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ספר
ֲחצֹות  ָהַרְׁשִּב"י

 ֵחֶלק ב'
 ִמֵסֶפר זֹוַהר ֲחצֹות

 ּבֹו ָיבֹואּו ַמֲאָמֵרי ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, 
ִּתיקּוֵני זֹוַהר, ְוזֹוַהר ָחָדׁש

 ּבֹו ָיבֹוא ִהְתעֹוְררּות ֲעצּוָמה ַעל ִקיַמת ֲחצֹות ַהַּלְיָלה
  ַוֲאִמיַרת ַהִּתּקּון,

 ּוַמֲעַלת ִתיקּוֶניָה, ַאִמיָרֶתיָה ּוְסגּוֹלֶתיָה

יצא לאור על ידי מפעל הזוהר העולמי בית שמש
חודש מנחם אב שנת תשע"ב



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ א' א ֶֶּפרק 

חציויהי ׁש עד מכּ אן הלּ ילה, בּ חצי 
הּק דוֹ ׁש  ׁש אין ידע, לא הלּ ילה
עם  עדן לגן נכנס הוּ א  ּבּ ר ו
הלּ ילה. חצי אחר עד אלּ א  הצּ דּ יקים

כּ לׁש הרי הלּ ילה בּ ראׁש ית 
וערמת  ע וֹ לוֹ ת, הנּ ׁש מ וֹ ת
כּ ׁש נּ חלק  בּ הם. מתּת ּק נת הח ּט ים
וקוֹ רא, מתעוֹ רר  קוֹ ל אז  הלּ ילה,
הצּ פ וֹ ן. מצּ ד מתע וֹ רר הּק וֹ ל ואוֹ תוֹ 
אוֹ תוֹ  עד מגּ יעוֹ ת הלהב וֹ ת ואוֹ תם
ק וֹ רא  ואז  גבר, ׁש נּ קרא הּמ ק וֹ ם
הגּ בר. קריאת ונקראת בחיל,

אוֹ תּה וּ מיהוּ  מכּ ה גּ בריא"ל. ? 
ׁש לּ מ ּט ה, הּת רנגוֹ ל בּ כנפי הלהבת

וקוֹ רא.
ׁש לואז הדּ ין בּ ק יּ וּ ם וּ מּט ה מעלה 

כּ תוּ ב  ואז עוֹ מדים. המאל
ג) ויּ חרד(רות הלּ ילה בּ חצי ויהי

א' ּפרק

הּמ ק דּ ׁש  חר בּ ן על בּ כ יּ ה - חצ וֹ ת  ּת יק וּ ן ענין

חצי ויהי דּ עד  מכּ אן הלּ ילה, בּ חצי 
הקּ ד וֹ ׁש  דּ אין ידע. א לילה
עם עדן לגּ ן נכנס הוּ א  ּבּ רו
הלּ ילה. חצי אחר עד אלּ א הצּ דּ יקים,

עדן  בגן הצּ דּ יקים עם ה' בּ חצ וֹ ת

כּ ל דּ הא דּ ליליא, בּ ראׁש יתא 
וערימת סלקין, נׁש מתין
את ּפ ליג  כּ ד בּ הוֹ ן. מת ּת קּ נא חטין
וההוּ א וקרי, איתער קלא כּ דין ליליא,
וההוּ א דצפ וֹ ן. מּס טרא איתער קלא
אתר  לההוּ א עד  מטי ׁש לה וֹ בי
ואיקרי  בּ חילא. קרי כּ דין גבר, דּ איקרי
גבריא"ל. איהוּ . וּ מאן הגּ בר. קריאת 
בּ גדפ וֹ י  ׁש להוֹ בא ההוּ א בּ טׁש 

וקרא. דּ לתּת א, דתרנגוֹ לא

דדינאכדין בּ ק יּ וּ מא ות ּת א  עילא 
כּ תיב , וּ כדין קיימא. ד שׂ מאלא

ג) האיׁש (רות ו יּ חרד הלּ ילה בּ חצי ויהי

חדש זוהר
מגילת 
רות 



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ א' א ֶֶּפרק 

חציויהי ׁש עד מכּ אן הלּ ילה, בּ חצי 
הּק דוֹ ׁש  ׁש אין ידע, לא הלּ ילה
עם  עדן לגן נכנס הוּ א  ּבּ ר ו
הלּ ילה. חצי אחר עד אלּ א  הצּ דּ יקים

כּ לׁש הרי הלּ ילה בּ ראׁש ית 
וערמת  ע וֹ לוֹ ת, הנּ ׁש מ וֹ ת
כּ ׁש נּ חלק  בּ הם. מתּת ּק נת הח ּט ים
וקוֹ רא, מתעוֹ רר  קוֹ ל אז  הלּ ילה,
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חצי ויהי דּ עד  מכּ אן הלּ ילה, בּ חצי 
הקּ ד וֹ ׁש  דּ אין ידע. א לילה
עם עדן לגּ ן נכנס הוּ א  ּבּ רו
הלּ ילה. חצי אחר עד אלּ א הצּ דּ יקים,

עדן  בגן הצּ דּ יקים עם ה' בּ חצ וֹ ת

כּ ל דּ הא דּ ליליא, בּ ראׁש יתא 
וערימת סלקין, נׁש מתין
את ּפ ליג  כּ ד בּ הוֹ ן. מת ּת קּ נא חטין
וההוּ א וקרי, איתער קלא כּ דין ליליא,
וההוּ א דצפ וֹ ן. מּס טרא איתער קלא
אתר  לההוּ א עד  מטי ׁש לה וֹ בי
ואיקרי  בּ חילא. קרי כּ דין גבר, דּ איקרי
גבריא"ל. איהוּ . וּ מאן הגּ בר. קריאת 
בּ גדפ וֹ י  ׁש להוֹ בא ההוּ א בּ טׁש 

וקרא. דּ לתּת א, דתרנגוֹ לא

דדינאכדין בּ ק יּ וּ מא ות ּת א  עילא 
כּ תיב , וּ כדין קיימא. ד שׂ מאלא

ג) האיׁש (רות ו יּ חרד הלּ ילה בּ חצי ויהי

חדש זוהר
מגילת 
רות 

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ א

הר ׁשּב"י חצֹות 
א' ֵֶחלק 

הּקדֹוׁש הז ֹוהר  מאמרי יב ֹוא ּו ֵַַַַָָָּבֹו
ּוסג ּולתיה ּתיק ּוניה , אמירתּה, ה ּלילה חצֹות  קימת מענין  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהמדּברים



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ א'ב ֶֶּפרק 

מ ׁש כבת א ה והנּ ה ויּ לּ פת האי ׁש 
רגּ לתיו.

ׁש לׁש ויהי ׁש נינוּ , הלּ ילה. בּ חצי 
ועל הלּ ילה, הוּ א מׁש מרוֹ ת
הּק דוֹ ׁש  י וֹ ׁש ב וּ מׁש מר מ ׁש מר  כּ ל
וּ בכל כּ ארי . וׁש וֹ אג הוּ א  ּבּ ר ו
ידוּ עים, מלאכים וּ מ ׁש מרה מ ׁש מרה
הּמ ׁש מרוֹ ת  בּ ׁש לׁש  בּ לּ ילה ממנּ ים

הלּ לוּ .
הם בּ ּמ ׁש מרה  הראׁש וֹ נה, 

ׁש א וֹ מרים ה ּמ לאכים 
הם  וּ מה הלּ ילה. בּ ראׁש ית ׁש ירה

כד )?אוֹ מרים  מזמוֹ ר (תהלים לדוד 
וגוֹ ', הארץ  בּ הר (שם)לה' יעלה מי  

וג וֹ '.(שם)ה'. לבב וּ בר  כ ּפ ים נקי
האדם מוּ ם בּ ני נׁש מוֹ ת ׁש כּ ל 

לעלוֹ ת. ור וֹ צ וֹ ת יוֹ צאוֹ ת
הממ נּ ים כּ ׁש  ׁש ל לּמ ק וֹ ם עוֹ לוֹ ת 

הּמ ׁש מרה  ע וֹ מדים ׁש ם הלּ ל וּ 
מאוֹ ת  ׁש לׁש  ׁש ם יׁש  הראׁש וֹ נה,
כּ ח ׁש בּ וֹ ן  היכלוֹ ת, וחמה ׁש ים
עליהם. מגנּ ים וּ ממנּ ים הנה, ימוֹ ת

ּפ וֹ תחים אם הנּ ׁש מוֹ ת, אוֹ תן זוֹ כוֹ ת 
לא, ואם עליוֹ נים. ּפ תחים להן
והוֹ לכוֹ ת  החוּ צה, אוֹ תן  דּ וֹ חים
וּ פוֹ גׁש וֹ ת  העוֹ לם, בּ כל  וּ מׁש וֹ טט וֹ ת
וּ מוֹ דיעוֹ ת  הרע וֹ ת, הר וּ חוֹ ת אוֹ תן את
וּ מהם  כּ וֹ זבים מהם דּ ברים, להן
ּפ וֹ תחים  להכּ נס, זוֹ כוֹ ת  אם אמת.
למקוֹ ם  וע וֹ לוֹ ת ונכנס וֹ ת ּפ תח, להן

האחר וֹ ת. אוֹ תן

מרגּ לוֹ תיו. ׁש וֹ כבת  אה והנּ ה ו יּ לּ פת 

ּת לתויהי ּת נן, הלּ ילה. בּ חצי 
כּ ל  ועל הלּ ילה, הוי מׁש מר וֹ ת 
 ּבּ רו ה קּ ד וֹ ׁש  יוֹ ׁש ב  וּ מׁש מר מׁש מר
מׁש מרה וּ בכל כּ ארי. וׁש וֹ אג הוּ א
ממנּ ן  ידיעין, מלאכין וּ מׁש מרה

מׁש מרוֹ ת .בּ לי  ּת לת  בּ אילין ליא 

מלאכין בּ ּמ ׁש מרה אינ וּ ן הראׁש וֹ נה, 
בּ ריׁש  ׁש ירתא דּ אמרין

קאמרי. וּ מאי כד)ליליא. לדוד(תהלים  
וגו', הארץ  לה' יעלה(שם )מזמוֹ ר מי 

ה'. וגו'.(שם )בּ הר לבב  וּ בר כ ּפ ים נקי 

נפק וּ בּ גין נׁש א, דּ בני נׁש מתין דּ כל 
סלקין  כּ ד  לסלקא. וּ בעאן
דּ מׁש מרה ממנּ ן דּ אלּ ין לד וּ כּת א
מאה ּת לת  ּת ּמ ן אית  קיימין , ראׁש וֹ נה
יוֹ מי  כּ חוּ ׁש בּ ן היכלין, וחמׁש  ו ׁש יּת ין

עלייהוּ . ּת ריסין וּ ממנּ ן ׁש ּת א,

להוֹ ן אי ּפ תחין נ ׁש מתין, אינוּ ן זכּ אין 
לוֹ ן  דּ חיין לאו , ואי עילּ אין. ּפ תחין
עלמא , בּ כל וּ מׁש טטי ואזלין לבר,
ואוֹ דעין  בּ יׁש ין, רוּ חין בּ אינוּ ן וּ פגעי
וּ מנהוֹ ן  כּ דיבין, מנהוֹ ן מילין, להוֹ ן
להוֹ ן  ּפ תחין לאעלא, זכּ אן אי ק ׁש וֹ ט.
לדוּ כ ּת א וסלקין ועאלין ּפ תחא,

אוֹ חרנייתא. דּ אינוּ ן

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ א' גֶֶּפרק 

הממ נּ ים מׁש מרת הם ׁש ם ׁש ניּ ה, 
ׁש נּ קראים  האחרים ,

ׁש ּמ תאבּ  צ יּ וֹ ן, חוּ ר בּ ן אבלי על לים 
הּמ קדּ ׁש . בּ ית

הגּ בר,וּ באוֹ ת ּה  קריאת ׁש ל העה 
אוֹ תּה  ׁש ּמ תעוֹ ררת
מאוֹ תּה  הצּ פוֹ ן, צד ׁש ל הלהבת
הזּ את, הלהבת התעוֹ ררוּ ת
כּ נפי עד  הזּ ה, לעוֹ לם כּ ׁש יּ וֹ רדת
ק וֹ רא  הזּ ה, הע וֹ לם ׁש ל הּת רנגוֹ ל

ואוֹ מר  ׁש לבחיל, לבּ כ יּ ה התע וֹ רר וּ  : 
בּ עלי אוֹ תם כּ ל הּמ ק דּ ׁש  בּ ית

ׁש כּ תוּ ב לג)הלוֹ ם, מלאכי(ישעיה 
יבכּ יוּ ן. מר ׁש לוֹ ם

רוֹ אה מי ׁש לּ א וּ מי בכי, ׁש ר וֹ אה 
ׁש ל לבּ כי מתכּ נּ סים כּ לּ ם בכי,
הער בּ וּ ביה  ראה  מי הּמ קדּ ׁש . בּ ית
וכל המים, צבאוֹ ת כּ ל ׁש ל
ׁש גּ וֹ עוֹ ת  הּק ד וֹ ׁש וֹ ת הּמ ר כּ בוֹ ת

?וּ בוֹ כוֹ ת 

וּ בוֹ כה,וה ּק דוֹ ׁש  גּ וֹ עה הוּ א  ּבּ ר ו 
מאוֹ ת  בּ ׁש לׁש  וּ ב וֹ עט

ואז,(ותשעים)ו ׁש בעים רקיעים. 
כּ תוּ ב , העה ג)בּ אוֹ ת ּה  ויהי(רות  

ויּ לּ פת. האיׁש  ויּ חרד הלּ ילה בּ חצי
הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  זה - האי ׁש 
בּ ית  חרבּ ן  על  קוֹ ל ונ וֹ תן ׁש וֹ אג 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  כה)ה ּמ ק דּ ׁש . ה'(ירמיה 
יּת ן  קד ׁש וֹ  וּ מּמ עוֹ ן  יׁש אג מ ּמ רוֹ ם

ממנין מׁש מרה  אינוּ ן ּת ּמ ן ׁש ניּ יה, 
אבלי  איקרוּ ן אחרנין,
בּ ית חוּ רבּ ן על מתאבּ לי דּ קא צ יּ וֹ ן,

הּמ קדּ ׁש .

החר בּ ן  על בּ כ יּ ה

הגּ בר,וּ בהה וּ א דּ קריאת ׁש עתא 
ׁש להוֹ בא ההוּ א דּ איתער
דּ ההוּ א אתער וּ  מההוּ א צפ וֹ ן, דּ סטר
עלמא , להאי נחתא כּ ד  ׁש לה וֹ בא,
עלמא , דּ האי ּת רנגוֹ לא גּ דפי עד 
לבכיא אתערוּ  ואמר, בחיל, קרי
מאריהוֹ ן  אינ וּ ן כּ ל מקדּ ׁש א, דבי

דּ כתיב , לג)דּ ׁש לוֹ ם מלאכי (ישעיה  
יב כּ יוּ ן. מר  ׁש לוֹ ם

דּ לאמאן וּ מאן בּ כיא, חמאדּ חמא 
לבכיה מת כּ נׁש ין כּ וּ לּ הוּ  בּ כיא,
ער בּ וּ ביא חמא מאן מק דּ ׁש א . דּ בי
ק דּ יׁש ין  רתיכין וכל ׁש מיא , חילי דּ כל

וּ בכ וֹ . גּ ע וֹ 

וּ בכיוה ּק ד וֹ ׁש  גּ עי  הוּ א   ּבּ ר ו, 
מאה בּ תלת וּ בעיט
ׁש עתא בּ ההיא וּ כדין, רקיעין. ות ׁש עין

ב)כּ תיב , הלּ ילה(רות בּ חצי ויהי 
דּ א האיׁש , ו יּ לּ פת . האיׁש  ו יּ חרד 
קלא ויהיב דּ ׁש אג  הוּ א,  ּבּ רו הקּ ד וֹ ׁש 
הוּ א הדא מק דּ ׁש א. דּ בי חוּ רבּ ן על

כה )דכתיב , יׁש אג (ירמיה מ ּמ רוֹ ם ה' 
יׁש אג  ׁש אוֹ ג קוֹ לוֹ . יּת ן קד ׁש וֹ  וּ מּמ ע וֹ ן



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ א'ב ֶֶּפרק 

מ ׁש כבת א ה והנּ ה ויּ לּ פת האי ׁש 
רגּ לתיו.

ׁש לׁש ויהי ׁש נינוּ , הלּ ילה. בּ חצי 
ועל הלּ ילה, הוּ א מׁש מרוֹ ת
הּק דוֹ ׁש  י וֹ ׁש ב וּ מׁש מר מ ׁש מר  כּ ל
וּ בכל כּ ארי . וׁש וֹ אג הוּ א  ּבּ ר ו
ידוּ עים, מלאכים וּ מ ׁש מרה מ ׁש מרה
הּמ ׁש מרוֹ ת  בּ ׁש לׁש  בּ לּ ילה ממנּ ים

הלּ לוּ .
הם בּ ּמ ׁש מרה  הראׁש וֹ נה, 

ׁש א וֹ מרים ה ּמ לאכים 
הם  וּ מה הלּ ילה. בּ ראׁש ית ׁש ירה

כד )?אוֹ מרים  מזמוֹ ר (תהלים לדוד 
וגוֹ ', הארץ  בּ הר (שם)לה' יעלה מי  

וג וֹ '.(שם)ה'. לבב וּ בר  כ ּפ ים נקי
האדם מוּ ם בּ ני נׁש מוֹ ת ׁש כּ ל 

לעלוֹ ת. ור וֹ צ וֹ ת יוֹ צאוֹ ת
הממ נּ ים כּ ׁש  ׁש ל לּמ ק וֹ ם עוֹ לוֹ ת 

הּמ ׁש מרה  ע וֹ מדים ׁש ם הלּ ל וּ 
מאוֹ ת  ׁש לׁש  ׁש ם יׁש  הראׁש וֹ נה,
כּ ח ׁש בּ וֹ ן  היכלוֹ ת, וחמה ׁש ים
עליהם. מגנּ ים וּ ממנּ ים הנה, ימוֹ ת

ּפ וֹ תחים אם הנּ ׁש מוֹ ת, אוֹ תן זוֹ כוֹ ת 
לא, ואם עליוֹ נים. ּפ תחים להן
והוֹ לכוֹ ת  החוּ צה, אוֹ תן  דּ וֹ חים
וּ פוֹ גׁש וֹ ת  העוֹ לם, בּ כל  וּ מׁש וֹ טט וֹ ת
וּ מוֹ דיעוֹ ת  הרע וֹ ת, הר וּ חוֹ ת אוֹ תן את
וּ מהם  כּ וֹ זבים מהם דּ ברים, להן
ּפ וֹ תחים  להכּ נס, זוֹ כוֹ ת  אם אמת.
למקוֹ ם  וע וֹ לוֹ ת ונכנס וֹ ת ּפ תח, להן

האחר וֹ ת. אוֹ תן

מרגּ לוֹ תיו. ׁש וֹ כבת  אה והנּ ה ו יּ לּ פת 

ּת לתויהי ּת נן, הלּ ילה. בּ חצי 
כּ ל  ועל הלּ ילה, הוי מׁש מר וֹ ת 
 ּבּ רו ה קּ ד וֹ ׁש  יוֹ ׁש ב  וּ מׁש מר מׁש מר
מׁש מרה וּ בכל כּ ארי. וׁש וֹ אג הוּ א
ממנּ ן  ידיעין, מלאכין וּ מׁש מרה

מׁש מרוֹ ת .בּ לי  ּת לת  בּ אילין ליא 

מלאכין בּ ּמ ׁש מרה אינ וּ ן הראׁש וֹ נה, 
בּ ריׁש  ׁש ירתא דּ אמרין

קאמרי. וּ מאי כד)ליליא. לדוד(תהלים  
וגו', הארץ  לה' יעלה(שם )מזמוֹ ר מי 

ה'. וגו'.(שם )בּ הר לבב  וּ בר כ ּפ ים נקי 

נפק וּ בּ גין נׁש א, דּ בני נׁש מתין דּ כל 
סלקין  כּ ד  לסלקא. וּ בעאן
דּ מׁש מרה ממנּ ן דּ אלּ ין לד וּ כּת א
מאה ּת לת  ּת ּמ ן אית  קיימין , ראׁש וֹ נה
יוֹ מי  כּ חוּ ׁש בּ ן היכלין, וחמׁש  ו ׁש יּת ין

עלייהוּ . ּת ריסין וּ ממנּ ן ׁש ּת א,

להוֹ ן אי ּפ תחין נ ׁש מתין, אינוּ ן זכּ אין 
לוֹ ן  דּ חיין לאו , ואי עילּ אין. ּפ תחין
עלמא , בּ כל וּ מׁש טטי ואזלין לבר,
ואוֹ דעין  בּ יׁש ין, רוּ חין בּ אינוּ ן וּ פגעי
וּ מנהוֹ ן  כּ דיבין, מנהוֹ ן מילין, להוֹ ן
להוֹ ן  ּפ תחין לאעלא, זכּ אן אי ק ׁש וֹ ט.
לדוּ כ ּת א וסלקין ועאלין ּפ תחא,

אוֹ חרנייתא. דּ אינוּ ן

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ א' גֶֶּפרק 

הממ נּ ים מׁש מרת הם ׁש ם ׁש ניּ ה, 
ׁש נּ קראים  האחרים ,

ׁש ּמ תאבּ  צ יּ וֹ ן, חוּ ר בּ ן אבלי על לים 
הּמ קדּ ׁש . בּ ית

הגּ בר,וּ באוֹ ת ּה  קריאת ׁש ל העה 
אוֹ תּה  ׁש ּמ תעוֹ ררת
מאוֹ תּה  הצּ פוֹ ן, צד ׁש ל הלהבת
הזּ את, הלהבת התעוֹ ררוּ ת
כּ נפי עד  הזּ ה, לעוֹ לם כּ ׁש יּ וֹ רדת
ק וֹ רא  הזּ ה, הע וֹ לם ׁש ל הּת רנגוֹ ל

ואוֹ מר  ׁש לבחיל, לבּ כ יּ ה התע וֹ רר וּ  : 
בּ עלי אוֹ תם כּ ל הּמ ק דּ ׁש  בּ ית

ׁש כּ תוּ ב לג)הלוֹ ם, מלאכי(ישעיה 
יבכּ יוּ ן. מר ׁש לוֹ ם

רוֹ אה מי ׁש לּ א וּ מי בכי, ׁש ר וֹ אה 
ׁש ל לבּ כי מתכּ נּ סים כּ לּ ם בכי,
הער בּ וּ ביה  ראה  מי הּמ קדּ ׁש . בּ ית
וכל המים, צבאוֹ ת כּ ל ׁש ל
ׁש גּ וֹ עוֹ ת  הּק ד וֹ ׁש וֹ ת הּמ ר כּ בוֹ ת

?וּ בוֹ כוֹ ת 

וּ בוֹ כה,וה ּק דוֹ ׁש  גּ וֹ עה הוּ א  ּבּ ר ו 
מאוֹ ת  בּ ׁש לׁש  וּ ב וֹ עט

ואז,(ותשעים)ו ׁש בעים רקיעים. 
כּ תוּ ב , העה ג)בּ אוֹ ת ּה  ויהי(רות  

ויּ לּ פת. האיׁש  ויּ חרד הלּ ילה בּ חצי
הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  זה - האי ׁש 
בּ ית  חרבּ ן  על  קוֹ ל ונ וֹ תן ׁש וֹ אג 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  כה)ה ּמ ק דּ ׁש . ה'(ירמיה 
יּת ן  קד ׁש וֹ  וּ מּמ עוֹ ן  יׁש אג מ ּמ רוֹ ם

ממנין מׁש מרה  אינוּ ן ּת ּמ ן ׁש ניּ יה, 
אבלי  איקרוּ ן אחרנין,
בּ ית חוּ רבּ ן על מתאבּ לי דּ קא צ יּ וֹ ן,

הּמ קדּ ׁש .

החר בּ ן  על בּ כ יּ ה

הגּ בר,וּ בהה וּ א דּ קריאת ׁש עתא 
ׁש להוֹ בא ההוּ א דּ איתער
דּ ההוּ א אתער וּ  מההוּ א צפ וֹ ן, דּ סטר
עלמא , להאי נחתא כּ ד  ׁש לה וֹ בא,
עלמא , דּ האי ּת רנגוֹ לא גּ דפי עד 
לבכיא אתערוּ  ואמר, בחיל, קרי
מאריהוֹ ן  אינ וּ ן כּ ל מקדּ ׁש א, דבי

דּ כתיב , לג)דּ ׁש לוֹ ם מלאכי (ישעיה  
יב כּ יוּ ן. מר  ׁש לוֹ ם

דּ לאמאן וּ מאן בּ כיא, חמאדּ חמא 
לבכיה מת כּ נׁש ין כּ וּ לּ הוּ  בּ כיא,
ער בּ וּ ביא חמא מאן מק דּ ׁש א . דּ בי
ק דּ יׁש ין  רתיכין וכל ׁש מיא , חילי דּ כל

וּ בכ וֹ . גּ ע וֹ 

וּ בכיוה ּק ד וֹ ׁש  גּ עי  הוּ א   ּבּ ר ו, 
מאה בּ תלת וּ בעיט
ׁש עתא בּ ההיא וּ כדין, רקיעין. ות ׁש עין

ב)כּ תיב , הלּ ילה(רות בּ חצי ויהי 
דּ א האיׁש , ו יּ לּ פת . האיׁש  ו יּ חרד 
קלא ויהיב דּ ׁש אג  הוּ א,  ּבּ רו הקּ ד וֹ ׁש 
הוּ א הדא מק דּ ׁש א. דּ בי חוּ רבּ ן על

כה )דכתיב , יׁש אג (ירמיה מ ּמ רוֹ ם ה' 
יׁש אג  ׁש אוֹ ג קוֹ לוֹ . יּת ן קד ׁש וֹ  וּ מּמ ע וֹ ן
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זוֹ  - נוהוּ  על יׁש אג ׁש אג  קוֹ לוֹ .
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  - ויּ לּ פת (איובהכינה. 

דּ רכּ ם.ו ) ארחוֹ ת י לּ פתוּ 
וכלואז הרקיעים, בּ כל בּ וֹ עט  הוּ א 

בּ וֹ כים  הּמ רכּ ב וֹ ת וכל הצּ באוֹ ת
הם  מה העה. בּ אוֹ תּה  וּ מתאבּ לים

עט )?אוֹ מרים  בּ אוּ (תהלים אלהים 
נבלת  את נתנוּ  וגוֹ '. בּ נחלת גוֹ ים

וגוֹ '. קלט )עבדי נהרוֹ ת (שם על 
וג וֹ '. בּ בל

ׁש ּמ ּמ נּ וּ דּ בר  צדּ יק זה וּ  אחר , 
לכל בּ רכוֹ ת י וֹ צאוֹ ת 
הח יּ וֹ ת  [אותן] וכל הּת ח ּת וֹ נים,
מאוֹ תוֹ  מתבּ רכ וֹ ת כּ לּ ן  הּק דוֹ ׁש וֹ ת,
ולכן  לּת ח ּת וֹ נים, ׁש וֹ פע  הפע 
נ ׁש בּ ע ּת י לבחירי . בּ רית כּ רּת י כּ ת וּ ב
ׁש הוּ א  האמ וּ נה סוֹ ד  זה - עבדּ י לדוד 
קיּ וּ ם  הזּ ה, בּ צּ דּ יק  ּת מיד עוֹ מד
חוּ ץ  לעוֹ למים יתּפ זּ ר וּ  ׁש לּ א העוֹ לם,
הבּ רכוֹ ת, ׁש פע ׁש נּ מנע  הגּ לוּ ת מ זּ מן
וכל הׁש לם, לא האמ וּ נה וסוֹ ד
הלּ ילה, וּ כ ׁש נּ כנס  נמנע וּ . החדווֹ ת
נכנסוּ  לא החדווֹ ת הזּ מן מאוֹ תוֹ 

.הּמ ל לפני

לא ואף ׁש החדווֹ ת גּ ב  על 
בּ חוּ ץ  אבל התעוֹ ררוּ ,

כּ דּ בר  ויּ לּ פת , ׁש כינ ּת א . דּ א נוה וּ , על
ו)אחר דּ רכּ ם.(איוב ארחוֹ ת  ילּ פת וּ  

וכל כדין כּ וּ לּ הוּ , בּ רקיעין בּ עט  איהוּ  
בּ כאן  רתיכין, וכל חיּ ילין,
מאי  ׁש עתא. בּ ההוּ א וּ מתאבּ לן 

עט )קאמרי, גּ וֹ ים(תהלים בּ אוּ  אהים 
עבדי נבלת  את  נתנוּ  וגו'.  בּ נחלת

קלז)וגו'. וגו'.(שם בּ בל נהרוֹ ת  על 

ב' ּפרק

בּ וֹ כים לילה, בּ עת  הכינה עם יחד מעלה מלאכי ּכ ל החר בּ ן בּ עת
ה כינה צער  גוֹ דל מחמת בּ רקיע  וּ ב וֹ עטים

איהוּ דּ בר  דּ א ע "א )אחר, רלא (דף 
בּ רכאן  נפקין דּ מיניּה  צדּ יק 

וכל ּת ּת אי, ק דּ יׁש ן,(אינון)לכ לּ הוּ  חיוון 
את בּ  נגיד וּ כּ לּ הוּ  ההוּ א מן רכאן, 

כּ רּת י  כּ תיב,  ּכ וּ בגין לתּת אי, דּ נגיד 
לבחירי. פט )בּ רית  נׁש בּ ע ּת י (תהלים 

דמהימנוּ תא , רזא דא עבדי , לדוד
דּ א. בּ צ דּ יק ּת דיר קיימא דּ איהוּ 
ית בּ דּ רוּ ן  דּ לא דעלמא, ק יּ וּ מא
דּ נגיד וּ  דּ גלוּ תא, בּ זמנא  בּ ר לעלמין,
דמהימנוּ תא ורזא אתמנעוּ . דּ ברכאן
אתמנע וּ . חדוון וכל אׁש ּת לּ ים, לא
חדוון  זמנא, מההוּ א  ליליא, עייל וכד

מלכּ א. ק ּמ י עאלוּ  לא

אתערוּ ,ואף לא דּ חדוון גּ ב  על 
וּ מזּמ רי  קיימי לבר אבל

זוה"ק
פרשת 
דף  ויחי 
ע"א  רלא

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ב' ה ֶֶּפרק

וּ כׁש נּ חלק  ׁש ירה, וּ מז ּמ רים עוֹ מדים
מ לּ מּט ה  ע וֹ לה והתע וֹ ררוּ ת הלּ ילה
הוּ א   ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  אז  למעלה,
לבכ יּ ה, המים חילוֹ ת כּ ל מע וֹ רר
עליוֹ נים  וּ מזדּ עזעים בּ רקיע, וּ בוֹ עט

ותחּת וֹ נים.
לזּ מן ואין ּפ רט לפניו , מנוּ חה 

בּ ּת וֹ רה, למּט ה ׁש ּמ תעוֹ ררים
אוֹ תן  וכל הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אז
כּ לּ ם  [שעמו ], הצּ דּ יקים נׁש מוֹ ת
ואז  ק וֹ ל, לאוֹ תוֹ  וּ שׂ מחים מק ׁש יבים
לכל מנוחה ובאה  [לפניו , מנ וּ חה.
[לפניו  שעמו] הצדיקים נשמות
ׁש נּ חרב  ׁש ּמ יּ וֹ ם מוּ ם נמצאת].
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  נׁש בּ ע למּט ה, הּמ ק דּ ׁש 
ׁש ל ירוּ ׁש לים   ֹלתו יכּ נס ׁש לּ א הוּ א
ישׂ ראל ׁש יּ כּ נס וּ  עד מעלה

ׁש כּ תוּ ב  מּט ה, ׁש ל  (הושעלירוּ ׁש לים 
בּ עיר,יא) אבוֹ א ולא קד וֹ ׁש   ּבּ קר ב

החברים. ּפ רׁש וּ ה והרי
בּ חוּ ץ וכל  עוֹ מדים  מז ּמ רים אוֹ תם 

חלקי בּ ׁש לׁש ת ׁש ירה ואוֹ מרים 
בּ תׁש בּ ח וֹ ת  מׁש בּ חים וכלּ ם הלּ ילה,
כּ לּ ם  המים, חילוֹ ת וכל ידוּ ע וֹ ת,
בּ יּ וֹ ם, וי שׂ ראל בּ לּ ילה, מתע וֹ ררים
עד למעלה מקדּ ׁש ים לא וּ קדה
כּ ל ואז למ ּט ה, מקדּ ׁש ים ׁש יּ שׂ ראל
הם  את מק דּ ׁש ים המים חילוֹ ת
ישׂ ראל זה ועל כּ אחד. הּק דוֹ ׁש 
מעליוֹ נים  מתק דּ ׁש ים קדוֹ ׁש ים
של שהקדושה  [משום ותחּת וֹ נים

ליליא , את ּפ ליג וכד ׁש ירתא.
לעילא , מּת ּת א סלקא ואתערוּ תא
כּ ל  אתער הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א כּ דין
בּ רקיעא , וּ בעט לבכיה, ׁש מיא חילי

ותּת אי. עלּ אי ואזדּ עזען

בּ זמנאולית בּ ר קּמ יּה , נייחא 
בּ אוֹ רייתא. לתּת א דּ מתערי
אינוּ ן  וכל הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א כּ דין,

דּ צ דּ יקיא כּ לּ הוּ (דעמיה )נ ׁש מתין , 
וּ כדין  קלא לההוּ א וחדיין צייתין

לכלהו נייחא. נייחא  ואתי  קמיה (ס"א 
עמיה ) דצדיקיא אשתכח )נשמתין  .(קמיה 

מק דּ ׁש א דּ אתחריב דּ מיּ וֹ מא בּ גין
דּ לא הוּ א, בּ רי ק וּ ד ׁש א אוֹ מי לת ּת א,
עד דּ לעילא, ירוּ ׁש לם בּ גוֹ  ייע וּ ל
דּ לתּת א. לירוּ ׁש לם  ישׂ ראל דּ יעלוּ ן

יא )דּ כתיב, ולא(הושע קד וֹ ׁש   ּבּ קרב 
חברייא אוּ קמוּ ה והא בּ עיר , אב וֹ א

ה .) .(תענית 

ואמרי וכל  לבר, קיימי מזּמ רי, אינוּ ן 
ליליא ּפ לגי בּ תלת  ׁש ירתא,
ידיעאן, בּ ת וּ ׁש בּ חתן מׁש בּ חן וכ לּ הוּ 
מתערי  כּ לּ הוּ  ׁש מיא, חילי וכ לּ הוּ 
לא וּ קדוּ ׁש ה בּ יממא. וישׂ ראל בּ ליליא,
ישׂ ראל  דּ מקדּ ׁש י עד  לעילא , מק דּ ׁש י
מק דּ ׁש י  ׁש מיא חילי כּ ל וּ כדין לת ּת א,

ישׂ ראל ׁש  דּ א ועל כּ חדא. ק דּ יׁש א מא 
ות ּת אי  מע לּ אי  מתקדּ ׁש ין ק דּ יׁש ין,
הוא  בריך  דקודשא דשמא  דקדושא בגין (ס "א

ומתתא ) מעילא אלא סליק הדאלא כּ חדא.
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זוֹ  - נוהוּ  על יׁש אג ׁש אג  קוֹ לוֹ .
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  - ויּ לּ פת (איובהכינה. 

דּ רכּ ם.ו ) ארחוֹ ת י לּ פתוּ 
וכלואז הרקיעים, בּ כל בּ וֹ עט  הוּ א 

בּ וֹ כים  הּמ רכּ ב וֹ ת וכל הצּ באוֹ ת
הם  מה העה. בּ אוֹ תּה  וּ מתאבּ לים

עט )?אוֹ מרים  בּ אוּ (תהלים אלהים 
נבלת  את נתנוּ  וגוֹ '. בּ נחלת גוֹ ים

וגוֹ '. קלט )עבדי נהרוֹ ת (שם על 
וג וֹ '. בּ בל

ׁש ּמ ּמ נּ וּ דּ בר  צדּ יק זה וּ  אחר , 
לכל בּ רכוֹ ת י וֹ צאוֹ ת 
הח יּ וֹ ת  [אותן] וכל הּת ח ּת וֹ נים,
מאוֹ תוֹ  מתבּ רכ וֹ ת כּ לּ ן  הּק דוֹ ׁש וֹ ת,
ולכן  לּת ח ּת וֹ נים, ׁש וֹ פע  הפע 
נ ׁש בּ ע ּת י לבחירי . בּ רית כּ רּת י כּ ת וּ ב
ׁש הוּ א  האמ וּ נה סוֹ ד  זה - עבדּ י לדוד 
קיּ וּ ם  הזּ ה, בּ צּ דּ יק  ּת מיד עוֹ מד
חוּ ץ  לעוֹ למים יתּפ זּ ר וּ  ׁש לּ א העוֹ לם,
הבּ רכוֹ ת, ׁש פע ׁש נּ מנע  הגּ לוּ ת מ זּ מן
וכל הׁש לם, לא האמ וּ נה וסוֹ ד
הלּ ילה, וּ כ ׁש נּ כנס  נמנע וּ . החדווֹ ת
נכנסוּ  לא החדווֹ ת הזּ מן מאוֹ תוֹ 

.הּמ ל לפני

לא ואף ׁש החדווֹ ת גּ ב  על 
בּ חוּ ץ  אבל התעוֹ ררוּ ,

כּ דּ בר  ויּ לּ פת , ׁש כינ ּת א . דּ א נוה וּ , על
ו)אחר דּ רכּ ם.(איוב ארחוֹ ת  ילּ פת וּ  

וכל כדין כּ וּ לּ הוּ , בּ רקיעין בּ עט  איהוּ  
בּ כאן  רתיכין, וכל חיּ ילין,
מאי  ׁש עתא. בּ ההוּ א וּ מתאבּ לן 

עט )קאמרי, גּ וֹ ים(תהלים בּ אוּ  אהים 
עבדי נבלת  את  נתנוּ  וגו'.  בּ נחלת

קלז)וגו'. וגו'.(שם בּ בל נהרוֹ ת  על 

ב' ּפרק

בּ וֹ כים לילה, בּ עת  הכינה עם יחד מעלה מלאכי ּכ ל החר בּ ן בּ עת
ה כינה צער  גוֹ דל מחמת בּ רקיע  וּ ב וֹ עטים

איהוּ דּ בר  דּ א ע "א )אחר, רלא (דף 
בּ רכאן  נפקין דּ מיניּה  צדּ יק 

וכל ּת ּת אי, ק דּ יׁש ן,(אינון)לכ לּ הוּ  חיוון 
את בּ  נגיד וּ כּ לּ הוּ  ההוּ א מן רכאן, 

כּ רּת י  כּ תיב,  ּכ וּ בגין לתּת אי, דּ נגיד 
לבחירי. פט )בּ רית  נׁש בּ ע ּת י (תהלים 

דמהימנוּ תא , רזא דא עבדי , לדוד
דּ א. בּ צ דּ יק ּת דיר קיימא דּ איהוּ 
ית בּ דּ רוּ ן  דּ לא דעלמא, ק יּ וּ מא
דּ נגיד וּ  דּ גלוּ תא, בּ זמנא  בּ ר לעלמין,
דמהימנוּ תא ורזא אתמנעוּ . דּ ברכאן
אתמנע וּ . חדוון וכל אׁש ּת לּ ים, לא
חדוון  זמנא, מההוּ א  ליליא, עייל וכד

מלכּ א. ק ּמ י עאלוּ  לא

אתערוּ ,ואף לא דּ חדוון גּ ב  על 
וּ מזּמ רי  קיימי לבר אבל

זוה"ק
פרשת 
דף  ויחי 
ע"א  רלא

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ב' ה ֶֶּפרק

וּ כׁש נּ חלק  ׁש ירה, וּ מז ּמ רים עוֹ מדים
מ לּ מּט ה  ע וֹ לה והתע וֹ ררוּ ת הלּ ילה
הוּ א   ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  אז  למעלה,
לבכ יּ ה, המים חילוֹ ת כּ ל מע וֹ רר
עליוֹ נים  וּ מזדּ עזעים בּ רקיע, וּ בוֹ עט

ותחּת וֹ נים.
לזּ מן ואין ּפ רט לפניו , מנוּ חה 

בּ ּת וֹ רה, למּט ה ׁש ּמ תעוֹ ררים
אוֹ תן  וכל הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אז
כּ לּ ם  [שעמו ], הצּ דּ יקים נׁש מוֹ ת
ואז  ק וֹ ל, לאוֹ תוֹ  וּ שׂ מחים מק ׁש יבים
לכל מנוחה ובאה  [לפניו , מנ וּ חה.
[לפניו  שעמו] הצדיקים נשמות
ׁש נּ חרב  ׁש ּמ יּ וֹ ם מוּ ם נמצאת].
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  נׁש בּ ע למּט ה, הּמ ק דּ ׁש 
ׁש ל ירוּ ׁש לים   ֹלתו יכּ נס ׁש לּ א הוּ א
ישׂ ראל ׁש יּ כּ נס וּ  עד מעלה

ׁש כּ תוּ ב  מּט ה, ׁש ל  (הושעלירוּ ׁש לים 
בּ עיר,יא) אבוֹ א ולא קד וֹ ׁש   ּבּ קר ב

החברים. ּפ רׁש וּ ה והרי
בּ חוּ ץ וכל  עוֹ מדים  מז ּמ רים אוֹ תם 

חלקי בּ ׁש לׁש ת ׁש ירה ואוֹ מרים 
בּ תׁש בּ ח וֹ ת  מׁש בּ חים וכלּ ם הלּ ילה,
כּ לּ ם  המים, חילוֹ ת וכל ידוּ ע וֹ ת,
בּ יּ וֹ ם, וי שׂ ראל בּ לּ ילה, מתע וֹ ררים
עד למעלה מקדּ ׁש ים לא וּ קדה
כּ ל ואז למ ּט ה, מקדּ ׁש ים ׁש יּ שׂ ראל
הם  את מק דּ ׁש ים המים חילוֹ ת
ישׂ ראל זה ועל כּ אחד. הּק דוֹ ׁש 
מעליוֹ נים  מתק דּ ׁש ים קדוֹ ׁש ים
של שהקדושה  [משום ותחּת וֹ נים

ליליא , את ּפ ליג וכד ׁש ירתא.
לעילא , מּת ּת א סלקא ואתערוּ תא
כּ ל  אתער הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א כּ דין
בּ רקיעא , וּ בעט לבכיה, ׁש מיא חילי

ותּת אי. עלּ אי ואזדּ עזען

בּ זמנאולית בּ ר קּמ יּה , נייחא 
בּ אוֹ רייתא. לתּת א דּ מתערי
אינוּ ן  וכל הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א כּ דין,

דּ צ דּ יקיא כּ לּ הוּ (דעמיה )נ ׁש מתין , 
וּ כדין  קלא לההוּ א וחדיין צייתין

לכלהו נייחא. נייחא  ואתי  קמיה (ס"א 
עמיה ) דצדיקיא אשתכח )נשמתין  .(קמיה 

מק דּ ׁש א דּ אתחריב דּ מיּ וֹ מא בּ גין
דּ לא הוּ א, בּ רי ק וּ ד ׁש א אוֹ מי לת ּת א,
עד דּ לעילא, ירוּ ׁש לם בּ גוֹ  ייע וּ ל
דּ לתּת א. לירוּ ׁש לם  ישׂ ראל דּ יעלוּ ן

יא )דּ כתיב, ולא(הושע קד וֹ ׁש   ּבּ קרב 
חברייא אוּ קמוּ ה והא בּ עיר , אב וֹ א

ה .) .(תענית 

ואמרי וכל  לבר, קיימי מזּמ רי, אינוּ ן 
ליליא ּפ לגי בּ תלת  ׁש ירתא,
ידיעאן, בּ ת וּ ׁש בּ חתן מׁש בּ חן וכ לּ הוּ 
מתערי  כּ לּ הוּ  ׁש מיא, חילי וכ לּ הוּ 
לא וּ קדוּ ׁש ה בּ יממא. וישׂ ראל בּ ליליא,
ישׂ ראל  דּ מקדּ ׁש י עד  לעילא , מק דּ ׁש י
מק דּ ׁש י  ׁש מיא חילי כּ ל וּ כדין לת ּת א,

ישׂ ראל ׁש  דּ א ועל כּ חדא. ק דּ יׁש א מא 
ות ּת אי  מע לּ אי  מתקדּ ׁש ין ק דּ יׁש ין,
הוא  בריך  דקודשא דשמא  דקדושא בגין (ס "א

ומתתא ) מעילא אלא סליק הדאלא כּ חדא.
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לא  הוא  ברוך הקדוש של שמו 
ומלמטה] מלמעלה אלא עולה

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  יט )כּ אחד. (ויקרא 
ה' אני קדוש כי  תהיו קדשים

אלהיכם.

לגּ גּ וֹ ת,מה   ּכּ ל עלית כּ י אפ וֹ א  ּל 
הּמ קדּ ׁש , כּ ׁש נּ חרב ׁש הרי
אוֹ תם  לכל ועלתה בּ אה הכינה
מדוֹ רּה  בהם ׁש היה הּמ ק וֹ מוֹ ת
בּ ית  על  בּ וֹ כה והיתה בּ ראׁש וֹ נה,
לגּ לוּ ת, ׁש הלכוּ  ישׂ ראל  ועל  מדוֹ ר ּה ,
והצּ דּ יקים  החסידים א וֹ תם כּ ל ועל
לנוּ  וּ מנּ ין ונאבדוּ . ׁש ם ?ׁש היוּ  

לא)ׁש כּ תוּ ב  קוֹ ל(ירמיה ה' אמר  כּ ה 
רחל תמרוּ רים בּ כי נהי נׁש מע בּ רמה
ואז  נתבּ אר . והרי בּ ניה, על  מב כּ ה
את  ׁש וֹ אל  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 

ל ּה  ואוֹ מר אפוֹ א הכינה  ּל מה : 
לגּ גּ וֹ ת.  ּכּ ל עלית כּ י

זה מה  עלית כּ י ׁש הרי  , ּכּ ל זּ ה 
 ּכּ ל זּ ה מה להכלילמסּפ יק . ? 

והּמ ר כּ בוֹ ת  הצּ באוֹ ת  כּ ל עּמ ּה 
חר בּ ן  על ע ּמ ּה  בּ כוּ  ׁש כּ לּ ם  האחרים

הּמ קדּ ׁש . בּ ית
אמרה וּ מוּ ם  אפ וֹ א.  ּל מה  ּכ 

בּ גּ לוּ ת,לפניו  בּ ני וכי : 
כּ אן  לּ י מה ואני נ שׂ רף , ?והּמ קדּ ׁש  

ואוֹ מרת, כב )התחילה (ישעיה 
קריה  הוֹ מ יּ ה עיר  מלאה ּת ׁש אוֹ ת
ולא  חרב חללי  לא  חללי עלּ יזה

דכתיב , יט )הוּ א ּת היוּ (ויקרא  קד וֹ ׁש ים 
אלהיכם. ה' אני קדוֹ ׁש  כּ י

מק דּ ׁש  ּכ ׁש אין הח ּס ר וֹ ן צער  וגדל הגּ לוּ ת צער בּ כ יּ ת

ל גּ גּ וֹ ת ,מה  ּכּ ל עלית כּ י איפה  ּל 
מק דּ ׁש א , אתחרב  כּ ד  דּ הא
אינוּ ן  בּ כל וּ סליקת  אתאת , ׁש כינ ּת א
בּ קדמיתא. בּ הוּ  מד וֹ רּה  דּ הוה אתרין,
ועל  מד וֹ רּה , בּ ית  על בּ כת  והות 
אינוּ ן  כּ ל ועל בּ גלוּ תא, דּ אזלוּ  ישׂ ראל 
ואתאביד וּ . ּת ּמ ן דּ הווּ  וחסידי צ דּ יקי

דּ כתיב , לא )וּ מנלן, יי (ירמיה אמר כּ ה 
תמרוּ רים בּ כי נהי נׁש מע  בּ רמה ק וֹ ל
אּת מר. והא בּ ניה, על מב כּ ה רחל
ל ּה  ׁש איל הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א וּ כדין
כּ י  איפה  ּל מה לּה . ואמר לׁש כינּת א,

לגּ גּ וֹ ת .  ּכּ ל עלית 

מהוּ מה וּ  סגיא, עלית  כּ י דּ הא , ּכּ ל 
חילין  כּ ל בּ הדּה  לאכללא . ּכּ ל
עּמ ּה  בּ כוּ  דּ כ לּ ה וּ  אחרנין, רתיכין וכל

מקדּ ׁש א. בּ י חרבּ ן על

אמרהוּ בגין איפה.  ּל מה , ּכ 
בּ גלוּ תא , בּ ני וכי קּמ יּה ,
לּ י  מה ואנא אּת וֹ קדא , וּ מק דּ ׁש א

ואמרת , ׁש ריאת כב)הכא. (ישעיה  
קריה הוֹ מיּ ה עיר מלאה ּת ׁש וּ אוֹ ת 
מתי  ו א חרב  חללי לא חללי ע לּ יזה

פרשת 
מקץ 

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ג' ז ֶֶּפרק

ׁש עוּ  אמרּת י כּ ן על מלחמה. מתי
בּ ארנוּ , והנּ ה וגוֹ '. בּ בּ כי אמרר מ נּ י 

לּה  אמר  הוּ א  ּבּ ר ו (ירמיהׁש ה ּק דוֹ ׁש  
מ בּ כישם) קוֹ ל מנעי ה' אמר כּ ה

וג וֹ '.
בּ ית וּ בא ׁש נּ חרב  מ יּ וֹ ם וּ ראה, 

ׁש לּ א  יוֹ ם היה לא הּמ קדּ ׁש ,
ׁש כּ אׁש ר  מוּ ם קללוֹ ת, בוֹ  נמצאוּ 
ישׂ ראל היוּ  ק יּ ם, היה הּמ קדּ ׁש  בּ ית
עוֹ לוֹ ת  וּ מקריבים עב וֹ דוֹ ת עוֹ בדים
בּ בית  ׁש וֹ רה  והכינה וקר בּ נ וֹ ת,
ׁש רוֹ בצת  אם כּ מ וֹ  עליהם הּמ ק דּ ׁש 
מאיר וֹ ת, הּפ נים כּ ל והי וּ  בּ ניה, על
למעלה  ברכוֹ ת ׁש נּ מצאוּ  עד
נמצאוּ  ׁש לּ א י וֹ ם היה  ולא וּ למ ּט ה,
ישׂ ראל והיוּ  וּ שׂ מחוֹ ת, בּ רכוֹ ת בוֹ 
העוֹ לם  וכל  בּ ארץ , לבטח ׁש רוּ יים

בּ גללם. נזּ וֹ ן היה

יוֹ ׁש בים ר בּ י הי וּ  יוֹ סי  ור בּ י אלעזר 
בּ ּת וֹ רה  וּ מתעּס קים אחד לילה
קרא   ּכ בּ ין הלּ ילה. ׁש נּ חלק טרם

ברכה. בּ רכוּ  רבי הגּ בר . לו (אמר  
הוא ברוך  שהקדוש הזמן הוא כעת אלעזר ,

אמר הצדיקים . עם להשתעשע עדן  בגן נכנס 

ברוך הקדוש  משתעשע למה  יוסי, רבי לו 

בּ א הוא) ואמר , אלעזר ר בּ י בּ כה
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  זעזע  כּ אן עד וּ ראה ,
רקיעים  ותׁש עים  מאוֹ ת ׁש לׁש  הוּ א

מנּ י  ׁש ע וּ  אמרּת י כּ ן על מלחמה 
אוֹ קימנא ,אמרר והא וגו'. בּ בּ כי 

לּה , אמר הוּ א בּ רי (ירמיה דּ ק וּ ד ׁש א 
וגו'.לא ) מבּ כי קוֹ ל מנעי יי אמר כּ ה

בּ י ו ּת א דּ אתחריב מיּ וֹ מא חזי, 
דּ לא יוֹ מא הוה לא מק דּ ׁש א,
בּ י  דּ כד  בּ גין לווטין. בּ יּה  אׁש ּת כּ ח
ּפ לחין  ישׂ ראל הווּ  ק יּ ים , הוה מק דּ ׁש א
וקרבּ נין, ע לּ וּ ון וקרבין ּפ וּ לחנין
עלייהוּ , מק דּ ׁש א בּ בי ׁש ריא וּ ׁש כינּת א
כּ ל  והו וּ  בּ נייא. על דּ רביעא כּ אּמ א
בּ רכאן  דּ אׁש ּת כּ חוּ  עד  נהירין, אנ ּפ ין
דּ לא יוֹ מא, הוה ולא ות ּת א. לעילא
והו וּ  וחדוון. בּ רכאן בּ יּה  אׁש ּת כּ ח
וכל  בּ ארעא, לרחצן ׁש ראן ישׂ ראל 

בּ גינייהוּ . אּת זן הוה עלמא

ג' ּפרק 

בּ ניו בּ עת  על רחמים מעוֹ רר  החרבּ ן על הּק בּ "ה בּ כ יּ ת  

יתבי רבּ י  הו וֹ  יוֹ סי ורבּ י אלעזר 
מתעסקי  וקא חד, ליליא
ליליא. את ּפ ליג לא עד בּ אוֹ רייתא,
בּ רכתא , בּ ריכ וּ  גּ ברא, קרא אדּ הכי
זמנא  הוא השתא אלעזר, רבי ליה (אמר

דעדן בגנתא עאל הוא בריך דקודשא

יוסי, רבי ליה  אמר צדיקיא, עם  לאשתעשעא

הוא ) בהך קודשא משתעשע  רבּ י אמאי בּ כה
הׁש ּת א עד  חזי, ּת א ואמר, אלעזר
ּת לת אזדּ עזע , הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א

זוהר
שמות 
פרשת 
דף  ויקהל 
- קצה:
קצו.



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ב'ו ֶֶּפרק

לא  הוא  ברוך הקדוש של שמו 
ומלמטה] מלמעלה אלא עולה

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  יט )כּ אחד. (ויקרא 
ה' אני קדוש כי  תהיו קדשים

אלהיכם.

לגּ גּ וֹ ת,מה   ּכּ ל עלית כּ י אפ וֹ א  ּל 
הּמ קדּ ׁש , כּ ׁש נּ חרב ׁש הרי
אוֹ תם  לכל ועלתה בּ אה הכינה
מדוֹ רּה  בהם ׁש היה הּמ ק וֹ מוֹ ת
בּ ית  על  בּ וֹ כה והיתה בּ ראׁש וֹ נה,
לגּ לוּ ת, ׁש הלכוּ  ישׂ ראל  ועל  מדוֹ ר ּה ,
והצּ דּ יקים  החסידים א וֹ תם כּ ל ועל
לנוּ  וּ מנּ ין ונאבדוּ . ׁש ם ?ׁש היוּ  

לא)ׁש כּ תוּ ב  קוֹ ל(ירמיה ה' אמר  כּ ה 
רחל תמרוּ רים בּ כי נהי נׁש מע בּ רמה
ואז  נתבּ אר . והרי בּ ניה, על  מב כּ ה
את  ׁש וֹ אל  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 

ל ּה  ואוֹ מר אפוֹ א הכינה  ּל מה : 
לגּ גּ וֹ ת.  ּכּ ל עלית כּ י

זה מה  עלית כּ י ׁש הרי  , ּכּ ל זּ ה 
 ּכּ ל זּ ה מה להכלילמסּפ יק . ? 

והּמ ר כּ בוֹ ת  הצּ באוֹ ת  כּ ל עּמ ּה 
חר בּ ן  על ע ּמ ּה  בּ כוּ  ׁש כּ לּ ם  האחרים

הּמ קדּ ׁש . בּ ית
אמרה וּ מוּ ם  אפ וֹ א.  ּל מה  ּכ 

בּ גּ לוּ ת,לפניו  בּ ני וכי : 
כּ אן  לּ י מה ואני נ שׂ רף , ?והּמ קדּ ׁש  

ואוֹ מרת, כב )התחילה (ישעיה 
קריה  הוֹ מ יּ ה עיר  מלאה ּת ׁש אוֹ ת
ולא  חרב חללי  לא  חללי עלּ יזה

דכתיב , יט )הוּ א ּת היוּ (ויקרא  קד וֹ ׁש ים 
אלהיכם. ה' אני קדוֹ ׁש  כּ י

מק דּ ׁש  ּכ ׁש אין הח ּס ר וֹ ן צער  וגדל הגּ לוּ ת צער בּ כ יּ ת

ל גּ גּ וֹ ת ,מה  ּכּ ל עלית כּ י איפה  ּל 
מק דּ ׁש א , אתחרב  כּ ד  דּ הא
אינוּ ן  בּ כל וּ סליקת  אתאת , ׁש כינ ּת א
בּ קדמיתא. בּ הוּ  מד וֹ רּה  דּ הוה אתרין,
ועל  מד וֹ רּה , בּ ית  על בּ כת  והות 
אינוּ ן  כּ ל ועל בּ גלוּ תא, דּ אזלוּ  ישׂ ראל 
ואתאביד וּ . ּת ּמ ן דּ הווּ  וחסידי צ דּ יקי

דּ כתיב , לא )וּ מנלן, יי (ירמיה אמר כּ ה 
תמרוּ רים בּ כי נהי נׁש מע  בּ רמה ק וֹ ל
אּת מר. והא בּ ניה, על מב כּ ה רחל
ל ּה  ׁש איל הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א וּ כדין
כּ י  איפה  ּל מה לּה . ואמר לׁש כינּת א,

לגּ גּ וֹ ת .  ּכּ ל עלית 

מהוּ מה וּ  סגיא, עלית  כּ י דּ הא , ּכּ ל 
חילין  כּ ל בּ הדּה  לאכללא . ּכּ ל
עּמ ּה  בּ כוּ  דּ כ לּ ה וּ  אחרנין, רתיכין וכל

מקדּ ׁש א. בּ י חרבּ ן על

אמרהוּ בגין איפה.  ּל מה , ּכ 
בּ גלוּ תא , בּ ני וכי קּמ יּה ,
לּ י  מה ואנא אּת וֹ קדא , וּ מק דּ ׁש א

ואמרת , ׁש ריאת כב)הכא. (ישעיה  
קריה הוֹ מיּ ה עיר מלאה ּת ׁש וּ אוֹ ת 
מתי  ו א חרב  חללי לא חללי ע לּ יזה

פרשת 
מקץ 

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ג' ז ֶֶּפרק

ׁש עוּ  אמרּת י כּ ן על מלחמה. מתי
בּ ארנוּ , והנּ ה וגוֹ '. בּ בּ כי אמרר מ נּ י 

לּה  אמר  הוּ א  ּבּ ר ו (ירמיהׁש ה ּק דוֹ ׁש  
מ בּ כישם) קוֹ ל מנעי ה' אמר כּ ה

וג וֹ '.
בּ ית וּ בא ׁש נּ חרב  מ יּ וֹ ם וּ ראה, 

ׁש לּ א  יוֹ ם היה לא הּמ קדּ ׁש ,
ׁש כּ אׁש ר  מוּ ם קללוֹ ת, בוֹ  נמצאוּ 
ישׂ ראל היוּ  ק יּ ם, היה הּמ קדּ ׁש  בּ ית
עוֹ לוֹ ת  וּ מקריבים עב וֹ דוֹ ת עוֹ בדים
בּ בית  ׁש וֹ רה  והכינה וקר בּ נ וֹ ת,
ׁש רוֹ בצת  אם כּ מ וֹ  עליהם הּמ ק דּ ׁש 
מאיר וֹ ת, הּפ נים כּ ל והי וּ  בּ ניה, על
למעלה  ברכוֹ ת ׁש נּ מצאוּ  עד
נמצאוּ  ׁש לּ א י וֹ ם היה  ולא וּ למ ּט ה,
ישׂ ראל והיוּ  וּ שׂ מחוֹ ת, בּ רכוֹ ת בוֹ 
העוֹ לם  וכל  בּ ארץ , לבטח ׁש רוּ יים

בּ גללם. נזּ וֹ ן היה

יוֹ ׁש בים ר בּ י הי וּ  יוֹ סי  ור בּ י אלעזר 
בּ ּת וֹ רה  וּ מתעּס קים אחד לילה
קרא   ּכ בּ ין הלּ ילה. ׁש נּ חלק טרם

ברכה. בּ רכוּ  רבי הגּ בר . לו (אמר  
הוא ברוך  שהקדוש הזמן הוא כעת אלעזר ,

אמר הצדיקים . עם להשתעשע עדן  בגן נכנס 

ברוך הקדוש  משתעשע למה  יוסי, רבי לו 

בּ א הוא) ואמר , אלעזר ר בּ י בּ כה
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  זעזע  כּ אן עד וּ ראה ,
רקיעים  ותׁש עים  מאוֹ ת ׁש לׁש  הוּ א

מנּ י  ׁש ע וּ  אמרּת י כּ ן על מלחמה 
אוֹ קימנא ,אמרר והא וגו'. בּ בּ כי 

לּה , אמר הוּ א בּ רי (ירמיה דּ ק וּ ד ׁש א 
וגו'.לא ) מבּ כי קוֹ ל מנעי יי אמר כּ ה

בּ י ו ּת א דּ אתחריב מיּ וֹ מא חזי, 
דּ לא יוֹ מא הוה לא מק דּ ׁש א,
בּ י  דּ כד  בּ גין לווטין. בּ יּה  אׁש ּת כּ ח
ּפ לחין  ישׂ ראל הווּ  ק יּ ים , הוה מק דּ ׁש א
וקרבּ נין, ע לּ וּ ון וקרבין ּפ וּ לחנין
עלייהוּ , מק דּ ׁש א בּ בי ׁש ריא וּ ׁש כינּת א
כּ ל  והו וּ  בּ נייא. על דּ רביעא כּ אּמ א
בּ רכאן  דּ אׁש ּת כּ חוּ  עד  נהירין, אנ ּפ ין
דּ לא יוֹ מא, הוה ולא ות ּת א. לעילא
והו וּ  וחדוון. בּ רכאן בּ יּה  אׁש ּת כּ ח
וכל  בּ ארעא, לרחצן ׁש ראן ישׂ ראל 

בּ גינייהוּ . אּת זן הוה עלמא

ג' ּפרק 

בּ ניו בּ עת  על רחמים מעוֹ רר  החרבּ ן על הּק בּ "ה בּ כ יּ ת  

יתבי רבּ י  הו וֹ  יוֹ סי ורבּ י אלעזר 
מתעסקי  וקא חד, ליליא
ליליא. את ּפ ליג לא עד בּ אוֹ רייתא,
בּ רכתא , בּ ריכ וּ  גּ ברא, קרא אדּ הכי
זמנא  הוא השתא אלעזר, רבי ליה (אמר

דעדן בגנתא עאל הוא בריך דקודשא

יוסי, רבי ליה  אמר צדיקיא, עם  לאשתעשעא

הוא ) בהך קודשא משתעשע  רבּ י אמאי בּ כה
הׁש ּת א עד  חזי, ּת א ואמר, אלעזר
ּת לת אזדּ עזע , הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א

זוהר
שמות 
פרשת 
דף  ויקהל 
- קצה:
קצו.



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ג'ח ֶֶּפרק

בּ ית  חר בּ ן  על וּ בכה בּ הם, והכּ ה
 ֹלתו דמעוֹ ת ׁש ּת י והוֹ ריד הּמ ק דּ ׁש ,
 ֹמ ּת ו בּ בניו  ונזכּ ר  הגּ ד וֹ ל היּ ם

בּ כ יּ ה.
לׁש לׁש ה מוּ ם  נחלק ׁש הלּ ילה 

ע שׂ רה  בּ ׁש ּת ים צדדים
ואם  בּ וֹ , ר ׁש וּ מים ׁש היוּ  ׁש עוֹ ת
ׁש עוֹ ת  אוֹ תן הלּ ילה, ׁש עוֹ ת נוֹ ספוֹ ת
נח ׁש בוֹ ת  ולא היּ וֹ ם, ׁש ל הן ׁש נּ וֹ ספוּ 
ׁש הן  עשׂ רה לׁש ּת ים ּפ רט מהלּ ילה,
נחלקוֹ ת  עשׂ רה ׁש ּת ים וא וֹ תן ׁש לּ וֹ .
מחנוֹ ת  וּ ׁש לׁש ה צדדים, ל ׁש לׁש ה

נחלקוּ  קדוֹ ׁש ים מלאכים (התמגו )ׁש ל 
צדדים. ׁש לׁש ה  בּ אוֹ תם

ׁש עוֹ ת מחנה בּ ארבּ ע ממ נּ ה ראׁש וֹ ן  
רא ׁש ית  ׁש ל ראׁש וֹ נ וֹ ת
הם  וּ מה אדוֹ נם. את ל ׁש בּ ח הלּ ילה

כד )?אוֹ מרים  הארץ (תהלים לה' 
יסד ּה  י ּמ ים על הוּ א כּ י  וגוֹ ', וּ מלאּה 
נקי וגוֹ ', ה' בהר יעלה מי וגוֹ ',
ׁש ל הּט עם מה וגוֹ '. לבב  וּ בר  כ ּפ ים

ּפ וֹ רשׂ זה  הלּ ילה ׁש כּ אׁש ר מוּ ם ? 
העוֹ לם  בּ ני כּ ל  אז  העוֹ לם, על כּ נפיו
ויוֹ צאת  הּמ ות טעם ט וֹ עמים
ואוֹ תם  למעלה, לעלוֹ ת נׁש מתם
מי ואוֹ מרים, עוֹ מדים מלאכים
הבּ ית. הר זה  - ה' הר ה'. בהר יעלה
כּ מ וֹ  י שׂ ראל. עזרת זה - קדׁש וֹ  מק וֹ ם

למ ּט ה. גּ ם  ּכ ׁש לּ מעלה,
כּ ּמ ה מ וּ ם  ורקיע רקיע  ׁש בּ כל 

שׂ רים  וכּמ ה ממנּ ים

בּ הוּ , וּ בטׁש  רקיעין, ות ׁש עין מאה 
ואוֹ ריד מק דּ ׁש א, בּ י חרבּ ן על וּ בכה

ע "ב)ּת רין רבּ א ,(י"ט יּמ א  לגוֹ  דּ מעין 
בּ כיה. מגּ וֹ  לבנוֹ הי ואד כּ ר

ליליא ,בּ גין את ּפ לג סטרין דּ לתלת  
ׁש עּת י רׁש ימין בּ תריסר דּ הו וֹ  

בּ ליליא , ׁש ע ּת י  א ּת וֹ ספן ואי בּ יּה ,
דּ יממא דּ מּת וֹ ספאן, ׁש ע ּת י אינּ וּ ן
בּ ר  מליליא, אתחׁש יבוּ  ולא אינּ וּ ן,
ּת ריסר, ואינּ וּ ן דּ ילּה . דּ אינּ וּ ן ּת ריסר

סטרין, לתלת  כ"ו את ּפ לגוּ  רות  (זהר 
דּ מלאכין ע "א ) מׁש ריין וּ תלת 

את ּפ לגוּ  אתמנון)ק דּ יׁש ין, בּ אינּ וּ ן (ס"א 
סטרין. ּת לת

בּ ד'מרייא אתמנּ א קדמאה, 
קמייתא , ׁש עּת י
לׁש בּ חא דּ ליליא, דּ ׁש ירוּ תא

קאמרי. וּ מה  כד)למאריהוֹ ן, (תהילים 
על  הוּ א כּ י וגוֹ ', וּ מאּה  הארץ  ליי'
יי' בהר יעלה מי וגוֹ ', יסד ּה  ימים
מאי  וגוֹ '. לבב  וּ בר כ ּפ ים נקי וגוֹ ',
ּפ רישׂ  ליליא דּ כד  בּ גין דּ א. טעמא
עלמא בּ ני כּ ל כּ דין, עלמא, על גּ ד ּפ וֹ י
ונפקי  דּ מוֹ תא, טעמא טעמין
ואינּ וּ ן  לעילּ א, לסלּ קא נ ׁש מתייהוּ 
יעלה מי אמרי, וקא קיימין מלאכין
מק וֹ ם הבּ ית . הר דּ א יי', הר יי'. בהר
כּ גוונא ישׂ ראל. עזרת  דּ א קד ׁש וֹ ,

לתּת א. נמי הכי דּ לעילּ א,
כּ ּמ הבּ גין וּ רקיעא, רקיעא דּ בכל 

קיימין  סרכין וּ כ ּמ ה ממנן,

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ג' ט ֶֶּפרק

יוֹ צאוֹ ת, וּ כ ׁש הנּ ׁש מוֹ ת ׁש ם, עוֹ מדים
אינן  ואם למעלה, לעלוֹ ת רוֹ צ וֹ ת
הח וּ צה, אוֹ תן דּ וֹ חים זוֹ כוֹ ת
בּ עוֹ לם, וּ מׁש וֹ טטוֹ ת והוֹ לכוֹ ת
ׁש ל קבוּ צוֹ ת כּ ּמ ה אוֹ תן  ולוֹ קחים
דּ ברים  להם וּ מוֹ דיעים רוּ חוֹ ת
מּמ ה  אמת דּ ברי ולפעמים כּ וֹ זבים,
כּ מ וֹ  הּק ר וֹ ב, בּ זּ מן  לבא עתיד

ׁש בּ אר וּ ה.
הוֹ לכוֹ ת ואוֹ תן  הצּ דּ יקים נׁש מוֹ ת 

למעלה, וּ מׁש וֹ טטוֹ ת
וּ מעלים  ּפ תחים, להם וּ פוֹ תחים
הר  ׁש נּ קרא מק וֹ ם אוֹ תוֹ   ֹלתו אוֹ תן
למ ּט ה, הבּ ית הר  ׁש ל הּס וֹ ד כּ מוֹ  ה',
מקוֹ ם  אוֹ תוֹ   ֹלתו נכנסים וּ מם
נראוֹ ת  ׁש ם  קד ׁש וֹ , מקוֹ ם ׁש נּ קרא
כן  כּ מוֹ  אד וֹ נם. לפני  הנּ ׁש מוֹ ת כּ ל
לפני ישׂ ראל ׁש נּ ראוּ  מקוֹ ם אוֹ תוֹ 
ׁש נּ קרא  ה ּמ ק וֹ ם הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
ׁש הנּ ׁש מ וֹ ת  בּ ׁש עה ישׂ ראל. עזרת
רבּ וֹ נם  שׂ מחת  אזי ׁש ם, עוֹ מדוֹ ת
ׁש נּ קרא  הּמ קוֹ ם בּ הם לתּק ן היא,
את  רוֹ ׁש מים וׁש ם הּק דׁש ים, קדׁש 

וּ זכיּ וֹ תיהם. מעשׂ יהם כּ ל
ׁש עוֹ ת מחנה  בּ ארבּ ע ממנּ ה ׁש ני 

אוֹ מרים  ואינם אחר וֹ ת,
ׁש נּ חלק  עד לׁש עתים, ּפ רט ׁש ירה,
לגן  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ונכנס הלּ ילה

עדן.

בּ עאן  נפקין, נׁש מתין וכד  ּת ּמ ן.
אינּ וּ ן  זכיין לא ואי לעילּ א, לסלּ קא
וׁש אטין  ואזלין לבר, לוֹ ן דּ חיין
חבילי  כּ מה  לוֹ ן ונטלין בּ עלמא,
כּ דיבן, מלּ ין לוֹ ן ואוֹ דעין טהירין,
דּ אתי  מּמ ה דּ ק ׁש וֹ ט , מלּ ין וּ לזמנין

ע "ב)לזמן דּ אוּ קמוּ ה.(רנ"ב כּ מה קריב , 

אזלין ואינּ וּ ן דּ צ דּ יק יּ יא, נ ׁש מתין 
לוֹ ן  וּ פתחין לעילּ א, ו ׁש אטן
אתר  ההוּ א לגוֹ  לוֹ ן וסלּ קין ּפ תחין,
דּ הר  דּ רזא  כּ גוונא יי', הר דּ אקרי

ע וּ מ ּת ּמ ן לת ּת א. לגוֹ הבּ ית  אלין 
קד ׁש וֹ . מקוֹ ם דּ אקרי אתר ההוּ א
לקמי  נ ׁש מתין כּ ל  אתחזיין דּ ת ּמ ן
אתר, ההוּ א דּ א כּ גוונא מאריהוֹ ן.
בּ רי ק וּ ד ׁש א ק ּמ י ישׂ ראל דּ אתחזוּ ן
ישׂ ראל. עזרת  דּ אקרי אתר הוּ א,
כּ דין  ּת ּמ ן, קיימין דּ נׁש מתין בּ ׁש עתא
בּ הוּ  לאתּת קנא דּ מאריהוֹ ן, חדוה

קד ׁש  דּ אקרי ע "ב)אתר, (רנ "ח  
ע וֹ בדיהוֹ ן  כּ ל רׁש ימין ות ּמ ן הקּ ד ׁש ים.

דּ להוֹ ן. וזכוון
בּ ארבּ עמרייא  אתמנּ א ּת ניינא, 

אמרי  ולא אחרנין, ׁש ע ּת י
דּ את ּפ לג  עד  ׁש ע ּת י, ּת רי בּ ר ׁש ירתא,
הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א ועאל ליליא,

דּ עדן. בּ גנּת א



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ג'ח ֶֶּפרק

בּ ית  חר בּ ן  על וּ בכה בּ הם, והכּ ה
 ֹלתו דמעוֹ ת ׁש ּת י והוֹ ריד הּמ ק דּ ׁש ,
 ֹמ ּת ו בּ בניו  ונזכּ ר  הגּ ד וֹ ל היּ ם

בּ כ יּ ה.
לׁש לׁש ה מוּ ם  נחלק ׁש הלּ ילה 

ע שׂ רה  בּ ׁש ּת ים צדדים
ואם  בּ וֹ , ר ׁש וּ מים ׁש היוּ  ׁש עוֹ ת
ׁש עוֹ ת  אוֹ תן הלּ ילה, ׁש עוֹ ת נוֹ ספוֹ ת
נח ׁש בוֹ ת  ולא היּ וֹ ם, ׁש ל הן ׁש נּ וֹ ספוּ 
ׁש הן  עשׂ רה לׁש ּת ים ּפ רט מהלּ ילה,
נחלקוֹ ת  עשׂ רה ׁש ּת ים וא וֹ תן ׁש לּ וֹ .
מחנוֹ ת  וּ ׁש לׁש ה צדדים, ל ׁש לׁש ה

נחלקוּ  קדוֹ ׁש ים מלאכים (התמגו )ׁש ל 
צדדים. ׁש לׁש ה  בּ אוֹ תם

ׁש עוֹ ת מחנה בּ ארבּ ע ממ נּ ה ראׁש וֹ ן  
רא ׁש ית  ׁש ל ראׁש וֹ נ וֹ ת
הם  וּ מה אדוֹ נם. את ל ׁש בּ ח הלּ ילה

כד )?אוֹ מרים  הארץ (תהלים לה' 
יסד ּה  י ּמ ים על הוּ א כּ י  וגוֹ ', וּ מלאּה 
נקי וגוֹ ', ה' בהר יעלה מי וגוֹ ',
ׁש ל הּט עם מה וגוֹ '. לבב  וּ בר  כ ּפ ים

ּפ וֹ רשׂ זה  הלּ ילה ׁש כּ אׁש ר מוּ ם ? 
העוֹ לם  בּ ני כּ ל  אז  העוֹ לם, על כּ נפיו
ויוֹ צאת  הּמ ות טעם ט וֹ עמים
ואוֹ תם  למעלה, לעלוֹ ת נׁש מתם
מי ואוֹ מרים, עוֹ מדים מלאכים
הבּ ית. הר זה  - ה' הר ה'. בהר יעלה
כּ מ וֹ  י שׂ ראל. עזרת זה - קדׁש וֹ  מק וֹ ם

למ ּט ה. גּ ם  ּכ ׁש לּ מעלה,
כּ ּמ ה מ וּ ם  ורקיע רקיע  ׁש בּ כל 

שׂ רים  וכּמ ה ממנּ ים

בּ הוּ , וּ בטׁש  רקיעין, ות ׁש עין מאה 
ואוֹ ריד מק דּ ׁש א, בּ י חרבּ ן על וּ בכה

ע "ב)ּת רין רבּ א ,(י"ט יּמ א  לגוֹ  דּ מעין 
בּ כיה. מגּ וֹ  לבנוֹ הי ואד כּ ר

ליליא ,בּ גין את ּפ לג סטרין דּ לתלת  
ׁש עּת י רׁש ימין בּ תריסר דּ הו וֹ  

בּ ליליא , ׁש ע ּת י  א ּת וֹ ספן ואי בּ יּה ,
דּ יממא דּ מּת וֹ ספאן, ׁש ע ּת י אינּ וּ ן
בּ ר  מליליא, אתחׁש יבוּ  ולא אינּ וּ ן,
ּת ריסר, ואינּ וּ ן דּ ילּה . דּ אינּ וּ ן ּת ריסר

סטרין, לתלת  כ"ו את ּפ לגוּ  רות  (זהר 
דּ מלאכין ע "א ) מׁש ריין וּ תלת 

את ּפ לגוּ  אתמנון)ק דּ יׁש ין, בּ אינּ וּ ן (ס"א 
סטרין. ּת לת

בּ ד'מרייא אתמנּ א קדמאה, 
קמייתא , ׁש עּת י
לׁש בּ חא דּ ליליא, דּ ׁש ירוּ תא

קאמרי. וּ מה  כד)למאריהוֹ ן, (תהילים 
על  הוּ א כּ י וגוֹ ', וּ מאּה  הארץ  ליי'
יי' בהר יעלה מי וגוֹ ', יסד ּה  ימים
מאי  וגוֹ '. לבב  וּ בר כ ּפ ים נקי וגוֹ ',
ּפ רישׂ  ליליא דּ כד  בּ גין דּ א. טעמא
עלמא בּ ני כּ ל כּ דין, עלמא, על גּ ד ּפ וֹ י
ונפקי  דּ מוֹ תא, טעמא טעמין
ואינּ וּ ן  לעילּ א, לסלּ קא נ ׁש מתייהוּ 
יעלה מי אמרי, וקא קיימין מלאכין
מק וֹ ם הבּ ית . הר דּ א יי', הר יי'. בהר
כּ גוונא ישׂ ראל. עזרת  דּ א קד ׁש וֹ ,

לתּת א. נמי הכי דּ לעילּ א,
כּ ּמ הבּ גין וּ רקיעא, רקיעא דּ בכל 

קיימין  סרכין וּ כ ּמ ה ממנן,

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ג' ט ֶֶּפרק

יוֹ צאוֹ ת, וּ כ ׁש הנּ ׁש מוֹ ת ׁש ם, עוֹ מדים
אינן  ואם למעלה, לעלוֹ ת רוֹ צ וֹ ת
הח וּ צה, אוֹ תן דּ וֹ חים זוֹ כוֹ ת
בּ עוֹ לם, וּ מׁש וֹ טטוֹ ת והוֹ לכוֹ ת
ׁש ל קבוּ צוֹ ת כּ ּמ ה אוֹ תן  ולוֹ קחים
דּ ברים  להם וּ מוֹ דיעים רוּ חוֹ ת
מּמ ה  אמת דּ ברי ולפעמים כּ וֹ זבים,
כּ מ וֹ  הּק ר וֹ ב, בּ זּ מן  לבא עתיד

ׁש בּ אר וּ ה.
הוֹ לכוֹ ת ואוֹ תן  הצּ דּ יקים נׁש מוֹ ת 

למעלה, וּ מׁש וֹ טטוֹ ת
וּ מעלים  ּפ תחים, להם וּ פוֹ תחים
הר  ׁש נּ קרא מק וֹ ם אוֹ תוֹ   ֹלתו אוֹ תן
למ ּט ה, הבּ ית הר  ׁש ל הּס וֹ ד כּ מוֹ  ה',
מקוֹ ם  אוֹ תוֹ   ֹלתו נכנסים וּ מם
נראוֹ ת  ׁש ם  קד ׁש וֹ , מקוֹ ם ׁש נּ קרא
כן  כּ מוֹ  אד וֹ נם. לפני  הנּ ׁש מוֹ ת כּ ל
לפני ישׂ ראל ׁש נּ ראוּ  מקוֹ ם אוֹ תוֹ 
ׁש נּ קרא  ה ּמ ק וֹ ם הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
ׁש הנּ ׁש מ וֹ ת  בּ ׁש עה ישׂ ראל. עזרת
רבּ וֹ נם  שׂ מחת  אזי ׁש ם, עוֹ מדוֹ ת
ׁש נּ קרא  הּמ קוֹ ם בּ הם לתּק ן היא,
את  רוֹ ׁש מים וׁש ם הּק דׁש ים, קדׁש 

וּ זכיּ וֹ תיהם. מעשׂ יהם כּ ל
ׁש עוֹ ת מחנה  בּ ארבּ ע ממנּ ה ׁש ני 

אוֹ מרים  ואינם אחר וֹ ת,
ׁש נּ חלק  עד לׁש עתים, ּפ רט ׁש ירה,
לגן  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ונכנס הלּ ילה

עדן.

בּ עאן  נפקין, נׁש מתין וכד  ּת ּמ ן.
אינּ וּ ן  זכיין לא ואי לעילּ א, לסלּ קא
וׁש אטין  ואזלין לבר, לוֹ ן דּ חיין
חבילי  כּ מה  לוֹ ן ונטלין בּ עלמא,
כּ דיבן, מלּ ין לוֹ ן ואוֹ דעין טהירין,
דּ אתי  מּמ ה דּ ק ׁש וֹ ט , מלּ ין וּ לזמנין

ע "ב)לזמן דּ אוּ קמוּ ה.(רנ"ב כּ מה קריב , 

אזלין ואינּ וּ ן דּ צ דּ יק יּ יא, נ ׁש מתין 
לוֹ ן  וּ פתחין לעילּ א, ו ׁש אטן
אתר  ההוּ א לגוֹ  לוֹ ן וסלּ קין ּפ תחין,
דּ הר  דּ רזא  כּ גוונא יי', הר דּ אקרי

ע וּ מ ּת ּמ ן לת ּת א. לגוֹ הבּ ית  אלין 
קד ׁש וֹ . מקוֹ ם דּ אקרי אתר ההוּ א
לקמי  נ ׁש מתין כּ ל  אתחזיין דּ ת ּמ ן
אתר, ההוּ א דּ א כּ גוונא מאריהוֹ ן.
בּ רי ק וּ ד ׁש א ק ּמ י ישׂ ראל דּ אתחזוּ ן
ישׂ ראל. עזרת  דּ אקרי אתר הוּ א,
כּ דין  ּת ּמ ן, קיימין דּ נׁש מתין בּ ׁש עתא
בּ הוּ  לאתּת קנא דּ מאריהוֹ ן, חדוה

קד ׁש  דּ אקרי ע "ב)אתר, (רנ "ח  
ע וֹ בדיהוֹ ן  כּ ל רׁש ימין ות ּמ ן הקּ ד ׁש ים.

דּ להוֹ ן. וזכוון
בּ ארבּ עמרייא  אתמנּ א ּת ניינא, 

אמרי  ולא אחרנין, ׁש ע ּת י
דּ את ּפ לג  עד  ׁש ע ּת י, ּת רי בּ ר ׁש ירתא,
הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א ועאל ליליא,

דּ עדן. בּ גנּת א
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ואוֹ תם ואלּ ה  ציּ וֹ ן אבלי  הם 
בּ ית  חרבּ ן על ׁש בּ וֹ כים
העוֹ ת  ארבּ ע וּ בתחלּ ת הּמ ק דּ ׁש .
ואוֹ מרים, ּפ וֹ תחים האמצעיּ וֹ ת

קלז ) ׁש ם (תהלים בּ בל נהר וֹ ת על
הם  ואלּ ה וג וֹ ', בּ כינוּ  גּ ם י ׁש בנוּ 
ישׂ ראל, עם בּ בל  נהרוֹ ת על  ׁש בּ וֹ כים
וּ מ נּ ין  בּ כינוּ . גּ ם ׁש כּ תוּ ב  מ ּמ ׁש מע

ׁש ם  ׁש בּ וֹ כים הן לנוּ  ׁש כּ תוּ ב  ? 
חצה  זּ ה מה חצה. צעק וּ  זוֹ אראלּ ם ? 

הכינה  את לוּ וּ  ׁש כּ לּ ם מוּ ם בּ בל ,
ישׂ ראל. עם בּ כוּ  הם ו ׁש ם בּ בל, עד

וּ מסיּ מים  בּ זה, ּפ וֹ תחים זה זכר ועל : 
וג וֹ '. אדוֹ ם לבני ה'

הוּ א ואז  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מתע וֹ רר  
בּ רקיעים, וּ מכּ ה בּ מעלוֹ תיו
ׁש נים  וּ מזדּ עזעים ׁש אמרנוּ , כּ מוֹ 
וּ בוֹ כים, וגוֹ עים ע וֹ למוֹ ת אלפי עשׂ ר 

כה)ׁש כּ ת וּ ב יׁש אג (ירמיה מּמ ר וֹ ם ה' 
יׁש אג  ׁש אג ק וֹ לוֹ  י ּת ן קדׁש וֹ  וּ מּמ ע וֹ ן
וּ מ וֹ ריד בּ י שׂ ראל, ונזכּ ר נוהוּ . על
ואז  הגּ דוֹ ל, היּ ם  ֹלתו דמע וֹ ת ׁש ּת י
ׁש בּ צד אחת ׁש להבת מתע וֹ ררת
צפ וֹ ן  ׁש בּ צד אחד רוּ ח  וּ מ כּ ה צפ וֹ ן,
וּ מׁש וֹ טט והוֹ ל ה להבת, בּ אוֹ תּה 
נחלק  ׁש עה וּ באוֹ תּה  בּ ע וֹ לם.
וּ מכּ ה  הוֹ לכת וה להבת הלּ ילה,

ד' ּפרק 

בּ כוּ הן הם  ו ׁש ם בּ בל, עד  הכינה  את  לוּ וּ  ּכ לּ ם  חצה , צעק וּ  אראלּ ם 
ישׂ ראל  עם

דּ בכ וּ ואלּ ין ואינּ וּ ן צ יּ וֹ ן, אבלי אינּ וּ ן 
מקדּ ׁש א. בּ י חרבּ ן על
אמצע יּ ן, ׁש ע ּת י דּ ארבּ ע  וּ ב ׁש ירוּ תא

ואמרי, קלז)ּפ תחי נהרוֹ ת(תהלים על 
ואלּ ין  וגוֹ ', בּ כינוּ  גּ ם יׁש בנוּ  ׁש ם בּ בל
ע ּמ הוֹ ן  בּ בל, נהרוֹ ת  על דּ בכ וּ  אינּ וּ ן

ע "א )דּ ישׂ ראל, קצ "ו  מּמ ׁש מע(דף 
ּת ּמ ן. דּ בכוּ  וּ מנלן בּ כינוּ . גּ ם דּ כ ּת יב

לג)דּ כּת יב , צעק וּ (ישעיה אראלּ ם הן 
בּ גין  בּ בל, דּ א חוּ צה. מהוּ  חוּ צה.
בּ בל. עד לׁש כינה  אוֹ זפ וּ ה דּ כ לּ הוּ 
דּ א ועל דּ י שׂ ראל. עּמ הוֹ ן בּ כ וּ  ות ּמ ן
לבני  יי' זכוֹ ר וּ מסיּ ימי בּ האי, ּפ תחי

וגוֹ '. אד וֹ ם
הוּ אכּ דין בּ רי קוּ ד ׁש א אּת ער 

בּ רקיעין  וּ בטׁש  בּ דרגּ וֹ י,
אלפיכּ דאמרן, ּת ריסר  ואזדּ עזעוּ  

וּ בכי וגעי דּ כּת יב ,עלמין, כה ), (ירמיה 
יּת ן  קד ׁש וֹ  יׁש אגוּ מּמ ע וֹ ן מּמ רוֹ ם יי'
לוֹ ן  ואד כּ ר נוהוּ , על יׁש אג ׁש אוֹ ג ק וֹ לוֹ 

יּמ אל  לג וֹ  דּ מעין ּת רין ואחית  ישׂ ראל, 
חד ׁש להוֹ ביתא אּת ער וּ כדין רבּ א.
חד רוּ חא וּ בטׁש  צפ וֹ ן, דּ בסטר
ׁש להוֹ ביתא , בּ ההוּ א צפ וֹ ן דּ בסטר
וההיא בּ עלמא, ו ׁש אטא ואזלא
וׁש להוֹ ביתא ליליא, את ּפ לג  ׁש עתא
דּ תרנגוֹ לא , בּ גדפ וֹ י וּ בטׁש  אזלא

קצ"ו דף
ע"א 
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הּק דוֹ ׁש  אז וק וֹ רא, הּת רנג וֹ ל בּ כנפי 
עדן. לגן  נכנס  הוּ א  ּבּ ר ו

עדול ּק ד וֹ ׁש  מנ וּ חה אין הוּ א  ּבּ רו 
עדן  לגן ׁש נּ כנס 
הצּ דּ יקים. נׁש מ וֹ ת עם לה ׁש ּת עׁש ע 
וג וֹ '. ועּמ י אני נמכּ רנוּ  כּ י - והּס ימן

ז ) זה (אסתר הוּ א מי הּמ ל ויּ אמר
מּמ ׁש ּת ה  בּ חמתוֹ  קם והּמ ל וגוֹ ',

וג וֹ '. הבּ יתן גּ נּ ת אל  היּ ין
הוּ א בּ ׁש עה   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש נּ כנס 

עצי אוֹ תם כּ ל אז עדן, לגן 
הצּ דּ  נׁש מוֹ ת אוֹ תן וכל יקים הגּ ן 

ואוֹ מרים, כד )ּפ וֹ תחים שׂ אוּ (תהלים 
מל זה מי וגוֹ '. ראׁש יכם ׁש ערים 
ראׁש יכם  ׁש ערים שׂ אוּ  וגוֹ '. הכּ בוֹ ד
הצּ דּ יקים  ׁש נּ ׁש מוֹ ת וּ בׁש עה גוֹ '.
מחזיקים  אז לגוּ פן, חוֹ זר וֹ ת ׁש בּ ארץ
ואוֹ מרים  מלאכים, אוֹ תם כּ ל בּ הם

קלד ) עבדי(שם כּ ל ה' את בּ רכוּ  הנּ ה
הליׁש י הּמ חנה ׁש זּ ה ולמדנ וּ  ה'.
העוֹ ת  בּ ארבּ ע זה את ׁש אוֹ מר

האחרוֹ נ וֹ ת.
אוֹ ר וא וֹ מרים ׁש ע וֹ לה עד  ׁש ירה 

מ ׁש בּ חים  ואז  הבּ קר,
כּ וֹ כבים  אוֹ תם כּ ל אדוֹ נם את
הּמ לאכים  אוֹ תם וכל וּ מזּ לוֹ ת,
כּ לּ ם  בּ יּ וֹ ם, ׁש לטוֹ נם העליוֹ נים
ואוֹ מרים  אדוֹ נם את מ ׁש בּ חים

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  לח )ׁש ירה. בּ רן (איוב 
בּ ני כּ ל ו יּ ריע וּ  בקר כּ כבי יחד

אלהים.

עאל  הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א כּ דין וקארי,
דּ עדן. בּ גּ נּת א

נייחאוקוּ ד ׁש א ליּה  לית  הוּ א בּ רי 
דּ עדן  לגנ ּת א דּ עאל עד 
דּ צ דּ יקיּ יא. בּ נ ׁש מתהוֹ ן לאׁש ּת ע ׁש עא

ז)וסימן ועּמ י (אסתר אני נמכּ רנוּ  כּ י  
וגוֹ ', זה הוּ א מי הּמ ל ו יּ אמר וגוֹ '.
אל  היּ ין מּמ ׁש ּת ה בּ חמת וֹ  קם והּמ ל

וגוֹ '. הבּ יתן גּ נּ ת
עאל בּ ׁש עתא הוּ א בּ רי דּ קוּ ד ׁש א 

כּ ל  כּ דין דּ עדן, בּ גּ נ ּת א
אינּ וּ ן  וכל דּ גּ נּת א, אילנין אינּ וּ ן
ואמרי, ּפ תחי דּ צ דּ יק יּ יא , נ ׁש מתין

כד) וגוֹ '.(תהלים ראׁש יכם ׁש ערים שׂ אוּ 
ׁש ערים שׂ אוּ  וגוֹ '. הכּ ב וֹ ד  מל זה מי
דּ נׁש מתהוֹ ן  וּ ב ׁש עתא וגוֹ '. ראׁש יכם
אהדרוּ  בּ ארעא דּ י דּ צ דּ יקיּ יא
אינּ וּ ן  כּ ל בּ הוּ  אתקיפ וּ  כּ דין לגוּ פייהוּ ,

ואמרי קלד)מלאכין, הנּ ה(תהילים 
ואוֹ ליפנא יי'. עבדּ י כּ ל יי' את  בּ רכ וּ 
דּ א , אמרי קא ּת ליתאה מרייא דּ דא

בּ תרייתא. ׁש ע ּת י בּ ארבּ ע
נהוֹ ראוקאמרי  דּ סליק  עד  ׁש ירתא, 

מׁש בּ חין  דּ כדין דּ צפרא,
וכל  וּ מזּ לי, כּ כביא אינּ וּ ן כּ ל  למריהוֹ ן
ׁש לטניהוֹ ן  דּ י עלּ אין, מלאכין אינּ וּ ן
למאריהוֹ ן, מׁש בּ חן כּ לּ הוּ  בּ יממא,
דכתיב , הוּ א הדא ׁש ירתא. ואמרי

לח ) כּ ל (איוב ויּ ריעוּ  בקר כּ כבי יחד בּ רן
אהים. בּ ני
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ואוֹ תם ואלּ ה  ציּ וֹ ן אבלי  הם 
בּ ית  חרבּ ן על ׁש בּ וֹ כים
העוֹ ת  ארבּ ע וּ בתחלּ ת הּמ ק דּ ׁש .
ואוֹ מרים, ּפ וֹ תחים האמצעיּ וֹ ת

קלז ) ׁש ם (תהלים בּ בל נהר וֹ ת על
הם  ואלּ ה וג וֹ ', בּ כינוּ  גּ ם י ׁש בנוּ 
ישׂ ראל, עם בּ בל  נהרוֹ ת על  ׁש בּ וֹ כים
וּ מ נּ ין  בּ כינוּ . גּ ם ׁש כּ תוּ ב  מ ּמ ׁש מע

ׁש ם  ׁש בּ וֹ כים הן לנוּ  ׁש כּ תוּ ב  ? 
חצה  זּ ה מה חצה. צעק וּ  זוֹ אראלּ ם ? 

הכינה  את לוּ וּ  ׁש כּ לּ ם מוּ ם בּ בל ,
ישׂ ראל. עם בּ כוּ  הם ו ׁש ם בּ בל, עד

וּ מסיּ מים  בּ זה, ּפ וֹ תחים זה זכר ועל : 
וג וֹ '. אדוֹ ם לבני ה'

הוּ א ואז  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מתע וֹ רר  
בּ רקיעים, וּ מכּ ה בּ מעלוֹ תיו
ׁש נים  וּ מזדּ עזעים ׁש אמרנוּ , כּ מוֹ 
וּ בוֹ כים, וגוֹ עים ע וֹ למוֹ ת אלפי עשׂ ר 

כה)ׁש כּ ת וּ ב יׁש אג (ירמיה מּמ ר וֹ ם ה' 
יׁש אג  ׁש אג ק וֹ לוֹ  י ּת ן קדׁש וֹ  וּ מּמ ע וֹ ן
וּ מ וֹ ריד בּ י שׂ ראל, ונזכּ ר נוהוּ . על
ואז  הגּ דוֹ ל, היּ ם  ֹלתו דמע וֹ ת ׁש ּת י
ׁש בּ צד אחת ׁש להבת מתע וֹ ררת
צפ וֹ ן  ׁש בּ צד אחד רוּ ח  וּ מ כּ ה צפ וֹ ן,
וּ מׁש וֹ טט והוֹ ל ה להבת, בּ אוֹ תּה 
נחלק  ׁש עה וּ באוֹ תּה  בּ ע וֹ לם.
וּ מכּ ה  הוֹ לכת וה להבת הלּ ילה,

ד' ּפרק 

בּ כוּ הן הם  ו ׁש ם בּ בל, עד  הכינה  את  לוּ וּ  ּכ לּ ם  חצה , צעק וּ  אראלּ ם 
ישׂ ראל  עם

דּ בכ וּ ואלּ ין ואינּ וּ ן צ יּ וֹ ן, אבלי אינּ וּ ן 
מקדּ ׁש א. בּ י חרבּ ן על
אמצע יּ ן, ׁש ע ּת י דּ ארבּ ע  וּ ב ׁש ירוּ תא

ואמרי, קלז)ּפ תחי נהרוֹ ת(תהלים על 
ואלּ ין  וגוֹ ', בּ כינוּ  גּ ם יׁש בנוּ  ׁש ם בּ בל
ע ּמ הוֹ ן  בּ בל, נהרוֹ ת  על דּ בכ וּ  אינּ וּ ן

ע "א )דּ ישׂ ראל, קצ "ו  מּמ ׁש מע(דף 
ּת ּמ ן. דּ בכוּ  וּ מנלן בּ כינוּ . גּ ם דּ כ ּת יב

לג)דּ כּת יב , צעק וּ (ישעיה אראלּ ם הן 
בּ גין  בּ בל, דּ א חוּ צה. מהוּ  חוּ צה.
בּ בל. עד לׁש כינה  אוֹ זפ וּ ה דּ כ לּ הוּ 
דּ א ועל דּ י שׂ ראל. עּמ הוֹ ן בּ כ וּ  ות ּמ ן
לבני  יי' זכוֹ ר וּ מסיּ ימי בּ האי, ּפ תחי

וגוֹ '. אד וֹ ם
הוּ אכּ דין בּ רי קוּ ד ׁש א אּת ער 

בּ רקיעין  וּ בטׁש  בּ דרגּ וֹ י,
אלפיכּ דאמרן, ּת ריסר  ואזדּ עזעוּ  

וּ בכי וגעי דּ כּת יב ,עלמין, כה ), (ירמיה 
יּת ן  קד ׁש וֹ  יׁש אגוּ מּמ ע וֹ ן מּמ רוֹ ם יי'
לוֹ ן  ואד כּ ר נוהוּ , על יׁש אג ׁש אוֹ ג ק וֹ לוֹ 

יּמ אל  לג וֹ  דּ מעין ּת רין ואחית  ישׂ ראל, 
חד ׁש להוֹ ביתא אּת ער וּ כדין רבּ א.
חד רוּ חא וּ בטׁש  צפ וֹ ן, דּ בסטר
ׁש להוֹ ביתא , בּ ההוּ א צפ וֹ ן דּ בסטר
וההיא בּ עלמא, ו ׁש אטא ואזלא
וׁש להוֹ ביתא ליליא, את ּפ לג  ׁש עתא
דּ תרנגוֹ לא , בּ גדפ וֹ י וּ בטׁש  אזלא

קצ"ו דף
ע"א 
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הּק דוֹ ׁש  אז וק וֹ רא, הּת רנג וֹ ל בּ כנפי 
עדן. לגן  נכנס  הוּ א  ּבּ ר ו

עדול ּק ד וֹ ׁש  מנ וּ חה אין הוּ א  ּבּ רו 
עדן  לגן ׁש נּ כנס 
הצּ דּ יקים. נׁש מ וֹ ת עם לה ׁש ּת עׁש ע 
וג וֹ '. ועּמ י אני נמכּ רנוּ  כּ י - והּס ימן

ז ) זה (אסתר הוּ א מי הּמ ל ויּ אמר
מּמ ׁש ּת ה  בּ חמתוֹ  קם והּמ ל וגוֹ ',

וג וֹ '. הבּ יתן גּ נּ ת אל  היּ ין
הוּ א בּ ׁש עה   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש נּ כנס 

עצי אוֹ תם כּ ל אז עדן, לגן 
הצּ דּ  נׁש מוֹ ת אוֹ תן וכל יקים הגּ ן 

ואוֹ מרים, כד )ּפ וֹ תחים שׂ אוּ (תהלים 
מל זה מי וגוֹ '. ראׁש יכם ׁש ערים 
ראׁש יכם  ׁש ערים שׂ אוּ  וגוֹ '. הכּ בוֹ ד
הצּ דּ יקים  ׁש נּ ׁש מוֹ ת וּ בׁש עה גוֹ '.
מחזיקים  אז לגוּ פן, חוֹ זר וֹ ת ׁש בּ ארץ
ואוֹ מרים  מלאכים, אוֹ תם כּ ל בּ הם

קלד ) עבדי(שם כּ ל ה' את בּ רכוּ  הנּ ה
הליׁש י הּמ חנה ׁש זּ ה ולמדנ וּ  ה'.
העוֹ ת  בּ ארבּ ע זה את ׁש אוֹ מר

האחרוֹ נ וֹ ת.
אוֹ ר וא וֹ מרים ׁש ע וֹ לה עד  ׁש ירה 

מ ׁש בּ חים  ואז  הבּ קר,
כּ וֹ כבים  אוֹ תם כּ ל אדוֹ נם את
הּמ לאכים  אוֹ תם וכל וּ מזּ לוֹ ת,
כּ לּ ם  בּ יּ וֹ ם, ׁש לטוֹ נם העליוֹ נים
ואוֹ מרים  אדוֹ נם את מ ׁש בּ חים

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  לח )ׁש ירה. בּ רן (איוב 
בּ ני כּ ל ו יּ ריע וּ  בקר כּ כבי יחד

אלהים.

עאל  הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א כּ דין וקארי,
דּ עדן. בּ גּ נּת א

נייחאוקוּ ד ׁש א ליּה  לית  הוּ א בּ רי 
דּ עדן  לגנ ּת א דּ עאל עד 
דּ צ דּ יקיּ יא. בּ נ ׁש מתהוֹ ן לאׁש ּת ע ׁש עא

ז)וסימן ועּמ י (אסתר אני נמכּ רנוּ  כּ י  
וגוֹ ', זה הוּ א מי הּמ ל ו יּ אמר וגוֹ '.
אל  היּ ין מּמ ׁש ּת ה בּ חמת וֹ  קם והּמ ל

וגוֹ '. הבּ יתן גּ נּ ת
עאל בּ ׁש עתא הוּ א בּ רי דּ קוּ ד ׁש א 

כּ ל  כּ דין דּ עדן, בּ גּ נ ּת א
אינּ וּ ן  וכל דּ גּ נּת א, אילנין אינּ וּ ן
ואמרי, ּפ תחי דּ צ דּ יק יּ יא , נ ׁש מתין

כד) וגוֹ '.(תהלים ראׁש יכם ׁש ערים שׂ אוּ 
ׁש ערים שׂ אוּ  וגוֹ '. הכּ ב וֹ ד  מל זה מי
דּ נׁש מתהוֹ ן  וּ ב ׁש עתא וגוֹ '. ראׁש יכם
אהדרוּ  בּ ארעא דּ י דּ צ דּ יקיּ יא
אינּ וּ ן  כּ ל בּ הוּ  אתקיפ וּ  כּ דין לגוּ פייהוּ ,

ואמרי קלד)מלאכין, הנּ ה(תהילים 
ואוֹ ליפנא יי'. עבדּ י כּ ל יי' את  בּ רכ וּ 
דּ א , אמרי קא ּת ליתאה מרייא דּ דא

בּ תרייתא. ׁש ע ּת י בּ ארבּ ע
נהוֹ ראוקאמרי  דּ סליק  עד  ׁש ירתא, 

מׁש בּ חין  דּ כדין דּ צפרא,
וכל  וּ מזּ לי, כּ כביא אינּ וּ ן כּ ל  למריהוֹ ן
ׁש לטניהוֹ ן  דּ י עלּ אין, מלאכין אינּ וּ ן
למאריהוֹ ן, מׁש בּ חן כּ לּ הוּ  בּ יממא,
דכתיב , הוּ א הדא ׁש ירתא. ואמרי

לח ) כּ ל (איוב ויּ ריעוּ  בקר כּ כבי יחד בּ רן
אהים. בּ ני



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ה'יב ֶֶּפרק 

התנוֹ דדוּ ק וֹ רא קוֹ ל (מההשמטות) : 
צ דּ יקים  מחנ וֹ ת
מי .לכ ׁש זּ כיתם אׁש ריכם קדוֹ ׁש ים,
בּ היוֹ ת  כאלּ ה, ראה מי כּ זאת, ׁש מע 
האי ׁש  ידי על  בּ נסעוֹ  הרקיע נגּ וּ ן כּ ל
מסּת לּ ק  והוּ א הבּ דּ ים, לב וּ ׁש 
עוֹ לה  מנגּ ן , והעּמ וּ ד עוֹ מד. והרקיע
אוֹ ר  זהר , אוֹ ר  ׁש נּ מׁש עד  ויוֹ רד,
העּמ וּ ד. בּ אוֹ תוֹ  מלמעלה  נעם
האוֹ ר  לנגד ע וֹ מדים והצּ דּ יקים
חצוֹ ת  עד מ ּמ נּ וּ  ונהנים ההוּ א

הלּ ילה.
בּ רוּ בּ חצי הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש בּ א הלּ ילה 

הצּ דּ יקים, עם ל כּ נס הוּ א
והע ּמ וּ ד הרקיע  ס בּ וּ ב ק וֹ ל ׁש וֹ מעים
מתנא, הגּ ן וקרקע  מנ גּ ן,
מחּפ וֹ תיהם  ע וֹ לים והצּ דּ יקים
מתמלּ א  הגּ ן וכל בּ וֹ ראם, לקראת
מז דּ וּ גוֹ ת  ׁש עה בּ אוֹ תּה  מ כּ ב וֹ דוֹ .
ׁש היוּ  כּ פי וּ נקב וֹ ת זכרים הרוּ חוֹ ת
ּת אותם  נעם וּ מאוֹ תוֹ  ׁש נּ בראוּ , קדם
ּפ רי, ע וֹ שׂ ים כּ לּ ם ה', בּ נעם לחזוֹ ת

לגּ רים  רוּ ח וֹ ת כאן:דּ הינוּ  (עד  
מההשמטות)

חצוֹ ת בּ א ׁש ּמ תע וֹ רר בּ ׁש עה ראה, 
הוּ א   ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  הלּ ילה

עדן  בגן הלּ ילה בּ חצי הצּ דּ יקים

צ דּ יקיםק וֹ ל  מחנוֹ ת  התנ וֹ דד וּ  קוֹ רא
ׁש זכיתם אׁש ריכם קד וֹ ׁש ים,
כּ אלה , ראה מי כּ זאת, ׁש מע  מי . לכ
ידי  על בּ נוֹ סע וֹ  הרקיע  נגוּ ן כּ ל בּ היוֹ ת
והרקיע והוּ א הבּ דים, לבוּ ׁש  האיׁש 
עד ויוֹ רד, עוֹ לה מנגּ ן, והעמוּ ד  ע וֹ מד .
נוֹ עם אוֹ ר זוֹ הר, א וֹ ר  ׁש נמׁש
והצדיקים העמוּ ד. בּ אוֹ ת וֹ  מלמעלה
ונהנים ההוּ א האוֹ ר לנגד ע וֹ מדים

הלּ ילה. חצ וֹ ת  עד (מההשמטות)מּמ נּ וּ  

בּ רוּ בּ חצי  הקּ דוֹ ׁש  כּ ׁש בּ א הלּ ילה 
הצּ דּ יקים , עם ליכּ נס הוּ א
והעמוּ ד הרקיע סיבּ וּ ב ק וֹ ל ׁש וֹ מעים
והצדיקים מתנשׂ א, הגּ ן וקרקע מנ גּ ן,
בּ וֹ ראם , לקראת מחוּ ּפ וֹ תיהם ע וֹ לים
בּ אוֹ תה מ כּ ב וֹ ד וֹ . מתמלא הגּ ן וכל
זכרים הרוּ חוֹ ת  מזדוּ וגּ וֹ ת  ׁש עה
ׁש נבראוּ , ק וֹ דם ׁש היוּ  כּ פי וּ נקב וֹ ת 
בּ נוֹ עם לחזוֹ ת  ּת אותם נוֹ עם וּ מאוֹ תוֹ 
רוּ חוֹ ת דּ היינ וּ  ּפ רי, עוֹ שׂ ים כּ וּ לם ה'

מההשמטות)לגּ רים: כאן (עד 

ה' ּפרק

בּ חצ וֹ ת מזּמ רוֹ ת  האילנ וֹ ת

ּפ לגוּ תּת א דאתער בּ ׁש עתא חזי, 
עאל  הוּ א בּ רי וק וּ דׁש א ליליא

זוהר
שמות 
דף  ויקהל 
רט:

בראשית 
עז. לך לך

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ה' יגֶֶּפרק 

עם  להׁש ּת ע ׁש ע העדן  לגן  נכנס 
העדן  גּ ן ׁש ל האילנוֹ ת כּ ל הצּ דּ יקים,
ׁש כּ תוּ ב  לפניו, מ ׁש בּ חים מז ּמ רים

טז ) א הימים היּ ער (דברי עצי ירנּ נ וּ  אז
וג וֹ '. ה' מלּ פני

לבית ר בּ י מּט בריה בּ א היה אבּ א 
יעקב  ורבּ י ׁש לּ חמיו, טר וֹ ניא
טר ׁש א. בּ כפר נפ גּ ׁש וּ  עּמ וֹ . היה בּ נוֹ 
לבעל אבּ א רבּ י  אמר  לׁש כּ ב, כּ ׁש רצ וּ 

ּת רנגוֹ להבּ ית  כּ אן י ׁש  לוֹ : אמר ? 
הבּ ית  לּמ ה בּ על לוֹ : אמר  מוּ ם ? : 

מ ּמ ׁש . הלּ ילה בּ חצוֹ ת קם ׁש אני

י ׁש לוֹ אמר סימן ׁש הרי  ,צרי לא : 
הזּ ה  ׁש הּמ ׁש קל - בּ בּ ית לי
אוֹ תוֹ  ממ לּ א אני מּט תי, ׁש לּ פני
וּ בחצוֹ ת  טּפ ה . ט ּפ ה וּ מטפטף בּ מים,
הּמ ים, כּ ל  מתרוֹ קנים מּמ ׁש  הלּ ילה
הזּ ה  [הדבוק] הגּ לגּ ל וּ מתגּ לגּ ל
ואז  הבּ ית. בּ כל קוֹ לוֹ  ונׁש מע  ונוֹ הם,
אחד וזקן מ ּמ ׁש . הלּ ילה חצ וֹ ת הוּ א
לילה  חצ וֹ ת בּ כל קם ׁש היה לי היה
עשׂ ה   ּכ וּ מ וּ ם בּ ּת וֹ רה, וּ מׁש ּת דּ ל

אבּ א  רבּ י  אמר זה. בּ רוּ את  : 
בּ חצוֹ ת  לכאן. ׁש לחני הרחמן 
[הדבוק ]. הגּ לגּ ל  א וֹ תוֹ  נהם הלּ ילה

עם לאׁש ּת עׁש עא דעדן לגנתא
דעדן  דּ בגנתא אילנין כּ להוּ  צ דּ יקיא,

דּ כתיב , קּמ יּה . וּ מׁש בּ חן (דברימזּמ רן 
טז) א  מ לּ פני הימים היּ ער עצי ירנּ נוּ  אז

וגו'. יי

מּמ ׁש  הלּ ילה בּ חצ וֹ ת קם  אבּ א ר בּ י

לבי ר בּ י מטבריה אתי הוה אבּ א 
יעקב ורבּ י דּ חמוּ י, טרוֹ ניא
בּ כפר  אערעוּ  ע ּמ יּה , הוה בּ ריּה 
רבּ י  אמר למׁש כּ ב, בּ ע וּ  כּ ד טרׁש א.
הכא אית  דּ ביתא למריּה  אבּ א
דביתא , מארא ליּה  אמר ּת רנגוֹ לא.
דּ קאימנא בּ גין ליּה  אמר אּמ אי.

מּמ ׁש . ליליא בּ פלגוּ ת 

להׁש ּת ע ׁש ע העדן לגן נּ כנס  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  הלילה, בּ חצ וֹ ת
הצּ דּ יקים. עם

סימנאאמר דּ הא ,אצטרי לא ליּה  
דּ קּמ י  טקלא דּ הדין בּ ביתא לי
טיף ונטיף מיא ליּה  מלינא ערסאי
אתרק וּ  מּמ ׁש  ליליא בּ פלגוּ ת  טיף ,
קיטפא האי ואת גּ ל גּ ל מיא , כּ להוּ 
בּ יתא , בּ כל קליּה  ואׁש ּת מע ונהים,
וחד מּמ ׁש , ליליא פלגּ וּ ת  הוּ א וּ כדין
ּפ לגּ וּ ת בּ כל קם דּ הוה לי הוה סבא
 ּכ וּ בגיני בּ אוֹ רייתא, ואׁש ּת דּ ל ליליא
בּ רי אבּ א ר בּ י אמר האי, עבד
ליליא בּ פל גּ וּ ת  הכא, דׁש דרני רחמנא
רבּ י  קמוּ  דקיטפא, גּ לגּ לא ההוּ א נהים
גברא לההוּ א ׁש מעוּ  יעקב . ורבּ י אבּ א

בראשית 
לך  לך
צב :



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ה'יב ֶֶּפרק 

התנוֹ דדוּ ק וֹ רא קוֹ ל (מההשמטות) : 
צ דּ יקים  מחנ וֹ ת
מי .לכ ׁש זּ כיתם אׁש ריכם קדוֹ ׁש ים,
בּ היוֹ ת  כאלּ ה, ראה מי כּ זאת, ׁש מע 
האי ׁש  ידי על  בּ נסעוֹ  הרקיע נגּ וּ ן כּ ל
מסּת לּ ק  והוּ א הבּ דּ ים, לב וּ ׁש 
עוֹ לה  מנגּ ן , והעּמ וּ ד עוֹ מד. והרקיע
אוֹ ר  זהר , אוֹ ר  ׁש נּ מׁש עד  ויוֹ רד,
העּמ וּ ד. בּ אוֹ תוֹ  מלמעלה  נעם
האוֹ ר  לנגד ע וֹ מדים והצּ דּ יקים
חצוֹ ת  עד מ ּמ נּ וּ  ונהנים ההוּ א

הלּ ילה.
בּ רוּ בּ חצי הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש בּ א הלּ ילה 

הצּ דּ יקים, עם ל כּ נס הוּ א
והע ּמ וּ ד הרקיע  ס בּ וּ ב ק וֹ ל ׁש וֹ מעים
מתנא, הגּ ן וקרקע  מנ גּ ן,
מחּפ וֹ תיהם  ע וֹ לים והצּ דּ יקים
מתמלּ א  הגּ ן וכל בּ וֹ ראם, לקראת
מז דּ וּ גוֹ ת  ׁש עה בּ אוֹ תּה  מ כּ ב וֹ דוֹ .
ׁש היוּ  כּ פי וּ נקב וֹ ת זכרים הרוּ חוֹ ת
ּת אותם  נעם וּ מאוֹ תוֹ  ׁש נּ בראוּ , קדם
ּפ רי, ע וֹ שׂ ים כּ לּ ם ה', בּ נעם לחזוֹ ת

לגּ רים  רוּ ח וֹ ת כאן:דּ הינוּ  (עד  
מההשמטות)

חצוֹ ת בּ א ׁש ּמ תע וֹ רר בּ ׁש עה ראה, 
הוּ א   ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  הלּ ילה

עדן  בגן הלּ ילה בּ חצי הצּ דּ יקים

צ דּ יקיםק וֹ ל  מחנוֹ ת  התנ וֹ דד וּ  קוֹ רא
ׁש זכיתם אׁש ריכם קד וֹ ׁש ים,
כּ אלה , ראה מי כּ זאת, ׁש מע  מי . לכ
ידי  על בּ נוֹ סע וֹ  הרקיע  נגוּ ן כּ ל בּ היוֹ ת
והרקיע והוּ א הבּ דים, לבוּ ׁש  האיׁש 
עד ויוֹ רד, עוֹ לה מנגּ ן, והעמוּ ד  ע וֹ מד .
נוֹ עם אוֹ ר זוֹ הר, א וֹ ר  ׁש נמׁש
והצדיקים העמוּ ד. בּ אוֹ ת וֹ  מלמעלה
ונהנים ההוּ א האוֹ ר לנגד ע וֹ מדים

הלּ ילה. חצ וֹ ת  עד (מההשמטות)מּמ נּ וּ  

בּ רוּ בּ חצי  הקּ דוֹ ׁש  כּ ׁש בּ א הלּ ילה 
הצּ דּ יקים , עם ליכּ נס הוּ א
והעמוּ ד הרקיע סיבּ וּ ב ק וֹ ל ׁש וֹ מעים
והצדיקים מתנשׂ א, הגּ ן וקרקע מנ גּ ן,
בּ וֹ ראם , לקראת מחוּ ּפ וֹ תיהם ע וֹ לים
בּ אוֹ תה מ כּ ב וֹ ד וֹ . מתמלא הגּ ן וכל
זכרים הרוּ חוֹ ת  מזדוּ וגּ וֹ ת  ׁש עה
ׁש נבראוּ , ק וֹ דם ׁש היוּ  כּ פי וּ נקב וֹ ת 
בּ נוֹ עם לחזוֹ ת  ּת אותם נוֹ עם וּ מאוֹ תוֹ 
רוּ חוֹ ת דּ היינ וּ  ּפ רי, עוֹ שׂ ים כּ וּ לם ה'

מההשמטות)לגּ רים: כאן (עד 

ה' ּפרק

בּ חצ וֹ ת מזּמ רוֹ ת  האילנ וֹ ת

ּפ לגוּ תּת א דאתער בּ ׁש עתא חזי, 
עאל  הוּ א בּ רי וק וּ דׁש א ליליא

זוהר
שמות 
דף  ויקהל 
רט:

בראשית 
עז. לך לך

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ה' יגֶֶּפרק 

עם  להׁש ּת ע ׁש ע העדן  לגן  נכנס 
העדן  גּ ן ׁש ל האילנוֹ ת כּ ל הצּ דּ יקים,
ׁש כּ תוּ ב  לפניו, מ ׁש בּ חים מז ּמ רים

טז ) א הימים היּ ער (דברי עצי ירנּ נ וּ  אז
וג וֹ '. ה' מלּ פני

לבית ר בּ י מּט בריה בּ א היה אבּ א 
יעקב  ורבּ י ׁש לּ חמיו, טר וֹ ניא
טר ׁש א. בּ כפר נפ גּ ׁש וּ  עּמ וֹ . היה בּ נוֹ 
לבעל אבּ א רבּ י  אמר  לׁש כּ ב, כּ ׁש רצ וּ 

ּת רנגוֹ להבּ ית  כּ אן י ׁש  לוֹ : אמר ? 
הבּ ית  לּמ ה בּ על לוֹ : אמר  מוּ ם ? : 

מ ּמ ׁש . הלּ ילה בּ חצוֹ ת קם ׁש אני

י ׁש לוֹ אמר סימן ׁש הרי  ,צרי לא : 
הזּ ה  ׁש הּמ ׁש קל - בּ בּ ית לי
אוֹ תוֹ  ממ לּ א אני מּט תי, ׁש לּ פני
וּ בחצוֹ ת  טּפ ה . ט ּפ ה וּ מטפטף בּ מים,
הּמ ים, כּ ל  מתרוֹ קנים מּמ ׁש  הלּ ילה
הזּ ה  [הדבוק] הגּ לגּ ל וּ מתגּ לגּ ל
ואז  הבּ ית. בּ כל קוֹ לוֹ  ונׁש מע  ונוֹ הם,
אחד וזקן מ ּמ ׁש . הלּ ילה חצ וֹ ת הוּ א
לילה  חצ וֹ ת בּ כל קם ׁש היה לי היה
עשׂ ה   ּכ וּ מ וּ ם בּ ּת וֹ רה, וּ מׁש ּת דּ ל

אבּ א  רבּ י  אמר זה. בּ רוּ את  : 
בּ חצוֹ ת  לכאן. ׁש לחני הרחמן 
[הדבוק ]. הגּ לגּ ל  א וֹ תוֹ  נהם הלּ ילה

עם לאׁש ּת עׁש עא דעדן לגנתא
דעדן  דּ בגנתא אילנין כּ להוּ  צ דּ יקיא,

דּ כתיב , קּמ יּה . וּ מׁש בּ חן (דברימזּמ רן 
טז) א  מ לּ פני הימים היּ ער עצי ירנּ נוּ  אז

וגו'. יי

מּמ ׁש  הלּ ילה בּ חצ וֹ ת קם  אבּ א ר בּ י

לבי ר בּ י מטבריה אתי הוה אבּ א 
יעקב ורבּ י דּ חמוּ י, טרוֹ ניא
בּ כפר  אערעוּ  ע ּמ יּה , הוה בּ ריּה 
רבּ י  אמר למׁש כּ ב, בּ ע וּ  כּ ד טרׁש א.
הכא אית  דּ ביתא למריּה  אבּ א
דביתא , מארא ליּה  אמר ּת רנגוֹ לא.
דּ קאימנא בּ גין ליּה  אמר אּמ אי.

מּמ ׁש . ליליא בּ פלגוּ ת 

להׁש ּת ע ׁש ע העדן לגן נּ כנס  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  הלילה, בּ חצ וֹ ת
הצּ דּ יקים. עם

סימנאאמר דּ הא ,אצטרי לא ליּה  
דּ קּמ י  טקלא דּ הדין בּ ביתא לי
טיף ונטיף מיא ליּה  מלינא ערסאי
אתרק וּ  מּמ ׁש  ליליא בּ פלגוּ ת  טיף ,
קיטפא האי ואת גּ ל גּ ל מיא , כּ להוּ 
בּ יתא , בּ כל קליּה  ואׁש ּת מע ונהים,
וחד מּמ ׁש , ליליא פלגּ וּ ת  הוּ א וּ כדין
ּפ לגּ וּ ת בּ כל קם דּ הוה לי הוה סבא
 ּכ וּ בגיני בּ אוֹ רייתא, ואׁש ּת דּ ל ליליא
בּ רי אבּ א ר בּ י אמר האי, עבד
ליליא בּ פל גּ וּ ת  הכא, דׁש דרני רחמנא
רבּ י  קמוּ  דקיטפא, גּ לגּ לא ההוּ א נהים
גברא לההוּ א ׁש מעוּ  יעקב . ורבּ י אבּ א

בראשית 
לך  לך
צב :



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ה'יד ֶֶּפרק 

וׁש מעוּ  יעקב, ורבּ י אבּ א רבּ י  קמוּ 
בּ יר כּ תי יוֹ ׁש ב  ׁש היה האי ׁש  אוֹ תוֹ  את
אוֹ מר, והיה עּמ וֹ , בניו וּ ׁש ני הבּ ית

קיט )כּ תוּ ב  אקוּ ם (תהלים לילה חצוֹ ת 
מה  . צדק מ ׁש ּפ טי על ל לה וֹ דוֹ ת
לילה  חצוֹ ת אמר ׁש הוּ א דוד ראה

הלּ ילה  בּ חצ וֹ ת חצוֹ ת ולא אלּ א ? 
בּ ר וּ -הוּ א  ל ּק דוֹ ׁש - ודּ אי - לילה
 ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  נקרא  ּכ וכי . ּכ אמר 

מּמ ׁש הוּ א  לילה חצוֹ ת ׁש הרי  כּ ן , ?
וסיעתוֹ , נמצא  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 
העדן  לגן  ׁש נּ כנס העה היא ואז

הצּ דּ יקים. עם להׁש ּת עׁש ע 
ודּ איאמר  יעקב , לר בּ י אבּ א  רבּ י  

ונתחבּ ר  הכינה עם נׁש ּת ּת ף 
לוֹ , אמרוּ  עּמ וֹ . ויׁש ב וּ  קרבוּ  יחד.
ל מנּ ין אמרּת , ׁש יּ פה ,ּפ י דּ בר אמר 

מּס בי.זה  למדּת י זה דּ בר  להם, אמר  ? 
[שתחלת] ׁש לׁש  אוֹ מר , היה ועוֹ ד
כּ ל הלּ ילה, ׁש ל הראׁש וֹ נוֹ ת העוֹ ת
והוֹ לכים  מתע וֹ ררים  ׁש לּ מּט ה  הדּ ינים

בּ עוֹ לם. וּ מ ׁש וֹ טטים

הּק דוֹ ׁש וּ בחצוֹ ת מ ּמ ׁש  הלּ ילה 
בּ גן  מתעוֹ רר  הוּ א  ּבּ רו
נמצאים. אין  ׁש לּ מּט ה והדּ ינים עדן,
אין  בּ לּ ילה, ׁש לּ מעלה הּמ נהגים וכל
מ ּמ ׁש . הלּ ילה בּ חצוֹ ת אלּ א נמצאים

לנוּ  ׁש כּ תוּ ב מ נּ ין  מאברהם, ? 

בּ נוֹ י  וּ תרין ביתא ב ׁש ּפ וּ לי יתיב  דּ הוה
כּ תיב  אמר והוה סב)עּמ יּה , קיט (תהלים 

על  ל להוֹ ד וֹ ת  אק וּ ם לילה חצ וֹ ת 
דוד חמא קא מאי ,צדק מׁש ּפ טי
בּ חצ וֹ ת ולא לילה חצ וֹ ת אמר דּ איהוּ 
ו דּ אי, לילה חצ וֹ ת  אלּ א לילה.
וכי  הכי. אמר הוּ א בּ רי לק וּ דׁש א 
אין, אקרי. הכי  הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א
בּ רי קוּ ד ׁש א מּמ ׁש  לילה חצוֹ ת  דּ הא
וּ כדין  דיליּה  וסיעתא אׁש ּת כח הוּ א
דעדן  בּ גנתא דּ עייל  ׁש עתא היא

צדיקיא. עם לאׁש ּת ע ׁש עא

ו דּ אי אמר  יעקב לרבּ י אבּ א רבּ י 
ונתח בּ ׁש כינּת א בּ ר נ ׁש ּת ּת ף 

אמרוּ  ע ּמ יּה , ויתיבוּ  קריב וּ  כּ חדא,
דּ ׁש ּפ יר  דפוּ מ מלּ ה אימא ליּה 
מ לּ ה לוֹ ן אמר האי. ל מנא קאמרּת .
אמר  הוה ות וּ  מּס באי. אוֹ ליפנא דא

דתחלת)דּ תלת  קמייתא(נ "א ׁש עתי 
מתערין  דּ לת ּת א דּ ינין כּ ל  דּ ליליא

בּ עלמא. וׁש אטין ואזלין

החסד מצּ ד הּמ לכ וּ ת מאירה הלּ ילה מחצ וֹ ת 

בּ ריבּ פלגוּ ת ק וּ דׁש א  מ ּמ ׁש  ליליא 
דעדן  בּ גנתא אתער הוּ א
וכל  מׁש ּת כּ חן. לא דּ לת ּת א ודינין
אׁש ּת כחוּ  לא בּ ליליא דּ לעילא נימוּ סין
מנלן  מּמ ׁש . ליליא בּ פלגוּ ת  אלּ א
לילה. עליהם ויּ חלק  דּ כתיב  מאברהם

בראשית 
לך  לך
צב :

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ה' טוֶֶּפרק 

יד ) לילה.(בראשית עליהם ויּ חלק 
- יב )בּ מצרים בּ חצי(שמות ויהי 

 ּכ בּ ּת וֹ רה  ר בּ ים וּ במק וֹ מוֹ ת הלּ ילה.
וּ מ נּ ין  [ומה] י וֹ דע . היה ודוד  נמצא.

יוֹ דע  הזּ קן,היה אמר   ּכ אלּ א ? 
ועל [הלילה], בּ זה  ּת לוּ יה ׁש ּמ לכוּ ת וֹ 
ׁש ירה, ואוֹ מר הזּ וֹ  בּ עה עוֹ מד זה
חצוֹ ת  ה וּ א  ּבּ רו לּק ד וֹ ׁש  קרא ולכן
ל להוֹ דוֹ ת אקוּ ם [ממש] לילה
ּת לוּ יים  ה דּ ינים כּ ל ׁש הרי  וגוֹ ',
נמצאים  הּמ לכוּ ת ודיני מ כּ אן,
דּ וד נק ׁש ר העה וּ באוֹ תּה  מ כּ אן.
אבּ א  רבּ י  בּ א ׁש ירה. ואמר וקם בּ ּה ,
 ּבּ רו הוּ א.  ּכ ודּ אי לוֹ , אמר  וּ נׁש ק וֹ .

לכאן. ׁש לחני  הרחמן 
בּ כלבּ א דין הוּ א הלּ ילה ראה, 

את  הקמנוּ  והרי מק וֹ ם,
והרי ודּ אי , הוּ א וכ הדּ ברים,
אוֹ תוֹ  אמר ׁש מעוֹ ן . ר בּ י לפני  הער ּת י 
, ּכ אם האי ׁש , אוֹ תוֹ  ׁש ל בּ נוֹ  היּ לד

לילה  חצוֹ ת  כּ תוּ ב  לוֹ ,לּמ ה אמר ? 
הלּ ילה  ׁש בּ חצוֹ ת נאמר  הרי

המים. מלכ וּ ת מתעוֹ ררת

לוֹ אמר , אמר  דבר. ׁש מעּת י אני  
ט וֹ ב, בּ ני אמר  אבּ א, ר בּ י
הּמ אוֹ ר. קוֹ ל יהיה ּפ י דּ בר ׁש הרי

הלּ ילה אמ ׁש הרי ׁש מעּת י , אני ר , 

כט )בּ מצרים יב בּ חצי (שמות  ויהי 
בּ אוֹ רייתא סגּ יאין וּ באתרין הלּ ילה,
וּ מנא ידע. הוה ודוד  אׁש ּת כח. הכי
סבא. אמר הכי אלּ א ידע. הוה

בּ האי דיליּה  ּת ליא.(ליליא )דּ מלכ וּ תא 
ואמר  ׁש עתא בּ ההיא קאים דּ א ועל
בּ רי לק וּ דׁש א קרייה וּ להכי ׁש ירתא,
אק וּ ם מּמ ׁש , לילה חצ וֹ ת הוּ א
ּת ליין  דּ ינין כּ ל דּ הא וגו' ל להוֹ ד וֹ ת 
מהכא דּ מלכ וּ תא ודינין מהכא,
אתקטיר  ׁש עתא וההיא מׁש ּת כּ חין,
רבּ י  אתא ׁש ירתא. ואמר וקם דּ וד  בּ ּה 
הכי  ו דּ אי ליּה  אמר וּ נׁש קיּה , אבּ א

הכא. דּ ׁש דּ רני רחמנא בּ רי הוּ א

והאּת א אתר בּ כל דינא לילה חזי, 
ו דּ אי, הוּ א והכי מילּ י, אוֹ קימנא
אמר  ׁש מעוֹ ן. דרבּ י קמי אתער והא
אי  גברא דּ ההוּ א בּ ריּה  ינוּ קא ההוּ א
אמר  לילה . חצ וֹ ת  כּ תיב  אּמ אי הכי

הא ליליאליּה  בּ פלגוּ ת א ּת מר  
אתערת . דּ ׁש מיא  מלכוּ תא 

החסד בּ צד פניה  מאירה  האחרת בּ ּמ חצית

ליּה אמר אמר מלּ ה. ׁש מענא אנא 
דּ הא טב  בּ רי אימא  אבּ א, רבּ י
להוי. דב וּ צינא קלא דּ פוּ מ מלּ ה
דינא לילה דּ הא ׁש מענא אנא אמר



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ה'יד ֶֶּפרק 

וׁש מעוּ  יעקב, ורבּ י אבּ א רבּ י  קמוּ 
בּ יר כּ תי יוֹ ׁש ב  ׁש היה האי ׁש  אוֹ תוֹ  את
אוֹ מר, והיה עּמ וֹ , בניו וּ ׁש ני הבּ ית

קיט )כּ תוּ ב  אקוּ ם (תהלים לילה חצוֹ ת 
מה  . צדק מ ׁש ּפ טי על ל לה וֹ דוֹ ת
לילה  חצוֹ ת אמר ׁש הוּ א דוד ראה

הלּ ילה  בּ חצ וֹ ת חצוֹ ת ולא אלּ א ? 
בּ ר וּ -הוּ א  ל ּק דוֹ ׁש - ודּ אי - לילה
 ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  נקרא  ּכ וכי . ּכ אמר 

מּמ ׁש הוּ א  לילה חצוֹ ת ׁש הרי  כּ ן , ?
וסיעתוֹ , נמצא  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 
העדן  לגן  ׁש נּ כנס העה היא ואז

הצּ דּ יקים. עם להׁש ּת עׁש ע 
ודּ איאמר  יעקב , לר בּ י אבּ א  רבּ י  

ונתחבּ ר  הכינה עם נׁש ּת ּת ף 
לוֹ , אמרוּ  עּמ וֹ . ויׁש ב וּ  קרבוּ  יחד.
ל מנּ ין אמרּת , ׁש יּ פה ,ּפ י דּ בר אמר 

מּס בי.זה  למדּת י זה דּ בר  להם, אמר  ? 
[שתחלת] ׁש לׁש  אוֹ מר , היה ועוֹ ד
כּ ל הלּ ילה, ׁש ל הראׁש וֹ נוֹ ת העוֹ ת
והוֹ לכים  מתע וֹ ררים  ׁש לּ מּט ה  הדּ ינים

בּ עוֹ לם. וּ מ ׁש וֹ טטים

הּק דוֹ ׁש וּ בחצוֹ ת מ ּמ ׁש  הלּ ילה 
בּ גן  מתעוֹ רר  הוּ א  ּבּ רו
נמצאים. אין  ׁש לּ מּט ה והדּ ינים עדן,
אין  בּ לּ ילה, ׁש לּ מעלה הּמ נהגים וכל
מ ּמ ׁש . הלּ ילה בּ חצוֹ ת אלּ א נמצאים

לנוּ  ׁש כּ תוּ ב מ נּ ין  מאברהם, ? 

בּ נוֹ י  וּ תרין ביתא ב ׁש ּפ וּ לי יתיב  דּ הוה
כּ תיב  אמר והוה סב)עּמ יּה , קיט (תהלים 

על  ל להוֹ ד וֹ ת  אק וּ ם לילה חצ וֹ ת 
דוד חמא קא מאי ,צדק מׁש ּפ טי
בּ חצ וֹ ת ולא לילה חצ וֹ ת אמר דּ איהוּ 
ו דּ אי, לילה חצ וֹ ת  אלּ א לילה.
וכי  הכי. אמר הוּ א בּ רי לק וּ דׁש א 
אין, אקרי. הכי  הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א
בּ רי קוּ ד ׁש א מּמ ׁש  לילה חצוֹ ת  דּ הא
וּ כדין  דיליּה  וסיעתא אׁש ּת כח הוּ א
דעדן  בּ גנתא דּ עייל  ׁש עתא היא

צדיקיא. עם לאׁש ּת ע ׁש עא

ו דּ אי אמר  יעקב לרבּ י אבּ א רבּ י 
ונתח בּ ׁש כינּת א בּ ר נ ׁש ּת ּת ף 

אמרוּ  ע ּמ יּה , ויתיבוּ  קריב וּ  כּ חדא,
דּ ׁש ּפ יר  דפוּ מ מלּ ה אימא ליּה 
מ לּ ה לוֹ ן אמר האי. ל מנא קאמרּת .
אמר  הוה ות וּ  מּס באי. אוֹ ליפנא דא

דתחלת)דּ תלת  קמייתא(נ "א ׁש עתי 
מתערין  דּ לת ּת א דּ ינין כּ ל  דּ ליליא

בּ עלמא. וׁש אטין ואזלין

החסד מצּ ד הּמ לכ וּ ת מאירה הלּ ילה מחצ וֹ ת 

בּ ריבּ פלגוּ ת ק וּ דׁש א  מ ּמ ׁש  ליליא 
דעדן  בּ גנתא אתער הוּ א
וכל  מׁש ּת כּ חן. לא דּ לת ּת א ודינין
אׁש ּת כחוּ  לא בּ ליליא דּ לעילא נימוּ סין
מנלן  מּמ ׁש . ליליא בּ פלגוּ ת  אלּ א
לילה. עליהם ויּ חלק  דּ כתיב  מאברהם

בראשית 
לך  לך
צב :

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ה' טוֶֶּפרק 

יד ) לילה.(בראשית עליהם ויּ חלק 
- יב )בּ מצרים בּ חצי(שמות ויהי 

 ּכ בּ ּת וֹ רה  ר בּ ים וּ במק וֹ מוֹ ת הלּ ילה.
וּ מ נּ ין  [ומה] י וֹ דע . היה ודוד  נמצא.

יוֹ דע  הזּ קן,היה אמר   ּכ אלּ א ? 
ועל [הלילה], בּ זה  ּת לוּ יה ׁש ּמ לכוּ ת וֹ 
ׁש ירה, ואוֹ מר הזּ וֹ  בּ עה עוֹ מד זה
חצוֹ ת  ה וּ א  ּבּ רו לּק ד וֹ ׁש  קרא ולכן
ל להוֹ דוֹ ת אקוּ ם [ממש] לילה
ּת לוּ יים  ה דּ ינים כּ ל ׁש הרי  וגוֹ ',
נמצאים  הּמ לכוּ ת ודיני מ כּ אן,
דּ וד נק ׁש ר העה וּ באוֹ תּה  מ כּ אן.
אבּ א  רבּ י  בּ א ׁש ירה. ואמר וקם בּ ּה ,
 ּבּ רו הוּ א.  ּכ ודּ אי לוֹ , אמר  וּ נׁש ק וֹ .

לכאן. ׁש לחני  הרחמן 
בּ כלבּ א דין הוּ א הלּ ילה ראה, 

את  הקמנוּ  והרי מק וֹ ם,
והרי ודּ אי , הוּ א וכ הדּ ברים,
אוֹ תוֹ  אמר ׁש מעוֹ ן . ר בּ י לפני  הער ּת י 
, ּכ אם האי ׁש , אוֹ תוֹ  ׁש ל בּ נוֹ  היּ לד

לילה  חצוֹ ת  כּ תוּ ב  לוֹ ,לּמ ה אמר ? 
הלּ ילה  ׁש בּ חצוֹ ת נאמר  הרי

המים. מלכ וּ ת מתעוֹ ררת

לוֹ אמר , אמר  דבר. ׁש מעּת י אני  
ט וֹ ב, בּ ני אמר  אבּ א, ר בּ י
הּמ אוֹ ר. קוֹ ל יהיה ּפ י דּ בר ׁש הרי

הלּ ילה אמ ׁש הרי ׁש מעּת י , אני ר , 

כט )בּ מצרים יב בּ חצי (שמות  ויהי 
בּ אוֹ רייתא סגּ יאין וּ באתרין הלּ ילה,
וּ מנא ידע. הוה ודוד  אׁש ּת כח. הכי
סבא. אמר הכי אלּ א ידע. הוה

בּ האי דיליּה  ּת ליא.(ליליא )דּ מלכ וּ תא 
ואמר  ׁש עתא בּ ההיא קאים דּ א ועל
בּ רי לק וּ דׁש א קרייה וּ להכי ׁש ירתא,
אק וּ ם מּמ ׁש , לילה חצ וֹ ת הוּ א
ּת ליין  דּ ינין כּ ל דּ הא וגו' ל להוֹ ד וֹ ת 
מהכא דּ מלכ וּ תא ודינין מהכא,
אתקטיר  ׁש עתא וההיא מׁש ּת כּ חין,
רבּ י  אתא ׁש ירתא. ואמר וקם דּ וד  בּ ּה 
הכי  ו דּ אי ליּה  אמר וּ נׁש קיּה , אבּ א

הכא. דּ ׁש דּ רני רחמנא בּ רי הוּ א

והאּת א אתר בּ כל דינא לילה חזי, 
ו דּ אי, הוּ א והכי מילּ י, אוֹ קימנא
אמר  ׁש מעוֹ ן. דרבּ י קמי אתער והא
אי  גברא דּ ההוּ א בּ ריּה  ינוּ קא ההוּ א
אמר  לילה . חצ וֹ ת  כּ תיב  אּמ אי הכי

הא ליליאליּה  בּ פלגוּ ת א ּת מר  
אתערת . דּ ׁש מיא  מלכוּ תא 

החסד בּ צד פניה  מאירה  האחרת בּ ּמ חצית

ליּה אמר אמר מלּ ה. ׁש מענא אנא 
דּ הא טב  בּ רי אימא  אבּ א, רבּ י
להוי. דב וּ צינא קלא דּ פוּ מ מלּ ה
דינא לילה דּ הא ׁש מענא אנא אמר



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ו'טז  ֶֶּפרק

הוּ א  מקוֹ ם וּ בכל  הּמ לכוּ ת, דּ ין  הוּ א
מוּ ם  חצ וֹ ת, ׁש אמר וזה דין.
בּ דין  - [חצות] גונים בּ ׁש ני  ׁש יּ וֹ נקת
הראׁש וֹ נה  ׁש הּמ חצית וּ ו דּ אי  וחסד.
האחרת  בּ ּמ חצית ׁש הרי דין, היא
ועל החסד, בּ צד פניה מאירה היא

ו דּ אי. כּ תוּ ב לילה חצ וֹ ת כּ ן 

לכפר ר בּ י נפגּ ׁש וּ  יוֹ סי  ור בּ י יהוּ דה 
בּ בית  יוֹ ׁש בים בּ ע וֹ דם חנן.
ׁש ל וּ מ א אחד, אי ׁש  בּ א מלוֹ נם,
 ּכ בּ ין לבּ ית. ונכנס  לפניו, חמוֹ ר 
הנּ ה  יוֹ סי, לר בּ י יהוּ דה רבּ י אמר 
מתנמנם  היה הּמ ל ׁש דּ וד ׁש נינוּ 
היה  אי מוּ עטת, וּ ׁש נתוֹ  סוּ ס  כּ מוֹ 
הזּ ה  הע וּ ר  הלּ ילה, בּ חצוֹ ת קם
אפלּ וּ  מתע וֹ רר  היה ולא קטן, הוּ א

הלּ ילה  ?בּ ׁש ליׁש  

הלּ ילה,אמר  ׁש נּ כנס  בּ ׁש עה לוֹ , 
ודן  ביתוֹ  גּ דוֹ לי  כּ ל  עם יוֹ ׁש ב היה
ואחר  תוֹ רה, בּ דברי ועוֹ סק הדּ ין את
הלּ ילה, חצ וֹ ת עד ׁש נתוֹ  יׁש ן  היה  ּכ
וּ מתע וֹ רר, הלּ ילה בּ חצוֹ ת  וקם
בּ ׁש ירים  רבּ וֹ נוֹ  בּ עבוֹ דת וּ מׁש ּת דּ ל

ותׁש בּ חוֹ ת.

דּ ינא אתר וּ בכל איהוּ  דמלכ וּ תא
דּ ינקא בּ גין חצ וֹ ת , דּ קאמר והאי הוּ א,

גווני ו דּ אי (חצות)בּ תרי וחסד , בּ דינא 
דּ הא ה וּ א, דּ ינא קדמיתא ּפ לגוּ תא
אנ ּפ הא נהירוּ  אחרא ּפ לגוּ תא
לילה חצוֹ ת  דּ א  ועל דּ חסד . בּ סטרא

ו דּ אי. כּ תיב

ו' ּפרק 

בּ ׁש נה מיתה טעם טוֹ עם אינ וֹ  בּ חצ וֹ ת  הקם

בּ כפר ר בּ י אערע וּ  יוֹ סי ור בּ י יהוּ דה 
בּ י  יתבי דּ הו וּ  עד  חנן.
וחד נׁש  בּ ר חד  אתא אוּ ׁש ּפ יזייהוּ ,
בּ ביתא. ועאל קמיּה  דחמרא מטוּ לא
יוֹ סי, לרבּ י  יהוּ דה רבּ י אמר אדּ הכי,
מתנמנם הוה מלכּ א דּ דוד  ּת נינן, הא
קם הוה הי זעיר, וׁש ינתיּה  כּ סוּ ס,
זעיר  ׁש ע וּ רא האי ליליא. בּ פלגּ וּ ת 
אפילּ וּ  אתער הוה  ולא איהוּ 

ליליא. בּ תלת וּ ת

רבּ וֹ נ וֹ  בּ עב וֹ דת וּ מׁש ּת דּ ל וּ מתעוֹ רר , הלּ ילה  בּ חצ וֹ ת  קם הּמ ל דּ וד 
ות ׁש בּ חוֹ ת בּ ׁש ירים

ליליא ,אמר  דּ עאל בּ ׁש עּת א ליּה , 
רברבי  כּ ל עם יתיב  הוה
בּ מלּ י  ועסיק דּ ינא, ודאין ביתיּה 
ׁש ינתיּה  נאים הוה וּ לבתר דאוֹ רייתא.
ליליא בּ פלגוּ ת וקם ליליא, ּפ לג וּ ת  עד 
דמאריּה , בּ פ וּ לחנא ואׁש ּת דּ ל ואתער,

ות וּ  ׁש בּ חן.בּ ׁש ירין 

בראשית 
ר"ו ויגש 
– ע"ב 
ע"א  ר"ז

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ו' יז ֶֶּפרק

וכיבּ ינתים ההוּ א, האיׁש  אמר  
 ּכ הוּ א אוֹ מרים ׁש אּת ם הזּ ה ?הדּ בר  

דּ וד ׁש הנּ ה כּ אן, י ׁש  הדּ בר סוֹ ד
וּ לעוֹ למי לע וֹ לם וקיּ ם חי הּמ ל
כּ ל ׁש וֹ מר  היה הּמ ל ודוד  עוֹ למים,
מוּ ם  מיתה, טעם יטעם ׁש לּ א ימיו
היא, בּ מיתה מ ים אחד ׁש הנה
לא  חי , ׁש הוּ א מקוֹ מ וֹ  מוּ ם ודוד,
ׁש עד נׁש ימוֹ ת, ׁש ים אלּ א יׁש ן היה
חי, הוּ א אחת חסר  נ ׁש ימ וֹ ת ׁש ים
מיתה  טעם אדם ט וֹ עם והלאה מ ם 
הּט מאה. רוּ ח ׁש ל הצּ ד בּ וֹ  וׁש וֹ לט 

ׁש לּ א וזה  ,המל דּ וד ׁש וֹ מר  היה 
וׁש וֹ לט מיתה, ׁש ל טעם יטעם

ישלט ) אחרת,(שלא  ר וּ ח ׁש ל צד בּ וֹ 
אחת  חסר  נׁש ימ וֹ ת ׁש ים מ וּ ם
עד ׁש לּ מעלה, הח יּ ים ׁש ל הּס וֹ ד הוּ א
[חסר  ׁש ים ׁש הם נׁש ימוֹ ת ׁש ים
עליוֹ נ וֹ ת, נׁש ימוֹ ת אחת] נשימה
ּת לוּ יים  ׁש החיּ ים ׁש לּ הן , הּס וֹ ד ואלּ וּ 
הּמ ות. ס וֹ ד הוּ א ומ ּט ה וּ מכּ אן בּ הם,

ׁש ע וּ ר ועל את מׁש ער היה דּ וד כּ ן 
בּ חיּ ים, ׁש יּ תק יּ ם כּ די הלּ ילה
הּמ ות, טעם בּ וֹ  יׁש לט ׁש לּ א
ע וֹ מד דוד היה הלּ ילה וּ כׁש נּ חלק
מתעוֹ רר  ׁש כּ אׁש ר מוּ ם בּ מקוֹ מוֹ ,
הּק דוֹ ׁש  והכּ תר  הלּ ילה חצ וֹ ת
דּ וד את ימצא ׁש לּ א צרי מתע וֹ רר,
הּמ ות. בּ מקוֹ ם אחר, בּ מקוֹ ם ק ׁש וּ ר 

מיתהדוד  טעם יטעם ׁש א ימיו ּכ ל ׁש וֹ מר  היה  הּמ ל 

ע "א )אמראדהכי רז בּ ר (דף ההוּ א 
מ לּ ה האי וכי נ ׁש ,
דמ לּ ה רזא הוּ א. הכי דקאמריּת וּ ,
וקיּ ים חי מלכּ א דוד  דּ הא הכא,
מלכּ א ודוד  עלמין. וּ לעלמי לעלם
טעם יטעם דּ לא יוֹ מוֹ י כּ ל נטיר הוה
מּת ין  חד  דּ ׁש ינתא בּ גין מיתה.
דּ וּ כ ּת יּה  בּ גין ודוד  איהוּ . בּ מיתה
ׁש יּת ין  אלּ א נאים הוה לא חי, דּ איהוּ 
חד , חסר נ ׁש מי ׁש ּת ין דּ עד נ ׁש מי.
בּ ר  טעים וּ להלאה, מּת ּמ ן חי. איהוּ 
סטרא בּ י ּה  ו ׁש לּ יט דמוֹ תא, טעמא נ ׁש 

מסאבא. דרוּ ח
דּ לאודא מלכּ א, דּ וד  נטיר הוה 

וׁש לּ יט דמוֹ תא, טעמא יטעם 
ישליט ) דלא  דרוּ חא(ס "א  סטרא בּ יּה 

חד , חסר נׁש מי דּ ׁש ּת ין בּ גין אחרא,
ׁש ּת ין  עד  דּ לעילא. דחיּ ים רזא איהוּ 

ׁש ּת ין דּ אינוּ ן חד נ ׁש מי, חסר ל"ג (ד"א  
דלהוֹ ן,נשמי) רזא ואילין עלּ אין, נׁש מי

רזא וּ לת ּת א, וּ מכּ אן חיּ י. בּ הוֹ ן דּ תליין
הוּ א. דמוֹ תא

מׁש ער ועל הוה מלכּ א דּ וד  דּ א, 
דּ יתקיּ ים בּ גין דליליא, ׁש ע וּ רא
טעמא בּ יּה  יׁש לוֹ ט דּ לא בּ חיּ ים,
דּ וד הוה ליליא, את ּפ ליג וכד דמוֹ תא .
אתער  דּ כד בּ גין בּ אתריּה . מתק יּ ים
אתער, קדּ יׁש א וכתרא ליליא ּפ לגוּ 
לדוד ליּה  לאׁש כּ חא דלא בּ עא
דּ מוֹ תא. בּ אתר אחרא, בּ אתר מתק ר

רז  דף 
ע"א 
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הוּ א  מקוֹ ם וּ בכל  הּמ לכוּ ת, דּ ין  הוּ א
מוּ ם  חצ וֹ ת, ׁש אמר וזה דין.
בּ דין  - [חצות] גונים בּ ׁש ני  ׁש יּ וֹ נקת
הראׁש וֹ נה  ׁש הּמ חצית וּ ו דּ אי  וחסד.
האחרת  בּ ּמ חצית ׁש הרי דין, היא
ועל החסד, בּ צד פניה מאירה היא

ו דּ אי. כּ תוּ ב לילה חצ וֹ ת כּ ן 

לכפר ר בּ י נפגּ ׁש וּ  יוֹ סי  ור בּ י יהוּ דה 
בּ בית  יוֹ ׁש בים בּ ע וֹ דם חנן.
ׁש ל וּ מ א אחד, אי ׁש  בּ א מלוֹ נם,
 ּכ בּ ין לבּ ית. ונכנס  לפניו, חמוֹ ר 
הנּ ה  יוֹ סי, לר בּ י יהוּ דה רבּ י אמר 
מתנמנם  היה הּמ ל ׁש דּ וד ׁש נינוּ 
היה  אי מוּ עטת, וּ ׁש נתוֹ  סוּ ס  כּ מוֹ 
הזּ ה  הע וּ ר  הלּ ילה, בּ חצוֹ ת קם
אפלּ וּ  מתע וֹ רר  היה ולא קטן, הוּ א

הלּ ילה  ?בּ ׁש ליׁש  

הלּ ילה,אמר  ׁש נּ כנס  בּ ׁש עה לוֹ , 
ודן  ביתוֹ  גּ דוֹ לי  כּ ל  עם יוֹ ׁש ב היה
ואחר  תוֹ רה, בּ דברי ועוֹ סק הדּ ין את
הלּ ילה, חצ וֹ ת עד ׁש נתוֹ  יׁש ן  היה  ּכ
וּ מתע וֹ רר, הלּ ילה בּ חצוֹ ת  וקם
בּ ׁש ירים  רבּ וֹ נוֹ  בּ עבוֹ דת וּ מׁש ּת דּ ל

ותׁש בּ חוֹ ת.

דּ ינא אתר וּ בכל איהוּ  דמלכ וּ תא
דּ ינקא בּ גין חצ וֹ ת , דּ קאמר והאי הוּ א,

גווני ו דּ אי (חצות)בּ תרי וחסד , בּ דינא 
דּ הא ה וּ א, דּ ינא קדמיתא ּפ לגוּ תא
אנ ּפ הא נהירוּ  אחרא ּפ לגוּ תא
לילה חצוֹ ת  דּ א  ועל דּ חסד . בּ סטרא

ו דּ אי. כּ תיב

ו' ּפרק 

בּ ׁש נה מיתה טעם טוֹ עם אינ וֹ  בּ חצ וֹ ת  הקם

בּ כפר ר בּ י אערע וּ  יוֹ סי ור בּ י יהוּ דה 
בּ י  יתבי דּ הו וּ  עד  חנן.
וחד נׁש  בּ ר חד  אתא אוּ ׁש ּפ יזייהוּ ,
בּ ביתא. ועאל קמיּה  דחמרא מטוּ לא
יוֹ סי, לרבּ י  יהוּ דה רבּ י אמר אדּ הכי,
מתנמנם הוה מלכּ א דּ דוד  ּת נינן, הא
קם הוה הי זעיר, וׁש ינתיּה  כּ סוּ ס,
זעיר  ׁש ע וּ רא האי ליליא. בּ פלגּ וּ ת 
אפילּ וּ  אתער הוה  ולא איהוּ 

ליליא. בּ תלת וּ ת

רבּ וֹ נ וֹ  בּ עב וֹ דת וּ מׁש ּת דּ ל וּ מתעוֹ רר , הלּ ילה  בּ חצ וֹ ת  קם הּמ ל דּ וד 
ות ׁש בּ חוֹ ת בּ ׁש ירים

ליליא ,אמר  דּ עאל בּ ׁש עּת א ליּה , 
רברבי  כּ ל עם יתיב  הוה
בּ מלּ י  ועסיק דּ ינא, ודאין ביתיּה 
ׁש ינתיּה  נאים הוה וּ לבתר דאוֹ רייתא.
ליליא בּ פלגוּ ת וקם ליליא, ּפ לג וּ ת  עד 
דמאריּה , בּ פ וּ לחנא ואׁש ּת דּ ל ואתער,

ות וּ  ׁש בּ חן.בּ ׁש ירין 

בראשית 
ר"ו ויגש 
– ע"ב 
ע"א  ר"ז

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ו' יז ֶֶּפרק

וכיבּ ינתים ההוּ א, האיׁש  אמר  
 ּכ הוּ א אוֹ מרים ׁש אּת ם הזּ ה ?הדּ בר  

דּ וד ׁש הנּ ה כּ אן, י ׁש  הדּ בר סוֹ ד
וּ לעוֹ למי לע וֹ לם וקיּ ם חי הּמ ל
כּ ל ׁש וֹ מר  היה הּמ ל ודוד  עוֹ למים,
מוּ ם  מיתה, טעם יטעם ׁש לּ א ימיו
היא, בּ מיתה מ ים אחד ׁש הנה
לא  חי , ׁש הוּ א מקוֹ מ וֹ  מוּ ם ודוד,
ׁש עד נׁש ימוֹ ת, ׁש ים אלּ א יׁש ן היה
חי, הוּ א אחת חסר  נ ׁש ימ וֹ ת ׁש ים
מיתה  טעם אדם ט וֹ עם והלאה מ ם 
הּט מאה. רוּ ח ׁש ל הצּ ד בּ וֹ  וׁש וֹ לט 

ׁש לּ א וזה  ,המל דּ וד ׁש וֹ מר  היה 
וׁש וֹ לט מיתה, ׁש ל טעם יטעם

ישלט ) אחרת,(שלא  ר וּ ח ׁש ל צד בּ וֹ 
אחת  חסר  נׁש ימ וֹ ת ׁש ים מ וּ ם
עד ׁש לּ מעלה, הח יּ ים ׁש ל הּס וֹ ד הוּ א
[חסר  ׁש ים ׁש הם נׁש ימוֹ ת ׁש ים
עליוֹ נ וֹ ת, נׁש ימוֹ ת אחת] נשימה
ּת לוּ יים  ׁש החיּ ים ׁש לּ הן , הּס וֹ ד ואלּ וּ 
הּמ ות. ס וֹ ד הוּ א ומ ּט ה וּ מכּ אן בּ הם,

ׁש ע וּ ר ועל את מׁש ער היה דּ וד כּ ן 
בּ חיּ ים, ׁש יּ תק יּ ם כּ די הלּ ילה
הּמ ות, טעם בּ וֹ  יׁש לט ׁש לּ א
ע וֹ מד דוד היה הלּ ילה וּ כׁש נּ חלק
מתעוֹ רר  ׁש כּ אׁש ר מוּ ם בּ מקוֹ מוֹ ,
הּק דוֹ ׁש  והכּ תר  הלּ ילה חצ וֹ ת
דּ וד את ימצא ׁש לּ א צרי מתע וֹ רר,
הּמ ות. בּ מקוֹ ם אחר, בּ מקוֹ ם ק ׁש וּ ר 

מיתהדוד  טעם יטעם ׁש א ימיו ּכ ל ׁש וֹ מר  היה  הּמ ל 

ע "א )אמראדהכי רז בּ ר (דף ההוּ א 
מ לּ ה האי וכי נ ׁש ,
דמ לּ ה רזא הוּ א. הכי דקאמריּת וּ ,
וקיּ ים חי מלכּ א דוד  דּ הא הכא,
מלכּ א ודוד  עלמין. וּ לעלמי לעלם
טעם יטעם דּ לא יוֹ מוֹ י כּ ל נטיר הוה
מּת ין  חד  דּ ׁש ינתא בּ גין מיתה.
דּ וּ כ ּת יּה  בּ גין ודוד  איהוּ . בּ מיתה
ׁש יּת ין  אלּ א נאים הוה לא חי, דּ איהוּ 
חד , חסר נ ׁש מי ׁש ּת ין דּ עד נ ׁש מי.
בּ ר  טעים וּ להלאה, מּת ּמ ן חי. איהוּ 
סטרא בּ י ּה  ו ׁש לּ יט דמוֹ תא, טעמא נ ׁש 

מסאבא. דרוּ ח
דּ לאודא מלכּ א, דּ וד  נטיר הוה 

וׁש לּ יט דמוֹ תא, טעמא יטעם 
ישליט ) דלא  דרוּ חא(ס "א  סטרא בּ יּה 

חד , חסר נׁש מי דּ ׁש ּת ין בּ גין אחרא,
ׁש ּת ין  עד  דּ לעילא. דחיּ ים רזא איהוּ 

ׁש ּת ין דּ אינוּ ן חד נ ׁש מי, חסר ל"ג (ד"א  
דלהוֹ ן,נשמי) רזא ואילין עלּ אין, נׁש מי

רזא וּ לת ּת א, וּ מכּ אן חיּ י. בּ הוֹ ן דּ תליין
הוּ א. דמוֹ תא

מׁש ער ועל הוה מלכּ א דּ וד  דּ א, 
דּ יתקיּ ים בּ גין דליליא, ׁש ע וּ רא
טעמא בּ יּה  יׁש לוֹ ט דּ לא בּ חיּ ים,
דּ וד הוה ליליא, את ּפ ליג וכד דמוֹ תא .
אתער  דּ כד בּ גין בּ אתריּה . מתק יּ ים
אתער, קדּ יׁש א וכתרא ליליא ּפ לגוּ 
לדוד ליּה  לאׁש כּ חא דלא בּ עא
דּ מוֹ תא. בּ אתר אחרא, בּ אתר מתק ר

רז  דף 
ע"א 



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ז 'יח ֶֶּפרק 

הלּ ילה מוּ ם  נחלק ׁש כּ אׁש ר 
העל יוֹ נה והּק דה 

ולא  בּ מּט תוֹ  ׁש יּ ׁש ן  ואדם מתע וֹ ררת,
ר בּ וֹ נוֹ , בּ כב וֹ ד להׁש גּ יח  מתע וֹ רר
ונדבּ ק  הּמ ות, בּ ס וֹ ד נק ׁש ר  הוּ א הנּ ה
הּמ ל דּ וד כּ ן ועל אחר, למק וֹ ם
רבּ וֹ נוֹ  בּ כבוֹ ד להׁש גּ יח עוֹ מד היה
בּ נה  נר דּ ם ולא חי , אצל חי  ּת מיד,
היה   ּכ וּ מ וּ ם הּמ ות, טעם לטעם
נׁש ימוֹ ת, ׁש ים סוּ ס, כּ מוֹ  מתנמנם

בּ ׁש למוּ ת. ולא
יוֹ סיבּ אוּ  ורבּ י  יהוּ דה רבּ י  

מה  לוֹ , אמרוּ  וּ נׁש ק וּ הוּ .
מ, ֹלו אמרוּ  חזק יּ ה. להם, אמר ? 

יׁש ב וּ . .ּת וֹ רת ותתחזּ ק  כּ ח ייׁש ר 
והתחלּת , הוֹ איל יהוּ דה, רבּ י אמר 
עליוֹ נים  ס וֹ דוֹ ת מעּת ה לנוּ  אמר 

ׁש אמרּת .

ודּ איאמרוּ  י וֹ סי, ורבּ י  חיּ יא רבּ י 
לפנינוּ . ּת קינה  ׁש הדּ ר
הלּ ילה  בּ חצ וֹ ת ויׁש נ וּ . לּמ ערה נכנס וּ 
הּמ דבּ ר  חיּ וֹ ת קוֹ ל את ׁש מע וּ 
רבּ י אמר התעוֹ ררוּ . ׁש נּ וֹ המוֹ ת.
לכנסת  לסיּ ע היא עת הרי ח יּ יא,

חי  אצל חי ּת מיד , ר בּ וֹ נ וֹ  בּ כב וֹ ד להׁש גּ יח עוֹ מד  היה הּמ ל דּ וד 

וּ קד וּ הבּ גין ליליא את ּפ ליג דּ כד 
דּ נאים נ ׁש  וּ בר אתער, ע לּ אה
בּ יקרא לאׁש גּ חא אתער ולא בּ ערסיּה 
בּ רזא אתקר איהוּ  הא דמאריּה .
ועל  אחרא, בּ אתר וּ מת דּ בּ ק  דמוֹ תא
לאׁש גּ חא קאים הוה מלכּ א דּ וד דּ א
חי, לגבּ י חי ּת דיר. דמארי ּה  בּ יקרא
טעמא לטעמא בּ ׁש ינתא נאים ולא
מתנמנם הוה , ּכ וּ בגין דמוֹ תא.

בּ ׁש לימוּ . ולא נׁש מי, ׁש ּת ין כּ סוּ ס ,

וּ נׁש ק וּ ה ,את וּ  יוֹ סי ורבּ י יהוּ דה רבּ י 
אמר  .מ מה ליּה , אמר וּ 
יתייר  ליּה , אמרוּ  חזק יּ ה. להוֹ ן,
אמר  יתיב וּ . . אוֹ ריית וית ּת קּ ף  חיל
לן  אימא  וׁש רית, הוֹ איל יהוּ דה, רבּ י

דּ קאמר ּת . עלּ אין רזין מהנּ י

ז' ּפרק

ּכ ל מב ּט לים לילה חצ וֹ ת  בּ עת  הּת וֹ רה ול ּמ וּ ד בּ לּ ילה קימה ידי על
הּק ׁש ים הדּ ינים

ו דּ אי אמר וּ  יוֹ סי, ורבּ י חיּ יא רבּ י 
עאלוּ  קמן, ּת קינא אוֹ רחא
ׁש מע וּ  ליליא, בּ פלגּ וּ  ודמכ וּ . למערּת א
אּת ערוּ . דּ נהמי. בּ מד בּ רא חיותא קל
לסיּ יעא הוּ א עידּ ן הא חיּ יא, רבּ י אמר
מׁש בּ חת דּ היא ישׂ ראל, לכנסת 

כא  ויקרא 
כב  – ע"ב 
ע"א 

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ז ' יט ֶֶּפרק 

אמר וּ , .הּמ ל את ׁש ּמ ׁש בּ חת י שׂ ראל
מּמ ה  דּ בר יאמר  ואחד אחד כּ ל
כלּ ם... יׁש ב וּ  בּ ּת וֹ רה. וידע מע

הלּ ילה,בּ א ׁש יּ וֹ רד בּ ׁש עה ראה, 
עליוֹ נים  ׁש ל הּס תוּ מים ּפ תחים

נמצאים וכל(שוככים)ותח ּת וֹ נים , 
והוֹ לכים  מתע וֹ ררים רחוֹ קים אוֹ תם
על וּ מחזּ רים העוֹ לם, בּ כל וׁש טים 
וס וֹ בבים  אדם בּ ני גּ וּ פ וֹ ת
ורוֹ אים  וּ למּט וֹ תיהם, למק וֹ מוֹ תיהם
וּ פ וֹ חדים, הּק דוֹ ׁש  הּמ ל דּ יוֹ קן  את
בּ דברי במּט וֹ תיהם התחזּ ק וּ  ׁש הרי
אדם, וּ בני הּק דוֹ ׁש . הם
ואחת  אחת כּ ל ע וֹ לוֹ ת נׁש מוֹ תיהם
אׁש רי ּפ ר ׁש וּ ה. והרי לּה , כּ ראוּ י
ׁש נּ ׁש מ וֹ תיהם  הצּ דּ יקים ׁש ל  חלקם
מתע כּ בוֹ ת  ולא למעלה עוֹ לוֹ ת

. צרי ׁש לּ א אחר בּ מק וֹ ם

ע וֹ מדכּ ׁש נּ חלק  הכּ רוֹ ז  הלּ ילה, 
ונפּת חים  וּ מכריז ,
צפ וֹ ן  ׁש ל אחת ר וּ ח אז הּפ תחים.

בּ  וּ מּק יׁש ה דּ וד,מתע וֹ ררת כנּ וֹ ר 
,הּמ ל את וּ מׁש בּ חת מאליו , וּ מנגּ ן
עם  מׁש ּת ע ׁש ע הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש 

עדן. בּ גן  הצּ דּ יקים
ׁש ּמ תעוֹ רר אׁש רי מי  ׁש ל חלק וֹ  

בּ ּת וֹ רה, ועוֹ סק זמן בּ אוֹ תוֹ 
ועוֹ סק  זמן בּ א וֹ תוֹ  ׁש ע וֹ מד מי וכל

לימא וחד חד  כּ ל אמרוּ , למלכּ א.
בּ אוֹ רייתא , וידע  דּ ׁש מע  מּמ ה מלּ ה

כּ לּ הוּ . יתב וּ 
ליליא ,ּת א דּ רמׁש  בּ ׁש עתא חזי, 

ות ּת אי  דּ ע לּ אי סתימין ּפ תחין
משתככי)מׁש ּת כּ חי אינּ וּ ן (ס "א וכל . 

כּ ל  ו ׁש טאן ואזלין מתערין רחיקין,
נׁש א , בּ ני גּ וּ פי על וּ מהדּ רין עלמא,
וחמאן  וּ לערסייהוּ . לאתרייהוּ  וסחרי
וּ מסּת פי. קדּ יׁש א, דּ מלכּ א דּ יּ וּ קנא
דּ ׁש מא בּ מלי בּ ערסייהוּ  אּת קפ וּ  דּ הא
סלּ קין  נ ׁש מתהוֹ ן נׁש א, וּ בני ק דּ יׁש א.
אוּ קמוּ ה. והא ליּה , כּ דחזי וחד  חד  כּ ל
דּ צ דּ יק יּ יא , חוּ לקיהוֹ ן זכּ אה
ולא לעילּ א, סלּ קין דּ נׁש מתהוֹ ן
.אצטרי דּ לא אחרא בּ אתר מתע כּ בי

את ר וּ ח וּ מׁש בּ חת  מאליו, וּ מנ גּ ן דּ וד , בּ כ נּ וֹ ר  מּק יׁש ה הּמ לאחת  

קאיםכּ ד כּ רוֹ זא ליליא, את ּפ לג 
כּ דין  ּפ תיחוּ . וּ פתחין וכריז,
ואקיׁש  אּת ער, צפוֹ ן דּ סטר חד  רוּ חא

ע "א ) כ"ב וּ מנ גּ ן (דף  דּ דוד , בּ כנוֹ ר
וק וּ דׁש א למלכּ א, ו ׁש בּ חת  מאליו .
בּ צ דּ יקיּ יא מׁש ּת ע ׁש ע הוּ א בּ רי

דּ עדן. בּ גנּת א
בּ ההוּ אז כּ אה  דּ אּת ער מאן ח וּ לקיּה  

בּ אוֹ רייתא , ואׁש ּת דּ ל זמנא
זמנא בּ ההוּ א דּ קאים מאן וכל

כ"ב  דף
ע"א 



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ז 'יח ֶֶּפרק 

הלּ ילה מוּ ם  נחלק ׁש כּ אׁש ר 
העל יוֹ נה והּק דה 

ולא  בּ מּט תוֹ  ׁש יּ ׁש ן  ואדם מתע וֹ ררת,
ר בּ וֹ נוֹ , בּ כב וֹ ד להׁש גּ יח  מתע וֹ רר
ונדבּ ק  הּמ ות, בּ ס וֹ ד נק ׁש ר  הוּ א הנּ ה
הּמ ל דּ וד כּ ן ועל אחר, למק וֹ ם
רבּ וֹ נוֹ  בּ כבוֹ ד להׁש גּ יח עוֹ מד היה
בּ נה  נר דּ ם ולא חי , אצל חי  ּת מיד,
היה   ּכ וּ מ וּ ם הּמ ות, טעם לטעם
נׁש ימוֹ ת, ׁש ים סוּ ס, כּ מוֹ  מתנמנם

בּ ׁש למוּ ת. ולא
יוֹ סיבּ אוּ  ורבּ י  יהוּ דה רבּ י  

מה  לוֹ , אמרוּ  וּ נׁש ק וּ הוּ .
מ, ֹלו אמרוּ  חזק יּ ה. להם, אמר ? 

יׁש ב וּ . .ּת וֹ רת ותתחזּ ק  כּ ח ייׁש ר 
והתחלּת , הוֹ איל יהוּ דה, רבּ י אמר 
עליוֹ נים  ס וֹ דוֹ ת מעּת ה לנוּ  אמר 

ׁש אמרּת .

ודּ איאמרוּ  י וֹ סי, ורבּ י  חיּ יא רבּ י 
לפנינוּ . ּת קינה  ׁש הדּ ר
הלּ ילה  בּ חצ וֹ ת ויׁש נ וּ . לּמ ערה נכנס וּ 
הּמ דבּ ר  חיּ וֹ ת קוֹ ל את ׁש מע וּ 
רבּ י אמר התעוֹ ררוּ . ׁש נּ וֹ המוֹ ת.
לכנסת  לסיּ ע היא עת הרי ח יּ יא,

חי  אצל חי ּת מיד , ר בּ וֹ נ וֹ  בּ כב וֹ ד להׁש גּ יח עוֹ מד  היה הּמ ל דּ וד 

וּ קד וּ הבּ גין ליליא את ּפ ליג דּ כד 
דּ נאים נ ׁש  וּ בר אתער, ע לּ אה
בּ יקרא לאׁש גּ חא אתער ולא בּ ערסיּה 
בּ רזא אתקר איהוּ  הא דמאריּה .
ועל  אחרא, בּ אתר וּ מת דּ בּ ק  דמוֹ תא
לאׁש גּ חא קאים הוה מלכּ א דּ וד דּ א
חי, לגבּ י חי ּת דיר. דמארי ּה  בּ יקרא
טעמא לטעמא בּ ׁש ינתא נאים ולא
מתנמנם הוה , ּכ וּ בגין דמוֹ תא.

בּ ׁש לימוּ . ולא נׁש מי, ׁש ּת ין כּ סוּ ס ,

וּ נׁש ק וּ ה ,את וּ  יוֹ סי ורבּ י יהוּ דה רבּ י 
אמר  .מ מה ליּה , אמר וּ 
יתייר  ליּה , אמרוּ  חזק יּ ה. להוֹ ן,
אמר  יתיב וּ . . אוֹ ריית וית ּת קּ ף  חיל
לן  אימא  וׁש רית, הוֹ איל יהוּ דה, רבּ י

דּ קאמר ּת . עלּ אין רזין מהנּ י

ז' ּפרק

ּכ ל מב ּט לים לילה חצ וֹ ת  בּ עת  הּת וֹ רה ול ּמ וּ ד בּ לּ ילה קימה ידי על
הּק ׁש ים הדּ ינים

ו דּ אי אמר וּ  יוֹ סי, ורבּ י חיּ יא רבּ י 
עאלוּ  קמן, ּת קינא אוֹ רחא
ׁש מע וּ  ליליא, בּ פלגּ וּ  ודמכ וּ . למערּת א
אּת ערוּ . דּ נהמי. בּ מד בּ רא חיותא קל
לסיּ יעא הוּ א עידּ ן הא חיּ יא, רבּ י אמר
מׁש בּ חת דּ היא ישׂ ראל, לכנסת 

כא  ויקרא 
כב  – ע"ב 
ע"א 
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אמר וּ , .הּמ ל את ׁש ּמ ׁש בּ חת י שׂ ראל
מּמ ה  דּ בר יאמר  ואחד אחד כּ ל
כלּ ם... יׁש ב וּ  בּ ּת וֹ רה. וידע מע

הלּ ילה,בּ א ׁש יּ וֹ רד בּ ׁש עה ראה, 
עליוֹ נים  ׁש ל הּס תוּ מים ּפ תחים

נמצאים וכל(שוככים)ותח ּת וֹ נים , 
והוֹ לכים  מתע וֹ ררים רחוֹ קים אוֹ תם
על וּ מחזּ רים העוֹ לם, בּ כל וׁש טים 
וס וֹ בבים  אדם בּ ני גּ וּ פ וֹ ת
ורוֹ אים  וּ למּט וֹ תיהם, למק וֹ מוֹ תיהם
וּ פ וֹ חדים, הּק דוֹ ׁש  הּמ ל דּ יוֹ קן  את
בּ דברי במּט וֹ תיהם התחזּ ק וּ  ׁש הרי
אדם, וּ בני הּק דוֹ ׁש . הם
ואחת  אחת כּ ל ע וֹ לוֹ ת נׁש מוֹ תיהם
אׁש רי ּפ ר ׁש וּ ה. והרי לּה , כּ ראוּ י
ׁש נּ ׁש מ וֹ תיהם  הצּ דּ יקים ׁש ל  חלקם
מתע כּ בוֹ ת  ולא למעלה עוֹ לוֹ ת

. צרי ׁש לּ א אחר בּ מק וֹ ם

ע וֹ מדכּ ׁש נּ חלק  הכּ רוֹ ז  הלּ ילה, 
ונפּת חים  וּ מכריז ,
צפ וֹ ן  ׁש ל אחת ר וּ ח אז הּפ תחים.

בּ  וּ מּק יׁש ה דּ וד,מתע וֹ ררת כנּ וֹ ר 
,הּמ ל את וּ מׁש בּ חת מאליו , וּ מנגּ ן
עם  מׁש ּת ע ׁש ע הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש 

עדן. בּ גן  הצּ דּ יקים
ׁש ּמ תעוֹ רר אׁש רי מי  ׁש ל חלק וֹ  

בּ ּת וֹ רה, ועוֹ סק זמן בּ אוֹ תוֹ 
ועוֹ סק  זמן בּ א וֹ תוֹ  ׁש ע וֹ מד מי וכל

לימא וחד חד  כּ ל אמרוּ , למלכּ א.
בּ אוֹ רייתא , וידע  דּ ׁש מע  מּמ ה מלּ ה

כּ לּ הוּ . יתב וּ 
ליליא ,ּת א דּ רמׁש  בּ ׁש עתא חזי, 

ות ּת אי  דּ ע לּ אי סתימין ּפ תחין
משתככי)מׁש ּת כּ חי אינּ וּ ן (ס "א וכל . 

כּ ל  ו ׁש טאן ואזלין מתערין רחיקין,
נׁש א , בּ ני גּ וּ פי על וּ מהדּ רין עלמא,
וחמאן  וּ לערסייהוּ . לאתרייהוּ  וסחרי
וּ מסּת פי. קדּ יׁש א, דּ מלכּ א דּ יּ וּ קנא
דּ ׁש מא בּ מלי בּ ערסייהוּ  אּת קפ וּ  דּ הא
סלּ קין  נ ׁש מתהוֹ ן נׁש א, וּ בני ק דּ יׁש א.
אוּ קמוּ ה. והא ליּה , כּ דחזי וחד  חד  כּ ל
דּ צ דּ יק יּ יא , חוּ לקיהוֹ ן זכּ אה
ולא לעילּ א, סלּ קין דּ נׁש מתהוֹ ן
.אצטרי דּ לא אחרא בּ אתר מתע כּ בי

את ר וּ ח וּ מׁש בּ חת  מאליו, וּ מנ גּ ן דּ וד , בּ כ נּ וֹ ר  מּק יׁש ה הּמ לאחת  

קאיםכּ ד כּ רוֹ זא ליליא, את ּפ לג 
כּ דין  ּפ תיחוּ . וּ פתחין וכריז,
ואקיׁש  אּת ער, צפוֹ ן דּ סטר חד  רוּ חא

ע "א ) כ"ב וּ מנ גּ ן (דף  דּ דוד , בּ כנוֹ ר
וק וּ דׁש א למלכּ א, ו ׁש בּ חת  מאליו .
בּ צ דּ יקיּ יא מׁש ּת ע ׁש ע הוּ א בּ רי

דּ עדן. בּ גנּת א
בּ ההוּ אז כּ אה  דּ אּת ער מאן ח וּ לקיּה  

בּ אוֹ רייתא , ואׁש ּת דּ ל זמנא
זמנא בּ ההוּ א דּ קאים מאן וכל

כ"ב  דף
ע"א 
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הּק דוֹ ׁש  ׁש ל חברוֹ  נקרא בּ ּת וֹ רה,
עוֹ ד, ולא ישׂ ראל, וּ כנסת  הוּ א  ּבּ ר ו
ורעים  אחים נקראים  ׁש אלּ וּ  אלּ א

ׁש כּ תוּ ב קפב )ׁש לּ וֹ , אחי(תהלים למען  
ונקראים  . ּב ׁש לוֹ ם נּ א אדבּ רה ורעי
העליוֹ נים  הּמ לאכים ׁש ל חברים

ׁש כּ תוּ ב העליוֹ נים, ח )והּמ חנוֹ ת (שיר  
.לקוֹ ל מקׁש יבים חברים

וּ מכריז,כּ ׁש בּ א עוֹ מד הכּ רוֹ ז  היּ וֹ ם, 
דּ רוֹ ם  צד ׁש ל וּ פתחים
כּ וֹ כבים  וּ מתעוֹ ררים נפּת חים,
נפ ּת חים, הרחמים וּ פתחי וּ מזּ לוֹ ת,
אזי ּת ׁש בּ חוֹ ת. וּ מק בּ ל יוֹ ׁש ב  והּמ ל
אוֹ תם  את נ וֹ טלת ישׂ ראל  כּ נסת
חברים  אוֹ תם וכל וע וֹ לה, דּ ברים
בּ אים  ודבריהם בּ כנפיה, אח וּ זים
מצוּ ה  אז  . הּמ ל בּ חיק וׁש וֹ רים
הדּ ברים. אוֹ תם כּ ל את לכ ּת ב  הּמ ל

בּ ניוּ בּס פר  אותם כּ ל כּ תוּ בים 
חסד ׁש ל  וח וּ ט  היכלו,
חוּ ט ׁש ּמ אוֹ תוֹ  עליהם,  נמׁש
וּ מ ּמ נּ וּ  , הּמ ל בּ עטרת אדם מתע ּט ר 
הוּ א  ותח ּת וֹ נים. עליוֹ נים פוֹ חדים
מי ואין ,הּמ ל ׁש ערי לכל נכנס 
ׁש בּ עלי בּ זמן ואפלּ וּ  בידוֹ . ׁש יּ מחה
אין  העוֹ לם, את לדוּ ן ע וֹ מדים הדּ ין 
נרׁש ם  ׁש הרי מוּ ם  דּ ין, עליו  דּ נים 
ׁש הוּ א  ׁש נּ וֹ דע ,הּמ ל ׁש ל בּ ר ׁש ם

חבר  אקרי בּ אוֹ רייתא, יּה ואׁש ּת דּ ל 
ישׂ ראל. וּ כנסת  הוּ א בּ רי דּ ק וּ ד ׁש א
אחים אקרוּ ן דּ אלּ ין אלּ א עוֹ ד , ולא

דּ כ ּת יב, ליּה . קכב)ורעים למען (תהלים  
. ּב ׁש לוֹ ם נּ א אד בּ רה ורעי אחי
ע לּ אין, מלאכין בּ הדי חברים ואקרוּ ן

דּ כ ּת יב , ע לּ אין, ח )וּ מׁש ריין השירים (שיר 
.לק וֹ ל מק ׁש יבים חברים 

נפ ּת חים הרחמים ּפ תחי

וכריז,כּ ד קאים כּ רוֹ זא יממא, אתי 
את ּפ תחוּ . דּ רוֹ מא דּ סטר וּ פתחין
וּ פתחין  וּ מזּ לוֹ ת , כּ כבים וּ מתערין
וק בּ יל  יתיב וּ מלכּ א את ּפ תחוּ . דּ רחמין
נטלא ישׂ ראל כּ נסת  כּ דין ּת וּ ׁש בּ חן.
חברים אינּ וּ ן וכל  וסלּ קא. מלּ ין לאינּ וּ ן
אתיין  וּ מלּ ייהוּ  בּ גדּפ הא, אחידן
ּפ קיד כּ דין דּ מלכּ א. בּ חיקא ו ׁש ריין

מלּ ין. אינּ וּ ן כּ ל למכּת ב  מלכּ א,

בּ ני וּ בספרא אינּ וּ ן כּ ל כּ תיב וּ  
דּ חסד וחוּ טא היכליּה ,
חוּ טא דּ מההוּ א עלייהוּ ,  אתמׁש
דּ מלכּ א , בּ עטרא נ ׁש  בּ ר אתע ּט ר
הוּ א ותּת אין, ע לּ אין דּ חלין וּ מנּ יּה 
מאן  ולית  מלכּ א, ּת רעי בּ כל עאל
בּ זמנא ואפילּ וּ  בּ יד וֹ י. דּ ימחי
למידן  קיימין דּ דינא דּ מאריהוֹ ן

בּ גיןעלמא, דּ ינא . עליּה  דּ יינין לא  
דּ מל כּ א , בּ רׁש ימ וּ  אתר ׁש ים דּ הא 
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עליו  דנים לא ולכן  ,הּמ ל מהיכל
הצּ דּ יקים  ׁש ל חלקם אׁש רי דּ ין.
בּ זמן  ׁש כּ ן וכל בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים

תוֹ רה. לדברי ּת אב ׁש הּמ ל

אוֹ תםכּ ׁש נּ חלק ׁש ּת ׁש וּ קתםהלּ ילה, 
את להזכּ יר ּת מיד 

ׁש נה  נוֹ תנים לא הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
הּק דוֹ ׁש  את להזכּ יר ועוֹ מדים ל לּ ב ,
הבּ קר, כּ ׁש ע וֹ לה הוּ א.  ּבּ ר ו
וּ מ ׁש בּ חים  הכּ נסת לבית מק דּ ימים
אחר  וכן הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את
 כּ ׁש נּ ח ׁש בּ לּ ילה וכן  היּ וֹ ם, חצ וֹ ת
המׁש , ולן  בּ חׁש הלּ ילה ונדבּ ק
ה' את הּמ זכּ ירים כּ תוּ ב אלּ ה ועל
ישׂ ראל עם וזה לכם. דּ מי אל

הּק דוֹ ׁש .

צפ וֹ ן,בּ א רוּ ח  כּ ׁש מתע וֹ ררת וּ ראה, 
ישׂ ראל כּ נסת מתקבּ לת אז

כאחד )בּ שׂ מאל, וׁש וֹ רה (ומתחברים 
הוּ א   ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  בּ מק וֹ מּה . בּ זּ רוֹ ע
ׁש בּ גן  ה צּ דּ יקים עם להׁש ּת עׁש ע  בּ א
לעסק  ׁש ּמ תעוֹ רר  מי  כּ ל ואז עדן,

מהיכלא דּ איהוּ  דּ א ׁש ּת מוֹ דעא 
דּ יינין לא  דּ א  וּ בגין  דּ מל כּ א ,
חוּ לקיהוֹ ן ז כּ אה דּ ינא . עליּה 
בּ א וֹ רייתא דּ מׁש ּת דּ לי ,דּ צדּ יקיּ יא  
על  ּת איב  דּ מלכּ א בּ זמנא ׁש כּ ן וכל

דּ אוֹ רייתא. מלּ י

ח' ּפרק

ּכ נס יּ וֹ ת לב ּת י וּ מק דּ ימים בּ חצ וֹ ת  קמים קד וֹ ׁש ים ישׂ ראל עם

דּ תיאוּ ב ּת אכּ ד  אינ וּ ן ליליא, את ּפ ליג 
לק וּ דׁש א ּת דיר לאד כּ רא דּ ילהוֹ ן
ללבּ א , ׁש כיב וּ  יהבי לא הוּ א , בּ רי
בּ רי לק וּ ד ׁש א ליּה  לאדכּ רא וקיימין
לבי  מק דּ ימין צפרא  סליק  כּ ד  הוּ א.
לק וּ דׁש א ליּה  וּ מׁש בּ חאן כּ ניׁש ּת א,
וכן  יוֹ מא. ּפ לגּ וּ ת  בּ תר וכן הוּ א. בּ רי
ליליא ואת דּ בק   אתחׁש כּ ד  בּ ליליא,
אלּ ין  על ׁש מׁש א. וּ בת  בּ חׁש וֹ כא,
לכם. דּ מי אל יי' את  הּמ זכּ ירים כּ תיב 

דּ ישׂ ראל. ק דּ יׁש א ע ּמ א ודא

עדן  בּ גן הצּ דּ יקים עם מתיחדת ישׂ ראל ּכ נסת 

כּ דין ּת א צפוֹ ן, רוּ ח אּת ער כּ ד  חזי, 
ישׂ ראל  כּ נסת  אתק בּ לא
וׁש ריא כּ חדא ואתחבּ רוּ  בּ שׂ מאלא,
בּ רי וקוּ ד ׁש א בּ אתרהא. בּ דרוֹ עא
צ דּ יקיּ יא עם לאׁש ּת עׁש עא אתי הוּ א
דּ יּת ער  מאן כּ ל וּ כדין דּ עדן, דּ בגנּת א

זוהר
שמות 
דף  וארא 
ל.
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"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ז 'כ ֶֶּפרק 

הּק דוֹ ׁש  ׁש ל חברוֹ  נקרא בּ ּת וֹ רה,
עוֹ ד, ולא ישׂ ראל, וּ כנסת  הוּ א  ּבּ ר ו
ורעים  אחים נקראים  ׁש אלּ וּ  אלּ א

ׁש כּ תוּ ב קפב )ׁש לּ וֹ , אחי(תהלים למען  
ונקראים  . ּב ׁש לוֹ ם נּ א אדבּ רה ורעי
העליוֹ נים  הּמ לאכים ׁש ל חברים

ׁש כּ תוּ ב העליוֹ נים, ח )והּמ חנוֹ ת (שיר  
.לקוֹ ל מקׁש יבים חברים

וּ מכריז,כּ ׁש בּ א עוֹ מד הכּ רוֹ ז  היּ וֹ ם, 
דּ רוֹ ם  צד ׁש ל וּ פתחים
כּ וֹ כבים  וּ מתעוֹ ררים נפּת חים,
נפ ּת חים, הרחמים וּ פתחי וּ מזּ לוֹ ת,
אזי ּת ׁש בּ חוֹ ת. וּ מק בּ ל יוֹ ׁש ב  והּמ ל
אוֹ תם  את נ וֹ טלת ישׂ ראל  כּ נסת
חברים  אוֹ תם וכל וע וֹ לה, דּ ברים
בּ אים  ודבריהם בּ כנפיה, אח וּ זים
מצוּ ה  אז  . הּמ ל בּ חיק וׁש וֹ רים
הדּ ברים. אוֹ תם כּ ל את לכ ּת ב  הּמ ל

בּ ניוּ בּס פר  אותם כּ ל כּ תוּ בים 
חסד ׁש ל  וח וּ ט  היכלו,
חוּ ט ׁש ּמ אוֹ תוֹ  עליהם,  נמׁש
וּ מ ּמ נּ וּ  , הּמ ל בּ עטרת אדם מתע ּט ר 
הוּ א  ותח ּת וֹ נים. עליוֹ נים פוֹ חדים
מי ואין ,הּמ ל ׁש ערי לכל נכנס 
ׁש בּ עלי בּ זמן ואפלּ וּ  בידוֹ . ׁש יּ מחה
אין  העוֹ לם, את לדוּ ן ע וֹ מדים הדּ ין 
נרׁש ם  ׁש הרי מוּ ם  דּ ין, עליו  דּ נים 
ׁש הוּ א  ׁש נּ וֹ דע ,הּמ ל ׁש ל בּ ר ׁש ם

חבר  אקרי בּ אוֹ רייתא, יּה ואׁש ּת דּ ל 
ישׂ ראל. וּ כנסת  הוּ א בּ רי דּ ק וּ ד ׁש א
אחים אקרוּ ן דּ אלּ ין אלּ א עוֹ ד , ולא

דּ כ ּת יב, ליּה . קכב)ורעים למען (תהלים  
. ּב ׁש לוֹ ם נּ א אד בּ רה ורעי אחי
ע לּ אין, מלאכין בּ הדי חברים ואקרוּ ן

דּ כ ּת יב , ע לּ אין, ח )וּ מׁש ריין השירים (שיר 
.לק וֹ ל מק ׁש יבים חברים 

נפ ּת חים הרחמים ּפ תחי

וכריז,כּ ד קאים כּ רוֹ זא יממא, אתי 
את ּפ תחוּ . דּ רוֹ מא דּ סטר וּ פתחין
וּ פתחין  וּ מזּ לוֹ ת , כּ כבים וּ מתערין
וק בּ יל  יתיב וּ מלכּ א את ּפ תחוּ . דּ רחמין
נטלא ישׂ ראל כּ נסת  כּ דין ּת וּ ׁש בּ חן.
חברים אינּ וּ ן וכל  וסלּ קא. מלּ ין לאינּ וּ ן
אתיין  וּ מלּ ייהוּ  בּ גדּפ הא, אחידן
ּפ קיד כּ דין דּ מלכּ א. בּ חיקא ו ׁש ריין

מלּ ין. אינּ וּ ן כּ ל למכּת ב  מלכּ א,

בּ ני וּ בספרא אינּ וּ ן כּ ל כּ תיב וּ  
דּ חסד וחוּ טא היכליּה ,
חוּ טא דּ מההוּ א עלייהוּ ,  אתמׁש
דּ מלכּ א , בּ עטרא נ ׁש  בּ ר אתע ּט ר
הוּ א ותּת אין, ע לּ אין דּ חלין וּ מנּ יּה 
מאן  ולית  מלכּ א, ּת רעי בּ כל עאל
בּ זמנא ואפילּ וּ  בּ יד וֹ י. דּ ימחי
למידן  קיימין דּ דינא דּ מאריהוֹ ן

בּ גיןעלמא, דּ ינא . עליּה  דּ יינין לא  
דּ מל כּ א , בּ רׁש ימ וּ  אתר ׁש ים דּ הא 

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ח' כא ֶֶּפרק

עליו  דנים לא ולכן  ,הּמ ל מהיכל
הצּ דּ יקים  ׁש ל חלקם אׁש רי דּ ין.
בּ זמן  ׁש כּ ן וכל בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים

תוֹ רה. לדברי ּת אב ׁש הּמ ל

אוֹ תםכּ ׁש נּ חלק ׁש ּת ׁש וּ קתםהלּ ילה, 
את להזכּ יר ּת מיד 

ׁש נה  נוֹ תנים לא הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
הּק דוֹ ׁש  את להזכּ יר ועוֹ מדים ל לּ ב ,
הבּ קר, כּ ׁש ע וֹ לה הוּ א.  ּבּ ר ו
וּ מ ׁש בּ חים  הכּ נסת לבית מק דּ ימים
אחר  וכן הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את
 כּ ׁש נּ ח ׁש בּ לּ ילה וכן  היּ וֹ ם, חצ וֹ ת
המׁש , ולן  בּ חׁש הלּ ילה ונדבּ ק
ה' את הּמ זכּ ירים כּ תוּ ב אלּ ה ועל
ישׂ ראל עם וזה לכם. דּ מי אל

הּק דוֹ ׁש .

צפ וֹ ן,בּ א רוּ ח  כּ ׁש מתע וֹ ררת וּ ראה, 
ישׂ ראל כּ נסת מתקבּ לת אז

כאחד )בּ שׂ מאל, וׁש וֹ רה (ומתחברים 
הוּ א   ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  בּ מק וֹ מּה . בּ זּ רוֹ ע
ׁש בּ גן  ה צּ דּ יקים עם להׁש ּת עׁש ע  בּ א
לעסק  ׁש ּמ תעוֹ רר  מי  כּ ל ואז עדן,

מהיכלא דּ איהוּ  דּ א ׁש ּת מוֹ דעא 
דּ יינין לא  דּ א  וּ בגין  דּ מל כּ א ,
חוּ לקיהוֹ ן ז כּ אה דּ ינא . עליּה 
בּ א וֹ רייתא דּ מׁש ּת דּ לי ,דּ צדּ יקיּ יא  
על  ּת איב  דּ מלכּ א בּ זמנא ׁש כּ ן וכל

דּ אוֹ רייתא. מלּ י

ח' ּפרק

ּכ נס יּ וֹ ת לב ּת י וּ מק דּ ימים בּ חצ וֹ ת  קמים קד וֹ ׁש ים ישׂ ראל עם

דּ תיאוּ ב ּת אכּ ד  אינ וּ ן ליליא, את ּפ ליג 
לק וּ דׁש א ּת דיר לאד כּ רא דּ ילהוֹ ן
ללבּ א , ׁש כיב וּ  יהבי לא הוּ א , בּ רי
בּ רי לק וּ ד ׁש א ליּה  לאדכּ רא וקיימין
לבי  מק דּ ימין צפרא  סליק  כּ ד  הוּ א.
לק וּ דׁש א ליּה  וּ מׁש בּ חאן כּ ניׁש ּת א,
וכן  יוֹ מא. ּפ לגּ וּ ת  בּ תר וכן הוּ א. בּ רי
ליליא ואת דּ בק   אתחׁש כּ ד  בּ ליליא,
אלּ ין  על ׁש מׁש א. וּ בת  בּ חׁש וֹ כא,
לכם. דּ מי אל יי' את  הּמ זכּ ירים כּ תיב 

דּ ישׂ ראל. ק דּ יׁש א ע ּמ א ודא

עדן  בּ גן הצּ דּ יקים עם מתיחדת ישׂ ראל ּכ נסת 

כּ דין ּת א צפוֹ ן, רוּ ח אּת ער כּ ד  חזי, 
ישׂ ראל  כּ נסת  אתק בּ לא
וׁש ריא כּ חדא ואתחבּ רוּ  בּ שׂ מאלא,
בּ רי וקוּ ד ׁש א בּ אתרהא. בּ דרוֹ עא
צ דּ יקיּ יא עם לאׁש ּת עׁש עא אתי הוּ א
דּ יּת ער  מאן כּ ל וּ כדין דּ עדן, דּ בגנּת א
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"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ח'כב ֶֶּפרק

יחד מׁש ּת ּת ף ׁש עה בּ אוֹ תּה  בּ ּת וֹ רה
ׁש היא מוּ ם וכל(יושבת)אּת ּה , 

העליוֹ ן, לּמ ל מׁש בּ חים אוּ כלוּ סיה
ׁש נּ מצאים אלּ וּ  אתה)וכל  (שהשתתפו 

כּ תוּ בים  כּ לּ ם התוֹ רה, בּ תׁש בּ ח וֹ ת
בּ ׁש מוֹ תם, ונקראים ההיכל בּ בני

בּ יּ וֹ ם. רׁש וּ מים ואלּ ה

ׁש האדם אמר בּ ׁש עה  ׁש מע וֹ ן, רבּ י 
וקם  הלּ ילה בּ חצוֹ ת מקדּ ים
הבּ קר, ׁש ּמ איר  עד בּ ּת וֹ רה וּ מׁש ּת דּ ל
וּ תפ לּ ין  בּ ראׁש וֹ  ּת פלּ ין מניח  בּ בּ קר
וּ מתעּט ף  בּ זר וֹ עוֹ  קד וֹ ׁש  בּ ר ׁש ם
מ ער  לצאת  וּ בא מצוה ׁש ל בּ ע ּט וּ ף 
רׁש ם  הּמ ז וּ זה, את ּפ וֹ ג ׁש  בּ יתוֹ ,
אר בּ עה  בּ יתוֹ , בּ ׁש ער הּק דוֹ ׁש 
ע ּמ וֹ  מזדּ וּ גים קדוֹ ׁש ים מלאכים
וּ מל וּ ים  בּ יתוֹ  מער עּמ וֹ  ויוֹ צאים
וּ מכריזים  הכּ נסת, לבית אוֹ תוֹ 

הּמ ללפניו  לדמוּ ת כב וֹ ד ּת נ וּ  : 
הּמ ל,הּק דוֹ ׁש  לבן  כב וֹ ד ּת נוּ  ! 

הּק דוֹ ׁש  הּמ ל ׁש ל היּ קר  !לּפ רצוּ ף 
מכריזה  עליו , ׁש וֹ רה קדוֹ ׁש ה רוּ ח

מט ):ואוֹ מרת  אׁש ר (ישעיה ישׂ ראל 
אתּפ אר.  ּב

אלּ וא הוּ א עוֹ ד,  ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש  א 
בּ כל עליו וּ מכריז בּ וֹ  מ ׁש ּת בּ ח

בּ ראתיהעוֹ למ וֹ ת  בּ ר יּ ה איז וֹ  ראוּ  : 
!בּ עוֹ למי 

הא ׁש עתא. בּ ההוּ א בּ אוֹ רייתא למלעי
דּ היא בּ גין בּ הדּה , (יתבת)אׁש ּת ּת ף 

למלכּ א מׁש בּ חן דּ ילּה , אכלוּ סין וכל
דּ אׁש ּת כחוּ  אינּ וּ ן וכל (נ"א עלּ אה , 

בהדה ) בּ ת וּ ׁש בּ חּת אדאשתתפו
בּ בני  כּ תיבין כּ לּ הוּ  דּ אוֹ רייתא,
ואלּ ין  בּ ׁש מהוֹ ן, ואקרוּ ן היכלא,

בּ יממא. רׁש ימין

לעילא עליו וּ מכריזין ליּה  מלוּ ים מלאכים ּכ ּמ ה 

נׁש אמר דּ בּ ר בּ ׁש עתא ׁש מע וֹ ן, רבּ י 
וקם ליליא, בּ פלגּ וּ ת אק דּ ים
דּ נהיר  עד  בּ אוֹ רייתא, ואׁש ּת דּ ל
בּ ריׁש יּה , ּת פילּ ין אנח בּ צפרא צפרא.
בּ דר וֹ עיּה , ק דּ יׁש א בּ רׁש ימא וּ תפילּ ין
ואתי  דּ מצוה, בּ עּט וּ פא ואתעּט ף 
אערע דּ ביתיּה . מּת רעא לנפקא
ק דּ יׁש א דּ ׁש מא רׁש ימא  בּ ּמ זוּ זה,

דּ ביתיּה . מלאכיןבּ תרעא אר בּ ע 
עּמ יּה  ונפקין עּמ יּה  מזד וּ וגין ק דּ יׁש ין
לבי  ליּה  ואוֹ זפי דּ ביתיּה , מּת רעא

קּמ י ּה ,כּ ניׁש ּת א. יקראוּ מכרזי הב וּ  
יקרא הבוּ  ק דּ יׁש א, דּ מלכּ א לד יּ וּ קנא
יקרא לפרצ וּ פא דּ מלכּ א, לבריּה 
עליּה , ׁש ריא ק דּ יׁש א רוּ חא דּ מלכּ א.

ואמר ד)אכריז  מט  אׁש ר (ישעיה ישׂ ראל 
את ּפ אר.  ּב

המשכים )עוֹ ד ו א הנ"ל על א לּ א(קאי 
מׁש ּת בּ ח הוּ א בּ רי דּ ק וּ ד ׁש א
חמוּ  עלמין, בּ כלּ הוּ  עליּה  וּ מכריז בּ יּה ,

בּ ע וֹ למי  עב דּ ית  בּ ריה מה

זוה"ק
פרשת 
ואתחנן
רסה. דף

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ח' כגֶֶּפרק

ּפ תח ,רבּ י  ד )א בּ א צפ וֹ ן (שיר עוּ רי 
י זּ לוּ  גנּ י הפיחי תימן  וּ באי 
ּפ רי ויאכל  לגנּ וֹ  דּ וֹ די יבא בשׂ מיו
עוֹ לוֹ ת  אלּ וּ  צפוֹ ן, עוּ רי מגדיו.
ׁש הן  מוּ ם בּ צּ פוֹ ן , ׁש נּ ׁש חטוֹ ת
וּ במקוֹ ם  הלּ ב בּ צפוּ נ וֹ ת מחׁש ב וֹ ת
נמצאת  ׁש ּמ חׁש בה מוּ ם הדּ ין .
ר וּ ח נמצא. ׁש הדּ ין בּ זמן בּ לּ ילה ,
הלּ ילה  בּ חצוֹ ת נוֹ ׁש בת צפ וֹ ן
דּ וד וכנּ וֹ ר אנׁש ים, כּ ׁש ּמ תע וֹ ררים
אדם  בּ ני וּ מח ׁש בוֹ ת מאליו , מנ גּ ן

מתע וֹ רר וֹ ת.
כּ לה בּ זק  את למנוֹ ת ע וֹ מד  ה זּ ה 

ׁש ע וֹ לוֹ ת, הּת פ לּ וֹ ת א וֹ תן
ׁש ּמ תע ּט רים  תוֹ רה דּ ברי  אוֹ תם וכל
מתעוֹ ררת  צפ וֹ ן כּ ׁש רוּ ח בּ לּ ילה ,
ׁש ע וֹ מד מי וכל  נחלק , והלּ ילה
כּ ל בּ ּת וֹ רה, ועוֹ סק  ׁש עה בּ אוֹ תּה 
אוֹ תם  ונוֹ טל ע וֹ לים, הדּ ברים אוֹ תם
הזּ ה, בּ רקיע  אוֹ תם וּ מנּ יח הבּ ז"ק,

היּ וֹ ם. ׁש עוֹ לה עד
אוֹ תם ואחר ע וֹ לים היּ וֹ ם, ׁש עוֹ לה 

ׁש ל בּ ּמ קוֹ ם וׁש וֹ רים דּ ברים
וּ מזּ לוֹ ת, כּ וֹ כבים תל וּ יים ׁש בּ וֹ  הרקיע 
הזּ כּ ר וֹ ן, ספר נקרא וזה וּ לבנה, ׁש מ ׁש 

ג)ׁש כּ תוּ ב  ז כּ ר וֹ ן (מלאכי ספר ויּ כּ תב 
וז כּ ר וֹ ן  ׁש ּס פר מ וּ ם לפניו, לפניו.

אחד. בּ קׁש ר  כּ תב

הזּ ּכ ר וֹ ן  בּ ספר  ונכ ּת ב  הּת פ לּ וֹ ת התקבּ לוּ ת  זמן חצ וֹ ת בּ עת

ּפ תח,ר בּ י ד)א בּ א השירים עוּ רי (שיר 
יזּ לוּ  גנּ י הפיחי תימן וּ באי צפ וֹ ן
ּפ רי  ויאכל לג נּ וֹ  דּ וֹ די יבא ב שׂ מיו 
ע וֹ לוֹ ת אלּ ין צפוֹ ן, עוּ רי מגדיו .
דּ אינּ וּ ן  בּ גין בּ צּ פ וֹ ן, דּ נׁש חטוֹ ת 
וּ באתר  לבּ א, בּ צפוּ ני מחׁש בוֹ ת 
אׁש ּת כח דּ מחׁש בה בּ גין דּ דינא.
רוּ ח אׁש ּת כח . דּ דינא בּ זמנא בּ ליליא,
כּ ד דּ ליליא , בּ פלוּ גתא מנׁש בא צפ וֹ ן
מנ גּ ן  דּ דוד  וכ נּ וֹ ר אנׁש י, מתערי
נׁש א דּ בני וּ מחׁש ב ּת ן מאליו ,

מתערי.
אינּ וּ ן האי כּ ל לממני קאים  בּ זק , 

מלּ י  אינּ וּ ן וכל דּ סלקן, צלוֹ תין
כּ ד בּ ליליא, דּ מתע ּט רן דּ אוֹ רייתא

ולילי  אתער, דּ צפוֹ ן את ּפ לג רוּ חא א 
ׁש עתא , בּ ההיא דּ קאים מאן כּ ל
מלּ ין  אינּ וּ ן כּ ל בּ אוֹ רייתא, ואתעסק 
לוֹ ן  ואנח בּ ז"ק, האי לוֹ ן ונטיל סלּ קין,

יממא. דּ סלּ קא עד רקיעא, בּ האי

אינּ וּ ן וּ לבתר סלקן יממא, דּ סליק 
בּ אתר  ו ׁש ארן מלּ ין,

דּ ביּה  ע "א )דּ רקיעא, ל"א ּת ליין (בראשית 
והאי  וסיהרא. ׁש מׁש א וּ מזּ לי כּ כביא

ע "א )אקרי דּ כ ּת יב ,(ע' הזּ כּ רוֹ ן, ספר 
ג) לפניו.(מלאכי זכּ רוֹ ן ספר ו יּ כּ תב 

כּ תב וזכּ רוֹ ן דּ ספר בּ גין לפניו ,
חדא. בּ ק וּ רא

זוהר
ויקרא 
פרשת 
דף  ויקרא 
ע"א  י "א



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ח'כב ֶֶּפרק

יחד מׁש ּת ּת ף ׁש עה בּ אוֹ תּה  בּ ּת וֹ רה
ׁש היא מוּ ם וכל(יושבת)אּת ּה , 

העליוֹ ן, לּמ ל מׁש בּ חים אוּ כלוּ סיה
ׁש נּ מצאים אלּ וּ  אתה)וכל  (שהשתתפו 

כּ תוּ בים  כּ לּ ם התוֹ רה, בּ תׁש בּ ח וֹ ת
בּ ׁש מוֹ תם, ונקראים ההיכל בּ בני

בּ יּ וֹ ם. רׁש וּ מים ואלּ ה

ׁש האדם אמר בּ ׁש עה  ׁש מע וֹ ן, רבּ י 
וקם  הלּ ילה בּ חצוֹ ת מקדּ ים
הבּ קר, ׁש ּמ איר  עד בּ ּת וֹ רה וּ מׁש ּת דּ ל
וּ תפ לּ ין  בּ ראׁש וֹ  ּת פלּ ין מניח  בּ בּ קר
וּ מתעּט ף  בּ זר וֹ עוֹ  קד וֹ ׁש  בּ ר ׁש ם
מ ער  לצאת  וּ בא מצוה ׁש ל בּ ע ּט וּ ף 
רׁש ם  הּמ ז וּ זה, את ּפ וֹ ג ׁש  בּ יתוֹ ,
אר בּ עה  בּ יתוֹ , בּ ׁש ער הּק דוֹ ׁש 
ע ּמ וֹ  מזדּ וּ גים קדוֹ ׁש ים מלאכים
וּ מל וּ ים  בּ יתוֹ  מער עּמ וֹ  ויוֹ צאים
וּ מכריזים  הכּ נסת, לבית אוֹ תוֹ 

הּמ ללפניו  לדמוּ ת כב וֹ ד ּת נ וּ  : 
הּמ ל,הּק דוֹ ׁש  לבן  כב וֹ ד ּת נוּ  ! 

הּק דוֹ ׁש  הּמ ל ׁש ל היּ קר  !לּפ רצוּ ף 
מכריזה  עליו , ׁש וֹ רה קדוֹ ׁש ה רוּ ח

מט ):ואוֹ מרת  אׁש ר (ישעיה ישׂ ראל 
אתּפ אר.  ּב

אלּ וא הוּ א עוֹ ד,  ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש  א 
בּ כל עליו וּ מכריז בּ וֹ  מ ׁש ּת בּ ח

בּ ראתיהעוֹ למ וֹ ת  בּ ר יּ ה איז וֹ  ראוּ  : 
!בּ עוֹ למי 

הא ׁש עתא. בּ ההוּ א בּ אוֹ רייתא למלעי
דּ היא בּ גין בּ הדּה , (יתבת)אׁש ּת ּת ף 

למלכּ א מׁש בּ חן דּ ילּה , אכלוּ סין וכל
דּ אׁש ּת כחוּ  אינּ וּ ן וכל (נ"א עלּ אה , 

בהדה ) בּ ת וּ ׁש בּ חּת אדאשתתפו
בּ בני  כּ תיבין כּ לּ הוּ  דּ אוֹ רייתא,
ואלּ ין  בּ ׁש מהוֹ ן, ואקרוּ ן היכלא,

בּ יממא. רׁש ימין

לעילא עליו וּ מכריזין ליּה  מלוּ ים מלאכים ּכ ּמ ה 

נׁש אמר דּ בּ ר בּ ׁש עתא ׁש מע וֹ ן, רבּ י 
וקם ליליא, בּ פלגּ וּ ת אק דּ ים
דּ נהיר  עד  בּ אוֹ רייתא, ואׁש ּת דּ ל
בּ ריׁש יּה , ּת פילּ ין אנח בּ צפרא צפרא.
בּ דר וֹ עיּה , ק דּ יׁש א בּ רׁש ימא וּ תפילּ ין
ואתי  דּ מצוה, בּ עּט וּ פא ואתעּט ף 
אערע דּ ביתיּה . מּת רעא לנפקא
ק דּ יׁש א דּ ׁש מא רׁש ימא  בּ ּמ זוּ זה,

דּ ביתיּה . מלאכיןבּ תרעא אר בּ ע 
עּמ יּה  ונפקין עּמ יּה  מזד וּ וגין ק דּ יׁש ין
לבי  ליּה  ואוֹ זפי דּ ביתיּה , מּת רעא

קּמ י ּה ,כּ ניׁש ּת א. יקראוּ מכרזי הב וּ  
יקרא הבוּ  ק דּ יׁש א, דּ מלכּ א לד יּ וּ קנא
יקרא לפרצ וּ פא דּ מלכּ א, לבריּה 
עליּה , ׁש ריא ק דּ יׁש א רוּ חא דּ מלכּ א.

ואמר ד)אכריז  מט  אׁש ר (ישעיה ישׂ ראל 
את ּפ אר.  ּב

המשכים )עוֹ ד ו א הנ"ל על א לּ א(קאי 
מׁש ּת בּ ח הוּ א בּ רי דּ ק וּ ד ׁש א
חמוּ  עלמין, בּ כלּ הוּ  עליּה  וּ מכריז בּ יּה ,

בּ ע וֹ למי  עב דּ ית  בּ ריה מה

זוה"ק
פרשת 
ואתחנן
רסה. דף

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ח' כגֶֶּפרק

ּפ תח ,רבּ י  ד )א בּ א צפ וֹ ן (שיר עוּ רי 
י זּ לוּ  גנּ י הפיחי תימן  וּ באי 
ּפ רי ויאכל  לגנּ וֹ  דּ וֹ די יבא בשׂ מיו
עוֹ לוֹ ת  אלּ וּ  צפוֹ ן, עוּ רי מגדיו.
ׁש הן  מוּ ם בּ צּ פוֹ ן , ׁש נּ ׁש חטוֹ ת
וּ במקוֹ ם  הלּ ב בּ צפוּ נ וֹ ת מחׁש ב וֹ ת
נמצאת  ׁש ּמ חׁש בה מוּ ם הדּ ין .
ר וּ ח נמצא. ׁש הדּ ין בּ זמן בּ לּ ילה ,
הלּ ילה  בּ חצוֹ ת נוֹ ׁש בת צפ וֹ ן
דּ וד וכנּ וֹ ר אנׁש ים, כּ ׁש ּמ תע וֹ ררים
אדם  בּ ני וּ מח ׁש בוֹ ת מאליו , מנ גּ ן

מתע וֹ רר וֹ ת.
כּ לה בּ זק  את למנוֹ ת ע וֹ מד  ה זּ ה 

ׁש ע וֹ לוֹ ת, הּת פ לּ וֹ ת א וֹ תן
ׁש ּמ תע ּט רים  תוֹ רה דּ ברי  אוֹ תם וכל
מתעוֹ ררת  צפ וֹ ן כּ ׁש רוּ ח בּ לּ ילה ,
ׁש ע וֹ מד מי וכל  נחלק , והלּ ילה
כּ ל בּ ּת וֹ רה, ועוֹ סק  ׁש עה בּ אוֹ תּה 
אוֹ תם  ונוֹ טל ע וֹ לים, הדּ ברים אוֹ תם
הזּ ה, בּ רקיע  אוֹ תם וּ מנּ יח הבּ ז"ק,

היּ וֹ ם. ׁש עוֹ לה עד
אוֹ תם ואחר ע וֹ לים היּ וֹ ם, ׁש עוֹ לה 

ׁש ל בּ ּמ קוֹ ם וׁש וֹ רים דּ ברים
וּ מזּ לוֹ ת, כּ וֹ כבים תל וּ יים ׁש בּ וֹ  הרקיע 
הזּ כּ ר וֹ ן, ספר נקרא וזה וּ לבנה, ׁש מ ׁש 

ג)ׁש כּ תוּ ב  ז כּ ר וֹ ן (מלאכי ספר ויּ כּ תב 
וז כּ ר וֹ ן  ׁש ּס פר מ וּ ם לפניו, לפניו.

אחד. בּ קׁש ר  כּ תב

הזּ ּכ ר וֹ ן  בּ ספר  ונכ ּת ב  הּת פ לּ וֹ ת התקבּ לוּ ת  זמן חצ וֹ ת בּ עת

ּפ תח,ר בּ י ד)א בּ א השירים עוּ רי (שיר 
יזּ לוּ  גנּ י הפיחי תימן וּ באי צפ וֹ ן
ּפ רי  ויאכל לג נּ וֹ  דּ וֹ די יבא ב שׂ מיו 
ע וֹ לוֹ ת אלּ ין צפוֹ ן, עוּ רי מגדיו .
דּ אינּ וּ ן  בּ גין בּ צּ פ וֹ ן, דּ נׁש חטוֹ ת 
וּ באתר  לבּ א, בּ צפוּ ני מחׁש בוֹ ת 
אׁש ּת כח דּ מחׁש בה בּ גין דּ דינא.
רוּ ח אׁש ּת כח . דּ דינא בּ זמנא בּ ליליא,
כּ ד דּ ליליא , בּ פלוּ גתא מנׁש בא צפ וֹ ן
מנ גּ ן  דּ דוד  וכ נּ וֹ ר אנׁש י, מתערי
נׁש א דּ בני וּ מחׁש ב ּת ן מאליו ,

מתערי.
אינּ וּ ן האי כּ ל לממני קאים  בּ זק , 

מלּ י  אינּ וּ ן וכל דּ סלקן, צלוֹ תין
כּ ד בּ ליליא, דּ מתע ּט רן דּ אוֹ רייתא

ולילי  אתער, דּ צפוֹ ן את ּפ לג רוּ חא א 
ׁש עתא , בּ ההיא דּ קאים מאן כּ ל
מלּ ין  אינּ וּ ן כּ ל בּ אוֹ רייתא, ואתעסק 
לוֹ ן  ואנח בּ ז"ק, האי לוֹ ן ונטיל סלּ קין,

יממא. דּ סלּ קא עד רקיעא, בּ האי

אינּ וּ ן וּ לבתר סלקן יממא, דּ סליק 
בּ אתר  ו ׁש ארן מלּ ין,

דּ ביּה  ע "א )דּ רקיעא, ל"א ּת ליין (בראשית 
והאי  וסיהרא. ׁש מׁש א וּ מזּ לי כּ כביא

ע "א )אקרי דּ כ ּת יב ,(ע' הזּ כּ רוֹ ן, ספר 
ג) לפניו.(מלאכי זכּ רוֹ ן ספר ו יּ כּ תב 

כּ תב וזכּ רוֹ ן דּ ספר בּ גין לפניו ,
חדא. בּ ק וּ רא

זוהר
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פרשת 
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והערים בּ ׁש עה  הלּ ילה ׁש יּ וֹ רד 
נקב  מתעוֹ רר נסּת מים,
ׁש ל קבוּ צוֹ ת וכּמ ה ר בּ ה, ּת הוֹ ם
מ ּפ יל אז בּ עוֹ לם. נמצאים מחבּ לים
בּ ני כּ ל על  ׁש נה הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
ׁש בּ הם  כּ ל על ואפלּ וּ  העוֹ לם,

והם התע וֹ ררוּ ת  חיּ ים, ׁש ל 
לבני וּ מוֹ דיעים בּ עוֹ לם מ ׁש וֹ טטים
וּ מהם  כּ וֹ זבים מהם דּ ברים, אדם

בּ ׁש נה. ק ׁש וּ רים אדם וּ בני אמת,
ונחלק כּ ׁש ּמ תעוֹ ררת צפוֹ ן רוּ ח  

הלהבת  הלּ ילה,
הּת רנגוֹ ל, כּ נפי ּת חת וּ מ כּ ה י וֹ צאת
הוּ א   ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  ק וֹ רא, והוּ א
עם  להׁש ּת ע ׁש ע עדן לגן  נכנס 
וקוֹ רא, יוֹ צא ה כּ ר וֹ ז ואז  הצּ דּ יקים.
מתעוֹ ררים  העוֹ לם בּ ני וכל
בּ הם  ׁש יּ ׁש  אוֹ תם בּ מּט וֹ תיהם .
עוֹ מדים  חיּ ים, ׁש ל התעוֹ ררוּ ת
בּ ּת וֹ רה  ועוֹ סקים רבּ וֹ נם לעבוֹ דת
עד הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל וּ בׁש בחוֹ 

הבּ קר. ׁש בּ א

מּמ ׁש והרי הלּ ילה בּ חצוֹ ת נתבּ אר. 
כּ מּק דם, המאל מתעוֹ רר
ריח וֹ ת  מעלה הּק ד וֹ ׁש ה וׁש וֹ ׁש נּ ה

ט' ּפרק

הם לעב וֹ דת לק וּ ם התע וֹ רר וּ ת יׁש  חצ וֹ ת  בּ זמן

ותרעין בּ ׁש עתא ליליא, דּ רמׁש  
נוּ ק בּ א אּת ער סתימין,
טריקין  חבילי וכּמ ה רבּ א, דּ תהוֹ מא
אּפ יל  כּ דין בּ עלמא. מׁש ּת כּ חי
בּ ני  כּ ל על ׁש ינתא הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א
בּ הוֹ ן  דּ י כּ ל על ואפילּ וּ  עלמא,
ׁש אטן  ואינּ וּ ן דּ חיּ י, אּת ערוּ תא
נׁש א , לבני להוּ  וּ מוֹ דעין בּ עלמא,
ק ׁש וֹ ט , וּ מנּ הוֹ ן כּ דיבן, מנּ הוֹ ן מלּ ין,

בּ ׁש ינתא. אתקטר וּ  נׁש א וּ בני
ואת ּפ ליג כּ ד דּ צפוֹ ן, רוּ חא אּת ער 

וּ בטׁש  נפקא ׁש להוֹ בא ליליא,
וקרי, דּ תרנגוֹ לא, גּ ד ּפ וֹ י ּת חוֹ ת 
דּ עדן  בּ גנ ּת א  עאל הוּ א בּ רי וק וּ ד ׁש א
וּ כדין  צ דּ יק יּ א. עם לאׁש ּת ע ׁש עא
עלמא בּ ני וכל וקרי, נפיק  כּ רוֹ זא
בּ הוֹ ן  דּ י אינּ וּ ן בּ ערסייהוּ , מתערי
לפ וּ לחנא קיימין דּ חיּ י, אּת ערוּ תא
בּ אוֹ רייתא ועסקי דּ מאריהוֹ ן,
עד הוּ א בּ רי דּ ק וּ ד ׁש א וּ ב ׁש בחא

צפרא. דּ אתי

למל מׁש בּ חת  הּק ד וֹ ׁש ה הכינה

מּמ ׁש ,והא ליליא בּ פלגוּ ת אּת מר. 
כּ מלּ ק דּ מין, שׂ מאלא אּת ער 
והיא ריחין, ס לּ קא ק דּ יׁש א וּ ורדּ א
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עוֹ לה  ואז קוֹ ל, וּ מרימה וּ מׁש בּ חת
בּ מאל, למעלה הראׁש  וׁש וֹ רה

מק בּ לּה . אז והמאל
זמן אז ׁש הרי בעוֹ לם, קוֹ רא הכּ רוֹ ז  

.לּמ ל לׁש בּ ח להתע וֹ רר הוּ א
ונמצאת  מתעוֹ ררוֹ ת, ּת ׁש בּ ח וֹ ת  ואז
מי ׁש ל חלק וֹ  אׁש רי הכּ ל. התבּ מוּ ת
כּ ׁש בּ א  זה זוּ וּ ג לז וּ ג ׁש ּמ תעוֹ רר
וּ מח בּ קּה , מתע וֹ רר  והיּ מין הבּ קר,

כאחד . נמצא הכּ ל זוּ וּ ג (למלך,ואז 
אותה, ומחבק מתעורר  והימין  הבקר  כשבא

התשבחות ואז  כאחד , הכל זווג  נמצא אז

אשרי  הכל . התבשמות ונמצאת מתעוררות

זה) זווג  לזוג שמעורר  מי של  .חלקו

הּק דוֹ ׁש ה וּ כ ׁש ּמ תעוֹ ררת  האיּ לת 
צפ וֹ ן, בּ ר וּ ח
ׁש ּק נה  צ דּ יק  אוֹ ת וֹ  וע וֹ מד י וֹ רדת,
חזק  אריה כּ מ וֹ  וּ מתגּ בּ ר אוֹ תּה ,
עם  והוֹ ל ה בּ קר  ׁש בּ א עד בּ ּת וֹ רה,
להראות  הּק ד וֹ ׁש ה האיּ לת אוֹ תּה 
ׁש ל אחד חוּ ט לק בּ ל ,הּמ ל לפני

זה  וּ מיהוּ  אברהם,חסד. ׁש ל  חוּ ט ? 
ׁש כּ תוּ ב אוֹ תוֹ , קנה (בראשיתׁש הוּ א 

הוּ א יד ) נעל.  ֹשׂ ר ו ועד מחוּ ט אם
אם  ואמר כּ לוּ ם, מאחר נהנה לא 
נקרא  וזה הזּ ה, לח וּ ט  זכה מחוּ ט,

אברה  ׁש ל ם.החוּ ט 

סלּ קא וּ כדין קלא, וארימת מׁש בּ חת 
בּ שׂ מאלא, לעילּ א ריׁש א (דף ו ׁש ריא 

ע "ב) לּה .קכ "א  מק בּ ל וּ שׂ מאלא
דּ האכּ דין בּ עלמא, קארי כּ ר וֹ זא 

לׁש בּ חא לאּת ערא הוּ א עידּ ן
מתערין, ּת וּ ׁש בּ חן וּ כדין למלכּ א . ליּה 
זכּ אה אׁש ּת כח. דּ כ לּ א ואת בּ ּס מוּ תא
זוּ וּ גא לזוּ וגא דּ אּת ער מאן חוּ לקיּה 
אּת ער  וימינא צפרא, אתי כּ ד  דּ א.
דּ כ לּ א זוּ וּ גא כּ דין לּה , וּ מחבּ קא 

כּ חדא. אתיאׁש ּת כח כד למלכא , (ס "א  
דכלא  זווגא כדין לה ומחבק אתער וימינא צפרא 

מתערין תושבחתן וכדין כחדא אשתכח

מאן חולקיה  זכאה  אשתכח  דכלא ואתבסמותא

דא ) זווגא  לזווגא דאתער

חסד ׁש ל חוּ ט מהּמ ל מק בּ ל הצּ דּ יק

בּ רוּ חוכד  קדיׁש א, איּ ילתא אתער 
זכּ אה ההוּ א וקם נחּת א, צפ וֹ ן,
ּת קּ יפא כּ אריה ואת גּ בּ ר לּה , דּ קני
ואזיל  צפרא, דּ אתי עד בּ אוֹ רייתא,
לאתחזאה קדיׁש א איּ ילּת א בּ ההיא
דּ חסד , חוּ טא חד  לקבּ לא מלכּ א, קמי

ע "ב)וּ מאי כ "ה חוּ טא(דף דּ א איהוּ  
דּ כ ּת יב , ליּה , קני דּ הוּ א דּ אברהם,

יד) נעל,(בראשית  ֹשׂ ר ו ועד מחוּ ט אם
ואמר  כּ לוּ ם, מאחרא אתהני לא הוּ א
ודא חוּ טא, להאי זכה מחוּ ט, אם

דּ אברהם. ח וּ טא אקרי

זוהר
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והערים בּ ׁש עה  הלּ ילה ׁש יּ וֹ רד 
נקב  מתעוֹ רר נסּת מים,
ׁש ל קבוּ צוֹ ת וכּמ ה ר בּ ה, ּת הוֹ ם
מ ּפ יל אז בּ עוֹ לם. נמצאים מחבּ לים
בּ ני כּ ל על  ׁש נה הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
ׁש בּ הם  כּ ל על ואפלּ וּ  העוֹ לם,

והם התע וֹ ררוּ ת  חיּ ים, ׁש ל 
לבני וּ מוֹ דיעים בּ עוֹ לם מ ׁש וֹ טטים
וּ מהם  כּ וֹ זבים מהם דּ ברים, אדם

בּ ׁש נה. ק ׁש וּ רים אדם וּ בני אמת,
ונחלק כּ ׁש ּמ תעוֹ ררת צפוֹ ן רוּ ח  

הלהבת  הלּ ילה,
הּת רנגוֹ ל, כּ נפי ּת חת וּ מ כּ ה י וֹ צאת
הוּ א   ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  ק וֹ רא, והוּ א
עם  להׁש ּת ע ׁש ע עדן לגן  נכנס 
וקוֹ רא, יוֹ צא ה כּ ר וֹ ז ואז  הצּ דּ יקים.
מתעוֹ ררים  העוֹ לם בּ ני וכל
בּ הם  ׁש יּ ׁש  אוֹ תם בּ מּט וֹ תיהם .
עוֹ מדים  חיּ ים, ׁש ל התעוֹ ררוּ ת
בּ ּת וֹ רה  ועוֹ סקים רבּ וֹ נם לעבוֹ דת
עד הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל וּ בׁש בחוֹ 

הבּ קר. ׁש בּ א

מּמ ׁש והרי הלּ ילה בּ חצוֹ ת נתבּ אר. 
כּ מּק דם, המאל מתעוֹ רר
ריח וֹ ת  מעלה הּק ד וֹ ׁש ה וׁש וֹ ׁש נּ ה

ט' ּפרק

הם לעב וֹ דת לק וּ ם התע וֹ רר וּ ת יׁש  חצ וֹ ת  בּ זמן

ותרעין בּ ׁש עתא ליליא, דּ רמׁש  
נוּ ק בּ א אּת ער סתימין,
טריקין  חבילי וכּמ ה רבּ א, דּ תהוֹ מא
אּפ יל  כּ דין בּ עלמא. מׁש ּת כּ חי
בּ ני  כּ ל על ׁש ינתא הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א
בּ הוֹ ן  דּ י כּ ל על ואפילּ וּ  עלמא,
ׁש אטן  ואינּ וּ ן דּ חיּ י, אּת ערוּ תא
נׁש א , לבני להוּ  וּ מוֹ דעין בּ עלמא,
ק ׁש וֹ ט , וּ מנּ הוֹ ן כּ דיבן, מנּ הוֹ ן מלּ ין,

בּ ׁש ינתא. אתקטר וּ  נׁש א וּ בני
ואת ּפ ליג כּ ד דּ צפוֹ ן, רוּ חא אּת ער 

וּ בטׁש  נפקא ׁש להוֹ בא ליליא,
וקרי, דּ תרנגוֹ לא, גּ ד ּפ וֹ י ּת חוֹ ת 
דּ עדן  בּ גנ ּת א  עאל הוּ א בּ רי וק וּ ד ׁש א
וּ כדין  צ דּ יק יּ א. עם לאׁש ּת ע ׁש עא
עלמא בּ ני וכל וקרי, נפיק  כּ רוֹ זא
בּ הוֹ ן  דּ י אינּ וּ ן בּ ערסייהוּ , מתערי
לפ וּ לחנא קיימין דּ חיּ י, אּת ערוּ תא
בּ אוֹ רייתא ועסקי דּ מאריהוֹ ן,
עד הוּ א בּ רי דּ ק וּ ד ׁש א וּ ב ׁש בחא

צפרא. דּ אתי

למל מׁש בּ חת  הּק ד וֹ ׁש ה הכינה

מּמ ׁש ,והא ליליא בּ פלגוּ ת אּת מר. 
כּ מלּ ק דּ מין, שׂ מאלא אּת ער 
והיא ריחין, ס לּ קא ק דּ יׁש א וּ ורדּ א
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עוֹ לה  ואז קוֹ ל, וּ מרימה וּ מׁש בּ חת
בּ מאל, למעלה הראׁש  וׁש וֹ רה

מק בּ לּה . אז והמאל
זמן אז ׁש הרי בעוֹ לם, קוֹ רא הכּ רוֹ ז  

.לּמ ל לׁש בּ ח להתע וֹ רר הוּ א
ונמצאת  מתעוֹ ררוֹ ת, ּת ׁש בּ ח וֹ ת  ואז
מי ׁש ל חלק וֹ  אׁש רי הכּ ל. התבּ מוּ ת
כּ ׁש בּ א  זה זוּ וּ ג לז וּ ג ׁש ּמ תעוֹ רר
וּ מח בּ קּה , מתע וֹ רר  והיּ מין הבּ קר,

כאחד . נמצא הכּ ל זוּ וּ ג (למלך,ואז 
אותה, ומחבק מתעורר  והימין  הבקר  כשבא

התשבחות ואז  כאחד , הכל זווג  נמצא אז

אשרי  הכל . התבשמות ונמצאת מתעוררות

זה) זווג  לזוג שמעורר  מי של  .חלקו

הּק דוֹ ׁש ה וּ כ ׁש ּמ תעוֹ ררת  האיּ לת 
צפ וֹ ן, בּ ר וּ ח
ׁש ּק נה  צ דּ יק  אוֹ ת וֹ  וע וֹ מד י וֹ רדת,
חזק  אריה כּ מ וֹ  וּ מתגּ בּ ר אוֹ תּה ,
עם  והוֹ ל ה בּ קר  ׁש בּ א עד בּ ּת וֹ רה,
להראות  הּק ד וֹ ׁש ה האיּ לת אוֹ תּה 
ׁש ל אחד חוּ ט לק בּ ל ,הּמ ל לפני

זה  וּ מיהוּ  אברהם,חסד. ׁש ל  חוּ ט ? 
ׁש כּ תוּ ב אוֹ תוֹ , קנה (בראשיתׁש הוּ א 

הוּ א יד ) נעל.  ֹשׂ ר ו ועד מחוּ ט אם
אם  ואמר כּ לוּ ם, מאחר נהנה לא 
נקרא  וזה הזּ ה, לח וּ ט  זכה מחוּ ט,

אברה  ׁש ל ם.החוּ ט 

סלּ קא וּ כדין קלא, וארימת מׁש בּ חת 
בּ שׂ מאלא, לעילּ א ריׁש א (דף ו ׁש ריא 

ע "ב) לּה .קכ "א  מק בּ ל וּ שׂ מאלא
דּ האכּ דין בּ עלמא, קארי כּ ר וֹ זא 

לׁש בּ חא לאּת ערא הוּ א עידּ ן
מתערין, ּת וּ ׁש בּ חן וּ כדין למלכּ א . ליּה 
זכּ אה אׁש ּת כח. דּ כ לּ א ואת בּ ּס מוּ תא
זוּ וּ גא לזוּ וגא דּ אּת ער מאן חוּ לקיהּ 
אּת ער  וימינא צפרא, אתי כּ ד  דּ א.
דּ כ לּ א זוּ וּ גא כּ דין לּה , וּ מחבּ קא 

כּ חדא. אתיאׁש ּת כח כד למלכא , (ס "א  
דכלא  זווגא כדין לה ומחבק אתער וימינא צפרא 

מתערין תושבחתן וכדין כחדא אשתכח

מאן חולקיה  זכאה  אשתכח  דכלא ואתבסמותא

דא ) זווגא  לזווגא דאתער

חסד ׁש ל חוּ ט מהּמ ל מק בּ ל הצּ דּ יק

בּ רוּ חוכד  קדיׁש א, איּ ילתא אתער 
זכּ אה ההוּ א וקם נחּת א, צפ וֹ ן,
ּת קּ יפא כּ אריה ואת גּ בּ ר לּה , דּ קני
ואזיל  צפרא, דּ אתי עד בּ אוֹ רייתא,
לאתחזאה קדיׁש א איּ ילּת א בּ ההיא
דּ חסד , חוּ טא חד  לקבּ לא מלכּ א, קמי

ע "ב)וּ מאי כ "ה חוּ טא(דף דּ א איהוּ  
דּ כ ּת יב , ליּה , קני דּ הוּ א דּ אברהם,

יד) נעל,(בראשית  ֹשׂ ר ו ועד מחוּ ט אם
ואמר  כּ לוּ ם, מאחרא אתהני לא הוּ א
ודא חוּ טא, להאי זכה מחוּ ט, אם

דּ אברהם. ח וּ טא אקרי
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הלּ ילה.עד  ירד הוֹ לכים , ׁש היוּ  
נּ עשׂ ה  מה -אמר וּ , נל אם ? 

הוּ א. ּפ חד - נ ׁש ב אם הלּ ילה .  ח ׁש

אחד. אילן ּת חת וי ׁש בוּ  מהדּ ר סטוּ 
תוֹ רה, דּ ברי אוֹ מרים והיוּ  ויׁש בוּ 

י ׁש נוּ . ולא
אחת בּ חצ וֹ ת איּ לה ראוּ  הלּ ילה 

והיתה  לפניהם, ׁש עברה
קמ וּ  ׁש מע וּ . קוֹ לוֹ ת. וּ מרימה צוֹ וחת
והז דּ עזע וּ . יוֹ סי ורבּ י חיּ יא  רבּ י 
ואוֹ מר  ׁש ּמ כריז  אחד ק וֹ ל :ׁש מעוּ  

קוּ מ וּ  התע וֹ ררוּ מתעוֹ ררים י ׁש נים !! 
אדוֹ נכם  לפני הז דּ ּמ נוּ  !עוֹ למ וֹ ת 

מעלה של  האילה שכואבת יוצא קול (שהרי

ה' קול כט ) (תהלים שכתוב  מטה , ושל 

יערות) ויחשף אילות ׁש הרייחולל 
ׁש הוּ א  עדן, לגן י וֹ צא אדוֹ נכם
הצּ דּ יקים, עם להׁש ּת עׁש ע היכלוֹ ,
כּ בוֹ ד. א וֹ מר  כּ לּ וֹ  וּ בהיכלוֹ  ׁש כּ תוּ ב 

חצוֹ ת אמר עכׁש ו ח יּ יא, ר בּ י 
הוּ א  זה וקוֹ ל מ ּמ ׁש , הלּ ילה
ׁש ל האיּ לה וכוֹ אבת ׁש יּ צא, הּק וֹ ל

ׁש כּ תוּ ב וּ מ ּט ה, כט )מעלה (תהלים 
חלקנוּ  אׁש רי  איּ לוֹ ת. יח וֹ לל ה' קוֹ ל

זה  את לׁש מע  !ׁש זּ כינוּ  
בּ ׁש עה וּ בא הדּ בר. ס וֹ ד ראה  

נראה  הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש 
נפרד ולא מתכּ נּ ס  הגּ ן  כּ ל הגּ ן, על
מעינוֹ ת  י וֹ צאים הזּ ה וּ מהעדן מעדן,

הצּ דּ יקים נ ׁש מוֹ ת  על עדן בגן מס ּת ּכ ל הּק בּ "ה לילה בּ חצ וֹ ת
נּ סּת לּ ק וּ 

אמרוּ ,עד  ליליא, רמׁש  אזלי דּ הווֹ  
ליליא ,  חׁש ניזיל  אי נּ עביד , מה
מאוֹ רחא , סטוּ  הוּ א. דּ חלא ניתיב  אי
והו וּ  ויתב וּ  חד . אילנא ּת חוֹ ת יתב וּ 

דּ מיכ וּ . ולא דּ אוֹ רייתא , מלּ י אמרי

איּ לּת אבּ פלגוּ ת חד  חמוּ  ליליא, 
והות קמייה וּ , דּ עברא
ר' קמוּ  ׁש מעוּ , קלין וּ רמיאת  צוחת 
חד ׁש מע וּ  ואזדּ עזע וּ . יוֹ סי ור ' חיּ יא
ק וּ מוּ . מתערין ואמר, דּ מכרזא קלא
לקדמת אז דּ מנ וּ  עלמין, אּת ערוּ . ניימין

אילתא מריכוֹ ן. דכאיב נפק  קלא (דהא  
יי' קול כ"ט) (תהלים  דכתיב  ותתא. דלעילא

יערות) ויחשוף אילות מריכ וֹ ן יחולל דּ הא
היכליּה , דּ איהוּ  עדן, ל גּ ן מפיק 
דּ כ ּת יב צדּ יק יּ א, עם לאׁש ּת ע ׁש עא

כּ ב וֹ ד. אוֹ מר כּ לּ וֹ  וּ בהיכלוֹ 

דּ ליליאאמר ּפ לגוּ  הׁש ּת א חיּ יא, רבּ י 
קלא ה וּ א דּ א, וקלא מּמ ׁש .
ות ּת א , דּ לעילּ א איּ לּת א וכאיב דּ נפק ,
זכּ אה איּ לוֹ ת . יחוֹ לל יי' ק וֹ ל דּ כ ּת יב

דּ א. למׁש מע  דּ זכינא חוּ לקנא,

בּ ׁש עתאותא דּ מלּ ה, רזא  חזי 
אתחזי  הוּ א בּ רי דּ ק וּ דׁש א

קע "ו)על גּ נ ּת א(ויצא  כּ ל גּ נּת א, 
וּ מהאי  מעדן. מת ּפ רׁש  ולא את כּ נׁש ,

זוה"ק
ח "ב 
בא  פרשת 
לו : דף

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ י' כז ֶֶּפרק

הזּ ה  והגּ ן וּ ׁש בילים, דרכים לכּמ ה
מתע דּ נים  ׁש ם הח יּ ים, צר וֹ ר  נקרא
הבּ א, העוֹ לם ׁש ל מאוֹ ר הצּ דּ יקים
הּק דוֹ ׁש  עליהם מתגּ לּ ה זוֹ  וּ בׁש עה
ׁש הּק דוֹ ׁש  בּ ׁש עה וׁש נינוּ , הוּ א.  ּבּ ר ו
עדן  בּ גן  מתעוֹ רר  הוּ א  ּבּ ר ו
כּ ר וֹ ז  הצּ דּ יקים, עם לה ׁש ּת עׁש ע 

וק וֹ רא  תימן יוֹ צא וּ ב וֹ אי צפ וֹ ן עוּ רי : 
ב מ יזּ לוּ  גנּ י  דוֹ דיהפיחי  יבא יו 

ויאכל מהוּ  מגדיו. ּפ רי ויאכל לג נּ וֹ 
מגדיו  ׁש נּ קרבוּ ּפ רי קרבּ נ וֹ ת אלּ וּ  ? 

בּ חצי זה הצּ דּ יקים, מ נּ ׁש מוֹ ת לפניו
קרבּ נוֹ ת  ׁש אר אחר  בּ זמן הלּ ילה.

מ ּמ ׁש .

ר וּ חבּ חצוֹ ת כּ ׁש ּמ תעוֹ ררת הלּ ילה, 
אוֹ תם  בּ כל מכּ ה צפוֹ ן ,
אחד וׁש וֹ בר  הרעוֹ ת, הרוּ ח וֹ ת מדוֹ רי

חזק ) ונכנס (סלע האחר , הצּ ד את
אוֹ תן  וכל ומ ּט ה, למעלה וּ מׁש וֹ טט 
נכנסוֹ ת  מחבּ לים ׁש ל קב וּ צוֹ ת
ׁש וֹ לטוֹ ת. ולא כּ חן  ונ ׁש בּ ר  למק וֹ מן,
נכנס  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ואז
עדן, בּ גן הצּ דּ יקים עם לה ׁש ּת עׁש ע 

נתבּ אר. והרי

אוֹ רחין  לכ ּמ ה נפקין, מבּ וּ עי עדן
צרוֹ רא אתקרי גּ נּת א, והאי וּ ׁש בילין,

צ דּ יקיּ א ,(קע"ג) מתעדּ נין דּ ת ּמ ן דּ חיּ י,
ׁש עתא , וּ בהאי דּ אתי. דּ עלמא מנּ הירוּ 
עלייהוּ . את גּ לי הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א
הוּ א בּ רי דק וּ ד ׁש א בּ ׁש עתא ותנינן
עם לאׁש ּת ע ׁש עא דעדן בּ גנּת א אתער

צפ וֹ ן צדיק ע וּ רי וקרי נפיק  כּ רוֹ זא יּ יא 
יב וֹ א בּ שׂ מיו יזּ לוּ  גּ ני הפיחי ּת ימן וּ באי
מאי  מגדיו  ּפ רי ויאכל לגנוֹ  דּ וֹ די
קרבּ נין  אלין מגדיו ּפ רי ויאכל
ּמ נׁש מּת יהוֹ ן  ק ּמ יּה  דּ אתקרבוּ 
ליליא בּ פלגוּ ת  האי דצדיקיּ יא
מּמ ׁש . קרבּ נין ׁש אר אחרא בּ ׁש עתא

י ' ּפרק 

נעלה זמן בּ אוֹ ת וֹ  מתבּ ּט לים הרע  ּכ וֹ חוֹ ת  ּכ ל

אּת ער,בּ פלג וּ  צפ וֹ ן רוּ ח כּ ד ליליא, 
מד וֹ רין  אינּ וּ ן בּ כל בּ טׁש 

ותבר בּ יׁש ין, תקיפא )דּ רוּ חין טנרא (חד  
ע "א ) וׁש אט(צ "ז  ועאל אחרא, סטרא

אינּ וּ ן וכל ות ּת א, ע "ב)לעילּ א ק"ל (דף  
לד וּ כתייהוּ , עיילין טהירין חבילי
וּ כדין  ׁש לטין. ולא חילייהוּ  ואּת בּ ר 
לאׁש ּת ע ׁש עא עאל הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א
והא דּ עדן, בּ גנ ּת א צדּ יק יּ א עם

אּת מר.
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קל:



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ט'כו ֶֶּפרק 

הלּ ילה.עד  ירד הוֹ לכים , ׁש היוּ  
נּ עשׂ ה  מה -אמר וּ , נל אם ? 

הוּ א. ּפ חד - נ ׁש ב אם הלּ ילה .  ח ׁש

אחד. אילן ּת חת וי ׁש בוּ  מהדּ ר סטוּ 
תוֹ רה, דּ ברי אוֹ מרים והיוּ  ויׁש בוּ 

י ׁש נוּ . ולא
אחת בּ חצ וֹ ת איּ לה ראוּ  הלּ ילה 

והיתה  לפניהם, ׁש עברה
קמ וּ  ׁש מע וּ . קוֹ לוֹ ת. וּ מרימה צוֹ וחת
והז דּ עזע וּ . יוֹ סי ורבּ י חיּ יא  רבּ י 
ואוֹ מר  ׁש ּמ כריז  אחד ק וֹ ל :ׁש מעוּ  

קוּ מ וּ  התע וֹ ררוּ מתעוֹ ררים י ׁש נים !! 
אדוֹ נכם  לפני הז דּ ּמ נוּ  !עוֹ למ וֹ ת 

מעלה של  האילה שכואבת יוצא קול (שהרי

ה' קול כט ) (תהלים שכתוב  מטה , ושל 

יערות) ויחשף אילות ׁש הרייחולל 
ׁש הוּ א  עדן, לגן י וֹ צא אדוֹ נכם
הצּ דּ יקים, עם להׁש ּת עׁש ע היכלוֹ ,
כּ בוֹ ד. א וֹ מר  כּ לּ וֹ  וּ בהיכלוֹ  ׁש כּ תוּ ב 

חצוֹ ת אמר עכׁש ו ח יּ יא, ר בּ י 
הוּ א  זה וקוֹ ל מ ּמ ׁש , הלּ ילה
ׁש ל האיּ לה וכוֹ אבת ׁש יּ צא, הּק וֹ ל

ׁש כּ תוּ ב וּ מ ּט ה, כט )מעלה (תהלים 
חלקנוּ  אׁש רי  איּ לוֹ ת. יח וֹ לל ה' קוֹ ל

זה  את לׁש מע  !ׁש זּ כינוּ  
בּ ׁש עה וּ בא הדּ בר. ס וֹ ד ראה  

נראה  הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש 
נפרד ולא מתכּ נּ ס  הגּ ן  כּ ל הגּ ן, על
מעינוֹ ת  י וֹ צאים הזּ ה וּ מהעדן מעדן,

הצּ דּ יקים נ ׁש מוֹ ת  על עדן בגן מס ּת ּכ ל הּק בּ "ה לילה בּ חצ וֹ ת
נּ סּת לּ ק וּ 

אמרוּ ,עד  ליליא, רמׁש  אזלי דּ הווֹ  
ליליא ,  חׁש ניזיל  אי נּ עביד , מה
מאוֹ רחא , סטוּ  הוּ א. דּ חלא ניתיב  אי
והו וּ  ויתב וּ  חד . אילנא ּת חוֹ ת יתב וּ 

דּ מיכ וּ . ולא דּ אוֹ רייתא , מלּ י אמרי

איּ לּת אבּ פלגוּ ת חד  חמוּ  ליליא, 
והות קמייה וּ , דּ עברא
ר' קמוּ  ׁש מעוּ , קלין וּ רמיאת  צוחת 
חד ׁש מע וּ  ואזדּ עזע וּ . יוֹ סי ור ' חיּ יא
ק וּ מוּ . מתערין ואמר, דּ מכרזא קלא
לקדמת אז דּ מנ וּ  עלמין, אּת ערוּ . ניימין

אילתא מריכוֹ ן. דכאיב נפק  קלא (דהא  
יי' קול כ"ט) (תהלים  דכתיב  ותתא. דלעילא

יערות) ויחשוף אילות מריכ וֹ ן יחולל דּ הא
היכליּה , דּ איהוּ  עדן, ל גּ ן מפיק 
דּ כ ּת יב צדּ יק יּ א, עם לאׁש ּת ע ׁש עא

כּ ב וֹ ד. אוֹ מר כּ לּ וֹ  וּ בהיכלוֹ 

דּ ליליאאמר ּפ לגוּ  הׁש ּת א חיּ יא, רבּ י 
קלא ה וּ א דּ א, וקלא מּמ ׁש .
ות ּת א , דּ לעילּ א איּ לּת א וכאיב דּ נפק ,
זכּ אה איּ לוֹ ת . יחוֹ לל יי' ק וֹ ל דּ כ ּת יב

דּ א. למׁש מע  דּ זכינא חוּ לקנא,

בּ ׁש עתאותא דּ מלּ ה, רזא  חזי 
אתחזי  הוּ א בּ רי דּ ק וּ דׁש א

קע "ו)על גּ נ ּת א(ויצא  כּ ל גּ נּת א, 
וּ מהאי  מעדן. מת ּפ רׁש  ולא את כּ נׁש ,

זוה"ק
ח "ב 
בא  פרשת 
לו : דף

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ י' כז ֶֶּפרק

הזּ ה  והגּ ן וּ ׁש בילים, דרכים לכּמ ה
מתע דּ נים  ׁש ם הח יּ ים, צר וֹ ר  נקרא
הבּ א, העוֹ לם ׁש ל מאוֹ ר הצּ דּ יקים
הּק דוֹ ׁש  עליהם מתגּ לּ ה זוֹ  וּ בׁש עה
ׁש הּק דוֹ ׁש  בּ ׁש עה וׁש נינוּ , הוּ א.  ּבּ ר ו
עדן  בּ גן  מתעוֹ רר  הוּ א  ּבּ ר ו
כּ ר וֹ ז  הצּ דּ יקים, עם לה ׁש ּת עׁש ע 

וק וֹ רא  תימן יוֹ צא וּ ב וֹ אי צפ וֹ ן עוּ רי : 
ב מ יזּ לוּ  גנּ י  דוֹ דיהפיחי  יבא יו 

ויאכל מהוּ  מגדיו. ּפ רי ויאכל לג נּ וֹ 
מגדיו  ׁש נּ קרבוּ ּפ רי קרבּ נ וֹ ת אלּ וּ  ? 

בּ חצי זה הצּ דּ יקים, מ נּ ׁש מוֹ ת לפניו
קרבּ נוֹ ת  ׁש אר אחר  בּ זמן הלּ ילה.

מ ּמ ׁש .

ר וּ חבּ חצוֹ ת כּ ׁש ּמ תעוֹ ררת הלּ ילה, 
אוֹ תם  בּ כל מכּ ה צפוֹ ן ,
אחד וׁש וֹ בר  הרעוֹ ת, הרוּ ח וֹ ת מדוֹ רי

חזק ) ונכנס (סלע האחר , הצּ ד את
אוֹ תן  וכל ומ ּט ה, למעלה וּ מׁש וֹ טט 
נכנסוֹ ת  מחבּ לים ׁש ל קב וּ צוֹ ת
ׁש וֹ לטוֹ ת. ולא כּ חן  ונ ׁש בּ ר  למק וֹ מן,
נכנס  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ואז
עדן, בּ גן הצּ דּ יקים עם לה ׁש ּת עׁש ע 

נתבּ אר. והרי

אוֹ רחין  לכ ּמ ה נפקין, מבּ וּ עי עדן
צרוֹ רא אתקרי גּ נּת א, והאי וּ ׁש בילין,

צ דּ יקיּ א ,(קע"ג) מתעדּ נין דּ ת ּמ ן דּ חיּ י,
ׁש עתא , וּ בהאי דּ אתי. דּ עלמא מנּ הירוּ 
עלייהוּ . את גּ לי הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א
הוּ א בּ רי דק וּ ד ׁש א בּ ׁש עתא ותנינן
עם לאׁש ּת ע ׁש עא דעדן בּ גנּת א אתער

צפ וֹ ן צדיק ע וּ רי וקרי נפיק  כּ רוֹ זא יּ יא 
יב וֹ א בּ שׂ מיו יזּ לוּ  גּ ני הפיחי ּת ימן וּ באי
מאי  מגדיו  ּפ רי ויאכל לגנוֹ  דּ וֹ די
קרבּ נין  אלין מגדיו ּפ רי ויאכל
ּמ נׁש מּת יהוֹ ן  ק ּמ יּה  דּ אתקרבוּ 
ליליא בּ פלגוּ ת  האי דצדיקיּ יא
מּמ ׁש . קרבּ נין ׁש אר אחרא בּ ׁש עתא

י ' ּפרק 

נעלה זמן בּ אוֹ ת וֹ  מתבּ ּט לים הרע  ּכ וֹ חוֹ ת  ּכ ל

אּת ער,בּ פלג וּ  צפ וֹ ן רוּ ח כּ ד ליליא, 
מד וֹ רין  אינּ וּ ן בּ כל בּ טׁש 

ותבר בּ יׁש ין, תקיפא )דּ רוּ חין טנרא (חד  
ע "א ) וׁש אט(צ "ז  ועאל אחרא, סטרא

אינּ וּ ן וכל ות ּת א, ע "ב)לעילּ א ק"ל (דף  
לד וּ כתייהוּ , עיילין טהירין חבילי
וּ כדין  ׁש לטין. ולא חילייהוּ  ואּת בּ ר 
לאׁש ּת ע ׁש עא עאל הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א
והא דּ עדן, בּ גנ ּת א צדּ יק יּ א עם

אּת מר.
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"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ י'כח ֶֶּפרק

כּ נגדׁש ׁש  בּ לּ ילה הן  אׁש מוּ ר וֹ ת 
ׁש נּ חלקים  מחנוֹ ת ׁש לׁש 
כּ מ וֹ  הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  את ל ׁש בּ ח
ׁש ל הרבּ וֹ ן זה זה ועל ׁש נּ תבּ אר.

נר  הוּ א ׁש וֹ כ)כגור(כּ לּ ם, ׁש לּ א דּ וד 
וּ מ ׁש בּ ח מ וֹ דה ּת מיד אלּ א לע וֹ למים,

זה ועל  העליוֹ ן, הּמ ל לה)את (איוב 
בּ לּ ילה. זמרוֹ ת  נתן

אלוֹ ּה דּ בר  איּ ה אמר  ולא אחר, 
מוּ ם  ׁש נּ אמר , כּ מוֹ  - עשׂ י
וּ מּמ ּט ה, מּמ עלה  נכלל האדם ׁש הרי
מ ני גּ וּ ף ׁש הוּ א כּ מוֹ  ונע שׂ ה
 ּכ אף וּ נקבה. זכר   ֹמ ּת ו צדדים ,
זכר   ֹמּת ו כּ לוּ לה הרוּ ח הרוּ ח,
אדם  מתּת ּק ן  הזּ ה הּס וֹ ד ועל וּ נקבה,
וּ מוּ ם  וּ ברוּ ח , בּ גוּ ף  בּ חקיקוֹ תיו 
זה  וּ במעשׂ ה זה בּ סוֹ ד כּ לוּ ל ׁש הוּ א

לכן ׁש נּ ת בּ אר, כּ תוּ ב (ודאי)כּ מ וֹ  
א) נעשׂ ה (בראשית אלהים ו יּ אמר

והרי כּ דמ וּ תנוּ , בּ צלמנ וּ  אדם
נתבּ אר.

בּ רא ׁש ית בּ לּ ילה ׁש הרי  אמרּת , הרי 
מינים  אוֹ תם כּ ל הלּ ילה
בּ עוֹ לם, מתע וֹ ררים רעוֹ ת ורוּ ח וֹ ת

להיוֹ ת  יכוֹ ל הוּ א אי, ּכ ׁש אם ? 
כּ ל יוֹ צאים הצּ פוֹ ן ׁש ּמ צּ ד ׁש נינ וּ  הרי

אמרּת א וֹ תם ואּת ה רעים, מינים 
ר וּ ח(ונתבאר ) מתע וֹ ררת ׁש כּ אׁש ר

כּ ל אז  ׁש הרי  הלּ ילה, בּ חצ וֹ ת צפ וֹ ן
רעים  וּ צדדים  רע וֹ ת רוּ חוֹ ת אוֹ תן

ישׂ ראל לעּמ וֹ  בּ אהבה מתעוֹ רר  הּק בּ "ה לילה חצ וֹ ת בּ עת

בּ ליליא ,ּת לת  אינּ וּ ן אׁש מוּ רוֹ ת  
מריין, ּת לת  לקבליהוֹ ן
בּ רי לק וּ ד ׁש א לׁש בּ חא מת ּפ לּ גי דּ קא
רבּ וֹ ן  האי דּ א ועל דּ אּת מר. כּ מה הוּ א,

נר איהוּ  כינור)דּ כלּ הוּ , דּ לא(נ "א דּ דוד  
אוֹ די  ּת דיר אלּ א לעלמין, ׁש כי
דּ א ועל עלּ אה, למלכּ א ליּה  וּ מׁש בּ ח

לה ) בּ לּ ילה.(איוב זמירוֹ ת  נ וֹ תן
אלוֹ ּה דּ בר  איּ ה  אמר ולא אחר, 

בּ גין  דּ אּת מר, כּ מה עוֹ שׂ י,
נׁש , בּ ר  את כּ ליל וּ מּת ּת א מעילּ א דּ הא
מּת רין  גּ וּ פא דּ איהוּ  כּ מה ואתעביד ,
הכי  אוּ ף  ונ וּ ק בּ א, דּ כר מגּ וֹ  סטרין,
דּ כר  מגּ וֹ  כּ ליל, איהוּ  רוּ ח רוּ חא.
נׁש  בּ ר את ּת קּ ן דּ נא רזא ועל ונוּ קבּ א.
דּ איהוּ  וּ בגין ורוּ חא. בּ ג וּ פא בּ גליפ וֹ י,
כּ מה דּ א, וּ בע וֹ בדא דּ א , בּ רזא כּ ליל

דּ א על (בראשיתכּ תיב,(ודאי)דּ אּת מר, 
בּ צלמנוּ א ) אדם נע שׂ ה אהים ו יּ אמר

אּת מר. והא כּ דמוּ תנוּ 

דּ האבּ ליליא אמרּת , הא 
כּ ל  דּ ליליא, בּ ראׁש יתא
מתערי  בּ יׁש ין ורוּ חין זינין אינּ וּ ן
דּ אי  למהוי, יכיל איה וּ  הי בּ עלמא,
נפקי  דּ צפ וֹ ן דּ מסטרא ּת נינן, הא הכי,

ואּת אמרת  בּ יׁש ין, זינין הני (ס"א כּ ל 
בּ פלגוּ תואתמר) צפ וֹ ן רוּ ח אּת ער דּ כד 

רוּ חין  אינּ וּ ן כּ ל כּ דין דּ הא ליליא,
את כּ נׁש וּ  בּ יׁש ין, וסטרין בּ יׁש ין,

זוה"ק
פרשת 
תרומה
קע"ג: דף

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ י' כט ֶֶּפרק

 ֹלתו ונכנסים מהעוֹ לם מתכּ נּ סים
בּ צד הרי , ּכ אם ר בּ ה, ּת הוֹ ם נקב 
הם  לּמ ה ימין , ׁש היא הדּ רוֹ ם,
הרעים  הּמ ינים אוֹ תם מ ׁש וֹ טטים
ר וּ ח ׁש וֹ לטת ׁש הרי  הלּ ילה, בּ ראׁש ית

?דּ רוֹ ם  
צדאלּ א אוֹ תוֹ  אלמלא ו דּ אי, 

צד וד וֹ חה ׁש ּמ עכּ ב הדּ ר וֹ ם
העוֹ לם, כּ ל את מטׁש טׁש  היה הרע ,
אבל לס בּ ל. העוֹ לם יכ וֹ ל ולא
לא  האחר, הצּ ד אוֹ תוֹ  כּ ׁש ּמ תע וֹ רר
מערב  ר וּ ח בּ צד  אלּ א מתע וֹ רר
והעוֹ לם  הלּ ילה, בּ ראׁש ית ׁש וֹ לט
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ולכן הכּ ל. את כּ וֹ נס 
זה, בּ גון לעוֹ לם רפ וּ אה מק דּ ים הוּ א
ישׂ ראל אׁש ריהם ׁש נּ תבּ אר . כּ מוֹ 
ׁש הּק דוֹ ׁש  הבּ א, וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ ע וֹ לם
ׁש אר  מכּ ל בהם מר צּ ה הוּ א  ּבּ ר ו

העוֹ לם. עּמ י

ורבּ ינכנס וּ  אלעזר  ר בּ י לבּ ית 
הלּ ילה  כּ ׁש נּ חלק אבּ א.
אמר  בּ ּת וֹ רה. לעסק  קמוּ  בּ חצוֹ ת ,
רצ וֹ ן  עת היא  ודּ אי עכ ׁש ו אבּ א, רבּ י 
ּפ עמים  והרי הוּ א,  ּבּ ר ו ל ּק דוֹ ׁש 
 ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  זה, את הערנוּ  רבּ וֹ ת
נכנס  ה לּ ילה, ׁש נּ חלק בּ ׁש עה הוּ א
עדן  בּ גן  הצּ דּ יקים אוֹ תם  ֹלת ו
מי אׁש רי בּ הם. וּ מׁש ּת עׁש ע 

דּ תהוֹ מא נ וּ ק בּ א גּ וֹ  ועאלין מעלמא,
דּ דרוֹ ם בּ סטרא הא הכי אי רבּ א,
אינּ וּ ן  מׁש טטי אמאי ימינא, דּ איהוּ 
ׁש לטא דּ קא ליליא, בּ ריׁש  בּ יׁש ין זינין

דּ רוֹ ם. רוּ ח

סטראאלּ א ההוּ א אלמלא ודּ אי, 
ודחייא מעכּ ב  דּ קא דּ דרוֹ ם,
מטׁש טׁש  הוה בּ יׁש א, סטרא לההוּ א
למסבּ ל. עלמא יכיל ולא עלמא, כּ וּ לי
אחרא , סטרא ההוּ א אּת ער כּ ד  אבל
מערב , רוּ ח בּ סטר אלּ א אּת ער לא
ועלמא ליליא , בּ ריׁש  ׁש לטא דּ קא
ק וּ דׁש א דּ א ועל כּ ניׁש . כּ לּ א איהוּ 
לעלמא , אסוותא אק דּ ים הוּ א בּ רי
אינּ וּ ן  ז כּ אין דּ אּת מר. כּ מה דּ א בּ גוונא
דּ אתי  וּ בעלמא עלמא בּ האי ישׂ ראל 
מכּ ל  בּ הוּ  אתרעי הוּ א בּ רי דּ ק וּ ד ׁש א

דּ עלמא. עּמ ין ׁש אר

זמן  בּ אוֹ ת וֹ  בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  מי אׁש רי

א בּ א.עאלוּ  ורבּ י אלעזר רבּ י לביתא 
למלעי  קמוּ  ליליא, אתּפ לג כּ ד 
הׁש ּת א אבּ א, רבּ י אמר בּ אוֹ רייתא.

איהוּ  לקוּ ד ׁש או דּ אי רעוּ תא  עי דּ ן 
הוּ א סגּ יאין בּ רי זמנין והא , 

הוּ א בּ רי דּ קוּ ד ׁש א האי, אּת ערנא
גּ וֹ  עאל ליליא, דּ את ּפ לג בּ ׁש עתא
דּ עדן, בּ גּ נּת א צ דּ יק יּ יא אינּ וּ ן
מאן  איהוּ  זכּ אה בּ הוּ . ואׁש ּת עׁש ע



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ י'כח ֶֶּפרק

כּ נגדׁש ׁש  בּ לּ ילה הן  אׁש מוּ ר וֹ ת 
ׁש נּ חלקים  מחנוֹ ת ׁש לׁש 
כּ מ וֹ  הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  את ל ׁש בּ ח
ׁש ל הרבּ וֹ ן זה זה ועל ׁש נּ תבּ אר.

נר  הוּ א ׁש וֹ כ)כגור(כּ לּ ם, ׁש לּ א דּ וד 
וּ מ ׁש בּ ח מ וֹ דה ּת מיד אלּ א לע וֹ למים,

זה ועל  העליוֹ ן, הּמ ל לה)את (איוב 
בּ לּ ילה. זמרוֹ ת  נתן

אלוֹ ּה דּ בר  איּ ה אמר  ולא אחר, 
מוּ ם  ׁש נּ אמר , כּ מוֹ  - עשׂ י
וּ מּמ ּט ה, מּמ עלה  נכלל האדם ׁש הרי
מ ני גּ וּ ף ׁש הוּ א כּ מוֹ  ונע שׂ ה
 ּכ אף וּ נקבה. זכר   ֹמ ּת ו צדדים ,
זכר   ֹמּת ו כּ לוּ לה הרוּ ח הרוּ ח,
אדם  מתּת ּק ן  הזּ ה הּס וֹ ד ועל וּ נקבה,
וּ מוּ ם  וּ ברוּ ח , בּ גוּ ף  בּ חקיקוֹ תיו 
זה  וּ במעשׂ ה זה בּ סוֹ ד כּ לוּ ל ׁש הוּ א

לכן ׁש נּ ת בּ אר, כּ תוּ ב (ודאי)כּ מ וֹ  
א) נעשׂ ה (בראשית אלהים ו יּ אמר

והרי כּ דמ וּ תנוּ , בּ צלמנ וּ  אדם
נתבּ אר.

בּ רא ׁש ית בּ לּ ילה ׁש הרי  אמרּת , הרי 
מינים  אוֹ תם כּ ל הלּ ילה
בּ עוֹ לם, מתע וֹ ררים רעוֹ ת ורוּ ח וֹ ת

להיוֹ ת  יכוֹ ל הוּ א אי, ּכ ׁש אם ? 
כּ ל יוֹ צאים הצּ פוֹ ן ׁש ּמ צּ ד ׁש נינ וּ  הרי

אמרּת א וֹ תם ואּת ה רעים, מינים 
ר וּ ח(ונתבאר ) מתע וֹ ררת ׁש כּ אׁש ר

כּ ל אז  ׁש הרי  הלּ ילה, בּ חצ וֹ ת צפ וֹ ן
רעים  וּ צדדים  רע וֹ ת רוּ חוֹ ת אוֹ תן

ישׂ ראל לעּמ וֹ  בּ אהבה מתעוֹ רר  הּק בּ "ה לילה חצ וֹ ת בּ עת

בּ ליליא ,ּת לת  אינּ וּ ן אׁש מוּ רוֹ ת  
מריין, ּת לת  לקבליהוֹ ן
בּ רי לק וּ ד ׁש א לׁש בּ חא מת ּפ לּ גי דּ קא
רבּ וֹ ן  האי דּ א ועל דּ אּת מר. כּ מה הוּ א,

נר איהוּ  כינור)דּ כלּ הוּ , דּ לא(נ "א דּ דוד  
אוֹ די  ּת דיר אלּ א לעלמין, ׁש כי
דּ א ועל עלּ אה, למלכּ א ליּה  וּ מׁש בּ ח

לה ) בּ לּ ילה.(איוב זמירוֹ ת  נ וֹ תן
אלוֹ ּה דּ בר  איּ ה  אמר ולא אחר, 

בּ גין  דּ אּת מר, כּ מה עוֹ שׂ י,
נׁש , בּ ר  את כּ ליל וּ מּת ּת א מעילּ א דּ הא
מּת רין  גּ וּ פא דּ איהוּ  כּ מה ואתעביד ,
הכי  אוּ ף  ונ וּ ק בּ א, דּ כר מגּ וֹ  סטרין,
דּ כר  מגּ וֹ  כּ ליל, איהוּ  רוּ ח רוּ חא.
נׁש  בּ ר את ּת קּ ן דּ נא רזא ועל ונוּ קבּ א.
דּ איהוּ  וּ בגין ורוּ חא. בּ ג וּ פא בּ גליפ וֹ י,
כּ מה דּ א, וּ בע וֹ בדא דּ א , בּ רזא כּ ליל

דּ א על (בראשיתכּ תיב,(ודאי)דּ אּת מר, 
בּ צלמנוּ א ) אדם נע שׂ ה אהים ו יּ אמר

אּת מר. והא כּ דמוּ תנוּ 

דּ האבּ ליליא אמרּת , הא 
כּ ל  דּ ליליא, בּ ראׁש יתא
מתערי  בּ יׁש ין ורוּ חין זינין אינּ וּ ן
דּ אי  למהוי, יכיל איה וּ  הי בּ עלמא,
נפקי  דּ צפ וֹ ן דּ מסטרא ּת נינן, הא הכי,

ואּת אמרת  בּ יׁש ין, זינין הני (ס"א כּ ל 
בּ פלגוּ תואתמר) צפ וֹ ן רוּ ח אּת ער דּ כד 

רוּ חין  אינּ וּ ן כּ ל כּ דין דּ הא ליליא,
את כּ נׁש וּ  בּ יׁש ין, וסטרין בּ יׁש ין,

זוה"ק
פרשת 
תרומה
קע"ג: דף

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ י' כט ֶֶּפרק

 ֹלתו ונכנסים מהעוֹ לם מתכּ נּ סים
בּ צד הרי , ּכ אם ר בּ ה, ּת הוֹ ם נקב 
הם  לּמ ה ימין , ׁש היא הדּ רוֹ ם,
הרעים  הּמ ינים אוֹ תם מ ׁש וֹ טטים
ר וּ ח ׁש וֹ לטת ׁש הרי  הלּ ילה, בּ ראׁש ית

?דּ רוֹ ם  
צדאלּ א אוֹ תוֹ  אלמלא ו דּ אי, 

צד וד וֹ חה ׁש ּמ עכּ ב הדּ ר וֹ ם
העוֹ לם, כּ ל את מטׁש טׁש  היה הרע ,
אבל לס בּ ל. העוֹ לם יכ וֹ ל ולא
לא  האחר, הצּ ד אוֹ תוֹ  כּ ׁש ּמ תע וֹ רר
מערב  ר וּ ח בּ צד  אלּ א מתע וֹ רר
והעוֹ לם  הלּ ילה, בּ ראׁש ית ׁש וֹ לט
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ולכן הכּ ל. את כּ וֹ נס 
זה, בּ גון לעוֹ לם רפ וּ אה מק דּ ים הוּ א
ישׂ ראל אׁש ריהם ׁש נּ תבּ אר . כּ מוֹ 
ׁש הּק דוֹ ׁש  הבּ א, וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ ע וֹ לם
ׁש אר  מכּ ל בהם מר צּ ה הוּ א  ּבּ ר ו

העוֹ לם. עּמ י

ורבּ ינכנס וּ  אלעזר  ר בּ י לבּ ית 
הלּ ילה  כּ ׁש נּ חלק אבּ א.
אמר  בּ ּת וֹ רה. לעסק  קמוּ  בּ חצוֹ ת ,
רצ וֹ ן  עת היא  ודּ אי עכ ׁש ו אבּ א, רבּ י 
ּפ עמים  והרי הוּ א,  ּבּ ר ו ל ּק דוֹ ׁש 
 ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  זה, את הערנוּ  רבּ וֹ ת
נכנס  ה לּ ילה, ׁש נּ חלק בּ ׁש עה הוּ א
עדן  בּ גן  הצּ דּ יקים אוֹ תם  ֹלת ו
מי אׁש רי בּ הם. וּ מׁש ּת עׁש ע 

דּ תהוֹ מא נ וּ ק בּ א גּ וֹ  ועאלין מעלמא,
דּ דרוֹ ם בּ סטרא הא הכי אי רבּ א,
אינּ וּ ן  מׁש טטי אמאי ימינא, דּ איהוּ 
ׁש לטא דּ קא ליליא, בּ ריׁש  בּ יׁש ין זינין

דּ רוֹ ם. רוּ ח

סטראאלּ א ההוּ א אלמלא ודּ אי, 
ודחייא מעכּ ב  דּ קא דּ דרוֹ ם,
מטׁש טׁש  הוה בּ יׁש א, סטרא לההוּ א
למסבּ ל. עלמא יכיל ולא עלמא, כּ וּ לי
אחרא , סטרא ההוּ א אּת ער כּ ד  אבל
מערב , רוּ ח בּ סטר אלּ א אּת ער לא
ועלמא ליליא , בּ ריׁש  ׁש לטא דּ קא
ק וּ דׁש א דּ א ועל כּ ניׁש . כּ לּ א איהוּ 
לעלמא , אסוותא אק דּ ים הוּ א בּ רי
אינּ וּ ן  ז כּ אין דּ אּת מר. כּ מה דּ א בּ גוונא
דּ אתי  וּ בעלמא עלמא בּ האי ישׂ ראל 
מכּ ל  בּ הוּ  אתרעי הוּ א בּ רי דּ ק וּ ד ׁש א

דּ עלמא. עּמ ין ׁש אר

זמן  בּ אוֹ ת וֹ  בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  מי אׁש רי

א בּ א.עאלוּ  ורבּ י אלעזר רבּ י לביתא 
למלעי  קמוּ  ליליא, אתּפ לג כּ ד 
הׁש ּת א אבּ א, רבּ י אמר בּ אוֹ רייתא.

איהוּ  לקוּ ד ׁש או דּ אי רעוּ תא  עי דּ ן 
הוּ א סגּ יאין בּ רי זמנין והא , 

הוּ א בּ רי דּ קוּ ד ׁש א האי, אּת ערנא
גּ וֹ  עאל ליליא, דּ את ּפ לג בּ ׁש עתא
דּ עדן, בּ גּ נּת א צ דּ יק יּ יא אינּ וּ ן
מאן  איהוּ  זכּ אה בּ הוּ . ואׁש ּת עׁש ע
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זמן. בּ אוֹ תוֹ  בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל
ׁש ּמ ׁש ּת ע ׁש ע אמר  זה אלעזר , רבּ י  

 ֹבּ תו הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 
מ ׁש ּת ע ׁש ע   אי עדן , בּ גן  ?הצּ דּ יקים 

הלּ ילה, ׁש נּ חלק זמן  בּ אוֹ תוֹ  אלּ א
בּ אהבה  מתעוֹ רר הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
ישׂ ראל, כּ נסת אל המאל  ׁש ל
מ צּ ד אלּ א אהבה אין ׁש הרי

אין  ישׂ ראל  ולכנסת דּ וֹ ר וֹ ן המאל. 
מע לּ ה  חׁש יבוּ ת אוֹ  הּמ ל אל  לקרב 
הצּ דּ יקים  ר וּ חוֹ ת בּ אוֹ תן אלּ א
אוֹ תן  רוֹ אה הוּ א  ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש 
טוֹ בים  מע שׂ ים בּ כּמ ה מע ּט ר וֹ ת
יוֹ ם, בּ אוֹ תוֹ  ׁש עשׂ וּ  זכיּ וֹ ת וּ בכּמ ה
מכּ ל נ וֹ ח הוּ א  ּבּ רו ולּק דוֹ ׁש 
 ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  והע וֹ לוֹ ת, הּק ר בּ נוֹ ת
ׁש עוֹ שׂ ים  ניחח  ריח בּ הם מריח הוּ א

ישׂ ראל.
עדן אז הגּ ן עצי וכל אוֹ ר, מאיר 

והצּ דּ יקים  ׁש ירה, אוֹ מרים
ׁש ל עדּ וּ נים בּ אוֹ תם ׁש ם מתע דּ נים
אדם  כּ ׁש ּמ תעוֹ רר הבּ א. העוֹ לם
נ וֹ טל בּ ּת וֹ רה, לעסק ׁש עה בּ אוֹ תּה 
ׁש ם  עדן . ׁש בּ גן  הצּ דּ יקים עם חלק וֹ 
אוֹ תיּ וֹ ת  וּ ׁש ּת ים ׁש לׁש ים ׁש ל אחד

ׁש ם,(מתעורר )חק וּ ק בּ הם מתע ּט ר 
הצּ דּ יקים. ס וֹ דוֹ ת  ֹבּ תו והוּ א

הוּ א ועל  אדם בּ ני ׁש ל זוּ וּ גם כּ ן  

זמנא. בּ ההיא בּ א וֹ רייתא, דּ אׁש ּת דּ ל
דּ אׁש ּת ע ׁש עאמר הא אלעזר, רבּ י 

צ דּ יקיּ א גּ וֹ  ה וּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א
א לּ א אׁש ּת עׁש ע . הי דּ עדן, בּ גּ נּת א
ק וּ דׁש א ליליא, דּ את ּפ לג זמנא בּ ההוּ א
דּ שׂ מאלא , בּ רחימוּ  אּת ער  הוּ א בּ רי
רחימוּ  לית  דּ הא ישׂ ראל, כּ נסת לגבּ י
וּ כנסת דּ שׂ מאלא. מּס טרא אלּ א
לגבּ י  למקרב  דּ וֹ רוֹ נא לּה  ליּה  ישׂ ראל 
א לּ א מעליא, חׁש יב וּ  אוֹ  מלכּ א,
דּ ק וּ דׁש א דּ צ דּ יק יּ א, רוּ חין בּ אינּ וּ ן
בּ כּמ ה מתעּט רן, לוֹ ן חמי הוּ א בּ רי
דּ עבד וּ  זכיין וּ בכ ּמ ה טבין, ע וֹ בדין
הוּ א בּ רי וקוּ ד ׁש א יוֹ מא, בּ ההוּ א
וע לּ וון, קרבּ נין מכּ ל ליּה  ניחא
ריח בּ הוּ  ארח הוּ א בּ רי דּ ק וּ ד ׁש א

ישׂ ראל. עבדי דּ קא ניחח,

אילנין כּ דין וכל אתנהיר, נהירוּ  
ׁש ירתא , אמרוּ  דּ עדן דּ גּ נ ּת א
ע דּ וּ נין  בּ אינּ וּ ן ּת ּמ ן מתע ּט רן וצ דּ יק יּ א
נׁש  בּ ר אּת ער כּ ד דּ אתי. דּ עלמא
בּ אוֹ רייתא , למלעי ׁש עתא בּ ההיא
בּ גוֹ  דּ י דּ צ דּ יקיּ א ע ּמ הוֹ ן חוּ לקיּה  נטיל
וּ תרין  דּ תלתין גּ ליפא ׁש מא חד  גּ נ ּת א,

אתער)אתוון, ּת ּמ ן,(ס"א  בּ הוּ  אתעּט ר  
דּ צ דּ יקיּ א. רזין גּ וֹ  ואיהוּ 

הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  את מׁש בּ חת ישׂ ראל ּכ נסת 

בּ זמנין ועל הוּ א  נ ׁש א דּ בני זוּ וּ גא דּ א 
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להדּ בק  הרצוֹ ן לכוּ ן  ידוּ עים, בּ זמנּ ים
העיר וּ , והרי הוּ א.  ּבּ רו בּ ּק ד וֹ ׁש 
הוּ א   ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  הלּ ילה בּ חצוֹ ת 
עם  להׁש ּת ע ׁש ע עדן לגן  נכנס 
מ ׁש בּ חת  י שׂ ראל וּ כנסת הצּ דּ יקים,
עת  והיא הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  את

בּ הם. לדבּ ק  רצ וֹ ן 

בּ לּ ילה,ולמדנוּ , ׁש ּמ תע וֹ רר  מי זה 
 ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  בּ ׁש עה
עם  להׁש ּת עׁש ע  ל גּ ן נכנס הוּ א
זה  ּפ סוּ ק  לוֹ מר   צרי הצּ דּ יקים,

בּ רצ וֹ ן  בּ וֹ  וּ לכוּ ן הלּ ב, ה'בּ רצ וֹ ן : 
כּ י  ׁש מ אוֹ דה  אר וֹ ממ אּת ה אלהי 
אמוּ נה  מרחק  עצוֹ ת ּפ לא עשׂ ית

יאמר, כּ ן ואחר קלט )אמן . (תהלים 
נפלאים  נפליתי נוֹ ראוֹ ת כּ י  על  אוֹ ד
, ּכ אחר מאד. ידעת ונפ ׁש י מע שׂ י
הבח והינוּ  וג וֹ '. מעדן יצא ונהר 
הראׁש וֹ נים  החסידים ׁש ל
ואחר  הלּ ילה, בּ חצוֹ ת כּ ׁש ּמ תע וֹ ררים
וע וֹ סקים  ׁש בחיהם מסדּ רים  ּכ

בּ ּת וֹ רה.

בּ רוּ מה הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל ׁש ע ׁש וּ ע וֹ  הוּ א 
הצּ דּ יקים הוּ א  כּ ל אלּ א ?

וּ מתלבּ ׁש ים  בּ דיוֹ קניהם, עוֹ מדים

בּ יּה  לאתדּ בּ קא רעוּ תא לכוּ ונא ידיען,
אּת ערוּ , והא  הוּ א. בּ רי בּ ק וּ ד ׁש א
הוּ א בּ רי קוּ ד ׁש א ליליא בּ פלגוּ ת 
עם לאׁש ּת ע ׁש עא דּ עדן, בּ גנּת א עאל
ליּה  מׁש בּ חת ישׂ ראל וּ כּ נסת  צ דּ יק יּ יא ,
ׁש עתא והיא הוּ א, בּ רי לּ ק וּ דׁש א 

בּ הוּ . לאת דּ בּ קא דּ רעוּ תא

בּ כוונה לילה בּ חצ וֹ ת לוֹ מר ׁש יּ ׁש  הּפ ס וּ קים

דּ איתער וא וֹ ליפנא, מאן האי 
בּ ׁש עתא בּ ליליא,
בּ גנ ּת א , עאל הוּ א בּ רי דּ ק וּ ד ׁש א
למימר  בּ עי בּ צ דּ יקייא, לאׁש ּת ע ׁש עא
וּ לכ וּ ונא דל בּ א, בּ רע וּ תא דא, ּפ סוּ קא

בּ יּה . יא )רע וּ תא כה  א הי (ישעיה  ה' 
ע שׂ ית כּ י ׁש מ אוֹ דה ארוֹ ממ אּת ה
וּ בתר  אמן. אמוּ נה מרחק  עצ וֹ ת ּפ לא

יאמר, יד)כּ ן קלט כּ י (תהלים  על  אוֹ ד 
מע שׂ י נפלאים נפליתי נ וֹ ראוֹ ת 

לבתר מאד . ידעת  -ונפ ׁש י ב  (בראשית  
ׁש בחאי) והיינוּ  וגו '. מעדן יוֹ צא ונהר ,

בּ פלגוּ ת מתערוֹ  כּ ד  קדמאי, דּ חסידי
ׁש בחייהוּ , מסדּ רי וּ לבתר ליליא.

בּ אוֹ רייתא. ולעאן

עדן  בּ גן וּ מתלבּ ׁש ים בּ דיוֹ קניהם, ע וֹ מדים ה צּ דּ יקים ּכ ל אלּ א

הוּ אׁש עׁש וּ עא  בּ רי דקוּ ד ׁש א  
היא כּ ל מאי אלּ א, . 

בּ דיוּ קנייהוּ , קיימין צ דּ יקייא

חדש זוהר
פרשת 
דף  בלק
סה:
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זמן. בּ אוֹ תוֹ  בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל
ׁש ּמ ׁש ּת ע ׁש ע אמר  זה אלעזר , רבּ י  

 ֹבּ תו הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 
מ ׁש ּת ע ׁש ע   אי עדן , בּ גן  ?הצּ דּ יקים 

הלּ ילה, ׁש נּ חלק זמן  בּ אוֹ תוֹ  אלּ א
בּ אהבה  מתעוֹ רר הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
ישׂ ראל, כּ נסת אל המאל  ׁש ל
מ צּ ד אלּ א אהבה אין ׁש הרי

אין  ישׂ ראל  ולכנסת דּ וֹ ר וֹ ן המאל. 
מע לּ ה  חׁש יבוּ ת אוֹ  הּמ ל אל  לקרב 
הצּ דּ יקים  ר וּ חוֹ ת בּ אוֹ תן אלּ א
אוֹ תן  רוֹ אה הוּ א  ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש 
טוֹ בים  מע שׂ ים בּ כּמ ה מע ּט ר וֹ ת
יוֹ ם, בּ אוֹ תוֹ  ׁש עשׂ וּ  זכיּ וֹ ת וּ בכּמ ה
מכּ ל נ וֹ ח הוּ א  ּבּ רו ולּק דוֹ ׁש 
 ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  והע וֹ לוֹ ת, הּק ר בּ נוֹ ת
ׁש עוֹ שׂ ים  ניחח  ריח בּ הם מריח הוּ א

ישׂ ראל.
עדן אז הגּ ן עצי וכל אוֹ ר, מאיר 

והצּ דּ יקים  ׁש ירה, אוֹ מרים
ׁש ל עדּ וּ נים בּ אוֹ תם ׁש ם מתע דּ נים
אדם  כּ ׁש ּמ תעוֹ רר הבּ א. העוֹ לם
נ וֹ טל בּ ּת וֹ רה, לעסק ׁש עה בּ אוֹ תּה 
ׁש ם  עדן . ׁש בּ גן  הצּ דּ יקים עם חלק וֹ 
אוֹ תיּ וֹ ת  וּ ׁש ּת ים ׁש לׁש ים ׁש ל אחד

ׁש ם,(מתעורר )חק וּ ק בּ הם מתע ּט ר 
הצּ דּ יקים. ס וֹ דוֹ ת  ֹבּ תו והוּ א

הוּ א ועל  אדם בּ ני ׁש ל זוּ וּ גם כּ ן  

זמנא. בּ ההיא בּ א וֹ רייתא, דּ אׁש ּת דּ ל
דּ אׁש ּת ע ׁש עאמר הא אלעזר, רבּ י 

צ דּ יקיּ א גּ וֹ  ה וּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א
א לּ א אׁש ּת עׁש ע . הי דּ עדן, בּ גּ נּת א
ק וּ דׁש א ליליא, דּ את ּפ לג זמנא בּ ההוּ א
דּ שׂ מאלא , בּ רחימוּ  אּת ער  הוּ א בּ רי
רחימוּ  לית  דּ הא ישׂ ראל, כּ נסת לגבּ י
וּ כנסת דּ שׂ מאלא. מּס טרא אלּ א
לגבּ י  למקרב  דּ וֹ רוֹ נא לּה  ליּה  ישׂ ראל 
א לּ א מעליא, חׁש יב וּ  אוֹ  מלכּ א,
דּ ק וּ דׁש א דּ צ דּ יק יּ א, רוּ חין בּ אינּ וּ ן
בּ כּמ ה מתעּט רן, לוֹ ן חמי הוּ א בּ רי
דּ עבד וּ  זכיין וּ בכ ּמ ה טבין, ע וֹ בדין
הוּ א בּ רי וקוּ ד ׁש א יוֹ מא, בּ ההוּ א
וע לּ וון, קרבּ נין מכּ ל ליּה  ניחא
ריח בּ הוּ  ארח הוּ א בּ רי דּ ק וּ ד ׁש א

ישׂ ראל. עבדי דּ קא ניחח,

אילנין כּ דין וכל אתנהיר, נהירוּ  
ׁש ירתא , אמרוּ  דּ עדן דּ גּ נ ּת א
ע דּ וּ נין  בּ אינּ וּ ן ּת ּמ ן מתע ּט רן וצ דּ יק יּ א
נׁש  בּ ר אּת ער כּ ד דּ אתי. דּ עלמא
בּ אוֹ רייתא , למלעי ׁש עתא בּ ההיא
בּ גוֹ  דּ י דּ צ דּ יקיּ א ע ּמ הוֹ ן חוּ לקיּה  נטיל
וּ תרין  דּ תלתין גּ ליפא ׁש מא חד  גּ נ ּת א,

אתער)אתוון, ּת ּמ ן,(ס"א  בּ הוּ  אתעּט ר  
דּ צ דּ יקיּ א. רזין גּ וֹ  ואיהוּ 

הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  את מׁש בּ חת ישׂ ראל ּכ נסת 

בּ זמנין ועל הוּ א  נ ׁש א דּ בני זוּ וּ גא דּ א 
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להדּ בק  הרצוֹ ן לכוּ ן  ידוּ עים, בּ זמנּ ים
העיר וּ , והרי הוּ א.  ּבּ רו בּ ּק ד וֹ ׁש 
הוּ א   ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  הלּ ילה בּ חצוֹ ת 
עם  להׁש ּת ע ׁש ע עדן לגן  נכנס 
מ ׁש בּ חת  י שׂ ראל וּ כנסת הצּ דּ יקים,
עת  והיא הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  את

בּ הם. לדבּ ק  רצ וֹ ן 

בּ לּ ילה,ולמדנוּ , ׁש ּמ תע וֹ רר  מי זה 
 ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  בּ ׁש עה
עם  להׁש ּת עׁש ע  ל גּ ן נכנס הוּ א
זה  ּפ סוּ ק  לוֹ מר   צרי הצּ דּ יקים,

בּ רצ וֹ ן  בּ וֹ  וּ לכוּ ן הלּ ב, ה'בּ רצ וֹ ן : 
כּ י  ׁש מ אוֹ דה  אר וֹ ממ אּת ה אלהי 
אמוּ נה  מרחק  עצוֹ ת ּפ לא עשׂ ית

יאמר, כּ ן ואחר קלט )אמן . (תהלים 
נפלאים  נפליתי נוֹ ראוֹ ת כּ י  על  אוֹ ד
, ּכ אחר מאד. ידעת ונפ ׁש י מע שׂ י
הבח והינוּ  וג וֹ '. מעדן יצא ונהר 
הראׁש וֹ נים  החסידים ׁש ל
ואחר  הלּ ילה, בּ חצוֹ ת כּ ׁש ּמ תע וֹ ררים
וע וֹ סקים  ׁש בחיהם מסדּ רים  ּכ

בּ ּת וֹ רה.

בּ רוּ מה הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל ׁש ע ׁש וּ ע וֹ  הוּ א 
הצּ דּ יקים הוּ א  כּ ל אלּ א ?

וּ מתלבּ ׁש ים  בּ דיוֹ קניהם, עוֹ מדים

בּ יּה  לאתדּ בּ קא רעוּ תא לכוּ ונא ידיען,
אּת ערוּ , והא  הוּ א. בּ רי בּ ק וּ ד ׁש א
הוּ א בּ רי קוּ ד ׁש א ליליא בּ פלגוּ ת 
עם לאׁש ּת ע ׁש עא דּ עדן, בּ גנּת א עאל
ליּה  מׁש בּ חת ישׂ ראל וּ כּ נסת  צ דּ יק יּ יא ,
ׁש עתא והיא הוּ א, בּ רי לּ ק וּ דׁש א 

בּ הוּ . לאת דּ בּ קא דּ רעוּ תא

בּ כוונה לילה בּ חצ וֹ ת לוֹ מר ׁש יּ ׁש  הּפ ס וּ קים

דּ איתער וא וֹ ליפנא, מאן האי 
בּ ׁש עתא בּ ליליא,
בּ גנ ּת א , עאל הוּ א בּ רי דּ ק וּ ד ׁש א
למימר  בּ עי בּ צ דּ יקייא, לאׁש ּת ע ׁש עא
וּ לכ וּ ונא דל בּ א, בּ רע וּ תא דא, ּפ סוּ קא

בּ יּה . יא )רע וּ תא כה  א הי (ישעיה  ה' 
ע שׂ ית כּ י ׁש מ אוֹ דה ארוֹ ממ אּת ה
וּ בתר  אמן. אמוּ נה מרחק  עצ וֹ ת ּפ לא

יאמר, יד)כּ ן קלט כּ י (תהלים  על  אוֹ ד 
מע שׂ י נפלאים נפליתי נ וֹ ראוֹ ת 

לבתר מאד . ידעת  -ונפ ׁש י ב  (בראשית  
ׁש בחאי) והיינוּ  וגו '. מעדן יוֹ צא ונהר ,

בּ פלגוּ ת מתערוֹ  כּ ד  קדמאי, דּ חסידי
ׁש בחייהוּ , מסדּ רי וּ לבתר ליליא.

בּ אוֹ רייתא. ולעאן

עדן  בּ גן וּ מתלבּ ׁש ים בּ דיוֹ קניהם, ע וֹ מדים ה צּ דּ יקים ּכ ל אלּ א

הוּ אׁש עׁש וּ עא  בּ רי דקוּ ד ׁש א  
היא כּ ל מאי אלּ א, . 

בּ דיוּ קנייהוּ , קיימין צ דּ יקייא

חדש זוהר
פרשת 
דף  בלק
סה:



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ י'לב ֶֶּפרק

ורוֹ חצים בּ  וי וֹ ם, יוֹ ם בּ כל עדן , גן  
הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  עתיד ׁש בּ וֹ  בּ ּט ל
אל נכנסים וכלּ ם מתים, להחיוֹ ת
וֹ אלים, מה וׁש וֹ אלים הּמ ׁש יח,

החברים. העיר וּ  והרי 
וּ מתע ּס קים אחר  מת כּ נּ ּס ים,  ּכ 

בּ כל העליוֹ נה, בּ דּ עת כּ לּ ם
כּ ּמ ה  ועליהם ׁש ם. ׁש ל הי ׁש יב וֹ ת
כּ ּמ ה  ׁש ם וּ מתחדּ ׁש ים ממנּ ים.
יוֹ צאים   ּכ אחר  בּ ּת וֹ רה . ח דּ וּ ׁש ים
אל אליּ הוּ  כּ ׁש בּ א ורוֹ אים כּ לּ ם,
נכנסים  והם - יוֹ צא  הוּ א האבוֹ ת .
וּ שׂ מחים  האבוֹ ת, לפני ועוֹ מדים
ׁש ּס ביבם, קדוֹ ׁש ים בנים בּ כ ּמ ה בּ הם

שׂ מחים. וכלּ ם
הוּ א כּ ׁש נּ כנס   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  

כּ לּ ם  הלּ ילה, בּ חצוֹ ת
וכל כּ ראוּ י, מתּק נים עוֹ מדים
היּ וֹ ם  בּ אוֹ תוֹ  ׁש הׁש ּת דּ לוּ  ההׁש ּת דּ לוּ ת
ׁש ל וּ תׁש וּ קתוֹ  תוֹ רה. בּ חדּ וּ ׁש י
בּ אוֹ תם  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 
דּ ברים. ב ּה  ׁש חדּ ׁש וּ  הצּ דּ יקים,
והׁש ּת ע ׁש ע  בהם, והׁש ּת ע ׁש עוּ 
צדּ יק  בּ כל וכן דּ ברים. בּ אוֹ תם 

וצדּ יק.

זכר אחר מתּת ּק נים כּ לּ ם  ּכ 
ׁש הּק דוֹ ׁש  ואחר וּ נקבה.

יוֹ מא בּ כל דעדן, בּ גנ ּת א וּ מתלבּ ׁש ין
ק וּ דׁש א דּ זּמ ין בּ טלּ א, ואתסחן ויוֹ מא,
ועאלין  מיתייא. לאחיא הוּ א בּ רי
מה ו ׁש אלין מׁש יח, לגבּ י כּ להוֹ 

חברייא. איתערוֹ  והא דּ ׁש אלין,
כּ להוֹ לבתר  וּ מׁש ּת דּ לין מת כּ נ ׁש ין, 

בּ כלהוֹ  עילאה, בּ דע ּת א
ממנּ ן. כּ ּמ ה ועלייהוּ  דּ ת ּמ ן. מתיבתי
חידּ וּ ׁש ין  כּ ּמ ה  ּת ּמ ן וּ מתחדּ ׁש ין
וחמאן, כּ להוֹ , נפקי לבתר בּ אוֹ רייתא.
נפק , איהוּ  אבהן. לגבּ י אליּ הוּ  אתי כּ ד 
וחד וֹ  אבהן, ק ּמ י וקיימין עאלין ואינהוּ 
דּ י  ק דּ יׁש ין בּ נין בּ כ ּמ ה בּ הוּ ,

כּ להוֹ . וחדאן בּ סחרנייהוּ ,

בּ פלגוּ כד  הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א עייל 
מת ּת קנין  קיימין כּ להוֹ  ליליא ,
אׁש ּת דּ לוּ תא וכל יאוֹ ת , כּ דקא
בּ חידּ וּ ׁש י  יוֹ מא ההוּ א כּ ל דּ אׁש ּת דּ לוּ 
הוּ א בּ רי וקוּ ד ׁש א אוֹ רייתא.
דּ חדיׁש וּ  צ דּ יקייא, בּ אינוּ ן ּת יאוּ בּת יּה 
בּ הוּ , ואׁש ּת ע ׁש ע מלּ ין. בּ ּה 
בּ כל  וכל מלּ ין. בּ אלּ ין ואׁש ּת עׁש ע

וצ דּ יקא. צדּ יקא

ּפ ר וֹ ת עוֹ שׂ ים ׁש לּ הם, המחה ׁש ל ואוֹ ר  זיו ׁש ל המׁש כה מאוֹ ת ּה 
הזּ ה לע וֹ לם ותוֹ לד וֹ ת

ונוּ קבא.לבתר, דּ כר מת ּת קּ נין כּ להוֹ  
בּ תר  הוּ א בּ רי וק וּ ד ׁש א

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ יא  לגֶֶּפרק 

בּ הם, והׁש ּת ע ׁש ע הריח  הוּ א  ּבּ ר ו
החכמה  ׁש ל הלּ ל וּ  הּס וֹ דוֹ ת וּ בכל
רוֹ אים  והם עליהם, מתגּ לּ ה ׁש לּ הם,
שׂ מחים  כּ לּ ם אז ה'. נעם אוֹ תוֹ  את
הזּ יו  ׁש ּמ תּפ טים עד  ר בּ ה, בּ שׂ מחה
ׁש ל המׁש כה וּ מאוֹ תּה  ׁש לּ הם. והאוֹ ר 
ׁש לּ הם, המחה ׁש ל ואוֹ ר  זיו
הזּ ה, לע וֹ לם ותוֹ לדוֹ ת  ּפ רוֹ ת עוֹ שׂ ים
כּ נפי ּת חת נכנס  הּפ רי ואוֹ תוֹ 

. ׁש צּ רי הזּ מן  עד הכינה
וצדּ יק,וכן צדּ יק בּ כל מ ׁש ּת עׁש ע  

ׁש הבּ נים ואוֹ מר  הּמ ל אׁש רי : 
וקוֹ ל וגוֹ רלוֹ . לחלק וֹ  נבחרוּ  הלּ ל וּ 

הרקיע,מת  ׁש ל הגּ ן מאמצע ע וֹ רר 
ואוֹ מר , חזק  בק וֹ ל קלז )וק וֹ רא (שם 

ירוּ ׁש לם  יוֹ ם את אדוֹ ם לבני ה' זכר
בּ ּה . היסוֹ ד  עד ערוּ  ער וּ  האמרים
וכל ׁש לּ וֹ . והצּ עקוֹ ת הילל וֹ ת ואז
בּ בכ יּ ה. מתע וֹ ררים ׁש ם הצּ דּ יקים

בּ רוּ וּ כ ׁש נּ חלק  הּק ד וֹ ׁש  הלּ ילה, 
העדן  לגן בּ א הוּ א

בּ מי בּ הם. רבּ ילהׁש ּת עׁש ע אמר ? 
ׁש ּמ דוֹ רם  אוֹ תם בּ ין בּ כלּ ם. י וֹ סי,
ׁש יּ וֹ ׁש בים  אוֹ תם וּ בין ההוּ א, בּ ע וֹ לם
בּ כלּ ם  הזּ ה, בּ עוֹ לם בּ מדוֹ רם
הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  מ ׁש ּת עׁש ע 

הלּ ילה. בּ חצ וֹ ת

אלּ ין  וּ בכל בּ הוּ , ואׁש ּת עׁש ע  דּ ארח
עלייהוּ , את גּ לי דּ ילהוֹ ן, דּ חכמתא רזין
כּ דין  ה'. נ וֹ עם בּ ההוּ א חמאן ואינוּ ן
עד סגייא, בּ חדווה חדאן כּ להוֹ 
דּ ילהוֹ ן. וּ נהוֹ רא זיוא דּ מת ּפ ׁש טי
דּ חדוה וּ נהוֹ רא דּ זיוא מׁש יכ וּ  וּ מההוּ א
לעלמא ואיבּ ין ּפ ירין עבדין דילהוֹ ן,
גּ דפ וֹ י  ּת חוֹ ת  עאל איבּ א וההוּ א דא,

.דאצטרי זימנא עד דּ ׁש כינ ּת א,

 וצ דּ יק ,וכ צדּ יק  בּ כל מׁש ּת עׁש ע  
דּ בנין מל כּ א  ז כּ אה ואמר,
ועדביּה . לחוּ לקיּה  את בּ רר וּ  א לּ ין 
גינתא מאמצע וּ ת  איתער, וקלא

ואמר, ּת קּ יף  בּ קל וק וֹ רא (שם דרקיע, 
יוֹ םקלז) את  אד וֹ ם לבני ה' זכר

היסוֹ ד עד ערוּ  ערוּ  האוֹ מרים ירוּ ׁש לם
דיליּה . וקרק וּ רא ערטילוּ  כּ דין בּ ּה .
בּ בכיה. אתערוּ  דת ּמ ן צדּ יקייא וכל

יא ּפרק

וּ מוֹ דים מׁש בּ חים הצּ דּ יקים הלּ ילה בּ חצ וֹ ת

בּ ריוכד  ק וּ ד ׁש א ליליא את ּפ לג 
דעדן  לגנתא אתי הוּ א
רבּ י  אמר בּ מאן. בּ הוּ . לאׁש ּת ע ׁש עא
דּ מדוֹ ריהוֹ ן  אנּ וּ ן בּ ין בּ כלהוּ , יוֹ סי
דּ יתבי  אנּ וּ ן בּ ין עלמא, בּ ההוּ א
בּ כלהוּ  עלמא, בּ האי בּ מד וֹ ריהוֹ ן
הוּ א בּ רי קוּ ד ׁש א בּ הוּ  מׁש ּת ע ׁש ע 

ליליא. בּ פלגּ וּ ת 

זוהר
לך  פרשת
דף  לך
פב :
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ורוֹ חצים בּ  וי וֹ ם, יוֹ ם בּ כל עדן , גן  
הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  עתיד ׁש בּ וֹ  בּ ּט ל
אל נכנסים וכלּ ם מתים, להחיוֹ ת
וֹ אלים, מה וׁש וֹ אלים הּמ ׁש יח,

החברים. העיר וּ  והרי 
וּ מתע ּס קים אחר  מת כּ נּ ּס ים,  ּכ 

בּ כל העליוֹ נה, בּ דּ עת כּ לּ ם
כּ ּמ ה  ועליהם ׁש ם. ׁש ל הי ׁש יב וֹ ת
כּ ּמ ה  ׁש ם וּ מתחדּ ׁש ים ממנּ ים.
יוֹ צאים   ּכ אחר  בּ ּת וֹ רה . ח דּ וּ ׁש ים
אל אליּ הוּ  כּ ׁש בּ א ורוֹ אים כּ לּ ם,
נכנסים  והם - יוֹ צא  הוּ א האבוֹ ת .
וּ שׂ מחים  האבוֹ ת, לפני ועוֹ מדים
ׁש ּס ביבם, קדוֹ ׁש ים בנים בּ כ ּמ ה בּ הם

שׂ מחים. וכלּ ם
הוּ א כּ ׁש נּ כנס   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  

כּ לּ ם  הלּ ילה, בּ חצוֹ ת
וכל כּ ראוּ י, מתּק נים עוֹ מדים
היּ וֹ ם  בּ אוֹ תוֹ  ׁש הׁש ּת דּ לוּ  ההׁש ּת דּ לוּ ת
ׁש ל וּ תׁש וּ קתוֹ  תוֹ רה. בּ חדּ וּ ׁש י
בּ אוֹ תם  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 
דּ ברים. ב ּה  ׁש חדּ ׁש וּ  הצּ דּ יקים,
והׁש ּת ע ׁש ע  בהם, והׁש ּת ע ׁש עוּ 
צדּ יק  בּ כל וכן דּ ברים. בּ אוֹ תם 

וצדּ יק.

זכר אחר מתּת ּק נים כּ לּ ם  ּכ 
ׁש הּק דוֹ ׁש  ואחר וּ נקבה.

יוֹ מא בּ כל דעדן, בּ גנ ּת א וּ מתלבּ ׁש ין
ק וּ דׁש א דּ זּמ ין בּ טלּ א, ואתסחן ויוֹ מא,
ועאלין  מיתייא. לאחיא הוּ א בּ רי
מה ו ׁש אלין מׁש יח, לגבּ י כּ להוֹ 

חברייא. איתערוֹ  והא דּ ׁש אלין,
כּ להוֹ לבתר  וּ מׁש ּת דּ לין מת כּ נ ׁש ין, 

בּ כלהוֹ  עילאה, בּ דע ּת א
ממנּ ן. כּ ּמ ה ועלייהוּ  דּ ת ּמ ן. מתיבתי
חידּ וּ ׁש ין  כּ ּמ ה  ּת ּמ ן וּ מתחדּ ׁש ין
וחמאן, כּ להוֹ , נפקי לבתר בּ אוֹ רייתא.
נפק , איהוּ  אבהן. לגבּ י אליּ הוּ  אתי כּ ד 
וחד וֹ  אבהן, ק ּמ י וקיימין עאלין ואינהוּ 
דּ י  ק דּ יׁש ין בּ נין בּ כ ּמ ה בּ הוּ ,

כּ להוֹ . וחדאן בּ סחרנייהוּ ,

בּ פלגוּ כד  הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א עייל 
מת ּת קנין  קיימין כּ להוֹ  ליליא ,
אׁש ּת דּ לוּ תא וכל יאוֹ ת , כּ דקא
בּ חידּ וּ ׁש י  יוֹ מא ההוּ א כּ ל דּ אׁש ּת דּ לוּ 
הוּ א בּ רי וקוּ ד ׁש א אוֹ רייתא.
דּ חדיׁש וּ  צ דּ יקייא, בּ אינוּ ן ּת יאוּ בּת יּה 
בּ הוּ , ואׁש ּת ע ׁש ע מלּ ין. בּ ּה 
בּ כל  וכל מלּ ין. בּ אלּ ין ואׁש ּת עׁש ע

וצ דּ יקא. צדּ יקא

ּפ ר וֹ ת עוֹ שׂ ים ׁש לּ הם, המחה ׁש ל ואוֹ ר  זיו ׁש ל המׁש כה מאוֹ ת ּה 
הזּ ה לע וֹ לם ותוֹ לד וֹ ת

ונוּ קבא.לבתר, דּ כר מת ּת קּ נין כּ להוֹ  
בּ תר  הוּ א בּ רי וק וּ ד ׁש א
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בּ הם, והׁש ּת ע ׁש ע הריח  הוּ א  ּבּ ר ו
החכמה  ׁש ל הלּ ל וּ  הּס וֹ דוֹ ת וּ בכל
רוֹ אים  והם עליהם, מתגּ לּ ה ׁש לּ הם,
שׂ מחים  כּ לּ ם אז ה'. נעם אוֹ תוֹ  את
הזּ יו  ׁש ּמ תּפ טים עד  ר בּ ה, בּ שׂ מחה
ׁש ל המׁש כה וּ מאוֹ תּה  ׁש לּ הם. והאוֹ ר 
ׁש לּ הם, המחה ׁש ל ואוֹ ר  זיו
הזּ ה, לע וֹ לם ותוֹ לדוֹ ת  ּפ רוֹ ת עוֹ שׂ ים
כּ נפי ּת חת נכנס  הּפ רי ואוֹ תוֹ 

. ׁש צּ רי הזּ מן  עד הכינה
וצדּ יק,וכן צדּ יק בּ כל מ ׁש ּת עׁש ע  

ׁש הבּ נים ואוֹ מר  הּמ ל אׁש רי : 
וקוֹ ל וגוֹ רלוֹ . לחלק וֹ  נבחרוּ  הלּ ל וּ 

הרקיע,מת  ׁש ל הגּ ן מאמצע ע וֹ רר 
ואוֹ מר , חזק  בק וֹ ל קלז )וק וֹ רא (שם 

ירוּ ׁש לם  יוֹ ם את אדוֹ ם לבני ה' זכר
בּ ּה . היסוֹ ד  עד ערוּ  ער וּ  האמרים
וכל ׁש לּ וֹ . והצּ עקוֹ ת הילל וֹ ת ואז
בּ בכ יּ ה. מתע וֹ ררים ׁש ם הצּ דּ יקים

בּ רוּ וּ כ ׁש נּ חלק  הּק ד וֹ ׁש  הלּ ילה, 
העדן  לגן בּ א הוּ א

בּ מי בּ הם. רבּ ילהׁש ּת עׁש ע אמר ? 
ׁש ּמ דוֹ רם  אוֹ תם בּ ין בּ כלּ ם. י וֹ סי,
ׁש יּ וֹ ׁש בים  אוֹ תם וּ בין ההוּ א, בּ ע וֹ לם
בּ כלּ ם  הזּ ה, בּ עוֹ לם בּ מדוֹ רם
הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  מ ׁש ּת עׁש ע 

הלּ ילה. בּ חצ וֹ ת

אלּ ין  וּ בכל בּ הוּ , ואׁש ּת עׁש ע  דּ ארח
עלייהוּ , את גּ לי דּ ילהוֹ ן, דּ חכמתא רזין
כּ דין  ה'. נ וֹ עם בּ ההוּ א חמאן ואינוּ ן
עד סגייא, בּ חדווה חדאן כּ להוֹ 
דּ ילהוֹ ן. וּ נהוֹ רא זיוא דּ מת ּפ ׁש טי
דּ חדוה וּ נהוֹ רא דּ זיוא מׁש יכ וּ  וּ מההוּ א
לעלמא ואיבּ ין ּפ ירין עבדין דילהוֹ ן,
גּ דפ וֹ י  ּת חוֹ ת  עאל איבּ א וההוּ א דא,

.דאצטרי זימנא עד דּ ׁש כינ ּת א,

 וצ דּ יק ,וכ צדּ יק  בּ כל מׁש ּת עׁש ע  
דּ בנין מל כּ א  ז כּ אה ואמר,
ועדביּה . לחוּ לקיּה  את בּ רר וּ  א לּ ין 
גינתא מאמצע וּ ת  איתער, וקלא

ואמר, ּת קּ יף  בּ קל וק וֹ רא (שם דרקיע, 
יוֹ םקלז) את  אד וֹ ם לבני ה' זכר

היסוֹ ד עד ערוּ  ערוּ  האוֹ מרים ירוּ ׁש לם
דיליּה . וקרק וּ רא ערטילוּ  כּ דין בּ ּה .
בּ בכיה. אתערוּ  דת ּמ ן צדּ יקייא וכל

יא ּפרק

וּ מוֹ דים מׁש בּ חים הצּ דּ יקים הלּ ילה בּ חצ וֹ ת

בּ ריוכד  ק וּ ד ׁש א ליליא את ּפ לג 
דעדן  לגנתא אתי הוּ א
רבּ י  אמר בּ מאן. בּ הוּ . לאׁש ּת ע ׁש עא
דּ מדוֹ ריהוֹ ן  אנּ וּ ן בּ ין בּ כלהוּ , יוֹ סי
דּ יתבי  אנּ וּ ן בּ ין עלמא, בּ ההוּ א
בּ כלהוּ  עלמא, בּ האי בּ מד וֹ ריהוֹ ן
הוּ א בּ רי קוּ ד ׁש א בּ הוּ  מׁש ּת ע ׁש ע 

ליליא. בּ פלגּ וּ ת 

זוהר
לך  פרשת
דף  לך
פב :
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צריבּ א ׁש לּ מעלה העוֹ לם ראה, 
העוֹ לם  ׁש ל התע וֹ רר וּ תוֹ  את
הצּ דּ יקים  וּ כׁש נּ ׁש מ וֹ ת הּת ח ּת וֹ ן.
ועוֹ לוֹ ת  הזּ ה העוֹ לם מן י וֹ צאוֹ ת
בּ אוֹ ר  מתלבּ ׁש וֹ ת כּ לּ ן למעלה,
וּ בהם  נכבּ דה, בּ דמוּ ת ׁש לּ מעלה
ותאב  מׁש ּת ע ׁש ע הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 
זה  ועל מע שׂ יו , ּפ רי  ׁש הם להם,
נׁש מ וֹ ת  להם ׁש יּ ׁש  ישׂ ראל נקראוּ 
בּ רוּ -הוּ א, לּק דוֹ ׁש - בּ נים קדוֹ ׁש וֹ ת

ׁש נּ אמר  יד )כּ מוֹ  אּת ם (דברים  בּ נים  
ּפ רי ו דּ אי, בּ נים אלהיכם. לה '

מע שׂ יו.
אוֹ תם אמר אפ לּ וּ  ייסא, ר בּ י 

הארץ ]. [של הזּ ה ׁש בּ עוֹ לם
ׁש בּ חצוֹ ת אי מוּ ם לוֹ , אמר  ? 

כּ לּ ם  אמת, צ דּ יקי  אוֹ תם כּ ל  הלּ ילה
ולׁש מע  בּת וֹ רה לקרא מתע וֹ ררים
נת בּ אר  והרי הּת וֹ רה. ּת ׁש בּ ח וֹ ת את
אוֹ תם  וכל הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש 
כּ לּ ם  העדן  גּ ן   ֹׁש בּ תו הצּ דּ יקים
חסד ׁש ל וחוּ ט לקוֹ לם, מק ׁש יבים

ׁש כּ תוּ ב  בּ יּ וֹ ם, עליהם  תהליםנמׁש) 
וּ בלּ ילה מב ) חס דּ וֹ  ה' יצ וּ ה יוֹ מם

ע ּמ י. ׁש ירה
בּ לּ ילה ועל  ׁש ע וֹ לוֹ ת הּת ׁש בּ ח וֹ ת כּ ן  

בּ א  ׁש למה. תׁש בּ חת זוֹ  לפניו,
סגוּ רים  היוּ  ׁש יּ שׂ ראל בּ ׁש עה ראה,
הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש הרג בּ ב ּת יהם
הלּ ל אוֹ מרים היוּ  מצרים, בּ בכ וֹ רי

לפניו.ו  תׁש בּ ח וֹ ת 

אצטריּת א דלעילא עלמא חזי, 
ּת ּת אה , דעלמא לאתערוּ תא
מהאי  נפקי דּ צדּ יקייא נ ׁש מתהוֹ ן וכד
מתלבּ ׁש י  כּ להוּ  לעילא וסלקי עלמא
וּ בהוּ  יקר , בּ דיוּ קנא דלעילא בּ נהוֹ רא
ותאיב מׁש ּת ע ׁש ע הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א
דּ א ועל ע וֹ בד וֹ י, ּפ רי דּ אינהוּ  לוֹ ן
נ ׁש מתין  לוֹ ן דּ אית  ישׂ ראל אקרוּ ן
כּ מא הוּ א, בּ רי לק וּ דׁש א  בּ נין ק דּ יׁש ין

אמר יד)דאּת  ליי (דברים אּת ם בּ נים 
דּ ע וֹ בד וֹ י. איבּ א ו דּ אי בּ נים אהיכם,

דּ בהאי אמר  אנּ וּ ן ואפילּ וּ  ייסא רבּ י 
אמר (דארעא )עלמא .היא , 

אנּ וּ ן  כּ ל ליליא בּ פלגוּ ת  דּ י בּ גין ליּה 
למקרי  מתערי כּ להוּ  ק ׁש וֹ ט זכּ אי
ּת וּ ׁש בּ חן  וּ למׁש מע בּ אוֹ רייתא

דּ קוּ ד ׁש אדּ אוֹ רייתא א ּת מר והא  , 
דּ בגוֹ  צדּ יקיא א נּ וּ ן  וכל  הוּ א  בּ רי
לקליהוֹ ן צייתין  כּ להוּ  דעדן  ,גנתא 
עלייהוּ   אתמׁש דחסד  וחוּ טא

דּ כתיב , מב)בּ יממא יצ וּ ה(תהלים יוֹ מם 
עּמ י. ׁש ירה וּ בלּ ילה חסדּ וֹ  יי

בּ ליליאועל דּ סלקין ּת וּ ׁש בּ חן דּ א  
ׁש לים . ּת וּ ׁש בּ חּת א  דּ א  קּמ י ּה 
סגירין  הו וּ  דישׂ ראל בּ ׁש עתא חזי, ּת א
הוּ א בּ רי קוּ ד ׁש א קטל כּ ד  בּ ב ּת יהוֹ ן
הלילא אמרי הווּ  דּ מצראי, בּ כ וֹ ריהוֹ ן

ק ּמ יּה . ות ׁש בּ חן
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קם בּ א היה הּמ ל ׁש דּ וד ראה 
ּת אמר  ׁש אם הלּ ילה, בּ חצוֹ ת
והיה  בּ מ ּט תוֹ  ׁש וֹ כב אוֹ  י וֹ ׁש ב ׁש היה
אלּ א  לא, - ותׁש בּ ח וֹ ת  ׁש ירוֹ ת אוֹ מר

ׁש כּ ת וּ ב קיט )כּ מוֹ  לילה (שם חצ וֹ ת 
ודּ אי אק וּ ם .ל להוֹ דוֹ ת אקוּ ם
בּ ׁש ירוֹ ת  להתעּס ק בּ עמידה
 ּכ וּ מ וּ ם הּת וֹ רה. ׁש ל ותׁש בּ ח וֹ ת
ואפלּ וּ  לע וֹ למים, חי הּמ ל דּ וד
ׁש הרי .מל הוּ א הּמ ׁש יח מל בּ ימי
החיּ ים  מן אם הּמ ׁש יח , מל ׁש נינוּ ,
הּמ תים  מן ואם ׁש מוֹ , דּ וד - הוּ א
מתעוֹ רר  היה והוּ א ׁש מוֹ . דּ וד - הוּ א

הלּ ילה,בּ א ׁש נּ כנס בּ ׁש עה ראה, 
וּ כלבים  נסּת מים, הּפ תחים
וּ מׁש וֹ טטים  ׁש וֹ רים וחמ וֹ רים
וכל להׁש חית , ר ׁש וּ ת ונּת נת בּ ע וֹ לם,
בּ מ ּט וֹ תיהם, יׁש נים הע וֹ לם בּ ני
להתע נּ ג  עוֹ לוֹ ת הצּ דּ יקים ונׁש מוֹ ת
צפ וֹ ן  ר וּ ח כּ ׁש ּמ תעוֹ ררת למעלה.
קדה  התע וֹ ררוּ ת הלּ ילה, ונחלק
בּ כּמ ה  נאמר  וזה בּ ע וֹ לם, מתע וֹ ררת

מק וֹ מוֹ ת.
אדם אׁש רי אוֹ תוֹ  ׁש ל חלקוֹ  

ׁש עה  בּ אוֹ תּה  ׁש עוֹ מד
ּפ וֹ תח ׁש הוּ א כּ יון בּ ּת וֹ רה. וּ מׁש ּת דּ ל

מל הוּ א ה ּמ ׁש יח מל בּ ימי ואפ לּ וּ  לע וֹ למים, חי ה ּמ ל דּ וד 

קםּת א הוה  מלכּ א דּ דוד  חזי, 
תימא דּ אי ליליא, בּ פלגוּ ת
והוה בּ ערסיּה  ׁש כיב  אוֹ  יתיב  דּ הוה
כּ מה אלּ א לא, ות וּ ׁש בּ חן, ׁש ירין אמר

קיט )דכתיב אק וּ ם(תהלים לילה חצ וֹ ת  
בּ עמידה ו דּ אי אק וּ ם .ל להוֹ ד וֹ ת 
ות וּ ׁש בּ חן  בּ ׁש ירין לאתע ּס קא 
חי  מלכּ א דּ וד   ּכ וּ בגין דּ אוֹ רייתא.
מׁש יחא מלכּ א בּ יוֹ מי ואפילּ וּ  לעלמין,
מׁש יחא מלכּ א ּת נן דּ הא מלכּ א. איהוּ 
מן  ואי ׁש מיּה  דּ וד  הוּ א חיּ יא מן אי
הוה ואיהוּ  ׁש מיּה , דּ וד הוּ א מתייא
דּ כתיב , ייתי לא עד בּ צפרא אתער

נז) ה נּ בל (תהלים ע וּ רה כב וֹ די ע וּ רה
ׁש חר. אעירה  וכ נּ וֹ ר

לילה בּ חצ וֹ ת  הּת וֹ רה עסק  ידי על הרע  בּ ּט וּ ל

ליליא,ּת א דּ עאל בּ ׁש ע ּת א (לעילחזי, 
ע "א ) וכלבּ י קע"ב סתימין, ּפ תחין

בּ עלמא , וׁש טאן ׁש ריין וחמרי
בּ ני  וכל לחבּ לא, רׁש וּ  ואתייהיבת 
ונׁש מתהוֹ ן  בּ ערסייה וּ , ניימי עלמא
לעילא. לאתענגא סלקין דּ צ דּ יקייא

צפ וֹ ן, רוּ ח אתער ואתּפ ליג כּ ד  
אתער ליליא , קדּ יׁש א אתערוּ תא 

דוּ כּת י. בּ כ ּמ ה ואּת מר בּ עלמא,

נׁש ,זכּ אה  בּ ר דּ ההוּ א חוּ לקיּה  
בּ ההיא קאים דּ איהוּ 

בּ אוֹ רייתא ואׁש ּת דּ ל כּ יוןׁש עּת א, . 

חלק זוהר 
פרשת  א '
דף  ויחי 
רמב :
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צריבּ א ׁש לּ מעלה העוֹ לם ראה, 
העוֹ לם  ׁש ל התע וֹ רר וּ תוֹ  את
הצּ דּ יקים  וּ כׁש נּ ׁש מ וֹ ת הּת ח ּת וֹ ן.
ועוֹ לוֹ ת  הזּ ה העוֹ לם מן י וֹ צאוֹ ת
בּ אוֹ ר  מתלבּ ׁש וֹ ת כּ לּ ן למעלה,
וּ בהם  נכבּ דה, בּ דמוּ ת ׁש לּ מעלה
ותאב  מׁש ּת ע ׁש ע הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 
זה  ועל מע שׂ יו , ּפ רי  ׁש הם להם,
נׁש מ וֹ ת  להם ׁש יּ ׁש  ישׂ ראל נקראוּ 
בּ רוּ -הוּ א, לּק דוֹ ׁש - בּ נים קדוֹ ׁש וֹ ת

ׁש נּ אמר  יד )כּ מוֹ  אּת ם (דברים  בּ נים  
ּפ רי ו דּ אי, בּ נים אלהיכם. לה '

מע שׂ יו.
אוֹ תם אמר אפ לּ וּ  ייסא, ר בּ י 

הארץ ]. [של הזּ ה ׁש בּ עוֹ לם
ׁש בּ חצוֹ ת אי מוּ ם לוֹ , אמר  ? 

כּ לּ ם  אמת, צ דּ יקי  אוֹ תם כּ ל  הלּ ילה
ולׁש מע  בּת וֹ רה לקרא מתע וֹ ררים
נת בּ אר  והרי הּת וֹ רה. ּת ׁש בּ ח וֹ ת את
אוֹ תם  וכל הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש 
כּ לּ ם  העדן  גּ ן   ֹׁש בּ תו הצּ דּ יקים
חסד ׁש ל וחוּ ט לקוֹ לם, מק ׁש יבים

ׁש כּ תוּ ב  בּ יּ וֹ ם, עליהם  תהליםנמׁש) 
וּ בלּ ילה מב ) חס דּ וֹ  ה' יצ וּ ה יוֹ מם

ע ּמ י. ׁש ירה
בּ לּ ילה ועל  ׁש ע וֹ לוֹ ת הּת ׁש בּ ח וֹ ת כּ ן  

בּ א  ׁש למה. תׁש בּ חת זוֹ  לפניו,
סגוּ רים  היוּ  ׁש יּ שׂ ראל בּ ׁש עה ראה,
הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש הרג בּ ב ּת יהם
הלּ ל אוֹ מרים היוּ  מצרים, בּ בכ וֹ רי

לפניו.ו  תׁש בּ ח וֹ ת 

אצטריּת א דלעילא עלמא חזי, 
ּת ּת אה , דעלמא לאתערוּ תא
מהאי  נפקי דּ צדּ יקייא נ ׁש מתהוֹ ן וכד
מתלבּ ׁש י  כּ להוּ  לעילא וסלקי עלמא
וּ בהוּ  יקר , בּ דיוּ קנא דלעילא בּ נהוֹ רא
ותאיב מׁש ּת ע ׁש ע הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א
דּ א ועל ע וֹ בד וֹ י, ּפ רי דּ אינהוּ  לוֹ ן
נ ׁש מתין  לוֹ ן דּ אית  ישׂ ראל אקרוּ ן
כּ מא הוּ א, בּ רי לק וּ דׁש א  בּ נין ק דּ יׁש ין

אמר יד)דאּת  ליי (דברים אּת ם בּ נים 
דּ ע וֹ בד וֹ י. איבּ א ו דּ אי בּ נים אהיכם,

דּ בהאי אמר  אנּ וּ ן ואפילּ וּ  ייסא רבּ י 
אמר (דארעא )עלמא .היא , 

אנּ וּ ן  כּ ל ליליא בּ פלגוּ ת  דּ י בּ גין ליּה 
למקרי  מתערי כּ להוּ  ק ׁש וֹ ט זכּ אי
ּת וּ ׁש בּ חן  וּ למׁש מע בּ אוֹ רייתא

דּ קוּ ד ׁש אדּ אוֹ רייתא א ּת מר והא  , 
דּ בגוֹ  צדּ יקיא א נּ וּ ן  וכל  הוּ א  בּ רי
לקליהוֹ ן צייתין  כּ להוּ  דעדן  ,גנתא 
עלייהוּ   אתמׁש דחסד  וחוּ טא

דּ כתיב , מב)בּ יממא יצ וּ ה(תהלים יוֹ מם 
עּמ י. ׁש ירה וּ בלּ ילה חסדּ וֹ  יי

בּ ליליאועל דּ סלקין ּת וּ ׁש בּ חן דּ א  
ׁש לים . ּת וּ ׁש בּ חּת א  דּ א  קּמ י ּה 
סגירין  הו וּ  דישׂ ראל בּ ׁש עתא חזי, ּת א
הוּ א בּ רי קוּ ד ׁש א קטל כּ ד  בּ ב ּת יהוֹ ן
הלילא אמרי הווּ  דּ מצראי, בּ כ וֹ ריהוֹ ן

ק ּמ יּה . ות ׁש בּ חן

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ יא  לה ֶֶּפרק 

קם בּ א היה הּמ ל ׁש דּ וד ראה 
ּת אמר  ׁש אם הלּ ילה, בּ חצוֹ ת
והיה  בּ מ ּט תוֹ  ׁש וֹ כב אוֹ  י וֹ ׁש ב ׁש היה
אלּ א  לא, - ותׁש בּ ח וֹ ת  ׁש ירוֹ ת אוֹ מר

ׁש כּ ת וּ ב קיט )כּ מוֹ  לילה (שם חצ וֹ ת 
ודּ אי אק וּ ם .ל להוֹ דוֹ ת אקוּ ם
בּ ׁש ירוֹ ת  להתעּס ק בּ עמידה
 ּכ וּ מ וּ ם הּת וֹ רה. ׁש ל ותׁש בּ ח וֹ ת
ואפלּ וּ  לע וֹ למים, חי הּמ ל דּ וד
ׁש הרי .מל הוּ א הּמ ׁש יח מל בּ ימי
החיּ ים  מן אם הּמ ׁש יח , מל ׁש נינוּ ,
הּמ תים  מן ואם ׁש מוֹ , דּ וד - הוּ א
מתעוֹ רר  היה והוּ א ׁש מוֹ . דּ וד - הוּ א

הלּ ילה,בּ א ׁש נּ כנס בּ ׁש עה ראה, 
וּ כלבים  נסּת מים, הּפ תחים
וּ מׁש וֹ טטים  ׁש וֹ רים וחמ וֹ רים
וכל להׁש חית , ר ׁש וּ ת ונּת נת בּ ע וֹ לם,
בּ מ ּט וֹ תיהם, יׁש נים הע וֹ לם בּ ני
להתע נּ ג  עוֹ לוֹ ת הצּ דּ יקים ונׁש מוֹ ת
צפ וֹ ן  ר וּ ח כּ ׁש ּמ תעוֹ ררת למעלה.
קדה  התע וֹ ררוּ ת הלּ ילה, ונחלק
בּ כּמ ה  נאמר  וזה בּ ע וֹ לם, מתע וֹ ררת

מק וֹ מוֹ ת.
אדם אׁש רי אוֹ תוֹ  ׁש ל חלקוֹ  

ׁש עה  בּ אוֹ תּה  ׁש עוֹ מד
ּפ וֹ תח ׁש הוּ א כּ יון בּ ּת וֹ רה. וּ מׁש ּת דּ ל

מל הוּ א ה ּמ ׁש יח מל בּ ימי ואפ לּ וּ  לע וֹ למים, חי ה ּמ ל דּ וד 

קםּת א הוה  מלכּ א דּ דוד  חזי, 
תימא דּ אי ליליא, בּ פלגוּ ת
והוה בּ ערסיּה  ׁש כיב  אוֹ  יתיב  דּ הוה
כּ מה אלּ א לא, ות וּ ׁש בּ חן, ׁש ירין אמר

קיט )דכתיב אק וּ ם(תהלים לילה חצ וֹ ת  
בּ עמידה ו דּ אי אק וּ ם .ל להוֹ ד וֹ ת 
ות וּ ׁש בּ חן  בּ ׁש ירין לאתע ּס קא 
חי  מלכּ א דּ וד   ּכ וּ בגין דּ אוֹ רייתא.
מׁש יחא מלכּ א בּ יוֹ מי ואפילּ וּ  לעלמין,
מׁש יחא מלכּ א ּת נן דּ הא מלכּ א. איהוּ 
מן  ואי ׁש מיּה  דּ וד  הוּ א חיּ יא מן אי
הוה ואיהוּ  ׁש מיּה , דּ וד הוּ א מתייא
דּ כתיב , ייתי לא עד בּ צפרא אתער

נז) ה נּ בל (תהלים ע וּ רה כב וֹ די ע וּ רה
ׁש חר. אעירה  וכ נּ וֹ ר

לילה בּ חצ וֹ ת  הּת וֹ רה עסק  ידי על הרע  בּ ּט וּ ל

ליליא,ּת א דּ עאל בּ ׁש ע ּת א (לעילחזי, 
ע "א ) וכלבּ י קע"ב סתימין, ּפ תחין

בּ עלמא , וׁש טאן ׁש ריין וחמרי
בּ ני  וכל לחבּ לא, רׁש וּ  ואתייהיבת 
ונׁש מתהוֹ ן  בּ ערסייה וּ , ניימי עלמא
לעילא. לאתענגא סלקין דּ צ דּ יקייא

צפ וֹ ן, רוּ ח אתער ואתּפ ליג כּ ד  
אתער ליליא , קדּ יׁש א אתערוּ תא 

דוּ כּת י. בּ כ ּמ ה ואּת מר בּ עלמא,

נׁש ,זכּ אה  בּ ר דּ ההוּ א חוּ לקיּה  
בּ ההיא קאים דּ איהוּ 

בּ אוֹ רייתא ואׁש ּת דּ ל כּ יוןׁש עּת א, . 

חלק זוהר 
פרשת  א '
דף  ויחי 
רמב :



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ יבלו ֶֶּפרק

הּמ ינים  אוֹ תם כּ ל את בּ ּת וֹ רה,
ּת הוֹ ם  לנקב  מכניס הוּ א הרעים
וּ מוֹ רידוֹ  החמוֹ ר , את וכוֹ פת רבּ ה,
זהמת  ׁש ל העפר ׁש ּת חת בּ רים 

הּק ׁש ר.

לכפר ר בּ י נפגּ ׁש וּ  יוֹ סי  ור בּ י יהוּ דה 
בּ בית  יוֹ ׁש בים בּ ע וֹ דם חנן.
ׁש ל וּ מ א אחד, אי ׁש  בּ א מלוֹ נם,
 ּכ בּ ין לבּ ית. ונכנס  לפניו, חמוֹ ר 
הנּ ה  יוֹ סי, לר בּ י יהוּ דה רבּ י אמר 
מתנמנם  היה הּמ ל ׁש דּ וד ׁש נינוּ 
היה  אי מוּ עטת, וּ ׁש נתוֹ  סוּ ס  כּ מוֹ 

בּ חצוֹ ת  הזּ ה קם הע וּ ר  הלּ ילה, 
אפלּ וּ  מתע וֹ רר  היה ולא קטן, הוּ א

הלּ ילה  ?בּ ׁש ליׁש  
הלּ ילה,אמר  ׁש נּ כנס  בּ ׁש עה לוֹ , 

גּ דוֹ לי כּ ל עם יוֹ ׁש ב  היה
בּ דברי וע וֹ סק ה דּ ין את ודן ביתוֹ 
עד ׁש נתוֹ  י ׁש ן היה  ּכ ואחר תוֹ רה,
הלּ ילה  בּ חצ וֹ ת וקם הלּ ילה, חצ וֹ ת
רבּ וֹ נוֹ  בּ עב וֹ דת וּ מׁש ּת דּ ל וּ מתעוֹ רר,

ות ׁש בּ חוֹ ת. בּ ׁש ירים
וכיבּ ינתים ההוּ א, האיׁש  אמר  

ׁש אּת ם  הזּ ה הדּ בר
 ּכ הוּ א י ׁש אוֹ מרים הדּ בר סוֹ ד  ? 

וק יּ ם  חי ה ּמ ל דּ וד ׁש הנּ ה כּ אן,

אינוּ ן כּ ל בּ א וֹ רייתא , ּפ תח דּ איה וּ 
בּ נוּ קבי ל וֹ ן אעיל בּ י ׁש ין , זינין

רבּ ה, לחמוֹ ר,דתהוֹ מא  ליּה  וכפית  
עפרא , דּ תחוֹ ת  בּ טפסרי ליּה  ונחית 

קסרא. דּ זוּ המי

יב  ּפרק 

ׁש ינה טעם טוֹ עם היה וא מ ּמ ׁש  לילה בּ חצ וֹ ת קם היה  הּמ ל דּ וד 
ּכ לל וּ מיתה

בּ כפר ר בּ י אערע וּ  יוֹ סי ור בּ י יהוּ דה 
בּ י  יתבי דּ הו וּ  עד  חנן.
וחד נׁש  בּ ר חד  אתא אוּ ׁש ּפ יזייהוּ ,
בּ ביתא. ועאל קמיּה  דחמרא מטוּ לא
יוֹ סי, לרבּ י  יהוּ דה רבּ י אמר אדּ הכי,
מתנמנם הוה מלכּ א דּ דוד  ּת נינן, הא
קם הוה הי זעיר, וׁש ינתיּה  כּ סוּ ס,
זעיר  ׁש ע וּ רא האי ליליא. בּ פלגּ וּ ת 
אפילּ וּ  אתער הוה  ולא איהוּ 

ליליא. בּ תלת וּ ת
ליליא ,אמר  דּ עאל בּ ׁש עּת א ליּה , 

רברבי  כּ ל עם יתיב  הוה
בּ מלּ י  ועסיק דּ ינא, ודאין ביתיּה 
ׁש ינתיּה  נאים הוה וּ לבתר דאוֹ רייתא.
ליליא בּ פלגוּ ת וקם ליליא, ּפ לג וּ ת  עד 
דמאריּה , בּ פ וּ לחנא ואׁש ּת דּ ל ואתער,

ות וּ ׁש בּ חן. בּ ׁש ירין
ע "א )אמראדהכי רז בּ ר (דף ההוּ א 

מ לּ ה האי וכי נ ׁש ,
דמ לּ ה רזא הוּ א. הכי דקאמריּת וּ ,
וקיּ ים חי מלכּ א דוד  דּ הא הכא,

זוה"ק
בראשית 
רו דף 
רז  – ע "ב
ע"א 

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ יב לז ֶֶּפרק

ודוד עוֹ למים, וּ לע וֹ למי לע וֹ לם
ׁש לּ א  ימיו כּ ל ׁש וֹ מר  היה הּמ ל
ׁש הנה  מוּ ם מיתה, טעם יטעם
ודוד, היא, בּ מיתה מים אחד
היה  לא חי, ׁש הוּ א מקוֹ מ וֹ  מ וּ ם
ׁש עד נׁש ימוֹ ת, ׁש ים אלּ א י ׁש ן
חי, הוּ א אחת חסר  נ ׁש ימ וֹ ת ׁש ים
מיתה  טעם אדם ט וֹ עם והלאה מ ם 
הּט מאה. רוּ ח ׁש ל הצּ ד בּ וֹ  וׁש וֹ לט 

ׁש לּ א וזה  ,המל דּ וד ׁש וֹ מר  היה 
וׁש וֹ לט מיתה, ׁש ל טעם יטעם

ישלט ) אחרת,(שלא רוּ ח ׁש ל צד בּ וֹ 
אחת  חסר  נׁש ימ וֹ ת ׁש ים מ וּ ם
עד ׁש לּ מעלה, הח יּ ים ׁש ל הּס וֹ ד הוּ א
[חסר  ׁש ים ׁש הם נׁש ימוֹ ת ׁש ים
עליוֹ נ וֹ ת, נׁש ימוֹ ת אחת] נשימה 
ּת לוּ יים  ׁש החיּ ים ׁש לּ הן , הּס וֹ ד ואלּ וּ 
הּמ ות. ס וֹ ד הוּ א ומ ּט ה וּ מכּ אן בּ הם,

ׁש ע וּ ר ועל את מׁש ער היה דּ וד כּ ן 
בּ חיּ ים, ׁש יּ תק יּ ם כּ די הלּ ילה
הּמ ות, טעם בּ וֹ  יׁש לט ׁש לּ א
ע וֹ מד דוד היה הלּ ילה וּ כׁש נּ חלק
מתעוֹ רר  ׁש כּ אׁש ר מוּ ם בּ מקוֹ מוֹ ,
הּק דוֹ ׁש  והכּ תר  הלּ ילה חצ וֹ ת
דּ וד את ימצא ׁש לּ א צרי מתע וֹ רר,
הּמ ות. בּ מקוֹ ם אחר, בּ מקוֹ ם ק ׁש וּ ר 

הלּ ילה מוּ ם  נחלק ׁש כּ אׁש ר 
העליוֹ נה  והּק דה 

מלכּ א ודוד  עלמין. וּ לעלמי לעלם
טעםהוה יטעם דּ לא יוֹ מוֹ י כּ ל נטיר 

מּת ין  חד  דּ ׁש ינתא בּ גין מיתה.
דּ וּ כ ּת יּה  בּ גין ודוד  איהוּ . בּ מיתה
ׁש יּת ין  אלּ א נאים הוה לא חי, דּ איהוּ 
חד , חסר נ ׁש מי ׁש ּת ין דּ עד נ ׁש מי.
בּ ר  טעים וּ להלאה, מּת ּמ ן חי. איהוּ 
סטרא בּ י ּה  ו ׁש לּ יט דמוֹ תא, טעמא נ ׁש 

מסאבא. דרוּ ח
דּ לאודא מלכּ א, דּ וד  נטיר הוה 

וׁש לּ יט דמוֹ תא, טעמא יטעם 
ישליט ) דלא  דרוּ חא(ס "א  סטרא בּ יּה 

חד , חסר נׁש מי דּ ׁש ּת ין בּ גין אחרא,
ׁש ּת ין  עד  דּ לעילא. דחיּ ים רזא איהוּ 

ׁש ּת ין דּ אינוּ ן חד נ ׁש מי, חסר ל"ג (ד"א  
דלהוֹ ן,נשמי) רזא ואילין עלּ אין, נׁש מי

רזא וּ לת ּת א, וּ מכּ אן חיּ י. בּ הוֹ ן דּ תליין
הוּ א. דמוֹ תא

מׁש ער ועל הוה מלכּ א דּ וד  דּ א, 
בּ גין  דליליא, ׁש ע וּ רא
בּ יּה  יׁש לוֹ ט דּ לא בּ חיּ ים, דּ יתק יּ ים
ליליא , אתּפ ליג וכד  דמ וֹ תא. טעמא
בּ גין  בּ אתריּה . מתקיּ ים דּ וד  הוה
וכתרא ליליא ּפ לגוּ  אתער דּ כד 
לא ׁש כּ חא דלא בּ עא אתער, ק דּ יׁש א
אחרא , בּ אתר  מתק ר לדוד ליּה 

דּ מוֹ תא. בּ אתר

לילה בּ חצ וֹ ת  קם ׁש אינ וֹ  למי העניין חמר

וּ קד וּ הבּ גין ליליא את ּפ ליג דּ כד 
דּ נאים נ ׁש  וּ בר אתער, ע לּ אה



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ יבלו ֶֶּפרק

הּמ ינים  אוֹ תם כּ ל את בּ ּת וֹ רה,
ּת הוֹ ם  לנקב  מכניס הוּ א הרעים
וּ מוֹ רידוֹ  החמוֹ ר , את וכוֹ פת רבּ ה,
זהמת  ׁש ל העפר ׁש ּת חת בּ רים 

הּק ׁש ר.

לכפר ר בּ י נפגּ ׁש וּ  יוֹ סי  ור בּ י יהוּ דה 
בּ בית  יוֹ ׁש בים בּ ע וֹ דם חנן.
ׁש ל וּ מ א אחד, אי ׁש  בּ א מלוֹ נם,
 ּכ בּ ין לבּ ית. ונכנס  לפניו, חמוֹ ר 
הנּ ה  יוֹ סי, לר בּ י יהוּ דה רבּ י אמר 
מתנמנם  היה הּמ ל ׁש דּ וד ׁש נינוּ 
היה  אי מוּ עטת, וּ ׁש נתוֹ  סוּ ס  כּ מוֹ 

בּ חצוֹ ת  הזּ ה קם הע וּ ר  הלּ ילה, 
אפלּ וּ  מתע וֹ רר  היה ולא קטן, הוּ א

הלּ ילה  ?בּ ׁש ליׁש  
הלּ ילה,אמר  ׁש נּ כנס  בּ ׁש עה לוֹ , 

גּ דוֹ לי כּ ל עם יוֹ ׁש ב  היה
בּ דברי וע וֹ סק ה דּ ין את ודן ביתוֹ 
עד ׁש נתוֹ  י ׁש ן היה  ּכ ואחר תוֹ רה,
הלּ ילה  בּ חצ וֹ ת וקם הלּ ילה, חצ וֹ ת
רבּ וֹ נוֹ  בּ עב וֹ דת וּ מׁש ּת דּ ל וּ מתעוֹ רר,

ות ׁש בּ חוֹ ת. בּ ׁש ירים
וכיבּ ינתים ההוּ א, האיׁש  אמר  

ׁש אּת ם  הזּ ה הדּ בר
 ּכ הוּ א י ׁש אוֹ מרים הדּ בר סוֹ ד  ? 

וק יּ ם  חי ה ּמ ל דּ וד ׁש הנּ ה כּ אן,

אינוּ ן כּ ל בּ א וֹ רייתא , ּפ תח דּ איה וּ 
בּ נוּ קבי ל וֹ ן אעיל בּ י ׁש ין , זינין

רבּ ה, לחמוֹ ר,דתהוֹ מא  ליּה  וכפית  
עפרא , דּ תחוֹ ת  בּ טפסרי ליּה  ונחית 

קסרא. דּ זוּ המי

יב  ּפרק 

ׁש ינה טעם טוֹ עם היה וא מ ּמ ׁש  לילה בּ חצ וֹ ת קם היה  הּמ ל דּ וד 
ּכ לל וּ מיתה

בּ כפר ר בּ י אערע וּ  יוֹ סי ור בּ י יהוּ דה 
בּ י  יתבי דּ הו וּ  עד  חנן.
וחד נׁש  בּ ר חד  אתא אוּ ׁש ּפ יזייהוּ ,
בּ ביתא. ועאל קמיּה  דחמרא מטוּ לא
יוֹ סי, לרבּ י  יהוּ דה רבּ י אמר אדּ הכי,
מתנמנם הוה מלכּ א דּ דוד  ּת נינן, הא
קם הוה הי זעיר, וׁש ינתיּה  כּ סוּ ס,
זעיר  ׁש ע וּ רא האי ליליא. בּ פלגּ וּ ת 
אפילּ וּ  אתער הוה  ולא איהוּ 

ליליא. בּ תלת וּ ת
ליליא ,אמר  דּ עאל בּ ׁש עּת א ליּה , 

רברבי  כּ ל עם יתיב  הוה
בּ מלּ י  ועסיק דּ ינא, ודאין ביתיּה 
ׁש ינתיּה  נאים הוה וּ לבתר דאוֹ רייתא.
ליליא בּ פלגוּ ת וקם ליליא, ּפ לג וּ ת  עד 
דמאריּה , בּ פ וּ לחנא ואׁש ּת דּ ל ואתער,

ות וּ ׁש בּ חן. בּ ׁש ירין
ע "א )אמראדהכי רז בּ ר (דף ההוּ א 

מ לּ ה האי וכי נ ׁש ,
דמ לּ ה רזא הוּ א. הכי דקאמריּת וּ ,
וקיּ ים חי מלכּ א דוד  דּ הא הכא,

זוה"ק
בראשית 
רו דף 
רז  – ע "ב
ע"א 

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ יב לז ֶֶּפרק

ודוד עוֹ למים, וּ לע וֹ למי לע וֹ לם
ׁש לּ א  ימיו כּ ל ׁש וֹ מר  היה הּמ ל
ׁש הנה  מוּ ם מיתה, טעם יטעם
ודוד, היא, בּ מיתה מים אחד
היה  לא חי, ׁש הוּ א מקוֹ מ וֹ  מ וּ ם
ׁש עד נׁש ימוֹ ת, ׁש ים אלּ א י ׁש ן
חי, הוּ א אחת חסר  נ ׁש ימ וֹ ת ׁש ים
מיתה  טעם אדם ט וֹ עם והלאה מ ם 
הּט מאה. רוּ ח ׁש ל הצּ ד בּ וֹ  וׁש וֹ לט 

ׁש לּ א וזה  ,המל דּ וד ׁש וֹ מר  היה 
וׁש וֹ לט מיתה, ׁש ל טעם יטעם

ישלט ) אחרת,(שלא רוּ ח ׁש ל צד בּ וֹ 
אחת  חסר  נׁש ימ וֹ ת ׁש ים מ וּ ם
עד ׁש לּ מעלה, הח יּ ים ׁש ל הּס וֹ ד הוּ א
[חסר  ׁש ים ׁש הם נׁש ימוֹ ת ׁש ים
עליוֹ נ וֹ ת, נׁש ימוֹ ת אחת] נשימה 
ּת לוּ יים  ׁש החיּ ים ׁש לּ הן , הּס וֹ ד ואלּ וּ 
הּמ ות. ס וֹ ד הוּ א ומ ּט ה וּ מכּ אן בּ הם,

ׁש ע וּ ר ועל את מׁש ער היה דּ וד כּ ן 
בּ חיּ ים, ׁש יּ תק יּ ם כּ די הלּ ילה
הּמ ות, טעם בּ וֹ  יׁש לט ׁש לּ א
ע וֹ מד דוד היה הלּ ילה וּ כׁש נּ חלק
מתעוֹ רר  ׁש כּ אׁש ר מוּ ם בּ מקוֹ מוֹ ,
הּק דוֹ ׁש  והכּ תר  הלּ ילה חצ וֹ ת
דּ וד את ימצא ׁש לּ א צרי מתע וֹ רר,
הּמ ות. בּ מקוֹ ם אחר, בּ מקוֹ ם ק ׁש וּ ר 

הלּ ילה מוּ ם  נחלק ׁש כּ אׁש ר 
העליוֹ נה  והּק דה 

מלכּ א ודוד  עלמין. וּ לעלמי לעלם
טעםהוה יטעם דּ לא יוֹ מוֹ י כּ ל נטיר 

מּת ין  חד  דּ ׁש ינתא בּ גין מיתה.
דּ וּ כ ּת יּה  בּ גין ודוד  איהוּ . בּ מיתה
ׁש יּת ין  אלּ א נאים הוה לא חי, דּ איהוּ 
חד , חסר נ ׁש מי ׁש ּת ין דּ עד נ ׁש מי.
בּ ר  טעים וּ להלאה, מּת ּמ ן חי. איהוּ 
סטרא בּ י ּה  ו ׁש לּ יט דמוֹ תא, טעמא נ ׁש 

מסאבא. דרוּ ח
דּ לאודא מלכּ א, דּ וד  נטיר הוה 

וׁש לּ יט דמוֹ תא, טעמא יטעם 
ישליט ) דלא  דרוּ חא(ס "א  סטרא בּ יּה 

חד , חסר נׁש מי דּ ׁש ּת ין בּ גין אחרא,
ׁש ּת ין  עד  דּ לעילא. דחיּ ים רזא איהוּ 

ׁש ּת ין דּ אינוּ ן חד נ ׁש מי, חסר ל"ג (ד"א  
דלהוֹ ן,נשמי) רזא ואילין עלּ אין, נׁש מי

רזא וּ לת ּת א, וּ מכּ אן חיּ י. בּ הוֹ ן דּ תליין
הוּ א. דמוֹ תא

מׁש ער ועל הוה מלכּ א דּ וד  דּ א, 
בּ גין  דליליא, ׁש ע וּ רא
בּ יּה  יׁש לוֹ ט דּ לא בּ חיּ ים, דּ יתק יּ ים
ליליא , אתּפ ליג וכד  דמ וֹ תא. טעמא
בּ גין  בּ אתריּה . מתקיּ ים דּ וד  הוה
וכתרא ליליא ּפ לגוּ  אתער דּ כד 
לא ׁש כּ חא דלא בּ עא אתער, ק דּ יׁש א
אחרא , בּ אתר  מתק ר לדוד ליּה 

דּ מוֹ תא. בּ אתר

לילה בּ חצ וֹ ת  קם ׁש אינ וֹ  למי העניין חמר

וּ קד וּ הבּ גין ליליא את ּפ ליג דּ כד 
דּ נאים נ ׁש  וּ בר אתער, ע לּ אה



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ יגלח ֶֶּפרק

ולא מתעוֹ רר  בּ מּט תוֹ  ׁש יּ ׁש ן  ואדם ת, 
ר בּ וֹ נוֹ , בּ כב וֹ ד להׁש גּ יח  מתע וֹ רר
ונדבּ ק  הּמ ות, בּ ס וֹ ד נק ׁש ר  הוּ א הנּ ה
הּמ ל דּ וד כּ ן ועל אחר, למק וֹ ם
רבּ וֹ נוֹ  בּ כבוֹ ד להׁש גּ יח עוֹ מד היה
בּ נה  נר דּ ם ולא חי , אצל חי  ּת מיד,
היה   ּכ וּ מ וּ ם הּמ ות, טעם לטעם
נׁש ימוֹ ת, ׁש ים סוּ ס, כּ מוֹ  מתנמנם

בּ ׁש למוּ ת. ולא
יוֹ סיבּ אוּ  ורבּ י  יהוּ דה רבּ י  

מה  לוֹ , אמרוּ  וּ נׁש ק וּ הוּ .
מ ּאמרו חזק יּ ה. להם , אמר ? 

.ּת וֹ רת ותתחזּ ק כּ ח ייׁש ר ל וֹ ,
הוֹ איל יהוּ דה, ר בּ י אמר י ׁש בוּ .
סוֹ דוֹ ת  מע ּת ה לנ וּ  אמר  והתחלּת ,

ׁש אמרּת . עליוֹ נים

בּ חצוֹ ת כּ ׁש נּ חלק  הלּ ילה 
ר וּ ח וּ מתעוֹ רר
בּ א  הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  צפ וֹ ן
עדן, בּ גן הצּ דּ יקים עם לה ׁש ּת עׁש ע 
וּ מגּ יעה  מּק יׁש ה צפ וֹ ן רוּ ח  אז
הלּ ילה  בּ חצוֹ ת הממנּ ים לא וֹ תם
וּ פ וֹ תחים  מזּמ רים וכ לּ ם לז ּמ ר ,
וּ מתחבּ רת  הבּ קר וּ כ ׁש ּמ גּ יע  בּ ׁש ירה .
האחרים  כּ ל אז  בּ אוֹ ר , הבּ קר  קדרוּ ת
הרקיע  כּ וֹ כבי וכל ׁש ירה, אוֹ מרים
[שלמטה] הּמ לאכים ׁש אר וכל

ׁש כּ תוּ ב  כּ מ וֹ  להם, לח )מסיּ עים (איוב 

בּ יקרא לאׁש גּ חא אתער ולא בּ ערסיּה 
בּ רזא אתקר איהוּ  הא דמאריּה .
ועל  אחרא, בּ אתר וּ מת דּ בּ ק  דמוֹ תא
לאׁש גּ חא קאים הוה מלכּ א דּ וד דּ א
חי, לגבּ י חי ּת דיר. דמארי ּה  בּ יקרא
טעמא לטעמא בּ ׁש ינתא נאים ולא
מתנמנם הוה , ּכ וּ בגין דמוֹ תא.

בּ ׁש לימוּ . ולא נׁש מי, ׁש ּת ין כּ סוּ ס 

וּ נׁש ק וּ ה ,את וּ  יוֹ סי ורבּ י יהוּ דה רבּ י 
אמר  .מ מה ליּה , אמר וּ 
יתייר  ליּה , אמרוּ  חזק יּ ה. להוֹ ן,
אמר  יתיב וּ . . אוֹ ריית וית ּת קּ ף  חיל
לן  אימא  וׁש רית, הוֹ איל יהוּ דה, רבּ י

דּ קאמר ּת . עלּ אין רזין מהנּ י

יג ּפרק

בּ יחד שׂ רים ּכ וּ לם

צפ וֹ ן כּ ד ר וּ ח ואתער ליליא את ּפ לג 
אתי הוּ א בּ רי ע "ב)וק וּ ד ׁש א (ס 

בּ גנ ּת א צדּ יק יּ יא עם לאׁש ּת ע ׁש עא
וּ מטא אקּ יׁש  צפ וֹ ן ר וּ ח כּ דין דעדן.
לזּמ רא. ליליא בּ פלגוּ ת  דּ ממנּ ן לאנּ וּ ן
וכד ׁש ירתא. וּ פתחין מזּמ רין וכלהוּ 
דצפרא קדרוּ תא וּ מתחבּ ר צפרא אתי
אמרין  אחרנין כּ להוּ  כּ דין בּ נהוֹ רא.
ׁש אר  וכל רקיעא כּ כבי וכל ׁש ירתא.

כּ מה(דלתתא )מלאכין לוֹ ן מסייעין 
לח )דכתיב, בקר (איוב  כּ כבי יחד  בּ רן 

דּ ישׂ ראל  עד  אלהים. בּ ני כּ ל ו יּ ריעוּ 

זוהר
בראשית 
מ:

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ יג לט ֶֶּפרק

בּ ני כּ ל ו יּ ריעוּ  בקר  כּ כבי יחד בּ רן
ׁש ירה  נ וֹ שׂ אים ׁש יּ שׂ ראל עד אלהים.

אחריהם. ותׁש בּ ח וֹ ת 

ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים ולמדנוּ , אוֹ תם כּ ל 
ׁש נּ חלק  בּ ׁש עה בּ ּת וֹ רה
הכינה. עם מ ׁש ּת ּת פים הלּ ילה,
מתחבּ רת  והגּ בירה ה בּ קר  וּ כׁש בּ א
עם  עּמ ּה  נמצא הוּ א ,הּמ ל עם
את  כּ לּ ם על ּפ וֹ רס והּמ ל ,הּמ ל

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  מב )כּ נפיו. יוֹ מם (שם 
עּמ י ׁש ירה וּ בלּ ילה חסדּ וֹ  ה' יצ וּ ה

וג וֹ '.

מתעוֹ ררת בּ אוֹ תּה  העה 
מ צּ ד אחת ׁש להבת
רוּ ח וֹ ת  בּ ארבּ עה וּ מכּ ה הצּ פ וֹ ן,
כּ נפי לבין  וּ מ גּ יעה ויוֹ רדת העוֹ לם,
אוֹ תּה  בּ וֹ  וּ מתע וֹ ררת הּת רנגוֹ ל,
מי ואין  וק וֹ רא. הלהבת
צ דּ יקי לאוֹ תם ּפ רט  ׁש ּמ תעוֹ רר,
וּ מתעוֹ ררים  ׁש עוֹ מדים האמת
וכל הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ואז בּ ּת וֹ רה.
העדן  גּ ן   ֹׁש בּ תו הצּ דּ יקים אוֹ תם
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  לק וֹ לם, מק ׁש יבים

יג) ח  חברים (שיר  בּ גּ נּ ים היּ וֹ ׁש בת
הׁש מיעני. לק וֹ ל מקׁש יבים

אבּ תרייהוּ : ותוּ ׁש בּ חּת א ׁש ירתא נטלי

ה כינה עם הׁש ּת ּת פ וּ ת

דּ מׁש ּת דּ לי ותאנא, אינּ וּ ן כּ ל 
בּ ׁש עתא בּ אוֹ רייתא
בּ ׁש כינּת א. א ׁש ּת ּת ף  ליליא. דּ את ּפ ליג 
וּ מטרוֹ ניתא צפרא, אתי וכד
אׁש ּת כח הוּ א מלכּ א, עם אתחבּ רת 
על  ּפ ריס וּ מלכּ א  מלכּ א. עם ע ּמ הּ 

דכתיב, הוּ א הדא גּ דּפ וֹ י, (תהלים כּ לּ הוּ  
ׁש ירהמב) וּ ב לּ ילה חסדּ וֹ  יי' יצ וּ ה יוֹ מם

וגוֹ '. ע ּמ י

העוֹ ל ר וּ חוֹ ת בּ אר בּ ע וּ מּכ ה מתעוֹ ררת םׁש להבת  

חדבּ ההיא ׁש להוֹ בא אתער ׁש עתא 
בּ ארבּ ע וּ בט ׁש  צפ וֹ ן מּס טר
גּ דפי  בּ ין וּ מטי ונחית  עלמא סטרי
ׁש להוֹ בא ההוּ א ואתער דתרנגוֹ לא
אנּ וּ ן  בּ ר דּ אתער מאן ולית  וקרי, בּ יּה 
ואתערוּ  דּ קיימי ק ׁש וֹ ט זכּ אי
הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א וּ כדין בּ אוֹ רייתא.
דעדן  גנתא דּ בגוֹ  צ דּ יקייא אנּ וּ ן וכל

אמר , דאּת  כּ מא לקליהוֹ ן. (שירצייתי 
יג) ח  חבריםהשירים בּ גּ נּ ים היּ וֹ ׁש בת 

המיעני: לקוֹ ל מק ׁש יבים

זוהר
ויקרא 
פרשת 
אחרי 
דף  מות 
סה.

זוה"ק
לך  פרשת
עז: דף  לך



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ יגלח ֶֶּפרק

ולא מתעוֹ רר  בּ מּט תוֹ  ׁש יּ ׁש ן  ואדם ת, 
ר בּ וֹ נוֹ , בּ כב וֹ ד להׁש גּ יח  מתע וֹ רר
ונדבּ ק  הּמ ות, בּ ס וֹ ד נק ׁש ר  הוּ א הנּ ה
הּמ ל דּ וד כּ ן ועל אחר, למק וֹ ם
רבּ וֹ נוֹ  בּ כבוֹ ד להׁש גּ יח עוֹ מד היה
בּ נה  נר דּ ם ולא חי , אצל חי  ּת מיד,
היה   ּכ וּ מ וּ ם הּמ ות, טעם לטעם
נׁש ימוֹ ת, ׁש ים סוּ ס, כּ מוֹ  מתנמנם

בּ ׁש למוּ ת. ולא
יוֹ סיבּ אוּ  ורבּ י  יהוּ דה רבּ י  

מה  לוֹ , אמרוּ  וּ נׁש ק וּ הוּ .
מ ּאמרו חזק יּ ה. להם , אמר ? 

.ּת וֹ רת ותתחזּ ק כּ ח ייׁש ר ל וֹ ,
הוֹ איל יהוּ דה, ר בּ י אמר י ׁש בוּ .
סוֹ דוֹ ת  מע ּת ה לנ וּ  אמר  והתחלּת ,

ׁש אמרּת . עליוֹ נים

בּ חצוֹ ת כּ ׁש נּ חלק  הלּ ילה 
ר וּ ח וּ מתעוֹ רר
בּ א  הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  צפ וֹ ן
עדן, בּ גן הצּ דּ יקים עם לה ׁש ּת עׁש ע 
וּ מגּ יעה  מּק יׁש ה צפ וֹ ן רוּ ח  אז
הלּ ילה  בּ חצוֹ ת הממנּ ים לא וֹ תם
וּ פ וֹ תחים  מזּמ רים וכ לּ ם לז ּמ ר ,
וּ מתחבּ רת  הבּ קר וּ כ ׁש ּמ גּ יע  בּ ׁש ירה .
האחרים  כּ ל אז  בּ אוֹ ר , הבּ קר  קדרוּ ת
הרקיע  כּ וֹ כבי וכל ׁש ירה, אוֹ מרים
[שלמטה] הּמ לאכים ׁש אר וכל

ׁש כּ תוּ ב  כּ מ וֹ  להם, לח )מסיּ עים (איוב 

בּ יקרא לאׁש גּ חא אתער ולא בּ ערסיּה 
בּ רזא אתקר איהוּ  הא דמאריּה .
ועל  אחרא, בּ אתר וּ מת דּ בּ ק  דמוֹ תא
לאׁש גּ חא קאים הוה מלכּ א דּ וד דּ א
חי, לגבּ י חי ּת דיר. דמארי ּה  בּ יקרא
טעמא לטעמא בּ ׁש ינתא נאים ולא
מתנמנם הוה , ּכ וּ בגין דמוֹ תא.

בּ ׁש לימוּ . ולא נׁש מי, ׁש ּת ין כּ סוּ ס 

וּ נׁש ק וּ ה ,את וּ  יוֹ סי ורבּ י יהוּ דה רבּ י 
אמר  .מ מה ליּה , אמר וּ 
יתייר  ליּה , אמרוּ  חזק יּ ה. להוֹ ן,
אמר  יתיב וּ . . אוֹ ריית וית ּת קּ ף  חיל
לן  אימא  וׁש רית, הוֹ איל יהוּ דה, רבּ י

דּ קאמר ּת . עלּ אין רזין מהנּ י

יג ּפרק

בּ יחד שׂ רים ּכ וּ לם

צפ וֹ ן כּ ד ר וּ ח ואתער ליליא את ּפ לג 
אתי הוּ א בּ רי ע "ב)וק וּ ד ׁש א (ס 

בּ גנ ּת א צדּ יק יּ יא עם לאׁש ּת ע ׁש עא
וּ מטא אקּ יׁש  צפ וֹ ן ר וּ ח כּ דין דעדן.
לזּמ רא. ליליא בּ פלגוּ ת  דּ ממנּ ן לאנּ וּ ן
וכד ׁש ירתא. וּ פתחין מזּמ רין וכלהוּ 
דצפרא קדרוּ תא וּ מתחבּ ר צפרא אתי
אמרין  אחרנין כּ להוּ  כּ דין בּ נהוֹ רא.
ׁש אר  וכל רקיעא כּ כבי וכל ׁש ירתא.

כּ מה(דלתתא )מלאכין לוֹ ן מסייעין 
לח )דכתיב, בקר (איוב  כּ כבי יחד  בּ רן 

דּ ישׂ ראל  עד  אלהים. בּ ני כּ ל ו יּ ריעוּ 

זוהר
בראשית 
מ:

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ יג לט ֶֶּפרק

בּ ני כּ ל ו יּ ריעוּ  בקר  כּ כבי יחד בּ רן
ׁש ירה  נ וֹ שׂ אים ׁש יּ שׂ ראל עד אלהים.

אחריהם. ותׁש בּ ח וֹ ת 

ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים ולמדנוּ , אוֹ תם כּ ל 
ׁש נּ חלק  בּ ׁש עה בּ ּת וֹ רה
הכינה. עם מ ׁש ּת ּת פים הלּ ילה,
מתחבּ רת  והגּ בירה ה בּ קר  וּ כׁש בּ א
עם  עּמ ּה  נמצא הוּ א ,הּמ ל עם
את  כּ לּ ם על ּפ וֹ רס והּמ ל ,הּמ ל

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  מב )כּ נפיו. יוֹ מם (שם 
עּמ י ׁש ירה וּ בלּ ילה חסדּ וֹ  ה' יצ וּ ה

וג וֹ '.

מתעוֹ ררת בּ אוֹ תּה  העה 
מ צּ ד אחת ׁש להבת
רוּ ח וֹ ת  בּ ארבּ עה וּ מכּ ה הצּ פ וֹ ן,
כּ נפי לבין  וּ מ גּ יעה ויוֹ רדת העוֹ לם,
אוֹ תּה  בּ וֹ  וּ מתע וֹ ררת הּת רנגוֹ ל,
מי ואין  וק וֹ רא. הלהבת
צ דּ יקי לאוֹ תם ּפ רט  ׁש ּמ תעוֹ רר,
וּ מתעוֹ ררים  ׁש עוֹ מדים האמת
וכל הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ואז בּ ּת וֹ רה.
העדן  גּ ן   ֹׁש בּ תו הצּ דּ יקים אוֹ תם
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  לק וֹ לם, מק ׁש יבים

יג) ח  חברים (שיר  בּ גּ נּ ים היּ וֹ ׁש בת
הׁש מיעני. לק וֹ ל מקׁש יבים

אבּ תרייהוּ : ותוּ ׁש בּ חּת א ׁש ירתא נטלי

ה כינה עם הׁש ּת ּת פ וּ ת

דּ מׁש ּת דּ לי ותאנא, אינּ וּ ן כּ ל 
בּ ׁש עתא בּ אוֹ רייתא
בּ ׁש כינּת א. א ׁש ּת ּת ף  ליליא. דּ את ּפ ליג 
וּ מטרוֹ ניתא צפרא, אתי וכד
אׁש ּת כח הוּ א מלכּ א, עם אתחבּ רת 
על  ּפ ריס וּ מלכּ א  מלכּ א. עם ע ּמ ּה 

דכתיב, הוּ א הדא גּ דּפ וֹ י, (תהלים כּ לּ הוּ  
ׁש ירהמב) וּ ב לּ ילה חסדּ וֹ  יי' יצ וּ ה יוֹ מם

וגוֹ '. ע ּמ י

העוֹ ל ר וּ חוֹ ת בּ אר בּ ע וּ מּכ ה מתעוֹ ררת םׁש להבת  

חדבּ ההיא ׁש להוֹ בא אתער ׁש עתא 
בּ ארבּ ע וּ בט ׁש  צפ וֹ ן מּס טר
גּ דפי  בּ ין וּ מטי ונחית  עלמא סטרי
ׁש להוֹ בא ההוּ א ואתער דתרנגוֹ לא
אנּ וּ ן  בּ ר דּ אתער מאן ולית  וקרי, בּ יּה 
ואתערוּ  דּ קיימי ק ׁש וֹ ט זכּ אי
הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א וּ כדין בּ אוֹ רייתא.
דעדן  גנתא דּ בגוֹ  צ דּ יקייא אנּ וּ ן וכל

אמר , דאּת  כּ מא לקליהוֹ ן. (שירצייתי 
יג) ח  חבריםהשירים בּ גּ נּ ים היּ וֹ ׁש בת 

המיעני: לקוֹ ל מק ׁש יבים
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"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ יגמ  ֶֶּפרק

ר ׁש וּ ת,וּ מוּ ם ערבית ּת פ לּ ת  ּכ 
בּ תפ לּ ת  נכללת ׁש הרי
לא  וכעת מאירה, ׁש ּת היה כּ די היּ וֹ ם
לא  ׁש הרי  אוֹ תּה , וּ בארנוּ  הזּ מן. זה
והיא  לּה , ׁש יּ איר היּ וֹ ם אוֹ ר  התגּ לּ ה
חצוֹ ת  זמן עד בּ חׁש כה ׁש וֹ לטת
הוּ א   ּבּ רו כּ ׁש הּק ד וֹ ׁש  הלּ ילה,
העדן, בּ גן  הצּ דּ יקים עם מ ׁש ּת עׁש ע 
יׁש ּת ע ׁש ע  ׁש האדם הזּ מן ואז

ׁש נּ תבּ אר. כּ מוֹ  בּ ּת וֹ רה, [וללמד]

בּ ק יּ וּ מם אׁש ריהם  העוֹ מדים כּ ל 
בּ ּת וֹ רה  וע וֹ סקים
הוּ א   ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  מ וּ ם בּ לּ ילה ,
עדן  ׁש בּ גן הצּ דּ יקים א וֹ תם וכל
אוֹ תם  האדם בּ ני  קוֹ לוֹ ת ׁש וֹ מעים

ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  בּ ּת וֹ רה, (שירהעוֹ סקים 
וגוֹ 'היּ וֹ ׁש בת ח ) .בּ גּ נּ ים  

יוֹ ׁש בים ר בּ י היוּ  יוֹ סי ורבּ י יהוּ דה 
בּ ּת וֹ רה. ועוֹ סקים אחד לילה
ראיתי יוֹ סי, לר בּ י יהוּ דה רבּ י  אמר 
מאׁש ר  יוֹ תר בּ לּ ילה הּת וֹ רה ׁש צּ חוּ ת

זה  לּמ ה מוּ ם בּ יּ וֹ ם. ל וֹ , אמר ? 
היא  ׁש בּ כתב  ּת וֹ רה ׁש ל ׁש הצּ חוּ ת
ּפ ה  ׁש בּ על  ותוֹ רה ּפ ה, ׁש בּ על תוֹ רה
יוֹ תר  וּ מתעוֹ ררת  בּ לּ ילה, ׁש וֹ לטת

רׁש וּ ת ערבית ּת פילת

דּ האוּ בגין רׁש וּ ת  ערבית  ּת פ לּ ת   ּכ 
דיוֹ מא בּ צלוֹ תא את כּ לילת
זמנא לאו והׁש ּת א לאתנהרא, בּ גין
את גּ ליא לא דּ הא לּה  ואוֹ קימנא איהוּ .
ואיהי  לּה , דּ ינהיר דּ יממא נהוֹ רא
דּ פלגוּ ת זמנא עד  בּ חׁש וֹ כא ׁש לטא
הוּ א בּ רי קוּ ד ׁש א דּ אׁש ּת עׁש ע  ליליא
איהוּ  וּ כדין דעדן, בּ גנתא  צדּ יקיא עם

נ ׁש  בּ ר לאׁש ּת ע ׁש עא (ס"א זמנא 
דאּת מר.ולמלעי) כּ מה בּ אוֹ רייתא

בּ ּת וֹ רה הע וֹ סקים אׁש ריהם

בּ קיּ וּ מייהוּ ,זכּ אין דּ קיימי כּ ל אינוּ ן 
בּ אוֹ רייתא וּ מׁש ּת דּ לין
וכל  הוּ א  בּ רי דּ ק וּ ד ׁש א בּ גין בּ ליליא.

צ דּ יקייא ׁש מע וּ אינוּ ן דעדן, דּ בגנתא 
דּ מׁש ּת דּ לי  אינ וּ ן נׁש א , דּ בני קלייהוּ 

דכתיב , כּ מה השירים בּ אוֹ רייתא. (שיר 
וגו'.ח ) בּ גּ נּ ים היּ וֹ ׁש בת 

חד ׁש ה, ּכ בריּ ה  נע שׂ ה בּ ּת וֹ רה לעס וֹ ק  לילה בּ חצ וֹ ת הּמ ׁש ּכ ים
הּת וֹ רה בּ היר וּ ת  להבין וּ מ יג 

חדר בּ י יתבי הו וֹ  יוֹ סי ורבּ י יהוּ דה 
אמר  בּ אוֹ רייתא . ולעאן ליליא,
חמינא יוֹ סי, לרבּ י יהוּ דה רבּ י
הוּ א בּ ליליא, דּ אוֹ רייתא דּ צחוּ תא
בּ גין  ליּה , אמר אמאי. מבּ יממא, יּת יר
ּת וֹ רה ׁש בּ כּת ב , דּ ת וֹ רה דּ צחוּ תא
ּפ ה , ׁש בּ על  ותוֹ רה הוּ א. ּפ ה ׁש בּ על
יּת יר  ואתערת  ׁש לטא בּ ליליא
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"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ יד מא ֶֶּפרק

ׁש וֹ לטת, ׁש היא וּ בזמן בּ יּ וֹ ם, מאׁש ר
הּת וֹ רה. ׁש ל  הצּ ח וּ ת קיּ מת אז

ואמר,ר ּפ תח  יוֹ סי  לה)בּ י  ולא (איוב  
נתן  עשׂ י אלוֹ ּה  איּ ה אמר 
בּ ׁש עה  ראה, בּ א בּ לּ ילה. זמרוֹ ת
ונחלק  צפ וֹ ן רוּ ח  ׁש ּמ תעוֹ ררת
אחת  ׁש להבת בּ ארוּ  הרי  הלּ ילה,
הּת רנגוֹ ל כּ נפי ּת חת וּ מ כּ ה י וֹ צאת
ואוֹ תּה  וק וֹ רא. כּ נפיו את וּ מּק יׁש 
אליו  ׁש ּמ גּ יעה בּ זמן ׁש להבת,
בּ ּה  מסּת כּ ל הוּ א כּ נג דּ וֹ , וּ מתעוֹ ררת
וּ מׁש גּ יח וּ מסּת כּ ל וק וֹ רא, וּ מזדּ עזע 
לע שׂ וֹ ת  כּ די  רבּ וֹ נוֹ  כּ בוֹ ד בּ ׁש ביל

האדם. לבני  וק וֹ רא רצ וֹ נוֹ ,
ונקרא ולכן הׁש גּ חה. שׂ כוי, נקרא 

בּ ׁש להבת  ׁש ּמ תעוֹ רר גבר,
בּ א  הוּ א הגּ בוּ רה ׁש ל בּ צּ ד הגּ בוּ רה,
בּ ני אוֹ תם ואז העוֹ לם, את לע וֹ רר
גּ ב וּ רה  ונוֹ תנים ע וֹ מדים האמ וּ נה
רנּ ת  נקראת ואז ישׂ ראל , לכנסת וכח 
הּמ לכוּ ת  את יר ׁש  דּ וד ולכן  הּת וֹ רה.
דוֹ ר וֹ ת. וּ לדוֹ רי  לע וֹ למים וּ בניו  הוּ א

בּ ּת וֹ רה וּ מוּ ם ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי ׁש כּ ל 
ׁש יּ ּפ תח וּ  זוֹ כה ה זּ ה בּ ע וֹ לם
כּ ּמ ה  ההוּ א , לע וֹ לם ׁש ערים כּ ּמ ה ל וֹ 
הזּ ה  מהע וֹ לם ׁש יּ צא בּ ׁש עה - אוֹ רוֹ ת

כּ דין  ׁש לטא, דּ איהי וּ בזמנא מבּ יממא,
דּ אוֹ רייתא. צחוּ תא איהוּ 

ואמר,ּפ תח  יוֹ סי י)רבּ י לה  ולא(איוב 
נוֹ תן  עוֹ שׂ י אלוֹ ּה  איּ ה אמר

חזי, ּת א בּ לּ ילה. קע"א זמירוֹ ת  לך (שלח  
צפ וֹ ן,ע "ב) רוּ ח דּ אּת ער בּ ׁש עתא

אוּ קמוּ ה , הא ליליא, ואת ּפ לג
ּת חוֹ ת וּ בטׁש  נפיק, חד  דּ ׁש להוֹ בא
גּ דּפ וֹ י  ואקיׁש  דּ תרנג וֹ לא, גּ ד ּפ וֹ י
דּ מטי  בּ זמנא ׁש להוֹ בא וההוּ א וקארי.
בּ יּה , אסּת כי לקבליּה , וא ּת ער גּ בּ יּה ,
בּ גין  ואׁש גּ ח ואסּת כי וקארי, ואזדּ עזע 
רעוּ תיּה , למע בּ ד  דּ מאריּה , יקרא

נׁש א. לבני לוֹ ן וקארי
ואקרי ועל אׁש גּ חא. שׂ כוי, אקרי דּ א 

בּ ׁש להוֹ בא דּ אּת ער בּ גין גּ בר,
ע "ב) כ"ג  דּ גב וּ רה(דף בּ סטרא דּ גב וּ רה ,

כּ דין  בּ עלמא. לאּת ערא אתיא קא
ויהבין  קיימין, מהימנוּ תא בּ ני אינּ וּ ן

ישׂ ראל, לכנסת  וחילא וּ כדיןגּ ב וּ רה 
דּ א וֹ רייתא . רנּ ה יריתאקרי דּ א, ועל 

לעלמין  וּ בנוֹ י הוּ א מלכ וּ תא דּ וד
דּ רין.וּ לדר  י 

יד ּפרק 

בּ לּ ילה הּת וֹ רה בּ לימוּ ד  ׁש ּמ תע וֹ רר  המחה ג וֹ דל 

בּ אוֹ רייתאוּ בגין  דּ אׁש ּת דּ ל מאן דּ כל 
ליּה  דּ יפ ּת חוּ ן זכי עלמא, בּ האי
כּ ּמ ה עלמא, להה וּ א ּת רעין כּ ּמ ה
עלמא , מהאי דּ ינ ּפ וֹ ק  בּ ׁש עתא נהוֹ רין.

זוהר
במדבר

רשת פ 
(דף  פנחס
ריג:)



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ יגמ  ֶֶּפרק

ר ׁש וּ ת,וּ מוּ ם ערבית ּת פ לּ ת  ּכ 
בּ תפ לּ ת  נכללת ׁש הרי
לא  וכעת מאירה, ׁש ּת היה כּ די היּ וֹ ם
לא  ׁש הרי  אוֹ תּה , וּ בארנוּ  הזּ מן. זה
והיא  לּה , ׁש יּ איר היּ וֹ ם אוֹ ר  התגּ לּ ה
חצוֹ ת  זמן עד בּ חׁש כה ׁש וֹ לטת
הוּ א   ּבּ רו כּ ׁש הּק ד וֹ ׁש  הלּ ילה,
העדן, בּ גן  הצּ דּ יקים עם מ ׁש ּת עׁש ע 
יׁש ּת ע ׁש ע  ׁש האדם הזּ מן ואז

ׁש נּ תבּ אר. כּ מוֹ  בּ ּת וֹ רה, [וללמד]

בּ ק יּ וּ מם אׁש ריהם  העוֹ מדים כּ ל 
בּ ּת וֹ רה  וע וֹ סקים
הוּ א   ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  מ וּ ם בּ לּ ילה ,
עדן  ׁש בּ גן הצּ דּ יקים א וֹ תם וכל
אוֹ תם  האדם בּ ני  קוֹ לוֹ ת ׁש וֹ מעים

ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  בּ ּת וֹ רה, (שירהעוֹ סקים 
וגוֹ 'היּ וֹ ׁש בת ח ) .בּ גּ נּ ים  

יוֹ ׁש בים ר בּ י היוּ  יוֹ סי ורבּ י יהוּ דה 
בּ ּת וֹ רה. ועוֹ סקים אחד לילה
ראיתי יוֹ סי, לר בּ י יהוּ דה רבּ י  אמר 
מאׁש ר  יוֹ תר בּ לּ ילה הּת וֹ רה ׁש צּ חוּ ת

זה  לּמ ה מוּ ם בּ יּ וֹ ם. ל וֹ , אמר ? 
היא  ׁש בּ כתב  ּת וֹ רה ׁש ל ׁש הצּ חוּ ת
ּפ ה  ׁש בּ על  ותוֹ רה ּפ ה, ׁש בּ על תוֹ רה
יוֹ תר  וּ מתעוֹ ררת  בּ לּ ילה, ׁש וֹ לטת

רׁש וּ ת ערבית ּת פילת

דּ האוּ בגין רׁש וּ ת  ערבית  ּת פ לּ ת   ּכ 
דיוֹ מא בּ צלוֹ תא את כּ לילת
זמנא לאו והׁש ּת א לאתנהרא, בּ גין
את גּ ליא לא דּ הא לּה  ואוֹ קימנא איהוּ .
ואיהי  לּה , דּ ינהיר דּ יממא נהוֹ רא
דּ פלגוּ ת זמנא עד  בּ חׁש וֹ כא ׁש לטא
הוּ א בּ רי קוּ ד ׁש א דּ אׁש ּת עׁש ע  ליליא
איהוּ  וּ כדין דעדן, בּ גנתא  צדּ יקיא עם

נ ׁש  בּ ר לאׁש ּת ע ׁש עא (ס"א זמנא 
דאּת מר.ולמלעי) כּ מה בּ אוֹ רייתא

בּ ּת וֹ רה הע וֹ סקים אׁש ריהם

בּ קיּ וּ מייהוּ ,זכּ אין דּ קיימי כּ ל אינוּ ן 
בּ אוֹ רייתא וּ מׁש ּת דּ לין
וכל  הוּ א  בּ רי דּ ק וּ ד ׁש א בּ גין בּ ליליא.

צ דּ יקייא ׁש מע וּ אינוּ ן דעדן, דּ בגנתא 
דּ מׁש ּת דּ לי  אינ וּ ן נׁש א , דּ בני קלייהוּ 

דכתיב , כּ מה השירים בּ אוֹ רייתא. (שיר 
וגו'.ח ) בּ גּ נּ ים היּ וֹ ׁש בת 

חד ׁש ה, ּכ בריּ ה  נע שׂ ה בּ ּת וֹ רה לעס וֹ ק  לילה בּ חצ וֹ ת הּמ ׁש ּכ ים
הּת וֹ רה בּ היר וּ ת  להבין וּ מ יג 

חדר בּ י יתבי הו וֹ  יוֹ סי ורבּ י יהוּ דה 
אמר  בּ אוֹ רייתא . ולעאן ליליא,
חמינא יוֹ סי, לרבּ י יהוּ דה רבּ י
הוּ א בּ ליליא, דּ אוֹ רייתא דּ צחוּ תא
בּ גין  ליּה , אמר אמאי. מבּ יממא, יּת יר
ּת וֹ רה ׁש בּ כּת ב , דּ ת וֹ רה דּ צחוּ תא
ּפ ה , ׁש בּ על  ותוֹ רה הוּ א. ּפ ה ׁש בּ על
יּת יר  ואתערת  ׁש לטא בּ ליליא

זוהר
בראשית 
קלב : דף 

זוהר
בראשית 
פרשת 
דף  ויחי 
רלא:

זוהר
פרשת 
דף  ויקרא 
– ע"א כג
ע "ב 

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ יד מא ֶֶּפרק

ׁש וֹ לטת, ׁש היא וּ בזמן בּ יּ וֹ ם, מאׁש ר
הּת וֹ רה. ׁש ל  הצּ ח וּ ת קיּ מת אז

ואמר,ר ּפ תח  יוֹ סי  לה)בּ י  ולא (איוב  
נתן  עשׂ י אלוֹ ּה  איּ ה אמר 
בּ ׁש עה  ראה, בּ א בּ לּ ילה. זמרוֹ ת
ונחלק  צפ וֹ ן רוּ ח  ׁש ּמ תעוֹ ררת
אחת  ׁש להבת בּ ארוּ  הרי  הלּ ילה,
הּת רנגוֹ ל כּ נפי ּת חת וּ מ כּ ה י וֹ צאת
ואוֹ תּה  וק וֹ רא. כּ נפיו את וּ מּק יׁש 
אליו  ׁש ּמ גּ יעה בּ זמן ׁש להבת,
בּ ּה  מסּת כּ ל הוּ א כּ נג דּ וֹ , וּ מתעוֹ ררת
וּ מׁש גּ יח וּ מסּת כּ ל וק וֹ רא, וּ מזדּ עזע 
לע שׂ וֹ ת  כּ די  רבּ וֹ נוֹ  כּ בוֹ ד בּ ׁש ביל

האדם. לבני  וק וֹ רא רצ וֹ נוֹ ,
ונקרא ולכן הׁש גּ חה. שׂ כוי, נקרא 

בּ ׁש להבת  ׁש ּמ תעוֹ רר גבר,
בּ א  הוּ א הגּ בוּ רה ׁש ל בּ צּ ד הגּ בוּ רה,
בּ ני אוֹ תם ואז העוֹ לם, את לע וֹ רר
גּ ב וּ רה  ונוֹ תנים ע וֹ מדים האמ וּ נה
רנּ ת  נקראת ואז ישׂ ראל , לכנסת וכח 
הּמ לכוּ ת  את יר ׁש  דּ וד ולכן  הּת וֹ רה.
דוֹ ר וֹ ת. וּ לדוֹ רי  לע וֹ למים וּ בניו  הוּ א

בּ ּת וֹ רה וּ מוּ ם ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי ׁש כּ ל 
ׁש יּ ּפ תח וּ  זוֹ כה ה זּ ה בּ ע וֹ לם
כּ ּמ ה  ההוּ א , לע וֹ לם ׁש ערים כּ ּמ ה ל וֹ 
הזּ ה  מהע וֹ לם ׁש יּ צא בּ ׁש עה - אוֹ רוֹ ת

כּ דין  ׁש לטא, דּ איהי וּ בזמנא מבּ יממא,
דּ אוֹ רייתא. צחוּ תא איהוּ 

ואמר,ּפ תח  יוֹ סי י)רבּ י לה  ולא(איוב 
נוֹ תן  עוֹ שׂ י אלוֹ ּה  איּ ה אמר

חזי, ּת א בּ לּ ילה. קע"א זמירוֹ ת  לך (שלח  
צפ וֹ ן,ע "ב) רוּ ח דּ אּת ער בּ ׁש עתא

אוּ קמוּ ה , הא ליליא, ואת ּפ לג
ּת חוֹ ת וּ בטׁש  נפיק, חד  דּ ׁש להוֹ בא
גּ דּפ וֹ י  ואקיׁש  דּ תרנג וֹ לא, גּ ד ּפ וֹ י
דּ מטי  בּ זמנא ׁש להוֹ בא וההוּ א וקארי.
בּ יּה , אסּת כי לקבליּה , וא ּת ער גּ בּ יּה ,
בּ גין  ואׁש גּ ח ואסּת כי וקארי, ואזדּ עזע 
רעוּ תיּה , למע בּ ד  דּ מאריּה , יקרא

נׁש א. לבני לוֹ ן וקארי
ואקרי ועל אׁש גּ חא. שׂ כוי, אקרי דּ א 

בּ ׁש להוֹ בא דּ אּת ער בּ גין גּ בר,
ע "ב) כ"ג  דּ גב וּ רה(דף בּ סטרא דּ גב וּ רה ,

כּ דין  בּ עלמא. לאּת ערא אתיא קא
ויהבין  קיימין, מהימנוּ תא בּ ני אינּ וּ ן

ישׂ ראל, לכנסת  וחילא וּ כדיןגּ ב וּ רה 
דּ א וֹ רייתא . רנּ ה יריתאקרי דּ א, ועל 

לעלמין  וּ בנוֹ י הוּ א מלכ וּ תא דּ וד
דּ רין.וּ לדר  י 

יד ּפרק 

בּ לּ ילה הּת וֹ רה בּ לימוּ ד  ׁש ּמ תע וֹ רר  המחה ג וֹ דל 

בּ אוֹ רייתאוּ בגין  דּ אׁש ּת דּ ל מאן דּ כל 
ליּה  דּ יפ ּת חוּ ן זכי עלמא, בּ האי
כּ ּמ ה עלמא, להה וּ א ּת רעין כּ ּמ ה
עלמא , מהאי דּ ינ ּפ וֹ ק  בּ ׁש עתא נהוֹ רין.

זוהר
במדבר

רשת פ 
(דף  פנחס
ריג:)



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ ידמב ֶֶּפרק

לכל והוֹ לכת לפניו, מקדּ ימה היא
ואוֹ מרת  מכריזה הערים , :ׁש וֹ מרי  

כו ) גוֹ י(ישעיה ויבא ׁש ערים ּפ תח וּ 
עבדצדּ יק  לפל וֹ ני כסאוֹ ת התקינוּ  ! 

שׂ מחה הּמ ל ׁש אין ! 
בּ מי אלּ א ל ּק דוֹ ׁש -בּ ר וּ -הוּ א
אדם  ׁש כּ ן  כּ ל  בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל 
בּ ּת וֹ רה, להׁש ּת דּ ל בּ לּ ילה ׁש ּמ תעוֹ רר
עדן  ׁש בּ גן  הצּ דּ יקים כּ ל ׁש הרי
 ּבּ רו וה ּק דוֹ ׁש  לקוֹ ל וֹ , מק ׁש יבים
ׁש ּפ ר ׁש וּ ה  כּ מ וֹ  ביניהם, נמצא הוּ א

ח ) השירים בּ גּ נּ ים (שיר  היּ וֹ ׁש בת
הׁש מיעני.  לקוֹ ל מקׁש יבים חברים

לא ואף ׁש החדווֹ ת גּ ב  על 
בּ חוּ ץ  אבל התעוֹ ררוּ ,

ׁש יר  וּ מזּמ רים וּ כׁש נּ חלק ע וֹ מדים ה, 
מ לּ מּט ה  ע וֹ לה והתע וֹ ררוּ ת הלּ ילה
הוּ א   ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  אז  למעלה,
לבכ יּ ה, המים חילוֹ ת כּ ל מע וֹ רר
וּ מז דּ עזעים  בּ רקיע , וּ בוֹ עט

ותחּת וֹ נים. עלי וֹ נים
לזּ מן ואין ּפ רט לפניו , מנוּ חה 

בּ ּת וֹ רה, למּט ה ׁש ּמ תעוֹ ררים
אוֹ תן  וכל הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אז
כּ לּ ם  [שעמו ], הצּ דּ יקים נׁש מוֹ ת
ואז  ק וֹ ל, לאוֹ תוֹ  וּ שׂ מחים מק ׁש יבים
לכל מנוחה ובאה  [לפניו , מנ וּ חה.
[לפניו  שעמו] הצדיקים נשמות
ׁש נּ חרב  ׁש ּמ יּ וֹ ם מוּ ם נמצאת].

לכל  ואזלא ק ּמ יּה , אקדימת  היא
ואוֹ מרת , מכרזת  ּת רעין, (ישעיה נטוּ רי 

צ דּ יק.כו) גּ וֹ י ויבא ׁש ערים ּפ תחוּ 
עב דּ א לפלניּ א כּ רסיין  אתקינוּ 
בּ רי לּ ק וּ דׁש א חדוּ  דּ לית  דּ מלכּ א.
בּ אוֹ רייתא , דּ א ׁש ּת דל מאן אלּ א הוּ א
בּ ליליא דּ מתער נׁש  בּ ר ׁש כּ ן כּ ל
כּ ל  דּ הא בּ אוֹ רייתא, לאׁש ּת דּ לא
צייתין  דּ עדן, דּ ב גּ נּת א צדיק יּ יא
מׁש ּת כח הוּ א בּ רי וקוּ ד ׁש א לק לּ יּה ,

דּ אוּ קמוּ ה כּ מה ח בּ ינייהוּ , השירים  (שיר 
מק ׁש יביםיג) חברים בּ גנּ ים היּ וֹ ׁש בת

הׁש מיעיני. לקוֹ ל

הּת וֹ רה לּ יּמ וּ ד  ידי על אלּ א  ר וּ ח, נחת להּק בּ "ה אין הגּ לוּ ת בּ עת 

אתערוּ ,ואף לא דּ חדוון גּ ב  על 
וּ מזּמ רי  קיימי לבר אבל
ליליא , את ּפ ליג וכד ׁש ירתא.
לעילא , מּת ּת א סלקא ואתערוּ תא
כּ ל  אתער הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א כּ דין
בּ רקיעא , וּ בעט לבכיה, ׁש מיא חילי

ותּת אי. עלּ אי ואזדּ עזען

נייחאה וּ א ולית  נׁש מתין אינוּ ן וכל
דּ מתערי  בּ זמנא בּ ר קּמ יּה ,
בּ רי ק וּ ד ׁש א כּ דין, בּ אוֹ רייתא. לת ּת א

וחדיין (דעמיה )דּ צדּ יקיא צייתין כּ לּ הוּ  , 
נייחא . וּ כדין קלא קמיה לההוּ א (ס "א 

עמיה ) דצדיקיא נשמתין לכלהו נייחא  ואתי

אשתכח ) דּ אתחריב(קמיה דּ מיּ וֹ מא  בּ גין .
בּ רי ק וּ דׁש א אוֹ מי לת ּת א, מק דּ ׁש א

זוהר
בראשית 
פרשת 
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"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ יד מגֶֶּפרק

 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  נׁש בּ ע למּט ה, הּמ ק דּ ׁש 
ׁש ל ירוּ ׁש לים   ֹלתו יכּ נס ׁש לּ א הוּ א
ישׂ ראל ׁש יּ כּ נס וּ  עד מעלה

ׁש כּ תוּ ב  מּט ה, ׁש ל  (הושעלירוּ ׁש לים 
בּ עיר,יא) אבוֹ א ולא קד וֹ ׁש   ּבּ קר ב

החברים. ּפ רׁש וּ ה והרי
בּ חוּ ץ וכל  עוֹ מדים  מז ּמ רים אוֹ תם 

בּ ׁש לׁש ת  ׁש ירה ואוֹ מרים 
מ ׁש בּ חים  וכ לּ ם הלּ ילה, חלקי 
חילוֹ ת  וכל ידוּ ע וֹ ת, בּ תׁש בּ ח וֹ ת
בּ לּ ילה, מתעוֹ ררים כּ לּ ם המים,
מק דּ ׁש ים  לא וּ קדה בּ יּ וֹ ם, וישׂ ראל
מק דּ ׁש ים  ׁש יּ שׂ ראל  עד למעלה
המים  חילוֹ ת כּ ל  ואז למּט ה,
כּ אחד. הּק דוֹ ׁש  הם את מק דּ ׁש ים 
מתק דּ ׁש ים  קדוֹ ׁש ים ישׂ ראל  זה ועל
[משום  ותחּת וֹ נים  מעלי וֹ נים
הקדוש  של שמו של שהקדשה
מלמעלה  אלא עולה  לא הוא ברוך
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  כּ אחד. ומלמטה]

יט ) קדוֹ ׁש כּ יּת היוּ קדׁש ים (ויקרא 
אלהיכם.ה אני ' 

אוֹ תן נטל וזרק אבנים ׁש לׁש  
נעשׂ וּ  אוֹ תן, וּ כׁש זּ רק  למעלה.
היׁש יבה  לראׁש י  ואמר אחת, :אבן  

ׁש הרי הזּ וֹ , האבן את אליכם קבּ ל וּ 
מי בּ כם ואין בּ גּ לוּ ת, הכינה
לבעלּה , לר צּ וֹ תּה  אליה ׁש יּ תעוֹ רר

ירוּ ׁש לם בּ גוֹ  ייעוּ ל דּ לא הוּ א,
לירוּ ׁש לם ישׂ ראל דּ יעלוּ ן עד  דּ לעילא ,

דּ כתיב , יא )דּ לת ּת א. בּ קרבּ (הושע 
אוּ קמוּ ה והא בּ עיר, אבוֹ א ולא קד וֹ ׁש 

ה .)חברייא .(תענית 

ואמרי וכל  לבר, קיימי מזּמ רי, אינוּ ן 
ליליא ּפ לגי בּ תלת  ׁש ירתא,
ידיעאן, בּ ת וּ ׁש בּ חתן מׁש בּ חן וכ לּ הוּ 
מתערי  כּ לּ הוּ  ׁש מיא, חילי וכ לּ הוּ 
לא וּ קדוּ ׁש ה בּ יממא. וישׂ ראל בּ ליליא,
ישׂ ראל  דּ מקדּ ׁש י עד  לעילא , מק דּ ׁש י
מק דּ ׁש י  ׁש מיא חילי כּ ל וּ כדין לת ּת א,
ישׂ ראל  דּ א ועל כּ חדא. ק דּ יׁש א ׁש מא
ות ּת אי  מע לּ אי  מתקדּ ׁש ין ק דּ יׁש ין,
הוא  בריך  דקודשא דשמא  דקדושא בגין (ס "א

ומתתא ) מעילא אלא סליק הדאלא כּ חדא.
דכתיב , יט )הוּ א ּת היוּ (ויקרא  קד וֹ ׁש ים 

אלהיכם. ה' אני קדוֹ ׁש  כּ י

עצמם  לצר וא הכינה לכבוֹ ד  בּ ּת וֹ רה להׁש ּת דּ ל

לגבּ י נטיל  לוֹ ן וזריק  אבנין ּת לת  
אתעביד וּ  לוֹ ן זריק  וכד עלּ א.
מתיב ּת א , למארי ואמר חדא, אבנא 
דּ הא לגבּ יכ וּ , אבנא האי ק בּ ילוּ 
מאן  בּ כ וּ  ולית  בּ גלוּ תא איהי ׁש כינ ּת א
בּ על ּה  לגבּ י לּה  לר צּ אה לגבּ ּה  דּ יּת ער

חדש זוהר
תיקוני  -
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קנב :
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לכל והוֹ לכת לפניו, מקדּ ימה היא
ואוֹ מרת  מכריזה הערים , :ׁש וֹ מרי  

כו ) גוֹ י(ישעיה ויבא ׁש ערים ּפ תח וּ 
עבדצדּ יק  לפל וֹ ני כסאוֹ ת התקינוּ  ! 

שׂ מחה הּמ ל ׁש אין ! 
בּ מי אלּ א ל ּק דוֹ ׁש -בּ ר וּ -הוּ א
אדם  ׁש כּ ן  כּ ל  בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל 
בּ ּת וֹ רה, להׁש ּת דּ ל בּ לּ ילה ׁש ּמ תעוֹ רר
עדן  ׁש בּ גן  הצּ דּ יקים כּ ל ׁש הרי
 ּבּ רו וה ּק דוֹ ׁש  לקוֹ ל וֹ , מק ׁש יבים
ׁש ּפ ר ׁש וּ ה  כּ מ וֹ  ביניהם, נמצא הוּ א

ח ) השירים בּ גּ נּ ים (שיר  היּ וֹ ׁש בת
הׁש מיעני.  לקוֹ ל מקׁש יבים חברים

לא ואף ׁש החדווֹ ת גּ ב  על 
בּ חוּ ץ  אבל התעוֹ ררוּ ,

ׁש יר  וּ מזּמ רים וּ כׁש נּ חלק ע וֹ מדים ה, 
מ לּ מּט ה  ע וֹ לה והתע וֹ ררוּ ת הלּ ילה
הוּ א   ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  אז  למעלה,
לבכ יּ ה, המים חילוֹ ת כּ ל מע וֹ רר
וּ מז דּ עזעים  בּ רקיע , וּ בוֹ עט

ותחּת וֹ נים. עלי וֹ נים
לזּ מן ואין ּפ רט לפניו , מנוּ חה 

בּ ּת וֹ רה, למּט ה ׁש ּמ תעוֹ ררים
אוֹ תן  וכל הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אז
כּ לּ ם  [שעמו ], הצּ דּ יקים נׁש מוֹ ת
ואז  ק וֹ ל, לאוֹ תוֹ  וּ שׂ מחים מק ׁש יבים
לכל מנוחה ובאה  [לפניו , מנ וּ חה.
[לפניו  שעמו] הצדיקים נשמות
ׁש נּ חרב  ׁש ּמ יּ וֹ ם מוּ ם נמצאת].

לכל  ואזלא ק ּמ יּה , אקדימת  היא
ואוֹ מרת , מכרזת  ּת רעין, (ישעיה נטוּ רי 

צ דּ יק.כו) גּ וֹ י ויבא ׁש ערים ּפ תחוּ 
עב דּ א לפלניּ א כּ רסיין  אתקינוּ 
בּ רי לּ ק וּ דׁש א חדוּ  דּ לית  דּ מלכּ א.
בּ אוֹ רייתא , דּ א ׁש ּת דל מאן אלּ א הוּ א
בּ ליליא דּ מתער נׁש  בּ ר ׁש כּ ן כּ ל
כּ ל  דּ הא בּ אוֹ רייתא, לאׁש ּת דּ לא
צייתין  דּ עדן, דּ ב גּ נּת א צדיק יּ יא
מׁש ּת כח הוּ א בּ רי וקוּ ד ׁש א לק לּ יּה ,

דּ אוּ קמוּ ה כּ מה ח בּ ינייהוּ , השירים  (שיר 
מק ׁש יביםיג) חברים בּ גנּ ים היּ וֹ ׁש בת

הׁש מיעיני. לקוֹ ל

הּת וֹ רה לּ יּמ וּ ד  ידי על אלּ א  ר וּ ח, נחת להּק בּ "ה אין הגּ לוּ ת בּ עת 

אתערוּ ,ואף לא דּ חדוון גּ ב  על 
וּ מזּמ רי  קיימי לבר אבל
ליליא , את ּפ ליג וכד ׁש ירתא.
לעילא , מּת ּת א סלקא ואתערוּ תא
כּ ל  אתער הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א כּ דין
בּ רקיעא , וּ בעט לבכיה, ׁש מיא חילי

ותּת אי. עלּ אי ואזדּ עזען

נייחאה וּ א ולית  נׁש מתין אינוּ ן וכל
דּ מתערי  בּ זמנא בּ ר קּמ יּה ,
בּ רי ק וּ ד ׁש א כּ דין, בּ אוֹ רייתא. לת ּת א

וחדיין (דעמיה )דּ צדּ יקיא צייתין כּ לּ הוּ  , 
נייחא . וּ כדין קלא קמיה לההוּ א (ס "א 

עמיה ) דצדיקיא נשמתין לכלהו נייחא  ואתי

אשתכח ) דּ אתחריב(קמיה דּ מיּ וֹ מא  בּ גין .
בּ רי ק וּ דׁש א אוֹ מי לת ּת א, מק דּ ׁש א

זוהר
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פרשת 
דף  ויחי 
רלא.

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ יד מגֶֶּפרק

 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  נׁש בּ ע למּט ה, הּמ ק דּ ׁש 
ׁש ל ירוּ ׁש לים   ֹלתו יכּ נס ׁש לּ א הוּ א
ישׂ ראל ׁש יּ כּ נס וּ  עד מעלה

ׁש כּ תוּ ב  מּט ה, ׁש ל  (הושעלירוּ ׁש לים 
בּ עיר,יא) אבוֹ א ולא קד וֹ ׁש   ּבּ קר ב

החברים. ּפ רׁש וּ ה והרי
בּ חוּ ץ וכל  עוֹ מדים  מז ּמ רים אוֹ תם 

בּ ׁש לׁש ת  ׁש ירה ואוֹ מרים 
מ ׁש בּ חים  וכ לּ ם הלּ ילה, חלקי 
חילוֹ ת  וכל ידוּ ע וֹ ת, בּ תׁש בּ ח וֹ ת
בּ לּ ילה, מתעוֹ ררים כּ לּ ם המים,
מק דּ ׁש ים  לא וּ קדה בּ יּ וֹ ם, וישׂ ראל
מק דּ ׁש ים  ׁש יּ שׂ ראל  עד למעלה
המים  חילוֹ ת כּ ל  ואז למּט ה,
כּ אחד. הּק דוֹ ׁש  הם את מק דּ ׁש ים 
מתק דּ ׁש ים  קדוֹ ׁש ים ישׂ ראל  זה ועל
[משום  ותחּת וֹ נים  מעלי וֹ נים
הקדוש  של שמו של שהקדשה
מלמעלה  אלא עולה  לא הוא ברוך
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  כּ אחד. ומלמטה]

יט ) קדוֹ ׁש כּ יּת היוּ קדׁש ים (ויקרא 
אלהיכם.ה אני ' 

אוֹ תן נטל וזרק אבנים ׁש לׁש  
נעשׂ וּ  אוֹ תן, וּ כׁש זּ רק  למעלה.
היׁש יבה  לראׁש י  ואמר אחת, :אבן  

ׁש הרי הזּ וֹ , האבן את אליכם קבּ ל וּ 
מי בּ כם ואין בּ גּ לוּ ת, הכינה
לבעלּה , לר צּ וֹ תּה  אליה ׁש יּ תעוֹ רר

ירוּ ׁש לם בּ גוֹ  ייעוּ ל דּ לא הוּ א,
לירוּ ׁש לם ישׂ ראל דּ יעלוּ ן עד  דּ לעילא ,

דּ כתיב , יא )דּ לת ּת א. בּ קרבּ (הושע 
אוּ קמוּ ה והא בּ עיר, אבוֹ א ולא קד וֹ ׁש 

ה .)חברייא .(תענית 

ואמרי וכל  לבר, קיימי מזּמ רי, אינוּ ן 
ליליא ּפ לגי בּ תלת  ׁש ירתא,
ידיעאן, בּ ת וּ ׁש בּ חתן מׁש בּ חן וכ לּ הוּ 
מתערי  כּ לּ הוּ  ׁש מיא, חילי וכ לּ הוּ 
לא וּ קדוּ ׁש ה בּ יממא. וישׂ ראל בּ ליליא,
ישׂ ראל  דּ מקדּ ׁש י עד  לעילא , מק דּ ׁש י
מק דּ ׁש י  ׁש מיא חילי כּ ל וּ כדין לת ּת א,
ישׂ ראל  דּ א ועל כּ חדא. ק דּ יׁש א ׁש מא
ות ּת אי  מע לּ אי  מתקדּ ׁש ין ק דּ יׁש ין,
הוא  בריך  דקודשא דשמא  דקדושא בגין (ס "א

ומתתא ) מעילא אלא סליק הדאלא כּ חדא.
דכתיב , יט )הוּ א ּת היוּ (ויקרא  קד וֹ ׁש ים 

אלהיכם. ה' אני קדוֹ ׁש  כּ י

עצמם  לצר וא הכינה לכבוֹ ד  בּ ּת וֹ רה להׁש ּת דּ ל

לגבּ י נטיל  לוֹ ן וזריק  אבנין ּת לת  
אתעביד וּ  לוֹ ן זריק  וכד עלּ א.
מתיב ּת א , למארי ואמר חדא, אבנא 
דּ הא לגבּ יכ וּ , אבנא האי ק בּ ילוּ 
מאן  בּ כ וּ  ולית  בּ גלוּ תא איהי ׁש כינ ּת א
בּ על ּה  לגבּ י לּה  לר צּ אה לגבּ ּה  דּ יּת ער

חדש זוהר
תיקוני  -
דף  זוהר
קנב :
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מדר ׁש וֹ ת, בּ עלי כּ ּמ ה אלּ א ע וֹ ד, ולא
בּ כל צוֹ וחים אצלכם , חברים ׁש הם
בּ כּמ ה  ּפ ה ׁש בּ על בּ ּת וֹ רה ולילה י וֹ ם
כלבים  כּ מוֹ  בּ ּה  וצ וֹ וחים קׁש יוֹ ת,

ׁש הגּ יהנּ ם ׁש  כּ מ וֹ  הב, הב  אוֹ מרים 
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  הב . הב  ל )צוֹ וח  (משלי 

לנוּ  הב  הב . הב  בנ וֹ ת ׁש ּת י לעלּק ה
ע ׁש ר  לנ וּ  הב הזּ ה, בּ עוֹ לם עׁש ר 
למד ׁש בּ ארוּ ה, כּ מוֹ  הבּ א. בּ ע וֹ לם
הר בּ ה. שׂ כר ל ויּת נוּ  הר בּ ה, ּת וֹ רה
להעלוֹ ת  בּ ּת וֹ רה ׁש יּ ׁש ּת דּ ל  מי  ואין
אוֹ תּה  וּ ליחד  מהגּ לוּ ת הכינה בּ ּה 
אטוּ מי ׁש הם מוּ ם בּ עלּה , עם
יוֹ צא  זה וּ מ וּ ם לב. וּ סתוּ מי עינים
הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש יּ וֹ רד לילה, בּ כל  קוֹ ל
כּ ׁש עוֹ לוֹ ת  עדן, לגן הוּ א  ּבּ ר ו
אוֹ מר  הּק וֹ ל ואוֹ תוֹ  לפניו, הנּ ׁש מוֹ ת

כּ כּ תוּ ב מ )ּפ סוּ ק אמר (ישעיה ק וֹ ל 
ׁש יּ ׁש ּת דּ לוּ  להם ואמר  ל קרא,
עם  הכינה לחבּ ר  כּ די  בּ ּת וֹ רה
ׁש דּ וד כּ מוֹ  הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 

קלב )ׁש אמר  ׁש נת (תהלים אּת ן אם 
אמצא  עד ּת נוּ מה לעפעּפ י  לעיני
מׁש ּת דּ ל היה והוּ א לה'. מק וֹ ם
בּ ּה  ׁש נּ אמר  האם, את לחבּ ר  בּ ּת וֹ רה

א) עם (משלי , אּמ ּת וֹ רת ּת ּט ׁש  ואל
בּ על ּה ...

בּ אוֹ תּה בּ חצוֹ ת ׁש הרי הלּ ילה. 
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  העה
והּק דה  עדן, בּ גן נמצא הוּ א

מדרׁש וֹ ת מארי כּ ּמ ה אלּ א ע וֹ ד  ו א
יוֹ מא בּ כל צוחין לגבּ יכ וּ , חברין דּ אנּ וּ ן

בּ אוֹ  בּ כּמ הוליליא ּפ ה, דּ בעל ריתא 
הב דּ אמרין בּ כלבין בּ ּה  וצוחין ק וּ ׁש ין.
הב , הב  דּ צוח דּ גיהנּ ם כּ גונא הב .

דּ כתיב  הוּ א ל)הדא לעלקּ ה(משלי 
עוּ תרא לן הב  הב . הב בּ נ וֹ ת  ׁש ּת י
בּ עלמא ע וּ תרא לן הב  דּ ין. בּ עלמא
ּת וֹ רה למד  דּ אוֹ קמוּ ּה  כּ מה דּ אתי.
ולית הרבּ ה. שׂ כר ל ויּת נוּ  הרבּ ה
בּ ּה  לסלקא בּ אוֹ ריתא, דּ יׁש ּת דל מאן
עם לּה  וּ ליחדא גּ ל וּ תא, מן ׁש כינ ּת א
סתימין  דּ עינין אטימין דּ אנּ וּ ן בּ עלּה 
ליליא בּ כל נפק  קלא דּ א וּ בגין דּ לבּ א,
בּ גנ ּת א הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א נחית  כּ ד 
וההוּ א קּמ ּה , נ ׁש מתין דּ סלקין דּ עדן,

כּ דכתיב  קרא אמר מ )קלא ק וֹ ל (ישעיה 
דּ יׁש ּת דּ לוּ ן  לוֹ ן ואּמ א זיל קרא. אוֹ מר
עם ׁש כינּת א לחבּ רא בּ אוֹ ריתא
דּ אמר  דּ דוד  כּ גונא הוּ א. בּ רי ק וּ דׁש א

קלב) לעיני (תהלים  ׁש נת  אּת ן אם
לה'. מק וֹ ם אמצא עד תנ וּ מה לעפעּפ י
לחבּ רא בּ אוֹ ריתא מׁש ּת דּ ל הוה ואיהוּ 

בּ ּה  דּ אּת מר א )א ּמ א, ּת טׁש (משלי ואל 
בּ עלּה . עם  אּמ ּת וֹ רת 

בתורה לעסוק  בחצות קמים חכמים תלמידי

בּ ההיאּת א  ליליא. בּ פלג וּ ת  ... חזי 
הוּ א בּ רי קוּ ד ׁש א ׁש עתא,
וּ קד וּ ה דּ עדן, בּ גנּת א אׁש ּת כח

חלק זוהר 
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קדושים 
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העה  ואז מתעוֹ ררת, העליוֹ נה
חכמים  ּת למידי  להתקדּ ׁש ...
בּ חצוֹ ת  ה ּת וֹ רה, דּ רכי את ׁש יּ וֹ דעים
ולעסק  לעמד ׁש עתם הלּ ילה
ישׂ ראל, כּ נסת עם להזדּ וּ ג בּ ּת וֹ רה,
את  הּק דוֹ ׁש , הם את ל ׁש בּ ח

הּק דוֹ ׁש . הּמ ל

בּ ן מ בּ ן ועד ומעלה ׁש נה ׁש לׁש ים 
לעבד הבּ א כּ ל ׁש נה חמים
בּ אהל מא ועבדת עבדה עבדת
הלו יּ ם  להי וֹ ת ז וֹ  מצוה מ וֹ עד.
גּ ב  על ואף  בּ ּמ ק דּ ׁש . מ ׁש וֹ ררים
לח דּ ׁש  צרי כּ אן למעלה, ׁש בּ ארנוּ 
קרבּ ן, מקריב  הכּ הן ׁש הרי דּ ברים,

גּ בריא  הוּ א לוי מיכאל. הוּ א והוּ א  ל, 
- הדּ בר וסוֹ ד לנגּ ן . מב )צרי (תהלים  

כּ הן  חסד זה חסדּ וֹ , ה' יצ וּ ה י וֹ מם
הדיוֹ ט כּ הן הוּ א ׁש ּמ יכאל גּ דוֹ ל,
ׁש הדיוֹ ט זה כּ ל ועם ר בּ וֹ נוֹ , לג בּ י
ח יּ וֹ ת  מל הוּ א - רבּ וֹ נוֹ  אצל הוּ א
ק לּ ה  ּת הי אל הדי וֹ ט  וּ בר כּ ת הּק דׁש .
חסדּ וֹ . ה' יצוּ ה יוֹ מם וזהוּ  , בּ עיני
גבוּ רה. ז וֹ  - עּמ י ׁש ירה וּ בלּ ילה

- לג)ׁש ירה הדר (דברים ׁש וֹ ר וֹ  בּ כוֹ ר  
א)לוֹ . מהמאל.(יחזקאל  ׁש וֹ ר  וּ פני

לׁש וֹ רר  וצרי ׁש לוּ חוֹ , וגבריאל
הּת וֹ רה, בּ יין  בּ חדוה (להתעסקוּ לנגּ ן  

ומי  בשמחה. המלך  לפני קרבות  לשלח 

רשות) לו  יק יּ ם שאין בּ ּת וֹ רה, להתע ּס ק 

היא ׁש עתא וּ כדין אּת ער, ע לּ אה
דּ ידעין  חכמים ּת למידי לאתק דּ ׁש א...
ליליא בּ פלגוּ ת דּ אוֹ רייתא, אוֹ רחוֹ י
למלעי  למיקם דּ להוֹ ן ׁש עתא
בּ כּ נסת לאזדּ וּ וגא בּ אוֹ רייתא,
ק דּ יׁש א , לׁש מא לׁש בּ חא ישׂ ראל ,

קדּ יׁש א. למלכּ א

ר בלילהקומי וני

ד)מהימנא רעיא מבּ ן (במדבר
בּ ן  ועד  ומעלה ׁש נה ׁש ׁש ים
עבוֹ דת לעב וֹ ד  הבּ א כּ ל ׁש נה חמים
מ וֹ עד. בּ אהל מא ועב וֹ דת  עב וֹ דה
מׁש וֹ ררים הלּ ו יּ ם להיוֹ ת  דּ א ּפ קּ וּ דא
דּ אוֹ קימנא גּ ב  על ואף  בּ מק דּ ׁש .
דּ הא מלּ ין, לחדּ ׁש  צּ רי הכא לעילּ א,
ואיהוּ  קרבּ נא, מקריב איהוּ  כּ הן
צּ רי איהוּ  גּ בריאל. איהוּ  לוי מיכאל.

דּ מלּ ה, ורזא מב)לנ גּ נא. יוֹ מם(תהלים 
רבּ א כּ הנא חסד  דּ א חסדּ וֹ , יי יצּ וּ ה
לגבּ י  הדיוֹ ט כּ הן איהוּ  דּ מיכאל
איהוּ  דּ הדיוֹ ט דּ א כּ ל ועם מאריּה ,
הקּ דׁש  דּ חיּ וֹ ת מל מאריּה . אצּ ל
קלה ּת הי אל הדיוֹ ט וּ ברכּ ת  איהוּ .
יי  יצּ וּ ה יוֹ מם איהוּ  והאי ,בּ עיני
גּ ב וּ רה. דּ א ע ּמ י, ׁש ירה וּ ב לּ ילה חסדּ וֹ .

לג)ׁש ירה: לוֹ .(דברים הדר ׁש וֹ רוֹ  בּ כ וֹ ר 
א ) מהמאל,(יחזקאל ׁש וֹ ר וּ פני

וּ לנ גּ ן  לׁש וֹ רר וצּ רי ׁש לוּ חיּה , וגבריאל
דּ אוֹ רייתא, בּ חמרא (לאתעסקא בּ חדוה  

דלית ומאן בחדוה מלכא  קמי קרבנא לשלחא

זוהר
במדבר
פרשת 
דף  נשא 
קכא:
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מדר ׁש וֹ ת, בּ עלי כּ ּמ ה אלּ א ע וֹ ד, ולא
בּ כל צוֹ וחים אצלכם , חברים ׁש הם
בּ כּמ ה  ּפ ה ׁש בּ על בּ ּת וֹ רה ולילה י וֹ ם
כלבים  כּ מוֹ  בּ ּה  וצ וֹ וחים קׁש יוֹ ת,

ׁש הגּ יהנּ ם ׁש  כּ מ וֹ  הב, הב  אוֹ מרים 
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  הב . הב  ל )צוֹ וח  (משלי 

לנוּ  הב  הב . הב  בנ וֹ ת ׁש ּת י לעלּק ה
ע ׁש ר  לנ וּ  הב הזּ ה, בּ עוֹ לם עׁש ר 
למד ׁש בּ ארוּ ה, כּ מוֹ  הבּ א. בּ ע וֹ לם
הר בּ ה. שׂ כר ל ויּת נוּ  הר בּ ה, ּת וֹ רה
להעלוֹ ת  בּ ּת וֹ רה ׁש יּ ׁש ּת דּ ל  מי  ואין
אוֹ תּה  וּ ליחד  מהגּ לוּ ת הכינה בּ ּה 
אטוּ מי ׁש הם מוּ ם בּ עלּה , עם
יוֹ צא  זה וּ מ וּ ם לב. וּ סתוּ מי עינים
הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש יּ וֹ רד לילה, בּ כל  קוֹ ל
כּ ׁש עוֹ לוֹ ת  עדן, לגן הוּ א  ּבּ ר ו
אוֹ מר  הּק וֹ ל ואוֹ תוֹ  לפניו, הנּ ׁש מוֹ ת

כּ כּ תוּ ב מ )ּפ סוּ ק אמר (ישעיה ק וֹ ל 
ׁש יּ ׁש ּת דּ לוּ  להם ואמר  ל קרא,
עם  הכינה לחבּ ר  כּ די  בּ ּת וֹ רה
ׁש דּ וד כּ מוֹ  הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 

קלב )ׁש אמר  ׁש נת (תהלים אּת ן אם 
אמצא  עד ּת נוּ מה לעפעּפ י  לעיני
מׁש ּת דּ ל היה והוּ א לה'. מק וֹ ם
בּ ּה  ׁש נּ אמר  האם, את לחבּ ר  בּ ּת וֹ רה

א) עם (משלי , אּמ ּת וֹ רת ּת ּט ׁש  ואל
בּ על ּה ...

בּ אוֹ תּה בּ חצוֹ ת ׁש הרי הלּ ילה. 
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  העה
והּק דה  עדן, בּ גן נמצא הוּ א

מדרׁש וֹ ת מארי כּ ּמ ה אלּ א ע וֹ ד  ו א
יוֹ מא בּ כל צוחין לגבּ יכ וּ , חברין דּ אנּ וּ ן

בּ אוֹ  בּ כּמ הוליליא ּפ ה, דּ בעל ריתא 
הב דּ אמרין בּ כלבין בּ ּה  וצוחין ק וּ ׁש ין.
הב , הב  דּ צוח דּ גיהנּ ם כּ גונא הב .

דּ כתיב  הוּ א ל)הדא לעלקּ ה(משלי 
עוּ תרא לן הב  הב . הב בּ נ וֹ ת  ׁש ּת י
בּ עלמא ע וּ תרא לן הב  דּ ין. בּ עלמא
ּת וֹ רה למד  דּ אוֹ קמוּ ּה  כּ מה דּ אתי.
ולית הרבּ ה. שׂ כר ל ויּת נוּ  הרבּ ה
בּ ּה  לסלקא בּ אוֹ ריתא, דּ יׁש ּת דל מאן
עם לּה  וּ ליחדא גּ ל וּ תא, מן ׁש כינ ּת א
סתימין  דּ עינין אטימין דּ אנּ וּ ן בּ עלּה 
ליליא בּ כל נפק  קלא דּ א וּ בגין דּ לבּ א,
בּ גנ ּת א הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א נחית  כּ ד 
וההוּ א קּמ ּה , נ ׁש מתין דּ סלקין דּ עדן,

כּ דכתיב  קרא אמר מ )קלא ק וֹ ל (ישעיה 
דּ יׁש ּת דּ לוּ ן  לוֹ ן ואּמ א זיל קרא. אוֹ מר
עם ׁש כינּת א לחבּ רא בּ אוֹ ריתא
דּ אמר  דּ דוד  כּ גונא הוּ א. בּ רי ק וּ דׁש א

קלב) לעיני (תהלים  ׁש נת  אּת ן אם
לה'. מק וֹ ם אמצא עד תנ וּ מה לעפעּפ י
לחבּ רא בּ אוֹ ריתא מׁש ּת דּ ל הוה ואיהוּ 

בּ ּה  דּ אּת מר א )א ּמ א, ּת טׁש (משלי ואל 
בּ עלּה . עם  אּמ ּת וֹ רת 

בתורה לעסוק  בחצות קמים חכמים תלמידי

בּ ההיאּת א  ליליא. בּ פלג וּ ת  ... חזי 
הוּ א בּ רי קוּ ד ׁש א ׁש עתא,
וּ קד וּ ה דּ עדן, בּ גנּת א אׁש ּת כח
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העה  ואז מתעוֹ ררת, העליוֹ נה
חכמים  ּת למידי  להתקדּ ׁש ...
בּ חצוֹ ת  ה ּת וֹ רה, דּ רכי את ׁש יּ וֹ דעים
ולעסק  לעמד ׁש עתם הלּ ילה
ישׂ ראל, כּ נסת עם להזדּ וּ ג בּ ּת וֹ רה,
את  הּק דוֹ ׁש , הם את ל ׁש בּ ח

הּק דוֹ ׁש . הּמ ל

בּ ן מ בּ ן ועד ומעלה ׁש נה ׁש לׁש ים 
לעבד הבּ א כּ ל ׁש נה חמים
בּ אהל מא ועבדת עבדה עבדת
הלו יּ ם  להי וֹ ת ז וֹ  מצוה מ וֹ עד.
גּ ב  על ואף  בּ ּמ ק דּ ׁש . מ ׁש וֹ ררים
לח דּ ׁש  צרי כּ אן למעלה, ׁש בּ ארנוּ 
קרבּ ן, מקריב  הכּ הן ׁש הרי דּ ברים,

גּ בריא  הוּ א לוי מיכאל. הוּ א והוּ א  ל, 
- הדּ בר וסוֹ ד לנגּ ן . מב )צרי (תהלים  

כּ הן  חסד זה חסדּ וֹ , ה' יצ וּ ה י וֹ מם
הדיוֹ ט כּ הן הוּ א ׁש ּמ יכאל גּ דוֹ ל,
ׁש הדיוֹ ט זה כּ ל ועם ר בּ וֹ נוֹ , לג בּ י
ח יּ וֹ ת  מל הוּ א - רבּ וֹ נוֹ  אצל הוּ א
ק לּ ה  ּת הי אל הדי וֹ ט  וּ בר כּ ת הּק דׁש .
חסדּ וֹ . ה' יצוּ ה יוֹ מם וזהוּ  , בּ עיני
גבוּ רה. ז וֹ  - עּמ י ׁש ירה וּ בלּ ילה

- לג)ׁש ירה הדר (דברים ׁש וֹ ר וֹ  בּ כוֹ ר  
א)לוֹ . מהמאל.(יחזקאל  ׁש וֹ ר  וּ פני

לׁש וֹ רר  וצרי ׁש לוּ חוֹ , וגבריאל
הּת וֹ רה, בּ יין  בּ חדוה (להתעסקוּ לנגּ ן  

ומי  בשמחה. המלך  לפני קרבות  לשלח 

רשות) לו  יק יּ ם שאין בּ ּת וֹ רה, להתע ּס ק 

היא ׁש עתא וּ כדין אּת ער, ע לּ אה
דּ ידעין  חכמים ּת למידי לאתק דּ ׁש א...
ליליא בּ פלגוּ ת דּ אוֹ רייתא, אוֹ רחוֹ י
למלעי  למיקם דּ להוֹ ן ׁש עתא
בּ כּ נסת לאזדּ וּ וגא בּ אוֹ רייתא,
ק דּ יׁש א , לׁש מא לׁש בּ חא ישׂ ראל ,

קדּ יׁש א. למלכּ א

ר בלילהקומי וני

ד)מהימנא רעיא מבּ ן (במדבר
בּ ן  ועד  ומעלה ׁש נה ׁש ׁש ים
עבוֹ דת לעב וֹ ד  הבּ א כּ ל ׁש נה חמים
מ וֹ עד. בּ אהל מא ועב וֹ דת  עב וֹ דה
מׁש וֹ ררים הלּ ו יּ ם להיוֹ ת  דּ א ּפ קּ וּ דא
דּ אוֹ קימנא גּ ב  על ואף  בּ מק דּ ׁש .
דּ הא מלּ ין, לחדּ ׁש  צּ רי הכא לעילּ א,
ואיהוּ  קרבּ נא, מקריב איהוּ  כּ הן
צּ רי איהוּ  גּ בריאל. איהוּ  לוי מיכאל.

דּ מלּ ה, ורזא מב)לנ גּ נא. יוֹ מם(תהלים 
רבּ א כּ הנא חסד  דּ א חסדּ וֹ , יי יצּ וּ ה
לגבּ י  הדיוֹ ט כּ הן איהוּ  דּ מיכאל
איהוּ  דּ הדיוֹ ט דּ א כּ ל ועם מאריּה ,
הקּ דׁש  דּ חיּ וֹ ת מל מאריּה . אצּ ל
קלה ּת הי אל הדיוֹ ט וּ ברכּ ת  איהוּ .
יי  יצּ וּ ה יוֹ מם איהוּ  והאי ,בּ עיני
גּ ב וּ רה. דּ א ע ּמ י, ׁש ירה וּ ב לּ ילה חסדּ וֹ .

לג)ׁש ירה: לוֹ .(דברים הדר ׁש וֹ רוֹ  בּ כ וֹ ר 
א ) מהמאל,(יחזקאל ׁש וֹ ר וּ פני

וּ לנ גּ ן  לׁש וֹ רר וצּ רי ׁש לוּ חיּה , וגבריאל
דּ אוֹ רייתא, בּ חמרא (לאתעסקא בּ חדוה  

דלית ומאן בחדוה מלכא  קמי קרבנא לשלחא
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ב ) לראׁש (איכה ב לּ יל רנּ י  ק וּ מי
כּ ּמ ה  בּ אׁש מוּ רוֹ ת ויאמר אׁש מרוֹ ת.
בּ כל וּ ב ּק ׁש וֹ ת ותחנ וּ נים סליח וֹ ת
כּ נּ וֹ ר  ׁש הוּ א בּ גרוֹ נוֹ , ר נּ ה מיני
עם  ראה כּ נפי בּ ׁש ׁש  ק וֹ ל בּ וֹ  לה וֹ ציא
ו'. וזוֹ  הּק נה, צנּ וֹ רוֹ ת בּ ׁש ׁש ת ורדים
כּ מ וֹ  בּ ינה, ׁש ם מהלּ ב , ויוֹ ציאוֹ 
מבין. הלּ ב  הּמ ׁש נה, בּ עלי ׁש ּפ ר ׁש וּ ה

מבּ ינה... בּ ן  יוֹ ציא

אין והּת רנגוֹ ל  ׁש נינוּ , החר , 
אלּ א  ׁש וֹ רה דּ ין
בּ א  וׁש חר  מינ וֹ , ׁש הוּ א בּ מקוֹ ם 
הלּ ילה  בּ חצ וֹ ת ולכן  הדּ ין. מ צּ ד
צד ׁש ל רוּ ח  כּ ׁש ּמ תעוֹ ררת מ ּמ ׁש ,
וּ מכּ ה  יוֹ צאת אחת ׁש להבת צפ וֹ ן,
קוֹ רא. והוּ א הּת רנגוֹ ל כּ נפי  ּת חת
ׁש ּמ תכּ וּ ן  ׁש חר, בּ תרנגוֹ ל ׁש כּ ן וכל

מאחר. י וֹ תר

חצוֹ ת בּ א  ׁש ּמ גּ יע  בּ ׁש עה וּ ראה, 
ׁש להבת  מתעוֹ ררת הלּ ילה,
הּת רנגוֹ ל, כּ נפי ּת חת ונכנסת אחת
הּק דוֹ ׁש  העה וּ באוֹ תּה  וקוֹ רא.
גּ ן  ׁש היא גּ נּ וֹ , אל ירד הוּ א  ּבּ ר ו
 ּבּ רו לּק ד וֹ ׁש  ׁש יּ ׁש  העליוֹ ן העדן
מתעוֹ רר  ׁש עה וּ באוֹ תּה  הוּ א.

רשו) יקיּ יםליה  בּ אוֹ רייתא, לאתע ּס קא
ב) לראׁש (איכה  ב לּ ילה רנּ י ק וּ מי

כּ מה בּ אׁש מוּ רוֹ ת , וייּמ א אׁש מוּ רת .
מיני  בּ כל וּ ב קּ ׁש וֹ ת , ותחנוּ נים סליחוֹ ת 
לאּפ קא כּ נּ וֹ ר  דּ איהוּ  בּ גרוֹ ניּה , רנּ ה
עם ריאה כּ נפי בּ ׁש ית  קלא, בּ יּה 
ו'. ודא דּ קנה. עזקאן בּ ׁש ית וורדא.
כּ מה בּ ינה. דּ ת ּמ ן מלּ בּ א, ליּה  ויּפ וּ ק 
מבין. הלּ ב מתניתין, מארי דּ אוּ קמוּ ה

מבּ ינה. בּ ן מהימנא)יּפ וּ ק רעיא (כ"ד (ע "כ  
וכו') בהקדש המועל דא פקודא ע "ב

בּ חצ וֹ תׁש חוֹ רּת רנג וֹ ל ק וֹ רא 

דּ ינאאוּ כמותרנגוֹ לא לית  ּת נינן, א , 
דּ הוּ א בּ אתר אלּ א ׁש ריא
קאתי. דּ דינא מּס טרא ואוּ כמא זיניּה .
כּ ד מּמ ׁש , ליליא בּ פלג וּ ת  , ּכ וּ בגין
חד אתער, דּ צפוֹ ן דסטרא רוּ חא
גּ דפ וֹ י  ּת חוֹ ת  וּ בטׁש  נפיק, ׁש לה וֹ בא
בּ תרנגוֹ לא ׁש כּ ן וכל וקרי. דתרנגוֹ לא,

מאחרא. יּת יר דּ אתכּ וּ ון אוּ כמא,

לקוֹ ל וֹ  מק ׁש יבים הצּ דּ יקים וכל הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש 

ּפ לגוּ תּת א דּ יהא בּ ׁש עתא חזי, 
חדא , ׁש להוֹ בא איתער ליליא.
וקארי. דּ תרנגוֹ לא, גּ דפי ּת חוֹ ת ויעוֹ ל
הוּ א בּ רי קוּ ד ׁש א ׁש עתא, וּ בההוּ א
עילּ אה , עדן גּ ן דּ איהוּ  גּ נּ וֹ , אל ירד 
הוּ א. בּ רי לק וּ ד ׁש א ליּה  דּ אית 
ּת רנגוֹ לא אתער ׁש עתא וּ בההיא
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ואוֹ מר  מעלה , ׁש ל קוּ מ וּ הּת רנג וֹ ל : 
הנּ ה  בּ ח וֹ ריהם, ׁש נה אוֹ תם כּ ל
עם  האיּ לת לחבּ ר  היא העה
ׁש יּ קוּ ם  אדם כּ ל אׁש ריו בּ על ּה .
בּ ּת וֹ רה, להתעּס ק הלּ ילה בּ חצוֹ ת 
הצּ דּ יקים  וכל  הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש 
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  לק וֹ לוֹ . מק ׁש יבים

בּ גּ  מקׁש יבים היּ וֹ ׁש בת חברים נּ ים 
הׁש מיעני ח )לק וֹ ל .(שם  

בּ ּת וֹ רה,וּ בעה  ׁש ּמ תע ּס ק  מי  הזּ וֹ , 
ׁש ל אחד  חוּ ט עליו מוֹ ריק 
 ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ  וּ בעה חסד.

ירד למי לגנּ וֹ . ירד לערגוֹ ת הוּ א ? 
הבּ שׂ ם  ער וּ גוֹ ת הם וּ מי זהוּ הבּ שׂ ם. ? 

ל )ׁש כּ תוּ ב וּ מי(שמות ראׁש . בּ שׂ מים 
צדּ יקים.הם  ? 

העדן לרעוֹ ת בּ גן - בּ גּ נּ ים 
העדן  וגן ׁש לּ מעלה
הזּ ה  העוֹ לם ׁש נּ קרא ׁש לּ מ ּט ה,
מי ׁש וֹ ׁש נּ ים, ללקט הבּ א. והעוֹ לם

הוֹ ׁש נּ ים  הצּ דּ יקים הם אלּ וּ  ? 
ואוֹ תם  בּ ּת וֹ רה, ׁש התעּס קוּ 
זהוּ  בּ שׂ פתוֹ תיהם. ּת וֹ רה ׁש ּמ רחׁש ים
ׁש וֹ ׁש נּ ים  ּת קרי אל ׁש וֹ ׁש נּ ים, ׁש כּ תוּ ב
בּ ּק בר  ׁש אפלּ וּ  ׁש וֹ נים, אלּ א

ּת וֹ רה. רוֹ חׁש וֹ ת 

וּ בניוּ כ ׁש הּת רנגוֹ ל קוֹ רא 
י ׁש נים  אדם

אינוּ ן  כּ ל קוּ מוּ  ואמר, דּ לעילא ,
איהי  ׁש עתא הא בּ חוֹ ריהוֹ ן, דּ ׁש ינתא
זכּ אה בּ בעלּה . איּ ילּת א לאתחבּ רא
ליליא בּ פלגוּ ת  דּ יק וּ ם נ ׁש  בּ ר כּ ל איהוּ 
בּ רי דּ ק וּ ד ׁש א בּ אוֹ רייתא. לאתע ּס קא 
הדא לקליּה . אצית וּ  צ דּ יקייא  וכל הוּ א

דכתיב , ח )הוּ א בּ גּ נּ ים(שם היּ וֹ ׁש בת  
הׁש מיעיני. לקוֹ ל מקׁש יבים חברים

דּ אתע ּס קוּ בהאי מאן ׁש עתא, 
עליּה  איּת רק  בּ אוֹ רייתא,
ׁש עתא , וּ בהאי דּ חסד. חוּ טא חד 
ירד , למי לגנּ וֹ . ירד  הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א
ערוּ גּ וֹ ת אינוּ ן וּ מאן הבּ וֹ שׂ ם. לערוּ גּ וֹ ת 

דכתיב , הוּ א הדא ל)הבּ וֹ שׂ ם, (שממות 
צ דּ יקים. אינוּ ן, וּ מאן ראׁש . בּ שׂ מים

וגן לרעוֹ ת דּ לעילא, עדן בּ גן בּ גּ נּ ים, 
דּ איקּ רי  דּ לת ּת א, עדן

הבּ א והעוֹ לם הזּ ה, ללק וֹ טהעוֹ לם . 
אלּ ין  ׁש וֹ ׁש נּ ים. אינוּ ן מאן ׁש וֹ ׁש נּ ים ,
ואינוּ ן  בּ אוֹ רייתא, דּ אתע ּס קוּ  צ דּ יקייא
הדא בּ שׂ פוותייהוּ . אוֹ רייתא דּ מרחׁש ן
ּת קרי  אל ׁש וֹ ׁש נּ ים, דכתיב  הוּ א
ׁש אפילּ וּ  ׁש וֹ נים, אלּ א ׁש וֹ ׁש נּ ים ,

ּת וֹ רה. רוֹ חׁש וֹ ת  בּ קּ בר

טו ּפרק 

הלּ ילה בּ חצ וֹ ת  קם ׁש אינ וֹ  למי הענׁש 

ניימי כד  נ ׁש א וּ בני קארי, ּת רנגוֹ לא 
מתערי. ולא בּ ערסייהוּ ,

זוהר
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ב ) לראׁש (איכה ב לּ יל רנּ י  ק וּ מי
כּ ּמ ה  בּ אׁש מוּ רוֹ ת ויאמר אׁש מרוֹ ת.
בּ כל וּ ב ּק ׁש וֹ ת ותחנ וּ נים סליח וֹ ת
כּ נּ וֹ ר  ׁש הוּ א בּ גרוֹ נוֹ , ר נּ ה מיני
עם  ראה כּ נפי בּ ׁש ׁש  ק וֹ ל בּ וֹ  לה וֹ ציא
ו'. וזוֹ  הּק נה, צנּ וֹ רוֹ ת בּ ׁש ׁש ת ורדים
כּ מ וֹ  בּ ינה, ׁש ם מהלּ ב , ויוֹ ציאוֹ 
מבין. הלּ ב  הּמ ׁש נה, בּ עלי ׁש ּפ ר ׁש וּ ה

מבּ ינה... בּ ן  יוֹ ציא

אין והּת רנגוֹ ל  ׁש נינוּ , החר , 
אלּ א  ׁש וֹ רה דּ ין
בּ א  וׁש חר  מינ וֹ , ׁש הוּ א בּ מקוֹ ם 
הלּ ילה  בּ חצ וֹ ת ולכן  הדּ ין. מ צּ ד
צד ׁש ל רוּ ח  כּ ׁש ּמ תעוֹ ררת מ ּמ ׁש ,
וּ מכּ ה  יוֹ צאת אחת ׁש להבת צפ וֹ ן,
קוֹ רא. והוּ א הּת רנגוֹ ל כּ נפי  ּת חת
ׁש ּמ תכּ וּ ן  ׁש חר, בּ תרנגוֹ ל ׁש כּ ן וכל

מאחר. י וֹ תר

חצוֹ ת בּ א  ׁש ּמ גּ יע  בּ ׁש עה וּ ראה, 
ׁש להבת  מתעוֹ ררת הלּ ילה,
הּת רנגוֹ ל, כּ נפי ּת חת ונכנסת אחת
הּק דוֹ ׁש  העה וּ באוֹ תּה  וקוֹ רא.
גּ ן  ׁש היא גּ נּ וֹ , אל ירד הוּ א  ּבּ ר ו
 ּבּ רו לּק ד וֹ ׁש  ׁש יּ ׁש  העליוֹ ן העדן
מתעוֹ רר  ׁש עה וּ באוֹ תּה  הוּ א.

רשו) יקיּ יםליה  בּ אוֹ רייתא, לאתע ּס קא
ב) לראׁש (איכה  ב לּ ילה רנּ י ק וּ מי

כּ מה בּ אׁש מוּ רוֹ ת , וייּמ א אׁש מוּ רת .
מיני  בּ כל וּ ב קּ ׁש וֹ ת , ותחנוּ נים סליחוֹ ת 
לאּפ קא כּ נּ וֹ ר  דּ איהוּ  בּ גרוֹ ניּה , רנּ ה
עם ריאה כּ נפי בּ ׁש ית  קלא, בּ יּה 
ו'. ודא דּ קנה. עזקאן בּ ׁש ית וורדא.
כּ מה בּ ינה. דּ ת ּמ ן מלּ בּ א, ליּה  ויּפ וּ ק 
מבין. הלּ ב מתניתין, מארי דּ אוּ קמוּ ה

מבּ ינה. בּ ן מהימנא)יּפ וּ ק רעיא (כ"ד (ע "כ  
וכו') בהקדש המועל דא פקודא ע "ב

בּ חצ וֹ תׁש חוֹ רּת רנג וֹ ל ק וֹ רא 

דּ ינאאוּ כמותרנגוֹ לא לית  ּת נינן, א , 
דּ הוּ א בּ אתר אלּ א ׁש ריא
קאתי. דּ דינא מּס טרא ואוּ כמא זיניּה .
כּ ד מּמ ׁש , ליליא בּ פלג וּ ת  , ּכ וּ בגין
חד אתער, דּ צפוֹ ן דסטרא רוּ חא
גּ דפ וֹ י  ּת חוֹ ת  וּ בטׁש  נפיק, ׁש לה וֹ בא
בּ תרנגוֹ לא ׁש כּ ן וכל וקרי. דתרנגוֹ לא,

מאחרא. יּת יר דּ אתכּ וּ ון אוּ כמא,

לקוֹ ל וֹ  מק ׁש יבים הצּ דּ יקים וכל הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש 

ּפ לגוּ תּת א דּ יהא בּ ׁש עתא חזי, 
חדא , ׁש להוֹ בא איתער ליליא.
וקארי. דּ תרנגוֹ לא, גּ דפי ּת חוֹ ת ויעוֹ ל
הוּ א בּ רי קוּ ד ׁש א ׁש עתא, וּ בההוּ א
עילּ אה , עדן גּ ן דּ איהוּ  גּ נּ וֹ , אל ירד 
הוּ א. בּ רי לק וּ ד ׁש א ליּה  דּ אית 
ּת רנגוֹ לא אתער ׁש עתא וּ בההיא

זוה"ק
פרשת 
דף  ויחי 
ריח:

חדש זוהר
פרשת 
דף  אחרי 
נח:
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ואוֹ מר  מעלה , ׁש ל קוּ מ וּ הּת רנג וֹ ל : 
הנּ ה  בּ ח וֹ ריהם, ׁש נה אוֹ תם כּ ל
עם  האיּ לת לחבּ ר  היא העה
ׁש יּ קוּ ם  אדם כּ ל אׁש ריו בּ על ּה .
בּ ּת וֹ רה, להתעּס ק הלּ ילה בּ חצוֹ ת 
הצּ דּ יקים  וכל  הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש 
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  לק וֹ לוֹ . מק ׁש יבים

בּ גּ  מקׁש יבים היּ וֹ ׁש בת חברים נּ ים 
הׁש מיעני ח )לק וֹ ל .(שם  

בּ ּת וֹ רה,וּ בעה  ׁש ּמ תע ּס ק  מי  הזּ וֹ , 
ׁש ל אחד  חוּ ט עליו מוֹ ריק 
 ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ  וּ בעה חסד.

ירד למי לגנּ וֹ . ירד לערגוֹ ת הוּ א ? 
הבּ שׂ ם  ער וּ גוֹ ת הם וּ מי זהוּ הבּ שׂ ם. ? 

ל )ׁש כּ תוּ ב וּ מי(שמות ראׁש . בּ שׂ מים 
צדּ יקים.הם  ? 

העדן לרעוֹ ת בּ גן - בּ גּ נּ ים 
העדן  וגן ׁש לּ מעלה
הזּ ה  העוֹ לם ׁש נּ קרא ׁש לּ מ ּט ה,
מי ׁש וֹ ׁש נּ ים, ללקט הבּ א. והעוֹ לם

הוֹ ׁש נּ ים  הצּ דּ יקים הם אלּ וּ  ? 
ואוֹ תם  בּ ּת וֹ רה, ׁש התעּס קוּ 
זהוּ  בּ שׂ פתוֹ תיהם. ּת וֹ רה ׁש ּמ רחׁש ים
ׁש וֹ ׁש נּ ים  ּת קרי אל ׁש וֹ ׁש נּ ים, ׁש כּ תוּ ב
בּ ּק בר  ׁש אפלּ וּ  ׁש וֹ נים, אלּ א

ּת וֹ רה. רוֹ חׁש וֹ ת 

וּ בניוּ כ ׁש הּת רנגוֹ ל קוֹ רא 
י ׁש נים  אדם

אינוּ ן  כּ ל קוּ מוּ  ואמר, דּ לעילא ,
איהי  ׁש עתא הא בּ חוֹ ריהוֹ ן, דּ ׁש ינתא
זכּ אה בּ בעלּה . איּ ילּת א לאתחבּ רא
ליליא בּ פלגוּ ת  דּ יק וּ ם נ ׁש  בּ ר כּ ל איהוּ 
בּ רי דּ ק וּ ד ׁש א בּ אוֹ רייתא. לאתע ּס קא 
הדא לקליּה . אצית וּ  צ דּ יקייא  וכל הוּ א

דכתיב , ח )הוּ א בּ גּ נּ ים(שם היּ וֹ ׁש בת  
הׁש מיעיני. לקוֹ ל מקׁש יבים חברים

דּ אתע ּס קוּ בהאי מאן ׁש עתא, 
עליּה  איּת רק  בּ אוֹ רייתא,
ׁש עתא , וּ בהאי דּ חסד. חוּ טא חד 
ירד , למי לגנּ וֹ . ירד  הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א
ערוּ גּ וֹ ת אינוּ ן וּ מאן הבּ וֹ שׂ ם. לערוּ גּ וֹ ת 

דכתיב , הוּ א הדא ל)הבּ וֹ שׂ ם, (שממות 
צ דּ יקים. אינוּ ן, וּ מאן ראׁש . בּ שׂ מים

וגן לרעוֹ ת דּ לעילא, עדן בּ גן בּ גּ נּ ים, 
דּ איקּ רי  דּ לת ּת א, עדן

הבּ א והעוֹ לם הזּ ה, ללק וֹ טהעוֹ לם . 
אלּ ין  ׁש וֹ ׁש נּ ים. אינוּ ן מאן ׁש וֹ ׁש נּ ים ,
ואינוּ ן  בּ אוֹ רייתא, דּ אתע ּס קוּ  צ דּ יקייא
הדא בּ שׂ פוותייהוּ . אוֹ רייתא דּ מרחׁש ן
ּת קרי  אל ׁש וֹ ׁש נּ ים, דכתיב  הוּ א
ׁש אפילּ וּ  ׁש וֹ נים, אלּ א ׁש וֹ ׁש נּ ים ,

ּת וֹ רה. רוֹ חׁש וֹ ת  בּ קּ בר

טו ּפרק 

הלּ ילה בּ חצ וֹ ת  קם ׁש אינ וֹ  למי הענׁש 

ניימי כד  נ ׁש א וּ בני קארי, ּת רנגוֹ לא 
מתערי. ולא בּ ערסייהוּ ,

זוהר
פרשת 
דף  ויקרא 
כג:
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מתעוֹ ררים, ואינם בּ מּט וֹ תיהם 
ואוֹ מר  , ּכ אחר  קוֹ רא הּת רנגוֹ ל
 ּכ אחר ּפ רׁש וּ ה. והרי  אוֹ מר , מה

ואוֹ מר  בכנפיו  לפלוֹ נימכּ ה אוֹ י : 
ר בּ וֹ נוֹ , את ׁש עזב  רבּ וֹ נוֹ , ׁש ל הנּ זוּ ף
על מׁש גּ יח ולא את ע וֹ רר  ולא

ר בּ וֹ נוֹ . כּ בוֹ ד
עליו כּ ׁש ּמ איר  ק וֹ רא הכּ רוֹ ז היּ וֹ ם, 

איּ ה ואוֹ מר  אמר  ולא : 
לסיּ ע  בּ לּ ילה. זמרוֹ ת נתן ע שׂ י  אלוֹ ּה 
הכּ ל וׁש יּ היה הּת ׁש בּ חוֹ ת, בּ אוֹ תן ל וֹ 

ע שׂ י אחד. היה ?בּ סיּ וּ ע  עוֹ שׂ ני ! 
להיוֹ ת  ע שׂ יצרי זּ ה מה אלּ א ! ? 

הלּ ילה  בּ חצוֹ ת קם ׁש אדם בּ ׁש עה
ׁש רנּ ת  הּת וֹ רה, בּ רנּ ת וּ מׁש ּת דּ ל
בּ לּ ילה, אלּ א נקראת לא הּת וֹ רה
כּ ׁש ּמ איר  בּ ּת וֹ רה נמצא וּ כׁש הוּ א
וּ כנסת  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  היּ וֹ ם,
ׁש ל אחד חוּ ט לוֹ  מתּק נים  י שׂ ראל

וּ להא  הכּ ל, מן להנּ צל לוֹ חסד יר 
והּת חתוֹ נים. העליוֹ נים בּ ין 

הוֹ דע ר בּ י אוֹ  ואמר , ּפ תח יהוּ דה 
חטא. אׁש ר חּט אתוֹ  אליו

מי ׁש ל מצּ ד אליו, ידע הוֹ דע אוֹ  ? 
להיוֹ ת (נודע ) צרי היה מה חּט אתוֹ  ! 

אליו  הוֹ דע בּ רוּ זּ ה ׁש הּק דוֹ ׁש  אלּ א ? 
ישׂ ראל כּ נסת את מצוּ ה הוּ א
ׁש הוּ א  החטא אוֹ תוֹ  לאדם לה וֹ דיע 

מה ואמר לבתר, קארי ּת רנגוֹ לא
ע "ב)דּ אמר, אוּ קמוּ ה.(קע"א והא 

ואמר, בּ גד ּפ וֹ י, בּ טׁש  לבתר
ׁש בקא דּ מאריּה , נזיף ווילפלניּ א
ולא רוּ חיּה , א ּת ער דּ לא דּ מאריּה ,

דּ מאריּה . ליקרא אׁש גּ ח

עליּה כּ ד  קרי כּ רוֹ זא יממא, נהיר 
אלוֹ ּה  איּ ה אמר  וא ואמר,
לסיּ יעא בּ לּ ילה , זמירוֹ ת נוֹ תן ע וֹ שׂ י
כּ לּ א וּ למהוי ּת וּ ׁש בּ חן, בּ אינּ וּ ן ליּה 

חדא. מבּ עי ע וֹ שׂ יבּ סיוּ עא עוֹ שׂ ני , 
דּ בּ ר  בּ ׁש עתא אלּ א, ע וֹ שׂ י. מה וּ  ליּה ,
ואׁש ּת דּ ל  ליליא, בּ פלג וּ ת  קם נ ׁש 
לא דּ אוֹ רייתא דּ רנּ ה דּ אוֹ רייתא, בּ רנּ ה
איהוּ  וכד  בּ ליליא. אלּ א אתקרי,
יממא , נהיר כּ ד  בּ אוֹ רייתא, אׁש ּת כח
ישׂ ראל  וּ כנסת  הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א
דּ חסד חוּ טא בּ חד  ליּה  מת קּ ני
בּ ין  ליּה  וּ לנהרא מכּ לּ א לאׁש ּת זבא

ותּת אין. ע לּ אין 

הלּ ילה בּ חצ וֹ ת  הּת וֹ רה עסק  ידי על לתׁש וּ בה מיחדת סגוּ לה

הוֹ דער בּ י אוֹ  ואמר, ּפ תח יהוּ דה 
הוֹ דע חטא. אׁש ר חּט את וֹ  אליו 

ידע אוֹ  דּ מאן, מּס טרא "א (נ אליו, 
הוֹ דענודע) מהוּ  ליּה , מבּ עי חּט את וֹ 

ּפ קיד הוּ א  בּ רי קוּ ד ׁש א אלּ א אליו .
לבר  ליּה  לאוֹ דעא  ישׂ ראל, לכנסת 
וּ בּמ ה חב , דּ הוּ א  חוֹ בא ההוּ א נ ׁש ,

זוהר
דף  ויקרא 
– ע"ב  כג
כד .
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לוֹ  מוֹ דיעה וּ ב ּמ ה בּ דיניה,חטא, ? 
ׁש נּ אמר כ )כּ מוֹ  ׁש מים (איוב יגלּ וּ  

הוֹ דע  לוֹ . מתק וֹ ממה וארץ  עונ וֹ 
לאחר. ׁש ּמ צוּ ה כּ מי אליו ,

חוֹ טא ׁש נינוּ , ׁש אדם בּ ׁש עה 
הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני
לחזר  חטאוֹ  על מׁש גּ יח ולא
אוֹ תוֹ  וז וֹ רק ר בּ וֹ נ וֹ , לפני  בּ תׁש וּ בה
עוֹ לה  מ ּמ ׁש  נ ׁש מת וֹ  כּ תפ וֹ , אחר 
הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני וּ מעידה
לכנסת  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מצוּ ה ואז

ואוֹ מר  אליו ישׂ ראל הוֹ דע אוֹ  : 
את  הוֹ ׁש יטי  חטא, אׁש ר ח ּט אתוֹ 
חטאוֹ , את לוֹ  והוֹ דיעי עליו הדּ ין 

ׁש נּ אמר טז )כּ מוֹ  את (יחזקאל  הוֹ דע 
ּת וֹ עבתיה. את ירוּ ׁש לם 

אז אחר  הדּ ין , עליו  ׁש ּמ גּ יע 
לחזר  ר וּ ח מתעוֹ ררת
ונכנע  רבּ וֹ נוֹ , לפני בּ תׁש וּ בה
גּ ס  ׁש לּ בּ וֹ  מי ׁש הרי  קרבּ ן, להקריב 
ולא  חטאוֹ  וׁש וֹ כח  חוֹ טא, בּ וֹ ,
הוּ א   ּבּ רו והּק ד וֹ ׁש  עליו, מ ׁש גּ יח
לוֹ  להוֹ דיע וּ מצוּ ה כּ נגדּ וֹ , מז ּמ ן 
ׁש לּ א  כּ די החטא, אוֹ תוֹ  את

מּמ נּ וּ . י ׁש ּת כּ ח
ו דּ אי אמר זה  ּכ יוֹ סי , (מניןר בּ י 

בדוד,שכך ) מצאנוּ  וכ
בּ ת  ׁש ל מעשׂ ה אוֹ תוֹ  ׁש עשׂ ה ׁש כּ יון
לוֹ  אמר בּ וֹ . הׁש גּ יח  לא ׁש בע ,

הוּ א   ּבּ רו ׁש כח ּת הּק דוֹ ׁש  אּת ה : 
מה ?אוֹ תוֹ  מ יּ ד . ל אז כּ יר  אני  !

אמר  דאּת  כּ מה  בּ דינהא. ליּה , מוּ דע
כז) כ וארץ(איוב  ע וֹ נ וֹ  ׁש מים יגלּ וּ 

כּ מאן  אליו, הוֹ דע לוֹ . מתק וֹ ממה
לאחרא. דּ פקיד 

קמי דּ תנינן  חב נׁש  דּ בּ ר בּ ׁש עתא 
ולא הוּ א, בּ רי ק וּ ד ׁש א
בּ תיּ וּ ב ּת א לאהדרא בּ חטאיּה  אׁש גּ ח
כּ תפיּה , בּ תר ליּה  ואׁש דּ י מאריּה , קמי
קמי  ואסהידת  סלקת  מּמ ׁש  נ ׁש מתיּה 
מלכּ א ּפ קיד  כּ דין, הוּ א. בּ רי ק וּ דׁש א
אליו הוֹ דע אוֹ  ואמר ישׂ ראל, לכנסת 
דּ ינא אוֹ ׁש יט חטא, אׁש ר חּט אתוֹ 
דאּת  כּ מה חוֹ ביּה , ליּה  וא וֹ דע עליּה ,

ב)אמר טז ירוּ ׁש לים(יחזקאל את  הוֹ דע  
ּת וֹ עב וֹ תיה. את 

אּת ער בּ תר  כּ דין דּ ינא, עליּה  דּ מטי 
קמי  בּ תיּ וּ ב ּת א  למהדר רוּ חא
קרבּ נא , למקרב  ואת כּ נּ ע מאריּה ,
ואנׁש י  חטי, בּ יּה , גּ ס דּ לבּ יּה  מאן דּ הא
וק וּ דׁש א עליּה , אׁש גּ ח ולא חטאיּה ,
וּ פקיד לקבליּה , זּמ ין הוּ א בּ רי
דּ לא בּ גין חוֹ בא, לההוּ א ליּה  לאוֹ דעא

מנּ יּה . יתנׁש י

ו דּ איאמר  הוּ א הכי יוֹ סי, (ס"א רבּ י 
דהכי) אׁש כּ חנאמנלן והכי

עוֹ בדא ההוּ א דּ עבד  דּ כיון בּ דוד ,
ליּה  אמר  בּ יּה . אׁש גּ ח לא ׁש בע, דּ בת 
ליּה , אנׁש ית  אּת  הוּ א, בּ רי ק וּ דׁש א
כּ תיב , מה מיּ ד  .ל אדכּ רנא אנא
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מתעוֹ ררים, ואינם בּ מּט וֹ תיהם 
ואוֹ מר  , ּכ אחר  קוֹ רא הּת רנגוֹ ל
 ּכ אחר ּפ רׁש וּ ה. והרי  אוֹ מר , מה

ואוֹ מר  בכנפיו  לפלוֹ נימכּ ה אוֹ י : 
ר בּ וֹ נוֹ , את ׁש עזב  רבּ וֹ נוֹ , ׁש ל הנּ זוּ ף
על מׁש גּ יח ולא את ע וֹ רר  ולא

ר בּ וֹ נוֹ . כּ בוֹ ד
עליו כּ ׁש ּמ איר  ק וֹ רא הכּ רוֹ ז היּ וֹ ם, 

איּ ה ואוֹ מר  אמר  ולא : 
לסיּ ע  בּ לּ ילה. זמרוֹ ת נתן ע שׂ י  אלוֹ ּה 
הכּ ל וׁש יּ היה הּת ׁש בּ חוֹ ת, בּ אוֹ תן ל וֹ 

ע שׂ י אחד. היה ?בּ סיּ וּ ע  עוֹ שׂ ני ! 
להיוֹ ת  ע שׂ יצרי זּ ה מה אלּ א ! ? 

הלּ ילה  בּ חצוֹ ת קם ׁש אדם בּ ׁש עה
ׁש רנּ ת  הּת וֹ רה, בּ רנּ ת וּ מׁש ּת דּ ל
בּ לּ ילה, אלּ א נקראת לא הּת וֹ רה
כּ ׁש ּמ איר  בּ ּת וֹ רה נמצא וּ כׁש הוּ א
וּ כנסת  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  היּ וֹ ם,
ׁש ל אחד חוּ ט לוֹ  מתּק נים  י שׂ ראל

וּ להא  הכּ ל, מן להנּ צל לוֹ חסד יר 
והּת חתוֹ נים. העליוֹ נים בּ ין 

הוֹ דע ר בּ י אוֹ  ואמר , ּפ תח יהוּ דה 
חטא. אׁש ר חּט אתוֹ  אליו

מי ׁש ל מצּ ד אליו, ידע הוֹ דע אוֹ  ? 
להיוֹ ת (נודע ) צרי היה מה חּט אתוֹ  ! 

אליו  הוֹ דע בּ רוּ זּ ה ׁש הּק דוֹ ׁש  אלּ א ? 
ישׂ ראל כּ נסת את מצוּ ה הוּ א
ׁש הוּ א  החטא אוֹ תוֹ  לאדם לה וֹ דיע 

מה ואמר לבתר, קארי ּת רנגוֹ לא
ע "ב)דּ אמר, אוּ קמוּ ה.(קע"א והא 

ואמר, בּ גד ּפ וֹ י, בּ טׁש  לבתר
ׁש בקא דּ מאריּה , נזיף ווילפלניּ א
ולא רוּ חיּה , א ּת ער דּ לא דּ מאריּה ,

דּ מאריּה . ליקרא אׁש גּ ח

עליּה כּ ד  קרי כּ רוֹ זא יממא, נהיר 
אלוֹ ּה  איּ ה אמר  וא ואמר,
לסיּ יעא בּ לּ ילה , זמירוֹ ת נוֹ תן ע וֹ שׂ י
כּ לּ א וּ למהוי ּת וּ ׁש בּ חן, בּ אינּ וּ ן ליּה 

חדא. מבּ עי ע וֹ שׂ יבּ סיוּ עא עוֹ שׂ ני , 
דּ בּ ר  בּ ׁש עתא אלּ א, ע וֹ שׂ י. מה וּ  ליּה ,
ואׁש ּת דּ ל  ליליא, בּ פלג וּ ת  קם נ ׁש 
לא דּ אוֹ רייתא דּ רנּ ה דּ אוֹ רייתא, בּ רנּ ה
איהוּ  וכד  בּ ליליא. אלּ א אתקרי,
יממא , נהיר כּ ד  בּ אוֹ רייתא, אׁש ּת כח
ישׂ ראל  וּ כנסת  הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א
דּ חסד חוּ טא בּ חד  ליּה  מת קּ ני
בּ ין  ליּה  וּ לנהרא מכּ לּ א לאׁש ּת זבא

ותּת אין. ע לּ אין 

הלּ ילה בּ חצ וֹ ת  הּת וֹ רה עסק  ידי על לתׁש וּ בה מיחדת סגוּ לה

הוֹ דער בּ י אוֹ  ואמר, ּפ תח יהוּ דה 
הוֹ דע חטא. אׁש ר חּט את וֹ  אליו 

ידע אוֹ  דּ מאן, מּס טרא "א (נ אליו, 
הוֹ דענודע) מהוּ  ליּה , מבּ עי חּט את וֹ 

ּפ קיד הוּ א  בּ רי קוּ ד ׁש א אלּ א אליו .
לבר  ליּה  לאוֹ דעא  ישׂ ראל, לכנסת 
וּ בּמ ה חב , דּ הוּ א  חוֹ בא ההוּ א נ ׁש ,

זוהר
דף  ויקרא 
– ע"ב  כג
כד .
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לוֹ  מוֹ דיעה וּ ב ּמ ה בּ דיניה,חטא, ? 
ׁש נּ אמר כ )כּ מוֹ  ׁש מים (איוב יגלּ וּ  

הוֹ דע  לוֹ . מתק וֹ ממה וארץ  עונ וֹ 
לאחר. ׁש ּמ צוּ ה כּ מי אליו ,

חוֹ טא ׁש נינוּ , ׁש אדם בּ ׁש עה 
הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני
לחזר  חטאוֹ  על מׁש גּ יח ולא
אוֹ תוֹ  וז וֹ רק ר בּ וֹ נ וֹ , לפני  בּ תׁש וּ בה
עוֹ לה  מ ּמ ׁש  נ ׁש מת וֹ  כּ תפ וֹ , אחר 
הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני וּ מעידה
לכנסת  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מצוּ ה ואז

ואוֹ מר  אליו ישׂ ראל הוֹ דע אוֹ  : 
את  הוֹ ׁש יטי  חטא, אׁש ר ח ּט אתוֹ 
חטאוֹ , את לוֹ  והוֹ דיעי עליו הדּ ין 

ׁש נּ אמר טז )כּ מוֹ  את (יחזקאל  הוֹ דע 
ּת וֹ עבתיה. את ירוּ ׁש לם 

אז אחר  הדּ ין , עליו  ׁש ּמ גּ יע 
לחזר  ר וּ ח מתעוֹ ררת
ונכנע  רבּ וֹ נוֹ , לפני בּ תׁש וּ בה
גּ ס  ׁש לּ בּ וֹ  מי ׁש הרי  קרבּ ן, להקריב 
ולא  חטאוֹ  וׁש וֹ כח  חוֹ טא, בּ וֹ ,
הוּ א   ּבּ רו והּק ד וֹ ׁש  עליו, מ ׁש גּ יח
לוֹ  להוֹ דיע וּ מצוּ ה כּ נגדּ וֹ , מז ּמ ן 
ׁש לּ א  כּ די החטא, אוֹ תוֹ  את

מּמ נּ וּ . י ׁש ּת כּ ח
ו דּ אי אמר זה  ּכ יוֹ סי , (מניןר בּ י 

בדוד,שכך ) מצאנוּ  וכ
בּ ת  ׁש ל מעשׂ ה אוֹ תוֹ  ׁש עשׂ ה ׁש כּ יון
לוֹ  אמר בּ וֹ . הׁש גּ יח  לא ׁש בע ,

הוּ א   ּבּ רו ׁש כח ּת הּק דוֹ ׁש  אּת ה : 
מה ?אוֹ תוֹ  מ יּ ד . ל אז כּ יר  אני  !

אמר  דאּת  כּ מה  בּ דינהא. ליּה , מוּ דע
כז) כ וארץ(איוב  ע וֹ נ וֹ  ׁש מים יגלּ וּ 

כּ מאן  אליו, הוֹ דע לוֹ . מתק וֹ ממה
לאחרא. דּ פקיד 

קמי דּ תנינן  חב נׁש  דּ בּ ר בּ ׁש עתא 
ולא הוּ א, בּ רי ק וּ ד ׁש א
בּ תיּ וּ ב ּת א לאהדרא בּ חטאיּה  אׁש גּ ח
כּ תפיּה , בּ תר ליּה  ואׁש דּ י מאריּה , קמי
קמי  ואסהידת  סלקת  מּמ ׁש  נ ׁש מתיּה 
מלכּ א ּפ קיד  כּ דין, הוּ א. בּ רי ק וּ דׁש א
אליו הוֹ דע אוֹ  ואמר ישׂ ראל, לכנסת 
דּ ינא אוֹ ׁש יט חטא, אׁש ר חּט אתוֹ 
דאּת  כּ מה חוֹ ביּה , ליּה  וא וֹ דע עליּה ,

ב)אמר טז ירוּ ׁש לים(יחזקאל את  הוֹ דע  
ּת וֹ עב וֹ תיה. את 

אּת ער בּ תר  כּ דין דּ ינא, עליּה  דּ מטי 
קמי  בּ תיּ וּ ב ּת א  למהדר רוּ חא
קרבּ נא , למקרב  ואת כּ נּ ע מאריּה ,
ואנׁש י  חטי, בּ יּה , גּ ס דּ לבּ יּה  מאן דּ הא
וק וּ דׁש א עליּה , אׁש גּ ח ולא חטאיּה ,
וּ פקיד לקבליּה , זּמ ין הוּ א בּ רי
דּ לא בּ גין חוֹ בא, לההוּ א ליּה  לאוֹ דעא

מנּ יּה . יתנׁש י

ו דּ איאמר  הוּ א הכי יוֹ סי, (ס"א רבּ י 
דהכי) אׁש כּ חנאמנלן והכי

עוֹ בדא ההוּ א דּ עבד  דּ כיון בּ דוד ,
ליּה  אמר  בּ יּה . אׁש גּ ח לא ׁש בע, דּ בת 
ליּה , אנׁש ית  אּת  הוּ א, בּ רי ק וּ דׁש א
כּ תיב , מה מיּ ד  .ל אדכּ רנא אנא
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יב )?כּ תוּ ב  ב  כּ ה (שמואל  האי ׁש  אּת ה 
זכרּת  ׁש לּ א האי ׁש  אּת ה ה'. אמר 
אוֹ תוֹ . ׁש כחּת  האי ׁש  אּת ה אוֹ תוֹ ,

לוֹ וּ בּמ ה בּ דין.הוֹ דיע  ? 
אוֹ מר,אף הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  כּ אן, 

חטא, אׁש ר  חּט אתוֹ  אליו הוֹ דע
כתוּ ב  ׁש לּ א הוּ א , וכ יפה, והדּ בר 

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  אליו , נוֹ דע  (שמותאוֹ  
וּ מיכא) הוּ א, נגּ ח  ׁש וֹ ר  כּ י נ וֹ דע א וֹ 

בּ ּת וֹ רה, לעסק בּ לּ ילה ׁש עוֹ מד
ולא  חטאוֹ , את לוֹ  מוֹ דיעה הּת וֹ רה 
אם  כּ מ וֹ  אלּ א דּ ין, ׁש ל בדר
והוּ א  ,ר בּ דבר  לבנּה  ׁש ּמ וֹ דיעה
בּ תׁש וּ בה  וׁש ב  אוֹ תוֹ , ׁש וֹ כח אינ וֹ 

ר בּ וֹ נוֹ . לפני
בּ חצוֹ ת ואם  קם  ׁש היה דּ וד , ּת אמר, 

עליו  התעוֹ רר וּ  לּמ ה הלּ ילה,
עבר בּ דין  ׁש הוּ א ׁש וֹ נה, דּ וד אלּ א ? 

וּ במה  דּ ין, וצרי נּ קׁש ר, בּ מה
כּ נגד חטא הוּ א נדּ וֹ ן. הוּ א עבר
ולירוּ ׁש לים  הּק דוֹ ׁש ה הּמ לכוּ ת
גּ רׁש   ּכ וּ מ וּ ם הּק דוֹ ׁש ה ,
מּמ נּ וּ , הוּ סרה והּמ לכוּ ת מירוּ ׁש לים,

כּ ראוּ י ׁש התּת ּק ן  .(ונענש)עד 

לבר כּ ׁש בּ ן לוֹ  יׁש  בּ בּ קר, קם אדם 
עיניו. ׁש ּפ קח בּ ׁש עה לר בּ וֹ נ וֹ 
חסידים  עוֹ שׂ ים הי וּ   ּכ מבר  אי

נוֹ תנים ראׁש וֹ נים  היו מים ׁש ל נטלה : 
בּ לּ ילה, ׁש ּמ תע וֹ ררים וּ בזמן לפניהם,

ז) יב ב ' אמר (שמואל כּ ה האי ׁש , אּת ה
ליּה , דּ כרית  דּ לא האיׁש  אּת ה ה',
וּ בּמ ה ליּה , דּ אנׁש ית האיׁש  אּת ה

בּ דינא. ליּה  א וֹ דע
קאמר,הכאוּ ף הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א א, 

חטא אׁש ר חּט את וֹ  אליו הוֹ דע
אוֹ  כּ תיב  דּ לא הוּ א, והכי מלּ ה, ו ׁש ּפ יר

דּ כ ּת יב , כּ מה אליו, לו)נוֹ דע  כא  (שמות 
הוּ א. נגּ ח ׁש וֹ ר כּ י נ וֹ דע וּ מאןאוֹ  

בּ אוֹ רייתא , למלעי  בּ ליליא  דּ קאים
חוֹ בי ּה , לי ּה  מ וֹ דעא  קא א וֹ רייתא 
כּ אי ּמ א א לּ א  דּ ינא  בּ א וֹ רח ולא 
והוּ א ,רכי בּ מ לּ ה לבר ּה , דּ א וֹ דעא 
קמי בּ ת יּ וּ בּת א  ותב ליּה , אנׁש י  לא 

מאריּה .
בּ פלגּ וּ ואי קם דּ הוה דּ וד , ּת ימא 

עליּה  אּת ערוּ  אמאי ליליא,
עבר  דּ איה וּ  דּ וד, ׁש אני אלּ א בּ דינא,
וּ בּמ ה דּ ינא, וּ בעא דּ אתקׁש ר, בּ ּמ ה
לקבליּה  חטא הוּ א אּת דּ ן. דּ עבר
ם ירוּ ׁש ל וּ לגבּ י ק דּ יׁש א דּ מלכ וּ תא

מ את ּת ר דּ א וּ בגין ,ירוּ ׁש ליםק דּ יׁש א, 
עד מנּ יּה , אעדּ יוּ  כ"ד וּ מלכ וּ תא (דף 

יאוֹ ת .ע "א ) כּ דקא (ואתעניש)דּ את ּת קן 

ּת רנגוֹ ל בּ רּכ ת 

קאיםדּ הא נׁש  בּ ר כּ ד בּ ׁש ירוּ תא 
לברכא ליּה  אית  בּ צפרא
הי עינוֹ י דּ פקח בּ ׁש עּת א למאריּה .
קדמאי, חסידי עבדי הו וּ  הכי .מבר
קמייהוּ , יהבי  הו וּ  דמייא נטלא

הקדמת 
דף  הזוהר
י.
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וע וֹ סקים  ועוֹ מדים ידיהם, רוֹ חצים
קריאתּה . על וּ מברכים בּ ּת וֹ רה
הלּ ילה  חצ וֹ ת אז ק וֹ רא, וּ כׁש הּת רנגוֹ ל
נמצא  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ואז מ ּמ ׁש ,
 לבר ואס וּ ר עדן . בּ גן  הצּ דּ יקים עם
וּ מזהמוֹ ת, טמאוֹ ת בּ ידים

ׁש עה. כּ ל  וכ [ומברכים],

ׁש לּ י,אחוֹ תי  הרוֹ עה רעיתי, בּ ּת י 
נּ עשׂ ה  מה נפ ׁש י , אהוּ בת

יעשׂ וּ  הם מה אהוּ בתימ בּ נינוּ , אבל ? 
עוֹ לה  בּ רצוֹ ן  אם  ,ל אמר אח וֹ תי ,
 ּׁש ל והכּ נפים מרבּ עת, א ּת  ,עלי

לארבּ  בּ ׁש ב וּ עה ּפ רוּ שׂ וֹ ת צדדים. עה 
ע ּמ הם  ׁש ּת לכי יחידתי, בּ ּת י ,עלי
עליהם  וּ תכּס י  אוֹ תם, תעזבי ולא
לא, ואם הע וֹ לם. צדדי בּ אר בּ עת 

העוֹ לם. מן  יאבדוּ 
ׁש עה מה  בּ אוֹ תּה  רבּ י. ,ל אמר  

את  ׁש וֹ מעת ישׂ ראל ׁש כּ נסת
ׁש מוֹ נה  וּ מזדּ עזעים קוֹ ל, מרימה זה,
 ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  עוֹ למוֹ ת, אלף  עשׂ ר 

ואז  עּמ ּה . לא)ה וּ א בּ רמה (ירמיה ק וֹ ל 
מב כּ ה  רחל תמרוּ רים בּ כי נהי נׁש מע
הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ואז בּ ניה. על

כב ) צבאוֹ ת (ישעיה יהוה אדני ו יּ קרא
וּ למס ּפ ד. לבכי ההוּ א בּ יּ וֹ ם

הרקיעים מי בּ כל הבּ הלה את  ?ראה 
והּמ סּפ ד הבּ לבּ וּ ל ראה  מי 

אסחן  בּ ליליא דּ אתער וּ  וּ בזמנא
בּ אוֹ רייתא ולעאן וקיימי ידייהוּ .

קריאת ּה  על ּת רנגוֹ לא(וכו')וּ מברכי . 
וּ כדין  מּמ ׁש , ליליא ּפ לגוּ ת  וּ כדין  קרי

הוּ א בּ רי ב)ק וּ ד ׁש א עם(ס' אׁש ּת כּ ח 
לברכא ואּס יר דעדן, בּ גנתא צ דּ יקייא 

וּ מזהמוֹ ת . מסוֹ אבוֹ ת  .(ומברכין)בּ ידין 
ׁש עתא. כּ ל וכן

הגּ לוּ ת מן להוֹ ציאּה  הק ' לכינה  הּק בּ "ה הבטחת

דּ ילי,אחתי רעייא רעייתי בּ רּת י 
מה דנפ ׁש אי, רחימּת א
אבל  אינ וּ ן. יּ עבד וּ ן מה בּ ננא מן נּ עביד 
בּ רע וּ  אי ,ל אימא אחתי, רחימתי
וגדפין  מרוּ בּ עת , אנּת  ,על סלקא
בּ אוֹ מאה סטרין, לד ' ּפ רישׂ ן דּ יל
בּ הדייהוּ , דּ תה יחידתי, בּ רּת י על
עלייהוּ  ותחפי לוֹ ן, ת ׁש בּ וֹ ק  ולא
לא , ואי דּ עלמא. סטרין בּ ארבּ ע

מעלמא. יתאבד וּ ן
ׁש עתאמה  בּ ההיא רבּ י, ל אימא 

דא , ׁש מעת  ישׂ ראל דּ כנסת 
אלף ּת מנּ יסר ואזדּ עזע וּ  קלא, ארימת 
בּ הדּה . הוּ א בּ רי וקוּ ד ׁש א עלמין,

לא )וּ כדין נהי (ירמיה  נׁש מע  בּ רמה ק וֹ ל 
בּ ניה. על מבכּ ה רחל תמר וּ רים בּ כי

כּ דין, הוּ א בּ רי כב)וק וּ דׁש א (ישעיה 
ההוּ א בּ יּ וֹ ם צבאוֹ ת  ה' אדני ו יּ קרא

וּ למסּפ ד. לבכי
רקיעין.מאן בּ כלה וֹ  ערטוּ לא חמא 

וּ מסּפ ידא בּ לבּ וּ לא  חמא מאן

חדש זוהר
פרשת 
דף  בלק
סח .



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ טונ ֶֶּפרק

יב )?כּ תוּ ב  ב  כּ ה (שמואל  האי ׁש  אּת ה 
זכרּת  ׁש לּ א האי ׁש  אּת ה ה'. אמר 
אוֹ תוֹ . ׁש כחּת  האי ׁש  אּת ה אוֹ תוֹ ,

לוֹ וּ בּמ ה בּ דין.הוֹ דיע  ? 
אוֹ מר,אף הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  כּ אן, 

חטא, אׁש ר  חּט אתוֹ  אליו הוֹ דע
כתוּ ב  ׁש לּ א הוּ א , וכ יפה, והדּ בר 

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  אליו , נוֹ דע  (שמותאוֹ  
וּ מיכא) הוּ א, נגּ ח  ׁש וֹ ר  כּ י נ וֹ דע א וֹ 

בּ ּת וֹ רה, לעסק בּ לּ ילה ׁש עוֹ מד
ולא  חטאוֹ , את לוֹ  מוֹ דיעה הּת וֹ רה 
אם  כּ מ וֹ  אלּ א דּ ין, ׁש ל בדר
והוּ א  ,ר בּ דבר  לבנּה  ׁש ּמ וֹ דיעה
בּ תׁש וּ בה  וׁש ב  אוֹ תוֹ , ׁש וֹ כח אינ וֹ 

ר בּ וֹ נוֹ . לפני
בּ חצוֹ ת ואם  קם  ׁש היה דּ וד , ּת אמר, 

עליו  התעוֹ רר וּ  לּמ ה הלּ ילה,
עבר בּ דין  ׁש הוּ א ׁש וֹ נה, דּ וד אלּ א ? 

וּ במה  דּ ין, וצרי נּ קׁש ר, בּ מה
כּ נגד חטא הוּ א נדּ וֹ ן. הוּ א עבר
ולירוּ ׁש לים  הּק דוֹ ׁש ה הּמ לכוּ ת
גּ רׁש   ּכ וּ מ וּ ם הּק דוֹ ׁש ה ,
מּמ נּ וּ , הוּ סרה והּמ לכוּ ת מירוּ ׁש לים,

כּ ראוּ י ׁש התּת ּק ן  .(ונענש)עד 

לבר כּ ׁש בּ ן לוֹ  יׁש  בּ בּ קר, קם אדם 
עיניו. ׁש ּפ קח בּ ׁש עה לר בּ וֹ נ וֹ 
חסידים  עוֹ שׂ ים הי וּ   ּכ מבר  אי

נוֹ תנים ראׁש וֹ נים  היו מים ׁש ל נטלה : 
בּ לּ ילה, ׁש ּמ תע וֹ ררים וּ בזמן לפניהם,

ז) יב ב ' אמר (שמואל כּ ה האי ׁש , אּת ה
ליּה , דּ כרית  דּ לא האיׁש  אּת ה ה',
וּ בּמ ה ליּה , דּ אנׁש ית האיׁש  אּת ה

בּ דינא. ליּה  א וֹ דע
קאמר,הכאוּ ף הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א א, 

חטא אׁש ר חּט את וֹ  אליו הוֹ דע
אוֹ  כּ תיב  דּ לא הוּ א, והכי מלּ ה, ו ׁש ּפ יר

דּ כ ּת יב , כּ מה אליו, לו)נוֹ דע  כא  (שמות 
הוּ א. נגּ ח ׁש וֹ ר כּ י נ וֹ דע וּ מאןאוֹ  

בּ אוֹ רייתא , למלעי  בּ ליליא  דּ קאים
חוֹ בי ּה , לי ּה  מ וֹ דעא  קא א וֹ רייתא 
כּ אי ּמ א א לּ א  דּ ינא  בּ א וֹ רח ולא 
והוּ א ,רכי בּ מ לּ ה לבר ּה , דּ א וֹ דעא 
קמי בּ ת יּ וּ בּת א  ותב ליּה , אנׁש י  לא 

מאריּה .
בּ פלגּ וּ ואי קם דּ הוה דּ וד , ּת ימא 

עליּה  אּת ערוּ  אמאי ליליא,
עבר  דּ איה וּ  דּ וד, ׁש אני אלּ א בּ דינא,
וּ בּמ ה דּ ינא, וּ בעא דּ אתקׁש ר, בּ ּמ ה
לקבליּה  חטא הוּ א אּת דּ ן. דּ עבר
ם ירוּ ׁש ל וּ לגבּ י ק דּ יׁש א דּ מלכ וּ תא

מ את ּת ר דּ א וּ בגין ,ירוּ ׁש ליםק דּ יׁש א, 
עד מנּ יּה , אעדּ יוּ  כ"ד וּ מלכ וּ תא (דף 

יאוֹ ת .ע "א ) כּ דקא (ואתעניש)דּ את ּת קן 

ּת רנגוֹ ל בּ רּכ ת 

קאיםדּ הא נׁש  בּ ר כּ ד בּ ׁש ירוּ תא 
לברכא ליּה  אית  בּ צפרא
הי עינוֹ י דּ פקח בּ ׁש עּת א למאריּה .
קדמאי, חסידי עבדי הו וּ  הכי .מבר
קמייהוּ , יהבי  הו וּ  דמייא נטלא

הקדמת 
דף  הזוהר
י.

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ טו נא ֶֶּפרק

וע וֹ סקים  ועוֹ מדים ידיהם, רוֹ חצים
קריאתּה . על וּ מברכים בּ ּת וֹ רה
הלּ ילה  חצ וֹ ת אז ק וֹ רא, וּ כׁש הּת רנגוֹ ל
נמצא  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ואז מ ּמ ׁש ,
 לבר ואס וּ ר עדן . בּ גן  הצּ דּ יקים עם
וּ מזהמוֹ ת, טמאוֹ ת בּ ידים

ׁש עה. כּ ל  וכ [ומברכים],

ׁש לּ י,אחוֹ תי  הרוֹ עה רעיתי, בּ ּת י 
נּ עשׂ ה  מה נפ ׁש י , אהוּ בת

יעשׂ וּ  הם מה אהוּ בתימ בּ נינוּ , אבל ? 
עוֹ לה  בּ רצוֹ ן  אם  ,ל אמר אח וֹ תי ,
 ּׁש ל והכּ נפים מרבּ עת, א ּת  ,עלי

לארבּ  בּ ׁש ב וּ עה ּפ רוּ שׂ וֹ ת צדדים. עה 
ע ּמ הם  ׁש ּת לכי יחידתי, בּ ּת י ,עלי
עליהם  וּ תכּס י  אוֹ תם, תעזבי ולא
לא, ואם הע וֹ לם. צדדי בּ אר בּ עת 

העוֹ לם. מן  יאבדוּ 
ׁש עה מה  בּ אוֹ תּה  רבּ י. ,ל אמר  

את  ׁש וֹ מעת ישׂ ראל ׁש כּ נסת
ׁש מוֹ נה  וּ מזדּ עזעים קוֹ ל, מרימה זה,
 ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  עוֹ למוֹ ת, אלף  עשׂ ר 

ואז  עּמ ּה . לא)ה וּ א בּ רמה (ירמיה ק וֹ ל 
מב כּ ה  רחל תמרוּ רים בּ כי נהי נׁש מע
הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ואז בּ ניה. על

כב ) צבאוֹ ת (ישעיה יהוה אדני ו יּ קרא
וּ למס ּפ ד. לבכי ההוּ א בּ יּ וֹ ם

הרקיעים מי בּ כל הבּ הלה את  ?ראה 
והּמ סּפ ד הבּ לבּ וּ ל ראה  מי 

אסחן  בּ ליליא דּ אתער וּ  וּ בזמנא
בּ אוֹ רייתא ולעאן וקיימי ידייהוּ .

קריאת ּה  על ּת רנגוֹ לא(וכו')וּ מברכי . 
וּ כדין  מּמ ׁש , ליליא ּפ לגוּ ת  וּ כדין  קרי

הוּ א בּ רי ב)ק וּ ד ׁש א עם(ס' אׁש ּת כּ ח 
לברכא ואּס יר דעדן, בּ גנתא צ דּ יקייא 

וּ מזהמוֹ ת . מסוֹ אבוֹ ת  .(ומברכין)בּ ידין 
ׁש עתא. כּ ל וכן

הגּ לוּ ת מן להוֹ ציאּה  הק ' לכינה  הּק בּ "ה הבטחת

דּ ילי,אחתי רעייא רעייתי בּ רּת י 
מה דנפ ׁש אי, רחימּת א
אבל  אינ וּ ן. יּ עבד וּ ן מה בּ ננא מן נּ עביד 
בּ רע וּ  אי ,ל אימא אחתי, רחימתי
וגדפין  מרוּ בּ עת , אנּת  ,על סלקא
בּ אוֹ מאה סטרין, לד ' ּפ רישׂ ן דּ יל
בּ הדייהוּ , דּ תה יחידתי, בּ רּת י על
עלייהוּ  ותחפי לוֹ ן, ת ׁש בּ וֹ ק  ולא
לא , ואי דּ עלמא. סטרין בּ ארבּ ע

מעלמא. יתאבד וּ ן
ׁש עתאמה  בּ ההיא רבּ י, ל אימא 

דא , ׁש מעת  ישׂ ראל דּ כנסת 
אלף ּת מנּ יסר ואזדּ עזע וּ  קלא, ארימת 
בּ הדּה . הוּ א בּ רי וקוּ ד ׁש א עלמין,

לא )וּ כדין נהי (ירמיה  נׁש מע  בּ רמה ק וֹ ל 
בּ ניה. על מבכּ ה רחל תמר וּ רים בּ כי

כּ דין, הוּ א בּ רי כב)וק וּ דׁש א (ישעיה 
ההוּ א בּ יּ וֹ ם צבאוֹ ת  ה' אדני ו יּ קרא

וּ למסּפ ד. לבכי
רקיעין.מאן בּ כלה וֹ  ערטוּ לא חמא 

וּ מסּפ ידא בּ לבּ וּ לא  חמא מאן

חדש זוהר
פרשת 
דף  בלק
סח .



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ טז נב ֶֶּפרק

המים  צבאוֹ ת ׁש כּ ל עד  ׁש ם,
העוֹ למ וֹ ת  כּ ל ׁש יּ תהּפ כוּ  ?חׁש ב וּ  

הוּ א אמר  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לּה  
ישׂ ראל בּ ּת ילכנסת : 

עליהם  לכּס וֹ ת ּת לכי ׁש לּ י, יחידתי 
לוֹ  אמרה בּ נינוּ . עם רבּ וֹ ן ולדוּ ר  : 

אל לא ׁש רבּ ית העוֹ לם, אחר  ! 
אוֹ תם, וגדּ לּת  אוֹ תם ותּק נּת  אוֹ תם
ׁש אוֹ כלים  לשׂ וֹ נאיהם רוֹ אה אהיה

ׁש ם  אוֹ תם ותׁש כּ ח אז ?אוֹ תם, ! 
הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לּה  נׁש בּ ע
ישׂ ראל את ולגאל  להקימ ּה 
ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  הגּ לוּ ת, מן  וּ להוֹ ציאם

לא) קוֹ ל(ירמיה מנעי ה' אמר  כּ ה
לאחרית ּת קוה וי ׁש  וגוֹ ', מ בּ כי 

לגבוּ לם. בנים וׁש ב וּ  כוּ ',

הארץ ׁש לח וּ  לבני בבל בּ ני להם 
מתאים הּק דוֹ ׁש ה  לנוּ  : 

על הסּפ ד לעשׂ וֹ ת ראוּ י  לנוּ  לב כּ וֹ ת,
ׁש התּפ זּ רנוּ  על  אלהינוּ , בּ ית חר בּ ן 

העּמ ים, זרה)בּ ין  עבודה  שעובד  (כמי 
וּ לפרׁש  בּ הסּפ ד, לפ ּת ח  לנוּ  ויׁש 
העוֹ לם  רבּ וֹ ן ׁש לח  בּ יתא האלפ"א 

בּ יתוֹ . חרבּ ן ׁש ל להסּפ ד 
הּק דוֹ ׁש ה ׁש לחוּ  הארץ  בּ ני :להם  

בּ רחה, ׁש אּמ נוּ  הוּ א נאה
אליכם  וירדה היכלּה ,  ֹמ ּת ו וגר ׁש ה
כּ אה  עצ וּ ב , וּ בקוֹ ל בּ מרירוּ ת

חׁש יב וּ , ׁש מייא חיילי דּ כל עד דּ ת ּמ ן.
יתהּפ כ וּ ן. עלמין דּ כל

לכנסתאמר  הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א לּה  
דילי, יחידתי בּ רּת י ישׂ ראל,
עם וּ לדיירא עלייהוּ , לחפייא ּת ה
לא דעלמא, מארי ליּה , אמרה בּ ננן.
לוֹ ן, וּ תקינית  לוֹ ן, דּ רבית  בּ תר .איה
ל שׂ נאיהוֹ ן  חמית  אהי לוֹ ן. וּ גדילית 

ּת ּמ ן. לנא ותינׁש י ל וֹ ן, כּ דיןדּ אכלי 
ל ּה , הוּ א   בּ רי קוּ ד ׁש א  א וֹ מי 
לי שׂ ראל , ל וֹ ן  וּ למפרק ל ּה , לאקמא 

מ גּ ל וּ תא . ל וֹ ן אחר,ולאפקא  כּ דּ בר 
לא ) קוֹ ל(ירמיה  מנעי ה ' אמר כּ ה

וג  כו',מבּ כי  לאחרית ּת קוה ויׁש  ו', 
לגב וּ לם. בנים ו ׁש בוּ 

טז ּפרק

ה כינה וצער  הּמ ק דּ ׁש  בּ ית חר בּ ן על  בּ חצ וֹ ת הבּ כיּ ה  ענין

ארעאׁש לחוּ  לבני בבל בּ ני להוֹ  
לן  למבכּ י, יאוֹ ת  לן ק דּ יׁש א,
בּ ית חוּ רבּ ן על הסּפ דא למעבּ ד  יאוֹ ת 
עממיא , בּ יני דּ אתבּ דּ רנא על אלהנא,
וּ לפרׁש א הסּפ ידא, למיפ ּת ח לן ואית 
עלמא מארי דּ ׁש לח בּ יתא, אלפ "א

בּ יתיּה . דּ חוּ רבּ ן להסּפ ידא 

יאוֹ תׁש לחוּ  ק דּ יׁש א , ארעא בּ ני להוֹ  
ואת ּת רכת ערקת, דּ איּמ נא
בּ מרירוּ  לגבּ ייכ וּ  ונחתת היכלהא, מגּ וֹ 
בּ לא דּ יתבא כּ איּת תא עציב , וּ בקל

חדש זוהר
מדרש
הנעלם 
איכה על

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ טז  נגֶֶּפרק

ׁש לּ א  וּ כאי ׁש  דעת, בּ לי  ׁש יּ וֹ ׁש בת
לס ּפ ד. לכם ונאה לה צּ יל, יכוֹ ל

ולסּפ דאבל  לבכּ וֹ ת לנ וּ  יׁש  אנוּ  
ׁש אנוּ  וּ במרירוּ ת, בּ נהי
חרב, ההיכל י וֹ ם בּ כל רוֹ אים
ויוֹ צאים, נכנסים הּמ דבּ ר  וׁש וּ עלי 
ואנוּ  בּ תוֹ כוֹ , היּ ענים וׁש וֹ רקים

וּ בוֹ כים. ר וֹ אים
נב וֹ כים וּ בעוֹ ד  יוֹ ׁש בים ׁש אנוּ  

אנוּ  בּ עפר , ּפ ינ וּ  ו ׁש וֹ כבים
בּ ׁש לׁש  רגליה נעימ וּ ת קוֹ ל  ׁש וֹ מעים
ורוֹ אה  י וֹ רדת הלּ ילה, ׁש ל מ ׁש מר וֹ ת

יוֹ ׁש בים אי היכלּה , (חרבים)את 
להיכל, מהיכל נכנסת נשׂ רפים.
וּ מי לּ לת, וג וֹ עה למקוֹ ם, מ ּמ קוֹ ם

נפׁש נוּ . ועל עלינוּ  וּ ב וֹ כה
נעימ וּ ת ואנוּ  לקוֹ ל מתע וֹ ררים 

ור וּ חנוּ  ויללוֹ תיה, בּ כיּ תּה 
וּ לפי אליה. וּ פ וֹ רחת אחריה, הוֹ לכת
ׁש מענוּ , ולא והוֹ לכת, ּפ וֹ רחת ׁש עה
הוֹ לכת  ׁש הנּ ה דבר, ידענ וּ  ולא
רוּ ח , בּ לי יׁש נים, נב וֹ כים, ונׁש ארנוּ 
איכה. ואוֹ מרים צוֹ עקים, דעת. בּ לי

קוֹ לׁש נינוּ , ולילה לילה בּ כל 
ׁש ל כּ אב  ׁש ל מרירוּ ת
למ ּט ה, הרקיע  מר וּ ם נ ׁש מע ציּ וֹ "ן

לׁש יזבא , יכיל דּ לא  וּ כגברא דע ּת א,
למסּפ ד. לכ וֹ ן ויאוֹ ת

וּ למסּפ דאבל למב כּ י לן אית אנן, 
בּ כל  חמאן דּ אנן וּ מרירוּ , בּ נהי
דּ מד בּ רא ותעלין חריב , היכלא יוֹ מא
בּ גוּ יּה , יענים וׁש רקין ונפקין, עאלין

וּ בכאן. חמאן ואנן

וּ ׁש כיבין וּ בעוֹ ד נבוֹ כין, יתבין דּ אנן 
ׁש מעין  אנן בּ עפרא, ּפ וּ מנא
מׁש מרוֹ תא בּ תלת דרגלהא, נעימוּ  קל
להיכלאה , וחמאת  נחתת  דּ ליליא,
מהיכלא אעלת  מּת וֹ קדן, חרבין אי
וּ מייללת , וגעת , ּלד ו  ּמדּ ו להיכלא,

נפ ׁש נא. ועל עלנא  וּ בכת 

דּ בכ יּ יתּה ואנן  נעימוּ  לקל מתערין 
אזלת ורוּ חנא ויללוּ ת ּה .
ׁש עתא וּ לפוּ ם לגבּ ּה . וּ פרח אבתרּה ,
ולא ׁש מענא, ולא ואזלת , ּפ רחת 

ואׁש ּת ארנאי  אזלת , דּ הא מידי, דענא 
בּ לא רוּ חא, בּ לא דּ מיכין, נבוֹ כין,

איכה. ואמרין צעקין, דעּת א.

בּ כל הבּ ית חר בּ ן על מעלה ׁש ל וּ פמליא הכינה ׁש אגת 
ולילה לילה

קל ּת נינן , וליליא, ליליא בּ כל 
דציּ וֹ "ן  דּ כאיבא מרירוּ ת 
לת ּת א , רקיעא מרוּ ם אׁש ּת מע 



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ טז נב ֶֶּפרק

המים  צבאוֹ ת ׁש כּ ל עד  ׁש ם,
העוֹ למ וֹ ת  כּ ל ׁש יּ תהּפ כוּ  ?חׁש ב וּ  

הוּ א אמר  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לּה  
ישׂ ראל בּ ּת ילכנסת : 

עליהם  לכּס וֹ ת ּת לכי ׁש לּ י, יחידתי 
לוֹ  אמרה בּ נינוּ . עם רבּ וֹ ן ולדוּ ר  : 

אל לא ׁש רבּ ית העוֹ לם, אחר  ! 
אוֹ תם, וגדּ לּת  אוֹ תם ותּק נּת  אוֹ תם
ׁש אוֹ כלים  לשׂ וֹ נאיהם רוֹ אה אהיה

ׁש ם  אוֹ תם ותׁש כּ ח אז ?אוֹ תם, ! 
הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לּה  נׁש בּ ע
ישׂ ראל את ולגאל  להקימ ּה 
ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  הגּ לוּ ת, מן  וּ להוֹ ציאם

לא) קוֹ ל(ירמיה מנעי ה' אמר  כּ ה
לאחרית ּת קוה וי ׁש  וגוֹ ', מ בּ כי 

לגבוּ לם. בנים וׁש ב וּ  כוּ ',

הארץ ׁש לח וּ  לבני בבל בּ ני להם 
מתאים הּק דוֹ ׁש ה  לנוּ  : 

על הסּפ ד לעשׂ וֹ ת ראוּ י  לנוּ  לב כּ וֹ ת,
ׁש התּפ זּ רנוּ  על  אלהינוּ , בּ ית חר בּ ן 

העּמ ים, זרה)בּ ין  עבודה  שעובד  (כמי 
וּ לפרׁש  בּ הסּפ ד, לפ ּת ח  לנוּ  ויׁש 
העוֹ לם  רבּ וֹ ן ׁש לח  בּ יתא האלפ"א 

בּ יתוֹ . חרבּ ן ׁש ל להסּפ ד 
הּק דוֹ ׁש ה ׁש לחוּ  הארץ  בּ ני :להם  

בּ רחה, ׁש אּמ נוּ  הוּ א נאה
אליכם  וירדה היכלּה ,  ֹמ ּת ו וגר ׁש ה
כּ אה  עצ וּ ב , וּ בקוֹ ל בּ מרירוּ ת

חׁש יב וּ , ׁש מייא חיילי דּ כל עד דּ ת ּמ ן.
יתהּפ כ וּ ן. עלמין דּ כל

לכנסתאמר  הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א לּה  
דילי, יחידתי בּ רּת י ישׂ ראל,
עם וּ לדיירא עלייהוּ , לחפייא ּת ה
לא דעלמא, מארי ליּה , אמרה בּ ננן.
לוֹ ן, וּ תקינית  לוֹ ן, דּ רבית  בּ תר .איה
ל שׂ נאיהוֹ ן  חמית  אהי לוֹ ן. וּ גדילית 

ּת ּמ ן. לנא ותינׁש י ל וֹ ן, כּ דיןדּ אכלי 
ל ּה , הוּ א   בּ רי קוּ ד ׁש א  א וֹ מי 
לי שׂ ראל , ל וֹ ן  וּ למפרק ל ּה , לאקמא 

מ גּ ל וּ תא . ל וֹ ן אחר,ולאפקא  כּ דּ בר 
לא ) קוֹ ל(ירמיה  מנעי ה ' אמר כּ ה

וג  כו',מבּ כי  לאחרית ּת קוה ויׁש  ו', 
לגב וּ לם. בנים ו ׁש בוּ 

טז ּפרק

ה כינה וצער  הּמ ק דּ ׁש  בּ ית חר בּ ן על  בּ חצ וֹ ת הבּ כיּ ה  ענין

ארעאׁש לחוּ  לבני בבל בּ ני להוֹ  
לן  למבכּ י, יאוֹ ת  לן ק דּ יׁש א,
בּ ית חוּ רבּ ן על הסּפ דא למעבּ ד  יאוֹ ת 
עממיא , בּ יני דּ אתבּ דּ רנא על אלהנא,
וּ לפרׁש א הסּפ ידא, למיפ ּת ח לן ואית 
עלמא מארי דּ ׁש לח בּ יתא, אלפ "א

בּ יתיּה . דּ חוּ רבּ ן להסּפ ידא 

יאוֹ תׁש לחוּ  ק דּ יׁש א , ארעא בּ ני להוֹ  
ואת ּת רכת ערקת, דּ איּמ נא
בּ מרירוּ  לגבּ ייכ וּ  ונחתת היכלהא, מגּ וֹ 
בּ לא דּ יתבא כּ איּת תא עציב , וּ בקל

חדש זוהר
מדרש
הנעלם 
איכה על

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ טז  נגֶֶּפרק

ׁש לּ א  וּ כאי ׁש  דעת, בּ לי  ׁש יּ וֹ ׁש בת
לס ּפ ד. לכם ונאה לה צּ יל, יכוֹ ל

ולסּפ דאבל  לבכּ וֹ ת לנ וּ  יׁש  אנוּ  
ׁש אנוּ  וּ במרירוּ ת, בּ נהי
חרב, ההיכל י וֹ ם בּ כל רוֹ אים
ויוֹ צאים, נכנסים הּמ דבּ ר  וׁש וּ עלי 
ואנוּ  בּ תוֹ כוֹ , היּ ענים וׁש וֹ רקים

וּ בוֹ כים. ר וֹ אים
נב וֹ כים וּ בעוֹ ד  יוֹ ׁש בים ׁש אנוּ  

אנוּ  בּ עפר , ּפ ינ וּ  ו ׁש וֹ כבים
בּ ׁש לׁש  רגליה נעימ וּ ת קוֹ ל  ׁש וֹ מעים
ורוֹ אה  י וֹ רדת הלּ ילה, ׁש ל מ ׁש מר וֹ ת

יוֹ ׁש בים אי היכלּה , (חרבים)את 
להיכל, מהיכל נכנסת נשׂ רפים.
וּ מי לּ לת, וג וֹ עה למקוֹ ם, מ ּמ קוֹ ם

נפׁש נוּ . ועל עלינוּ  וּ ב וֹ כה
נעימ וּ ת ואנוּ  לקוֹ ל מתע וֹ ררים 

ור וּ חנוּ  ויללוֹ תיה, בּ כיּ תּה 
וּ לפי אליה. וּ פ וֹ רחת אחריה, הוֹ לכת
ׁש מענוּ , ולא והוֹ לכת, ּפ וֹ רחת ׁש עה
הוֹ לכת  ׁש הנּ ה דבר, ידענ וּ  ולא
רוּ ח , בּ לי יׁש נים, נב וֹ כים, ונׁש ארנוּ 
איכה. ואוֹ מרים צוֹ עקים, דעת. בּ לי

קוֹ לׁש נינוּ , ולילה לילה בּ כל 
ׁש ל כּ אב  ׁש ל מרירוּ ת
למ ּט ה, הרקיע  מר וּ ם נ ׁש מע ציּ וֹ "ן

לׁש יזבא , יכיל דּ לא  וּ כגברא דע ּת א,
למסּפ ד. לכ וֹ ן ויאוֹ ת

וּ למסּפ דאבל למב כּ י לן אית אנן, 
בּ כל  חמאן דּ אנן וּ מרירוּ , בּ נהי
דּ מד בּ רא ותעלין חריב , היכלא יוֹ מא
בּ גוּ יּה , יענים וׁש רקין ונפקין, עאלין

וּ בכאן. חמאן ואנן

וּ ׁש כיבין וּ בעוֹ ד נבוֹ כין, יתבין דּ אנן 
ׁש מעין  אנן בּ עפרא, ּפ וּ מנא
מׁש מרוֹ תא בּ תלת דרגלהא, נעימוּ  קל
להיכלאה , וחמאת  נחתת  דּ ליליא,
מהיכלא אעלת  מּת וֹ קדן, חרבין אי
וּ מייללת , וגעת , ּלד ו  ּמדּ ו להיכלא,

נפ ׁש נא. ועל עלנא  וּ בכת 

דּ בכ יּ יתּה ואנן  נעימוּ  לקל מתערין 
אזלת ורוּ חנא ויללוּ ת ּה .
ׁש עתא וּ לפוּ ם לגבּ ּה . וּ פרח אבתרּה ,
ולא ׁש מענא, ולא ואזלת , ּפ רחת 

ואׁש ּת ארנאי  אזלת , דּ הא מידי, דענא 
בּ לא רוּ חא, בּ לא דּ מיכין, נבוֹ כין,

איכה. ואמרין צעקין, דעּת א.

בּ כל הבּ ית חר בּ ן על מעלה ׁש ל וּ פמליא הכינה ׁש אגת 
ולילה לילה

קל ּת נינן , וליליא, ליליא בּ כל 
דציּ וֹ "ן  דּ כאיבא מרירוּ ת 
לת ּת א , רקיעא מרוּ ם אׁש ּת מע 



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ טז נד ֶֶּפרק

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  לרקיע , (ירמיהוּ מ ּמ ּט ה  
קדׁש וֹ כה) וּ מּמ ע וֹ ן יׁש אג  מּמ ר וֹ ם ה'

נוהוּ . על  יׁש אג ׁש אג ק וֹ לוֹ  יּת ן
מכוּ נת בּ רא ׁש ית היא הלּ ילה 

ו ׁש וֹ אגת  בּ בכיּ ה,
הרקי למ ּט ה,מר וּ ם יוֹ רדת למעלה. ע  

ורוֹ אה  החיצ וֹ ן, הּמ ז בּ ח למק וֹ ם
וכל בטמאה, טמא חרב , מק וֹ מּה 
וּ מי לּ לת, גּ וֹ עה בוֹ . נמצא לא מק וֹ ם
ואוֹ מרת  מריר וּ ת, ׁש ל בּ ק וֹ ל :צוֹ וחת 

ׁש רוּ ית  ּפ רנסתי מז בּ חי , מז בּ חי ,
עוֹ לוֹ ת  בּ כּמ ה נּס וּ כים, בּ כּמ ה אוֹ תי

קדוֹ ׁש ים. טהוֹ רים

הגּ דוֹ לים כּ ל הּק דוֹ ׁש ים, האיׁש ים 
וּ שׂ מחים  רוים הי וּ  הממ נּ ים,
וּ מח לּ קים  עדּ וּ נים , אוֹ כלים . מ ּמ

הרקיע. בּ רוּ מי נתנוּ (ועתה)חלקיהם  
בּ ני קדוֹ ׁש ים. חסידים נבלת ב
וכל מדּ מיהם. לי אוֹ י ,עלי ׁש נּ זבּ חוּ 
נפלוּ  הממ נּ ים הגּ דוֹ לים האי ׁש ים

צוחוֹ תיהם. לק וֹ ל מּמ ק וֹ מם

וּ ב וֹ כים י וֹ ׁש בים צוֹ וחים בּ חוּ ץ 
קדוֹ ׁש ים, אראלּ ים אוֹ תם
מתעּט ר  היה ה ּק דוֹ ׁש  ׁש מוֹ  ׁש אוֹ ת
וע וֹ מדים. שׂ מחים הם וּ בוֹ  עליהם,
ּפ רחה  הזּ וֹ  האוֹ ת בּ כיוֹ תיהם לק וֹ ל
מרוֹ מים. לרוּ מי ועלתה מהם,
וּ מי לּ לת. ׁש בּ וֹ כה כּ נקבה ונׁש ארוּ 

אחר, כּ דּ בר לרקיעא. (ירמיה וּ מּת ּת א 
קד ׁש וֹ כה ) וּ מּמ ע וֹ ן יׁש אג מּמ רוֹ ם ה'

נוהוּ . על יׁש אג ׁש אג ק וֹ לוֹ  יּת ן
את כּ וּ ונתבּ ׁש יר וּ תא  היא דליליא, 

מרוּ ם ו ׁש אגת בּ בכיּ ה ,
לאתר  לת ּת א , נחתת  לעילא. רקיעא
חריב , דּ וּ כ ּת ּה  וחמת  החיצ וֹ ן, מד בּ ח
לא אתר וכל בּ מסאב וּ , מסאב
צווֹ חת וּ מילּ לת , גּ עת  בּ יּה . אׁש ּת כח
מד בּ חי, מד בּ חי ואמרת , מרירוּ , בּ קל
ניּס וּ כין, בּ כ ּמ ה לי דּ מרוית  ּפ רנסתי

קדּ יׁש ין. דּ כיין עלּ וּ ון בּ כ ּמ ה

הו וֹ כל  ממנּ ן, רברבן ק דּ יׁש ין, גּ ברין 
אכלין  ,מינ וחדאן מרוון
בּ רוּ מי  ח וּ לקיהוֹ ן, וּ פלגין עיד וּ נין,
חסידים ניבלת  ב יהבוּ  רקיעא.
לי  ווי ,על דּ את דּ בּ חוּ  בּ ני קד וֹ ׁש ים .
ממנּ ן, רברבין גּ ברין וכל מדּ מיהוֹ ן.

צווחיהוֹ ן. לק וֹ ל מדּ וּ כ ּת יהוֹ ן נפלוּ 

חצה צעק וּ  אראלּ ם הן

אינוּ ן יתבין  וּ בכאן, צווחין לבר 
דּ את ק דּ יׁש ין, אראלים
עלייהוּ , מתעטר הוה  ק דּ יׁש א ׁש מיּה 
לקל  וקיימין. חדאן אינוּ ן וּ ביּה 
מנּ ייהוּ , ּפ רחא  דּ א את  בּ כ יּ וּ תהוֹ ן

ואׁש ּת ארוּ ו מרוֹ מים, לרוּ מי סלקא 
הוּ א הדא וּ מילּ לת . דּ בכאת  כּ נוּ קבא

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ טז  נה ֶֶּפרק

ׁש כּ תוּ ב לג)זהוּ  אראלּ ם (ישעיה הן 
יו"ד, בּ לא אראלּ ם חצה. צעקוּ 

ח וּ צה. צעק וּ 
אוֹ תימז בּ חי  ׁש הרוית אחר מז בּ חי , 

חסידים  בּ נים בּ נבלוֹ ת
ונ ׁש מתם  נפ ׁש ם ׁש ּמ סרוּ  קדוֹ ׁש ים,
אוֹ ת אמצא איפה נגנזּת . ,עלי? 

ׁש עלי האׁש  וּ מילּ לת איפה גּ וֹ עה ? 
עצוּ ב. בּ ק וֹ ל וּ ב וֹ כה

בּ כלׁש ׁש ת  קדוֹ ׁש ים, גברים אלפי 
צדדי ארבּ עת ׁש ל צד
קר בּ ן  אוֹ כלים ׁש היוּ  הם העוֹ לם,
וּ מילּ לים  עּמ ּה , ירד וּ  יוֹ ם, בּ כל
ויוֹ תר  העוֹ לוֹ ת. מזבּ ח על וּ בוֹ כים

ׁש התמעטוּ . אלּ א היוּ ,
בּ ח וּ ץ,ואפ לּ וּ  ׁש ע וֹ מדים אוֹ תם 

ׁש רוים  אחרת, בּ ר וּ ח
והּפ דרים, האיברים מאוֹ תם

הלּ יל גּ וֹ עים בּ ראׁש ית צוֹ וחים, ה 
אוֹ י הזּ ה. הּמ ז בּ ח על וּ מי לּ לים
הּמ קוֹ ם  אב וּ סוֹ , ׁש אבּ ד לחמוֹ ר 
נהמת  ראה מי  מּמ נּ וּ . ׁש ּמ תרוּ ה
מ ּמ ּט ה  בּ גּ בירה, הּק ד וֹ ׁש ים הגּ ברים

למ ּט ה. וּ מ ּמ עלה למעלה,

אוֹ תּה בּ חצ וֹ ת   ֹלתו נכנסת הלּ ילה 
מקוֹ ם  ציּ וֹ ן, ׁש ל  הנּ קדּ ה
אוֹ תּה  רוֹ אה הּק דׁש ים, קד ׁש י  בּ ית
מ וֹ ׁש בּה  בּ ית מקוֹ ם ונטמא ׁש נּ חרב ,
עוֹ לה  וּ מילּ לת, גּ וֹ עה וּ מּט תּה ,

לג)דכתיב , צעק וּ (ישעיה אראלּ ם הן 
חוּ צה. צעקוּ  יוּ "ד, בּ לא אראלם  חצה.

לי מה בּ חי דּ מרוית  לבתר מד בּ חי, 
חסידין  בּ נין בּ ניבלוּ ת
וגׁש מיהוֹ ן  נפ ׁש יהוֹ ן דּ מסרוּ  ק דּ יׁש ין,
אן  ,ל אׁש כּ ח אן אית גּ ניזת . ,על
וּ בכת וּ מייללת  גּ עת  .דּ על אׁש תא

עציב. בּ קל
בּ כל ׁש ּת א ק דּ יׁש ין, גברי אלפי 

סטרי  דארבּ ע סטרא
קרבּ נא אכלי דּ הווֹ  אינוּ ן עלמא,
וּ מייללין  בּ הד ּה , נחתי יוֹ מא, בּ כל
הו וֹ , ויּת יר דּ עלוון. מד בּ ח על וּ בכיין

אתמעטוּ . אלּ א
בּ רוּ חואפי לּ וּ  לבר, דּ קיימין אינוּ ן 

מאינוּ ן  דּ מרוון אחרא,
דּ ליליא בּ ׁש ירוּ תא וּ פדרין. אימרין
מדּ בּ ח. האי על וּ מייללין געאן צוחין
אתר  אב וּ סה, דּ אביד לחמרא ווי
נהימוּ  חמי מאן מנּ יּה . דּ מתרוּ ה 
מּת ּת א בּ מטרוּ ניתא, קדּ יׁש ין דּ גברין

לתּת א. וּ מעילא לעילא,

הּק ד ׁש ים קד ׁש י בּ ית מקוֹ ם

ההיאליליאבּ פלגוּ  לגוֹ  עאל , 
דּ בית אתר דציּ וֹ ן, נק וּ דה
דּ אתחריב , לי ּה  חמת  הקּ ד ׁש ים, קד ׁש 
וערסּה , מוֹ תב ּה  בּ ית  אתר ואסּת אב 
לעילא , מּת ּת א סלקא וּ מייללת , גּ עת 
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ׁש נּ אמר כּ מוֹ  לרקיע , (ירמיהוּ מ ּמ ּט ה  
קדׁש וֹ כה) וּ מּמ ע וֹ ן יׁש אג  מּמ ר וֹ ם ה'

נוהוּ . על  יׁש אג ׁש אג ק וֹ לוֹ  יּת ן
מכוּ נת בּ רא ׁש ית היא הלּ ילה 

ו ׁש וֹ אגת  בּ בכיּ ה,
הרקי למ ּט ה,מר וּ ם יוֹ רדת למעלה. ע  

ורוֹ אה  החיצ וֹ ן, הּמ ז בּ ח למק וֹ ם
וכל בטמאה, טמא חרב , מק וֹ מּה 
וּ מי לּ לת, גּ וֹ עה בוֹ . נמצא לא מק וֹ ם
ואוֹ מרת  מריר וּ ת, ׁש ל בּ ק וֹ ל :צוֹ וחת 

ׁש רוּ ית  ּפ רנסתי מז בּ חי , מז בּ חי ,
עוֹ לוֹ ת  בּ כּמ ה נּס וּ כים, בּ כּמ ה אוֹ תי

קדוֹ ׁש ים. טהוֹ רים

הגּ דוֹ לים כּ ל הּק דוֹ ׁש ים, האיׁש ים 
וּ שׂ מחים  רוים הי וּ  הממ נּ ים,
וּ מח לּ קים  עדּ וּ נים , אוֹ כלים . מ ּמ

הרקיע. בּ רוּ מי נתנוּ (ועתה)חלקיהם  
בּ ני קדוֹ ׁש ים. חסידים נבלת ב
וכל מדּ מיהם. לי אוֹ י ,עלי ׁש נּ זבּ חוּ 
נפלוּ  הממ נּ ים הגּ דוֹ לים האי ׁש ים

צוחוֹ תיהם. לק וֹ ל מּמ ק וֹ מם

וּ ב וֹ כים י וֹ ׁש בים צוֹ וחים בּ חוּ ץ 
קדוֹ ׁש ים, אראלּ ים אוֹ תם
מתעּט ר  היה ה ּק דוֹ ׁש  ׁש מוֹ  ׁש אוֹ ת
וע וֹ מדים. שׂ מחים הם וּ בוֹ  עליהם,
ּפ רחה  הזּ וֹ  האוֹ ת בּ כיוֹ תיהם לק וֹ ל
מרוֹ מים. לרוּ מי ועלתה מהם,
וּ מי לּ לת. ׁש בּ וֹ כה כּ נקבה ונׁש ארוּ 

אחר, כּ דּ בר לרקיעא. (ירמיה וּ מּת ּת א 
קד ׁש וֹ כה ) וּ מּמ ע וֹ ן יׁש אג מּמ רוֹ ם ה'

נוהוּ . על יׁש אג ׁש אג ק וֹ לוֹ  יּת ן
את כּ וּ ונתבּ ׁש יר וּ תא  היא דליליא, 

מרוּ ם ו ׁש אגת בּ בכיּ ה ,
לאתר  לת ּת א , נחתת  לעילא. רקיעא
חריב , דּ וּ כ ּת ּה  וחמת  החיצ וֹ ן, מד בּ ח
לא אתר וכל בּ מסאב וּ , מסאב
צווֹ חת וּ מילּ לת , גּ עת  בּ יּה . אׁש ּת כח
מד בּ חי, מד בּ חי ואמרת , מרירוּ , בּ קל
ניּס וּ כין, בּ כ ּמ ה לי דּ מרוית  ּפ רנסתי

קדּ יׁש ין. דּ כיין עלּ וּ ון בּ כ ּמ ה

הו וֹ כל  ממנּ ן, רברבן ק דּ יׁש ין, גּ ברין 
אכלין  ,מינ וחדאן מרוון
בּ רוּ מי  ח וּ לקיהוֹ ן, וּ פלגין עיד וּ נין,
חסידים ניבלת  ב יהבוּ  רקיעא.
לי  ווי ,על דּ את דּ בּ חוּ  בּ ני קד וֹ ׁש ים .
ממנּ ן, רברבין גּ ברין וכל מדּ מיהוֹ ן.

צווחיהוֹ ן. לק וֹ ל מדּ וּ כ ּת יהוֹ ן נפלוּ 

חצה צעק וּ  אראלּ ם הן

אינוּ ן יתבין  וּ בכאן, צווחין לבר 
דּ את ק דּ יׁש ין, אראלים
עלייהוּ , מתעטר הוה  ק דּ יׁש א ׁש מיּה 
לקל  וקיימין. חדאן אינוּ ן וּ ביּה 
מנּ ייהוּ , ּפ רחא  דּ א את  בּ כ יּ וּ תהוֹ ן

ואׁש ּת ארוּ ו מרוֹ מים, לרוּ מי סלקא 
הוּ א הדא וּ מילּ לת . דּ בכאת  כּ נוּ קבא

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ טז  נה ֶֶּפרק

ׁש כּ תוּ ב לג)זהוּ  אראלּ ם (ישעיה הן 
יו"ד, בּ לא אראלּ ם חצה. צעקוּ 

ח וּ צה. צעק וּ 
אוֹ תימז בּ חי  ׁש הרוית אחר מז בּ חי , 

חסידים  בּ נים בּ נבלוֹ ת
ונ ׁש מתם  נפ ׁש ם ׁש ּמ סרוּ  קדוֹ ׁש ים,
אוֹ ת אמצא איפה נגנזּת . ,עלי? 

ׁש עלי האׁש  וּ מילּ לת איפה גּ וֹ עה ? 
עצוּ ב. בּ ק וֹ ל וּ ב וֹ כה

בּ כלׁש ׁש ת  קדוֹ ׁש ים, גברים אלפי 
צדדי ארבּ עת ׁש ל צד
קר בּ ן  אוֹ כלים ׁש היוּ  הם העוֹ לם,
וּ מילּ לים  עּמ ּה , ירד וּ  יוֹ ם, בּ כל
ויוֹ תר  העוֹ לוֹ ת. מזבּ ח על וּ בוֹ כים

ׁש התמעטוּ . אלּ א היוּ ,
בּ ח וּ ץ,ואפ לּ וּ  ׁש ע וֹ מדים אוֹ תם 

ׁש רוים  אחרת, בּ ר וּ ח
והּפ דרים, האיברים מאוֹ תם

הלּ יל גּ וֹ עים בּ ראׁש ית צוֹ וחים, ה 
אוֹ י הזּ ה. הּמ ז בּ ח על וּ מי לּ לים
הּמ קוֹ ם  אב וּ סוֹ , ׁש אבּ ד לחמוֹ ר 
נהמת  ראה מי  מּמ נּ וּ . ׁש ּמ תרוּ ה
מ ּמ ּט ה  בּ גּ בירה, הּק ד וֹ ׁש ים הגּ ברים

למ ּט ה. וּ מ ּמ עלה למעלה,

אוֹ תּה בּ חצ וֹ ת   ֹלתו נכנסת הלּ ילה 
מקוֹ ם  ציּ וֹ ן, ׁש ל  הנּ קדּ ה
אוֹ תּה  רוֹ אה הּק דׁש ים, קד ׁש י  בּ ית
מ וֹ ׁש בּה  בּ ית מקוֹ ם ונטמא ׁש נּ חרב ,
עוֹ לה  וּ מילּ לת, גּ וֹ עה וּ מּט תּה ,

לג)דכתיב , צעק וּ (ישעיה אראלּ ם הן 
חוּ צה. צעקוּ  יוּ "ד, בּ לא אראלם  חצה.

לי מה בּ חי דּ מרוית  לבתר מד בּ חי, 
חסידין  בּ נין בּ ניבלוּ ת
וגׁש מיהוֹ ן  נפ ׁש יהוֹ ן דּ מסרוּ  ק דּ יׁש ין,
אן  ,ל אׁש כּ ח אן אית גּ ניזת . ,על
וּ בכת וּ מייללת  גּ עת  .דּ על אׁש תא

עציב. בּ קל
בּ כל ׁש ּת א ק דּ יׁש ין, גברי אלפי 

סטרי  דארבּ ע סטרא
קרבּ נא אכלי דּ הווֹ  אינוּ ן עלמא,
וּ מייללין  בּ הד ּה , נחתי יוֹ מא, בּ כל
הו וֹ , ויּת יר דּ עלוון. מד בּ ח על וּ בכיין

אתמעטוּ . אלּ א
בּ רוּ חואפי לּ וּ  לבר, דּ קיימין אינוּ ן 

מאינוּ ן  דּ מרוון אחרא,
דּ ליליא בּ ׁש ירוּ תא וּ פדרין. אימרין
מדּ בּ ח. האי על וּ מייללין געאן צוחין
אתר  אב וּ סה, דּ אביד לחמרא ווי
נהימוּ  חמי מאן מנּ יּה . דּ מתרוּ ה 
מּת ּת א בּ מטרוּ ניתא, קדּ יׁש ין דּ גברין

לתּת א. וּ מעילא לעילא,

הּק ד ׁש ים קד ׁש י בּ ית מקוֹ ם

ההיאליליאבּ פלגוּ  לגוֹ  עאל , 
דּ בית אתר דציּ וֹ ן, נק וּ דה
דּ אתחריב , לי ּה  חמת  הקּ ד ׁש ים, קד ׁש 
וערסּה , מוֹ תב ּה  בּ ית  אתר ואסּת אב 
לעילא , מּת ּת א סלקא וּ מייללת , גּ עת 
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למ ּט ה, וּ מ ּמ עלה למעלה, מ ּמ ּט ה
צוֹ וחת  הכּ ר וּ בים, בּ מקוֹ ם מס ּת כּ לת
ואוֹ מרת  ק וֹ לּה  וּ מרימה מר, :בּ ק וֹ ל 

מוֹ ׁש בי בּ ית מק וֹ ם מּט תי, עלמ ּט תי ! 
כּ תוּ ב ה זּ ה ג)הּמ ק וֹ ם על(שיר  

מּט ת  מׁש כּ בי, בּ לּ ילוֹ ת. מ ׁש כּ בי 
ואוֹ מרת  בּ בכיּ ה גּ וֹ עה :הגּ בירה. 

ׁש ל הּמ ק וֹ ם מקדּ ׁש י, מקוֹ ם מ ּט תי,
הּפ רכת  בּ ית הּט וֹ בוֹ ת, הּמ ר גּ ליּ וֹ ת
ׁש ים  עליו סוֹ מכים ׁש הי וּ  והכּ ּפ רת,
סדרים  יקר, אבני  ׁש ל  רבב וֹ ת אלף
מסּת כּ לים  ׁש וּ רוֹ ת, ׁש וּ ר וֹ ת סדרים,
מצּ עים  ר ּמ וֹ נים סדרי  זה. על זה
עמד הע וֹ לם צדדים. לאר בּ עה  עלי

.בּ ׁש ביל
אלי,ר בּ וֹ ן בּ א היה בּ עלי הע וֹ לם, 

וכל זר וֹ עי, בּ ין  ׁש וֹ כב והוּ א
רצוֹ ני וכל  מּמ נּ וּ , רציתי מה
אלי בּ א כּ ׁש היה הזּ ה, בּ זּ מן  עוֹ שׂ ה

וּ מ ׁש ּת ע ׁש ע (ושם)ועזב  מד וֹ רוֹ  בּ י  
ׁש די. בּ ין

כּ ׁש הייתימטתי זוֹ כרת  אינ מ ּט תי, 
וּ בטוּ ב  בּ שׂ מחה  אלי בּ אה
היוּ  העלמים הּת ינוֹ ק וֹ ת ואוֹ תם לב ,
בּ כנפיהם  מכּ ים כּ נג דּ י , י וֹ צאים

לק בּ לני. בּ שׂ מחה
מּמ ק וֹ מוֹ ,העפר קם היה  ּׁש ב 

אר וֹ ן  נׁש כּ ח אי ורוֹ אה 
מזוֹ ן  יצא מ כּ אן  כּ אן. ׁש היה הּת וֹ רה 

ל כּ ל.ל וּ ברכוֹ ת ואוֹ ר, הע וֹ לם, כל 

בּ אתר  אסּת כּ ל לת ּת א, וּ מעילא
מרירוּ , בּ ק וֹ ל צווחא דּ כרוּ בים,
ערסי, ערסי ואמרה, קלא וארימת 
דוּ כ ּת א האי על מוֹ תבי. בּ ית  אתר

א )כּ תיב , ג בּ לּ ילוֹ ת .(שה"ש מׁש כּ בי על 
גּ עת דּ מטרוּ ניתא. ערסא מׁש כּ בי,
מק דּ ׁש י, אתר ערסי ואמרה, בּ בכ יּ ה
ּפ רוֹ כ ּת א בּ י טבאן, דּ מרגּ לאין אתר

דּ הו וֹ  ׁש ּת ין וכ ּפ וֹ רּת א, עלוֹ הי סמכין 
סדרין, סדרין יקר, אבני רבוון אלפין
לדא. דּ א מסּת כּ לאן ׁש וּ רין, ׁש וּ רין
לד'  על מתצען דּ רּמ וֹ נין סדרין

. בּ גינ קיימא עלמא סטרין.

לגבּ י,ר בּ וֹ ן אתי הוה בּ עלי, עלמא, 
מה וכל דּ רוֹ עי, בּ ין ׁש כב  והוּ א
עביד בּ ע וּ תי וכל מנּ יּה , דּ בעינא
ו ׁש וּ י  לג בּ י, אתי הוה כּ ד  דא. בּ עידנא

ׁש די. בּ ין וּ מׁש ּת ע ׁש ע  מד וֹ ריּה , בּ י

כּ דערסי דּ כיר אּת  לית  ערסי, 
בּ חדוה  ּלגב אתא הוינא
עוּ למין, רביין  ואינוּ ן דלבּ א, וּ ב ׁש ּפ ירוּ 
בּ גדפייהוּ  בּ טׁש י לקדמוּ תי, נפקי הוי

לי. לק בּ לא בּ חדוה,
מדּ וּ כ ּת יּה ,עפרא קם הוה , דב 

ארוֹ נא איתנׁש יא  אי וחזוּ 
מהכא הכא, דּ הות דאוֹ רייתא
וּ נהוֹ רא , עלמא, לכל מזוֹ נא נפקא

לכלּ א. וּ ברכאן

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ טז  נז ֶֶּפרק

כאן.א ׁש גּ יח אינ וֹ  - בּ עלי  על 
בּ זּ מן  צד. לכל אׁש גּ יח
בּ עלי, אצלי בּ א כּ ׁש היה הזּ ה
וכל חסידים, בנים כּ ּמ ה וּ סביבוֹ 

לק בּ לוֹ . מזּמ נוֹ ת  העלמ וֹ ת אוֹ תם
זוּ גיוהיינ וּ  ק וֹ ל מרחוֹ ק  ׁש וֹ מעים 

בּ ין  מקׁש ק ׁש ים הּפ עמ וֹ נים
טרם  קוֹ לוֹ  ׁש אׁש מע כּ די רגליו,
מׁש בּ ח וֹ ת  עלמוֹ תי כּ ל אלי. הכּ נסוֹ 
הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני וּ מוֹ דוֹ ת
לבית  אחת כּ ל הוֹ לכוֹ ת  ּכ אחר 
מח בּ קוֹ ת  יחידוֹ ת והיינוּ  מ וֹ ׁש בּה ,

בּ אהבה. בּ נׁש יק וֹ תינוּ 

ּפ נית בּ עלי איפה הוּ א בּ עלי , כּ עת ? 
. ּב מ ׁש גּ יחה ׁש הייתי  הזּ מן
איפה  . ואינ - צד בּ כל הסּת כּ לּת י

בּ ׁש ביל אב ּק ׁש  ולא ,ל ?אׁש גּ יח 
אלי,זה וּ  לבא הזּ ה בּ זּ מן  מקוֹ מ 

והרי כּ אן. מזּמ נת הריני 
ימי זוֹ כר אינ מּמ נּ י . נׁש כּ חּת 
,בּ חיק ׁש וֹ כבת כּ ׁש הייתי האהבה,
היה  וּ די וֹ קני , בּ די וֹ קנ וחקוּ קה
ׁש ּמ ׁש איר  הזּ ה כּ ח וֹ תם . ּב חק וּ ק
הׁש אר ּת י  ּכ הכּ תב, בּ חקיקת דּ יוֹ קנוֹ 
ׁש ּת ׁש ּת ע ׁש ע  כּ די  , ּב דיוֹ קני

צבאוֹ תי.  ֹבּ תו בּ עוֹ די בּ די וֹ קני,

ואוֹ מרת גּ וֹ עה בּ עלי,בּ בכיּ ה בּ עלי : 
. נחׁש הרי העינים ׁש ל האוֹ ר 

בּ עליאׁש גּ ח  אׁש גּ חעל  הכא. לית  , 
כּ ד דא בּ עידנא סטר. לכל
כּ ּמ ה וסחרניּה  לג בּ י, בּ עלי אתי הוה
עוּ למתאן  אינוּ ן  וכל חסידין, בּ נין

ליּה . לק בּ לא זמינין
זוּ גין והוינא קל מרחוֹ ק, ׁש מעין 

בּ ין  מק ׁש ק ׁש ין דּ פעמוֹ נים
דּ לא עד קליּה  דּ אׁש מע  בּ גין רגלוֹ י,
דּ ילי, ע וּ לימתאן כּ ל לגבּ י. יע וֹ ל
הוּ א , בּ רי קוּ ד ׁש א קּמ י ואוֹ דן מׁש בּ חן
מוֹ תביּה , בּ י על חד  כּ ל אזלין לבתר

בּ רחימוּ . בּ נׁש יקתהוֹ ן מחבּ קן 

הוּ אבּ עלי,בּ עלי הׁש ּת א ּפ נית , אן 
. ּב אׁש גּ ח דּ הוינא ע דּ נא
אן  אנּת . ולית  סטר, בּ כל אסּת כּ לנא

. בּ גינ את בּ ע ולא ,ל אׁש גּ ח
למיתי דּ א דא, בּ עידנא  אתר הוּ א 

הא הכא. זמינא אנא הא לג בּ י,
יוֹ מי  דּ כיר אנּת  לית  מנּ אי, אתנ ׁש ית 
, בּ ת וּ ק ּפ ׁש כבת  הוינא כּ ד  דּ רחימוּ ,
הוות וּ דיוֹ קני , בּ דיוֹ קנ וּ מחקּ קא 
דּ ׁש ביק חוֹ תם כּ האי , ּב מחקּ קא
ׁש בקנא הכי דּ כתבא, בּ גליפ וּ  דּ יוֹ קניּה 
בּ דיוֹ קני, דּ ת ׁש ּת ע ׁש ע בּ גין , ּב דּ יוֹ קני

חילי. בּ גוֹ  דּ אנא בּ ע וֹ ד

ימיני  ּת ׁש ּכ ח יר וּ ׁש לים אׁש ּכ ח אם

בּ עלי,גּ עת בּ עלי וצוחת, בּ בכיה, 
. איתחׁש הא דּ עייני נהירוּ 



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ טז נו ֶֶּפרק

למ ּט ה, וּ מ ּמ עלה למעלה, מ ּמ ּט ה
צוֹ וחת  הכּ ר וּ בים, בּ מקוֹ ם מס ּת כּ לת
ואוֹ מרת  ק וֹ לּה  וּ מרימה מר, :בּ ק וֹ ל 

מוֹ ׁש בי בּ ית מק וֹ ם מּט תי, עלמ ּט תי ! 
כּ תוּ ב ה זּ ה ג)הּמ ק וֹ ם על(שיר  

מּט ת  מׁש כּ בי, בּ לּ ילוֹ ת. מ ׁש כּ בי 
ואוֹ מרת  בּ בכיּ ה גּ וֹ עה :הגּ בירה. 

ׁש ל הּמ ק וֹ ם מקדּ ׁש י, מקוֹ ם מ ּט תי,
הּפ רכת  בּ ית הּט וֹ בוֹ ת, הּמ ר גּ ליּ וֹ ת
ׁש ים  עליו סוֹ מכים ׁש הי וּ  והכּ ּפ רת,
סדרים  יקר, אבני  ׁש ל  רבב וֹ ת אלף
מסּת כּ לים  ׁש וּ רוֹ ת, ׁש וּ ר וֹ ת סדרים,
מצּ עים  ר ּמ וֹ נים סדרי  זה. על זה
עמד הע וֹ לם צדדים. לאר בּ עה  עלי

.בּ ׁש ביל
אלי,ר בּ וֹ ן בּ א היה בּ עלי הע וֹ לם, 

וכל זר וֹ עי, בּ ין  ׁש וֹ כב והוּ א
רצוֹ ני וכל  מּמ נּ וּ , רציתי מה
אלי בּ א כּ ׁש היה הזּ ה, בּ זּ מן  עוֹ שׂ ה

וּ מ ׁש ּת ע ׁש ע (ושם)ועזב  מד וֹ רוֹ  בּ י  
ׁש די. בּ ין

כּ ׁש הייתימטתי זוֹ כרת  אינ מ ּט תי, 
וּ בטוּ ב  בּ שׂ מחה  אלי בּ אה
היוּ  העלמים הּת ינוֹ ק וֹ ת ואוֹ תם לב ,
בּ כנפיהם  מכּ ים כּ נג דּ י , י וֹ צאים

לק בּ לני. בּ שׂ מחה
מּמ ק וֹ מוֹ ,העפר קם היה  ּׁש ב 

אר וֹ ן  נׁש כּ ח אי ורוֹ אה 
מזוֹ ן  יצא מ כּ אן  כּ אן. ׁש היה הּת וֹ רה 

ל כּ ל.ל וּ ברכוֹ ת ואוֹ ר, הע וֹ לם, כל 

בּ אתר  אסּת כּ ל לת ּת א, וּ מעילא
מרירוּ , בּ ק וֹ ל צווחא דּ כרוּ בים,
ערסי, ערסי ואמרה, קלא וארימת 
דוּ כ ּת א האי על מוֹ תבי. בּ ית  אתר

א )כּ תיב , ג בּ לּ ילוֹ ת .(שה"ש מׁש כּ בי על 
גּ עת דּ מטרוּ ניתא. ערסא מׁש כּ בי,
מק דּ ׁש י, אתר ערסי ואמרה, בּ בכ יּ ה
ּפ רוֹ כ ּת א בּ י טבאן, דּ מרגּ לאין אתר

דּ הו וֹ  ׁש ּת ין וכ ּפ וֹ רּת א, עלוֹ הי סמכין 
סדרין, סדרין יקר, אבני רבוון אלפין
לדא. דּ א מסּת כּ לאן ׁש וּ רין, ׁש וּ רין
לד'  על מתצען דּ רּמ וֹ נין סדרין

. בּ גינ קיימא עלמא סטרין.

לגבּ י,ר בּ וֹ ן אתי הוה בּ עלי, עלמא, 
מה וכל דּ רוֹ עי, בּ ין ׁש כב  והוּ א
עביד בּ ע וּ תי וכל מנּ יּה , דּ בעינא
ו ׁש וּ י  לג בּ י, אתי הוה כּ ד  דא. בּ עידנא

ׁש די. בּ ין וּ מׁש ּת ע ׁש ע  מד וֹ ריּה , בּ י

כּ דערסי דּ כיר אּת  לית  ערסי, 
בּ חדוה  ּלגב אתא הוינא
עוּ למין, רביין  ואינוּ ן דלבּ א, וּ ב ׁש ּפ ירוּ 
בּ גדפייהוּ  בּ טׁש י לקדמוּ תי, נפקי הוי

לי. לק בּ לא בּ חדוה,
מדּ וּ כ ּת יּה ,עפרא קם הוה , דב 

ארוֹ נא איתנׁש יא  אי וחזוּ 
מהכא הכא, דּ הות דאוֹ רייתא
וּ נהוֹ רא , עלמא, לכל מזוֹ נא נפקא

לכלּ א. וּ ברכאן

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ טז  נז ֶֶּפרק

כאן.א ׁש גּ יח אינ וֹ  - בּ עלי  על 
בּ זּ מן  צד. לכל אׁש גּ יח
בּ עלי, אצלי בּ א כּ ׁש היה הזּ ה
וכל חסידים, בנים כּ ּמ ה וּ סביבוֹ 

לק בּ לוֹ . מזּמ נוֹ ת  העלמ וֹ ת אוֹ תם
זוּ גיוהיינ וּ  ק וֹ ל מרחוֹ ק  ׁש וֹ מעים 

בּ ין  מקׁש ק ׁש ים הּפ עמ וֹ נים
טרם  קוֹ לוֹ  ׁש אׁש מע כּ די רגליו,
מׁש בּ ח וֹ ת  עלמוֹ תי כּ ל אלי. הכּ נסוֹ 
הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני וּ מוֹ דוֹ ת
לבית  אחת כּ ל הוֹ לכוֹ ת  ּכ אחר 
מח בּ קוֹ ת  יחידוֹ ת והיינוּ  מ וֹ ׁש בּה ,

בּ אהבה. בּ נׁש יק וֹ תינוּ 

ּפ נית בּ עלי איפה הוּ א בּ עלי , כּ עת ? 
. ּב מ ׁש גּ יחה ׁש הייתי  הזּ מן
איפה  . ואינ - צד בּ כל הסּת כּ לּת י

בּ ׁש ביל אב ּק ׁש  ולא ,ל ?אׁש גּ יח 
אלי,זה וּ  לבא הזּ ה בּ זּ מן  מקוֹ מ 

והרי כּ אן. מזּמ נת הריני 
ימי זוֹ כר אינ מּמ נּ י . נׁש כּ חּת 
,בּ חיק ׁש וֹ כבת כּ ׁש הייתי האהבה,
היה  וּ די וֹ קני , בּ די וֹ קנ וחקוּ קה
ׁש ּמ ׁש איר  הזּ ה כּ ח וֹ תם . ּב חק וּ ק
הׁש אר ּת י  ּכ הכּ תב, בּ חקיקת דּ יוֹ קנוֹ 
ׁש ּת ׁש ּת ע ׁש ע  כּ די  , ּב דיוֹ קני

צבאוֹ תי.  ֹבּ תו בּ עוֹ די בּ די וֹ קני,

ואוֹ מרת גּ וֹ עה בּ עלי,בּ בכיּ ה בּ עלי : 
. נחׁש הרי העינים ׁש ל האוֹ ר 

בּ עליאׁש גּ ח  אׁש גּ חעל  הכא. לית  , 
כּ ד דא בּ עידנא סטר. לכל
כּ ּמ ה וסחרניּה  לג בּ י, בּ עלי אתי הוה
עוּ למתאן  אינוּ ן  וכל חסידין, בּ נין

ליּה . לק בּ לא זמינין
זוּ גין והוינא קל מרחוֹ ק, ׁש מעין 

בּ ין  מק ׁש ק ׁש ין דּ פעמוֹ נים
דּ לא עד קליּה  דּ אׁש מע  בּ גין רגלוֹ י,
דּ ילי, ע וּ לימתאן כּ ל לגבּ י. יע וֹ ל
הוּ א , בּ רי קוּ ד ׁש א קּמ י ואוֹ דן מׁש בּ חן
מוֹ תביּה , בּ י על חד  כּ ל אזלין לבתר

בּ רחימוּ . בּ נׁש יקתהוֹ ן מחבּ קן 

הוּ אבּ עלי,בּ עלי הׁש ּת א ּפ נית , אן 
. ּב אׁש גּ ח דּ הוינא ע דּ נא
אן  אנּת . ולית  סטר, בּ כל אסּת כּ לנא

. בּ גינ את בּ ע ולא ,ל אׁש גּ ח
למיתי דּ א דא, בּ עידנא  אתר הוּ א 

הא הכא. זמינא אנא הא לג בּ י,
יוֹ מי  דּ כיר אנּת  לית  מנּ אי, אתנ ׁש ית 
, בּ ת וּ ק ּפ ׁש כבת  הוינא כּ ד  דּ רחימוּ ,
הוות וּ דיוֹ קני , בּ דיוֹ קנ וּ מחקּ קא 
דּ ׁש ביק חוֹ תם כּ האי , ּב מחקּ קא
ׁש בקנא הכי דּ כתבא, בּ גליפ וּ  דּ יוֹ קניּה 
בּ דיוֹ קני, דּ ת ׁש ּת ע ׁש ע בּ גין , ּב דּ יוֹ קני

חילי. בּ גוֹ  דּ אנא בּ ע וֹ ד

ימיני  ּת ׁש ּכ ח יר וּ ׁש לים אׁש ּכ ח אם

בּ עלי,גּ עת בּ עלי וצוחת, בּ בכיה, 
. איתחׁש הא דּ עייני נהירוּ 



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ טז נח ֶֶּפרק

שׂ מאל מוֹ ׁש יט כּ ׁש היית זוֹ כר,  אינ
רב  על מתע נּ גת ואני לראׁש י, מ ּת חת
בּ אחוה  מחבּ קת וימינ ׁש לוֹ ם,
תעזב  ׁש לּ א לי ונדר ּת  וּ בנ ׁש יקוֹ ת.
לי ונ ׁש בּ ע ּת  לעוֹ למים. אהבתי

קלז ) ירוּ ׁש לים (תהלים  אׁש כּ ח אם
. מּמ נׁש כּ חּת י  הנּ ה ימיני , ּת ׁש כּ ח 

בּ הר אינ אצל כּ ׁש עמדּת י זוֹ כר , 
ׁש למים  ר בּ וֹ א וׁש ים סיני,
ל והתעּט רּת י עליהם,  ּׁש ּק בּ לו
והיינוּ  העּמ ים, מ כּ ל יוֹ תר  בּ הם
ואוֹ תּה  . רצוֹ נ לכל  אחרי הוֹ לכים
לאלפים  בהם הרגה ׁש פחה
נאבדוּ  וכלּ ם הׁש גּ חּת י. ולא וּ רבבוֹ ת,
ׁש ם, אוֹ תם והׁש ארּת  בּ ּמ דבּ ר,
לעמד הּק טנּ ים בניהם והכנסנוּ 
אוֹ תם  והב דּ לנ וּ  הזּ וֹ . בּ ארץ לפני

.רצ וֹ נ בּ ׁש ביל לפני לעמד

בנים בּ עלי , בּ כּמ ה זוֹ כר , היה 
לפני עמד ּת י קדוֹ ׁש ים
וּ ׁש למה  דוד  בּ ימי  ודוֹ ר, דּ וֹ ר בּ כל
ׁש עשׂ וּ  טוֹ ב וֹ ת כּ ּמ ה זוֹ כר   אינ בּ נוֹ .

לזכּ ר ?לפני ל נאה האם ! 
זכ יּ וֹ ת  תז כּ ר ולא אי?חטאים, ! 

עלי ?התהּפ כוּ  
ואינ.אני - אוֹ ת מב ּק ׁש ת 

ואינם. - בּ ני  על מב ּק ׁש ת
- הזּ ה הּמ ק וֹ ם קדת על מב ּק ׁש ת

אוֹ ׁש יט הוית  כּ ד  דּ כיר, אנּת  לית 
ואנא ריׁש י, מּת חוֹ ת  שׂ מאל
 וימינ דׁש לם, סגיאוּ  על מתע נּ גא
לי  ונדרּת  וּ בנ ׁש יקין. בּ אחוה מחבּ קא
לעלמין. דילי רחימוּ תא תׁש בּ וֹ ק  דּ לא

לי, ה )ואוֹ מית  קלז אׁש כּ ח(תהלים אם 
הא ימיני, ּת ׁש כּ ח ירוּ ׁש לים

. ּמנ איתנ ׁש ינא
לגבּ לית  קאימנא כּ ד דּ כיר, אנּת  

ׁש ּת ין  ׁש לימין דסיני, בּ טוּ רא
ואתעטרנא עלייהוּ , ל דּ ק בּ ילוּ  רבּ וֹ 
והוינא עממייא, מכּ ל יּת יר בּ הוּ , ל
וההיא .רעוּ ת לכל אבתר אזלין
ורבוון, לאלפים בּ הוּ  קטלא ׁש פחה
כּ לּ הוּ  ואתאביד וּ  אׁש גּ חנא. ולא
ּת ּמ ן, לוֹ ן וׁש בקית  בּ מד בּ רא,
 ק ּמ לקיימא זעירין בּ ניהוֹ ן ואעילנא
לקיימא לוֹ ן וּ בדילנא דא. בּ ארעא

. רעוּ ת בּ גין , ק ּמ

הלי ׁש ית הּמ ׁש מוֹ רה בּ ראׁש ית  למּט ה, צ וֹ וחים הּכ לבים

ק דּ יׁש ין בּ עלי בּ נין בּ כּמ ה  דכיר, הוי 
ודרא , דּ רא בּ כל  קּמ קאימנא
אנ ּת  לית  בּ ריּה . וּ ׁש מה דדוד  בּ יוֹ מי
יאוֹ ת . ק ּמ דּ עבד וּ  טבאן כּ ּמ ה דּ כיר
זכוון. תד כּ ר ולא ח וֹ בין, למיד כּ ר  ל

.על אתה ּפ יכ וּ  אן

על בּ עינא בּ עינא אנּת . לית  ,על 
בּ עינא אינוּ ן. לית  בּ נאי,
הא דּ א, דּ אתר קד וּ תא על

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ טז  נט ֶֶּפרק

היה  הע וֹ לם כּ ל  נטמא. והרי
הזּ ה. הּמ קוֹ ם מ וּ ם בׁש לוֹ ם
הזּ ה, בּ זּ מן נוֹ בחים אין  הכּ לבים
וּ מי לּ לת, גּ וֹ עה ב ׁש לוֹ ם. היוּ  כּ לּ ם
למעלה. האוּ כלוּ סים אוֹ תם וכל
בּ רא ׁש ית  למּט ה, צוֹ וחים והכּ לבים

הליׁש ית. הּמ ׁש מוֹ רה
עלהיא ועוֹ מדת וּ באה, יוֹ צאת 

הּס ּמ ים, קטרת מז בּ ח מקוֹ ם
למעלה, ועוֹ לה וּ מי לּ לת, גּ וֹ עה
ׁש ני מאוֹ תם אחד כּ ר וּ ב  וּ מוֹ צאת
הזּ מן  וּ מאוֹ תוֹ  ע ּמ ּה , ׁש היוּ  הכּ רוּ בים 
ואוֹ תוֹ  אחד. אלּ א לּה  היה לא 
מּמ נּ ה  יוֹ נק ׁש נּ ׁש אר , העלם הּת ינ וֹ ק

ויללה. בּ כיּ ה
הז דּ ּמ ן ואז הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  

וּ מדבּ ר  אליה, וי וֹ רד אליה,
כּ תוּ ב  זה ועל לא)ע ּמ ּה . כּ ה (ירמיה 

ועיני מבּ כי קוֹ ל מנעי  ה' אמר 
.לאחרית ּת קוה יׁש  כּ י  מ דּ מעה,
מדי י וֹ נק ּת ינוֹ ק  ׁש נינ וּ , זה ועל

בּ עלּה . עם מס ּפ רת וא ה (עדאּמ וֹ , 
של ראשיתה ואילך  מכאן  הפתיחה, כאן 

איכה) .מגלת

בּ ית אחר  ונחרב  ישׂ ראל ׁש חטאוּ  
בּ כינה  נאמר הּמ ק דּ ׁש ,

הּק דוֹ ׁש ה, א)האם יׁש בה (איכה איכה 
כּ אלמנה, היתה עם ר בּ תי העיר בדד

בּ גין  בּ ׁש לם הוה עלמא כּ ל אסּת אב .
בּ עידנא נבחין לא  כּ לבין דּ א. אתר
גּ עה בּ ׁש לם. הו וֹ  כּ וּ לּ הוּ  דא,
אוּ כלוּ סין  אינ וּ ן וכל וּ מייללת ,
לת ּת א , צווחין וּ כלבים לעילא.

ּת ליתאה. דּ מׁש מוֹ רה בּ ׁש רוּ תא

אתר נפקת  על קיימא ואתת , 
בּ וּ סמין, קט וֹ רת  דּ מד בּ חא
לע לּ א , וסלקת  וּ מייללת , גּ עת 
ּת רין  מאינ וּ ן כּ רוּ ב  חד ואׁש כּ חא
זמנא וּ מההוּ א בּ הד ּה , דּ הווֹ  כּ רוּ בין
רבייא וההוּ א חד . אלּ א ל ּה  הוה לא
מינּה  ינקא דּ אׁש ּת אר, ע וּ לימא

ויללוּ תא. בּ כ יּ יה
אזדּ ּמ ןכדין הוּ א   בּ רי קוּ דׁש א  

וּ ממלּ ל לגבּ ּה  לּה , ונחית  , 
כּ תיב , דּ א ועל טו)ע ּמ ּה . לא כּ ה(ירמיה 

ועיני מבּ כי ק וֹ ל מנעי ה' אמר
ועל  . לאחרית ּת קוה יׁש  כּ י מדּ מעה
אּמ וֹ , מדי יוֹ נק  ּת ינוֹ ק  ּת נינן, דּ א
הכא עד בּ עלּה . עם מסּפ רת  ואה
ׁש ירוּ תא וּ להלאה מכּ אן ּפ תיחתא,

איכה. דּ מגילּ ת 

בּ אב בּ תׁש עה האבלוּ ת

בּ י בּ תר  ואתחרב  ישׂ ראל, דּ חאב וּ  
בּ ׁש כינ ּת א אּת מר מק דּ ׁש א,

ק דּ יׁש א, א )איּמ א יׁש בה(איכה איכה 
כּ אלמנה , היתה עם רבּ תי העיר בדד 

זוהר
פרשת 
דף  עקב 
רעב .



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ טז נח ֶֶּפרק

שׂ מאל מוֹ ׁש יט כּ ׁש היית זוֹ כר,  אינ
רב  על מתע נּ גת ואני לראׁש י, מ ּת חת
בּ אחוה  מחבּ קת וימינ ׁש לוֹ ם,
תעזב  ׁש לּ א לי ונדר ּת  וּ בנ ׁש יקוֹ ת.
לי ונ ׁש בּ ע ּת  לעוֹ למים. אהבתי

קלז ) ירוּ ׁש לים (תהלים  אׁש כּ ח אם
. מּמ נׁש כּ חּת י  הנּ ה ימיני , ּת ׁש כּ ח 

בּ הר אינ אצל כּ ׁש עמדּת י זוֹ כר , 
ׁש למים  ר בּ וֹ א וׁש ים סיני,
ל והתעּט רּת י עליהם,  ּׁש ּק בּ לו
והיינוּ  העּמ ים, מ כּ ל יוֹ תר  בּ הם
ואוֹ תּה  . רצוֹ נ לכל  אחרי הוֹ לכים
לאלפים  בהם הרגה ׁש פחה
נאבדוּ  וכלּ ם הׁש גּ חּת י. ולא וּ רבבוֹ ת,
ׁש ם, אוֹ תם והׁש ארּת  בּ ּמ דבּ ר,
לעמד הּק טנּ ים בניהם והכנסנוּ 
אוֹ תם  והב דּ לנ וּ  הזּ וֹ . בּ ארץ לפני

.רצ וֹ נ בּ ׁש ביל לפני לעמד

בנים בּ עלי , בּ כּמ ה זוֹ כר , היה 
לפני עמד ּת י קדוֹ ׁש ים
וּ ׁש למה  דוד  בּ ימי  ודוֹ ר, דּ וֹ ר בּ כל
ׁש עשׂ וּ  טוֹ ב וֹ ת כּ ּמ ה זוֹ כר   אינ בּ נוֹ .

לזכּ ר ?לפני ל נאה האם ! 
זכ יּ וֹ ת  תז כּ ר ולא אי?חטאים, ! 

עלי ?התהּפ כוּ  
ואינ.אני - אוֹ ת מב ּק ׁש ת 

ואינם. - בּ ני  על מב ּק ׁש ת
- הזּ ה הּמ ק וֹ ם קדת על מב ּק ׁש ת

אוֹ ׁש יט הוית  כּ ד  דּ כיר, אנּת  לית 
ואנא ריׁש י, מּת חוֹ ת  שׂ מאל
 וימינ דׁש לם, סגיאוּ  על מתע נּ גא
לי  ונדרּת  וּ בנ ׁש יקין. בּ אחוה מחבּ קא
לעלמין. דילי רחימוּ תא תׁש בּ וֹ ק  דּ לא

לי, ה )ואוֹ מית  קלז אׁש כּ ח(תהלים אם 
הא ימיני, ּת ׁש כּ ח ירוּ ׁש לים

. ּמנ איתנ ׁש ינא
לגבּ לית  קאימנא כּ ד דּ כיר, אנּת  

ׁש ּת ין  ׁש לימין דסיני, בּ טוּ רא
ואתעטרנא עלייהוּ , ל דּ ק בּ ילוּ  רבּ וֹ 
והוינא עממייא, מכּ ל יּת יר בּ הוּ , ל
וההיא .רעוּ ת לכל אבתר אזלין
ורבוון, לאלפים בּ הוּ  קטלא ׁש פחה
כּ לּ הוּ  ואתאביד וּ  אׁש גּ חנא. ולא
ּת ּמ ן, לוֹ ן וׁש בקית  בּ מד בּ רא,
 ק ּמ לקיימא זעירין בּ ניהוֹ ן ואעילנא
לקיימא לוֹ ן וּ בדילנא דא. בּ ארעא

. רעוּ ת בּ גין , ק ּמ

הלי ׁש ית הּמ ׁש מוֹ רה בּ ראׁש ית  למּט ה, צ וֹ וחים הּכ לבים

ק דּ יׁש ין בּ עלי בּ נין בּ כּמ ה  דכיר, הוי 
ודרא , דּ רא בּ כל  קּמ קאימנא
אנ ּת  לית  בּ ריּה . וּ ׁש מה דדוד  בּ יוֹ מי
יאוֹ ת . ק ּמ דּ עבד וּ  טבאן כּ ּמ ה דּ כיר
זכוון. תד כּ ר ולא ח וֹ בין, למיד כּ ר  ל

.על אתה ּפ יכ וּ  אן

על בּ עינא בּ עינא אנּת . לית  ,על 
בּ עינא אינוּ ן. לית  בּ נאי,
הא דּ א, דּ אתר קד וּ תא על

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ טז  נט ֶֶּפרק

היה  הע וֹ לם כּ ל  נטמא. והרי
הזּ ה. הּמ קוֹ ם מ וּ ם בׁש לוֹ ם
הזּ ה, בּ זּ מן נוֹ בחים אין  הכּ לבים
וּ מי לּ לת, גּ וֹ עה ב ׁש לוֹ ם. היוּ  כּ לּ ם
למעלה. האוּ כלוּ סים אוֹ תם וכל
בּ רא ׁש ית  למּט ה, צוֹ וחים והכּ לבים

הליׁש ית. הּמ ׁש מוֹ רה
עלהיא ועוֹ מדת וּ באה, יוֹ צאת 

הּס ּמ ים, קטרת מז בּ ח מקוֹ ם
למעלה, ועוֹ לה וּ מי לּ לת, גּ וֹ עה
ׁש ני מאוֹ תם אחד כּ ר וּ ב  וּ מוֹ צאת
הזּ מן  וּ מאוֹ תוֹ  ע ּמ ּה , ׁש היוּ  הכּ רוּ בים 
ואוֹ תוֹ  אחד. אלּ א לּה  היה לא 
מּמ נּ ה  יוֹ נק ׁש נּ ׁש אר , העלם הּת ינ וֹ ק

ויללה. בּ כיּ ה
הז דּ ּמ ן ואז הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  

וּ מדבּ ר  אליה, וי וֹ רד אליה,
כּ תוּ ב  זה ועל לא)ע ּמ ּה . כּ ה (ירמיה 

ועיני מבּ כי קוֹ ל מנעי  ה' אמר 
.לאחרית ּת קוה יׁש  כּ י  מ דּ מעה,
מדי י וֹ נק ּת ינוֹ ק  ׁש נינ וּ , זה ועל

בּ עלּה . עם מס ּפ רת וא ה (עדאּמ וֹ , 
של ראשיתה ואילך  מכאן  הפתיחה, כאן 

איכה) .מגלת

בּ ית אחר  ונחרב  ישׂ ראל ׁש חטאוּ  
בּ כינה  נאמר הּמ ק דּ ׁש ,

הּק דוֹ ׁש ה, א)האם יׁש בה (איכה איכה 
כּ אלמנה, היתה עם ר בּ תי העיר בדד

בּ גין  בּ ׁש לם הוה עלמא כּ ל אסּת אב .
בּ עידנא נבחין לא  כּ לבין דּ א. אתר
גּ עה בּ ׁש לם. הו וֹ  כּ וּ לּ הוּ  דא,
אוּ כלוּ סין  אינ וּ ן וכל וּ מייללת ,
לת ּת א , צווחין וּ כלבים לעילא.

ּת ליתאה. דּ מׁש מוֹ רה בּ ׁש רוּ תא

אתר נפקת  על קיימא ואתת , 
בּ וּ סמין, קט וֹ רת  דּ מד בּ חא
לע לּ א , וסלקת  וּ מייללת , גּ עת 
ּת רין  מאינ וּ ן כּ רוּ ב  חד ואׁש כּ חא
זמנא וּ מההוּ א בּ הד ּה , דּ הווֹ  כּ רוּ בין
רבייא וההוּ א חד . אלּ א ל ּה  הוה לא
מינּה  ינקא דּ אׁש ּת אר, ע וּ לימא

ויללוּ תא. בּ כ יּ יה
אזדּ ּמ ןכדין הוּ א   בּ רי קוּ דׁש א  

וּ ממלּ ל לגבּ ּה  לּה , ונחית  , 
כּ תיב , דּ א ועל טו)ע ּמ ּה . לא כּ ה(ירמיה 

ועיני מבּ כי ק וֹ ל מנעי ה' אמר
ועל  . לאחרית ּת קוה יׁש  כּ י מדּ מעה
אּמ וֹ , מדי יוֹ נק  ּת ינוֹ ק  ּת נינן, דּ א
הכא עד בּ עלּה . עם מסּפ רת  ואה
ׁש ירוּ תא וּ להלאה מכּ אן ּפ תיחתא,

איכה. דּ מגילּ ת 

בּ אב בּ תׁש עה האבלוּ ת

בּ י בּ תר  ואתחרב  ישׂ ראל, דּ חאב וּ  
בּ ׁש כינ ּת א אּת מר מק דּ ׁש א,

ק דּ יׁש א, א )איּמ א יׁש בה(איכה איכה 
כּ אלמנה , היתה עם רבּ תי העיר בדד 

זוהר
פרשת 
דף  עקב 
רעב .



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ יז ס ֶֶּפרק 

אוֹ רוֹ ת  בּ אב ּת ׁש עה בּ ליל וּ מכ בּ ים
כּ מ וֹ  ויוֹ ׁש בים הס ּפ ד ועוֹ שׂ ים ונר וֹ ת,
הכינה, בּ צער  להׁש ּת ּת ף  אבלים,
אוֹ תוֹ  כּ ל לּה  גּ רמוּ  ׁש הם מ וּ ם

הבר.

בּ ית בּ א ׁש נּ בנה מ יּ וֹ ם ראה, 
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  היה הּמ קדּ ׁש 
הר בּ ה, עליו וחביב בּ וֹ  מס ּת כּ ל הוּ א
ׁש יּ חטאוּ  י שׂ ראל על  ּפ וֹ חד והיה
ּפ עם  בּ כל וכ הּמ ק דּ ׁש . בּ ית ויחרב
היה  הּמ קדּ ׁש , בּ ית אצל בּ א ׁש היה
ׁש גּ רמ וּ  אחר אדּ רת. אוֹ תּה  ל וֹ בׁש 
נחרב  ,הּמ ל לפני והרגּ יז וּ  החטאים
האדּ רת  אוֹ תּה  וקרע הּמ קדּ ׁש  בּ ית
בית  ונחרב  האדרת אותה [קרע
ה' עשׂ ה ׁש כּ תוּ ב  הינוּ  המקדש].

זמם. אׁש ר
הזו בּ צע [האמרתו וג וֹ ' אמרתוֹ  

אמיר, בראש  ישבה בתחלה 
ואילן  לראש עטרה התעטרו והרי
ודאי, קדם מימי והיא לפניו, נאה
החיצונים  בבתים  לפניו עצבות ואז

לג)ודאי, צעקו (ישעיה אראלם והן
כב )חצה, אלהים (שם  ה' ויקרא

בּ זמן  הינוּ  וגו']. ההוא ביום צבאות
בּ זמן  אבל הּמ ק דּ ׁש . בּ ית ׁש נּ חרב 
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני חדוה אין  אחר 

נהוֹ רין  בּ אב  ּת ׁש עה בּ ליל וּ מכ בּ ין
ויתבין  הסּפ ד , ועבדין וּ ׁש רגין,
בּ ד וֹ חקא לאׁש ּת ּת פא כּ אבלים
כּ ל  לּה  גּ רמוּ  דּ אינּ וּ ן בּ גין דּ ׁש כינּת א.

ּת בירוּ . ההוּ א

יז ּפרק 

הּק בּ "ה לפני הּמ ק דּ ׁש  בּ ית חביב וּ ת 

בּ י ּת א דּ את בּ ני יוֹ מא מן חזי, 
בּ רי קוּ ד ׁש א הוה  מק דּ ׁש א
סגּ י  עליּה  וחביב בּ יּה  מסּת כּ ל הוּ א
דּ יחטוּ ן  דּ ישׂ ראל עלייהוּ  דּ חיל והוה 
זמנא בּ כל וכן מק דּ ׁש א . בּ י ויחרב 
הוה מק דּ ׁש א בּ י לגבּ י אתי דּ הוה
דּ גרמוּ  לבתר ּפ וֹ רּפ ירא. ההוּ א לביׁש 
בּ י  אתחרב  מלכּ א קּמ י וארגּ יזוּ  חוֹ בין

ּפ וֹ רּפ ירא ההוּ א וּ בזע (ד"א מק דּ ׁש א 
מקדשא ) בי ואתחרב פורפירא  ההוא הס  גריס 

זמם. אׁש ר יי עשׂ ה דכתיב  הינ וּ 

וגו'בּ צּ ע בקדמיתא אמרת וֹ  אמרתו (האי 
אתעטרו  והא אמיר. בראש יתבא

קדם  מימי ואיהי לפניו . נאה  ואילן לרישא עטרא 

והן ודאי בראי בבתי קמיה עציבו  וכדין ודאי.

כב) (ישעיה חוצה . צעקו אראלם לג) (ישעיה 

וגו) ההוא ביום צבאות יי בּ זמנאויקרא היינ וּ 
בּ זמנא אבל מקדּ ׁש א. בּ י  דּ אתחריב 
בּ רי ק וּ ד ׁש א ק ּמ י חדוה לית אחרא
עלמא חיּ יבי דּ אתאביד וּ  כּ זמנא הוּ א
הוּ א הדא ק ּמ יּה  דּ ארגּ יזוּ  ואנּ וּ ן

זוהר
נח  פרשת
סא: דף 

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ יז  סא ֶֶּפרק 

רׁש עי ׁש אוֹ בדים זמן כּ מוֹ  הוּ א
זהוּ  לפניו . ׁש הר גּ יזוּ  וא וֹ תם העוֹ לם

יא)ׁש כּ תוּ ב רׁש עים (משלי  וּ באבד  
דין  ׁש ע וֹ שׂ ה וד וֹ ר דּ וֹ ר  בּ כל וכן רנּ ה.
ותׁש בּ חת  חדוה העוֹ לם, בּ ר ׁש עי

הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני 
ה ואם  ׁש אין ּת אמר , ׁש נינ וּ  רי 

 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני  חדוה
בּ רׁש עים  דין עוֹ שׂ ה כּ ׁש הוּ א הוּ א

ׁש נּ עשׂ ה אלּ א  בּ ׁש עה ראה, בּ א ? 
ותׁש בּ ח וֹ ת  חדו וֹ ת בּ ר ׁש עים, דין
מהעוֹ לם. ׁש נּ אבדוּ  על לפניו
זמן  אוֹ תוֹ  כּ ׁש ּמ גּ יע הלּ לוּ  והדּ ברים 
אליו  ׁש בוּ  ולא להם ׁש המּת ין 
בהם  נע שׂ ה אם אבל מחטאיהם.
[ועד] זמנּ ם, הגּ יע  ׁש לּ א עד דּ ין
ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  חטאם, נׁש לם ׁש לּ א

טו ) ע וֹ ן (בראשית ׁש לם לא כּ י
חדוה  אין אז הנּ ה, עד  האמ וֹ רי

ׁש נּ אבדוּ . על לפניו ורע לפניו ,

ואמר ,ּפ תח  ׁש מע וֹ ן כב )רבּ י (תהלים 
איל וּ תי ּת רחק  אל ה' ואּת ה
הכּ ל - ה' ואּת ה ח וּ ׁש ה. לעזרתי 
מאּת נוּ  להתרחק - ּת רחק אל  אחד.
מלּ מ ּט ה. העלי וֹ ן האוֹ ר  עוֹ לה להי וֹ ת
העליוֹ ן  האוֹ ר מתע לּ ה כּ א ׁש ר ׁש הרי

יא )דכתיב , רׁש עים(משלי וּ באב וֹ ד 
דּ ינא דּ עביד  ודרא דּ רא בּ כל וכן רנּ ה.
קּמ י  ות וּ ׁש בּ חּת א חדוה עלמא. בּ חיּ יבי

הוּ א. בּ רי ק וּ ד ׁש א

קּמ י ואי חדוה דּ לית  ּת נינן הא תימא 
בּ  איהוּ ק וּ ד ׁש א כּ ד הוּ א רי 

חזי, ּת א אלּ א בּ חיּ יביא. דּ ינא עביד
בּ חיּ יביא , דּ ינא דּ אתעביד בּ ׁש עתא
דּ אתאביד וּ  על ק ּמ יּה  ות וּ ׁש בּ חן חדוון
ההוּ א מטא כּ ד  מילי  והנּ י מעלמא.

ב)זמנא קכא  ב, ולא(קיג לוֹ ן דּ אוֹ רי 
אי  אבל מחוֹ בייהוּ . לגבּ יּה  תאבן
מטא לא עד  דּ ינא בּ הוּ  אתעביד 

כמא זמנייהוּ , חובייהו, אשתלים דלא (ועד 
טו) (בראשית  אמר), ע וֹ ן דאת  ׁש לם לא כּ י

חדוה לית  כּ דין הנּ ה, עד האמ וֹ רי
דּ אתאביד וּ . על ק ּמ יּה  וּ באיׁש  קמיּה 

בּ נין  ׁש ם על ויׁש עיהוּ  ירמיהוּ  הּק דוֹ ׁש ים הנּ ביאים ׁש מוֹ ת 
הבּ ית וחרבּ ן

ואמר ּפ תח  ׁש מעוֹ ן כב)רבּ י (תהלים 
אילוּ תי  ּת רחק  אל יי' ואּת ה
אל  חד . כּ לּ א יי' ואּת ה חוּ ׁש ה. לעזרתי
סליק למהוי מינן, לאסּת לּ קא ּת רחק :
כּ ד דּ הא מּת ּת אה. עלּ אה נהוֹ רא
כּ דין  מּת ּת אה, ע לּ אה נהוֹ רא אסּת לּ ק 

זוה"ק
פרשת 
דף  תצוה
קעט:



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ יז ס ֶֶּפרק 

אוֹ רוֹ ת  בּ אב ּת ׁש עה בּ ליל וּ מכ בּ ים
כּ מ וֹ  ויוֹ ׁש בים הס ּפ ד ועוֹ שׂ ים ונר וֹ ת,
הכינה, בּ צער  להׁש ּת ּת ף  אבלים,
אוֹ תוֹ  כּ ל לּה  גּ רמוּ  ׁש הם מ וּ ם

הבר.

בּ ית בּ א ׁש נּ בנה מ יּ וֹ ם ראה, 
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  היה הּמ קדּ ׁש 
הר בּ ה, עליו וחביב בּ וֹ  מס ּת כּ ל הוּ א
ׁש יּ חטאוּ  י שׂ ראל על  ּפ וֹ חד והיה
ּפ עם  בּ כל וכ הּמ ק דּ ׁש . בּ ית ויחרב
היה  הּמ קדּ ׁש , בּ ית אצל בּ א ׁש היה
ׁש גּ רמ וּ  אחר אדּ רת. אוֹ תּה  ל וֹ בׁש 
נחרב  ,הּמ ל לפני והרגּ יז וּ  החטאים
האדּ רת  אוֹ תּה  וקרע הּמ קדּ ׁש  בּ ית
בית  ונחרב  האדרת אותה [קרע
ה' עשׂ ה ׁש כּ תוּ ב  הינוּ  המקדש].

זמם. אׁש ר
הזו בּ צע [האמרתו וג וֹ ' אמרתוֹ  

אמיר, בראש  ישבה בתחלה 
ואילן  לראש עטרה התעטרו והרי
ודאי, קדם מימי והיא לפניו, נאה
החיצונים  בבתים  לפניו עצבות ואז

לג)ודאי, צעקו (ישעיה אראלם והן
כב )חצה, אלהים (שם  ה' ויקרא

בּ זמן  הינוּ  וגו']. ההוא ביום צבאות
בּ זמן  אבל הּמ ק דּ ׁש . בּ ית ׁש נּ חרב 
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני חדוה אין  אחר 

נהוֹ רין  בּ אב  ּת ׁש עה בּ ליל וּ מכ בּ ין
ויתבין  הסּפ ד , ועבדין וּ ׁש רגין,
בּ ד וֹ חקא לאׁש ּת ּת פא כּ אבלים
כּ ל  לּה  גּ רמוּ  דּ אינּ וּ ן בּ גין דּ ׁש כינּת א.

ּת בירוּ . ההוּ א

יז ּפרק 

הּק בּ "ה לפני הּמ ק דּ ׁש  בּ ית חביב וּ ת 

בּ י ּת א דּ את בּ ני יוֹ מא מן חזי, 
בּ רי קוּ ד ׁש א הוה  מק דּ ׁש א
סגּ י  עליּה  וחביב בּ יּה  מסּת כּ ל הוּ א
דּ יחטוּ ן  דּ ישׂ ראל עלייהוּ  דּ חיל והוה 
זמנא בּ כל וכן מק דּ ׁש א . בּ י ויחרב 
הוה מק דּ ׁש א בּ י לגבּ י אתי דּ הוה
דּ גרמוּ  לבתר ּפ וֹ רּפ ירא. ההוּ א לביׁש 
בּ י  אתחרב  מלכּ א קּמ י וארגּ יזוּ  חוֹ בין

ּפ וֹ רּפ ירא ההוּ א וּ בזע (ד"א מק דּ ׁש א 
מקדשא ) בי ואתחרב פורפירא  ההוא הס  גריס 

זמם. אׁש ר יי עשׂ ה דכתיב  הינ וּ 

וגו'בּ צּ ע בקדמיתא אמרת וֹ  אמרתו (האי 
אתעטרו  והא אמיר. בראש יתבא

קדם  מימי ואיהי לפניו . נאה  ואילן לרישא עטרא 

והן ודאי בראי בבתי קמיה עציבו  וכדין ודאי.

כב) (ישעיה חוצה . צעקו אראלם לג) (ישעיה 

וגו) ההוא ביום צבאות יי בּ זמנאויקרא היינ וּ 
בּ זמנא אבל מקדּ ׁש א. בּ י  דּ אתחריב 
בּ רי ק וּ ד ׁש א ק ּמ י חדוה לית אחרא
עלמא חיּ יבי דּ אתאביד וּ  כּ זמנא הוּ א
הוּ א הדא ק ּמ יּה  דּ ארגּ יזוּ  ואנּ וּ ן

זוהר
נח  פרשת
סא: דף 

"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ יז  סא ֶֶּפרק 

רׁש עי ׁש אוֹ בדים זמן כּ מוֹ  הוּ א
זהוּ  לפניו . ׁש הר גּ יזוּ  וא וֹ תם העוֹ לם

יא)ׁש כּ תוּ ב רׁש עים (משלי  וּ באבד  
דין  ׁש ע וֹ שׂ ה וד וֹ ר דּ וֹ ר  בּ כל וכן רנּ ה.
ותׁש בּ חת  חדוה העוֹ לם, בּ ר ׁש עי

הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני 
ה ואם  ׁש אין ּת אמר , ׁש נינ וּ  רי 

 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני  חדוה
בּ רׁש עים  דין עוֹ שׂ ה כּ ׁש הוּ א הוּ א

ׁש נּ עשׂ ה אלּ א  בּ ׁש עה ראה, בּ א ? 
ותׁש בּ ח וֹ ת  חדו וֹ ת בּ ר ׁש עים, דין
מהעוֹ לם. ׁש נּ אבדוּ  על לפניו
זמן  אוֹ תוֹ  כּ ׁש ּמ גּ יע הלּ לוּ  והדּ ברים 
אליו  ׁש בוּ  ולא להם ׁש המּת ין 
בהם  נע שׂ ה אם אבל מחטאיהם.
[ועד] זמנּ ם, הגּ יע  ׁש לּ א עד דּ ין
ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  חטאם, נׁש לם ׁש לּ א

טו ) ע וֹ ן (בראשית ׁש לם לא כּ י
חדוה  אין אז הנּ ה, עד  האמ וֹ רי

ׁש נּ אבדוּ . על לפניו ורע לפניו ,

ואמר ,ּפ תח  ׁש מע וֹ ן כב )רבּ י (תהלים 
איל וּ תי ּת רחק  אל ה' ואּת ה
הכּ ל - ה' ואּת ה ח וּ ׁש ה. לעזרתי 
מאּת נוּ  להתרחק - ּת רחק אל  אחד.
מלּ מ ּט ה. העלי וֹ ן האוֹ ר  עוֹ לה להי וֹ ת
העליוֹ ן  האוֹ ר מתע לּ ה כּ א ׁש ר ׁש הרי

יא )דכתיב , רׁש עים(משלי וּ באב וֹ ד 
דּ ינא דּ עביד  ודרא דּ רא בּ כל וכן רנּ ה.
קּמ י  ות וּ ׁש בּ חּת א חדוה עלמא. בּ חיּ יבי

הוּ א. בּ רי ק וּ ד ׁש א

קּמ י ואי חדוה דּ לית  ּת נינן הא תימא 
בּ  איהוּ ק וּ ד ׁש א כּ ד הוּ א רי 

חזי, ּת א אלּ א בּ חיּ יביא. דּ ינא עביד
בּ חיּ יביא , דּ ינא דּ אתעביד בּ ׁש עתא
דּ אתאביד וּ  על ק ּמ יּה  ות וּ ׁש בּ חן חדוון
ההוּ א מטא כּ ד  מילי  והנּ י מעלמא.

ב)זמנא קכא  ב, ולא(קיג לוֹ ן דּ אוֹ רי 
אי  אבל מחוֹ בייהוּ . לגבּ יּה  תאבן
מטא לא עד  דּ ינא בּ הוּ  אתעביד 

כמא זמנייהוּ , חובייהו, אשתלים דלא (ועד 
טו) (בראשית  אמר), ע וֹ ן דאת  ׁש לם לא כּ י

חדוה לית  כּ דין הנּ ה, עד האמ וֹ רי
דּ אתאביד וּ . על ק ּמ יּה  וּ באיׁש  קמיּה 

בּ נין  ׁש ם על ויׁש עיהוּ  ירמיהוּ  הּק דוֹ ׁש ים הנּ ביאים ׁש מוֹ ת 
הבּ ית וחרבּ ן

ואמר ּפ תח  ׁש מעוֹ ן כב)רבּ י (תהלים 
אילוּ תי  ּת רחק  אל יי' ואּת ה
אל  חד . כּ לּ א יי' ואּת ה חוּ ׁש ה. לעזרתי
סליק למהוי מינן, לאסּת לּ קא ּת רחק :
כּ ד דּ הא מּת ּת אה. עלּ אה נהוֹ רא
כּ דין  מּת ּת אה, ע לּ אה נהוֹ רא אסּת לּ ק 

זוה"ק
פרשת 
דף  תצוה
קעט:



"הרׁשּב יחצ ֹות ְִַַ יז סב ֶֶּפרק 

ולא  האוֹ ר כּ ל  נח ׁש אזי מ לּ מּט ה,
בּ עוֹ לם. כּ לל נמצא

בּ ימיועל  הּמ קדּ ׁש  בּ ית נחרב  זה 
ׁש נּ בנה  גּ ב  על ואף ירמיהוּ .
כּ מ וֹ  למקוֹ מוֹ  האוֹ ר  חזר  לא לב ּס וֹ ף,
הנּ ביא  ׁש ם זה ס וֹ ד ועל . ׁש צּ רי
ירמיהוּ . -  ּכ על  ׁש התנ בּ א ההוּ א
ׁש עלה  העליוֹ ן , האוֹ ר  ׁש ל העלם
להאיר  חזר ולא למעלה למעלה
- ירמיהוּ  .ׁש צּ רי כּ מ וֹ  לב ּס וֹ ף
ונחרב  למק וֹ מוֹ , חזר ולא התעלּ ה

הּמ אוֹ ר וֹ ת. ונח ׁש כוּ  הּמ קדּ ׁש  בּ ית

היׁש וּ עה,אבל  גּ וֹ רם הם יׁש עיהוּ , 
העליוֹ ן  האוֹ ר וּ להחזיר 

העליוןלמקוֹ מ וֹ  האור  להאיר  (ישעיהו , 
ישועה) הּמ קדּ ׁש ,ולעשות בּ ית  ולבנוֹ ת

יחזרוּ  האוֹ ר וֹ ת וכל ה ּט וֹ ב וֹ ת וכל
ׁש ל ׁש מ וֹ תם זה ועל כּ בראׁש וֹ נה.
זה  ע וֹ מדים האלּ וּ  הנּ ביאים ׁש ני
ׁש גּ וֹ רם, הם בּ ס בּ ת זה, לע ּמ ת
גּ וֹ רמ וֹ ת  בּ זוֹ  ז וֹ  האוֹ תיּ וֹ ת וצר וּ ף 
סוֹ ד ועל לרע . והן לט וֹ ב הן  מע שׂ ה,
המ וֹ ת  ׁש ל  האוֹ תיּ וֹ ת צר וּ ף זה
בּ עצמן  האוֹ תיּ וֹ ת וכן  הּק דוֹ ׁש ים,
עליוֹ נים  סוֹ דוֹ ת להראוֹ ת גּ וֹ רמ וֹ ת
ׁש האוֹ תיּ וֹ ת  הּק דוֹ ׁש , הם כּ דגמת
עליוֹ נים  ס וֹ דוֹ ת גּ וֹ רמוֹ ת בּ עצמן

בּ הם. להרא וֹ ת קדוֹ ׁש ים

אׁש ּת כח ולא נהוֹ רא, כּ ל  אתחׁש
בּ עלמא. כּ לל

בּ יוֹ מוֹ י ועל  מק דּ ׁש א בּ י אתחרב  דּ א 
דּ אתבּ ני  גּ ב  על ואף דּ ירמיהוּ .
לאתריּה  נהוֹ רא אהדר לא לבתר,
ׁש מא דּ א, רזא ועל יאוֹ ת . כּ דקא
דּ א , על דּ אתנ בּ י נביאה דּ ההוּ א
עלּ אה , דּ נהוֹ רא אסּת לקוּ תא ירמיהוּ .
אהדר  ולא לעילּ א, לעילא דּ אסּת לּ ק 
יאוֹ ת . כּ דקא לבתר לאנהרא
אהדר  ולא אסּת לּ ק ירמיהוּ :
מקדׁש א בּ י ואתחרב  לאתריּה ,

נהוֹ רין. ואתחׁש כוּ 
לפ וּ רקנא ,אבל  גּ רים ׁש מא יׁש עיהוּ , 

עלּ אה נה וֹ רא וּ לאה דּ רא
נהורא לאתריּה , ההוא  לאנהרא (ישעיהו  

פורקנא ) ולמעבד בּ י עלאה  וּ למבני
נהוֹ רין, וכל טבין וכל מקד ׁש א,
ׁש מהן  דּ א, ועל כּ ד בּ קדמיתא. יהדרוּ ן
לקבל  דּ א קיימין אלּ ין, נביאין דּ תרין
וצרוּ פא גּ רים, דּ ׁש מא בּ גין דּ א,
הן  עוֹ בדא, גּ רמין בּ דא, דּ א דּ אתוון
צרוּ פא דּ א, רזא ועל לביׁש . והן לטב 
אתוון  וכן ק דּ יׁש ין, דּ ׁש מהן דּ אתוון
רזין  לאתחזאה גּ רמין בּ גרמייהוּ ,
ק דּ יׁש א , דּ ׁש מא כּ גוונא ע לּ אין,
ע לּ אין  רזין גּ רמין בּ גרמייהוּ , דּ אתוון

בּ הוּ . לאתחזאה ק דּ יׁש ין




