּ ׁ ◌ֶש ◌ַבעָ◌ּ .תא ◌ֲ ◌ֵ
לדכ ◌ָאה,
מהאי ּ ◌ָפ ◌ָרהְ◌ ,בּ ◌ִגין ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
אתעביד ◌ֵ ◌ַ
◌ְדּ ִ◌ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אתייהיב
ואף ◌ַעל ◌ַגּ ב ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ִ
לקדּ ׁ ◌ָשאַ◌ ְ◌ ,
ולא ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ְ ◌ָ
ולא ◌ָשׂ ◌ִריףְ◌ ,בּ ◌ִגין
לס ◌ָגן ,ה ּוא ◌ָלא ׁ ◌ָש ◌ִחיט ◌ְ ◌ָ
◌ַ ּ◌ְ
וכל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן
סטרוֹ יָּ◌ ְ◌ ,
יש ּ◌ְת ◌ַּכח ◌ִדּ ◌ָינא ◌ְבּ ◌ִ ◌ְ
◌ְדּ ◌ָלא ◌ִ ׁ ◌ְ
יתירְ◌ ,דּ ◌ָלא
דרגּ א ׁ ◌ְש ◌ִלים ◌ַ ּ◌ִ
אהרן ◌ְדּ ◌ִאיה ּו ◌ְבּ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ ֹ
לאזדּ ◌ְּמ ◌ָנא ּ◌ַת ◌ָּמן.
לא ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְּכ ◌ָחא ּ◌ַת ◌ָּמןּ ,ו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ָבּ ◌ֵעי ◌ְ ◌ִ

בעה
בעָ ְ ִ ,
פרה זִ היא ְ ֶ ַ
בר ְ ָ ָ
ָל ָ ָ
נתארָ .מה
והרי ִ ְ ָ ֵ
כסיְ וכֵ ֲ ַ ,'
ִ ִ
ני
היא ֶ ַ
העִ ?מִ ֶ 
ַַַ
בע ְ ֵ
ועל ָָ ל
נקראתַ ְ ,
בע ִ ְ ֵ
בת ֶ ַ
מהַ ,
ְ ִָ
ראהָ ,ל ַמה
בעֹ .א ְ ֵ
יה ְ ֶ ַ
מע ֶ ָ
ֲַ
ולא
לטהרֹ ְ ,
ביל ְ ַ ֵ
מרה זִ ְ ִ  
עה ִ ָ ָ
ֶ ֲַ ָ
ג ,הא
נה ַל ְ ָ
ואַ על ַב ֶ ִ ְ ָ
לקַ ְ .
ְֵַ
א
ביל ֶ ֹ
רִ ְ ִ ,
ולא ֵ
חט ְ ֹ
ֵ
ֹלא
אהרֶ ,הא
ֹ ֲ ַ 
וכל ֶ ֵ
צָ ְ ,
צא ִדיִ ְ 
ִי ָ ֵ
צרי
ולא ָ ִ
מלמתֹ ְ ,
תר ֻ ְ ֶ ֶ
דרה י ֵ
ְְַ ָ
ל.
להזָ ְ 
להצא ֵָ ַ ְ ִ ְ 
ְִֵָ

 
  
     
 

אפרָ◌ ,בּ ◌ֵעי
אתעביד ◌ֵ ◌ֶ
◌ַהאי ּ ◌ָפ ◌ָרהֵּ◌ ,כ ◌ָיון ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ואזוֹ בּ ,ו ׁ ◌ְש ◌ִני
ארזֵ◌ ְ◌ ,
יה ◌ֵעץ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
למש ◌ֵדּ י ◌ֵבּ ּ
ואסף ◌ִ ׁ
איש
אלּ ין ◌ִא ּ◌ְת ◌ָמר ּוַ◌ ָ◌ ְ◌ .
והא ◌ִ ◌ֵ
לעתָ◌ ְ◌ ,
ּתוֹ ◌ַ ◌ַ
חנה
למ ◌ֲ ◌ֶ
יח ◌ִמח ּוץ ◌ַ ◌ַּ
וה ◌ִ ּנ ◌ַ
ולא ◌ָקדוֹ ׁשִ◌ ְ◌ .
◌ָטהוֹ רָ◌ ְ◌ ,
אקרי,
◌ְבּ ◌ָמקוֹ ם ◌ָטהוֹ רְ◌ ,דּ ◌ָהא ◌ָטהוֹ ר ◌ָלא ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
קדמיתא.
מסאב ◌ְבּ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
סטרא ◌ִדּ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ֶא ◌ָלּ א ◌ִמן ◌ִ ◌ְ ◌ָ

צרי
אפרִ ָ ,
עתה ֵ ֶ
יוָ ְ ֶ ֶ ֶ 
רה זָ ֵ ,
ָָ
ני
ואזב ְ ִ
ארז ְ ֵ
לזרק ֵָ עֶ ֶ 
ְִ ֹ
ואסִ אי
נאמרַ ָ ְ .
והרי ֵא ֶה ֶ ֶ ְ
תלעתֵ ֲ ַ ,
ַַ
לחנה
והיח ִמחֶ ֲ ַ ַ 
ולא ָקדַ ִ ִ ְ .
ָטהרֹ ְ ,
נקרא
הרי ָטהר ֹלא ִ ְ ָ
מקָ טהרֵ ֲ ֶ ,
ְָ
התחלה.
ט ֵא ַ ַ ְ ָ ָ
מד ֶ ְ ַ
ֶא ָא ִ ַ

 
  
  
  
   
  

רזא
◌ָ ◌ָ

למי ◌ִנ ◌ָדּ ה
כתיב ◌ְ ◌ֵ
◌ְדּ ֹכ ◌ָלּ אַ◌ ,האי ◌ִדּ ◌ְ ּ◌ִ

סד

למי ִנ ָה ַח ָאת
תב ְ ֵ
הלֶ ,זה ֶ ָ
ַ ֹ

טז | ספר א'  ליקוטי זוהר ע תרגו
וכל
◌ַח ּ ◌ָטאת ◌ִהיאְ◌ ,בּ ◌ִגין ◌ְדּ ◌ָכל ◌ִדּ ◌ִינין ּ◌ַת ּ◌ָת ◌ִאיןָ◌ ְ◌ ,
מסאבאַּ◌ ,כד ◌ִאיה ּו
טרא ◌ִדּ ◌ְ ◌ָ ◌ֲ ◌ָ
◌ִאי ּנ ּון ◌ְדּ ◌ָאת ּו ◌ִמ ּ◌ִס ◌ְ ◌ָ
דינא,
ויתיבת ◌ְבּ ◌ִ ◌ָ
אחראַ◌ ִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
טרא ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
מס ◌ְ ◌ָ
ַינקא ◌ִ ּ◌ִ
◌ ◌ְ ◌ָ
מל ◌ָאה ◌ָדם
אמר )ישעיה לד( ◌ָ ◌ְ
דא ּ◌ְת ◌ָ ◌ֵ
◌ְּכ ◌ָמה ◌ְ ◌ַ
מתערי
מחלבְּ◌ .כ ◌ֵדין ◌ּכ ◌ְלּ ה ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ה ּו ◌ַדּ ׁ ◌ְש ◌ָנה ◌ֵ ◌ֶ ◌ֶ
עבדי
עלמאֵּ◌ .כ ◌ָיון ◌ְדּ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
וש ◌ָראן ◌ְבּ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
לקי ◌ְ ׁ ◌ָ
מסת ◌ְ ◌ֵ
ּו ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
וכל ◌ַהאי ◌ִדּ ◌ָינא
בדא ◌ִדּ ◌ְל ּ◌ַת ּ◌ָתאָ◌ ְ◌ ,
◌ַהאי עוֹ ◌ָ ◌ָ
על ּה ◌ֵעץ
ורמאן ◌ָ ◌ָ
אתר ◌ָדּ א ◌ְדּ ◌ַהאי ּ ◌ָפ ◌ָרהָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ַבּ ◌ֲ ◌ַ
אתחל ׁש
ארז ◌ְוגוֹ 'ְּ◌ .כ ◌ֵדין ◌ִ ◌ְ ◌ֲ ◌ָ
)דף קפ"א ע"א( ◌ֶ ◌ֶ
את ◌ָבּ ר ּו
אתר ◌ְדּ ׁ ◌ָש ◌ָראן ◌ִ ּ◌ְ
בכל ◌ֲ ◌ָ
חילא ◌ִדּ ◌ְלהוֹ ןּ ,ו ◌ְ ◌ָ
◌ֵ ◌ָ
חילא
יהְ◌ ,דּ ◌ַהאי ◌ֵ ◌ָ
ְואתחל ׁש ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ֲ ◌ָ
וערקין ◌ִמ ◌ֵ ּנ ּ
לגבּ ◌ְייה ּוְּ◌ ,כ ◌ֵדין
גוונא ◌ָדּ א ◌ְ ◌ַ ◌ַ
אתחזי ◌ְּכ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ִדּ ◌ְלהוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
◌ָלא ׁ ◌ָש ◌ָראן ◌ְבּ ◌ַבר ◌ָ ׁ
ואתד ◌ֵּכי.
נשַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,

זוהר פרה אדומה
חני
יניַ ה ַ ְ ִ
ל ִ ִ
ִהיאִ .מָ ֶ 
המאה,
מד ַ ֻ ְ ָ
איַ ִ 
וכל ֵאִ ָ ֶ 
ְָ
די,
ביִ ְ 
אחר ְוי ְ ִ
מד ַ ֵ
נקיַ ִ 
ְֶ ְִ
מלאה ָד
אמר )ישעיה לד( ָ ְ ָ
ְמַ ֱ ֶ ֶ 
ררי
מתע ְ ִ
ְ ִ 
מחלבָ ,אז ֻ ָ
הנה ֵ ֵ ֶ
ַֻ ְ ָ
יו
עלָ ֵ .
וריָ ָ 
מסקיִ ְ 
ִ ְַ ְִ
הי
וכל ַ ִ
מהָ ְ ,
מע ֶה ֶזה ֶ ְ ַ ָ
יֲ ַ 
ֶע ִ
וזרקי
רה זִ ְ ְ ,
מקֶ זה ֶל ָ ָ
הה ְ ָ
ֶַ
ח,
נחלָ ֹ 
ארז ְוגָ ,'אז ֶ ֱ ָ
עליה ֵעֶ ֶ 
ֶָ ָ
רי
ריִ נ ְ ָ ִ
ֶ ִ
בכל ָמק
ְָ
ח
רחיָ ִ 
ונחל ִי ב ְ ִ
ְֱֶ ָ
הרי ֹ ָ
מֵ ֲ ֶ ,
רי
ואז ֹלא ִ
יהָ ְ ,
לג ֵ ֶ
נראה ְמֶ זה ְ ַ
ְִ ֶ
נטהר.
אדְ ,והא ִ ְ ָ
ָָָ


    
   
  
  
  
    
 

לדכ ◌ָאה.
אתקרי ◌ֵמי ◌ִנ ◌ָדּ הַ◌ ,מ ◌ָ ּייא ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
ועל ◌ָדּ א ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ◌ַ
וסטרא
דינאָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ארי ◌ְבּ ◌ִ ◌ָ
עלמא ׁ ◌ָש ◌ֵ
◌ַּכד ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הכא
עלמאָ◌ ָ◌ ,
אתפ ׁ ◌ָשט ◌ְבּ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
מסאבא ◌ִ ◌ְ ּ ◌ְ
◌ִ ◌ְ ◌ֲ ◌ָ
זיני
וכל ◌ִ ◌ֵ
מסאבאָ◌ ְ◌ ,
זינין ◌ְ ◌ָ ◌ֲ ◌ָ
לילן ◌ָּכל ◌ִ ◌ִ
את ◌ְּכ ◌ִ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
ללא
וטהרהְּ◌ ,כ ◌ָ ◌ָ
מאה ◌ְ ◌ָ ◌ֳ ◌ָ
בגין ◌ַּכ ט ּו ◌ְ ◌ָ
◌ַדּ ◌ְכי ּוּ ,ו ◌ְ ◌ִ
חבר ◌ָ ּייא.
רייתאְ◌ ,ואוֹ ◌ְקמ ּו ◌ָה ◌ַ ◌ְ ◌ַ
עלּ ◌ָאה ◌ְדּ אוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ָ
עבדּ ת ◌ְדּ ◌ָלא
אלעזרַ◌ ְ◌ ַ◌ ,
רבּ י ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןָ◌ ָ◌ ְ◌ ֶ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִ
◌ָ ◌ַ
תר.
אבּ ◌ְ ◌ָ
חבר ◌ָ ּייא ◌ִמ ◌ָלּ ה ◌ֲ ◌ַ
ֵיימר ּון ◌ַ ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ְ

לטהר.
מיֵ ַ ְ 
נהִ ַ ,
נקראיֵ מי ִ ָ
ועל ֶזה ִ ְ ָ ִ
ְַ
וצד
דיַ ְ 
העלָ רי ְ ִ
ְֶָ ָ
נכללי
לָ ,אִ ָ ְ ִ 
ט ָע ָ
מת ַ ֵ
המאה ִ ְ
ְַָֻ
טהרה,
מיני ָ ֳ ָ
וכל ִ ֵ
טמאה ְ ָ
מיניֶ ל ֻ ְ ָ
ָל ִ ִ
עלי
לל ֶ ְ
וטהרה ְ ָ
טמאה ְ ָ ֳ ָ
מֶ זה ֻ ְ ָ
ִ
רי
אמר ַ ִ
החבריַ ָ .
בארה ַ ֲ ֵ ִ
רהָ ֲ ֵ ,
ַ ָ
יאמר
ְ
א
ית ֶ ֹ
אלעזרָ ,ע ִ ָ
מעָ ָ ְ ֶ ,
ִ ְ
אחרי.
בר ַ ֲ ֶ
החבריָ ָ 
ַ ֲ ִֵ


   
   
    
  
    
     
   
  
   
    
 

  
  
  
 

ּ ◌ָפ ◌ַתח

ואמר) ,תהלים קד(
רבּ י ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ִ

חלים ◌ְוגוֹ '.
מעינים ◌ַבּ ◌ְ ּנ ◌ָ ◌ִ
המ ׁ ◌ַש ◌ֵלּ ◌ַח ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ
קראי ◌ָדּ ◌ִוד
הני ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
חיתוֹ ◌ָשׂ ◌ָדי ◌ְוגוֹ 'ֵ◌ ָ◌ .
ַישק ּו ◌ָּכל ◌ַ ◌ְ
◌ ׁ ◌ְ
ואית
אמרןִ◌ ְ◌ ,
ישא ◌ַ ◌ָ ◌ָ
קדּ ׁ ◌ָ
מלכא ◌ְבּ ר ּו ◌ָחא ◌ַ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ◌ָּ
עתא
חזיְ◌ ,בּ ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ָ
לאס ּ◌ַת ◌ְּכ ◌ָלא ◌ְבּ ה ּוָ◌ּ .תא ◌ֲ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ ◌ְ

ואמר,
מעַ ָ ְ 
רי ִ ְ
תח ַ ִ
ַָ
חליְ וג.'
מעיניִ ָ ְ ַ 
המח ַ ְ ָ ִ
ַ ְ ַ ֵַ
קיֵ א
די ְוגְ .'ס ִ
חיתָ ָ 
יַ ְקָ ל ַ ְ
הדֵ ְ ,וי
רח ַ ֹ ֶ
הלַ ְ 
וד ַ ֶ ֶ
אמרִ ָ 
ֲ ָָ
עה
ראהָ ָ ְ ,
הֹ .א ְ ֵ
להסל ָ ֶ
ְִ ְ ֵַ
)תהלי קד(

זוהר פרה אדומה

ספר א'  ליקוטי זוהר ע תרגו | יז

עלּ ◌ָאה ◌ָבּ ◌ַ ׁ
גליפוֹ יַ◌ ,אף ◌ַעל
טש ◌ִבּ ◌ְ ◌ִ
חכמתא ◌ִ ◌ָ
◌ְדּ ◌ָ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
סטריןָ◌ ּ ,פ ◌ַתח
טמירא ◌ְבּ ◌ָכל ◌ִ ◌ְ ◌ִ
◌ַגּ ב ◌ְדּ ◌ִהיא ◌ְ ◌ִ ◌ָ
מליא )נ"א
נהראָ◌ ְ◌ ַ◌ ,
יה ◌ַחד ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ִ
ואתנגיד ◌ִמ ◌ֵ ּנ ּ
עלּ ◌ִאין.
תרעין ◌ִ ◌ָ
ומלייא לתרעין( ◌ְבּ ◌ַ ◌ְ ◌ִ

בחקיקתַ ,אַ על
מה ַ ֲ ִ
נה ַ ָ
עלי ָ
חכמה ֶ ְ
ֶ ָ ְָ
נפח
הדדיָ ְ ִ ,
כל ַ ְ ָ ִ
נסרת ְ ָ
היא ִ ְ ֶ ֶ
ַב ֶ ִ
מלא )וממלא
אחד ָ ֵ
נהר ֶ ָ
מה ָ ָ
ופע ִ ֶ ָ
ְ ֵַ
עליני.
עריִ ְ ֶ 
לשעריִ (ב ְ ָ ִ


  
   
 
  
    
  
   
  
    
  
 
 
 
 


זפא
מלּ י ק ּו ◌ְ ◌ָ
מיא ◌ְדּ ◌ָ ◌ֵ
ּ◌ְכ ◌ַמ ּב ּו ◌ָעא ּו ◌ְמקוֹ ◌ָרא ◌ְדּ ◌ַ ◌ָ
מת ◌ָּמן
ּו ◌ִ ּ◌ַ
יה,
ַרבּ א
◌ ◌ָ
◌ִמ ◌ֵ ּנ ּ
ונהרין ◌ְבּ ◌ָכל
נחלין ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
כן ◌ַמבּ ּו ◌ִעין ◌ְדּ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
אתמ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ַ
סטרַּ◌ ,כַ◌ האיְ◌ ,בּ ◌ַחד ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ָדּ ◌ִקיק ◌ְדּ ◌ָלא
◌ְ ◌ָ
נהר ◌ְדּ ◌ָ ◌ִנגיד
ונגיד ◌ַהה ּוא ◌ָ ◌ָ
אתיידעָ◌ ,מ ׁ ◌ִשיִ◌ ָ◌ ְ◌ 
◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ַ
עמיקא,
נחלא ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
להה ּוא ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ממ ◌ֵלּ י ◌ְ ◌ַ
ְונפיקּ ,ו ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ָ ◌ִ
נחלין,
כאן ◌ַמבּ ּו ◌ִעין ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אתמ ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ִמ ּ◌ַת ◌ָּמן ◌ִ ◌ְ ◌ַ
דכתיב,
הדא ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ִ
יהָ◌ ֲ◌ .
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ואתמלּ ◌ָיין ◌ִמ ◌ֵ ּנ ּ
נהרי
אלּ ין ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
חלים ◌ְוגוֹ 'ֵ◌ ִ◌ .
מעינים ◌ַבּ ◌ְ ּנ ◌ָ ◌ִ
המש ◌ֵלּ ◌ַח ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ׁ ◌ַ
כייא,
אפרסמוֹ ◌ָנא ◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
ישא ◌ְדּ ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ◌ְ
קדּ ׁ ◌ָ
עלּ ◌ֵאי ◌ַ ◌ִ
◌ִ ◌ָ
נביעא
קיין ◌ְּכ ◌ַחד ◌ֵ ◌ַ
אתש ◌ְ ◌ָ
ְוכלּ ה ּו ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ַ
◌ ◌ְ◌ 
מהה ּוא ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ונגיד.
נפיק ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ישא ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
קדּ ׁ ◌ָ
עלּ ◌ָאה ◌ַ ◌ִ
נחלא ◌ִ ◌ָ
◌ְדּ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ

לי
מא ְ ִ
מיֵ ַ ְ ֶ 
מקר ֶל ַ ִ
מע ָ
ְַ ַ
כי
נמ ָ ִ
מְ ִ 
מָ ִ ,
ָדל ִ ֶ
כל ַצד 
נחליָ ְ 
מעיֶ ל ְ ָ ִ
ַ ִ
נהרת ְ ָ
דע,
א נ ָ
אחד ֶ ֹ
יק ֶ ָ
ביל ַ ִ
ֶָ זהִ ְ ִ ,
צא
פע ְוי ֵ
נהר ֶ ֵ ַ
פע אתָ ָ 
מְ ו ֵ ַ
ֵ
מ
עמקָ ִ ,
נחל ָ ֹ
ממא ְלאתַ ַ 
ְֵַ
אי
מתמ ְ ִ
נחליַ ְ ִ 
מעיִ ָ ְ 
נמכיִ ַ 
ְִ ָ ִ
מעיני
המח ַ ְ ָ ִ
תב ַ ְ ַ ֵ ַ
מֶ .זהָ ֶ 
ִֶ
קד
ני ֹ ֶ
עלי ֵ
נהרת ֶ ְ
חליְ וגֵ .'א ֶה ְ ָ
ְַָ ִ
אחד
מקיָ ֶ ְ 
וכ ִָ ְ ֻ 
אפרסמַ זֻ ְ ,
ֶל ֲ ַ ְ ְ
הד
העליָ ַ 
החל ָ ֶ ְ
נביעת ַ ַ ַ
תַ ִ ְ 
ֵמא ָ
פע.
צא ְו ֵ ַ
ֶ ֵ


  
  
   
  
 
  
   
  
  
  
   
  
  
 

היינ ּו
חיתוֹ ◌ָשׂ ◌ָדיְ◌ ַ◌ ,
ישק ּו ◌ָּכל ◌ַ ◌ְ
לבתרְ◌ ׁ ַ◌ ,
◌ְ ◌ָ ◌ַ
מם
◌ִדּ ◌ְכ ּ◌ִתיב) ,בראשית ב( ּו ◌ִ ◌ָ
הני ד'
לאר ◌ָבּ ◌ָעה ◌ָרא ׁ ◌ִשיםֵ◌ ָ◌ .
והיה ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ ּ ◌ִָיפ ◌ֵרד ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ללא
חיתוֹ ◌ָשׂ ◌ָדיְּ◌ ,כ ◌ָ ◌ָ
אלּ ין ◌ִאי ּנ ּון ◌ַ ◌ְ
◌ָרא ׁ ◌ִשיןֵ◌ ִ◌ ,
ילין,
וכל ◌ִאי ּנ ּון ◌ַח ◌ָ ּי ◌ִ
רייןָ◌ ְ◌ ,
◌ְדּ ◌ָכל ◌ִאי ּנ ּון ◌ַמ ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
קרי ◌ָשׂ ◌ָדיֶ◌ ,א ◌ָלּ א
אחידן ◌ְבּ ה ּו ◌ָשׂ ◌ַדיַ◌ ,אל ּ◌ִת ◌ְ ◌ֵ
◌ַדּ ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
וא ׁ ◌ְש ◌ִלים ׁ ◌ְש ◌ָמא
נטילַ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ַש ◌ָדּ יְ◌ .דּ ה ּוא ◌ָ ◌ִ
עלמא.
◌ִמ ◌ְ ּיסוֹ ◌ָדא ◌ְדּ ◌ָ ◌ְ ◌ָ

הינ
דיְ ַ ,
חיתָ ָ 
אחר ָ ,יַ ְקָ ל ַ ְ
ַַ
רד
מ ִָ י ָ ֵ
תב )בראשית ב( ִ
ֶָ
ארעה ָרא ִי
עה ָרא ִיָ ָ ְ ַ .
לאר ָ ָ
והיה ְ ַ ְ
ְ ָָ
ת
לל ָל א ָ
דיַ ְ ,
חיתָ ָ 
ֵא ֶה ֵהְ ַ 
די
חילת ֶ ָ ַ
תָ ֲ 
וכל א ָ
מרבת ְ ָ
ְֶ ָ
י,
די ֶא ָא ַ ַ
קרי ָ ַ
בהַ .אל ִ ְ ֵ
אחזה ָ ֶ
ֲ ָ
הִ מיסד
מליֶ את ַ ֵ
נטל ַ ְ ִ
ֶהא ֵ
ל.
ָהע ָ


   
   
  
    
   
 

◌ִי ׁ ◌ְש ◌ְּבר ּו

אלּ ין ◌ִאי ּנ ּון
צמאםֵ◌ ִ◌ ,
פראים ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ִ

יר
ְְִ

ת
צמאֵ  א ֶה א ָ
פראיָ ָ ְ 
ְָ ִ

יח | ספר א'  ליקוטי זוהר ע תרגו
והאוֹ ◌ַפ ◌ִ ּנים
כתיב ◌ְבּ ה ּו) ,יחזקאל א( ◌ְ ◌ָ
◌ִדּ ◌ְ ּ◌ִ
הח ◌ָ ּיה ◌ָבּ אוֹ ◌ַפ ◌ִ ּנים,
לע ◌ָּמ ◌ָתם ◌ִּכי ר ּו ◌ַח ◌ַ ◌ַ
◌ִי ◌ָ ּנ ◌ְשׂ א ּו ◌ְ ◌
אר ◌ַבּ ע
חיתוֹ ◌ָשׂ ◌ָדיְ◌ ַ◌ ,
אלּ א ◌ִא ◌ֵלּ ין ◌ַ ◌ְ
◌ַמאן ◌ַח ◌ָ ּיהָ◌ ֶ◌ .
סטרא
לחד ◌ִ ◌ְ ◌ָ
וחד ◌ְ ◌ַ
וכל ◌ַחד ◌ְ ◌ַ
◌ִאי ּנ ּוןָ◌ ְ◌ ,
אקרי ◌ַח ◌ָ ּיהְ◌ ,ואוֹ ◌ַפ ◌ִ ּנים
והה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
עלמאַ◌ ְ◌ .
◌ְדּ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אזלין ◌ֶא ◌ָלּ א
ולא ◌ַ ◌ְ ◌ִ
וחדָ◌ ְ◌ .
לקביל ◌ָּכל ◌ַחד ◌ְ ◌ַ
◌ָ ◌ֳ ◌ֵ
וכד
עלייה ּו ◌ְ ◌ַ
אזיל ◌ָ ◌ַ ◌ְ
ההיא ◌ַח ◌ָ ּיה ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
◌ֵמר ּו ◌ַח ◌ְדּ ◌ַ ◌ִ
מהה ּוא ׁ ◌ַש ◌ְקי ּו ◌ִע ◌ָלּ ◌ָאהָּ◌ ,כל
קיין ◌ֵ ◌ַ
מת ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ָ
◌ִא ◌ֵלּ ין ◌ִ ◌ְ
ואתרוון,
קייןָ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
אש ּ◌ַת ◌ְ ◌ָ
אחרנין ◌ִ ׁ ◌ְ
ילין ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ְש ◌ַאר ◌ַח ◌ָ ּי ◌ִ
אלּ ין
ואתאחדן ◌ִ ◌ֵ
רש ◌ְייה ּוָ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ּו ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ָת ◌ְר ׁ ◌ָשן ◌ְבּ ׁ ◌ָש ◌ְ ׁ ◌ַ
דכתיב,
הדא ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ִ
ידיעןָ◌ ֲ◌ .
אלּ יןְ◌ ,בּ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ְבּ ◌ִ ◌ֵ
דרגּ ין ◌ְ ◌ִ ◌ָ
מש ◌ֶקה
מים ◌ִי ׁ ◌ְש ּכוֹ ן ◌ְוגוֹ 'ְ◌ ׁ ַ◌ .
עליהם עוֹ ף ◌ַה ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
מעל ּיוֹ ◌ָתיו ◌ְוגוֹ 'ִ◌ .א ◌ֵלּ ין ׁ ◌ְש ◌ַאר ◌ַדּ ◌ְר ◌ִגּ ין
הרים ◌ֵ ◌ֲ ◌ִ
◌ָ ◌ִ
עלּ ◌ִאין.
◌ִ ◌ָ

זוהר פרה אדומה
א
פ ִיִ י ָ ְ
והא ַ
ה) יחזקאל א( ְ ָ
תב ָ ֶ
ֶָ
פיִ .מי
הח ָה ָא ַ ִ
רח ַ ַ
לעתִ י ַ
ְֻ ָ ָ
ארע ֵה,
דיַ ְ ַ ,
חיתָ ָ 
הח ָה? ֶא ָא ֵאְ ַ 
ַַ
ל.
אחד ֶל ָהע ָ
לצד ֶ ָ
ואחת ְ ַ
אחת ְ ַ ַ
וכל ַ ַ
ְָ
ואפי מל ָל
קרא ַח ָהִ ַ ְ ,
ְואתָ ְ ִ ֶ 
ח
אא ֵמר ַ
הלכיָ ֶ 
ולא ְ ִ
ואחדֹ ְ .
אחד ְ ֶ ָ
ֶָ
וכא ֶר
עליהֲ ַ ְ ,
הלכת ֲ ֵ ֶ
תַ חָה ֶ ֶ ֶ
א ָ
נה,
עלי ָ
הקאה ֶ ְ
מאתָ ָ ְ ַ 
מקיָ ֵ 
ֵא ֶה ֻ ְ ִ
מקי
האחריִ ְ ֻ 
החילת ָ ֲ ֵ ִ
אר ַ ֲ ָ
ָל ְ ָ
יה,
ר ֵ ֶ
ְ ְָ
מרי
ִ ְ ְָ ִ
מרוי
ְֻ ִ
דרגת ְידעת.
בא ֶה ִ ְ ָ
ונאחזיֵ א ֶה ְ ֵ
ְֱֶ ָ ִ
י
המיְ ִ 
עליה עִ ַ ָ ַ 
תב ֲ ֵ ֶ
ֶזהָ ֶ 
מעלתיו ְוגֵ  'א
הריָ ִ ֲ ֵ 
מקה ָ ִ
ְוגֶ ְ ַ .'
עלינת.
רגת ֶ ְ
אר ְ ָ
ְָ


  
   
  
   
   
   
 

מעשׂ יִ◌ּ ת ◌ְשׂ ◌ַבּ ע
מפ ◌ִרי ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
לבתר ◌ָּכל ◌ָדּ אְ◌ ּ ִ◌ ,
◌ְ ◌ָ ◌ַ
הארץ) ,ס"א לתתא וכל עלמין
◌ָ ◌ָ ◌ֶ
איהי
וכד ◌ִ ◌ִ
ישאַ◌ ְ◌ .
עלּ ◌ָאה ◌ַק ◌ִדּ ׁ ◌ָ
ארעא ◌ִ ◌ָ
וכו'( ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עלמין ◌ּכ ◌ְלּ ה ּו ◌ַח ◌ָדּ אן,
רכאָּ◌ ,כל ◌ָ ◌ְ ◌ִ
מת ◌ָבּ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
ברכאן
עתא ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ָּ
מת ◌ָבּ ◌ְר ◌ָכאןָ◌ .דּ א ◌ְבּ ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ָ
ּו ◌ִ ◌ְ
נחלא )בראשית רכ"א
קי ּו ◌ְדּ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְּכ ◌ֵחיִ◌ ,מ ◌ַ ◌ְ
כלּ א.
עמיקא ◌ְדּ ֹ ◌ָ
ע"א( ◌ֲ ◌ִ ◌ָ

ע
מע ֶיַ ְ ִ 
מרי ַ ֲ
אחר ָל ֶזה ִ ְ ִ 
ַַ
האר) ,למטה ,וכל העולמות וכו'(
ָ ֶָ
כהיא
ְִֶ
קדה.
נה ְ ָ
עלי ָ
ארְ ֶ 
ֶֶ
מחה,
למת ְ ִ ְ ָ
מתרכתָ ,ל ָהע ָ
ִ ְ ֶָ ֶ
מצאת
עה ֶ ִ ְ ָ
וזה ְ ָ ָ
מתרכיֶ ְ .
ִ ְ ְָ ִ
העמק ֶל
החל ֶ ָ ֹ
מהקאת ַ ַ ַ
רכת ֵ ַ ְ ָ ַ
ְָ
הל.
ַ ֹ


  
  
    
   
  
 
   
 

דינא
יתיב ◌ְבּ ◌ִ ◌ָ
עלמא ◌ְ ◌ִ
עתא ◌ְדּ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ְב ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ָ
ברכאן ◌ָלא ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְּכ ◌ֵחי
◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מקדּ ׁש
אסת ◌ַאב ◌ִ ◌ְ ◌ָ
עלמאְּ◌ ,כ ◌ֵדין ◌ִ ◌ְ ּ◌ְ
לנח ּ◌ָתא ◌ְבּ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ְ

די,
ב ְ ִ
ל י ֵ
הע ָ
ֶָ
עה
ב ָ ָ
ְ
נמצאת
רכת ֹלא ִ ְ ָ
ֶ ְָ
הק.
נטמא ַ ִ ְ ָ
עלָ ,אז ִ ְ ָ
לרדת ָ ָ
ֶָ ֶ

)ס"א ובשעתא דברכאן לא משתכחי לנחתא

)ובשעה שאי נמצאות ברכות לרדת למטה ,אז

בעלמא ,כדין עלמא יתיב בדינא ,ומסטרא

העול יושב בדי .ומצד שמאל מתעוררת רוח

דשמאלא רוחא אתער ואתפשט בעלמא(

חבילת ֶל
וכ ָה ֲ ִ
ומתפשטת בעולַ ְ (
ורי) בכמה
לִ ְ 
נמצאיָ ע ָ
מיקיִ ָ ְ ִ 
ִַ ִ

עלמא,
טריקין ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְּכ ◌ֵחי ◌ְבּ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
חבילי ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ְוכמה ◌ֲ ◌ִ ◌ֵ
◌ ◌ַ ּ◌ָ

זוהר פרה אדומה
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וש ◌ָראן )בכמה אתרי( ◌ַעל ◌ְבּ ◌ֵני ◌ָנ ׁ ◌ָשא,
◌ְ ׁ ◌ָ
מסאב ◌ַהה ּוא ר ּו ◌ָחא ◌ְלה ּוְּ◌ ,כ ◌ַבר ◌ָ ׁ
נש ◌ְדּ ◌ָ ◌ַגוע
ּו ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ריא
מסאבא ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ָ
)ס"א כבר האי רוח( ◌ְור ּו ◌ַח ◌ִ ◌ְ ◌ֲ ◌ָ
יקרב
למען ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
נמי ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ָ
הכי ◌ָ ◌ֵ
עליהִ◌ ָ◌ .
ריאַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ֵ ּ
הדי ּה.
◌ַבּ ◌ֲ ◌ֵ

ת
מטאת א ָ
אדֵ ַ ְ ,
ני ָ ָ
מקומות( ַעל ְ ֵ
וע )כבר
אדַ ָ ֶ 
הרחְ ,מָ ָ ֶ 
תַ ָ 
א ָ
עליוָ .
רה ָ ָ
המאה ָ
ח ַ ֻ ְ ָ
הרוח הזו( ְור ַ
אליו.
קרב ֵ ָ
למי ֶ ִ ְ ַ
רהִ ְ ,
ַָ 

 
   
   
   
   


דכתיבַ◌ּ ,ת ◌ְס ּ◌ִתיר ּ ◌ָפ ◌ֶניָ◌ ִ◌ יבּ ◌ֵהל ּון
הדא ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ִ
◌ֲ ◌ָ
מיירי.
קרא ◌ַמאי ◌ָקא ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ְוגוֹ 'ַ◌ .האי ◌ְ ◌ָ
סתיר ּ ◌ָפ ◌ֶניָ◌ ִ◌ יבּ ◌ֵהל ּוןְ◌ ,דּ ◌ָהא ◌ָלא
◌ֶא ◌ָלּ א ּ◌ַת ◌ְ ּ◌ִ
לעלמין.
רכאן ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
לא ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְּכ ◌ָחא ◌ִבּ ◌ְ ◌ָ
קיין ◌ְ ◌ִ
את ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
יגוע ּון) ,נ"א לאתערא(
ּתוֹ ◌ֵסף ר ּו ◌ָחם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מאלא,
טרא ◌ְשׂ ◌ָ ◌ָ
אחרא ◌ִמ ּ◌ִס ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ְִוא ּ◌ְת ◌ַער ר ּו ◌ָחא ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ריא ◌ַעל ◌ְבּ ◌ֵני ◌ָנ ׁ ◌ָשאַ◌ ,על
מסאבא ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ָ
◌ְור ּו ◌ַח ◌ִ ◌ְ ◌ֲ ◌ָ
הדייה ּו,
קאים ◌ַבּ ◌ֲ ◌ַ ◌ְ
מיתיןּ ,ו ◌ַמאן ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
◌ִאי ּנ ּון ◌ְדּ ◌ֵ ◌ִ
אסוותא
◌ ◌ְַועל ׁ ◌ְש ◌ַאר ◌ְבּ ◌ֵני ◌ָנ ׁ ◌ָשאַ◌ ,מאי ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עפרם ◌ְ ׁ
יש ּוב ּון.
ואל ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
כתיב ◌ְ ◌ֶ
◌ִדּ ◌ְלהוֹ ןָ◌ .הא ◌ִדּ ◌ְ ּ◌ִ
החטאת) ,ס"א דא עפר
ריפת ◌ַ ◌ַ ּ ◌ָ
עפר ◌ְשׂ ◌ֵ ◌ַ
◌ָדּ א ◌ֲ ◌ַ
לאתדכ ◌ָאה ◌ֵבּ י ּה.
מקדשא דלעילא( ◌ְבּ ◌ִגין ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
העפר,
היה ◌ִמן ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
הכל ◌ָ ◌ָ
והיינ ּו ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ְ
רזא )קהלת ג( ◌ַ ּ ֹ
לגּ ל ◌ַח ◌ָּמה.
ואפילּ ּו ◌ַגּ ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ֲ ◌ִ

הלְ וג.'
ניִ י ָ ֵ
סיר ָ ֶ
תב ַ ְ ִ
ֶזהָ ֶ 
אמר? ֶא ָא
ֵ
ָסק ֶזה ַמה
הק
הרי ֹלא ֻ ְ
הלֵ ֲ ֶ ,
ניִ י ָ ֵ
סיר ָ ֶ
ְַ ִ
רח
סָ 
למתֵ .
ברכת ָלע ָ
להצא ְ ָ
ְִֵָ
מד
אחר ִ ַ
רח ַ ֵ
מתע ֵרר ַ
יגוע) ,לעורר( ִ ְ
ִ ְָ
ני
רה ַעל ְ ֵ
ָ
טמאה
ח ֻ ְ ָ
מאלְ ,ור ַ
ְ ֹ
מד
מי ֶע ֵ
תִ 
תֵ ֶ 
אדַ ,על א ָ
ָָ
אדָ ,מה
ני ָ ָ
אר ְ ֵ
ועל ְ ָ
עליהַ ְ 
ֲֵ ֶ
עפר
ואל ֲ ָ ָ
תב ְ ֶ
ְרפאתֶ ?זה ֶ ָ
ָָ
הח ָאת )זהעפר
רפת ַ ַ
עפר ְ ֵ ַ
ְיבֶ .זה ֲ ַ
והינ
להר ְ ַ ְ ,
ביל ִ ַ ֵ
המקדש שלמעלה( ִ ְ ִ
ואפ
העפרִ ֲ ַ ,
היה ִמָ ָ ֶ 
הל ָ ָ
סד )קהלת ג( ַ ֹ
לל ַח ָה.
ַ ְַ


   
   
   
   
   
 
   
  

עפרְ◌ ,בּ ◌ִגין
להאי ◌ָ ◌ָ
מהדרן ◌ְ ◌ַ
לבתר ◌ִדּ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ָ ◌ַ
מתעבר
יהָ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
לאתדכ ◌ָאה ◌ֵבּ ּ
אחרא
ואת ◌ַער ר ּו ◌ָחא ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
מסאבאְ◌ּ ִ◌ ְ◌ ,
ר ּו ◌ָחא ◌ִ ◌ְ ◌ֲ ◌ָ
הדא ה ּוא
עלמאָ◌ ֲ◌ .
ארי ◌ְבּ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
וש ◌ִ
ישאָ◌ ׁ ְ◌ ,
◌ ◌ִַקדּ ׁ ◌ָ
ִדכתיבְ◌ּ ,ת ׁ ◌ַש ◌ַלּ ח ר ּו ◌ֲחָ◌ ִ◌ יבּ ◌ֵרא ּוןָ◌ ִ◌ ,יבּ ◌ֵרא ּון,
◌ ◌ְ ◌ִ
אחרא.
אסוותא ◌ִע ◌ָלּ ◌ָאהְ◌ ,דּ ר ּו ◌ָחא ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ְויתס ּון ◌ְבּ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ִ ּ◌ְ
יאת,
אתדכ ◌ַ
אדמהְ◌ ,דּ ◌ָהא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
תח ◌ֵדּ ׁש ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
ּו ◌ְ ◌ַ
סיהרא
ְוחדת ּו ◌ֵתי ◌ְדּ ◌ִ ◌ֲ ◌ָ
)אתתא לבעלה( ◌ ◌ַ ◌ְ ּ
זכ ◌ָאה
רכאןָּ◌ ַ◌ .
מתבּ ◌ְ ◌ָ
ועלמין ◌ּכ ◌ְלּ ה ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ִא ׁ ◌ְש ּ◌ְת ◌ַכחִ◌ ְ◌ ָ◌ ְ◌ ,

ביל
לעפר ֶזה ִ ְ ִ
זריָ ָ ֶ 
לאחר ֶח ְ ִ
ְַַ
ח
נעברת ר ַ
להר ֶ ֶ ֱ ֶ ,
ִֵַ
אחרת
רח ַ ֶ ֶ
ַ
מתעררת
ִ ְ ֶֶ
המאה,
ְַָֻ
תב
בעלֶ .זהָ ֶ 
רה ָ ָ
קדה ְו ָ
ְ ָ
וירפא
ראְ ָ ֵ ְ 
ראִ ,י ָ ֵ
רחִ י ָ ֵ
ח ֲ
ְ ַַ
אחרת.
רח ַ ֶ ֶ
ַ
עלינה ֶל
רפאה ֶ ְ ָ
ְִ ָ
נטהרה
הרי ִ ְ ֲ ָ
אדמהֵ ֲ ֶ ,
ני ֲ ָ ָ
תחֵ ְ 
ְ ֵַ
נמצא,
הבנה ִ ְ ָ
וחָ ָ ְ ַ 
)אשה לבעלה(ִ ְ ,
חלק
רי ֵ ֶ
מתרכיַ .א ְ ֵ
העלמת ִ ְ ָ ְ ִ
וכל ָ ָ
ְָ

כ | ספר א'  ליקוטי זוהר ע תרגו
דשא ◌ְבּ ◌ִרי ה ּוא
ראלְ◌ ,דק ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
לקיהוֹ ן ◌ְדּ ◌ִי ◌ְשׂ ◌ָ ◌ֵ
ח ּו ◌ָ ◌ֵ
אסוותאְ◌ ,בּ ◌ִגין
עיטאְ◌ ,דּ ֹכ ◌ָלּ א ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ִָיהיב לוֹ ן ◌ֵ ◌ָ
ויש ּ◌ְת ◌ָכח ּו
אתיְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ ,
עלמא ◌ְדּ ◌ָ ◌ֵ
לח ◌ֵ ּיי ◌ָ ◌ְ ◌ָ
יזכ ּון ◌ְ ◌ַ
◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ּ
לעלמא
ישין ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
קדּ ׁ ◌ִ
עלמאִ◌ ַ◌ ,
כיין ◌ְבּ ◌ַהאי ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ַדּ ◌ְ ◌ָ
וזרקתי
עלייה ּו ◌ְּכ ◌ִתיב )יחזקאל לו( ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
אתיְ◌ ַ◌ ָ◌ ,
◌ְדּ ◌ָ ◌ֵ
מים ◌ְטהוֹ ◌ִרים ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ֶ
עליכם ◌ַ ◌ִ
◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
טהרתם) .דף קפ"א
ראל ◌ָּכל
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
בני ◌ִ ◌ְ
ַויבא ּו ◌ְ ◌ֵ
ע"ב( )במדבר כ'( ◌ ◌ָ ֹ
אמר,
רבּ י ◌ְיה ּו ◌ָדה ◌ָ ◌ַ
מדבּ ר ◌ִצין ◌ְוגוֹ 'ִ◌ ִ◌ .
העדה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ָ ◌ֵ ◌ָ
למיתת
סמיכה ◌ְ ◌ִ ◌ַ
פרהָ◌ ִ◌ ְ◌ ,
רש ּ◌ָתא ◌ְדּ ◌ָ ◌ָ
אמאי ּ ◌ַפ ◌ְ ׁ ◌ְ
◌ֲ ◌ַ
מריםָ◌ .הא א ּו ◌ְקמ ּו ◌ָהֶ◌ .א ◌ָלּ א ◌ֵּכ ◌ָיון )ס"א כמה(
◌ִ ◌ְ ◌ָ
לדכ ◌ָאה
אתעביד ◌ִדּ ◌ָינא ◌ְבּ ◌ַהאי ּ ◌ָפ ◌ָרהְּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מרים,
אתעביד ◌ִדּ ◌ָינא ◌ְבּ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
למסאביִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
עלמא.
ואסת ◌ָלּ ◌ַקת ◌ִמן ◌ָ ◌ְ ◌ָ
עלמאְ◌ּ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
לדכ ◌ָאה ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ְּ
אס ּ◌ַת ◌ָלּ ק ◌ַהה ּוא
מריםְ◌ ִ◌ ,
אסת ◌ָלּ ◌ַקת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ֵּכ ◌ָיון ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
ראל
עמהוֹ ן ◌ְדּ ◌ִי ◌ְשׂ ◌ָ ◌ֵ
אזיל ◌ִ ◌ְּ
הוה ◌ָ ◌ִ
◌ְבּ ◌ֵארְ◌ ,דּ ◌ֲ ◌ָ
כלּ א.
ואסת ◌ָלּ ק ◌ֵבּ ◌ָירא ◌ְבּ ֹ ◌ָ
מד ◌ְבּ ◌ָרא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
◌ְבּ ◌ַ ◌ְ

זוהר פרה אדומה
נת
הדָ ר הא ָ ַ
ראל ֶ ַ ָ
ִי ְ ָ ֵ
ז
די ֶ ִ ְ
אה ְ ֵ
ְ רפ ָ
עצה ֶ ֻ ָ
להָ ֵ 
ֶָ
טהרי
צאִ ְ 
האִ ְ ,וי ָ ְ
העלָ ַ 
לחי ָ ָ
ְ ֵַ
הא,
לָ ַ 
קדיָ לע ָ
ההִ ְ ,
עלֶ ַ 
ָ ָ
וזרקי
עליהָ תב )יחזקאל לו( ְ ָ ַ ְ ִ
ֲֵ ֶ
בא
טהרַ .ו ָ ֹ
טהריֶ ְ ַ ְ 
מיִ ְ 
עליכִ ַ 
ֲֵ ֶ
מדר ִציְ וג.'
העדה ִ ְ ַ
ראל ָל ָ ֵ ָ
בני ִי ְ ָ ֵ
ְֵ
רה
רת ָ ָ
לה ָ ָ ַ
אמרָ ָ ,
דה ָ ַ
רי ְיה ָ
ִַ
ה.
ר ָ
הרי ֵ ְ
מריֵ ֲ ,
למיתת ִ ְ ָ
סמכה ְ ִ ַ
ְ ָ
פרה
היָ ָ ְ 
ע ָה ַ ִ
יו) כמו( ֶ ַ ֲ
ֶא ָא ֵ ָ
מרי
נע ָה ִדיָ ְ ִ ְ 
מאיֲ ַ ,
לטהר ַה ְ ֵ ִ
זֵ ַ ְ 
ל.
מהע ָ
והסקה ֵ ָ
העלָ ְ ַ ְ ִ ְ ,
לטהר ָ ָ
ְֵַ
הסקה
מריָ ְ ַ ְ ִ ,
הסקה ִ ְ ָ
יוָ ְ ַ ְ ִ ֶ 
ֵָ
הלכת ִע
ֶֶ
היתה
אר ֶ ָ ְ ָ
תֵ ְ 
א ָ
האר
והסקה ַ ְ ֵ
דרָ ְ ַ ְ ִ ְ ,
ראל ַ ִ ְ ָ
ִי ְ ָ ֵ
ל.
ַ ֹ


     
     
   
     
 

אדם
ואתה ◌ֶבּ ן ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ִר ◌ִבּ י ◌ַא ◌ָבּ אְּ◌ ,כ ◌ִתיב ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
◌ָ ◌ַ
וכי
ראלִ◌ ְ◌ ,
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
קינא ◌ַעל ◌ְבּ ת ּו ◌ַלת ◌ִ ◌ְ
◌ָשׂ א ◌ִ ◌ָ
כלּ א
דהאָ◌ ,לאֶ◌ .א ◌ָלּ א ◌ְבּ ◌ִגין ◌ְדּ ֹ ◌ָ
עלה ◌ִבּ ◌ְלחוֹ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
ימינא
את ◌ַבּ ר ◌ְ ◌ִ ◌ָ
גינה ◌ִ ּ◌ְ
גינהְ◌ .בּ ◌ִ ◌ָ ּ
◌ִא ּ◌ְת ◌ַבּ ר ◌ְבּ ◌ִ ◌ָ ּ
מקרב ◌ָל ּה ◌ַגּ ◌ֵבּ י גּ ּו ◌ָפא.
הוה ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
תר ּהְ◌ ,דּ ◌ֲ ◌ָ
◌ֲא ◌ַבּ ◌ְ ◌ָ
גינ ּה.
אתח ׁ ◌ָשְ◌ בּ ◌ִ ◌ָ
משאֲ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ְוג ּו ◌ָפא ◌ְדּ ◌ִאיה ּו ׁ ◌ִש ◌ְ ׁ ◌ָ
כתיב) ,תהלים ס(
רזא ◌ִדּ ◌ְ ּ◌ִ
◌ְ ◌ָודא ה ּוא ◌ָ ◌ָ
וענני .גּ ּו ◌ָפא )ס"א בגינה
ימינִ◌ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ 
הוֹ ׁ ◌ִש ◌ָיעה ◌ְ ◌ִ ◌ְ
דכתיב) ,ישעיה יג( חשך השמש בצאתו

אלבּ ׁ
מים
יש ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
כתיב) ,ישעיה נ( ◌ַ ◌ְ ◌ִ
וכתיב( ◌ִדּ ◌ְ ּ◌ִ
גינ ּה.
אתח ׁ ◌ָשְ◌ בּ ◌ִ ◌ָ
◌ ◌ְַקדר ּותְ◌ ,דּ ◌ָהא ׁ ◌ִש ◌ְמ ׁ ◌ָשא ◌ִ ◌ְ ◌ֲ
מרים ◌ְוגוֹ ') .במדבר
ות ◌ָמת ׁ ◌ָשם ◌ִ ◌ְ ◌ָ
גוונא ◌ָדּ א ◌ַ ּ◌ָ
◌ְּכ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אס ּ◌ַת ◌ָלּ ק
לעדהְ◌ ,דּ ◌ָהא ◌ִ ◌ְ
מים ◌ָ ◌ֵ ◌ָ
היה ◌ַ ◌ִ
כ'( ◌ְוא ◌ָ ◌ָ

אד
וא ָה ֶָ ָ 
רי ַא ָאָ ,תב ְ ַ
אמר ַ ִ
ַָ
ראל.
תלת ִי ְ ָ ֵ
קינה ַעל ְ ַ
ָא ִ ָ
לב ָֹ ?לאֶ .א ָא ִמ
עליה ְ ַ
וכי ָ ֶ ָ
ְִ
ר
גללִ נ ְ ַ
גללָ ָ ְ ִ .
נר ִ ְ ָ ָ
הל ִ ְ ַ
ֶַ ֹ
מקרבַ ל.
היה ְ ָ ְ ָ
אחריהָ ָ ֶ ,
המיָ ֶ ֲ ַ 
ַָ ִ
גללֶ ְ ,וזה
נח ַָ ָ ְ ִ 
מְ ֶ ,
והֶ ,הא ֶ ֶ
ְַ
וענני.
ימינִ ֵ ֲ ַ 
יעה ְ ִ ְ
תב )תהלי ס( ה ִ ָ
ֶָ
) ,בגללה ,שכתוב )ישעיה יג( חש
תב )ישעיה
השמש בצאתו ,וכתוב( ֶ ָ
המ
הרי ַ ֶ ֶ
קדרתֵ ֲ ֶ ,
מיְ ַ 
אליִ ַ ָ 
נ( ַ ְ ִ
מרי
ומת ָָ ְ ִ 
גללְ .מֶ זהָ ָ ַ ,
נחָ ָ ְ ִ 
ְֶ ַ
הרי
לעדהֵ ֲ ֶ ,
מיָ ֵ ָ 
היה ַ ִ
ולא ָ ָ
ְוגֹ ְ .'
ומה,
מעלה ְ ֶ ְ ַ ָ
אר ֶ ְ ַ ְ ָ
הסקה ַה ְ ֵ
ִ ְ ַ ְָ

זוהר פרה אדומה
ימינא,
את ◌ַבּ ר ◌ְ ◌ִ ◌ָ
לבתר ◌ִ ּ◌ְ
ותתא ◌ְ ◌ָ ◌ַ
עילּ א ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
◌ֵבּ ◌ָירא ◌ְדּ ◌ֵ ◌ָ
לבתר
עמיוּ .ו ◌ְ ◌ָ ◌ַ
אהרן ◌ֶאל ◌ַ ◌ָּ
יאסף ◌ַ ◌ֲ ֹ
◌ִדּ ◌ְכ ּ◌ִתיב ◌ֵ ◌ָ ◌ֵ
כתיב) ,דברים לב(
משאִ◌ ,דּ ◌ְ ּ◌ִ
אתחשִ◌ ׁ ש ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ֲ ׁ ◌ָ
והאסף ◌ֶאל ◌ַע ◌ֶּמְ◌ וגוֹ 'ָ◌ .הא
ּו ◌מת ◌ָבּ ◌ָהר ◌ְוגוֹ 'ֵ◌ ָ◌ ֵ◌ ְ◌ .
ימינא ◌ִא ּ◌ְת ◌ַבּ ר,
)תצוה קפ"א ע"א( ◌ְדּ רוֹ ◌ָעא ◌ְ ◌ִ ◌ָ
אתח ׁ ◌ָש.
משא ◌ִ ◌ְ ◌ֲ
◌ְוג ּו ◌ָפא ◌ְדּ ◌ִאיה ּו ׁ ◌ִש ◌ְ ׁ ◌ָ
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יאס
תב ֵ ָ ֵ
המיָ ֶ ,
נר ַ ָ ִ
אחר ַָ ְ ִ 
ַַ
נח ַ
ואחר ְָ ֶ 
עיוַ ַ ְ .
אהרֶ אל ַ ָ
ֲַ ֹ
הר
מת ָ ָ
תב )דברי לב( ֻ
המָ ֶ ,
ֶֶַ
ע
הרי ְזר ַ
עיְ וגֵ ֲ .'
והאסֶ אל ַ ֶ
ְוגֵ ָ ֵ ְ ,'
מ,
והֶ ,הא ֶ ֶ
נרהַ ְ ,
ימיָ ְ ְ ִ 
ִָ
נח ַ.
ְֶ


   
    
  
  
     
   
   

עלמא,
חזיָ◌ ,לא ◌ִא ׁ ◌ְש ּ◌ְת ◌ַכח ◌ָדּ ◌ָרא ◌ְבּ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ותא ◌ֲ ◌ֵ
◌ְ ּ ◌ָ
עלמא,
משה ◌ַק ◌ְ ּי ◌ָימא ◌ְבּ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
דרא ◌ְדּ ֹ ׁ ◌ֶ
◌ְּכ ◌ָ ◌ָ
מה
ואי ּ◌ֵת ◌ָימא ◌ְבּ יוֹ מוֹ י ◌ִדּ ׁ ◌ְש ֹ
מריםִ◌ ְ◌ .
ְואהרן ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ַ ◌ֲ ֹ
מה
נמיָ◌ ,לאוְ◌ .דּ ◌ָהא ◌ְבּ יוֹ מוֹ י ◌ִדּ ׁ ◌ְש ֹ
הכי ◌ַ ◌ֵּ
◌ָ ◌ִ
אתכ ◌ִ ׁ
ניש.
וש ◌ְּמ ׁ ◌ָשא ◌ִ ◌ְ ◌ְּ
סיהראִ◌ ׁ ְ◌ ,
ׁ◌ַש ◌ִלּ יט ◌ִ ◌ֲ ◌ָ
אתכ ◌ִ ׁ
סיהרא,
ניש ◌ִ ◌ֲ ◌ָ
משהְּ◌ ְ◌ ִ◌ ,
ּו ◌ְביוֹ מוֹ י ◌ְדּ ֹ ׁ ◌ֶ
לטא.
ְוש ◌ְּמ ׁ ◌ָשא ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ָ
◌ ׁ ◌ִ

לְ מ
נמצא דר ָע ָ
ראהֹ ,לא ִ ְ ָ
בא ְ ֵ
ֹ
על,
עמד ֹ ֶ
ַהר ֶ ָ ַ
מה ָ ָ
למה
ימי ְ ֹ ֹ
אמר ִ ֵ
ואַ ֹ 
מריִ ְ .
ואהרָ ְ ִ 
ְֲַ ֹ
למה
ימי ְ ֹ ֹ
הרי ִ ֵ
ַֹ  ָ לא! ֶ ֲ ֵ
התסה.
מָ ְ ַ ְ ִ 
וה ֶ ֶ
הבנהַ ְ ,
לטה ַ ְ ָ ָ
ָ ְָ
לט
הבנה ְו ָ ַ
התסה ַ ְ ָ ָ
מה ִ ְ ַ ְ ָ
בימי ֹ ֶ
ִ ֵ
מ.
ַה ֶ ֶ


  


  
  
    
  
   
   
   
  
    


    

מרים.
אהרןּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
משהֹ ֲ◌ ַ◌ ,
אחין ◌ֲהווֹ ֶ◌ ׁ ֹ :
ּ ◌ְת ◌ַלת ◌ַ ◌ִ
וא ׁ ◌ְש ◌ַלח
אמר )מיכה ו( ◌ָ ◌ֶ
דא ּ◌ְת ◌ָ ◌ֵ
◌ְּכ ◌ָמה ◌ְ ◌ַ
מרים,
מריםָ◌ ְ◌ ִ◌ .
אהרן ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
משה ◌ַ ◌ֲ ֹ
לפניֶ◌ את ֹ ׁ ◌ֶ
◌ְ ◌ָ ◌ֶ
אהרןְ◌ ,דּ רוֹ ◌ָעא
סיהרא .מֹ ׁ ◌ֶשהִ◌ ׁ ,ש ◌ְמ ׁ ◌ָשאֹ ֲ◌ ַ◌ .
◌ִ ◌ֲ ◌ָ
ימינא) .שמות ס"ו ע"א( ח ּורְ◌ ,דּ רוֹ ◌ָעא
◌ְ ◌ִ ◌ָ
עמינדב.
נח ׁשוֹ ן ◌ֶבּ ן ◌ֲ ◌ִ ◌ָ ◌ָ
להְ◌ ַ◌ ,
מאלאֵ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ .
◌ְשׂ ◌ָ ◌ָ
ואמרי ◌ָ ּ
לקת
אס ּ◌ָת ◌ָ ◌ַ
מריםְ◌ ִ◌ ,
מיתת ◌ִ ◌ְ ◌ָ
קדמיתא ◌ִ ◌ַ
◌ְבּ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
לבתר ◌ִא ּ◌ְת ◌ַבּ ר
אסת ◌ָלּ ק ◌ְבּ ◌ֵארַ◌ ָ◌ ְ◌ .
סיהראַ◌ּ ְ◌ ִ◌ ,
◌ִ ◌ֲ ◌ָ
סיהרא,
מקרב ּ◌ָת ◌ִדיר ◌ִ ◌ֲ ◌ָ
ימינאִ◌ ,דּ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ְדּ רוֹ ◌ָעא ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ועל ◌ָדּ א ◌ְּכ ◌ִתיב) ,שמות
◌ְבּ ◌ֲ ◌ְ ◌ָ
אחואְ◌ ,בּ ◌ֵחיד ּוַ◌ ְ◌ .
אהרן.
ביאה ◌ֲאחוֹ ת ◌ַ ◌ֲ ֹ
מרים ◌ַה ◌ְ ּנ ◌ִ ◌ָ
טו( ◌ ּ◌ִַות ◌ַ ּקח ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אהרן ◌ַ ◌ַודּ איְ◌ ,דּ ◌ִאיה ּו ◌ְדּ רוֹ ◌ָעא,
◌ֲאחוֹ ת ◌ַ ◌ֲ ֹ
אחוה ◌ִעם
אחד ּו ◌ָתאְ◌ ,בּ ◌ֲ ◌ְ ◌ָ
מקרב ◌ָל ּה ◌ְבּ ◌ַ ◌ֲ
◌ִדּ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
גּ ּו ◌ָפא.

אהר
מהֹ ֲ ַ ,
אחיָ היֶ ֹ :
לשה ַ ִ
ְ ָֹ
אמר )מיכה
מריְ ,מַ ֱ ֶ ֶ 
ְִָ
אהר
מה ַ ֲ ֹ
לפניֶ את ֹ ֶ
לח ְ ָ ֶ
וא ְ ַ
ו( ָ ֶ
מ.
מה ֶ ֶ 
לבנהֶ ֹ .
מריָ ָ ְ  
מריָ ְ ִ .
ְִָ
מאל.
זרע ְ ֹ
ימי .חר ַ ְ 
זרע ָ ִ
אהרַ ְ  
ֲַ ֹ
עינדב.
נחָ ָ ִ ַ ֶ 
מריְ ַ 
ְויֵ א ְ ִ
הסקה
מריָ ְ ַ ְ ִ  
מתה ִ ְ ָ
התחלה ֵ ָ
ַַ ְ ָ ָ
אחר ָ
ארַ ַ .
והסקה ַה ְ ֵ
הבנה ְ ִ ְ ַ ְ ָ
ַ ְ ָָ
מיד ֶאת
קרבת ָ ִ
ימיֶ ֶ ָ ְ ֶ 
זרע ָ ִ
רה ְ ַ
ִנ ְ ְ ָ
ועל ֶזה
מחהַ ְ ,
ב ִ ְ ָ
אחוה ְ
הבנה ְ ַ ֲ ָ
ַ ְ ָָ
הביאה
מריָ ִ ְ ַ 
וח ִ ְ ָ
ָתב )שמות טו( ַ ִ ַ
ואי,
אהרַ ַ ְ 
אהרֲ .אחת ַ ֲ ֹ
ֲאחת ַ ֲ ֹ
אחדת
קרבְ ַ ְ 
זרע ֶ ְ ָ ְ ָ
היא ְ ַ
ִֶ
באחוה ִעַ ה.
ְ ַ ֲָ

כב | ספר א'  ליקוטי זוהר ע תרגו
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אתכ ◌ִ ׁ
ואתחש,
ניש ׁ ◌ִש ◌ְמ ׁ ◌ָשא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֲ ׁ ◌ָ
לבתר ◌ִ ◌ְ ◌ְּ
◌ְ ◌ָ ◌ַ
כתיב
◌ִדּ ◌ְ ּ◌ִ
קימנא
◌ְדּ אוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ְּכ ◌ָמה
זכ ◌ָאה
אתה ◌ְוגוֹ 'ָּ◌ ַ◌ .
עמַ◌ גּ ם ◌ַ ּ◌ָ
ְוהאסף ◌ֶאל ◌ַ ◌ֶּ
◌ ◌ֵ ◌ָ ◌ֵ
מרים,
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אהרן
◌ַ ◌ֲ ֹ
משה
לקיהוֹ ן ◌ְדּ ֹ ׁ ◌ֶ
ח ּו ◌ָ ◌ֵ
מה,
עלמאְ◌ .בּ יוֹ מוֹ י ◌ִדּ ׁ ◌ְש ֹ
אש ּ◌ְת ◌ָכח ּו ◌ְבּ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ְדּ ◌ִ ׁ ◌ְ
ואתח ◌ֵ ּזי
נהאַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
תק ּו ◌ָ ◌ָ
לטא ◌ִ ◌ֲ ◌ָ
ׁ◌ַש ◌ְ ◌ָ
סיהראְ◌ ,בּ ◌ִ ּ
חכמתא
מה ◌ְבּ ◌ָ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
ואתקיים ׁ ◌ְש ֹ
עלמאָ◌ ְ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
◌ְבּ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
עלמאֵּ◌ .כ ◌ָיון
נהיר ּו ◌ִדּ ◌ָיל ּהְ◌ ,ו ׁ ◌ָש ◌ִליט ◌ְבּ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ִדּ ◌ְ ◌ִ
אתפ ◌ִגים יוֹ ◌ָמא
נח ּ◌ָתא ◌ְבּ חוֹ בוֹ יְ◌ ּ ְ◌ ִ◌ ,
סיהרא ◌ַ ◌ְ
◌ְדּ ◌ִ ◌ֲ ◌ָ
קרן
אש ּ◌ְת ◌ַכח ◌ְבּ ◌ֶ ◌ֶ
◌ָבּ ◌ַתר יוֹ ◌ָמאַ◌ ,עד ◌ְדּ ◌ִ ׁ ◌ְ
בטא
ואתיהיב ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ
ולא ◌ַי ּ◌ִתירִ◌ ְ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
מערביתָ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
נביאה
לקא ◌ְדּ מֹ ׁ ◌ֶשה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
לבריהַ◌ .ז ◌ָּכ ◌ָאה ח ּו ◌ָ ◌ָ
◌ַחד ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ּ
מהימנא.
◌ְ ◌ֵ ◌ָ ◌ָ

ונח,
מַ ְ ֶ ְ 
התס ַה ֶ ֶ
אחר ֵָ ַ ְ ִ 
ַַ
תב )במדבר
אמרנָ ֶ 
ְמְ ַ ָ ֶ 
ונאספ] והאסֶ [אל ַע ֶיַ 
כז( ְ ֶ ֱ ַ ְ ָ
מה,
חלקֶ ל ֹ ֶ
רי ֶ ְ ָ
ָא ָה ְוגַ .'א ְ ֵ
ימי
לֵ ִ .
מצאָ בע ָ
מריְ ְ ִ ֶ 
אהרָ ְ ִ 
ֲַ ֹ
בתניה
בנה ְ ִ ֶ ָ
לטה ַה ְ ָ ָ
למה ָ ְ ָ
ְ ֹ ֹ
למה
והתקֹ ֹ ְ 
לֵ ַ ְ ִ ְ ,
ונראתה ָבע ָ
ְ ְִ ֲ ָ
ל.
ולט ָע ָ
ַ ָ ְ 
חכמת ָהאר ֶ ָ
ְָ ְַ
נפ
עונתיוַ ְ ִ ,
ירדה ַ ֲ ָ
בנה ָ ְ ָ
ה ְ ָ ָ
יוַ ֶ 
ֵָ
בקר
מצא ְ ֶ ֶ
אחר יַ ,עד ֶ ִ ְ ָ
יַ ַ 
אחד
בט ֶ ָ
תרִ ְ ,ונ ֶַ ֵ 
ולא י ֵ
מערבית ְ ֹ
ַ ֲָ ִ
נביא
מה ָ ִ
חלקֶ ל ֹ ֶ
ארי ֶ ְ
לבנֵ ְ ַ .
ְִ
האמ.
ַ ֱֶ ָ


    
  
  
   
  
    
  
    
   
 

    
   
  
  
        


וזרח ◌ַה ◌ֶ ◌ֶ ׁ
מש ּו ◌ָבא
ּ◌ְכ ◌ִתיב )קהלת א( ◌ְ ◌ָ ◌ַ
קרא
◌ַהאי ◌ְ ◌ָ
מ ׁש ◌ְוגוֹ '.
◌ַה ◌ָ ◌ֶ
נפק ּו
מ ׁשַּ◌ ,כד ◌ַ ◌ְ
וזרח ◌ַה ◌ֶ ◌ֶ
אבל ◌ְ ◌ָ ◌ַ
קימנאָ◌ ֲ◌ .
אוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ולא
נהיר ׁ ◌ִש ◌ְמ ׁ ◌ָשא ◌ְ ◌ָ
צריםְ◌ ,דּ ◌ָ ◌ִ
ראל ◌ִמ ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ִישׂ ◌ָ ◌ֵ
◌ ◌ְ
ואל ◌ְמקוֹ מוֹ ׁשוֹ ◌ֵאף ◌ְוגוֹ 'ָ◌ ,הא
סיהראֶ◌ ְ◌ .
◌ִ ◌ֲ ◌ָ
מד ◌ְבּ ◌ָראִ◌ ,עם ׁ ◌ְש ◌ַאר
המ ׁשְ◌ ,בּ ◌ַ ◌ְ
◌ְּכ ◌ִתיב ּו ◌ָבא ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
לאן
מדבּ ◌ָראֵּ◌ .כ ◌ָיון ◌ְדּ ◌ָעאל ׁ ◌ִש ◌ְמ ׁ ◌ָשאָ◌ ְ◌ ,
מתי ◌ַ ◌ְ ◌ְ
◌ֵ ◌ֵ
את ◌ְּכ ◌ִ ׁ
לאנהרא
נישֶ◌ .אל ◌ְמקוֹ מוֹ ְ◌ ,בּ ◌ִגין ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אתר ◌ִ ◌ְ
◌ֲ ◌ָ
רח
דכתיב ׁשוֹ ◌ֵאף זוֹ ◌ֵ ◌ַ
הדא ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ִ
לסיהראָ◌ ֲ◌ .
◌ְ ◌ִ ◌ֲ ◌ָ
אתכ ◌ִ ׁ
רח
ניש ,זוֹ ◌ֵ ◌ַ
ה ּוא ׁ ◌ָשםְ◌ .דּ ◌ַאף ◌ַעל ◌ַגּ ב ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ְּ
סיהרא,
אנהיר ◌ִ ◌ֲ ◌ָ
ה ּוא ׁ ◌ָשם ◌ַו ◌ַדּ איְ◌ .דּ ◌ָהא ◌ָלא ◌ַ ◌ְ ◌ִ
רזא
משאָ◌ ְ◌ .ודא ה ּוא ◌ָ ◌ָ
◌ֶא ◌ָלּ א ◌ִמ ◌ְ ּנהוֹ ◌ָרא ◌ְדּ ׁ ◌ִש ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ִדּ ◌ְכ ּ◌ִתיב) ,דברים לא( ◌ִה ◌ְ ּנׁ שוֹ ◌ֵכב ◌ִעם

בא
מָ 
וזרח ַה ֶ ֶ
ָתב )קהלת א( ְ ָ ַ
ארנ.
מְ וגָ .'סק ֶזה ֵ ַ ְ
ַה ָ ֶ
ראל
צאִ י ְ ָ ֵ
מְ ָ ֶ ְ ,
וזרח ַה ֶ ֶ
אבל ְ ָ ַ
ֲָ
בנה.
ולא ַה ְ ָ ָ
המֹ ְ 
האיר ַ ֶ ֶ
מצריִ ֵ ֶ ,
ִ ִ ְַ ִ
בא
הרי ָתב ָ
אְ וגֵ ֲ .'
ואל ְמקמֵ 
ְֶ
מדר.
מתי ִ ְ ָ
אר ֵ ֵ
דרִ ,עָ ְ 
המָ ְ ִ ַ ,
ֶַָ
לאיזה ָמק
מֶ ֵ ְ ,
כנס ַה ֶ ֶ
יוַ ְ ִ ֶ 
ֵָ
להאיר
ביל ְ ָ ִ
התס? ֶאל ְמקמִ ְ ִ ,
ִ ְ ֵַ
רח הא
א ז ֵ ַ
ֵ
תב
לבנהֶ .זהָ ֶ 
ַ ְָָ
רח הא
התס ,ז ֵ ַ
אַ על ַב ֶ ִ ְ ַ ֵ
ַָ ֶ .
הבנה
מארת ַ ְ ָ ָ
הרי ֹלא ֶ ֶ
ואיֵ ֲ ֶ .
ַָ ַ 
המֶ ְ .וזה סד ַה ָתב
ֶא ָא ֵמאר ַ ֶ ֶ
וק.
אבתיָ ְ 
כב ִעֶ ֹ ֲ 
הֵ ֹ 
)דברי לא( ִ ְ

זוהר פרה אדומה
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תכ ◌ֵ ׁ
נשִ◌ ,ה ◌ְ ּנ
◌ֲאבוֹ ◌ֶתיָ◌ ְ◌ וקםַ◌ .אף ◌ַעל ◌ַגּ ב ◌ְדּ ּ◌ִת ◌ְ ◌ָּ
לסיהראָ◌ .דּ א ה ּוא ◌ְיהוֹ ׁ ◌ש ◌ַע.
לאנהרא ◌ְ ◌ִ ◌ֲ ◌ָ
◌ַק ◌ָּיים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ

להאיר
קִ ָ ְ 
הָ ַ 
סְ ִ ,
ת ַ ֵ
ַאַ על ַב ֶ ִ ְ
לבנה )ועליה זה הוא יהושע(.
ַ ְָָ


   
   
   
  
   
 
תיקוני
זוהר
)תיקון
כ'כ"א דף
מח
ע"אע"ב(

טא
אתפ ◌ְ ◌ָ
יתירה ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
מתא ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
נש ◌ְ ◌ָ
בגין ◌ְדּ ◌ִ ׁ ◌ְ
ּו ◌ְ ◌ִ
ׁ ◌ַש ◌ָבּ ת
איהי
◌ְדּ ◌ִ ◌ִ
כינתא,
◌ִבּ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
◌ַ ◌ְ ◌ְּ
מלכ ◌ָתאְ◌ ,דּ ◌ִא ּ◌ְת ◌ַמר ◌ָבּ ּה )תהלים קג(
איהי
מם ◌ִ ◌ִ
מש ◌ָלהָ◌ ִ◌ ,
מלכ ּותוֹ ◌ַבּ ּכֹל ◌ָ ׁ ◌ָ
ּו ◌ַ ◌ְ
ארעאַ◌ ְ◌ ,ועל
לטנ ּו ◌ָ ◌ָ
מלכ ּותְ◌ ,דּ ׁ ◌ָש ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ְ
תהא ◌ַעל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
בגין
זרעין) .וטורין ואבנין( ּו ◌ְ ◌ִ
◌ִ ◌ָ ◌ִ
אילנין ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
יתירה
מתא ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
נש ◌ְ ◌ָ
אילנא ◌ְדּ ◌ַח ◌ֵ ּייְ◌ ,דּ ◌ִהיא ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ְדּ ◌ִ ◌ָ ◌ָ
נייחא
ילהִ◌ ,אית ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ִדּ ◌ְב ׁ ◌ַש ◌ָבּ תָ◌ ,בּ ּה ּתוֹ ◌ָ ◌ִ
לדין ◌ִדּ ◌ָ ּ
כינתא.
איהי ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
לארעאְ◌ ,דּ ◌ִ ◌ִ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ

מתטת
יתרה ִ ְ ַ ֶ ֶ
מה ְ ֵ ָ
מָ ָ ְ ֶ 
ִ
ת
ַַ
היא
ִֶ
כינה,
ְַ ִָ
מלכת
אמר ָ) תהלי קג( ַ ְ
הלהַ ֱ ֶ ֶ ,
ַַ ְָ
נעית
מלה ָ ִ 
ל ָ ָ ָ
ַ ֹ
מִ היא ַ ֲ ֵ
ועל
הארַ ְ 
ליטתַ על ָ ָ ֶ
מלכתָ ָ ִ ְ ֶ ,
ְַ
מ
זרעי) והרי ואבניִ .(
אילנת ְ ָ ִ
ִ ָ
יתרה
מה ְ ֵ ָ
היא ְנ ָ ָ
החיִ ֶ ,
אילִ ַ ַ 
ִֶ ַ
  יֵָ 
לדת ֶ ָ
תָ ָ ,
ְ ַָ
הכינה.
היא ַ ְ ִ ָ
לארִ ֶ ,
מנחה ָ ָ ֶ
ְ ָ


 
   
   
     
  
   
   


טת
אתפ ◌ְ ◌ַ
עלּ ◌ָאה ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
כינתא ◌ִ ◌ָ
בגין ◌ִדּ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
ּו ◌ְ ◌ִ
ארעאְ◌ ,דּ ◌ִא ּ◌ְת ◌ַמר ◌ָבּ ּה )במדבר
◌ְבּ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אשר ◌ֵאין ◌ָבּ ּה
מימה ◌ֲ ׁ ◌ֶ
פרה ◌ֲאד ּו ּ◌ָמה ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ
יט( ◌ָ ◌ָ
עליה עוֹ לָ◌ ,אס ּור
עלה ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
אשר א ◌ָ ◌ָ
מ ּום ◌ֲ ׁ ◌ֶ
חרישה ◌ַבּ וֹ רְ◌ .דּ ◌ִא ּ◌ְת ◌ַמר
לחרוֹ ׁש ◌ְבּ ׁ ◌ַש ◌ָבּ ת ◌ֲ ◌ִ ׁ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ
)תהלים קכט( ◌ַעל ◌ַגּ ◌ִבּ י ◌ָ ◌ְ ׁ
חרש ּו חוֹ ◌ְר ׁ ◌ִשים.
איהי ּ ◌ָפ ◌ָרה ◌ֲאד ּו ◌ָמה
כינתא ּ◌ַת ּ◌ָת ◌ָאה ◌ִ ◌ִ
ּו ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
טרא
מס ◌ְ ◌ָ
מימהִּ◌ ִ◌ ,
טרא ◌ִדּ ◌ְגב ּו ◌ָרהְ◌ּ .ת ◌ִ ◌ָ
◌ִמ ּ◌ִס ◌ְ ◌ָ
אברהםְ◌ ,דּ ◌ִא ּ◌ְת ◌ַמר
חסדְ◌ ,דּ ◌ִאיה ּו ◌ַדּ ◌ְר ◌ָגּ א ◌ְדּ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְדּ ◌ֶ ◌ֶ
והיה
לפני ◌ְ ◌ְ ◌ֵ
התהלּ ַ◌ ָ◌ ְ◌ 
יה )בראשית יז( ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ֵבּ ּ
טרא
מס ◌ְ ◌ָ
אשר ◌ֵאין ◌ָבּ ּה מ ּוםִ◌ּ ִ◌ ,
תמיםֶ◌ ׁ ֲ◌ .
◌ָ ◌ִ
עלה
אשר א ◌ָ ◌ָ
אמצעיתאֶ◌ ׁ ֲ◌ .
עמ ּו ◌ָדא ◌ְדּ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ ◌ָ
◌ְדּ ◌ַ ּ
עלּ ◌ָאה
כינ ּ◌ָתא ◌ִ ◌ָ
טרא ◌ִדּ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ְ
עליה עוֹ לִ◌ ,מ ּ◌ִס ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ֶ ◌ָ
לטא
איהי ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ָ
אתר ◌ְדּ ◌ִ ◌ִ
איהי ◌ֵחיר ּוַ◌ ,בּ ◌ֲ ◌ָ
◌ְדּ ◌ִ ◌ִ
)במדבר א( ◌ ◌ְַוה ◌ָ ּזר ◌ַה ◌ָ ּק ◌ֵרב י ּו ◌ָמתֵ◌ ,לית ◌ְר ׁש ּו
טאה ,א ◌ָשׂ ◌ָטןְ◌ ,וא
לש ◌ְלּ ◌ָ ◌ָ
אחרא ◌ְ ׁ ◌ַ
לסטרא ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ

העלינה
ֶָ ְ ָ
הכינה
ֶַ ְ ִָ
מ
ִ
אר,
ָ ֶָ
התטה
ְְִַ ָ
אדה
רה ֲ ֻ ָ
עליה )במדבר יט( ָ ָ
אמר ָ ֶ ָ
ֶ ֱֶ ַ
אר ֹלא
מימה ֲא ֶר ֵאי ָ מֶ ֲ 
ְ ִ ָ
לחר
לכָ אסר ַ ֲ
עליה ֹעלֵ ָ ,
עלה ָ ֶ ָ
ָָ
אמר )תהלי
וחרי ָה ְרַ ֱ ֶ ֶ ,
תִ ֲ ַ .
ְ ַָ
והכינה
חריָ ִ ְ ַ ְ .
חרִ ְֹ 
י ָ ְ
קכט( ַעל ַ ִ
מד
אדה ִ ַ
רה ֲ ֻ ָ
נה ִהיא ָ ָ
הח ָ
ְַַ
היא
החסדִ ֶ ,
מד ַ ֶ ֶ
מימה ַ ִ 
הברהָ ִ ְ .
ְַ ָ
אמר ) בראשית
אברהַ ֱ ֶ ֶ ,
מדרגה ֶל ַ ְ ָ ָ
ַ ְֵָ
תמיֲ .א ֶר ֵאי
והיה ָ ִ
לפני ֶ ְ ֵ
התה ֵַ ָ ְ 
יז( ִ ְ ַ
האמצעיֲ .א ֶר
העד ָ ֶ ְ ָ ִ
מד ָ ַ
ָ מַ ִ  
הכינה
מד ַ ְ ִ ָ
עליה ֹעל ַ ִ 
עלה ָ ֶ ָ
ֹלא ָ ָ
ק
הלָ ַ ,
היא ֵחרת ַ ֹ
העלינה ֶ ִ
ֶָ ְ ָ
היא
הרב
והר ַ ָ ֵ
לטת) ,במדבר א( ְ ַ ָ
ֶֶ
ִֶ
ללטֹ ,לא
האחר ִ ְ ֹ
לד ָ ַ ֵ
מתֵ ,איְ רת ַ ַ
י ָ

כד | ספר א'  ליקוטי זוהר ע תרגו
מלאַ◌ ה ◌ָּמ ◌ְותְ◌ ,דּ ◌ִאי ּנ ּון
◌ַמ ׁ ◌ְש ◌ִחיתְ◌ ,וא ◌ַ ◌ְ ◌ָ
גיה ◌ָ ּנם.
טרא ◌ְדּ ◌ֵ ◌ִ
◌ִמ ּ◌ִס ◌ְ ◌ָ

זוהר פרה אדומה
הות,
מלאֶ ָ ַ 
ולא ַ ְ ַ
מחיתֹ ְ ,
ולא ַ ְ ִ
טֹ ְ ,
ָָ
היה ָ.
הִ מ ַד ַ ֵ ִ
ֵֶ

  
       
 
   
  
   
  
     
 

ראל,
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
אמרין ◌ִ ◌ְ
בגין ◌ָדּ אְ◌ ,בּ יוֹ ◌ִמין ◌ְדּ חוֹ לִ◌ ְ◌ ַ◌ ,
ּו ◌ְ ◌ִ
יכפר ◌ָעוֹ ן
)תהלים עח( ◌ְוה ּוא ◌ַרח ּום ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
לה ׁ ◌ִשיב ◌ַא ּפוֹ ◌ְוגוֹ '.
והר ◌ָבּ ה ◌ְ ◌ָ
יש ◌ִחית ◌ְ ◌ִ ◌ְ
◌ְוא ◌ַ ׁ ◌ְ
כינתא ּ◌ַת ּ◌ָת ◌ָאה
◌ְבּ ◌ִגין ◌ִדּ ◌ְביוֹ ◌ִמין ◌ְדּ חוֹ לְ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
דינא.
מיתה ◌ְדּ ◌ִ ◌ָ
קליפין ◌ְדּ ◌ִ ◌ָ
אתל ◌ְבּ ׁ ◌ַשת ◌ְבּ ◌ִא ◌ֵלּ ין ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ַ
אילנא
טת ◌ִמ ◌ַ ּנ ◌ְייה ּוְ◌ ,בּ ◌ִגין ◌ְדּ ◌ִ ◌ָ ◌ָ
אתפ ◌ְ ◌ַ
בש ◌ָבּ ת ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
ּו ◌ְ ׁ ◌ַ
אתחבּ ר
◌ְדּ ◌ַח ◌ֵ ּיי ◌ְדּ ◌ִאיה ּו ◌ֶבּ ן י"ד ,יד"וָ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
כחת
נייחא ◌ִא ׁ ◌ְש ּ◌ְת ◌ַ ◌ַ
זמנא ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ְבּ ◌ֵה"אְ◌ .בּ ◌ַהה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ולא
תהָ◌ ְ◌ ,
לה"אָ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ֵ
וכל ◌ַמה ◌ְדּ ◌ִאיה ּו ּ◌ְתחוֹ ◌ָ ּ
יה ◌ְוה ּוא ◌ַרח ּוםּ .ו ◌ַמאן
צריַ◌ ֵ◌ ְ◌ 
◌ָ ◌ִ
למימר ◌ֵבּ ּ
וכל
ראלָ◌ ְ◌ .
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
◌ִאי ּנ ּון )ס"א תחותה(ְ◌ּ .תחוֹ ת י' ◌ִ ◌ְ
נטיר ּו
מש ּ◌ַת ◌ְּכ ◌ִחיןִ◌ ְ◌ ,
ראל ◌ִ ׁ ◌ְ
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
אתר ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ
◌ֲ ◌ָ
ונייחא.
◌ִא ׁ ◌ְש ּ◌ְת ◌ַכח ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ

מרי
החל א ְ ִ
ימי ַ ֹ
מֶ זה ִ ֵ
ִ
ראל) ,תהלי עח( ְוהא
ִי ְ ָ ֵ
והר ָה
חית ְ ִ ְ
ולא יַ ְ ִ
יכ ֵר ָעֹ ְ 
ַרחַ ְ 
החל
ימי ַ ֹ
להיב ַאְ וגִ .'מֵ ִ ֶ 
ְָ ִ
א
מתלת ְ ֵ
חנה ִ ְ ַ ֶ ֶ
הכינה ַה ַ ְ ָ
ַ ְ ִָ
בת
מיתה ְ ִודיָ ַ ְ .
הלת ֶל ִ ָ
ְַ ִ
הח ִי
עַ ַ 
גלל ֶ ֵ
מהַ ְ ִ ,
מתטת ֵ ֶ
ִ ְֶֶַ
מתחר ָאת ֵה"א.
ֶהא ֶ י"ה ,יה"וֵ ַ ְ ִ ,
נמצאת ָלאת ֵה"א,
חה ִ ְ ֵ
מַ ההא ְמנ ָ
ְַ ַ
צרי
ולא ָ ִ
יהֹ ְ ,
מח ֶ ָ
וכל ַמה ֶהא ִ ַ ְ
ְָ
מי ֵא) שתחתיה(
למר ְָ והא ַרחִ .
ַ
ראל
וכל ָמקֵ ָ ְ ִ ֶ 
ראלָ ְ .
חת י' ִי ְ ָ ֵ
? ַַ
חה.
מנ ָ
נמצאת ְ
מירה ִ ְ ֵ
נמצאיָ ִ ְ ,
ְִִָ


   
   
     
      
   
     
   
   
  
  


בגין ◌ָדּ אָ◌ ,אס ּור ◌ִ ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ ׁ
ארעא,
למחרש ◌ְבּ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ְ ◌ִ
הוי
למעבּ ד ◌ָבּ ּה ג ּומוֹ תַ◌ ,דּ ◌ֲ ◌ִ
ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
קדּ י ׁ ◌ָשא,
ארעא ◌ַ ◌ִ
◌ְּכ ◌ִאילּ ּו ◌ָ ◌ִ
עביד ּ ◌ְפ ◌ִגימ ּו ◌ְבּ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לא ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְּמ ׁ ◌ָשא
ואס ּור ◌ְ ◌ִ
כינתאָ◌ ְ◌ .
איהי ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
◌ְדּ ◌ִ ◌ִ
לטלטל
ואפילּ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ארעא ◌ְבּ ׁ ◌ַש ◌ָבּ תִ◌ ֲ◌ ַ◌ .
◌ְבּ ◌ֵ ◌ִ
כלים ◌ְדּ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
נייחא לוֹ ן
יהוי ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עלמאִ◌ .דּ ◌ֱ ◌ִ
ולא ◌ֶּכ ◌ִלי ◌ְבּ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אבןָ◌ ְ◌ .
◌ֶ ◌ֶ
אבנא,
אתקריאת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
כינתא ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
◌ִבּ ◌ְזכ ּו ◌ִדּ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
והאבן ◌ַה ֹּזאת
◌ִדּ ◌ְכ ּ◌ִתיב ◌ָבּ ּה )בראשית כח( ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
עמידה
מתי ◌ַמ ◌ֵ ּצ ◌ָבהִ◌ ,בּ ◌ְצלוֹ ◌ָתאָ◌ ִ◌ ֲ◌ .
◌ֲא ׁ ◌ֶשר ◌ַשׂ ◌ְ ּ◌ִ
בגינה ◌ִאית לוֹ ן ◌ִקי ּו ◌ָמא
לישׂ ◌ָ ◌ֵ
איהי ◌ְ ◌ִ ◌ְ
◌ִ ◌ִ
ראלִ◌ ,דּ ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
את ◌ַמר) ,בראשית מט(
ועליה ◌ִ ּ◌ְ
◌ְבּ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
עלמאּ ֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
ראל) .זכריה ג( ◌ַעל
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
אבן ◌ִ ◌ְ
◌ִמ ◌ָם רוֹ ◌ֶעה ◌ֶ ◌ֶ

מֶ זה ָאסר ַ ֲ ֹ
אר
לחרֶ ָ ָ 
ִ
ע ָה
ולעת ָֻ תֲ ַ ֶ ,
ְ ֲַ
היא
הדהִ ֶ ,
ארָ ְ ַ 
גֶ ָ ָ 
אָ ע ָה ְ ָ
ְִ
ליֶ ל
להִ ֵ ַ 
ואסר ְ ִ ְ ַ ֵ
כינהָ ְ .
ְ ִָ
ולא
אבֹ ְ 
לטלטל ֶ ֶ
ואפֵ ְ ַ ְ 
תִ ֲ ַ ,
הארָ ַ ְ 
ָ ֶָ
מנחה
היה ְ ָ
סתֶ ְ ִ ֶ ,
לי ְ ָ
דברֶ ,א ָא ְ ִ
ָָ
אב,
קראת ֶ ֶ
כינה ֶ ִ ְ ֵ
זכת ַה ְ ִ ָ
להְ ִ 
ֶָ
האת
והאבֹ ַ 
תב ָ) בראשית כח( ְ ָ ֶ ֶ
ֶָ
עמידה
תפהָ ִ ֲ ,
מבה ָ ִ ְ ִ 
מ ִי ַ ֵ ָ
ֲא ֶר ַ ְ
להִ ק
גלל יֵֶ ָ 
ליראלָ ָ ְ ִ ֶ ,
ִהיא ְ ִ ְ ָ ֵ
מ
נאמר )ש מט( ִ ָ
ועליה ֶ ֱ ַ
לָ ֶ ָ ְ ,
ָע ָ
אחת
אבַ ַ 
יראל) .זכריה ג( ַעל ֶ ֶ
אבֵ ָ ְ ִ 
רעה ֶ ֶ
ֶֹ

זוהר פרה אדומה

ספר א'  ליקוטי זוהר ע תרגו | כה

עינים) ,תהלים קיח(
בעה ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
אבן ◌ַ ◌ַ
◌ֶ ◌ֶ
אחת ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ

עיני.
בעה ֵ ָ ִ
ִ ְָ

)תהלי קיח(

מאס ּו ◌ַהבּ וֹ ◌ִנים.
אבן ◌ָ ◌ֲ
◌ֶ ◌ֶ

מאס
אבֲ ָ 
ֶֶ

ני.
ַה ִ


    
 
     
   
זוהר חדש
יתרו

ליהָ◌ ,הא ּ◌ַת ◌ְ ◌ָניא
ניינא ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ָקם ּ◌ַת ◌ָ ּנא ּ◌ִת ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ואמר ◌ֵ ּ
דאיה ּו
מחא ◌ְ ◌ִ
דמס ◌ֵ ּי ◌ַיע ◌ָלְ◌ ,בּ ר ּו ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ַ
רש ◌ָ ּייןָ◌ ְ◌ ,ודא ו' ◌ְדּ ◌ִאיה ּו
מארבּ ע ּ ◌ַפ ◌ָ ׁ ◌ִ
לילא ◌ֵ ◌ַ ◌ְ ◌ַ
◌ְּכ ◌ִ ◌ָ
כליל ׁ ◌ִשית ּ◌ֵת ◌ִיבין
דאמצעיתאִ◌ ְ◌ ,
עמ ּו ◌ָדא ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ ◌ָ
◌ַ ּ
יה
◌ְדּ ◌ִיח ּו ◌ָדאַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ורמ"ח ּ◌ֵת ◌ִיבין ◌ְדּ ◌ִא ּ◌ְת ◌ַמר ◌ֵבּ ּ
ְושׂ ים ◌ַבּ ּ◌ֶס ◌ַלע ◌ִק ◌ֶ ּנ.
)במדבר כד כא( ◌ ◌ִ

א
הרי ַ ָ
ואמר לֵ ֲ :
הני ְ ָ ַ
הא ַ ֵ ִ
ָקָ ַ ַ 
רמחֶ ,הא ָכלל
ע ְלַ ֹ ְ ,
סֵ ַ
ֶ ְַ
העד
רתֶ ְ ,וזה ו' ֶהא ָ ַ
מארע ָ ָ ִ
ֵ ְַ ַ
החד,
לל ֵֵ בת ַ ִ
ֵ
האמצעי
ְִֶָָ
מנה ֵבת
ְ ֶ
ארעי
מאתיִ ָ ְ ַ 
ָ ִַ
לע ִק ֶ.
אמר ְ ו ִיַ ֶ ַ 
ֶ ֱֶ ַ


  
  
    
   
  
   

לגבּ ְ◌ ,דּ ◌ִא ּנ ּון
פרה ]ציור[ ◌ְ ◌ַ ◌ָ
קרני ◌ָ ◌ָ
◌ְדּ ◌ָהא ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
נביאי ◌ְ ׁ
עליה ּו ◌ִא ּ◌ְת ◌ַמר
קשוֹ טְ◌ ַ◌ ֲ◌ ,
ּ◌ְת ◌ֵרין ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
לדוד,
קרן ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אצמיח ◌ֶ ◌ֶ
)תהלים קלב יז( ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
קרן ◌ְ ׁ
כינתא
דש ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
טרא ◌ִ ׁ ◌ְ
מס ◌ְ ◌ָ
יש ּו ◌ָעה ◌ִ ּ◌ִ
מצמיח ◌ֶ ◌ֶ
ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
טרא ◌ְ ׁ
דשוֹ ר )דברים
פרהִ◌ ,מ ּ◌ִס ◌ְ ◌ָ
קרני ◌ָ ◌ָ
אתקרי ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ֵ
יח
מש ◌ַ
ואינ ּון ◌ָ ׁ ◌ִ
קרניוִ◌ ְ◌ ,
ראם ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ְוקרני ◌ְ ◌ֵ
לג יז( ◌ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
וש ◌ִני י' ו'ַ◌ ,בּ ◌ִית ◌ִ ׁ
וש ◌ִני ה"ה.
ראשוֹ ן ◌ְ ׁ ◌ֵ
◌ִרא ׁשוֹ ן ◌ְ ׁ ◌ֵ

ני
הֵ ְ 
אצלֵ ֶ ,
פרה ֶ ְ ְ
קרני ָ ָ
הרי ַ ְ ֵ
ֶ ֲֵ
נאמר
עליהַ ֱ ֶ 
אמתֶ ֵ ֲ ,
נביאי ֱ ֶ
ְִ ֵ
עה.
מצמיח ֶ ֶ
לדודַ ִ ְ ַ ,
קרִ ָ ְ 
אצמיח ֶ ֶ
ְִַ ַ
קרְ י ָ
פרה,
קרני ָ ָ
נקרא ַ ְ ֵ
הכינה ִ ְ ָ
מד ֶל ַ ְ ִ ָ
ִַ
קרניו,
ראָ ְ ַ 
וקרני ְ ֵ
מד ֶל ַהר ֵ ְ ַ ְ 
ִַ
ית
ני י' ו'ִ ַ ,
מיח ִראְ ו ֵ ִ
והַ ִ ָ 
ְֵ
וני ה"ה.
ִראִ ֵ ְ 


  
   
   
     
     
 
   
  

מאא
רפ ◌ָירא ◌ֵ ◌ֶ ◌ָ
נטלא ּפ ּו ◌ְ ּ ◌ִ
כינתא ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ּו ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ְ ּ ◌ָ
ואצט ◌ְבּ ◌ַעת ◌ָבּ ּה,
מקא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ס ּו ◌ְ ◌ָ
מימה
אדמה ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ
פרה ◌ֲ ◌ָ◌ּ 
מקא ◌ָ ◌ָ
ְואתקריאת ס ּו ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
טרא
מס ◌ְ ◌ָ
)במדבר יט ב(ֲ◌ ,אד ּו ◌ָמה ◌ַ ◌ַודּ אי ◌ִ ּ◌ִ
דהה ּוא
טרא ◌ְ ◌ַ
מימה ◌ִמ ּ◌ִס ◌ְ ◌ָ
ִדגב ּו ◌ָרהְ◌ּ ,ת ◌ִ ◌ָ
◌ ◌ְ
לפני
התהלּ ַ◌ ָ◌ ְ◌ 
דאת ◌ַמר ◌ֵבּ י ּה )בראשית יז א( ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ְ ◌ִ ּ◌ְ
טרא
מס ◌ְ ◌ָ
תמיםֲ◌ ,א ׁ ◌ֶשר ◌ֵאין ◌ָבּ ּה מ ּום ◌ִ ּ◌ִ
ְוהיה ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ְ ◌ֵ
יה
יה ּ ◌ְפסוֹ ◌ֶלתְ◌ ,דּ ◌ִ ּ◌ְ
◌ ◌ַ ◌ֲ ֹ
את ◌ַמר ◌ֵבּ ּ
ְדיעקב ◌ְדּ ◌ֵלית ◌ֵבּ ּ
ְויעקב ◌ִ ׁ
יעקב
איש ּ◌ָתםֹ ֲ◌ ַ◌ ,
)שם כה כז( ◌ ◌ַ ◌ֲ ֹ
לתתא,
יעקב ◌ִדּ ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
קניה ◌ַ ◌ֲ ֹ
לעילאּ ,ו ◌ְ ◌ִ
◌ִדּ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
בד ּיוֹ ◌ְ ◌ֵ ּ
עליה עוֹ ל )במדבר יט ב(,
עלה ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
אשר א ◌ָ ◌ָ
◌ֲ ׁ ◌ֶ

מא
מלכת ֵ ֵ
גד ַ ְ
טלת ֶ ֶ
כינה נ ֶ ֶ
ְ ִָ
ָ,
ונצעת
ְְִ ַַ
אדה
ֲֻ ָ
מימה,
אדה ְ ִ ָ
רה ֲ ֻ ָ
אדָ ָ 
ונקראת ֹ ֶ
ְִ ְֵ
מימה
הברהָ ִ ְ ,
ואי ִמ ַד ַ ְ ָ
אדה ַ ַ
ֲֻ ָ
התה
אמר ֵ ַ ְ ִ 
מהד ֶל אתַ ֱ ֶ ֶ 
ֵַַ
תמיֲ ,א ֶר ֵאי ָ מ
והיה ָ ִ
לפני ֶ ְ ֵ
ְ ַָ
סלת,
איֶ ֹ ְ  
יעקב ֶ ֵ
מד ֶל ַ ֲ ֹ
ִַ
יעקב
ויעקב ִאיֹ ֲ ַ ,ָ 
אמר ֹ ֲ ַ ְ 
ֶ ֱֶ ַ
מה.
יעקב ֶ ְ ַ ָ
בדמתֹ ֲ ַ 
מעלהְ ִ ,
ֶ ְַ ְ ָ
עד
עליה ֹעלִ ,מ ִ ְ
עלה ָ ֶ ָ
ֲא ֶר ֹלא ָ ָ
כינה
נקראת ְ ִ ָ
היא ִ ְ ֵ
גלל ֶ ִ
הלתַ ְ ִ ,
ַָ

כו | ספר א'  ליקוטי זוהר ע תרגו
איהי
דגל ּו ◌ָתאְ◌ ,בּ ◌ִגין ◌ְדּ ◌ִ ◌ִ
עבּ ּו ◌ָדא ◌ְ ◌ָ
◌ִמ ◌ִ ◌ִ
ולא עוֹ ד
אתקריאתָ◌ ְ◌ ,
עלּ ◌ָאה ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
כינתא ◌ִ ◌ָ
ׁ◌ְש ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
איהי
אתקריאת ׁ ◌ַש ◌ָבּ תְ◌ ,דּ ◌ִ ◌ִ
דאיהי ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
◌ֶא ◌ָלּ א ◌ְ ◌ִ ◌ִ
אתקריאת ◌ֵחר ּות.
מלאכהְ◌ ,בּ ◌ִגין ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
◌ָאס ּור ◌ִבּ ◌ְ ◌ָ ◌ָ

זוהר פרה אדומה
נקראת
היא ִ ְ ֵ
ולא עדֶ ,א ָא ֶ ִ
העלינהֹ ְ ,
ֶָ ְ ָ
במלאכהִ ,מ
אסרה ִ ְ ָ ָ
היא ֲ ָ
תִ ֶ ,
ַָ
קראת ֵחרת.
ֶ ְִֵ


   
  
   
   
  
  
    
  

מה
ּו ׁ ◌ְש ֹ

אמר )קהלת ז כג(
בגינה ◌ָ ◌ַ
◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ

והיא
אחכ ◌ָמה ◌ְ ◌ִ
◌ֶ ◌ְ ◌ָּ
אמרתי
◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
דאיהי
◌ְרחוֹ ◌ָקה ◌ִמ ּ◌ֶמ ◌ִ ּניְ◌ ,בּ ◌ִגין ּ ◌ָפ ◌ָרה ◌ֲאד ּו ◌ָמה ◌ְ ◌ִ ◌ִ
מט ◌ְּמ ◌ָאה ◌ֶאת
מטהרת ◌ֶאת ◌ַה ּ ◌ָט ◌ֵמא ּו ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
דמלּ ה ◌ִמי
ורזא ◌ְ ◌ִ ◌ָ
אתע ּ◌ַסק ◌ָבּ ּהָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ַה ּ ◌ָטהוֹ ר ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אחד )איוב יד ד(,
מט ◌ֵמא א ◌ֶ ◌ָ
◌ִי ּ◌ֵתן ◌ָטהוֹ ר ◌ִ ּ ◌ָ
דימינא,
טרא ◌ִ ◌ִ ◌ָ
מס ◌ְ ◌ָ
מטהרת ◌ֶאת ◌ַה ּ ◌ָט ◌ֵמא ◌ִ ּ◌ִ
◌ְ ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
אתקרי ◌ִ ׁ
איש
דימינא ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ֵ
טרא ◌ִ ◌ִ ◌ָ
מס ◌ְ ◌ָ
כהנא ◌ִ ּ◌ִ
◌ְדּ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
לסטרא )נ"א דסטרא(
◌ָטהוֹ רְ◌ ,בּ ◌ִגין ◌ִדּ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
רייתאַ◌ ,אף ◌ַעל ◌ַגּ ב
איהי ◌ַמ ◌ָ ּיא ◌ְדאוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ִדימינא ◌ִ ◌ִ
◌ ◌ִ ◌ָ
מט ּ◌ֶמ ◌ֶאת ◌ֶאת
את ◌ַדּ ◌ִּכי ◌ָבּ ּהּ ,ו ◌ְ ◌ַ
טמא ◌ִ ◌ְ
יהא ◌ָ ◌ֵ
◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
דלסטרא סמא"ל
◌ַה ּ ◌ָטהוֹ ר ◌ָדּ א ◌ְגב ּו ◌ָרהָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ִ◌ ,
הוה ◌ָטהוֹ ר
מקד ּו ׁ ◌ָש ◌ֵתי ּהּ ,ו ◌ַמה ◌ַדּ ◌ֲ ◌ָ
◌ְדּ ◌ָ ◌ַ
נפל ◌ִ ◌ְּ
ליהְ◌ ,בּ ◌ִגין ◌ְדּ ׁ ◌ַש ◌ִלּ יט )דף מח ע"ב( ◌ַעל
◌ָ ◌ִ
סאיב ◌ֵ ּ
דאיה ּו ◌ָטהוֹ ר ◌ַּכד
וכהנא ◌ְ ◌ִ
מסאב ּוָ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
חיילין ◌ִדּ ◌ְ ◌ָ ◌ֲ
◌ֲ ◌ָ ◌ִ
הוה
לעזאזלָ◌ ֲ◌ ,
ליה ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
הוה ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ֲ ◌ָ
לקרבא ◌ֵ ּ
מכל חוֹ ◌ִבין ◌ִדּ ◌ְלהוֹ ןְּ◌ ,כ ◌ָמה
ראל ◌ִ ◌ָּ
לישׂ ◌ָ ◌ֵ
מטהר ◌ְ ◌ִ ◌ְ
◌ְ ◌ַ ◌ֵ
אמר )ויקרא טז ל( ◌ִכי ◌ַבּ ּיוֹ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה
דא ּ◌ְת ◌ָ ◌ַ
◌ְ ◌ַ
ואיה ּו
אתכם וכו'ִ◌ ְ◌ ,
לטהר ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
עליכם ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ְיכפר ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
◌ ◌ַ ּ ◌ֵ
בהה ּוא
מתטמא ◌ְ ◌ַ
הוה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
ַדהוה ◌ָטהוֹ ר ◌ֲ ◌ָ
◌ ◌ֲ ◌ָ
מטהר
כהנא ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
הוה ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
למי ◌ִנ ◌ָדּ ה ◌ֲ ◌ָ
והכי ◌ְ ◌ֵ
עזאזלִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ֲ ◌ָ ◌ֵ
רמשא
עדּ ן ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
מס ּ◌ָת ◌ֵאב ◌ַעד ◌ִ ◌ָ
הוה ◌ִ ◌ְ
ואיה ּו ◌ֲ ◌ָ
להִ◌ ְ◌ ,
◌ָ ּ
מתד ◌ֵּכי.
ַדהוה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ֲ ◌ָ

אמרי
גללִ ְ ַ ָ ,
אמר ִ ְ ָ ָ
ַָ
למה
ְ ֹ ֹ
קה
והיא ְרח ָ
מה ְ ִ
אח ָ ָ
ְֶ
היא
אדהִ ֶ ,
רה ֲ ֻ ָ
ביל ָ ָ
מיִ ְ ִ ,
ִ ִֶ
אה ֶאת
מט ְ ָ
המא ְ ַ
מטהרת ֶאת ַ ָ ֵ
ְ ַ ֶֶ
הבר 
התעק ְָ ,וסד ַ ָ ָ
ההר ֶ ִ ְ ַ ֵ
ַָ
מטהרת
אחדֶ ֶ ַ ְ ,
ממא ֹלא ֶ ָ
ִמי ִי ֵָ טהר ִ ָ ֵ
הה
המיֵ ֹ ַ ֶ ,
הד ֶל ַ ָ ִ
המא ִמַ ַ 
ֶאת ַ ָ ֵ
נקרא ִאיָ טהרִ ,מ
המיָ ְ ִ 
מד ַ ָ ִ
ִַ
מיֶ ל
המיִ היא ַ ִ
צד )שצד( ַ ָ ִ
ֶ ְַ
נטהר
טמאָ ְ ִ ,
היה ָ ֵ
הרהַ ,אַ על ַב ֶ ִ ְ ֶ
ַ ָ
גברה,
ַָ ְ ,
ההר זָ ְ 
מט ֵאת ֶאת ַ ָ
מה
מדתַ ,
פל ִ ְ ֻ ָ
צד סמא"ל ֶ ָ ַ
ֶ ְַ
היה ָטהר ִט ֵא אתִ מ
ֶ ָָ
והה
המאהֵ ֹ ַ ְ ,
לט ַעל ֵחילת ַ ֻ ְ ָ
ֶ ֵ
לקרב
מתעק ְ ָ ְ
היה ִ ְ ַ ֵ
ֶהא ָטהרָ ָ ֶ ְ ,
מל
ראל ִ ָ
מטהר ֶאת ִי ְ ָ ֵ
היה ְ ַ ֵ
לעזאזלָ ָ ,
ֲַ ָ ֵ
הה
אמר ִי ַבֶ ַ 
חטאיהְ ,מַ ֱ ֶ ֶ 
ֲֵָ ֶ
אתכְ וכְ ,'והא,
לטהר ֶ ְ ֶ
עליכֵ ַ ְ 
יכר ֲ ֵ ֶ
ְֵַ
מתט ֵא ְאת
היה ִ ְ ַ
היה ָטהרָ ָ ,
ֶ ָָ
מטהר
ההֵ ַ ְ 
היה ַ ֹ ֵ
למי ִנ ָה ָ ָ
וכֵ ְ 
עזאזלָ ְ ,
ֲָ ֵ
ערב
נטמא ַעד ֵעת ֶ ֶ
היה ִ ְ ָ
תְ ,והא ָ ָ
א ָ
נטהר.
היה ִ ְ ָ
ֶ ָָ


   
  
   

◌ְועוֹ ד

הט ◌ֵמאַּ◌ ,כד נוֹ ◌ַלד
מטהרת ◌ֶאת ◌ַ ּ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ

ְועד

לד
המאַ ֶ ְ ,
מטהרת ֶאת ַ ָ ֵ
ְ ַ ֶֶ

זוהר פרה אדומה
יה )לגבי בת פרעה( )שמות
מֹ ׁ ◌ֶשה ◌ִא ּ◌ְת ◌ַמר ◌ֵבּ ּ

דחמאת
ב ב( ◌ ּ◌ֵַות ◌ֶרא אוֹ תוֹ ◌ִּכי טוֹ ב ה ּואַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
יה
יה ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
כינתהּ ,ו ◌ִמ ◌ָ ּיד ◌ְדּ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ִע ּ◌ֵמ ּ
נגעה )איהי( ◌ֵבּ ּ
סיאת
וא ּ◌ְת ◌ִ ◌ַ
יאת ◌ְ ◌ִ
אתדּ ◌ִּכ ◌ַ
רעה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ַבּ ת ּ ◌ַפ ◌ְ ֹ
יה
רעתא ◌ִד ◌ָיל ּהּ ,ומֹ ׁ ◌ֶשה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ִמ ◌ָ ּצ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
אתדּ ◌ְבּ ◌ַקת ◌ֵבּ ּ
וה ◌ֵ ּנה
אמר )שם ד ו( ◌ְ ◌ִ
דאת ◌ָ ◌ַ
צרעתְּ◌ ,כ ◌ָמה ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
◌ָ ◌ַ ◌ַ
זמנא
בהה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
לגִ◌ ,דּ ◌ְ ◌ַ
רעת ◌ַּכ ◌ָ ◌ֶ
◌ָידוֹ ◌ְמצוֹ ◌ַ ◌ַ
כינתא
פרחת ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
רעהַ◌ ְ◌ ָ◌ ,
ביה ◌ַבּ ת ּ ◌ַפ ◌ְ ֹ
◌ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ְדנגעה ◌ֵ ּ
לאתקרבא
בגין ◌ָדּ א ◌ַכד ◌ָבּ ◌ָעא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
יהּ ,ו ◌ְ ◌ִ
◌ִמ ◌ֵ ּנ ּ
קרב
ליה ◌ַאל ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ
לגבּ ּה ◌ַבּ ◌ְּס ◌ֶנהָ◌ ְ◌ ָ◌ ,
◌ְ ◌ַ ◌ָ
אמרה ◌ֵ ּ
רגלי) שם ג ה(
מעל ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
◌ֲהלוֹ ם ׁ ◌ַשל ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
נעליַ◌ ֵ◌ 
יה
יתפ ◌ַט ◌ֵ ◌ַ
◌ַעד ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
מהה ּוא ג ּו ◌ָפא ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ַ
דנגעת ◌ֵבּ ּ
דבר
ליהְ◌ ,דּ ג ּו ◌ָפא ◌ְ ◌ַ
רעהַ◌ּ ,ת ◌ָּמן ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
◌ַבּ ת ּ ◌ַפ ◌ְ ֹ
אחזי ◌ֵ ּ
צרעת ◌ִמ ּ◌ַמ ׁ ◌ְש ◌ָכא
◌ ַׁנש ◌ְבּ ◌ַהאי ◌ָ ◌ְ ◌ָ
עלמאִ◌ ,איה ּו ◌ָ ◌ַ ◌ַ
ְדחויא.
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ָ

ספר א'  ליקוטי זוהר ע תרגו | כז

רא
נאמר ) אצל בת פרעה(ַ ,ו ֵ ֶ
מה ֶ ֱ ַ
ֶֹ
ראתה ִע
אתִ י טב האָ ֲ ָ ֶ ,
כינה,
געה )היא( ,
מ ָד ֶ ָ ְ ָ
ִ
ְ ִָ
במה
מרע ֶָ ֹ ְ ,
ונראה ִ ָ ַ ְ
נטהרה ְ ִ ְ ְ ָ
ִ ְ ֲָ
והה ָיד
נדקה ָ ַ ַ
ְִ ְ ָ
אמר ְ ִ ֵ
צרעתְ ,מַ ֱ ֶ ֶ 
געה
זמָ ְ ָ ֶ 
אתַ ְ 
לגְ ֶ .
מצרעת ַ ָ ֶ
ְ ַֹ ַ
כינה,
מַ ה ְ ִ ָ
רחה ִ ֶ
רעהָ ְ ָ ,
ַ ת ַ ְ ֹ
אליה
להתקרב ֵ ֶ ָ
רצה ְ ִ ְ ָ ֵ
מֶ זהָ ָ ֶ ְ ,
ִ
קרב ֲהל
אמרה לַ אל ִ ְ ַ
נהָ ְ ָ ,
ְֶַ
רגליַ ,עד
מעל ַ ְ ֶ
נעליַ ֵ 
ַל ְ ָ ֶ
געה 
תט ֵמאתַ הָ ְ ָ ֶ 
ְִֶ ַ ֵ
הראה לֶ 
רעהָ ְ ֶ ָ ,
ַת ַ ְ ֹ
צרעת ֵמער
עלַ ה ֶה הא ָ ַ ַ
האדָ ָ 
ָ ָָ
הח.
ַָָ

   
    
  
  
   
  
     


לג ◌ְ ּנ ◌ָתא
והדר ◌ְ ◌ִ
יהַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
לבתר ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
אתפ ◌ַט ◌ִמ ◌ֵ ּנ ּ
◌ְ ◌ָ ◌ַ
ישא
קדּ ׁ ◌ָ
אתלבּ ׁש ◌ְבּ ג ּו ◌ָפא ◌ַ ◌ִ
ְדעדןַ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ ◌ִ ◌ֶ
וה ◌ֵ ּנה ׁ ◌ָש ◌ָבה ◌ִּכ ◌ְ ◌ָ
ִדיליהָ◌ ְ◌ ,ודא ◌ִאיה ּו ◌ְ ◌ִ
בשׂ רוֹ
◌ ◌ֵ ּ
מ ׁ ◌ֶשה ◌ָבּ ּהָ◌ ְ◌ ,ודא
אתלבּ ׁש ֹ
והכי ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ַ
)שם ד ה(ִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
קדמיתא
בשׂ רוֹ ְּ◌ ,כ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
וה ◌ֵ ּנה ׁ ◌ָש ◌ָבה ◌ִּכ ◌ְ ◌ָ
◌ִאיה ּו ◌ְ ◌ִ
מעצמי
עצם ◌ֵ ◌ֲ ◌ָ ◌ַ
יה )בראשית ב כג( ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ◌ִ
דא ּ◌ְת ◌ַמר ◌ֵבּ ּ
ליה ׁ ◌ַשל
בגין ◌ָדּ א ◌ָ ◌ַ
בשׂ ר ◌ִמ ◌ְבּ ◌ָשׂ ◌ִריּ ,ו ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ֵ ּ
רגלי) שמות ג ה(ָ◌ ,דּ א ג ּו ◌ָפא
מעל ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
◌ְ ◌ָ ◌ֶ
נעליַ◌ ֵ◌ 
ביה ◌ַבּ ת
◌ ◌ֲ ◌ָ
נעלַ◌ ,הה ּוא ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ליה ◌ְּכ ◌ַ ◌ַ
דנגעה ◌ֵ ּ
ַדהוה ◌ֵ ּ
זמנא
בהה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אחראּ ,ו ◌ְ ◌ַ
ואתל ◌ַבּ ׁש ◌ְבּ ◌ָ ◌ֳ ◌ָ
רעהַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ּ◌ַפ ◌ְ ֹ
כינתא.
עליה ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
◌ַ ◌ֲ ◌ַ ◌ַ
אהדרת ◌ֲ ◌ֵ ּ

עד,
לגֶ ֵ 
וחזר ְ ַ
מַ ָ ְ 
התט ִ ֶ
אחר ֶ ִ ְ ַ ֵ
ַַ
התלְ גָ קד לֶ ְ ,וזה
ִ ְ ֵַ
התל
מה ִ ְ ַ ֵ
וכֶ ֹ 
ב ָרָ ְ ,
בה ִ ְ
וה ֵה ָ ָ
ְִ
בר,
בה ִ ְ ָ
וה ֵה ָ ָ
וזהִ ְ 
ֶָ ְ ,
מעצמי
עצַ ָ ֲ ֵ 
אמר ֶ ֶ 
נהַ ֱ ֶ ֶ ,
רא ָ
ִָ
אמר לַ ל
מֶ זה ָ ַ
מריִ ,
ב ָר ִ ְ ָ ִ
ָ
היה ל
רגליֶ ,זה ַהָ ָ ֶ 
מעל ַ ְ ֶ
נעליַ ֵ 
ְָ ֶ
רעה
געה ַ ת ַ ְ ֹ
כנעל ,אתָ ְ ָ ֶ 
ְַַ
חזרה
זמָ ְ ָ 
באתַ ְ 
אחרְ ,
והתלֵ ַ ְ 
ְ ִ ְ ֵַ
הכינה.
עליו ַ ְ ִ ָ
ָָ


   
  
    
   
  
     
 

בגין
ּו ◌ְ ◌ִ

אתין
אתחזי )נ"א אחזי( ◌ֵלי ּה ◌ְבּ ◌ָ ◌ִ
◌ָדּ א ◌ִ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
ליה
קדמאהַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
עבד ◌ְבּ ◌ָאת ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ְדּ ◌ָ ◌ַ
ואמר ◌ֵ ּ

מ
ִ

נראה )הראה( לָ אתת
ֶזה ִ ְ ָ
הראנה,
ָ
עה ָאת ָ ִ
ֶָָ

כח | ספר א'  ליקוטי זוהר ע תרגו
חיק וכו' )שם ד ו(,
הבא ◌ָנא ◌ָ ◌ְידְ◌ בּ ◌ֵ ◌ֶ
◌ָ ◌ֵ
כבת
רמיז ◌ִמוֹ ◌ֶ ◌ֶ
הכא ◌ָ ◌ִ
חיקָ◌ ָ◌ ,
◌ ◌ְַוא ◌ַּמאי ◌ְבּ ◌ֵ ◌ֶ
וה ◌ֵ ּנה
תחי ◌ִפי) מיכה ז ו(ִ◌ ְ◌ ,
חיקְ◌ ׁ שמוֹ ר ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ֵ
◌ֵ ◌ֶ
אחזי
לבתר ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
לג )שמות ד ו(ּ ,ו ◌ְ ◌ָ ◌ַ
רעת ◌ַּכ ◌ָ ◌ֶ
◌ְמצוֹ ◌ַ ◌ַ
הדא ה ּוא
רייתאָ◌ ֲ◌ ,
כיא ◌ְבאוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אתדּ ◌ְ ◌ָ
ליה ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ֵ ּ
בשׂ רוֹ .
וה ◌ֵ ּנה ׁ ◌ָש ◌ָבה ◌ִּכ ◌ְ ◌ָ
דכתיב ◌ָבּ ּה )שם( ◌ְ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ִ
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חיקְ וכ,'
הבא ָנא ָ ְידֶ ֵ ְ 
ואמר לֵ ָ 
ְַָ
מכבת
רמזֶ ֶ ֹ ִ ,
ֵ
חיקָ ?א
ולה ְ ֵ ֶ
ְָָ
מצרעת
והה ְ ַֹ ַ
תחי ִפיֵ ִ ְ ,
מר ִ ְ ֵ
חיקֹ ְ 
ֵ ֶ
טהר
הראה לַ ְ ִ ֶ 
ואחר ָָ ְ ֶ 
לגַ ַ ְ ,
ַָ ֶ
בה
והה ָ ָ
תב ֵָ ִ ְ 
רהֶ ,זהָ ֶ 
ַ ָ
ב ָר.
ְִ

   

כינתא ◌ְבּ ◌ָכל ◌ַחד.
וכן ◌ִבּ ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
מיהֵ◌ ְ◌ ,
ות ּ◌ָת ◌ִאיןְ◌ ,דּ ◌ָלאו ◌ִאינ ּון ◌ְ ׁ ◌ִ
עילּ ◌ִאין ◌ְ ◌ַ
ריה ◌ְבּ ◌ִ ◌ָ
◌ֵלית ◌ְבּ ◌ִ ◌ָ
רש ◌ִימין ◌ִבּ ׁ ◌ְש ◌ֵ ּ
אד ◌ָּמה ◌ַא ◌ֶ ּי ◌ֶלת.
נש ◌ָראָ◌ ּ .פ ◌ָרה ◌ֲ ◌
ואתקריאת ◌ִ ׁ ◌ְ
כינתא ׁשוֹ ׁ ◌ַש ◌ָ ּנהַ◌ ִ◌ ְ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
אתקריאת ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
בגין ◌ָּכַ◌ ִ◌ ְ◌ ְ◌ ִ◌ 
ּו ◌ְ ◌ִ
למיעבּ ד
יהַ◌ ְ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
מיהַּ◌ ,כד ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ריה ◌ְדּ ◌ָלא ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
צפוֹ רֵ◌ .לית ◌ְבּ ◌ִ ◌ָ
יוֹ ◌ָנהּ ִ◌ .
אתל ◌ְבּ ׁ ◌ָשא ◌ֵבּ ּ
אתקריאת ◌ִבּ ׁ ◌ְש ◌ֵ ּ
לתי ּה.
ּ◌ְפע ּו ◌ָ ◌ֵ
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יקוט קט מכתבי האריז"
ע פרה אדומה

א
אי הדיני מתמתקי אלא בשרש
שער
הכוונות 
דרושי
קידוש ליל
שבת דרוש
א'

ועולות ונכנסות בסוד הריח דרך
נקבי החוטם ,הנה הם עולות עד
המוח הנקרא דעת ,אשר שם
עטרא דגבורה שהיא שורש כל
החמש גבורות כנודע ,ואז הם
מתמתקים שם כנודע ,כי אין
הדינין מתמתקים אלא בשרשם
וכמבואר אצלינו בסוד פרה
אדומה.

דע כי ענין הריח הוא בחינת
הגבורות המתפשטות למטה,
שחוזרות להתמתק בשרשם ,בסוד
הריח .כי הנה מקום חמש גבורות
הוא בחמש מקומות ,כנזכר באדרת
נשא ,והם חוטמא פומא דרועין
ידין אצבען ,וחוטמא הוא העליון
שבכולם ,וכשהגבורות מתקבצות

ב
האדמת פני התוקע ביופי ושפרירות
שער
הכוונות 
דרושי
השופר
דרוש ז'

עוד נקרא שופר ,לטעם האדמת פני
התוקע ביופי ושפרירות כמו
שיתבאר לקמן בעזרת ה' .אבל דע
כי האור הפנימי דשבעה תחתונות
דאימא ,הם ז' הויו"ת דס"ג ,אבל
אור המקיף אינו כן וכמ"ש .והענין
הוא כי הנה נתבאר במקום אחר כי
יש דינין דכורין ויש דינין נוקבין,
והם שכ"ה נצוצין דבוצינא
דקרדינותא ,ופ"ר גבורות דמנצפ"ך.
והנה אור המקיף נודע כי הוא
בחינת דינין וגבורות כמבואר
בהרבה מקומות ,ולכן הוא כולל
שתי בחינות אלו של הדינין ,ולכן

נקרא שופר ,כי אותיות פ"ר דשופר
הם חמש גבורות דמנצפ"ך ,שהם
בגימטריא פ"ר ,ושתי אותיות ש"ו
מן שופר ,הם סוד הש"ך דינין
דבוצינא דקרדינותא ,והם נשלמים
לחשבון זו על ידי היד של אדם
האוחזת בשופר לתקוע בו ,כי היא
כלולה מן י"ד פרקין שבחמש
אצבעות היד ,עם ש"ו הרי ש"ך,
וחמש אצבעות היד משלימין לחמש
גבורות מנצפ"ך שהם פ"ר ,ונעשין
פרה אדומה ,והרי נתבאר ענין
השופר וענין היד האוחזת בו .ועתה
נבאר בו מי הוא התוקע ומי הוא
הפה.
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ג
ויהי נוע ,שהוא סוד נוע עליו הבאה
מנעמי
פרי עץ
חיים 
שער
השבת
פרק י"ט

בקר הם פרות הבשן ,היוצאים מפרה
אדומה ,והם תחת הים הנחושת,
שלש לכל רוח .וכאשר נשאו ארון
הברית למעלה לחברו שם ,אז
אומרים שבח זה תמיד .ונקרא חדש,
על שם שמתחדשין בחידוש הירח,
וזהו חדש .הושיעה לו ימינו וזרוע
קדשו ,התעוררות ימין ושמאל,
כשמעלין הארון לבית שמש ,בסוד
כי שמש ומגן י"י צבאות.

אחר כך אומרים ויהי נועם ,שהוא
סוד נועם עליון הבאה מנעמי.
ונוהגין לומר שיר של פגעים,
ואחריו שירו לי"י שיר חדש ,רמוז
לוישרנה הפרות בדרך ,אמרו רז"ל
מלמד שהיו הפרות משוררות,
ואומרות שירו לה' שיר חדש .וזה
רמוז בסוד חיות נושאות הכסא ,וי"ב

ד
והנה חמש אצבעות היד ,ה משלימי לסוד
פרה אדומה
פרי עץ
חיים 
שער
השופר
פרק א'.

שתי דינין אלו .והנה יד האוחזת
בשופר ,הוא משלמת אל החשבון,
והוא ,כי הלא אותיות ש"ו משופר,
עם י"ד פרקין של אצבעות האוחזין
בה ,הם סוד ש"ך הניצוצין .ואותיות
פ"ר ,הם סוד מנצפ"ך שכן עולה
בגימטריא ,והנה חמש אצבעות היד,
הם משלימים לסוד פרה אדומה.

ודע ,כי הלא כבר בארנו לך ,כי
שתי מיני דינין הם ,אחד הוא
בוצינא
של
ניצוצין
ש"ך
דקרדוניתא ,והשני היא מנצפ"ך.
אמנם סוד אור מקיף ,לעולם הוא
סוד הדינין .והנה שופר זה ,כולל

ה
הנות שלג כצמר כפור כאפר יפזר  אדומה
תמימה ,הדיני הנזכרי מתמתקי בשרש
באימא עילאה
שער
הפסוקים 
תהילים

בהקדמה

זו ,אתן גמר טוב בפסוק
באומרו כפור כאפר

יפזר ,ונודע כי מלת אפר ומלת פרה
הכל ענין אחד ,ופרה הוא סוד הפ"ר
דינין ,ובחמש אותיות מנצפ"ך
הכלליות נעשית פרה ,ואז היא
אדומה תמימה באדמימותו ובהיות
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הדינים הנזכר מתמתקין בשרשם
באימא עילאה ,היא שם אהי"ה
הנזכר ,בסוד מי אסף רוח בחפניו ,כי
הוא סוד החוטם ,האוסף ומקבץ כל
החמש גבורות למקומם ,ושם
מתבסמים ונמתקים ,ונעשים בסוד
גבורה אחת בבינה ,ואז נעשו הדינים
החמשה ,א' בלבד ,ומפרה נעשת
אפר ,א' פ"ר .וזה סוד פסוק וכבס
האוסף את א' פ"ר ה' פ"ר ה' ,האוסף
ה' גבורות ,ועושה אותם אחד בלבד.
ונודע כי אותיות מנצפ"ך הם
כפולות ,שני פעמים פ"ר ,והם
תק"ס ,כמנין שער"ה ,עם עשרה
אותיות של מנצפ"ך הכפולות,
וחמש אותיות אלהי"ם ,שהם כללות
חמש גבורות עצמם ,הרי כמנין
שערה .וכן כתב הרב זלה"ה בדרוש
תקיעת השופר ,בענין תקיעה ,תק"ע
י"ה ,שהם שני מיני מנצפ"ך ,והם
תק"ס ,וכללות חשבון עשר גבורות

אלו ,הרי תק"ע ,הנה מנצפ"ך הא'
נותנו אבא אל אימא בעת הזיווג,
לצורך נקודת יסוד שבה .והמנצפ"ך
השני ,לצורך יסוד המלכות נוקבא
דזעיר .וזה סוד ה' בחכמה יסד ארץ.
והנה שני מיני פ"ר הנזכר ,נרמזו
בפסוק זה ,האחד הוא כפור ,והוא
כ"ו פ"ר .והשני הוא ,כאפר ,כ"א
פ"ר .והכ"ו הוא שם ההוי"ה,
בגימטריא כ"ו .והכ"א הוא שם
אהי"ה .ואמר הנותן בסתם ,כמו
המוציא כו' ,הנותן שלג כצמר
כאמור ,גם כן מתקן שני המנצפ"ך
הנזכר ,האחד של הזכר בשם ההוי"ה
כ"ו .והאחד של הנקבה ,בשם אהי"ה
כ"א .ואז כפור כאפר יפזר הדינים.
ואולי ירמוז במלת יפזר ,נרמז פ"ר
י"ז ,י"ז הוא הטוב שמתמתק הדינים
ביסוד הנקרא טו"ב ,בסוד אם יגאלך
טוב יגאל ,כנלע"ד בזה ,עד יערה
עלי רוח ממרום.



מפעל הזוהר העולמי יוצא במבצע חסר
תקדים ,רכישת הספרים במחיר מסובסד,
לארגונים לקרב רחוקים ,כגון הידברות,
ערכים ,יד לאחים ,שובו בנים ועוד ,וכן למזכי
הרבים המתנדבים לקרב ולרבות הלומדים.
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במדבר פרק יט
לאמר:
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שה
יי עם מ ׁ
מליל  
]פסוק א[ אונקלוס :וּ  

למימר )אונקלוס(.
אהרן   
ועם   
 
ועם
משה  
יי עם ׁ
מליל  
תרגום יונתן :וּ  
למימר )תרגום יונתן(.
אהרן   


ריתא
גזירת אוֹ   
]פסוק ב[ אונקלוס :דא   
מליל עם
למימר  
יי   
פקיד  
די  
קתא
רתא סמוּ ּ 
ויסבוּ ן לּ תוֹ  
ראל   
ישׂ  
ּב ני  
סליק
דלא  
למתא די לית ּב ּה מוּ מא  
ׁש ּ  
גזירת
נירא )אונקלוס( .יונתן :דא   
עלה  
ּ 
מליל
למימר  
יי   
דפקיד  
רייתא   
אחוית אוֹ   
  
מאפר ׁשוּ ת
ויסבוּ ן ל    
ישראל   
עם ּב ני    
רתין
מקתא ּברת ּת ּ 
רתא סוּ   
ליש ּכ תא תוֹ  
ׁ 
משער
דלית ּב ּה מוּ מא ו ׁשוּ מא   
ׁש נין  
אטרחא
ולא    
דכר  
על ּה  
סליק  
דלא  
חוורן  
 
ולא
קטרבא  
ואפסרא וּ    
עיבידתא     
בצן ּ   
ּבאוּ  
דדמי
וכל   
וסירתא  
זקתא וסוּ ל ּ   
אידעצא ּב   
  
לנירא )תרגום יונתן( .רש"י :זאת חקת
 
התורה .לפי שהשטן )א( ואומות
העולם מונין את ישראל ,לומר ,מה
המצוה הזאת ומה טעם יש בה) ,ב(
לפיכך כתב בה חקה ,גזרה היא מלפני,
אין לך רשות להרהר אחריה )במ"ר יט,
ה( :ויקחו אליך .לעולם היא נקראת על
שמך) ,ג( פרה שעשה משה )ד(
במדבר :אדמה תמימה .שתהא תמימה



באדמימות) ,ה( שאם היו בה שתי
שערות שחורות )ו( פסולה :ויקחו
אליך .משלהם ,כשם שהם פרקו נזמי
הזהב לעגל משלהם ,כך יביאו זו
לכפרה משלהם :פרה אדומה .משל
לבן שפחה שטינף פלטין של מלך
אמרו תבא אמו ותקנח הצואה ,כך תבא
פרה )ט( ותכפר על העגל :אדומה .על
שם אם יאדימו כתולע )ישעיה א ,יח(,
שהחטא קרוי אדום :תמימה .על שם
ישראל שהיו תמימים ונעשו בו בעלי
מומין ,תבא זו ותכפר עליהם ויחזרו
לתמותם :לא עלה עליה עול .כשם
שפרקו מעליהם עול שמים )רש"י(.
שפתי חכמים) :א( דק"ל למה כתיב
מלת חקת ומלת התורה שניהם דודאי
חקת או התורה אחד לחוד לא קשה
לרש"י דהא הרבה פעמים כתיב בתורה
כמו זאת חקת הפסח וכמו אם בחקותי
וגם מלת התורה כמו זאת התורה
לעולה ולחטאת וזאת תורת העולה אבל
כאן כתיב זאת חקת התורה קשה למה
לי תרווייהו ועוד שהסמיך חקת לתורה
ע"כ צריך לומר שהאחד הוא פירוש
לשני כאלו אמר שהתורה הזאת של

ב
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פרה היא חקה ולא הוה דומיא דחקותי
ותורתי דהתם אינו סמוך חוקים לתורה
ואף על גב דכל התורה כולה היא גזירת
המלך הכא בא להודיע שאין בזה טעם
כלל רק הגזירה וראוי לקבלה אף שאין
טעם כלל נודע לישראל וזהו שפרש"י
ומתרץ לפי שהשטן וכו' .ואם תאמר
גבי כלי מדין נמי כתיב זאת חקת
התורה .ויש לומר דהתם נמי קאי אאפר
פרה דכתיב אך במי נדה יתחטא ולפי
מדרש רבותינו זכרונם לברכה דקאי
קרא אך במי נדה יתחטא אטבילה שאף
להכשירן מן האיסור הטעין טבילה
לכלי מתכות צריך לומר דגם הטבילה
עצמה היא מאותן שאין בהם טעם למה
לא יועיל אלף סאה שלא במקום טבילה
כמ' סאה דמי מקוה .רא"ם) :ב( ואם
תאמר למה נקט רש"י כפל לשון מה
המצוה הזאת ומה טעם יש בה ועוד
קשה למה מונין את ישראל במצוה זו
יותר מבשאר מצות שהרי כמה מצות
ישנן שאין בהם טעם כגון כלאים או
שאר דברים וכיוצא בזה .ויש לומר
דבמצוה זו הן מונין ואומרים מה מצוה
זו שהרי היא עצמה סתרי אהדדי דאפר
פרה מטהר הטמאים וטהור שנושא
אפר פרה מטמאו ועוד מה טעם יש בה
שיכולה לטהר טמאים) :ג( רצל"ת למה
כתיב אליך דאליך משמע שמשה
יתעסק בפרה ובסמוך כתיב ונתתם
אותה אל אלעזר .אבל גבי ויקחו אליך
שמן זית שלא ביאר הכתוב מי היה
מתעסק יש לומר שמשה היה מתעסק
בו לכך כתיב ויקחו אליך שמן זית) :ד(
לפי כשעשה משה פרה זו במדבר היו
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מניחין ממנה להר המשחה לכהנים
גדולים לפרות אחרות שמקדשין ממנה
כדפרש"י בסמוך ר"ל בכל פרות היו
צריכים לערב מפרה של משה ובזה
מקדשין אותה ואי לאו הכי פסולה
לאפר פרה לכך נקראין כולן של משה:
)ה( ר"ל למה כתיב תמימה שאין לומר
שתהא תמימה בלא מום הא בהדיא
כתיב אשר אין בה מום) :ו( ואם תאמר
דלמא אפילו שער אחד נמי .ויש לומר
דהא אף כשלא הוה כתיב תמימה אלא
אדומה בלבד הוה ידענא דצריך שתהא
כולה אדומה ואפילו אם לא היה בה
אלא שער אחד שחור היתה פסולה
וחזר הכתוב וכתב תמימה ללמד שתהא
כולה תמימה באדמימות דמשמע הא
אם יש בה אפילו שער אחד שחור
פסולה הוה מיעוט אחר מיעוט ואין
מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות שנים
פסולה ואחד כשרה .אבל הרא"ם פירש
שתי שערות הלכה למשה מסיני) :ט(
ואם תאמר והא אין קטיגור נעשה
סניגור דכהאי גוונא נמי אמרינן גבי
בגדי זהב דאסור לעשות עבודה בהן
בפנים משום דעבירה באה על ידי זהב
הכי נמי באה עבירה על ידי עגל .ויש
לומר דוקא עבודת פנים אסור לעשות
משום דאין קטיגור נעשה סניגור אבל
לא גבי בגדי זהב שמשמש בהן בחוץ
והכי נמי גבי פרה אדומה שעשייתה
בחוץ אין שייך לומר אין קטיגור נעשה
סניגור ואם תאמר והא בסמוך פירש"י
מה דלא היתה עבודת פרה אדומה על
ידי אהרן משום דאין קטיגור נעשה
סניגור ויש לומר דשאני אהרן דעבירה
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היתה על ידי עצמו אבל פרה אדומה
הא אותה פרה לא היתה בעבירת עגל
אלא ממינה היתה ואם תאמר והא
בפרשת שמיני כתיב באהרן קח לך עגל
ופרש"י להודיע שעל ידי זה מכפר לו
הקדוש ברוך הוא על מעשה עגל ולגבי
עצמו אין לחלק בחוץ ובפנים
כדפרישית ויש לומר דהתם מיירי שהוא
היה מכפר על עצמו אין שייך לומר אין
קטיגור נעשה סניגור אף על פי שהיה
מכפר עליו בעון העגל )שפתי חכמים(.
אבן עזרא :זאת חקת .גם זאת הפרשה
במדבר סיני נאמרה כאשר צוה השם
וישלחו מן המחנה ובפסח היו טמאי
מתים .ונסמכה זאת הפרשה בעבור
שהיא לכהן :פרה אדמה תמימה .שלא
תהיה קטנה .אמר הגאון כי מי נדה כמו
הדבש שיזיק לבעל המרה האדומה
ויועיל לבעל הלחה ואין צורך )אבן
עזרא( .הרמב"ן זאת חקת התורה .לפי
שהשטן ואומות העולם מונין את
ישראל לומר מה המצוה הזאת לפיכך
כתב בה חקה גזירה היא מלפני ואין לך
רשות להרהר אחריה לשון רש"י מדברי
רבותינו )יומא סז( וכבר כתבתי בענין
שעיר המשתלח )ויקרא טז ,ח( מה טעם
לאומות שיהיו מונין אותנו בזאת יותר
משאר הקרבנות שיכפרו ויש מהם
שיטהרו כקרבנות הזב והיולדת כי מפני
היותה נעשית בחוץ יראה להם שהיא
נזבחת לשעירים על פני השדה והאמת
שהיא להעביר רוח טומאה ושריפתה
כריח ניחוח בחוץ וטעם טומאת המת
בעטיו של נחש כי הנפטרים בנשיקה
לא יטמאו מן הדין והוא שאמרו

צדיקים אינן מטמאין ולכך אמר הכתוב
זאת חקת התורה כלומר הנחקקת מן
התורה והיא תורה שבע"פ על כן היא
פרה והיא אדומה ממדת הדין ונתנה
לאלעזר להעשות לפניו אפילו על ידי
זר אבל הסגן יראה מעשיה כדי שתעשה
על כוונתו שלא יחשבו בה מחשבה
רעה כאומות והשטן והפרשה הזאת
תשלום תורת הכהנים ונכתבה כאן אחר
מתנות כהונה לומר שגם טהרתן של
ישראל על ידי כהן תהיה וטעם זאת
חקת התורה אשר צוה ה' כטעם ואל
משה אמר עלה אל ה' )שמות כד ,א( או
הוא כמו מסורס דבר אל בני ישראל
זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר
""דבר""  -ולא "דברו" כי משה הוא
העיקר וטעם אליך שיעשו כן במדבר
לשעתם ואחרי כן )בפסוק י( יצוה שתהיה
לבני ישראל ולגר לחקת עולם שיעשו
כן לדורותם וכן ויקחו אליך שמן זית זך
וגו' )שמות כז ,כ( ואחרי כן חקת עולם
לדורותם )שם פסוק כא( ואמר ונתתם ולא
ונתת להכניס אהרן עמו לכבודו כי
שניהם יצוו לאלעזר לשחוט לפניו או
אמר " ונתתם " לרבים עכשיו ולדורות
והטעם כי אלעזר השוחט מיד ב"ד
יקחנה שיתנוה לו שתעשה בהכשר ועל
דעתם כענין ששנינו )פרה פ"ג מ"ה( ומי
עשאן הראשונה עשה משה רבינו
והשניה עשה עזרא שבע מעזרא ואילך
ומי עשאן שמעון הצדיק ויוחנן כהן
גדול עשו שתים שתים וכו' )הרמב"ן(
בעל הטורים זאת חקת התורה .סמך
חוקת התורה לבהרימכם את חלבו
ממנו רמז לא ניתנה תורה אלא לאוכלי

ד
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המן שנייה לה לאוכלי תרומה ועוד רמז
שהמחזיקים בתורת ה' יש להם מנות
שאין נותנין תרומה לכהן עם הארץ:
לא תחללו .וסמיך ליה חוקת התורה
שת"ח שחוטא הוא חילול השם:ולא
תמותו .וסמיך ליה חקת התורה דכתיב
עץ חיים היא למחזיקים בה:פרה
אדומה .בגימטריא זה על עון עגל:לא
עלה עליה על .על כתיב חסר שאפי' לא
משכה בעול אלא עלה עליה לבד
פסולה )בעל הטורים( אור החיים זאת
חקת התורה .צריך לדעת למה כינה
למצוה זו שם כללות התורה ,שהיה לו
לומר זאת חקה וגו' או זאת חקת
הטומאה או חקת הטהרה כדרך אומרו
)שמות יב( זאת חקת הפסח ,ואין לומר
שנתכוון להצריך טהרת אפר פרה
לעסוק בתורה ,כי לא כן מצינו לרז"ל
שאמרו )ברכות כב (.שאדרבא אין דברי
תורה מקבלין טומאה ,ולכל סברות
רז"ל )שם( אפילו להמחמירים בבעלי
קריין מטעם שצריך באימה וביראה
וכו' מודים בטמאי מת שמותרים בעסק
התורה :ויתבאר הענין על פי מה
שאמרו בפרק בתרא דנזיר )סא (:ופסקו
רמב"ם בפרק א' מהלכות טומאת מת
שאין הכותי נעשה טמא מת ,וזה לשונו
שאם נגע במת או נשאו או האהיל עליו
הרי הוא כמו שלא נגע הא למה זה
דומה לבהמה שנגעה וכו' עד כאן.
והנה ההבדל שבו הורמו עם בני ישראל
משאר הגוים הוא באמצעות קבלת
התורה שזולת זה הנה ככל הגוים בית
ישראל ,ומעתה טעמנו צוף דבש אמרי
אל במה שאמר זאת חקת התורה פירוש
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חקה זו של הטומאה ותנאי טהרתה
תסובב מהתורה ,כי על ידי שקבלו
התורה נעשו עם בני ישראל דבר
שהרוחנים השפלים תאבים להדבק
בהם להיותם חטיבה של קדושה
עליונה בחייהם גם במותם ,בחייהם
שבנוגע במת או יאהילו עליו וכדומה
תדבק בהם הטומאה שבמת ולא תחפוץ
להפרד אם לא בכח גדול אשר חקק ה'
במצוה האמורה בענין של פרה אדומה,
ובמותם גם כן תתרבה הטומאה
כאומרם ז"ל )ב"מ קיד (:בפסוק אדם כי
ימות וגו' ישראל מטמאים באהל ואין
אומות מטמאין באהל :וכבר המשלתי
במקום אחר ענין זה לב' כלים שהיו
אצל בעל הבית אחת מלאה דבש ואחת
מלאה זבל ופינה אותם והוציאם לחוץ
מהחדר אותה שהיתה מלאה דבש
מתקבצים לה כל הזבובים והרמשים
ואותה שהיתה מלאה זבל הגם שיכנסו
לה קצת מהרמשים לא ישוה לשל דבש,
כמו כן אדם מישראל שמת להיותו מלא
קדושה המתוקה והעריבה בצאת הנפש
ונתרוקן הגוף יתקבצו הקליפות לאין
קץ שהם כוחות הטומאה התאבים
תמיד להדבק בקדושה ליהנות מהערב,
ולזה יטמא באהל ואפילו אלף בתים
מקורים ואחת פתוחה לחברתה
הטומאה תמלא כל החלל המקורה ,מה
שאין כן אשר לא מזרע ישראל להיותו
מושלל מהקדושה אין כל כך התקבצות
הטומאה אלא חלק הממית הנדבק
בגוף ,ואשר יסובב הכל היא התורה:
ובזה מצאתי נחת רוח למה כשצוה ה'
פסח במצרים הקפיד ה' על ב' דברים,
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הא' דין ערל וצוה למול כאומרם ז"ל
)שמו"ר פי"ז( בפסוק ואעבור עליך וגו'
דם פסח ודם מילה ,והב' על דין בן נכר
שאמרו ז"ל )שם פט"ז( בפסוק משכו
וקחו לכם וגו' משכו ידיכם מעבודה
זרה שבזה יצאו מכלל בן נכר ,ועל דין
ג' שהוא הטומאה לא מצינו שהקפיד
ה' ,והגם שמצינו )פסחים עז (.שהפסח
בא בטומאה בנטמא ציבור ,עם כל זה
היה ה' יכול לצוות קודם שיזהרו
מטומאת מת ולעשות משה אפר פרה
ואין מעצור לה' לעשות רצונו יתברך,
והגם שיש לומר בזה דחיות אף על פי
כן לפי מה שכתבנו יש טעם נכון
לשבח ,כי ישראל לא היו טמאי מת הגם
שנגעו והאהילו על המת כי עדיין לא
קבלו התורה ודנו בהם אז דין גר
שנתגייר ביום י"ד ששוחטין עליו ואין
חוששין לטומאה שנטמא קודם
שנתגייר ,ותמצא שאמרו בפסחים )צב(.
וכתבו הרמב"ם בפרק ו' מהלכות פסח
וזה לשונו גר שנתגייר ביום י"ד ומל
וטבל אין שוחטין עליו את הפסח גזירה
דלשנה הבאה יהיה טמא מת ויטבול
לערב ויאמר אשתקד מי לא טבלתי וכו'
עד כאן לשונו ,ממה שנתן הטעם משום
גזירה דלשנה הבאה מזה אתה למד כי
זולת גזירה זו אין חוששין לטומאת
מת ,וכמו כן ישראל כשעשו פסח
מצרים אין בהם דין טומאת מת ,והוא
מאמר ה' זאת חקת התורה :ובדרך רמז
ירצה באומרו חקת התורה שאם יקיימו
מצוה זו הגם היותה חוקה בלא טעם
מעלה עליהם הכתוב כאלו קיימו
התורה אשר צוה ה' לאמר ,כי קיום

המצוה בלא טעם יגיד הצדקת האמונה
והסכמת הנפש לקיים כל מצות הבורא
וזה לך האות ,ואולי כי לטעם זה רצה
ה' שתתמסר להם המצוה בדרך חקה:
אשר צוה ה' לאמר .צריך לדעת למה
הוצרך לומר מאמר זה והלא רואני כי
ה' הוא המצוה לאמר שכן אמר וידבר
ה' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל,
עוד אומרו לשון נסתר אשר צוה ופי ה'
הוא המדבר והיה לו לומר אשר אנכי
מצוך לאמר ,עוד למה לא הספיק במה
שאמר לאמר בפסוק ראשון וחזר לומר
פעם ב' לאמר ,עוד צריך לדעת למה לא
הקדים מאמר דבר אל בני ישראל קודם
מאמר זאת חקת התורה על זה הדרך
דבר וגו' זאת חקת התורה .אכן לצד
שכל מצות התורה הם שכליות
ושמעיות ,שכליות שהשכל מחייבם
כגון כבוד אב ואם גניבה גזילה אונאה
רציחה וכדומה ,שמעיות שבת כי בו
שבת הבורא ,יום טוב על הנם שנעשה
לנו בהם ,עבודה זרה שלא לעבוד זולת
אלהינו כי הוא המוציא אותנו וגו'
וכדומה לזה ,וזה הוא טעם הנגלה ,ואין
לך מצוה ומצוה שאין בה עוד סודות
נעלמים הנגלים למשה ולאדם ראוי
המשיג לקנות קנין התורה במ"ח דברים
השנויים במשנת חסידים )אבות פ"ו( שאז
מגלין לו רזי התורה שגילה ה' למשה
בסיני ,ומשה גם כן גילה לישראל בני
דורו סודות הנסתרים וטעמי המצות
ויסוד כל דבר :ובמה שלפנינו צוה ה'
אליו שיסתום הדברים ויאמר להם
הדבר בחוקה בלא טעם ,והוא מה
שהעיר אותנו באומרו וידבר ה' אל
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משה לאמר לישראל פירוש ומה הוא
המאמר שצוה לו לומר להם ,זאת חקת
התורה פירוש מצוה זו היא חקת התורה
כן צוה ה' לאמר לכם ,וכאילו אמר
הכתוב אשר צוה ה' לאמר לכם הוא
זאת חקת התורה ,ומתוך הדברים אתה
למד שנאמר למשה דברים מוטעמים
במצוה זו אלא שמה שצוה עליו לאמר
הוא חוקה ,ובזה לא יתבעוהו ישראל
לומר להם טעם הדבר כיון שה' צוה
עליו לומר הדבר בחוקה :ובזה נתישבו
הדקדוקים ,גם נתישב למה לא הקדים
מאמר דבר וגו' למאמר זאת חקת וגו'
כי מאמר זאת חקת התורה היא מצות ה'
על מצוה שיאמר לישראל שה' צוה לו
שיאמר להם מצוה זו בחוקה ,ומאמר
דבר בא על עיקר המצוה מצות ה'
לישראל ,ולצד שיאמרו ישראל הרי
העושה מצוה בלא ידיעת טעמה וסודה
נחשבת המצוה כגוף בלא נשמה ,לזה
גמר אומר דבר אל בני ישראל ויקחו
אליך פרה וגו' פירוש יקחו למה שאתה
יודע ומכוין בדבר להיותך יודע סוד
הענין ופלאיו ובזה תהיה המצוה נעשית
שלימה במעשה ובמחשבה הצריכה,
וכפי זה ידויק על נכון אומרו ויקחו
בתוספת וא"ו בתחילת הציווי להם,
שנתכוון לומר שמלבד הלקיחה עצמה
שיקחו הפרה עוד יוסיפו שיכוונו
בלקיחתה למה שאליך כאמור :ואם
תאמר תינח אותה פרה של אותו דור
פרה שיעשו בכל דור ודור מה תהא
עליה ,אפשר שלא מכולן העלים ה'
סודה אלא מכללות ישראל אבל
למיוחדים שהם אהרן וכיוצא בו נמסרו
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סודותיה והם ימסרו למיוחדים הבאים
אחריהם ,או אפשר שבכל דור ודור
יכוונו למה שידע משה ,ומצאתי
שאמרו במדרש )רבה כאן( וזה לשונם
ויקחו אליך ללמד שכל הפרות שנעשו
יהיו נקראים על משה ,וצריך לדעת
למה עשה ה' שינוי במצוה זו מכל
המצות שתקרא על שמו ,ולדברינו יש
טעם נכון בדבר כמו שפירשתי :או
יאמר על פי דבריהם ז"ל )שם( שאמרו
שאומות העולם מונים את ישראל מה
מצוה היא זו וכו' ,לזה בא מאמר
הכתוב כאן ואמר זאת חקת התורה אשר
צוה ה' לאמר פירוש שיאמרו ישראל
לאומות כשהן מקנטרים אותם ואומרים
להם מה מצוה היא זאת וכו' יאמרו
להם חקה חקק ה' עלינו לעשות ואין
אנו מהרהרין אחריו ,ולפי זה אפשר
שהורשה משה לומר להם טעם המצוה
וסודה אלא שלא יאמרו הטעם לאומות
כשידחקו אותם בדברי קנטור מה מצוה
היא זאת ומה טעם יש בה :פרה אדומה
וגו' .רואה אני כי כל סימניה מוכיחים
על הדינים ,אדומה כי הוא זה סימן
תגבורת הדינים ,תמימה באין שער
שחור ,וכן אמרו ז"ל )פרה פ"ב( ב'
שערות שחורות פוסלות אותה ,ולא
שערותיה לבד אלא אפילו קרניה
וטלפיה צריכים להיות אדומים ,אבל
שחורות ואין צריך לומר לבנות
פוסלות ,אשר לא עלה עליה עול כי
העול ימתק הדינים בסוד מאמרם )ברכות
ה (.יסורין ממרקין כל עונותיו של אדם
שהם בחינת הדינים ,גם שריפתה באש
הוא בחינת הדינים ,ובהתקבצות הדינים
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באפר יעשו הברחה לטומאה הדבוקה
באדם מהמת שגם היא אינה אלא
רצועה רעה מצד יסורי המשפט :וראיתי
בספרי זוטא ופסקו רמב"ם בפרק א'
מהלכות פרה אדומה אין לוקחין עגלה
ומגדלין אותה שנאמר ויקחו וגו' פרה
ולא עגלה עד כאן ,ולפי מה שאמרנו
שכל מעשיה הם בחינת המשפט יש
טעם בדבר ,כי שם פרה יגיד מספר
הידוע למספר בחינת הדינים כידוע
ליודעי חן ,לזה צוה ה' שיקנו אותה
כשיש בבחינת מספרה מספר אשר
תכוון אליו ,אבל אם יקנו עגלה קונים
דבר שאין בו המספר אשר אנו צריכין
לו ,והגם שמגדלין אותה עד שנקראת
פרה ,אף על פי כן יקפיד ה' על שעת
הקנין כדי שיהיו קונים דבר שהכוונה
בו שהם רפ"ה דינים )אור החיים( ספורנו
זאת חקת התורה אשר צוה ה' .באמרו
הזה עליהם מי חטאת .והנה כבר אמרו
ז"ל לכך כתב בה חוקה גזרה היא
מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה
וששלמה אמר עליה אמרתי אחכמה
והיא רחוקה ממני ומעיקרי ההעלם בזה
הוא שהיא מטמאה את הטהורים
ומטהרת את הטמאים .אמנם בהביננו
אל כל המצוה אולי דבר יגונב ונקח
שמץ מנהו .וזה כי מצאנו ראשונה שכל
העוסקים בה מעת שריפתה ואילך
טמאים והם השורף והמשליך עץ ארז
ואזוב ושני תולעת בשרפתה והאוסף
והנוגע והנושא .אמנם המזה והמקדש
הם טהורים .שנית שמעקרי הפרה הוא
שתהיה אדומה בשלמות .וכבר ביאר
הנביא שהחטא נמשל לאדום באמרו

אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו.
ולכן אמרו ז"ל )יומא סז ,א( שהיו
קושרים לשון זהורית על פתחו של
היכל הלבין היו שמחים לא הלבין היו
עצבים .שלישית ראוי להתבונן שבהיות
כל אמרת אלוה צרופה היא בלי ספק
מישרת המעשים אל המצוע כי כל אחד
משני הקצוות נמאס כאמרו ונעקש
דרכים יפול באחת .רביעית ראוי
להתבונן שאין דרך נאות להישיר את
הנעקש דרכים ולהשיבו אל המצוע
זולתי בהטותו אל קצה הפכו כמו
שיקרה בחליי הגוף כאמרו חבורות
פצע תמרוק ברע אף על פי שאותה
ההטיה אל הקצה היא בעצמה נמאסת
ותשחית ענין מי שתהיה דרכו ממוצעת
כענין התרופה המשלשלת שתועיל
לחולה ותזיק לבריא .חמשית ראוי
להתבונן שאין ענין לאפר הפרה
בטהרת שום מין ממיני הטומאות זולתי
בטהרה מטומאת מת .וכבר נודע שענין
התורה והמצות חיים הם למוצאיהם
)שם ד ,כב( ולעוסקים בם כאמרו כי היא
חייכם והנוטה מהם אל הבלי הנפסדות
הולך למות או הוא מת גמור ,כאמרם
)ברכות פרק מי שמתו( רשעים אפילו
בחייהם קרויים מתים .ששית ראוי
להתבונן מה שאמרו ז"ל שעץ ארז יורה
על הגאוה והאזוב יורה על הפכה
ובהיות שני התולעת עם שניהם יורה
ששניהם חטא כאמרם בשמתא דאית
ביה ובשמתא דלית ביה בפרט למי
שיצטרך לנהוג נשיאות לתועלת
הרבים .וכבר אמרו ז"ל )פרק קמא דיומא(
שנענש שאול על שלא הקפיד על כבודו
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כאמרו ויבזוהו ולא הביאו לו מנחה
ויהי כמחריש וכן תפש עליו הנביא
באמרו הלא אם קטן אתה בעיניך ראש
שבטי ישראל אתה .נאמר אם כן שעם
היות המצוה חוקה ואין להרהר אחריה
ולא להיות מסופק אם היא הגונה ואם
לאו כי כל אמרת אלוה צרופה ולה טעם
נשגב בלי ספק נודע למלך שצוה אותה
ואולי גם למשה רבינו והדומים לו .הנה
יש בה איזה רמז לדרך התשובה
הצריכה לכל חוטא שהיא אמנם שיטה
אל קצה הפך מעשיו המטמאים כל לב
טהור למען ישיג דרך המצוע ויטהר וזה
הדרך עם היותו טוב ומטהר לחוטא
הוא אמנם מגונה ורע ומטמא כל לב
טהור כאמרם וכי באיזה נפש חטא זה
אלא שציער עצמו מן היין .אמנם מי
חטאת המורכבים מעפר שרפה וממים
שהם שני קצוות אשר מהם יתחדש
מצוע יורה שבמצוע תהיה תקנת
החוטא הנקראת טהרה כאמרו מכל
חטאתיכם לפני ה' תטהרו וממה שראוי
להתבונן מה שגזר אומר שהנוגע במת
מטמא את משכן ה' והבא אל האוהל
מטמא את מקדש ה' וזה כי אמנם כל
הקרב הקרב אל הבלי הנפסדות אין
ספק שהוא מטמא לב טהור שהוא
משכנו של מקדש ה' שהוא הנקרא צלם
אלהים ותהיה טומאתו בטעות העדרי.
והבא אל אהל המת כענין שוכני בתי
חומר אשר אין לפניהם בלתי אם
גוייתם לחיי שעה רעועה רגליה יורדות
מות הוא בלי ספק מטמא את מקדש ה'
הנזכר אשר בו יהיה העם והאיש קדוש
לאלהיו כאמרו ולהיותך עם קדוש לה'
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אלהיך ואז מטמא בטעות קניני הפכי
למכוון .ולזה אין ראוי שיטמא באוהל
זולתי המת הישראלי כי אמנם חומרו
בלבד הוא הנבחר ומוכן מכל זולתו
לעבודת האל יתברך הוא לבדו החוטא
בנכבד .אמנם החכמים המורים חטאים
בדרך שהם כמו המזה והמקדש לא
תחול עליהם בזה טומאה כלל .ובכן
יהיה בפרטי שמירת המצוה הזאת
בכתבה וכמו שבא בקבלה רמז לכל
אלה שהם מכונות התורה בלי ספק
)ספורנו( כלי יקר זאת חקת התורה אשר
צוה ה' לאמר .תרתי לאמר למה לי כי
כבר נאמר וידבר ה' אל משה ואל אהרן
לאמר .ונראה לפי שהאומות מונין את
ישראל במצוה זו דווקא שטעמה נעלם
מעין כל חי ואומרים מה העבודה הזאת
לכם ,ואמרה תורה ענה כסיל כאולתו
פן יהיה חכם בעיניו ויטיל דופי בכל
התורה ,וזה"ש אשר צוה ה' לאמר
שאתה צריך לאמר ולהשיב למין
הנמהר שזאת המצוה חקת התורה ר"ל
חק המלך ית' שמו עלינו ואין לנו רשות
להרהר אחריה ,כדרך שפירש"י התירוץ
לנו כך לפירוש זה יהיה נוסח תירוץ זה
אל המין המלעיג ,לכך נאמר זאת חקת
התורה ולא נאמר זאת חקת הפרה לפי
שנוסח זה הוא תשובה למינים המונים
את ישראל לומר להם חק המלך ית'
הוא כי התורה במקום תיבת המלך כי
מאתו ית' תצא תורה שלא יאמרו שאין
מצוה זו מכלל מצות התורה .ומ"ש
בפר' ואתחנן )ד ,ו( כי היא חכמתכם
ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את
כל החקים האלה .וכאן משמע אדרבה
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שמונין על החקים תשובה לדבר כי יש
חוקים שיכול השכל האנושי להשיג
טעמם זולת שטעמם נסתר מכלל ההמון
ונגלה הוא ליחידי שרידי הדור ,ופרה זו
טעמה נסתר מכל אדם שהרי שלמה
ע"ה השיג הכל חוץ מן הפרה שאמר
עליה והיא רחוקה ממני )קהלת ז ,כג(
לפיכך האומות ששומעים חק הפרה
לבד ודאי מונין עליה ,ולהלן נאמר את
כל החקים האלה כי השומעים כל
החקים בכלל ויש בהם חקים שיש בהם
טעם נגלה אזי המה יעידון יגידון גם על
חק הנעלם כי יש בו סוד ויתלו החסרון
בקוצר דעת המשיג .ויקחו אליך פרה
וגו' .פירש"י לעולם היא נקראת על
שמך כו' .מה יקר וגדולה נתן למשה
בזה שתקרא הפרה על שמו ,והקרוב
אלי לומר בזה שאין מצוה נקראת כ"א
על שם הגומרה ולדעת רז"ל )במד"ר יט,
ח( הפרה כפרה על עון העגל תבא האם
ותקנח צואת בנה ,וכשם שמשה התחיל
בכפרה זו כששרף העגל ויטחון אותו
דק לעפר כך יגמור הכפרה שגם הגמר
יקרא על שמו .וזה טעם ארז"ל )ילק"ש
יתרו רסח( כששמע משה שהקב"ה אמר
הלכה בשם אליעזר פרה בת שתים
עגלה בת שנתה ,אמר יהי רצון שיהא
אליעזר זה מיוצאי חלצי שנאמר ושם
האחד אליעזר) .שמות יח ,ד( ומה ראה
משה על ככה לבקש על דין זה שיצא
מיוצאי חלציו יותר מכל סתרי תורה
הנאמרים באמת מכל דור ודור ודורשיו
דור דור וחכמיו ,אלא לפי שבמעשה
העגל מסר משה נפשו על ישראל
שנאמר מחני נא מספרך )שמות לב ,לב(

ונקראו על שמו שנאמר )ישעיה סג ,יא(
ויזכור ימי עולם משה עמו ,ע"כ רצה
שגם בפרה זו מראש ועד סוף תקרא על
שמו כי פרה טעמה לשרש אחר הע"ז
וכן העגלה ערופה כפרה על ש"ד כי
במעשה העגל עברו גם על ש"ד
בהריגת חור ,לכך נאמר ויקחו אליך
שגמר מצוה זו תקרא על שמך .ויען כי
נאמר זאת חקת התורה ולא נאמר חקת
הפרה ,ש"מ שהתורה והפרה ענין אחד
להם כמו שהתורה נקראת על שמו של
משה שנאמר )מלאכי ג ,כב( זכרו תורת
משה עבדי ,כך הפרה תקרא על שמו
וטעם שניהם אחד הוא כי נ' שערי בינה
נבראו בעולם וכולם נמסרו למשה חסר
אחת )נדרים לח (.וע"י מ"ט שערי בינה
שהשיג היה לו מבוא לבוא בסוד ה'
לדרוש התורה במ"ט פנים טהור ובמ"ט
פנים טמא ,כמ"ש )משלי ב ,ד( וכמטמונים
תחפשנה מונים היינו ב"פ מ"ט כי ע"י
זה אמרות ה' אמרות טהורות מזוקקות
שבעתים )תהלים יב ,ז( היינו ז' על ז' .וכן
טעם הפרה נעלם מעין כל חי אפילו
משלמה שנאמר בו ויחכם מכל האדם
)מלכים א' ה ,יא( ולא נגלית כ"א למשה
ע"י מ"ט שערי בינה שהשיג כדמסיק
בילקו"ש )תהלים יב ,תרנח( כסף צרוף
בעליל לארץ מזוקק שבעתים ר' שמעון
בן פזי פתר קרא בפר' פרה שיש בה ז'
פעם ז' .ז' פרות ,ז' הזיות ,ז' שריפות,
ז' כבוסים ,ז' טמאים ,ז' טהורים ,ז'
כהנים ,אם יאמר לך אדם חסרים הם
אמור לו אף משה ואהרן היו בכלל
עכ"ל .ויש לדקדק מה נפקותא יש לן
במספר זה עד שדרש עליו פסוק מזוקק

י
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שבעתים ,אלא ודאי דעת בעל מדרש זה
ליתן טעם על מ"ש במדרש )ילק"ש חקת
יט ,תשנט( ויקחו אליך פרה לך אני מגלה
סוד פרה ולאחרים היא חקה ,ולמה
נעלמה מעין כל חי אלא לפי שיש בה
מספר מ"ט וזה רמז שאין לזקק ולצרף
כל ענינה כ"א ע"י מ"ט שערי בינה
שלא נגלו כ"א למשה ע"כ היא לאחרים
חקה ואפילו לשלמה .ובעקידה הביא
מדרש ,האומר שהפרה בת שבע אם
שלמה מתקריא ופירש בזה מה שפירש.
ואומר אני כשם שהאם מושלת על הבן
כך הפרה משלה בכל חכמות שלמה כי
לא יוכל לבא בסודה ,ובזה מיושב מה
שלא נאמר חקת התורה כ"א כאן ובפר'
מטות בהלכות גיעולי כלים במי נדה
לפי שטהרת הפרה בכללה ,נמשלה
לתורה בכללה ע"י תעלומות חכמה
שבה .פרה אדומה תמימה .משל לבן
שפחה שטינף פלטין המלך אמרו תבא
האם ותקנח צואת בנה) .תנחומא חקת ח(.
לפי שכל הרוצה לבטל איזו גידול רע
אין די בשיכרות הענפים כל זמן
שבארץ לא ימות גזעו שורש פורה ראש
ולענה כי סופה לחזור ולצמוח אבל
בביטול השורש יפלו גם הענפים כמ"ש
)עמוס ב ,ט( ואשמיד פריו ממעל ושרשיו
מתחת ,ש"מ שלא די בהשמדת הפרי
לבד לכך ארז"ל )ע"ז מה (:העוקר ע"ז
צריך לשרש אחריה ,ר"ל צריך לחקור
איזו סבה גרמה להם לעבוד ע"ז כי
הסבה הוא השורש פורה ראש ולענה
ובביטול הסבה יפול המסובב דהיינו
התולדה ,והסבה נמשלה לאם המולדת
התולדה ע"כ צוה ה' על שריפת הפרה

זוהר פרה אדומה

אם של העגל ,כדי שנלמוד מזה דין
העוקר ע"ז צריך לשרש אחריה ואז לא
ישובו לכסלה ובפר' כי תשא )ל ,יג(
הארכנו לדבר מזה ושם מבואר שעיקר
הסבה היתה רוב כסף וזהב שהשפיע
להם הקב"ה כארז"ל )ברכות לב (.אתה
גרמת להם כו' ,ולפי שהזהב האדום
האדום הזה הביאם לידי מעשה זה על
כן יקחו פרה אדומה לשרוף ולבטל
מראה האדום הזה וזהב לא ירבה להם
עוד ואז לא יבואו לידי מעשה כזה.
וענין עמוק זה והמשל ושוברו הראה ה'
במעשה העגל ,כי הוא גרם טומאת
המת לפי שבמ"ת נעשו ישראל חירות
על הלוחות חירות ממלאך המות )שמו"ר
מא ,ז( ואין הפירוש שהיתה הכוונה
לבטל המות לגמרי ,אלא ענין חירות זה
הוא דווקא ממה"מ ,שלא ימותו כ"א
בנשיקה ע"פ ה' ואז לא היו המתים
טמאים כי כל עיקר הטומאה של
המתים באה ממיתה שהיא ע"י מה"מ
הבא מסטרא דמסאבא אבל המתים
בנשיקה אין בהם שום צד טומאה שהרי
ביום שמת רבינו הקדוש אמרו שבו
ביום בטלה הכהונה )כתובות קג :ועיי"ש
בתוספות( כי לא היה שם טומאה על כן
התירו לכהנים להתעסק בו ,נמצא
שבקבלת התורה נעשו בני חורין
ממה"מ ובטלה הטומאה וע"י העגל
שעשו חזרו לקלקולם והשליטו עליהם
המה"מ ואם כן העגל גרם טומאת המת
ע"כ תבא האם ותקנח צואת בנה להסיר
הטומאה ע"י אפר הפרה וזה פירוש
יקר .ג( ונתתם אותה אל אלעזר .ולא
ע"י אהרן כי הוא היה סבה אל העגל
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חנה
מח ּוץ ◌ַל ◌ַּמ ◌ֲ ֶ◌
אתה◌ֶ◌ אל ◌ִ ◌
את ּה ◌ֶאל ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ָ◌
נתתם ֹ ָ◌
]ג[ ּו ◌ְ ◌ַ ֶּ◌
אלעזר ◌ַהכּ ֹ ֵ◌הן ◌ְוהוֹ ִ◌ציא ֹ ◌ָ ּ
לפניו:
אתה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ ׁ ◌ָ
ְוש ַ◌חט ֹ ּ ָ◌



ומדמצינו שמשה התפלל שאליעזר
הדורש דין הפרה יהיה מחלציו ,וכאן
נאמר ג"כ אלעזר ש"מ שיש רמז אל
עזר האל ית' אל הטהרה כמ"ש )יחזקאל
לו ,כה( וזרקתי עליכם מים טהורים וגו',
כי לולא העזר של האל ית' לא עלתה
להם טהרה זו לבד .ומדקאמר פרה בת
שתים עגלה בת שנתה ש"מ שהסבה
גדולה פי שנים מן המסובב ע"כ ביותר
צריך האדם זירוז על הסרת הסבה
כאמור וטעם להזאת ג' וז' לפי
שהטומאה מתמעטת והולכת שהרי
אמרו )מו"ק כז (:ג' לבכי ז' להספד על כן
הזאתו בב' זמנים הללו )כלי יקר(.
ית ּה
ותתנוּ ן  
]פסוק ג[ אונקלוסּ  :
ית ּה
ויפק  
הנא ּ  
לאלעזר ּכ  
   
קדמוֹ הי:
יתה  
ריתא ּ  
למש  
למ ּברא ׁ  
 
ויכוֹ ס ּ  
לאלעזר
יתה     
)אונקלוס( .יונתן :
ות ּתנוּ ן ּ  
למברא
יתה לחוֹ דא ּ  
הניא   
סגן ּכ   

ויהנ ּפק ּ  
ויסדר חזוֹ ר חזוֹ ר ל ּה סידוּ רי
ריתא   
למ ׁ ש  

ית ּה
יכוֹ ס  
חרן ּ 
וכהנא אוֹ  
דתיניא    
קיסין    
 
עירן
סימניא ּכ מ ׁ ש אר ּב  
תרין    
קדמוֹ י ּב  

טריפן )תרגום
סרי   
תמני  
ויבדיקנה ּב   
ּ   
יונתן( .רש"י :אלעזר .מצותה )ז( בסגן
)ספרי קכג( :אל מחוץ למחנה .חוץ
לשלש )ח( מחנות )יומא סח :(.ושחט
אותה לפניו .זר שוחט )ט( ואלעזר
רואה )יומא מב :(.אל אלעזר הכהן .כשם
שנקהלו על אהרן שהוא כהן לעשות
העגל .ולפי שאהרן עשה את העגל ,לא
נעשית עבודה זו על ידו ,שאין קטיגור



נעשה סניגור )רש"י( .שפתי חכמים )ז(
פירוש דק"ל לכתוב ונתתם אל הכהן
אלא מצותה בסגן ר"ל בסגן של כהן
גדול דהיינו אלעזר ונקרא בשם סגן
שאם היה כהן גדול טמא היה זה
במקומו לעבוד עבודה ומה שפירש
מצותה בסגן ר"ל דוקא פרה זו מצותה
בסגן אבל פרות אחרות יש מפרשים
)יומא מ"ב( שנעשית על ידי כהן גדול
עצמו כדפרש"י בסמוך ולכך כתיב
ונתתם אותה ר"ל אותה יעשה אלעזר
דהיינו סגן אבל אחרות נעשית על ידי
כהנים גדולים) :ח( דילפינן מחוץ
למחנה דהכא ממחוץ למחנה דכתיב
בפרשת מצורע והתם מוכח בהדיא
דמחוץ לשלש מחנות איירי כדכתיב
בדד ישב מחוץ למחנה וגו' ר"ל שישב
בדד שאין שום טמא יושב עמו עיין שם
בפרשת ויקרא) :ט( מדכתיב לפניו
דהל"ל ושחט אותה ,לפניו למה לי
אלא אחר שוחט ומדלא פירש הכתוב
מי היא השוחט משמע אפילו בזר
כשרה) :שפתי חכמים( .אבן עזרא:
והוציא אותה .המוציא או בצווי וכן
ושחט כי הוא לא ישחטנה והעד לפניו
)אבן עזרא( .הרמב"ן :אל אלעזר הכהן.
מצותה בסגן לשון רש"י ואין הכוונה
לומר שיהיה חיוב המצוה בסגן יותר
מכהן גדול או כהן הדיוט אלא הוראת
שעה היתה בפרה ראשונה שתהיה
באלעזר והוא היה הסגן ולשון ספרי

יב
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אהל מוֹ ֵ◌עד
נכח ּ ◌ְפ ֵ◌ני ֹ ◌ֶ
וה ּ ָ◌זה ◌ֶאל ◌ַ◌ ֹ 
אצבּ ◌עוֹ ◌ְ ◌ִ
מה ◌ְבּ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
אלעזר ◌ַהכּ ֹ ֵ◌הן ◌ִ ◌ָ
ְולקח ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ָ◌
]ד[ ◌ ◌ָ ַ ◌
מדּ ּ ָ◌ 
עמים:
מה ׁ ֶ◌ש ◌ַבע ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
◌ִ ◌ָ
מדּ ּ ָ◌ 



)חקת ח( בא הכתוב ולמד על הפרה
שתהא עשויה בסגן תדע שכן שהרי
אהרן קיים ואלעזר שורף את הפרה
ונתתם אותה אל אלעזר הכהן זו נעשית
באלעזר ושאר כל הפרות בכהן גדול
דברי רבי מאיר רבי יוסי ורבי יהודה
ורבי שמעון ורבי אליעזר בן יעקב
אומרים זו נעשית באלעזר ושאר כל
הפרות בין בכהן גדול בין בכהן הדיוט
והענין לומר כי המצוה הזאת לעומק
סודה ראויה להנתן לגדול שבכהונה
ולא נתנה לאהרן ואולי הוא לגדולתו כי
הוא קדוש ה' וחסידו המכפר במקדשו
ולא רצה ליתן לו עבודת חוץ או היה
להכתיר אלעזר ולחנכו בחיי אביו
במצוה אחת מן המצוות של כהונה
גדולה או היה לעונש העגל כדברי רבי
משה הדרשן והנה עשה הקב"ה גם
אהרן נביא במצוה הזאת והוא ומשה
רבינו יתנו אותה לאלעזר שהוא גדול
הכהונה אחרי אהרן והוא המשוח
בשמן המשחה וזה רמז לדורות
שתעשה בגדול הכהונה והוא הכהן
הגדול וכן שנינו )פרה פ"ד מ"א( פרת
חטאת ששחטה שלא בכהן גדול
פסולה ורבי יהודה מכשיר ובגמרא
במסכת יומא )מב( ונתתם אותה אל
אלעזר הכהן אותה אל אלעזר ולא
לדורות לאלעזר איכא דאמרי לדורות
בכהן הדיוט ואיכא דאמרי לדורות
בכהן גדול והוא סתם משנתינו והנכון



בטעם ולדברי האומר לדורות בכהן
הדיוט צוה באלעזר לפי שלא היה שם
כהן אחר כי אינו הגון שיהיה אחיו
הקטן קודם אליו )הרמב"ן( אור החיים
ונתתם אותה .אמר אותה לפי מה
שאמרו רז"ל )פרה פ"ד( שמפי השמועה
למדו ששאר פרות נעשות בין בכהן
גדול בין בכהן הדיוט דייק לומר אותה
אל אלעזר אבל מכאן ולהלאה אין חיוב
בסגן )אור החיים(.
הנא
אלעזר ּכ  
ויסב    
]פסוק ד[ אונקלוס  :
לקבל
וידי   
עיה   
מדמ ּה ּב ּ  
 
אצב ּ 
זמנין:
מדמה ׁ ש בע   
מש ּכן   
א ּפי  ׁ 
זמנא ּ   
ניה
ויסב    
)אונקלוס( יונתן  
אלעזר ּב כיהוּ ּ 
ולא
ימיניה  
אדמיה ּב ּ  
אדבע יד ּ   
מן ּ   
דקיסי
לסידוּ רא   
וידי  
מנא   
ליני ּה ּב  
יקב  
ּ 
דממצע ּכל
צטרא    
לגין מן   
תיניא מן  
 
מאדמא
זימנא    
קביל א ּפי מ ׁ ש ּכן   

זמנין )תרגום יונתן(.
חדא ׁש בע   
ּב טיבוּ לא  
רש"י :אל נכח פני אהל מועד .עומד
במזרחו )י( של ירושלים ,ומתכוין
ורואה פתחו של היכל בשעת הזאת
הדם )יומא סח) (.רש"י( .שפתי חכמים) :י(
ר"ל דהא בקרא כתיב דצריך לשחוט
הפרה חוץ לג' מחנות כדפרישית לעיל
ועל זה קאי ולקח אלעזר וגו' משמע
דאף להזות חוץ לג' מחנות צריך
להזות ואם כן היאך שייך נוכח פני
אהל מועד ומתרץ לא מיירי הקרא נוכח
פני האהל מועד ממש אלא עומד וכו'
)שפתי חכמים(.
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רש ּה
מה ◌ַעל ּ ◌ִפ ◌ְ ׁ ָ◌ 
רה ◌ְ ◌ֶ
ערה ◌ְ ◌ֶ
הפ ָ◌ רה ◌ְ ◌ֵ ָ◌ 
ְושׂ ַ◌רף ◌ֶאת ◌ַ ּ ◌ָ
]ה[ ◌ ◌ָ
ואת ◌ָדּ ָ◌ּ 
ואת ◌ְבּ ◌ָשׂ ◌ָ ּ ◌
לעיניו ◌ֶאת ָֹ ּ ◌
ִישׂ ֹרף:
◌ ◌ְ
רפת
והש ִ◌ ליֶ◌ אל ּ◌תוֹ ְ◌ שׂ ◌ֵ ַ◌
לעת ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
ארז ◌ְ ◌ֵ ◌
ְולקח ◌ַהכּ ֹ ֵ◌הן ֵ◌עץ ֶ◌ ֶ◌
ואזוֹ ב ּו ׁ ◌ְש ִ◌ני תוֹ ַ◌ ָ◌
]ו[ ◌ ◌ָ ַ◌
◌ַה ּ ◌ָפ ◌ָרה:



רתא
]פסוק ה[ אונקלוס :ויוֹ קד ית ּתוֹ  
וית
מש ּכ ּה  
לעינוֹ הי ית  ׁ 

אכלה יוֹ קיד
ּב שׂ ר ּה  
דמה על ּ   
וית ּ  
ויפקוּ ן מגוֹ סדוּ רא
)אונקלוס( יונתן  
חמי
רתא ּכד  
חרן ית ּתוֹ  
ויוֹ קד ּכ הן אוֹ  
וית
שרה  


ב

ּ
וית


ה
כ

ש

  
ּ
אלעזר ית מוֹ ׁ ּ
ריעייה יוֹ קד) :תרגום יונתן(.
 
אדמ ּה על ּ   
רש"י :ושרף את הפרה .כשם שנשרף
העגל )רש"י( .אבן עזרא :ושרף את
הפרה .השורף והעד לעיניו) :אבן
עזרא( .בעל הטורים :ושרף את הפרה
ומסיים
מתחיל
הפסוק
לעיניו.
עצים
שמרבים
לומר
בשריפה
בשריפתה )בעל הטורים( .אור החיים:
ושרף את הפרה לעיניו את עורה.
הפסיק במאמר לעיניו בין זכרון הפרה
לזכרון פרטיה שהם עורה וגו' ,יתבאר
על דרך מה שאמרו במסכת פרה
)פ"ד( ,וכתבו רמב"ם בפרק ד'
מהלכות פרה אדומה שמצות שריפתה
שלימה ואם הפשיטה ונתחה ושרף
כלה כשרה עד כאן ,לזה הבדיל
הכתוב במעשה המובחר ואמר ושרף
את הפרה פירוש כולה יחד ,ואפילו
עבר והפשיטה וכו' ועשה עורה לבד
ובשרה לבד ופרשה לבד גם כן לא
הפסיד ,והוא מאמר את עורה ואת
וגו' :על פרשה ישרוף .חזר לומר



ישרוף פעם ב' ולא הספיק במה
שאמר בתחלה ושרף ,לפי מה
שפירשתי כי הכתוב ידבר בב' סוגים
הא' שריפת הפרה שלימה ,והב' אחר
שהופשטה ונתנתחה לזה אמר ישרוף
כנגד חלוקה שניה .עוד יתבאר על פי
מה שאמרו בתוספתא דפרה )פ"ב(
וכתבו רמב"ם בפרק ד' מהלכות פרה
אדומה וזה לשונו פקע מעורה וכו'
אפילו משערה כזית יחזיר ואם לא
החזיר פסולה עד כאן ,והוא מאמר
ישרוף פעם ב' לומר שהגם שפקע
יחזיר וישרוף לעיכובא) :אור החיים(
אעא
הנא  
ויסב ּכ  
]פסוק ו[ אונקלוס  :
צבע זהוֹ רי
ואזוֹ בא וּ  
דארזא  
 
רתא )אונקלוס( יונתן
יקידת ּתוֹ  
וירמי לגוֹ   
  
דקיסא
קעתא   
חרן ּב   
ויסב ּכ הן אוֹ  

דא ׁ ש ּת ני
צבע  
ואיזוֹ בא וּ  
דגוּ למוּ ׁש  
רתא
יקיד ּתא דתוֹ  
ויטלוֹ ק לגוֹ   
ּב זהוֹ רי   
קיטמא )תרגום
שי   
לא ּפוּ ׁ
דליק ּתא  
ויסגי   
  
יונתן( .רש"י :עץ ארז ואזוב ושני
תולעת .ג' מינין הללו כנגד שלשת
אלפי איש שנפלו בעגל .וארז הוא
הגבוה מכל האילנות ,ואזוב נמוך
מכולם ,סימן שהגבוה שנתגאה וחטא,
ישפיל את עצמו כאזוב ותולעת ויתכפר
לו )רש"י( .אבן עזרא :עץ ארז .כמו
למצורע ושם רמזתי סוד )אבן עזרא(.

יד
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זוהר פרה אדומה

וטמא
חנה ◌ְ ◌ָ ֵ◌
המ ◌ֲ ֶ◌ 
ואחר ◌ָ ◌יבוֹ א ◌ֶאל ◌ַ ּ◌ַ
ורחץ ◌ְבּ ◌ָשׂ רוֹ ◌ַ◌ בּ ַּ◌מ ◌ִים ◌ְ ◌ַ ַ◌ 
גדיו ◌ַהכּ ֹ ֵ◌הן ◌ְ ◌ָ ַ◌
]ז[ ◌ ◌ִ ֶ◌
ְוכבּ ס ◌ְבּ ◌ָ ◌ָ ◌
הערב:
◌ַהכּ ֹ ֵ◌ הן ◌ַעד ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
וטמא ◌ַעד
ורחץ ◌ְבּ ◌ָשׂ ◌רוֹ ◌ַבּ ָּ◌ מ ◌ִים ◌ְ ◌ָ ֵ◌ 
גדיו ◌ַבּ ַּ◌מ ◌ִים ◌ְ ◌ָ ַ◌
אתה ◌ְ ◌ַ
]ח[ ◌ ◌ַ ֹ ֵ◌
ְוהרף ֹ ּ ָ◌
יכ ֵ◌ בּ ס ◌ְבּ ◌ָ ◌ָ ◌
הערב:
◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ְואסף | ִ ◌ׁ 
מקוֹ ם
חנה ◌ְבּ ◌ָ ◌
למ ◌ֲ ֶ◌ 
מח ּוץ ◌ַ ◌ַּ
יח ◌ִ ◌
וה ִ◌ּ נ ◌ַ
הפ ◌ָ ◌רה ◌ְ ◌ִ
אפר ◌ַ ּ ◌ָ
טהוֹ ר ◌ֵ◌ את ֵ◌ֶ◌ 
]ט[ ◌ ◌ָ ַ◌
איש ◌ָ ◌
למי ◌ִ ָ◌ נדּ ה ◌ַח ּ ָ◌טאת ◌ִהוא:
מרת ◌ְ ֵ◌
למ ׁ ◌ְש ֶ◌ ֶ◌
ראל ◌ְ ◌ִ
לעדת ◌ְבּ ◌ֵני ◌ִי ◌ְשׂ ◌ָ ֵ◌
טהוֹ ר ְ ◌ָ◌ ְ◌ ָ◌ 
◌ָ ◌
והיתה ◌ַ ◌ֲ ◌ַ ◌



ויצבע לבוּ ׁשוֹ הי
]פסוק ז[ אונקלוסּ  :
במיא
ריה   
הנא    
ּכ  
ויסחי ב שׂ ּ 
מסאב
ויהי   
ריתא  
למ ׁ ש  
בתר ּכן ייעוּ ל  
וּ  
ויצ ּבע
רמשא )אונקלוס( יונתן  
הנא עד ׁ  
ּכ  
ויסחי
רתא    
דינכס ית ּתוֹ  
הנא   
לבוּ ׁשוֹ י ּכ  
סווין דמוֹ י וּ מן ּב תר
ארב עין  
בישרי ּה ּב ּ  
 
הנא
מסאב ּכ  
ויהי   
ריתא  
למש  
ּכדין ייעוּ ל  ׁ  
שא) :תרגום
רמ ׁ
קדם טיבוּ לי ּה עד  
ההוּ א  
יונתן( .רש"י :אל המחנה .למחנה
שכינה ,שאין טמא משולח חוץ לשתי
מחנות ,אלא זב )כ( ובעל קרי ומצורע:
וטמא הכהן עד הערב .סרסהו ודרשהו,
וטמא )ל( עד הערב ואחר יבא אל
המחנה )רש"י( .שפתי חכמים) :כ(
ואפילו טמא מת מותר במחנה לויה קל
וחומר ממת עצמו שמותר במחנה לויה
שהרי עצמות של יוסף היו עם משה
ומשה במחנה לויה היה שהרי לוי היה
כל שכן מי שנטמא בפרה שמותר
במחנה לויה ואם כן מה דכתיב ואחר
יבא אל המחנה זה מחנה שכינה:
)ל( דק"ל דבקרא משמע אחר שכיבס
בגדיו מותר לבא למחנה שכינה אבל
עדיין הוא טמא עד הערב וכי שייך זה
שיהא מותר לבא למחנה שכינה בשעה
שהטומאה עליו והא אפילו אכילת



תרומה אין לו לאכול אם לא העריב
שמשו כל שכן שלא יכנס למחנה
שכינה אם לא העריב שמשו לכן צריך
לסרס המקרא וכו' )שפתי חכמים( אבן
עזרא וכבס בגדיו .הכהן השורף :וטמא
הכהן .וכבר ישב טמא ויש אומרי'
שיהיה טמא עד הערב שלא יאכל מן
הקדשים )אבן עזרא(.
יצ ּבע
ית ּה  
]פסוק ח[ אונקלוס :וּ דמוֹ קד  
ויסחי
  
מיא
ּב  
לבוּ ׁשוֹ הי
רמשא:
מסאב עד ׁ  
ויהי   
מיא  
ריה ּב  
 
בשׂ ּ 
דמתעסק
וכהנא     
 
)אונקלוס( .יונתן:
סווין
אר ּב עין  
יצבע לבוּ ׁשוֹ י ּב  
יקידתא ּ  
ּב ּ  
סווין
ארב עין  
בישריה ּב ּ  
דמוֹ י    
ויסחי ּ   
ליה עד


קדם


מסאב



ויהי
דמוֹ י  
טבוּ ּ
שא )תרגום יונתן(.
רמ ׁ
 
דכי ית
גבר  
ויכנוֹ ׁש  
]פסוק ט[ אונקלוס  :
ויצנע
  
רתא
דתוֹ  
קטמא
  
תהי
דכי וּ  
אתר  
ריתא ּב  
למ ׁ ש  
למ ּברא  
 
למי
למטרא  
ראל ּ  
ישׂ  
דבני  
לכנ ׁ ש ּתא   

חטאתא היא )אונקלוס( יונתן
אדיוּ תא   

רתא
קטמא דתוֹ  
דכי ית   
גבר ּכ הין  
ויכנוֹ ׁש  

ויפלג ית
מקף מגוּ פת ׁ ש ייע   
דפחר  
קלל   
ּב  
יהיב ּב חיל
חדא  
לקין  
לתלת חוּ  
קטמא   
  
לכל
מפלג  
וחדא   
טוור מ ׁ ש חא   
וחדא ּב  
 

זוהר פרה אדומה
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והיתה
הערב ◌ְ ◌ָ ◌ְ ָ◌
וטמא ◌ַעד ◌ָ ֶ◌ ָ◌
גדיו ◌ְ ◌ָ ֵ◌ 
האסף ◌ֶאת ֶ◌ ֵ◌
ְוכבּ ס ◌ָ ֹ ֵ◌
]י[ ◌ֶ◌ ִ◌ 
רה ◌ֶאת ◌ְבּ ◌ָ ◌ָ ◌
אפר ◌ַה ּ ◌ָפ ◌ָ ◌



דבני
לכני ׁ ש ּתא   
תהי   
ליואי וּ  
מטרת   
 
אדיוּ תא ּברם ׁ שיבוּ ק חוֹ בת
ישראל למוֹ י  
 
עיגלא היא )תרגום יונתן( .רש"י :והניח
 
מחוץ למחנה .לשלשה חלקים )מ(
מתחלקת ,אחד נתן בהר המשחה ,ואחד
מתחלק לכל המשמרות ,ואחד נתן בחיל
)פרה פ"ג מי"א( .זה של משמרות היה
חוץ לעזרה ,ליטול ממנו בני העיירות
וכל הצריכין להטהר ,וזה שבהר
המשחה כהנים גדולים לפרות אחרות
מקדשין הימנה ,וזה שבחיל נתון
למשמרת מגזרת הכתוב ,שנאמר והיתה
לעדת בני ישראל למשמרת :למי נדה.
למי הזיה ,כמו וידו אבן בי )איכה ג ,נג(,
לידות את קרנות הגוים )זכריה ב ,ד( ,לשון
זריקה :חטאת הוא .לשון חטוי )נ(
כפשוטו ,ולפי הלכותיו קראה הכתוב
חטאת ,לומר שהיא כקדשים להאסר
)ס( בהנאה :למשמרת .כמו שפשע
העגל שמור לדורות לפורענות ,שאין לך
פקודה שאין בה מפקודת העגל ,שנאמר
וביום פקדי ופקדתי וגו' )שמות לב ,לד(,
וכשם שהעגל )י( מטמא כל העוסקין
בו ,כך פרה מטמאה כל העוסקין בה,
וכשם שנטהרו באפרו שנאמר ויזר על
פני המים וגו' )שם כ( ,כך ולקחו לטמא
מעפר שרפת החטאת וגו' )רש"י( .שפתי
חכמים) :מ( כדתנן בפרק ג' דפרה דף
כ"ו ובתוס' פירשו הג' חלקים כמו
שפירשם רש"י זכרונו לברכה .והרא"ם
כתב ונראה לי שהחלוק שאמרו
שמחלקים לג' חלקים הוא קבלה בידם



כי אף על פי שאמר הכתוב תחלה ואסף
איש טהור וגו' חזר ואמר והיתה לעדת
בני ישראל וגו' כדי להודיע מה יעשה
בה בהנחתה במקום טהור והפסוק הג'
שאמר והיתה לבני ישראל ולגר הגר וגו'
בא להודיע שיהא דין זה נוהג ע"פ
הסדר הזה תמיד עד כאן לשונו) :נ( לא
חטאת כמשמעו שעל מה היתה מכפרת:
)ס( ואם תאמר והלא היו מטהרין ממנה
ויש לומר זה שבחיל אסורה בהנאה.
ויש מפרשים כקדשים שבאין לכפרה כך
האפר בא לטהר מי שצריך ואין שום
הנאה אחרת ממנה .מצאתי) :י( לפי
שהעגל היה עבודת אלילים ועבודת
אלילים מטמא כמת כדכתיב בספר
תהלים ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי
מתים )שפתי חכמים( .אבן עזרא :איש
טהור .איננו הכהן השורף :למי נדה.
פירושו רחוק כמו מנדיכם :וטמא עד
הערב .ואחר שאמר שיכבס את בגדיו
אין צורך להזכיר שירחץ במים )אבן
עזרא( בעל הטורים ואסף .ג' .הכא ואידך
ואסף המצורע ואסף נדחי ישראל
המצורע איתקש למת וכשם שאפר
הפרה מטהרת כך תפלת הצדיקים גם כן
מטהרת .ואסף נדחי ישראל לעתיד אז
ואסף את המצורע דכתיב אז ידלג כאיל
פסח וכן לא יצטרכו לאפר פרה דכתיב
בלע המות לנצח )בעל הטורים(.
דכניש ית
ויצבע ׁ   
]פסוק י[ אונקלוסּ  :
רתא ית לבוּ ׁשוֹ הי
קטמא דתוֹ  
  
ראל
ישׂ  
לבני  
תהי   
שא וּ  
רמ ׁ
מסאב עד  
ויהי   


טז
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זוהר פרה אדומה

לחקת עוֹ ◌ָלם:
ולגּ ר ◌ַ ָ◌
ראל ◌ְ ◌ַ ֵ◌
ישׂ ◌ָ ֵ◌
לבני ◌ִ ◌ְ
◌ִ ◌ְ ֵ◌
הגּ ר ◌ְבּ תוֹ ָ◌ כם ◌ְ ◌ַ◌ ּ 
לכל ֶ◌ׁ ֶ◌ 
בעת ◌ָ ◌ִימים:
אדם ◌ְ ◌ָ ֵ◌ 
נפש ◌ָ ָ◌ 
גע ◌ְבּ ֵ◌ מת ◌ְ ◌ָ
וטמא ׁ ◌ִש ◌ְ ַ◌
]יא[ ◌ַה ּ ֵֹנ ◌ַ◌ 
ואם ◌א
יטהר ◌ְ ◌ִ
ביעי ◌ִ ◌ְ ָ◌ 
יתחטא ◌בוֹ ◌ַבּ ◌ּ יוֹ ם ◌ַ ◌ְ ◌ִ
]יב[ ◌ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ ◌ָ
הלי ׁ ִ◌שי ּו ◌ַב ◌ּ יוֹ ם ◌ַה ◌ְ ◌ִ ִ◌ 
יטהר:
ביעי ◌א ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ִיתח ּ ָ◌טא ◌ַבּ ◌ּ יוֹ ם ◌ַ ◌ְ ◌ִ ׁ ִ◌
◌ ◌ְ ◌ַ
הלישי ּו ◌ַב ◌ּ יוֹ ם ◌ַה ◌ְ ◌ִ ִ◌ 
גע ◌ְבּ ֵ◌מת ◌ְבּ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
מש ַ◌כּ ן
יתחטא ◌ֶאת ◌ִ ׁ ◌ְ
אשר ◌ָ ◌
האדם ◌ֲ ׁ ◌ֶ
]יג[ ָ◌כּ ל ◌ַה ּ ֵֹנ ַ◌ ◌ 
נפש◌◌ ָ◌ ָ◌ ָ◌ 
ימ ּות ◌ְ ◌וא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ ָ◌
ונכרתה ◌ַה ֶ◌ּ נ ◌ֶ ׁ
עליו
ההוא ◌ִמ ◌ִ ּי ◌ְשׂ ◌ָ ֵ◌ 
פש ◌ַ ִ◌ 
טמא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ְ ָ◌
ְיהוה◌◌ֵּ ִ◌ 
◌ ◌ָ
נדּ ה א ֹ ַ◌זרק ◌ָ ◌ָ ◌
ראל ◌ִכּ י◌◌ֵ מי ◌ִ ◌ָ ◌
טמאתוֹ בוֹ :
◌ָ ֵ◌
יהיה ◌עוֹ ד ◌◌ ָ◌ ְ◌ 
טמא ◌ִ ◌ְ ֶ ◌



עלם:
לקיים  
יניהוֹ ן   
דיתגיירוּ ן ּב 
ריא     
לגיוֹ  
וּ  
דכני ׁש ית
הנא   
ויצבע ּכ  
)אונקלוס( יונתן ּ 
מסאב
ויהי   
רתא ית לבוּ ׁשוֹ י  
קטמא דתוֹ  
  
לדכוּ תא
תהי  
רמשא וּ  
ליה עד ׁ  

קדם טיבוּ ּ 
יניהוֹ ן
דיתגיירוּ ן ּב 
ריא     
לגיוֹ  
ישראל וּ  
לבני    
 
עלם )תרגום יונתן( .אבן עזרא:
לקיים  

ולגר הגר בתוכם .בעבור היות ארץ
ישראל קדושה כי הכבוד שם )אבן עזרא(.
מיתא
דיקרב ּב  
]פסוק יא[ אונקלוס    :
ויהי
דאנשא  
נפשא ׁ   
לכל ׁ  

בעא יוֹ מין )אונקלוס( יונתן
ש 
מסאב ׁ
 



א
נש

ׁ

ר
ב

ּ
לכל


כיבא


ש

ׁ
ב

ּ
דיקרב


ואפילוּ
יהי
בדמיה  
לוולדא ּבר   
 
מיה וּ ּ   
ירחין לגוּ ׁש ּ 
בעא יוֹ מין )תרגום יונתן( .אבן
מסאב ׁשוּ  
 
עזרא :לכל נפש אדם .יהודי או עובד
כוכבים :אדם .ולא בהמה :וטמא .יהיה
טמא והוא פועל עתיד כי הוי"ו השיבו
ועל דעתי שהוא פועל עבר )אבן עזרא(.
עלוֹ הי
]פסוק יב[ אונקלוס :הוּ א  
ידי 
תליתאה וּ ביוֹ מא
ּביוֹ מא    
ידי עלוֹ הי ּביוֹ מא
ואם לא  
יד ּכי  
ביעאה  
ׁש   
יד ּכי:
ביעאה ּלא  
תליתאה וּ ביוֹ מא ׁש   
  
קטמא
עלוֹ י מי   
)אונקלוס( .יונתן :הוּ א  
ידי 



ביעאה
תליתאה וּ ביוֹ מא ׁ ש   
ההוּ א ּביוֹ מא    
תליתאה
עלוֹ י ּביוֹ מא    
ואין לא  
ידכי  
ּ 
ידי 
ידכי
ביעאה לא ּ  
עלוֹ י וּ ביוֹ מא ׁ ש   
ּ 
יעכב 
)תרגום יונתן( .רש"י :הוא יתחטא בו.
באפר הפרה )ע( )ס"א הזה( )רש"י( .שפתי
חכמים) :ע( ר"ל דהל"ל בה לשון נקבה
דהא קאי אפרה לכן פירש באפר ר"ל
דקאי אאפר ואפר לשון זכר הוא )שפתי
חכמים( .אבן עזרא :יתחטא בו .יסור
חטאו בו או כמו תחטאני באזוב ואטהר
וידוע כי בסוד החשבון השלישי כמו
השביעי )אבן עזרא(.
מיתא
דיקרב ּב  
]פסוק יג[ אונקלוסּ :כ ּל ּ    
ולא
שא די ימוּ ת  
דאנ ׁ
שא   
נפ ׁ
ּב  
ויש ּת צי
סאב  ׁ  
דיי  
עלוֹ הי ית מ ׁ ש ּכ נא   

ידי 
אדיוּ תא
ארי מי  
ראל  
מישׂ  
שא ההוּ א   
אנ ׁ

יהי עוֹ ד
מסאב  
עלוֹ הי   
לא    
אזדריקוּ 
יה )אונקלוס( .יונתןּ :כל די
יה ּב ּ
סאוֹ ב ּת ּ
ירחין
בוולדא ּבר ּת ׁ ש עא   
כיבא וּ    
יקרב ּב ׁ ש  

עלוֹ י
ולא  
דיימית  
בדמיה   
ידי 
מיה וּ ּ   
ּבגוּ ׁ ש ּ 
נשא
יצי ּבר ׁ 
וי ׁ ש ּת 
סאיב  
דיי  
מש ּכ נא   
ית  ׁ 
אדיוּ תא לא
מישראל ארוּ ם מוֹ י  
ההוּ א     
יה
מסאב הוּ א ּתוּ ב סוּ ּ 
עלוֹ י   
  
בת ּ
אזדריקוּ 
שא
רמ ׁ
ויט ּבוֹ ל ּב 
וידי   
ויהדר   
דידי   
יה עד   
ּב ּ
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ביעאה )תרגום יונתן( .רש"י :במת
ׁש   
בנפש .ואיזה מת ,של נפש האדם,
להוציא נפש בהמה )פ( שאין טומאתה
צריכה הזאה )ולא טומאת שבעה( .דבר
אחר ,בנפש ,זו רביעית )צ( דם )חולין
עב :(.את משכן ה' טמא .אם נכנס )ק(
לעזרה אפילו בטבילה ,בלא הזאת
שלישי ושביעי :עוד טומאתו בו .אע"פ
שטבל )רש"י( .שפתי חכמים) :פ( ר"ל
כיון שכתיב במת פשיטא שהוא בנפש
ומתרץ שהוא פירוש על במת כלומר כל
הנוגע במת ואיזה מת של נפש אדם
וכו' .ואף על פי דלעיל גם כן כתיב במת
לכל נפש אדם יש לומר דלעיל כתיב
במת לכל נפש והוי כאלו כתיב במת
של כל נפש האדם דהוי פירושו דלמ"ד
כלמ"ד דפרשת וישלח למי אתה של מי
אתה וגם כלמ"ד לעבדך ליעקב ופירוש
של עבדך יעקב אבל כאן מלת מת
ומלת נפש שתיהן עם אות בי"ת ונראה
שמלת הנוגע דבוקה עם שתיהן כדרך
התיבה המתחברת עם בי"ת שלאחריה
לכך אמר שאף על פי כן אינה דבוקה
מלת הנוגע רק עם במת לכן פירש
שהוא פירוש על במת) :צ( היוצא מן
המת שהנוגע בו יטמא טומאת שבעה
וצריך הזייה ג' וז' ולפי זה יהיה שימוש
הבי"ת כמשמעו ולכן פירש דבר אחר
וכו' ולפי דבר אחר קשה הל"ל או
בנפש וגו' כיון שאין בנפש ביאור
למלת במת לכן פירש גם לטעם
הראשון) :ק( משום דמשמע כשהוא
נטמא טמא את משכן ה' ולמה יהא
המשכן טמא אם הוא טמא .ומתרץ
דמיירי כשנטמא ואחר כך נכנס לעזרה

קודם שיתחטא ואם תאמר היה לו
לפרש אם נכנס למשכן כו' ויש לומר
דאם כן הוי משמע דוקא השתא שהוא
טמא אז אסור לבא שם אבל בשעת
טהרה מותר ליכנס שם והא זר אסור
ליקרב שם אף בשעת טהרה .ומה
שפירש אפילו בטבילה אין להקשות
דלמא דוקא בלא טבילה יש איסור
בכניסת העזרה .רש"י עצמו מפרש ליה
והולך עוד טומאתו בו ר"ל מדכתיב
עוד טומאתו בו משמע שטיהר עצמו
קצת מטומאה זו אלא שעדיין קצת
טומאה עליו שלא הזה הזאת ג' וז' אם
כן משמע אף כשטבל כבר אסור ליכנס
שם אי נמי מדכתיב כי מי נדה לא זרק
עליו וגומר שמע מינה דמיירי שטבל
דאי לא טבל הל"ל ולא רחץ במים ולא
זרק עליו אלא על כרחך מיירי אף על פי
שטבל )שפתי חכמים( .אבן עזרא :כי מי
נדה .יש מפרשים כמו אך במי נדה
יתחטא :לא זורק עליו .על המים :עוד.
תמיד כמו עוד כל ימי הארץ )אבן עזרא(.
הרמב"ן את משכן ה' טמא .הזכיר
הכתוב הכרת הזה בסתם ואמר את
משכן ה' טמא בעבור שכבר הזהיר
במקדש מן הטומאה כמו שאמר )ויקרא
יב ד( בכל קודש לא תגע ואל המקדש
לא תבא כי הזכיר שם בטומאה הקלה
כאשה היולדת בימי טוהר שהוא
בתולדתה והוא הדין בכל הטמאים
וכבר הזכיר גם כן הטבילה )שם יז טז(
ואם לא יכבס ובשרו לא ירחץ ונשא
עונו כלומר שישא עונו בעברו על
המוזהר ממנו ולפיכך אמר כאן
בטומאת המת כי הנוגע במת ולא

יח
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אשר
וכל ◌ֲ ׁ ֶ◌
האהל ◌ָ◌ ְ◌ 
אהל ◌ָכּ ל ◌ַה ָ◌בּ א ◌ֶאל ◌ָ ◌ֶ◌ ֹ 
אדם ◌ִכּ י ◌ָ ◌ימ ּות ◌ְבּ ◌ֶ◌ ֹ 
התוֹ ◌ָ ◌רה ◌ָ ָ◌
]יד[ ◌ ֹזאת ◌ַ ּ
ימים:
בעת ◌ָ ◌ִ
אהל ◌ִ ◌ְ ָ◌
◌ָבּ ◌ֶ◌ ֹ 
יטמא ׁ ◌ִש ◌ְ ַ◌



יתחטא אע"פ שיכבס בגדיו ורחץ במים
יחשב מטמא המשכן כאלו לא טבל
כלל ולא היה צריך לפרש רק שהחטוי
מעכב בטהרתו וזה טעם טומאתו בו
כלומר אע"פ שטבל כשאר הנטהרים
עודנו טמא כי מי נדה לא זורק עליו
ויתכן שירמוז לאיש וטעמו כל הנוגע
במת בנפש ולא יתחטא אשר את משכן
ה' טמא ונכרתה וכמוהו בחסרון שי"ן
או מלת אשר לכל יבוא גבורתיך )תהלים
עא יח( וכל יש לו נתן בידו )בראשית לט ,ד(
את הדרך ילכו בה )שמות יח ,כ( ורבים כן
)הרמב"ן(.
אנ ׁש
ריתא  
]פסוק יד[ אונקלוס דא אוֹ   
ימוּ ת
ארי

וכל די
למש ּכ נא  
דעלל  ׁ  
ּב מ ׁש ּכ נא ּכל   
בעא יוֹ מין
ש 
מסאב ׁ
יהי   
במ ׁ ש ּכ נא  

ריתא
אחוויית אוֹ   
)אונקלוס( .יונתן :דא    
דפריס ּכל
גננא   
ארי ימוֹ ת ּתחוֹ ת   
גבר  

ולא
רעא  
למש ּכ נא אוֹ רח ּת  
דעליל ׁ  
מאן   
רעי ּה מ ּכל
דפתח ּת  
ּכ   
צדדי ּה
מן   
ואבנוֹ י
קרקעיתיה   
דבמש ּכ נא   
ׁ   
ואפילוּ ּ     
בעא יוֹ מין
מסאב ׁשוּ  
יהי   
וקיסוֹ י וּ מנוֹ י  

)תרגום יונתן( .רש"י :כל הבא אל האהל.
בעוד שהמת )ר( בתוכו )רש"י( .שפתי
חכמים) :ר( לאפוקי שלא תאמר
שהאהל מטמא לעולם אף שיצא ממנו
המת דסברא הוא דממאי יטמא הא אינו
נוגע ונושא שום טומאה בשלמא אם
המת באהל נעשה כאילו כל האהל מלא
טומאה כיון שאין הטומאה רצוצה היא



שתהיה בוקעת ועולה ואינה מתפשטת
באהל אבל כשאינה רצוצה היא
מתפשטת באהל והבא אל האהל כאילו
נגע בטומאה עצמה וקל להבין )שפתי
חכמים( .אבן עזרא :באהל .והבית כאהל
רק הזכיר הכתוב האהל בעבור היות
ישראל באהלים וכן אשר ישחט שור או
כשב ועז במחנה :וכל אשר באהל.
מבגד )אבן עזרא( .הרמב"ן :וטעם אדם
כי ימות באהל .אדם כי ימות והוא עתה
באהל או שדבר הכתוב בהווה והוא
הדין אם ימות בחוץ והכניסוהו לאהל
כל הבא אל האהל וכל אשר באהל
הכלים שבתוכו והאהל עצמו בכלל הזה
כמו שאמר )פסוק יח( והזה על האהל
ועל כל הכלים ועל הנפשות אשר היו
שם והזכיר הכתוב האהל להגיד שהוא
עצמו טמא שבעה וצריך הזיה ועוד
מפני שהיו ישראל יושבי אוהלים
במדבר ודבר הכתוב בהווה כי המצוה
מיד ולדורות אבל הוא הדין לבית ולכל
המאהילים שמביאים את הטומאה על
כל הכלים ועל הנפשות ששם אלא
שאין הבית המחובר מקבל טומאה
בעצמו כלל והנה הזכיר הכתוב במת
טומאת מגע ואהל ולא הזכיר בו משא
אבל רבותינו )ספרי( דורשין אותו בקל
וחומר מן הנבילה ומרבים אותו
לטומאת שבעה כמגע וכן הוא כפי
פשט הכתוב הזכיר כי באדם המת
והשחוט טומאת שבעה והזיה במגע
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טמא ה ּוא:
עליו ◌ָ ֵ◌ 
צמיד ּ ◌ָפ ִ◌ תיל ◌ָ ָ◌
אשר ◌ֵאין ◌ָ ִ◌
פת ּו ◌ַח ◌ֲ ׁ ֶ◌
ְוכל ◌ְ◌ כּ ִ ◌לי ◌ָ ◌
]טו[ ◌ ֹ


וכבר הוא ידוע כי מגע התורה הנגיעה
ממש והנגיעה על ידי דבר אחר שישא
אותו )הרמב"ן( אור החיים זאת התורה
אדם כי ימות .אומרו זאת התורה,
יתבאר גם כן על דרך שפירשתי בפסוק
זאת חקת התורה ,והוא לצד שדקדק
לומר אדם כי ימות וגו' ודרשו רז"ל
)ב"מ קיד( אתם קרויים אדם ישראל
מטמאין באהל ואין אומות העולם וכו',
לזה הקדים לתת הטעם שסובב הדבר
ואמר זאת התורה שמסיבתה הוא
שאותו שנקרא אדם מטמא באהל אבל
אומות העולם שאין להם תורה וכו',
ועיין מה שכתבתי בפסוק זאת חקת
התורה :כל הבא אל וגו' וכל אשר
באהל .קשה אם הבא טמא מי גרע ממנו
אשר באהל ,ויתבאר על פי מה שאמרו
בפסיקתא זוטרתי וזה לשונם כל הבא
אל האהל שבא מקצתו עד כאן ,וכפי זה
אם לא היה אומר הכתוב אלא כל הבא
הייתי אומר הבא כולו הבא מקצתו מנין
וממה שאמר כל אשר באהל הרי כולו
אמור מה אני מקיים כל הבא וגו' זה
הבא מקצתו .עוד שם בפסיקתא וזה
לשונם דבר אחר כל הבא וגו' לעשות
קרקעו של בית כמוהו עד התהום עד
כאן .נראה שהוכרחו לדרשא זו כי
לסברא הראשונה היה לו לומר הכתוב
כל אשר באהל וכל הבא אל האהל
ויהיה הכתוב מתפרש בדרך לא זו אף
זו ,אבל ממה שהקדים כל הבא זה יגיד
שמאמר כל אשר וגו' הוא דין חדש:



אלא שבספרי ראיתי ב' הדרכים דרך
הראשון תנא קמא ודרך ב' רב אחא בר
יאשיה ,וגמר אומר תנא קמא שטעם
שהוצרך הכתוב לומר כל אשר באהל
הגם שאמר כל הבא שהוא בא מקצתו,
משום שאין עונשין מן הדין ,וקשה לי
הלא מה שאנו אומרים אין עונשין מן
הדין הוא על עונש מיתה של בית דין
של מטה וכאן לו יהיה שנטמא ונכנס
למשכן טמא מיתתו בידי שמים ,ועוד
לבד מזה כשנשכיל על דבר נראה כי
מה שלפנינו אינו נקרא עונשין מן הדין
כי בכלל הבא כולו יש מקצתו והרי
מתחייב הוא על מקצתו כי כל חלק
וחלק שבו יקרא מקצתו ואין אנו
עונשין אותו מן הדין אלא מן הכתוב,
ואולי שסובר תנא זה שכל כיוצא בזה
נקרא עונשין מן הדין )אור החיים(.
דחסף
וכל מן   
]פסוק טו[ אונקלוס :
ייע
דלית מגוּ פת ׁ ש  
תיח  
ּפ  
מסאב הוּ א )אונקלוס( .יונתן:
מקף עלוֹ הי   

פתא
דלית מגוּ ּ 
תיח  
דפחר ּפ  
וכל מאן   

דיפרי ׁש
מיה    
יה  
 
מקף על ּפוּ ּ 
מח ּברא ּב ּ
גנינא
מסאב הוּ א ּב   
בתא   
יניה וּ בין סוּ ּ 
ּב ּ 
ולא
מגוי ּה  
מיה וּ   
אוירא דסוֹ ב ּתא ּ  
ּב   
דמפוּ ּ 
יה )תרגום יונתן( .רש"י :וכל כלי
ּ  
מגב ּ
פתוח .בכלי חרס הכתוב מדבר ,שאין
מקבל טומאה )ש( מגבו אלא מתוכו,
לפיכך אם אין מגופת צמידתו פתולה
עליו יפה בחבור ,טמא הוא ,הא אם יש
צמיד פתיל עליו ,טהור :פתיל .לשון
מחובר בלשון עברי ,וכן נפתולי אלהים

כ
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אדם
בעצם ◌ָ ָ◌ 
במת אוֹ ◌ְ ֶ◌ֶ◌ 
חרב ◌אוֹ ◌ְ ֵ◌
חלל ֶ ◌◌ ֶ◌ 
הדה ◌ַבּ ◌ֲ ◌ַ
ְוכל ◌ֲ ׁ ◌ֶ
אשר ◌ִ ַ◌ יגּ ע ◌ַעל ּ ◌ְפ ֵ◌ני ◌ַ ◌ָ ◌ֶ ◌
]טז[ ◌ ◌ֹ 
בעת ◌ָ ◌ִימים:
בקבר ◌ִ ◌ְ ָ◌
◌אוֹ ◌ְ ֶ◌ ָ◌ 
יטמא ׁ ◌ִש ◌ְ ַ◌



נפתלתי )בראשית ל ,ח( ,נתחברתי עם )ת(
אחותי )רש"י( .שפתי חכמים) :ש( כיון
שמצינו בפרשת שמיני דכלי חרס אינו
מטמא מגבו אלא מאוירו לפיכך וכו':
)ת( ואם תאמר והא לעיל בפרשת ויצא
פירש נפתולי אלהים נפתלתי מנחם בן
סרוק פירשו במחברת צמיד פתיל
חבורים מאת המקום נתחברתי וכו' ואני
מפרשו לשון עקש ופתלתול וכו' ודוחק
לומר כי כאן פירש לפי פירושו של
מנחם בן סרוק כיון דליה לא סבירא
ליה .ויש לפרש כי מה שפירש לעיל
ואני מפרשו לשון עקש וכו' פירוש על
נפתולי אלהים אבל נפתלתי בתרא הוא
מפרשו מלשון צמיד פתיל וכאן הוא
מפרש גם כן נפתלתי נתחברתי עם
אחותי אבל נראה דחוק כי אין זה
משמעות רש"י וצריך עיון .ועיין )בגור
אריה( כי שם האריך )שפתי חכמים( אבן
עזרא צמיד פתיל .שנים פתילים )אבן
עזרא( בעל הטורים פתוח .ד' במסרה
וכל כלי פתוח .שרשי פתוח אלי מים.
קבר פתוח גרונם .אשפתו כקבר פתוח.
היינו דאמרו ד' מדות בכלי חרס ניקב
ככונס משקה נפסל מלקדש בו מי
חטאת והיינו כלי פתוח האמור כאן
אצל מי חטאת שאינו חשוב כלי .ועדיין
כלי הוא לענין זרעים .ניקב כשורש קטן
כלוף )פי' הוא מאכל עורבים( דהיינו מין
קטניות טהור הוא לענין זרעים שאם
היו זרעים זרועים בעציץ נקוב אינו



מקבל טומאה והיינו שרשי פתוח אלי
מים .ועדיין כלי הוא לענין זיתים .ניקב
כמוציא זית טהור מסתם כלי חרס
העומד לזיתים והיינו פתוח גרונם
דסתם אכילה בכזית .ועדיין כלי הוא
לרמונים .ניקב כמוציא רמון טהור
מכלום והיינו אשפתו כקבר פתוח
כלומר כשניקב כרמון ופתוח כמוציא
רמון זורקין אותו לאשפה ואין שם כלי
עליו עוד )בעל הטורים(.
יקרב על
וכל די   
]פסוק טז[ אונקלוס 
חקלא
 
א ּפי
בגרמא
במיתא אוֹ    
חרבא אוֹ   
קטל ּ  
ּב  
בעא
ש 
מסאב ׁ
יהי   
בקברא  
שא אוֹ    
דאנ ׁ
 
דמקרב
וכל מאן    
יוֹ מין )אונקלוס( .יונתן  :
דבכריסא
מיתא     
ולא ּב  
ברא  
אנ ּפי  
על  
דקטיל
סייפא   
סייפא אוֹ ּב   
דאמיה ּב קטוֹ ל   
ּ   
לימא   
כיבא ׁ ש  
ּב ׁ ש  
יה אוֹ
ּב ּ
ואפילוּ
דאינשא
בגרמא ׁ   
שער ּתא אוֹ    
גרמי ּה ּכ   
ּב   
ללא
מניה אוֹ ּב קבוּ ר ּתא וגוֹ  
חיא   

דפר ׁש ּ  
בעא יוֹ מין )תרגום
מסאב ׁשוּ  
יהי   
פקא  
ודוֹ  
יונתן( .רש"י :על פני השדה .רבותינו
דרשו )חולין עב (.לרבות גולל ודופק) ,א(
ופשוטו ,על פני השדה שאין שם אהל,
מטמא המת שם בנגיעה )רש"י( .שפתי
חכמים) :א( שרוב פעמים הם על פני
השדה .גולל הוא הדף הניתן על הארון
לכיסוי ואותן שבדפנות קרי להו דופק
)רש"י בסנהדרין פרק נגמר הדין( .ויש
מפרשים גולל הוא המצבה כדכתיב
וגללו את האבן ודופק הוא כפירוש
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מים ◌ַח ּ ִ◌ יים ◌ֶאל ◌ֶכּ ◌ִלי:
עליו ַ◌ִ◌ 
ונתן ◌ָ ָ◌
החטאת ◌ְ ◌ָ ַ◌
רפת ◌ַ ◌ַ ּ ָ◌
מעפר ◌ְשׂ ◌ֵ ַ◌
ְולקח ּו◌ַ◌ ל ּ ◌ָט ֵ◌מא ◌ֵ ◌ֲ ַ◌ 
]יז[ ◌ ◌ָ ◌ְ



ראשון )שפתי חכמים( .אבן עזרא :או
בקבר .של אדם )אבן עזרא( .הרמב"ן :על
פני השדה .רבותינו אמרו )חולין עב(
לרבות גולל ודופק ופשוטו על פני
השדה שאין שם אהל מטמא המת
בנגיעה לשון רש"י ואין גולל ודופק על
דעת חכמים נדרש מן הכתוב אבל הוא
הלכה ואין הנזיר מגלח עליו ואין
חייבין עליו על טומאת מקדש וקדשיו
אבל " על פני השדה " הוא לרבותינו
כפשוטו שיגע בחלל חרב שנפל על פני
השדה ואין שם דבר מאהיל עליו ומפני
יתורו עשו בו מדרש כך אמרו בנזירות
בפרק כהן גדול )נג( וכל אשר יגע על
פני השדה זה המאהיל על המת כי
המאהיל עליו הוא נוגע על פני השדה
ויהיה להם "בחלל חרב" חסר וא"ו
"ובחלל חרב" ומפני שאמר " פני
השדה " ולא אמר "השדה" דרש בו רבי
ישמעאל )חולין שם( עוד להוציא עובר
במעי אמו שהיא טומאה בלועה ואינה
על פני המקום ואמר בחלל חרב כי דבר
הכתוב בהווה והוא הדין לחלל אבן או
אגרוף והזכיר חלל ומת כנגד הבהמות
שהשחוטות טהורות והנבלה מטמאה
ורבותינו )נזיר נג( עשו בו מדרש מפני
יתורו לומר שהחרב כחלל שלא בא
הכתוב אלא להשוות החלל והחרב
לומר שהוא נעשה אבי אבות לטומאה
כמת עצמו ומטמא אדם וכלים טומאת
שבעה והנראה מן הסוגיות במשנה
ובגמרא שהוא מטמא במגע ובמשא



כמת אבל אינו כמוהו לטמא באהל
שמא מצאו בו מיעוט מן הכתוב באהל
" אדם כי ימות באהל " שאינו רק על
האדם עצמו ואם היה החרב שנטמא
במת מטמא באהל היו הכהנים אסורים
בכל הבתים שבכלן החרב טמא ויהיה
מטמא אותם באהל וכן נראה עוד
בגמרא )שם נד( שאין החרב הנוגע במת
מטמא אדם להצריכו הזאת שלישי
ושביעי אע"פ שהאדם הזה הנוגע בו
אב לטומאה והיה זה מפני שבכתוב
השני שאמר והזה על האהל )פסוק יח(
כתוב ועל הנוגע בעצם או בחלל או
במת ולא אמר או בחלל חרב וא"כ הרי
החרב כחלל לטמא במגע טומאת
שבעה אבל לא לטמא באהל ולא
להצריכו הזאה ואין הנזיר מגלח עליו
ואין הכהן מוזהר ממגעו כלל והוא
הקרוב והנראה מדברי רבותינו ואנחנו
בעונותינו טמאי הגלות ולא ידענו
בטהרת הקדש עד יערה עלינו רוח
ממרום ויזרוק השם עלינו מים טהורים
ונטהר אמן וכן יהי רצון במהרה בימינו
)הרמב"ן(.
לדמסאב
ויסבוּ ן     
]פסוק יז[ אונקלוס  :
וי ּתן
חטאתא  
יקידת   
מעפר   
 
עלוֹ הי מי ּ 
למן )אונקלוס( .יונתן:
מבוּ ע  

יקידת
עפר   
לדמסאב מן  
ויסבוּ ן     

עלוֹ י מי מ ּבוּ ע לגוֹ מאן
חטאתא  
 
וי ּתן 
דפחר) :תרגום יונתן( .אבן עזרא :ו.
 
לקחו לטמא .הנה פירוש איך יתחטא
)אבן עזרא( .הרמב"ן ונתן עליו מים

כב
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ים ִ◌ׁ 
האהל ◌ַ◌ ְ◌ ועל ◌ָכּ ל
וה ָ ◌ּ זה ◌ַעל ◌ָ ◌ֶ◌ ֹ 
איש ◌ָטהוֹ ◌ר ◌ְ ◌ִ
וטבל ◌ַבּ ּ◌ַמ ◌ִ ◌
אזוֹ ב ◌ְ ◌ָ ַ◌
]יח[ שני ◌ְ ◌ָ ַ ◌
ולקח ◌ֵ ◌
עצם◌◌ אוֹ ◌ֶ ◌ָ ָ◌ 
גע ◌ַבּ ֶ ◌ֶ◌ 
הכּ ִ◌ לים ◌ְ ◌ַועל ◌ַה ◌ְ ּנ ◌ָפ ׁ ◌שוֹ ת ◌ֲ ׁ ֶ◌
◌ַ ◌ֵ
בחלל ◌אוֹ
אשר ◌ָהי ּו ׁ ָ◌ שם ◌ְ ◌ַועל ◌ַה ּ ֵֹנ ַ◌ ◌ 
במת ◌אוֹ ◌ַב ◌ָ ּק ◌ֶבר:
◌ַ ֵ◌ּ 


חיים אל כלי .אין ענינו שיתן האפר
בכלי תחלה ויתן מים על האפר שכך
שנו רבותינו )סוטה טז( שהנותן אפר
תחלה ואח"כ המים פסול דקדקו
"מים חיים אל כלי "שתהא חיותן
בכלי ואולי מפני שלא אמר ולקחו
לטמא מעפר שריפת החטאת אל כלי
ונתן עליו מים חיים אבל פירושו ונתן
על האפר מים חיים שהיו בכלי לומר
שיערב האפר במים שבכלי עד שיהיו
המים צפין עליו וטעם כי את מקדש
ה' טמא )בפסוק כ( כאשר את מקדש
ה' טמא כמו כי יקרא קן צפור לפניך
)דברים כב ו( וחבריו הרבים והזכיר
הכתוב הכרת שני פעמים ועל דעת
רבותינו )שבועות טז( הוא לחייבו
במשכן אהל מועד ובמקדש בית
עולמים ואפשר כפי פשוטו כי
"מקדש ה'" קדשי הקרבן כי כבר
חייב כרת באוכל בשר מזבח השלמים
אשר לה' וטומאתו עליו )ויקרא ז ,כ(
וכאן חייב עוד גם על מי שלא
יתחטא ביום השלישי וביום השביעי
אע"פ שטבל ויהיה פירוש "מקדש
ה'" קדשי ה' כמו את מקדשו ממנו
)לעיל יח ,כט( הנה הכרת בפרשה על
טומאת מקדש וקדשיו והנכון בעיני
בפשוטו כי הכרת הראשון בנוגע במת



)כאן( כמו שאמר כל הנוגע במת בנפש
והשני גם במאהילים שלא נגעו בעצם
ובקבר כי טעם ואיש אשר יטמא ולא
יתחטא )פסוק כ( ואיש אשר יטמא
בכל אלה הנזכרים ולא יתחטא ועל
דרך האמת יתכן שיהיה "מקדש ה'"
רמז למקדש המקדש )הרמב"ן( בעל
הטורים אל כלי .ב' במסרה .ונתן
עליו מים חיים אל כלי ואידך ולא
הורק מכלי אל כלי שצריך שתהא
חיותן בכלי ולא שיוריקום מכלי אל
כלי )בעל הטורים(.
ויסב אזוֹ בא
]פסוק יח[ אונקלוס  :
דכי
גבר  
מיא  
ויטבוֹ ל ּב  
ּ 
ועל
מניא  
ועל ּכל   
וידי על מ ׁ ש ּכ נא  

דיקרב
ועל    
תמן  
נפש תא די הווֹ  
ׁ  
בקטילא אוֹ   
גרמא אוֹ    
ּב   
במיתא אוֹ
ויסב אזוֹ בא
בקברא )אונקלוס( .יונתן   :
  
ויטמוֹ ׁש
חדא   
איסרא  
קילחין ּב   
לתא   
ּת  
גבר
עידן ק ּבוּ ל סוּ ב ּתא  
האינוּ ן ּב  
מיא  
ּב  
ועל ּכל
וידי על מ ׁ ש ּכ נא  
דכי   
ּכ הן  
ועל
תמן  
דהווֹ  
ועל ּב ני נ ׁש  
מניא  
 
מניה
דחיא ׁ   
גרמא   
דמקרב ּב   
  
דפריש ּ  
כיבא
חר ּבא אוֹ ּב ׁ ש  
ונפל אוֹ ּב קטוֹ ל  

ללא
תנא אוֹ ּב בית קבוּ ר ּתא וגוֹ  
ּבמוֹ  
פקא) :תרגום יונתן( .אבן עזרא:
ודוֹ  
איש טהור .והקרוב להיותו כהן )אבן
עזרא(.
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וח ּ ◌ְטאוֹ ◌ַ◌ בּ ◌ּ יוֹ ם
הביעי ◌ְ ◌ִ
הר ◌ַעל ◌ַה ּ ◌ָט ֵ◌מא ◌ַבּ ◌ּ יוֹ ם ◌ַ ◌ְ ◌ִ ׁ ִ◌ 
הט ֹ ◌
]יט[ ◌ ◌ְִוה ָ◌ּ זה ◌ַ ּ ◌ָ
הלישי ּו ◌ַב ◌ּ יוֹ ם ◌ַ ◌ְ ◌ִ ִ◌
ערב:
וטהר ◌ָבּ ◌ָ ◌ֶ
ורחץ ◌ַבּ ַּ◌ מ ◌ִים ◌ְ ◌ָ ֵ◌
וכבּ ס ◌ְבּ ◌ָ ָ◌גדיו ◌ְ ◌ָ ַ◌
הביעי ◌ְ ◌ִ ֶ◌
◌ַ ◌ְ ◌ִ ִ ◌
ונכרתה ◌ַה ֶ◌ּ נ ◌ֶ ׁ
]כ[ ◌ ׁ ִ◌
הק ָ◌ הל
ההוא ◌ִ ּ◌
פש ◌ַ ִ◌ 
יתחטא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ְ ָ◌
אשר ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ְואיש ◌ֲ ׁ ◌ֶ
מתוֹ ּ ָ◌ ַ◌ 
יטמא◌◌ ְ◌ וא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ ָ◌
טמא ה ּוא:
עליו ◌ָ ֵ◌
טמא ֵ◌מי ◌ִ ָ◌נדּ ה א ֹ ַ◌זרק ◌ָ ָ◌
יהוה ◌ִ ֵּ◌
◌ִכּ י◌ֶ◌ את ◌ִ ◌ְ
מק ◌ַ ◌דּ ׁש ◌ְ ָ ◌
גע ◌ְבּ ֵ◌מי
וה ּ ֵֹנ ◌ ◌ ַ◌ 
גדיו ◌ְ ◌ַ
ה ◌ְ ◌ַ ֵ◌
ְוהיתה ◌ָלּ ֶ◌ הם ◌ְ ◌
]כא[ ◌ ◌ָ ◌ְ ָ◌
יכבּ ס ◌ְבּ ◌ָ ◌ָ ◌
לח ּ ◌ַקת עוֹ ָ◌לם ּו ◌ַמ ֵ◌ּ זה ◌ֵמי ◌ַה ◌ִ ּנ ◌ָדּ ◌
הערב:
יטמא ◌ַעד ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ַה ִ◌ ּנ ◌ָ ◌דּ ה ◌ִ ◌ְ ָ◌ 


דכיא על
וידי   
]פסוק יט[ אונקלוס  :

תליתאה
מסאבא ּביוֹ מא    
 
יני ּה ּביוֹ מא
וידכ 
ביעאה ּ  
וּ ביוֹ מא ׁ ש   
במיא
ויסחי   
ויצבע ל ּבוּ ׁשוֹ הי    
ביעאה ּ  
ׁש   
וידי
ברמשא )אונקלוס( .יונתן   :
ויד ּכי ׁ   

מסאבא ּביוֹ מא
גברא    
דכיא על   
הנא   
ּכ  
יניה
ביעאה   
תליתאה וּ ביוֹ מא ׁש   
  
ויד ּכ ּ 
ויסחי
ויצ ּבע לבוּ ׁשוֹ י    
ביעאה  
ביוֹ מא ׁ ש   
שא )תרגום יונתן( .רש"י:
ברמ ׁ
וידכי   
במיא ּ   
 
וחטאו ביום השביעי .הוא גמר )ב(
טהרתו )רש"י( .שפתי חכמים) :ב( רצ"ל
וכי דוקא טהרתו ביום ז' אבל יותר
מיום השביעי אין יכול לטהר אדרבא
קל וחומר הוא ומפרש דלא בא
לאשמעינן קרא אלא דגמר טהרתו ביום
ז' לאפוקי פחות מז' וכאילו אמר ביום
גמר טהרתו )שפתי חכמים(.
יסת אב
גבר די ּ  
]פסוק כ[ אונקלוס :וּ  
יצי
וי ׁש ּת 
עלוֹ הי  
ולא  

ידי 
שא
מקד ׁ
ארי ית   
קהלא  
שא ההוּ א מגוֹ   
אנ ׁ

עלוֹ הי
אדיוּ תא לא    
סאיב מי  
דיי  
 
אזדריקוּ 
גבר
מסא ּב הוּ א )אונקלוס( .יונתן :וּ  
 
נשא
יצי בר ׁ 
ויש ּת 
עלוֹ י ׁ  
ולא  
דיסת אב  
ּ   
ידי 
דיי
מקדשא   
קהלא ארוּ ם ית ׁ   
ההוּ א מגוֹ   
עלוֹ י
אדיוּ תא לא    
סאיב מי  
 
אזדריקוּ 



מסאב הוּ א )תרגום יונתן( .רש"י :ואיש
 
אשר יטמא וגו' .אם נאמר מקדש למה
נאמר )ג( משכן כו' ,כדאיתא בשבועות
)טז) (:רש"י( .שפתי חכמים) :ג( ר"ל אם
נאמר גבי מקדש שאסור ליכנס
בטומאה קל וחומר במשכן דהוא נמשח
בשמן המשחה ומתרץ אילו נאמר
משכן ולא נאמר מקדש הייתי אומר על
המשכן הוא חייב שנמשח בשמן
המשחה מה שאין כן במקדש שלא
נמשח בשמן המשחה ואם נאמר מקדש
הוה אמינא מה למקדש שקדושתו
קדושת עולם מה שאין כן משכן שאין
קדושתו קדושת עולם אלא לפי שעה
קא משמע לן )שפתי חכמים( .אבן עזרא:
ואיש אשר יטמא .וכבר הזכיר כל הנוגע
במת בנפש ונכרתה ועתה הזהיר על
העצם ועל הקבר )אבן עזרא(.
לקים
תהי להוֹ ן   
]פסוק כא[ אונקלוס :וּ  
אדיוּ תא
דידי מי  
עלם וּ   

יהי
אדיוּ תא  
דיקרב ּב מי  
יצבע לבוּ ׁשוֹ הי וּ    
ּ  
תהי
רמשא )אונקלוס( .יונתן :וּ  
מסאב עד ׁ  
 
דמדי מי
הנא   
עלם וּ לחוֹ ד ּכ  
לקיים  
לכוֹ ן   
דיקרב ּב מי
יצבע לבוּ ׁשוֹ י וּ    
אדיוּ תא ּ  

שא) :תרגום
רמ ׁ
מסאב עד  
יהי   
אדיוּ תא  


כד
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יונתן( .רש"י :ומזה מי הנדה .רבותינו
אמרו )יומא יד .נדה ט (.שהמזה טהור) ,ד(
וזה בא ללמד שהנושא מי )ה( חטאת
טמא טומאה חמורה לטמא בגדים
שעליו ,מה שאין כן בנוגע ,וזה
שהוציאו בלשון מזה ,לומר לך שאינן
מטמאין עד שיהא בהן שיעור הזאה:
והנוגע וגו' יטמא .ואין טעון )ו( כבוס
בגדים )רש"י( .שפתי חכמים) :ד(
מדכתיב והזה הטהור על הטמא פשיטא
שהוא טהור דאם טמא הוא אם כן
מטמא את המים אלא לומר אף על פי
שהזה טהור הוא) :ה( מה שאין כן
בנוגע ר"ל אל תקשה לי מה דפרישית
דקרא ומזה וגומר בא ללמד שהנושא
טמא אם נושא כשיעור מזה והא אחר
כך כתיב והנוגע במי הנדה יטמא עד
הערב דמשמע אפילו יש בו שיעור מזה
טמא ואם מזה הוא נושא למה לי
למכתב והנוגע אם הנושא טמא מכל
שכן הנוגע ומפרש דקרא ומזה וגו' בא
ללמדך שהנושא מי חטאת צריך כיבוס
בגדים מה שאין כן בנוגע דהתם לא
צריך כיבוס בגדים ומה שאמר לטמא
בגדים שעליו הוא הדין נמי לכל בגד
וכלי שנוגע בו טמא זה בשעת חיבורו
במטמאין והא דנקט עליו דמסתמא הם
עליו בשעת חיבורו במטמאין ומה
שטמא טומאה חמורה היינו כשנושא
שלא לצורך הזייה וקודם שעשו מצותן
אבל לצורך הזייה או לאחר שנעשה
מצותן טהורין במגע ובמשא הרא"ם:
)ו( ר"ל כיון דמזה הוא נושא אם כן
הל"ל הנוגע גבי ומזה דדרך המקרא
לכלול נוגע ונושא יחד וכאן חלקן אלא
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שאין וכו' )שפתי חכמים( .אבן עזרא:
יטמא עד הערב .ולא יטהר עד אשר
ירחץ )אבן עזרא( .בעל הטורים במי .ה
במסרה .במי הנדה .אך במי נדה
יתחטא .במי מריבת קדש .במי הירדן.
אם התרחצתי במי שלג .זהו מה שדרשו
ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא
שכיון שבא משה לכלל כעס בא לכלל
טעות ששכח להורות להם הלכות גיעול
זהו במי מריבת כיון שבא לכלל מריבה
טעה במי נדה .במי הירדן לומר שמי
הירדן כמי נדה וצריכים ארבעים סאה
והיינו כשמואל דאסר )בשבת דף סה(
לטבול בנהרות שמא ירבו הנוטפין על
הזוחלין ואינן מטהרין דרך זחילה .במי
שלג לומר שיכולין לעשות מקוה משלג
כדאיתא בפרק ז' דמסכת מקואות
העידו אנשי מידבא על רבי ישמעאל
שהיה אומר להם צאו והביאו שלג
ועשו מקוה בתחלה )בעל הטורים( .כלי
יקר :ומזה מי הנדה יכבס בגדיו .רוב
המפרשים יצאו ללקט ולא מצאו טעם
מספיק למה הפרה המטהרת הטמאים
תטמא הטהורים .ועתה הט אזנך ושמע
כי מצינו שכל אוכל אינו מוכשר
לטומאה עד שיפול עליו מים ,ואיך
אפשר המים שמקורם טהרה יסבבו
הטומאה ,אלא ביאור הענין כך הוא,
שכך הוא בטבעיות שכל דבר אינו
מתפעל כ"א מהפכו ולא ממה שהוא
ממינו כדרך שהיצה"ר מתגרה יותר
בישראל מבאומות ובת"ח יותר מכולם,
)סוכה נב (.לפי שכולם הפכיים לו ע"כ
הוא רוצה להתגבר עליהם ,וזה טעם
שסמוך לעליית השחר החושך מתגבר
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כי כל דבר מתפעל מהפכו דווקא,
לפיכך כל אוכל וזרע אינו מתפעל מן
הטומאה לעשות בו רושם עד שיבא
עליו מים שכולם טהרה ,ואז הטומאה
רצונה לנצח הטהרה ומתגבר עליה
ועושה בה רושם .כך מי נדה שיש בהם
מים שכולם טהרה ויש שם אפר פרה
שכולו טומאה והם מעורבין יחד,
לפיכך אם מי נדה זורק על אדם טמא
אז אין האדם מתפעל מן האפר שהרי
הוא ממינו אבל הוא מתפעל מן המים
שהם הפכיים לו כי הוא טמא והמים
טהורים ע"כ המים פועלים בו ומנצחים
הטומאה ,אבל אדם טהור הנושא מי
הנדה אינו מתפעל מן המים כי הם
ממינו ששניהם טהורים אבל הוא
מתפעל מן האפר שהם הפכיים לו כי
הוא טהור והאפר טמא ע"כ האפר פועל
בו ועושה בו רושם לטמאו .ואם תשאל
לומר א"כ האפר למה לי ,יטהרו במים
בלא אפר .תשובה לדבר שיש צורך
בזריקת האפר עליו כי לא יוכל להטהר
עד שידע מקור הטומאה וישתדל
להסיר הסבה לומר הרי לך שטר
ושוברו עמו ובעירוב זה ,כח המים אתי
לאשמועינן שהם מנצחים מקור
הטומאה .ועל צד הרמז מקום אתי לומר
ע"פ דברי בעל העקידה ,שפירש כל
עניני הפרה על דרכי התשובה כמבואר
מספרו .ועל זה הדרך קרוב לשמוע
שרפואת הנפש כרפואת הגוף כי
המשקה המועיל לתרופת אדם חולה
מזיק לאדם בריא וכארז"ל )תענית יא(:
בר בי רב דיתיב בתעניתא כלבא ליכול
שירותא ,הרי שהצומות מטמאים את

הטהורים ומטהרים הטמאים ,פירוש מי
שנטמא כבר בעבירה הצומות הכרחיים
לו וכההיא שארז"ל )יומא פו (:ה"ד בעל
תשובה כגון שבא אותו מעשה לידו
ופירש ממנו מחוי רב יהודה באותו פרק
ובאותו אשה ובאותו מקום ,כי מקום
החטא ושער שעבר בו צריך ששם
תהיה גבורתו להתגבר על יצרו שכבר
טעם פה טעם עבירה ומבקש למודו,
וזה"ש )הושע ב ,א( והיה במקום אשר
יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני
אל חי ,דווקא במקום החטא אשר שם
יאמר להם לא עמי אתם במקום ההוא
תהיה התשובה ושם יאמר להם בני אל
חי .וי"א שזה כוונת רז"ל )ברכות לד(:
מקום שבע"ת עומדים צדיקים גמורים
אין יכולים לעמוד שם ,כי הבעל
תשובה צריך לעמוד במקום אשר עמד
שם בראשונה ולהתיחד עם אותה אשה
אשר חטא ,אבל לצדיק גמור אסור
היחוד כי אסור להביא נפשו בנסיון
נמצא שיחוד דהיינו עצם התשובה
מטמא הטהורים ומטהר הטמאים ,וכן
צריך כל בע"ת להטות לקצה אחרון
בדבר שחטא בו כדי שיצא לדרך
הממוצע ,כדרך האומנין הרוצים ליישר
עץ מעוקם שצריך לעקמו לצד שני,
אבל לצדיק גמור לא יתכן דרך זה אלא
שצריך לילך בדרך ממוצע תמיד כמ"ש
)קהלת ז ,טז( אל תהי צדיק הרבה אל
תרשע הרבה ,וכן י"א שדבר זה נרמז
בהשלכת עץ ארז ואזוב אל תוך שריפת
הפרה דהיינו השלכת הקצוות שלא
להגביה עצמו כארז ולא להשפיל עצמו
יותר מדאי כאזוב ,ע"כ הפרה מטמאה

כו
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וה ֶ◌ּ נ ◌ֶ ׁ
הערב:
טמא ◌ַעד ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
געת ּ◌ִת ◌ְ ָ◌
יטמא ◌ְ ◌ַ
אשר ◌ִ ◌ַיגּ ע ◌בּ וֹ ◌ַה ּ ◌ָט ֵ◌ מא ◌ִ ◌ְ ָ◌
ְוכל ◌ֲ ׁ ◌ֶ
פש ◌ַה ּנֹ ַ◌ ַ◌ 
]כב[ ◌ ◌ֹ 




ומטהרה כדי שנלמוד ממנה שבעניני
התשובה יש כמה דברים המטמאים
ומטהרים כאחד והשנוי בא מצד
המקבלים כאמור וזה דרך נכון וברור
)כלי יקר(.
יקרב
וכל די   
]פסוק כב[ אונקלוס :
מסאב
יהי   
מסאבא  
יה    
ּב ּ
שא
רמ ׁ
מסאב עד  
יהי   
יה  
ואנש    
ׁ 
דיקרב ּב ּ
יה
מדעם    
וכל   
)אונקלוס( .יונתן :
דיקרב ּב ּ
מסאב וּ בר
יהי   
בהיסיטא  
ולא    
מסאבא  
 
שא
רמ ׁ
מסאב עד  
יהי   
יה  
דכי    
נש  
ׁ
דיקרב ּב ּ
)תרגום יונתן( .רש"י :וכל אשר יגע בו.
הטמא הזה שנטמא )ז( במת ,יטמא:
והנפש הנגעת .בו בטמא )ח( מת:
תטמא עד הערב .מכאן למדנו שהמת
אבי אבות הטומאה ,והנוגע בו אב
הטומאה ,ומטמא אדם ,זהו פירושה
לפי משמעה והלכותיה .ומדרש אגדה,
העתקתי מיסודו של רבי משה הדרשן.



וזהו )רש"י( .שפתי חכמים) :ז( כלומר
איזה טמא כי מלת הטמא מורה על
הנזכר והוא הנוגע במי חטאת וזה אינו
דהא אין בנוגע במי נדה אלא טומאת
ערב ואיך יטמא אדם ומתרץ הטמא הזה
שנטמא במת יטמא ר"ל שאם יגע
בכלים יטמא הכלים והוסיף מלת בו
להורות באיזה מקום נגע ופירש שמלת
בו מורה בטמא מת לא בו בנוגע בטמא
מת) :ח( ר"ל אדם אחר הנוגע בטמא
מת הזה תטמא עד הערב ומקשה רש"י
בשלמא כלים יכול לטמא לפי שטמא
מת הוא ראשון וכלים נטמאו מראשון
אבל אדם אחר הנוגע בטמא למה יהא
טמא והרי אדם אינו נטמא מראשון
אלא מאב הטומאה ומתרץ מכאן למדו
וכו' )שפתי חכמים( .אבן עזרא :וכל אשר
יגע בו הטמא יטמא .שהוא טמא מת או
עצם או קבר :תטמא עד הערב .ותרחץ
)אבן עזרא(.

ספר ד
סדר שריפת פרה אדומה
במשניות עם המפרשים

( 20כרכים)  -לתרומות עבור הדפסה והפצת הספרים  -טל:
קֹובץ
ֵ

זֹוהר
ׁשֹופר ַה ַ
ָ
ְּכ ַרְך ו'

ּוּבֹו ְׁשנֵ ים ֲע ַׂשר ְס ָפ ִרים
ּמּודים):
נִ ְפ ָּת ִחים ִ(ַ 228ע ִ
ּומ ְצלֵ י\ז ַֹהר
ז ַֹהר ָמגְ נֵ י ַ
ׁשּובה\ז ַֹהר
ַה ֶח ֶסד\ז ַֹהר ַה ְּת ָ
לְ ַא ְב ָר ָהם\ז ַֹהר ַה ֶּׁש ֶמׁש\
יבת ַהּז ַֹהר\א ֶֹהל
יְ ִׁש ַ
ם\זֹוהר ַה ַמּזָ ל ַחּיִ ים
ַ
ִמ ְריָ
ַּבּז ַֹהר\ .10קֹול ַהּז ַֹהר\.11
ַר ֲח ֵמי ָה ַר ְׁש ִּב"י\ .12אֹור
ַהּז ַֹהר 65

קֹובץ
ֵ

זֹוהר
ׁשֹופר ַה ַ
ָ
ְּכ ַרְך ח'

ּוּבֹו ַא ְר ָּב ָעה ְס ָפ ִרים
ּמּודים):
נִ ְפ ָּת ִחים (ַ 264ע ִ
יֹוחאי\
כּותא ְד ַבר ָ
זְ ָ
נִ ְׁש ַמת ָה ַר ְׁש ִּב"י\ז ַֹהר ֶא ֶרץ
ּיִ ְׂש ָר ֵאל א ,ב ,ג ,ד ,ה ,ו ,ז,
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קֹובץ
ֵ

זֹוהר
ׁשֹופר ַה ַ
ָ
ְּכ ַרְך ז'
ּוּבֹו ֲע ָׂש ָרה ְס ָפ ִרים נִ ְפ ָּת ִחים
ּמּודים):
(ַ 228ע ִ

ר\ׂש ְמ ַחת
ַמ ֲעלֹות ַהּז ַֹה ִ
ׁש\ח ְׁשּבֹונֹות
ַהּז ַֹהר ֶה ָח ָד ֶ
ׁשּובת ַהּז ַֹהר\
ר\ּת ַ
ַהּז ַֹה ְ
ר\ּתֹורתֹו ָמגֵ ן
ָ
ִאּגְ רֹות ַהּז ַֹה
נּו\ּב ַד ְר ֵכי ַהּז ַֹהר (הכולל:
לָ ְ
ְמלַ ְּמ ִדים וְ ַהּז ַֹהר; סֹוד ַהּז ַֹהר;
ַה ְּׁש ִכינָ ה וְ ַהּז ַֹהר; ְמ ִתיקּות ַהּז ַֹהר;
\ה ְׁש ָּפ ַעת
ַּד ְר ֵּכי ָה ַר ְׁש ִּב"י) ַ

ָה ַר ְׁש ִּב"י\אֹור ַהּז ַֹהר .10\36
אֹור ַהּז ַֹהר 37

יל ְך ְ ּד ִאיה ּו
האי ִח ּבו ָּרא ִ ּד ָ
ְּב ַ
ימא
ה ָרא ְ ּד ִא ָ
ֹהרִ ,מן זוֹ ֲ
הז ּ ַ
ֵס ֶפר ַ
ּבהְּ .ב ִא ֵּלין ָלא
ִע ָּל ָאה ְּת ׁשו ָ
ָצ ִר ְ
ידין
ּבגִ ין ַ ּד ֲע ִת ִ
יך נִ ָּסיוֹ ן ,ו ְ
ילנָ א ְד ַח ֵ ּיי,
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִמ ְט ַעם ֵמ ִא ָ
ֹהר ,יִ ְפקוּן
הזּ ַ
האי ֵס ֶפר ַ
ְ ּד ִאיה ּו ַ
ּתא ְּב ַר ֲח ֵמי.
יה ִמן ָ ּגלו ָ
ֵּב ּ

קֹובץ
ֵ

קֹובץ
ֵ

זֹוהר
ׁשֹופר ַה ַ
ָ

זֹוהר
ׁשֹופר ַה ַ
ָ

ּוּבֹו ִׁש ָּׁשה ְס ָפ ִרים נִ ְפ ָּת ִחים

ּוּבֹו ְׁשמֹונָ ה ְס ָפ ִרים
נִ ְפ ָּת ִחים

ר\חּיִ ים ֶׁשל
נַ ֲחלֵ י ַהּז ַֹה ַ
ר\הּלּולָ א
ר\ט ֳה ַרת ַהּז ַֹה ִ
זֹוה ָ
ַ
"י\מ ְכ ַּתב לַ ֲע ִׁש ִירים\
ְד ַר ְׁש ִּב ִ
ְמזַ ֶּכה ַר ִּבים ְּכ ִהלְ ָכ ָתּה

ּמּודים):
(ַ 232ע ִ

ְּכ ַרְך ט'

ּמּודים):
(ַ 228ע ִ

ְּכ ַרְך י'

ה\ׂש ְמ ַחת
ֶע ְר ָּכּה ֶׁשל ָׁש ָע ִ
ם\ה ָּׂש ָכר וְ ָהעֹנֶ ׁש
ַא ְב ָר ָה ַ
ִּב ְׁש ִמ ַירת ֵעינַ יִ ם\זָ ָקן
ּיִ ְׂש ָר ֵאל ְּכ ִהלְ ָכתֹו\ז ַֹהר
ַה ַּׁש ָּבת וְ ַה ְּב ִרית ַה ְק ָּד ָמה
לְ ַתלְ מּוד ֶע ֶׂשר ְס ִפירֹות\
ַמ ֲא ָמר "וְ ַא ָּתה ֶּת ֱחזֶ ה"
ִא ְּד ָרא ְד ַמ ְׁש ְּכנָ א
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שבעת ימים כו' מפרישין כהן
השורף את הפרה.
דכתיב בפרשת מילואים )ויקרא
ה'( כאשר עשה ביום הזה צוה
ה' לעשות לכפר עליכם ,ודרשו
רבותינו ,לעשות ,זה מעשה
פרה .לכפר עליכם ,זה מעשה
יום הכפורים .שהכהן השורף
את הפרה וכהן גדול העובד
ביום הכפורים טעון פרישה
שבעה כמו שהיו טעונים אהרן ובניו בשבעת ימי המילואים ,דכתיב )שם( ומפתח
אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים .והיו מפרישין אותו מאשתו שמא יבוא על אשתו
ותמצא נדה ,והבועל נדה טמא שבעת ימים ולא יוכל לשרוף הפרה :הבירה .אית
דאמרי מקום היה בהר הבית ובירה שמו .ואית דאמרי כל המקדש קרוי בירה ,כמו
שנאמר אל הבירה וגו ]דה"א כט'[ :צפונה מזרחה .טעמא דמפרישים הכהן השורף
את הפרה ללשכה שהיא צפונית מזרחית ,כיון דחטאת היא )א( וחטאת טעונה צפון,
תקינו ליה רבנן בצפונה מזרחה כי היכי דלהוי לה הכירא )ב( :ובית אבן היתה
נקראת .לפי שכל מעשיה היו בכלי גללים כלי אבנים כלי אדמה שאינן מקבלין
טומאה ,ובהם בלבד היה משתמש כל שבעת ימי ההפרישה )ג( ,משום דטבול יום
כשר בפרה ,והיו מטמאין הכהן השורף את הפרה ומטבילין אותו מיד להוציא
מלבן של צדוקים שאומרים במעורבי שמש היתה נעשית ,תקינו לה רבנן מעלות
יתירות כדי שלא יזלזלו בה )ד( :כל שבעת הימים .של ימי הפרישה :מכל חטאות
שהיו שם .מכל הפרות שנעשו מימות משה רבינו ועד אותו זמן ,שמכל פרה ופרה
היו נותנין קצת למשמרת ,ויום ראשון מזין עליו מאפר פרה אחת ויום שני מאחרת
ויום שלישי מאחרת )ה( :בשלישי ובשביעי .לפרישתו .ובין ת"ק ובין רבי יוסי

הפ ◌ָרה
רפת ◌ַ ּ ◌ָ
לשׂ ◌ֵ ◌ַ
קדם ◌ִ ◌ְ
בעת ◌ָ ◌ִימים ֶֹ ◌
אִ◌ׁ .ש ◌ְ ◌ַ
הפ ◌ָרה
מפרישין כּ ֹ ◌ֵהן ◌ַהוֹ ◌ֵרף ◌ֶאת ◌ַ ּ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ִ
הבּ ◌ָירהָ◌ ,צפוֹ ◌ָנה
ללּ ׁ ◌ְש ◌ָכּ ה ׁ ◌ֶש ◌ַעל ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ַ ◌ִ
מבּ יתוֹ ◌ַ ◌ִ
◌ִ ◌ֵ
נקראתּ ,ו ◌ַמ ◌ִ ּזין
היתה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אבן ◌ָ ◌ְ ◌ָ
בית ◌ֶ ◌ֶ
◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מזרחהּ ,ו ◌ֵ ּ
חטאוֹ ת
בעת ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמים ◌ִמ ◌ָכּ ל ◌ַ ּ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
עליו ◌ָכּ ל ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ַ
רבּ י יוֹ ◌ֵסי אוֹ ◌ֵמר ,א ◌ָהי ּו ◌ַמ ◌ִ ּזין
ׁ◌ֶש ◌ָהי ּו ׁ ◌ָשםִ◌ ַ◌ .
רבּ י
לבדִ◌ ַ◌ .
בביעי ◌ִבּ ◌ְ ◌ָ
אלּ א ◌ַב ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ִ
עליו ◌ֶ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
לישי ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ

עיקר תוספות יו טוב

]א[ לשון רש"י דחטאת נקראת ,שנאמר
למי נדה חטאת היא ,ושאר חטאות
טעונות צפון המזבח ,ובפרה כתיב בה
נוכח פני אוהל מועד ,שעומד בהר המשחה
ומתכוין ורואה פתחו של היכל שהוא
בכותל מזרחי .ועתוי"ט) :ב( לדעת
שהופרש לעבודת פרה הקרויה חטאת
וטעונה מזרח וישים לב להיות זריז

במעשיה וסדר עבודתה .רש"י) :ג( אבל
בשעת קידוש מקדשים בכל הכלים .תוס'.
ועתוי"ט) :ד( בשמירת טהרתה .רש"י:
)ה( הר"מ .ונראה לי דהוצרכו לזה מדתנן
לקמן משנה ה' לא מצאו משבע ,ומהיכא
תיתי שהיו צריכין לשבע דהא לא תנן אלא
מכל חטאות שהיו שם ,אלא ודאי פירושו
דבר יום ביומו מחטאת אחרת ,א"כ צריכין

ב
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משניות פרה פרק ג

הנים אוֹ ◌ֵמרַ◌ ,על ◌ַהכּ ֹ ◌ֵהן תרווייהו סבירא להו טבילה
סגן ◌ַהכּ ֹ ◌ֲ ◌ִ
חנינא ◌ְ ◌ַ
◌ֲ ◌ִ ◌ָ
בזמנה מצוה )ו( ,וקא מיפלגי
בעת
◌ַהוֹ ◌ֵרף ◌ֶאת ◌ַ ּ ◌ָ
הפ ◌ָרהַ◌ ,מ ◌ִ ּזין ◌ָכּ ל ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ַ
בהזאה אי מקשינן לה לטבילה
◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמיםַ◌ ְ◌ .ועל ׁ ◌ֶשל יוֹ ם ◌ַ ◌ִ
הכּ ּפ ּו ◌ִרים ,א ◌ָהי ּו אי לא ,ת"ק מקיש הזאה
לבד :לטבילה והזאה בזמנה מצוה,
בביעי ◌ִבּ ◌ְ ◌ָ
אלּ א ◌ַ ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ִ
עליו ◌ֶ ◌ָ
◌ַמ ◌ִ ּזין ◌ָ ◌ָ
בלישי ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
וכל יומא משלושת ימים
לים ◌ְבּ נ ּויוֹ ת ◌ַעל ◌ַגּ ◌ֵבּ י
חצרוֹ ת ◌ָהי ּו ◌ִביר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
◌ֲ ◌ֵ
הראשונים איכא לספוקי שמא
קבר
יהם ◌ָחל ּולִ◌ ,מ ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ֶ ◌ֶ
ותחת ◌ֶ
סלע ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ֵ
◌ֶ ◌ַ
היום יום שלישי לטומאתו,
נשים ◌ָ◌ 
מביאים ◌ָ ׁ ◌ִ
התהוֹ םּ .ו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ַ ּ◌ְ
עבּ רוֹ ת ◌ְויוֹ ◌ְלדוֹ ת והשלשה אחרונים כל יומא
מביאים מספקינן שמא שביעי .ורביעי
ניהןּ .ו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
מגדּ לוֹ ת ׁ ◌ָשם ◌ֶאת ◌ְבּ ◌ֵ ◌ֶ
ׁ◌ָשם ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ
לא בעי הזאה ,דלאו בשלישי
איכא לספוקי ולא בשביעי איכא לספוקי שאין הזאה בשביעי עולה משום הזאת
שביעי עד שיזה בשלישי שלפניו .וכל שבעה לאו דוקא ,דעל כרחך הא קיימא לן
הזאה שבות ואין דוחה את השבת )ז( .ור' יוסי לא מקיש הזאה לטבילה והזאה
בזמנה לאו מצוה ,הלכך לא בעי הזאה אלא שלישי ושביעי בלבד .ור' חנינא סגן
הכהנים נמי כרבי יוסי סבירא ליה דהזאה בזמנה אינה מצוה ,והכהן השורף את
הפרה מעלה בעלמא הוא ,כי היכי דלא לזלזלו בה מפני שהיא נעשית בטבול יום:
בנויות על גבי הסלע .צור החלמיש שניכר שהיה שם מתחילת ברייתו של עולם.
ואעפ"כ החמירו לעשות תחתיו חלל ,מפני קבר התהום ,שמא יש תחתיו
קבר ואין לו למת אוהל חלל טפח ,וטומאה שהיא רצוצה בוקעת ועולה ,לפיכך
היו בונים אותו על גבי כיפין ,שאפילו יש קבר תחתיהן החלל מפסיקו .וכל לשון
טומאת התהום שבגמרא ,לשון ספק ומכוסה הוא ,כתהום הזה שאינו גלוי:
ומביאים נשים מעוברות ויולדות שם .כל אלו מעלות יתירות עשו בה כי היכי דלא
לזלזולי בה ,מפני שהיו עושים אותה בטבול יום :ומגדלות שם את בניהן .עד שיהיו
בן שמונה ]שנים[ ,ולא יותר שלא יראו קרי )ח( :ומביאים שוורים .שכריסן רחבה

ב.
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שיהיו שבע) :ו( דכתיב וחטאו ביום
השביעי ,וליכא למימר דאהזאה קאי דהא
כבר כתיב והזה ,ואי לאשמעינן דהזאה
בזמנה מצוה ליהדר נמי הזאה דשלישי,
אלא על כרחך משום ורחץ דתיכף להזאה
טבילה ,ושמע מינה טבילה בזמנה מצוה.
רש"י) :ז( מסקינן בגמרא דמפרישין אותו

ברביעי בשבת כי היכי דלתרמי רביעי שלו
בשבת:
]ח[ שהיו טמאות בנדה ויולדות לא היו
שומרן אלא מטומאת מת דבעי הזאה
ומטומאה היוצאת מגופן .וקשה ,הא סוף
סוף בשעת קידוש בעינן איש .וי"ל ,דמה
שיכול לתקן מתקנים ,דכולה מלתא מעלה
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כדי שלא יהיו רגליו של תינוק
היושב עליהן .מאהילות על
הארץ מפני קבר התהום )ט(:
ועל גביהן דלתות .ועוד זאת
מעלה יתירה כדי שלא יהיו
רגליו של תינוק מאהילות על
הארץ :וכוסות של אבן בידם.
שכל מעשה הפרה בכלי גללים
וכלי אבנים וכלי אדמה שאין
מקבלין טומאה :ירדו .תינוקות
הללו לתוך נהר שילוח )י(:
ומלאום .ממנו מים לקדש מי
חטאת שמזין על השורף את
הפרה כל שבעה .ובתוך הנהר
ליכא לספוקי לקבר התהום,
דלא עבידי דקברי בנהרות :רבי
יוסי אומר .מעל גבי השוורים היו משלשלים חבל וממלאים מים ,ולא היו יורדים
לתוך השילוח .ואין הלכה כרבי יוסי:
באו להר הבית .התינוקות שעל גבי השוורים עם הכוסות מלאים מים :בפתח
העזרה .של נשים ,הסמוכה לחיל :היה מתוקן קלל של חטאת .כלי שמונח
בו אפר חטאת מכל פרה שהיו שורפים ,כדכתיב )במדבר י"ט( והיתה לעדת בני ישראל
למשמרת :קלל .כד קטן )יא( .תרגום וכדה על שכמה )בראשית כ"ד( וקולתה על כתפה:
וזורקו לתוך הקלל .ומתוך כך כשהיה הזכר נרתע לאחוריו והיה המקל יוצא מן
הקלל קולט מן האפר עמו ונשפך על גבי השוורים )יב( והתינוק נוטלו ואינו צריך
להוציא ידו לחוץ .ובתוספתא משמע שלא הוצרכו לעשות כן אלא כשעלו מן

ותינוֹ קוֹ ת
יהן ◌ְדּ ◌ָלתוֹ תִ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ְש ◌ָ ◌ִורים ◌ְ ◌ַועל ◌ַגּ ◌ֵבּ ◌ֶ
אבן ◌ְבּ ◌ָ ◌ָידם.
יהן ◌ְוכוֹ סוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ֶ
יוֹ ׁ ◌ְש ◌ִבין ◌ַעל ◌ַגּ ◌ֵבּ ◌ֶ
וישב ּו
מלא ּוםָ◌ ְ◌ ,ועל ּו ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ְ
הגּ יע ּו ◌ַל ◌ִלוֹ ◌ַחְ◌ ָ◌ ,ירד ּו ּו ◌ִ ◌ְ
◌ִ ◌ִ
היה
ממקוֹ מוֹ ◌ָ ◌ָ
יהןַ◌ .ר ◌ִבּ י יוֹ ◌ֵסי אוֹ ◌ֵמרְ◌ּ ִ◌ ,
◌ַעל ◌ַגּ ◌ֵבּ ◌ֶ
ממלּ א:
לשל ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
מש ◌ְ ׁ ◌ֵ
◌ְ ׁ ◌ַ
הבּ ◌ִית
וירד ּוַ◌ .הר ◌ַ ◌ַ
הבּ ◌ִיתְ◌ ָ◌ ְ◌ ,
להר ◌ַ ◌ַ
גָ◌ .בּ א ּו ◌ְ ◌ַ
קבר
מפ ◌ֵני ◌ֶ ◌ֶ
יהם ◌ָחל ּולְ◌ ּ ִ◌ ,
חת ◌ֶ
ְוהעזרוֹ ת ּ◌ַת ◌ְ ּ◌ֵ
◌ ◌ָ ◌ֲ ◌ָ
קלל
מתקן ◌ָ ◌ָ
העזרה ◌ָ ◌ָ
בפתח ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
התהוֹ םּ .ו ◌ְ ◌ֶ ◌ַ
◌ַ ּ◌ְ
היה ◌ְ ◌ּ ָ◌ 
רחלים
זכר ׁ ◌ֶשל ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
מביאין ◌ָ ◌ָ
חטאתּ ,ו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ׁ◌ֶשל ◌ַ ּ ◌ָ
מקל
חבל ◌ֵבּ ין ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ְוקוֹ ׁ ◌ְש ◌ִרים ◌ֶ ◌ֶ
קרניוְ◌ ,וקוֹ ׁ ◌ְש ◌ִרים ◌ַ ◌ֵ ּ
מסבּ ְ◌ בּ ֹ ׁ
חבלְ◌ ,וזוֹ ◌ְרקוֹ ◌ְלתוֹ 
ראשוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ֶ
ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ

עיקר תוספות יו טוב
בעלמא היא .תוס' .ועתוי"ט) :ט( ובעל חי ]יא[ של אבן .ועתוי"ט) :יב( הר"ש .וירדו

חוצץ .ואף דהוי אוהל זרוק ,מכל מקום
הכא גלי קרא דהוי אוהל ,כדכתיב
ובעצמות וגידים תסוככני ,וכל .שכן בהמה
שכריסה למטה כעין אוהל .ודלתות איכא
למאן דאמר בתוספתא שלא היו מביאין.
תוס' .ועתוי"ט) :י( ור' יוסי חושש אפילו
בתוך הנהר .ועתוי"ט:

דתנן ברישא ,היינו קודם שעלו מן
הגולה .וזה דוחק .והר"מ לא כתב שיפלו על
השוורים ,וזה לשונו ,ויפול לפניו ויקחהו
וישליכהו במים ,וזה כולו לבל יגע באפר
הפרה כולו כו' .ורצה לומר שאע"פ שזה האפר
צריך שיקחהו בידו ,הנה תקנו מה שיכולים
לתקן שלא יגע בשאר האפר:

ד

זוהר פרה אדומה

| ספר ד'  משניות מסכת פרה פרק ג

רבינו עובדיה מברטנורא

משניות פרה פרק ג

לאחוֹ ◌ָריו ,הגולה )יג( שהיו כולם טמאין
ונרתע ◌ַ ◌ֲ
מכּ ה ◌ֶאת ◌ַה ◌ָ ּז ◌ָכר ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
הק ◌ָללּ ,ו ◌ַ ◌ֶ
◌ַ ◌ָ ּ
ואין יכולים ליגע ,שאם היו
המ ◌ִים
ראה ◌ַעל ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ַ ◌ָּ
מק ◌ֵדּ ׁשְ◌ ,כּ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ◌ָ ◌ֶ
◌ְונוֹ ◌ֵטל ּו ◌ְ ◌ַ
נוגעים באפר הפרה היו
)יד(ַ◌ .ר ◌ִבּ י יוֹ ◌ֵסי אוֹ ◌ֵמרַ◌ ,אל ּ◌ִת ּ◌ְתנ ּו ◌ָמקוֹ ם מטמאין אותו .ומה שהיו
אלּ א ה ּוא נוֹ ◌ֵטל זורקים המקל לתוך הקלל ולא
לרדּ וֹ תָ◌ ֶ◌ ,
◌ַל ◌ְ ּצדוֹ ◌ִקים ◌ִ ◌ְ
בדרך הנחה ,שלא יטמא האפר
מקדּ ׁש:
ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
בהיסט משום ספק זיבה :אל
חטאת ◌ַעל ◌ַגּ ◌ֵבּ י
א ◌ָהי ּו עוֹ ◌ִשׂ ין א ◌ַ ּ ◌ָ
תתנו מקום לצדוקים לרדות.
◌ַח ּ ◌ָטאת )טו(ְ◌ ,וא ◌ִתינוֹ ק ◌ַעל ◌ַגּ ◌ֵבּ י ◌ֲ ◌ֵ
חברוֹ  ,למשול בנו בדברי שחוק
ברי והתול ,דסבר ר' יוסי כשעלו
לה ּזוֹ ת )טז(ִ◌ ,דּ ◌ְ ◌ֵ
התינוֹ קוֹ ת ◌ְ ◌ַ
צריכין ◌ָהי ּו ◌ַ ּ◌ִ
ּו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
בני הגולה היו בהם טהורים
עקיבא אוֹ ◌ֵמר ,א
רבּ י ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
ליליִ◌ ַ◌ .
הגּ ◌ִ ◌ִ
ַרבּ י יוֹ ◌ֵסי ◌ַ ◌ְ
◌ ◌ִ
הפרה
באפר
שטיהרום
לה ּזוֹ ת:
צריכין ◌ְ ◌ַ
◌ָהי ּו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
שהורידו עמהם לבבל והעלו
ממנו עמם ,ולא נטמאו משום
ארץ העמים דלא גזרו טומאה
על ארץ העמים אלא לאחר שעלו מן הגולה .לפיכך היה אפשר שאיש טהור יהיה
נוטל את אפר הפרה ,ולא הוצרכו לזכר של רחלים והלכה כר' יוסי) :ר"ע מברטנורה(
א היו עושים חטאת על גבי חטאת .אם טיהרו עצמן לפרת חטאת אחת ואירעה
פסול ,לא יעשו אחרת על גבי זו .אלא צריכה שימור כבתחילה :ולא תינוק על
גבי תינוק .שאם היו שני תינוקות ,אחד נשמר לפרת חטאת ואחד נשמר סתם אגב
זה התינוק אבל לא לצורך פרת חטאת ,לא מתכשר האי אגב האי :צריכים היו
תינוקות להזות .ואע"ג שנשמרו כל השמירות הללו ,חיישינן דילמא אייתי עורב
כזית מן המת ושדא עלייהו .וכל הני מעלות יתירות נינהו :לא היו צריכים להזות.
דלטומאת מת לא חיישינן .אבל טבילה היו צריכים לכו"ע ,שמא נטמאו בשרץ )יז(.
והלכה כר' עקיבא:
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)יג( שהכותלים לא החריב נבוכדנצר ושם
היה מונח האפר צבור בקילולים כדאיתא
בתוספתא .הר"ש .ועתוי"ט) :יד( שיראה
כו' .דגזירה שוה גמרינן אפר פרה מעפר
סוטה .רש"י:

]טו[ על גבי כו' .ודמי למטבילין מגב לגב
דפרק ב' דביצה .הר"ש .והר"מ) :טז( להזות.
קצתם על קצתם .הר"מ) :יז( ואף דטבל למגע
נדת אמו ,אפילו הכי צריך טבילה .והערב
שמש לא בעי ,דכל מעשיה בטבולי יום .הר"ש:
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א מצאו משבע .משום דאמרן
דמכל חטאות שהיו שם
מזין עליו ,משום הכי קאמר
דאם לא מצאו משבע ,מזין
אפילו מאחת :וחמש מעזרא
ואילך .ר' מאיר לא מני הארבע
שעשו שמעון הצדיק ויוחנן
כ"ג אלא לשתים ,משום
דסבירא ליה שעל ידי פסול
נעשית
בראשונה
שאירע
השניה :וחכ"א שבע מעזרא
ואילך .דסבירא להו שכולן
כשרות היו:
וכיפה כנגד האוטם .רגלי
שהכיפה
הכיפה
נשענת עליהם נקראין אוטם.
ואין רגלי הכיפה העליונה כנגד
רגלי התחתונה ,אלא כנגד
הכיפה עצמה ,דכנגד אוטם
העליונה עומד חלל התחתונה:
מפני קבר התהום .שלא תהיה שם טומאה רצוצה שהיא בוקעת ועולה :ופרה וכל
מסעדיה .סומכיה ועוזריה .לשון ה' יסעדנו על ערש דוי )תהלים מ"א( .ואע"ג דפרה
אינה מקבלת טומאה מחיים )כ( ,מעלה יתירה עשו בה:

בע )יח( ,עוֹ ◌ִשׂ ין ◌ִ ◌ֵ ׁ
מש,
מצא ּו ◌ִמ ◌ֶ ◌ַ
ה .א ◌ָ ◌ְ
מארבּ עׁ ָ◌ ִ◌ ,
◌ֵ ◌ָ ◌ֵ ׁ
מת ◌ִים,
מלשַ◌ּ ְ◌ ִ◌ ,
מחמשַ◌ ְ◌ ַ◌ ֵ◌ ,
עשׂ ◌ָאםׁ ִ◌ ָ◌ ,
עשׂ ה
הראשוֹ ◌ָנה ◌ָ ◌ָ
מאחתּ .ו ◌ִמי ◌ֲ ◌ָ
ּו ◌ֵ ◌ַ ◌ַ
עזראׁ ֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
וחמש,
והנ ◌ָ ּיה ◌ָע ◌ָשׂ ה ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
משהִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ׁ ◌ֶ
וחכמים
מאירִ◌ ָ◌ ֲ◌ ַ◌ .
רבּ י ◌ֵ ◌ִ
ברי ◌ַ ◌ִ
ואילִ◌ ,דּ ◌ְ ◌ֵ
מעזרא ◌ְ ◌ֵ ◌ֵ
◌ֵ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
עשׂ ◌ָאן,
ואילּ .ו ◌ִמי ◌ֲ ◌ָ
מעזרא ◌ְ ◌ֵ ◌ֵ
מריםֶ◌ ׁ ,ש ◌ַבע ◌ֵ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
אוֹ ◌ְ ◌ִ
חנן כּ ֹ ◌ֵהן ◌ָגּ דוֹ ל ◌ָעשׂ ּו
ׁ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ַה ◌ַ ּצ ◌ִדּ יק ◌ְויוֹ ◌ָ ◌ָ
הק ּוף
אליהוֹ ◌ֵ ◌ַ
ׁ◌ְש ּ◌ַת ◌ִים ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ִיםְ◌ ְ◌ ֶ◌ ,
עיני ◌ֶבּ ן ◌ַ ּ
יא ◌ִבּ י ◌ָעשׂ ּו
מעאל ◌ֶבּ ן ּ ◌ִפ ◌ָ
צרי ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
המ ◌ְ ◌ִ
ַוחנמאל ◌ַ ◌ִּ
◌ ◌ֲ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ויש ◌ָ ◌ֵ
אחת:
אחת ◌ֶ ◌ָ
◌ַ ◌ַ
וׁ ֶ◌ ֶ◌ ◌ .
להר
הבּ ◌ִית ◌ְ ◌ַ
מהר ◌ַ ◌ַ
ְוכבש ◌ָהי ּו עוֹ ◌ִשׂ ים ◌ֵ ◌ַ
◌ַ ◌ִּ
וכפה
כפיןָ◌ ּ ִ◌ ְ◌ ,
המ ׁ ◌ְש ◌ָחה )יט(ִ◌ ,כּ ּ ◌ִפין ◌ַעל ◌ַגּ ◌ֵבּ י ◌ִ ּ ◌ִ
מפ ◌ֵני ◌ֶ ◌ֶ
האטםְ◌ ּ ִ◌ ,
◌ְכּ ◌ֶ ◌ֶנגד ◌ָ ֹ ◌ֶ
קבר ◌ַה ּ◌ְתהוֹ םֶ◌ ׁ ,שבּ וֹ
וכל
פרה ◌ְ ◌ָ
הפ ◌ָרהּ ,ו ◌ָ ◌ָ
כּ ֹ ◌ֵהן ◌ַהוֹ ◌ֵרף ◌ֶאת ◌ַ ּ ◌ָ
להר ◌ַה ◌ִּמ ׁ ◌ְש ◌ָחה:
צאין ◌ְ ◌ַ
מסעדיה יוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ ◌ָ
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]יח[ משבע .כי היכי דתנן לעיל ומזין עליו
כל שכעה ולאו דוקא ,כמו שכתב הר"ב,
הכי נמי תני נמי הכא משבע ולא דוקא:
]יט[ המשחה .מקום שריפתה) :כ( ואי

משום מסעדיה ,נמי לא היו צריכים לכבש,
דאי נמי נטמאו לא אכפת לן ,שלא היו
עוסקים עם הפרה אלא מחיים להביאה
להר המשחה:
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לצאתֵ◌ ,אין וא אדומה .לא היו מוציאין
פרה רוֹ ◌ָצה ◌ָ ◌ֵ
היתה ◌ָ ◌ָ
א ◌ָ ◌ְ ◌ָ
פרה אדומה אחרת עמה
יאמר ּו,
ציאין ◌ִע ּ◌ָמ ּה ׁ ◌ְשחוֹ ◌ָרהֶ◌ ׁ ,שא ֹ ◌ְ
מוֹ ◌ִ ◌ִ
בככש :שלא יאמרו שתים
אדמהֶ◌ ׁ ,שא ֹ ◌ְ
ׁ◌ְשחוֹ ◌ָרה ׁ ◌ָש ◌ָחט ּוְ◌ .וא ◌ֲ ◌ָ◌ּ 
יאמר ּו ,שחטו ,ורחמנא אמר ושחט
רבּ י יוֹ ◌ֵסי אוֹ ◌ֵמר ,א ◌ִמּ ום אותה ,ולא אותה ואת חברתה
ׁ◌ְש ּ◌ַת ◌ִים ׁ ◌ָש ◌ָחט ּוִ◌ ַ◌ .
)כא( :ובית הטבילה היה שם.
אמר )במדבר יט(,
◌ֶזהֶ◌ ,א ◌ָלּ א )כב( ◌ִמּ ום ׁ ◌ֶש ◌ֶ ּנ ◌ֱ ◌ַ
ואותו בית הטבילה נמי חלול
ראל ◌ָהי ּו
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
וזקני ◌ִ ◌ְ
לב ◌ָדּ ּהֵ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
אתהַ◌ ְ◌ ,
◌ְוהוֹ ◌ִציא ֹ ◌ָ ּ
היה על גבי כיפין מפני קבר
המ ׁ ◌ְ
להר ◌ַ ◌ִּ
רגליהם )כג( ◌ְ ◌ַ
ימים ◌ְבּ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
מק ◌ִדּ ◌ִ
◌ַ ◌ְ
ש ◌ָחה ,התהום .ואף מקום מערכתה
מטמ ◌ִאים ◌ָהי ּו ◌ֶאת וגיתה השנויין לקמן ,כולן על
היה ׁ ◌ָשםּ .ו ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
טבילה ◌ָ ◌ָ
ּו ◌ֵבית ◌ְ ◌ִ ◌ָ
גבי כיפין היו :ומטמאים היו
הפ ◌ָרהִ◌ ,מ ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ַה ◌ְ ּצדוֹ ◌ִקים
◌ַהכּ ֹ ◌ֵהן ◌ַהוֹ ◌ֵרף ◌ֶאת ◌ַ ּ ◌ָ
את הכהן .במה שהיו סומכים
רבי ׁ ◌ֶש ◌ֶמ ׁש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
מרים ◌ִבּ ◌ְמעוֹ ◌ָ ◌ֵ
יהי ּו אוֹ ◌ְ ◌ִ
ׁ◌ֶשא ◌ִ ◌ְ
היתה ידיהם עליו )כד( כדתנן לקמן
ַנעשׂ ית:
◌ ◌ֲ ◌ֵ
בכך היה מיטמא ,דבגדי אוכלי
שי קודש מדרס לפרת חטאת.
ואמר ּו לוֹ ִ◌ ,אי ׁ ◌ִ
עליו ◌ְ ◌ָ ◌ְ
ידיהם ◌ָ ◌ָ
סמכ ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
◌ָ ◌ְ
והרמב"ם פירש שהיו מטמאין
אותו בשרץ או בשאר טומאות שמטמאים טומאת ערב במעורבי שמש היתה
נעשית .שהיו דורשים ואסף איש טהור ,אין טהור אלא שהעריב שמשו ,וכן הוא
אומר )ויקרא כ"ב( ובא השמש וטהר )כה( .וחכמים קבלו דטהור האמור בפרשת חטאת,
טהור למעשר קאמר דהיינו טבול יום) :ר"ע מברטנורה(
אישי כהן גדול .לפי שפעמים נעשית על ידי כהן גדול אבל בכל כהן היא כשרה

ז.

ח.
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]כא[ ואצטריך לטעם שלא יאמרו ולא
דייק נמי אותה כמו ר' יוסי ,דהאי
תנא קמא ר' שמעון הוא דדריש טעמיה
דקרא .ונפקא מינה ,דאפיק חמור בהדה,
לתנא קמא שרי ,לר' יוסי אסור .גמרא.
ועתוי"ט) :כב( לא כו' .כלומר אינך צריך
לומר משום ושחט אותה ,אלא בהוצאה
גופה כתיב כו' .מהר"ם) :כג( ברגליהם.
משום חבוב מצוה) :כד( דאילו בטומאה
דאורייתא לא היו מזלזלין כולי האי .וקשה,

מה מועיל זה להוציא מצדוקים ,הרי בגדי
כו' הוי מדרבנן והם אינם מאמינים בזה,
ויש לומר ,דמכל מקום היו מראין שאין
חוששים לדרשה שלהם .ועתוי"ט:
)כה( וקשה ,דהרי נמצא בכתוב גם כן
ורחץ במים וטהר וההוא למעשר .ועוד,
בתגלחת ראשונה כתיב גם כן וטהר ואינו
אלא למחנה ,ואולי דהם מצריכים בכולם
הערב שמש ולמדין מובא השמש.
ועתוי"ט:
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בין בכהן גדול ,בין בסגן בין
בהדיוט :ונסתפג .ונתקנח:
עצים .לעשות מהן מערכה
שם:
מסודרים
לשריפה.
וארנים .לשון נטע אורן וגשם
יגדל האמור בישעיה )מ"ד י"ד(,
ומין ארז הוא ,וכן ברושים .וכל
הנך עצים דקחשיב ,עדיפי
משאר עצים לצורך שריפתה:
כמין מגדל .רחבה מלמטה
וצרה מלמעלה :ופותחין בהן
חלונות .להכניס בהן האש
וחזיתה
העצים:
להבעיר
מערבה .פני המערכה ומראיתה
והוא המקום שמאחיזין בו את
האור היה פונה לצד מערב
דהיינו כלפי המקדש ,שהמקדש היה למערבו של הר הזיתים:
בחב של מגג .חבל עשוי ממין של גמי ,כדי שיהיו כל מעשיה בדבר שאינו מקבל
טומאה )כח( :ופניה למערב .לצד המקדש :ר' יהודה אומר בימינו היה מקבל.
כשאר קבלת הדם של קדשים שאם קיבל בשמאל פסול .ואין הלכה כר' יהודה,
שכיון שאין דמה נזרק על גבי המזבח אינה כשאר קדשים לענין זה :ומזה בימינו.
דכתיב ]במדבר י"ט[ ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו .הרגילה שבאצבעות,
כלומר אצבע היד הימנית )ל( שאדם ממשמש בה תמיד :כנגד בית קודש הקדשים.
כדכתיב )במדבר י"ט( והזה אל נוכח פני אוהל מועד )לא( :על כל הזיה טבילה .על כל

וטבל
אחת )כו(ַ◌ ָ◌ .ירד ◌ְ ◌ָ ◌ַ
כהן ◌ָגּ דוֹ לְ◌ ,טבוֹ ל ◌ֶ ◌ָ
ֹ ◌ֵ
מסדּ ◌ִרים ׁ ◌ָשם,
ועצים ◌ָהי ּו ◌ְ ◌ָ◌ 
ונסת ּ ◌ָפגִ◌ ֵ◌ ְ◌ .
ְועלה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
◌ ◌ָ ◌ָ
תאנה
ועצי ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
וארנים ּו ◌ְברוֹ ׁ ◌ִשים ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
ארזים ◌ָ ◌ֳ ◌ָ ◌ִ
עצי ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
◌ֲ ◌ֵ
מגדּ ל,
תה ◌ְכּ ◌ִמין ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ֲ ◌ָ ◌ָ
חלקה )כז(ְ◌ .ועוֹ ◌ִשׂ ין אוֹ ◌ָ ּ
מערבה:
וחזיתה ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
ּו ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
מפת ◌ִחין ◌ָבּ ּה ◌ַחלּ וֹ נוֹ תּ ָ◌ ִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
נתנ ּו ◌ָה ◌ַעל ◌ַגּ ב
מגג ּו ◌ְ ◌ָ
חבל ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ֶ
טְ◌ .כּ ◌ָפת ּו ◌ָה ◌ְבּ ◌ֶ ◌ֶ
פניה
ערכהֹ ,רא ׁ ◌ָש ּה ◌ַבּ ◌ָדּ רוֹ ם ּו ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
המ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ּ◌ַ
פניו
ערב )כט(ַ◌ .הכּ ֹ ◌ֵהן עוֹ ◌ֵמד ◌ַבּ ◌ִּמ ◌ְ ◌ָזרח ּו ◌ָ ◌ָ
◌ַל ּ◌ַמ ◌ֲ ◌ָ
רבּ י
מאלוֹ ִ◌ ַ◌ .
וק ◌ֵבּ ל ◌ִבּ ◌ְשׂ ֹ
ימינוֹ ◌ְ ◌ִ
ערבָ◌ ׁ ,ש ◌ַחט ◌ִבּ ◌ִ
למ ◌ֲ ◌ָ
◌ַ ּ◌ַ
מקבּ לְ◌ ,ונוֹ ◌ֵתן
היה ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ְיה ּו ◌ָדה אוֹ ◌ֵמרִ◌ ,בּ ◌ִימינוֹ ◌ָ ◌ָ
וה ◌ָ ּזה ׁ ◌ֶש ◌ַבע
טבל ◌ְ ◌ִ
מאלוֹ ּ ,ו ◌ַמ ◌ֶ ּזה ◌ִבּ ◌ִימינוֹ ַ◌ ָ◌ .
לשׂ ֹ
◌ִ ◌ְ
דשיםַ◌ .על ◌ָכּ ל
הק ◌ָ ׁ ◌ִ
עמים ◌ְכּ ◌ֶ ◌ֶנגד ◌ֵבּ ית ֶֹ ◌
ּ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
קד ׁש ◌ַ ◌ֳ ּ

עיקר תוספות יו טוב

]כו[ אחת .לפי ששוה בהפרשה כמו כהן
גדול ביום הכפורים ,לכך אמרו לו
טבול אחת ,אף דהתם חמש טבילות:
)כז( חלקה .ולא יותנה כן במיני הארז ,לפי
שהוא חלק .הר"מ:
]כח[ ולפי זה כל חבל כשר הואיל ואינו
ארוג .והר"ש והתוס' פירשו ,לפי
שהוא ממין שאינו מקבל טומאה:

)כט( למערב .כמו פר של יום הכפורים,
אף דלא שייך כאן הטעם דהתם דהא אין
כאן מזבח () :הוא מהר"מ ושם מבואר
דימין מאצבע ידעינן ,דסתם אצבע אינו
אלא של ימין ,ושיהיה באצבע הסמוך
לגודל דייק לה מאצבעו .ועתוי"ט:
)א( ותמיהני ,דאוהל מועד בכל מקום
המכוון ההיכל .ותו ,בפרק ב' דמדות משנה
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הזיה שהיה מזה היה טובל
◌ַה ◌ָ ּז ◌ָיהָ◌ ִ◌ ְ◌ ,
טבילהָ◌ .גּ ◌ַמר ◌ִמ ◌ְלּ ◌ַה ּזוֹ תִ◌ ,ק ◌ַ ּנח ◌ֶאת ◌ָידוֹ
אצבעו בדם ,דשיירי הדם
וה ◌ִ ּצית ◌ֶאת ◌ָ ◌ֵ ׁ
האש
פה ׁ ◌ֶשל ּ ◌ָפ ◌ָרהַ◌ ָ◌ .ירד ◌ְ ◌ִ
◌ְבּ ג ּו ◌ָ ּ
שבאצבע פסולין )לב( להזייה:
חר ּיוֹ ת:
עקיבא אוֹ ◌ֵמרַ◌ ,בּ ◌ֲ ◌ִ
רבּ י ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
אליתוֹ תִ◌ ַ◌ .
◌ַבּ ◌ֲ ◌ִ
גמר מלהזות קינח ידו בגופה
נטל ◌ֵעץ של פרה .כדי שישרף הדם
ועמד ח ּוץ ◌ִמ ◌ִגּ ּ◌ָת ּהַ◌ ָ◌ ,
ִנבקעהַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
עמה ,כדכתיב ]שם[ ושרף את
להן,
אמר ◌ָ ◌ֶ
לעתַ◌ ָ◌ .
ארז ◌ְ ◌ֵ
◌ֶ ◌ֶ
ואזוֹ ב ּו ׁ ◌ְש ◌ִני תוֹ ◌ָ ◌ַ
הפרה את עורה ואת בשרה ואת
ארז ◌ֶזהֵ◌ ,עץ ◌ֶ ◌ֶ
◌ֵעץ ◌ֶ ◌ֶ
ארז ◌ֶזהֵ◌ .אזוֹ ב ◌ֶזהֵ◌ ,אזוֹ ב דמה .ובין הזאה להזאה מקנח
לעת ◌ֶזהָ◌ ׁ .ש ׁ
לעת ◌ֶזהְ◌ ׁ ,ש ◌ִני תוֹ ◌ַ ◌ַ
◌ֶזהְ◌ ׁ .ש ◌ִני תוֹ ◌ַ ◌ַ
לש אצבעו בשפת המזרק ולא
מרים בגופה של פרה ,משום נימין
והם אוֹ ◌ְ ◌ִ
ודברֵ◌ ְ◌ .
עמים ◌ַעל ◌ָכּ ל ◌ָדּ ◌ָבר ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ּ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
הנדבקין באצבעו דגנאי לעשות
עמים ◌ַעל ◌ָכּ ל ◌ָדּ ◌ָבר
והיןָ◌ ׁ ,של ׁש ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
לוֹ ֵ◌ ,הין ◌ָ ◌ֵ
בהן הזייה :אליתות .עצים
ְודבר:
◌ ◌ָ ◌ָ
קטנים שמלהיבין בהם עצי
המערכה .אליתות ,לשון אליה.
כמו זנבות האודים ]ישעיה ז'[ :בחריות .זמורות של דקל .ואין הלכה כר' עקיבא:
נבקעה .הפרה מחמת האור .אבל אם לא נבקעה לא ,דכתיב ]במדבר י"ט[ אל תוך
שריפת ,לא קודם שיוצת האור ברובה ,ולא אחר שתיעשה אפר )לג( .והוא
הדין אם קרעה בסכין אחר שיוצת האור ברובה :ועמד .הכהן :חוץ מגיתה .גומא
שהיתה בקרקע כמין גת עשויה לשריפת הפרה ,וכשהיה משליך עץ ארז ואזוב ושני
תולעת צריך שיעמוד חוץ לאותה גומא )לד( :עץ ארז .אגודה שיש בה עץ ארז ואזוב
כרוכים עם שני תולעת :עץ ארז זה .לפי שיש מינים הרבה שדומין לארז ואינן
כשרין ,לכך צריך להודיע שזהו שצותה עליו תורה .וכן באזוב .וכן בשני תולעת.
ואזוב הוא שקורין לו בערבי צעת"ר .ושני תולעת הוא צמר צבוע בצבע הנקרא
בערבי כרמ"ז ובלע"ז קרמז"י:

י.

עיקר תוספות יו טוב
ד' איתא ומתכוין ורואה פתחו של היכל,
ולא הזכיר קדשי קדשים) :ב( בספרי
מדמה שבע פעמים ,מגיד שחוזר לדם שבע
פעמים:
]ג[ הר"ש קיצר .והר"מ כתב עוד ,דמאל

תוך ,למדנו שיושלך בקרבה בעת הבקיעה.
ועכשיו שתים זו שמענו ,הביקוע ושיוצת
האור ברובה .ועתוי"ט) :ד( נראה לי
מדכתיב והשליך ,וסתם השלכה מרחוק
הוא:
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כרכן .לעץ ארז ואזוב בשיירי
לשון של צמר שהוא
צבוע בשני תולעת שהיתה
ארוכה ,ובמה שהיה עודף
ממנה על עץ הארז ואזוב היה
כורך שלשתן יחד ,כדי שיהא
להן כובד ויפלו לתוך שריפת
הפרה ולא תקלוט השלהבת את
הלשון .ואם לא כרכן והשליך
כל אחד בפני עצמו ,כשרה:
ובכברות של אבן .אבנים
המנוקבים נקבים דקים ככברה.
ואין הלכה כר' ישמעאל :שחור
שיש בו אפר .פחם שאם יכתשו
אותו יעשה אפר :כותשין אותו.
ואם לא יחזור כמו אפר ,מניחין אותו :בין כך ובין כך :בין שיחזור אפר בין שלא
יחזור אפר :חולקין אותו לשלשה חלקים .לאחר שכברו את כל האפר ,בין אפר
הפרה בין אפר עצים שנשרפו עמה ,חולקין את האפר לשלשה חלקים :אחד ניתן,
בחיל .למשמרת ,כדכתיב והיתה לעדת בני ישראל למשמרת :ואחד ניתן בהר
המשחה .ובה היו הכהנים מקדשין )לז( :ואחד היה מתחלק לכל המשמרות .וממנו
היו מזין כל ישראל:

והש ◌ִליְ◌ לתוֹ 
הלּ ׁשוֹ ן ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
רכן ◌ִבּ ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ֵירי ◌ַ ◌ָ
יאְ◌ .כּ ◌ָ ◌ָ
תה
רפה ,חוֹ ◌ְ ◌ִ
נשׂ ◌ְ ◌ָ
רפת ּהְ◌ ִ◌ .
◌ְשׂ ◌ֵ ◌ָ ◌ָ
בטין אוֹ ◌ָ ּ
רבּ י
כברוֹ תִ◌ ַ◌ .
תה ◌ִבּ ◌ְ ◌ָ
מקלוֹ תְ◌ ,וכוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְבּ ◌ַ ◌ְ
ברין אוֹ ◌ָ ּ
אבן )לה(
מקבוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ֶ
◌ִ ׁ ◌ְ
מעאל אוֹ ◌ֵמרְ◌ ,בּ ◌ַ ◌ָ ּ
יש ◌ָ ◌ֵ
נעשׂ יתָ◌ ׁ .שחוֹ ר
היתה ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
אבן ◌ָ ◌ְ ◌ָ
בכברוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ֶ ◌ֶ
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
וש ◌ֵאין בּ וֹ ,
תשין אוֹ תוֹ ֶ◌ ׁ ְ◌ .
אפר ,כּ וֹ ◌ְ ׁ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ֶ ּי ׁש בּ וֹ ◌ֵ ◌ֶ
העצםֵ◌ ,בּ ין ◌ָכּ ּ ו ◌ֵבין ◌ָכּ 
יחין אוֹ תוֹ )לו(ֶ◌ ֶ◌ ָ◌ .
◌ַמ ◌ִ ּנ ◌ִ
לשה
לקים אוֹ תוֹ ◌ִל ׁ ◌ְש ׁ ◌ָ
נכת ׁשְ◌ .וחוֹ ◌ְ ◌ִ
היה ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
◌ָ ◌ָ
נתן ◌ְבּ ◌ַהר
ואחד ◌ִ ּ◌ָ
נתן ◌ַבּ ◌ֵחיל ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
אחד ◌ִ ּ◌ָ
חלקיםָ◌ ֶ◌ ,
◌ֲ ◌ָ ◌ִ
לכל
מתחלּ◌ֵ ק ◌ְ ◌ָ
היה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ואחד ◌ָ ◌ָ
המ ׁ ◌ְש ◌ָחהָ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
◌ַ ּ◌ִ
◌ַה ◌ִּמ ׁ ◌ְש ◌ָמרוֹ ת )לח(:

עיקר תוספות יו טוב

]ה[ אבן .אשר לא יקבלו טומאה,
לתוספת השמירה .הר"מ) :ו( מניחין
אותו .עד שיעשה מקצתו אפר ,כדי לקיים
מצות שריפה דכתיב את עורה וגו' ,אבל
עצם לא כתיב ,הלכך כותשים אותו עם
השאר אע"פ שלא נעשה אפר .אבל בפני
עצמו בלא אפר ,פסול לקידוש .מהר"מ:

)ז( נראה לי משום דמפני קדושתם נזהרו
מטומאת מת משא"כ ישראל ,נקט אצלן
לשון מקדשין ולא מזין .ועתוי"ט:
)ח( המשמרות .הכ"ד מקומות אשר היו
בהן המשמרות .הר"מ .וחוץ לעזרה היו.
וכן תרגם יונתן ,וחדא מפלג לכל מטרת
ליואי .ועתוי"ט:

יום א' וישב לסדר "ויאמר צדקה ממנה" תשע"א לפ"ק פה אלעד ת"ו

לכבוד כ"ק האדמו"ר שליט"א ,מזכה הרבים חד בדרא מניצוץ
נשמת התנא הקדוש בוצינא קדישא הרשב"י זיע"א ,אשר בזכות
הקונטרס "ערכה של שעה" ודאי יעזור להתקיים "בספרא דא יפקון
מן גלותא".
הנה ,הזדעזעתי לשמוע מה שכתבו בעתון הנקרא של חרדים,
בשם מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א שכביכול אמר ח"ו
שאין לבחורים ללמוד זוה"ק ח"ו ,וקמתי ועליתי ונכנסתי בקודש
פנימה אל מרן שליט"א ושאלתי לפיו בזה"ל :נחרדתי לשמוע שכך
הרב פסק!! וא"ל בזה"ל :הרבה דברים אומרים בשמי מה לך
להתרגש ח"ו שאומר כך ,אלא אדרבה מקובלני ממרן החזון איש
זי"ע שאין ספר מוסר מעורר ומחזק כמו הזוה"ק ,וחובה קדושה
בפרט לבני תורה לעסוק בו ,עכל"ק .ואמרתי לכתוב זאת למו"ר
האדמו"ר כדי לחזק ידיו.
בברכת התורה אי"ש ב"ר ציון בוגנים מו"ץ פעה"ק אלעד ת"ו.





גודל השכר והזכות בהוראת אצבע!
הגר"א במשלי )יב ,יד( ,מבאר גודל הזכות שיש למזכי הרבים ומוכיח
את חבירו ,אם שמע ,מקבל שכר על כל מה שיעשה לדורות ,וגם אם
לא שמע ,אז מקבל כל חלקו הטוב ,וזה שלא שמע לוקח ממנו את
חלק הגיהנום שלו.
הידעת? ברגע אחת אתה יכול לזכות לעולמות נצח! "עין לא ראתה"..
 עתה הכול בידך – אתה יכול לחלק ס' "ערכה של שעה" ,שמעודדומעורר ללמוד זוה"ק בכל יום .וכל הלומד שעה זוה"ק בשבת עולה לו
למאה מיליון שנה תורה ,ואם תכפיל בכל שבתות השנה ויו"ט ,לכל
ימי חייו ,תגיע ל'  640מיליארד שנה תורה .ואם בזכותך יתארגן שיעור
לעשר יהודים ,תגיע ל'  6טריליון ו'  400מיליארד שנה תורה- .
ובזוה"ק )פ' ויצא קס"א (.כתוב :שכל מה שנותנים משמים הוא באלף,
ועוד כידוע כל עשרה ביה שכינה שריה ,אתה מכפיל כל מנין יהודים
באלף .תגיע ל'  6זיליון ו'  400טריליון שנה תורה - .ומי יוכל לחשב
את גודל השכר הנצחי שיש לך מכך בוודאות!!!
]לקבלת ספרים בחינם לחלוקה" ,0548436784 :מפעל הזוהר העולמי" שע“י מוסדות האלמין[.

ספר ה
רמב"ם הלכות פרה אדומה
(פ"ב ופ"ג)

מכתב שכתב בעל הולמ:

"ותדע נאמנה ,שעדיין לא
היה מזמן האר"י ז"ל עד
היום הזה ,מי שיבין את
שיטת האר"י ז"ל ,על שורשו
וכו' והנה ברצון העליון
ית' ,זכיתי לעיבור נשמת האר"י ז"ל ,לא מפני מעשי
הטובים ,אלא ברצון עליון ,שנשגב גם ממני עצמי,
למה נבחרתי אנכי לנשמה נפלאה זו ,שלא זכה
בה אדם מעת פטירתו עד היום ,ולא אוכל להאריך
בענין זה מפני שאין דרכי בזה לדבר בנפלאות".
)מרנ בעל "הולמ" זי"ע במכתב משנת תרפ"ו(
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רמב" הלכות פרה אדומה  פרק שני
א מעלות יתירות עשו בטהרת פרה אדומה והרחקות גדולות הרחיקו
מטומאת המת בכל מעשיה .מפני שהיא כשירה בטבולי יום חשו
שמא יבאו לזלזל בה .ומפני זה כשמפרישין הכהן השורף אותה
מפרישין אותו ללשכה מוכנת בעזרה .ובית אבן היתה נקראת מפני
שכל כליה כלי אבנים שאין מקבלין טומאה .ובכלי האבן היה
משתמש כל שבעת ימי ההפרשה .ולא היו נוגעין בו אחיו הכהנים
כדי להרבות בטהרתו:
ב שבעת ימים קודם שריפת הפרה מפרישין כהן השורף אותה מביתו.
כשם שמפרישין כ"ג לעבודת יוה"כ .ודבר זה קבלה ממשה רבינו.
וכן מפרישין אותו מאשתו שמא תמצא נדה ויהיה טמא שבעת ימים:
ג הלשכה שהיה יושב בה כל ז' צפונית מזרחית היתה .כדי להזכירו
שהיא כחטאת הנשחטת בצפון אע"פ שהיא נשחטת בחוץ:
ד כל יום ויום משבעת ימי ההפרשה מזין עליו מי חטאת .שמא נטמא
למת והוא לא ידע .חוץ מיום רביעי להפרשה שא"צ הזאה לפי
שא"א שלא יהיה לא שלישי לטומאתו ולא שביעי .שאין הזאה
בשביעי עולה משום הזאת שביעי עד שיזה בשלישי מלפניה .ומן הדין
היה שא"צ הזאה אלא בשלישי ושביעי להפרשה בלבד וזה שמזין יום
אחר יום מעלה יתירה עשו בפרה:
ה ברביעי בשבת היו מפרישין אותו כדי שיחול רביעי שלו להיות
בשבת .שההזייה אינה דוחה שבת והרביעי א"צ הזייה:
ו בכל יום ויום מימי ההפרשה שמזין עליו בהם .מזין מאפר פרה מן
הפרות שנשרפו כבר .ואם לא היה שם אלא אפר פרה אחת בלבד
מזין ממנו עליו כל הששה:
ז כשמזין עליו בימי ההפרשה אין מזה עליו אלא אדם שלא נטמא
במת מעולם שהמזה צריך שיהיה טהור .וא"ת יזה עליו איש שנטמא
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והוזה עליו .שמא זה שהזה עליו לא היה טהור מטומאת מת .וכן
הכלים שממלאין בהן ומקדשין להזות על הכהן השורף כולם כלי
אבנים היו שאין מקבלין טומאה .וכל אלו הדברים מעלות יתירות הן
שעשו בה .וכיצד ימצא איש שלא נטמא במת מעולם .חצירות היו
בירושלים בנויות על גבי הסלע ותחתיהן חלול מפני קבר התהום.
ומביאין היו נשים עוברות ויולדות שם ומגדלות שם את בניהם.
וכשירצו להזות על הכהן השורף מביאין שוורים מפני שכרסיהן
נפוחות ומניחים על גביהן דלתות ויושבין התינוקות על גבי הדלתות
כדי שיהיה האהל מבדיל בינם לבין הארץ מפני קבר התהום .וכוסות
של אבן בידם והולכין לשילוח .הגיעו לשילוח יורדין שם וממלאין
שאין לחוש שם מפני קבר התהום שאין דרך בני אדם לקבור בנהרות.
ועולין ויושבין על גבי הדלתות והולכין עד שמגיעין להר הבית .הגיעו
להר הבית יורדין ומהלכין על רגליהן מפני שכל הר הבית והעזרות
תחתיהן היה חלול מפני קבר התהום .ומהלכין עד פתח העזרה.
ובפתח העזרה היה קלל של אפר נוטלין האפר ונותנין במים שבכוסות
ומזין על הכהן השורף .ומטבילין היו התינוקות שממלאין ומקדשין
ומזין על השורף אע"פ שהן טהורין מטומאת המת שמא נטמאו
בטומאה אחרת:
ח תינוק שטבל למלאות ולהזות לא ימלא בכליו תינוק אחר אע"פ
שטבל .ותינוק שטבל להזות על כהן זה אינו מזה על כהן אחר עד
שיטבול לשם מעשה זה הכהן .וכן כלים שטהרום לחטאת זו ובגי אדם
שטהרום לחטאת זו לא יתעסק בהם בפרה אחרת עד שיטבלו לשמה.
וכל הדברים האלו מעלות יתירות בפרה:

רמב" הלכות פרה אדומה  פרק שלישי
א אין שורפין את הפרה אלא חוץ להר הבית שנאמר
"והוציא אותה" אלא מחוץ למחנה .ובהר המשחה היו שורפין
)במדבר יט-ג(
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אותה .וכבש היו עושין מהר הבית להר המשחה ותחתיו בנוי כיפין
כיפין וכיפה על כל ב' כיפין כדי שיהיו ב' רגלי הכיפה על גג ב' כיפין
שתחתיה .כדי שתהיה תחת הכל חלול מפני קבר התהום .אף מקום
שריפתה ומקום הטבילה שהיו בהר המשחה תחתיהן חלול מפני קבר
התהום .והפרה והשורף וכל המסעדין בשריפתה יוצאין מהר הבית
להר המשחה ע"ג כבש זה:
ב כיצד שורפין אותה .זקני ישראל היו מקדימין ברגליהן להר המשחה
ובית טבילה היה שם .וכהן והמסעדין בשריפתה והפרה יוצאין על
הכבש ובאין להר המשחה .ומטמאין את הכהן וסומכין הזקנים את
ידיהם על הכהן ואומרים לו טבול אחת .ואם היה כ"ג אומרים לו אישי
כ"ג טבול אחת .ירד וטבל ועלה ונסתפג .ועצים מסודרים היו שם
ארזים אלונים וברושים ועצי תאנה חלקה .ועושין מערכה כמין מגדל
ומפתחין בה חלונות כדי שתהיה האור מלבבת בהן .ומראה המערכה
במערב .וכופתין את הפרה בחבל של מגג ונותנין אותה על גבי
המערכה ראשה לדרום ופניה למערב .הכהן עומד במזרח ופניו
למערב .שוחט בימינו ומקבל הדם בשמאלו .ומזה באצבעו הימנית מן
הדם שבכפו השמאלית שבע פעמים כנגד בית קדשי הקדשים .על כל
הזאה טבילת אצבע בדם .ושירי הדם שבאצבע פסולים להזייה לפיכך
על כל הזאה מקנח אצבעו בגופה של פרה גמר מלהזות מקנח את
ידיו בגופה של פרה ויורד מן המערכה והצית את האש בעצים קטנים
והכניסן תחת עצי המערכה והתחיל האש בה והכהן עומד ברחוק
ומשמר לה עד שיצת את האור ברובה ותקרע בטנה .ואח"כ נוטל עץ
ארז ואזוב אין פחות מטפח וצמר צבוע בתולעת משקל חמשה סלעים
ואומר לעומדים שם .עץ ארז זה עץ ארז זה עץ ארז זה .אזוב זה אזוב
זה אזוב זה .שני תולעת זה שני תולעת זה שני תולעת זה שלש פעמים
על כל אחד ואחד והן אומרין לו הין הין הין שלש פעמים על כל אחד
ואחד .וכל כך למה לפי שמיני ארזים שבעה הן ומיני אזוב ארבעה
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והצבוע אדום יש שצובעין אותו בפואה ויש שצובעין אותו בלכא ויש
שצובעין אותו בתולעת והתולעת היא הגרגרים האדומים ביותר
הדומים לגרעיני החרובים והן כמו האוג ותולעת כמו יתוש יש בכל
גרגיר מהן ולפיכך מודיע לכל ומגלה להן שאלו הן המינים האמורים
בתורה .והאזוב האמור בתורה הוא האזוב שאוכלין אותו בעלי בתים
ומתבלין בו הקדירות .האזוב והארז והתולעת שלשתן מעכבין זה את
זה .וכורך האזוב עם הארז בלשון של שני ומשליך אל תוך בטנה
שנאמר )במדבר יט-ו( "והשליך אל תוך שריפת הפרה" .ואינו משליך
קודם שיצית האור ברובה ולא אחר שתעשה אפר ואם השליך פסולה
שנא' )במדבר יט-ו( "אל תוך שריפת" לא קודם שיצת האור ברובה ולא
אחר שתעשה אפר .בין שהשליך שלשתן כאחת בין שהשליך זה אחר
זה בין שהשליך לתוך גופה או לתוך שריפתה בין שנקרעה מאליה
ואחר כך השליך בין שקרעה בידו או בכלי כשירה:
ג נגמרה שריפתה חובטין אותה במקלות היא וכל עצי המערכה
שנשרפה בהן וכוברין את הכל בכברות וכל שחור שאפשר שיכתש
ויהיה אפר בין מבשרה בין מן העצים כותשין אותו עד שיעשה אפר
ושאין בו אפר מניחין אותו וכל עצם שנשאר מעצמיה בלא שריפה
בין כך ובין כך היה נכתש:
ד אין מכניסין כלום מאפרה להניחו בעזרה שנאמר )במדבר יט-ט( "והניח
מחוץ למחנה" .ושלשה חלקים היו חולקין את כל אפרה אחד ניתן
בחיל ואחד בהר המשחה ואחד מתחלק לכל המשמרות .זה שמתחלק
לכל המשמרות היו הכהנים מקדשין ממנו .וזה שניתן בהר המשחה
היו ישראל מזין ממנו .וזה שניתן בחיל היה מוכן ומוצנע שנאמר )במדבר
יט-ט( "והיתה לעדת בני ישראל למשמרת" מלמד שמצניעין ממנו .וכן
היו מצניעין מאפר כל פרה ופרה ששורפין בחיל .ותשע פרות אדומות
נעשו משנצטוו במצוה זו עד שחרב הבית בשנייה .ראשונה עשה
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משה רבינו .שנייה עשה עזרא .ושבע מעזרא עד חורבן הבית.
והעשירית יעשה המלך המשיח מהרה יגלה אכי"ר:


"תיבַ ת נ ַֹח" ׁ ֶשל ָה ַר ׁ ְש ִּב"י
ַה ָּק ָּב"ה ׁ ָשלַ ח ָּלנ ּו ֵּ
"ה ּז ַֹהר ַה ָּקדוֹ ׁש"
ׁ ֶשה ּוא ַ
לְ ַה ִ ּצילֵ נ ּו ֵמ ַה ַּמבּ ּול ַהנּוֹ ָרא!
וְ ַה ַמשְׂ ִּכילִ ים יַ ז ְִהיר ּו ְּכז ַֹהר ָה ָר ִק ַיע.
ִא ֵּלין ִאי ּנוּן דְּ ָקא ִמ ׁ ְש ַּתדְּ לִ ין ְּבז ַֹהר
דָּ א ,דְּ ִא ְק ֵרי ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר ,דְּ ִאיה ּו
ְּכ ֵתיבַ ת נ ַֹח ,דְּ ִמ ְת ַּכ ְּנ ׁ ִשין ָּב ּה ׁ ְשנַ יִ ם
ֵמ ִעיר ,וְ ׁ ֶשבַ ע ִמ ַּמלְ כו ָּתא .וּלְ ז ְִמנִ ין
ֶא ָחד ֵמ ִעיר ,ו ׁ ְּשנַ יִ ם ִמ ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה.
(שמוֹ ת א) ָּכל ַה ֵּבן
דִּ בְ הוֹ ן יִ ְת ַק ֵ ּים ׁ ְ
ַה ִ ּילּ וֹ ד ַה ְ ּיאוֹ ָרה ַּת ׁ ְשלִ יכוּהוּ .וְ ָדא
אוֹ ָרה דְּ ִס ְפ ָרא דָּ א.

(ז ַֹהר ֵחלֶ ק ג' דַּ ף קנ"גְּ :ב ַר ְעיָ א ְמ ֵה ְימנָ א),
(ועיי"ע ִּת ּקוּנֵ י ז ַֹהר ָח ָד ׁש דַּ ף ע"ב ַע ּמוּד
ד' ,וּבְ ַה ְקדָּ ַמת ַה ּמוֹ צִ יא לָ אוֹ ר ִּת ּקוּנֵ י ז ַֹהר
משה
ֵמ ַה ְּג ָר"א ,וְ כֵ ן דִּ בְ ֵרי ַר ֵּבינ ּו ָה ַר ַמ"ק ָה ַרב ׁ ֶ
קוֹ ְרדוֹ בֵ ירוֹ  ,דַּ ע ֶאת ֱאל ֵֹקי ָאבִ ָיך ,י"א).

"ה ּז ַֹהר ַה ָּקדוֹ ׁש" לְ בַ ּ ֵטל ָּכל ְּגזֵ רוֹ ת וּלְ ָק ֵרב ַה ְּג ֻא ָּלה
"ה ּז ַֹהר ַה ָּקדוֹ ׁש" ְּב ֶרצֶ ף לְ לֹא ֶה ְפ ֵסקֶ ׁ ,ש ְּבכ ַֹח ַ
ָה ַר ְמ ַח"ל זי"ע לֹא ָמצָ א ֵעצָ ה לְ בַ ּ ֵטל ְּגזֵ רוֹ ת ֵמ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלֶ ,א ָּלא ְּבלִ ּמוּד ַ
ְּב ַר ֲח ִמים .וז"לְּ :ב ִר ַיחת ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַּבר יוֹ ַחאי ָע ְׂש ָתה ִענְ יַ ן ַה ֵּתבָ ה ,וְ כֻ ָּלנ ּו נִ בְ ַרח ֶאל ַה ֵּתבָ ה ַה ּזֹאת וְ נִ ָּנצֵ ל ,וְ נִ ְמצָ א ׁ ֶש ְּב ִר ַיחת ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַּבר יוֹ ַחאי ָע ְׂש ָתה ִענְ יַ ן ַה ֵּתבָ ה,
ׁ ֶש ְּבסוֹ ָד ּה נַ ֲע ָׂשה ַה ּז ַֹהרֲ ,א ׁ ֶשר בּ וֹ נִ כְ לְ ל ּו ָּכל ַה ּׁ ִש ּׁ ִשים ִרבּ וֹ א נִ ׁ ְש ָמ ִתיןַּ ,כ ֻּמזְ ָּכר ַּב ִּת ּקוּנִ ים ,וְ ָאז נֶ ְח ׁ ָשב זֶ ה לִ בְ ִר ָיחה ְּכלָ לִ ית לְ כָ ל יִ ְׂש ָר ֵאלַ ,עד ׁ ֶש ְּבסוֹ ף ַה ָ ּי ִמים לֹא יִ צְ ָט ֵר ְך ֶא ָּלא
"כי לֹא בְ ִח ּ ָפזוֹ ן ֵּתצֵ א ּו וּבִ ְמנו ָּסה לֹא ֵתלֵ כוּן ִּכי הֹלֵ ְך לִ ְפנֵ יכֶ ם ה' ו ְּמ ַא ִּס ְפכֶ ם ֱאל ֵֹקי יִ ְׂש ָר ֵאל"… ָּכל ִמי ׁ ֶש ִ ּי ְתדַּ ֵּבק ַּב ּז ַֹהר ַה ָּקדוֹ ׁש בּ וֹ ֵר ַח ִמן
יְ צִ ָיאה ,וְ זֶ ה ּו ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (יְ ׁ ַש ְעיָ ה נב ,יב)ִּ :
(א ֲח ֵרי ַר ׁ ְש ִּב"י) זְ יָ "עֶ ׁ ,ש ָּכל ִמי ׁ ֶש ִ ּי ְתדַּ ֵּבק בּ וֹ נִ ְק ָרא ׁ ֶשבּ וֹ ֵר ַח ִמן ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָראַ ,עד ׁ ֶשלּ ֹא יִ צְ ָט ֵר ְך
ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ,וְ יִ ָּנצֵ ל ֵמ ֶחבְ לֵ י ָמ ׁ ִש ַיח ,וְ ָה ֱא ֶמת ִּכי ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר נִ ׁ ְש ַאר ַא ֲח ָריו ַ
(ה ַר ְמ ַח"ל ָּב ִא ְּגרוֹ ת ,ו ְּר ֵאה עוֹ ד ְּבאוֹ ר ַהזוֹ ַהר).
יחַ .
(ב ַא ֲח ִרית ַה ָ ּי ִמים) ֶא ָּלא יְ צִ ָיאה ,וְ אוֹ ִד ֲיע ָך ַמה ּתוֹ ֶעלֶ ת נִ ְמצָ א ָּבזֶ ה ,וְ ָה ֱא ֶמת ִּכי ּתוֹ ֶעלֶ ת ָּגדוֹ ל הוּאִּ ,כי הוּא ַה ָּצלָ ה ֵמ ֶחבְ לֵ י ָמ ׁ ִש ַ
לוֹ ְּ

ספר ו
זוהר על ברכת כהנים

זוהר פרה אדומה
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ויקרא דף
ל"ד ע"ב 
ל"ה ע"א1

ואתם ּ◌ִת ◌ְהי ּו ◌ִלי
◌ְּכ ◌ִתיב )שמות יט( ◌ְ ◌ַ ◌ֶ
הנים ◌ְוגוֹ י ◌ָקדוֹ ׁש.
ממלכת ּ ֹכ ◌ֲ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
אמר,
דא ּ◌ְת ◌ָ ◌ֵ
הניםְּ◌ .כ ◌ָמה ◌ְ ◌ַ
ממלכת ּ ֹכ ◌ֲ ◌ִ
◌ַמאן ◌ַ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
מש ◌ַחת ◌ָבּ ◌ָניוְ◌ ,דּ ◌ַכד
אהרן ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
ֹזאת ◌ִמ ׁ ◌ְש ◌ַחת ◌ַ ◌ֲ ֹ
כהני,
ראל ◌ַעל ◌ְ ◌ָידא ◌ְדּ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
נסת ◌ִי ◌ְשׂ ◌ָ ◌ֵ
רכא ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
את ◌ָבּ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
הדא ה ּוא
אתקרי ◌ַעל ׁ ◌ְש ◌ֵמיהוֹ ןָ◌ ֲ◌ ,
◌ְּכ ◌ֵדין ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ֵ
הנים.
ממלכת ּ ֹכ ◌ֲ ◌ִ
ִדכתיב ◌ַ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
◌ ◌ְ ◌ִ

היִ לי
ואְ ִ 
נינָ ,תב )שמות יט( ְ ַ ֶ
ִָ
הניְ וגי ָקדִ .מי
ממלכת ֹ ֲ ִ
ַ ְ ֶֶ
אמרֹ ,את
הניְ ?מַ ֱ ֶ ֶ 
ממלכת ֹ ֲ ִ
זֶ ֶ ְ ַ 
ניו.
ָָ
מחת
ִ ְַ
אהר
ֲַ ֹ
מחת
ִ ְַ
ראל ַעל ַיד
נסת ִי ְ ָ ֵ
תרכת ְ ֶ ֶ
ֶ ְ ֶ ִ ְ ֶָ ֶ
מֶ ,זה
נקראת ַעל ְ ָ
ההניָ ,אז ִ ְ ֵ
ַ ֲֹ ִ
הני.
ממלכת ֹ ֲ ִ
תב ַ ְ ֶ ֶ
ֶָ


    
  
    
   
 

מלכ ּות
חזיְ◌ ַ◌ ,
אמרָ◌ּ ,תא ◌ֲ ◌ֵ
◌ַר ◌ִּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ָ ◌ַ
ממלכת,
אלּ א ◌ַ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
אקריָ◌ ֶ◌ ,
הנים ◌ָלא ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ֹּכ ◌ֲ ◌ִ
לה )גבירתא(
הניְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
לה ◌ַּכ ◌ֲ ◌ֵ
◌ְדּ ◌ַ ◌ְ ◌ְ
ועבד ּו ◌ָ ּ
אמלכ ּו ◌ָ ּ
הנים
מלכ ּות ּ ֹכ ◌ֲ ◌ִ
אבל ◌ַ ◌ְ
רתא ◌ַעל ּ ֹכ ◌ָלּ אָ◌ ֲ◌ .
◌ְגּ ב ּו ◌ְ ּ◌ָ
אקרי
מים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אקריְ◌ ,דּ ◌ָהא ◌ִמן ◌ַה ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ָלא ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
והכא
מים ◌ַ ◌ַודּ איָ◌ ָ◌ ְ◌ .
מלכ ּות ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
מלכ ּותְ◌ ַ◌ ,
◌ַ ◌ְ
אמלכ ּו
כהני ◌ַ ◌ְ ◌ְ
אמר ◌ְדּ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
דאת ◌ָ ◌ֵ
ממלכתְּ◌ ,כ ◌ָמה ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
◌ַ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
כדין ◌ִהיא
מלכאּ ,ו ◌ְ ◌ֵ
לה ◌ְבּ ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
להּ ,ו ◌ְ ◌ַ
מח ◌ְבּ ◌ָראן ◌ָ ּ
◌ָ ּ
ממלכת ◌ַעל
מל ◌ָּכאֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ַ◌ .
ממלכתַ◌ ,על ◌ָּכל ◌ִגּ ◌ְ ◌ֵנזי ◌ַ ◌ְ
◌ַ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ממלכת
מל ◌ָּכא) .דף ל"ה ע"א( ◌ַ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
זיני ◌ַ ◌ְ
◌ָּכל ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
עלמא.
ממלכת ◌ַעל ◌ָּכל ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ותת ◌ֵאיֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ַ◌ .
עלּ ◌ֵאי ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
◌ְבּ ◌ִ ◌ָ

הני
מלכת ֹ ֲ ִ
ראהְ ַ ,
אמר ,א ְ ֵ
מעַ ָ 
ַר ִי ִ ְ
המליכ
ממלכתִ ְ ִ ֶ ,
אא ַ ְ ֶ ֶ
נקראתָ ֶ ,
ֹלא ִ ְ ֵ
בירה ַעל
אתָ ִ ְ 
ועָ 
ההניָ ְ 
אתִ ֲ ֹ ַ 
ָ
נקראת,
הניֹ לא ִ ְ ֵ
מלכת ֹ ֲ ִ
אבל ַ ְ
ַה ֹלָ ֲ .
מלכת
מלכתְ ַ ,
נקראת ַ ְ
המיֵ ְ ִ 
הרי ִמִ ַ ָ ַ 
ֶ ֲֵ
אמר
ממלכתְ ,מַ ֱ ֶ ֶ 
וכאֶ ֶ ְ ַ 
ואיָ ְ .
מיַ ַ 
ָ ִַ
את
מחריָ 
אתִ ְ ַ ְ ,
המליכָ 
הניִ ְ ִ 
ֶ ֲֹ ִ
נזי
לָ ְ ,
ִעַ ה ֶ ֶ
ממלכת ַעל ָל ִ ְ ֵ
ואז ִהיא ַ ְ ֶ ֶ
ל.
לי ֵזינֶ ל ַה ֶ ֶ
ממלכת ַעל ָל ְ ֵ
לֶ ֶ ְ ַ .
ַה ֶ ֶ
ממלכת
בחניֶ ֶ ְ ַ .
עליניִ ְ ַ ַ 
ממלכת ָ ֶ ְ ִ
ַ ְ ֶֶ
העל.
ַעל ָל ָ ָ


   
   
 

אמרְּ◌ ,כ ◌ִתיב )עמוס ט( ◌ַ ◌ֲ ◌ָ◌ 
רבי יוֹ ◌ֵסי ◌ָ ◌ַ
ואגדּ תוֹ
◌ִ ◌ִּ
ואגדּ תוֹ ַּ◌ :כד
יסדהָ◌ ◌ ֲ◌ ַ◌ .
◌ַעל ◌ֶ ◌ֶ
ארץ ◌ְ ◌ָ ◌ָ ּ
עטרין
לקבלהְ◌ ,בּ ◌ָכל ◌ִאי ּנ ּון ◌ִ ◌ְ ◌ִ
אז ◌ְדּ ◌ַווג ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
◌ִ ◌ְ
מלכא ◌ָ ◌ֳ ◌ְ ◌ָ ּ
פיא ◌ַחדְּ◌ ,כ ◌ֵדין ◌ַ ◌ֲ ◌ָ◌ 
ַקדישיןִ◌ ,בּ ◌ְכנ ּו ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ִ ׁ ◌ִ
ואגדּ תוֹ
◌ְּכ ◌ִתיב.

ואגת
אמרָ ,תב )עמוס ט( ַ ֲ ֻ ָ
סי ָ ַ
רי י ֵ
ִַ
ואג ָת 
יסדֻ ֲ ַ .
ארָ ָ ְ 
ַעל ֶ ֶ
ת
כל א ָ
נג ָָ ְ 
לְ ֶ ְ 
זג ַה ֶ ֶ
ְ ֶ ִ ְֵַ
אזי
אחדַ ֲ ,
כס ֶ ָ
הדת ְ ִ
העטרת ַ ְ
ֲָ ָ
ואגתָ תב.
ֲַ ָֻ


  
   
   
   
  
   
   
   
    
 
    
 

   
   
     
  


◌ִר ◌ִּבי

דא ּ◌ְת
ואגדּ תוֹ ְּ◌ :כ ◌ָמה ◌ְ ◌ַ
אמרָ◌ ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
יצחק ◌ָ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ◌ָ
אגדּ ת
לקחתם ◌ֲ ◌ַ◌ 
אמר) ,שמות יב( ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ֶ
◌ָ ◌ֵ

רי
ִַ

ואגתְ  מ
אמרָ ֻ ֲ ַ ,
יצחק ָ ַ
ְִ ָ
אגת ֵאזב.
לקח ֶַ ֻ ֲ 
אמר ְ ַ ְ
ֶ ֱֶ ַ

ב | ספר ה'  זוהר על ברכת כהני
מתח ◌ְבּ ◌ָראן
מייריְ◌ .דּ ◌ַכד ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ֵאזוֹ בַ◌ .מאי ◌ָקא ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
לטא
רכא ◌ִמ ◌ַ ּנ ◌ְייה ּוְּ◌ ,כ ◌ֵדין ׁ ◌ַש ◌ְ ◌ָ
ואתבּ ◌ְ ◌ָ
חדאָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ַּכ ◌ֲ ◌ָ
וכלּ א
ותתאָ◌ ֹ ְ◌ .
לעילּ א ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
ונהרא ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ַעל ּ ֹכ ◌ָלּ אָ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ואקריב
לחנאִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
כהנא ּ ◌ָפ ◌ַלח ּפ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ָ
עתא ◌ְדּ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ְבּ ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ָ
מלּ ין
מכ ◌ִ ּוון ◌ִ ◌ִ
קטרתּ ,ו ◌ְ ◌ַ
ואקטר ◌ְ ֶֹ ◌
ָקרבּ ◌ָנאַ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ְ ◌ְ
חדאְּ◌ .כ ◌ֵדין ◌ְּכ ◌ִתיבָ◌ ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
לקרבא ּ ֹכ ◌ָלּ א ◌ַּכ ◌ֲ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ואגדּ תוֹ
יסד ּה.
ארץ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ַעל ◌ֶ ◌ֶ

זוהר פרה אדומה
אחד
ריָ ֶ ְ 
תח ְ ִ
מר? ֶ ְ ֶ ִ ְ ַ
ַמה ֶה א ֵ
הל
לטת ַעל ַ ֹ
אזי ֶ ֶ
מהַ ֲ ,
מתרכת ֵ ֶ
ִ ְ ֶָ ֶ
עה
וה ֹל ְ ָ ָ
למ ָהַ ְ ,
למעלה ְ ַ
מאירה ְ ַ ְ ָ
ְ ִ ָ
מקריב
דה ַ ְ ִ
העב ָ
עבד ֶאת ָ ֲ
ההֵ 
ֶ ַ ֵֹ
ברי
מכִֵ ָ ְ 
קטרת ְ ַ
מקטיר ְ ֶֹ
קרִ ְ ַ 
ְָ ָ
ואגת
אזי ָתבָ ֻ ֲ ַ ,
אחדַ ֲ .
הל ְ ֶ ָ
לקרב ַ ֹ
ְ ֵָ
יסד.
ארָ ָ ְ 
ַעל ֶ ֶ


   
     
    
   
        
  
  
   
  

 

אהרן ּ ֹכ ◌ָלּ א
נטל ◌ַ ◌ֲ ֹ
אמרַּ◌ ,כד ◌ָ ◌ַ
◌ִר ◌ִּבי יוֹ ◌ֵסי ◌ָ ◌ַ
רכא
אתבּ ◌ְ ◌ָ
יהַ◌ ,עד ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ְ ◌ִ
ַנטלין ◌ִע ◌ֵּמ ּ
ותת ◌ֵאי.
עלּ ◌ֵאי ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
רכאן ◌ִ ◌ָ
ואתבּ ◌ְ ◌ָ
ראלָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ
◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
מצ ּיוֹ ן
◌ְּכ ◌ֵדין ◌ְּכ ◌ִתיב) ,תהלים קלה( ◌ָבּ ר ּוָ◌ ְ◌ יי' ◌ִ ◌ִ
הלל ּו ◌ָי ּה) .תהלים עב(
ׁשוֹ ◌ֵכן ◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַלם ◌ַ ◌ְ
ּו ◌ָבר ּוֵ◌ ׁ שם ◌ְּכבוֹ דוֹ ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ְ ◌ִ ּ◌ָ
וימ ◌ֵלא ◌ְכבוֹ דוֹ
ואמן.
אמן ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
הארץ ◌ָ ◌ֵ
◌ֶאת ◌ָּכל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ

הל
אהרֹ ַ ,
סע ַ ֲ ֹ
אמרַ ֵ ֶ ְ ,
יסי ָ ַ
רי ֵ
ִַ
תרכת
נסעיִ עַ ,עד ֶ ִ ְ ָ ֶ ֶ
ְִ
עלי ִני
מתרכיְ ֶ 
ראל ִ ְ ָ ְ ִ
נסת ִי ְ ָ ֵ
ְֶֶ
אזי ָתב )תהלי קלה( ָר
ותחניַ ֲ ,
ְַ ְ ִ
הלליָ) .ש עב(
ירלְ ַ 
כָ ְ 
ה' ִמ ִֵ ֹ 
לא ְכבדֶ את ָל
ברְ ֵ בדִ ְ וי ָ ֵ
ָ
ואמ.
אמֵ ָ ְ 
הארֵ ָ 
ָ ֶָ


     
  
   
   
   
   
  
     
 

    
   
  
   
     
     
  
  
 
זוהר
במדבר
)דף קמ"ו
ע"ב  קמ"ז
ע"א(1

ידייה ּו,
הני ◌ְ ◌ַ ◌ְ
פרסין ◌ַּכ ◌ֲ ◌ֵ
עתא ◌ְדּ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ְב ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ָ
מחסדִ◌ ,א ּ◌ְת ◌ַער
אתיין ◌ֵ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְדּ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ואתחבּ ר ◌ְבּ ◌ַהאי ּ ֹכה,
לעילּ אָ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
חסד ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ֶ ◌ֶ
נהירין
אנפין ◌ְ ◌ִ ◌ִ
רכא ◌ְבּ ◌ַ ◌ְ ּ ◌ִ
מתבּ ◌ְ ◌ָ
מתבּ ּ◌ְס ◌ָמא ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
הדא
ואתעדי ◌ִמ ◌ְ ּנהוֹ ן ◌ִדּ ◌ִיניןָ◌ ֲ◌ ,
ראלֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
לבני ◌ִ ◌ְ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ראל,
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
תברכ ּו ◌ֶאת ◌ְבּ ◌ֵני ◌ִ ◌ְ
דכתיב ּ ֹכה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ְָולא ◌ִל ׁ ◌ְש ◌ַאר ◌ַע ◌ִּמין.

ידיה,
ריֶ ֵ ְ 
ההניִ ְ 
עה ֶ ַ ֹ ֲ ִ
ב ָ ָ
ְ
מתע ֵרר
מחסדְ ִ ,
איֶ ֶ ֵ 
ִֶָ
האת,
"ה ַ ֹ
מתחר ַ ֹ
מעלה ִ ְ ַ ֵ
חסד ֶ ְ ַ ְ ָ
ֶֶ
מאירת
פניִ ְ 
מתרכת ְ ָ ִ
מתמת ִ ְ ָ ֶ ֶ
ִ ְֶֶַ
יני.
מהִ ִ 
מעביריֶ ֵ 
יראלִ ִ ֲ ַ ,
לבני ִ ְ ָ ֵ
ִ ְֵ
יראל,
ני ִ ְ ָ ֵ
תברכֶ את ְ ֵ
תב ֹה ְ ָ ַ
ֶזהָ ֶ 
העי.
אר ָ ַ ִ
ולא ֶאת ְ ָ
ְ ֹ


  
   
   
 
   
   
   


אחראֹ ּ .כ ◌ֵהן ◌ְבּ ◌ִגין
ולא ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ְּב ◌ִגין ◌ַּכֹ ּ כ ◌ֵהןָ◌ ְ◌ ,
חס"ד,
יליה ◌ֶ ◌ֶ
ית ◌ַער ◌ַהאי ◌ִּכ ◌ְ ◌ָ
◌ְדּ ◌ִ ּ◌ְ
תרא ◌ִדּ ◌ֵ ּ
כתיב) ,דברים
חסידִ◌ ,דּ ◌ְ ּ◌ִ
אקרי ◌ָ ◌ִ
◌ַעל ◌ְידוֹ יְ◌ ,דּ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ

די
הֵ ְ ,
אחרֵ ֹ .
ולא ַ ֵ
הֹ ְ 
גלל ֵָ ֹ 
ְִַ
התר ַה ֶה ֶ,
תע ֵרר ַ ֶ ֶ
ְִֶ
תב
חסידָ ֶ ,
קרא ָ ִ
חסדַ ,על ָידָ ְ ִ ֶ ,
ֶֶ

זוהר פרה אדומה

ספר ה'  זוהר על ברכת כהני | ג

לג( ◌ְ ◌ִ ׁ
טרא
מס ◌ְ ◌ָ
אתי ◌ִ ּ◌ִ
חסידְ◌ .וה ּוא ◌ָ ◌ֵ
לאיש ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ
וחסידי
כתיב )תהלים קמה( ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ
חסדּ .ו ◌ְ ◌ִ
◌ְדּ ◌ֶ ◌ֶ
יברכ ּו ◌ָכהֶ◌ ,א ◌ָלּ א
קרי ◌ְ ◌ָ ◌ְ
ְיברכ ּו ◌ָכהַ◌ ,אל ּ◌ִת ◌ְ ◌ֵ
◌ ◌ָ ◌ְ
המפוֹ ◌ָ ׁ
רש.
תברכ ּוְ◌ ,בּ ׁ ◌ֵשם ◌ַ ◌ְּ
ְיברכ ּו ּ ֹכ"הֹ ּ .כה ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ ◌ָ ◌ְ
תברכ ּוְ◌ ,בּ ◌ְל ׁשוֹ ן ◌ַה ּ ֶֹק ◌ד ׁש.
ֹּכה ◌ְ ◌ָ ◌ַ

מד
חסידְ .והא ָא ִ ַ
לאיֶ ִ ֲ 
)דברי לג( ְ ִ
וחסידי
וכתב )תהלי קמה( ַ ֲ ִ ֶ
החסדָ ְ .
ֶֶַ
כהֶ ,א ָא
יברכ ָ
קרי ְ ָ ְ
כהַ .אל ִ ְ ֵ
יברכ ָ
ְְָ
המפר.
ָֹ ְ ַ 
תברכֵ ַ  
יברכ כֹ"הֹ .ה ְ ָ ֲ
ְְָ
הד.
לֶ ֹ ַ 
תברכְ ִ  
ֹה ְ ָ ֲ


   
  
  
  
  
   
  
    
   
   
  

   
   
     
  
  
  
 

עתא
רבּ י ◌ְיה ּו ◌ָדהְ◌ ,בּ ׁ ◌ַש ◌ֲ ◌ָ
אמר ◌ִ ◌ִ
אנאַ◌ ָ◌ ,
ּ ◌ָת ◌ָ
פריס
לת ּ◌ָתא ◌ָקם ּו ◌ָ ◌ִ
כהנא ◌ִדּ ◌ְ ּ◌ַ
◌ְדּ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
לעילּ א
ישין ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
תרין ◌ַק ◌ִדּ ׁ ◌ִ
◌ְידוֹ יָּ◌ ,כל ◌ִּכ ◌ְ ◌ִ
ונהרין
רכאִ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
לאתבּ ◌ְ ◌ָ
מתת ◌ְּק ◌ִנין ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מתעריןּ ,ו ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מהה ּוא
אתמ ׁ ◌ָשְ◌ לה ּו ◌ֵ ◌ַ
ביראְ◌ ,דּ ◌ִ ◌ְ ◌ְ
◌ֵמע ּו ◌ְמ ◌ָקא ◌ְדּ ◌ֵ ◌ָ
רכאן
ולא ּ ◌ָפ ◌ִסיק ◌ִבּ ◌ְ ◌ָ
נפק ּ◌ָת ◌ִדירָ◌ ְ◌ ,
מקא ◌ְדּ ◌ָ ◌ַ
ע ּו ◌ְ ◌ָ
רכן
מתבּ ◌ְ ◌ָ
עלמין ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
לכ ◌ְלּ ה ּו ◌ָ ◌ְ ◌ִ
נבעןַ◌ ,מבּ ּו ◌ִעין ◌ְ ◌
◌ְדּ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
מכ ◌ְלּ ה ּו.
קיין ◌ְ ◌ּ
מתש ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ַ

הה
עה ֶ ַ ֹ ֵ
יהדהָ ָ ְ ,
רי ְ ָ
אמר ַ ִ
למדנַ ָ ,
ַָ ְ
ידיוָ ,ל
פרָ ָ 
מה ָקֵ 
ֶ ְַָ
מעלה
הדיָ ְ ַ ְ ֶ 
התרי) ספירות( ַ ְ ִ
ַ ְ ִָ
מאירי
להתרִ ִ ְ ,
מתניֵ ָ ְ ִ ְ 
רריִ ָ ֻ ְ 
מתע ְ ִ
ִ ְ
עמק
להֵ מאתֶ ֹ 
מ ֶָ ָ 
האר ֶ ִ ְ
מעמק ַ ְ ֵ
ֵ ֶֹ
הרכת
פסקיָ ְ ַ 
ולא ְ ִ
תמידֹ ְ ,
צא ָ ִ
ֶ ֵ
למת,
לכל ָהע ָ
מעיָ ְ 
הבעת ַ ִ
ַ ְ
מ.
מקיָ ֻ ִ 
מתרכיִ ְ ֻ 
ִ ְ ְָ ִ


  
   
   
  
   
 

זמנאׁ ִ◌ ְ◌ ,
לחיש ּו ◌ָתא
ותאנאְ◌ ,בּ ◌ַהה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
עלמין.
בכל ◌ָ ◌ְ ◌ִ
הוי ◌ְ ◌ָ
ּו ׁ ◌ְש ּ◌ִתיק ּו ◌ָתא ◌ֲ ◌ִ
ניתא,
מטרוֹ ◌ִ ◌ָ
לאזדּ ◌ְ ּו ◌ָוגא ◌ְבּ ◌ַ ◌ְ
בעי ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
למלְ◌ דּ ◌ָ ◌ֵ
לה ◌ִבּ ◌ְ ◌ִ ׁ
וכל ׁ ◌ַש ּ◌ָמ ׁ ◌ִשין
לחיש ּוָ◌ ְ◌ ,
בעי ◌ְ ◌ֵ ◌ַ
ּו ◌ָ ◌ֵ
למעאל ◌ָ ּ
מתלח ׁ ◌ִשיןָ◌ ,הא
זמנא ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
מתערין ◌ְבּ ◌ַהה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ניתאַ◌ .מאן
מטרוֹ ◌ִ ◌ָ
לאזדּ ◌ְ ּו ◌ָוגא ◌ְבּ ◌ַ ◌ְ
אתי ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מלכא ◌ָ ◌ֵ
◌ַ ◌ְ ◌ָּ
ראלַ◌ .מאן
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ
ניתאָ◌ .דּ א ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
מטרוֹ ◌ִ ◌ָ
◌ַ ◌ְ
סתם.
ראל ◌ְ ◌ָ
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ
ראלְּ◌ .כ ◌ֶ ◌ֶ
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
נסת ◌ִ ◌ְ
◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ

תיקה
לחָ ִ ְ 
זמַ ַ 
ולמדנְ ,אתַ ְ 
ְ ַָ ְ
למל
העלמתֶ ֶ ְ .
כל ָ ָ
יֵָ ְ 
להנס
ורצה ְ ִ ָ ֵ
לה ְ ֶ
להזג ַ ַ ְ ָ
רצה ְ ִ ְ ַ ֵ
ֶ ֶ
ררי
מתע ְ ִ
היְ ִ 
וכל ַ ַ ָ ִ
לחָ ְ ,
אליה ְ ַ ַ
ֵֶ ָ
לָ א
הרי ַה ֶ ֶ
מתלח ִיֵ ֲ :
זמֲ ַ ְ ִ 
ְאתַ ְ 
נסת
הלה? זֶ ֶ ְ 
להִ .מי ַ ַ ְ ָ
ג ַ ַ ְ ָ
להז ַ ֵ
ְְִ
נסת
ראל? ְ ֶ ֶ
נסת ִי ְ ָ ֵ
ראלִ .מי ְ ֶ ֶ
ִי ְ ָ ֵ
סת.
יראל ְ ָ
ְִֵָ


     
   
   
   


יצחקֹ ּ ,כ ◌ֵהן ◌ָבּ ◌ֵעי
רבּ י ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ִ ◌ִ
אנא ◌ָ ◌ַ
ּ ◌ָת ◌ָ
מאלא,
ימינא ◌ַעל ◌ְשׂ ◌ָ ◌ָ
לזקפא ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אהרן ◌ֶאת ◌ָ ◌ָידו
ויא ◌ַ ◌ֲ ֹ
כתיב) ,ויקרא ט( ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ִדּ ◌ְ ּ◌ִ
ולא ◌ָ ◌ָידיו.
ויברכםָ◌ .ידוֹ ◌ְּכ ◌ִתיבָ◌ ְ◌ ,
העם ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ֵ
◌ֶאל ◌ָ ◌ָ

צרי
הִ ָ 
יצחקֵ ֹ ,
אמר ַר ִי ִ ְ ָ
למדנַ ָ ,
ַָ ְ
מאל,
ימיַ על ְ ֹ
לזקִ ָ 
ְִ ֹ
ידו
אהרֶ את ָ ָ
א ַ ֲ ֹ
תב )ויקרא ט( ַו ִ ָ
ֶָ
ידיו,
ולא ָ ָ
ויברכָ .ידָ תבֹ ְ ,
העֵ ַ ָ ְ ַ 
ֶאל ָ ָ

ד | ספר ה'  זוהר על ברכת כהני
מאלא.
ימינא ◌ַעל ◌ְשׂ ◌ָ ◌ָ
בחא ◌ִדּ ◌ִ ◌ָ
◌ִמּ ום ◌ִדּ ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ָ
רזא ה ּואִ◌ ,מּ ום
אלעזרָ◌ ָ◌ ,
אמר ◌ִר ◌ִבּ י ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
◌ִדּ ◌ְכ ּ◌ִתיב) ,בראשית ג( ◌ְוה ּוא ◌ִ ◌ְ ׁ
ימשוֹ ל ◌ָבּ .

זוהר פרה אדומה
אמר
המאלַ ָ .
המיַ על ַ ְ ֹ
בח ַ ָ ִ
ִמַ ֶ ֶ 
תב
אלעזר ,סד האִ ,מָ ֶ 
רי ֶ ְ ָ ָ
ִַ
ימל ָ.
)בראשית ג( ְוהא ִ ְ ָ


    
  
   
   
    
   
   
  
  
   
  


לפרסא ◌ְידוֹ יָ◌ ,בּ ◌ֵעי
בעי ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אנאֹ ּ ,כ ◌ֵהן ◌ְדּ ◌ָ ◌ֵ
ּ ◌ָת ◌ָ
◌ְדּ ◌ִי ּתוֹ ◌ַסף ◌ְקד ּו ◌ָה )דף קמ"ו ע"ב(
לקדּ ׁ ◌ָשא ◌ְידוֹ י,
בעי ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ַעל ◌ְקד ּו ◌ָה ◌ִדּ ◌ֵ
ילי ּהְ◌ ,דּ ◌ָ ◌ֵ
ישא.
קדּ ׁ ◌ָ
ישאַ◌ .מאן ◌ְ ◌ָידא ◌ְדּ ◌ַ ◌ִ
קדּ ׁ ◌ָ
◌ַעל ◌ְ ◌ָידא ◌ְדּ ◌ַ ◌ִ
הנא ◌ִליטוֹ ל ◌ְקד ּו ◌ָה
בעי ◌ַּכ ◌ֲ ◌ָ
◌ָדּ א ◌ֵ ◌ָ ◌ָ
ליואהְ◌ .דּ ◌ָ ◌ֵ
וקדּ ׁ ◌ְש ּ◌ָת ◌ֶאת ◌ַה ◌ְלּ ◌ִו ◌ִ ּים,
כתיב ◌ְ ◌ִ ◌ַ
מייא ◌ִמ ◌ְ ּידוֹ יִ◌ ,דּ ◌ְ ּ◌ִ
◌ְדּ ◌ַ ◌ָ
לו ◌ִ ּים,
כתיב ◌ְבּ ה ּו ◌ַבּ ◌ְ ◌ִ
ישיןּ .ו ◌ְ ◌ִ
קדּ ׁ ◌ִ
◌ָהא ◌ִאי ּנ ּון ◌ַ ◌ִ
לוי ◌ְוגוֹ '.
מטה ◌ֵ ◌ִ
אחיֵ◌ ּ ַ◌ 
)במדבר יח( ◌ ◌ְַוגם ◌ֶאת ◌ַ ◌ֶ
פריס
מכאןְ◌ ,דּ ◌ָכל ּ ֹכ ◌ֵהן ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
אביְּ◌ כ ◌ָללָּ◌ ִ◌ .
ׁ◌ֵש ◌ֶבט ◌ָ ◌ִ
קדּ י ׁ ◌ָשא,
לאתקדּ ׁ ◌ָשא ◌ַעל ◌ְ ◌ֵידי ◌ְדּ ◌ַ ◌ִ
◌ְידוֹ יָ◌ ,בּ ◌ֵעי ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
תיהַ◌ ְ◌ .ועל ◌ָדּ א,
◌ִליתוֹ ◌ַסף ◌ְקד ּו ◌ָה ◌ַעל ◌ְקד ּו ׁ ◌ָש ◌ֵ ּ
אחרא,
מייאִ◌ ,מ ◌ַבּ ר ◌ָנ ׁש ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ָלא ◌ִ ּיטוֹ ל ◌ְקד ּו ◌ָה ◌ְדּ ◌ַ ◌ָ
ישא.
קדּ ׁ ◌ָ
הוי ◌ַ ◌ִ
◌ְדּ ◌ָלא ◌ֲ ◌ִ

ידיו,
לפרָ ָ 
רצה ִ ְ ֹ
הֶ ֶ 
למדנֵ ֹ ,
ַָ ְ
קדה ַעל
סָ ֻ ְ 
צריֵ ִ ֶ 
ִָ
ידיו ַעל ַיד
ריֵ ַ ְ 
קדתִ ָ ֶ ,
ְָֻ
לקָ ָ 
לוי,
הדִ .מי ָיד ֶל ַה ָדֶ ?זה ֵ ִ
ַָ
מי
קדה ֶל ַ ִ
לל ְ ֻ ָ
הֹ ִ 
ריֵ ֹ 
ֶ ִָ
הרי
הלו ִֵ ֲ .
וקֶ את ַ ְ ִ
תב ְ ִ ַ ְ ָ
מדיוָ ֶ ,
ִ ָָ
לו ִ) ,במדבר יח(
וכתב ַ ְ ִ
קדיָ ְ .
ֵהִ ְ 
בט
לוי ְוגֶ ֵ .'
מה ֵ ִ
אחיֵ ַ 
וגֶ את ַ ֶ
ְַ
ר
הֵ ֶ 
ל ֹ ֵ
מאָ ֶ 
ללָ ִ .
אביָ ְ  
ִָ
ידי ָקד,
להתקַ על ְ ֵ
צריֵ ַ ְ ִ ְ 
ידיוִ ָ ,
ָָ
ולכֹ לא
קדתֵ ָ ְ .
קדה ַעל ְ ֻ ָ
להסיָ ֻ ְ 
ְ ִ
אחר
אדֵ ַ 
מָ ָ 
מיֶ ִ 
קדה ֶל ַ ִ
ל ְ ֻ ָ
ִי ֹ
אינָ קד.
ֵֶ ֶ


    
   
  
  


לוי
אנאִ◌ ֵ◌ ,
ספרא ּ◌ָת ◌ָ
בצניע ּו ◌ָתא ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ִ
הנא ◌ַעל
אתקדּ ׁש ◌ַּכ ◌ֲ ◌ָ
◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ָ
קדמיתא.
לאתק ◌ְדּ ׁ ◌ָשא ◌ְבּ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ְידוֹ יָ◌ ,בּ ◌ֵעי ה ּוא ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
כהנא
ויתק ◌ַדּ ׁש ◌ַעל ◌ְ ◌ָידא ◌ְדּ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
לויַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ַואמאי ◌ֵ ◌ִ
◌ ◌ֲ ◌ַ
אחרא ◌ָלא ◌ָבּ ◌ֵעי,
הנא ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
אנאַּ◌ ,כ ◌ֲ ◌ָ
אחראָ◌ּ .ת ◌ָ
◌ַ ◌ֲ ◌ָ
◌ְדּ ◌ָהא ּ ֹכ ◌ֵהן ◌ְדּ ◌ָלא ׁ ◌ְש ◌ִליםָ◌ ,לא ◌ָבּ ◌ֵעי ◌ַהאי
פגימא
לאתפ ◌ַגם ◌ַעל ◌ְ ◌ָידא ◌ִדּ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
הנא ׁ ◌ְש ◌ִליםְ◌ ּ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ַּכ ◌ֲ ◌ָ
לוי ◌ְדּ ◌ִאיה ּו ׁ ◌ְש ◌ִלים,
אבל ◌ֵ ◌ִ
◌ְדּ ◌ָלא ׁ ◌ְש ◌ִליםָ◌ ֲ◌ .
למפלח
כנאּ ,ו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
לס ◌ְלּ ◌ָקא ◌ְבּ ד ּו ◌ָ ◌ָ
ְואתח ◌ֵ ּזי ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
והא
זמנאָ◌ ,הא ׁ ◌ְש ◌ִלים ה ּואָ◌ ְ◌ ,
מש ◌ַּכן ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ְבּ ◌ִ ׁ ◌ְ
וקדּ ׁ ◌ְש ּ◌ָת ◌ֶאת ◌ַה ◌ְלּ ◌ִו ◌ִ ּים.
כתיב ◌ְ ◌ִ ◌ַ
אקרי ◌ָקדוֹ ׁשִ◌ ,דּ ◌ְ ּ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ

לוי
למדנִ ֵ ,
דצניעתא ָ ַ ְ
בספרא ִ ְ ִ ָ
ְ ִ ְָ
הַ על ָיד,
התקֵ ֹ 
ֶ ִ ְ ֵַ
ולה
ח ָהָ ָ ְ .
להתקִ ְ ַ 
צרי הא ְ ִ ְ ַ ֵ
ִָ
אחר.
כהֵ ַ 
ידי ֹ ֵ
תקַ על ְ ֵ
לוי? ֶ ִ ְ ַ ֵ
ִֵ
ה
הרי ֹ ֵ
צריֵ ֲ ֶ ,
אחר ֹלא ָ ִ
הֵ ַ 
למדנֵ ֹ ,
ַָ ְ
הל
ההֵ ָ ַ 
צריֶ זה ַ ֹ ֵ
לֹ ,לא ָ ִ
אינֵ ָ 
ֵֶ
אבל
לָ ֲ .
א ָ ֵ
ידי ָפגֹ ֶ 
להגַ על ְ ֵ
ְ ִ ֵָ
לכ
לעלת ַ ָ
לָ ְ וראי ַ ֲ
לוי ֶהא ָ ֵ
ִֵ
ל,
הרי הא ָ ֵ
מעדֵ ֲ ,
אהל ֵ
ולעבד ְ ֹ ֶ
ְ ֲַ ֹ
וקֶ את
תב ְ ִ ַ ְ ָ
נקרא ָקדָ ֶ ,
והרי ִ ְ ָ
ַ ֲֵ
נקרא
תנחַ ,אָ ְ ִ 
רי ַ ְ
אמר ַ ִ
הלו ִַ ָ .
ַ ְִ

זוהר פרה אדומה
אקרי ◌ָטהוֹ ר,
אמר ◌ִר ◌ִבּ י ּ◌ַת ◌ְנח ּוםַ◌ ,אף ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ◌ַ
בגין
וטהרת אוֹ ◌ָתםּ .ו ◌ְ ◌ִ
כתיב) ,במדבר ח( ◌ְ ◌ִ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
◌ִדּ ◌ְ ּ◌ִ
הנא ◌ְקד ּו ◌ָה ◌ַעל
ספא ◌ַּכ ◌ֲ ◌ָ
ַ◌ּכָ◌ בּ ◌ֵעי ◌ְלאוֹ ◌ָ ◌ָ
◌ְקד ּו ׁ ◌ָש ◌ֵתי ּה.

ספר ה'  זוהר על ברכת כהני | ה

מ
אתִ .
וטהר ָָ ֹ 
תב ְ ִ ַ ְ
ָטהרָ ֶ ,
קדה ַעל
הָ ֻ ְ 
להסיֵ ֹ 
צריִ ְ 
ִָ ָ 
קדת.
ְָֻ

 
   
  
   
   
  
   
     


פריס ◌ְידוֹ יָ◌ ,בּ ◌ֵעי ◌ְדּ ◌ָלא
הנא ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
אנאַּ◌ ,כ ◌ֲ ◌ָ
ּ◌ָת ◌ָ
אצבּ ◌ָען ◌ָדּ א ◌ְבּ ◌ָדא,
ִיתח ◌ְבּ ר ּון ◌ֶ ◌ְ ◌ְ
◌ ◌ְ ◌ַ
ישיןָּ◌ ,כל ◌ַחד
תרין ◌ַק ◌ִדּ ׁ ◌ִ
יתבּ ◌ְרכ ּון ◌ִּכ ◌ְ ◌ִ
◌ְבּ ◌ִגין ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ליהְ◌ .בּ ◌ִגין
◌ ◌ְַוחד ◌ִבּ ◌ְלחוֹ דוֹ יְּ◌ ,כ ◌ָמה ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
אתחזי ◌ֵ ּ
אתוון
לאתפ ◌ְר ׁ ◌ָשא ◌ְבּ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ישא ◌ָבּ ◌ֵעי ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ָ
קדּ ׁ ◌ָ
◌ִדּ ׁ ◌ְש ◌ָמא ◌ַ ◌ִ
ולא
לאערבא ◌ָדּ א ◌ְבּ ◌ָדאָ◌ ְ◌ .
ְרש ◌ִימין ◌ְדּ ◌ָלא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
◌ ׁ ◌ִ
◌ִ ◌ְ ◌ַּ
יתכ ◌ְוון )נ"א ולאתכוונא( ◌ְבּ ◌ִאי ּנ ּון ◌ִמלּ◌ִ ין.

צרי
ידיוִ ָ ,
רָ ָ 
הֵ ֶ 
למדנֵ ֹ ,
ַָ ְ
יתחר ז
האצ ָעת ֹלא ִ ְ ַ ְ
ְֶֶָ
קדיָ ל
כתריִ ְ 
תרכִ ָ ְ 
די ֶ ִ ְ ָ ְ
ָזֵ ְ ,
ראי לִ ,מ
ואחד ְ ַ
אחד ְ ֶ ָ
ֶָ
לבְ מָ ֶ 
תת
להתרְ א ִ
צריֵ ָ ְ ִ ְ 
ַ ה ָדִ ָ 
ֶ ֵ
ית
ולא ִ ְ ַ ֵ
זהֹ ְ ,
לערב ֶזה ָ ֶ
א ְ ָ ֵ
ְרמת ֶ ֹ
ברי.
אתִ ָ ְ 
)ולהתכוָ ְ (


  
   
     
   
     
  
   
       
  


    
   
   
    
 

דשא ◌ְבּ ◌ִרי ה ּוא
יצחקָ◌ ,בּ ◌ֵעי ק ּו ◌ְ ׁ ◌ָ
רבּ י ◌ִ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ִ ◌ִ
◌ָ ◌ַ
יתבּ ◌ְרכ ּון
עלּ ◌ֵאיְ◌ ,בּ ◌ִגין ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יתבּ ◌ְרכ ּון ◌ִ ◌ָ
◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ישין
ויתבּ ◌ְרכ ּון ◌ִע ◌ָלּ ◌ֵאי ◌ְדּ ◌ִאי ּנ ּון ◌ַק ◌ִדּ ׁ ◌ִ
ּ◌ַת ּ◌ָת ◌ֵאיָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
תת ◌ֵאי,
עלּ ◌ָאהַ◌ ,על ◌ְ ◌ָידא ◌ְדּ ◌ַ ּ◌ָ
◌ִבּ ◌ְקד ּו ◌ָה ◌ִ ◌ָ
עלּ ◌ָאהְ◌ ,דּ ◌ִאי ּנ ּון
ישין ◌ִבּ ◌ְקד ּו ◌ָה ◌ִ ◌ָ
קדּ ׁ ◌ִ
◌ְדּ ◌ִאי ּנ ּון ◌ַ ◌ִ
כתיב,
לת ּ◌ָתאִ◌ ,דּ ◌ְ ּ◌ִ
קדּ י ׁ ◌ִשין ◌ִדּ ◌ְ ּ◌ַ
ישין ◌ִמ ◌ָּכל ◌ַ ◌ִ
◌ ◌ִַקדּ ׁ ◌ִ
יברכ ּו ◌ָכה.
ַוחסידיְ◌ ָ◌ ְ◌ 
)תהלים קמה( ◌ ◌ֲ ◌ִ ◌ֶ

הדָ ר הא
רצה ַ ָ
יצחקֶ ,
רי ִ ְ ָ
אמר ַ ִ
ַָ
רכ
ת ָ ְ
די ֶ ִ ְ
עליניֵ ְ 
רכִ ְ ֶ 
ת ָ ְ
ְִֶ
קדי
הִ ְ 
עליניֵ ֶ 
ויתרכִ ְ ֶ 
תחניְ ָ ְ ִ ְ ,
ְַ ִ
ה
החניֵ ֶ ,
ידי ַ ַ ְ ִ
עלינה ַעל ְ ֵ
קדה ֶ ְ ָ
ְִָֻ
קדי
הִ ְ 
עלינהֵ ֶ ,
קדה ֶ ְ ָ
קדיָ ֻ ְ ִ 
ְ ִ
תב )תהלי
מ ָהָ ֶ ,
קדיַ ְ ֶ 
מל ְ ִ
ִָ
יברככה.
וחסידיָ ְ ָ ְ 
קמה( ַ ֲ ִ ֶ


   
  
  
   
   
     
   
  
   
   


רזא
רבּ י ◌ְיה ּו ◌ָדהָּ◌ ,כל ּ ֹכ ◌ֵהן ◌ְדּ ◌ָלא ◌ָ ◌ַידע ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ִ ◌ִ
◌ָ ◌ַ
מברּ ,ו ◌ַמאן ◌ִהיא
למאן ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ָדּ אּ ,ו ◌ְ ◌ַ
יליה
מברָ◌ ,לאו ◌ִבּ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
רכתא ◌ִדּ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ִבּ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
רכתא ◌ִדּ ◌ֵ ּ
כתיב) ,מלאכי ב( ◌ִּכי
והיינ ּו ◌ִדּ ◌ְ ּ◌ִ
רכתאְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ִבּ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
דעת ◌ְותוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ
יבקש ּו
פתי ּ ֹכ ◌ֵהן ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ִשׂ ◌ְ ◌ֵ
יש ◌ְמר ּו ◌ַ ◌ַ
סתםְ◌ .ותוֹ ◌ָרה
דעת ◌ְ ◌ָ
דעתַ◌ ַ◌ .
◌ִמ ּ ◌ִפיה ּוַ◌ .מאי ◌ַ ◌ַ
עלּ ◌ִאיןׁ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
יבקש ּו ◌ִמ ּ ◌ִפיה ּו.
מפיה ּוָ◌ ִ◌ ,
ְיבק ׁש ּו ◌ִ ּ ◌ִ
◌ ◌ַ ◌ְ

ידע
א ֵ ַ
הֹ ֶ 
יהדהָ ,ל ֹ ֵ
רי ְ ָ
אמר ַ ִ
ַָ
מהי
מברִ ַ ,
למי ְ ָ ֵ
סד ֶזהִ ְ ,
רכה,
רכתָ ָ ְ 
ברֵ  איָ ְ ִ 
הרכה ֶ ְ ָ ֵ
ַ ְָ ָ
פתי
תב )מלאכי ב( ִי ִ ְ ֵ
והינַ מה ֶ ָ
ְְַ
יבקִ מ ִיה.
ותרה ְ ַ ְ
דעת ְ ָ
מרַ ַ 
כהִ י ְ ְ
ֵֹ
יבק
ותרה ְ ַ ְ
סתָ ְ .
עת ְ ָ
עת? ַ ַ
ַמה ֶה ַ ַ
מה
מיהַ .
יבקִ ִ 
עליניְ ַ ְ 
מיהִ ְ ֶ ,
ִ ִ

זוהר פרה אדומה

ו | ספר ה'  זוהר על ברכת כהני
סתם,
יבק ׁש ּו ◌ִמ ּ ◌ִפיה ּוּ .תוֹ ◌ָרהּ .תוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ַמאי ◌ְ ◌ַ ◌ְ
אקרי
לעילּ א ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אחידא ּתוֹ ◌ָרה ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ֵהיָ◌ ִ◌ ֲ◌ 
כתב
תניאּ ,תוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ִבּ ◌ְ ּ◌ָ
סתםְ◌ .דּ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ּתוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ָ
עלּ ◌ִאין
תרין ◌ִ ◌ָ
◌ְותוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ְבּ ◌ַעל ּ ◌ֶפה ◌ְבּ ◌ִאי ּנ ּון ◌ִּכ ◌ְ ◌ִ
מלאָ◌ ְ◌ יי
טעמאִּ◌ .כי ◌ַ ◌ְ ◌ַ
הכיַ◌ .מאי ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אתקר ּון ◌ָ ◌ִ
◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ְ
הנא
בעי ◌ַּכ ◌ֲ ◌ָ
צבאוֹ ת ה ּואָ◌ ֵ◌ ָ◌ ְ◌ .
◌ְ ◌ָ
ותנינאְ◌ ,דּ ◌ָ ◌ֵ
ליחדא
לעילּ אָ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
לכ ◌ְ ּו ◌ָונא ◌ְבּ ◌ִאי ּנ ּון ◌ִמ ◌ִלּ ין ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ְ ◌ַ
אצטרי.
ישא ◌ְּכ ◌ָמה ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ִ
קדּ ׁ ◌ָ
ׁ◌ְש ◌ָמא ◌ַ ◌ִ

סתֵ .אי
רה ְ ָ
רהָ .
מיהָ ?
יבקִ ִ 
ְַ ְ
רה
קראת ָ
מעלה ֶ ִ ְ ֵ
תרה ֶ ְ ַ ְ ָ
אחזה ָ
ֲ ָ
ותרה
כתב ְ ָ
רה ֶ ִ ְ ָ
מדנָ ,
סתְ ַ ָ ֶ ?
ְָ
עלי ִני
תריְ ֶ 
תִ ָ ְ 
על ֶה ְא ָ
ְֶַ
מלא ה'
העִ ?י ַ ְ ַ
קראָ .ָ מה ַ ַ ַ
ְְִֶ
לכ
ההֵ ַ ְ 
ריֵ ֹ ַ 
ולמדנִ ָ ֶ 
צבאת האְ ַ ָ ְ .
ְָ
ליחד ֶאת
מעלה ְ ַ ֵ
בריָ ְ ַ ְ ֶ 
תִ ָ ְ 
ְא ָ
רי.
פי ֶ ָ ִ
הדִ ְ 
הָ ַ 
ֵַ


   
 

רעיא
מהימנא1

יברכ
הנים ◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
רכּ ת כּ ֹ ◌ֲ ◌ִ
ּ ◌ִפ ּק ּו ◌ָדא ◌ָבּ ◌ַתר ◌ָדּ אִ◌ ,בּ ◌ְ ◌ַ
מת ◌ַלת
יא ◌ְ ◌ָייְ◌ .מקוֹ ◌ָרא ◌ִ ּ◌ְ
◌ ◌ְָייֵ◌ ָ◌ .יאר ◌ְ ◌ָייֹ ָ◌ ִ◌ .
אלּ ין ,יו"ד ה"א וא"ו ה"א )ס"א יו"ד
מהן ◌ִ ◌ֵ
ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ָ
אהי"ה
הי"ה ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
ה"י וא"ו ה"י(ְ◌ .קד ּו ◌ָהֶ◌ ,א ◌ְ ◌ְ
יליה ,יוֹ "ד ◌ֵה"א ◌ָוא"ו
◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
אהי"הִ◌ ,דּ ◌ְמקוֹ ◌ָרא ◌ִדּ ◌ֵ ּ
תרווייה ּו,
תרויה ּוִ◌ ,יח ּוד ◌ְדּ ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ֵה"אִ◌ .קּ ו ◌ָרא ◌ְדּ ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
רמיזין איהדונה"י )ס"א
ביה א"יִ◌ ,דּ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ֲ ֹ ◌ָ
אדנ"יְ◌ ,דּ ◌ֵ ּ

הני.
ר ַת ֹ ֲ ִ
אחר זְ ִ  
מצוה ַ ַ
ִ ְָ
יא ה'.
יאר ה'ָ ִ ,
יברכ ה'ֵ ָ ,
ְ ֶָ ְ
לה ֵמת ֵא :יד ֵה"א
ָמקר ִמ ְ ֹ ָ
קדה,
ָוא"ו ֵה"א )יו"ד ה"י וא"ו ה"י(ָ ֻ ְ .
קר י"ד
אהיֶ"הְ ֶ ,
אהי"ה ֶ ְ
אהיֶ"ה ֶ ְ ֶ
ְֶ
ניה,
ֵה"א ָוא"ו ֵה"אַ .ה ִר ֶל ְ ֵ ֶ
אדנ"י ֶ ,א"י,
ניהָ ֲ  
החד ֶל ְ ֵ ֶ
ִַ
רמזי איהדונה"י )יאהדונה"י ,וזה
ְֶ ִ

יאהדונהי( )ס"א מקורא מג' שמהן אלין יו"ד ה"י

העמוד האמצעי ,והשכינה היא יאהדונה"י(

וי"ו ה"י דרמיזין יאהדונהי ודא עמודא

)מקור מג' שמות אלו יו"ד ה"י וי"ו ה"י

נ"א

שרמוזי יאהדונה"י ,וזה העמוד האמצעי,

מת ◌ֵרי
רביעאהְ◌ּ ִ◌ ,
רמיזין א"י ◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ָ
אידהונה"י( ּו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
ימין ◌ְבּ הוֹ ן )ע"כ רעיא
רש ◌ִ
מפרשןִ◌ ,דּ ◌ְ ׁ ◌ִ
מהן ◌ְ ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ָ

השכינה איההדונה"י( )אידהונה"י(ְ ,רמ ִזי
מפר ִי
מני ֵמת ְ ָֹ
רביעי ִ ְ ֵ
א"י ְ ִ ִ
ה.
מיֶ ָ 
ר ִ
ְֶ

יאהדונהי ודא עמודא דאמצעיתא ושכינתא איהי

דאמצעיתא

שכינתא

איההדונה"י

מהימנא( )תצא רע"ז ע"א כי ימצא איש נערה(


    
  

צניע ּו ◌ָתא
אנא ◌ִבּ ◌ְ ◌ִ
רבּ י ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןָ◌ּ ,ת ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ
◌ָ ◌ַ
לייא
אתגּ ◌ְ ◌ָ
קדישא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ספראְ◌ ׁ ,ש ◌ָמא ◌ַ ◌ִ ׁ ◌ָ
◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
לייאְּ◌ ,כ ◌ִתיב ◌ְבּ יוֹ "ד ◌ֵה"א
אתגּ ◌ְ ◌ָ
סייאְ◌ .דּ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ְואתכ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
אתוון
סייא ◌ְּכ ◌ִתיב ◌ְבּ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אתכ ◌ְ ◌ָ
◌ָוא"ו ◌ֵה"אְ◌ .דּ ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
סייא ◌ַהה ּוא
את ◌ַּכ ◌ְ ◌ָ
מהה ּוא ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ
אחרןּ ,ו ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ֲ ◌ָ

ספרא
למדנָ ְ ִ ְ 
מעְ ַ ָ ,
אמר ַר ִי ִ ְ
ַָ
הדָ לי
תאָ ַ ֵ ,
צניע ָ
ִ ְִ
הרי ָתב ְי"ד ֵה"א
לי ֲ ֵ
מכהָ ֶ ,
ְ ֶֻ
תת
כה ָתב ְא ִ
ָוא"ו ֵה"אֶ ֻ ְ ֶ .
הס ָר
כ ֶה הא ַ ִ ְ
אחרתְ ,ואתֻ ְ ֶ 
ֲֵ

זוהר פרה אדומה

ספר ה'  זוהר על ברכת כהני | ז

טמירא )ס"א אחרנין וההוא דאתכסייא הוא
◌ְ ◌ִ ◌ָ

ואפילּ ּו
אמר ◌ִר ◌ִבּ י ◌ְיה ּו ◌ָדהִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
כלּ אַ◌ ָ◌ .
טמירו( ◌ְדּ ֹ ◌ָ
אתוון
סיא ◌ְבּ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אתכ ◌ְ ◌ָ
לייאַּ◌ ְ◌ ִ◌ ,
את ◌ַגּ ◌ְ ◌ָ
◌ַהה ּוא ◌ְדּ ◌ִ ◌ְ
טמירין ◌ְבּ גוֹ .
טמירא ◌ִדּ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
אחרןְ◌ ,בּ ◌ִגין ◌ַהה ּוא ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ ◌ָ

הל.
)אחרי ,ואותו שמכסה הוא נסתר( ֶל ַ ֹ
גה
ואפ אתֶ ֻ ְ ֶ 
דהִ ֲ ַ ,
אמר ַר ִי ְיה ָ
ַָ
גלל את
אחרתַ ְ ִ ,
תת ֲ ֵ
מכ ֶה ְא ִ
ְֻ
פני.
המיריִ ְ ִ 
טמיר ַ ְ ִ ִ
ְ ִ

 
   
  
     
   
   
  
  
  
  
 

   
  
   
 

לצרפא ׁ ◌ְש ◌ָמא
הנא ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הכא ◌ָבּ ◌ֵעי ◌ַּכ ◌ֲ ◌ָ
◌ְדּ ◌ָהא ◌ָ ◌ָ
רחמי) ,כלהו(
למיחת ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
ישאּ ,ו ◌ְ ◌ֵ ◌ַ
קדּ ׁ ◌ָ
◌ַ ◌ִ
אתוון )ס"א
לילן ◌ְבּ ◌ִדיבּ ּור ◌ְדכ"ב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
כלּ ה ּו ◌ְּכ ◌ִ ◌ָ
◌ְדּ ◌ְ◌ 
תרי
דכלהו מכילן( )ס"א בתרי כתרי( ◌ִּכ ◌ְ ◌ֵ
אתוון ◌ְדּ ◌ַהאי ׁ ◌ְש ◌ָמא,
בהני ◌ַ ◌ְ ◌ָ
רחמיּ .ו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ְדּ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
רחמי ,וי"ג
מכילן ◌ְדּ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
סתימאן כ"ב ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ְ ◌ִ ◌ָ
מכ ◌ָלּ אְ◌ ,וט'
סתים ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ַדעת ◌ָיקא ◌ָ ◌ִ
◌ ◌ֲ ּ◌ִ
וגניז ◌ִ ּ ֹ
אנפין )בזעיר אנפין(
אתגּ ◌ְלּ ◌ָיין ◌ִמ ◌ְ ּז ◌ֵעיר ◌ַ ◌ְ ּ ◌ִ
◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מתחבּ ◌ָרן ◌ּכ ◌ְלּ ה ּו ◌ְבּ ◌ֵצר ּו ◌ָפא ◌ִדּ ׁ ◌ְש ◌ָמא ◌ַחד,
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
הנא ◌ַּכד ּ ◌ְפ ◌ֵריס ◌ְידוֹ י ◌ְבּ כ"ב
מכ ◌ִ ּוון ◌ַּכ ◌ֲ ◌ָ
הוה ◌ְ ◌ַ
◌ְדּ ◌ֲ ◌ָ
ליפן.
אתוון ◌ְגּ ◌ִ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ◌ָ

לצרֵ 
הֵ ָ ְ 
צריַ ה ֹ ֵ
הרי ָאִ ָ 
ֶ ֲֵ
רחמי) ,כל(
לה ִריד ַ ֲ ִ
ַה ָדְ 
י
עריִ ַ ְ 
דר ֶל ֶ ְ ִ
לליִ ְ 
ִ ְ 
ֶ ָֻ
תרי
תת )שכל מדות( )בשני כתריֵ ְ ִ (
א ִ
תת ֵאֵ ל ַה ֵַ ה ֶה
בא ִ
הרחמיְ .
ַָ ֲ ִ
הרחמי,
יִ מת ָ ַ ֲ ִ
עריִ ַ ְ 
סתמיִ ְ ֶ 
ְ ִ
ְ ֹ
וגנז
נס ָר ְ ָ
העיק ִ ְ
ערה ֶל ָ ַ ִ
לֵ ְ ֶ 
אנ ִי
מעיר ַ ְ
הת ֵַ ְ ִ 
ותע ֶ ִ ְ
מה ֹלַ ֵ ְ .
ֵַ
צרֵ 
ֵ ְ 
מתחריָ ֻ 
)בזעיר אנפיִ ְ ַ ְ ִ ,(
ידיו
רס ָ ָ
מכַ ָ ֶ ְ 
הֵ ַ ְ 
היה ַה ֹ ֵ
אחד ֶ ָ ָ
ֶָ
אתת ֲחקקת.
יִ 
עריִ ַ ְ 
ְֶ ְִ


    
    
  
  
  
  

עלמא,
צניע ּו ◌ָתא ◌ְבּ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הוה ◌ְ ◌ִ
ותאנאַּ◌ ,כד ◌ֲ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
לייא ׁ ◌ְש ◌ָמא ◌ָדּ א
מתגּ ◌ְ ◌ָ
הוה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ֲ ◌ָ
עלמא,
חציפ ּו ◌ָתא ◌ְבּ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אסגי ◌ֲ ◌ִ
מדּ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
לכלּ אְ◌ ִ◌ .
◌ְ ֹ ◌ָ
לייא.
מתגּ ◌ְ ◌ָ
הוה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אתווֹ יְ◌ .דּ ◌ַכד ◌ֲ ◌ָ
סתים ◌ְבּ ◌ַ ◌ְ
◌ָ ◌ִ
מתפ ◌ַ ׁ
רשְ◌ .בּ ◌ַמאי
מכ ◌ִ ּויןּ ,ו ׁ ◌ְש ◌ָמא ◌ִ ◌ְ ּ ◌ְ
הנא ◌ְ ◌ַ
◌ַּכ ◌ֲ ◌ָ
וגניז,
טמיר ◌ְ ◌ָ ◌ִ
סת ◌ָימא ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
מכ ◌ִ ּוין ◌ִבּ ◌ְ ּ◌ִ
מכ ◌ִ ּויןַ◌ ְ◌ .
◌ְ ◌ַ
מתפ ◌ַ ׁ
חציפ ּו ◌ָתא
אסגי ◌ֲ ◌ִ
מדּ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
רשְ◌ ִ◌ .
לייא ּו ◌ִ ◌ְ ּ ◌ְ
מתגּ ◌ְ ◌ָ
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
רש ◌ִימין.
אתוון ◌ְ ׁ ◌ִ
סתים ּ ֹכ ◌ָלּ א ◌ְבּ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
עלמאִ◌ ָ◌ ,
◌ְבּ ◌ָ ◌ְ ◌ָ

על,
צניעת ָ ָ
היתה ְ ִ
ולמדנָ ְ ָ ֶ ְ ,
ְ ַָ ְ
לל.
מתה ֵֶ זה ַ ֹ
היה ִ ְ ַ ֶ
ָָ
נס ַר
עלְ ִ ,
החצ ָה ָ ָ
מרבתה ַ ֻ ְ
ִ ֶָ ְ ָ
הה
מתהֵ ֹ ַ ,
היה ִ ְ ַ ֶ
תתיוָ ָ ֶ ְ ֶ .
ְא ִ ָ
מכֵ?
היה ְ ַ ֵ
ָָ
ה ְ ַ
רֶ ַ .
מת ָ ֵ
והְ ִ 
מכֵ ַ ְ ,
מתה
וגנזֶ ַ ְ ִ ,
מיר ְ ָ
סר ֶ ָ ִ
מכֵָ ְ ִ ַ 
ְַ
החצ ָה
ְַֻ
התרתה
ִמ ֶ ִ ְ ַ ְ ָ
מתר.
ִ ְ ֵָ
תת ְרמת.
הל ְא ִ
נסר ַ ֹ
לַ ְ ִ ,
ָע ָ


   
   
  
   
   
 


ותא
◌ְ ּ ◌ָ

אתוון )ס"א
הני כ"ב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
חזיְ◌ ,דּ ◌ָכל ◌ָ ◌ֵ
◌ֲ ◌ֵ

בא
ֹ

י
ריִ ַ ְ 
ל ֵאֶ ע ְ ִ
ראה ֶ ָ
ְֵ

ח | ספר ה'  זוהר על ברכת כהני

זוהר פרה אדומה

רחמי( )ס"א דכל הני כ"ב מכילן דרחמי() ,דף

תת )רחמי) (שכל אלו עשרי ושתי מדות
א ִ

זמנא
זמניָ◌ ְ◌ ִ◌ .
תרי ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אמרן ◌ִבּ ◌ְ ◌ֵ
משה ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
קמ"ז ע"א( ֹ ׁ ◌ֶ
דעת ◌ָיקא
מכילן ◌ְ ◌ַ ּ◌ִ
אמר ,י"ג ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ַקדמאה ◌ָ ◌ַ
◌ ְ◌ ◌ָ ◌ָ
אלּ ין
לנח ּ◌ָתא ◌ִ ◌ֵ
כלּ אְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
סתימא ◌ְדּ ֹ ◌ָ
עת ◌ִיקין ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ְדּ ◌ַ ּ◌ִ
לאכפ ◌ָיא ◌ְלה ּו.
אש ּ◌ְת ◌ַכחְ◌ ּ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
דינא ◌ִ ׁ ◌ְ
לאתר ◌ְדּ ◌ִ ◌ָ
◌ְ ◌ֲ ◌ָ
רחמי,
מכילן ◌ְדּ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
אמר ט' ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ניינאַ◌ ָ◌ ,
ִזמנא ּ◌ִת ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ְ ◌ָ
מעת ◌ָיקא
נהירין ◌ֵ ◌ַ ּ◌ִ
אנפיןּ ,ו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
כלילן ◌ִבּ ◌ְ ◌ֵזעיר ◌ַ ◌ְ ּ ◌ִ
◌ִדּ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
הנא ◌ַּכד
וכלּ ה ּו ◌ָּכ ◌ִליל ◌ַּכ ◌ֲ ◌ָ
סתימאה ◌ְדּ ֹכ ◌ָלּ אְ◌ ◌ ְ◌ .
◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ָ
כחן
עמאּ ,ו ◌ִמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְ ◌ָ
לברכא ◌ַ ◌ָּ
ּ◌ְפ ◌ֵריס ◌ְידוֹ י ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
עלמין
רכין ◌ּכ ◌ְלּ ה ּו )ס"א עלאין( ◌ָ ◌ְ ◌ִ
מתבּ ◌ְ ◌ִ
◌ְדּ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מעת ◌ָיקא
אתמכן ◌ֵ ◌ַ ּ◌ִ
רחמיְ◌ ,דּ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
סטרא ◌ְדּ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
◌ְבּ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הני כ"ב
וכל ◌ָ ◌ֵ
כלּ אָ◌ ְ◌ .
סתימאה ◌ְדּ ֹ ◌ָ
טמירא ◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ִ ◌ָ
סתימאן.
מכילן ◌ְ ◌ִ ◌ָ
אתווןָ◌ ִ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ְ ◌ָ

פעמי.
י ְ ָ ִ
תֵ ְ ִ 
אמר א ָ
מה ָ ַ
הרחמיֶ ֹ ,(
אמר ְ ֹ
ערה ִמת
לֵ ְ ֶ 
נה ָ ַ
עִ רא ָ
ַַ
הלְ ,לה ִריד
נסר ַ ֹ
העיקיַ ְ ִ ,
ֶל ַע ִיק ָ ַ ִ ִ
לכת.
מצא ַה ִיָ ְ ִ ,
למקָ ְ ִ ֶ 
ֵא ֶה ְ ָ
רחמי
ע ִמת ַ ֲ ִ
אמר ֵ ַ
נ ָה ָ ַ
עִ ְ 
ַַ
מאירי
אניִ ִ ְ ,
עיר ַ ְ ִ
לליֵ ְ ַ 
ְֶ ִ
הה
לל ַ ֹ ֵ
וכ ֵָ 
הלֻ ְ .
נסר ַ ֹ
מהע ִיק ִ ְ ַ
ֵַָ
ונמצאי
העִ ָ ְ ִ ְ ,
לברֶ את ָ ָ
ידיו ְ ָ ֵ
רָ ָ 
ְֶ ֵ
צד
למת ְ ַ
תרכיָ ל )העליוניָ (הע ָ
ֶ ִ ְ ְָ ִ
מיר,
מהע ִיק ַה ָ ִ
מכיַ ָ ֵ 
הרחמיִ ָ ְ ִ ֶ 
ַָ ֲ ִ
י
ריִ ַ ְ 
הע ְ ִ
וכל ָ ֶ
נסר ַה ֹלָ ְ .
ְִ ַ
נסרת.
הלִ מת ִ ְ ָ
תת ַ ָ
א ִ


  


   
    
   
  
    
      
  

   
    
  


קראי,
אלּ ין ּ◌ְת ◌ַלת ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
מרֵ◌ ִ◌ ,
יברכָ◌ ְ◌ יי ◌ְ ◌ִוי ׁ ◌ְש ◌ְ ◌ֶ
◌ְ ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
אתוון
תריסר ◌ַ ◌ְ ◌ָ
מהן ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ְוג' ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ָ
הנא.
אתכ ◌ָוון ◌ַּכ ◌ֲ ◌ָ
בכלּ א ◌ִ ◌ְ ◌ְּ
לקבליהוֹ ןּ ,ו ◌ְ ֹ ◌ָ
לילן ◌ָ ◌ֳ ◌ְ ◌ֵ
◌ְּכ ◌ִ ◌ָ
אתוון,
מתבס ◌ָמן ◌ְבּ כ"ב ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ותת ◌ֵאי ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
עלּ ◌ֵאי ◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
◌ ◌ְָוכל ◌ִ ◌ָ
לקביל כ"ב
קראיֵ◌ ֳ◌ ָ◌ ,
הני ג' ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
סת ◌ִימין ◌ְבּ ◌ָ ◌ֵ
◌ִדּ ◌ְ ּ◌ִ
בגין
כליל ּ ֹכ ◌ָלּ אּ .ו ◌ְ ◌ִ
רחמי ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
מכילן ◌ְדּ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
)אתוון( ◌ְ ◌ִ ◌ָ
אמר ּוְּ◌ ,כ ◌ָמה
ולא ◌ִ ◌ְ
◌ָּכְּ◌ כ ◌ִתיב ◌ָאמוֹ רָ◌ ְ◌ ,
לכ ◌ְ ּו ◌ָונא ◌ְבּ ◌ָכל
בעי ◌ְ ◌ַ
◌ְדּ אוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
קימנאָ◌ .אמוֹ רְ◌ .דּ ◌ָ ◌ֵ
רגיןָ◌ .אמוֹ ר:
הני ◌ַדּ ◌ְ ◌ִ
סתימיןְ◌ ,בּ ◌ָכל ◌ָ ◌ֵ
הני ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ָ ◌ֵ
לעילּ אָ◌ .אמוֹ ר :ח ּו ׁ ◌ְש ◌ָבן
סתימין ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
מלּ ין ◌ְ ◌ִ ◌ִ
◌ְבּ ◌ִ ◌ִ
חסר ◌ַחדַ◌ .מאי
באדם ◌ָ ◌ֵ
אברין ◌ִדּ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
רמ"ח ◌ֵ ◌ָ ◌ִ
וכ ◌ְלּ ה ּו
ליין ◌ּכ ◌ְלּ ה ּו◌ ְ◌ .
בחד ּ◌ַת ◌ְ ◌ָ
טעמאִ◌ .דּ ◌ְ ◌ַ
◌ַ ◌ְ ◌ָ
הני ּ◌ְת ◌ַלת
רכתאְ◌ ,בּ ◌ָ ◌ֵ
רכאן ◌ְבּ ◌ַהאי ◌ִבּ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מת ◌ָבּ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
לאתכ ◌ְלּ ◌ָלא ◌ְבּ ◌ַהאי
להםַּ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ :
דאמרןֶ◌ ָ◌ .
קראיִּ◌ ,כ ◌ְ ◌ַ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ותתאין.
עלּ ◌ִאין ◌ְ ◌ַ ◌ָ ◌ִ
רכתא ◌ִ ◌ָ
◌ִבּ ◌ְ ◌ָ ◌ָ

פסקי
וימרֵ ,אְ לֹ ָה ְ ִ
יברכ ה' ְ ִ ְ ְ ֶ
ְ ֶָ ְ
אתת
רה ִ
יֶ ע ְ ֵ
לה ֵמת ֶל ְ ֵ
ְ ָֹ
וכל
הָ ְ .
התַ ה ֹ ֵ
בל ִ ְ ַ ֵ
נג ָֹ ַ ,
הללת ְ ֶ ְ
ְַ
ערי
מתמיִ ְ ֶ ְ 
ותחניִ ְ ַ ְ ִ 
עליניִ ְ ַ ְ 
ְֶ ִ
לת
סרת ִ ְ ֹ ֶ
אתת ֶ ִ ְ ָ
ִ
י
ְ ִַ
י
ריִ ַ ְ 
נגד ֶע ְ ִ
הסקיַ ה ָלֶ ֶ ְ ,
ְַ ִ
ולכ
הלֵ ָ ְ .
ללת ַ ֹ
רחמיְ ֶ 
)אותיות( ִמת ַ ֲ ִ
ארנָ .אמר
אמרְ ,מְ ַ ֵ ֶ 
ולא ִ ְ
ָתב ָאמרֹ ְ ,
כל
הלָ ְ 
הסריָ ַ 
כל ַ ִ ְ ָ ִ
לכָ ְ 
ריֵ ַ ְ 
ִָ ֶ 
נסרי
דבריִ ָ ְ ִ 
הלָ .אמר ִ ָ ְ ִ 
העלת ַ ָ
ַ ֲַ
איברי
מעלהָ .אמר ֶ ח ְ רמ"ח ֵ ָ ִ
ֶל ַ ְ ָ
אחד
העָ ֶ ְ ֶ ?
אחדָ .מה ַ ַ ַ
חסר ֶ ָ
אדֵ ָ 
ֶ ָָָ
ברכה ז
מתרכיָ ָ ְ ִ 
וכִ ְ ָ ְ ִ 
לייָ ֻ ְ .
ִ ְ 
ָֻ
ארנ.
הלְ מְ ַ ֵ ֶ 
הסקיָ ַ 
לת ַ ְ ִ
ִ ְ ֶֹ
ותחני.
עליניִ ְ ַ ְ 
ברכה זִ ְ ֶ 
לכלל ִ ְ ָ ָ
להֹ ְ ִ  
ֶָ

ספר ז
הלכות נשיאת כפים
מרן המחבר ורמ"א

( 20כרכים)  -לתרומות עבור הדפסה והפצת הספרים  -טל:
קֹובץ
ֵ

זֹוהר
ׁשֹופר ַה ַ
ָ
ְּכ ַרְך יא
ֹלׁשה ְס ָפ ִרים
ּוּבֹו ְׁש ָ
ּמּודים):
נִ ְפ ָּת ִחים ִ(ַ 248ע ִ
ז ַֹהר ֲחצֹות (ובו שלשה ספרים:
זוהר התעוררות ,חצות הרשב"י

זֹוהר ְּת ִהּלִ ים \
א' וב') \ ַ
ּגְ דֹולֵ י ּיִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַהּז ַֹהר

קֹובץ
ֵ

זֹוהר
ׁשֹופר ַה ַ
ָ
ְּכ ַרְך יג

ּוּבֹו ֲח ִמ ָּׁשה ְס ָפ ִרים
ּמּודים):
נִ ְפ ָּת ִחים (ַ 276ע ִ
יֹוחאי\
כּותא ְד ַבר ָ
זְ ָ
נִ ְׁש ַמת ָה ַר ְׁש ִּב"י\ז ַֹהר ֶא ֶרץ
ּיִ ְׂש ָר ֵאל א ,ב ,ג ,ד ,ה ,ו ,ז,
ח\אֹור ַהּז ַֹהר 38
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קֹובץ
ֵ

זֹוהר
ׁשֹופר ַה ַ
ָ
ְּכ ַרְך יב
ּוּבֹו ַא ְר ָּב ָעה ְס ָפ ִרים
ּמּודים):
נִ ְפ ָּת ִחים (ַ 278ע ִ
זֹוהר
יבה \ ַ
ז ַֹהר ַהּיְ ִׁש ָ
יקים \ ּכ ַֹח ַהּז ַֹהר ח"ג
ַה ַּצ ִּד ִ
 ָעלֹון אֹור ַהּז ַֹהר  \ 53סֹודקֹודׁש
יח ַׂש ְר ֵפי ֶ
ִׂש ַ

יל ְך ְ ּד ִאיה ּו
האי ִח ּבו ָּרא ִ ּד ָ
ְּב ַ
ימא
ה ָרא ְ ּד ִא ָ
ֹהרִ ,מן זוֹ ֲ
הזּ ַ
ֵס ֶפר ַ
ּבהְּ .ב ִא ֵּלין ָלא
ִע ָּל ָאה ְּת ׁשו ָ
ָצ ִר ְ
ידין
ּבגִ ין ַ ּד ֲע ִת ִ
יך נִ ָּסיוֹ ן ,ו ְ
ילנָ א ְד ַח ֵ ּיי,
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִמ ְט ַעם ֵמ ִא ָ
ֹהר ,יִ ְפקוּן
הזּ ַ
האי ֵס ֶפר ַ
ְ ּד ִאיה ּו ַ
ּתא ְּב ַר ֲח ֵמי.
יה ִמן ָ ּגלו ָ
ֵּב ּ

קֹובץ
ֵ

קֹובץ
ֵ

זֹוהר
ׁשֹופר ַה ַ
ָ

זֹוהר
ׁשֹופר ַה ַ
ָ

ּוּבֹו ֲח ִמ ָּׁשה ְס ָפ ִרים
נִ ְפ ָּת ִחים

ּוּבֹו ַא ְר ָּב ָעה ְס ָפ ִרים
נִ ְפ ָּת ִחים

ְּכ ַרְך יד

ְּכ ַרְך טו

ּמּודים):
(ַ 276ע ִ

ּמּודים):
(ַ 232ע ִ

ּקּוטי ז ַֹהר ְּת ִהּלֹות
לִ ֵ
אׁשית \ ַמ ֲא ָמ ֵרי
ָּדוִ ד ְּב ֵר ִ
יֹומא \
ָה ַר ְׁש ִּב"י ְּב ָרכֹות ָ
ַמ ֲא ָמ ֵרי ָה ַר ְׁש ִּב"י ֻס ָּכה
ֲחגִ יגָ ה– ַמ ֲא ָמ ֵרי ָה ַר ְׁש ִּב"י
ּדּוׁשין \ ִמ ְׁשנָ יֹות
יְ ָבמֹות ִק ִ
ַהּז ַֹהר ְּב ָרכֹות

ז ַֹהר ַה ַּׁש ָּבת ַה ְמ ֻחּלָ ק \
ִּתּקּון מח \ ִּתּקּון מג \
זֹוהר
ׁשֹופר ַה ַ
קֹובץ ָ
ֵ

זוהר פרה אדומה

ספר ז'  הלכות נשיאות כפי  פרק א | א

א

סימן קכח  מחבר ורמ"א
דיני נשיאת כפים ואיזה דברים הפוסלים בכהן,
ובו מ"ה סעיפים

א.

אין נשיאת כפים בפחות מי' והכהנים מהמנין )ואין לזר לישא כפיו
אפילו עם כהנים אחרים( )בפרק ב' דכתובות ,דזר עובר בעשה .ותוספות פרק

כל כתבי ,לא ידע ר"י מה איסור יש בזר העולה ,ואפשר עם כהנים אחרים שרי,

וצריך עיון(:
ב .כל כהן שאין בו אחד מהדברים המעכבים אם אינו עולה לדוכן
אף על פי שביטל מצות עשה אחת הרי זה כעובר בג' עשה
אם היה בבית הכנסת כשקראו כהנים או אם אמרו לו לעלות או
ליטול ידיו:
ג .אם עלה פעם אחת ביום זה שוב אינו עובר אפילו אמרו לו עלה:
ד .כשהכהנים אינם רוצים לעלות לדוכן אינם צריכים לשהות חוץ
מבית הכנסת אלא בשעה שקורא החזן כהנים אבל כדי שלא
יאמרו שהם פגומים נהגו שלא ליכנס לבית הכנסת עד שיגמרו
ברכת כהנים:
ה .לא יעלו הכהנים לדוכן במנעלים אבל בבתי שוקים שרי .ויש
מחמירין אם הם של עור )אגודה פרק הקורא את המגילה() ,ונהגו להקל
בקצת מקומות(:
ו .אף על פי שנטלו הכהנים ידיהם שחרית חוזרים ונוטלים ידיהם עד
הפרק שהוא חבור היד והזרוע והלוי יוצק מים על ידיהם וקודם לכן

ב

| ספר ז'  הלכות נשיאות כפי  פרק א

זוהר פרה אדומה

יטול הלוי ידיו .ולא נהגו הלוים ליטול ידיהם תחלה רק סמכו על
נטילתן שחרית:
ז .אם נטל הכהן ידיו שחרית וברך על נטילת ידים לא יחזור לברך
כשנוטל ידיו לנשיאת כפים:
ח .כשמתחיל שליח ציבור רצה כל כהן שבבית הכנסת נעקר ממקומו
לעלות לדוכן ואף אם לא יגיע שם עד שיסיים שליח ציבור רצה
שפיר דמי אבל אם לא עקר רגליו ברצה שוב לא יעלה:

ט.

כשעוקרים )רש"י ותוספות ור"ן כתבו דלא יאמר אותו עד עמדו לפני התיבה,

וכן כתב הבית יוסף( כהנים רגליהם לעלות לדוכן אומרים יהי רצון
מלפניך ה' אלהינו שתהא ברכה זו שצויתנו לברך את עמך ישראל
ברכה שלמה ולא יהא בה מכשול ועון מעתה ועד עולם ומאריכים
בתפלה זו עד שיכלה אמן של הודאה מפי הצבור:
י .עומדים בדוכן פניהם כלפי ההיכל ואחוריהם כלפי העם
ואצבעותיהם כפופים לתוך כפיהם עד ששליח ציבור מסיים
מודים ואז אם הם שנים קורא להם )השליח ציבור( כהנים .הגה :ולא
יאמר אלהינו ואלהי וכו' ויש אומרים שאומרים אותו בלחש עד מלת
כהנים ואז יאמרו בקול רם )טור בשם ר"י ור"מ מרוטנבורג( וחוזר ואומר
עם קדושך כאמור בלחש )וכן נוהגין במדינות אלו( .ומחזירים פניהם כלפי
העם ואם הוא אחד אינו קורא לו אלא הוא מעצמו מחזיר פניו:
יא .כשמחזירין פניהם כלפי העם מברכין אשר קדשנו בקדושתו של
אהרן וצונו לברך את עמו ישראל באהבה:
יב .מגביהים ידיהם כנגד כתפותיהם ומגביהים יד ימנית קצת למעלה
מהשמאלית ופושטים ידיהם וחולקים אצבעותיהם ומכוונים
לעשות ה' אוירים בין ב' אצבעות לב' אצבעות אויר אחד ובין אצבע
לגודל ובין גודל לגודל ופורשים כפיהם כדי שיהא תוך כפיהם כנגד
הארץ ואחורי ידיהם כנגד השמים:
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יג .מתחילין הכהנים לומר יברכך .הגה :ויש אומרים שגם מלת יברכך
יקרא אותו שליח ציבור תחלה )טור ור"ן פרק הקורא והגהות מיימוני(
וכן נוהגים בכל מדינות אלו .ואחר כך מקרא אותם שליח ציבור מלה
במלה והם עונים אחריו על כל מלה עד שיסיימו פסוק ראשון ואז
עונים הצבור אמן וכן אחר פסוק ב' וכן אחר פסוק ג':
יד .אין מברכין אלא בלשון הקודש ובעמידה ובנשיאת כפים
ובקול רם:
טו .ואחר כך מתחיל שליח ציבור שים שלום ואז כהנים מחזירים
פניהם להיכל ואומרים רבון העולמים עשינו מה שגזרת עלינו
עשה אתה מה שהבטחתנו השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך
את עמך את ישראל .הגה :ויאריכו בתפלה זו עד שיסיים שליח ציבור
שים שלום ושיענו הציבור אמן על שניהם ואם אינם יכולים להאריך
כל כך יאמרו אדיר במרום וכו' כדלקמן סימן ק"ל )רש"י פרק אלו נאמרין
והגהות מיימוני(:
טז .אין הכהנים רשאים להחזיר פניהם עד שיתחיל שליח ציבור שים
שלום ואינם רשאים לכוף אצבעותיהם עד שיחזירו פניהם
ועומדים שם ואינם רשאים לעקור משם עד שיסיים שליח ציבור שים
שלום ויש מי שאומר שצריכין להמתין עד שיסיימו הצבור לענות אמן
אחר ברכת שים שלום )וכן המנהג(:
יז .כשמחזירין פניהם בין בתחלה בין בסוף לא יחזירו אלא דרך ימין.
הגה :כשיורדין מן הדוכן לא יגעו במנעליהם המטונפים ואם
נוגעים יטלו ידיהם לתפלה שיתפללו אחר כך )אגודה פרק היה קורא(:
יח .אין המקרא שקורא כהנים רשאי לקרות כהנים עד שיכלה מפי
הצבור אמן שעונים אחר ברכת מודים ואין הכהנים רשאים
להתחיל ברכת אשר קדשנו בקדושתו של אהרן עד שיכלה דיבור
קריאת כהנים מפי הקורא ואחר שברכו הכהנים אשר קדשנו
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בקדושתו של אהרן אינם רשאים להתחיל יברכך עד שיכלה מפי כל
הצבור אמן שעונים אחר ברכת אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וכן
אינם רשאים להתחיל בתיבה עד שתכלה התיבה מפי המקרא ואין
הצבור עונין אמן עד שתכלה ברכה מפי הכהנים .הגה :ולא יתחילו
הכהנים רבון העולמים כו' עד שיכלה אמן מפי הצבור )בית יוסף(:
יט .אין שליח ציבור רשאי לענות אמן אחר ברכה של כהנים:
כ .אם שליח ציבור כהן אם יש שם כהנים אחרים לא ישא את כפיו.
)ולא יאמרו לו לעלות או ליטול ידיו אבל אם אמרו לו צריך לעלות דהוא עובר בעשה

אם אינו עולה( )מרדכי פרק הקורא עומד והגהות מיימוני פרק ט"ו דתפלה ואגור(.
ואפילו אין שם כהן אלא הוא לא ישא את כפיו אלא אם כן מובטח
לו שיחזור לתפלתו בלא טירוף דעת שאם הוא מובטח בכך כיון שאין
שם כהן אלא הוא ישא את כפיו כדי שלא תתבטל נשיאות כפים
וכיצד יעשה יעקור רגליו מעט בעבודה ויאמר עד ולך נאה להודות
ויעלה לדוכן ויברך ברכת כהנים ויקרא לו אחר ומסיים החזן שים
שלום ואם המקרא כוון לתפלת שליח ציבור מתחלה ועד סוף עדיף
טפי שיסיים המקרא שים שלום:
כא .אין הכהנים רשאים לנגן בברכת כהנים שנים או שלשה נגונים
משום דאיכא למיחש לטירוף הדעת ואין לנגן אלא נגון אחד
מתחלה ועד סוף:
כב .משתדלין שיהא המקרא ישראל וכשהחזן כהן יעמוד ישראל
אצלו ויקרא כהנים ויקרא אותם והחזן עומד ושותק:
כג .בשעה שהכהנים מברכים העם לא יביטו ולא יסיחו דעתם אלא
יהיו עיניהם כלפי מטה כמו שעומד בתפלה והעם יכוונו לברכה
ויהיו פניהם כנגד פני הכהנים ולא יסתכלו בהם .הגה :וגם הכהנים
לא יסתכלו בידיהם על כן נהגו לשלשל הטלית על פניהם וידיהם חוץ
לטלית .ויש מקומות שנהגו שידיהם בפנים מן הטלית שלא יסתכלו
העם בהם )בית יוסף(:
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כד .עם שאחורי הכהנים אינם בכלל ברכה אבל מלפניהם ובצדיהם
אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת ולאחריהם נמי אם הם
אנוסים כגון עם שבשדות שהם טרודים במלאכתן ואינם יכולים לבוא
הם בכלל הברכה:
כה .בית הכנסת שכולה כהנים אם אין שם אלא י' כולם עולים לדוכן
למי מברכין לאחיהם שבשדות ומי עונה אחריהם אמן הנשים
והטף ואם יש שם יותר מעשרה היתרים מעשרה יעלו ויברכו
והעשרה עונים אחריהם אמן:
כו .בשעה שמברכין אין לומר שום פסוק אלא ישתקו ויכוונו לברכה.
הגה :ומכל מקום עכשיו שהכהנים מאריכין הרבה בנגונים נהגו
גם כן לומר פסוקים וכמו שנתבאר לעיל סימן נ"ז לענין ברכו אך יותר
טוב שלא לאמרם )דברי עצמו(:
כז .כהן אינו רשאי להוסיף מדעתו יותר על השלשה פסוקים של
ברכת כהנים ואם הוסיף עובר על בל תוסיף:
כח .כהן שנשא כפיו ואחר כך הלך לבית הכנסת אחר ומצא צבור
שלא הגיעו לברכת כהנים יכול לישא את כפיו פעם אחרת:
כט .כהן שלא התפלל עדיין ומצא צבור מתפללין נושא כפיו ואין
התפלה מעכבתו:
ל .מי שיש לו מום בפניו או בידיו כגון שהם בוהקניות או עקומות או
עקושות )בוהקניות פירוש מין נגע לבן ורש"י פירש לינטלי"ש בלע"ז .עקומות
כפופות .עקושות לצדדיהן .והר"ן פירש עקומות שנתעקמה ידו אחרונית ,עקושות

שאינו יכול לחלק אצבעותיו( לא ישא את כפיו מפני שהעם מסתכלין בו
והוא הדין למי שיש מומין ברגליו במקום שעולים לדוכן בלא בתי
שוקים וכן מי שרירו יורד על זקנו או שעיניו זולפות דמעה וכן סומא
באחד מעיניו לא ישא את כפיו ואם היה דש בעירו דהיינו שהם
רגילים בו ומכירים הכל שיש בו אותו מום ישא כפיו ואפילו הוא
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סומא בשתי עיניו וכל ששהה בעיר ל' יום מקרי דש בעירו ודוקא
בעירו אבל אם הולך באקראי לעיר אחרת ושהה שם ל' יום לא ואפילו
לא בא לדור שם להיות מבני העיר אלא בא להיות שם מלמד או
סופר או משרת שנה או חצי שנה חשוב דש בעירו בל' יום:
לא .אם מנהג המקום לשלשל הכהנים טלית על פניהם אפילו יש
בפניו ובידיו כמה מומין ישא את כפיו .הגה :ודוקא אם היו ידיו
בפנים מן הטלית אבל אם הם מבחוץ לא מהני הטלית לידיו:
לב .היו ידיו צבועות אסטיס ופואה )אסטיס ופואה פירוש מיני צבעים( לא
ישא את כפיו מפני שהעם מסתכלין בהם ואם רוב העיר
מלאכתן בכך ישא את כפיו וכן אם הוא דש בעירו ישא את כפיו:
לג .מי שאינו יודע לחתוך האותיות כגון שאומר לאלפין עייני"ן
ולעייני"ן אלפי"ן וכיוצא בזה לא ישא את כפיו:
לד .קטן שלא הביא שתי שערות אינו נושא את כפיו בפני עצמו כלל
אבל עם כהנים שהם גדולים נושא ללמוד ולהתחנך ומי שהביא
שתי שערות נושא את כפיו אפילו בפני עצמו ומיהו דוקא באקראי
בעלמא ולא בקביעות עד שיתמלא זקנו שאז יכול לישא כפיו אפילו
יחידי בקבע וכל שהגיע לשנים שראוי להתמלאות זקנו אף על פי שלא
נתמלא קרינן ביה נתמלא זקנו )ועיין לעיל סימן נ"ג סעיף ח'(:
לה .כהן שהרג את הנפש אפילו בשוגג לא ישא את כפיו אפילו עשה
תשובה .הגה :ויש אומרים דאם עשה תשובה נושא כפיו ויש
להקל על בעלי תשובה שלא לנעול דלת בפניהם והכי נהוג )דברי עצמו,
דלא גרע ממשומד( )טור ורש"י והרבה פוסקים אגור ובית יוסף(:
לו .מל תינוק ומת נושא את כפיו ואם העם מרננים אחריו שהוא
שופך דמים כיון שלא נתברר הדבר ישא את כפיו:
לז .מומר לעבודת אלילים לא ישא את כפיו ויש אומרים שאם עשה
תשובה נושא כפיו )וכן עיקר( .ואם נאנס לדברי הכל נושא כפיו:
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לח .שתה רביעית יין בבת אחת לא ישא את כפיו שתאו בשני פעמים
או שנתן לתוכו מעט מים מותר ואם שתה יותר מרביעית אף על
פי שהוא מזוג ואפילו שתאו בכמה פעמים לא ישא את כפיו עד
שיסיר יינו מעליו:
לט .לא היו בו מהדברים המונעים נשיאת כפים אף על פי שאינו
מדקדק במצות וכל העם מרננים אחריו נושא את כפיו )שאין שאר
עבירות מונעין נשיאת כפים(:
מ .כהן שנשא גרושה לא ישא כפיו ואין נוהגין בו קדושה אפילו
לקרות בתורה ראשון ואפילו גירשה או מתה פסול עד שידור
הנאה על דעת רבים מהנשים שהוא אסור בהם:
מא .נטמא למת שאינו משבעה מתי מצוה פסול מן הדוכן וכל
מעלות הכהונה עד שישוב ויקבל שלא יטמא עוד למתים) .ויש
אומרים דמי שיש לו בת שהמירה לעבודת כוכבים או שזנתה אין מחייבין עוד לקדשו כי

אביה היא מחללת( )מרדכי פרק נגמר הדין(:
מב .החלל אינו נושא את כפיו:
מג .אחר שבעת ימי אבלות נושא כפיו ובתוך שבעת ימי אבלות יצא
מבית הכנסת בשעה שקורא כהנים .הגה :ויש אומרים דכל זמן
האבלות אפילו עד י"ב חדש על אביו ועל אמו אינו נושא את כפיו
)מרדכי סוף פרק הקורא עומד והגהות מיימוני( וכן נוהגין במדינות אלו:
מד .כהן אף על פי שהוא פנוי נושא את כפיו .הגה :ויש אומרים
דאינו נושא כפיו דהשרוי בלא אשה שרוי בלא שמחה והמברך
יש לו להיות בשמחה )מרדכי פרק הקורא עומד( .ונהגו שנושא כפיו אף
על פי שאינו נשוי ומכל מקום הרוצה שלא לישא כפיו אין מוחין בידו
רק שלא יהא בבית הכנסת בשעה שקורין כהנים או אומרים להם
ליטול ידיהם .נהגו בכל מדינות אלו שאין נושאים כפים אלא ביום
טוב משום שאז שרויים בשמחת יום טוב וטוב לב הוא יברך מה שאין
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כן בשאר ימים אפילו בשבתות השנה שטרודים בהרהורים על
מחייתם ועל ביטול מלאכתם ואפילו ביום טוב אין נושאין כפים אלא
בתפלת מוסף שיוצאים אז מבית הכנסת וישמחו בשמחת יום טוב
)דברי עצמו( .וכל שחרית ומוסף שאין נושאין בו כפים אומר השליח
ציבור אלהינו ואלהי אבותינו וכו' כדלעיל סוף סימן קכ"ו ויום
הכפורים נושאים בו כפים כמו ביום טוב ויש מקומות שנושאים בו
כפים בנעילה ויש מקומות אפילו בשחרית:
מה .אלו תיבות שהכהנים הופכים בהם לדרום ולצפון יברכך וישמרך
אליך לך שלום .הגה :ונוהגין שמאריכין בניגון אלו תיבות כי כל
אחת מהן הוא סוף ברכה בפני עצמה ואומרים רבון כמו שמפורש
בסימן ק"ל ובשעה שמאריכין בניגון התיבות שבסוף הפסוקים דהיינו
וישמרך ויחנך שלום והמקרא לא יאמר רבון וכו' )תשובת מהרי"ל סימן
קמ"ח( .אסור להשתמש בכהן אפילו בזמן הזה דהוי כמועל בהקדש
אם לא מחל על כך )מרדכי בהגהות דגיטין(:

סימן קכט  -באיזה תפלות נושאים כפים
ובו ב' סעיפים

א .אין נשיאת כפים אלא בשחרית ומוסף ובנעילה ביום שיש בו
נעילה כמו ביום הכיפורים אבל לא במנחה משום דשכיחא
שכרות באותה שעה שמא יהא הכהן שכור וגזרו במנחה של תענית
אטו מנחת שאר ימים אבל בתענית שאין בו נעילה הואיל ותפלת
מנחה סמוך לשקיעת החמה היא דומה לתפלת נעילה ואינה
מתחלפת במנחה של שאר ימים הלכך יש בה נשיאת כפים) .והמנהג
שלנו כבר נתבאר לעיל סימן קכ"ח(:
ב .כהן שעבר ועלה לדוכן ביום הכיפורים במנחה כיון שהדבר ידוע
שאין שם שכרות הרי זה נושא את כפיו ואין מורידין אותו מפני
החשד שלא יאמרו פסול הוא ולכך הורידוהו .הגה :ולכן אומרים

זוהר פרה אדומה
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במנחה ביום כפורים אלהינו ואלהי אבותינו אף על גב דאין ראוי
לנשיאת כפים מכל מקום הואיל ואם עלה לא ירד מיקרי קצת ראוי
)הגהות מיימוני( ,וכן נוהגין במדינות אלו אף על פי שיש נוהגין במדינות
אלו אף על פי שיש חולקים:

סימן קל  -רבוש"ע שאומרים בשעת נשיאת כפים,
ובו סעיף אחד

א .מאן דחזא חלמא ולא ידע מאי חזא ניקום קמיה כהני בשעה
שעולים לדוכן ונימא הכי רבונו של עולם אני שלך וחלומותי שלך
וכו' ויכוין דליסיים גם בהדי כהני דעני צבורא אמן ואי לא לימא הכי
אדיר במרום שוכן בגבורה אתה שלום ושמך שלום יהי רצון שתשים
עלינו שלום .הגה :ובמקום שאין עולין לדוכן יאמר כל זה בשעה
שהשליח צבור אומר שים שלום ויסיים בהדי שליח צבור שיענו הקהל
אמן )הר"י פרק הרואה(:



י
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קיצור שולחן ערוך
הלכות נשיאת כפיים
סימן ק  -הלכות נשיאת כפים
ובו כ"ב סעיפים:

הנים
עשׂ ה מן ה ּתוֹ רה על ּ 
הכ  
מצות  
סעי א' ִ ְ ַ
אמר,
שנּ  
העםׁ ,
יברכוּ את  
ש  
ׁ
וכל ּכ הן
ראל  .
ישׂ  
תברכוּ את ּב ני  
ּכה   
ברים ּ   
מדּ  
ש אין ּבוֹ  
ׁ
המעכ בים אוֹ תוֹ
עשׂ ה.
ואינוֹ עוֹ לה לדּ וּ כן ,עוֹ בר ּב  

ראין אוֹ תוֹ ,
ש ּקוֹ  
אלא ּכ ׁ
ואינוֹ עוֹ בר ּ 

נקלוֹ ס,
ותרגּ ם אוֹ  
להם   
אמר ,אמוֹ ר  
שנּ  
ׁ
סעיף ח'(.
לקמּן ָ ִ
)ועיּן ְ ַ ָ
ימרוּ ן להוֹ ןֵ ַ ְ ,
ּכד ּת 
יאת
ש אין נ שׂ 
מדינוֹ תינוּ ׁ ,
נהג ּב  
וה ּמ  

אלא ּביוֹ ם טוֹ ב ,מוּ ם דּ אז
ּכ ּפ ים ּ 
מחת יוֹ ם טוֹ ב ,וּ ביוֹ ם
ׁשרוּ ּ יים ּב שׂ  
מחילה
מחת   
יש ּבוֹ שׂ  
הכ ּפוּ רים ׁ 
ּ 
לעיל
)ועיּן ֵ
יברֵ ַ ְ 
סליחה ,וטוֹ ב לב הוּ א   
וּ   
אין ּכן ּב ׁש אר
סעיף ה'( ,מה  
סימן מ"ה ָ ִ
ִ ָ
ימיםּ   ,
הנה,
ש ּבתוֹ ת   
ּב ׁ

אפלוּ
ועל
מחיתם  
הרהוּ רים על    
ש ּטרוּ דים ּב  
ׁ
ּ
ואפלוּ ּביוֹ ם טוֹ ב אין
מלאכתם   .
ּב ּטוּ ל ּ   
תפלת מוּ סף,
אלא ּב ּ  
יהם ּ 
נוֹ שׂ אין ּכ ּפ 
נסת
אחר ּכ מ ּבית ה ּכ  
צאין  
ש ּיוֹ  
ׁ
לקמּן
)ועיּן ְ ַ ָ
מחת יוֹ ם טוֹ ב ְ ַ ֵ
וישׂ מחוּ ּב שׂ  
 
סעיף ח'( .עוֹ ד נוֹ ה גין
סימן קל"ח ָ ִ
ִ ָ
להיוֹ ת
ש חל  
ש ּביוֹ ם טוֹ ב ׁ
מדינוֹ תינוּ ׁ ,
ּב  
יאת ּכ ּפ ים ,א ּלא ּביוֹ ם
נשׂ 
ש ּבת ,אין  
ּב ׁ

שּ  
ש ּבת ,נוֹ שׂ אין
אפלוּ חל ּב ׁ
הכ ּפוּ ריםׁ ,
ּ 
ש ּב כל
הגין ׁ
שנוֹ  
ויש מקוֹ מוֹ ת ׁ
יהםׁ   .
ּכ ּפ 
יוֹ ם טוֹ בּ   ,
ש ּבת ,נוֹ שׂ אין
אפלוּ חל ּב ׁ
וכן נכוֹ ן יוֹ תר.
יהם  ,
ּכ ּפ 
עשׂ רה,
יאת ּכ ּפ ים א ּלא ּב  
ֵאי נ שׂ 
לפי
נין  ,
המ  
הנים מן ּ 
והכ  
ּ 
אמר
שנּ  
רכהׁ ,
כלל ה ּב 
שגּ ם הם ּב  
ׁ
אברכם.
ואני    


סעי ב'

יש ּתה ה ּכ הן
יאת ּכ ּפ ים ,א ׁ 
נשׂ 
קד  
ֶֹ
מש קה
יין וא ׁש אר ׁ 
א  
לבוֹ חלוּ ׁש
ואם ּ 
המש ּכ רין  .
ממ ׁ ש קים ׁ  
ּ 
קדם מוּ סף,
יסנין 
לאכוֹ ל ּפת ּכ  
ורוֹ צה  
סימן ע"ז
לעיל ִ ָ
)עין ְ ֵ
מאחר ַ ֵ
יש מע קדּ וּ ׁש   
ׁ 
סעיף ט"ו(.
ִָ

סעי ג'

ידיו
הכ הן ל ּטוֹ ל  
צריּ  
קד הדּ וּ כן  ,
ֶֹ
ּ
חבוּ ר היד
שהוּ א ּ 
הפרקׁ ,
עד ּ 
מקדּ ׁ שין את
ש היוּ   
דרׁ 
עם ה ּ זרוֹ עּ ,כ  
אמר,
שנּ  
לעבוֹ דהׁ ,
ידיהם ּב ּמ  
 
קדּ ׁש  
ויש
ברכוּ את ה'ׁ   .
קדש וּ  
ידיכם ׁ 
שׂ אוּ   
לבר על   
צריכין   
ספק אם   

נטילה זוֹ
ש ּבר על
יון ׁ
לברּ ,כ 
צריכין   
אוֹ אין   
פקא
מס  
ידים ּבקוּ מוֹ מ ּמ ּטתוֹ  .וּ ּ 
נטילת   
 

סעי ד'
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ינתים
נגע ּב   
ואם  
יבר  .
שא   
הגין ׁ
נוֹ  
לבר על
היה ראוּ י   
מטנּ ף  ,
ּב מקוֹ ם  
וראוּ י
נהגוּ   .
שא  
נטילה זוֹ  ,א ּלא ׁ
 
היטב
מים ,ל ׁשמוֹ ר  
ש 
ירא ׁ
לכל ּכ הן  

שא לגּ ע
חריתׁ ,
ש 
ידים ׁ
טילת   
ידיו מנּ  

יצטר
שא    
המלכלּ ,כ די ׁ
ּב ּמקוֹ ם     
ש נית.
לברׁ 
 
ידי
המ ים על  
וי יוֹ צק את ּ 
סעי ה' ַה ֵ ִ
אמר,
שנּ  
שם ׁ
הנים ,על ׁ
ה ּכ  
הקרב
לוי וגוֹ '   
מטה  
אחיּ  
וגם את  

ואם אין
ויש רתוּ   .
עליׁ  
וילוּ וּ  
אתּ  
ּ 
רחם
יצוֹ ק ּבכוֹ ר ּפ טר  
שם  
ׁ
לויּ  ,
ואם גּ ם ּבכוֹ ר
שהוּ א קדוֹ ׁש ,על ידוֹ   .
ׁ
יצק,
ש ה ּכ הן ּב  
אינוֹ  ,מוּ טב ׁ
עצמוֹ ּ 
הל וי אוֹ ה ּבכוֹ ר
ראלּ  .
ישׂ  
יצק  
וא ּ 
הנים ,אם
הכ  
ידי ּ 
מים על  
יצק  
ׁ 
אשר ּ 
ידיו
לרחוֹ ץ  
יש לוֹ  
נק ּיוֹ תׁ  ,
ידיו  
אין  
חלה.
ּת ּ 
ויחץ
מנעלים   .
לעת לדּ וּ כן ּב    
סעי ו' ָאסר  
ידים,
נטילת   
קדם   
נעלים 
המ   
ּ 
נעלים ּת חת
להצניע ה ּמ   
וטוֹ ב ל ּ ז הר     
ונראין,
מגלין    
יהיוּ ּ  
שא  
פסליםׁ ,
הס ּ  
ּ 
מפ ני ּכבוֹ ד ה ּ צ ּבוּ ר.
ּ 
רצה,
מתחיל  
הצבוּ ר   
ּ  
ליח
סעי ז' ְ ֶ ְ ִ ַ
הנים
הכ  
ּכל ּ 
צריכין
 
לעלוֹ ת לדּ וּ כן.
ממקוֹ מוֹ  
לעקר ּ 
 
תיהם  
לכן,
קדם  
ידיהם 
יטלוּ את   
ועל ּכן  

רצה,
הצבוּ ר  
ליח ּ  
אמר   
ש ּי 
ש ּכ ׁ
ּכדי ׁ
לעלוֹ ת לדוּ כן עם
יעקרוּ ּ 

ממקוֹ מם  
בדיעבד גּ ם
לברכה .וּ    
ידים ראוּ יוֹ ת    
 
ש פיר דּ מי.
אחר ּכׁ ,
ידיהם  
נטלוּ   
אם  
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פניהם
מדים וּ   
על לדּ וּ כן ,עוֹ  
ְ ֶָ
דש
ה ּקׁ 
ארוֹ ן
נגד
ּכ  
רב נן עם
מרים מוֹ דים דּ ּ 
זרח ,ואוֹ  
ש ּב ּמ  
ׁ
יהי רצוֹ ן
מרים  :
ואחר ּכ אוֹ  
הצ ּבוּ ר   ,
ּ 
קינוּ  
פני ה' א 
מל  
ּ 
ואקי אבוֹ תינוּ
לבר את
יתנוּ   
ש ּ צ וּ 
רכה זוֹ ׁ
ש ּת הא ּב 
ׁ
למה ,וא
רכה ׁש  
ראלּ ,ב 
ישׂ  
עמ  
ּ 
מע ּתה
ועוֹ ן  
מכשוֹ ל  
יהיה ּב ּה ׁשוּ ם ׁ  

תפלה זוֹ עד
מאריכין ּב ּ  
ועד עוֹ לם .וּ    

נאה
הצבוּ ר וּ ל  
ליח ּ  
יכלה   
ש ּ  
ׁ
אמן גּ ם
הצ ּבוּ ר  
להוֹ דוֹ תּ ,כ די ׁ
ש ּי 
ענוּ ּ  
ליח צ ּבוּ ר אוֹ מר
על ּת פ ּלה זאת .ה   
קי אבוֹ תינוּ ּ ,ב  
וא 
אקינוּ  
 
רכנוּ
הנים
ותיבת ּכ  
לחש   ,
ברכה וכוּ ' ּב ׁ  
ּב   
בזה הוּ א קוֹ רא את
אוֹ מר ּבקוֹ ל רם ,וּ  
ושוּ ב אוֹ מר
יברכוּ ׁ  .
ש  
ׁ
הנים
הכ  
ּ 
לאחר
שּ כ אמוּ ר .וּ   
לחש ,עם קדוֹ ׁ
ּב ׁ  
הנים,
ּכ  
הצבוּ ר
ּ  
ליח
  
ש ּק רא
ׁ
יחד,
מברכים ּכ ּלם ּב  
מתחילים וּ    
   
מל העוֹ לם,
קינוּ  
ּברוּ  א ּתה ה' א 
אהרן,
של   
קדתוֹ ׁ
שנוּ ּב   
קדּ ׁ
אשר  
ׁ 
מסימים
העם ,וּ    
ניהם ּכ ל ּפי  
פכין ּ פ  
והוֹ  
וצוּ נוּ   
רכה   ,
את ה ּב 
לבר את ּ 
עמוֹ
אמן.
הצ ּבוּ ר  
ראל ּב   
ישׂ  

אהבה .ועוֹ נין ּ  
אמן,
יענה  
הצבוּ ר א   
ליח ּ  
אבל   

מרים
אוֹ  
הפסק .מה 
הוי   
מוּ ם דּ  
הצ ּבוּ ר
לאפוֹ קי ׁ
אהבה ,הוּ א ּ  
ּב   
ש אם ּ  
הכ הן שׂ וֹ נא
נאים את ה ּכ הן אוֹ ּ 
שׂ וֹ  
יא את ּכ ּפיו,
הצ ּבוּ ר ,א  
את ּ  
יא את ּכ ּפיו,
לכ הן אם  
וסכ נה הוּ א ּ 
ּ 
נסת.
הכ  
לצאת מ ּבית ּ 
יש לוֹ  
ועל ּכןׁ  ,

אחד,
אלא ּכ הן  
נסת ּ 
הכ  
אם אין ּב בית ּ 
הנים
הצבוּ ר ּכ  
ליח ּ  
אינוֹ אוֹ מר   

סעי ח'

יב
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מחזיר
מעצמוֹ   
ּבקוֹ ל רם ,א ּלא הוּ א   
את ּפ ניו.
תפיהם,
נגד ּכ   
ידיהם  
מגיהי את   
סעי ט' ַ ְ ִ ִ
לקין
וּ פוֹ ׁש טים אוֹ תן ,וחוֹ  
חמה
ביניהן   
ש ּ י היוּ   
תיהם ׁ
אצ ּבעוֹ  
 
אצבעוֹ ת
הינוּ ּבין ׁש ּתי ּ  
אוירים ,דּ  
 
אחד ,וּ בין ׁש ּתי
אויר  
אצבעוֹ ת  
לש ּתי ּ  
ׁ 
אחד,
אויר  
לאגוּ דל גּ ם ּכן  
אצ ּבעוֹ ת  
 
ּ
ּ
אוירים.
אר ּב עה   
הרי  
ניה  ,
וכן ּביד ה  

אויר
לאגוּ דל גּ ם ּכן  
וּ בין אגוּ דל  
וצרי
אוירים   .
חמה   
הרי   
אחד  ,

מציץ מן
כתיב  ,
לעשׂ וֹ ת ּכן ,מוּ ם דּ  

וצרי לּ ז הר
חרכים   .
החר ּכים ,ה' ּ  
 
דלין זה
האגוּ  
שי  
יגּ עוּ רא ׁ
שא  
מאד ,
 
יתקלקל ּ  
וצרי
החלוֹ ן   .
שא     
ּב זה ,
קצת
הימנית  
היד    
יה את  
להגב ּ
ּ   
ויהא אגוּ דל
מאלית  ,
מהשׂ  
למעלה   
 
אברהם
מגן ַ ְ ָ ָ
)עין ָ ֵ
מאלֵ ַ ,
ימין על אגוּ דל שׂ 

היה
ש ּ י  
יהםׁ ,
רשׂ ין ּכ ּפ 
שׂרד( .וּ פוֹ  
וּלבוּשׁי ְ ָ
ְ ֵ
ואחוֹ רי
הארץ  ,
נגד   
יהם ּכ  
ּתוֹ ּ כ ּפ 
מים.
נגד ה   
ידיהם ּכ  
 
העם,
מברכים את  
הנים    
ש ה ּכ  
עה ׁ
סעי י' ְ ָ ָ
עתם,
יסיחוּ דּ ּ 
יביטוּ וא ּ 
א ּ 
לפי ּ 
עיניהם ּכ ּ 
יהיוּ   
אלא  
ּ 
מטהּ ,כמוֹ
רכה   ,
יכוּ נוּ ל ּב 
והעם   
פלה   ,
ּב ּת ּ 
ויהיוּ
אבל א
הנים  ,
נגד ּפ ני ה ּכ  
ניהם  
ּ פ  
עצמם
הנים ּב   
הכ  
וגם ּ 
יסת ּכלוּ ּב הם  .
ּ 
לשל
לש ׁ 
ונהגוּ ׁ 
ידיהם   .
יס ּת ּכלוּ ּב  
א  
וידיהם חוּ ץ
ניהם   ,
הט ּלית על ּ פ  
את ּ 
לש לין את
מש ׁ 
וגם ה ּ צ ּבוּ ר ׁ 
לט ּלית  .
ּ 
יס ּת ּכלוּ .
שא  
ניהם ׁ
יתים על ּפ  
הט ּל  
ּ 
כלל
אינם ּב  
הנים  ,
ש אחוֹ רי ה ּכ  
העׁ 
סעי י"א ָ ָ
ה ּב 
רכה ,א ּלא אם ּכן היוּ
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דדים
הצ 
העם ׁ
אבל  
אנוּ סים  .
ש ּמן ּ  
רכה.
הב 
כלל ּ 
ּב  
לפניהם ,ה ּמה
  
דש ּבוֹ לט מן
ש ארוֹ ן ה ּקׁ 
במקוֹ ם ׁ
וּ  
מדין
שעוֹ  
האנשים ׁ
הכ תל ,אם ּכן  ׁ   
ּ 
המה מן
המזרחיּ  ,
הכ תל     
אצל ּ 

צריכין
הנים   ,
ש אחוֹ רי ה ּכ  
דדין ׁ
הצ 
ּ 
ולעמוֹ ד ּב ּמקוֹ ם ׁ
ללכת  

מם   
ש ּ י היוּ
פני
ש ּל  
דדין ׁ
הצ 
לכל ּ 

הפחוֹ ת מן ּ  
שר  ,
אפ ׁ
ואם אי  
הנים  .
הכ  
ּ 
הרי הן ּכמוֹ
רכה.
הב 
כלל ּ 
והם ּב  
אנוּ סים  ,
רכת
מקרא אוֹ תם ּב ּ 
הצבוּ ר   
ליח ּ  
ְ ִ ַ
והם
מלה  ,
מלה ּב ּ 
הנים ּ 
ּכ  
מלה ,עד
אחריו ּכל ּ 
מרים   
אוֹ  
ראשוֹ ן ,ועוֹ נין
מס ּ י מים ּפסוּ ק ׁ 
ש 
ׁ
הני
אחר ה ּפסוּ ק   
וכן  
אמן  ,
הצ ּבוּ ר  
ּ 
יקרא
לישי .א   
ואחר ה ּפסוּ ק ה  ׁ  

מתוֹ 
אלא ּ 
הצבוּ ר ּב על ּפהּ  ,
ליח ּ  
  
ויכוֹ ל לוֹ מר
יתב ל ּבל  .
שא ּ  
הסדּ וּ רׁ ,
ּ 
הפסוּ קים
אחר  ּ 
ש ּל  
האמנים ׁ
גּ ם הוּ א    
פלה.
צרּ ת ּ 
ש ּ זהוּ 
הפסקׁ ,
הוי   
וא  
ּ 
פכים ּב הן
הנים הוֹ  
ש ה ּכ  
אלוּ תבוֹ ת ׁ
מר,
ויש  
יברכׁ   ,
ולצפוֹ ן    ,

לדּ רוֹ ם ּ  
אלי ,ל מוּ ם דּ תבוֹ ת
וחנּ  , 
אלי  ,

ּ 
עצמם
פכין את   
לכן הוֹ  
לנכח  ,
אלו הן   
וכן
לבר את ּכ ּלם  .
דדיןּ ,כ די   
לצ 
גּ ם ּ  
ש היא
לפי ׁ
שלוֹ ם  ,
תבת ׁ
פכין גּ ם ּב  
הוֹ  
אריכין
ש ּמ   
בש עה ׁ
הברכוֹ ת .וּ ׁ 
ס ּיוּ ם ּ 
ש ּבסוֹ ף ה ּ פסוּ קים,
של ה ּתבוֹ ת ׁ
ּב נגּ וּ ן ׁ
שלוֹ ם,
ויחנּׁ , 
מר  ,
ויש  
הינוּ  ׁ   ,
דּ  
של עוֹ לם וכוּ '.
מרים ה ּ צ ּבוּ ר ר ּבוֹ נוֹ ׁ
אוֹ  
קראּ   ,
הצבוּ ר,
ליח ּ  
אפלוּ אינוֹ   
וה ּמ  

מפ ני
של עוֹ לם ּ  ,
יאמר ,ר ּבוֹ נוֹ ׁ
א  
יח
ל 
ש אם הוּ א  
ש ּכן ׁ
הטרוּ ף .וּ מ ּכל ׁ
ּ 

סעי י"ב

זוהר פרה אדומה
הפסק
יאמרוֹ מ ּפ ני   
שא  
הצ ּבוּ רׁ ,
 
אלא נגּ וּ ן
הנים ּ 
הכ  
ינגּ נוּ ּ 
פלה .וא   
ּב ּת ּ 
מפ ני טרוּ ף הדּ עת.
המיחדּ  ,
  
מרים את
הנים אוֹ  
הכ  
שּ 
ׁ
עה
סעי י"ג ְ ָ ָ
לצ ּבוּ ר לוֹ מר
ּ 
התבוֹ ת ,אין ּ  
היטב ּב כוּ נה
יש מעוּ  
ׁשוּ ם ּפסוּ ק ,רק ׁ 
יש
הניםּ ,כי ּכלוּ ם ׁ 
הכ  
מפי ּ 
התבוֹ ת  ּ 
את ּ 
מאזין
ואינוֹ   
מברכים אוֹ תוֹ  
ש  
עבד ׁ

מרים
ואם אוֹ  
רכה  .
ל ּב 
מכוּ ן
וּ   
רכה.
לב 
לכוּ ן ּ 
אינם יכוֹ לים   
הפסוּ קים  ,
ּ 
הגים לוֹ מר ּפסוּ קים.
קצת ,נוֹ  
א  
ּ
ש עה
אלא ּב ׁ
לאמרם  
שא    
ויזהרוּ ׁ
 
מנגּ נים,
הנים   
הכ  
הצבוּ ר אוֹ ּ 
ליח ּ  
ש  
ׁ
מרים את ה ּתבוֹ ת.
שאוֹ  
ש עה ׁ
וא ּב ׁ
הצבוּ ר שׂ ים
ליח ּ  
מתחיל   
אחר ּכ   
סעי י"ד ַ ַ
מחזירים
הנים    
הכ  
ואז ּ 
שלוֹ ם  ,
ׁ
דש
לפי ארוֹ ן ה ּקׁ 
ניהם ּכ ּ 
את ּפ  
למים
מרים ,ר ּבוֹ ן העוֹ  
זרח ,ואוֹ  
ש ּב ּמ  
ׁ
יס ּים
ש 
תפ ּלה זוֹ עד ׁ
ויאריכוּ ּב  
וכוּ '    ,
הצבוּ ר    ,
ליח ּ  
  
המבר את ּ 
עמוֹ
הצ ּבוּ ר
לוֹ םּ ,כדי 
ראל ּב 
ישׂ  

שּי 
ענוּ ּ  
אינם
ואם  
פל תם  .
אמן גּ ם על ּת ּ 

יאמרוּ עוֹ ד,
להאריּ כל ּכ  
יכוֹ לים    
ש נה
בראש ה ׁ
אדּ יר ּב ּמרוֹ ם וכוּ ' ,וּ ׁ  

מנ גּ נים ה ּיוֹ ם
ש 
ׁ
הכ ּפוּ רים
ויוֹ ם ּ 
הנים
הכ  
יתחילוּ ּ 
ּת א ּמ צנוּ וכוּ ' ,א   
למים וכוּ ' ,עד קרוֹ ב ל ּסוֹ ף,
ר ּבוֹ ן העוֹ  
הצבוּ ר.
ליח ּ  
שוה עם   
יסימוּ ּב ׁ
ש  
ּכדי ׁ
רכת
להתחיל ּב ּ 
ראים    
הנים   
הכ  
סעי ט"ו ֵאיּ  
כלה
ש ּת  
שנוּ וכוּ ' ,עד ׁ
קדּ ׁ
אשר  
ׁ 
ואין
קרא  .
מפי ה ּמ  
הנים  ּ 
לגמרי ּת בת ּכ  

יברכ ,עד
להתחיל    
ראי    
קרא  
המ  
ּ 

ספר ז'  הלכות נשיאות כפי  פרק ב | יג
מפי ּכל ה ּ צ ּבוּ ר.
אמן  ּ 
כלה  
ש ּ י  
לאחר ׁ

מר,
ויש  
אחר ׁ  
שעוֹ נים  
אמן ׁ
וכן ּב  

קרא וא
ימתין ה ּמ  
שלוֹ םּ   ,
ויחנּׁ , 

שלוֹ ם ,עד
יא ,שׂ ים ׁ
יאר  ,
יתחיל  
 
מפי ּכל ה ּ צ ּבוּ ר.
אמן  ּ 
כלה  
ש ּ י  
לאחר ׁ

ניהם
להחזיר ּ פ  
ראים    
הנים   
הכ  
ואין ּ 

ליח
תחיל   
ש ּי  
להיכל ,עד ׁ
הצ ּבוּ ר   
מן ּ  
אים
ואינם ר  
שלוֹ ם   .
הצ ּבוּ ר שׂ ים ׁ
 
יטתן ,עד
תיהן מ ּ פ ׁ ש  
אצ ּבעוֹ  
לכף  
 
ואינם
ניהם מן ה ּ צ ּבוּ ר   .
חזירוּ ּ פ  
ש ּי  
ׁ
לעבוֹ ר מן הדּ וּ כן ,עד
ר  
אים  
המבר
לאחר    
אמן   ,
יסימוּ ה ּ צ ּבוּ ר  
ש  
ׁ
לוֹ ם.
ראל ּב 
ישׂ  
את ע ּמוֹ  
ניהםּ ,בין
הנים את ּ פ  
הכ  
חזיריּ  
ְ ֶַ ְִ ִ
חלה ּבין ּב ּסוֹ ף ,א
ּב ּת ּ 
חלה
לכן ּב ּת ּ 
ימין  .
אלא דּ ר  
יחזירוֹ ּ 

זרח  ,
למ  
פניהם ּ 
מדים וּ   
שעוֹ  
ּכ ׁ
יפנוּ
ואחר
ערב   .
למ  
ואחר ּכּ  
לדּ רוֹ ם   

זרח,
למ  
ניהם ּ 
פכין ּ פ  
שהוֹ  
הדּ וּ כן ּכ ׁ
רדין מן
ש הם יוֹ  
וכ ׁ
ּפוֹ נים דּ ר צפוֹ ן .
לנגד ארוֹ ן
קצת   
ניהם  
יהיה ּ פ  
הדּ וּ כן   ,
ּ 
תלמיד
לאחריהם ּכ   
ויפסעוּ     
הקד ׁש    ,
עלין
שנּ וֹ  
ּכ ׁ
רבוֹ .
פני ּ 
מל  
פטר ּ 
הנּ  
נגעוּ ,
ואם  
יגּ עוּ ּב הם  .
נעלים ,א  
המ   
ּ 
ידיהם.
לטוֹ ל   
 
צריכין ּ 
יהיה
הצבוּ ר א   
ליח ּ  
ש  
מליׁ 
ִ ְ ְַ ִ
ואם הוּ א ּכ הן ,א
ּכ הן  .
לפני
יקרא   
וגם א   
יעלה לדּ וּ כן  ,

יעמד  
אחר   
איש  
אלא ׁ 
הניםּ  ,
הכ  
ּ 
אצלוֹ
לפניהם
יקרא    
וגם   
הנים  ,
קרא ּכ  
ש ּ י  
ׁ
ליח
יברכ וגוֹ ' ,וּ   
את ה ּתבוֹ ת    
שלוֹ ם.
הצ ּבוּ ר עוֹ מד ו ׁשוֹ תק עד שׂ ים ׁ
 

סעי ט"ז

סעי י"ז

יד

| ספר ז'  הלכות נשיאות כפי  פרק ב

אינוֹ עוֹ לה לדּ וּ כן,
ואינוֹ עוֹ בר ּב מה  

הנים ּבקוֹ לּ ,כי אין
קרא ּכ  
ש ּ זה  
אף ׁ
ש אינוֹ עוֹ מד
הכוּ נה א ּלא על מי ׁ
ּ 
ואם אין
רצה  .
רגליו ּב  
ועקר   
פלה   
ּב ּת ּ 
אזי ּכדי
אחר א ּלא הוּ א  ,
שם ּכ הן  
ׁ
יאת ּכ ּפ ים,
נשׂ 
מצות  
שא ּת ת ּב ּטל   
ׁ
נטילת
יעלה הוּ א לדּ וּ כן וסוֹ מ על   

שׂ ה .עוֹ קר
יצד עוֹ 
חריתּ .כ 
ש 
של ׁ
ידים ׁ
 
רצה ,ואוֹ מר עד
שאוֹ מר  
קצת ּכ ׁ
רגליו  

ואחר אוֹ מר,
נאה להוֹ דוֹ ת   ,
וּ ל  
ּב  
אקינוּ   
 
רכנוּ
ואקי אבוֹ תינוּ
הצבוּ ר עוֹ לה
ליח ּ  
רכה וכוּ ' ,וּ   
ּב ּב 
מקרא לוֹ  ,וחוֹ זר
האחר   
וזה   
לדּ וּ כן  ,
שלוֹ ם ,וא
הצבוּ ר ואוֹ מר שׂ ים ׁ
לי ח ּ  
 
לאחר
למים וכוּ ' ,עד   
יאמר ר ּבוֹ ן העוֹ  
 
רצה,
רגליו ּב  
עקר   
ואם א  
יש  .
הק דּ ׁ
ּ 
לעלוֹ ת.
אינוֹ ר 
אי  
שם
הנים ,אם אין ׁ
ש ּכ ּלם ּכ  
סעי י"ח ִצר ׁ
עשׂ רהּ ,כ ּלם עוֹ לים
א ּלא  
לאחיהם
מברכין    .
למי    
לדּ וּ כן  .
אמן.
אחריהם  
דוֹ ת .וּ מי עוֹ נה    
ש ּב 
ׁ
וטףּ    .
וטף,
ואפלוּ אין נ ׁשים  
נשים  
ׁ 
יש
ואם ׁ 
מעכ בת  .
אינ ּה ּ  
אמן  
ענ ּית  

היתרים   
מעשׂ רה    ,
יוֹ תר   
מעשׂ רה  
יעלוּ
אמן.
לענוֹ ת  
ועשׂ רה   
לדּ וּ כן   ,
יארוּ  
הל
ואחר ּכ  
שׂ א את ּכ ּפיו   
שנּ 
הׁ 
סעי י"ט ֹ ֵ
אחר ,אם רוֹ צה,
נסת  
הכ  
לבית ּ 

לעלוֹ ת לדּ וּ כן גּ ם ּכאן  .
יכוֹ ל  
ואם אינוֹ
הנים
ראין ּכ  
מע קוֹ  
שוֹ  
רוֹ צה ,אף ׁ
עלה.
ש ּכ בר  
יון ׁ
לעלוֹ ת ּכ 
אינוֹ  
צרי  

סעי כ' ִמי

פניוּ ,ב  
ש ּי ׁש לוֹ מוּ ם ּב  
ׁ
מדינוֹ תינוּ
הנים
הכ  
ּ 
ש ּכל
ׁ
הגים
שנּ וֹ  
ׁ

זוהר פרה אדומה
ניהם,
יתים על ּ פ  
הט ּל 
לש לים את ּ 
מש  ׁ 
ׁ 
אבל מי ׁ
א את ּכ ּפיו  .
מתר ל 
ּ 
ש ּי ׁש לוֹ
)פּרוּשׁ
הקנ ּיוֹ ת ֵ
ש הן ּב   
ידיוּ ,כגוֹ ן ׁ
מוּ ם ּב 
נקדּ וֹ ת ּ 
דקוֹ ת,
מנ ּמרוֹ ת ּב  
לבן( ,אוֹ  
נגע ָ ָ
ִמין ֶ ַ
ש אינוֹ יכוֹ ל
עק ּמוֹ ת ,אוֹ ׁ
ש הן  
אוֹ ׁ
יא את
אצבעוֹ תיו ,א  
לחלק את ּ  
ּ  
יסת ּכלוּ בוֹ ּ  
העם ּ  
ש 
מפ ני ׁ
ּכ ּפיו  ּ 
ויסיחוּ
ש ּכ בר
רגיל ּב עירוֹ ׁ ,
ואם הוּ א  
עתם  .
דּ ּ 
ירים
מכ 
שים יוֹ ם וּ ּ 
שם ׁש ׁ 
ש הה ׁ
ׁ
ידיו
שׂ א את ּכ ּפיו .היוּ  
אוֹ תוֹ  ,נוֹ 
מפ ני
יא את ּכ ּפיו ּ  ,
צבוּ עוֹ ת ,א  
העיר
רב  
ואם 
מסת ּכ לין ּב הם  .
העם ּ  
ש 
ׁ
יא את ּכ ּפיו .מי
מלאכתן ּב כ  ,
ּ   
היטב
לחת האוֹ ת ּיוֹ ת  
דע ּ  
ש אינוֹ יוֹ  
ׁ
מאלית ,א
ימנית ּכמוֹ שׂ  
וקוֹ רא ׁ שי"ן   
הק הל
ש ּכל ּ 
יא את ּכ ּפיו ,אם א ׁ

שׂ א את
ש אינוֹ נוֹ 
וכל ּכ הן ׁ
קוֹ רין ּכן  .
נסת
מבית ה ּכ  
רצה ּ 
קדם  
יצא 
ּכ ּפיו  ,
יאת ּכ ּפ ים.
נשׂ 
גמרוּ  
ש ּ י  
לחוּ ץ ,עד ׁ
מזידּ   ,
עשׂ ה
אפלוּ  
פש ּב  
הרג את הנּׁ  
ַָ
ואם
ישׂ א את ּכ ּפיו  .
ּת ׁשוּ בה ,א  
שׂ א
ועשׂ ה ת ׁשוּ בה ,נוֹ 
גגה   
הרג ּב ׁש  

תשוּ בה,
עשׂ ה ׁ 
ש 
וכן מוּ מר ׁ
את ּכ ּפיו  .
נשׂ א גּ רוּ ׁ
שׂ א את ּכ ּפיו  .
נוֹ 
שה אוֹ
למת ׁ
טמא ּ 
שנּ  
חלוּ צה אוֹ ׁ
ש אסוּ ר לוֹ
יא את ּכ ּפיו ,עד
אליו ,א  
לטמא  
  
חכם.
למיד  
תשוּ בה על ּ פי ּת  
עשׂ ה ׁ 
ש ּי  
ׁ
יאת
אינן מוֹ נעוֹ ת מנּ שׂ 
עברוֹ ת  ,
וּ ׁש אר  
שׂ א את ּכ ּפיו.
חלל ,אינוֹ נוֹ 
ּכ ּפ ים  .
ואבל ּתוֹ 
שׂ א את ּכ ּפיו   .
נ אינוֹ נוֹ 
אֵ
חדש על  
שׂ ר ׁ 
ׁ ש נים ע 
אביו ּ  
ואמוֹ
שים על ׁש אר קרוֹ בים,
אוֹ תוֹ ׁ ש ׁ 

סעי כ"א

סעי כ"ב

זוהר פרה אדומה

 פרק ב | טו  הלכות נשיאות כפי 'ספר ז
אר שׁ על שים
 ׁ שׁ  ֹותו ֹואמו
 
ּ   אביו
כגוֹ ןּ ,בעה
  ש ׁ  ֹאבל ּתו
  .בים ֹקרו
ּ   ,רגל
ּ 
שם
ׁ אין אם ּאפלו
 בּ ֹמתו בר ֹהקו
את  אׂאינוֹ נוֹ ש ,אחרים
   הנים
  ני ּכ שׁ
.(פיו )קכ"חּ כּ

לצאת
  וצרי
   ,פיוּ כּ את שׂ א
 ֹאינוֹ נו
אחר
  עד רצה
  קדם
 נסת
  כּ ה מבית
ּ 
נסת
  כּ ה בית בּ אין ואם
  .ים פּ כּ יאת
 ׂנש
 
אל
  לאבל
   תרּ מ ,אחרים
   הנים
  ני ּכ שׁ
על חדש
ׁ  עשׂ ר
  נים שׁ  ֹפיו ּתוּ כּ את
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אבן
הפינה
אור הזוהר  * 187אב תשע"ג

האדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גראס שליט"א
חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

מפעל הזוהר העולמי טל0527651911 :

אבן הפינה הופכת
לאלפי בנינים זוהרים
הזמן קצר ,ובידינו הדבר! לנצל עוד ועוד ,זוהר הקדוש ללמד וללמוד.
מצויים אנו עתה בעידן של פעמי משיח ,בדור הגאולה ,ואין לנו זמן
לעסוק בחיצוניות בלבד.

פסק האדמו"ר מהאלמין שליט"א
כל עלון שאין בו פינה לדברי זוהר

מקומו בגניזה!

כיון שגוזל מזמן הציבור
לעסוק בדברי הזוהר הקדוש
אנא ,התעוררו התעוררו כי בא 'אורך'!
מעניקים לכם את היהלום שבכתר – הזוהר הקדוש! אל תשליכו את היהלום
האמיתי – כאבני חצץ.
הכירו בערך העצום של כל רגע למוד זוהר ובשמים מצפה לכם מגדל אור
שכולו טוב.
ידוע שהתלמוד והגמרא הם מעטה חיצוני לתורת הסוד ,והאמת שהיא פנימיות
התורה וסודותיה מה תהא עליה?
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אבן פינה

אב תשע"ג

העיסוק בחיצוניות בלבד ,הוא כאחד הנוטל כוס מים ובמקום לשתות את המים,
מתעסק עם הכוס בלבד ,הכוס מחזיקה את המים אך אין היא העיקר.
בדורינו ,דור המבול והבלבול כשחושך על פני תהום.
סכנות ברוחניות ובגשמיות אורבות בכל פינה ,ומי יודע מה ילד יום?
נלמד זוהר ונחיש ורוח אלוקים מרחפת על פני המים
רשב"י שלח לנו את "תיבת הנח" הזוהר הקדוש להציל אותנו,
לרומם את נשמתינו ,להעלותינו מעל כל החפצים להטביענו
במים הזידונים.
כי רק בזכות הזוהר ,נצא מן הגלות ברחמים!

לּותא ְּב ַר ֲח ֵמי".
"ּב ִס ְפ ָרא ָּדא יִ ְפקּון ִמּגָ ָ
כהבטחת הרעיא מהימנא ְ
ובכך שנכניס פינה לזוהר הקדוש בעלוננו,
ונחדיר פינה של זוהר הקדוש בלבנו,
נזכה לאלפי בנינים זוהרים ויהא שבעתיים כאור החמה מאירים.
הזמן קצר! ובידינו הדבר! ללמוד וללמד ,להפיץ זוהר ולעודד
בכל עלון נקדיש לזוהר פינה ,ונזכה שמשיח יבוא ברינה
ַה ָּק ָּב"ה ׁ ָשלַ ח ָּלנ ּו ֵּתיבַ ת נ ַֹח ׁ ֶשל ָה ַר ׁ ְש ִּב"י
"ה ּז ַֹהר ַה ָּקדוֹ ׁש"
ׁ ֶשה ּוא ַ
לְ ַה ִ ּצילֵ נ ּו ֵמ ַה ַּמבּ ּול ַהנּוֹ ָרא!
וְ ַה ַמשְׂ ִּכילִ ים יַ ז ְִהיר ּו ְּכז ַֹהר ָה ָר ִק ַיע.
ִא ֵּלין ִאי ּנוּן דְּ ָקא ִמ ׁ ְש ַּתדְּ לִ ין ְּבז ַֹהר
דָּ א ,דְּ ִא ְק ֵרי ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר ,דְּ ִאיה ּו
ְּכ ֵתיבַ ת נ ַֹח ,דְּ ִמ ְת ַּכ ְּנ ׁ ִשין ָּב ּה ׁ ְשנַ יִ ם
ֵמ ִעיר ,וְ ׁ ֶשבַ ע ִמ ַּמלְ כו ָּתא .וּלְ ז ְִמנִ ין
ֶא ָחד ֵמ ִעיר ,ו ׁ ְּשנַ יִ ם ִמ ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה.
(שמוֹ ת א) ָּכל ַה ֵּבן
דִּ בְ הוֹ ן יִ ְת ַק ֵ ּים ׁ ְ
ַה ִ ּילּ וֹ ד ַה ְ ּיאוֹ ָרה ַּת ׁ ְשלִ יכוּהוּ .וְ ָדא
אוֹ ָרה דְּ ִס ְפ ָרא דָּ א.

(ז ַֹהר ֵחלֶ ק ג' דַּ ף קנ"גְּ :ב ַר ְעיָ א ְמ ֵה ְימנָ א),
(ועיי"ע ִּת ּקוּנֵ י ז ַֹהר ָח ָד ׁש דַּ ף ע"ב ַע ּמוּד
ד' ,וּבְ ַה ְקדָּ ַמת ַה ּמוֹ צִ יא לָ אוֹ ר ִּת ּקוּנֵ י ז ַֹהר
משה
ֵמ ַה ְּג ָר"א ,וְ כֵ ן דִּ בְ ֵרי ַר ֵּבינ ּו ָה ַר ַמ"ק ָה ַרב ׁ ֶ
קוֹ ְרדוֹ בֵ ירוֹ  ,דַּ ע ֶאת ֱאל ֵֹקי ָאבִ ָיך ,י"א).

"ה ּז ַֹהר ַה ָּקדוֹ ׁש" לְ בַ ּ ֵטל ָּכל ְּגזֵ רוֹ ת וּלְ ָק ֵרב ַה ְּג ֻא ָּלה
"ה ּז ַֹהר ַה ָּקדוֹ ׁש" ְּב ֶרצֶ ף לְ לֹא ֶה ְפ ֵסקֶ ׁ ,ש ְּבכ ַֹח ַ
ָה ַר ְמ ַח"ל זי"ע לֹא ָמצָ א ֵעצָ ה לְ בַ ּ ֵטל ְּגזֵ רוֹ ת ֵמ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלֶ ,א ָּלא ְּבלִ ּמוּד ַ
ְּב ַר ֲח ִמים .וז"לְּ :ב ִר ַיחת ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַּבר יוֹ ַחאי ָע ְׂש ָתה ִענְ יַ ן ַה ֵּתבָ ה ,וְ כֻ ָּלנ ּו נִ בְ ַרח ֶאל ַה ֵּתבָ ה ַה ּזֹאת וְ נִ ָּנצֵ ל ,וְ נִ ְמצָ א ׁ ֶש ְּב ִר ַיחת ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַּבר יוֹ ַחאי ָע ְׂש ָתה ִענְ יַ ן ַה ֵּתבָ ה,
ׁ ֶש ְּבסוֹ ָד ּה נַ ֲע ָׂשה ַה ּז ַֹהרֲ ,א ׁ ֶשר בּ וֹ נִ כְ לְ ל ּו ָּכל ַה ּׁ ִש ּׁ ִשים ִרבּ וֹ א נִ ׁ ְש ָמ ִתיןַּ ,כ ֻּמזְ ָּכר ַּב ִּת ּקוּנִ ים ,וְ ָאז נֶ ְח ׁ ָשב זֶ ה לִ בְ ִר ָיחה ְּכלָ לִ ית לְ כָ ל יִ ְׂש ָר ֵאלַ ,עד ׁ ֶש ְּבסוֹ ף ַה ָ ּי ִמים לֹא יִ צְ ָט ֵר ְך ֶא ָּלא
ְ
"כי לֹא בְ ִח ּ ָפזוֹ ן ֵּתצֵ א ּו וּבִ ְמנו ָּסה לֹא ֵתלֵ כוּן ִּכי הֹלֵ ך לִ ְפנֵ יכֶ ם ה' ו ְּמ ַא ִּס ְפכֶ ם ֱאל ֵֹקי יִ ְׂש ָר ֵאל"… ָּכל ִמי ׁ ֶש ִ ּי ְתדַּ ֵּבק ַּב ּז ַֹהר ַה ָּקדוֹ ׁש בּ וֹ ֵר ַח ִמן
יְ צִ ָיאה ,וְ זֶ ה ּו ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (יְ ׁ ַש ְעיָ ה נב ,יב)ִּ :
(א ֲח ֵרי ַר ׁ ְש ִּב"י) זְ יָ "עֶ ׁ ,ש ָּכל ִמי ׁ ֶש ִ ּי ְתדַּ ֵּבק בּ וֹ נִ ְק ָרא ׁ ֶשבּ וֹ ֵר ַח ִמן ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָראַ ,עד ׁ ֶשלּ ֹא יִ צְ ָט ֵר ְך
ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ,וְ יִ ָּנצֵ ל ֵמ ֶחבְ לֵ י ָמ ׁ ִש ַיח ,וְ ָה ֱא ֶמת ִּכי ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר נִ ׁ ְש ַאר ַא ֲח ָריו ַ
(ה ַר ְמ ַח"ל ָּב ִא ְּגרוֹ ת ,ו ְּר ֵאה עוֹ ד ְּבאוֹ ר ַהזוֹ ַהר).
יחַ .
(ב ַא ֲח ִרית ַה ָ ּי ִמים) ֶא ָּלא יְ צִ ָיאה ,וְ אוֹ ִד ֲיע ָך ַמה ּתוֹ ֶעלֶ ת נִ ְמצָ א ָּבזֶ ה ,וְ ָה ֱא ֶמת ִּכי ּתוֹ ֶעלֶ ת ָּגדוֹ ל הוּאִּ ,כי הוּא ַה ָּצלָ ה ֵמ ֶחבְ לֵ י ָמ ׁ ִש ַ
לוֹ ְּ
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ספר ח
זוהר האר"י לברכת כהנים

זוהר פרה אדומה

ספר ח'  זוהר האר"י לברכת כהני | א

שער הכוונות
דרושי חזרת העמידה דרוש ה':
דרוש עני נשיאת כפי וברכת כהני
כולל שני דרושים דרוש ענין
משמעות נשיאות כפים
וענין ברכת כהנים .ובתחילה נבאר
טעם נשיאות כפים יען כי הוא
דרוש קצר ,ואחר כך נחזור לבאר
דרוש ברכת כהנים בכמה פנים
ששמעתי ממורי זכרונו לברכה .דע
כי ענין נשיאות כפים הוא לצורך
תיקון פרצוף לאה כמו שנבאר.
והענין הוא כמו שנתבאר לעיל
בסוד ברכת שים שלום דתפלת
לחש כי שני זיווגים נעשים עתה
האחד הוא זיווג הזעיר אנפין
הנקרא ישראל בי"ג מידות דרחמים
של ויעבור כו' עם לאה מן החזה
שלו ולמעלה .והב' הוא זווג יעקב
עם רחל בנפילת אפים.

תיקו לאה
והנה בברכת אבות נעשה פרצוף
רחל וגם פרצוף לאה כנזכר
לעיל במלת האל הגדול כו' ,שהם
אותיות לאה ,אבל אז לא נעשה כל
פרצוף לאה כולו כנזכר שם ,כי לא
נעשה אז רק בחינת הדעת דלאה,
ובחינת השבע תחתונות שבה ,אבל
התרין מוחין חכמה ובינה שבה לא

נתקנו ולא נעשה עדיין .גם בחינת
היסוד שבה לא נעשה עדיין.

סוד זקיפת האצבעות כלפי מעלה
והנה היסוד שבה נעשה על ידי
שם,
כמבואר
ויעבור
והחכמה ובינה שבה נעשית על ידי
נשיאות כפים של ברכת כהנים.
והענין הוא במה שיתבאר בענין
כונת ברכת כהנים שעניינה הוא
שאז נכנסין אור המקיף בזעיר
אנפין ,ופשוט הוא כי אז מתרבים
האורות בזעיר אנפין ולכן אז הם
נושאים את כפיהם לרמוז שאותם
ההארות הניתוספות בזעיר אנפין
הנמשכות ויוצאות מסופי האצבעות
של ידיו שלא ירדו למטה אמנם
יצאו משם ויעלו בסוד אור חוזר
ממטה למעלה עד רישא דזעיר
אנפין בסוד זקיפת האצבעות כלפי
מעלה .ועל ידי כן נתקנין חכמה
ובינה של לאה .וזה סוד טעם
שצריך הכהן לישא כפיו כנגד ראשו
ממש למעלה כנזכר במשנה וצריך
ליזהר בזה להגביהם ממש כנגד
ראשו ,וענין זה יתבאר בדרוש
שנתבאר אצלנו בדרוש תיקון
פרצוף לאה איך נתקן ,ושם נתבאר

ב | ספר ח'  זוהר האר"י לברכת כהני
שעל ידי האורות היוצאים מסופי
הזרועות דזעיר אנפין דרך קצוות
האצבעות נבנה פרצוף לאה מתתא
לעילא בסוד אור חוזר ,ועיין שם.

אלו האורות נעשי בחינת חכמה ובינה
בלאה משני צדדי הדעת שלה
וקיצור הענין הוא כי בהגביה
שני
אנפין
הזעיר
זרועותיו למעלה ,נמצאים ראשי
אצבעותיו מכוונות משני צדדי
ראשו בשני צדדי מוח הדעת שבו
אצבעות זרוע ימין מימין הדעת
ואצבעותיו השמאליות משמאל מוח
הדעת ,ואז האורות יוצאים דרך
קצוות אצבעותיו בסוד אור חוזר
מתתא לעילא ,ובצאתם מתגלים
האורות ההם ומשם מאירים בלאה
העומדת ראשה באחורי דעת דזעיר
אנפין ,ואלו האורות נעשים בחינת
חכמה ובינה בלאה משני צדדי
הדעת שלה ,והם גבוהים יותר
מהדעת כנודע ,כי לעולם כל חכמה
ובינה הם גבוהים מן הדעת,
והאורות מתפשטים בשני צדדי
הדעת מתתא לעילא וכל זה נעשה
על ידי נשיאות כפי זעיר אנפין,
וכנגד זה צריכים הכהנים להגביה
כפיהם ,ואחר אשר סיימו ברכת
כהנים ונגמר תיקון לאה ונעשו ב'
מוחין שלה אין צורך להשאיר
כפיהם זקופים עוד ,עד ויעבור
שהוא עת הזווג דלאה ,כי כיון

זוהר פרה אדומה
שנעשו ב' מוחין דילה אין צריך עוד
בהם ולכן מורידין הידים כדרכם
דרך
יוצאין
ואורות
למטה,
האצבעות בסוד אור ישר מעילא
לתתא כדרכן תמיד:

מוחי פנימיי ומוחי מקיפי
ועתה נבאר ענין ברכת כהנים כבר
הודעתיך בדרוש הצלם של
זעיר אנפין איך יש בזעיר אנפין
מוחין מצד אימא והם מוחין
פנימיים ,וגם יש לו מוחין מקיפים
מבחוץ ,וחיבור ב' בחינות אלו
נקרא צלם ,בסוד אך בצלם יתהלך
איש ,ואות צ' הם מוחין פנימיים,
ושני אותיות ל"מ הם מוחין
מקיפים ,וכן על דרך זה יש בזעיר
אנפין מוחין אחרים מצד אבא והם
מתלבשים בתוך המוחין דמצד
אימא ,והם גם כן פנימיים ומקיפין
ונקראים גם הם בחינת צלם ,באופן
שהם ב' צלמים בסוד עד שיפוח
היום ונסו הצללים תרין.

סדר כניסת המוחי לפי השני
והנה המוחין פנימיים דמצד אימא
נכנסין בזעיר אנפין עד
תשלום היותו בן י"ג שנים ,ואז
נקרא איש ,ואחר כך נכנסים בו
מקיפין דמצד אימא בה' שנים
אחרים שהוא עד תשלום היותו בן
ח"י שנה ,ואז נאמר עליו בן ח"י
לחופה ,ואחר כך בב' שנים אחרים

זוהר פרה אדומה
נכנסים בו מוחין הפנימיים דמצד
אבא ואז הוא בן עשרים שנה,
ואמרו עליו בגמרא בן עשרים שנה
ואילך יכול למכור אפילו בקרקעות
שהניח לו אביו ,ומשם ואילך
נכנסין בו מקיפין דמצד אבא
בהיותו בחתימת זקן ,והנה בברכת
אבות דתפלת שחרית דחול נכנסו
בו כל המדרגות הנזכרים זולתי
מקיפין דמצד אבא בלבד ,והנה
צריכים הם ליכנס בו טרם הזווג,
והנה עדיין הוא חסר מהם ולכן אנו
מכניסין אותם בו על ידי ברכת
כהנים כמו שיתבאר.

אות הצ' הוא המוחי הפנימיי בנצח הוד
יסוד דאימא והמקיפי הנקראי ל' דצל
ה בחסד גבורה תפארת דתבונה,
והמקיפי היותר עליוני הנק' מ' דצל ה
בחכמה בינה דעת דתבונה
והנה ביארנו במקום אחר דרוש זה
של הצלם בסדר השנים של
זעיר אנפין והוא באופן אחר ועיין
שם כי שם ביארנו האמת והנכון.
והנה אני שמעתי ממורי זכרונו
לברכה שהמקיפים דמצד אימא
שהם ל"מ דצלם ,הנה אות הצ' הוא
המוחין הפנימיים בנצח הוד יסוד
דאימא והמקיפים הנקראים ל'
דצלם הם בחסד גבורה תפארת
דתבונה ,והמקיפים היותר עליונים
הנק' מ' דצלם הם בחכמה בינה
דעת דתבונה .וכפי זה נמצא
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שבתפלת שחרית דימי החול עולה
זעיר אנפין עד ראש התבונה ,אמנם
אינו ממש שהוא עולה רק שהם
יורדין עד מקום זעיר אנפין כמו
שהוא בליל שבת כמבואר במקומו,
ונמצא שבשחרית דחול הוא כמו
ערבית דליל שבת ,אבל לא שמעתי
בפירוש ממורי זכרונו לברכה וברוך
היודע האמת.

סוד בקיעת יסוד אימא בתו זעיר אנפי
ונחזור לענין ראשון כי הנה עדיין
זעיר אנפין עתה צריך
שיכנסו בו המקיפין שלו דמצד אבא
תוך פנימיותו בבחינת פנימיים
לצורך הזווג שעתיד להזדווג עתה,
ועל ידי כניסת אלו האור המקיף
בתוכו בסוד פנימיים ניתוספו בו
הארות עצומות במוחין שבו ,ועל
ידי כן נבקע יסוד דאימא שבתוך
הדעת שלו כנודע ,כי אינו יכול
לסבול כל כך אורות עצומים בסוד
ונבקע הר הזתים וכו' ,ונבקע בעת
שאומרים ויעבור וכו' כמו שיתבאר
שם בעזרת ה' ,ואז נעשים בו ד'
תיקוני דיקנא העליונים שהיו חסרים
ממנו ,כי לא היו בו בברכת אבות רק
ט' תיקוני דיקנא כנזכר באדרת נשא
ונגמרו בו י"ג תיקוני דיקנא גם הוא
כמו אריך אנפין והוא סוד י"ג מדות
אל רחום וחנון וכו' ונודע כי גם
השערות דתיקוני דיקנא הם אור
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מקיף ולקמן בביאור ויעבור יתבאר
בעזרת ה'.

בברכת כהני נכנסי ל"מ
ונמצא כי בברכת אבות נכנסו
המקיפים דמצד אימא
במלת ואלקי אבותינו ,כמבואר שם,
ובתיבות אלקי אברהם אלקי יצחק
ואלקי יעקב נכנסו הפנימיים דמצד
אבא ,ועתה בברכת כהנים נכנסו בו
המקיפים דמצד אבא והם ב' אותיות
ל"מ דצלם שמצד אבא .וטעם היות
נעשה על ידי הכהנים הוא לפי
שסוד הכהן הגדול הוא בחכמה
שהוא קו ימין ,והוא אבא ולכן אין
מקיפין דמצד אבא נכנסים אלא על
ידי הכהנים ,ואמנם כדי לבאר ענין
הג' ברכות שיש בברכת כהנים צריך
שנקדים לך ענין דרוש המוחין
דזעיר אנפין:

הטע שנקראי צ' ל' מ'
דע כי המוחין דזעיר אנפין הם ד'
והם חכמה ובינה ודעת כלול
מחסדים וגבורות .אמנם לפי שאלו
הד' מוחין הם מלובשים תוך ג'
לבושים בלבד שהם נצח הוד יסוד
דאימא והדעת כלול מב' מוחין
מלובש תוך לבוש א' שהוא יסוד
דאימא לכן לעולם אנו מזכירין
אותם בשם ג' מוחין לבד שהם
חכמה בינה דעת .גם צריך שתדע
שהמקיפים הם ב' מדרגות של
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המקיפים ,מקיפים התחתונים הם ל'
דצלם כנזכר לעיל ,והמקיפים
העליונים הם מ' דצלם ,לפי שאות
צ' דצלם הם המוחין הפנימיים
הנכנסים תוך זעיר אנפין שהוא בן
ט' ספירות וכל ספירה כלולה מעשר
הרי צ' דצלם ,ול' דצלם המקיפים
שעל גבי המוחין ונרמזו באות הל'
לפי שהם ג' מוחין כל א' כלולה
מעשר הרי ל' ,וגם כי מתלבשין תוך
נצח הוד יסוד דאימא שהם ג'
לבושים בלבד ולכן נק' ל' ,אבל
המקיפים העליונים למעלה מהם
הם נרמזים באות מ' דצלם לפי
שאינם שם מלובשים תוך לבושים
רק הד' מוחין בעצמם בלי לבושים
ולכן נק' אות ם כי אז הם ניכרים
שהם ד' מוחין ,כי בהיות מוח הדעת
הכלול מב' מוחין שהם חסדים
וגבורות מלובש תוך לבושו שהוא
היסוד דאימא נקרא מוח א',
ובהיותו בלי לבוש אז ניכר היותו
בחינת שני מוחין.

האור הגדול שנמש מרו המעלות
וטעם היותם שם בלתי לבוש הוא
לפי שהנה בתחילה נזדווגו
אבא ואימא כדי להאציל אלו
המוחין ,וניתנו תוך בטן אימא
עלאה בסוד עיבור ,וכאשר נולדו
ויצאו משם יצאו ערום מבלי לבוש
ואז שם נרשמו היותם ד' מוחין כי
כל דבר שבקדושה כך הוא שבכל
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מקום ומקום עושה רושם ואינו
נמחק ,ולכן אז עשה שם רושם א'
ונקרא ם' סתומה דצלם .ואחר כך
רצה המאציל העליון להלביש
המוחין האלו כדי שיהיה כח לזעיר
אנפין לסבול האורות הגדולים האלו
כי הנה הם בחינת טפות שממשיכין
אבא ואימא בעת זווג שנזדווגו
ממקום עליון מאד שהוא מן אריך
אנפין ,ואריך אנפין המשיכן מן
עתיק ,וכן על דרך זה עד רום
המעלות כמבואר אצלינו ,ולא יש
כח בזעיר אנפין לסובלם בהיותם
אורות מגולים ,ולכן הוצרך לעשות
להם לבושים ,והוא מה שנתבאר
אצלינו בדרושים של המוחין איך
נתעלו ונסתלקו אורות נצח הוד
יסוד דתבונה מתוכן למעלה,
ונשארו הכלים ההם של הנצח הוד
יסוד כלים רקים מבלי אורות בסוד
אדם כי ימות באהל ,אין התורה
מתקיימת אלא במי שממית עצמו
עליה ,היינו התבונה הנקראת מי
שממיתה עצמה על התורה שהוא
זעיר אנפין .ואז נתלבשו המוחין
הנזכרים שהם בחינת אורות בתוך
הכלים של הנצח הוד יסוד דתבונה
ואז נקראים שם בשם ל' דצלם בסוד
ג' מוחין בלבד ושם נעשה רושם
הב' .ואחר כך נכנסו בהיותם
מלובשים כנזכר תוך רישא דזעיר
אנפין ואז נעשו בסוד אות צ' דצלם.
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המש  סוד צ' ל' מ' וטעמ
והרי נתבאר טעם למה היו ב'
בחינות מוחין מקיפין זולת
הפנימיים .הטעם הא' הוא לפי שכל
דבר של קדושה עושה רושם בכל
מקום שהוא בהכרח הטעם השני
לפי שהלואי שאחר כל אלו הג'
המיעוטים יוכל זעיר אנפין לסבול
האורות האלו המוחין הגדולים כי
ודאי הוא שבכל מדרגה ומדרגה
מאלו הג' מתמעטין מיעוט אחר
מיעוט כי אין מעלת הג' כמעלת הב'
ואין מעלת השנית כמעלת הא' ואין
זעיר אנפין יכול לקבל הארתם אלא
אחר שנתמעט אורם במיעוט הג'
שהוא אות צ' דצלם כנזכר והרי
ביארנו דרוש הצלם דזעיר אנפין
בקיצור מופלג:
סדר האורות בפסוקי יברכ יאר ישא
ונחזור לענין ברכת כהנים כי הנה
נתבאר שכל מה שיש באות
צ' דצלם יש באות ל' וכן באות מ',
והנה עתה בברכת כהנים נכנסים
שני בחינות כפולות זה עם זה שהם
ל' ום' .ואות ל' שהיא יותר תחתונה
נכנסה בתחלה .ואחר כך נכנסת
המם שהיא יותר עליונה ,וכניסתם
נרמז בג' ברכות אלו וזה סדרן,
יברכך עתה נכנס מוח חכמה של
הלמד .יהו"ה ,בו נכנס מוח חכמה
של המם ,וישמרך עשר חסדים של
הדעת דאות מם ,יאר בינה של הל',
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יהו"ה ,בינה של המם ,פניו עתה אנו
חוזרים לחבר עמהם הראשונים,
ונמצא כי פניו הוא בחכמה של הל'
אליך הם החסדים של המם .ויחונך
החכמה של המם .ישא החסדים של
הל' ,יהו"ה ,הם עשרה גבורות
שבדעת של המם ,פניו עתה אנו
חוזרים לחבר כל מה שנכנס עם אלו
שנזכר ונמצא כי פניו חכמה של
הלמד ,אליך החסדים של המם,
וישם חכמה של המם ,לך בינה של
הלמד ,שלום בינה של המם.

י' הגבורות של הלמ"ד
והנה עדיין הי' גבורות של הלמ"ד
לא נכנסו ,ואינם תלוים
בכהנים ,אלא על ידי הכונה
שמכוונים הקהל והעם ,והוא כי
צריך אל כל עם הקהל כאשר
הכהנים מברכים ברכת כהנים שהוא
ברוך אתה ה' כו' ,קודם שיאמרו
מלת יברכך ,יכוונו הקהל באות
ראשונה ו' של וידבר ה' אל משה
כו' ,ובאות דלת של דבר אל אהרן,
ושני אותיות ו"ד הם בגימטריא
עשרה ,ויכוונו שאז נכנסין עשרה
גבורות של הלמד ,לפי שמוח
התחתון שבכולם הם גבורות
שבדעת הלמ"ד ונכנס בזעיר אנפין
בתחלת הכל וזה נעשה על ידי
הקהל כנזכר ,ואחר כך נכנסין כל
השאר על ידי הכהנים יברכך כו'
יאר כו' ישא כו' כנזכר .עוד קבלתי
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ממורי זכרונו לברכה ענין תיקון א'
שהוא תלוי בכוונת השליח ציבור
ואיני זוכר אותו:

טע למה אנו כופלי כוונת המוחי
והנה צריך ליתן טעם למה אנו
כופלים כוונת המוחין כנזכר
לעיל ,והוא במה שנתבאר כי הנה
בתחילה נכנסין ג' מוחין בפסוק
יברכך כנזכר ,וכשנכנסין המוחין
האחרים בפסוק יאר ,אנו מחברים,
עמהם כל המוחין הראשונים
שבפסוק יברכך ,וכשנכנסין המוחין
האחרים בפסוק ישא כו' אנו
המוחין
כל
עמהם
מחברים
הראשונים של יברכך ושל יאר.
והטעם הוא כדי לחברן יחד שיאירו
אלו באלו ואלו באלו ,ואם תסתכל
במה שנתבאר תבין איך הד' מוחין
העליונים דאות מ"ם הם רמוזים
בבחינת ג' ההויו"ת שבברכת כהנים
חוץ מן החסדים של המם שלא
נרמזו אלא בתיבת וישמרך ,ולכן
היה צריך לתקנו כיון שלא נרמזו
בשם ההוי"ה כמו האחרים וצריך
הארה ותיקון אחר ודבר זה תלוי
בכוונת השליח ציבור כנזכר לעיל,
ואיני זוכר אותו איך הוא ,אבל
המוחין של הלמ"ד להיותם יותר
תחתונים אינם נרמזים בהויו"ת אלא
בשאר תיבות הפסוקים כנזכר חוץ
מן הגבורות של הלמ"ד שהם יותר
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תחתונים מכולם ,ולכן לא נרמזו
אפילו בשאר תיבות של הפסוקים
דברכת כהנים אלא באותם ב'
אותיות שנתכוונו הקהל כנזכר.

תכוי להשפיע ולהאיר מש אל הנוקבא
דזעיר אנפי
והנה אף על פי שמצינו שגם
החסדים של המם נרמזו
במלת אליך של פסוק יאר ,ובפסוק
ישא כו' כנזכר .וכן בשאר המוחין
של המם אין זה חשש כיון שעיקר
זכירתם במקומם שהוא פסוק א' היו
בסוד הויו"ת וכמו שנתבאר שיש
כוונה בזה תלויה על ידי כוונת
השליח ציבור ,ואיני זוכרה .והנה
בתיבת ויחונך אשר היא כנגד חכמת
המם כנזכר לעיל ,אשר היא בחינת
זכר ,תכוין להשפיע משם אל זעיר
אנפין שהוא זכר .אבל בתיבת שלום
שהיא כנגד בינה של המם והיא
נקבה ,תכוין להשפיע ולהאיר משם
אל הנוקבא דזעיר אנפין.

אי זקנו מתמלא עד שנכנסי בו אלו
המקיפי דמצד אבא
ונמצא כי משני בחינות אלו
מקבלין הארה זעיר
ונוקבא ,ובכל מה שביארנו יתבאר
לך כמה עניינים שיש בברכת כהנים.
ונבאר לך קצת מהם .הנה נודע שאין
הכהן עולה לדוכן יחידי אלא עד
שיתמלא זקנו או עד שיהיה גדול
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מבן עשרים שנה ומעלה .והטעם
הוא במה שנתבאר לעיל כי אלו
המקיפים דמצד אבא אינם נכנסים
תוך זעיר אנפין עד שיהיה בן כ'
שנה ,וענין מלוי הזקן הוא כי הנה
נודע שאין בזעיר אנפין אלא ט'
תיקוני דיקנא בלבד כנזכר באדרא
רבא וזוטא ,וחסרים ממנו ד' תיקוני
דיקנא עלאין ,ואין זקנו מתמלא עד
שנכנסין בו אלו המקיפים דמצד
אבא כי בתחילה מאירים במקום
המוחין ואחר כך על ידי אמירת י"ג
מדות דויעבור נבקע יסוד אימא
שבתוך הדעת דזעיר אנפין על ידי
כניסת אורות הרבים של המקיפים
שאין כח ביסוד דאימא לסובלם
ונבקע ויוצא אורם לחוץ ונשלמים
בזעיר אנפין כל י"ג תיקוני דיקנא
כמו שיתבאר שם בענין ויעבור כו'.

רמ"ח איברי רוחניי
גם בזה תבין מ"ש בפסוק אמור
להם יברכך ה' וישמרך והענין
הוא כי כבר נתבאר כי ג' מיני
מדרגות מוחין הם ונרמזים בתלת
אותיות צלם כנזכר לעיל ,וכל
מדרגה מהם הוא פרצוף גמור שלם.
גם נתבאר אצלנו שהמוחין האלו
אינם גשמיים אמנם הם בחי' הנפש
הרוחנית המתפשטות תוך גוף
האדם בכל רמ"ח איבריו ,וכמו
שהנפש נכנסת באדם מדריגה אחר
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מדריגה עד היותו בן י"ג שנה ,כן
המוחין האלו כנזכר לעיל ,ונמצא
שהמוחין האלו שהם בחי' נפש
זעיר אנפין הם פרצוף גמור מרמ"ח
אברים נפשיים רוחניים המתפשטים
תוך רמ"ח איברי הגוף וכל אות
ואות מג' אותיות צלם היא פרצוף
שלם ,כלול מרמ"ח איברים
רוחניים ,באופן שהם ג' פרצופים
כל א' כלול מרמ"ח איברים
רוחניים ,וזה נרמז במלת אמור
להם ,כי אמור בגימטריא רמ"ח עם
הכולל ,גם רבותינו זכרונם לברכה
דרשו ענין זה ואמרו כך אמור
בגימטריא רמ"ח עם הכולל,
וכוונתם זכרונם לברכה לרמוז אל
מה שנתבאר שעתה נכנסים רמ"ח
איברי הנפש פרצוף שלם של בחי'
האור המקיף תוך פנימיות רמ"ח
איברים גופניים של זעיר אנפין,
ובזה תבין ענין המורא שצריך
האדם לקבל עליו מורא שם שמים
שיהיה מורא אלקיו על ראשו,
שהוא סוד רמ"ח איברים דאור
מקיף שהוא בגימטריא מורא ,והוא
ענין בחי' השכינה המקפת על ראשו
של אדם ועל המוחין שלו ,ובזה
תבין מה שנאמר בשמשון ומורא
לא יעלה כו' כי שמשון הוא נזיר
והנזיר עולה עד עתיקא קדישא
כנזכר בזוהר ,וכל בחי' אור המקיף
שלו נכנסין בו בסוד פנימיות בתוכו
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ואין לו על ראשו אור מקיף הנקרא
מורא על גבי ראשו אלא בתוך
פנימיות ראשו:

נתבאר בזוהר כי עני ברכת כהני הוא
להוריד רחמי י"ג תיקוני דיקנא דעתיקא
קדישא וט' תיקוני דיקנא דזעיר אנפי
עוד יש כוונת אחרת בסוד מנין
התיבות והאותיות שיש בג'
פסוקים אלו ועניינם הוא כי הנה
נתבאר בזוהר כי ענין ברכת כהנים
הוא להוריד רחמי י"ג תיקוני דיקנא
דעתיקא קדישא וט' תיקוני דיקנא
דזעיר אנפין ,והנה פסוק של יברכך
ה' וישמרך הוא באריך אנפין ,ולכן
יש בו שלש תיבות כנגד שלש רישין
עלאין דאריך אנפין כנזכר בריש
אדרא זוטא ,וט"ו אותיות שיש בו
הם כנגד ב' רישין עלאין יתיר
המאירים בשלש עשרה תיקוני
דיקנא דאריך אנפין הנמשכין
ויוצאים מרישא תליתאה ,כנודע כי
כל בחינת דיקנא מרישא תליתאה
שהוא חכמה מוחא סתימא דעתיקא
קדישא נפקי ,והנה ב' וי"ג הם ט"ו,
והנה ההוי"ה שבפסוק זה מנוקדת
בחולם וצירי וקמץ וצירי ,ומלוייה
ביודי"ן כמו שנתבאר אצלנו באדרת
האזינו דף רפ"ח ע"א ,במאמר ג'
רישין שהוזכרו שם בריש אדרת
האזינו ,ועיין שם היטב ,ונמצא כי
בפסוק זה הוא ענין המשך ג' רישין
עלאין למטה וזהו הטעם שראשי
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תיבות של יברכך ה' וישמרך הם ייו
שהם בגימטריא כ"ו כמנין ד'
אותיות הוי"ה .וסופי תיבות הם
כהך שהם בגימטריא מ"ה כמנין ד'
אותיו' הוי"ה דמלוי אלפי"ן.

להוריד הארה מ ד' תיקוני עלאי דדיקנא
קדישא דארי אנפי שיש בה י"ג תיקוני,
אל זעיר אנפי
והכוונה הוא לרמוז כי שם
ההוי"ה שבזעיר אנפין
מתמלא בסוד חשבון ובסוד מלוי
ממה שמתברך מן אריך אנפין מן
ג' רישין הנזכרים ,ובפסוק יאר ה'
פניו כו' יש בו ה' תיבות כי כונתו
הוא להמשיך מן אבא ואימא ג'
מוחין אל זעיר אנפין ,ולכן הם ה'
תיבות כנגד אבא ואימא וג' מוחין
ויש בו כ' אותיות כחשבון ב'
יודי"ן כי כמו שחכמת אבא נקרא
יו"ד להיותו בן עשר ספירות
גמורות עם ראש שלימה בג' מוחין
שבה .גם עתה זעיר אנפין נקרא
יו"ד גמורה כי כבר נשלמו עשר
ספירות שבו בענין אלו הג' מוחין
שנכנסו בו גם תכוין בעשרים
אותיו' אלו להוריד הארה מן ד'
תיקונין עלאין דדיקנא קדישא
דאריך אנפין שיש בה י"ג
תיקונים ,אל זעיר אנפין שאין בו
רק ט' תיקוני דיקנא בלבד ,ועל
ידי כן יושלמו בו י"ג תיקוני
דיקנא גם הוא.
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הארה יותר עליונה מ ז' תיקוני גלגלתא
דארי
ואחר כך תמשיך בהם עוד הארה
יותר עליונה והוא מן ז'
תיקוני גלגלתא דאריך ,שהם יותר
עליונים מן י"ג תיקוני דיקנא דאריך,
ומהם תמשיך הארה אל י"ג תיקוני
דזעיר אנפין .והנה י"ג וז' הם
עשרים ואמנם זו ההוי"ה שבפסוק
זה היא במילוי ס"ג ,ובפסוק ישא
וכו' הוא בחינת המוחין שירדו
בזעיר אנפין שאחר כך נתהוו בתרין
עטרין עלאין שהם חסדים וגבורות
דתפארת כנודע .ולכן יש בפסוק זה
ז' תיבות ועם התרין עטרין הנז' הרי
הם ט' תיקוני דיקנא דזעיר אנפין
ויש בו כ"ה אותיות ותכוין בזה אל
שם בן כ"ב העליון שהוא הוי"ה
דמלוי אלפי"ן ויש בה עשרה
אותיות ולשם אדנ"י במלואו שיש
בו י"ב אותיות י"ב וי' הרי כ"ב
אותיות ,להורות שעתה נתמלאו ב'
השמות האלה במלואם על ידי
הנצח הוד יסוד דתבונה שהם ג'
המוחין שנכנסו בזעיר אנפין כנזכר,
והנה כ"ב וג' הם כ"ה .ובזה תבין
מה שכתוב בזוהר נשא כי יברכך
יאר ישא הם נצח הוד יסוד שהכונה
הוא על נצח הוד יסוד דתבונה
המלבישים את המוחין המקיפין ,גם
תכוין כי עתה המלכות הנקרא כה,
בסוד כה תברכו את בני ישראל,
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ולכן באמרך מלת שלום תכוין
להוריד כל השפע הנזכר לעיל בכח
ב' שמות שהם הוי"ה דאלפי"ן
ואדנ"י במלואו שיש בהם כ"ב
אותיות ובאלו הכ"ב אותיות נכללין
י"ג תיקוני דיקנא דעתיקא וט'
תיקוני דיקנא דזעיר אנפין שהם כ"ב
ואלו נכנסין בתוך המלכות ונעשים
בה בסוד כ"ה אותיות שבפסוק זה
שהם כנגד כ"ב אותיות שבשני
השמות הנזכרים ,וג' פסוקים
הנזכרים הרי כ"ה ,ולכן זו ההוי"ה
שבפסוק זה היא במלוי אלפי"ן.
והנה בענין דרוש הנז' שמעתי מא'
מן החברים שאמר לי שנלע"ד
ששמע דרוש זה ממורי זכרונו
לברכה אבל הוא מסופק קצת בו אם
יש בו איזה טעות וזה עניינו:

נתבאר לעיל כי בברכת כהני נכנסי
המקיפי דזעיר אנפי
הנה נתבאר לעיל כי בברכת כהנים
נכנסין המקיפין דזעיר אנפין,
ועל ידי כן מקבלת הדיקנא שלו
הארה גדולה ומה שהיתה בתחלה
בט' תיקונים לחוד נעשים עתה י"ג
תיקוני דיקנא גמורים ,ואחר כך
מאירים בו עוד ז' דגולגלתא דאריך
הרי הם עשרים הארות ,ונמצא שעל
ידי ברכת כהנים נמשכת הארה
גדולה בדיקנא דזעיר אנפין ונגמרים
ונעשים י"ג תיקונים גמורים ולכן
אחר ברכת כהנים אנו אומרים י"ג
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מדות דויעבור תיכף ,להורות שעל
ידי ברכת כהנים נגמרים בו י"ג
תיקוני דיקנא .ודע כי ג' דיקנין הם
למעלה השתים יש בהם שערות
והג' אין בה שערות ,והם דיקנא
דאריך ודיקנא דזעיר אנפין יש בהם
שערות לפי שהם זכרים אבל דיקנא
דנוקבא דזעיר אנפין היא נוקבא
ואין בה שערות .ומה שאין אנו
מזכירין דיקנא דאבא הוא לפי
שאבא ואימא אתכלילו במזלא
דדיקנא דאריך אנפין ולכן אין בו
דיקנא ,ולכן היו תיקוני דיקנא
דאריך אנפין י"ג ודזעיר אנפין ט'
ודנוקבא שיתא לבד ,כנזכר באדרא
רבא וזוטא.

סדר תיקוני דיקנא בארי אנפי ,בזעיר
אנפי ובנוקבא
והטעם הוא במה שנתבאר אצלנו
שהמקום של השערות
שאנו מונין בזעיר אנפין ובאריך
אנפין גם כן הם נמנין בדיקנא
דנוקבא באותם המקומות עצמם,
אף על פי שהם חלקים בלתי שערות
ולכן אינם נמנין אלא במנין ו'
תיקונים בלבד ,והנה כמו שזעיר
אנפין מקבל הארה גדולה בברכת
כהנים שאף על פי שאין בו מתחילה
רק ט' תיקונים ,עם כל זה עתה
מאירים בו כל הי"ג תיקונים דדיקנא
דאריך אנפין .כן נוקבא דזעיר אנפין
אף על פי שמתחלה לא היו בה אלא
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ו' תיקונים עתה נעשים בה ט' תיקוני
דיקנא כמו הזעיר אנפין לפי שהיא
עתה מקבלת הארה מן זעיר אנפין
בעלה .אבל זעיר אנפין המקבל
הארה מן אריך שיש בו י"ג תיקונים
נעשים גם כן בו י"ג תיקונים כמוהו.

התיקוני דיקנא בפסוקי
הנה הפסוק הא' כנגד אריך אנפין.
והב' כנגד זעיר אנפין והג'
כנגד נוקבא .והענין הוא כי בפסוק
א' יש בו ט"ו אותיות כנגד תרין
רישין עלאין המאירים בי"ג תיקוני
דיקנא דאריך אנפין היוצאים מן
רישא תליתאה .גם ג' תיבות הפסוק
הזה הם כנגד תלת רישין הנזכרים,
ובפסוק הב' שהוא כנגד זעיר אנפין,
יש בו עשרים אותיות כנגד ד'
תיקוני דיקנא דאריך אנפין המאירים
אל ט' תיקוני דיקנא דזעיר אנפין.
ואחר כך מאירים בהם גם כן ז'
תיקוני גלגלתא דאריך אנפין הרי הם
עשרים הארות ונמצא כי פסוק זה
הוא כנגד דיקנא דזעיר אנפין ,ולזה
הטעם מסיים הפ' הזה ויחנך שהוא
חכמה של המקיף העליון הנקרא מ'
דצלם כמבואר בדרוש שקדם ,ויען
שהוא חכמה והוא דכורא ,לכן
תכוין להמשיך ממנו הארה אל זעיר
אנפין שגם הוא דכורא ,ופסוק ג'
מסיים בשלום שהיא בינה של
המקיף העליון של מ' דצלם כנזכר
לעיל ,גם כן ונודע שהיסוד דאימא
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גם הוא נקרא שלום כנזכר לעיל
בסוד המברך את עמו ישראל
בשלום ובסוד הפורס סוכת שלום
עלינו ,וכיון שהוא בחינת נוקבא
לכן תכוין להמשיך ממנו הארה אל
נוקבא דזעיר אנפין ,ויש בפסוק זה
כ"ה אותיות שהוא סוד הארת י"ג
תיקוני דיקנא דאריך בט' דזעיר
אנפין וט' דזעיר אנפין יאירו בשית
תיקוני דיקנא דנוקבא ויוסיפו לה ג'
תיקונין אחרים י"ג וט' וג' הרי הם
כ"ה .והנה בפסוק יאר נתבאר
שצריך לכוין בד' תיקונים יתרים
שניתוספו בדיקנא דזעיר אנפין,
אבל בפסוק זה שאינו מדבר רק
בנוקבא לכן לא זכרנו הד' תיקונים
שניתוספו בזעיר אנפין אלא הג'
תיקונים שניתוספו בנוקבא .וכבר
ידעת שהי"ג תיקונים דיקנא דאריך
והט' תיקוני דיקנא דזעיר אנפין הם
כ"ב אותיות התורה כנזכר בזוהר
פרשת נשא והוא סוד עשרה אותיות
שיש במילוי הוי"ה דאלפי"ן וי"ב
אותיות דמילוי אדנ"י כנזכר לעיל:

ש אדנ"י הנרמז בתיקוני דיקנא דארי אנפי
ודע כי זה השם דאדנ"י הוא
למעלה בדיקנא דאריך ,ובזה
תבין מה שכתוב בזוהר בלק קפ"ה
ע"ב ,אם עונות תשמור י"ה כו' אם
חובין סלקו עד אבא ואימא כו' ,עד
כאן ,והכי פירושו ,אם עונות
תשמור י"ה שהם אבא ואימא
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והגיעו העונות עד המקום הזה
העליון ,הנה שם אדנ"י שהוא סוד
י"ב אותיותיו הנרמזים בי"ב תיקוני
דיקנא דאריך אנפין הוא יעמוד
עלינו ,אבל שם אדנ"י שבמלכות
הוא גרוע מאד במעלה משם י"ה
שהוא באבא ואימא ואיך יאמר
שאם גברו העונות עד י"ה ואין בו
כח לעמוד לנו ששם אדנ"י
שבמלכות יעמוד לנו ,אבל הכוונה
היא על שם אדנ"י העליון שבדיקנא
דאריך אנפין וזכור זה.

ג' בחינות התיקוני דיקנא ,בג' פרצופי
כבר ידעת שג' בחינות תיקוני
דיקנא הם דיקנא דאריך
אנפין ודזעיר אנפין ודנוקבא .דאריך
הם י"ג תיקונים ,דזעיר אנפין הם
ט' ,דנוקבא הם ו' בלתי שערות,
והוא סוד ו' מעלות לכסא .והנה
זעיר אנפין בתחלתו אין לו רק ט'
תיקונים ,ואחר כך נשלמים בו כל
הי"ג תיקונין ואז נתמלא זקנו ,ולכן
מטבע העולם שאין שערות זקן
האדם צומחין רק מי"ג שנה ומעלה
אחר שנגמר ונתמלא זקן האדם
העליון שהוא זעיר אנפין ,והנה מה
שמתחיל לצמוח קודם הכל הוא
התיקון הב' והוא מקום השפה,
והטעם הוא לפי שהתיקון הזה הוא
מקומו סמוך לפאת הראש כנודע,
ונקרא א"ל ,וכשתחלפהו באתב"ש
יהיה ת"ך ,והוא בגימטריא שפם,
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והוא למטה בתיקון השני .ולכן זהו
המקום הראשון שמתחיל לצמוח.
ולכן בכהן גדול יש בו לאו יתירה
בהקפת ראשו ,וזהו פירוש דיקנא
דכהנא רבא הנזכר באדרא רבא.
נמצא שהכתר אינו מקבל האור
הגדול אם לא על ידי צינורות.

להאיר התיקוני דיקנא מפרצו לפרצו
ונחזור לענין כי לכן בברכת כהנים
יש י"ג יודי"ן כנגד י"ג
תיקוני דיקנא דאריך אנפין ,ויש בה
ט' ווי"ן כנגד זעיר אנפין הנק' ו'
שבשם ויש בו ט' תיקוני דיקנא ,ויש
בה שית ההי"ן כנגד ו' תיקוני דיקנא
דנוקבא ,הנקרא ה' תתאה של שם
ההוי"ה ,ותכוין להאיר מן י"ג
דאריך לט' דזעיר אנפין ,ומט' דזעיר
אנפין לו' דנוקבא.

ועיי בשער רוח הקודש ביחוד החיוורתי
ונלע"ד חיים הכותב ,כי לכך בי"ג
תיקוני דיקנא דאריך אנפין
שהם ג' הויו"ת ובהם י"ב אותיות
והכולל ומילוייהם ביודי"ן ויש בהם
גם כן י"ב יודי"ן והכולל כנגד י"ג
תיקוני דיקנא דאריך אנפין ,וט' ווין
כנגד ט' תיקונים דזעיר אנפין ,ושש
ההי"ן כנגד ו' תיקוני נוקבא,
להורות כי שרש כולם הם באריך
אנפין בי"ג תיקוני שבו ,ועיין בשער
רח הקודש באותו היחוד של י"ג
חוורתי דרישא דאריך אנפין:
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פרי ע חיי
שער חזרת העמידה  פרק ד'
כשרצה הקב"ה לזכות את ישראל ולבר
אות ,נת לה התורה שהיא המישרת
ומדרכת אותנו את הדר אשר נל בה ,ואת
המעשה אשר נעשה ,וצוה לכהני שה
מצד החסד שיברכו את ישראל ,וגילה לה
את הסוד

ונבאר
מעץ חיים

עתה ענין מברכת כהנים:

 צריך לכוין מאודבברכת כהנים .וצריך הכהן
לישא ידיו נגד ראשו ממש ,וצריך
ליזהר בזה .מהחברים  -תקנו ברכת
כהנים קודם שים שלום שהוא
נשיאת כפים .וידוע שהברכה שורה
בנשיאת כפים ,לפי שיש בהם יו"ד
אצבעות ,הרומז לעשר ספירות .וכל
ברכות הבאות לעולם ,צריך לבא
קודם למדה אחרונה שהיא כנסת
ישראל ,ומשם יורדין לעולמות,
וכשרצה הקב"ה לזכות את ישראל
ולברך אותם ,נתן להם התורה שהיא
המישרת ומדרכת אותנו את הדרך
אשר נלך בה ,ואת המעשה אשר
נעשה ,וצוה לכהנים שהם מצד
החסד שיברכו את ישראל ,וגילה
להם את הסוד ,שצריכין קודם
להמשיך הברכה מאין סוף עד אין
תכלית ,ומשם יתברכו ישראל מהאל
יתברך .ואמר הכתוב כה תברכו

וכו' ,שהוא מדה י' הנקראת אין
תכלית ,ועל ידה נמשכו כל פעולות
עה"ז ,ובה נעשה כל הניסים וכל
הנפלאות ,שנאמר כה אמר ה' ,וצוה
לכהנים שימשכו הברכה למדת כה,
וממנה לישראל .וזהו כה תברכו,
למדת כה .תברכו אתם כהנים ,מאין
סוף עד לאין תכלית:

תברכו ,אותיות בכתר"ו .כלומר ,מ הכתר
צרי להמשי הברכה
ופירוש תברכו ,אותיות בכתר"ו.
כלומר ,מן הכתר צריך
להמשיך הברכה .בא וראה ,בשעה
שהכהנים פורשים ידיהם לברך
העם ,אז השכינה שורה על ידיהן,
ויתמלאו משפע ,ויד ימין עולה על
יד שמאל ,לכן צריך להגביה יד ימין
על יד שמאל ,ואז כל אותן המדרגות
כשפרשו ידיהן ,כולם מתברכים
ממקור כולם שהוא עולם הבא,
שהוא מקור עליון ,שכל הפנימים
מאירין ממנו ,וכל הנרות ממנו
מתדלקין ומתמלאין ,ואז הוא שעת
רצון מסטרא דאריך אנפין .ותמצא,
שכל ברכה מג' ברכות היא כפולה,
יברכך וישמרך הוא כפול ,יאר ה'
ויחונך גם כן כפול ,ישא ד' וישם
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שלום גם כן כפול .לרמז ,שקודם
יבא שפע למדת כה ,ואחר כך
לישראל .וזהו ושמו את שמי על בני
ישראל ואני אברכם .ובאלו שלש
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פעמים יש ס' אותיות ,נגד ס'
אותיות נסתרות שיש בקריאת שמע
בפסוק שמע ,וזה סוד ששים גבורים
וכו' ,עד כאן מהחברים:

שער חזרת העמידה  פרק ה:
הכוונה להוריד מכילי דרחמי
ברכת כהנים .כבר ידעת מה
שכתוב בזוהר ,כי הכוונה
להוריד מכילין דרחמי ,מן י"ג
תיקוני דדיקנא דעתיקא ,לט' תיקוני
דיקנא דזעיר אנפין .והנה פסוק
יברכך ,הוא באריך אנפין ,לכן הוא
ג' תיבין ,סוד ג' רישין עילאין שבו,
כנזכר באדרא .אמנם יש בו ט"ו
אותיות .הב' אותיות ראשונים מן
הט"ו ,נגד ב' ראשין ,עתיק ואריך
אנפין עילאין סתימן .והי"ג
אותיות ,נגד י"ג תיקוני דיקנא
דרישא תליתאי:

נקוד חול" ציר"י קמ" ציר"י
אמנם שם הוי"ה זו במילוי יודי"ן,
והנקוד חול"ם ציר"י קמ"ץ
ציר"י כמו שידעת .וזהו המשך של
תלת רישין עילאין למטה ,לכן נרמז
סוד הוי"ה בראשי תיבות וסופי
תיבות .כי ראשי תיבות ג' תיבות
אלו ,הם גימטריא כ"ו .וסופי תיבות
גימטריא מ"ה .כי הוא השם בן ד'
אותיות בחשבונו ובמלואו ,כי הוא
מתברך מן האריך אנפין:

נכללו י"ג דעתיקא וט' דזעיר אנפי ,וה
נכנסי תו המלכות
פסוק יאר ,הוא להמשיך מן אבא
ואימא ג' מוחין לזעיר
אנפין ,לכן הם ה' תיבות ,כנגד אבא
ואימא וג' מוחין .והם כ' אותיות,
כי הם ב' ,י' י' ,כי כמו שהחכמה
נקראת י' ,בערך היותו ראש גמור
עם המוחין ,גם הזעיר אנפין נתהוו
בו ג' מוחין ,ובזה נשלמו בו עשר
ספירות גם כן ,ונקרא י' .אמנם
הוי"ה זו במילוי ס"ג .פסוק ישא,
הוא בחי' המוחין שנתהוו אחר כך
בב' עטרין ,חסד וגבורה עלאה של
התפארת כנודע ,ולכן יש בו ז'
תיבות ,ועם הב' עטרין הנזכר לעיל,
הם ט' תיקוני דיקנא דזעיר אנפין.
ויש בו כ"ה אותיות ,לרמז כי עתה
המלכות הנקרא כ"ה ,בסוד כה
תברכו ,ולכן תכוין באומרך שלום,
להוריד כל השפע הנזכר לעיל ,בכח
ב' שמות שהם מלוי אלפי"ן,
ואדנ"י במלוי י"ב אותיות כנודע,
שהם כ"ב אתוון .ובזה נכללו י"ג
דעתיקא וט' דזעיר אנפין ,והם
נכנסין תוך המלכות ,ונעשין בה
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בסוד כ"ה אותיות שבפסוק זה,
שהם כ"ב אתוון דב' שמות הנזכר

לעיל ,וג' פסוקים ,הרי כ"ה .לכן
הוי"ה זו באלפי"ן:

שער חזרת העמידה  פרק ו:
סדר כניסת המוחי
מצות ברכת כהנים .כבר בארנו
שיש מוחין דאמא ,ויש
מוחין דאבא ,ומקיפים למוחי דאמא
שהם ל"ם דצלם .כי הנה הצ' הם
המוחין ,והל"ם הם מקיפין .וכן יש
צלם דאבא ,מוחין הפנימים הם צ',
והמקיפין הם ל"ם .וכבר בארנו ,כי
המוחין דאמא נכנסים עד י"ג שנים,
ואז נקרא איש .אחר כך נכנסים בו
מקיפי אמא ,והם נכנסים בו בה'
שנים ,מן י"ג עד י"ח ,ואז בן שמונה
עשרה לחופה ,ואחר כך בב' שנים
שהם מי"ח עד כ' ,נכנסים מוחי
אבא ,ואז הוא בן עשרים ומוכר
קרקעות .אמנם ,בברכת אבות נכנס
הכל ,חוץ ממקיפי אבא לבד ,ועדיין
הם חסרים לצורך הזווג:

בתפלת שחרית דחול עולה הזעיר אנפי וכו'
ששמעתי,
מה
כפי
אמנם
שמקיפים אלו הם הל'
בחסד גבורה תפארת של תבונה,
והם בשלש ראשונות .נמצא,
שבתפלת שחרית דחול ,עולה
הזעיר אנפין עד ראש תבונה ,אך
אינו עולה עד שם ,רק הם יורדין
למקומו ,כמו שהוא בליל שבת.

נמצא ,כי שחרית דחול כערבית
דשבת ,והש"י הוא היודע האמת:

הכה גדול העליו כנודע
ונחזור לענין הראשון ,שאנו צריכין
להכניס לו מקיפי אבא
בסוד פנימים לצורך הזיוג ,ואז על
ידי כניסת כל המקיפים אלו ,נתוספו
אורות גדולים במוחין דזעיר אנפין,
ואז נבקע היסוד דאמא ,בסוד ויעבר
כמבואר אצלינו .ומזה נעשה לו
תיקוני דיקנא הד' העליונים ,כי
תיקוני דיקנא הם אורות מקיפים,
ודי בזה .נמצא ,כי ברכת כהנים,
הוא הכנסת מקיפי אבא ,שהם ל"ם
של צלם אבא .והנה כל כהן הוא
באבא ,ושם הוא הכהן גדול העליון
כנודע .וזהו הענין ברכת כהנים,
שעל ידי ברכת כהנים יכנסו מקיפי
אבא הנקרא כהן ,תוך הזעיר אנפין:

המוחי ה ד' ,חכמה ובינה חסדי וגבורות
והנה דע ,כי בברכת אבות כבר
היו נכנסים מקיפי אמא
במלת אבותינו ,ואחר כך באלהי
אברהם נכנסין מוחין פנימים
דאבא ,ועתה יכנסו מקיפי אבא
בברכת כהנים .והנה כבר בארנו ,כי
המוחין הם ד' ,חכמה ובינה חסדים
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וגבורות .אך בהיותן מלובשין בג'
לבושין לבד ,שהם נצח הוד יסוד
דאמא ,לכן אין אנו קוראין אותה
תמיד ,אלא ג' מוחין:

נרשמו להיותן ד' מוחין ,כי כל דבר
של קדושה עושה רושם בכל מקום
שהוא ,והוא נעשה שם רושם א',
הנקרא ם':

ב 'הוא בלי התלבשות

המוחי נמשכי מרו המעלות
אחר כך ,כשרצה המאציל לתתם
תוך זעיר אנפין ,ראה שלא
יכול לקבל האורות ההם הגדולים,
כי המוחין כבר ידעת שהם טפה
נמשכת מלמעלה ,כי אבא ואימא
מושכים אותם מלמעלה מהם ,שהם
אריך אנפין ,ואריך אנפין מעתיק,
וכן עד למעלה .ולכן ,אין כח בזעיר
אנפין לקבלם מגולים ,לכן מה עשו,
נתעלו האורות של נצח הוד יסוד
דתבונה ,לעילא ,כמו שנתבאר בסוד
אדם כי ימות באהל ,ונשארו ריקנים.
ואז ,נתלבשו המוחין בתוכם ,והרי
שם נעשין בסוד ל' של צל"ם,
ונעשה שם רושם א' קודם שיכנסו,
ואחר כך נכנסו בזעיר אנפין ,ושם
הם סוד צ' של צל"ם ,כבר בארנו
במ"א ,למה נקרא צ' .הרי לב'
טעמים אלו ,הוצרכו להיות אלו הב'
מקיפים ,חוץ מן הפנימי .והטעם
הראשון ,לפי שכל דבר שבקדושה
הוא עושה רושם במקומו בהכרח.
וטעם ב' ,כי הלואי אחרי כל אלו
המיעוטים הג' ,יהיה יכולת בזעיר
אנפין לקבלם ,ולא קיבל ,אלא
בהארה הנמשכת מהם אחר המיעוט
הג' .כי ודאי ,שאין מעלת הג'

והנה דע ,כי ב' מקיפים הם  -א' ,ל'
של צלם .וא' ,הוא ם' של
צלם .והענין ,כי הצ' של צלם הם
המוחין הפנימים הנכנסין תוך זעיר
אנפין .והל"ם מקיפים ,והל' מקיף
אל המוחין ,ונקרא ל' ,כי הם ג'
מוחין ,שגם שם הם מלובשים בנצח
הוד יסוד דאמא ,ולכן נקרא למ"ד,
כי הם ג' לבד .ועוד מקיף אחר
למעלה ממנו ,הנקרא ם' .ושם אינן
מלובשים ,רק הד' מוחין עצמן בלתי
לבוש ,לכן נקרא ם' ,כי שם ניכר
שהם ד' מוחין ,כי הלבוש של חכמה
וגבורה ,הוא יסוד אמא המלביש
שניהן יחד ,ולכן בהיותן מלובשים
נקרא אחד ,אך בהיותן בלי לבוש,
אז הם ב' מוחין נפרדין:

נקרא '
ואמנם ,היות הענין כך הוא ,כי
הלא בתחלה נזדווג אבא
ואימא להוציא המוחין אלו ,והיו
תוך בטן הבינה ,וכאשר רצו לינתן
תוך זעיר אנפין להיותן מוחין בו ,אז
הוצרכו להוליד ולצאת ממעי אמא
עלאה ,ובצאתן לחוץ יצאו לאויר
העולם בלתי שום לבוש ,ושם
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כמעלת הב' ,וגם אין מעלת הב'
כמעלת הא' .הרי בארנו ,סוד כללות
ענין צל"ם מה עניינו בקיצור .נמצא,
כל מה שיש בצ' ,יש למעלה בל',
וכנגדו בם':

בברכת כהני נכנסי אורות ל' '
והנה עתה בברכת כהנים ,נכנסו
שם הג' בחינות כפולות זו
בזו ,והם הל"ם .ותחלה נכנס ל'
תחתונה ,ואחר כך הם' עליונה .והם
כך  -נתחיל מן יברכך ,עתה נכנס
מוח חכמה של ל' .יהו"ה  -נכנס
חכמה של ם' .וישמרך  -הם י'
חסדים דם' .יאר  -בינה דל' .יהו"ה
 בינה דם' .פניו  -עתה אנו חוזריןלחבר עמהם הראשון ,והם כי פניו
הוא חכמה של ל' .אליך  -הם ד'
חסדים של ם' .ויחונך  -הוא חכמה
של ם' .ישא  -הם י' חסדים של ל'.
יי'  -הם יו"ד גבורות של ם' .פניו -
עתה חוזרים לחברם כל מה שנכנס
עם אלו ,והם פניו חכמה של ל'.
אליך  -הם י' חסדים של ם' .וישם -
חכמה של ם' .לך  -בינה של ל'.
שלום  -בינה של ם':

י' גבורות של הל'
והנה ,עדיין הם חסרים י' גבורות
של הל' .אמנם ,אלו אינם
נתקנים על ידי הכהנים ,רק אלו
תלויים ועומדים בכוונת הקהל ,לכן
ראוי שיכוונם כשאומרים הכהנים
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ברכתם .ברוך אתה ה' ,אז יכוונו
קודם שיאמרו יברכך ,באות
ראשונה של וידבר ה' ,שהוא ו'.
ובאות ראשונה דבר אל אהרן וכו'
אמור להם ,שהוא הד' .והרי ו"ד,
גימטריא יו"ד .לכוין שיכנסו י'
גבורות של ל' ,כי הם מוח התחתון
שבכולם ,והוא נכנס ראשונה על ידי
כוונת הקהל:

אנו מחברי עמה מוחי הראשוני
עוד יש תקון א' תלוי בכונת השליח
ציבור ,ואיני זוכר .אמנם,
הטעם שאנו כופלין כוונת המוחין
האלו ,כבר בארנו אותו לעיל .כי
בתחילה נכנסין הג' מוחין של פסוק
יברכך ,אחר כך כשנכנסין המוחין
האחרים של פסוק יאר ,אנו מחברים
עמהם מוחין הראשונים .וכן פסוק
ישא ,אנו חוזרים לחבר הכל ביחד,
להאיר אלו באלו .והנה תראה ,כי
הד' מוחין של מ' להיותן עליונים
יותר ,הם רמוזים כולם בסוד הויו"ת
שבפסוקים אלו ,חוץ ממוח החסדים
של מ' ,שזה אינו רמוז בהויו"ת ,רק
בתיבות וישמרך .וזהו מה שנתבאר
לעיל ,כי יש תיקון אחר הנוגע
לכוונת השליח ציבור דווקא ,ואיני
זוכר היאך .האמנם המוחין תתאין
של הל' ,הם בשאר תיבות של ברכת
כהנים ,חוץ מן הגבורה שבהם ,שלא
נרמזו אפילו בתיבות של ברכת
כהנים ,לכן הוצרכו לכוין בהם בב'
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אותיות ו"ד כנזכר לעיל ,והוא תיקון
הנוגע לכוונת הקהל ,וכל השאר
נוגע בכוונת כהנים המברכים:

חסדי העליוני של ה'
אף על פי שבארנו שפסוק יאר
ישא ומלת אליך ,הם כנגד
החסדים העליונים של הם' ,עם כל
זה אין כוונתינו לומר ,אלא שבפעם
א' שנכנסו יהיו רמוזים בהויו"ת
אלו שבג' פסוקים אלו ,אך אם
אחר כך רמוזים בתיבות אחרות,
אין כאן קפידא:

תכוי להוריד מזה הארה אל נוקבא
דזעיר אנפי
הנה ,באמרך ויחונך ,שהוא רמז אל
חכמה דם' והוא דוכרא,
תכוין להשפיע אל זעיר אנפין שהוא
דוכרא .אך בסוף פסוק ישא שהוא
שלום ,שהוא רמז אל הבינה של הם'
שהיא נוקבא ,תכוין להוריד מזה
הארה אל נוקבא דזעיר אנפין ,ועל
ידי ב' אלו הם מקבלין הארה זעיר
ונוקבא .עוד יש כוונה אחרת ,בסוד
מנין התיבות והאותיות שבכל פסוק
מאלו ,וכבר בארנו במקום אחר אך
חסר מהם קצת ,ונבארהו כאן .הנה
פסוק יברכך ,יש בו ט"ו אותיות ,נגד
ב' ראשין עילאין ,המאירים בי"ג
תיקוני דיקנא היוצאין מרישא
תליתאי כנודע ,כי כל דיקנא ממוח
חכמה דאריך אנפין ,שהוא רישא
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תליתאי ,משם יוצאין .בפסוק יאר כ'
אותיות ,תכוין להאיר מן הד'
תיקונין עילאין של דיקנא עלאה
דאריך אנפין ,שיש בה י"ג תיקוני
דיקנא ,ובזעיר אנפין חסר מהן אותן
הד' ,כי אין לו אלא רק ט' לבד ,ולכן
תכוין להאיר מאותן הד' בט' דזעיר
אנפין ,ונעשה י"ג .ואחר כך מאיר
בהם מז' תיקוני דגולגלתא דאריך
אנפין ,שהם יותר עילאין מן הדיקנא
באריך אנפין ,ואז הם כ' .בפסוק
ישא יש בו כ"ה אותיות ,תכוין לשם
כ"ב העליון ,שהוא מ"ה דאלפי"ן
ואדנ"י במילואו ,כי מ"ה וס"ה ,יש
בהן כ"ב אותיות במילואן ,כי עתה
הם מתמלאים על ידי נצח הוד יסוד
דתבונה ,שהם ג' ,הרי הכל כ"ה.
ובזה תבין מה שכתוב בזוהר פרשת
נשא ,כי יברכך יאר ישא ,הם נצח
הוד יסוד דתבונה המלבישים את
המוחין המקיפים:

על ידי כניסת המקיפי ורבו הארת,
גורמי לבקוע יסוד אמא ,ואז נעשי י"ג
תיקוני דיקנא
וכבר ביארנו לעיל ,כי אין
המקיפים האלו נכנסים
בזעיר אנפין ,אלא משנת כ' ואילך.
וזהו הטעם שאין הכהן עולה לדוכן
לבדו ,רק מך' שנה ואילך ,או עד
שתמלא זקנו .והנה הענין מילוי
הזקן ,סודו הוא ,כי הלא זעיר אנפין
אין לו אלא רק ט' תיקוני דיקנא
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לבד ,ואינן ממולא לו הזקן ,כי
חסרים ממנו ד' תיקונים אחרים
עלאין ,וכאשר נכנסו אלו המקיפים,
אז נתמלא זקנו .לכן אנו אומרים
אחר כך י"ג מדות ,כי על ידי כניסת
המקיפים ורבו הארתם ,גורמים
לבקוע יסוד אמא ,ואז נעשין י"ג
תיקוני דיקנא ,וכמבואר בסוד י"ג
מדות עיין שם:

רמ"ח אברי
והנה בזה תבין מה שאמר
להם
אמור
הכתוב,
יברכך .פי' ,כי הלא כבר בארנו כי
ג' מוחין הם ,והם ג' אותיות צלם,
וכל אחד הוא פרצוף שלם
כמבואר אצלינו ,כי המוחין אלו
הם ,סודם הוא סוד הנפש
הרוחניות ,המתפשטת בגוף האדם
בכל רמ"ח איברים .וכמו שהנפש
נכנסת בי"ג שנה ,כן המוחין האלו
גם כן .ונמצא ,כי המוחין האלו יש
בהם גם כן רמ"ח אברים,
ברמ"ח
ומתלבשין
ומתפשטין
איברי הגוף .נמצא ,כי הל' ום',
בכל אחד יש לו רמ"ח אברים
מצוייר בהם ,וזה סוד אמור להם,
כי אמור ,גימטריא רמ"ח ע"ה.
וכמו שכן דרשו רבותינו זכרונם
לברכה גם כן ענין זה ,כי אמור
גימטריא רמ"ח ,וכוונו לזה שאנו
מבארים כאן:
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צרי האד להיות מורא אלהיו על ראשו
והענין ,כי עתה נכנסין רמ"ח
איברים עליונים ,המקיפים
פרצוף שלם ברמ"ח איברים ,וזה
סוד היראה שצריך האדם להיות
מורא אלהיו על ראשו ,סוד האמור
ברמ"ח ,כמנין מורא ,והוא השכינה
המקפת ראשו של אדם ,המקפת
המוחין שלו .והנה הנזיר אין לו
מקיף זה ,כי כל מקיפים אלו הם
פנימים בו ,כי הוא עולה עד עתיקא
כנזכד בזוהר ,וזה סוד האמור
בשמשון ,ומורא לא יעלה על ראשו,
כי אין לו מקיפים למעלה ,כי כולם
תוך ראשו פנימים:

תיקו לאה
ברכת כהנים .הנה דע ,כמו שרחל
לוקחת נצח הוד יסוד
דזעיר אנפין ,ונעשה מהם ג' קוין
שלה ,כן נעשים אל לאה ג' קוים
מחסד גבורה תפארת שלו .אמנם
יש חלוק מנצח הוד יסוד לחסד
גבורה תפארת ,כי מנצח נעשה
לרחל חח"נ ,ומן הוד בג"ה ,ומן
יסוד קו האמצעי .אך מחסד גבורה
תפארת דזעיר אנפין ,אף על פי
שכל אחד נחלק לשלש פעמים ,עם
כל זה כאשר יפשוט אדם זרועותיו
למטה ביושר ,יבואו הזרועות
הנקרא קובד"ו ,שהם סיום הפרקין
עילאין ,נגד הירכיים שהם נ"ה
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עצמן .וכבר נודע ,שאורך לאה עד
ראש רחל ,ואם כן אין ללאה אלא
פרקין עילאין דחסד גבורה תפארת,
כי ג' אמצעים וג' תחתונים כולם
הם לרחל .ואם כן ,איך נגמר
פרצוף לאה ,באורך פרצוף רחל
בעשר ספירות גמורות .אמנם
להבין זה דע ,כי קו ימין הם חח"ן,
ונמשך הארה ושפע מזו לזו ביושר,
דרך קו ימין ,וכן בקו שמאל.
ואמנם נודע ,כי תפארת הוא סוד
גופא דאמצעיתא ,וחסד וגבורה הם
ב' זרועותיו .ואם כן קשיא טובא,
חדא ,הלא החסד זרוע ימין ,מתחיל
בכתף ומסיים בסוף האצבעות של
יד ,ואם כן איך יתפשט ממנו האור
שלו ממנו לנצח .והנה לזה צריך,
שיהיו דבוקים סוף האצבעות ,עם
ראשי השוקיים ,כדי להמשיך אור
מהזרוע לשוק .אמנם בהיות הידים
מושפלים למטה דרך קו ישר
באורך הזעיר אנפין ,אז יצאו
האורות דרך ראשי אצבעות ,אל
ראשי שוקיים באותן הפרקים אשר
שם ,ונבלעת ההארה דרך הפרקין,
וחיבור אברים זה עם זה ,כי שם
הוא חלול ,ויכול ההארה לעבור
דרך חוץ ,כי זהו מה שנתבאר
לעיל ,כי יצא האור דרך האצבעות
ונכנס תוך ראשי הירכיים ,אף על
פי שהם סתומים ,ונכנסו דרך בין
הפרקים אשר שם:
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בברכת אבות נתקנו שבע תחתונות ודעת
דלאה  ובברכת כהני מתקני ג חכמה
ובינה דלאה
והנה בברכת אבות עשינו פרצוף
רחל ופרצוף לאה במלת
האל הגדול ,אך לא נעשו שם רק
שבע תחתונות דלאה ,ובחינת דעת
לבד ,וחכמה ובינה שלה לא נעשה
עדיין כנזכר לעיל .אמנם ,תיקונה
הוא בברכת כהנים נשיאת כפיים.
והענין ,כי בברכת כהנים נכנסים
המקיפים בזעיר אנפין ,ויש שם
הארה גדול ,לכן נושאין כפיים אז,
לרמז ,כי אותן האורות שיצאו
מסופי אצבעות ,יחזרו למעלה,
ויצאו שבע תחתונות לעילא בראש
הזעיר אנפין ,ועל ידי זה נעשים
חכמה ובינה דלאה .והענין הוא ,כי
הלא כשאדם מגביה ידיו למעלה,
הנה צריך לישא אותן נגד ראשו
ממש ,וצריך ליזהר בזה .הענין כי אז
ראשי אצבעות מב' קצווי הדעת,
אצבעות הימין מימין הדעת,
ואצבעות השמאל משמאל הדעת,
ואז יוצאים אורות דרך אצבעות
מתתא לעילא ,סוד אור חוזר.
ובצאתם מן האצבעות ,אז הם
אורות מגולים מבחוץ ,והם סוד
חכמה ובינה דלאה ,ב' קצוות הדעת
שלה ,והם יותר גבוהים מן הדעת,
כי כן הוא תמיד .ומתחיל הארה,
ומתפשט מתתא לעילא ,מב' צדדי
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הדעת .וכל זה נעשה על ידי נשיאות
כפים של כהנים ,ואז אין חסר
מפרצוף לאה ,רק היסוד לבד כנזכר.
לכן אנו אומרים ויעבור ,סוד יסוד
שבשליש העליון דזעיר אנפין ,ואז
הוא זיווג לאה .והנה ,אחר נשיאת

כפים שהוא המשכת אור המספיק
לב' מוחין דלאה ,אנו מורידין הידים
ואין צורך להגביה בויעבור ,כי כבר
לקחה סיפוקה .ובזה יובן ענין
הידים ,שהם משונים מכל האברים,
שהם עולים ויורדים:

שער חזרת העמידה  פרק ז
בג' פסוקי אלו יש בה י"ג יודי" ,כנגד י"ג
תיקוני דיקנא דארי אנפי .וט' ווי ,נגד ט'
תיקוני דיקנא שבזעיר אנפי ,הנקרא ו'
שבש .וששה ההי" ,נגד המלכות הנקראת
ה' תתאה
סוד ברכת כהנים .בג' פסוקים אלו
יש בהם י"ג יודי"ן ,כנגד י"ג
תיקוני דיקנא דאריך אנפין .וט' ווין,
נגד ט' תיקוני דיקנא שבזעיר אנפין,
הנקרא ו' שבשם .וששה ההי"ן ,נגד
המלכות הנקראת ה' תתאה ,ויש בה
ו' תיקוני דיקנא בלתי שיער ,והם
סוד שש מעלות לכסא .ותכוין,
להאיר מי"ג דאריך אנפין ,לט'
תיקוני דיקנא דזעיר אנפין .ומט'
תיקוני דיקנא דזעיר אנפין ,לו'
דנוקבא .ונ"ל חיים ששמעתי ממורי
זלה"ה ,כי לכך בי"ג תיקוני דיקנא
דאריך אנפין ,שהם ג' הויו"ת ,שיש
בהם י"ב אתוון והכולל י"ג ,ומילוי
של ג' הויו"ת אלו הם ביודי"ן.
ותמצא ,שיש בהם גם כן י"ב יודי"ן,
וכללם י"ג ,כנגד י"ג דאריך אנפין.
וט' ווין ,נגד ט' דזעיר אנפין .וו'
ההי"ן ,נגד ו' דנוקבא כנזכר לעיל.

להורות ,כי שורש כולם באריך
אנפין ,בי"ג תיקוני דיקנא שבו.
ועיין ביחוד שיש לו בסוד י"ג
חוורתא דרישא דאריך אנפין .נמצא,
כי זעיר אנפין אין לו רק ט' תיקונים,
וכשנשלמים בו כל הי"ג ,אז נתמלא
זקנו ,ולכך מטבע העולם שלא
לצמוח שער בזקן האדם ,רק מי"ג
שנה ואילך ,אחר שנגמר זקן האדם
העליון זעיר אנפין .אמנם ,מי
שמתחיל לצמוח קודם ,הכל הוא
בחי' השפיים .והטעם ,כי התיקון א'
מי"ג תיקוני דיקנא ,הוא אל ,ואל
מקום למעלה אצל פאות הראש.
ואמנם בא"ת ב"ש ,הוא למעלה
בשפה ,כי אל בא"ת ב"ש ,ת"ך,
והוא גימטריא שפם .ולכן זהו
התיקון הראשון הקודם לצמוח
באדם ,ולכן בכהן גדול ,יש בו לאו
יותר בהקפת ראש .וזהו פי' דיקנא
דכהנא רבא הנזכר באדרא רבא.
נמצא ,שכהן גדול אינו מקבל
מהאור הגדול ,כי אם על ידי
צינורות שהם השערות:
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נהר שלו
דף יז ע"ב

הטע שאי ברכת כהני במנחה
גם מה שכתב הרב זכרונו לברכה
בדרוש ד' דקריאת שמע ,כי כפי
ערך המוחין שלוקח הזעיר אנפין כך
הוא ערך הזיווג ההוא של אותה
התפלה או יעקב עם רחל או ישראל
עם לאה או יעקב עם לאה עיין שם.
נראה מה שמועיל הקריאת שמע
דשחרית לתפילת המנחה הא
שמלבד שנמשכת טיפת המוחין
מכלי פנימי דחיצוניות דעתיק ,אלא
שגם נמשכת טיפה בעת יחוד
הקריאת שמע דשחרית מכלי אמצעי
דחיצוניות דעתיק ודאריך אנפין
ודאבא ואימא לתת מוחין דשש
קצוות לכלי האמצעי דכלי הפנימי
דזעיר ונוקבא ,ולכן בשחרית הוא
זיווג דיעקב ורחל דכלי הפנימי אבל
במנחה אינם אלא דכלי האמצעי.
ואפשר שזיווג דישראל ולאה
במנחה הם דכלי הפנימי מלבד יעקב
ורחל דכלי האמצעי ,כי שיעור
מוחין דשש קצוות דגדלות דכלי
הפנימי כשיעור מוחין שלמים בכלי
האמצעי שש קצוות דשלש ראשונות
כשלש ראשונות דשש קצוות .ורחל
הנגדלת בכל אחור דזעיר אנפין
במנחה היא הנוקבא הכוללת

הנתקנת בהמשך כל הכ"ד שעות
שנסירתה בלילה ,ואפשר שלכך אין
ברכת כהנים במנחה כי כל עצמה
של המנחה היא בכלי האמצעי דצ'
דצלם דנצח הוד יסוד דכללות דכל
הכ"ד ,ואף על פי שהיא בעצמה
כוללת צלם שלם כיון שברכת כהנים
היא בשני צלמים הפנימיים דחסד
גבורה תפארת וחכמה בינה דעת
דכללות אינם נמשכים כי אם אחר
המשכת הכלי הפנימי דצ' דצלם
דנצח הוד יסוד הנמשך בתפילה
שחרית .והכי משמע בפרק י"א
משער המוחין ,בדיבוד המתחיל
תחילה היה הזעיר אנפין ו' מלכיות
או ו' כתרים של השש קצוות כ'
ואחר כך במוחין דשלש ראשונות
באו לו כל השלש ראשונות שבו כל
א' כלולה מעשר ואז בא לו המקיף
דל"מ דצלם כו' עיין שם:

המקיפי דל"מ הנמשכי בברכת כהני
ואותם המקיפים דל"מ הנמשכים
הם
כהנים
בברכת
המקיפים דל"מ הגדולים הכוללים
לזעיר ונוקבא הכוללים דכל הכ"ד
שעות כמו הזיווג דנפילת אפים
שהוא דזעיר ונוקבא הכוללים.



דף כ"ח
ע"א

פסק בית דין
מאדמורי חב"ד
על הזוהר הקדוש

½

יצא לאור חודש אב תשע"ג על ידי "מפעל הזהר העולמי"
סניף בת ים רחוב בר יהודה  50בת ים יצ"ו ארץ ישראל
טל052-7651911 :

בוקר חדש מפציע בעולם
משמיע זוהר ומאיר לכולם.
ברדיו  2000טל03-5220005 :
תוכלו להאזין ברינה
כל דרשה מיוחדת במינה
חמש דקות בלבד להקשבה
ובנוסף תוכלו להאזין
לתוכניתו של האדמו"ר מהאלמין
"חיים על פי הזוהר"
כל יום רביעי בשעה  12:00בצהרים.

חמש דקות
זוהר דף היומי

כל יום בשעה  8:00בבוקר

השיעורים מוכנים ומסודרים
וכל החפץ להיות מן המאירים
יבוא ויטול לרבים להשמיע
זכויות אדירות להשפיע

חמש דקות
זוהר חק לישאל

כל יום בשעה  8:05בבוקר

ובזכות התנא הקדוש האלוקי
רבי שמעון בר יוחאי
יושפע שפע רב ,וכל מילי דמיטב
שמעו ותאיר נפשכם!

להזמנת דיסקים 054-457-7956
בחמש דקות קנית קנין רוחני מיוחד!
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ברור בידו ,"עד כאן לשון הגאון מוילנא.

בהמשך

ם
ת ביקשו הרבני 
ת הזא 
היחידו 
א
ה "של 
ם מהרבי ברכ 
הראשיי 

ה להם על פ י
נכשל בדבר הלכה ."והרבי ענ 
ת
דברי הגר"א ,שרק אם לומדים פנימיו 
ם שיצליחו לכוי ן
ק "אז בטוחי 
ה ר
התור 
ה בנגלה דתורה ,ה ן
ה של תור 
לאמיתת 
"יורה יורה "והן "ידי ן ידין "וכפי שהוזכ ר
ל מפירוש הגר"א] "שהעתקנו כאן[,
לעי 
)"בצל החכמה "עמוד(220 

ת
ד חכמ 
שמי שלא למ 

ע דין לאמית ו! ובדו ר
הנסתר אי אפש ר שיד 
ם
ק ר' חיי 
שלאחריו הדפיס תלמידו המובה 
ש החיים" שרוב ו
מוולוז'י ן את ספרו "נפ 
].[...

ם
ץ אצל הספרדי 
ה נפו 
הקבלה הי 
מאשר

פסוק ט .ונצטט את דברי הגר"א מילה במילה" :כי כאשר יבין

ם
ע לספרדי 
ח מספרי קבלה ] [...ובנוג 
לקו 

:
 שפירא שליט"א
הרב

לימוד

)פרק ב'

אצל

ונמצא

לכל החוגים של בנ י ישראל ,ה ן

האשכנזים,

ל
ם שבאו לארץ ישרא 
וגדולי האשכנזי 
ה מהספרדים.
קיבל ו את לימוד הקבל 

ך
שהלימוד דפנימיות התורה שיי 

אשכנזים

והן

ם
ספרדי 

][...

מכיו ן

)בשער

ד
שהצטיינותם של הספרדים בלימוד הסו 

"שורשי החסידות "נצטט את דברי הרבי הריי"צ שהמפיצים
הראשונים של תורת הסוד בארצות אשכנז הם הספרדים,

ה
ה אינ 
ם בז 
ת ראשונים ששמורה לה 
וזכו 

שהגיעו לשם בעקבות גירוש ספרד .ולפי זה הן" גדולי
האשכנזים שבאו לארץ ישראל" והן הפצת הקבלה בארצות

ת
ת חוב 
שוללת או מבטלת ,חלילה ,א 
ד הזה מאחינ ו האשכנזים ;שכ ן
הלימו 

ג

פסק דין מאדמור"י חב"ד
ש בלימוד זה ,וכדבר י
ה י 
ת עצומ 
תועל 
הגר" 
ט
א שהרבי מצט 

)העתקנו אותם לעיל

א כו'".
לאשכחא טמירי ן דחכמת 

זאת

בהער ה.(9 

ודבר

א
משיח 

ה
ת התור 
ד דפנימיו 
ועוד :הלימו 
ה – כמבוא ר
ת הגאול 
מקרב א 

ת
ה לבטל א 
נוסף :זוהי הדרך הנכונ 
ת ולחבר בין
המחיצו 

ם
אשכנזי 

אפילו

רביי

א
דעלמ 

זמיני ן

בזוהר

(.
 שם
"ק
 'באגה
 ונת
 .הובא
"מ
 – ברע
 ,ב
 קכד
"ג
)ח

ד
ם היו רגילים בלימו 
וספרדים .שספרדי 

א
ל למטעם מאילנ 
"ובגין דעתידי ן ישרא 

ה יות ר מאשר האשכנזים ,ולכ ן
הקבל 

ה
דחיי ,דאיה ו הא י ספ ר הזוהר ,יפקו ן בי 

ה זו ][...
צריך לבטל מחיצ 

)"בצל החכמה"

עמודים.(209208 

   
   
  

ובזוהר שם:

ברחמי(.

וכידוע

ש הרח"ו בהקדמתו לשע ר
מ "
ההקדמות

          
      

)נדפסה גם בקונט 'עץ החיים
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פסק דין מאדמור"י חב"ד

ד
ת אל ו
ת מלכיות מתגרו 
"אם ראי 

ם
א שעושי 
ת התורה ,אל 
ללמוד פנימיו 

ה לרגליו של משיח – ["כפ י
באלו צפ 

ה ובהחבא ,ומשתדלים שהדב ר
ת בצינע 
זא 

ע
ם בתקופה הכי אחרונה :וכן בנוג 
שרואי 

לא יתפרסם וכו'.

ם בענינים טובים ,ולדוגמא" :אי ן
לסימני 

:
"ר שליט"א
אדמו

)ב"ר פ מ"ב ,ד(

ה שנאמר
לך קץ מגולה מז 

)יחזקאל לו ,ח(.

ם
ם תתנו ופריכ 
ל ענפיכ 
ואתם הרי ישרא 
ץ
ל וגו'" ,כשתתן אר 
תשאו לעמי ישרא 
ל פרי' בעי ן יפה ,א ז יקרב הקץ כו'"
ישרא 
צח,

)סנהדרין

ובפרש"י(,

א

היחיד י

הסימן

א – מאמ ר
ם עדיין הו 
שלדאבוננו לא נתקיי 
הזוהר

)הנ"ל(

א
משיח 

א
ב ליומ 
ד יהא קרי 
ש"כ 

אפילו

רביי

זמיני ן

א
דעלמ 

א טמירין דחכמתא"!
לאשכח 

וכאמור

ם הרח"ו כתב בנוגע לזמנ ו
– א
ה
שהסיב 

היחידה

ת
לאריכו 

ת
ד דפנימיו 
ת היא העדר הלימו 
הגלו 
ה –
א עת 
כ שכן הו 
התורה ,הרי עאכו" 
ה!
ארבע מאות שנה לאחר י ז 

ולכן,

ם
דרישת השעה היא – ששנ י הרבני 
הראשיים יצאו יחדיו ב"קול קורא"

ת אחינו בנ י
לעורר ולהלהיב את לבבו 
ך
ת הצור 
ם אודו 
ל מקום שה 
ל בכ 
ישרא 
ת
והנחיצות הכי גדולה בלימוד פנימיו 
ם זאת בפירסום הכי גדול.
התורה ,ולפרס 
ם
וכאש ר יפרסמו "קול קורא" כזה ,בדברי 
ם –
ם ובדרכי שלו 
נלהבים ,בדרכי נוע 
ת פעולתם.
םא
בודאי יפעלו הדברי 

ם
ל – צריכי 
קבוצות כאלו ,אב 
להשתדל לפרסם ולגלות את הדברים ,כ י
ד
ת ולהפיץ את לימו 
רק עי"ז יוכלו להרבו 
ל בנ"י מכל החוגים,
ה אצל כ 
ת התור 
פנימיו 
ובפרט כאשר מדוב ר אודות תלמידים –
ה
ת מה עוש 
שהרי התלמיד אינו יכול לדע 
ל זמ ן
רבו בחדרי חדרים ,ולכן ,ולכן כ 
ת
ד אינו יודע שרב ו לומד פנימיו 
שהתלמי 
ת
ד פנימיו 
א יתחיל ללמו 
ה – הרי ל 
התור 
התורה בעצמו.
:
הרב שפירא

אכן,

ם
אחד מראשי ישיבת "מיר" אמ ר פע 
ם
שאילו "אכשור דרא "והיו שומעי 

ד
ע בישיבות שיעור ללימו 
ה קוב 
לו – הי 
ת
ת דבריו ,שבדורו 
קבלה ,והסביר א 
ק
ם לעסו 
שלפנינו ,כאשר היו ממשיכי 
ד
ם לאחרי סיום הלימו 
ה ג
בלימוד התור 
ת
בישיבה ,היתה אפשרות להשאי ר א 
ד
ה לשנים שלאחרי הלימו 
לימוד הקבל 
בישיבה;

ל
אב 

כיום

נשתנה

ב
המצ 

ת
א ילמדו קבלה בישיבו 
לדאבוננו ,ואם ל 
ק
ת חל 
ע אם ילמדו בכלל א 
– מי יוד 
הקבלה שבתורה.

:
הרב שפירא

ישנם

שמח

הנני לשמוע על כך ,והלואי יתרב ו

ם נסת ר
ם שלומדי 
כיום יהודי 

וכמו

ב
ם של הר 
ה מכתבי 
ם גם כמ 
כ ן ישנ 

ף
ה ב"נסתר – "באופן שא 
דתור 

ם
קוק ז"ל ,שבהם מזהיר בדברי 

ת
ם קבוצו 
א' לא ידע מזה ,וכמו כ ן ישנ 

ד
ך בלימו 
ח והצור 
ת ההכר 
קשים אודו 

כד י

ה
ת אי אפשר ללמוד תור 
הקבלה ,שלולי זא 

ת מידי שבוע
שמתכנסו 

)בליל שישי(

ה

פסק דין מאדמור"י חב"ד
ת
ב שעי"ז מעכבים א 
לאמיתתה ,וכות 
הגאולה כו'.

:
הרב שפירא

לימוד

ם
ץ אצל הספרדי 
ה הי' נפו 
הקבל 
יותר

:
"ר שליט"א
"ק אדמו
כ

אם

ם שבאו לארץ ישראל –
וגדולי האשכנזי 

ה
ם – לא הי 
דברי ו היו מתקבלי 
ה שלנו בחוץ לארץ,
ם לפגיש 
מקו 

ד
כי היינו כבר כולנ ו בארץ הקודש ,ביח 
ח צדקנ ו!
ם משי 
ע

ד
לבשר לכבודו אודות לימו 

ת
ה ישיבו 
ם עיה"ק כמ 
לנו בירושלי 
ל
ה בלי 
ם נסת ר דתור 
שבהם לומדי 

ם
ם מתקבצי 
שישי רבנים ובחורים צעירי 
ה–
ד בספרו של מור י ורב י ע" 
יחדיו ללמו 
"כרם שלמה"

)פירו ש על עץ

ם
חיים ,(ועוסקי 

ם
ד חצות הלילה ,וישנ 
בל ימוד זה ע 
ם ללמוד בשעה שתים לאח ר
שמתחילי 
ל
ה ש
ד נץ החמה ,ישנם ישיב 
חצות ע 
ל
ה בכ 
ם קבל 
ם )"בית אל ("שבה לומדי 
מקובלי 
ם מתוך סידו ר
ם אח ר הצהרים ,ומתפללי 
יו 
ש!
ם בו כוונות הרש "
שישנ 
:
"ר שליט"א
"ק אדמו
כ

ראוי

:
"ר שליט"א
"ק אדמו
כ

לימוד
בנוגע

הקבלה אצלנו – הספרדים:

יש

ד הקבלה מהספרדים.
קיבלו את לימו 
ל בנ"י ה ן
ה שייך לכ 
ת התור 
פנימיו 
אשכנזים והן ספרדים:

:
הרב אליהו

ברצוני

מאשר

אצל

האשכנזים,

ץ לכתל י
ם מחו 
ם ג
ונכו ן לפרס 

ם – הרי הגר"א ,מגדול י
לאשכנזי 
האשכנזים,

למשלי

כותב

בפירוש ו

)עה"פ ה ,יח .וראה שם ד ,כב .ז ,יב .ועוד(

ד חכמת הנסת ר אי אפש ר
א למ 
שמי של 
שידע דין לאמית ו! ובדור שלאחריו –
תלמיד ו

הדפיס

המובהק,

ר'

ם
חיי 

ש החיים "שרוב ו
ת ספרו "נפ 
מוולוז'ין ,א 
ע
ח מספרי קבלה .וכמו כן ידו 
לקו 
שאחרים

מתלמידי

א עסקו
הגר" 

ם
ג

ם
ה ]אבל כנראה הזהירו ה 
בלימוד הקבל 
ת תלמידיהם שלימוד זה שייך ליחיד י
א
ת
סגולה בלבד ,ולכן ,אל ו ההולכים בשיט 
א ממעטים בלימוד הקבלה[.
הגר" 

]הרב

ה מגדול י
א הזכיר עוד כמ 
שפיר 
ד
א שעסק ו בלימו 
ם בליט 
האשכנזי 

ת התורה – בעל ה"לשם ,"ועוד[.
פנימיו 

ובנוגע

ם
ם – מ י לנ ו גדול מהרמב "
לספרדי 
ש
ד מפור 
ק פס" 
ה ספרדי ,שפס 
שהי 

ת המדרש.
בי 

ל
פר ש 
ד החזקה ,"ס 
ת ספרו "י 
בהתחל 
:
הרב אליהו

כן,

"הלכות"

)כמ"ש הרמב"ם בהקדמתו לספרו יד החזקה –

ה
ל הרוצ 
ת על כך ,וכ 
ם מודעו 
ישנ 

ת
ד היסודות ועמוד החכמו 
בסופה" :(יסו 

ד זה –
יכול לבוא להשתתף בלימו 

ם מצוי ראשו ן כו – "'והר י
ע שיש ש 
ליד 

א
ה בנגלה )בגלוי( ,ל 
ל נסתר דתור 
ד ש
לימו 

ת
ד פנימיו 
ך רק ע "י לימו 
ה שיי 
ענין ז 

רק בנסתר.

ה.
התור 

)ראה קונט 'תורת החסידות פי"ג] ע [14 'ובהערה

פסק דין מאדמור"י חב"ד

ו
 3שם .קונט 'לימוד החסידות פ"י ]ע 16 'ואילך .[אג"ק אדמו"ר

כו,"'

מוהרי"צ ח"ב ס"ע תלה ואילך(

פנימיות התור 
ה.

ונמצא,

ד
ש שלימו 
ם פוסק בפירו 
שהרמב" 
ת
פנימיו 

ה
התור 

א
הו 

ד
"יסו 

ת
ת ועמוד החכמות" – דחכמ 
היסודו 
ת
א שאין כוונתו לחכמו 
ה ]ופשיט 
התור 
ה
ם ובעיקר לאמיתות ענין החכמ 
סתם ,כי א 
– חכמת התורה[!

יכולים

ללמוד את כל חלקי התורה כולה,
ת
ואעפ"כ ,אם לא לומדים פנימיו 

ת
ה – אזי חסר ח"ו "יסוד היסודו 
התור 
ועמוד החכמות"!

]הרב

שזה ו

ונמצא,

ת
כללו 

העני ן

ד
דלימו 

ך
ה שיי 
ת התור 
ד דפנימיו 
שהלימו 
ם
ם דבנ"י ,הן אשכנזי 
לכל החוגי 

ת
והן ספרדים ,ובודאי תהי' התעוררו 
ם
ת בדב ר – כאש ר שני הרבני 
מיוחד 
ב האשכנזי והרב הספרדי,
הראשיים ,הר 
ה
ת החוב 
ל קורא ,"לעורר אודו 
יפרסמ ו "קו 
ד פנימיות התורה.
והנחיצות ללמו 

ועוד
ת
ך לבטל א 
מדברים רבות על הצור 
ענין בזה:

ת
המחיצו 

שבין

ם
ספרדי 

ם
לאשכנזים וכו ,'ומכיון שכל העניני 

כ פסק י
ם כו" 
אליהו הזכיר שישנ 

ם בתורה ,כמאמר
התחלת 

ם שהמקור להם –
דינים ברמב "

ם
א וברא עלמא – "צריכי 
"אסתכל באוריית 

ם
ד הרמב "
מדברי הזוהר ,ולדוגמא – פס" 

ת המחיצות שבי ן
ל א
ש לבט 
ל לרא 
לכ 

שלאחר י

ם בנוגע ללימוד התורה:
ם לאשכנזי 
ספרדי 

ת אותו לארץ ,"והמקו ר
החליצה "משלכ 

כפי שאמ ר מ ר הי ו הספרדים רגילים יות ר

)ח"ג ק פ ,א.

ה מאשר האשכנזים ,ולכ ן
בלימוד הקבל 

וכמ"ש בטור אה"ע סקס"ט :לשון הרמב"ם כו 'וחולצת המנעל

ה זו ,עי"ז ששנ י
צריכים לבטל מחיצ 

ומשלכת אותו לארץ ע"כ .ואיני יודע למה כו 'ועוד למה

ב
ם הראשיים ,הרב האשכנזי והר 
הרבני 

הצריכה להשליכו לארץ .ובביאורי הגר"א לשו"ע שם סקס"ט

ת
ת אודו 
ה משותפ 
הספרדי ,יצאו בקריא 

]סדר חליצה בקצרה [ס"ק פב מציין ע"ז :הוא מנהג הקדמונים

ת התורה.
ך בלימוד פנימיו 
הצור 

בהל 'יבום וחליצה

)פ"ד ה"ו(

ה הוא – בדברי הזוהר
היחידי לז 

וכמ"ש בזוהר ריש חוקת

ק אדמו" ר
כו ,('ואמר כ" 

ב
ם כיו" 
ת רבי 
ם מקומו 
שליט"א שישנ 

דרושה

)זח"ב קסא ,רעב(.

ה
ת מז 
רק זהירות שלא לעשו 

)בכל

ה
ם מפלג 
ענין פוליטי הקשור ע 

זה – ראה מקומות שנסמנו בלקו"ש ח"ג ע 768 'הערה.18 

ך לחו ג זה א ו
זו או אחרת ,ענין השיי 

הקדמת הר 'מנחם כשר ע"ה לספר מפענח צפונות] ע 'יד.([

וכאמור

א
ל הרמב"ם הו 
– ספרו ש 

לחוג אחר ,וכיו"ב.

אין

ם –
זה חידוש השייך לחו ג מסויי 

ם
ל – ג
"הלכות הלכות" ,כול 

ל
דרישת ו ותביעת ו של הרח"ו ז" 

ם שכותב בספר המדע ,ובתחלת ו
העניני 

ל
ה מקובלת היא בכ 
ת התור 
ללמוד פנימיו 

ד
ת ועמו 
ד היסודו 
ש"יסו 


חוגי בנ"י ,ספרדים ,אשכנזים ,יוצאי ליטא,

ש שם מצוי ראשו ן
החכמת לידע שי 

ש וכו' -
יוצאי הונגרי' ,חסיד י ליובאוויט 

פוסק

)כאמור(

ז

פסק דין מאדמור"י חב"ד
ם! ולכן,
הרח"ו ז"ל הי' מקובל אצל כול 

ת
ל ישראל בחזקת כשרו 
– הרי כ 

ל
ל קורא "את דבריו ש 
כאשר יצטטו ב"קו 

קד ה"ח פ"ב ה"ב .וראה גם הל 'יסוה"ת ס פ"ז(.

ת
ך והנחיצו 
ל אודות הצור 
הרח"ו ז "

ם
ש שלא ישמע ו?! – בכלל צריכי 
לחשו 

ם
ל קיו 
ת התורה ,ויעורר ו ע 
ד פנימיו 
בלימו 

א
ה ובטחון ,ול 
ת לכל דבר מתוך שמח 
לגש 

ד
ש " -גדול תלמו 
ם בפועל ממ 
הדברי 

ק בטחון באלק י ישראל ,אלא גם בטחו ן
ר

שמביא לידי מעשה"
הל 'ת"ת לאד ה"ז פ"ד

)קידושין מ ,סע"ב .וש"נ ,וראה

ה"בג ,(הרי בודא י יתקבל ו

ם.
ל החוגי 
הדברים אצל כ 

בכלל

)רמב"ם הל'

ע
ומדו 

ל!
בעם ישרא 

אפילו

ד
ה זו תפעל על יהודי אח 
אם קריא 
ד – כדאי הדבר ,שהרי אמר ו
בלב 

ל
– תיכף ומיד לאחרי דורו ש 

ם
חכמים במשנת 

)סנהדרין לז ,א(

ם
ל המקיי 
"כ 

גדול י

ב
ה עליו הכתו 
ת מישראל מעל 
ש אח 
נפ 

ל חילוק י
ב ש
מצ 
ישראל לבטל את ה 

א ,ועאכו"כ שבודא י
ם מל 
כאילו קיים עול 

זרמים ופלגים ביהדות ,ובפרט בדור ו

ל שישמע ו
ם מישרא 
א כל ספק יהי ו רבי 
ולל 

הגר"א

כל

השתדלו

צ – כידוע
ל אדמו"ר הצ" 
ש
חוברת א 'ע 'לחלט(

)ראה" התמים"

ם
שהיו חסים קרובי 

ם מוולוזין וכ ן
ביותר בינו לבין ר' חיי 
ת שלאח"ז
בדורו 

)ראה ספר" נשיאי חב"ד ובני

דורם] "אה"ק תשל"ב.([

 ...ומסקנת

ה זו.
לקריא 

זאת

א
א בגמר 
ועוד :אית 
חלק אה"ע ס מ"ז(

)שבת נה ,א .וראה כת"ס

ם מ י
ך גלוי לה 
ם לפני 
"א 

ע
גלוי"?! היינו ,שאפילו כאש ר גלוי וידו 
ת המחאה ,אי ן
ה שלא יקבל ו א 
לפנ י הקב" 

ל
ש להשתד 
א – שי 
ם הי 
הדברי 

ה – "להם מי גלוי"!
ה פוט ר מחיוב המחא 
ז

ל
ביותר להפיץ את הרעיון ש 

ם
ם במוחש ,לדאבוננו ,שישנ 
וכפ י שרואי 

ת התורה בכל חוגי בנ"י,
לימוד פנימיו 

ם עוררו אודותם,
כ ענינים שרבני 
כו" 

ל
ל לראש – כאמו ר – ע"י פירסום "קו 
ולכ 

א תוקנ ו הדברים,
ובעוונותינו הרבים ל 

ם הראשיים ,כנ"ל.
קורא "משנ י הרבני 

ם לחזור ולעור ר
ואעפ"כ ,לא נמנעים הרבני 
ת!
ם נוספ 
על הדברים פע 

:
הרב שפירא

השאלה

היא – אם ישמע ו לדברינו ,והר י
ם
ם שמצוה על אד 
ע ש"כש 
ידו 

ך כו"'
לומ ר דבר הנשמע כ 

)יבמות ס ה ,ב .וראה

זח"ג פ ה ,סע"ב .וראה שד"ח אסיפת דינים מע 'ה"א ס"ב
]תתקעו ,ב ואילך.([

:
"ר שליט"א
"ק אדמו
כ

לשם

זכורני

ת
ת שפגשתי א 
ת הילדו 
מתקופ 
המלמד

שלי

ת
לשב 

ד
וללמו 

ה באב ,ולשאלת י לפשר הדבר ,הר י
בתשע 
ם
ם דברים מסויימי 
אי ן ללמוד בת"ב כי א 
א
כו'? – השיב לי :הלואי שזה יהי' החט 
ב
ץ אשר יעשה טו 
ק באר 
של י! – "אין צדי 
ולא יחטא"

)קהלת ז ,כ(.

ך
ולכן ,אם צרי 

ה לחשוב בכיוון בלתי רצוי,
מ

א
להיות ענין של חטא ,אזי מוטב שהחט 

ד "מרה שחורה" וכו'
ת מצ 
חשבונו 

ב!...
ה בא 
ה בתשע 
ד התור 
שלו יהי' – לימו 

פסק דין מאדמור"י חב"ד

ח
א היחיד י
ועד"ז בעניננו :הלואי שהחט 
ד
יהי – 'ההוכחה על הצורך בלימו 

:
הרב שפירא

אכן

ה ברוסי',
ת המהפכ 
ראו בפועל בע 
כאשר

ה
ה למרות החשש ד"מצו 
ת התור 
פנימיו 

משב ר

הי'

ל
בכ 

א
נור 

א לומ ר דבר שאינו נשמע..."
על אדם של 

ל
הישיבות ,שהיחידים שהחזיק ו מעמד בכ 

ם
שבודאי יהי ו רבי 
א – כאמו ר – 
והעיקר הו 

ת
ם – אלו שלמדו בישיבו 
ת ה
הנסיונו 

ל שישמעו לקריאה זו ,ויתחיל ו
מישרא 

ם למדו מוס ר חסידות ,ענינ י
ת שב 
חסידיו 

ת התורה.
ללמוד פנימיו 

ת האמונה.
ה ודעות המחזקים א 
אמונ 

:
הרב שפירא

:
"ר שליט"א
"ק אדמו
כ

כוונתי

ם
בעיקר ל"עולם הישיבות – "עול 
ד
ך מעגל ,כיצ 
בפ"ע ,מעגל בתו 

ה
ה תהי 
יתקבל הדבר בעולם הישיבות ,ומ 
ת.
ם של ראש י הישיבו 
תגובת 

בכלל

ה
ם בישיבות נגלה ,ובנגל 
– לומדי 
ם
ת מסויימות ,וג 
א – מסכתו 
גופ 

א מספיקים לסיימם.
ם מסכתות – ל 
באות 
א
ש מדוע ל 
ם שעושים רע 
וישנם רבני 
ת
ה לדע 
ם יותר בכמות כו' ,ולכן ,קש 
לומדי 
ל
ם של ראשי הישיבות ע 
ה תהיה תגובת 
מ
ה זו.
קריא 

ללימוד

ה
ם מרוב 
ל יום ויו 
ת "בכ 
זמן הגלו 
קללתו משל חבירו" .ולכאורה תמוה:
ה – עני ן
ה הודיע ו לנ ו חז"ל ענין ז 
לשם מ 
א לידי "מרה שחורה "ח "ו?!
שיכול להבי 
א –
ה הי 
ת חז"ל בז 
אלא ודאי כוונ 
שכאשר

רואים

ה
שישנ 

ד
בצ 

ה
הוספ 

ל
ה כו 'מש 
ם מרוב 
לדעו"ז" ,בכל יום ויו 
ף בעניני קדושה,
ם להוסי 
חבירו" ,צריכי 
ד
א ז ו בלב 
הל
תורה ומצוותי' .ועי"ז – הנ 
ת הענינים הבלתי-רצויים,
ם א
שמבטלי 
ה
ם זאת באופן ד"כל המחל 
אלא פועלי 
גו'

:
"ר שליט"א
"ק אדמו
כ

בודאי

בסיום

ף
מסכת סוטה אמרו חז"ל שבסו 

לא

ם
אשי 

ת
ידוע לכת "ר שלפני שני דורו 

מלכתחילה"

ה התנגדות גדולה ביות ר
הית 

ובענינינו

ה"מוסר"

בישיבות,

ך
עלי 

)בשלח

)כפר ש"י עה"פ" – לפי

טו,

כו(.

פשוטו.("

)בהב א להלן ראה גם לקו"ש ח"י ע.237 '

ה
בטענ 

ועוד .קונטרס עה"ח פי"ג .קונטרס הנ"ל

ך לנשים ועמ י הארץ,
ד המוס ר שיי 
שלימו 

ל
א היו כ 
בסופו :(.בדורות שלפנינו ל 

ת
ה בבחינ 
ובשביל בני תורה הרי ז 

ה"מחלות"

"ביטול תורה ,"ואעפ"כ ,בימינו אל ו

ת
ת אפשרו 
ה קיימ 
דמשיחא ,ולכן ,הית 

נתקבל הדב ר בכל הישיבות ,וטעם הדב ר

ד
א לימו 
ח חיים יהודי גם לל 
לנהל אור 

ץ
ה נחו 
ד כמ 
– מכיון שנוכחו לדעת ע 

ת התורה ;אבל לאחרי שנתחדש ו
פנימיו 

ע
ח הדבר ,וכמו כן מובא בנוג 
ומוכר 

ת שלפנינ ו
א היו בדורו 
ת נוספות של 
מחלו 

)ראה בכ"ז קונט 'לימוד

חדשה."

ה
ללימוד פנימיות התור 
החסידות

פ"ט.(

–

בהכרח

)בחולי הנפש(

א
למצו 

א
שנתחדשו בעקבת 

"תרופה

והתרופה היא – לימוד פנימיות התורה,

ט

פסק דין מאדמור"י חב"ד
ם
ה מבוארי 
ת החסידות שב 
ובפרט תור 

וענין זה מתאי 
ם לדברי הזוה ר – "אפיל ו

ה השגחה פרטית וכו' וכו',
ענינ י אמונ 

א זמינין לאשכחא טמירי ן
רבי י דעלמ 

באופן של הבנה והשגה .וכפ י שהוזכ ר

ת
שמדוב ר אודו 
א כו'" ,היינו ,
דחכמת 

ת
בנסיונו 

ם
בחורי 

ל
לעי 

ם
שהיחידי 
א
ההי 

ה
במדינ 

שעמד ו

ם
ה

–

אלו

שלמד ו

ת
ת החסידיו 
בישיבו 

)ובפרט תורת חסידות חב"ד

ראה לקו"ש ח"ב ע(475 '

א
ו"תרופה "זו הי 

ם עליך"
א אשי 
ל המחלה גו' ל 
באופן ד"כ 
מלכתחילה ,כנ"ל.

ומי

ב"תרופה" זו מכיון שלא השתמש ו
ה
ה לחול 
ה דומ 
ה בדורות שלפנינו – הרי ז 
ב
שלא

ה
ירצ 

ש
להשתמ 

בתרופה

לימוד

צעירים" ,רביי דעלמא."

ובנוגע

ע
ך לגרו 
ד – אין צור 
לזמני הלימו 
ד דשאר עניני –
מזמנ י הלימו 

ך היום שב ו
התורה ,ישנו מספיק זמן במש 
ה ]פעם הי ו
ד התור 
ם בלימו 
א עוסקי 
ל

ש
שאומ ר שאינ ו רוצה להשתמ 

ע
לשמו 

ת
פנימיו 

להוראת
ה
שהומצא 

א
הרופ 
בדו ר

ת  17-18שעות ביממה,
ם בישיבו 
לומדי 
אבל

ם
כיו 

נשתנה

ך זמ ן
ה – הנה במש 
ד הקבל 
הפנוי ללימו 
קצר יוכלו להיות "מקובלים"!...

האחרון ,מכיו ן שבדור הקודם לא ידע ו
ה ז ו!...
ת תרופ 
אודו 

בנוגע

ה
ה שהית 
ה גם ההגבל 
נתבטל 
ד
ם בנוגע ללימו 
ת הראשוני 
בדורו 

ם שנה
ל ארבעי 
ה לפנ י גי 
הקבל 

)ש"ך יו"ד סרמ"ו

המצב

ם
ג

ל
אצ 

ת הזמ ן
ה"מתמידים"![ ,ואם ינצלו א 

:
"ר שליט"א
"ק אדמו
כ

כיום

התורה

ע"י

ם
למה שהזכיר מר אודות עול 
ת
ה המצב בישיבו 
הישיבות ,הנ 

ת
ת ההתעניינו 
ת וגובר 
א – שהולכ 
ם הו 
כיו 
ה וחסידות.
ל הקשו ר ללימוד קבל 
בכ 

סק"ו בסופו .וראה מדר ש שמואל לאבות ס פ"ה .שערי זוהר

ם ממתינים שיתנ ו
תלמידי ישיבות רבי 

לאבות שם .ניצוצי זוהר לזח"א קצא ,א) ג (וכ"כ בסידו ר

ם
ה–ה
ת התור 
להם "היתר "ללמוד פנימיו 

ת יעקב
בי 

)להר"י עמדין  הל 'ת"ת ס"ח(.

ם
– ישנ 

א
ה! מעולם "ל 
ם רבנים בנ י ח"י שנ 
כיו 
ה
ה שבחו ר צעיר בן ח"י שנ 
זכינו "לדור כז 
יאמר שיש לו שכל כמו בן ארבעים ,ולכ ן
ל
ת! ...ועפ"ז – אין כ 
ראוי הוא להורו 

ם על "היתר"
ם על "ציווי" ,כי א 
א מחכי 
ל
ם בצנעה,
בלבד .ובינתיים – לומדים ה 
ח
ה נגד המשגי 
א לחולל מהפכ 
כדי של 
ה!
ת הישיב 
והנהל 

ישנם

א מפנ י
ם הי 
כאלו שהתעניינות 

ע
ה בנוג 
ם ההגבל 
ה ג
ה בכך שבטל 
תמיה 

ת ה 'כו',
ך בעבוד 
שמחפשים דר 

ל
ללימוד פנימיות התורה] .וכאמו ר לעי 

ך
ם נובעת מתו 
וישנם כאלו שהתעניינות 

ת הענין "אי ן
םא
אם מישהו צריך לקיי 

ח
ם שמעו שהמשגי 
סקרנות גרידא :ה 

ה טוב ולא יחטא,"
ק בארץ אשר יעש 
צדי 

ם
ה והחסידות ,ואינ 
ד ללימוד הקבל 
מתנג 

ת
מוטב ש"חטאו" יהי' – לימוד פנימיו 

ה
ת התור 
ע! – פנימיו 
מבינים למה ומדו 

ה!.[...
ם שנ 
ה לפנ י שמלאו ל ו ארבעי 
התור 

ת
נתגלתה ע"י רשב"י ,שגדלותו מודגש 

)ס"י(

פסק דין מאדמור"י חב"ד

י
ה – כפי שאמ ר עליו רב י
בנגלה דתור 

ם
ה "קול קורא" זה ,שבו מצוטטי 
הישיב 

עקיב 
ך
א רבו )ירושלמי סנהדרין פ"א ה"ב] ו ,ב" :([דיי 

ך
ל אודות הצור 
ל הרח"ו ז" 
דבריו ש 

שאני ובוראך מכירי ן כחך" ,הם שמע ו

ה – סבי ר
ת התור 
והנחיצות ללמוד פנימיו 

ל האריז"ל ,הרח"ו וכו',
אודות גדלותו ש 

ש
להניח שישתנה יחסו של המשגיח א ו רא 

ם
ם המשגיח "מודה "בגדלות 
ויודעים שג 

ד
ה ללמו 
ה כלפי אותו בחור שרוצ 
הישיב 

ל
ת יחסו ש 
ם מבינים א 
וכו' ,ולכן ,אינ 

ת התורה.
גם פנ ימיו 

ה
ה וחסידות .ועני ן ז 
המשגיח ללימוד קבל 

:
הרב אליהו

ת
ת לדע 
ת הסקרנו 
א מעור ר אצלם א 
גופ 
ת
ה וחסידות ,כד י לדע 
מהו הלימוד דקבל 
ה מתנהל הויכוח.
למ
ע

דרך

בקשר

לדברי הרח" ו שהוזכרו לעיל

)ס"ו(

ת
ך ללמוד פנימיו 
אודות הצור 
ד
א שמי שלומ 
ה – כותב הרב החיד" 
התור 

ה
ה שבחור-ישיב 
ם העובד 
אגב :עצ 

א
קטע מזוה ר ב"חק לישראל – "מתקן הו 

ם
ה לב' חלקי 
ה שקיים יחס שונ 
רוא 

א
מ"ש הרח"ו ז"ל אודות העונש למי של 

א
ה הוא בפרהסיא ,לל 
ד הנגל 
ה – לימו 
בתור 

א "תיקון"
ה נקר 
ד פנימיות התורה ,וז 
לומ 

א
םל
כל מניעות והגבלות ,ואדרבה :טופחי 

ם
כו' .ואכן ישנם הרבה יהודי שלומדי 

ם
ם אותו ,נותנים פרסי 
על שכמו ,מעודדי 

ם מהזוהר ב"חק לישראל".
קטעי 

ה
ה ללמוד קבל 
וכו' ,ואיל ו כאשר רוצ 
ת זאת בחדרי-חדרים,
וחסידות ,עליו לעשו 
א
ם ול 
ה לא יו 
בין השמשות ,בשעה שאינ 
ה יכול לגרום אצלו עני ן
ה – הרי ז 
ליל 
ה
ה זו נא 
א ולומר "שמוע 
בלתי-רצוי ,לבו 
ושמועה זו אינה נאה"

ולהעיר:

)עירובין סד ,א(

ח "ו!

ה ז ו נאה וז ו
א "שמוע 
הלשון הו 
ה
ה נאה ,"כלומר ,בודאי מוד 
אינ 

ק
ם הוא שזוהי שמועה אמיתית ,חל 
ג
א
ה מסיני ,אל 
ה למש 
מ"תורת אמת" שניתנ 
ה נאה"!
אומ ר ששמועה זו "אינ 

ואין
ולכן,

:
"ר שליט"א
"ק אדמו
כ

כוונתי

א לענין של "תיקון" בלבד ,כ י
ל
ם
א

בעיקר

–

א
להבי 

ת
א

ע
ד קט 
ם הי' מספיק בלימו 
ה! ...וא 
הגאול 
א
מסויים ב"חק לישראל" בלבד כדי להבי 
א משיח צדקנו כב ר
ה – הי' ב 
ת הגאול 
א
א
אב
א! ומכיון שעדיין ל 
בזמנו של החיד "
ה
ת התור 
ח להוסיף בלימוד פנימיו 
בהכר 
בשופי ,וכדברי הזוה ר דלעיל" :יתפתחו ן
ד ש"אפיל ו
א לעילא כו'" ,,ע 
תרע י דחכמת 
א זמינין לאשכחא טמירי ן
רבי י דעלמ 

ת
צורך להבהיר מה הן התוצאו 

א כו'.
דחכמת 

ה!
ה מז 
א כתוצא 
ת לבו 
העלולו 

בימינו

ע
ם הגבלות בנוג 
אלו אי ן שו 

ע
כאש ר יהיה "קול קורא "בנוג 

ללימוד פנימיות התורה – ,לפנ י

ה שעלי ו
ת התור 
ללימוד פנימיו 

כמה דורות הי 'מחסור בספרי קבלה ,והי ו

ה כאש ר
ם הראשיים ,הנ 
יחתמ ו שנ י הרבני 

ך–
ש כתבי-יד כו' ,ועד כד י כ 
צריכים לחפ 

ש
ח או לרא 
א התלמיד ויראה למשגי 
יבו 

ח
ם לפתו 
ם הי ו צריכי 
ת הקודמי 
שבדורו 

יא

פסק דין מאדמור"י חב"ד
קב ר כדי להוציא משם כתבי יד בענינ י
ה!...
ת התור 
פנימיו 

מעניין

ת האם ישנו ביאור בספ ר
לדע 

)ראה שה"ג להחיד"א ח"א מע 'ח:

הנ"ל אודות סיום וחותם הע"ח,


 בתרא
 [מהדורא
"ו
 להרח
 שערים
] 'שמונה
 הנז
 בשערים
 אין
אך

ת וקליפות כו' –
ששם מדובר בעניני גלו 

כי מהרח"ו צוה לגונזה בקברו ,ורבנן קדישי אשר בדור ע"י

ל
ם הכל 
ד מתאים הדב ר ע 
דלכאורה ,כיצ 

ל
אב 

ש
ועוד ,(שי 

יחודים הוציאוה מקברו ברשותו ע"י שאלת חלום כו(.'

)ראה תוס 'סוף נדה מברכות לא ,א,

ם
ם הנדפסים ,וה 
ם ריבוי ספרי 
כיום ,ישנ 

לסיים בטוב.

א
ל כאו"א ,ולא נות ר אל 
בהיש ג ידו ש 

:
הרב אליהו

ם בפועל.
ללמוד בה 

החלק

ק
ה – נאבד חל 
לידינו ,וכפי הנרא 

:
הרב אליהו

בנוגע

ת
ם בעניני פנימיו 
להדפסת ספרי 
ם
ת ספ ר "כר 
ה – הדפסנו א 
התור 

ל
שלמה ,"פירושו של אב י מורי ורבי ע 
ה
ץ חיים" ,ובנתיים יצאו לאו ר שש 
"ע 
ה
ם כמה וכמ 
ה – אומרי 
חלקים .בלי ספר ז 
ת הקבלה.
ם לתור 
– אי אפשר להכנס היו 
ספרים אלו נדפס ו בכמות מצומצמת,
מכיון שחשבנו שלא ירבו הקונים .ולכן,
ק מהספרים כב ר אזלו מן השוק.
חל 
 שליט"א:
 אדמו"ר
"ק
כ

כיום

ע
ש – לא הגי 
ל הפירו 
הסופי ש 

ס
ס בדפו 
אפשר לחזור ולהדפי 
ך זמן מועט ,באופ ן
צילום ,במש 

ח לכ"ק אדמו" ר
ח לשלו 
זה] .הנ"ל הבטי 
ם
שליט"א ספרי 
שליט"א

אלו,

ש
ביק 

וכ"ק

ח
שישל 

אדמו" ר
באופ ן

לו

ד"אחישנה ,"והודה ל ו למפרע[.
:
"ר שליט"א
"ק אדמו
כ

לימוד

ה
ה מהוו 
פנימיות התורה בזמן הז 
ה
ת התור 
ה ללימוד פנימיו 
הכנ 

ל
ד לבוא ,כמובן ע"פ מארז" 
לעתי 
א .וש"נ(

)פסחים נ,

"אשרי מי שבא לכא ן ותלמוד ו

בידו" )וכדוגמת המבואר בביאור מארז"ל זה] לקו"ת שה"ש
כב ,ד .ובכ"מ [שע"י "הלימוד שלמד בבחי' הנגלות שבתורה
"ז (מזה נעשה בחי 'לבוש שבו וע"י יוכל להשיג פנימיות
)בעוה
התור ה) בג"ע ."(וע"פ המבואר בתניא דפל"ז י"ל ,שעד"ז הוא
גם בנוגע לתורתו של משיח ,שההכנה לזה הוא לימוד
פנימיות התור ה במשך זמן הגלות(

ד"אחישנה."

:
הרב שפירא
:
הרב אליהו

עד

ח
ם – יבוא כבר משי 
שנחזו ר ונדפיס 
צדקנ ו!

כ"ק

ת
ה – ה ן ביא 
ם במהר 
שני העניני 
משיח צדקנו ,והן הדפסת הספרים ,ואז –
פט ה"ב(

ל
ם לומד בעוה"ז הב 
ה שאד 
ש"תור 
א לפני תורת ו של משיח" – נמצא,
הי 

אדמו" ר שליט"א :יהי רצון שיהי ו

ה כו'
ה והחכמ 
ה הדע 
תרב 

ע"פ

מארז"ל

)ק ה"ר פי"א ח .וראה גם שם פ"ב ,א(.

)רמבם הל 'תשובה

ם
ב ספרי 
שלעתיד לבוא יצטרכו לכתו 
ש!
אלו מחד 
 אליהו
הרב

מכיון

שעני ן זה

)לימוד תורתו של משיח(

ל
נפע 

ד בעוה"ז ,הר י
ם ע"י הלימו 
ונגר 

פסק דין מאדמור"י חב"ד

יב
ת שבדבר ,ולכן,
מובנת גודל החשיבו 

ד
ד לימו 
ת אחינ ו בנ "י ע "
ה לעור ר א 
הגדול 

בודאי לא יתבטל דבר זה.

פנימיות התורה.

:
"ר שליט"א
"ק אדמו
כ

בענין

ח"ו

ם למד בעוה "ז
לומר שהתורה שאד 
ל
ש דהב 
תתבטל לעתיד לבוא .הפירו 

הוא – בערך וביחס לתורתו של משיח.

וראיה

לדבר – איתא במדרש

)שם פ"א ,ב.

מדר ש תהלים צב ,א .וראה ספר הליקוטיםד א"ח
צ"צ ערך הבל) הבלים (ס"ה(

ם
בענין "ז' הבלי 

ה ימ י
שאמ ר קהלת" ,שהם "כנגד שבע 
ל
ם כולו ,כול 
בראשית" ,שבהם נברא העול 
ם
ש כו .'וידוע ג 
ל ובית המקד 
ץ ישרא 
– אר 
ת
ל פיהם של תינוקו 
ל העילו י ד"הב 
גוד 
ם
ם העול 
ה מתקיי 
של בית רבן" – שעל ז 
)שבת קיט ,ב .וראה ספר הליקוטים שם ס"ח(.

ה
ומז 

א
ם בעניננו – שהענין ד"הבל הי 
מובן ג 

זה דרוש מישהו שיתנה ג כ"נחשו ן
בן עמינדב"

בשלח יד ,כב .במדב"ר פי"ג ,ז(

ם ראשיים ,אשכנז י
"נחשונים" – שני רבני 
ל
ל אצ 
ם תתקב 
וספרדי ,הרי בודאי שדעת 
ל ישראל.
כל 
:
הרב אליהו

הסימנים

ת
שהוזכרו לעיל בקש ר לביא 
ח
משי 

סנהדרין צח,

עוד כו"כ רבנים ,הן מארץ ישראל וה ן
ץ לארץ.
מחו 
:
"ר שליט"א
"ק אדמו
כ

דבר

)ישעי' ס ,כב,

א
ה תהי' באופן ד"אחישנה" ,לל 
שהגאול 
ם מיוחדים.
צורך בסימני 

ת הדבר.
ל חשיבו 
בגוד 

ה
– אולי כדאי שיחתמו על ז 

ם
ה

ם
א ,(אבל אנו מאמינים ומקווי 

ודאי

בנוגע

צדקנו

אמורים

בנוגע לגאולה באופן ד"בעתה"

ל משיח ,"אינו פוגע ח "ו
לפנ י תורת ו ש 

ת "קול-קורא"
להצעת כת"ר אודו 

ל
ויקפוץ ויצא ב"קו 

ה יהיו שנ י
ט כאש ר בענין ז 
קורא ."ובפר 

:
"ר שליט"א
"ק אדמו
כ

:
הרב אליהו

)סוט ה לז ,א .מכילת א ע ה"פ

תהיה הגאולה באופ ן ד"אחישנה" –
הנני מסכים לכך במאה אחו ז!...

אבל אי ן זה שייך לתוכן המדובר לעיל,
ד
ל קורא" ע 
ת ה"קו 
כלומר ,אי ן לעכב א 
ם ענני שמיא"
שמשיח צדקנו יבוא "ע 

)דניאל

ז ,יג .סנהדרין שם!(
:
הרב אליהו

ברור,

א
טוב ונכון ,אבל – כמובן – ל 

ל
בודאי צריכים אנו לעשות את כ 
התלוי

בנו

כד י

להביא

ת
א

ת
ד שיאספו א 
ת הדבר ע 
ת א
לדחו 

ה בענין הנ"ל,
הגאולה ,כולל – הפעול 

ל הזמ ן שעוב ר
ל ע
ל החתימות ,כ י חב 
כ

ה צריכים אנ ו להאמי ן
ד עם ז 
אלא שביח 

ל
ם ימתינו עד שיחתמו כ 
ם! א 
בינתיי 

ולקוות

באופ ן

א כב ר
ם – יבו 
הרבנים ,א ו אפילו רוב 

א סימנים מיוחדים כו'
ם לל 
ד"אחישנה ,"ג 

ת
ת הזכו 
ח צדקנו ,ואז יאבדו ח"ו א 
משי 

)ראה כרתי ופלתי יו"ד סק"י סוף בית הספק ,ועוד(

ח
שמשי 

צדקנו

א
יבו 

יג

פסק דין מאדמור"י חב"ד
:
"ר שליט"א
"ק אדמו
כ

כאמור

גם דעת אדה"ז בסדר ברכה"נ שם .וכ"כ בבאה"ט סר"י סק"ב

ה אחו ז!
ך במא 
– מסכים הננ י לכ 

בשם בית יעקב סנ"ז .א"ר או"ח שם סק"ו .וכ"כ בפמ"ג] מ"ז[

ם
ם הראשיי 
הלואי יסכימו הרבני 

ם
ק שעל משקה חריף מברכי 
פוס 

להצעתי

)בדבר

ה"קול

קורא("

כפי

שהננ י

ח צדקנ ו
ם להצאת כת "ר שמשי 
מסכי 
יבוא באופן ד"אחישנה"!...

ת כת"ר בעני ן
מסכימים אנו להצע 

ם
ק להסכמה בלבד ,כ י א 
לא ר 
צדקנו

א
יבו 

באופ ן

ש!
ל ממ 
ד"אחישנה "בפוע 
:
הרב שפירא

אני

ע
מקווה שמשיחתנו יצא משהו בנוג 
ה בפועל.
למעש 

:
"ר שליט"א
"ק אדמו
כ

אין

ת דב ר המעמיד,
אינו בטל ]ע"ד ובדוגמ 
תלמודים בערכם .וש"נ(

ם שהננ י
ע לפועל ממש – כש 
בנוג 
ם
מסכי 

א
ש תכונה מיוחדת – שהו 
ף י 
חרי 

ה הראוי' להתכבד
ברי' ,חתיכ 

:
"ר שליט"א
"ק אדמו
כ

ח
שמשי 

:
 אדמור שליטא
"ק
כ

פועל ונרגש בכל המאכל ,ולכ ן

ל קורא"!
ה"קו 

כוונתי

ה גם בפחות משיעור.
ה אחרונ 
ברכ 

לדבר

הרבנים הראשיים:

בודאי

שם סק"ב(

ך
ה במש 
שהדב ר יהי 'נרגש בכללות ההנהג 
ם – אזי אסתפק גם ב"משהו"!...
כל היו 
ת
ה צריך להיו 
אבל – כאמור – "משהו" ז 
ה
חריף ,דבר המעמיד ,וחתיכה הראוי 
ת!
להתכבד – לא בהצנע לכ 

מובן

ל
ה בכל הנ" 
ט שאי ן הכוונ 
ופשו 
ת "מוסר – "שהרי חסיד הננ י
לאמיר 

ולא "מוסר'ניק".

ם,
כוונתי למשהו ,כי אם לענין של 
ק
ענין שיכולים לברך עליו לא ר 

גם

ש בו שיעו ר
ה אחרונה" – על דבר שי 
"ברכ 
א
דוק 

ד
ם לימו 
וכיו"ב[ .ולכן ,א 

ה יהי' באופ ן
ת התור 
ה"משהו" דפנימיו 

:
הרב שפירא

ם
אג
ה ראשונה" )שהיא גם על" משהו ,("אל 
"ברכ 

א
אנו זקוקים לשמיעת מוסר ,זה מבי 
ה
ת גדולה ,קבלתי תועלת גדול 
תועל 

משיחתנו זו.

)רמב"ם הל 'ברכות פ"א ה"ב ,פ"ג הי"ב .טושו"ע או"ח

ר"ס רי .שם סו"ס קפד] בנוגע לברכת המזון .[ובשו"ע אד ה"ז

:
"ר שליט"א
"ק אדמו
כ

שם ס"ב כות ב :ודין צירוף לכזית יתבאר בסימן ר"י .אבל
(
רי"א
"ח
 המדפיסים :הסימנים החסרים) ר
 הוסיפו
 ר"ז
בסו"ס

ח"ו,

לא נדפסו בתוך השו"ע מעולם וכל מבקשם ימצאם בתוך
סדר ברכת הנהנין מהר ב המחבר זצלה"ה .סדר ברכה"ע

כאש ר רוצים לומר מוסר למישהו –
א להיפך –
ת אליו ,ול 
ם ללכ 
צריכי 

ם אותי בביקו ר כד י שאומ ר "מוסר"
מכבדי 

לאד ה"ז ר פ"ח.(

– ח "ו!

:
הרב אליהו

אלא

הט"ז

)ראה אנציק'

)או"ח שם סק"א .אבל במג"א שם סק"צ סק"ד פסק
דאפילו על יין שרף בעינן כשיעור ,דלא כהט"ז .וכ"ה

הכוונה היא לגלות שכת"ר ידע ו
ש
שי 

ם
ביד 

הרשות

והיכולת,

ח לעור ר את כל בנ" י
הציווי והנתינת-כ 

פסק דין מאדמור"י חב"ד

יד
ד
לענין חדש ,כולל – לעסוק בלימו 
ת התורה.
פנימיו 

וענין

ק
ה שתלמיד ותי 
א בבחינת "מ 
ה הו 
ז
ד לחדש"
עתי 

)ראה בהנסמן בלקו"ש חי"ט ע'

ת הרח "ו
ש בהקדמ 
ל יודעים מ" 
 :(252הכ 
ד
ך והנחיצות דלימו 
ת הצור 
ז"ל אודו 
א
ש הגר "
ם מ "
ת התורה ,הכל יודעי 
פנימיו 
ב
ב בישראל חיי 
בפירוש ו למשל י שכל ר 
ח
ללמוד פנימיות התורה כדי שיהי' בטו 
ד
ה של תורה ,ואעפ"כ ,ע 
שיכוין לאמיתת 

:
"ר שליט"א
"ק אדמו
כ

לאחרי

ם
ה – מותר לומ ר תהלי 
חצות הליל 
ל
ת חיים שא 
ל הדעות ,בשו" 
לכ 

)להחיד"א ח"ב סכ"ה ,הובא בהגהות מראה כהן לשו"ע
האריז"ל  ירושלים תשכ"א(

ת טו כתב,
שם ס"ז או 

א יקרא ו
והרב האר"י זצ"ל הזהיר של 
ם
מקרא בלילה .וההולכים אחרי ההדרי "
מנהגי האר" י זצ"ל אין קורין אפי' אח ר
ה פשוט.
חצות מקרא ,וז 

אבל

ממשיך שם :ושמעתי מהמקובל כו'

ת
א יצאו ב"קול-קורא "לעור ר אודו 
עתה ל 

ה שהי'
ם שרעבי זלה "
כמוהר" ר שלו 

ל
ת התורה .ולכן ,יציאתם ש 
לימוד פנימיו 

ת
ה שנהגו לקרות בבתי כנסיו 
למ
מפקפק ע 

א כזה,
ם הראשונים בקול-קור 
שני הרבני 

ה אומ ר שאולי אי ן
ם תהלים ,והי 
סמוך ליו 

ד
ק עתי 
ד ותי 
ה שתלמי 
ת "מ 
תהי' בבחינ 

א
ם בכלל אזהרת הרב ,ואין ולאו ורפי 
תהלי 

לחדש ,"ענין של חידוש.

ל
ט מנהג זה בכל ארץ ישרא 
בידו .ונתפש 
ם החיד"א:
ת לזה .ומסיי 
ש חבורו 
שי 

:
הרב אליהו

עה"פ

בפרשתנו

)כח ,יא(

ם
ב במקו 
"וישכ 

ש
א במדר 
ההוא "אית 
וראה גם שם פע"ד ,יא(

)ב"ר פס"ח יא.

ל כל כ'
"כאן שכב ,אב 

ה שעמד בביתו של לבן לא שכב
שנ 

)כדכתיב

]בפרשתינו לא ,מ" [ותדד שנתי מעיני" – יפ"ת לב"ר שם

ה הי 'אומ ר
]פס"ח .[וראה גם מת"כ לב"ר פע"ד שם ,(ומ 
)בלילה ,כיון שלא שכב ,ואמרינן במסכת אבות] פ"ג מ"ד[
הניעור בלילה ומפנה לבו לבטלה הרי זה מתחייב בנפשו– 
מת"כ ל ב"ר שם(

ם
– כל ספר תהלים ."ושואלי 

ל
עת האריז" 
ל זה :הר י לד 
ע

)בפרע"ח שער הנהגת

ל
ם בחו 
ת תהלי 
ם נמנעו מלקרו 
והמקובלי 
ל
כל שלא האיר היום ,וא"כ ,יתכן שהתחי 
ד
ת הלילה ,ועו 
ם לאחרי חצו 
לומר תהלי 
ה ז ו
ה הגבל 
ה לא הית 
ועיקר :לפני מתן תור 
ה ]משא"כ בזמנ ו
ם בליל 
א לומ ר תהלי 
של 
ה רבינו ,בזמן מ"ת – כפי שמצינ ו
ל מש 
ש
ש
במדר 

)תנחומא תש א לו ;יל"ש תש א רמז תו ;מדר ש

תהלים עה"פ יט ,ג .יל"ש עה"פ] רמז תרעג([

ע
בנוג 

ה ש"בשעה שהיה הקב"ה מלמד ו
למש 
א היה יודע שהוא יום[.
מקר 

הלימוד כתב :ובלילה לא תקרא מקר א .וכ"ה גם בסידור הארי

:
הרב אליהו

ז"ל] להרש"ש [סדר הלימוד באשמורת .כוונת הלימוד] ליל

בנוגע

ב אבינו הי'
לפירוש המדרש שיעק 

ששי .[ק"ש שעל המטה .שו"ע האריז"ל תוספת שבת ס"א שם

אומר "כל ספ ר תהלים "בלילה –

ם
אין לומר תהלי 

ת
שמעתי פעם פירוש ,שזהו ע"ד אמיר 

ד
ה? – ואיתא בספרים שבלילה למ 
בליל 

ל
ה ע"י דוד המלך ,מכיון שאצ 
ם בליל 
תהלי 

יעקב אבינ ו קבלה.

ל "תהלים"
ה בגדר ש 
דוד המלך לא הי' ז 

ס"ז .וראה בהער ה הבאה) (ועוד(

פסק דין מאדמור"י חב"ד
)חלק מתנ"ך– 

טו

ת
ם בגדר של שירו 
מקרא ,(כי א 

ע
ותשבחות ,וכמו כ ן אפשר לומר בנוג 
ליעקב אבינו.

עד

ה
ת התור 
לרמז דלימוד פנימיו 
בפרשתנו

–

הרי

ה
ז

מרומ ז

ע
א יעקב מבא ר שב 
בהתחלת הפרשה" ,ויצ 
ת
ך חרנה" :"בא ר שבע "קאי על דרגו 
ויל 
ת ביותר
נעלו 

ל!
בית בישרא 
:
הרב אליהו

:
"ר שליט"א
"ק אדמו
כ

בנוגע

שבע("

ם
למטה מטה" ,חרנה – "עי"ז בוני 

)ראה זוהר ריש פרשתנו .אוה"ת ריש

עכשיו דובר אודות פנימיות התורה,
ה
ם אנו ברכה על נגל 
ועכשיו רוצי 

ל
ה – "שלא נכשל בדב ר הלכה ,"שע 
דתור 
ה מיוחדת.
זה דרושה ברכ 
:
"ר שליט"א
"ק אדמו
כ

הא

ת
בהא תליא ,כאש ר לומדים פנימיו 

פרשתנו .ועוד .ספר הליקוטיםד א"ח צ"צ ערך יעקב ס"ח] ע'

ם שיצליח ו לכוי ן
התורה ,א ז בטוחי 

תתקפב ואילך[( ,וכאשר יוצאים מ"בא ר שבע"

ה דתורה ,ה ן
ה בנגל 
ה של תוד 
לאמיתת 

ת
ם ומגלים א 
ל"חרן" ,היינו ,שמוציאי 
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גזרות על ידי
ביטול ה
לי הפסק !!!
מוד הזוהר ב
מקום גדול.
הגיע ח״ו אל
לי
עד שהיה יכול
בקירוב כבר
ים

רוג
זה ה׳ חודש
יד ,כי ודאי נתרבה הקיט אה למכה .כי
כל ישראל רפו
את ידעתי אג
וד תורתו.
מנו שונאיהם:
וז קדמנו וירצה ה׳ ,ויהיה ל כאשר אומר עתה לכב צל מרשת זו ט
בתיקון גדול,
רם צורם ,להינ
ואנו ת״ל ה
לד והתחלנו
איטליא ,ישמ
זה הסדר אשר
את הנו
דש
כל קהילות קו
עצום מאוד.
דף קנ״א ע״א:
ראינו צה היעוצה ל
כי רב הדבר ו
וזאת הע
פרשת ויצא
את ולא יחדלו.
בספר הזוהר
קח על ז
תא למפסק״.
שכתב רשב״י
צטריך אוריי
ובוודאי היה להם לפ בר ידענו מה
א
לא
כ
״ד
יל ס״מ בהו׳.
שמנו בבית מדרשנו ,כי דיבור שלטא ויכלא וע רייתא לא יכ
יחדון בה באו
סק
“בעוד דהאי קול לא פ נא דחכימיא י
הפסק כלל.
“כל זמ
שלא יהיה לו
היות בין כולם
ושם למעלה מעט קבוע לימוד
לקיים להם ל
מנו עצמנו ל
אי ,שהלימוד
התנדבו לזה
ועל כן ש
תנ
שר
דרש] :שבעה בחרנו א יחשו ,והם עשו ביניהם שה שום אחד
[של בית המ
עד הערב ,כל הימים לא כאיש אחד יחשבו ולא יע ית ישב אחד
זה משפטו
תפילת שחר
ו
לומדים תמיד מן הבוקר כל ישראל ,ועל כן כולם לו :מיד אחר
הספר עצמו,
הזה יתחי
לתיקון
ממנו
הזה לא יהיה אלא שביל כל ישראל .ובסדר קבוע לו עד בוא ב׳ ויקח ילכו עד צאת
עצמו אלא ב
ו
למוד שיעור
מו
קיי
קח ממנו .וכן י
יוכל להפסיק
בשביל
י
שם
ו
זה
וי
ל
שי
כן
לא
במקום אחד אשר הו שם יתחיל עד בוא השלי הא דינו כמתפלל י״ח ,ש חד לא יפסק
אופן שרגע א
עת לימודו י
ים
סי
מקום שהוא מ
וכל אחד בש
כל שבוע כל
שיתחיל הב׳ ,ב
ומ
ים ב
מו.
הכוכבים דבר יום ביו ם ,ולא יסיים לימודו עד הר חדש ,ונמצאנו לומד רה הקשה ח״ו.
בעול
וזו
חומה אל הגז
בשום מין הפסק ש וא ספר הזוהר ,תיקונים בפרט להיות ל
ה
זרות קשות ,ו
לי הייתי קובע
קול התורה .והלימוד זה לבטל כל ג
לא איישר חי
ענו כי בחר ה׳ ב
אלמ
כמוה לטובה
זה .וזה יד
בר הזה אחרי גוום ,כי אני לזכות ,כי אין
הזאת ויהיה לו
שראל את הד
ישליכו חכמי י
קח את העצה
שה הוא כלל.
י
אל
תו
ועתה
ור
ת
כי לא דבר ק
וד
בר זה בכל מקום .אבל כב יוכל לעשותו,
אחד במקומו
ד
כל ישראל ,וכל
ל
טו

מ

שה חיים לוצא

“

וזאת העצה היעוצה
לכל קהילות קודש איטליא,
ישמרם צורם ,להינצל
מרשת זו טמנו שונאיהם:

״

“

כי אני אלמלא
איישר חילי הייתי
קובע דבר זה בכל מקום

“

״

והם עשו ביניהם תנאי,
שהלימוד הזה לא יהיה
אלא לתיקון כל ישראל,
ועל כן כולם כאיש אחד
יחשבו ולא יעשה שום אחד
בשביל עצמו אלא בשביל
כל ישראל.

״

זוהר הקבלה
שלשלת מסורת הקבלה

מהתנאים הקדושים ,רבי יוחנן בן זכאי,
ומסרה לרבי אליעזר בן הורקנוס ,ומסרה
לרבי עקיבא ,ומסרה לרבי שמעון בן יוחאי
זיע"א
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זוהר הקבלה
הקדמה
הגאו רבי דוד לוריא שהוא ני ונכד להגאו 
המהרש"ל זי"ע ,גאו עצו בכל חלק י
התורה ,בנגלה ובנסתר ,מוציא לאור כתבי
הגרבי אליעזר על חלק הנסתרות ,בעל מחבר
ששה עשר ספרי ,נפש דו ד על הזוהר
הקדוש ,וביאור על הפרק י דרבי אליעזר,
חיבר ארבעה קונטרסי בשבח ובגדלות רבי
אליעזר ב הורקנוס הוא רבי אליעזר הגדו ל.
א .עמק הברכה .ב .ש  האח ד הוא אליעזר.
ג .בית צדיק ,ועוד ,ד .קונטרס מבוא לפרקי
דרבי אליעזר.
שרבי יוחנ ב זכאי ,מסר בעיקר את
כתב ,
תורת הנסתר לתלמידו רבי אליעזר ב
הורקנוס ,ורבי אליעזר ב הורקנוס מסר את
עיקר תורתו לרבי עקיבא ,ורבי עקיבא מסר
את עיקר תורתו לרבי שמעו ב יוחאי.
וז"ל :ולא זו בלבד במשנה הוא אבי המשנה,
אלא א בסתרי המרכבה הוא רבי
אליעזר יסוד הקבלה ...ונמצאנו למדי ,שא
דברי קבלתו של רבי שמעו בזוהר ותיקוני,
יסוד מקבלתו של רבי אליעזר ...וגדול י
המקובלי הראשוני ז"ל ,שלא נגלה
בימיה ספר הזוהר ,היו משתמשי באור
מאמרי פרקי דרבי אליעזר ,במקו הזוהר...
וביו פטירתו שבאו לבקרו תלמידיו
ובראש רבי עקיבא ,הקפיד מאוד
עליה שלא באו ללמוד קוד לפניו,
ובאותה העת לימד את רבי עקיבא סתרי
 ,כמובא בזוהר פרשת וירא) ד
תורה עמוקי 
צ"ח ע"א( ,והיה מאיר תורתו כיו שניתנה
התורה בסיני.
עוד קוד לכ ,רבי אליעזר הזהיר בפרק י
אבות יהיה כבוד חבירכ חביב עלי

כשל ,וחזר והזהיר את רבי עקיבא קוד
פטירתו וצווה על זה הזהרו בכבו ד חבירכ 
כדאיתא בפרק ד 'דברכות) ,כ"ח ע"ב( ,שצפה
ש שעתידי 24 אל תלמיד י רבי
ברוח הקוד 
עקיבא למות ,על שלא נהגו כבוד זה לזה .
וכבר כתב על זה בספר סו ד ה 'דלומדי הסוד
אי קנאה ותחרות ביניה כדאיתא באידרא
דאמר הרשב"י "אנ בחביבותא תליא" ,ועוד
ש האי דאמרו חז"ל שכל
מובא בזוהר הקדו 
אחד נכווה מחופתו של חבירו אינו שיי
בלומד י תורת הסוד אלא כול יושבי יחדיו
באהבה ושמחה גדולה ביניה ,ולפ י זה מוב 
מדוע צווה את רבי עקיבא הזהרו בכבוד
חבירכ מפנ י שלא למד מספיק מרבו את
תורת הסוד ולא למדה לרבי ,לכ היה
ש גדול שיכשלו בזה כמו שצפה ברוח
חש 
הקודש עכ"ל.
מכל זה רואי ,שהתנאי הגדולי שה
היו להבות אש מסובבי בגו גשמי,
שלא מוזכר כמעט בגמרא שהיו לומדי
קבלה ,אבל א על פי כ רואי שמלבד
שהיו עוסקי בתורת הנגלה ,כ ל קדושת 
נבעה מתורת הנסתר ,שהיו עסוקי ולומדי 
תנא מפי תנא ,עד למשה רבנו את תורת
הנסתר ,ומוב  שבימיה אז ,זה היה צרי
להיות בהסתר גדול ,שהר י רצונו של ה'
שלא יתגלה אז ,רק לצדיק י ה' ,אבל בימינו
שרואי בפירוש שהזוהר נתגלה לנו ,כי נועד
במיוחד לדור אחרו להאיר את חשכת
הגלות להצילנו מהערב רב ,כדאיתא
במהרח"ו ורבי יעקב צמח גורי האריז"ל,
ועוד כידוע כתוב בזוהר שבאחרית הימי 
אפילו ילדי קטני ידעו נסתרות ,וכ
למדונו אבות החסידות והקבלה .וברור ומוב 
שאנו ממשיכי את דרכ של התנאי

ב
הקדושי והטהורי ,שעל פיה אנו חיי
ועל פיה מושתת כל חיינו ,על פיה 
צריכי אנו ג ללמוד את חכמת הקבלה
והזוהר הקדוש
וכל הזוהר הקדוש מלא בכל שמות התנאי
הקדושי כגו :ר 'יהודה ,ר 'יוסי ,ר'
חייא ,ר' אבא ,ר 'יצחק ,ר 'שמעו ,ר' אלעזר,
ועוד ועוד ,וכ כתוב בזוהר הקדוש שכל
מארי מתניתי ומאר י תלמודא סידרו את
תורה שבעל פה על פי הסוד ,ואי צרי
להארי בזה.
ובאמת אלו רבי עקיבא היה לומד אצל רבי
אליעזר יותר את סודות התורה
ומלמד לתמידיו ,היה ניצל מגזירת מלכות
הרשעה ]וג היו ניצלי 24 אל תלמידיו
מגזירת המיתה[ ,כדאיתא על רשב"י ורבי
אלעזר בנו שניצלו ממיתה על שהטמינו
עצמ במערה ,וגילו סתרי תורה ,שה
מעלי מ" יותר ממיתה על קידוש הש
]כמובא במהרצ"א מדינוב בש האריז"ל 
הובא בהקדמה הנפלאה על הזוהר ע לשו 
הקודש שבהוצאת הגה"צ המקובל רבי
בנייהו יששכר שמואלי שליט"א  .[ועתה
מוב  דברי הרשב"י לרב י עקיבא ,בזמ שהיה
ש שילמדו תורה,
בבית האסורי ,שביק 
)פסחי קי"ב(] ,ואפשר דעל תורת הנסתר
אמר לו ,ועל ידי זה היה ניצל ,[ולזה כאשר
אמר לו שאינו יכול ,אמר לו הרשב"י
דמוסרנ י ליוחאי אבא ומוסר למלכות,
הכוונה היא למידת מלכות שיצטר למסור
עצמו למיתה על קידוש ה' ,כ י אי דר
להינצל ,אלא על ידי גלוי סתר י תורה] .ועתה
מוב דברי המהרח"ו )בהקדמה לע חיי(
שאמר ,שבהרבה מקומות בש"ס אי שו
ש על פ י תורת הסוד,
הבנה אלא א כ נפר 
)וכ כתב הגר"א זי"ע( וג כא אי שיי להגיד
שהרשב"י יהיה מוסר ח"ו ,אלא וודא י

שלשל ת מסורת הקבלה  זוהר הקבלה
שהכוונה למידת מלכות העליונה כדפירשנו[.
מכל זה רואי את חובתנו בלימוד הזוהר
הקדוש ,לעסוק כל היו וכמה
שיכולי ללמוד תורת הנסתר ביתר שאת
וביתר עוז ,ללמוד וללמד לשמור ולעשות.
זה הדבר שבו תלוי כל גאולתינו ופדות
נפשינו
כולנו "יח ד שבטי ישראל "לומדי ומלמדי
הזוהר הקדוש ,תורת רבי שמעו בר
יוחאי ע"ה ,בבית ה 'היכלא דרשב"י ,אשר
לא זזה מש השכינה מעול  ,כי בכ ל
מקו שש לומדי ומתקשרי לנשמת
הרשב"י הקדוש בא ומתעטר בגוו ונמצא
אתנו ממש .אשרינו שזוכי אנו להיות
מחוברי להרשב"י הקדוש וללמוד וללמד
את כל הזוהר הקדוש ,כי זהו הדבר שבו
תלוי כל גאולתינו ופדות נפשינו לקרב את
הגאולה ולהביא את המשיח ,וזכות הזוהר
הקדוש מג ומציל את ע ישראל מכל מנ י
מרעי בישי.
אין לנו כוח בירור ניצוצי הקדושה כמו כוח
לימוד הזוה"ק
ואי לנו כוח בירור ניצוצי הקדושה כמו כוח
לימוד הזוה"ק ,כמובא בהקדמה לזוהר
הקדוש ע לשו הקודש בהוצאת היכלא
דרשב"י בנשיאות ראש ישיבת המקובלי
נהר שלו המקובל הרב שמואלי שליט"א,
ומובא ש דברי האריז"ל ,שג הרשב"י ורבי
אלעזר בנו היו בכלל עשרה הרוגי מלוכה,
והראיה לזה שברח מפנ י הקיסר שרצה
להורגו ,והל הוא ורבי אלעזר בנו להמערה,
והיו צריכי הרשב"י ובנו לעשות התיקו 
במסירות נפש להריגה כמו רב י עקיבא רבו
של רשב"י ,ולהעביר הסיגי והקמשוני
וחרולי מ השדה אשר ברכו ה.'
ואמ ר הרשב"י "אני יכול למצוא דר
משובחת וטובה לברר ניצוצי

זוהר הקבלה

ת הקבלה
 שלשלת מסור 

הקדושה מתו הקליפות ולהורדת השפע
מהעולמות העליוני לעולמות התחתוני,
ש
הרבה יותר חזקה מאשר מסירות נפ 
גופנית להריגה על קידוש הש] של רבו
רבי עקיבא[ ,וזאת על ידי מסירת נפש
בתכלית הגדולה ביותר לתורה הקדושה
שאטרח מאוד מאוד על לימוד התורה ע 
פרישות מהבלי ותענוגי עוה"ז ,ואגלה סודות
ש לכול תכלית
התורה ככל האפשר ,ואפר 
הבריאה כולה ,ואכנס בגנזי המל העליו כב
ס בגנזי אביו ,ואגלה אורות העליוני,
שנכנ 
ועל יד י האור הגדול הזה אבריח החוש
הגדול מ העול ,ואבטל כל הקליפות
והדיני מ הקדושה" .ועל ידי מסירת נפשו
לסודות התורה ,וכ על ידי גילוי סודות
התורה זכה להכניע הקליפות ולבטל גזירות
להמשי לעול חיי שלו וחירות ...כי כ ל
הכוח הגדו ל הזה צרי אותו דוקא לדור הזה
האחרו דור של ביאת המשיח) ,מהרצ" א
מדינוב( ,ע"כ.

רבי עקיבא היה חבוש בבית האסורים
עשרים שנה
ובמדרש שיר השירי מהגניזה ]י"ל ע"י
הרב יוס חיי ורטהימר ,הוצאת
'כתב יד וספר 'ירושלי תשנ"ה[ ,עמוד י"ח,
על הפסוק )א ג( 'לריח שמני טובי וכו'',
נאמר' :השביעי ]מעשרה הרוגי מלכות[ רבי
עקיבא ,שהיה חבוש בבית האסורי עשרי
שנה ,והיו מביאי קולמוסי של קני,
ונותני בי ציפורניו ,ומרתיחי צרורות באש,
ומניחי תחת שחיו ,ואמרו לו הנח מה
שביד ,ובכל כ היה מוסי לה תוכחות,
ומה היה אומר לה' ,כמוה יהיו עושיה.'
וכל דבר שהיו צריכי לו היו שולחי
ושואלי לו בבית האסורי] ראה פסחי
קיב :יבמות קח :סנהדרי יב .עירובי כא:
ירושלמי יבמות פי"ב ה"ה[ .לסו עשרי

ג
שנה ששהה בבית אסורי יצא ליהרג ,והיה
עונת ק"ש וכו'' .ובגמרא) ברכות סא (:מתארת
את הוצאתו להורג של ר"ע'  בשעה
שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמ קריאת
שמע היה ,והיו סורקי את בשרו במסרקות
של ברזל ,והיה מקבל עליו עול מלכות
שמי .אמרו לו תלמידיו :רבינו ,עד כא,
אמר לה כל ימי היית י מצטער על פסוק
זה בכל נפש  אפילו נוטל את נשמת,
אמרתי :מתי יבא ליד י ואקיימנו ,ועכשיו
שבא ליד י לא אקיימנו .היה מארי באחד
עד שיצתה נשמתו באחד.'

רבי עקיבא נפטר ביום הכיפורים  ולא ידעו
תלמידיו ,עד שאליהו הנביא בא להודיע
וכותב ה'ב יהוידע' ,שתלמידיו לא אמרו לו
דברי אלו ביו שנפטר ,כי נשמתו
שיב לה ,אלא בכל יו
יצאה ב'אחד 'ואי ה 
לפני הוצאתו להורג היו סורקי את בשרו,
והוא היה מקבל עול מלכות שמי ,ובאות
ימי דברו איתו תלמידיו .אבל ביו שבו
נפטר ,שהוא יו הכיפורי ,לא היו איתו
ש משל י )פ"ט סי' ב(
תלמידיו ,כמסופר במדר 
שאליהו הנביא בא להודיע לרבי יהושע
הגרסי על מותו של רב י עקיבא[.
אמר להן רבי אליעזר הגדול ,תמיה אני אם
ימותו מיתת עצמן ,אמר לו רבי עקיבא שלי
מהו ,אמר לו שלך קשה משלהן
ובספר "סו ד ה'" הביא את ספר" שיר י
מצוה ,"להגה"צ רבי בנימי אליהו
מזאלשי על צוואת רבי אליעזר הגדו ל
ס בנו) ,המובא בספר שבט מוסר פרק ט"ז(,
להורקנו 
שביאר שכל דברי רבי אליעזר הגדול היו
עמוקי על פי הסוד ,ומה שאיתא בגמרא
סנהדרי) ד סח ,(.וז"ל :והתניא כשחלה ר'
אליעזר נכנסו ר' עקיבא וחביריו לבקרו...
אמר לה למה באת ,אמרו לו ללמוד תורה

ד
באנו ,אמר לה ועד עכשיו למה לא באת,
אמרו לו לא היה לנו פנאי ,אמר לה  תמיה
אני ,א ימותו מיתת עצמ ,אמר לו רבי
עקיבא של י מהו ]כלומר באיזה מיתה ימות[,
אמר לו של קשה משלה ...אמר לה הוא
טהור ,ויצאה נשמתו בטהרה ,עיי"ש.

אם היה רבי עקיבא לומד סתרי תורה אצל
רבי אליעזר הגדול ,והיה מלמדם לכ"ד אלף
תלמידיו ,אז היו כולם באחדות אמיתי ,ולא
היו מתים ,ולא היתה הגזירה
מוב שכל הקפידה היית מפנ י שלא למד
ולימד את תורת רבו רבי אליעזר
ש
שהיתה על פי הסוד ,ועל כ קיבל עונ 
חמור כזה ,שרבי עקיבא היה יכול לקבל את
כל תורת הסוד וללמד את בני ישראל .וכ
כתב הגה"ק מהרצ"א מדינוב בהוספותיו
לספר סור מרע ועשה טוב ,וזת"ד :ואי לנו
כוח בירור ניצוצי הקדושה כמו כוח לימוד
הזוה"ק ,ומובא בש האריז"ל ,שג הרשב"י
ורב י אלעזר בנו היו בכלל עשרה הרוג י
מלוכה ,והראיה לזה שברח מפני הקיסר
שרצה להורגו ,והל הוא ורבי אלעזר בנו
להמערה ,והיו צריכי הרשב"י ובנו לעשות
התיקו במסירות נפש להריגה כמו רבי
עקיבא רבו של רשב"י ,ולהעביר הסיגי
והקמשוני וחרולי מ השדה אשר ברכו
ה' .ומסיי ש) בספר סוד ה'( שא רבי
עקיבא היה לומד סתרי תורה אצל רבי
אליעזר הגדול ,והיה מלמד לכ"ד אל
תלמידיו ,אז היו כול באחדות אמיתי ,ולא
היו מתי) ,וג היו ניצלי מגזירת עשרה הרוגי
מלכות  כמו רבי שמעו בר יוחאי ובנו רב י אלעזר
שניצלו ,(כ י בי לומד י תורת הסוד אי ,לא

שנאה ,ולא קנאה ,ולא תחרות ,אלא כול
באהבה ואחדות גמור ,כמו שאמר הרשב"י
בזוהר )פרשת נשא  ד קכ''ח ע''א(ַ :ח ֵי ַר ִי
מ ֲע
י ִ ְ
מ ְע ִ
ואמר) ,חבקוק ג( הַ ָ '
מעַ ָ ְ 
ִ ְ
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הוה
הת יֵאתָ ֲ 
יראתי) .אמר) (קכ''ח ע''ב( ָ ָ
ֵָ ִ
מתא,
לייא ִ ְ ָ
חביבתא ַ ְ ָ
אנָ ִ ֲ ַ 
חילָ ֲ .
למהוי ָ ִ
ְ ֶ ֱִ
כתיב
אלהיִ ְ ,
ואהבֶ את ְייָ ֱ ֹ ֶ
כיב) ,דברי וָ ְ ַ ָ ְ (
ִ ְִ
כתיב )מלאכי א(
אתכִ ְ ,
מאהבתְ ייָ ֶ ְ ֶ
)דברי ז( ֵ ַ ֲ ַ
אתכְ וג.'
אהבי ֶ ְ ֶ
ְַָ ִ
ואמר,
מעַ ָ ְ 
רי ִ ְ
מח ַ ִ
ובלשו הקודשַ ָ :
יראתי.
מ ֲעִ ֵ ָ 
י ִ ְ
מ ְע ִ
)חבקוק ג( ה' ָ ַ
חביבת ָלי
יראָ .אנִ ֲ ַ 
להית ָ ֵ
ָָ ראי ִ ְ
אלהי,
ֵ את הֶ ֹ ֱ '
ואה ְב ָ
תב) דברי וַ ָ ְ (
הברָ ֶ ,
ַָ ָ
וכתב )מלאכ י
אתכָ ְ ,
מאהבת הֶ ְ ֶ '
וכתב )ש ז( ֵ ַ ֲ ַ
ְָ
אתכְ וג.'
אהבי ֶ ְ ֶ
א( ָ ַ ְ ִ

אם אינך מלמדני תצטרך למות על קידוש
ה ,'כי אי אפשר לעשות התיקון אלא על ידי
לימוד תורת הסוד
ובגמרא פסחי) ד קיב :(.חמשה דברי
צוה רבי עקיבא את רבי שמעו 
ב  יוח י כשהיה חבוש בבית האסורי ,אמר
]רשב"י[ לו ]לרב י עקיבא [רבי למדנ י
תורה ,אמר אינ י מלמד ,אמר לו א אי
אתה מלמדני אני אומר ליוחי אבא ומוסר
למלכות ,אמר לו בני יותר ממה שהעגל
רוצה לינק פרה רוצה להניק ,אמר לו ומי
בסכנה ,והלא עגל בסכנה ,אמר לו א
בקשת ליחנק היתלה באיל גדול ,עכ"ל.
ורואי שרבי עקיבא חשש ללמדו כשהיה
עשרי שנה בבית האסורי ,ועל זה אמר
לו רבי שמעו א אי אתה מלמדני אני
ש
אומר ליוחי אבא ומוסר למלכות ,י 
לבאר על על פי כתב י האריז"ל שאי
הכוונה למלכות כא מלכות הרשעה ,אלא
למדת מלכות שבמיתה על קידוש הש
נקרא ,שנמסר למידת מלכות העליונה ,וזה
כוונתו שא אינ מלמדני תצטר למות
על קידוש ה' ,כי אי אפשר לעשות התיקו
אלא על ידי לימוד תורת הסו ד) ,סוד ה'(.
 מהסיפור הזה אנחנו לומדי ,כי א רבי
עקיבא היה לומד אצלו סודות התורה,

זוהר הקבלה

ת הקבלה
 שלשלת מסור 

היה יכול להינצל מלהיות בעשרה הרוג י
מלכות ,כמו רבי שמעו בר יוחאי ע"ה,
וזה מה שאמר לו רבי אליעזר תמה אנ י
וכו' ,כי לימוד תורת הסוד יותר גבוה
מליהרג על קידוש ה ,'כי כל תורת הסוד
הוא שיחיו ולא ימותו ,לא רק הוא ,אלא
מכפר ומציל את כל ישראל ,כמו שכתב
זכרנ
אמרֵ א ִלָהְ ִ 
בזוהר הקדוש :עד ָ ַ
ההר
ספרַ ֹ ַ 
האיֶ ֵ 
מעַ ְ :
לרי ִ ְ
לברכה ְ ַ ִ
ִ ְָ ָ
דרא
ליא ְ ָ ָ
לתא ַד ִא ְת ַ ְ ָ
רקִ מָ ָ 
ִי ְת ָ ְ
רינ
מהֵ ַ 
ד קכ"דְ :לֶ 
תראה .עד ְ ַ
ַ ְָ ָ
זהר
יזהירַ ֹ ְ 
והיליִ ְ ַ 
מעִ ִ ְ ַ ַ ְ .
ְלַר ִי ִ ְ
ההר
ספרַ ֹ ַ 
איהֶ ֵ 
ילִ ְ 
רא ִ ָ
האיִ ח ָ
הרקיע ְ ַ
ָָ ִ ַ
למרִ :י
רצה ַ
ניָ ָ – 
צריָ ִ 
אייֹ לא ָ ִ
ְִ ֵ
מיח
חבל י ָ ִ ַ
יסֹלֵ ְ ֶ 
ההר לֹאְ ִ 
ספרַ ֹ ַ 
מדֶ ֵ ְ 
ַה ֵ
מאילנא
למטעָ ָ ִ ֵ 
עתידיַ ְ ִ ְ 
ראלִ ִ ֲ 
בגיִ ְ י ְ ָ ֵ
ְִ
יפקֵ י
הר ִ ְ
ספרַ ה ֹ ַ
דחי ָא הא ֵ ֶ
ְ ֵַ
רחמי.
מלתאֵ ֲ ַ ְ 
ִָ ָ
ועל כ לא מספיק ללמוד לעצמו ,אלא צרי
לזכות את הרבי וללמד ולהשמיע לכל
ישראל !כי תורת הסוד נועדה להתגלות
וללמד את הרבי בדור האחרו למע הכינו
את העול לקראת תורתו של משיח

ה
והגאולה שלימה ,וכמבואר בשל"ה הקדוש.
כל הגאולה תלויה בעסק החכמה הזאת
ר דגל מחנה אפרי) פרשת שמיני(
ובספ 
כתב ,וז"ל :וזהו דרש דרש משה,
היינו כשיתגלה) כי בכל דור ודור יש בחינת משה,
ואיתא דרבי שמעו ב יוחאי היה בחינת משה,(
ש מה שדרש כבר משה ,היינו רבי
וידרו 
שמעו ב יוחאי ,ספר הזוהר ,אז והנה שור,
הינו שיתבטלו כל הקליפות וממילא יהיה
הגאולה שיבנה במהרה בימינו אמ סלה
ועד .וג על ידי החיבור ההוא יהיה בטו ל
הקליפות וקלות הגלות והשבתת הקטרוגי 
)חסד לאברה מעי ראשו נהר כ"ד( .הכל תלוי
בעסק החכמה הזאת ,ומניעתנו מלהתעסק
בה היא גורמת אחור ועכוב בני בית
מקדשנו ותפארתנו )הקדמת הרב חיי ויטא ל
לע חיי.(
על כ ,יהודי יקרי ,תנו לימוד לש
שמי ,הקריבו מדקותיכ למע 
השכינה הקדושה ,לעשות נחת רוח ליוצרינו,
לגרו לפדות נפשנו ,ונל כולנו כאחד יחד
לקבל את אור פני מל המשיח במהרה
בימינו אמ.

ספר תולדות הרד"ל תולדות המקובל הצדיק רבי דוד
לוריא זיע"א
רבי דוד ב יהודה לוריא )בראשי תיבות :רד"ל; נולד
בשנת תקנ"ח ,ביחוב ,האימפריה הרוסית ]רוסיה
הלבנה[ – נפטר בשנת תרט"ז( .היה רב ,פוסק ,מקובל

ופרש ,מגדול י התורה בדורו .חיבר פירושי על
התלמוד הבבלי ועל פרקי דרבי אליעזר.
קורות חייו
רבי דוד לוריא נולד למשפחה עשירה ומיוחסת
בעיר ביחוב אשר בפל מוהילב ,בתחו
המושב של האימפריה הרוסית )כיו בבלארוס(.
משפחתו התייחסה אל המהרש"ל  דור שביעי.

עוד כילד נודע כבעל כשרונות מיוחדי
בתחו לימוד התורה .אביו יהודה
לוריא ,שכאמור לעיל היה עשיר גדול,
שכר לו מלמדי פרטיי .בגיל שתי
עשרה עבר ללמוד בעיר וילנה כחלק
מקשר שידוכי שיז אביו עבורו .בווילנה
למד אצל הרב שאול קצנלבוג .בגיל
שלוש עשרה התחת .רב י דוד נשאר
בווילנה עד לגיל שמונה עשרה ואז חזר
לעירו ביחוב.

ו
בחזרתו לעירו סייע רבי דוד לממ את
תלמוד י התורה בעיר .כמו כ
הקי רב י דוד ישיבה בעירו ותמ בה
מבחינה כלכלית א לא עמד בראשה.
על פי עדויות שונות חונ רבי דוד בזיכרו 
פנומנלי אשר סייע לו בכתיבת חיבוריו
השוני שכ חיבוריו עוסקי ,בי היתר,
בהשוואת גרסאות בי מקורות שוני
בספרות התלמוד והמדרש .כמו כ ניח רבי
דוד בכישרו כתיבה פורה במיוחד שכ הוא
חיבר מספר רב של חיבורי ,חלק עדיי
בכתב יד.
בהיותו בגיל ארבעי נפל רבי דוד קורב 
לעלילה .במסגרת עלילה זאת זויפו
מספר מכתבי בשמו וכ פסקאות בפירושו
על פרקי דרבי אליעזר .בפסקאות אלו קרא
כביכול רבי דוד למרד נגד שלטו  הצאר
הרוסי .רב י דוד נכלא למש כשישה
חודשי בה שהה במבצר שליסלבורג.
בסו תקופה זאת יצא זכא י במשפטו וטוהר
מאשמת הסתה למרד בשלטו הרוסי .על פי
האנציקלופדיה העברית ואנציקלופדיה
יודאיקה הסיבה לעלילה זאת נעוצה ,ככול
הנראה ,בסכסו בי משפחות בעיר ביחוב.
אחיו של רב י דוד לוריא היו ג ה רבני
מפורסמי .אחיו הבכור רבי צבי
הירש לוריא ואחיו השני אהר לוריא אשר
היה רב בעיר מינסק.
בגיל חמישי ושמונה ,בה' בכסלו שנת
ה'תרט"ז ,נפטר לאחר מחלה קשה.
פעילותו הציבורית
הרד"ל נחשב לאחד הבולטי שבגדול י
ישראל בדור שלאחר הגאו 
מווילנה ובתור שכזה עסק ג בהנהגת
הציבור היהודי .הוא נפגש ע משה
מונטיפיורי בווילנה בשנת ה'תר"ו  ה'תר"ז
על מנת להעמידו על מצב היהודי ברוסיה
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באות ימי .הוא עמד בקשר ע הסופר
יצחק בר לוינזו  על מנת לשכנעו להוציא
לאור בשפה הרוסית את ספרו זרובבל.
בספר זה ראה רבי דוד כלי חשוב במלחמה
באנטישמיות שרווחה ברוסיה .כמו כ יצא
בחריפות נגד הרפורמי אשר בקשו
באותה העת לשנות קטעי מסוימי
בסידור התפילה.

חיבוריו
 .1הגהו ת לששה סדרי משנה )וילנא תרמ"ו -תרמ"ז.(
 .2הגהות על התלמוד הבבלי ,נדפסו בש "ס וילנא.
 .3ביאור על סדר מועד בתלמוד הירושלמי ,מוב א
במהדורת קעניגסברג.
 .4הגהות על ביאורי הגר"א על סדר זרעי ם
בתלמוד הירושלמי.
 .5ביאור על התוספתא מסכת עוקצין.
 .6ביאור ומבוא על פרקי דרבי אליעזר )ורשה תרי"ב(.
 .7ביאור על מדר 
ש שמואל )ורשה תרי"ב(.
 .8ביאור למדר 
ש פסיקתא דרב כהנא )תרנ"ג(.
ש רבה ,נדפסו בדפוס וילנא.
 .9הגהות ופירושי ם על מדר 
ש דוד ,מהדורת ווילנא ,תרע"ג ,ע ל
 .10דוד לוריא ,נפ 
ספר הזוהר ועל זוהר חד 
ש )וילנא תרמ"ב(.
 .11הגהות על ספר שאילתות דרב אחאי גאון משבחא.
נדפסו בתוך הספר 'העמק שאלה' של הנצי"ב.
 .12הגהות על שו"ת הגאונים 'שערי תשובה'
)לייפציג תרי"ח.(
 .13ספר כוכבי או ר  -הגהות ותוספות לספר היוחסי ן
ולספ ר סדר הדורות.
 .14פירוש למגילת אסתר.
 .15פרקי רבי אליעזר ,מהתנאי רבי אליעזר הגדול ב ן
הורקנוס ,ע ם ביאור הרד"ל ,ורשה ,תרי"ב.
 .16תפילתו של רד"ל בבית כלאו) ,מכון ליפשיץ(.
ספר א :שבחי הרד"ל זי"ע מע ט מזעיר על הגאון
הנפל א בדורו מוהר"ר דוד לורי א ז"ל בעל מחבר ספר
ש דוד על הזוהר הקדוש "ובאור על הפרקי דרבי
"נפ 
אליעזר והמדרשי ם ועוד שו"ת בהלכה
 עלינו לאחזוקי טיבותא
 [יען כי
] אמר הכותב
"ה
א
 לטוב,
"ל ,וברם זכור הוא
להגאון הרד"ל ז
 יד
 בידינו מכתב
שאלמלא הוא ז"ל לא נשתייר
"ל
קדשו הגרבי אליעזר ז"ל בנסתרות .כי הוא ז
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 ,ולהעתיקם
 ממטמונים
מסר נפשו ומאודו לחפשם
ולסדרם כיד ה' הטובה עליו .על כן ראיתי כי נכון
 אל
 עמלו ,להסמיך
לעשות ציון לנפשו וזכר לפרי
"א אשר יהילו אור על הזוה"ק .את פניני
באור הגר
 ה'
לקוטי באוריו והגהותיו על הזוה"ק )כפי אשר העלה
ה זהרו לכל מעיין.
בידי להשיגם( ,אשר יגיהו ויפיקו נג
ונוצר תאנה יאכל פריה .ומקום שיפול העץ במקום
 יהו"א
אשר יפול העץ שם
] שיבא אלף למקומה )מגלה
 י([) .כמשרז"ל(.
 ויצא( )קהלת
  פרשת
עמוקות על התורה
"ל אין עושין
 דוד .על פי מארז
 נפש
וקראתיה בשם
ה
 יהי
 .לזכר עולם
 הם זכרונים
נפשות כו' שדבריהם
צדיק .וזי"ע )שאר בשרו ,המוציא לאור ש ,לוריא(.

סיפור נורא בענין כוח הרצון ללמוד תורה
זה סיפר ל י מחסד י ה' והשגחתו הטובה
עליו ,כי בהיותו כב ט' שני בא כבי
ס
הערבי כבוד אביו ז"ל ע האדו הדוכ 
של עיר בוחאב אל חדר לימודו ,ועמ ג
מורה אחד אשר הביאו הדוכס מצרפת בעד
בניו ,וינסהו המורה בחכמת החשבו 
והתשבורת ,ויתפלאו מאד מאשר השיב
תיכ על כל שאלותיו .והדוכס נת  לו מתנה,
וגמר אז ע כבוד אביו שיבא בכל יו
בשעה קבועה ללמוד עמו חכמות וידיעת
הלשונות ,היא השעה שהיה קבוע לו לחזור
על הט 'מסכתות שזכה להיות בק י בה,
ומפני אימת וכבוד אביו לא היה אפשר לו
לסרב בזה ,א מאז הפנות שכמ ללכת,
הוריד דמעה מאי הפוגות כל הלילה על
צער אבידת השעה הקבוע לו על חזרת
המסכתות ,ויהי כאור הבוקר שמע קול
הברה בעיר ,כי מצאו את המורה הנ"ל נהרג
סמו לעיר.
עוף מוכן לסעודה  שירד מן השמים
שמעתי ממנו שאבי חותנו זכה להיות בי
הקרואי אל המשתה והסעודה
שעשה הגרבי אליעזר ז"ל כשגמר פירושו ע ל
התיקוני זוהר ונת לו חלק מהעו הפטו 

ז
שהמציאו לו מ השמי לבא על שולחנו )עיי
מעלות הסול הערה י"ט ,ש כתוב ספרא דצניעותא(.

ספר ב :עמק הברכה מחידושי הגאון המקובל
מוהר"ר דוד לוריא זיע "א קונטר ס עמק הברכה

רבי אליעזר מלמד לבנו ולרבי עקיבא
סודות התורה
ש הנעל
וכ בזוהר ריש פרשת וירא במדר 
ס
)צח (.אמרו דאותיב לימיניה הורקנו 
בריה ,והוי מגל י ליה עמיקתא ומסתרתא כו,'
קיבל מיניה קפ"ט רזי עילאי כו' ,אמר ליה
רבי עקיבא אולי ל י אורייתא ,ופתח רבי
ש
אליעזר במרכבה כו' ,ואולי ליה של 
מאות הלכות פסוקות בבהרת עזה ,ורי"ו
טעמי דפסוק י שיר השירי כו' .הר י שלמדו
ממנו הרבה תורה באותה שעה] וא היה
מוחר ,א לבנו הורקנוס היה אסור לו
לשנות ,א על פי שלעני לישב בד' אמות
כתבו הפוסקי דבניו ובנ י ביתו מותרי,[
ועוד אמרו ש) צט (.א"ר יצחק כל יומוי
דרבי אליעזר הוי נהירא שמעתתא מפומוי
כיומא דאתיהיבת בטורא דסיני כו' ,ומלשו 
כל יומוי משמע שלא היה נמנע מללמד כ ל
ימיו אלא שלא נכנס לבית המדרש ולא לימ ד
תורה ברבי  משברכוהו ,כמו שיתבאר לקמ
אות י"ט בס"ד.
]מהקטע הנזכר רואי שרבי אליעזר לימד
לבנו הורקנוס ולתלמידו רבי עקיבא סודות
התורה ורזי עלאי.[

היה מלמד לתלמידיו גם לאחר שברכוהו
ובפרק ד' דברכות )כח (:כשחלה רב י אליעזר
נכנסו תלמידיו לבקרו ואמרו לו
רבינו ,למדנו אורחות חיי כו ,'ומשמע
באבות דרבי נת) פרק י"ט משנה ד'( ,שזה היה
חולי שמת בה רבי אליעזר ,דקתני עלה הא
דאמר רבי אלעזר ב  עזריה חמשה דברי

ח
למדנו ממנו בשעת מיתה שהבאתי לעיל
בסמו ,וא על פי כ בקשו ממנו שילמד .
ספר ג :שם האחד אליעזר קונטרס שם
האחד אליעזר
רבי אליעזר נשמת ראובן בן יעקב
ואמרו על רבי אליעזר ש האחד המיוחד,
כי הוא נתייחד בי גדול י התנאי
הראשוני ,להיות יסוד תורה שבעל פה
יסוד המשנה ויסוד הקבלה כמו שיתבאר
לקמ אי"ה ,וגדלוהו בש טוב לקרותו
בש רבי אליעזר הגדול ,א כי לא נמצא
עוד תנא אחר שנקרא רב י אליעזר ביו"ד
סת ,בכדי שיהיה צרי להזכירו לסימנא
מה בש הגדול] כי רבי אליעזר ב יעקב,
ורב י אליעזר בנו של רב י יוסי הגליל י
שנקראו ביו"ד לא נזכרו בשו מקו
בסת ,רק בש אבותיה ג כ ,[אלא
שפירשו הטע בדרוש הרוגי אמונה )הנדפס
סו ספר הכוונות ,(וכ הגר"א בפירוש ההיכלות
שמפני שהיה בו נשמת ראוב כמו שכתבו
בזוהר חדש )ע"ב .סו איכה ,(בר חד דאיהו
ראוב וכו ,'על דיהב עיטא למירמי לבירא
אתפיס איהו בבירא ,ואשתזיב ודא איהו
רבי אליעזר הגדול כד תפשוהו למינות
ויהבוהו בבירא ואשתזיב נשמתא דראוב,
עד כא.
והיינו עובדא דפ"ק דע"ז )טו ,:ותוספתא סו
פ"ב דחולי ,וקוהלת רבא פ"א פ"ט (ברבי
אליעזר הגדול שנתפס למינות וניצול ]ודלא
כעמק המל שער עול התוהו פס"ז
שהביא הנוסחא רבי אליעזר ב פרטא ,כד
תפשוהו למינות ופירשה ,שהוא עובדא
דרבי אליעזר ב פרטא) ש ט"ז (:ונוסחא
משובשת נזדמנה לו[ ,ולכ נקרא גדול ,על
ש ראוב הבכור גדול אחי] .והדברי
מכווני למה שכתוב במגלה עמוקות) אופ
ע"ב( שרב י אליעזר נשמתו בחסד ,ועליו רמז
משה" ,את גדל "שהראהו הקב"ה נשמת
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רבי אליעזר עיי ש ,והוא נשמת ראוב כמו
שכתוב בזוהר ויצא) קנ"ג (:ופרשת ויחי )רל"ה(:
ועי' בלק"ת ויצא ,ובפירוש הגר"א לספרא
דצניעותא פ"ק) ט"ז ד'( בארוכה ,וזהו לשו 
הגדול ,לרמוז שהוא ממדת הגדולה[.

תיקן גם את חטא ראובן עם בלהה
ויש לבאר ,שלבד חטא מכירת יוס של
ראוב דארמי לבירא שתיק רבי
אליעזר במה שנתפס ,הנה תיק רבי אליעזר
ג כ חטא ראוב בבלהה] דהכי סבירא ליה
לרב י אליעזר) סו פ"ו דשבת נו (:ובבראשית
רבא דראוב חטא ,[והוא כמו שכתוב באבות
דרב י נת פרק ט"ז ,אל תתמה על יוס
הצדיק) שעמד בנסיו אשת אדוניו (שהר י מעשה
דרב י צדוק גדול ממנו כו' ,ואל תתמה על
רבי צדוק שהרי מעשה דרבי עקיבא גדול
הימנו כו' ,ואל תתמה על רבי עקיבא שהר י
מעשה רבי אליעזר גדול הימנו שגידל את
בת אחותו י"ג שנה עמו במטה ]אולי חשב
שמא יש בביתו מאנשי שאינ מהוגני,
וכעובדא דההוא חסיד בפרק מפני) קכ"ז(:
שאמר שמא תלמיד שאינו בדוק כו [,'עד
שבאו לה סימני וקידשה עד כא ,הרי ששנו
כא באבות דרבי נת נסיו  זה דרבי אליעזר
שכבש יצרו י"ג שנה שהיתה עמו במטה
לנסיו הגדול שבגדולי משל יוס ,ונתכוו 
לתק  בזה ,פחז כמי  של ראוב ,ובירושלמי
דיבמות) פרק י"ג הלכה ב'( אמרו ,שאמו דחקה
אותו שישאנה ,אול י היה באמו ניצו בלהה
)אשת יעקב אבינו שהיא כאמו (והמתי כל כ
לישאנה עד שדחקה אמו שישאנה בהיתר.
הוא הפותח והוא הסוגר את ש"ס המשניות
עיקר תורה שבעל פה מסור לנו מרבי
אליעזר בן הורקנוס
וה ה  עיקרי מקבל י ומסדרי תורה שבעל
פה לפנינו ,ועל כ תנא בספרי )שופטי
פסקא קפ"ח(" ,לא תסיג גבול עול ,"שלא
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תחלי דברי רבי אליעזר לדברי רב י יהושע
כו' ,ובאבות דרב י נת) פ"ג( לשקוד על
דלתי תורתי ,חובה לאד שישמש ג'
תלמידי חכמי כגו רבי אליעזר ורבי
יהושע ורבי עקיבא ,ורבי אליעזר גדול
מכול א מרבי יהושע לעני זה ,וסימ
לדבר שרבי אליעזר נזכר במשנה קרוב
לכפליי פעמי נגד רבי יהושע ,ולא עוד
אלא שהוא הפותח תחלה במשנת ברכות,
ס דברכות דרישא
וא לה לישנא בש" 
סתמא היא ,ולא רבי אליעזר היא ,מכל
מקו בא זכרו ראשונה לשאר כל התנאי
]וכל מקו אח"כ שכתב בספר יוחסי זה
לשבחו ,שהוא הראשו  שנזכר שמו
במשנה ,[ונראה שג הוא הסוגר ,שחת
רבי מסכת עוקצי במשנה דכוורת דבורי
שנחלקו בה רבי אליעזר וחכמי אע"פ
שכבר נשנית בשביעית ,א ורק בכד י
לחתו המשנה בדבריו ושמו של רבי
אליעזר ,ואגב  הוא שהובא מלתיה דבית
שמאי ובית הלל בדבש ,מאימת י מטמא
משו משקה ,אגב כוורת דבורי דקתנ י
]וג בכלל הא דב"ש אפשר הוי ג רבי
אליעזר דשמותי הוא סובר כב"ש ,ועיי
בב"ב )פ' (.בזה[ ,וזה שאצלנו מסיי
המשנה בדברי רבי שמעו ב חלפתא ורבי
יהושע ב לוי ,כבר כתבו המפרשי ,שהוא
הוספה בכדי לסיי בדבר טוב ]ועיי מה
שכתבת י בהגהותיי לבמ"ר פי"ג[ ,ולא עוד
אלא שעיקר תורתו של רבי עקיבא
שאליביה נסדרו כלהו תורה שבעל פה
כדאיתא בסנהדרי) פ"ו (.וכלהו אליבא
דרב י עקיבא ,עיקר תורתו מרבי אליעזר
]אע"פ שלמד ג אצל רבי יהושע ,מכל
מקו מצאנו ביותר בש"ס שמפלפל רבי
עקיבא ע רבי אליעזר רבו ממה
שנמצאהו ע רבי יהושע.[

ט
רבי אליעזר נשמת ראובן לימד את רבי
עקיבא שהוא נשמת יששכר  לפי
שראובן גרם להוליד את יששכר ששבטו
למדו תורה
ויש לכוו הדבר לפי מה שביארנו לעיל
שהוא נשמת ראוב ,שלכ רב י עקיבא
שהוא נשמת יששכר ,האיר בתורתו על יד י
רבי אליעזר ,כמו כל עיקר לידת יששכר
בסיבת ראוב  שהוא מצא הדודאי ,ונת 
הש ללאה אמו בשכר ,את יששכר ,וא
מדרשי התורה ]שהוא מכילתא ספרא
וספרי כמ"ש רש"י בכמה מקומות[ מסוי
בדברי רבי אליעזר בספרי ,ואפשר ג
תחלתו דהיינו המכילתא באותה מכילתא
שסודרה מתלמידי רבי עקיבא דהיינו
ש
מכילתא דרשב"י שהביא הרמב" בפירו 
התורה בכמה מקומות וש"מ ,היתה
ההתחלה ג כ בדברי רבי אליעזר
]והמכילתא שלנו הוא דרבי ישמעאל שלא
קיבל מרב י אליעזר אלא מרבי נחוניא ב 
הקנה )ומה שאמרו קצת שרבי ישמעאל קיבל מרבי
עקיבא ,אינו נכו ,וכבר השי ג היוחסי על זה ,(לכ
אינה מתחלת בדברי רב י אליעזר[ .ולהורות
דכל הני שאליבא דרב י עקיבא ,מיצוי
מדותיו של רבי אליעזר ה שקיבל רבי
עקיבא ממנו ,וחזר ושנא לתלמידיו.
יסוד תורת הקבלה הוא מרבי אליעזר בן
הורקנוס וכל דבריו מכוונים כדברי הזוה"ק
ודברי האריז"ל
ולא זו בלבד במשנה הוא אבי המשנה ,אלא
א בסתרי המרכבה הוא רבי אליעזר
יסו ד הקבלה ,ומצאתי בהקדמת ספר ברית
שרבי יוחנ ב זכאי ויונת ב
מנוחה שכתב 
עוזיא ל מסרו סודות התורה לרבי אליעזר,
ובזוהר תולדות )קמה (.אמרו דרבי יוחנ ב
ש מאות הלכות פסוקות
זכאי הו י אמר של 
ברזא דחכמתא עילאה ,בפסוק" וש אשתו
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י
מהיטבאל" ולא גלי לו אלא לרבי אליעזר
דהוי עמיה ]ועיי לקמ אות ה' בהגהה בזה[.
הרי א על פ י שהיה ריב"ז משבח לרבי
אלעזר ב עזריא במעי המתגבר מכל
תלמידיו ,בכל זאת סתר י תורה אלו מסר 
לרבי אליעזר ב  הורקנוס ]וא בההיא
דחגיגה) י"ד ע"ב( שרצה רבי אלעזר ב ער,
ש
במרכבה לפני ריב"ז ,מצאת י בפרש"י רי 
קהלת שהראה גורס בה רב י אליעזר ב 
הורקנוס עיי"ש ,[והוא מטע שכתבת י לעיל
דריב"ז צפה ברוח הקודש שביד רבי אליעזר
ב  הורקנוס בור סיד שאי מאבד טפה ,הוא
שיתקיי למודו ,וממנו תצא תורה לישראל,
ומרבי אלעזר ב עזריא תשכח ,ויחזירוהו
חבריו לו] ואפשר א לא היה מוסר רק
לרבי אלעזר ב ער ,אז אחר כ כששכח
לימודו ,א א היו חבריו מבקשי רחמי
דליהדר תלמודיה ,לא הוי הדר ליה סתר י
תורה אלו שהיו נעלמי מחבריו .ולטע זה
ש
יתיישב ,א לפי מה שכתוב בזוהר חד 
ש
בראשית במדרש הנעל) ט' א (.דהנ י של 
מאות הלכות מסר לרב י אלעזר ב ער ורבי
אליעזר ב הורקנוס דהו י עסקי עמיה
במרכבה ,כי א שמסר לרבי אלעזר ב ער,
הוצר למסור לרב י אליעזר ב  הורקנוס בכד י
שאחר זה כשישכח רבי אלעזר ב עזריא
ימסר לו רבי אליעזר ב הורקנוס[ א ורבי
אליעזר הוא שמסרה לרבי עקיבא ,ורבי
עקיבא לרבי שמעו וחביריו ]ובהקדמת
ברית מנוחה ש כתוב רבי עקיבא לרבי
יהודה הנשיא ,ומרבי יהודה הנשיא בא ליד
רבי שמעו וטעות סופר הוא ,וצרי לומר

להיפו רבי עקיבא לרבי שמעו  מרבי
שמעו בא ליד רב י יהודה הנשיא[ ,ונמצינו
למדי ,שא דברי קבלתו של רבי שמעו
בזוהר ותיקוני ,יסוד מקבלתו של רבי
אליעזר ,וקרובי דבריה להיות שוי ברמזיה
במקומות הרבה ,וגדולי המקובלי
הראשוני ז"ל שלא נגלה בימיה ספר
הזוהר כמו הרמב" ותלמידיו ,ורבינו בחיי,
ורב י טודרוס הלוי באוצר הכבוד ,היו
משתמשי לאור מאמר י הפרקי רבי אליעזר
במקו הזוהר ,וא הריקאנטי והר"מ ב 
גבאי ,בעל עה"ק ,שכבר נגלה בימיה ספר
הזוהר ,בכל זאת בהיות שות י מימי רבותיה 
הרמב" ותלמידיו ,לא זזו יד מלחבב דבר י
הפרקי רבי אליעזר להביא תמיד יחד ע
ספר הזוהר ,ולכ טרחתי במעט ידיעת י
לרמוז ולעורר המעיי במקומות הרבה ,אי
שעניני הפרקי רבי אליעזר מכווני בעניני
אלו ע דבר י הזוהר ,וא לפי עניית דעת י
ע דברי האר"י ותלמידיו ,ומי שחננו ה'
דעת קדושי ,יוס לקח בזה למצוא גנזי
אוצרות חכמה בקרבו.

רק בזמן הברייתא נתודע להם גדולתו של
רבי אליעזר  שהגדיל על כל תלמידי רבי
יוחנן בן זכאי
ולפי הטע שכתבתי על קריאתו בש רבי
אליעזר הגדול ,על שהגדיל על כל
תלמידי ריב"ז ,והגדיל לעשות להרבי
ולהעמיד תורה בישראל על יד י תלמידיו,
בזה יתכ מה שלא נזכר בש זה רבי
אליעזר הגדול בשו מקו במשניות] רק
בשלהי סוטה ,אשר אינו מעיקר המשנה כמו
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זוהר הקבלה

ת הקבלה
 שלשלת מסור 

יא

שכתוב בתוספות יו טוב ש עיי"ש ,אלא
שבמשנה בירושלמי ישנו ג כ [רק
בברייתות ,כי במשנה שעיקרה נסדרה בימי
התנאי הראשוני רבי עקיבא ותלמידיו,
אפשר עדיי לא נתברר זה כל כ עד ימי
סידור הברייתות ,שאז ראו כל מעשה תקפו
שרבי פתח וחת בו
וגבורתו ,שראו 
המשניות ,ושכל המשנה מדברי רבי אליעזר
ותלמידיו ותלמידי תלמידיו ,אז גדלוהו בש 
טוב הגדו ל.
 ...ואפש ר ששלש מאות הלכות פסוקות
אלו ,ה  ה משורש שלש מאות
הלכות פסוקות שהזכירו בזוהר תולדות
)קמ"ה ע"ב( ,דהוי רבי יוחנ ב זכא י אמר ברזא
דחכמתא עילאה בפסוק" וש אשתו
מהיטבאל" וגומר ,ולא גל י לו אלא לרבי
אליעזר ,וכ  הוא בזוהר בראשיתפרשת
וירא) ד צט ע''א(:
זּה  
הלכוֹת
שׁלשׁ מאוֹת  
בּבהרת ע
מּד    
ל 
עשּׂר
ושׁשּׁה  
מאתים   
ולמּד אוֹתוֹ   
פּסוּקוֹת   ,
שּׁירים
וּקי שׁיר ה  
טעמים שׁל פּס 

הלכת
מאה ֲ ָ
לתָ ְ 
בהרתַ ע ָה ְ ַ
ליֶ ֶ ַ ְ 
ְוא ִ
טעמי
ליֵ לי רי''ו ְ ָ ִ
ְסקתְ ,וא ִ
והוֵ עיני ְַר ִי
היריֲ .
ירִ ִ ַ 
פסקי ְ ִ
ִ ְ ֵ
קדמיתא.
אאָ ִ ְ ַ ְ 
ואת ַח ַרָ ֶ 
מיאְ ִ ְ .
נחתיָ ַ 
עקיבא ַ ֲ ִ
ֲִ ָ
סמכנ י
סקא )שיר השירי ב( ַ ְ ִ
להא י ְ ָ
מטא ְ ַ
ַדָ ָ 
אהבה
חלתָ ֲ ַ 
חיִ י ַ
נ י ַ ַ ִ
רד ִ
אית ַ ְ
ֲָ ִ
וארי
עקיבאִ ָ ְ 
רי ֲ ִ ָ
למסלִ ַ 
יכיל ְ ִ ְ ַ
אניָ ,לאִ ָ 
ִָ
מדחיל
ממלִ ְ ִ 
הוה ְ ַ ֵ
ולאָ ֲ 
וגעי ְ ָ
יתאֵ ָ ְ 
ב ִכָ ָ
קליְ ִ 
ֵָ
.
הות ַ ָ
כינאַ ֲ ְ 
ִ ְ ִ ְָ
בהרת ַע ָהְ לֹ
ולד ְ ַ ֶ ֶ
לשו הקודשֵ ִ ְ :
ד את
הלכת ְסקתְ ,ו ִל ֵ
ֵמאת ֲ ָ
סק י
טעמיֶ ל ְ ֵ
ר ְ ָ ִ
וה ָע ָ
מאתיָ ִ ְ 
ָ ִַ
זלגת
עקיבא ְ
עינ י ַר ִי ֲ ִ ָ
והיֵ ֵ 
היריָ ְ ,
ִיר ַ ִ ִ


יע
ִ ה ִ ַ
בחהֶ ְ .
וחזרה ָה ֵאָ ִ ְ ַ ְ 
מעתָ ְ ָ ְ ,
ְָ
דנ י
אית ַר ְ ִ
סכני ָ ֲ ִ
לפסק) שיר ב( ַ ְ ִ
ְָ
יכל ַר ִי
אני ,ל ֹאֹ ָ 
אהבהִ ָ 
חלתָ ֲ ַ 
חיִ י ַ
ַַ ִ
והרי
בכהִ ֵ ְ .
והרי קלָ ִ ְ ִ 
לסלִ ֵ ְ ,
עקיבא ִ ְ ֹ
ֲִ ָ
הכינה
ראתָ ִ ְ ַ 
מדרִ מ ִ ְ ַ
ולא ָהיָהֵ ַ ְ 
קלֹ ְ 
היתה.ָ 
ֶ ְָָ
שׁהיוּ
עליוֹנים  
וֹרה לוֹ כּל ע מקּוֹת וסוֹדוֹת   
ה
וּבכה,
עקיבא  
רבּי   
יצא  
השּׁירים   
בּשׁיר   
 
רבּי!
רבּי! וי  
וֹמר ,וי  
והיה א 
מים  ,
עיניו  
ונבעוּ  

ממּ
נשׁאר יתוֹם  
שׁהעוֹלם   
 
הוה ֵי
איָ ֲ ְ 
ורזיִ ע ָ ִ
א ְ ָ ִ
עמי ְק ָ
ארי ֵליָ לִ ָ 
ֵ
לא
מאהָ ְ 
מי ֵלי א ָ ָ
היריְ .וא ֵ
יר ַ ִ ִ
ְ ִ
לא
היכי ְ ָ
מיִ י ֵ ִ
ליַ ְ חד ָסק ִ ֵ
ִ ְֵַ
ולא
גיניָ .
רי הא ְ ִ ֵ
אִ ְ 
עלמא ,קְ ד ָ
ליחריבָ ְ ָ 
ִ ֵָ
ריית י
יֵ י) ד צט ע''א( ְ ִ ָ ֵ
יְ ַ ְ ִ ְ 
ע י ַק ֵ
ֵָ
נפיק
לבתרִ ָ 
אית ֵיַ ָ ְ .
תאִ ְ 
מסגיאתְ קד ָ ָ
ִ ְִ
אמר,
והוה ָ ַ
מיאָ ֲ ְ ,
ונבעיֵ עיני ַ ָ
וגעי ְ ָ ְ ִ
עקיבא ְ ָ ֵ
ַר ִי ֲ ִ ָ
מ.
עלמאָ יתָ ִ 
אר ָ ְ ָ
ריַ ,ווי ַר ִיִ ְ ,א ְ ָ ַ
ַווי ַ ִ
אלֵ לי
יְ ו ָ ֲ
ימיאֵ ַ 
אר ַח ִ ַ ָ
ָעאלָ ל ְ ָ
ואתיב ְלה.
ְָ ִ
הרה לָ ל ֲע ֻמתְ וסדת
לשו הקודשָ :
ירי,
יר ַה ִ ִ
היִ ְ 
עליניָ ֶ 
ְֶ ִ
יָ ְ סק
בעה ֶֹ אֵ ַ ְ ִ 
והיעָ ְ 
ְִ ְ ִ
ל
יחריבֶ אתָ הע ָ
''ה ֹלא ַ ֲ ִ
די ֶַ ה ָ ָ
מֵ ְ ,
ִֶ

הִ רתִ י ְ ַ ְ
לפניו ֶ ַ ְ
צה ְ ָ ָ
ולא ר ֶ
גללֹ ְ ,
ְִָ
יצאַ ר ִי
אחרָ ָ 
ַ ַ . 
ה ֶ ֵ
ֻ ד ָ
מרב ַה ְ
בֹ ֵ 
מר,
והיָה א ֵ
מיָ ְ ,
עיניוִ ַ 
ונבעָ ֵ 
בכהְ ָ ְ ,
עקיבא ָ ָ
ֲִ ָ
.
ארָ יתִ מ ְ
לִ נ ְ ָ
הע ָ
רי! ֶ ָ
ַו י ַר ִי! ַוי ַ ִ
ואל את,
החכמיֲ ָ ְ ,
ארִ ָ ֲ ַ 
אליו ָלָ ְ 
נכנסָ ֵ 
ִ ְְ
לה.
והיב ָ ֶ
ְֵ ִ
מאירה
השּׁמוּעה   
היתה   
אליעזר   
רבּי    
ימי  
כּל  
סיני
בּהר  
שׁנּתּנה  
מפּיו כּיּוֹם    
 
יק
אליעזרַ ,א ִ
חיקֵ לי) שעתא( ְלַר ִי ֱ ִ ֶ ְ
הוה ָ ִ
ֲָ
תח
יַ ָ .
ינַ על ִל ֵ
ר י ְדרעי ו ַ ִ
ְֵ
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יב
לאעלא
חזרת ְ ָ ֳ ָ
אהַ ְ ָ ,
עלמא ִע ָ ָ
עלמאָ ְ ָ 
ואמרִ ,אי ָ ְ ָ
ְָ ַ
בינאַ .ווי ְלכ
נהירָ ִ 
אהָ לִ ְ 
לאגנזא ִמָ ָ ַ 
ְ ִ ְ ָָ
ח
רי רתִ ְ י ְ ַ ְ
רעי ַווי ְלכֵ ְ 
ר י ְ ָ ֵ
ְֵ
חקָ ל
אמרַ ר ִי ִי ְ ָ
עלמאַ ָ ְ .
ימא ֵדיִ מָ ְ ָ 
ָ
מעא
נהירא ְ ַ ְ ָ
הוה ְ ִ ָ
אליעזרָ ֲ 
ימי ְַר ִי ֱ ִ ֶ ֶ
דסיני.
רא ְ ִ ַ
אתיהיבת ְט ָ
ימאַ ִ ְ ְ ִ ְ 
מיָ ְ 
ִמ ֵ
קה ל] השעה[
היתה ְדח ָ
לשו הקודשָ ְ ָ :
תיו
י ְזרע ָ
הציא ְ ֵ
אליעזרִ .
לרי ֱ ִ ֶ ֶ
ְַ ִ
העל,
ואמר ,אי ָ ָ
תחַ ָ ְ 
תַ על ִלַ ָ .
 א ָ
ְו ָ
נז ִמ
ל ִה ָ ֵ
ס ְ
לה ְת ַ ֵ
זרִ ְ 
העלי ח ֵ
העלְ ֶ ָ 
ָ ָ
י
לכֵ ְ 
מאר .אי ָ ֶ
ְ חָ ל אר ָ
ַה ַ
נחי
היִ ָ ְ ִ 
י תרת ֶ ִ ְ
לכֵ ְ 
ְזרעת ,אי ָ ֶ
יצחקָ ,ל
אמר ַר ִי ִ ְ ָ
לַ ָ ֶ .
הה ִמָ הע ָ
ַהֶ ַ 
יו
מאירה ִמ ִ
המעה ְ ִ ָ
היתה ַ ְ ָ
אליעזרָ ְ ָ 
רי ֱ ִ ֶ ֶ
ימי ַ ִ
ְֵ
סיני.
הרַ ִ 
נהַ ְ 
ַָ ְ ִ ֶ 

וֹפרים,
העוֹלם ס  
בּני אנוֹשׁ שׁל  
יהיוּ כּל  
שׁ אלּוּ  


מחכמתי
תלמידי     
חסרוּ    
לכתּב ,ולא  
יוּכלוּ  
לא 
וחכמתא
מריתָ ְ ְ ָ ְ 
ארייתא) סברית גמרא( ְ ָ ִ
אמ ר ַ ְ ָ
ַָ
עבדיתִ ְ .אְ יהָ ל
אִ ָ ֲ 
סבריתְ ו ִ ָ
ְ ִָ
יכלי
ספריָ לא ָ ְ ִ
ְִ
עלמא
אָ ְ ָ ְ 
ני ֵאי ָנ ָ
ְֵ
אא
מחכמתי ֶ ָ
למידי ֵ ָ ְ ָ ִ
חסר י ַ ְ ִ ַ
ולאֵ ְ ַ 
למכבָ ְ 
ְִ ְַ
מא 
אַ ְ 
מרתי ֶא ָ
ואנאַ ַ ֵ 
עינא ֲ ָ
חלאָ ֵ ְ 
ְכ ְ ָ
טיבתא
למיָ ִ 
אַ ִ ְ 
הוהֶ ,א ָ
ולא ֲ ָ
יאָ ְ .
תי ְ ַ ָ
ְ ֵָ
מי.
יר ִ ֵ
הי ַי ִ
ְלַר ִ
רה ]למדת י וגמרא[
אמרָ ,
לשו הקודשַ ָ :
יתי,
וָ ע ִ ִ
למדי ְ ִ
וחכמה ָ ַ ְ ִ
י ְ ָ ְ ָ
הב ְנ ִ
ֵַ
פרי,
ל ס ְ ִ
ני ֱאנֶ לָ הע ָ
יהיָ לֵ ְ 
ִֶ אְ ִ 
מחכמת י
תלמיד י ֵ ָ ְ ָ ִ
חסרַ ִ ְ ַ 
בְ ,ול ֹאְ ָ 
יכלִ ל ְכ ֹ
ֹלא ְ
מי
אא ְ ִ
תי ֶ ָ
ואני ֵמַר ַ
עיִ ֲ ַ ,
מכחל ְ ַ ִ
אְ ִ ְ 
ֶא ָ
בה
להחזיק ט ָ
אא ְ ַ ֲ ִ
היה ֶ ָ
ולא ָ ָ
ֹ ְ .
תה ַ ָ
ֶ ֶ
מ.
יתר ִ ֶ
תיו ֵ
ְלַר ָ
שׁהאוֹר
וללּבנה  ,
לשּׁמשׁ     
אמרוּ   
שׁמים  ,
שׁמים   

שׁ
הרי נ ח 
מהם 
יוֹתר  
מאיר 
שׁהיה  

יַ עד
סנלאִ ְ 
ההאָ ְ ְ ַ 
מיַ ְ 
אליֵ ִ 
והוִ ֲ ָ 
ֲ
הוה
ולאָ ֲ 
ואמר ָטהרָ ְ .
מתיַ ָ ְ 
נפקִ נ ְ ָ ֵ
ְ ַָ
אחי
א ַ ְ ְ ֵ
נפקָ ַ ַ 
עקיבאַ .ד ָ ַ
רי ֲ ִ ָ
ִ ַ 
ַָ

שלשל ת מסורת הקבלה  זוהר הקבלה
וגרירָ ל
מאניִ ָ 
זע ָ ֵ
מיתַ ָ ,
עקיבאִ ְ 
ַר ִי ֲ ִ ָ
הוה
קניָ ֲ .
ונגיד ַעלִ י ְ ֵ
נחית ְ ָ ִ
ודמא ָ ִ
ריָ ָ ְ 
ִ ְֵ
מיא,
מיא ְ ַ ָ
ואמרָ ַ ְ ,
לבראַ ָ ְ 
נפק ְ ָ ָ
בכיַ ָ ,
ָוח ְ ֵ
הות
נהירתאַ ֲ ְ 
למאָ ִ ְ ִ 
לסיהראָ ְ ִ ְ 
אמרָ ֲ ִ ְ 
ְָ
אתח.
מנהָ האַ ַ ְ ִ 
ייר ִ ְ
נהירִ ַ 
ְִ
ְ את
אליִ מ ֶ
והיִ ֲ 
לשו הקודשָ ְ :
נמת
צאה ִ ְ ָ
ַס ְנ ָלֶ לִ יַ ,עד ֶ ָ ְ ָ
יבא.
עק ָ
היה ַָ ר ִי ֲ ִ
ולא ָ ָ
ואמר ָטהרֹ ְ .
ְָ ַ
עקיבא
רי ֲ ִ ָ
מצא אתִ ַ 
התָ ָ ,
צאהָ ַ ַ 
ְ ֶ ְָ ָ
ירד
ודַ ָ 
רָ ְ ,
ורטָ לָ ְ 
גַ ָ ְ 
קרע ִ ְ
תַ ָ .
ֵֶ
צה
יצאַ הח ָ
בכהָ ָ .
צוח ֶ
היה ֵ ַ
זקנָ ָ .
ונמַ על ְ ָ
ְִ ְ ַ
בנה,
מְ ו ַל ְ ָ ָ
אמרַ ל ֶ ֶ
מיְ ִ ,
מיִ ַ ָ 
ואמרִ ַ ָ :
ְָ ַ
נח.
הר י ֶ ְ ַ
מהֵ ֲ 
תרֶ ֵ 
מאיר י ֵ
היָהִ ֵ 
הארָ ֶ 
ֶָ

לצאת 
רוֹצה  
הצּדּיק 
שׁנּשׁמת   
בּשׁעה    
 
בּל
כּדי ל ק 
בּמיתתוֹ  
והצּדּיק בּטוּ ח   
שׂמחה    ,
 
שׂכרוֹ

עה
יהדה ְ ָ ָ
רי ְ ָ
אמרִ ַ 
)ד צט ע''ב( ָ ַ
מחה
אתָ ֵ ְ 
רה ָל ֵ
היק ָ
מתִ ַ ַ 
ְִֶ ַ
הדא
כרָ ֲ ,
לָ ְ 
די ְל ַק ֵ
מיתתֵ ְ 
והיקָ טַ חָ ִ ְ 
ְִַַ
מחה,
לקראתָ ְ ִ ְ .
רָ ָ ְ ִ 
ראַ וָ ָ
דכתיבַ ,וַ ְ
הא ִ ְ ִ
האהל
מתח ָ ֹ ֶ
מאי ֶזהָ מקַ ֶ ִ ,
ניהֵ ֵ .
ל ְ ֵ ֶ
ְל ַק ֵ
כינה.
לגי ְ ִ ָ
ה ְ ַ ֵ
וחָ א ְר ָ
אמרַ ְ ִ ַ .
דקאָ ָ ֲ 
ְְ ָ
עה
יהדהָ ָ ְ ,
רי ְ ָ
אמר ַ ִ
לשו הקודשַ ָ :
לצאת 
צה ָ ֵ
היק ר ָ
מת ַ ַ ִ
ְִֶ ַ
ל
ד י ְל ַק ֵ
מיתתֵ ְ 
והיק ָטַ חָ ִ ְ 
מחהִ ַ ַ ְ ,
ְ ֵָ
לקראת,
ורָ ָ ְ ִ 
רא ַָ ָ
תב ַוַ ְ
כרֶ .זהָ ֶ 
ְָ
מאיזה ָמק?
ניהֶ ֵ ֵ .
ל ְ ֵ ֶ
מחה ְל ַק ֵ
ְ ִ ְָ
ארצה
וחָ ְ ָ 
אמרנַ ְ ִ ַ .
האהלְ ,מְ ַ ָ ֶ 
מתח ָ ֹ ֶ
ִ ֶַ
הכינה.
ֶ אלָ ִ ְ ַ 
מכא רואי שרב י עקיבא הוא שקיבל
סודות שיר השירי מרבי אליעזר.
ובעני הפלגת גדולת חכמתו ומעשיו כתב
היוחסי וז"ל :ורבה מלספור חכמתו
ומדותיו שא היו השמי גוילי וכל עצי
הלבנו קולמסי ומי הי דיו לא יספיקו
לחכמתו עכ"ל.

זוהר הקבלה

ת הקבלה
 שלשלת מסור 

למד בכל דבר כמה מאות הלכות
בסו פרק ז' דסנהדרי) ש (שאמר רבי
אליעזר בשעת פטירתו ,אוי לכ
שת י זרועותי שה כשני ספר י תורה
שנגללי] ובזוהר וירא במדרש הנעל) צט(.
הלשו :ו י לכו תרי דרועי וי לכו תרי
תורות דישתכחו יומא די כו' ,משמע
שרצונו לומר תורה שבכתב ותורה שבעל
ס כשני ספרי תורה וכ
פה ,וללשו הש" 
באבות דרבי נת) פרק כ"ה (כב' ]שני [ספר י
תורה לא משמע כ [ב ובאבות דרבי נת 
ש ושיר השירי ש שאמר :א יהיו
כל הימי דיו ואגמי קולמסי ושמי
ואר מגילות וכל בני אד לבלרי ,אי
מספיקי לכתוב תורה שלמדתי ,ואני לא
חסרתיה )ופירוש בהגהותיי ש בס"ד שרצונו לומר

יג
דחכמתא עילאה בפסוק" וש אשתו
מהיטבאל" וגו' ולא גל י לו אלא לר"א,
וכ"ה בז"ח בראשית )ט' א'( )וש אי 'דגלי לו 
לר" א ולר"א ב ער ,(דלשו הלכות פסוקות
משמע דתל י בהו הלכות פסקא דדינא,
ש
והיינו כי שרשי הדיני שמה שר 
הנגעי ,הוא מת"ק דמיתו :ע"כ הגה"ה[.
ולא עוד אלא שאני שונה ש' הלכות וא"ל
ג 'אלפי הלכות בנטיעת קשואי:
ידע שיחת חיות ועופות ורזי חכמת הקבלה
ובזוה ר חדש בראשית )ט' ד'( שגילה רבי
אליעזר לרבי עקיבא שיחת מלאכי
השרת שיחת כוכבי ומזלות ,וידיעת חלונ י
חמה בעתותיו וזמניו) שהיה ר" א בקי בה וכמ"ש
בס"ד בהצעה שלפנ י פ"ו מפרקי דרבי אליעזר בש
הכוזרי שהיה כתובי לפניו בפרקי דרבי אליעזר(

שתלמידיו לא חסרוה ממנו שלא למדו כי א מעט,
וכעי מה שאמרו בסנהדרי ואדר" וזוהר ש שאמר
לא חסרוני תלמידי אלא כמכחול בשפופרת ,(אלא
כאד שמטביל זכרות מכחול בי) ועיי
במסכת סופרי פרק ט"ו ובילקוט בראשית סו רמז
כ'( שכ  אמר ריב"ז ,ולא עוד אלא שאנ י

שיחת דקלי ועופות שיחת הרוחות ידיעות
תקופות ועבוריה] ובסו פרק ב 'דסוכה
)כח (.חושב מדברי אלו בריב"ז ,וממנו נראה
שקיבל רבי אליעזר ,וכמו שכתוב לעיל
שסודות התורה מסר ריב"ז לרב י אליעזר[,
ומדדרש הנעל) ש (ואולי ליה) לר"ע( רי"ו
טעמי דפסוקי שיר השירי ,והוו עינוי דר"ע
נחתי מיא כו 'כד מטא להאי פסוקא סמכונ י
באשישות וגו' לא יכיל רבי עקיבא למסב ל
וארי קלי 'בבכייתא וגעי ולא הוי ממל ל
מדחילו דשכינתא דהוות תמ אורי ליה כו'
ש ואומי ליה אומאה
רזי עילאי דהוי בשה "
דלא לשתמש בשו פסק מיניה כי היכי
דלא ליחרוב קב"ה עלמא בגיניה ,ולא בע י
קוב"ה דישתמשו ביה ברייתא מסגיאות


 ,     : .
," "      
,    (.")  
 , 
      
          
  ,     

      
 ]   
    ,"  '   
  ,    
      [] 
   
 
   
   
,      ,[ 
 

שונה שלש מאות הלכות בבהרת עזה ,ולא
היה אד ששאלנ י בה מעול ,ובאדר"
ש הנעל ש) צ"ח (:אמרו,
ש ובמדר 
שבשעת פטירתו לימד לה ,ואמרֵ ש,
ש
ואזל אשא ,ואולי בבהרת עזה של 
מאות הלכות פסוקות ]הגה"ה ואפשר ש'
הלכות פסוקות אלו ,ה ה משרש הלכות
פסוקות שהזכירו בזוהר תולדות) קמ"ה(:
דהוי רב י יוחנ ב זכאי אמר ברזא


יד
קדושתא דאית ביה ,וזה שאמר ר"ע
במתניתי) ספ"ג דידי (ח"ו לא נחלק אד
ש שלא יטמא את הידי
מישראל על שה "
שאי כהע"כ כדא י כיו שנית בו שיר
השירי שכל הכתובי קודש ושיר השירי
קודש קדשי ,שרבי עקיבא הוא שקיב ל
סודות שיר השירי מרבי אליעזר.

היה ראוי לרוח הקודש  ודברי היו כנבואה
ובעני הפלגת צדקתו .ראיתי להביא מה
שכתב בירושלמי שלה י סוטה
שכשנכנסו לעלייה ביבנה יצתה בת קול
ואמרה לה ,יש ביניכ שני שראוי לרוח
הקודש ,ושמואל הקט אחד מה ,ונתנו
עיניה ברבי אליעזר ב הורקנוס )שהוא השני(,
וזה שאמר בספר י פרשת שופטי) פסק א
קע"ג( ,כשהיה רב י אליעזר מגיע לפסוק זה
היה אומר ,חבל עלינו ,מה מי שמדבק כו,'
המדבק בשכינה די הוא שתשרה עליו רוח
הקודש ,ומי גר עונותיכ היו מבדילי וגו,'
]ובסנהדרי פ"ח )ס"ה (:גרסינ בברייתא זו
ר"ע במקו רב י אליעזר דידע רב י אליעזר
בנפשיה) מ הבת קול הזה (שהיה ראו י לרוח
ש )של נבואה (ועו הדור נמנע ממנו ,וזה
הקוד 
שאמר חבל עלינו כו ,'ובכל זה א שבעו 
הדור לא שרתה עליו רוח הקודש ,מכל
מקו מצאנו בו כעי נבואה ,שכל היוצא
מפיו היה מתקיי כיוצא מפי נביא ,בפרק ו'
דפסחי) ס"ט (.שאמר לרבי עקיבא בשחיטה
השבתנ י בשחיטה תהא מיתתו ,וכ בסו
פרק ח 'דסנהדרי) ס"ח (.שאמר תמה אנ י על
חכמי הדור א ימותו מיתת עצמ על שלא
באו לשמשני ,ולרב י עקיבא אמר של קשה
משלה] ,ובזוהר חדש בראשית) ט'( שאמר
לרבי עקיבא מוכ תהיה לריח ניחוח ,והוא

]        

שלשל ת מסורת הקבלה  זוהר הקבלה
רמז שיהיה מעשרה הרוגי אמונה ,שהיה גופ
רי ח ניחוח של קרב ,וכמו שאמרו בזוהר
פקוד י בהיכלות) רנ"ד (:וגופא דלהו כו' ברזא
דקורבנא כו'[ ,ועיי באבות דרבי נת פכ"ה:
ובפ"ו דעירובי) ס"ג (.שאמר על יהודא ב 
גוריא תלמידו ,שהורה הלכה בפניו ,תמהנ י
א יוצא זה שנתו ,ולא הוציא שנתו ,וא
שאמרו ש שאמרה לו אימא שלו אשתו,
וכי נביא אתה ,והשיב לה ,כ מקובלני כל
המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה ,מכל
מקו זה שמת בתו שנתו הוא מפנ י דיבורו
של רבי אליעזר ,כי חייבי מיתה בידי שמי
אי דינ למות תו שנת דוקא ,וא בכרת
אינו מת מיד ,וכדמוכח מדבר י התוספות
פ"ב דשבת) כה (.ד"ה כרת ,וריש יבמות) ב(.
ד"ה אשת איש ,ובכריתות) ז (.ד"ה
דחנקתיה .וכל שכ במיתה ביד י שמי.
ובריש חגיגה )ג (.אמר לר"י ב דורמסקית
יוסי ,פשוט יד וקבל עיני וכו,'
יחזרו עיני יוסי למקומ וחזרו ,ולא תימא הנ י
ש לומר שהיה משו דיבורו ,וכעי
שי 
"ותגזר אומר ויק ל ,"אלא מצאנו בסו
פ"ג דמגילה) כה (:שאמר צא ובדוק בתועבת
אמ ,ובדקו אחריו ומצאו בו שמ פסול,
שהרי זה לשעבר דבר הנמצא בה כבר ,וא י
אפשר לומר שנתהווה על פי דבורו של רבי
אליעזר עכשיו ,אלא הרי היא כנבואה.

ידע זמן הקץ
ובזוהר חדש בראשית )ט"ז ג'( נראה שצפה
ברוח הקודש זמ הק  ,ואמר לרבי
עקיבא ו י דלא ימטא בר נש כו ,'אלפא
שתיתאה ולא באשלמותיה ]ואולי הוא
לטעמיה בפרק י 'דסנהדרי) צ"ט (דימות
ש פרק י"ט דשבת
המשיח מ 'שנה [,וברי 

.[" ,"     

זוהר הקבלה

ת הקבלה
 שלשלת מסור 

)ק"ל( עיר אחת היתה באר ישראל שהיו
עושי כרבי אליעזר והיו מתי בזמנ ,ופע
אחת גזרו גזרה על המילה ,ועל אותה העיר
לא גזרה ,ובסו פרק ג 'דתענית) כ"ה(:
כשהתפלל על הגשמי ולא נענה ,והתפלל
רבי עקיבא ונענה ,והוו מרננ י רבנ ,יצתה בת
קול לכבודו] מיהו מצינו כיוצא בזה ג
בפרק ז' דבבבא מציעא )פ"ה (.לכבודו של ר'
יוסי בנו של רב י אלעזר ברבי שמעו[
ואמרה ,לא שזה גדול מזה ,אלא זה מעביר
כו' ,ובזוהר שמות )ט"ו (.דאחזיאו ליה
בחלמא ,אל תתפלל בעד הע הזה כו,'
וכשהתפלל י"ב טור י אפרסמונא דכיא עייל
ההיא דלבש חושנא ואפודא ,ובע י מקב"ה
דליחוס על עלמא כו.'

צפה ברוה"ק מה שיהיה עם תלמידי
רבי עקיבא
ובפרק ד 'דברכות) כח (:כשחלה ונכנסו
תלמידיו לבקרו ,אמר לה הזהרו
בכבוד חביריכ ,הערותי לעיל אות ז'
בהגה"ה לפי גירסא שלנו באבות" יה י כבוד
חביר חביב" כו' ,למה הוצר לחזור ולצוות
ש לומר שעיקר כלל
על זה קוד פטירתו ,וי 
תלמידיו אלו היה רבי עקיבא ,ואליו הוא
שרמז בזה ביו פטירתו שצפה ברוה"ק
שעתידי תלמידי רבי עקיבא כ"ד אל,
למות על שלא נהגו כבוד זה בזה ,כדאיתא
ביבמות פ"ו )סב (:ולזה הקדי רבי אליעזר
לצוותו על כ ,שיזהיר לתלמידיו על זה.
הערת המוציא לאור
רבי עקיבא בכה והצטער על כל סודות
התורה שיגנזו ויסתלקו מן העולם
]ובזוה ר פרשת וירא מדרש הנעל) ד צ"ח,(:
ש מתוק מדבש ש בעמוד
בפירו 
ס רבי
תמ"ז ,כתב :וזה לשונו :מה שכע 
אליעזר ע ל החכמי וקילל על שלא באו

טו
ללמוד תורה אצלו ,הטע הוא לפי שרבי
אליעזר קיבל הרבה תורה מרבותיו ,כמו
שאמר הרבה תורה למדתי מרבותי ,והיה
רוצה למסור את כל מה שקיבל מה,
להחכמי הבאי אחריו ,אבל לפי שברכוהו
במעשה דתנור של עכנא י )ב"מ נט ,(:לכ לא
באו החכמי ללמוד אצלו ,וג רבי עקיבא
ענהו כ להשתמט ממנו בתשובה אחרת,
והיה רבי אליעזר מצטער מאוד על כבו ד
התורה ,לפי שעל ידי מיתתו יהיה נעדר ובט ל
מ העול כל דברי תורה שלמד מרבותיו,
לכ כעס על החכמי  שבאו עתה לבקרו
שעכשיו אי לו זמ למסור כ ל תורתו ,ורבי
עקיבא בכה והצטער ע ל כל סודות התורה
שיגנזו ויסתלקו מ העול ,לכ ביקש ממנו
שיגלה לו לכל הפחות עתה מה שיכול ,וכ
היה שגילה לו סודות נוראי כמבואר בזוהר
כא) העתקנו לעיל([.

רבי אליעזר הגדול בתורת הנסתר
בזוהר חדש )איכה י"ג (:מובא כי רבי אליעזר
היה גלגול של ראוב בכור ישראל,
ומסיבה זו ,גזירת עשרת הרוגי מלכות שעל
פ י תורת הקבלה נגזרה על עשרת החכמי
בשל היות שקולי כנגד עשרת השבטי
שהשליכו את יוס לבור ,לא חלה על רבי
אליעזר ,שלא היה שות במכירת יוס אלא
רק ציווה להשלי את יוס לבור ,ועל כ
השליכו את רב י אליעזר לבור א העלו אותו
לאחר מכ  ולא הרגו אותו.
בספר בני יששכר) מאמר חודש תשר י מאמר י"ב(
מובא ,כי מכיו שראוב היה זה
שעסק תמיד בתשובה על חטאו שבלבל
את יצועי אביו ,ראו י לפסוק כמותו בכל
הנוגע לתשובה ,ומכיוו שרב י אליעזר פוסק
ש"עידי מסירה כרתי) "בניגוד לרבי מאיר הפוסק
עידי חתימה כרתי( ,ובחודש תשרי ישנ שלושה
זמני תשובה; ראש השנה  זמ הכתיבה,

טז
יו כיפור  זמ החתימה ,והושענא רבה
ש
שהוא זמ מסירת הפתקי לשלוחי ,י 
לפסוק כמותו שזמ התשובה קיי עד
הושענא רבה ,ועד אז נית לחזור בתשובה
ולשנות את גזר הדי .הוא מקשר דברי
אלו ,לסיבה שמכוחה התפלל משה רבינו,
שרבי אליעזר יצא מחלציו כמובא
בפסיקתא בש רבי אחא.

פטירתו של רבי אליעזר הגדול
לפני פטירתו של רבי אליעזר עמדו לידו
רבי עקיבא וחבריו ,והתיישבו בריחוק
ארבע אמות בגלל הנידוי .רב י אליעזר

שלשל ת מסורת הקבלה  זוהר הקבלה
הצטער מאוד על כל דבר י התורה הרבי
שידע ואיש לא בא ללמוד ממנו )בגלל הנידוי(,
וא חזה את מות של חכמי הדור בכלל,
ואת מותו ביסורי של רבי עקיבא" :של
קשה משל כול ."מיד כשנפטר אמר רבי
יהושע "הותר הנדר) "סנהרי ס"ח.(.
רבי אליעזר נפטר ביו שישי ,ואחר י יציאת
השבת החל המסע ללוד ,ש נקבר .רבי
עקיבא ספד עליו מדברי אלישע על אליהו,
אות הדברי שאמר יואש" :אבי אבי ,רכב
ישראל ופרשיו" )מלכי ב' ,ב' ,יב; מלכי ב' ,י"ג,
יד; אבות דרבי נת.(

( 20כרכים)  -לתרומות עבור הדפסה והפצת הספרים  -טל:
קֹובץ
ֵ

זֹוהר
ׁשֹופר ַה ַ
ָ
ְּכ ַרְך טז
ּוּבֹו ֵס ֶפר ֶא ָחד
ּמּודים):
ִ(ַ 288ע ִ
ּפּורי ַהּז ַֹהר
ִס ֵ

קֹובץ
ֵ

זֹוהר
ׁשֹופר ַה ַ
ָ
ְּכ ַרְך יח

ּוּבֹו ֵס ֶפר ֶא ָחד
ּמּודים):
(ַ 256ע ִ

יאת ְׁש ַמע
ז ַֹהר ְק ִר ַ
ּומנְ ָהגָ יו
ְּכ ִהלְ ָכתֹו ִּדינָ יו ִ
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קֹובץ
ֵ

זֹוהר
ׁשֹופר ַה ַ
ָ
ְּכ ַרְך יז
ּוּבֹו ֲח ִמ ָּׁשה ְס ָפ ִרים ְס ָפ ִרים
ּמּודים):
נִ ְפ ָּת ִחים (ַ 272ע ִ
ז ַֹהר ַה ַּכ ְׁשרּות – ִמי יַ ֲא ִכילֶ ּנּו
יחי
ָּב ָׂשר – ָע ַר ְכ ִּתי נֵ ר לִ ְמ ִׁש ִ
– קרקא – ְמגַ ּלֶ ה ֲע ֻמקֹות
ּופ ָעלָ יו
ַחּיָ יו ְ

יל ְך ְ ּד ִאיה ּו
האי ִח ּבו ָּרא ִ ּד ָ
ְּב ַ
ימא
ה ָרא ְ ּד ִא ָ
ֹהרִ ,מן זוֹ ֲ
הז ּ ַ
ֵס ֶפר ַ
ּבהְּ .ב ִא ֵּלין ָלא
ִע ָּל ָאה ְּת ׁשו ָ
ָצ ִר ְ
יך נִ ָּסיוֹ ן ,ו ְ
ידין
ּבגִ ין ַ ּד ֲע ִת ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִמ ְט ַעם ֵמ ִא ָ
ילנָ א ְד ַח ֵ ּיי,
ֹהר ,יִ ְפקוּן
הזּ ַ
האי ֵס ֶפר ַ
ְ ּד ִאיה ּו ַ
יה ִמן ָ ּגלו ָ
ּתא ְּב ַר ֲח ֵמי.
ֵּב ּ

קֹובץ
ֵ

קֹובץ
ֵ

זֹוהר
ׁשֹופר ַה ַ
ָ

זֹוהר
ׁשֹופר ַה ַ
ָ

ּוּבֹו ֵס ֶפר ֶא ָחד

ּוּבֹו ַא ְר ָּב ָעה ְס ָפ ִרים
נִ ְפ ָּת ִחים

ז ַֹהר ַה ִּתּקּונִ ים ִּתּקּון מ"ג

ּמּודים):
(ַ 328ע ִ

ְּכ ַרְך יט

ּמּודים):
(ַ 422ע ִ

ְּכ ַרְך כ

פּורים ַה ָּׁשלֵ ם
זֹוהר לְ ִ
ַ

בס”ד

