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חלק 3

àמŁõבõתם אõר יהיה Łõדñה àזõהר הâבäקים ליłראל ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָרק

Łבאçוãà דאôמר ,רייתאõא âא כג)היאõר ו ליŁסרחת(מ אõר, ותõרה ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָ
ראלłיà מרôוא ,äייהàכב)לג א תõמŁ)רהõהיא דõêçה הàן לé ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָ

ãà âאôמר ,רõא âההäא ãגיäז àת היאõרה ר"ז, äאיה אõר ,äהäליכŁôםŁ) ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָ

כג) י.תםõבŁõמà אõר היה ראלłי ניà לכלäְְְְְִֵֵָָָָָ

:רäאà]רõיא ìŁקראת הñדŁõה הõôרה זה "רõהיא Łבאçו" מבארä ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
,"רõא "ותõרה ןõŁêרבמ הערב עיניà מבåה היתה הõôרה וזאת ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ

חז"ל מאמרé(טהõס ôסרח,(àסõף סõפרים וחכמת ...יחŁëה àעקבõת ְְְְְְְְֲֲִִִִַַַַַַַָָָ
נעâרת. ôהא והאמת ,äאסëי חטא ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָויראי

àית(צז.)àסנהדריןוכן ,õà àא âוד àŁן ,רõâ אõמר, סיõי רàי ,ניאô ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
יהיה והáבלן(לזõנõת)(לזנäת)הäעד יחרב, והáליל ,(יאŁם)(יõôŁמם), ְְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

הõíפרים(áבäל)(áליל)ואנŁי וחכמת ,äיחננ ולא לעיר מעיר äבבõיס ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹ
נעâרת, והאמת éלב, éפני רõâה äפני ,äאסëי חטא ויראי ,סרחôְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

,אמרìŁ(נט עיהŁלל".(יõôŁמ מרע וסר נעâרת האמת "וôהי ְְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

אבלןàה éל אתŁ ,מרõלé ,'õוג היאõרה" הõêçד הàן "éל נאמר àיłראל ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
õêŁמד מתי àנים äקראìŁ יłראל – הñדŁõההõêçד הõôרה ים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

éי – רôסìבä הõôרה,אר"זàגימטרçהאõ"רìàגלה סõדõת äהåŁ , ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָ
מŁõבõתם]. àכל יłראל לבני äיאיר והם רהõôה נגלõת זה רהõְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוהיא

נפלאõת äלאראנ נזéה Łõדñה הרõהז תäזכà האחרõנה תäגלàְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָ

גוונאéתראהà àגלäתא אõר(היאõרה)âא äאיהâ ר"ז, הוה ãיà הåהר ְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָָָָֹ
יםçלק ,בתרייתא טו)âפäרקנא ז מצרים(מיכה מארץ ýצאת éימי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

הàת וכל ,äהäליכŁô היאõרה דõêçה הàן לé äאיה ודא נפלאõת, äìְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָארא
ïה. דבעל àאõרייתא âמôŁדלין אêין ôְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָחäçן,

הåהר[àאäר: äוזה הõôרה, רזי רõא çתêáה האחרõנה áàלäת כן õמé ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
תבא זה לäëד ידי ועל יłראל. Łל הïדäת אõר Łהäא Łõדñְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹה

:קäסïה יתקçם üוכ ,להäאáה"תõנפלא äìארא מצרים מארץ ýצאת ,"éימי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
äëêàד עסק ידי על צלìנ רב, ערב תäלá åŁה תõçלáה õíàף éאן םáŁְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

הàן" לé" וזה ,Łõדñה הרåהתõדõס את õêŁמד  àן àבחינת Łהäא מי ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
הàת "וכל ,דõíה חכמת àים לõלצל – "äליכהŁô "היאר"ה – רהõôְְְְְְִִַַַַַַַָָָָָֹֻה
åàהר äויגרס äילמד הם םá  ìàגלה äעסק הôע עדŁ äêא  ôְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹחäçן"

Łõדñה.[ ַָ

רב מהערב äצלìçŁ יłראל על לêïהת ביאìה נהõְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָי

יõנהâבר את עõלבל áדõל âג יהו"ה וימן א)אחר, ב â(יõנה ,äאיהâ ענäçתא, א ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ
הäא אâ דגה, נäקàא דג âכäרא עðבõן, ãדילי קבאäונ ב)עצב, (Łם ְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָָ

יõלמע דמטי דענäçתא פנאéמ ,גהâה עיëמ אלהי"ו יהו"ה אל יõנה ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹוçתêïל

וגõמר יõנה את וçקא לâג יהו"ה וçאמר זמנא אäההà יא)âיłראל, ,(Łם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

,תאäלá מן יפקäן מõâחקא ,תאäçענ מן âדõאגין דלהõן דדאגה àְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִָָָָָָָדõחקא
דכתיב אäה כבכח)הדא ב, אלäמŁ)נהõדי נבäאה âא Łõôיע. עני עם ואת ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ

בדאגה תאäלá מן יłראל דיפקäן àדõחקא)דנתנàא דענäçתא.(ס"א ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָ

יõנה[àאäר: את לבלע Łרõצה לדאגה, נמŁל גâה :קäסïל סףõנ àאäר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
מ"ם ü"מíה ידי על àŁא ענäçת, õז דאגהä יłראל, הם –ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
לדאגה õáרמים ריתàה ïגם וכן Łהéעס çדäע רח"ל, õגäז àת äְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָפלõנית

,õרבז הערב ïעêת ôהיה õאלקיווז 'ה אל ביאìה נהõי התêïל üé ועל . ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
מןåה õתõבאä הëעים, אל áëŁיע ורעב מענäçת יłראל את ðçŁְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָיל

éŁתäב õמé מהáלäת, יłראל äיצא הðרõת סאת יתמêא רŁאéאלäמŁ) ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

כבכח) Łõôיע",ב עני עם אז"ואת àענäçת יłראל äיהי רŁאéŁ רõמז ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
[.ויגאלם והנסיõנõת)יŁõיעם תäçהענ מéל נðלים Łõדñה הזõהר .(äבלäëד ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָ

ערב לŁ אëם (לילי"ת) õז לצים מŁõב איזה יŁב. לא לצים äְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹבמŁõב
àמŁõבם מטëאים רב ערב וכן àמŁõבה. הâנé אהëמט היאŁ ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָרב.

àיניהם ביםŁõçŁ ְִִִֵֵֶֶַַלâðיקים

ע"ב)זõהרäבäñôני כ"ז âף י"ג הïסäק,(ôיקäן הלüעל לא אŁר Łהאי אŁרי ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ
רŁעים àעצת Łהאי Łל õתêתהä אŁרי  הלüוגו' לא אŁר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

יŁב. לא לצים äבמŁõב עמד לא חטאים üרâà ,עיםŁר ïרקàעצת (ôהילים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

א) קäסï ָא

ריŁא.Łנאמרהאי ועליה הראŁים לכל Łרא אהי"ה. אŁר אהי"ה הäא ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ז) ראŁ)üŁיר תêוד .Łרא Łל ôפילין וזה ééרמל. üעלי üŁרא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹ

האŁרי àזה לבת מàŁחים õבä יד. Łל ôפילין õז àראŁי"תéארáמן. éן ועל) ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

àת) Łם אŁרי éŁתäבŁם אäה ל)זה [הם(àראŁית àנõת. ניäרא éי באŁרי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
אŁר ëŁה, ליéנס זõכה מי הñדŁõה] הכינה את ëŁעלים ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהâðיקים
ורע. טõב הâעת עץ Łל מðד רעה עצה היאŁ רŁעים. àעצת üהל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹלא

(Łונח סמא"ל זה הרŁעים. זä(מי חæאים. üרâ איזה עמד. לא חæאים üבדרä ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ãà אמרìŁ(ל ליŁוגו'.(מ ïיה äמחתה אכלה מנאפת אה üרâ éן ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

õז לצים מŁõב איזה .בŁי לא לצים רב.(לילי"ת)äבמŁõב ערב לŁ אëם ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ŁõçŁבים יקיםâðל àמŁõבם מטëאים àמŁõבה. éנâה אהëמט Łְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָהיא

éנâה. Łלàיניהם, Łוהרא תרéה Łהäא .ריŁא õתõאà ëŁתדבק äמי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ìŁאמר החçים עץ וזה מים. ïלגי על Łתäל עץé והיה õà נאמר .רהõôְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹה

יõàל: לא äועלה õàְִֵָֹ

,Łõדñה הרõבז קõלעס כרחäמ רב הערב תïמקלי להינצל ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהרõצה
מהäàëל Łהðילה נח תיבתéְִִֵֵֶַַַַָֹ

רשיעייא,ואינäן רב רב)ערב שמהערב הרŁעים àההäא(ואõתם äהà דיתקיים ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
,ב:)זמנאäתéה הŁëיח àיאת לפני àהם יב)(יתקיים אלçנâ)äנàיתל äררàית ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
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רŁעים. äיעŁוהר רàים äרפðראל)ויłיà áמäר àירäר יהיה אינäןŁ)אז :äנàיתל ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
מŁנה. הõôרה)מארי êיäëד ידי על äיתבררŁ הŁëנה עליà äêזרעא(א אינäן :äרפðוי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

עëא. ארŁâ טõביםקâיŁא äמעłים תõמצו ידי על äררàית העם ארŁ לŁ Łõדñה (וזרע ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

âכתיב,äצדקה) הäא יג)הדא זכריה).סףéה את צרףé ידיäצרפôים על äהיינâ) ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

לצדקה) õìŁתנים סףé.רב ערב אינäן רŁעים, äיעŁללוהרéמ äיצא רב הערב äêוא) ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ְִֵָיłראל)

יליםéłëוהäיב)יבינ קàלה,(âנאל מארי אינäן Łעõסקים, äêא הם (והéłëילים ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

הõôרה) àהõןàסõדõת מרôאâ(יב יזהירâ)äנçאל והéłëילים ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָ
הåהר, ספר âאקרי âא, àזהר מâôŁלין קאâ אינäן אêין הרקיע. éְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹזהר

הזõהר) ספר הìקרא הåה רõאà Łעõסקים יקיםâðה הם äêנח,(א תיבתé äאיהâאäהŁ) ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ

מהäàëל) ðëיל נח ëמלכäתאé.תיבת וŁבע ,מעיר Łנים ãà דëתéנŁין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹ
.חהïŁëמ Łäנים ,מעיר אחד לôיבהäלזמנין נסéלהי äזכ äéלם êŁא õמéŁ) ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

,קצר מןåה יé ,Łõדñה הרõהז ידי על להינצל äéיז והéłëילים הåריזים רק üé הäàëל, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָלפני

אõיב äפתאõם לפני üרâ פנהä מלאכי לחõŁ הìני א') קäסï 'ג רקï) מלאכיà éŁתäב õמéְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ה' אמר àא הìה חפצים אôם רŁא ריתàה üמלאä מבקŁים אôם רŁא ןõהאד õהיכל ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאל

הñדŁõ)דבהõןצבקõת) הרõזà קõלעס äéזçŁ äêאà)א)יתקיים הàןŁ)מõת éל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
Łôליכäהä.ה רהõהיא דõêçיחŁמ ïני לקàל äמהראõŁנים àנים, àבחינת (להיõת ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָ

(äימינà àמהרה ,äצדקינ.üילâ הàס על וכלא ,אâ ספראâ ãרõא ודאוזה) ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹ

(Łõדñה י"àŁהר àזכäת זה וכל àנŁמõתיהם, יאיר Łõדñה הרõז ספר לŁ רõהר.האõז) ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

דäëע כ"א ôיקäן זõהר ôיקäני ועçן ע"ב, קנ"ג âף ,מהימנא רעיא  ýתõהעלà ïרŁת Łõדñְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָה

נ"ד) .נ"ג,

,ץäולח מfiפה הäא õרתõô éל הåהר, ספרà עõסק õאינŁ מי רב: ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהערב
להיõת ,םŁ מאנŁי להיõת אêא õôàרה עõסק õואינ ורëאäת, תäטע õêéְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֻו
חלק ולא חçים õל ואין הàרõçת, על äלהôłרר הõâר áדõל Łורא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹרב

חçים תõארח יfiיג לא äבוâאי  àְְִִִַַַַַַָֹחçים
אמיäה õרתõô éל האר"י, וכתבי ותäñנים הרåה ספרà סקõע õאינŁ ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

להיõת אêא õôàרה עõסק õואינ ורëאäת, טעäת õêéו ולחäץ, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמfiפה
ואין הàרõçת, על äלהôłרר הõâר áדõל Łורא רב להיõת Łם, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָֹמאנŁי
ידי על אêא חçים ארחõת יfiיג לא äבוâאי  àחçים חלק ולא חçים õְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹל
מי האחרõן, הåה õâàר àלבד: ויטאל יםçח הרב מרן וכתבי הåהר ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָֹלäëד
Łëמ חçים Łהם האר"י מרן וכתבי ותäñנים הרåה àספר עõסק õאינŁְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
לéŁ נאמנה ידע äפõסקים, äבתלמäד äבמŁנה àמקרא להäלà ,Łפìְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָל
והארה àחçים עסק õל ואין ,אגõדé ,ץäולח מfiפה הäא Łעõסק õרתõôְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
מאנŁי להיõת אêא õôàרה סקõע õואינ ורëאäת, תäטע õêé והäא ,Łפìְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻל
חçים õל ואין ,תõçרàה על ררôłלהä הõâר áדõל Łורא רב תõלהי Łְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָֹם,

àחçים. חלק ְִֵֶַַֹולא
àעלã,ועçן עם ãל לרצõת ãàלג âיôער מאן äנà לית :Łחד זהר àתäñני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹ

וצוחין קŁäין. הëכà ,הï âבעל ריתאõאà וליליא יõמא àכל ְְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָצוחין
מאן ולית יקרא, לן הב עäתרא לן הב הב. הב âאמרין ככלבין ãàְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָ
ידי על אêא חçים ארחõת יfiיג לא äבוâאי .אôכינŁ לסלקא âְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹיâôŁל
אõרה Łערי íàפר וכן àלבד, ויטאל חçים הרב מרן וכתבי הåהר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹלäëד
עבד אêא מקàל, ôהיה êŁא הåמ הàהר äהארכנ äכבר .רõא õêéŁְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻֻ

.ראהçמ ועבד י')מאהבה רקï הזõהר אõר  י"ט ז', עקב ïרŁת קõמרנה הàרכה .(היכל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ


