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 בשער

ברוך המקום ברוך הוא, אשר שמר הבטחתו לישראל הקדושים 

חבלים פלו לו בעימים, אף חלת שפרה עליו, לו התלמידים, 

ים בצל כפי השכיה הקדושה חברים מקשיבים, אשר או חוס

ומסתופפים בתיבת וח הרשב"י ע"ה יחד שבטי ישראל, בלימוד 

זוהר הקדוש, באהבה ובשמחה, בהתאחדות גמורה, למען הקים 

השכיה הקדושה מעפרא, ולקחו על שכמו להוציא לאור זוהר 

הפסח, לתועלת הרבים, כבקשת טובים וידידים, לחזק הברכים, 

אירות כספירים, על פסח ומ"טמוים, אשר באמרים היקרים, מ

להם זכיו, ויראו עייו, וישמח לבו, ותגל פשיו, באור חדש 

אשר לו האיר, בתורה ועבודה אור המאיר, בקדושת סודות 

  התורה, למען זכה לאור הגוז מדי שבת בשבתו ומועד כהלכתו.

בספר זוהר ההגדה קבצו מאות מאמרים של זוהר הקדוש 

ת ולשון הקודש, "ְוֹאַרח ַצִּדיִקים ְּכאֹור ַֹגּה הֹוֵל" ָואֹור ַעד בארמי

ְכֹון ַהּיֹום" (משלי פרק ד יח), לכל הבא לגשת אל הקודש פימה, 

לחשוב מחשבות, בכל עייי פסח המובאים בספרי הזוהר 

הקדוש, והלומד בזה בין יבין את אשר לפיו, הדרך ילך בה, 

מצוות החג כראוי וכיאות בלי  והמעשה אשר יעשה, לקיים

  מגרעת, בהשכל ובדעת, ללמוד וללמד לשמור ולקיים ולעשות.

וידוע שקיום מצוות מצה כהלכתה בשלימות, עשה שותף 

להקב"ה במעשה בראשית (רוקח), וגם חשיב כאילו קיים כל 

התרי"ג מצוות (ילקוט מעם לועז). ובזכות לימוד הזוהר הקדוש 

ִיְתַקֵּים ִּדְבֵרי ָהַרְׁשִּב"י ָעָליו ַהָּׁשלֹום ְּבָדא על עיי החג, זכה ְׁש 
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ְוִיְתַקְּבצּו ָּכל ִיְׂשָרֵאל  - ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמיּו ָאֵמן. 

ְּבַאְחדּות ּוְבִׂשְמָחה ְוָאֲחזּו ָּבִאיָלן ַהַחִּיים ִלְלמֹוד ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש 

ן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי", ְוַכֲאֶׁשר ִיְלְמדּו ְוַיַעְסקּו ֻּכָּלם "ְּבִסְפָרא ָּדא ִיְפקּון ִמ 

ּוַבֹּזַהר ְּבתֹוַרת ַהּסֹוד ֵּתֶכף ָּתבֹוא ַהְּגֻאָּלה ְּבֹכַח ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה. 

"ּוְקָראֶתם ַרֲעָיא ְמֵהיְמָא ָּפָרַׁשת ָׂשֹא (ַּדף קכד, ב)ָאְמרּו: ְּדְבִגיֵיה 

". ּוִבְזכּוֵתיה ִיְתַקֵּים "ה' ָּבָדד ַיְֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵָכרְּדרֹור ָּבָאֶרץ", 

וזכה לשה הבאה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים בבית קדשיו 

  ותפארתיו במהרה בימיו אמן.

יצא לאור על ידי מפעל הזוהר העולמי בשיאות כ"ק מרן אדמו"ר 

  ן שת תשע"ומהאלמין רבי שלום יהודה גראס שליט"א חודש יס

  

  הקדמה

ָאֶרץ (ַמְלכּות) בהגלות ָה'ָתֵגל ְו'ָּׁשַמִים (ְזֵעיר ַאְִּפין) ַה'ְׂשְמחּו ִי'

גלות מאמרי הזוהר הקדוש על הגדה של פסח, סוד המצות, סוד 

הסדר, וסוד סיפור יציאת מצרים, ועוד מתורגם ללשון הקודש, 

  וקצת ביאורים שכתבו בס"ד.

ד הזוהר הקדוש וסודות התורה, זכה עוד ויהי רצון שבזכות לימו

בימי הפסח הזה, ִּכיֵמי ֵצאְת7 ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַאְרֵאּו ְִפָלאֹות 

בגאולה השלימה, כי כל קירוב הגאולה תלוי אך ורק בלימוד 

הזוהר הקדוש וסודותיה, ובפרט בזמים אלו שזכיו לפרסם את 

ים מידי יום הזוהר הקדוש למאות אלפי ישראל שהוגים ולומד

ביומו, ומצוה על כל אחד ואחד להפיץ ולגלות הסודות, כי זה 

לעומת זה עשה האלוקים, ובפרט כעת שזכיו לסדר כל הזוהר 
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הקדוש לשבעים חלקים, וכך זכיו להגיע לקרוב לשבעים אלף 

איש להכיע ולבטל את כל השבעים ראשי האומות כמו שכתב 

 70הזהר הקדוש זכה לבטל  בזוה"ק (בשלח ח:), ועל ידי לימוד

אומות העולם שבמלחמת גוג ומגוג (זוהר) להכריתם ולבערם מן 

העולם, וזכה ְׁשַעל ְיִציַאת ַהּקּוְְטֵרס ַהָּלז ְּבֶעְזַרת ה' ּוְּבִסַייעּתֹו, 

ֲאֶׁשר ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה ִּתּקּון ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי@ הּוא ּוְׁשִכיְֵּתיּה, 

  א יהיה ה' אחד ושמו אחד.ביום ההו

ובזכות החג הקדוש של פסח שהוא זמן הגאולה זכה לקירוב 

  הגאולה השלמה בב"א.

ַעל ֵּכן ִלַּקְטּו מהזוהר הקדוש ְקָטִעים ֶׁשֵּמִביא ָׁשם ֶאת ָּכל  ֲַאֶׁשר

  ֵסֶדר ַהֹּזַהר למצוות חג הפסח. 

ר ְוֶתֶאזֹור ַחִיל ִלְלֹמד בחג ֶּבן ָאָדם ֲחגֹור ַחְרֶּב7 ַעל ֶיֶר@ ִּגּבֹו ְוַאָּתה

הפסח ֶאת ֵסֶפר ֹּזַהר ההגדה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהיּו ִּתּקּוֵי ַהַּמְלכּות 

  ִּבְׁשֵלמּות.

ְיֵדי ֶזה יְֻׁשַּפע ֶׁשַפע ַרב ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ּוְלַתֵּקן ֶאת ְַפׁשֹוֵתיּו  ְוַעל

ַגם ּוְלַטַהֵרּו ּוְלַקְדֵׁשּו ִּבְקֻדָּׁשְת7 ְורּוחֹוֵתיּו ְוְִׁשמֹוֵתיּו ִמָּכל ִסיג ּופְ 

ָהֶעְליֹוָה ְוֵתִטיב ָלּו ַהֲחִתיָמה ְוְִזֶּכה ְּבַהאי ַׁשָּתא ְלִביַאת ְמִׁשיֵחּו 

  ּוְלִבְָין ִמְקָדֵׁשיּו ְוִתְפַאְרֵּתּו.

כה דברי המצפה להרמת קרן תורה לשמה שהוא רק על ידי 

  ל צדק בב"א. לימוד תורת הסוד, ולביאת גוא

הק' ָׁשלֹום יּוָדא ְּגָראס הֹוֵצאִתי ְלאֹור ְּבֶחְמַלת ה' ָעַלי יסן תשע"ו 

יצא לאור על ידי ִמְפָעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי סיף בת אבדק"ק האלמין 

  ים 



 זוהר ההגדה
 

ו

ה קֶֹדם ִלּמּוד ַהּזֹוַהר  ִפּלָ ּתְ
דֹוׁש   ַהּקָ

ִליחֹות. ָהעֹוָלִמים ַוֲאדֹוֵני ָהֲאדֹוִנים, ָאב ָהַר ִרּבֹון  ֲחִמים ְוַהּסְ
ה  ִקּדָ מֹוִדים ֲאַנְחנּו ְלָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואלַֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ּבְ
נּו ְלתֹוָרֶתָך ְוַלֲעבֹוָדֶתָך ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש,  ַרְבּתָ ּקֵ ֲחָוָיה, ׁשֶ ּתַ ּוְבִהׁשְ

ה. ָמה ָאנּו, ֶמ  דֹוׁשָ סֹודֹות ּתֹוָרֶתָך ַהּקְ ינּו, ְוָנַתּתָ ָלנּו ֵחֶלק ּבְ ה ַחּיֵ
יִלים  ן ֲאַנְחנּו ַמּפִ ֶזה. ַעל ּכֵ דֹול ּכָ נּו ֶחֶסד ּגָ יָת ִעּמָ ר ָעׂשִ ֲאׁשֶ
ְמחֹול, ְוִתְסַלח, ְלָכל ֲחטֹאֵתינּו  ּתִ ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך, ׁשֶ ּתַ
יֵנינּו ְלֵביֶניָך. ּוְבֵכן  יִלים ּבֵ ַוֲעוֹונֹוֵתינּו, ְוַאל ִיְהיּו ֲעוֹונֹוֵתינּו ַמְבּדִ

כֹוֵנן ְלָבֵבינּו ְיִהי  ּתְ ָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואלַֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ָרצֹון ִמּלְ
ח  ה, ְוִתְפּתַ יב ָאְזֶניָך ִלְדָבֵרינּו ֵאּלֶ ְלִיְרָאֶתָך ְוַאֲהָבֶתָך, ְוַתְקׁשִ
סֹודֹות ּתֹוָרֶתָך, ְוִיְהֶיה ִלּמּוֵדנּו ֶזה ַנַחת רּוַח  ְלָבֵבינּו ֶהָעֵרל ּבְ

ֵריַח ִניחֹוַח. ְוַתֲאִציל ָעֵלינּו אֹור ְמקֹור ִלְפֵני ִכּסֵ  א ְכבֹוֶדָך ּכְ
ְתנֹוְצצּו ִניצֹוצֹות ֲעָבֶדיָך  ּיִ ִחיָנֵתינּו, ְוׁשֶ ָכל ּבְ ָמֵתנּו ּבְ ִנׁשְ
עֹוָלם. ּוְזכּוָתם,  ה ּבָ ָבֶריָך ֵאּלֶ יָת ּדְ ּלִ ר ַעל ָיָדם ּגִ ים ֲאׁשֶ דֹוׁשִ ַהּקְ

ָתם, ַיֲעמֹוד ּוְזכּות ֲאבֹוָתם, ּוְזכּות ּתֹוָרָת  ָ ם, ּוְתִמימּוָתם, ּוְקֻדׁשּ
ַמה  ִאיר ֵעיֵנינּו ּבְ ְדָבִרים ֵאּלּו. ּוִבְזכּוָתם ּתָ ל ּבִ ׁשֵ ָלנּו ְלַבל ִנּכָ
ל ֵעיֵני  ָרֵאל "ּגַ ַמֲאַמר ְנִעים ְזִמירֹות ִיׂשְ ָאנּו לֹוְמִדים. ּכְ ׁשֶ

יָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך". ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵר  י ְוַאּבִ י ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ
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ַעת ּוְתבּוָנה:  יו ּדַ ן ָחְכָמה ִמּפִ י ְיָי ִיּתֵ ְלָפֶניָך ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ּכִ
ָלה ֵמָהֲאִריַז"ל)   (ַקּבָ

ֲהֵריִני רֹוֶצה ִלְלמֹוד ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ְלַקֵיים ִמְצַות ּבֹוְרִאי ַלַעסֹוק 
ֵק  ָכל ַחּלֻ ִדְבֵרי ּתֹוָרה ְוַלֲהגֹות ּבְ יג ְקָצת ּבְ ִ ְרֵד"ס ּוְלַהׂשּ י ַהּפַ

מֹו,  רּוְך הּוא ּוָברּוְך ׁשְ ל יֹוְצִרי ּובֹוְרִאי ּבָ תֹו ְורֹוְממּותֹו ׁשֶ דּוּלָ ּגְ
י ֶאל  ר ַנְפׁשִ ֵ ְכֵדי ְלַקׁשּ ה, ּבִ דֹוׁשָ יג ּגֹוֶדל ַמֲעַלת ּתֹוָרתֹו ַהּקְ ִ ּוְלַהׂשּ

דֹוִלים  ּקּוִנים ּגְ ֶזה ּתִ ּה, ְוַלֲעׂשֹות ּבָ ְרׁשָ עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ׁשָ ּבָ
ּמּוד ָלֵתת ְליֹוְצִרי ּובֹוְרִאי  ֶזה ַהּלִ ָנִתי ּבָ ּוָ ר ּכַ ים, ְוִעּקַ דֹוׁשִ ַהּקְ

דֹול.  מֹו ַנַחת רּוַח ּגָ רּוְך הּוא ּוָברּוְך ׁשְ   (ע"פ יסוה"ע).ּבָ

ְדִחילּו ּוְרִחימּו,  יּה, ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ְלׁשֵ
ִיחּוָדא וּ  ָוא"ו ֵק"י ּבְ ם יּוד ֵק"י ּבְ ְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלַיֲחָדא ׁשֵ

ָרֵאל ְלַאְקָמא  ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים, ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם ּבְ ׁשְ
ֵמָחה.  ִנים ׂשְ נּו ֵאם ַהּבָ ִכיַנת עּוּזֵ א ֵמַעְפָרא, ּוְלִעּלּוי ׁשְ ִכיְנּתָ ׁשְ

ר ַעְצִמי ֵ ל  ֲהֵריִני ְמַקׁשּ ַמת ּכָ ִנׁשְ ה ּבְ דֹוׁש ַהּזֶ ִלימּוד ַהּקָ ּבְ
א  ּנָ ם ַהּתַ דֹוׁש ּוְברֹאׁשָ זֹוַהר ַהּקָ תּוִבים ּבְ יִקים ַהּכְ ּדִ ָנִאים ְוַהּצַ ַהּתְ
נֹו. ְוַעל ְיֵדי ֶזה  י ֶאְלָעָזר ּבְ ר יֹוַחאי ְוַרּבִ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ָהֶאלֹוִקי ַרּבִ

ֶלְך ָע  ִוד ַהּמֶ ת ּדָ ִפּלַ ם ּתְ ְתַקּיֵ לֹום ּתִ ָ ים סא, דָליו ַהׁשּ ִהלִּ י  ה)- (ּתְ ּכִ
ֵני אֹוֵיב. ָאגּוָרה ְבָאָהְלָך עֹוָלִמים  ל עֹז ִמּפְ ָהִייָת ַמְחֶסה ִלי ִמְגּדַ
ְהיּו  ִלמּוֵדינּו ֶזה ּיִ ּבְ ה ׁשְ ָלה. ְוֶאְזּכֶ ָנֶפיָך ּסֶ ֶאֱחֶסה ְבֵסֶתר ּכְ

ַאֲה  מֹו ּבְ ֶקֶבר, ְלַמַען ׁשְ ְפתֹוֵתיֶהם ּדֹוְבבֹות ּבְ ָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת ׂשִ
ַהֵדין ִסְפָרא ֵסֶפר  רּוַח ְליֹוְצֵרנּו ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹון ּבֹוְרֵאנּו. ּוּבְ
ַרֲחֵמי, ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך  ָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ּבְ ַהּזֹוַהר, ִיְפקּון ִיׂשְ
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ֵניֶהם. ִויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו  ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ּבְ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו, ִויִהי ֹנַעם ּוַמ  ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ ֲעׂשֵ

ה ָיֵדינּו  ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ
ים צ, טזּכֹוְנֵנהּו  ִהלִּ   (סֹוד ה'). יז)-(ּתְ

ה ַע  ַאְנּתְ הּוא ְמַגּלֶ א. ִרּבֹון ָעְלִמין ּדְ י ָרַזּיָ א ְוַגּלֵ ְרּתָ ִמיָקָתא ּוִמְסּתַ
יָמא ָבָנא  פּוָמָנא. ּוְלַקּיָ ין ּבְ ָרא ִמּלִ ְיֵהא ַרֲעָוא ִמן ֳקָדָמְך ְלַאְסּבָ
ר,  ַדּבֵ ר ּתְ יָך ְוהֹוֵריִתיָך ֲאׁשֶ תּוב ְוָאֹנִכי ֶאְהֶיה ִעם ּפִ ּכָ ִמְקָרא ׁשֶ

ה לְ  ִכּסּוָפא ֳקָדָמְך. ְוִנְזּכֶ ִאין ְוָלא ֵניעּול ּבְ ַמע ָרִזין ִעּלָ ִמׁשְ
ן ְיִהי  ָאה, ָאֵמן ּכֵ א ִעּלָ ְמִתיְבּתָ א ּדִ ֵריׁשָ אֹוַרְיָתא, ִמּפּוָמא ּדְ ּדְ

  ָרצֹון ָאֵמן ֶסָלה.

ה ִלְרפּואֹות ִויׁשּועֹות] ִפּלָ   [ּתְ
מֹוָך, ַוֲהֵריִני  ל ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ ה ׁשֶ ל ָעַלי ִמְצַות ֲעׂשֵ ֲהֵריִני ְמַקּבֵ

ן ֶאת אֹוֵהב כָּ  י ּוְמאִֹדי, ַוֲהֵריִני ְמַזּמֵ ַנְפׁשִ ָרֵאל ּכְ ֵני ִיׂשְ ל ֶאָחד ִמּבְ
דֹוׁש ִלְזכּות ... פב"פ (ְוָכאן ְיָפֵרט  ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ י ִלְלמֹד ּבְ ּפִ
ַלח  ם ִיׁשְ ֵ ִנים ...] ַהׁשּ תֹו) [לְרפּוַאת...] [ְיׁשּוַעת ... ] [ְלּבָ ׁשָ ּקָ ּבַ

הּו [וְ  ָברֹו ְיִחְזִקּיָ ֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף ּדְ ְרפּוַאת ַהּנֶ ֵאהּו ּבִ ִיְרּפָ
ָרֵאל ְוַיֲאִריְך  ָאר חֹוֵלי ִיׂשְ תֹוְך ׁשְ יָדיו ּבְ ָס"ה ּגִ ְרַמ"ח ֵאָבָריו ּוׁשְ ּבִ
ְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ...]  יֵעהּו ּבִ ִעיִמים] [ְויֹוׁשִ ּנְ נֹוָתיו ּבַ ָיָמיו ּוׁשְ

  ָאֵמן ֶסָלה.
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ה זּו ַהזֹוַהר ְלַאַחר ְקִריַאת  ִפלָּ (יֹאַמר ּתְ

ב) ַנת ַהלֵּ ַכּוָ   ּבְ
ה  נּו ַעּתָ ם ּבָ ְתַקּיֵ ּיִ ָפֶניָך ה' ֱאלַֹקי ֵואלֵֹקי ֲאבַֹתי ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
יִתיָך ִלְנטַֹע  ּסִ ִפיָך ּוְבֵצל ָיִדי ּכִ ָבַרי ּבְ ים ּדְ תּוב "ָוָאׂשִ ּכָ ִמְקָרא ׁשֶ

ַמִים ְוִליסֹד ָאֶרץ", ְלַהֲעלֹות לְ  ן ֲהִריסֹות ׁשָ רֹוֵמם ּוְלַתּקֵ
ָאה  ּוט ּוּפּוְרִפיָרא ִעּלָ ה ְלִקׁשּ דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ ְוֻחְרּבֹות ַהׁשּ
נּו  ם ּבָ ָנּה ְוַקּיֵ ב ְלַהֲחִזיר ֲעָטָרה ְליֹוׁשְ ַעל ְמכֹונֹו ֵיׁשֵ ּוְלַאְרמֹון ׁשֶ

ה וְ  אֹור ַהַחּמָ ָבָנה ּכְ תּוב "ְוָהָיה אֹור ַהּלְ ּכָ אֹור ְמֵהָרה ִמְקָרא ׁשֶ
"י  ּבִ ִמים". ּוְזכּות ָהַרׁשְ ְבַעת ַהּיָ אֹור ׁשִ ְבָעַתִים ּכְ ה ִיְהֶיה ׁשִ ַהַחּמָ
ן  הּו, ַיֲעמֹוד ָלנּו ְלַתּקֵ ן ֻעִזּיָ י ֶאְלָעָזר, ְויֹוָתם ּבֶ דֹוׁש ּוְבנֹו ַרּבִ ַהּקָ

ְרצֹונֹו ְוִכְרצֹון ְיֵרָאיו. ּוִבְזכוּ  ְבָרא ַעד סֹופֹו ּכִ ּנִ ת ָהעֹוָלם ִמּיֹום ׁשֶ
אּוָלה,  ְתָקֵרב ַהּגְ ָחְכָמה ַהּזֹאת, ַעל ָיָדּה ּתִ ֱהיֹוֵתנּו ֲעסּוִקים ּבַ
ָיֵמינּו.  ְמֵהָרה ּבְ נּו ּבִ ִכיַנת עּוּזֵ ְצִמיַח, ְלִעּלּוי ׁשְ ִויׁשּוָעָתּה ְמֵהָרה ּתַ
ְזַרח  תּוב "ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹקים ְיִהי אֹור", ַוּיִ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ִויקּוַים ּבָ

מֹו ֶאָחד, ָאֵמן ֶנַצח ָעֵלינּו א ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוׁשְ ֹור ה', ּבַ
ים ִויָטאל ֶסָלה ָוֶעד.  י ַחּיִ ל ַרּבִ דֹוׁש ׁשֶ ה ִמּתֹוְך ְלׁשֹונֹו ַהּקָ ִפּלָ ח ַהּתְ (ֻנּסַ

  )זיע״א

יָתִני ִלְלמֹוד  ּכִ ּזִ ם ֱאלֹוַקי ֵואלֵֹקי ֲאבֹוַתי ׁשֶ ֵ מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך ַהׁשּ
ָנִאים ְוַלֲה  ָאה, ּוְזכּות ַהּתְ ה ִזיַהָרה ִעיּלָ דֹוׁש ַהּזֶ ֵסֶפר ַהּקָ גֹות ּבְ

ה  ַמְדנּו ּתֹוָרָתם ַיֲעמֹוד ָלנּו ּוְלַזְרֵענּו ְוִנְזּכֶ ּלָ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ַהּקְ
ִביא  ְעָיה נט, כְלַהְבָטַחת ַהּנָ ֵבי  כא)-(ְיׁשַ ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל ּוְלׁשָ



 זוהר ההגדה
 

י

ַיֲעקֹב ְנֻאם ה' ע ּבְ ִריִתי אֹוָתם ָאַמר ְיהָֹוה רּוִחי ֶפׁשַ . ַוֲאִני זֹאת ּבְ
י  יָך ּוִמּפִ ִפיָך לֹא ָימּוׁשּו ִמּפִ י ּבְ ְמּתִ ר ׂשַ ר ָעֶליָך ּוְדָבַרי ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ
נּו  ה ְוַעד עֹוָלם. ְוִיְתַקֵיים ּבָ י ֶזַרע ַזְרֲעָך ָאַמר ה' ֵמַעּתָ ַזְרֲעָך ּוִמּפִ

בּוָאה  ְעָיה נא, טז)ַהּנְ יִתיָך ָוָא  (ְיׁשַ ּסִ ִפיָך ּוְבֵצל ָיִדי ּכִ ָבַרי ּבְ ים ּדְ ׂשִ
ת  ְרּכַ ה. ּוּבִ י ָאּתָ ַמִים ְוִליֹסד ָאֶרץ ְוֵלאמֹר ְלִצּיֹון ַעּמִ ִלְנטַֹע ׁשָ
ָדד ַיְנֶחּנּו  יָדן, ה' ּבָ ְמֵהָרה ּדִ ה ּבִ ְתַגּלֶ ה ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ּתִ מֹׁשֶ

נּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר, ִיְראּו ֵעיֵנינּו ְויִ  נּו ְוָתֵגל ַנְפׁשֵ ַמח ִלּבֵ ׂשְ
רּוְך ה' ְלעֹוָלם  ֱאמֹר ְלִצּיֹון ָמַלְך ֱאלָֹקִיְך, ּבָ ֱאֶמת ּבֶ יׁשּוָעְתָך ּבֶ ּבִ

  (סֹוד ה')ָאֵמן ְוָאֵמן. 

ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ֶמֶלְך ַרֲחָמן ַרֵחם ָעֵלינּו טֹוב ּוֵמִטיב 
ֶרׁש ָלנּו. ׁשּוָבה ֵאֵלינּו [ָע  ְגַלל ָאבֹות ִהּדָ ֲהמֹון ַרֲחֶמיָך ּבִ ֵלינּו]ּבַ

ָך ַעל ְמכֹונֹו.  ׁשְ ה ְוכֹוֵנן ִמְקּדָ ִחּלָ ַבּתְ ֵנה ֵביְתָך ּכְ ָעׂשּו ְרצֹוֶנָך. ּבְ ׁשֶ
ִכיָנְתָך ְלתֹוכֹו,  ב ׁשְ ִתּקּונֹו. ְוָהׁשֵ ֵחנּו ּבְ ּמְ ִבְנָינֹו ְוׂשַ ְוַהְרֵאנּו ּבְ

ב ּכֲֹהִנים ַלֲעבֹוָדָתם ּוְלִויִ  יָרם ּוְלִזְמָרם. ְוָהׁשֵ ים ְלדּוָכָנם ְלׁשִ
ָעה ֶאת ה' ְלִיְרָאה  ָרֵאל ִלְנֵויֶהם. ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ּדֵ ב ִיׂשְ ְוָהׁשֵ
ן ְיִהי ָרצֹון.  דֹול ַהִגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ָאֵמן ּכֵ ְמָך ַהּגָ ּוְלַאֲהָבה ֶאת ׁשִ

  . (סי"ת)

ָמה:  ׁשָ יש ְלִעּלּוי ַהּנְ ּדִ ַב ַהּקַ יש הּוא ׁשֶ ּדִ דֹול ַלּבֹוֵרא ַהּקַ ח ּגָ
ֶזה  ְמֻיָחד ּבָ ְפָטר ּבִ דֹול ַלּנִ ָמה ּגָ ֶזה ִעּלּוי ְנׁשָ ן ֵיׁש ּבָ עֹוָלם ַעל ּכֵ
דֹול ַעד  ָמה ּגָ הּוא ִעּלּוי ְנׁשָ ּבּור ַלֲענֹות ָאֵמן, ׁשֶ ּגֹוֵרם ַלּצִ ׁשֶ
ְפָטר  יל ֶאת ַהּנִ ּצִ ּמַ ֶ ַבד ַמה ׁשּ ָמה. ִמּלְ ׁשָ אֹד ָוַנַחת רּוַח ַלּנְ ּמְ

ַגן ֵעֶדן ִמּדִ  ַדְרּגֹות נֹוָספֹות ּבְ יִהּנֹם. ַמְעָלה אֹותֹו ּבְ ל ּגֵ יָנּה ׁשֶ



 בדיקת חמץ
 

 יא

יׁש ֲאִפילּו  ת ַקּדִ ּבָ ָכל ֵליל ׁשַ ַתב לֹוַמר ּבְ ּכָ ים ׁשֶ ף ַהַחּיִ (ַעֵיין ּכַ
עֹוֶלה ַמְעָלה ַמְעָלה, ְוַעי"ע ֶפֶלא יֹוֵעץ) ָנה ׁשֶ   ַאַחר ֵמָאה ׁשָ

יּמּוד ַהזֹוַהר ְלִעּלוּ  יּמּוד ַמֲעַלת ּלִ ִלים: ּלִ ֻקּבָ ְתבּו ַהּמְ ָמה: ּכָ ׁשָ י ַהּנְ
ָמה  ׁשָ "י] ֵיׁש ּבֹו ּתֹוֶעֶלת ַלּנְ ּבִ ָלה ְוַהזֹוַהר [ּתֹוַרת ָהַרׁשְ ּבָ ַהּקַ
הּוא ַמְזִהיר  י ָלֵכן ִנְקָרא זֹוַהר ׁשֶ ָאר ִלּמּוִדים. ּכִ ְ יֹוֵתר ִמׁשּ

ָעה ַאַח  ָ ׁשּ ת קֹוֶדׁש ׁשֶ ּבָ ּיֹום ׁשַ ָמה... ּוּבַ ׁשָ יּמּוד ַהזֹוַה"ק ַהּנְ ת ּלִ
ל יֹוֵתר  ּדֵ ּתַ ָנה ָעָליו ְלִהׁשְ ְמָחה ִמיליֹון ׁשָ ָנה, ּוְבׂשִ וֶוה ֶאֶלף ׁשָ ׁשָ
ִחיַנת ַהּיֹום, ָקדֹוׁש הּוא ֵלאלָֹהיו...  י הּוא ִמּבְ ִלימּוד ַהזֹוַה"ק ּכִ ּבְ
ָגְבֵהי ְמרֹוִמים  דֹוׁש ּבְ יּמּוד ַהזֹוַהר ַהּקָ ְדָלה ַמֲעַלת ּלִ ה ּגָ ּוּמָ
ָגתֹו,  ָ ֵאין ָערְֹך ְלַהׂשּ ֶ ת ׁשּ ּבָ ַ דֹוׁש יֹום ַהׁשּ יֹום ַהּקָ ּוִבְמֻיָחד ּבְ
ַמת ָאִביו אֹו ִאּמֹו ע"ה, ֵאין ֵקץ  ַעד ִעּלּוי ִנׁשְ אי ִלּמּודֹו ּבְ ּוְבַוּדַ
ַמת ָאִביו אֹו ִאּמֹו ע"ה, ּוְמַעְטִרים  ְלַמֲעָלתֹו ְוֵאין ֵקץ ְלִעּלּוי ִנׁשְ

ֲעָטָרה ָמה ּבָ ׁשָ ְזכּות ִלּמּודֹו. ְוֵכן ְלָחִמיו  ַלּנְ ּוְלבּוׁש ְמֻיָחד ּבִ
ל  פּול ּוְמֻכּפָ ָכרֹו ִאּתֹו, ּכָ ה ׂשְ ר) ְוִהּנֵ ׁשָ ן ַקב ַהּיָ ְוַחמֹותֹו ע"ה (ְוַעּיֵ
מֹותֹו ְוכּו', (ְוֵעין ֶפֶלא יֹוֵעץ ֶעֶרְך  דֹו ּבְ ְבִחיַנת ְמַכּבְ ְבָעַתִים, ּבִ ׁשִ

ּבּוד ַאב ָוֵאם).    ּכִ

תּוב ּבְ  ד ָאִביו ְוִאּמֹו ּכָ ָמחֹות (סֹוף פ"ט): ַהְמַכּבֵ ֶכת ׂשְ ַמּסֶ
ַהְמַכְבָדן ּבַחֵייֶהן ּום ׁשְ יֶהן ִמׁשּ ַחּיֵ ְבָדן ּבְ ִאילּו ּכִ  	ּבמֹוָתן ּכְ

ר ת לֹוַמר ֶאְפׁשָ ּבַ ּסִ ָבר ׁשֶ ּום ַהּדָ ּום ִיְרָאה ִמׁשּ ה ּוִמׁשּ  ְירּוׁשָ
ָדן א ְמַכְבָדן ֵאין, ּבמֹוָתן ְוַהְמַכּבְ ם ֶאלָּ ַמ  ְלׁשֵ ַעל  -ִים ׁשָ

ְבִטיָחה ֲאִריכּות ָיִמים. ּבּוד הֹוִרים ַהּתֹוָרה ּמַ   ִמְצוֹות ּכִ



 זוהר ההגדה
 

יב

חפץ להשתתף והערב שמש, טבילה ו הטמא בטומאות שצריך להם
צריך ליטהר מכל שאר הטומאות  ,מחר במעמד הקרבת קרבן פסח

  במקוה לפני השקיעה בכדי שיעריב עליו  י"ג ניסן ולטבול כבר היום
  השמש ויוכל מחר ליכנס לעזרה.  

  

  בדיקת חמץ
  

בלילה שלפני ערב פסח בודקים את החמץ. וחייבים לבדוק מיד 
  בתחלת הלילה, ואסור להתחיל לאכול או לעשות שום מלאכה חצי 

  שעה קודם הלילה:  
 

יּה בִּ  ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ו"ה ְלׁשֵ ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ
ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ִמְצַות אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ י"ק ּבְ

ֶזה ַנַחת רוּ  ִדיַקת ָחֵמץ ַלֲעׂשֹות ּבָ ל ּבְ ה ׁשֶ ה ְולֹא ַתֲעׂשֵ מֹו  חַ ֲעׂשֵ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ   ּגָ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהוּ    ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ ה. ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   :ְוִיְתַעּלֶ

  

רּוְך  ה יְ ּבָ ר  הוָ הֹ ַאּתָ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ
נּו בְּ  ׁשָ יעּור ָחֵמץ:ִקּדְ נּו ַעל ּבִ   ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ

  
  ומיד אחר הבדיקה יבטלנו ויאמר:

 

א ִבְרׁשּוִתי ְדָלא  ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ְדִאיּכָ
יּה ּוְדָלא ְיַדְעָנא ֵליּה  יּה ּוְדָלא ִבַעְרּתֵ   ֲחִמּתֵ

ַעְפָרא ְדַאְרָעא:   ֵטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ּכְ   ִלּבָ
 

ל  ּכָ



 בדיקת חמץ
 

 יג

 הקודש בלשון, שמבין לשון בכל הביטול יאמר תרגום בלשון מבין אינו ואם
  :לשונות בשאר או

 

ִנְמָצא  אֹור ׁשֶ ל ׁשְ ְרׁשּוִתיָחֵמץ ְוּכָ לֹא ְרִאיִתיו,  ,ּבִ ׁשֶ
ּלֹא  יו, ְוׁשֶ יַעְרּתִ ּלֹא ּבִ ֵטל ְוׁשֶ ִיּבָ ְהֶיה ָידּוע ִלי, ׁשֶ   ְוּיִ

ַעַפר ָהָאֶרץ:    ֶהְפֵקר ּכְ
  

ין אִ ָוואס ֶגעִפיְנט ִזיך  ייגטֵ עְר יֶ זוֹ  ַאֶלע ןאוּ  ץמֵ חָ 
ט ֶגעֶזעהן אוּ , ְרׁשּותיין מַ   ןָוואס ִאיְך ָהאּב ִניׁשְ

ט ְמַבֵער ִגיֶווען ט פּון וייס וֵ ִאיְך ן , אוּ ִניׁשְ עם, דֶ ִניׁשְ
טוֹ וי ֶהְפֵקר וִ ַזיין  ןאוּ  ל,טֵ יין בָּ זַ ָזאל    ּב פּון יֶדעם ׁשְ

 ד:ְר עֶ   
  

  :אתפילה לאחר הביטול בלילה

ן ָלנּו ּכַֹח ִויֹכֶלת ְיִהי  ּתֵ ּתִ ָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ   ָרצֹון ִמּלְ
ֲעַצת ִיְצֵרנּו ָהָרע:    ר נֹוַאְלנּו ּבַ ֶפׁש ֲאׁשֶ י ַהּנֶ ּתֵ ִנְגֵעי ּבָ ׁש ּבְ ּפֵ  ְוֵעֶזר ְוִסּיּוַע, ְלַפׁשְ

ֵבנּו ְיהָֹוה, ַהְפֵרד ָנא ֵמָעֵלינּו ַצד הָ  ֵכנּו ּוְתַלּבְ ֶצר ָהָרע, ּוְתַזּכְ ּיֵ ּבַ ָרע ׁשֶ
יֵבנּו ָאִבינּו ְלתֹוָרֶתךָ  ֶצר ַהּטֹוב. ֲהׁשִ ֹכַח ַהּיֵ נּו  ,ּבְ ְוָקְרֵבנּו ַמְלּכֵ

א ֶאת ָמאַתִים  ,ַלֲעבֹוָדֶתךָ  ֵלָמה ְלָפֶניָך. ּוְתַרּפֵ ְתׁשּוָבה ׁשְ ְוַהֲחִזיֵרנּו ּבִ
מֹוָנה ֵאיָבִר  ִעים ּוׁשְ יִדיםְוַאְרּבָ ה ּגִ ָ ים ַוֲחִמׁשּ ִ ׁשּ לׁש ֵמאֹות ְוׁשִ ל  ,ים, ּוׁשְ ׁשֶ

ֲחלּוֵאינּו  א ְלָכל ּתַ ֵלָמה. ְוַהֲעֵלה ֲארּוָכה ּוַמְרּפֵ ל ּגּוֵפנּו, ְרפּוָאה ׁשְ נּו ְוׁשֶ ַנְפׁשֵ
ה. ָעְזֵרנּו  י ֵאל רֹוֵפא ַרֲחָמן ְוֶנֱאָמן ָאּתָ ּוְלָכל ַמְכאֹוֵבינּו ּוְלָכל ַמּכֹוֵתינּו. ּכִ

ֶמךָ אֱ  בֹוד ׁשְ ַבר ּכְ ֵענּו ַעל ּדְ הּוא,  ,לֵֹהי ִיׁשְ ל ׁשֶ יֵלנּו ֵמִאּסּור ָחֵמץ ֲאִפּלּו ִמּכָ ְוַהּצִ
לֹום, ָאֵמן ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ָאה ָעֵלינּו ְלַחּיִ ָנה ַהּבָ ָנה ְוׁשָ ָנה זֹו ּוְבָכל ׁשָ ׁשָ   ִיְהיּו . ּבְ

י ְלָפֶניָך, יְ    :הָֹוה צּוִרי ְוֹגֲאִליְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ל  ּכָ

  ַאֶלע

א    ָאּנָ
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  שריפת חמץ

 
  חמישית שורפים את החמץ.  שעה לפני סוף פסח בערב

  
ו"ה  ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ְלׁשֵ

ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ִמְצַות אלא יאמר: אסור לומר בפירוש, ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ י"ק ּבְ
ֶזה ַנַחת רּוחַ  ֵריַפת ָחֵמץ ַלֲעׂשֹות ּבָ ל ׂשְ ה ׁשֶ ה ְולֹא ַתֲעׂשֵ מֹו  ֲעׂשֵ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ   ּגָ

ה. ִויִהי ֹנַעם ֲאדֹ    ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:ְוִיְתַעּלֶ ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   ָני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ

  
  לאחר שריפת החמץ מבטלו ואומר:

 

יּה ּוְדָלא  א ִבְרׁשּוִתי ַדֲחִזּתֵ ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ְדִאיּכָ
יּה וּ  יּה ְדִבַעְרּתֵ יּה ּוְדָלא ֲחִמּתֵ יּה ַדֲחִמּתֵ   ְדָלא ֲחִזּתֵ

ַעְפָרא ְדַאְרָעא:   ֵטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ּכְ יּה ִלּבָ  ִבַעְרּתֵ
  

לשון שמבין, בלשון הקודש  בכל הביטול יאמר תרגום בלשון מבין אינו ואם
  או בשאר לשונות:

 

ִנְמָצא  אֹור ׁשֶ ל ׁשְ ְרׁשּוִתיָחֵמץ ְוּכָ ְרִאיִתיו,ּבִ  , ׁשֶ
לֹא ְרִאיִתיו, וְ  ישֶׁ ׁשֶ יַעְרּתִ ּלֹא ו, ּבִ יו, ְוׁשֶ יַעְרּתִ   ּבִ

ֵטל    ִיּבָ ְהֶיה ׁשֶ ַעַפר ָהָאֶרץ: ְוּיִ  ֶהְפֵקר ּכְ
  

ין אִ ָוואס ֶגעִפיְנט ִזיך  ייגטֵ עְר יֶ זוֹ ַאֶלע  ןאוּ  ץמֵ חָ 
ָוואס ן אוּ  ,ָוואס ִאיְך ָהאּב ֶגעֶזעהן, ְרׁשּותיין מַ 

ל  ּכָ

ל  ּכָ

 ַאֶלע ב



 שריפת חמץ
 

טו

ט ֶגעֶזעהן ָוואס ִאיְך ָהאּב ְמַבֵער  ,ִאיְך ָהאּב ִניׁשְ
ט ְמַבֵער ִגיֶווען ןאוּ , ִגיֶווען    ָזאל, ָוואס ִאיְך ָהאּב ִניׁשְ

טוֹ וי ֶהְפֵקר וִ ַזיין  ןאוּ  ל,טֵ יין בָּ זַ     ד:ְר עֶ ּב פּון יֶדעם ׁשְ
  

  :גתפילה לאחר הביטול ביום
  

מְ  ַרֵחם ָעֵלינּו ְוִתׁשְ ּתְ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ֵרנּו ָרצֹון ִמּלְ
יֵלנּו ֵמִאּסּור ָחֵמץ ֲאִפּלּו  ל ְיֵמי בְּ ְוַתּצִ ָנה, ּכָ ָנה ְוׁשָ ָנה זֹו ְוָכל ׁשָ הּוא, ׁשָ ָכל ׁשֶ

ינּו ַהּיֹום ַהזֶּה ּתֵ ַעְרנּו ֶהָחֵמץ ִמּבָ ּבִ ם ׁשֶ ינּו. ּוְכׁשֵ ֵענוּ  ,ַחּיֵ נּו ּוְתַסּיְ ַזּכֵ ן ּתְ    נוּ רֵ זְ עֲ תַ וְ  ּכֵ
ֶצר נוּ צֵ מֵ אְ תַ וְּ    נּו: ְלַבֵער ַהּיֵ ְרּבֵ  ָהָרע ִמּקִ

ֶצר ָהָרע ּיֵ ּבַ ֹכַח  ,ְיהָֹוה, ַהְפֶרד ָנא ֵמָעֵלינּו ַצד ָהָרע ׁשֶ ֵבנּו ּבְ ֵכנּו ּוְתַלּבְ ּוְתַזּכְ
ּה ּכַֹח ְוֶהָאָרה  ּה ּוְלהֹוִסיף ּבָ נּו ּוְלָהִאיר ּבָ ְך ַנְפׁשֵ נּו ְלַזּכֵ ֶצר ַהּטֹוב. ּוְתַזּכֵ ַהּיֵ

דֹוָלה. ּוְלִהְתַקשֵּׁ  ה ּגְ ָ ֶרה ְוָתחּול ָעֵלינּו ְקֻדׁשּ ׁשְ ה ֶעְליֹוָנה. ְוָתִמיד ּתִ ָ ְקֻדׁשּ   ר ְלַמְעָלה ּבִ
 ָהֶעְליֹוָנה:  

ִמְצֹוֶתיךָ  תֹוָרֶתךָ  ,ּבְ ן ֶחְלֵקנּו ּבְ ֵענּו ִמּטּוֶבךָ  ,ּתֵ ּבְ יׁשּוָעֶתךָ  ,ׂשַ נּו ּבִ ח ַנְפׁשֵ ּמַ  ,ׂשַ
ֱאֶמת ָך ּבֶ נּו ְלָעְבּדְ א ְוַטֵהר ִלּבֵ ֶמָך. ּוְתַמּלֵ בֹוד ׁשְ ַבר ּכְ . ְוַתְעְזֵרנּו ַעל ּדְ

נּו ְלטֹוָבה ַלֲעבֹוָדֶתָך, ָאמֵ  ֲאלֹות ִלּבֵ י ְלָפֶניָך, ןִמׁשְ   . ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ
  ְיהָֹוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי:  

 

 ְיִהי 

א  ָאּנָ

נּו  ׁשֵ  ַקּדְ
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  סגולה נפלאה לערב פסח
 

 יע"א,רבינו שמשון מאוסטרופוליא ז האלקי העתקה מכתבי הקודש של המקובל
סוד גדול ונורא, וכתוב שם שכל מי שמעיין הסוד הנפלא והנורא הזה על מכונו, 
אפילו פעם אחת בשנה, ובפרט בערב פסח, מובטח לו שינצל באותה שנה מכל 

  ו, וכל אויביו יפלו תחתיו, והוא מכשול וממיתה משונה, ושום אדם לא ימשול ב
  :דאמן סלה, ישכילעל במותימו ידרוך, ובכל אשר יפנה יצליח ו  

 
יֹון  ּלָ יֵלם ה' ִמּכִ ֶרץ, ַיּצִ ּפֶ ֵדר ְועֹוְמִדים ּבַ ֵני ֶאֶרץ, ּגֹוְדֵרי ּגָ ְלַרּבָ
ל ַחד ְלפּום  ָאֶרץ, ּכָ ה ּבָ ר ֵהּמָ ים ֲאׁשֶ ם ְקדֹוׁשִ ּלָ ָוֶחֶרץ, ּכֻ

ַתב חֹוְר  ּכָ ֶ ַתְכִלית ָהִעְנָין ַמה ׁשּ ה ּוְמָתֵרץ. ָאֵמן ֶסָלה. ּבְ ֵפּה ַמְקׁשֶ
ְקָרא  ַער ַהּנִ ׁשַ ָלאֹות ַרּבֹות. ּבְ ְקָרא ּפְ ּלֹו ַהּנִ ּקּוְנְטֵרס ׁשֶ   ָהֲאִר"י ַז"ל ּבַ

ף מ"ב ע"א ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:    ֶרק ג' ּדַ  ְיִציַאת ִמְצַרִים, ּפֶ
 

יָך  ָבר הֹוַדְעּתִ ר ַמּכֹות ֵאּלּו ּכְ ֶעׂשֶ ִמְצַרִים ּבְ ְרעֹה ִנְלָקה ּבְ ּפַ ׁשֶ
ָלה,  מֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ה ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוׁשְ לׁשָ ַעל ְיֵדי ׁשְ

ל ֻטְמָאה, ָהֶאָחד ִנְקָרא שר ה ְרִקיִעים ׁשֶ לׁשָ ׁשְ ים ּבִ ִני "ַהְמֻמּנִ ֵ ע. ְוַהׁשּ
י ִנְקָרא בישה"ִנְקָרא תמו ִליׁשִ ְ ְקָרא "ך. ְוַהׁשּ ר ַהּנִ ַ א. ַוֲעֵליֶהם ַהׂשּ

ְקָרא תק"דלפק ר ַהּנִ ַ ם ַהׂשּ ּלָ ית ַחֵסר ִמן "ט ַוֲעֵליֶהם ְוַעל ּכֻ ֵראׁשִ א ּבְ
יִעי  ׁשִ ה, ְוָחֵסר ִמן ַהּתְ ָ ׁשּ ָרה ְוָחֵסר ִמן ָהְרִביִעי ׁשִ י ֲעׂשָ ִליׁשִ ְ   ַהׁשּ

תּוב:    ּכָ ה ּכַ ָ ׁשּ  ׁשִ
 

ים  ְצִרּיִ ָלקּו ַהּמִ ֶ ם ָלקּו ַמה ׁשּ ר ַמּכֹות, ְוַעל ַהּיָ ִמְצַרִים ֶעׂשֶ ּבְ
ם שפ ֵ ים ַמּכֹות, ַהׁשּ ִ ם "ֲחִמׁשּ ֵ י, ְוַהׁשּ ן ִיׁשַ ִוד ּבֶ ּבֹו ָאַחז ּדָ ו ׁשֶ

ם תק ֵ ד ַהׁשּ ה. ּוִמּצַ ִעים "ָאַמר ְוִהּכָ ִמְצַרִים ַאְרּבָ ים ּבְ ְצִרּיִ ל ָלקּו ַהּמִ
ם ָלקּו ָמאַתִים ַוֲחִמשִּׁ  דֹוׁש ַמּכֹות, ְוַעל ַהּיָ ַהּקָ ֶ ים ַמּכֹות, ּוְבַמה ׁשּ

עּו ּוֶמה ָחְטאּו ּוָמה  ׁשְ לּות. ַמה ּפָ א ַהּגָ ה ּבֹו ְמַרּפֵ רּוְך הּוא ַמּכֶ ּבָ
ְרֶזל ַהזֶּה, ַעד  כּור ַהּבַ ר ָמֲעלּו ֲאבֹוֵתינּו, ִלְהיֹות ּבְ ַעל ֲאׁשֶ ַהּמַ

לֹום  ׁשָ

ה  ִהּנֵ

ה  ְוִהּנֵ



 אגרת רבי שמשון מאוסטרופוליא
 

 יז
 

מֹות ֵאּלּו דע ׁשֵ ָאָלם ּבְ ּגְ אן ְלׁשֹון "א כשח"ב צד"ׁשֶ   ָהֲאִר"י ב ַעד ּכָ
 :ַז"ל  

 
ָלִאים ֵהם,  ה ּפְ ָבִרים ָהֵאּלֶ ָרֵאל, ַהּדְ י ִיׂשְ מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי ְקדֹוׁשֵ
דֹוֵלי  ָאלּוִני ּגְ ְסתּוִמים ַוֲחתּוִמים ְוֵאין ּפֹוֵרׁש אֹוָתם. ּוְכָבר ׁשְ

דֶ  י. ּוִמּגֹ ְדּתִ ְבֵרי ָהֲאִר"י ַז"ל ְולֹא ִהּגַ ָרֵאל ְלָבֵאר ָלֶהם ּדִ ל ַאֲהַבת ִיׂשְ
ו  ֲחלֹום ַלְיָלה, ְוַעְכׁשָ ה ִלי ּבַ ּלָ ְתּגַ ּנִ ה ָרז ֶזה ׁשֶ   מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי ֲאַגּלֶ

ר:    בֹוד ּתֹוָרָתם ְוהּוא ַרחּום ְיַכּפֵ ֶרֶמז ִלְפֵני ּכְ ָבר ּבְ ה ַהּדָ  ֲאַגּלֶ
 

ִמְצַריִ  ְרעֹה ִנְלָקה ּבְ ּפַ ַתב ָהֲאִר"י ַז"ל, ׁשֶ ּכָ ֶ ם ָהִעְנָין ַמה ׁשּ
ָלה  ֲעֵלי ַקּבָ י ָאְמרּו ּבַ ְך, ּכִ ָנתֹו ּכָ ּוָ ר ַמּכֹות ְוכּו' ּכַ ֶעׂשֶ
ָלה  מֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ה ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוׁשְ לׁשָ ׁש ׁשְ ּיֵ ית, ׁשֶ ַמֲעׂשִ
יִהּנֹם ּוְלַטֲהָרם  ּגֵ ם ּבַ ִעים ּוְלַהֲעִניׁשָ ים ְלַהּכֹות ֶאת ָהְרׁשָ ַהְמֻמּנִ

י ֶאְגרֹף, ֵמֲעוֹונֹוֵתיֶהם. וְ  ע', ּכִ ֶאְגרֹף ֶרׁשַ ַעל ֶזה ֶנֱאַמר: 'ּוְלַהּכֹות ּבְ
ְרעֹה  ם ּפַ מֹוִנים ְוַעל ָיָדם ִנְלָקה ּגַ ה ֲאָלִפים ָמאַתִים ּוׁשְ לׁשָ ֶרֶמז ׁשְ
ב  ר הּוא ִנְכּתָ ֲאׁשֶ זֶּהּו סֹוד ִנְפָלא ּכַ ע. ְואֹוֵמר ֲאִני ַהּכֹוֵתב ׁשֶ   ָהָרׁשָ

ר:    ִמְנָין ּוְבִמְסּפָ  ּבְ
 
ת ם דָּ  ְך ַמּכַ ה חׁשֶ ָרד ַאְרּבֶ ִחין ּבָ ֶבר ׁשְ ם ָערֹב ּדֶ ּנִ ַע ּכִ   ְצַפְרּדֵ

ֹכרֹות:     ּבְ
 

ה  לׁשָ אֹות. ֲעֵליֶהם ׁשְ י אֹות ּבְ ַתְבּתִ ר ּכָ ֲאׁשֶ ר ַמּכֹות ּכַ ֶעׂשֶ
ים ְלַטֵהר ֶאת  ָלה ַהְמֻמּנִ מֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַחּבָ   ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוׁשְ

ִעים   ט ִנְפָלא ַעִין לֹא ָרָאָתה:  ָהְרׁשָ ׁשָ  ְוהּוא ּפְ
 

ם ָערֹב ָחֵסר  ם ָחֵסר יּו"ד. ּגַ ּנִ ב ּכִ ר ִנְכּתָ ֲאׁשֶ ן ּכַ ּבֹון ְמֻכּוָ ַהֶחׁשְ
חֹות  ׁש. לֹא ּפָ ּבֹון ַמּמָ ְך ָחֵסר ָוא"ו. ְוָאז ַהֶחׁשְ ם חׁשֶ ָוא"ו. ּגַ

ה ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּושְׁ  לׁשָ ְ ָלה ְולֹא יֹוֵתר ִמׁשּ מֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַחּבָ

ה  ְוִהּנֵ

ְוזֹאת 

ֵאּלּו 

ה  ְוִהּנֵ
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תּוב',  ּכָ ַתב ָהֲאִר"י ַז"ל 'ּכַ ּכָ ֶ ִעים. ְוַהְינּו ַמה ׁשּ ים ֶאת ָהְרׁשָ ֲעִניׁשִ ּמַ ׁשֶ
רּושׁ  ּדּוִרים ּוַבַעל  ,ּפֵ ּסִ תּוב ּבַ ר ּכָ ֲאׁשֶ ֵסֶפר ּתֹוָרה. ְולֹא ּכַ תּוב ּבְ ּכָ ּכַ

ם ְמֵלִאים. ֶאלָּ  ּלָ בּו ּכֻ ם ִנְכּתְ י ׁשָ ָדה. ּכִ מֹו ַהַהּגָ א ָצִריְך ִלְהיֹות ָחֵסר ּכְ
ם ַרק  ּלָ ַתב ִסיָמִנים ּכֻ י ְיהּוָדה לֹא ּכָ ֵסֶפר ּתֹוָרה. ְוַגם ַרּבִ תּוב ּבְ ּכָ ׁשֶ
ַתב ָהַרב ִיְצָחק  ּכָ מֹו ׁשֶ ַאַח"ב ּכְ ַצ"ְך ַעַד"ׁש ּבְ בֹות. ּדְ י ּתֵ   ָראׁשֵ

י ְלֵעיל:    ַתְבּתִ ּכָ ֵנאל ּוְכמֹו ׁשֶ ְרּבָ  ַאּבַ
 

ָרה. ַמה  י ֲעׂשָ ִליׁשִ ְ ית ַחֵסר ִמן ַהׁשּ ֵראׁשִ ַתב ָהֲאִר"י ַז"ל. ּבְ ּכָ ֶ ׁשּ
ם ָחֵסר יּו"ד. ִמן ָהְרִביִעי  ּנִ ִהיא ּכִ ית ׁשֶ ִליׁשִ ה ׁשְ רּוׁש: ַמּכָ ּפֵ
ה,  ָ ׁשּ יִעי ׁשִ ׁשִ ם ָחֵסר ָוא"ו. ְוַחֵסר ִמן ַהּתְ ת ָערֹב ּגַ ִהיא ַמּכַ ה, ׁשֶ ָ ׁשּ ׁשִ

ם  ְך ּגַ ת חׁשֶ ִהיא ַמּכַ תּוב', ׁשֶ ּכָ ָאַמר 'ּכַ ֶ ן ָחֵסר ָוא"ו: ּוַמה ׁשּ   ּכֵ
ר ְלֵעיל:    ְזּכָ ּנִ ֵסֶפר ּתֹוָרה ּכַ תּוב ּבְ ן ּכָ ּכֵ  רֹוֶצה לֹוַמר ׁשֶ

 
ִמְצַרִים  רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ֵהִביא ַהּקָ ר ַמּכֹות ׁשֶ סֹוד ֵאּלּו ֶעׂשֶ

מ ה ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוׁשְ לׁשָ ׁש ׁשְ ן ַמּמָ ָלה ְמֻכּוָ ֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַחּבָ
ה  לׁשָ ֵאּלּו ׁשְ ים ּבְ ִמְצַרִים. ַהְמֻמּנִ ים ּבְ ְצִרּיִ ְרעֹה ְוֶאת ַהּמִ ִהּכּו ֶאת ּפַ ׁשֶ

ך ְוֶאָחד ִנְקָרא "ע ְוֶאָחד ִנְקָרא תמו"ְרִקיִעים ֶאָחד ִנְקָרא שר
ת ֲאָלִפים "בישה לׁשֶ דֹול ְוִנְפָלא, ֵאּלּו ׁשְ ֶזה ֵיׁש סֹוד ּגָ ם ּבָ א ּגַ

ים וּ  ְצִרּיִ ְרעֹה ְוֶאת ַהּמִ ִהּכּו ֶאת ּפַ מֹוִנים ַמֲחנֹות ׁשֶ ָמאַתִים ּוׁשְ
ל ֻטְמָאה, ָאַמר  ה ְרִקיִעים ׁשֶ לׁשָ ֵאּלּו ׁשְ ּנּו ּבְ ּמֶ ּמִ ָאמּור, ׁשֶ ִמְצַרִים ּכָ ּבְ
ָנה. ֵאּלּו  ָ ׁשּ מֹו ׁשֶ יד ּכְ ּגִ ן ַהּמַ תּוב סֹוד ִנְפָלא ְונֹוָרא. ְוִתּקֵ ָלנּו ַהּכָ

ר מַ  ה ֶעׂשֶ לׁשָ ְ בֹות ִנְרָמִזים ַהׁשּ לׁש ּתֵ ֵאּלּו ׁשָ ּבְ ֵהִביא ׁשֶ ּכֹות ׁשֶ
מֹוִנים ַמְלֲאֵכי  ת ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוׁשְ לׁשֶ ל ֻטְמָאה. ּוׁשְ ְרִקיִעים ׁשֶ
ר  ִמְנַין ֶעׂשֶ ִמְצַרִים ּכְ ים ּבְ ְצִרּיִ ְרעֹה ְוֶאת ַהּמִ ִהּכּו ֶאת ּפַ ָלה, ׁשֶ ַחּבָ

ַהְינּו עשר א ,ַמּכֹות ך "מכות אֹוִתּיֹות תמו ,ע"ֹוִתּיֹות שרּדְ
ֵהִביא אֹוִתּיֹות בישה ל ֻטְמָאה ,א"ׁשֶ ה ְרִקיִעים ׁשֶ לׁשָ  ,ֶרֶמז ְלֵאּלּו ׁשְ

מֹוִנים  ה ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוׁשְ לׁשָ ִמְנַין ׁשְ ים ּכְ ֶהם ֵיׁש ְמֻמּנִ ּבָ ׁשֶ
ם ְצפַ  ר ַמּכֹות ּדָ ִמְנַין ֶעׂשֶ ׁש, ּכְ ָלה ַמּמָ ַע ְוכּו', ְוֵהם ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ְרּדְ

ְוַהְינּו 

ְוֶזהּו 
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ָלה  י ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ִמְצַרִים, ּכִ ים ּבְ ְצִרּיִ ְרעֹה ְוֶאת ַהּמִ ִהּכּו ֶאת ּפַ ׁשֶ
ָאמּור, ְוַעל  ִעים ְלַטֲהָרם ֵמֲעֹונֹוֵתיֶהם ּכָ ים ְלַהּכֹות ֶאת ָהְרׁשָ ְמֻמּנִ

ְרעֹה ה ֶאת ּפַ ִמְצַרִים ִמְנַין ֶעשֶׂ  ָיָדן ִהּכָ ים ּבְ ְצִרּיִ   ר ַמּכֹות ְוֶאת ַהּמִ
דֹול:    ֶלא ּגָ  ֵאּלּו, ְוהּוא ּפֶ

 
ר דלפק ַ ַתב ָהֲאִר"י ַז"ל ַוֲעֵליֶהם ַהׂשּ ּכָ ֶ ם "ׁשּ ֵ ׁשּ ָנתֹו הּוא ׁשֶ ּוָ ט ּכַ

ה ְרִקיִעים  לׁשָ ְ ׁשּ ים ְוַהְינּו ׁשֶ ְצִרּיִ ת ַהּמִ ּלַ ְרׁשֹו יֹוֵצא ִמּמִ ֶזה, ׁשָ
אֹון ְוִנמְ  ים ֵהם, עשר מכות שהביא ּוְכֵפרּוׁש ַהּגָ ְצִרּיִ ְך ַעל ַהּמִ ׁשָ

"ם  ים. ְוַהּמֵ ְצִרּיִ אֹוִתּיֹות ַהּקֹוְדמֹות ְלאֹוִתּיֹות ַהּמִ ם דלפקט ּבָ הּוא ׁשֵ
יד  ּגִ ֶֹרׁש. ְוָרַמז ָלֶזה ַהּמַ ַאֲחרֹוָנה, ִהיא ֵמ"ם ָהִרּבּוי ְוֵאיָנּה ִמן ַהׁשּ

רּוְך ה דֹוׁש ּבָ ֵהִביא ַהּקָ ר ַמּכֹות ׁשֶ ַמֲאָמר 'ֵאּלּו ֶעׂשֶ ּוא ַעל ּבְ
ֵהם קֹוְדמֹות ַעל אֹוִתּיֹות  לֹוַמר ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ ִמְצַרִים', ּכְ ים ּבְ ְצִרּיִ   ַהּמִ

ים:    ְצִרּיִ  ַהּמִ
 

ְקָרא תק ר ַהּנִ ַ ם ַהׂשּ ּלָ ַתב ָהֲאִר"י ַז"ל ַוֲעֵליֶהם ְוַעל ּכֻ ּכָ ֶ א "ׁשּ
ר ַמּכֹות דצ ל ֵאּלּו ֶעׂשֶ בֹות ׁשֶ י ּתֵ י ָראׁשֵ ָנתֹו ּכִ ּוָ "ך עד"ש ּכַ

א תק ִגיַמְטִרּיָ ׁש ּוְכִמְנַין אשר ְוֶזהּו "באח"ב ּבְ ר ַמּמָ ַ ִמְנַין ַהׂשּ א ּכְ
ְנָך  ָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ּבִ ר ּבְ ַסּפֵ ֵסֶדר ּבֹא, ּוְלַמַען ּתְ תּוב ּבְ ַנת ַהּכָ ּוָ סֹוד ּכַ

ר תק ִמְסּפַ הּוא ּכְ ְיָקא ׁשֶ ִמְצַרִים, אשר ּדַ י ּבְ ְלּתִ א "ֶאת אשר ִהְתַעּלַ
ּמֹוִרים ַעל ֶזה ְלסֹוד אשר וְ  סּוִקים ֶאֶלף, ׁשֶ ה ּפְ ַכּיֹוֵצא ּבֹו ַהְרּבֵ

ֶזה  ַאְרנּו ְוֵיׁש ָלנּו ּבָ ּבֵ מֹו ׁשֶ ר ַמּכֹות ּכְ ל ֶעׂשֶ בֹות ׁשֶ י ּתֵ ִמְנַין ָראׁשֵ   ּכְ
ָבר:    ר ּדָ  סֹודֹות ִנְפָלִאים ּוְכבֹוד ֱאלִֹהים ַהְסּתֵ

 
נּו ָהֲאִר"י  ַתב ַרּבֵ ּכָ ֶ ם שפׁשּ ֵ ן "ַז"ל ַהׁשּ ִויד ּבֶ ּבֹו ָאַחז ּדָ ו ׁשֶ

ר ַמּכֹות ְוַעל  ִמְצַרִים ֶעׂשֶ ה אֹוָתם ּבְ ם ָאַמר ְוִהּכָ ֵ י, ְוַהׁשּ ִיׁשַ
ם תק ֵ ים ַמּכֹות. ְוַהׁשּ ִ ם ָלקּו ֲחִמׁשּ ִמְצַרִים "ַהּיָ ה אֹוָתם ּבְ ל ָאַמר ְוִהּכָ

ם ָלקּו ָמאַתִים ַמּכוֹ  ִעים ַמּכֹות. ְוַעל ַהּיָ ם אשצַאְרּבָ ֵ ה "ת. ְוַהׁשּ

ּוַמה 

ּוַמה 

ּוַמה 
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ם ָלקּו ָמאַתִים  ים ַמּכֹות. ְוַעל ַהּיָ ִ ִמְצַרִים ֲחִמׁשּ ה אֹוָתם ּבְ   ָאַמר ְוִהּכָ
ים   ִ ָנתֹו ְלסֹוד ִנְפָלא ְונֹוָרא:  ַוֲחִמׁשּ ּוָ  ַמּכֹות ּכַ

 
ְזכָּ  י ֲעִקיָבא ַהּמֻ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבִ ִליִלי. ְוַרּבִ י יֹוֵסי ַהּגְ ַרּבִ ר ּדְ

י ֱאִליֶעֶזר  ִין ְוַרּבִ ִליִלי אֹוֵמר ִמּנַ י יֹוִסי ַהּגְ ָדה ַרּבִ ַהּגָ ּבַ
ַתב ָהֲאִר"י ַז"ל  ּכָ ִין ְוֶזהּו ׁשֶ י ֲעִקיָבא אֹוֵמר ִמּנַ ִין ְוַרּבִ אֹוֵמר ִמּנַ

ם שפ ֵ ם "ְוַהׁשּ ר ַמּכֹות ְוַעל ַהּיָ ִמְצַרִים ֶעׂשֶ ה אֹוָתם ּבְ ו ָאַמר ְוִהּכָ
ים מַ  ִ "י יֹוֵס"י ָלקּו ֲחִמׁשּ י ַרּבִ ִליִלי. ּכִ י יֹוִסי ַהּגְ ּכֹות ָרַמז ְלַרּבִ

י ָרַמז  ן ִיׁשַ ִוד ּבֶ ּבֹו ָאַחז ּדָ ַתב ׁשֶ ּכָ ֶ א שפו ּוַמה ׁשּ ִגיַמְטִרּיָ ִליִל"י ּבְ ַהּגְ
א  ְוָקא ּבָ ם ּדַ ֵ אֹותֹו ַהׁשּ ּבְ ם שפו ׁשֶ א ׁשֵ יַמְטִרּיָ "י. ּגִ "ן ִיׁשַ ִו"ד ּבֶ ם, ּדָ ּגַ

ן ִישַׁ  ִוד ּבֶ י ּדָ ַרּבִ ֶפר סֹוֵדי ָרָזא ׁשֶ ּסֵ ַתב ּבַ ּכָ ֶ ן ַמה ׁשּ ם ּכֵ י, ְוָרַמז ּגַ
ד  ה אֹוָתם. ּוִמּצַ ם ִהּכָ ֵ י. ְוֶזה ַהׁשּ ן ִיׁשַ ִוד ּבֶ ִליִלי ִניצֹוץ ּדָ יֹוֵסי ַהּגְ

ם תק ֵ ם ָלקּו "ַהׁשּ ִעים ַמּכֹות ְוַעל ַהּיָ ִמְצַרִים ַאְרּבָ ים ּבְ ְצִרּיִ ל ָלקּו ַהּמִ
א תקָמאַתִים ַמּכוֹ  ִגיַמְטִרּיָ "י ֱאִליֶעֶזר. ּבְ ל ְוַהְינּו "ת, ָרַמז ְלסֹוד ַרּבִ

ם תק הּוא ׁשֵ ְוָקא ׁשֶ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ּדַ ים "ַרּבִ ְצִרּיִ ל ָלקּו ַהּמִ
ם ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹות ּוַמה  ִעים ַמּכֹות ְוַעל ַהּיָ ִמְצַרִים ַאְרּבָ ּבְ

ם אשצ ֵ ַתב ַהׁשּ ּכָ ֶ ִמְצרַ "ׁשּ ם ָלקּו ה ָלקּו ּבְ ים ַמּכֹות ְוַעל ַהּיָ ִ ִים ֲחִמׁשּ
הּוא  "י ֲעִקיָב"א ׁשֶ ים ַמּכֹות ָרַמז ְלסֹוד ַרּבִ ִ ָמאַתִים ַוֲחִמׁשּ

א אשצ ִגיַמְטִרּיָ ים "ּבְ ְצִרּיִ ּכּו ַהּמִ ּיֻ ם ַהזֶּה ָאַמר ׁשֶ ֵ ַהׁשּ ה ִעם ַהּכֹוֵלל ׁשֶ
ם ָלקּו ָמאַתיִ  ים ַמּכֹות ְוַעל ַהּיָ ִ ִמְצַרִים ֲחִמׁשּ ים ַמּכֹות ּבְ ִ ם ַוֲחִמׁשּ

מֹות שפ ה ׁשֵ לׁשָ ִזים ֵאּלּו ׁשְ ֵאּלּו "ל אשצ"ו תק"ֲהֵרי ְמֻרּמָ ה ּבְ
א אשצ ִגיַמְטִרּיָ ִליִלי ּבְ י יֹוֵסי ַהּגְ ִאים ַרּבִ ּנָ ה ּתַ לׁשָ ְ ה ְוהּוא סֹוד "ַהׁשּ

י ְלַמֲעלַ  ַתְבּתִ ר ּכָ ֲאׁשֶ ִסְתִרין ַהְינּו ּכַ ָרִזין ִסְתָרא ּדְ   ת ִנְפָלא ָרָזא ּדְ
בֹוָדם ְוהּוא ַרחּום   ר ָעֹון:  ּכְ  ְיַכּפֵ

 
ה,  רּוְך הּוא ַמּכֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ֶ ַמה ׁשּ נּו ָהֲאִר"י ַז"ל ּבְ ַתב ַרּבֵ ּכָ ֶ ׁשּ
עּו ּוֶמה ָחְטאּו ֲאבֹוֵתינּו ְוכּו'  ׁשְ לּות, ַמה ּפָ א ַהּגָ ּבֹו ְמַרּפֵ

ֵהם דצ ר ַמּכֹות ׁשֶ ֵאּלּו ֶעׂשֶ ָנתֹו, ּבְ ּוָ ב ִנְרָמִזים "ש באח"ך עד"ּכַ

א  לּוְגּתָ ּפְ

ּוַמה 
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מֹו  ֵאּלּו אֹוִתּיֹות סֹוד ְוַטַעם ְיִריַדת ֲאבֹוֵתינּו ְלִמְצַרִים ּכְ ּבְ
א  ה אֹוָתם ִויַרּפֵ ּכֹות ִהּכָ ֵאּלּו ַהּמַ ה ּבְ בֹוָדם ְוִהּנֵ ְבִתי ְלַמֲעַלת ּכְ ּתַ ּכָ ׁשֶ

ע  ה ֶאְצּבַ ה ַרּבָ ֶהם ַמּכָ ה ּבָ רּוְך הּוא ְוִהּכָ דֹוׁש ּבָ ֱאלִֹהים אֹוָתנּו ַהּקָ
דֹוׁש  ָאָלם ַהּקָ ּגְ ָרֵאל ׁשֶ ָאה ְרפּוָאה ְלִיׂשְ ה ַעְצָמּה ּבָ ּכָ ִהיא, ּוִמן ַהּמַ
עּו ְוכּו' רֹוֶצה  ׁשְ ַתב, ַמה ּפָ ּכָ ֶ י. ּוַמה ׁשּ ַתְבּתִ ּכָ רּוְך הּוא ּוְכמֹו ׁשֶ ּבָ
ַרם ְיִריַדת  ּגָ ל ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ ּכֹות ִנְרַמז ַהֵחְטא ׁשֶ ֵאּלּו ַהּמַ לֹוַמר ּבְ
ִהְקׁשּו  ֶ ָיא זֹו ַמה ׁשּ ִמְצַרִים ְוֵיׁש ָלנּו סֹוד ִנְפָלא ְונֹוָרא ְלָתֵרץ ֻקׁשְ
י ְלַמֲעָלָתם,  ַתְבּתִ ר ּכָ ֲאׁשֶ ם ֶזה ִניָחא ּכַ בֹוָדם ָעַלי, ֲאָבל ּגַ ַמֲעַלת ּכְ
ַתב ָהֲאִר"י ַז"ל  ּכָ ֶ הֹוָרה. ּוַמה ׁשּ ה ְוַהּטְ דֹוׁשָ ִנְפָלִאים ִמּתֹוָרתֹו ַהּקְ

ד ַהּקָ מֹות ֵאּלּו דעׁשֶ ׁשֵ ַאל אֹוָתנּו ּבְ רּוְך הּוא ּגָ א "ב צד"ֹוׁש ּבָ
ל דצ"כשח י ָהאֹוִתּיֹות ָהִראׁשֹונֹות ׁשֶ ָנתֹו ּכִ ּוָ ב "ש באח"ך עד"ב ּכַ

ִנּיֹות ֵהם צד"א ְוָהאֹוִתּיֹות ָהַאֲחרֹונֹות  ְ ֵהם דע"ב ְוָהאֹוִתּיֹות ַהׁשּ
ה שֵׁ  לׁשָ ְ ֵאּלּו ַהׁשּ א ֵהם כשח"ב ְוִנְרָמִזים ּבְ ִרּפֵ מֹות ָהְרפּוָאה ׁשֶ

אֹוָתן  ֶהם, ֲהֵרי ּבְ ַאל אֹוָתנּו ּבָ ּגָ ָרֵאל ׁשֶ רּוְך הּוא ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ָרֵאל.  ה ְוָהְרפּוָאה ְלִיׂשְ ֻאּלָ ים ִנְרָמִזים ַהּגְ ְצִרּיִ ֶהם ַהּמִ ֻהּכּו ּבָ ּכֹות ׁשֶ ַהּמַ

יַּ  רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ יֵחנּו ִויֵהא ַרֲעָוא ִלְפֵני ַהּקָ יַאת ְמׁשִ ְרֵאנּו ּבִ
נּו ִמְקָרא  ם ּבָ ה. ִויֻקּיַ ֻאּלָ ִכים ַלּגְ ּיָ ַ ְלָאִכים ַהׁשּ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ִעם ַהּמַ ּבִ

תּוב ּכָ יֵמי ,ׁשֶ   ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות, ָאֵמן ֶנַצח  ּכִ
 ֶסָלה:  
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  פסוקי קרבן פסח
 

  (פרק יב)פרשת בא ב
  

ר:  א ִים ֵלאֹמֽ ֶרץ ִמְצַר ן ְּבֶא� ל�ַאֲהֹר� ה ְוֶאֽ אֶמר ְיֹהָוה� ֶאל�ֹמֶׁש�  בַוֹּי�

י  ם ְלָחְדֵׁש ֹון הּוא� ָלֶכ� ים ִראׁש� אׁש ֳחָדִׁש& ם ֹר� ה ָלֶכ ֶדׁש ַהֶ() ַהֹח*

ה:  ר ֶּבָ.ֹׂש  גַהָּׁשָנֽ ת ִיְׂשָרֵאל� ֵלאֹמ� ל�0ָל�ֲ.ַד� ּו ֶאֽ ה 2ְַּבר1 ֶדׁש ַהֶ(& ר ַלֹח�

ִית:  ה ַלָּבֽ ת ֶׂש� ה ְלֵבית�ָאֹב יׁש ֶׂש� ם ִא) ּו ָלֶה1 ט ַהַּבִית5  דְוִי4ְח� ְוִאם�ִיְמַ.�

ת  ת ְנָפֹׁש& ֹו ְּבִמְכַס� ב ֶאל�ֵּבית ֹו ַה9ָֹר� ּוא ּוְׁשֵכנ) ח ה1 ת ִמֶּׂשה; ְוָל �4ַ ִמְהֹי�

ה:  ּסּו ַ.ל�ַהֶּׂשֽ ֹו ָּתֹכ י ָאְכל� יׁש ְלִפ� ה  הִא? ה ֶׂש� ר ֶּבן�ָׁשָנ ים ָזָכ� ָתִמ)

חּו:  ים ִּת9ָֽ ים ּוִמן�ָהִ.ִ( ם ִמן�ַה0ְָבִׂש� ְוָהָי�ה ָלֶכם�  וִיְהֶי�ה ָלֶכ&

ל  ֹו 0ֹ) ּו ֹאת1 ה ְוָׁשֲחט� ֶדׁש ַהֶ(& ֹום ַלֹח� ר י ה ָ.ָׂש) ד ַאְרָּבָ.� ֶרת ַ.� ְלִמְׁשֶמ�

ִים:  ין ָהַ.ְרָּבֽ ל ֵּב� ת�ִיְׂשָרֵא ל ֲ.ַדֽ 4ְחּו�  ז4ְַה� ּו  ְוָלֽ ְתנ) ם ְוָנֽ ִמן�ַה�2ָ

ֹו  ּו ֹאת ים ֲאֶׁשר�ֹיאְכל� ִּת� ל ַהָּב� ֹוף ַ.? ת ְוַ.ל�ַהBְַׁש4& י ַהBְזּוֹז ַ.ל�ְׁשֵּת�

ם:  ֹות  חָּבֶהֽ ׁש ּוַמּצ� ה ְצִלי�ֵא� ְיָלה ַהֶ(& ר ַּבַּל� ּו ֶאת�ַהָּבָׂש ְוָאְכל�

הּו:  ים ֹיאְכֻלֽ א טַ.ל�ְמֹרִר ּנּו� ָנ� �Bֶּו ִמ ִים  ַאל�ֹּתאְכל� &Bָל ַּב ל ְמֻבָּׁש ּוָבֵׁש�

יו ְוַ.ל�4ְִרּֽבֹו:  ֹו ַ.ל�0ְָרָ. ׁש ֹראׁש� י ִאם�ְצִלי�ֵא� ּנּו  י�0ִ Bֶירּו ִמ ְוֹלא�תֹוִת�

פּו:  ׁש ִּתְׂשֹרֽ 4ֶר ָּבֵא� ּנּו ַ.ד�ֹּב (Bֶר ִמ 4ֶר ְוַהֹּנָת� ּו  יאַ.ד�ֹּב& ְוָכָכה5 ֹּתאְכל�

ֲ.ֵלי ים ַנֽ ם ֲחֻגִר� ם ֹאתֹו; ָמְתֵניֶכ� ם ְּבֶיְדֶכ& ם ּוַמ9ְֶלֶכ ֶכם� ְּבַרְגֵליֶכ�

ה:  ֽ ּוא ַליֹהוָ ַסח ה ֹון ֶּפ� ם ֹאתֹו� ְּבִחָּפז� י  יבַוֲאַכְלֶּת� ְוָ.ַבְרִּת�

ִים  ֶרץ ִמְצַר� י ָכל�ְּבכֹור� ְּבֶא� ְיָלה ַהֶ(ה; ְוִה0ֵיִת� ֶרץ�ִמְצַרִים5 ַּבַּל� ְבֶאֽ
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י ִמצְ  ה ּוְבָכל�ֱאIֵה� ם ְוַ.ד�ְּבֵהָמ& י ֵמָאָד ים ֲאִנ� ה ְׁשָפִט ֱ.ֶׂש� ִים ֶאֽ ַר)

ה:  ֽ ם  יגְיֹהוָ ם ָׁש� ר ַאֶּת� ל ַהָּבִּתים� ֲאֶׁש� ת ַ.� ם ְלֹא1 Kם ָלֶכ L2ַָה Mְוָהָיה

ית  ֶגף� ְלַמְׁשִח� �ם ֶנ ה ָבֶכ� Lְהֶי א�ִיֽ ם ְוֹלֽ י ֲ.ֵלֶכ& ם ּוָפַסְחִּת יִתי� ֶאת�ַה�2ָ �ְוָרִא

ִים:  ֶרץ ִמְצָרֽ י ְּבֶא� ם ְוָהיָ  ידְּבַה0ִֹת ֹון ְוַחֹּגֶת� ה ָלֶכם� ְלִז0ָר� ֹום ַהֶ(� Lַהּי Mה

הּו:  ם ְּתָחֻּגֽ ת עֹוָל ם ֻח�9ַ ֵתיֶכ� ה ְלֹדֹר� & יֹהוָ ג ַלֽ ֹו ַח� ת ָיִמים�  טוֹאת ִׁשְבַ.�

י |  ם �0ִ ר ִמָּבֵּתיֶכ& יתּו ְּׂשֹא ֹון ַּתְׁשִּב� ֹום ָהִראׁש� Q ַּבּי� לּו ַא? ֹות ֹּתאֵכ� ַמּצ�

ץ וְ  ל ָחֵמ1 ן 0ָל�ֹאֵכ� ֹום ָהִראֹׁש ל ִמּי� ה ַהֶּנ�ֶפׁש ַהִהוא� ִמִּיְׂשָרֵא� Rִנְכְרָת

י:  ֹום ַהְּׁשִבִ.ֽ י  טזַ.ד�י� ֶדׁש ּוַבּיֹום� ַהְּׁשִביִ.� ֹום ָהִראׁשֹון� ִמ4ְָרא��4ֹ ּוַבּי�

ר  Q ֲאֶׁש� ם ַא? ה ָבֶה� ם 0ָל�ְמָלאָכה� ֹלא�ֵיָ.ֶׂש� ֶדׁש ִיְהֶי�ה ָלֶכ& ִמ4ְָרא�4ֹ

ל ְלָכל�ֶנ�  ם: ֵיָאֵכ� ה ָלֶכֽ ֹו ֵיָ.ֶׂש� ּוא ְלַב2 ּוְׁשַמְרֶּתם5 ֶאת�ַהBַּצֹות;  יזֶפׁש ה�

ִים  ֶרץ ִמְצָר& ם ֵמֶא� אִתי ֶאת�ִצְבאֹוֵתיֶכ ה הֹוֵצ� ֹום ַהֶ(� ֶצם� ַהּי� �י ְּבֶ. 10ִ

ם:  ת עֹוָלֽ ם ֻח�9ַ ה ְלֹדֹרֵתיֶכ ֹום ַהֶ() ם ֶאת�ַהּי� Rן  יחּוְׁשַמְרֶּת Sָּבִראֹׁש

 ָ. Mד ְּבַאְרָּבָ.ה ֹום ָהֶאָח* ד י� T.ַ ת ּו ַמֹּצ& ֶרב ֹּתאְכל ֶדׁש� ָּבֶ.� �ֹום ַלֹח ר י� Lָׂש

ֶרב:  ֶדׁש ָּבָ.ֽ ים ַלֹח ם  יטְוֶ.ְׂשִר) א ְּבָבֵּתיֶכ& א ִיBֵָצ ר ֹל� Uים ְׂשֹא ת ָיִמ� ִׁשְבַ.�

ל  ת ִיְׂשָרֵא� ה ַהֶּנ�ֶפׁש ַהִהוא� ֵמֲ.ַד� Rֶצת ְוִנְכְרָת ל ַמְחֶמ1 י | 0ָל�ֹאֵכ� �0ִ

 ֶרץ: ַּבֵּג ח ָהָאֽ לּו ְּבֹכל�  כר ּוְבֶאְזַר� א ֹתאֵכ& ֶצת ֹל�   0ָל�ַמְחֶמ

ּו ַמּֽצֹות:   ם ֹּתאְכל ֵתיֶכ�   מֹוְׁשֹב�

  

ּו  כא Lּו ּו4ְח ְׁשכ1 ם ִמֽ אֶמר ֲאֵלֶה& ל ַוֹּי� י ִיְׂשָרֵא ה ְלָכל�ִז4ְֵנ� א ֹמֶׁש) ַוִּי4ְָר�

ַסח:  ּו ַהָּפֽ ם ְוַׁשֲחט� אן ְלִמְׁשְּפֹחֵתיֶכ ם ֹצ) ֹוב  כבָלֶכ� ת ֵאז1 ם ֲאֻג�2ַ Rּוְל4ְַחֶּת
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י  ם ֶאל�ַהBְַׁש4ֹוף� ְוֶאל�ְׁשֵּת� ם ֲאֶׁשר�ַּבַּסף; ְוִהַּגְ.ֶּת� ּוְטַבְלֶּתם5 ַּב�2ָ

ֹו  ַתח�ֵּבית יׁש ִמֶּפֽ ּו ִא� א ֵתְצא) ם ֹל� ף ְוַאֶּת1 ר ַּבָּס& ם ֲאֶׁש� ת ִמן�ַה2ָ ַהBְזּוֹז�

4ֶר:  ף אֶ  כגַ.ד�ֹּבֽ ר ְיֹהָוה5 ִלְנֹּג� ה ֶאת�ַה2ָם� ְוָ.ַב� ת�ִמְצַרִים; ְוָרָא�

 �א ִיֵּתן ַתח ְוֹל� ח ְיֹהָוה� ַ.ל�ַהֶּפ� ת ּוָפַס� י ַהBְזּוֹז& ל ְׁשֵּת� ֹוף ְוַ. ַ.ל�ַהBְַׁש�4

ף:  ם ִלְנֹּגֽ א ֶאל�ָּבֵּתיֶכ ית ָלֹב� ה  כדַהBְַׁשִח� ר ַהֶ(& ם ֶאת�ַה2ָָב� ּוְׁשַמְרֶּת

ם:  יV ַ.ד�עֹוָלֽ ר  הכְלָח�4ְל�V ּוְלָבֶנ Lֶרץ ֲאֶׁש אּו ֶאל�ָהָא1 י�ָתֹב� ה 0ִֽ Rְוָהָי

את:  ה ַהֹ(ֽ ם ֶאת�ָהֲ.ֹבָד� ר ּוְׁשַמְרֶּת ר 2ִֵּב& ם 0ֲַאֶׁש� ה ָלֶכ ( ן ְיהוָ  כוִיֵּת*

ם:  את ָלֶכֽ ה ַהֹ( ה ָהֲ.ֹבָד� ם ָמ) ם ְּבֵניֶכ& ּו ֲאֵליֶכ י�ֹיאְמר� ה 0ִֽ Uכזְוָהָי 

יהֹ  ּוא ַלֽ Kַסח ה Lַבח�ֶּפ ם ֶזֽ Sַוֲאַמְרֶּת �י�ִיְׂשָרֵאל י ְבֵנֽ ַסח ַ.ל�ָּבֵּת� Tר ָּפ ה ֲאֶׁש� ָו1

ם  ד ָהָ. יל ַוִּי�9ֹ ינּו ִהִּצ& ִים ְוֶאת�ָּבֵּת� ֹו ֶאת�ִמְצַר ִים ְּבָנְגּפ� ְּבִמְצַר�

ְׁשַּתֲחּֽוּו:  )ה  כחַוִּיֽ ה ְיֹהוָ * ר ִצּוָ Lל 0ֲַאֶׁש ּו ְּבֵנ�י ִיְׂשָרֵא& ֲ.ׂש ּו ַוַּיֽ   ַוֵּיְלכ�

ה ְואַ    ן ָ.ֽׂשּו:ֶאת�ֹמֶׁש� ן �0ֵ   ֲהֹר
 

 



 הקרבת קרבן פסח
 

 כה

 הקרבת קרבן פסח
 ה

 
  כמה מהלכות הקרבת קרבן פסח בקצרה:

  

מי שטמא בטומאת מת, צריך ליטהר מטומאת מת שבעה ימים  א.
  .(ומזין עליו בשלישי ובשביעי)לפני הפסח 

  

  .מה)(כגון זב, שרץ, וכדווכן יש ליטהר מכל שאר הטומאות  ב.
  

כל מי שאינו טמא ויכול להגיע עד שעת הקרבת קרבן פסח, חייב  ג.
  בקרבן פסח.

  

  אין להקל ראש מול השער המזרחי להר הבית. ד.
  

אין ליכנס להר הבית עם מקלו, ולא עם נעלים, ולא עם חגורה  ה.
, וינקה את רגליו (אבל יכול לשים את הכסף בכיסו)ששמים שם כסף 

  מאבק.
  

, (לכתחילה ממשפחת בית אבותיו)בורת יהודים יחד מתקבצים ח ו.
, וונמנים על כבש או עז בן שנה, לקרבן פסח. ובודקים אותו ממום

תמיד של בין  חצות, לאחר ומקריבים אותו בבית המקדש לאחר
  , ואין כת פחותה משלשים אנשים.בשלשה כיתות .הערבים

  

ה וקרב ערב פסח בין בחול בין בשבת התמיד נשחט בשבע ומחצז. 
ואם חל ערב פסח להיות ערב  ולאחר מכן הפסח. בשמונה ומחצה,

  .שבת שוחטין אותו בשש ומחצה וקרב בשבע ומחצה והפסח אחריו
 

אם הוא או אחד מבניו או עבדיו אינו נימול, וכן טבילת אמהותיו, ח. 
 מעכב מלעשות הפסח.

  

 ,מץאין שוחטין הפסח ולא זורקין הדם ולא מקטירין החלב על החט. 
אפילו היה כזית ברשותו של אחד מבני החבורה בשעת אחת 
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(דין זה אינו נוהג  מהעבודות של קרבן פסח, הוא לוקה והפסח כשר
  .)זבפסח שני

אין אדם נכנס לעזרה אפילו טהור עד שיטבול. כל מי שרוצה  י.
, צריך לטבול במקוה (מתחילת עזרת ישראל ואילך)להכנס לעזרה 

(ניתן נס לעזרה, אפילו אם הוא טהור לגמרי באותו יום, לפני שנכ
לטבול או במקואות בירושלים והסביבה, או במקוה בלשכת המצורעים 

  .שבעזרת נשים)

  
  :חלשם יחוד לכל יהודי לפני הקרבת קרבן פסח

  

ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו  יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ו"ה ְלׁשֵ ם י"ה ּבְ ְלַיֵחד ׁשֵ
ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ י"ק ּבְ

ַסח ן ּפֶ ה. ְלַהְקִריב ָקְרּבָ מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ   ִויִהי ֹנַעם  ַלֲעׂשֹות ּבָ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהוּ    ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   :ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ

  
  לשם יחוד לשוחט לפני שחיטת קרבן הפסח:

 

ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו לְ  יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ו"ה ְלׁשֵ ם י"ה ּבְ ַיֵחד ׁשֵ
ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן  אסור לומר בפירוש, אלא יאמר:( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ י"ק ּבְ

חֹוט ֶאת  ַסחִלׁשְ ן ַהּפֶ מֹו ְוִיְתַעלֶּ  ָקְרּבָ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ   ה. ִויִהי ַלֲעׂשֹות ּבָ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:   ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ

  
לשם יחוד לכהנים לפני קבלת הדם של הקרבן פסח, ולפני הולכת דם קרבן הפסח, ולפני ט

  שפיכת דם הקרבן פסח על קיר המזבח:
 

א  ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ו"ה ְלׁשֵ ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ ּבְ
ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ ל י"ק ּבְ ְלַקּבֵ

ַסח ן ַהּפֶ ה. ִויִהי ֹנַעם ַלֲעׂשוֹ  ֶאת ַדם ָקְרּבָ מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ   ת ּבָ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:   ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ

  
יּה  ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ו"ה ְלׁשֵ ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ ּבִ

ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ י"ק ּבְ
ַסח ן ַהּפֶ דֹול  ְלהֹוִליְך ֶאת ַדם ָקְרּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ ה. ַלֲעׂשֹות ּבָ מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ   ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:   ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ
  

ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרחִ  יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ו"ה ְלׁשֵ ם י"ה ּבְ ימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ
ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ ִליֵתן י"ק ּבְ

חַ  ִפיָכה ַעל ִקיר ַהִמְזּבֵ ׁשְ ַסח ּבִ ן ַהּפֶ דֹול ֶאת ַדם ָקְרּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ ַרְך  ַלֲעׂשֹות ּבָ   ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ
ה ָיֵדינּו ּכוֹ    ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ ה. ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ מֹו ְוִיְתַעּלֶ   ְנֵנהּו:ׁשְ



 הקרבת קרבן פסח
 

כז

  
  על זה  מנוייםיכוון לשם ה', ולשם קרבן פסח, ולשם בני החבורה ה

  .הפסח  

  
  (קבלה וניתוח כשרים בזר, אך שאר העבודות שחיטה וכן הפשט 

  כשרות רק על ידי כהן. זריקה וכו')  
  מותר לשחוט את הפסח בכל מקום בעזרה.

  
  
  מברך: השוחט

 

הי רּוְך ַאּתָ   לאֵ רָ שְׁ יִ ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי  הָֹוהיְ  ּבָ
ִמְצֹוָתיו  דעַ וְ ָהעֹוָלם  ןמִ  נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ

נּו ַעל  ִחיָטההַ ְוִצּוָ   :ׁשְ
  אמן, עונים: במקום ברכה כל על המקדש בבית

 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ָוֶעד: ּבָ
  

  :יאמברך ברכת שהחיינו על מצוות הקרבת קרבן פסח

ה רּוְך ַאּתָ   לאֵ רָ שְׁ יִ ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי  הָֹוהיְ  ּבָ
ָמנּו  ָהעֹוָלם דעַ וְ ָהעֹוָלם  ןמִ  ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ יָענּו ׁשֶ ְוִהּגִ

  ַלְזַמן ַהזֶּה:
  

  המקדש על כל ברכה במקום אמן, עונים: בבית
 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   :ָוֶעד ּבָ
  



 זוהר ההגדה
 

כח

השחיטה עד למזבח. הכהן בראש  ממקום בשורות עומדים הכהנים
השורה מקבל הדם במזרק, ומוסרו לחבירו וחבירו לחבירו, עד 

ק את הדם בשפיכה אחת כנגד היסוד. שהכהן העומד ליד המזבח זור
  ומחזיר הכלי הריקן לחבירו וחבירו לחבירו, מקבל את המלא ומחזיר 

  את הריקן.  
  וזהב, שורה של כסף כולה כסף, ושורה של זהב  מכסף המזרקות

  כולה זהב, ואינם מעורבים, לנוי.  

  
  מברך: הדם את המקבל הכהן

  

היב רּוְך ַאּתָ   לאֵ רָ שְׁ יִ לֵֹהי אֱ  ֱאלֵֹהינוּ  ְיהָֹוה ּבָ
נוּ  ָהעֹוָלם דעַ וְ  ָהעֹוָלם ןמִ  ׁשָ ר ִקּדְ תֹו  ֲאׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ ּבִ

נוּ  ל ַאֲהרֹן ְוִצּוָ   :ָדםת הַ ל אֶ ַקבֵּ לְ  ׁשֶ
  

  המקדש על כל ברכה במקום אמן, עונים: בבית
 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   :ָוֶעד ּבָ
  

   לפני ההולכה מברכים:
 

ה רּוְך ַאּתָ   לאֵ רָ שְׁ יִ ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי  הָֹוהיְ  ּבָ
תֹו  ָהעֹוָלם דעַ וְ ָהעֹוָלם  ןמִ  ָ ְקֻדׁשּ נּו ּבִ ׁשָ ר ִקּדְ ֲאׁשֶ

נוּ  ל ַאֲהרֹן ְוִצּוָ   ָדם:ת הַ אֶ  יךְ לִ הוֹ לְ  ׁשֶ
  

  עונים: השומעים
 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ָוֶעד: ּבָ
  



 הקרבת קרבן פסח
 

כט

יר המזבח כנגד היסוד, הכהן הקרוב למזבח זורק את הדם בשפיכה אחת על ק
  ומברך:

  

ה רּוְך ַאּתָ  ןמִ  לאֵ רָ שְׁ יִ ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי  ְיהָֹוה ּבָ
ל  ָהעֹוָלם דעַ וְ ָהעֹוָלם  תֹו ׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ נּו ּבִ ׁשָ ר ִקּדְ   ֲאׁשֶ
נוּ      :חַ בֵּ זְ מִ ַהָדם לַ  ךְ וֹ פּ שְׁ לִ  ַאֲהרֹן ְוִצּוָ

  
  עונים: השומעים

 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלע  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ָוֶעד: ֹוָלםּבָ
 

 ההלל. את הפסח קוראים הקרבת בזמן
   תקיעה, בחצוצרות תקיעות שלש תוקעין וקריאה קריאה כללפני 

  .ותקיעה תרועה  
  

ו"ה  ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ְלׁשֵ
ָרֵאל. ֲהֵריִנירוש, אלא יאמר: אסור לומר בפי( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ  מּוָכן ּוְמזּוָמן י"ק ּבְ
ה. ִויִהי ֹנַעם  תרוֹ צְ צוֹ חֲ בַּ  עַ קוֹ תְ לִ  מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ   ַלֲעׂשֹות ּבָ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלי   ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   נּו ּוַמֲעׂשֵ
  

  :יגהכהנים התוקעים מברכים לפני התקיעה

ה רּוְך ַאּתָ  ןמִ  לאֵ רָ שְׁ יִ ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי  ְיהָֹוה ּבָ
ל  ָהעֹוָלם דעַ וְ ָהעֹוָלם  תֹו ׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ נּו ּבִ ׁשָ ר ִקּדְ   ֲאׁשֶ
נוּ      ת:רוֹ צְ צוֹ חֲ בַּ  עַ קוֹ תְ לִ  ַאֲהרֹן ְוִצּוָ

  
  עונים: השומעים

 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ָוֶעד: ּבָ
  

  תקיעה. תרועה. תקיעה. ותוקעים:
  על הדוכן: השירה בפהלפני  ללויםלשם יחוד 

 



 זוהר ההגדה
 

ל

ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּודְ  יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ו"ה ְלׁשֵ ם י"ה ּבְ ִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ
ָרֵאל. ֲהֵריִניאסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ יר  מּוָכן ּוְמזּוָמן י"ק ּבְ ָלׁשִ

דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי יִ  ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ רּוְך הּוא ַלֲעׂשֹות ּבָ דֹוׁש ּבָ ה ִלְפֵני ַהּקָ ּפֶ ה. ּבְ מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ   ְתּבָ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:   ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ

  

  , לפני שמנגנים בכלי:(דהיינו שאין פסול במשפחתם) ידלישראלים מיוחסיםלשם יחוד 
 

ִריְך ה א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ו"ה ְלׁשֵ ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ּוא ּוׁשְ
ָרֵאל. ֲהֵריִניאסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ ן  מּוָכן ּוְמזּוָמן י"ק ּבְ ְלַנּגֵ

רּוְך הּוא לַ  דֹוׁש ּבָ ְכִלי ִלְפֵני ַהּקָ ה. ּבִ מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ   ֲעׂשֹות ּבָ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:   ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ

  
  לשם יחוד לפני קריאת ההלל:

 

ם ִיחּוד קּוְדשָׁ  ו"ה ְלׁשֵ ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ
י אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ן ֶאת ּפִ ָרֵאל. ֲהֵריִני ְמַזּמֵ ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ י"ק ּבְ

ַח ֶאת ּבוֹ  ּבֵ ל ּוְלׁשַ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ ל ַלֲעׂשֹות ּבָ ְקִריַאת ַהַהּלֵ ְרִאי ּבִ
ה יָ  ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ ה. ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ   ֵדינּו ִיְתּבָ

  ּכֹוְנֵנהּו:  
  

  הגדול המקרא:
 

רטו ה ּבָ ָרֵאל ְיהָֹוהּוְך ַאּתָ   ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ

ִמְצֹוָתיו נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ   ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ
ל: נּו ִלְקרֹא ֶאת ַהַהּלֵ    ְוִצּוָ

  
  ועונים הקהל:

 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ּבָ
  

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  ַהְללּוָיּה.  לוים:ה

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  .ְיהָֹוהַהְללּו ַעְבֵדי   הלוים:

ם   הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  :ְיהָֹוהַהְללּו ֶאת ׁשֵ
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ה ְוַעד עֹוָלם:  הלוים: ם ְיהָֹוה ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ   ְיִהי ׁשֵ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:    

ֶמׁש ַעד ְמבוֹ   הלוים: ְזַרח ׁשֶ ם ִמּמִ ל ׁשֵ   :ְיהָֹוהאֹו ְמֻהּלָ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:    

ל ּגֹוִים   הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  .ְיהָֹוהָרם ַעל ּכָ

בֹודֹו:  הלוים: ַמִים ּכְ ָ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ַעל ַהׁשּ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֱאלֵֹהינּו. ְיהָֹוהִמי כַּ   הלוים:

ֶבת:  הלוים: יִהי ָלׁשָ ְגּבִ   ּה:ַהְללּויָ   קהל:  ַהּמַ

יִלי  הלוים: ּפִ ׁשְ ַמִים ִלְראֹות ַהּמַ ָ ׁשּ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ּוָבָאֶרץ: ּבַ

ל.  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ְמִקיִמי ֵמָעָפר ּדָ

ּפֹת ָיִרים ֶאְביֹון.  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֵמַאׁשְ

יִבי ִעם ְנִדיִבים.  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ְלהֹוׁשִ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  י ַעּמֹו:ִעם ְנִדיבֵ   הלוים:

ִית.  הלוים: יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  מֹוׁשִ

ֵמָחה ַהְללּוָיּה:  הלוים: ִנים ׂשְ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֵאם ַהּבָ
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ְצָרים.  הלוים: ָרֵאל ִמִמּמִ ֵצאת ִיׂשְ     ּבְ

ְצָרים. קהל:  ָרֵאל ִמִמּמִ ֵצאת ִיׂשְ  ּבְ

ית ַיֲעקֹ   הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ב ֵמַעם לֵֹעז:ּבֵ

ה ְלָקְדׁשֹו.  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ָהְיָתה ְיהּוּדָ

לֹוָתיו:  הלוים: ָרֵאל ַמְמׁשְ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ִיׂשְ

ֹנס.  הלוים: ם ָרָאה ַוּיָ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ַהּיָ

ן ִיּסֹב ְלָאחֹור:  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ַהַיְרּדֵ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  ִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים.ֶההָ   הלוים:

ְבֵני צֹאן:  הלוים: ָבעֹות ּכִ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ּגְ

י ָתנּוס.  הלוים: ם ּכִ ָך ַהּיָ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ַמה ּלְ

ּסֹב ְלָאחֹור:  הלוים: ְרֵדן ּתִ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ַהּיַ

ְרְקדּו ְכֵאיִלים.  הלוים:   ָיּה:ַהְללוּ   קהל:  ֶהָהִרים ּתִ

ְבֵני צֹאן:  הלוים: ָבעֹות ּכִ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ּגְ

ְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ.  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ִמּלִ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  ִמּלְפֵני ֱאלֹוַה ַיֲעֹקב:  הלוים:

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  ַההְֹפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים.  הלוים:
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ִמיש ְלַמְעְינֹו מָ   הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ִים:ַחּלָ

    

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  לֹא ָלנּו. ְיהָֹוהלֹא ָלנּו   הלוים:

ָך:  הלוים: ָך ַעל ֲאִמּתֶ בֹוד ַעל ַחְסּדְ ן ּכָ ְמָך ּתֵ י ְלׁשִ   ּכִ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:    

ה יֹאְמרּו ַהּגֹוִים ַאֵיה ָנא ֱאלֵֹהיֶהם:  הלוים:   ָלּמָ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:    

ה:וֵ   הלוים: ר ָחֵפץ ָעׂשָ ָמִים ּכֹל ֲאׁשֶ ָ   אלֵֹהינּו ַבׁשּ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:    

ֶסף ְוָזָהב.  הלוים: יֶהם ּכֶ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֲעַצּבֵ

ה ְיֵדי ָאָדם:  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ַמֲעׂשֵ

רּו.  הלוים: ה ָלֶהם ְולֹא ְיַדּבֵ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ּפֶ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  ִיְראּו: ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא   הלוים:

ָמעּו.  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיׁשְ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  ַאף ָלֶהם ְולֹא ְיִריחּון:  הלוים:

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  ְיֵדיֶהם ְולֹא ְיִמיׁשּון.  הלוים:
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כּו.  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ַרְגֵליֶהם ְולֹא ְיַהּלֵ

ְגרֹוָנם:   הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  לֹא ֶיְהּגּו ּבִ

ֶהם:  הלוים: ר ּבֵֹטַח ּבָ יֶהם ּכֹל ֲאׁשֶ מֹוֶהם ִיְהיּו עֹׂשֵ   ּכְ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:    

ַטח בַּ   הלוים: ָרֵאל ּבְ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  .ְיהָֹוהִיׂשְ

ם הּוא:   הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֶעְזָרם ּוָמִגּנָ

ית ַאהֲ   הלוים: ְטחּו בַּ ּבֵ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  .ְיהָֹוהרֹן ּבִ

ם הּוא:   הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֶעְזָרם ּוָמִגּנָ

ְטחּו בַּ  ְיהָֹוהִיְרֵאי   הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  .ְיהָֹוהּבִ

ם הּוא:  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֶעְזָרם ּוָמִגּנָ

    

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך. ְיהָֹוה  הלוים:

ָרֵאל.  הלוים: ית ִיׂשְ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ

ית ַאֲהרֹן:  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ

דִֹלים: ְיהָֹוהְיָבֵרְך ִיְרֵאי   הלוים: ים ִעם ַהּגְ ַטּנִ   ַהּקְ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:    
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  :ַהְללּוָיהּ   קהל:  ֲעֵליֶכם. ְיהָֹוהיֵֹסף   הלוים:

ֵניֶכם:  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֲעֵליֶכם ְוַעל ּבְ

ם לַ   הלוים: רּוִכים ַאּתֶ ַמִים ָוָאֶרץ: ְיהָֹוהּבְ ה ׁשָ   עֹׂשֵ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:    

ַמִים לַ   הלוים: ַמִים ׁשָ ָ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  .ְיהָֹוהַהׁשּ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם:  הלוים:

ִתים ְיַהְללּו ָיּה.  ם:הלוי   ַהְללּוָיּה:  קהל:  לֹא ַהּמֵ

ל יֹוְרֵדי דּוָמה:  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ְולֹא ּכָ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה.  הלוים:

ה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה:  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֵמַעּתָ

    

ַמע  הלוים: י ִיׁשְ י ּכִ ֲחנּוָני: ְיהָֹוה ָאַהְבּתִ  ֶאת קֹוִלי ּתַ

ַמע  קהל:  י ִיׁשְ י ּכִ ֲחנּוָני: ְיהָֹוהָאַהְבּתִ  ֶאת קֹוִלי ּתַ

ה ָאְזנֹו ִלי ּוְבָיַמי ֶאְקָרא:  הלוים: י ִהּטָ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ּכִ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות.  הלוים:

אֹול ְמָצאּוִני.  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ּוְמָצֵרי ׁשְ



 זוהר ההגדה
 

לו

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא:  הלוים:

ם   הלוים: ה  ְיהָֹוהּוְבׁשֵ י: ְיהָֹוהֶאְקָרא ָאּנָ ָטה ַנְפׁשִ   ַמּלְ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:    

יק ֵואלֵֹהינּו ְמַרֵחם: ְיהָֹוהַחּנּון   הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:    ְוַצּדִ

ָתאִים   הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  .הָֹוהיְ ׁשֵֹמר ּפְ

יַע:  הלוים: ּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוׁשִ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ּדַ

י ִלְמנּוָחְיִכי.  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ׁשּוִבי ַנְפׁשִ

י   הלוים: ַמל ָעָלְיִכי: ְיהָֹוהּכִ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ּגָ

ֶות.  הלוים: י ִמּמָ ְצּתָ ַנְפׁשִ י ִחּלַ   :ַהְללּוָיהּ   קהל:  ּכִ

ְמָעה.  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֶאת ֵעיִני ִמן ּדִ

ִחי:  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֶאת ַרְגִלי ִמּדֶ

ים: ְיהָֹוהֶאְתַהֵלְך ִלְפֵני   הלוים: ַאְרצֹות ַהַחּיִ   ּבְ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:    

ר.  הלוים: י ֲאַדּבֵ י ּכִ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֶהֱאַמְנּתִ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  י ְמֹאד:ֲאִני ָעִניתִ   הלוים:

י ֲאִני  הלוים: ל ְבָחְפִזי ָאַמְרּתִ   ַהְללּוָיּה:  קהל: ּכֵֹזב: ָהָאָדם ּכָ
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 לז

יב ָמה  הלוים: ל ְיהָֹוהלַ  ָאׁשִ ְגמּולֹוִהי ּכָ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ָעָלי: ּתַ

א.  הלוים: ָ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאׂשּ

ם   הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ְקָרא:אֶ  ְיהָֹוהּוְבׁשֵ

ֵלם. ְיהָֹוהְנָדַרי לַ   הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֲאׁשַ

א ְלָכל ַעּמֹו:  הלוים: ה ּנָ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֶנְגּדָ

ֵעיֵני   הלוים: ְוָתה ַלֲחִסיָדיו: ְיהָֹוהָיָקר ּבְ   ַהּמָ
  
  

  קהל:
  ַהְללּוָיּה:

ה   הלוים: ָך. ְיהָֹוהָאּנָ י ֲאִני ַעְבּדֶ   ַהְללּוָיּה:  ל:קה  ּכִ

ְחּתָ ְלמֹוֵסָרי:  הלוים: ּתַ ן ֲאָמֶתָך ּפִ ָך ּבֶ   ֲאִני ַעְבּדְ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:    

ח ֶזַבח ּתֹוָדה.  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ְלָך ֶאְזּבַ

ם   הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֶאְקָרא: ְיהָֹוהּוְבׁשֵ

ם. ְיהָֹוהְנָדַרי לַ   הלוים: ּלֵ   ּה:ַהְללּויָ   קהל:  ֲאׁשַ

א ְלָכל ַעּמֹו:  הלוים: ה ּנָ ּדָ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֶנּגְ

ית   הלוים: ַחְצרֹות ּבֵ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  .ְיהָֹוהּבְ

ָלִים ַהְללּוָיּה:  הלוים: תֹוֵכִכי ְירּוׁשָ   ַהְללּוָיּה:  קהל: ּבְ
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ל ּגֹוִים. ְיהָֹוהַהְללּו ֶאת   הלוים:     ּכָ

ל גּ  ְיהָֹוהַהְללּו ֶאת  קהל:    ֹוִים.ּכָ

ים:  הלוים: ל ָהֻאּמִ חּוהּו ּכָ ּבְ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ׁשַ

י ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו.  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ּכִ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה: ְיהָֹוהֶוֱאֶמת   הלוים:

    

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְיהָֹוההֹודּו לַ   הלוים: י טֹוב ּכִ  ּכִ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְיהָֹוהדּו לַ הוֹ  קהל:  י טֹוב ּכִ  ּכִ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  הלוים: ָרֵאל ּכִ   יֹאַמר ָנא ִיׂשְ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:    

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:   הלוים: ית ַאֲהרֹן ּכִ   יֹאְמרּו ָנא ּבֵ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:    

י ְלעֹוָלם  ְיהָֹוהיֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי   הלוים:   ַחְסּדֹו:ּכִ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:    

    

ַצר ָקָראִתי ָיּה.   הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ִמן ַהּמֵ
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 לט

ְרַחב ָיּה:  הלוים: ּמֶ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ָעָנִני ּבַ

ה ַמה ִאיָרא לֹא ִלי ְיהָֹוה  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ָאָדם: ִלי ַיֲעׂשֶ

עֹוְזָרי ַוֲאִני  ְיהָֹוה  הלוים:   ֶאְרֶאה ְבׂשְנָאי:ִלי ּבְ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:    

טֹחַ  ְיהָֹוהבַּ  ַלֲחסֹות טֹוב  הלוים: ָאָדם: ִמּבְ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ּבָ

ְנִדיִבים: ְיהָֹוהטֹוב ַלֲחסֹות בַּ   הלוים: טַֹח ּבִ   ִמּבְ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:    

ם   הלוים: ׁשֵ ל ּגֹוִים ְסָבבּוִני ּבְ י ֲאִמיַלם: ְיהָֹוהּכָ   ּכִ

  ַהְללּוָיּה:  הל:ק    

ם   הלוים: ׁשֵ י ֲאִמיַלם: ְיהָֹוהַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני ּבְ   ּכִ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:    

ם   הלוים: ׁשֵ ֵאׁש קֹוִצים ּבְ   ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים ּדֲֹעכּו ּכְ

י ֲאִמיַלם: ְיהָֹוה     ַהְללּוָיּה:  קהל:  ּכִ

חֹה ְדִחיַתִני ִלְנּפֹל וַ   הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ָזָרִני:עֲ  ְיהָֹוהּדָ

י ְוִזְמָרת ָיּה.  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ָעזִּ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה:  הלוים:
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יִקים.  הלוים: ָאֳהֵלי ַצּדִ ה ִויׁשּוָעה ּבְ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  קֹול ִרּנָ

ה ָחִיל: ְיהָֹוהְיִמין   הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  עֹׂשָ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  רֹוֵמָמה. ְיהָֹוהְיִמין   וים:הל

ה ָחִיל: ְיהָֹוהְיִמין   הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  עֹׂשָ

י ָיּה:  הלוים: ר ַמֲעׂשֵ י ֶאְחֶיה ַוֲאַסּפֵ   לֹא ָאמּות ּכִ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:    

ֶות לֹא ְנָתָנִני:  הלוים: י ָיּה ְוַלּמָ ַרּנִ   :ַהְללּוָיהּ   קהל:  ַיּסֹור ִיּסְ

ֲעֵרי ֶצֶדק.  הלוים: ְתחּו ִלי ׁשַ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ּפִ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  ָאֹבא ָבם אֹוֶדה ָיּה:  הלוים:

ַער לַ   הלוים: ַ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  .ְיהָֹוהֶזה ַהׁשּ

יִקים ָיֹבאּו בֹו:  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ַצּדִ

        

י אֹוְדךָ   הלוים: ִהי ֲעִניָתִני ּכִ       ִליׁשּוָעה: ילִ  ַוּתְ

י אֹוְדךָ  קהל:   ִהי ֲעִניָתִני ּכִ   ִליׁשּוָעה: ִלי ַוּתְ

ה:  הלוים: ּנָ   ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ּפִ

ה: קהל:   ּנָ   ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ּפִ
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ֵעיֵנינּו: ְיהָֹוהֵמֵאת   הלוים:   ָהְיָתה זֹאת ִהיא ִנְפָלאת ּבְ

ֵעיֵנינּו: ְיהָֹוהֵמֵאת   קהל:   ָהְיָתה זֹאת ִהיא ִנְפָלאת ּבְ

ה   הלוים: ְמָחה בֹו: ְיהָֹוהֶזה ַהּיֹום ָעׂשָ   ָנִגיָלה ְוִנׂשְ

ה  קהל:   ְמָחה בֹו: ְיהָֹוהֶזה ַהּיֹום ָעׂשָ   ָנִגיָלה ְוִנׂשְ

        

א  הלוים: א. ְיהָֹוהָאּנָ יָעה ּנָ  הֹוׁשִ

א  קהל:   יָעה  ְיהָֹוהָאּנָ א.הֹוׁשִ  ּנָ

א   הלוים:  ַהְצִליָחה ָנא: ְיהָֹוהָאּנָ

א  קהל:    ַהְצִליָחה ָנא: ְיהָֹוהָאּנָ

   

א.  הלוים: רּוְך ַהּבָ     ּבָ

ם  ועונים הקהל:  ׁשֵ     .ְיהָֹוהּבְ

א.  הלוים: רּוְך ַהּבָ     ּבָ

ם  ועונים הקהל:  ׁשֵ     .ְיהָֹוהּבְ

ית   הלוים: ַרְכנּוֶכם ִמּבֵ   :ְיהָֹוהּבֵ

ית בֵּ  קהל:     :ְיהָֹוהַרְכנּוֶכם ִמּבֵ
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ֶאר ָלנּו.  ְיהָֹוהֵאל   הלוים:   ַוּיָ

ֶאר ָלנּו.  ְיהָֹוהֵאל  קהל:   ַוּיָ

ַח:  הלוים: ְזּבֵ ֲעבֹוִתים ַעד ַקְרנֹות ַהּמִ   ִאְסרּו ַחג ּבַ

ַח: קהל:   ְזּבֵ ֲעבֹוִתים ַעד ַקְרנֹות ַהּמִ   ִאְסרּו ַחג ּבַ

.   הלוים: ה ְואֹוֶדּךָ   ֵאִלי ַאּתָ

. קהל:   ה ְואֹוֶדּךָ   ֵאִלי ַאּתָ

:  הלוים:   ֱאלַֹהי ֲארֹוְמֶמּךָ

: קהל:     ֱאלַֹהי ֲארֹוְמֶמּךָ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְיהָֹוההֹודּו לַ   הלוים: י טֹוב ּכִ   ּכִ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְיהָֹוההֹודּו לַ  קהל:   י טֹוב ּכִ   ּכִ

    
ל מַ  ְיהָֹוה יָך ַוֲחִסיֶדיָך ֱאלֵֹהינּו ַעל ּכָ ֲעׂשֶ

ית  ָך ּבֵ י ְרצֹוֶנָך ְוָכל ַעּמְ יִקים עֹוׂשֵ ַצּדִ
חּו ִויָפֲארּו  ּבְ ה יֹודּו ִויָבְרכּו ִויׁשַ ִרּנָ ָלם ּבְ ָרֵאל ּכֻ ִיׂשְ
יׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת  ִויׁשֹוְררּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקּדִ

י ְלָך טֹוב לְ  ִמיד. ּכִ נּו ּתָ ְמָך ַמְלּכֵ ְמָך ׁשִ הֹודֹות ּוְלׁשִ
רּוְך  ה ֵאל: ּבָ י ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאּתָ ר ּכִ ֶאה ְלַזּמֵ ּנָ

ְיַהְללּוָך 
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ה  ָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד  ְיהָֹוהַאּתָ   ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ
חֹות:    ּבָ ׁשְ ּתִ ל ּבַ   ָהעֹוָלם ֶמֶלְך ְמֻהּלָ

 
  השומעים עונים:

 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָועֶ  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ  ד:ּבָ
  

  אם גמרו לקרוא את ההלל ועדיין לא סיימו להקריב את הפסח, קוראים פעם 
  שניה, ואם גמרו ועדיין לא סיימו להקריב, קוראים פעם שלישית.  

  
  

  מניח  ,פנוי וו אין קבועים שם, ואםאת הקרבן פסח בווים ה תולים
  ותולהו. דק מקל חבירו כתף ועל על כתפו  

  
א בְּ  ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ו"ה ְלׁשֵ ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ

ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ י"ק ּבְ
ַסח ן ּפֶ יט ֶאת עֹור ַהָקְרּבָ ה. ַלֲעשׂ  ְלַהְפׁשִ מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ   ֹות ּבָ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:   ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ
  

הטז רּוְך ַאּתָ   לאֵ רָ שְׁ יִ ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי  ְיהָֹוה ּבָ
ִמְצֹוָתיו דעַ וְ ָהעֹוָלם  ןמִ  נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ   ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ

נּו   ןְוִצּוָ יט ֶאת עֹור ַהָקְרּבָ   :ְלַהְפׁשִ
  

  
  עונים: השומעים

 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   :ָוֶעד ּבָ
  

  (ובשבת מפשיט מרגליו התחתונות עד החזה, עורו  כל מפשיט את
 .ת קטנות, שאינו דרך הפשטה)ואת השאר מפשיט בחתיכו  

  



 זוהר ההגדה
 

מד

 ויותרת הכרס שעל החלב :אימוריםם את הומוציאי בטנו םוקורעי
  אם קרבן הפסח הוא כבש, גם ו( םשעליה וחלב הכליות ושתי הכבד

 .שרת בכלי נםנותו )האליהאת   
  

   כדי( הפרש מהן שמסיר עד םאות וממחה את הקרביים מוציא
 .נקיים כשצולהו עמם) שיהיו  

  
ם ו"ה  ְלׁשֵ ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ִיחּוד קּוְדׁשָ

ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ י"ק ּבְ
ַסחִלְמלֹוַח ֶאת ֵאימּוֵרי הַ  ן ּפֶ מֹו  ָקְרּבָ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ   ַלֲעׂשֹות ּבָ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהוּ    ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ ה. ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   :ְוִיְתַעּלֶ
  

ה רּוְך ַאּתָ   לאֵ רָ שְׁ יִ ינּו ֱאלֵֹהי ֱאלֹהֵ  ְיהָֹוה ּבָ
ִמְצֹוָתיו דעַ וְ ָהעֹוָלם  ןמִ  נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ   ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ

נּו לִ     :לֹוחַ מְ ְוִצּוָ
 
  עונים: השומעים

 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   :ָוֶעד ּבָ
 

  את האימורים. ומולח 

  
דְ  יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ו"ה ְלׁשֵ ם י"ה ּבְ ִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ

ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ י"ק ּבְ
ַסח ן ַהּפֶ דוֹ  ְלַהְקִטיר ֶאת ֵאימּוֵרי ָקְרּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ מֹו ַלֲעׂשֹות ּבָ ַרְך ׁשְ   ל ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהוּ    ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ ה. ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   :ְוִיְתַעּלֶ
  

ה רּוְך ַאּתָ   לאֵ רָ שְׁ יִ ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי  ְיהָֹוה ּבָ



 הקרבת קרבן פסח
 

מה

תֹו  ָהעֹוָלם דעַ וְ ָהעֹוָלם  ןמִ  ָ ְקֻדׁשּ נּו ּבִ ׁשָ ר ִקּדְ ֲאׁשֶ
נוּ  ל ַאֲהרֹן ְוִצּוָ   יר:טִ קְ הַ לְ  ׁשֶ

  
  עונים: השומעים

 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ָוֶעד: ּבָ
 

 כל חלבי. המערכה על את האימורים של קרבן הפסח הכהן ומקטיר
 .לבדו קרבן וקרבן

  ם חל ערב שהוא יום טוב, אבל א בלילה ולא ביום מקטיר בחול
   .כל הלילהם והולכים פסח בשבת מקטירי  

  

   את םדוחי חלביו והקטר קרביו ומיחוי דמו וזריקת שחיטתו
 ם את השבת.דוחי אין עניניו השבת, ושאר  

 
נכנסה  .גמרה כת אחת להקריב, פותחין העזרה יצאה כת ראשונה

   .גמרה, יצאה שניה, נכנסה שלישית .נעלו דלתות העזרה ,כת שניה
  .מעשה הראשונה, כך מעשה השניה והשלישיתכ  

  
אמת  .העזרה מלכלוכי הדם ואפילו בשבת םרוחצי םלואחר שיצאו כ

להדיח הרצפה סותמין מקום יציאת  םכשרוציוהמים עוברת בעזרה, 
 םוצפי םהמים והיא מתמלאה על כל גדותיה עד שהמים עולי

  ימה אליהם כל דם ולכלוך שבעזרה, אחר כך פותחין הסת םומקבצי
 .המים עם הלכלוך, נמצאת הרצפה מנוקה, זהו כבוד הבית םויוצאי  

  .)של הפסח עורעם ה(ו הקרבן פסח שלוכל אחד עם  יצאו
  

ם את הפסח לביתם, אלא כת הראשונה יוצאי םבשבת אין מוליכי
   םויושבי םעם פסחיה םבהר הבית, השניה יוצאי םויושבי םבפסחיה

  .יזםיצאו וצלו את פסחיה ,שכהח .בחיל, השלישית במקומה עומדת  



 זוהר ההגדה
 

מו

  
ו"ה  ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ְלׁשֵ

ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן וּ אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ ְמזּוָמן י"ק ּבְ
ַסח ן ּפֶ ה. ִויִהי  ִלְצלֹות ֶאת ַהָקְרּבָ מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ   ַלֲעׂשֹות ּבָ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:   ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ
  

רּוךְ  ה ּבָ ר  ֶמֶלְך ָהעֹוָלםֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה ַאּתָ ֲאׁשֶ
נוּ  ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ   ח:סַ פֶּ ת הַ לוֹ צְ לִ  ִקּדְ

  
  עונים: השומעים

 

  ן:מֵ אָ  
  

מביאין שפוד של רמון  ,אותו םכיצד צולי ת הקרבן פסח.אים לווצ
  תוחבו מתוך פיו עד בית נקובתו, ותולהו לתוך התנור והאש למטה, 

  ה כרעיו ובני מעיו חוצה לו.ותול  

  
  

 שלמים זבח ד"י ביום עמו מקריבין בראשון הפסח את כשמקריבין
 והיא ,נקבות או זכרים קטנים או גדולים הצאן מן או הבקר מן

על זה נאמר בתורה וזבחת פסח לה' , עשר ארבעה חגיגת נקראת
מכל  ,ולא קבעה הכתוב חובה אלא רשות בלבד ,אלהיך צאן ובקר

כדי שיהא הפסח נאכל על  ,יא כחובה מדברי סופריםמקום ה
בזמן שהוא בא בחול בטהרה  ,אימתי מביאין עמו חגיגה .השובע
ודינה ככל תורת זבחי  ,ונאכלת לשני ימים ולילה אחד ,ובמועט
  טעונה סמיכה ונסכים ומתן דמים שתים שהן ארבע ושפיכת  ,שלמים

  .שירים ליסוד  



 קדש
 

 מז
 

  ַקֵדׁש 
  קדש

  :יחהיין על ומקדש ראשון כוס לו מוזגים
  

ּה: ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ א ִהיא ְסעּוָדָתא ְדֻקְדׁשָ ָאה, ּדָ א ִעּלָ ַמְלּכָ   ַאְתִקינּו ְסעּוָדָתא ּדְ
  

ם ִיחּוד ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו לְ  יטְלׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ו"ה קּוְדׁשָ ם י"ה ּבְ ַיֵחד ׁשֵ

ׁש אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקּדֵ ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ י"ק ּבְ
ה. ִויהִ  מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ ִין ַלֲעׂשֹות ּבָ   י ֹנַעם ֲאדָֹני ַעל ַהּיַ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:   ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ
  

ו"ה  ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ְלׁשֵ
ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵיים א יאמר: אסור לומר בפירוש, אל( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ י"ק ּבְ

מֹו  ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ ע ּכֹוסֹות ַלֲעׂשֹות ּבָ   ִמְצַות ּכֹוס ִראׁשֹון ֵמַאְרּבַ
ה. ִויִהי ֹנַעם ֲאדֹ    ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:ְוִיְתַעּלֶ ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   ָני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ

  
  :כאן מתחילים בשבת כשחל(

  ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר :בלחש
ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאםא י. ַוְיֻכּלּו ַהׁשָ ִ ׁשּ ִ יֹום הִ ַוְיַכל ֱאלֹ ב: יֹום ַהׁשּ ים ּבַ

ִבי ְ הַהׁשּ ר ָעׂשָ ר  ִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ִביִעי ִמּכָ ְ יֹום ַהׁשּ ּבֹת ּבַ ׁשְ ַוּיִ

 
ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  

  

  דף א ע"ב -הקדמת ספר הזוהר  -בזוהר  א

ַתח  ְמעֹון ּפָ י ׁשִ ית, ִרּבִ ֵראׁשִ  (צז א, לט ע"ב, ויקרא ד ב, לקמן ה) (שיר השירים ב)ּבְ

ית, ִנְראּו ָבָאֶרץ ֵאיָמַתי,  ְבֵראׁשִ א עֹוָבָדא ּדִ ִנים, ּדָ ּצָ ִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ. ַהּנִ ּצָ ַהּנִ

י ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ יַע, ּבַ ִמיר ִהּגִ ֵדין ִנְראּו ָבָאֶרץ. ֵעת ַהּזָ ְכִתיב ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ּכְ , ּדִ

א יֹום  יּה ְזִמיר ָעִריִצים, ְמֹאֹרת ָחֵסר. ְוקֹול ַהּתֹור, ּדָ ֲהָוה ּבֵ א יֹום ְרִביִעי ּדְ ּדָ

ַמע, ּדָ  ד ּתֹוָלדֹות. ִנׁשְ ִים ְוגו' ְלֶמְעּבַ ְרצּו ַהּמַ ְכִתיב ִיׁשְ י, ּדִ י ֲחִמיׁשִ ִ ׁשּ א יֹום ׁשִ
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ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  

  

ְכִתיב  ִמיָעה, ּדִ ה ִלׁשְ ּיָ ם ֲעׂשִ ֲהָוה ָעִתיד ְלִמְקּדַ ה ָאָדם. ּדְ ְכִתיב ַנֲעׂשֶ  (דף א ע"ב)ּדִ

ִאיהּו  ת ּדְ ּבָ א יֹום ׁשַ ַאְרֵצנּו, ּדָ ַמע. ּבְ ה ְוִנׁשְ ה ָאָדם, ּוְכִתיב ָהָתם ַנֲעׂשֶ ָהָכא ַנֲעׂשֶ

ים.    ּדּוְגַמת ֶאֶרץ ַהַחּיִ

ית, ַר  ֵראׁשִ ַתח, ּבְ ְמעֹון ּפָ י ׁשִ ִנים ִנְראּו  (שיר ב)ּבִ ּצָ ַהּנִ
ִנים  ּצָ ית. ָמַתי ִנְראּו  -ָבָאֶרץ. ַהּנִ ה ְבֵראׁשִ ֶזה ַמֲעׂשֵ

תּוב ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ, ָאז ִנְראּו  ּכָ י, ׁשֶ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ָבָאֶרץ ּבַ
יַע  ִמיר ִהּגִ ָהָיה בּ  -ָבָאֶרץ. ֵעת ַהּזָ ֹו ֶזה ַהּיֹום ָהְרִביִעי ׁשֶ

ֶזה ַהּיֹום  -ְזִמיר ָעִריִצים, ְמֹארֹת ָחֵסר. ְוקֹול ַהּתֹור 
ִים ְוגֹו', ַלֲעׂשֹות ּתֹוָלדֹות.  ְרצּו ַהּמַ תּוב ִיׁשְ ּכָ י, ׁשֶ ַהֲחִמיׁשִ

ַמע  ָהָיה  -ִנׁשְ ה ָאָדם, ׁשֶ תּוב ַנֲעׂשֶ ּכָ י, ׁשֶ ִ ׁשּ ִ ֶזה ַהּיֹום ַהׁשּ
ִמיָעה, ׁשֶ  ה ִלׁשְ ּיָ ים ֲעׂשִ ה ָעִתיד ְלַהְקּדִ אן ַנֲעׂשֶ תּוב ּכָ ּכָ

ַאְרֵצנּו  ָמע. ּבְ ה ְוִנׁשְ ם ַנֲעׂשֶ ֶזה יֹום  -ָאָדם, ְוָכתּוב ׁשָ
ים.  הּוא ֻדְגַמת ֶאֶרץ ַהַחּיִ ת, ׁשֶ ּבָ ַ  ַהׁשּ

ין ִאּנּון  (נ"א דבר אחר). (שהוא עולם הבא. עולם הנשמות עולם הנחמות) ִנים ִאּלֵ ּצָ ַהּנִ

ָבה וְ  ֲחׁשָ ּמַ ָעאלּו ּבַ ן ָנְפקּו ֲאָבָהן ּדְ ּמָ ן. ּוִמּתַ ּמָ ִניזּו ּתַ ָאֵתי ְוִאְתּגְ ָעְלָמא ּדְ ָעאלּו ּבְ

ִמירּו גֹו  ְגִניזּו ְוִאּטָ יּה, ָעאל  (נ"א בהו)ּבִ ִמירּו ּבֵ ְנִביֵאי ְקׁשֹוט. ִאְתְיִליד יֹוֵסף ְוִאּטָ

ן, ּוְכֵדין ִנְראּו ָבָאֶרץ ְוִא  ּמָ א ּוְנִציב לֹון ּתַ יׁשָ ַאְרָעא ַקּדִ ן. יֹוֵסף ּבְ ּמָ לּו ּתַ ְתּגָ

ת  ֶקׁשֶ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ָהא ּבְ ָעְלָמא. ּדְ ת ּבְ ֵלי ֶקׁשֶ ִאְתּגְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ְוֵאיָמַתי ִאְתָחזּון, ּבְ

ץ  ן ְלַקּצֵ יַע ִעּדָ ִמיר ִהּגִ ֲעָתא ֵעת ַהּזָ ָין ִאּנּון, ּוְבַהִהיא ׁשַ ּלְ ֵדין ִאְתּגַ ִאְתֲחֵזי ּכְ

ִזיב ּתְ אי ִאׁשְ ִבין ֵמָעְלָמא. ַאּמַ ִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ, ְוִאְלָמֵלא ַחּיָ ּצָ ַהּנִ ִגין ּדְ ּו, ּבְ

ם.  ָעְלָמא, ְוָעְלָמא ָלא ִאְתַקּיָ ֲארּון ּבְ ּתָ   ְדִנְראּו ָלא ִאׁשְ

 [נ"א: דבר אחר]. (שהוא עולם הבא, עולם הנשמות, עולם הנחמות)
ִנים  ּצָ ָבה ְוִנְכְנס -ַהּנִ ֲחׁשָ ּמַ ְכְנסּו ּבַ ּנִ ּו ֵאּלּו ֵהם ָהָאבֹות ׁשֶ

רּו  ְגִניזּות ְוִנְסּתְ ם ָיְצאּו ּבִ ָ ם, ּוִמׁשּ א ְוִנְגְנזּו ׁשָ ָלעֹוָלם ַהּבָ
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תֹוְך ְנִביֵאי ָהֱאֶמת. נֹוַלד יֹוֵסף ְוִנְטְמנּו בֹו. ִנְכַנס יֹוֵסף  ּבְ
ם, ְוָאז ִנְראּו ָבָאֶרץ  יב אֹוָתם ׁשָ ה ְוִהּצִ דֹוׁשָ ָלָאֶרץ ַהּקְ

ם. ּוָמַתי ֵהם ִנְראּו  ת ְוִנְגלּו ׁשָ ׁשֶ ָתה ַהּקֶ ּלְ ִהְתּגַ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ת, ָאז ֵהם  ׁשֶ ְרֵאית ַהּקֶ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֲהֵרי ּבְ עֹוָלם. ׁשֶ ּבָ
ץ ֶאת  יַע ְלַקּצֵ ִמיר ִהּגִ ָעה ַהִהיא ֵעת ַהּזָ ָ ים, ּוַבׁשּ ּלִ ִמְתּגַ
ִנים ִנְראּו  ּצָ ַהּנִ ּום ׁשֶ לּו ִמׁשּ ה ִנּצְ ִעים ִמן ָהעֹוָלם. ָלּמָ ָהְרׁשָ

עֹוָלם, ָבָאֶרץ, ְוִא  ָאִרים ּבָ ְראּו, לֹא ָהיּו ִנׁשְ ּנִ ְלָמֵלא ׁשֶ
ם.    ְוָהעֹוָלם לֹא ָהָיה ִמְתַקּיֵ

אֹוַרְיָתא,  ָלָעאן ּבְ ָין, ַקל ְינֹוֵקי ּדְ ּלְ ִאְתּגַ ם ָעְלָמא ְוָגִרים ַלֲאָבָהן ּדְ ּוָמאן ְמַקּיֵ

ִזיב. ְלָקְבֵלי ּתְ ָעְלָמא, ָעְלָמא ִאׁשְ ּתֹוֵרי  (שיר השירים א)הֹון, ּוְבִגין ִאּנּון ַרְבָיין ּדְ

ְכִתיב,  ין ִאּנּון ְינֹוֵקי ַרְבָיין עּוְלִמין ּדִ ה ָלְך, ִאּלֵ יָת  (שמות כ"ה)ָזָהב ַנֲעׂשֶ ְוָעׂשִ

רּוִבים ָזָהב.  ַנִים ּכְ   ׁשְ

ּלֹות קֹול  ם ֶאת ָהעֹוָלם ְוגֹוֵרם ָלָאבֹות ְלִהְתּגַ ּוִמי ְמַקּיֵ
ּתֹוָר  עֹוְסִקים ּבַ ינֹוקֹות ׁשֶ ינֹוקֹות ַהּתִ ה. ּוִבְגַלל אֹוָתם ַהּתִ

ם  ֶנְגּדָ ל. ּכְ ל ָהעֹוָלם, ָהעֹוָלם ִנּצָ ּתֹוֵרי ָזָהב  (שיר א)ׁשֶ
תּוב  ּכָ ינֹוקֹות ְיָלִדים ֲעָלִמים, ׁשֶ ְך, ֵאּלּו ֵהם ּתִ ה ּלָ ַנֲעׂשֶ

ֻרִבים ָזָהב.  (שמות כה) ַנִים ּכְ יָת ׁשְ   ְוָעׂשִ

  דף יא ע"א - הקדמת ספר הזוהר  - בזוהר 

ִרי, ְלֳקֵבל יֹוָמא  ה ּפֶ ִרי עֹוׂשֶ אֹוַרְייָתא, ַמאי ֵעץ ּפֶ ָאה ּדְ א ֲחֵזי ָרָזא ִעּלָ ּתָ

יוֹ  ִליל ּבְ ָתא ִאיהּו. וַמאי ַטְעָמא ִאְתּכְ ּבְ ִגין ְדׁשַ ָאה ִאיהּו. ּבְ ִליָתִאי, ָרָזא ִעּלָ ם ּתְ

אֹוַרְייָתא  ִתיב ּבְ ן יֹוָחאי אֹוֶמר ַמאי ַטְעָמא ּכְ ְמעֹון ּבֵ י ׁשִ ָתֵניָנן ִרּבִ  (דברים כד)ּדְ

ר ָנׁש  ּבַ ֹאְרֵחיּה ּדְ ִגין ּדְ ה ְלִאיׁש ּבְ ָ ָלַקח ִאׁשּ י ּתִ ה ְוָלא ּכִ ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ ּכִ

ָרא ּולְ  ִאְתֲאִביד ֵליּה ַאֵבַדָתא ָמאֵרי ְלָאַהּדְ ר ָנׁש ּדְ ע ִאְנּתּו. ְמַתל ְלּבַ ִמְתּבַ

יק ִאיׁש ִאְקֵרי. ֲהָדא הּוא  ע ַאֵביַדָתא ִדיֵליּה, ְוַהאי ַצּדִ ַאֵבַדָתא ֵמַחֶזר ְלִמְתּבַ ּדְ
 



 זוהר ההגדה
 

50

 
ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  

  

אֹוִקיְמָנא.  (בראשית מ"ג)ִדְכִתיב  ּדְ  ְוהֹוִרידּו ָלִאיׁש ִמְנָחה ּכְ

ה ּבֹא ְרֵאה סֹוד עֶ  ִרי ֹעׂשֶ ה ֵעץ ּפְ ל ַהּתֹוָרה, ַמה ּזֶ ְליֹון ׁשֶ
יֹום  ַעם ִנְכָלל ּבְ ת, ָמה ַהּטַ ּבָ ַ ֶנֶגד יֹום ַהׁשּ ִרי, הּוא ּכְ ּפְ
ן  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִנינּו, ַרּבִ ָ ׁשּ ְגַלל ׁשֶ י סֹוד ֶעְליֹון הּוא, ּבִ ִליׁשִ ׁשְ

ּתֹוָרה  תּוב ּבַ ַעם ּכָ ח כִּ  (דברים כד)יֹוַחאי אֹוֵמר, ָמה ַהּטַ י ִיּקַ
ֶרְך  ּדֶ ְגַלל ׁשֶ ה ְלִאיׁש ּבִ ָ ַקח ִאׁשּ י ִתּלָ ה, ְולֹא ּכִ ָ ִאיׁש ִאׁשּ
ָאְבָדה לֹו  ל ְלָאָדם ׁשֶ ה. ָמׁשָ ָ ׁש ִאׁשּ ר ּוְלַבּקֵ ָהִאיׁש ְלַחּזֵ

יק  ר ַאַחר ֲאֵבָדתֹו. ְוַצּדִ ַעל ָהֲאֵבָדה ְמַחּזֵ  (יסוד)ֲאֵבָדה, ּבַ
תּוב  ּכָ ְוהֹוִרידּו ָלִאיׁש  ראשית מג)(בֶזה ִנְקָרא ִאיׁש. ֶזהּו ׁשֶ

ַאְרנּו.  ּבֵ ִפי ׁשֶ   ִמְנָחה, ּכְ

ָרָזא ִדְמֹאֹרת ָחֵסר ַסְמָכא ְרִביָעָאה  יֹום ְרִביָעִאי ּבְ ְרִמיָזא ּבְ ָרֵאל ּדִ ֶנֶסת ִיׂשְ וּכְ

ָתא  ּבְ יק יֹוָמא ְדׁשַ ַהאי ַצּדִ ַאְתֵריּה ּדְ ב ּדְ ְך ַאף ַעל ּגַ ִגין ּכָ ַמְלכּוָתא ְדָדִוד. ּבְ

ִליָתִאי ְלֶמֱהֵוי ָסִמיְך ְליֹום ְרִביָעִאי ְוִאיהּו ִאְנּתּו ִאְת  יֹוָמא ּתְ ִליל ְוִאְתְרִמיז ּבְ ּכְ

א  ִתיב ְלַתּתָ ְך ּכְ ַאֵביַדָתא ֵמַחֶזר ַעל ַאֵבָדתֹו ּוְבִגין ּכָ ְך ָמאֵריּה ּדְ ִגין ּכָ ִדיֵליּה ּבְ

ִליט ַעל ָהָאֶרץ.  (בראשית מ"ב)   ְויֹוֵסף הּוא ַהׁשָ

ל ְמֹארֹת ּוְכֶנסֶ  סֹוד ׁשֶ יֹום ְרִביִעי ּבְ ְרמּוָזה ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ת ִיׂשְ
ב  ִוד, ָלֵכן ַאף ַעל ּגַ ל ּדָ ָחֵסר, ָהַעּמּוד ָהְרִביִעי ַמְלכּות ׁשֶ
ּיֹום  ת, ִנְכַלל ְוִנְרַמז ּבַ ּבָ ַ יק ֶזה יֹום ַהׁשּ ל ַצּדִ קֹומֹו ׁשֶ ּמְ ׁשֶ

י, ִלְהיֹות ָסמּוְך ְליֹום ְרִביִעי,  ִליׁשִ ְ ּתֹו, ָלֵכן ַהׁשּ ְוִהיא ִאׁשְ
ה  תּוב ְלַמּטָ ר ַעל ֲאֵבָדתֹו, ְוָלֵכן ּכָ ַעל ָהֲאֵבָדה ְמַחּזֵ (שם ּבַ

יט ַעל ָהָאֶרץ.  מב) ּלִ ַ   ְויֹוֵסף הּוא ַהׁשּ

ִאיהּו ַאְלָפא  ִתיָתִאי ּדְ יֹום ׁשְ ִמים ּבְ ַאֲחִרית ַהּיָ ִאיהּו ּבְ ִזְמָנא ְדָאֵתי ּדְ ֲאָבל ּבְ

ד ֵייֵתי ִתיָתָאה ּכַ ב  ׁשְ ִנין ַאף ַעל ּגַ ִריְך הּוא ֶאֶלף ׁשְ א ּבְ יֹוָמא ְדקּוְדׁשָ יָחא, ּדְ ְמׁשִ

יֹוָמא  יָדּה יֹוָמא ְרִביָעָאה, ַאְזָלא ְוִאְתְרִמיָזא ּבְ ָרֵאל חּוָלָקא ּדִ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ּדְ
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ָתא ְלַתְקָנא ּבְ יק יֹוָמא ְדׁשַ ִאְקֵרי ַצּדִ ִתיָתָאה ְלֶמֱהֵוי ְסִמיָכא ְלַבְעָלה ּדְ ֵליּה  ׁשְ

ֶבר  (ירמיה ל"א)ָפתֹוָרא ְוַהאי ִדְכִתיב  סֹוֵבב ּגָ ָאֶרץ ְנֵקָבה ּתְ ה ּבָ ָרא ְיָי ֲחָדׁשָ י ּבָ ּכִ

ִתיב ַוְיִהי  ְך ּכְ ִתיָתָאה ּוְבִגין ּכָ יֹוָמא ׁשְ יָחא ְדִאיִהי ּבְ ִזְמָנא ִדְמׁשִ ָדא ִאיהּו ּבְ

י. וַמאי ַטְעָמא ִאּתוֹ  ׁשִ ָאר ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ַהׁשִ ׁשְ ן ּבִ ַסף ה' ָמה ְדָלא ֲהָוה ּכֵ

ַבְעָלּה  וָגא ּבְ ּוְ ַאְתָייא ְלִאְזּדַ ָרֵאל ּדְ ֶנֶסת ִיׂשְ יֹוֵמי. ֲאָבל ְבָכל ַאְתָרא ה' ָדא ּכְ

ד ֵייֵתי ְלַבְעָלּה  ָתא, ּכַ ּבְ ָמא ָלּה ֵמַעְפָרא. ּוְבִגין  (ס"א לה בעלה)יֹוָמא ְדׁשַ ְלַאּקָ

ִתיב  ְך ּכְ ָרֵאל. ָובָ  (ישעיה כ"ז)ּכָ ֶנֶסת ִיׂשְ יק ּוּכְ ּור. ָדא ַצּדִ ֶאֶרץ ַאׁשּ   אּו ַהאֹוְבִדים ּבְ

י  ִ ׁשּ ִ ּיֹום ַהׁשּ ִמים, ּבַ ַאֲחִרית ַהּיָ הּוא ּבְ ֲאָבל ֶלָעִתיד ָלֹבא, ׁשֶ
ל  ּיֹומֹו ׁשֶ יַח, ׁשֶ ׁשִ בֹא ַהּמָ ּיָ ׁשֶ י, ּכְ ִ ׁשּ ִ הּוא ָהֶאֶלף ַהׁשּ ׁשֶ

ָנה,  רּוְך הּוא ֶאֶלף ׁשָ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ֶחְלָקּה ׁשֶ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ
ּיֹום  ָרֵאל הּוא יֹום ָהְרִביִעי, ָהְלָכה ְוִנְרְמָזה ּבַ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ
יק, יֹום  ְקָרא ַצּדִ ּנִ י ִלְהיֹות ְסמּוָכה ְלַבְעָלּה ׁשֶ ִ ׁשּ ִ ַהׁשּ

תּוב  ּכָ ְלָחן. ְוֶזהּו ׁשֶ ן לֹו ׁשֻ ת, ְלַתּקֵ ּבָ ַ י ָבָרא  (ירמיה לא)ַהׁשּ ּכִ
ה  יַח ה' ֲחָדׁשָ ׁשִ ְזַמן ַהּמָ ֶבר. ֶזהּו ּבִ סֹוֵבב ּגָ ָאֶרץ ְנֵקָבה ּתְ ּבָ

תּוב ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶקר יֹום  י, ְוָלֵכן ּכָ ִ ׁשּ ִ ּיֹום ַהׁשּ הּוא ּבַ ׁשֶ
ָאר  ׁשְ ן ּבִ ּלֹא ָהָיה ּכֵ ֶ ַעם נֹוָסף ה', ַמה ׁשּ י. ָמה ַהּטַ ִ ׁשּ ִ ַהׁשּ

ֶנֶסת ָכל ָמקֹום ה' זֹו ּכְ ִמים ֲאָבל ּבְ ָאה  ַהּיָ ּבָ ָרֵאל, ׁשֶ ִיׂשְ
ְעָלּה ַלֲהִקיָמּה  בא ּבַ ּיָ ׁשֶ ת, ּכְ ּבָ יֹום ׁשַ ְעָלּה ּבְ ג ִעם ּבַ ּוֵ ְלִהְזּדַ

תּוב  ְך ּכָ ּוָבאּו ָהֹאְבִדים  (ישעיה כז)ִמן ֶהָעָפר. ּוִבְגַלל ּכָ
ָרֵאל.  יק ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ ּור, ֶזה ַצּדִ ֶאֶרץ ַאׁשּ   ּבְ
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יֹוָמא ָדא  ן ּבְ ּקַ ָדִוד. ִאְתּתַ ִרְגָלא ְוַסְמָכא ְרִביָעָאה  (ודא הוא)ַמְלכּוָתא ּדְ

נּו ַאְתָוון ְוִא  ּקָ א, ַעד יֹום ְדכּוְרְסָייא, ִאְתּתַ ל ּדָ ְייהּו. ְוִעם ּכָ רּו ַעל ּדּוְכּתַ ְתַייׁשְ

ב  ְדָקא ְיאּות ָלא ִאְתְייׁשַ ּקּוָנא ּכְ ָאָדם ּתִ יּוְקָנא ּדְ ן ּדִ ּקַ ִאְתּתַ ִתיָתָאה ּדְ ׁשְ
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ְלהּו  ָאה. ְוָעְלִמין ּכֻ ּתָ ָאה ְוכּוְרְסָייא ּתַ ן ּכּוְרְסָייא ִעּלָ ּקַ יּה. ּוְכֵדין ִאְתּתַ דּוְכּתֵ ּבְ

ָנן ִא  ּקְ ְלהּו ִאְתּתַ ְייהּו. ְוַאְתָוון ּכֻ דּוְכּתַ בּו ּבְ יטּו  (דף כ ע"ב)ְתַייׁשְ ְפׁשִ ּלֹוי ּבִ ְלּגַ ַעל ּגַ

קּוְטָרא.  טּוְפִסיָרא ּדְ   ּדְ

יֹום ֶזה  ָנה ּבְ ּקְ ִוד ִהְתּתַ ֶרֶגל ּוְתִמיָכה  [וזה הוא]ַמְלכּות ּדָ
נּו ָהאֹוִתּיוֹ  ּקְ א, ִהְתּתַ ּסֵ ל ַהּכִ רּו ַעל ְרִביִעית ׁשֶ ְ ת ְוִהְתַיׁשּ

מּות  ָנה ּדְ ּקְ ִהְתּתַ י ׁשֶ ִ ׁשּ ִ ל ֶזה, ַעד ַהּיֹום ַהׁשּ ְמקֹוָמן. ְוִעם ּכָ
ן  ּקֵ ְמקֹומֹו, ְוָאז ִהְתּתַ ב ּבִ ֵ ָראּוי, לֹא ִהְתַיׁשּ ּקּון ּכָ ָהָאָדם ּתִ
בּו  ְ ם ִהְתַיׁשּ ּלָ א ַתְחּתֹון, ְוָהעֹוָלמֹות ּכֻ א ֶעְליֹון ְוִכּסֵ ּסֵ ּכִ

ְמקֹוָמם יֶהם ּבִ ּלֵ ְלּגַ נּו ַעל ּגַ ּקְ , ְוָכל ָהאֹוִתּיֹות ִהְתּתַ
ר.  ׁשֶ ִפיַסת ַהּקֶ ל ּתְ טּות ׁשֶ ְ ׁשּ ִהְתּפַ   ּבְ
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ִריְך הּוא ְלִמְבֵרי  א ּבְ ָעא קּוְדׁשָ ַכד ּבָ ל ֲהֵויָנא, ּדְ ּכֵ ְמעֹון ָקם ְוָאַמר ִמְסּתַ י ׁשִ ַרּבִ

ַדְרגֹוי ַעד  ִתיָתָאה ֲהָוה ָסִליק ּבְ ִאין. ְויֹוָמא ׁשְ ִאין ְוַתּתָ ל ִעּלָ ְעְזעּו ּכָ ָאָדם, ִאְזּדַ

ירּוָתא  ָאה ְוָנִהיר ׁשֵ ָסְלָקא ְרעּוָתא ִעּלָ ִמְזָרח ּדְ ְרָעא ּדְ ָכל ְנהֹוִרין. ּוְפַתח ּתַ ּדְ

א  ָיִרית ֵמִריׁשָ ְנהֹוָרא ּדְ ן ְנהֹוָרא ָנִפיק. ְוָדרֹום ַאֲחֵמי ּתֹוְקֵפי ּדִ ּמָ ָהא ִמּתַ ּדְ

ט ְוָקֵרי ְבָחִיל  ׁשַ ִמְזָרח. ִמְזָרח ַאְתִקיף ְלָצפֹון ְוָצפֹון ִאְתַער ְוִאְתּפַ ף ּבְ ּקַ ְוִאְתּתַ

י ְלַמֲעָרב לְ  ָצפֹון ַסּגֵ ֵדין ַמֲעָרב ַסְלָקא ּבְ ֲהֵדיּה. ּכְ ָפא ּבַ ּתָ ּתַ ִמְקַרב ּוְלִאׁשְ

רֹום ְוָצפֹון  ַמֲעָרב. ְוָסֲחִרין ֵליּה ּדָ רֹום ַאְתָיא ְוָאִחיד ּבְ יּה. ְלָבַתר ּדָ ר ּבֵ ַ ׁשּ ְוִאְתּקַ

ְר  ַמֲעָרב ּוַמֲעָרב ׁשַ ֵדין ִמְזָרח ָקִריב ּבְ א. ּכְ ְדֵרי ִגְנּתָ ָאְזִלין ּגִ ֶחְדָוה ּוָבָעאת ּדְ ָיא ּבְ

ע  ַאְרּבַ ַגְווָנא ָדא ּבְ ְלהֵוי ּכְ ְדמּוֵתנּו. ּדִ ַצְלֵמנּו ּכִ ה ָאָדם ּבְ ְלהּו ְוָאַמר ַנֲעׂשֶ ִמּכֻ

ִניָנן  א ּתָ יק ֵליּה. ְוַעל ּדָ ַמֲעָרב ְוַאּפִ ק ּבְ ּבַ א. ּוִמְזָרח ִאְתּדָ ִסְטִרין ְוֵעיָלא ְוַתּתָ

ׁש  ְקּדָ ֵבית ַהּמִ  ָנַפק.  ָאָדם ֵמֲאַתר ּדְ

ָרָצה  ׁשֶ ּכְ ל ָהִייִתי, ׁשֶ ּכֵ ְמעֹון ְוָאַמר, ִמְסּתַ י ׁשִ ָעַמד ַרּבִ
ל ָהֶעְליֹוִנים  ְעְזעּו ּכָ רּוְך הּוא ִלְבֹרא ָאָדם, ִהְזּדַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
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ַדְרגֹוָתיו, ַעד  י ָהָיה עֹוֶלה ּבְ ִ ׁשּ ִ ְחּתֹוִנים, ְויֹום ַהׁשּ ְוַהּתַ
ָעָלה ָרצֹון ֶעְליֹון ְוֵהִאי ל ָהאֹורֹות. ּוָפַתח ׁשֶ ה ּכָ ִחּלָ ר ּתְ

רֹום ֶהְרָאה  ם יֹוֵצא ָהאֹור. ְוַהּדָ ָ ֲהֵרי ִמׁשּ ְזָרח, ׁשֶ ַער ַהּמִ ׁשַ
ק  ְזָרח. ִמְזָרח ִחּזֵ ּמִ ק ּבַ ַרׁש ֵמֹראׁש ְוִהְתַחּזֵ ּיָ ָחְזֵקי ָהאֹור ׁשֶ
ַחִיל  ט, ְוָקָרא ּבְ ֵ ׁשּ פֹון ִהְתעֹוֵרר ְוִהְתּפַ פֹון, ְוַהּצָ ֶאת ַהּצָ

ף ִעּמֹו. ָאז ַמֲעָרב גָּ  ּתֵ ּתַ ֲעָרב ְלִהְתָקֵרב ּוְלִהׁשְ דֹול ַלּמַ
רֹום ְוָאַחז  א ַהּדָ ְך ּבָ ר ּבֹו. ַאַחר ּכָ פֹון ְוִנְקׁשַ ּצָ ָעָלה ּבַ
ן. ָאז  ְדֵרי ַהּגָ ֵהם ּגִ רֹום ְוָצפֹון, ׁשֶ ֲעָרב, ְוסֹוְבבּו אֹותֹו ּדָ ּמַ ּבַ

ָרה ֲעָרב, ּוַמֲעָרב ׁשָ ְזָרח ָקַרב ַלּמַ ׁש  ַהּמִ ֶחְדָוה ּוִבּקֵ ּבְ
ְהֶיה  ּיִ ְדמּוֵתנּו. ׁשֶ ַצְלֵמנּו ּכִ ה ָאָדם ּבְ ם, ְוָאַמר ַנֲעׂשֶ ּלָ ִמּכֻ
ק  ה. ּוִמְזָרח ִנְדּבַ ָדִדים ּוַמְעָלה ּוַמּטָ ַעת ַהּצְ ַאְרּבַ מֹו ֶזה ּבְ ּכְ
ָאָדם ָיָצא  ִנינּו, ׁשֶ ֲעָרב ְוהֹוִציא אֹותֹו. ְוַעל ֶזה ׁשָ ּמַ ּבַ

ית הַ  קֹום ּבֵ ׁש. ִמּמְ ְקּדָ   ּמִ
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ָאה ַעל ַחד ְרָגא ְדֶחֶס"ד ִעּלָ יפּו ְלַההּוא ּדַ ּקִ ַנִים ְלֶמֱהֵוי ּתַ ה  ֵאִלים ׁשְ ֵרין ִמּמַ ּתְ

ְרָגא ְדֲאַהֹרן ְדֲאִחיד  ַהאי ַחָגא ִאיהּו ְלֳקֵבל ּדַ ִגין ּדְ כּוְלהּו מּוָסִפין ּבְ ְמָקְרִבין ּבְ ּדִ

ִנין.  ִריְך הּוא ֶאֶלף ׁשְ א ּבְ ִתיָתִאי. יֹוָמא ְדקּוְדׁשָ ִתיָתִאי. ְוִאְקֵרי יֹום ׁשְ א ׁשְ ַדְרּגָ ּבְ

א בְּ  ין קּוְדׁשָ יּה. ּוְבַההּוא יֹוָמא ַזּמִ ֵרין ִטיבּו ְלַעּמֵ ִריְך הּוא ְלאֹוָסָפא ַעל ַחד ּתְ

ר ָיִביאּו, ָאז  (שמות ט"ז)ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  י ְוֵהִכינּו ֶאת ֲאׁשֶ ׁשִ יֹום ַהׁשִ ְוָהָיה ּבְ

ְלֵעיָלא ִאּתֹוַסף  ין ּדִ ְרּגִ הּו ּדַ ר ִיְלְקטּו יֹום יֹום, ּוְבֻכּלְ ֶנה ַעל ֲאׁשֶ ְוָהָיה ִמׁשְ

ְרָכָאן  . ּבִ

ל ֶחֶסד  ה ׁשֶ ְרּגָ יפּות ְלאֹוָתּה ּדַ ְהֶיה ַתּקִ ּתִ ַנִים, ׁשֶ ֵאיִלים ׁשְ
ָכל ַהּמּוָסִפים,  ְקִריִבים ּבְ ּמַ ֶ ה ׁשּ ַנִים ִמּמַ ֶעְליֹון ַעל ֶאָחד ׁשְ
ה  ַדְרּגָ ָאחּוז ּבְ ת ַאֲהֹרן, ׁשֶ ְרּגַ ֶנֶגד ּדַ ַחג ֶזה הּוא ּכְ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
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 ִ ׁשּ ִ ית. ְוִנְקָרא יֹום ַהׁשּ ִ ׁשּ רּוְך הּוא ׁשִ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ י. יֹומֹו ׁשֶ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ִנים. ּוְבאֹותֹו יֹום ָעִתיד ַהּקָ ֶאֶלף ׁשָ
תּוב  ּכָ ַנִים ֶחֶסד ְלַעּמֹו. ֶזהּו ׁשֶ ל ֶאָחד ׁשְ ְלהֹוִסיף ַעל ּכָ

ר ָיִביאּו, ָאז  (שמות טז) י ְוֵהִכינּו ֵאת ֲאׁשֶ ִ ׁשּ ִ ּיֹום ַהׁשּ ְוָהָיה ּבַ
ָרגֹות ְוָהיָ  - ר ִיְלְקטּו יֹום יֹום, ּוְבָכל ַהּדְ ֶנה ַעל ֲאׁשֶ ה ִמׁשְ

ָרכֹות.  ַמְעָלה נֹוָספֹות ּבְ ּלְ   ׁשֶ

ִריְך  א ּבְ ַיְכִניׁש קּוְדׁשָ יָחא ְוִיְתְקֵרי ַחג ַהָאִסיף ּדְ א ְמׁשִ ּוְבַההּוא יֹוָמא ֵייֵתי ַמְלּכָ

יּה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  ַעּמֵ לּוָתא ּדְ יּה ּגָ יֹום ַההּוא  ישעיה י"א)(הּוא ּבֵ ְוָהָיה ּבְ

ְבָעה  הּו ׁשִ ֻכּלְ ּכֹות, ּדְ ָאר ַעּמֹו. ְוִיְתְקֵרי ַחג ַהּסֻ ִנית ָידֹו ִלְקנֹות ֶאת ׁשְ יֹוִסיף ְיָי ׁשֵ

בֹוד ַאְזִלין ִעם  ְך ּכּוְלהּו ֲעָנֵני ּכָ ה ּוְבִגין ּכָ סּוּכָ ָרֵאל ּכְ ין ַחְפָיין ַעל ִיׂשְ ְרּגִ ּדַ

ַמְד  ָרֵאל ּבְ ָכל יֹוָמא. ִיׂשְ ְך י"ד ִאְמִרין ּבְ ִגין ּכָ ְזכּוָתא ְדֲאַהֹרן ּבְ ָרא ּבִ   ּבְ

ֵרא ַחג ָהָאִסיף,  יַח ְוִיּקָ ׁשִ ּוְבאֹותֹו יֹום ָיבֹא ֶמֶלְך ַהּמָ
ל ַעּמֹו. ֶזהּו  לּות ׁשֶ רּוְך הּוא ּבֹו ַהּגָ דֹוׁש ּבָ ס ַהּקָ ַכּנֵ ּיְ ׁשֶ

תּוב  ּכָ ּיֹום ַההּוא  (ישעיה יא)ׁשֶ ִנית ָידֹו ְוָהָיה ּבַ יֹוִסיף ה' ׁשֵ
ַבע  ל ׁשֶ ּכָ ּכֹות, ׁשֶ ֵרא ַחג ַהּסֻ ָאר ַעּמֹו. ְוִיּקָ ִלְקנֹות ֶאת ׁשְ
ל ַעְנֵני  ה, ְוָלֵכן ּכָ מֹו ֻסּכָ ָרֵאל ּכְ ָרגֹות ְמַכּסֹות ַעל ִיׂשְ ַהּדְ
ְזכּות ַאֲהֹרן, ְוָלֵכן  ר ּבִ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ בֹוד הֹוְלִכים ִעם ִיׂשְ ַהּכָ

ָעה עָ  ָכל יֹום. ַאְרּבָ ּבְ ים ׁשֶ ָבׂשִ ר ּכְ   ׂשָ

א  א. ְוקּוְדׁשָ ְמׁשָ ְבָעַתִים ְנִהירּו ְדׁשִ ְבָעַתִים ְוַיְנִהיר ׁשִ ְבָעה יֹוִמין ָהא ׁשִ ּוְבׁשִ

ָרא ַעל ָסִאיבּו  את ְלַכּפָ ִעיר ִעִזים ֶאָחד ַחּטָ ִריְך הּוא ְיָרֶחם ַעל ַעְלָמא ְוׂשָ ּבְ

ָסִאיבּו אֹוֵמי ַעְלָמא א ּדְ ׁשָ ְנַיָנא ְלֳקֵבל  ַמְקּדְ יֹוָמא ּתִ לֹות ּבְ עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ

יֹוָמא ְרִביָעָאה ְלֳקֵבל  ְרָגא ְדַיֲעֹקב. ּבְ ִליָתָאה ְלֳקֵבל ּדַ יֹוָמא ּתְ ִיְצָחק. ּבְ ְרָגא ּדְ ּדַ

ִתיָתָאה ְלקֳ  יֹוָמא ׁשְ ה. ּבְ ְרָגא ְדֹמׁשֶ ָאה ְלֳקֵבל ּדַ יֹוָמא ֲחִמיׁשָ יֹוֵסף. ּבְ ְרָגא ּדְ ֵבל ּדַ

ְרָגא ְדֲאַהֹרן:    ּדַ
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ְבָעה ָיִמים  ְבָעַתִים אֹור  -ּוְבׁשִ ְבָעַתִים, ְוָיִאיר ׁשִ ֲהֵרי ׁשִ
ִעיר  רּוְך הּוא ְיַרֵחם ַעל ָהעֹוָלם. ּוׂשְ דֹוׁש ּבָ ֶמׁש, ְוַהּקָ ֶ ַהׁשּ

את  ים ֶאָחד ְלַחּטָ ׁש  -ִעּזִ ְקּדָ ר ַעל ֻטְמַאת ַהּמִ ְלַכּפֵ
אּו ֻאּמֹות ָהעֹוָלם  ּמְ ּטִ ּיֹום ׁשֶ לֹות. ּבַ עֹוְבֵדי כֹוָכִבים ּוַמּזָ

ת  ְרּגַ ֶנֶגד ּדַ י ּכְ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ת ִיְצָחק. ּבַ ְרּגַ ֶנֶגד ּדַ ִני ּכְ ֵ ַהׁשּ
י  ּיֹום ַהֲחִמיׁשִ ת יֹוֵסף. ּבַ ְרּגַ ֶנֶגד ּדַ ּיֹום ָהְרִביִעי ּכְ ַיֲעֹקב. ּבַ

ֶנֶגד ּדַ  י ּכְ ִ ׁשּ ִ ּיֹום ַהׁשּ ה. ּבַ ת ֹמׁשֶ ְרּגַ ֶנֶגד ּדַ ת ַאֲהֹרן. ּכְ   ְרּגַ

ל דף מז ע"א - פרשת בראשית  - ספר בראשית  - בזוהר  ְרא ֱאלִֹהים ֶאת ּכָ ַוּיַ

ה טֹוב ְמֹאד, ְוִכי ָלא ָחמָ  ה ְוִהּנֵ ר ָעׂשָ א ָחָמא ֵליּה ֲאׁשֶ א ּכֹּלָ א ֵליּה קֹוֶדם. ֶאּלָ

ֵייתּון ְלָבַתר  ִרין ּדְ ל ּדָ ָאה ּכָ ל, ְלַאְסּגָ ָאַמר ֶאת ּכָ ִריְך הּוא, ּוַמאן ּדְ א ּבְ קּוְדׁשָ

ָרא ְוָדָרא ַעד ָלא ֵייתּון ְלָעְלָמא.  ָכל ּדָ ָעְלָמא ּבְ ׁש ּבְ ִיְתַחּדֵ ל ַמה ּדְ ן, ְוֵכן ּכָ ּכֵ

א כָּ  ה, ּדָ ר ָעׂשָ ָרא ְלָכל ל עֹוָבִדין ֲאׁשֶ ֵרי ְיסֹוָדא ְוִעּקְ ן ִאְתּבְ ַתּמָ ית, ּדְ ִדְבֵראׁשִ

ִריְך  א ּבְ ְך ָחָמא ֵליּה קּוְדׁשָ ן. ּוְבִגין ּכָ ָעְלָמא ְלָבַתר ּכֵ ׁש ּבְ ֵייֵתי ְוִיְתַחּדֵ ַמה ּדְ

י,  ִ ׁשּ ִ ית. יֹום ַהׁשּ ְבֵראׁשִ עֹוָבָדא ּדִ א ּבְ י ּכֹּלָ ּוֵ ָנאהּוא ַעד ָלא ֲהָוה ְוׁשַ  ַמאי ׁשְ

ְכַלל ָעְלָמא  ּתַ ד ִאׁשְ א ָהָכא ּכַ הּו ֵה"א, ֶאּלָ ָמר ּבְ ָלא ִאּתְ ֻכְלהּו יֹוֵמי ּדְ ּבְ

י  ִ ׁשּ ִ ׁשּ ִחּבּוָרא ַחד, ה' ּבַ ְדכּוָרא ּבְ ַרת נּוְקָבא ּבִ  (ד"א דאיהו ס"א יסוד)ִאְתַחּבְ

ְכְללּו ֹכָלא ַחד  ּתַ א ַחד. ַוְיֻכּלּו, ִאׁשְ א ד)(ד"א כחְלֶמֱהֵוי ּכֹּלָ ְכְללּו ִמּכֹּלָ ּתַ . ִאׁשְ

א:  ֹכּלָ ִלימּו ּבְ ּתַ  ְוִאׁשְ

ה טֹוב ְמֹאד, ְוִכי  ה ְוִהּנֵ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ְרא ֱאלִֹהים ֶאת ּכָ ַוּיַ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ א ַהּכֹל ָרָאה ַהּקָ לֹא ָרָאה אֹותֹו קֶֹדם? ֶאּלָ

ל  ָאַמר ֶאת ּכָ ֶ ל ַהּדֹורֹות  -הּוא. ּוַמה ׁשּ ְלַרּבֹות ּכָ
יָּ  ָכל ׁשֶ עֹוָלם ּבְ ׁש ּבָ ְתַחּדֵ ּיִ ֶ ל ַמה ׁשּ ְך, ְוֵכן ּכָ בֹואּו ַאַחר ּכָ

ה  ר ָעׂשָ בֹואּו ָלעֹוָלם. ֲאׁשֶ ּיָ ֶטֶרם ׁשֶ ל  -ּדֹור ָודֹור ּבְ ֶזה ּכָ
ר ְלָכל ַמה  ם ִנְבָרא ְיסֹוד ְוִעּקָ ָ ׁשּ ית ׁשֶ י ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ
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ן. ּומִ  עֹוָלם ְלַאַחר ִמּכֵ ׁש ּבָ ֹבא ְוִיְתַחּדֵ ּיָ ֶ ְך ָרָאה ׁשּ ּום ּכָ ׁשּ
ם ֶאת ַהּכֹל  ּלֹא ָהָיה, ְוׂשָ רּוְך הּוא ַעד ׁשֶ דֹוׁש ּבָ אֹותֹו ַהּקָ

י  ִ ׁשּ ִ ית. יֹום ַהׁשּ ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ ִמים  -ּבְ ָכל ַהּיָ ֹוֶנה ּבְ ַמה ׁשּ
ר ִנְתַקן ָהעֹוָלם,  ֲאׁשֶ אן ּכַ א ּכָ ֶהם ֵה"א? ֶאּלָ ּלֹא ֶנֱאַמר ּבָ ׁשֶ

ֵקָבה  ָרה ַהּנְ י ִהְתַחּבְ ִ ׁשּ ִ ׁשּ ִחּבּור ֶאָחד. ה' ּבַ ָכר ּבְ ּזָ  [שהוא]ּבַ
ִנְתְקנּו ַהּכֹל ֶאָחד  - ִלְהיֹות ַהּכֹל ֶאָחד. ַוְיֻכּלּו  [יסוד]

ּכֹל. [כאחד] מּו ּבַ ּלְ ּתַ   . ִנְתְקנּו ֵמַהּכֹל ְוִהׁשְ

ַתח  י ֶאְלָעָזר ּפָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם. ַרּבִ ָ ה ַרב מָ  (תהלים לא)ַוְיֻכּלּו ַהׁשּ

א ֲחֵזי,  ֵני ָאָדם. ּתָ ְך ֶנֶגד ּבְ ַעְלּתָ ַלחֹוִסים ּבָ ר ָצַפְנּתָ ִליֵרֶאיָך ּפָ טּוְבָך ֲאׁשֶ

ִלים  ָעְלָמא, ְוַאְתִקין ֵליּה ְלֶמהֵוי ׁשְ ָרא ְלַבר ָנׁש ּבְ ִריְך הּוא ּבָ א ּבְ קּוְדׁשָ

י ִלנְ  ִיְזּכֵ ִגין ּדְ ָנא ָאְרחֹוי, ּבְ ּקָ פּוְלָחִניּה ּוְלִאְתּתַ א ּבְ ָגִניז קּוְדׁשָ ָאה ּדְ הֹוָרא ִעּלָ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר,  יא ּכְ יַקּיָ ִריְך הּוא ְלַצּדִ ַעִין לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹהים  (ישעיה סד)ּבְ

ה לֹו.  ה ִלְמַחּכֵ   זּוָלְתָך ַיֲעׂשֶ

ַתח,  י ֶאְלָעָזר ּפָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם. ַרּבִ ָ ַוְיֻכּלּו ַהׁשּ
ַעְלּתָ ָמה ַרב ט (תהלים לא) יֵרֶאיְך ּפָ ר ָצַפְנּתָ ּלִ ּוְבְך ֲאׁשֶ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ֵני ָאָדם. ּבא ְרֵאה, ַהּקָ ְך ֶנֶגד ּבְ ַלחֹוִסים ּבָ
ֲעבֹוָדתֹו  ֵלם ּבַ עֹוָלם ְוִהְתִקין אֹותֹו ִלְהיֹות ׁשָ ָרא ָאָדם ּבָ ּבָ

ה ָלאֹור ָהֶעְליֹון ׁשֶ  ְזּכֶ ּיִ ֵדי ׁשֶ ָרָכיו ּכְ ן ֶאת ּדְ ַנז ּוְלַתּקֵ ּגָ
ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ יִקים, ּכְ ּדִ רּוְך הּוא ַלּצַ דֹוׁש ּבָ ַעִין  (ישעיה סד)ַהּקָ

ה לֹו.  ה ִלְמַחּכֵ   לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹהים זּוָלְתְך ַיֲעׂשֶ

  (סימן ט"ל)השלמה מההשמטות 

א ל יֹוָמא ַהעֹוָלם ַהּבָ ָקא ֲאְמִריָנן ּכָ ַרׁש ָמאי ַהאי ּדְ ָרְכָיה ְוּדָ י ּבְ ב ַרּבִ , ְולֹא ָיׁשָ

קֹוֶדם  ד ׁשְ ָאֵתי ְמַלּמֵ ם ָעְלָמא ּדְ ְרּגֵ א ְמּתַ ָיְדִעיָנן ָמאי ָקָאַמר, ַהעֹוָלם ַהּבָ

דֹול  דֹול ְלָהִאיר ְוִנְבָרא אֹור ּגָ ָבה ִלְברֹוא אֹור ּגָ ַמְחׁשָ ְבָרא ָהעֹוָלם ָעָלה ּבְ ּנִ ׁשֶ
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דֹוׁש  לֹוט ּבֹו, ָצָפה ַהּקָ ְרָיה ְיכֹוָלה ִלׁשְ ל ּבִ ֵאין ּכָ ֵאיָנן ְיכֹוִלין ׁשֶ רּוְך הּוא ׁשֶ ּבָ

יִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא.  ּדִ ָאר ְגָנזֹו ַלּצַ ְמקֹומֹו ְוַהׁשְ ם ָלֶהם ּבִ ִביִעי ְוׂשָ ְלסֹוְבלֹו ָלַקח ׁשְ

ן ָלֶהם ֶזה ְלעֹוָלם ַאֲחרֹון. ְוַהְיינּו  ְמרּוהּו, ֶאּתֶ ִביִעי ְוִיׁשְ ֶזה ַהׁשְ ָאַמר ִאם ִיְזּכּו ּבָ

ְכִתיב, ַהעֹוָלם ית. ֲהָדא הּוא  ּדִ ִראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ א ִמקֹוֶדם ׁשֵ ָבר ּבָ ּכְ א. ׁשֶ ַהּבָ

ְך ֶנֶגד  (שם ל"א)ִדְכִתיב,  ַעְלּתָ ַלחֹוִסים ּבָ ר ָצַפְנּתָ ִליֵרֶאיָך ּפָ ָמה ַרב טּוְבָך ֲאׁשֶ

ֵני ָאָדם:     (עד כאן מההשמטות)ּבְ

ָאנּו אוֹ  ה ׁשֶ ֶרְכָיה ְוָדַרׁש, ַמה ּזֶ י ּבְ ב ַרּבִ ל יֹום ָיׁשַ ְמִרים ּכָ
א  א, ְולֹא יֹוְדִעים ָמה ָאַמר, ָהעֹוָלם ַהּבָ ָהעֹוָלם ַהּבָ

ם ָעְלָמא ְדָאֵתי  ְבָרא (העולם הבא)ְמֻתְרּגָ ּנִ ּקֶֹדם ׁשֶ ד ׁשֶ , ְמַלּמֵ
דֹול ְלָהִאיר,  ָבה ִלְברֹא אֹור ּגָ ָהעֹוָלם ָעָלה ְבַמֲחׁשָ

ה ְיכ ִרּיָ ל ּבְ ֵאין ּכָ דֹול ׁשֶ לֹט ּבֹו. ְוִנְבָרא אֹור ּגָ ֹוָלה ִלׁשְ
ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלָסְבלֹו, ָלַקח  רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָצָפה ַהּקָ
יִקים  ּדִ ָנזֹו ַלּצַ ָאר ּגְ ְ ְמקֹומֹו, ְוַהׁשּ ם ָלֶהם ּבִ ִביִעי ְוׂשָ ׁשְ

ְמרּוהּו  ִביִעי ְוִיׁשְ ְ ֶזה ַהׁשּ  - ֶלָעִתיד ָלבא. ָאַמר, ִאם ִיְזּכּו ּבְ
ן ָלֶהם ֶזה ְלעֹולָ  תּוב ָהעֹוָלם ֶאּתֵ ּכָ ם ַאֲחרֹון, ְוַהְינּו ׁשֶ

ית. ֶזהּו  ת ְיֵמי ְבֵראׁשִ ׁשֶ א ִמּקֶֹדם ׁשֵ ָבר ּבָ ּכְ א, ׁשֶ ַהּבָ
תּוב  ּכָ יֵרֶאיְך  (תהלים לא)ׁשֶ ר ָצַפְנּתָ ּלִ ָמה ַרב טּוְבְך ֲאׁשֶ

ֵני ָאָדם: ע"כ מההשמטות.  ְך ֶנֶגד ּבְ ַעְלּתָ ַלחֹוִסים ּבָ   ּפָ

  דף רה ע"ב - פרשת ויגש אליו  - ספר בראשית  - בזוהר 

ַתח,  י ֶאְלָעָזר ּפָ ׁש ֵאָליו ְיהּוָדה ְוגו', ִרּבִ ּגַ י  (ישעיה סג)ַוּיִ ה ָאִבינּו ּכִ י ַאּתָ ּכִ

ֶמָך. ַאְבָרָהם לא יָ  ה ה' ָאִבינּו גֹוֲאֵלנּו ֵמעֹוָלם ׁשְ יֶרּנּו ַאּתָ ָרֵאל לא ַיּכִ ְדָענּו ְוִיׂשְ

ל  ִריְך הּוא ַעְלָמא, ּכָ א ּבְ ָרא קּוְדׁשָ ד ּבָ א ֲחֵזי, ּכַ ַהאי ְקָרא אּוְקמּוָה, ֲאָבל ּתָ

מָ  ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ּכְ ְדָקא ָחֵזי. ּבְ א ּכְ ה ְדִאְצְטִריְך. יֹוָמא ְויֹוָמא, ָעִביד ֲעִביְדּתָ

יּה.  ִתיָתָאה ְוִאְצְטִריְך ְלִמְבִרי ָאָדם, ָאַתת אֹוַרְייָתא ַקּמֵ ָאָתא יֹוָמא ׁשְ יָון ּדְ ּכֵ
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ַאּתְ (קמי קודשא בריך הוא)ָאְמָרה  ין  (דף רה ע"ב). ַהאי ָאָדם ּדְ ֵעי ְלִמְבֵרי, ַזּמִ ּבָ

ְך. ִאְלָמֵלא ָלא ַתֲאִריְך רּוגְ  ָזא ַקּמָ ֵרי. ָאַמר הּוא ְלַאְרּגָ ָלא ִיְתּבְ ָזא, ַטב ֵליּה ּדְ

ִים.  ָנא ִאְתְקֵריָנא ֶאֶרְך ַאּפַ ִריְך הּוא, ְוִכי ְלַמּגָ א ּבְ  ָלּה קּוְדׁשָ

ַתח,  י ֶאְלָעָזר ּפָ ׁש ֵאָליו ְיהּוָדה ְוגֹו'. ַרּבִ ּגַ י  (ישעיה סג)ַוּיִ ּכִ
ָרֵאל לֹא י ַאְבָרָהם לֹא ְיָדָענּו ְוִיׂשְ ה ָאִבינּו ּכִ יָרנּו  ַאּתָ ַיּכִ

ה  סּוק ַהּזֶ ֶמְך. ַהּפָ ה ה' ָאִבינּו ּגֲֹאֵלנּו ֵמעֹוָלם ׁשְ ַאּתָ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ׁשֶ ְרׁשּוהּו. ֲאָבל ּבֹא ְרֵאה, ּכְ ּפֵ
ָכל יֹום  ָראּוי ּבְ הּו ּכָ ה ַמֲעׂשֵ ל יֹום ָויֹום ָעׂשָ ֶאת ָהעֹוָלם, ּכָ

יָון ׁשֶ  ִריְך. ּכֵ ּצָ מֹו ׁשֶ י ְוִהְצָטֵרְך ָויֹום ּכְ ִ ׁשּ ִ א ַהּיֹום ַהׁשּ ּבָ
ָאה ְלָפָניו ַהּתֹוָרה. ָאְמָרה  [לפני הקדוש ברוך ִלְבֹרא ָאָדם, ּבָ

ה רֹוֶצה ִלְברֹא, ָעִתיד הּוא הוא] ַאּתָ ה ׁשֶ : ָהָאָדם ַהּזֶ
ּלֹא  יז ְלָפֶניְך. ִאְלָמֵלא לֹא ַתֲאִריְך ָרְגְזְך, טֹוב לֹו ׁשֶ ְלַהְרּגִ

ֵרא. ָאַמר לָ  ם ִנְקֵראִתי ִיּבָ רּוְך הּוא: ְוִכי ְלִחּנָ דֹוׁש ּבָ ּה ַהּקָ
ִים?    ֶאֶרְך ַאּפַ

ַעד ָלא  ִגין ּדְ ְכַלל. ּבְ ּתַ אֹוַרְייָתא ִאׁשְ א ּבְ ֵרי, ְוֹכּלָ אֹוַרְייָתא ִאְתּבְ א ּבְ א, ּכֹּלָ ֶאּלָ

יּה, ְוָעאלוּ  ל ַאְתָוון ַקּמֵ ִריְך הּוא ַעְלָמא, ַאְתָיין ּכָ א ּבְ ָרא קּוְדׁשָ ל ַחד ְוַחד  ּבָ ּכָ

  ְלַמְפֵרַע. 

ּום  ּתֹוָרה, ִמׁשּ ּתֹוָרה ְוַהּכֹל ִנְתַקן ּבַ א ַהּכֹל ִנְבָרא ּבַ ֶאּלָ
אּו  רּוְך הּוא ֶאת ָהעֹוָלם, ּבָ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ֶטֶרם ּבָ ּבְ ׁשֶ

ל ַאַחת ְלַמְפֵרַע.  ל ָהאֹוִתּיֹות, ְוִנְכְנסּו ּכָ   ְלָפָניו ּכָ

 דף ס"ג ע"ב -  [פרשת המן] - ספר שמות  - בזוהר 

ָכל  י ְיהּוָדה, ּבְ ּנּו ַעד ּבֶֹקר. ָאַמר ִרּבִ ה ֲאֵליֶהם ִאיׁש ַאל יֹוֵתר ִמּמֶ ַוּיֹאֶמר ֹמׁשֶ

ֵר  יָתא יֹוִמין יֹוָמא ְויֹוָמא, ִמְתּבָ ל ׁשִ ָהא ּכָ ָאה, ּדְ ְך ָעְלָמא ֵמַההּוא יֹוָמא ִעּלָ
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ַההּוא  יל ּבְ ַקּבִ ָרָכה ּדְ ִביָעָאה. ְוָכל יֹוָמא ָיִהיב ֵמַההּוא ּבְ ְרָכאן ִמּיֹוָמא ׁשְ ִמְתּבָ

יֵליּה.   יֹוָמא ּדִ

ּנּו ַעד ּבֶקר. ָאַמר  ה ֲאֵלֶהם ִאיׁש ַאל יֹוֵתר ִמּמֶ ַוּיֹאֶמר ֹמׁשֶ
י  ֵרְך ָהעֹוָלם ֵמאֹותֹו יֹום ַרּבִ ָכל יֹום ָויֹום ִמְתּבָ ְיהּוָדה, ּבְ

ְרִכים ִמּיֹום  ִמים ִמְתּבָ ת ַהּיָ ׁשֶ ל ׁשֵ ֲהֵרי ּכָ ָהֶעְליֹון, ׁשֶ
ל ֵמאֹותֹו  ּבֵ ּקִ ָרָכה ׁשֶ ִביִעי, ְוָכל יֹום נֹוֵתן ֵמאֹוָתּה ּבְ ְ ַהׁשּ

ּלֹו.    יֹום ׁשֶ

ה ָאַמר, ִאיׁש ַאל יֹותֵ  א ֹמׁשֶ ָלא ְוַעל ּדָ ִגין ּדְ ּנּו ַעד ּבֶֹקר. ַמאי ַטְעָמא. ּבְ ר ִמּמֶ

ְלחֹודֹוי,  ִליט ּבִ ל ַחד ְוַחד ׁשָ א ּכָ א ְלַחְבֵריּה, ֶאּלָ ָיִהיב, ְוָלא יֹוִזיף יֹוָמא ּדָ

ַחְבֵריּה.  יֹוָמא ּדְ ִליט יֹוָמא ּבְ ָהא ָלא ׁשָ יֵליּה. ּדְ ַההּוא יֹוָמא ּדִ   ּבְ

ה, ִאיׁש ַאל ּנּו ַעד ּבֶֹקר. ָמה  ְוַעל ֶזה ָאַמר ֹמׁשֶ יֹוֵתר ִמּמֶ
א  ן ְולֹא ַיְלֶוה יֹום ֶזה ַלֲחֵברֹו, ֶאּלָ ּלֹא ִיּתֵ ֵדי ׁשֶ ַעם? ּכְ ַהּטַ
ֲהֵרי לֹא  ּלֹו, ׁשֶ אֹותֹו יֹום ׁשֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ׁשֹוֵלט ְלַבּדֹו ּבְ ּכָ

ל ֲחֵברֹו.  ּיֹום ׁשֶ   ׁשֹוֵלט יֹום ּבַ

ל ִאיּנּון  ְך, ּכָ ִגיֵני ּכַ רבי יהודה כל יומא ויומא מתברך מההוא יומא  (נ"א אמרּבְ

עילאה יומא שביעאה ומתברכן כל שיתא יומין כל חד וחד בלחודוי וכל יומא יהיב 

ביומא דיליה מההוא ברכה דקביל מההוא יומא עילאה ועל דא משה אמר איש אל 

א יוֹ  יותר ממנו עד בקר דהא לא שליט יומא ביומא דלאו דיליה וכל אינון) ָ ִמין ֲחִמׁשּ

יּה  ַכח ּבֵ ּתְ ִתיָתָאה ִאׁשְ ילּו, ְויֹוָמא ׁשְ ַקּבִ יּה, ַמה ּדְ ַכח ּבֵ ּתְ יֹוַמְייהּו, ְוִאׁשְ יִטין ּבְ ּלִ ׁשַ

י, ְוָלא  ִ ׁשּ ִ יב יֹום ַהׁשּ ְכּתִ י ֶאְלָעָזר, ַמאי ּדִ ָאַמר ִרּבִ ָהא ּדְ יר. ְוַאְזָלא ָהא, ּכְ ַיּתִ

א ַאר יֹוִמין. ֶאּלָ ָכל ׁשְ ַמר ָהִכי ּבְ וָגא  ִאּתְ ּוְ ִאְזּדַ י. ּדְ ִ ׁשּ ִ ָהִכי אּוְקמּוָה, ַהׁשּ

ָכחּו  (דאזדמנא) ּתְ ְך, ִאׁשְ ִגין ּכָ א, ּוּבְ תֹוָרא ְלַמְלּכָ יּה ַמְטרֹוִניָתא. ְלַאְתְקָנא ּפָ ּבֵ

א  ַמְלּכָ ֶחְדָווָתא ּדְ ֵרין חּוָלִקין, ַחד ְליֹוֵמיּה, ְוַחד ְלִתּקּוָנא, ּבְ יּה ּתְ ּבֵ

ַמְטרֹוִניָתא.    ּבְ
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ל אֹוָתם ִמׁשּ  ְך ּכָ  מתברך מאות ויום יום (אמר רבי יהודה, כלּום ּכָ

השביעי, ומתברכים כל ששה הימים כל אחד ואחד בפני  ויום עליון, יום

עצמו, וכל יום נותן ביום שלו מאותה ברכה שקבל מאותו יום עליון, ועל 

זה אמר משה, איש אל יותר ממגו עד בקר, שהרי לא שולט יום ביום שלא 

ֶהם,  ו, וכל אותם)של ּלָ ִמים ׁשֶ ּיָ ה ָיִמים ׁשֹוְלִטים ּבַ ָ ֲחִמׁשּ
י ִנְמָצא יֹוֵתר. ְוֶזה  ִ ׁשּ ִ לּו, ּוַבּיֹום ַהׁשּ ּבְ ּקִ ֶ ְוִנְמָצא ּבֹו ַמה ׁשּ
תּוב יֹום  ּכָ ֶ י ֶאְלָעָזר, ַמה ׁשּ ָאַמר ַרּבִ ֶ ִפי ַמה ׁשּ הֹוֵלְך ּכְ

ָאר הַ  ָכל ׁשְ ְך ּבְ י ְולֹא ֶנֱאַמר ּכָ ִ ׁשּ ִ ִמים ַהׁשּ ְך  -ּיָ א ּכָ ֶאּלָ
י  ִ ׁשּ ִ ְרׁשּוָה, ַהׁשּ ָגה  -ּפֵ ּוְ ִהְזּדַ ִביָרה  [שהזדמנה]ׁשֶ ּבֹו ַהּגְ

ֵני ֲחָלִקים  ֶלְך. ְוָלֵכן ִנְמְצאּו בֹו ׁשְ ְלָחן ַלּמֶ  - ְלַהְתִקין ׁשֻ
ִביָרה.  ּגְ ֶלְך ּבַ ְמַחת ַהּמֶ ׂשִ   ֶאָחד ְליֹומֹו, ְוֶאָחד ְלִתּקּון ּבְ

  דף קכ"ח ע"א - פרשת תרומה  - ספר שמות  - בזוהר 

ְרִחיׁשּו  יכּו, ּדִ ָאה: ִאְתְנִגיד ַחד ְמׁשִ א, ְוָעִביד  (דף קכ"ח ע"א)ִסּדּוָרא ֲחִמיׁשָ ַמּיָ ּדְ

א לְ  ּמּוׁשָ ַהאי ׁשִ יֹוָמא ְרִביָעָאה, ְוָעִביד ּבְ ִסּדּוָרא ּדְ ָקא ַההּוא ְנִהירּו, ּדְ ַאּפָ

ׁש,  ְווָנא ַמּמָ ַההּוא ּגַ ִאְתָחֵזי ּכְ יק ִזיִנין ְלִזיֵניּה, ִאיּנּון ּדְ א, ְוַאּפִ ּמּוׁשָ ְריֹון ׁשִ ַאּפִ

ַאר יֹוִמין ל ׁשְ יר ִמּכָ א, ַיּתִ ּמּוׁשָ ׁש ַההּוא ׁשִ ּמֵ ְלָיא ַעד ְוַהאי יֹוָמא ׁשִ א ּתַ . ְוֹכּלָ

יב,  ְכּתִ יּה, ּדִ ִניז ּבֵ ֲהָוה ּגָ ל ַמה ּדְ ְריֹון ּכָ יק ַאּפִ ַאּפִ ִתיָתָאה, ּדְ  (בראשית א)יֹוָמא ׁשְ

ָאה, ַחד ֵמִאיּנּון  ה ְלִמיָנּה ְוגֹו'. ְוָדא ִאיהּו יֹוָמא ֲחִמיׁשָ ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחּיָ

ָבנֹון.   ֲעֵצי ַהּלְ

ִים, ִסּדּור ֲחִמיׁשִ  ל ַרַחׁש ַהּמַ יָכה ַאַחת ׁשֶ י: ׁשֹוַפַעת ְמׁשִ
ל ִסּדּור יֹום ְרִביִעי,  ּמּוׁש ְלהֹוִציא אֹותֹו אֹור ׁשֶ ה ׁשִ ְועֹוׂשֶ
ּמּוׁש, ּומֹוִציא ִמיִנים ְלִמינֹו,  ה ׁשִ ְריֹון ַהּזֶ ַאּפִ ה ּבָ ְועֹוׂשֶ

ׁש  ּמֵ ׁש. ְויֹום ֶזה ׁשִ אֹותֹו ָגֶון ַמּמָ ְרִאים ּבְ אֹותֹו אֹוָתם ַהּנִ
לּוי ַעד יֹום  ִמים, ְוַהּכֹל ּתָ ָאר ַהּיָ ל ׁשְ ּמּוׁש יֹוֵתר ִמּכָ ׁשִ
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נּוז ּבֹו,  ָהָיה ּגָ ֶ ל ַמה ׁשּ ְריֹון ּכָ הֹוִציא ָהַאּפִ י, ׁשֶ ִ ׁשּ ִ ַהׁשּ
ה ְלִמיָנּה ְוגֹו'. ְוֶזהּו ַהּיֹום  תּוב ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחּיָ ּכָ ׁשֶ

י, ֶאָחד ֵמאֹוָתם ֲעֵצי הַ  ָבנֹון. ַהֲחִמיׁשִ   ּלְ

ְריֹון, ְוֵלית ֵליּה  ל ַהאי ַאּפִ ַאְתִקין ּכָ א ִאיהּו יֹוָמא, ּדְ ִתיָתָאה: ּדָ ִסּדּוָרא ׁשְ

ן ַהאי  ּקַ ד ָאָתא ַהאי יֹוָמא, ִאְתּתָ ר ֵמַהאי יֹוָמא, ּכַ א, ּבַ ְקּפָ ּקּוָנא, ְוֵלית ֵליּה ּתֻ ּתִ

ָמִתין,  ה ִנׁשְ ַכּמָ ה רּוִחין, ּבְ ַכּמָ ְריֹון, ּבְ ֵחיזּו. ִאיּנּון ַאּפִ ִפיָרן ּבְ ה עּוֵליָמָתן ׁשְ ַכּמָ ּבְ

ָאר  ל ׁשְ ִפירּו ּכָ ׁשְ ן ּבִ ּקַ א. אּוף ִאיהּו ִאְתּתָ ַמְלּכָ ֵהיְכָלא ּדְ ִאְתָחזּון ְלֵמיָתב ּבְ ּדְ

ֶחְדָוה,  ְרעּוָתא ּבְ א ֲחָדא, ּבִ ִתיאּוְבּתָ ַקְדִמיָתא, ְוַאְתִקין לֹון ּבְ ֲהוֹו ּבְ יֹוִמין ּדַ

ּקּוָנא ּדִ  א. ּתִ א ְוַתּתָ   ְלֵעיּלָ

י  ִ ׁשּ ה,  -ִסּדּור ׁשִ ְריֹון ַהּזֶ ל ָהַאּפִ ִהְתִקין ֶאת ּכָ ֶזהּו יֹום ׁשֶ
א ַהּיֹום  ּבָ ׁשֶ ה. ּכְ ָרט ַלּיֹום ַהּזֶ ּקּון ְוֵאין לֹו ּתֶֹקף ּפְ ְוֵאין לֹו ּתִ
מֹות,  ה ְנׁשָ ַכּמָ ה רּוחֹות, ּבְ ַכּמָ ה ּבְ ְריֹון ַהּזֶ ה, ִנְתָקן ָהַאּפִ ַהּזֶ

ֶבת בְּ  ְראֹות ָלׁשֶ ּנִ ה עֹוָלמֹות ְיפֹות ַמְרֶאה. אֹוָתן ׁשֶ ַכּמָ
ִמים  ָאר ַהּיָ ל ׁשְ יִפי ּכָ ֶלְך. ַאף הּוא ִנְתָקן ּבִ ֵהיַכל ַהּמֶ ּבְ
ָרצֹון,  ְתׁשּוָקה ַאַחת, ּבְ ה, ּוַמְתִקין אֹוָתם ּבִ ִחּלָ ּתְ ָהיּו ּבַ ׁשֶ

ּקּון ֶעְליֹון ְוַתְחּתֹון.  ְמָחה, ּתִ ׂשִ   ּבְ

ֵדין ִא  ָסִליק ּכְ ִעְטרֹוי, ַעד ּדְ ר ּבְ ִאין ְוִאְתַעּטָ ין ִעּלָ ִקּדּוׁשִ ְריֹון, ּבְ ׁש ַהאי ַאּפִ ְתַקּדָ

ת.  ּבָ ִאיִהי ׁשַ א, ּדְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ָאה, ׁשְ ָמא ִעּלָ ַנְייָחא, ְוִאְקֵרי ׁשְ ִעְטָרא ּדְ ְסִליקּו ּדְ ּבִ

כֹ  ֵבקּוָתא ּדְ א, ּדְ ֹכּלָ א ּדְ יאּוְבּתָ א, ּתִ ֹכּלָ ֲחָדא. ַנְייָחא ּדְ א ּכַ א ְוַתּתָ ֵעיּלָ א, ּדְ ּלָ

ִתיב,  ָבנֹון.  (שיר השירים ג)ּוְכֵדין ּכְ לֹֹמה ֵמֲעֵצי ַהּלְ ֶלְך ׁשְ ה לֹו ַהּמֶ ְריֹון ָעׂשָ   ַאּפִ

ר  ֹות ֶעְליֹונֹות ּוִמְתַעּטֵ ְקֻדׁשּ ְריֹון ּבִ ׁש ָהַאּפִ ְוָאז ִמְתַקּדֵ
ל ֲעטָ  ה ׁשֶ ֲעִלּיָ עֹוֶלה ּבַ ַעְטרֹוָתיו, ַעד ׁשֶ ל ְמנּוָחה, ּבְ ָרה ׁשֶ

ת. ְמנּוַחת  ּבָ הּוא ׁשַ ם ָקדֹוׁש, ׁשֶ ם ֶעְליֹון, ׁשֵ ְוִנְקָרא ׁשֵ
ה  ַמְעָלה ּוְלַמּטָ ּלְ ֵבקּות ַהּכֹל, ׁשֶ ׁשּוַקת ַהּכֹל, ּדְ ַהּכֹל, ּתְ
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תּוב,  ֶאָחד. ְוָאז ּכָ ֶלְך  (שיר השירים ג)ּכְ ה לֹו ַהּמֶ ְריֹון ָעׂשָ ַאּפִ
ָבנֹון. לֹֹמה ֵמֲעֵצי ַהּלְ    ׁשְ

ַנְייָחא  א, ָזֵכי ְלֵמיַתב ּבְ ֹכּלָ ְריֹון, ָזֵכי ּבְ ַההּוא ַאּפִ ָזֵכי ּבְ ְמעֹון, ַמאן ּדְ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר,  ִריְך הּוא, ּכְ א ּבְ קּוְדׁשָ א ּדְ ִצּלָ י  (שיר השירים ב)ּדְ ְדּתִ ִצּלֹו ִחּמַ ּבְ

א ּדְ  ִצּלָ ָיִתיְבָנא ּבְ א ּדְ ּתָ י. ְוַהׁשְ ְבּתִ ָלא ְוָיׁשַ ָלא ּדְ ּכְ א, ִאית ָלן ְלִאְסּתַ ַנְייָחא ּדָ

ְריֹון. ְוִאית ָלן  ִריְך הּוא, ּגֹו ַההּוא ַאּפִ א ּבְ קּוְדׁשָ א ּדְ ִצּלָ א ּבְ ַיְתֵביָנן ֶאּלָ

ְריֹון,  ַההּוא ַאּפִ ִיְתָערּון ִאיָלֵני ּדְ ִעְטִרין ִעָלִאין, ַעד ּדְ ְלַאֲעָטָרא ַהאי ֲאָתר, ּבְ

צִ  א ַאֲחָרא. ְלֵמיֵתי ֲעָלן ּבְ   ּלָ

ְריֹון, זֹוֶכה ַבּכֹל,  ּזֹוֶכה ְלאֹותֹו ַאּפִ ְמעֹון, ִמי ׁשֶ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
מֹו  רּוְך הּוא, ּכְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ל ׁשֶ ּצֵ ְמנּוָחה ּבַ ֶבת ּבִ זֹוֶכה ָלׁשֶ

ֱאַמר  ּנֶ י. ְוָכֵעת  (שיר השירים ד)ׁשֶ ְבּתִ י ְוָיׁשַ ְדּתִ ִצּלֹו ִחּמַ ּבְ
ְבנּו בַּ  ׁשַ ּיָ ּלֹא ׁשֶ ל ׁשֶ ּכֵ נּוָחה ַהּזֹו, ֵיׁש ָלנּו ְלִהְסּתַ ל ַהּמְ ל ׁשֶ ּצֵ

תֹוְך אֹותֹו  רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ֵצל ַהּקָ א ּבְ ְבנּו ֶאּלָ ָיׁשַ
ֲעָטרֹות  קֹום ַהֶזה ּבַ ר ֶאת ַהּמָ ְריֹון, ְוֵיׁש ָלנּו ְלַעּטֵ ָהַאּפִ

ל אֹותֹו הָ  ְתעֹוְררּו ָהִאיָלנֹות ׁשֶ ּיִ ְריֹון ֶעְליֹונֹות ַעד ׁשֶ ַאּפִ
ֵצל ַאֵחר.    ָלבא ָעֵלינּו ּבְ
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ָרא ְלָאָדם, ְוַאְתֵני  יָתָאה ּבָ ּתִ יֹוָמא ׁשְ ֵתיזּון ּבְ ָתא, ּדְ יּה ִאּתְ ִתּפֹוק ִמּנֵ יּה, ּדְ ִעּמֵ

יב,  ְכּתִ הּו, ּדִ ה  (מלכים א יז)ְלֵאִלּיָ ֶלָך. ִהּנֵ ה ַאְלָמָנה ְלַכְלּכְ ם ִאׁשָ יִתי ׁשָ ה ִצּוִ ִהּנֵ

ָעְלָמא,  ׁש ּבְ ִאְתַחּדֵ ָכל עֹוָבָדא ְועֹוָבָדא ּדְ ֵרי ָעְלָמא. ְוֵכן ּבְ ִאְתּבְ יִתי, ִמּיֹוָמא ּדְ ִצּוִ

ֵרי ָעְלָמא. אּוף ָהָכא, ק ִאְתּבְ ִקיד ַההּוא עֹוָבָדא ִמּיֹוָמא ּדְ ִריְך הּוא ּפָ א ּבְ ּוְדׁשָ

ית ָקָאַמר ֵליּה.  ְבִראׁשִ ית יֹוִמין ּדִ ִ ג. ַוּיֹאֶמר, ִמׁשּ  ַוּיֹאֶמר ְיָי' ַלּדָ

ּנּו  ֵצא ִמּמֶ ּתֵ ָרא ֶאת ָהָאָדם, ְוִהְתָנה ִעּמֹו ׁשֶ י ּבָ ִ ׁשּ ִ ּיֹום ַהׁשּ ּבַ
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 ָ ה ִאׁשּ ָ ם ִאׁשּ יִתי ׁשָ ה ִצּוִ ֱאַמר ִהּנֵ ּנֶ הּו, ׁשֶ זּון ֶאת ֵאִלּיָ ּתָ ה ׁשֶ
יִתי  ה ִצּוִ ֶלְך. ִהּנֵ ְבָרא ָהעֹוָלם.  -ַאְלָמָנה ְלַכְלּכְ ּנִ ִמּיֹום ׁשֶ

דֹוׁש  עֹוָלם, ַהּקָ ׁש ּבָ ִהְתַחּדֵ ה ׁשֶ ה ּוַמֲעׂשֶ ָכל ַמֲעׂשֶ ְוָכְך ּבְ
ה ֶאת אֹותֹו ַמֲעשֶׂ  רּוְך הּוא ִצּוָ ְבָרא ָהָאָדם. ּבָ ּנִ ה ִמּיֹום ׁשֶ
ג, ַוּיֹאֶמר  אן ַוּיֹאֶמר ה' ַלּדָ ית  -ַאף ּכָ ת ְיֵמי ְבֵראׁשִ ׁשֶ ֵ ִמׁשּ

  ָאַמר לֹו. 

ָנַחת  ַהאי ָעְלָמא. יֹוָנה ּדְ א ּבְ ְבֵני ָנׁשָ ָעְלָמא, ַעל עֹוָבִדין ּדִ ָהָכא ִאית ָלן ֶסֶמְך ּבְ

ַבר נָ  ְמָתא ּדְ א ִאיִהי ִנׁשְ ִפיָנה, ּדָ גּוָפא ַלּסְ א ְלַהאי ָעְלָמא ְלֶמֱהֵוי ּבְ ַנְחּתָ ׁש, ּדְ

ֵדין ִאיִהי יֹוָנה  גּוָפא, ּכְ ַפת ּבְ ּתָ ּתְ ִאׁשְ ֵכיָון ּדְ ִגין ּדְ ר ָנׁש. ֲאַמאי ִאְתְקֵרי יֹוָנה. ּבְ ּבַ ּדְ

ַמר,  ִאּתְ ָמה ּדְ ַהאי ָעְלָמא. ּכְ ר  (ויקרא כה)ּבְ ְוָלא תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו. ּוְכֵדין ּבַ

ָמה נָ  ָרא, ּכְ ּבְ יַבת ְלִאּתָ ֲחׁשִ א, ּדַ א ַרּבָ גֹו ַיּמָ ִפיָנה ּבְ ּסְ ַהאי ָעְלָמא, ּכַ ׁש ָאִזיל ּבְ

ֵבר.  (יונה א)ְדַאּתְ ָאֵמר  ָ ָבה ְלִהׁשּ ְ ה ִחׁשּ   ְוָהֳאִנּיָ

עֹוָלם  ֵני ָאָדם ּבָ י ּבְ אן ֵיׁש ָלנּו ֶסֶמְך ָהעֹוָלם ַעל ַמֲעׂשֵ ּכָ
ַרד ַלסְּ  ּיָ ה. יֹוָנה ׁשֶ ּיֹוֶרֶדת ַהּזֶ ַמת ָהָאָדם ׁשֶ ִפיָנה, זֹוִהי ִנׁשְ

ה ִנְקֵראת יֹוָנה?  גּוף ָהָאָדם. ָלּמָ ה ִלְהיֹות ּבְ ָלעֹוָלם ַהּזֶ
עֹוָלם  ּגּוף, ֲאַזי ִהיא יֹוָנה ּבָ ֶפת ּבַ ּתֶ ּתַ ׁשְ ּמִ יָון ׁשֶ ּכֵ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ . ְולֹא תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתוֹ  (ויקראכה)ַהּזֶ
ם  תֹוְך ַהּיָ מֹו ְסִפיָנה ּבְ ה ּכְ עֹוָלם ַהּזֶ ְוָאז ָהָאָדם הֹוֵלְך ּבָ
ה  ֱאַמר ְוָהֳאִנּיָ ּנֶ מֹו ׁשֶ ֵבר, ּכְ ָ ֶבת ְלִהׁשּ ֶ ַחׁשּ ּמְ דֹול ׁשֶ ַהּגָ

ֵבר.  ָ ָבה ְלִהׁשּ ְ   ִחׁשּ

י ָמאֵריּה. וְ  ּמֵ ָעַרק ִמּקַ יב ּדְ ַהאי ָעְלָמא ָחֵטי, ְוָחׁשִ ד ִאיהּו ּבְ ָלא ּוַבר ָנׁש ּכַ

יָפא.  ּקִ ִריְך הּוא רּוַח ְסָעָרה ּתַ א ּבְ יל קּוְדׁשָ ַההּוא ָעְלָמא. ּוְכֵדין ַאּטִ ח ּבְ ּגַ ַאׁשְ

יָנא  ִריְך הּוא. ּוָבָעאת ּדִ א ּבְ ִדיר ָקֵמי קּוְדׁשָ יָמא ּתָ ַקּיְ יָנא, ּדְ ֵזיַרת ּדִ א ִאיִהי ּגְ ּדָ

פִ  ָקא ָמֵטי ַלּסְ יה, ְוָדא ִאיהּו ּדְ ּמֵ ַבר ָנׁש ִמּקַ ַבר ָנׁש ּדְ ר חֹובֹוי ּדְ יָנה, ְוַאְדּכַ
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ְפָסא ֵליּה.    ְלִאּתָ

ּבֹוֵרַח  ב ׁשֶ ה ְוחֹוׁשֵ עֹוָלם ַהּזֶ הּוא חֹוֵטא ּבָ ׁשֶ ְוָאָדם, ּכְ
יל  ם ֵלב ְלאֹותֹו ָהעֹוָלם, ְוָאז ַמּטִ ְפֵני ֲאדֹונֹו ְולֹא ׂשָ ִמּלִ

רּוְך הּוא רּוַח ְסָעָרה ֲחָזָקה  דֹוׁש ּבָ ֵזַר  -ַהּקָ ין זֹוִהי ּגְ ת ַהּדִ
ת ֶאת  ׁשֶ רּוְך הּוא ּוְמַבּקֶ דֹוׁש ּבָ ִמיד ִלְפֵני ַהּקָ עֹוֶמֶדת ּתָ ׁשֶ
יָרה  ִפיָנה ּוַמְזּכִ ה ֶאת ַהּסְ ּטָ ּמַ ָפָניו, ְוזֹוִהי ׁשֶ ין ָהָאָדם ִמּלְ ּדִ

  ֶאת ֲחָטֵאי ָהָאָדם ִלְתּפֹס אֹותֹו. 

ַהִהיא ְסָעָרה בְּ  ר ָנׁש ַעל ְיָדא ּדְ ס ּבַ ִאְתּפַ יָון ּדְ ִתיב ְויֹוָנה ּכֵ ֵבי ַמְרֵעיּה, ַמה ּכְ

ֵבי ַמְרֵעיּה,  ַבר ָנׁש ּבְ ב ּדְ ָרַדם. ַאף ַעל ּגַ ב ַוּיֵ ּכַ ׁשְ ִפיָנה ַוּיִ ֵתי ַהּסְ ָיַרד ֶאל ַיְרּכְ

ְקַרב  ִתיב, ַוּיִ י ָמאֵריּה, ְלִמְפַרק חֹובֹוי. ָמה ּכְ ָעַרת ְלָאָתָבא ַקּמֵ ְמָתא ָלא ִאּתְ ִנׁשְ

א. ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַרב ַהחֹוֵבל. מַ  ִאיהּו ַמְנִהיג ּכֹּלָ א ֵיֶצר טֹוב, ּדְ אן ַרב ַהחֹוֵבל. ּדָ

ָהא  ָמְך, ּדְ ֲעָתא הּוא ְלִמּדְ ם קּום ְקָרא ֶאל ֱאלֶהיָך ְוגֹו'. ָלאו ׁשַ לֹו ַמה ְלָך ִנְרּדָ

ַהאי ָעְלָמא, ּתּוב ֵמחֹוָבְך.  ת ּבְ ַעְבּדַ ל ָמה ּדְ ִקין ָלְך ְלִדיָנא, ַעל ּכָ   ַסּלְ

יוָ  ֵבית ָחְליֹו, ַמה ּכֵ ס ָאָדם ַעל ְיֵדי אֹוָתּה ְסָעָרה ּבְ ְתּפָ ּנִ ן ׁשֶ
ָרַדם. ַאף  ב ַוּיֵ ּכַ ׁשְ ִפיָנה ַוּיִ ֵתי ַהּסְ תּוב? ְויֹוָנה ָיַרד ֶאל ַיְרּכְ ּכָ
ָמה לֹא ִמְתעֹוֶרֶרת  ׁשָ ֵבית ָחְליֹו, ַהּנְ ָאָדם ּבְ ב ׁשֶ ַעל ּגַ

תּוב? ָלׁשּוב ִלְפֵני ֲאדֹוָנּה ְוִלְפּדֹות ֶאת חֲ  ָטָאיו. ַמה ּכָ
ְקַרב ֵאָליו ַרב ַהֹחֵבל. ִמי ֶזה ַרב ַהחֹוֵבל? ֶזה ֵיֶצר טֹוב  ַוּיִ
ם קּום ְקָרא  ְך ִנְרּדָ ְנִהיג ֶאת ַהּכֹל. ַוּיֹאֶמר לֹו ַמה ּלְ ּמַ ׁשֶ
ֲהֵרי ַמֲעִלים אֹוְתְך  ָעה ִליׁשֹן, ׁשֶ ָ ֶאל ֱאלֶֹהיְך ְוגֹו'. ֵאין ַהׁשּ

 ֶ ל ַמה ׁשּ ין ַעל ּכָ ה, ׁשּוב ֵמֶחְטֲאְך. ַלּדִ עֹוָלם ַהּזֶ יָת ּבָ   ָעׂשִ

ַהאי  ּה ּבְ ַאּתְ ַעְסַקת ּבָ ָך ּדְ ין, ְותּוב ְלָמאָרְך. ָמה ְמַלאְכּתֶ ין ִאּלֵ ִמּלִ ל ּבְ ּכָ ִאְסּתָ

ה  ּפָ ָאת, ִמּטִ ל ֵמַאִין ּבְ ּכַ ֹבא, ִאְסּתָ ָעְלָמא, ְואֹוֵדי ָעָלּה ָקֵמי ָמאָרְך. ּוֵמַאִין ּתָ

ִריַאת, ְסרּוָחה, ְוָלא  ָהא ֵמַאְרָעא ִאְתּבְ ל ּדְ ּכַ יּה. ָמה ַאְרֶצָך, ִאְסּתָ ֵאי ַקּמֵ ְתּגָ ּתִ
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ָיִגין  ֲאָבָהן, ּדְ ל ִאי ִאית ָלְך ְזכּו ּדַ ּכַ ה, ִאְסּתָ ה ַעם ָאּתָ יתּוב. ְוִאי ִמּזֶ ּוְלַאְרָעא ּתִ

  ָעָלְך. 

ַלאכְ  לּו ְוׁשּוב ַלֲאדֹוְנְך. ַמה ּמְ ָבִרים ַהּלָ ּדְ ְך ִהְתּבֹוֵנן ּבַ  -ּתְ
ה, ְוהֹוֶדה ָעֶליָה ִלְפֵני  עֹוָלם ַהּזֶ ּה ּבָ ה ָעַסְקּתָ ּבָ ַאּתָ ׁשֶ

בֹוא  ה  -ִרּבֹוְנְך. ּוֵמַאִין ּתָ ּפָ אָת, ִמּטִ ל ֵמַאִין ּבָ ּכֵ ִהְסּתַ
ֶאה ְלָפָניו. ָמה ַאְרֶצְך  ְתּגָ ל  -ְסרּוָחה, ְוַאל ּתִ ּכֵ ִהְסּתַ

ׁש  ֲהֵרי ֵמָהָאֶרץ ִנְבֵראָת ְוָלָאֶרץ ּתָ ה ַעם ׁשֶ ּוב. ְוֵאי ִמּזֶ
ה  ֵגן ָעֶליְך.  -ָאּתָ ּתָ ל ִאם ֵיׁש ְלְך ְזכּות ָאבֹות ׁשֶ ּכֵ   ִהְסּתַ

ֵזַרת  ִאיִהי ּגְ א, ַהִהיא ְסָעָרה, ּדְ ְלֵעיּלָ יָנא ּדִ ֵבי ּדִ ִקין ֵליּה ְלִדיָנא, ּבְ ַסּלְ יָון ּדְ ּכֵ

א לְ  ְבַעת ִמן ַמְלּכָ ַבר ָנׁש, ּתַ ָסִעיר ָעֵליּה ּדְ יָנא, ּדְ א, ּדִ ַמְלּכָ ִפיִסין ּדְ ֵמיָדן ִאיּנּון ּתְ

הֹון  יָנא. ִאית ִמּנְ י ּדִ ֲעָתא ִאְתְקִריבּו ּבֵ יּה ׁשַ הּו ַאְתָיין ַחד ַחד ָקֵמיּה. ּבֵ ְוֻכּלְ

יָנא.  ְבַעת ּדִ יָנא ּתַ חֹוָבה. ּוְגֵזַרת ּדִ ַפְתֵחי ּבְ הֹון ּדְ ְזכּות, ְוִאית ִמּנְ ַפְתֵחי ּבִ   ּדְ

ֲעִלים א ּמַ יָון ׁשֶ ל ַמְעָלה, אֹוָתּה ּכֵ ין ׁשֶ ֵבית ּדִ ֹותֹו ְלִדין ּבְ
ת  ׁשֶ ּסֹוֶעֶרת ַעל ָהָאָדם, ְמַבּקֶ ין ׁשֶ ֵזַרת ַהּדִ ִהיא ּגְ ְסָעָרה, ׁשֶ
ִאים  ם ּבָ ֶלְך, ְוֻכּלָ ל ַהּמֶ פּוִסים ׁשֶ ֶלְך ָלדּון אֹוָתם ַהּתְ ֵמַהּמֶ

ית ַהּדִ  ָעה ִמְתָקְרִבים ּבֵ אֹוָתּה ׁשָ ין. ֶאָחד ֶאָחד ְלָפָניו. ּבְ
ּפֹוְתִחים  ְזכּות, ְוֵיׁש ֵמֶהם ׁשֶ ּפֹוְתִחים ּבִ ֵיׁש ֵמֶהם ׁשֶ

ין.  ין ּתֹוַבַעת ּדִ חֹוָבה, ּוְגֵזַרת ַהּדִ   ּבְ

יב ֶאל  ים ְלָהׁשִ רּו ָהֲאָנׁשִ ִתיב. ַוַיְחּתְ ִדיָנא, ַמה ּכְ ר ָנׁש ָלא ָזֵכי ּבְ ְוִאי ַההּוא ּבַ

ִלין ִא  ּדְ ּתַ ה ְולֹא ָיֹכלּו. ִמׁשְ ׁשָ ּבָ אֹורּו ְזכּוֵתיּה ְלָאָתָבא ֵליּה ְלַהאי ַהּיַ יּנּון ּדְ

ִדיָנא,  ֵזָרה ּדְ ם הֹוֵלְך ְוסֹוֵער ֲעֵליֶהם, ּגְ י ַהּיָ ָעְלָמא, ְוָלא ָיֹכלּו. ַמאי ַטֲעָמא. ּכִ

ר ָעַלְייהּו.  ּבָ ר ָנׁש, ְוִאְתּגַ ּבַ חֹובֹוי ּדְ   ָאִזיל ְוָסִעיר ּבְ

ין,  רּו ְוִאם אֹותֹו ָאָדם לֹא זֹוֶכה ַבּדִ ְחּתְ תּוב? ַוּיַ ַמה ּכָ
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ִלים  ּדְ ּתַ ה ְולֹא ָיֹכלּו. ֵהם ִמׁשְ ׁשָ ּבָ יב ֶאל ַהּיַ ים ְלָהׁשִ ָהֲאָנׁשִ
ה ְולֹא  יבֹו ֶאל ָהעֹוָלם ַהּזֶ ּמֹוִרים ְזכּותֹו ַלֲהׁשִ אֹוָתם ׁשֶ
ֵזַרת  ם הֹוֵלְך ְוֹסֵער ֲעֵליֶהם. ּגְ י ַהּיָ ַעם? ּכִ ָיֹכלּו. ָמה ַהּטַ

ין הֹוֶלֶכת וְ  ֶרת ֲעֵליֶהם. ַהּדִ ּבֶ ֲחָטֵאי ָהָאָדם ּוִמְתּגַ   סֹוֶעֶרת ּבַ

ל ַזְכָוון, ְוָכל חֹוִבין,  ְכִתיב ּכָ ִליָחן ְמָמָנן, ַחד, ּדִ ַלת ׁשְ ין ָעֵליּה ּתְ ֵדין ַנְחּתִ ּכְ

ֲהָוה ָאִזיל  ן יֹומֹוי. ְוַחד ּדְ ּבָ ָעִביד חּוׁשְ ַהאי ָעְלָמא. ְוַחד ּדְ ר ָנׁש ּבְ ָעַבד ּבַ ּדְ

יּה,  ִכיְך, ַעד ִעּמֵ יָנא ָלא ׁשָ ְגֵזַרת ּדִ יּה. ְוָהא אֹוִקיְמָנא ּדִ ְמֵעי ִאּמֵ ד ֲהָוה ּבִ ּכַ

יֵתיּה, ְלֵבי  ד ַנְטֵלי ֵליּה ִמּבֵ אּו: ּכַ ׂשְ אּו ֶאת יֹוָנה. ַוּיִ ׂשְ יב, ַוּיִ ְכּתִ ַההּוא ִזְמָנא ּדִ

  ִקְבֵרי. 

ָעשָׂ  ֻכּיֹות ְוָכל ַהֲחָטִאים ׁשֶ ל ַהּזְ ּכֹוֵתב ּכָ ה ָהָאָדם ֶאָחד ׁשֶ
ָהָיה  ּבֹון ָיָמיו. ְוֶאָחד ׁשֶ ה ֶחׁשְ עֹוׂשֶ ה. ְוֶאָחד ׁשֶ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ
ֵזַרת  ּגְ ַאְרנּו ׁשֶ ְמֵעי ִאּמֹו, ַוֲהֵרי ּבֵ ָהָיה ּבִ ׁשֶ הֹוֵלְך ִעּמֹו ּכְ
אּו ֶאת  ׂשְ תּוב ַוּיִ ּכָ ין לֹא ׁשֹוֶכֶכת ַעד ְלאֹותֹו ְזַמן, ׁשֶ ַהּדִ

נּ  ׁשֶ אּו, ּכְ ׂשְ ָברֹות. יֹוָנה. ַוּיִ יתֹו ְלֵבית ַהּקְ   ֹוְטִלים אֹותֹו ִמּבֵ

  דף קצ"ט ע"ב

ָאה, ַמְכִרֵזי ָעֵליּה ְוַאְמֵרי, ָהבּו ְיָקר ְלִדּיּוְקָנא  ֵדין ַמְכִרִזִי ֲעלֹוי. ִאי ִאיהּו ַזּכָ ּכְ

א,  ַמְלּכָ בֹוָתם ֹהֵלְך ְנֹכחֹו. ְמָנא ָלן.  (ישעיה נז)ּדְ ּכְ לֹום ָינּוחּו ַעל ִמׁשְ ָיֹבא ׁשָ

יב,  ְכּתִ בֹוד ְיָי' ַיַאְסֶפָך. ְוִאי  (דף קצ"ט ע"ב)ְוָהַלְך ְלָפְניָך ִצְדֶקָך  ה נח)(ישעיּדִ ּכְ

ֵרי.  ָלא ִיְתּבְ יָבא ִאיִהי, ַמְכִריֵזי ָעֵליּה ְוָאְמרּו, ַווי ֵליּה ִלְפָלְנָיא. ָטב ֵליּה ּדְ ַחּיָ

ְעּפֹו. ם ִמּזַ ֲעמֹוד ַהּיָ ם ַוּיַ ִתיב, ַוְיִטֻלהּו ֶאל ַהּיָ ֵדין ַמה ּכְ ד ָעאִלין ֵליּה ְלֵבי  ּכְ ּכַ

יּה.  ְעּפֵ ִכיְך ִמּזַ ֲהָוה ָסִעיר, ׁשָ יָנא ּדְ ֵזַרת ּדִ ֵדין ּגְ ִדיָנא. ּכְ ִאיהּו ֲאָתר ּדְ ִקְבֵרי ּדְ

א ִאיהּו ִקְבָרא.  ָבַלע ֵליּה, ּדָ   ְונּוָנא ּדְ

יק  ַמְכִריִזים ָעָליו  -ְוָאז ַמְכִריִזים ָעָליו. ִאם הּוא ַצּדִ
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נוּ  ֶלְך,  ְואֹוְמִרים: ּתְ לֹום  (ישעיהנז)ָכבֹוד ִלְדמּות ַהּמֶ ָיבֹוא ׁשָ
תּוב  ּכָ ִין ָלנּו? ׁשֶ בֹוָתם ֹהֵלְך ְנֹכחֹו. ִמּנַ ּכְ (שם ָינּוחּו ַעל ִמׁשְ

ע  נח) בֹוד ה' ַיַאְסֶפְך. ְוִאם הּוא ָרׁשָ ְוָהַלְך ְלָפֶניְך ִצְדֶקְך ּכְ
טֹוב לֹו  ַמְכִריִזים ָעָליו ְואֹוְמִרים: אֹוי לֹו ִלְפלֹוִני, -

ם  תּוב? ַוְיִטֻלהּו ֶאל ַהּיָ ּלֹא ָהָיה ִנְבָרא. ְוָאז ַמה ּכָ ׁשֶ
ָברֹות,  ְכִניִסים אֹותֹו ְלֵבית ַהּקְ ּמַ ׁשֶ ְעּפֹו. ּכְ ם ִמּזַ ֲעֹמד ַהּיָ ַוּיַ
ָהְיָתה סֹוֶעֶרת,  ין ׁשֶ ֵזַרת ַהּדִ ין, ָאז ּגְ הּוא ְמקֹום ַהּדִ ׁשֶ

בָּ  ג ׁשֶ ּה. ְוַהּדָ ְעּפָ ֶבר. ׁשֹוֶכֶכת ִמּזַ   ַלע אֹותֹו ֶזהּו ַהּקֶ

אֹול. ְמָנָלן.  ֶטן ׁשְ א ִאיהּו ּבֶ ג, ּדָ ּדָ ג. ְמעֹוי ּדְ ְמֵעי ַהּדָ ִתיב, ַוְיִהי יֹוָנה ּבִ ַמה ּכְ

יב,  ְכּתִ נּוָנא ֲהָוה, ְוָקאֵרי ֵליּה  (יונה ב)ּדִ ְמֵעי ּדְ י. ְוִאיהּו ּבִ ְעּתִ ּוַ אֹול ׁשִ ֶטן ׁשְ ִמּבֶ

ה יָ  לׁשָ אֹול, ׁשְ ֶטן ׁשְ ִקְבָרא, ּבֶ ַבר ָנׁש ּבְ ַלת יֹוִמין, ּדְ ין ּתְ ה ֵלילֹות, ִאּלֵ לֹׁשָ ִמים ּוׁשְ

ָקעּו ֵמעֹוי.    ְוִאְתּבְ

ֶטן  ג ֶזהּו ּבֶ ג. ְמִעי ַהּדָ ְמֵעי ַהּדָ תּוב? ַוְיִהי יֹוָנה ּבִ ַמה ּכָ
י. ְוהּוא  ְעּתִ ּוַ אֹול ׁשִ ֶטן ׁשְ תּוב ִמּבֶ ּכָ ִין ָלנּו? ׁשֶ אֹול. ִמּנַ ׁשְ

ְמעֵ  ה ָיִמים ָהָיה ּבִ לֹׁשָ אֹול, ׁשְ ֶטן ׁשְ ג, ְוקֹוֵרא לֹו ּבֶ י ַהּדָ
ֶבר  ּקֶ ָאָדם ּבַ ה ָיִמים ׁשֶ לֹׁשָ ה ֵלילֹות. ֵאּלּו ׁשְ לֹׁשָ ּוׁשְ

  ְוִנְבָקִעים ֵמָעיו. 

ְך ַעל ַאְנּפֹוי, ְואֹוֵמר לֹו טֹול ַמה  ָלָתא יֹוִמין, ַההּוא ִטּנּוָפא ִאְתַהּפַ ְלָבַתר ּתְ

י. ַאְכלַ  ְיָהַבת ּבִ ֵני, ְוָכל יֹוָמְך ֲהוֹו ּדִ ל יֹוָמא, ְוָלא ָיַהְבּתְ ְלִמְסּכְ ִתית ּכָ ת ְוׁשָ

י.  ָהַבת ּבִ ּיְ ֲהָדְך, טֹול ַמה ּדִ ָלא ַאְכלּו ּבַ ְפִנין, ּדְ ֵני ֲהוֹו ּכַ ין ּוְכמֹוֲעִדין, ּוִמְסּכְ ַחּגִ ּכְ

יב,  ְכּתִ ֵניֶכם ְוגֹו' (מלאכי ב)ֲהָדא הּוא ּדִ   , ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ְוֵזִריִתי ֶפֶרׁש ַעל ּפְ

ָניו,  ֶכת ַעל ּפָ ה ָיִמים אֹוָתּה ִטּנֶֹפת ֶנְהּפֶ לֹׁשָ ְלַאַחר ׁשְ
ל יֹום  ִתיָת ּכָ י. ָאַכְלּתָ ְוׁשָ ַתּתָ ּבִ ּנָ ֶ ְואֹוֶמֶרת לֹו: ֹטל ַמה ׁשּ
ים ּומֹוֲעִדים,  מֹו ַחּגִ ים, ְוָכל ָיֶמיְך ָהיּו ּכְ ְולֹא ָנַתּתָ ַלֲעִנּיִ
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ים ָהיוּ  ַתּתָ  ְוָהֲעִנּיִ ּנָ ֶ ְך. ֹטל ַמה ׁשּ ּלֹא ָאְכלּו ִעּמְ ְרֵעִבים, ׁשֶ
תּוב  ּכָ י. ֶזהּו ׁשֶ ֵניֶכם ְוגֹו',  (מלאכי ב)ּבִ ְוֵזִריִתי ֶפֶרׁש ַעל ּפְ

ַאְרנּו.    ַוֲהֵרי ּבֵ

דֹוי,  ר ָנׁש ְמֵעינֹוי, ִמּיְ ן ּבַ ֵדין ִאְתּדָ ָלָתא יֹוִמין ּוְלָהְלָאה, ּכְ א, ִמּתְ ְלָבַתר ּדָ

ל א ּוֵמַרּגְ נּו ַנְפׁשָ ָלִתין יֹוִמין, ִאְתּדָ ל ִאיּנּון ּתְ ָלִתין יֹוִמין. ּכָ ֹוי, ְואּוְקמּוָה ַעד ּתְ

ָלא ַסְלַקת  ַאְרָעא, ּדְ א ּבְ ְמָתא ְלַתּתָ ַכח ִנׁשְ ּתְ ְך ִאׁשְ ֲחָדא. ּוְבִגיֵני ּכַ ְוגּוָפא ּכַ

ל יֹוֵמי ְמַסֲאבּוָתא. ַיְתַבת ְלַבר, ּכָ ָתא ּדְ ִאּתְ ָקא,  ְלַאְתָרּה. ּכְ ְמָתא ַסּלְ ְלָבַתר, ִנׁשְ

ִריְך הּוא  א ּבְ ַער קּוְדׁשָ ִיּתְ ַאְרָעא. ַעד ַההּוא ִזְמָנא ּדְ ֵלי ּבְ ְוגּוָפא ִאְתּבְ

יא.    ְלֵמיַתּיָ

ה ָיִמים ָוָהְלָאה, ָאז ִנּדֹון ָהָאָדם  לֹׁשָ ְ ְלַאַחר ֶזה, ִמׁשּ
לֹׁשִ  ָדיו, ֵמַרְגָליו, ּוֵפְרׁשּוָה ַעד ׁשְ ל ֵמֵעיָניו, ִמּיָ ים ָיִמים. ּכָ

ֶאָחד,  ֶפׁש ְוַהּגּוף ּכְ ים ָיִמים ִנּדֹוִנים ַהּנֶ לֹׁשִ אֹוָתם ׁשְ
ֵאיָנּה  ה, ׁשֶ ָאֶרץ ְלַמּטָ ָמה ִנְמֵצאת ּבָ ׁשָ ְך ַהּנְ ּום ּכָ ּוִמׁשּ
ל ְיֵמי  חּוץ ּכָ ֶבת ּבַ ּיֹוׁשֶ ה ׁשֶ ָ ִאׁשּ עֹוָלה ִלְמקֹוָמּה, ּכְ

ָמה עֹוָלה ׁשָ ְך ַהּנְ ְמָאה. ַאַחר ּכָ ָאֶרץ, ַהּטֻ , ְוַהּגּוף ִנְרָקב ּבָ
ִתים.  רּוְך הּוא ֶאת ַהּמֵ דֹוׁש ּבָ ִעיר ַהּקָ ּיָ   ַעד אֹותֹו ְזַמן ׁשֶ

ֵבי ִקְבִרי, ְוֵייָמא,  ָעָרא ּבְ נּו ׁשֹוְכֵני  (ישעיה כו)ּוְזִמיָנא ָקָלא ֲחָדא ְלַאּתְ ָהִקיצּו ְוַרּנְ

ּפִ  ָך ָוָאֶרץ ְרָפִאים ּתַ י ַטל אֹורֹות ַטּלֶ ִזְמָנא ָעָפר ּכִ א. ּבְ יל. ֵאיָמַתי ְיֵהא ּדָ

יב,  ְכּתִ ֶות ֵמָעְלָמא, ּדִ ר ַמְלָאְך ַהּמָ ִיְתַעּבָ ֶות ָלֶנַצח ְוגֹו'.  (ישעיה כה)ּדְ ע ַהּמָ ּלַ ּבִ

ִנים  ל ּפָ ְמָעה ֵמַעל ּכָ ֶות ָלֶנַצח, ְלָבַתר, ּוָמָחה ְיָי' ֱאלִֹהים ּדִ ע ַהּמָ ִבּלַ יָון ּדְ ּכֵ

ת ַעּמֹו ָיִסיר  ֵקא ֶאת יֹוָנה ְוֶחְרּפַ ג ַוּיָ ִתיב, ַוּיֹאֶמר ְיָי' ַלּדָ ֵדין ּכְ ל ָהָאֶרץ. ּכְ ֵמַעל ּכָ

ה.  ׁשָ ּבָ   ֶאל ַהּיַ

ָברֹות ְוֹיאַמר,  ֵבית ַהּקְ (ישעיה ְוָעִתיד קֹול ֶאָחד ְלָהִעיר ּבְ

ְך ָוָאֶרץ  כו) י ַטל אֹורֹת ַטּלֶ נּו ׁשְֹכֵני ָעָפר ּכִ ָהִקיצּו ְוַרּנְ
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יל. אֵ  ּפִ ֳעַבר ַמְלַאְך ְרָפִאים ּתַ ּיָ ְזַמן ׁשֶ יָמַתי ֶזה ִיְהֶיה? ּבִ
תּוב  ּכָ ֶות ִמן ָהעֹוָלם, ׁשֶ ֶות ָלֶנַצח  (שם כה)ַהּמָ ע ַהּמָ ּלַ ּבִ

ְך, ּוָמָחה ה'  ֶות ָלֶנַצח, ַאַחר ּכָ ע ַהּמָ ּלַ ּבִ יָון ׁשֶ ְוגֹו'. ּכֵ
ת ַעּמֹו ָיִסיר ֵמַעל  ִנים ְוֶחְרּפַ ל ּפָ ְמָעה ֵמַעל ּכָ ֱאלִֹהים ּדִ

ֵקא ֶאת יֹוָנה ֶאל כָּ  ג ַוּיָ תּוב, ַוּיֹאֶמר ה' ַלּדָ ל ָהָאֶרץ. ָאז ּכָ
ה.  ׁשָ ּבָ   ַהּיַ

יא  יא ָיִקיאּו ְלִאיּנּון ֵמַתּיָ ל ִקְבַרּיָ ֵדין ּכָ יֵני ִקְבֵרי, ּכְ ַער ַההּוא ָקָלא ּבֵ ִאּתְ יָון ּדְ ּכֵ

יל. מַ  ּפִ ְבהֹון ְלַבר. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ָוָאֶרץ ְרָפִאים ּתַ ִקיא לֹון ּדִ ּיָ יל. ּדְ ּפִ אי ּתַ

ְרִמין  ַקְדִמין, ְוַאְתִסיאּו ּגַ ִמּלְ ילּו. ַאְסָווָתא ּכְ ַקּבִ ְלַבר. ְרָפִאים, ַמהּו ְרָפִאים. ּדְ

ין ִאְקרּון ְרָפִאים.  ַגְרִמין. ְוִאּלֵ   ּבְ

ל  ָבִרים, ֲאַזי ּכָ ין ַהּקְ ִהְתעֹוֵרר אֹותֹו קֹול ּבֵ יָון ׁשֶ ּכֵ
ָבִרים ָיִקיאּו  ֶהם ַהחּוָצה. ֶזהּו ַהּקְ ּבָ ִתים ׁשֶ ֶאת אֹוָתם ַהּמֵ

ִקיא  ּתָ יל? ׁשֶ ּפִ ה ּתַ יל. ַמה ּזֶ ּפִ תּוב ָוָאֶרץ ְרָפִאים ּתַ ּכָ ׁשֶ
לּו ְרפּוָאה  ּבְ ּקִ ה ְרָפִאים? ׁשֶ אֹוָתם ַהחּוָצה. ְרָפִאים, ַמה ּזֶ
ה ִנְקָרִאים  ֲעָצמֹות, ְוֵאּלֶ אּו ֲעָצמֹות ּבַ ִמּקֶֹדם, ְוִנְרּפְ ּכְ

  ים. ְרָפִא 

ִתיב  יָמא, ָהא ּכְ ל  (ישעיה כו) (בשאר עובדי כוכבים ומזלות)ְוִאי ּתֵ ְרָפִאים ּבַ

ֵבי ִקְבֵרי, ֲאָבל ִמְנהֹון ְיקּומּון,  ְרִמין ּבְ סּון ּגַ ל ָעְלָמא ִיּתְ אי ּכָ א ַוּדַ ָיקּומּו. ֶאּלָ

ל ָיקּומּו. זַ  ִתיב ְרָפִאים ּבַ א ּכְ ָאה חּוָלֵקיהֹון ּוִמְנהֹון ָלא ְיקּומּון. ְוַעל ּדָ ּכָ

ין  ְחָנא ִמּלִ ּכַ הּו ְנֵבָלִתי ְיקּומּון. ּוְבַהאי נּוָנא, ַאׁשְ יב ּבְ ְכּתִ ָרֵאל, ּדִ ִיׂשְ ּדְ

ָכל ָעְלָמא.    ְלַאְסָווָתא, ּדְ

תּוב   (ישעיה כו) (בשאר עובדי כוכבים ומזלות)ְוִאם ּתֹאַמר, ֲהֵרי ּכָ
ל הָ  אי ּכָ א ַוּדַ ל ָיקּומּו? ֶאּלָ אּו ְרָפִאים ּבַ עֹוָלם ִיְתַרּפְ

ָברֹות, ֲאָבל ֵמֶהם ָיקּומּו ּוֵמֶהם לֹא  ֵבית ַהּקְ ַעְצמֹוָתם ּבְ
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ֵרי ֶחְלָקם  ל ָיקּומּו. ַאׁשְ תּוב ְרָפִאים ּבַ ָיקּומּו. ְוַעל ֶזה ּכָ
ה  ג ַהּזֶ ֶהם ְנֵבָלִתי ְיקּומּון. ּוַבּדָ תּוב ּבָ ּכָ ָרֵאל, ׁשֶ ל ִיׂשְ ׁשֶ

ל ָהעֹוָלם. ָמָצאנּו ְדָבִרים ִלְרפּוָאה  ל ּכָ   ׁשֶ

  דף ר"ג ע"א - פרשת ויקהל  - ספר שמות  - בזוהר 

ִליג לְ  ֶעֶרב, ּדָ ד ָמָטא ִזְמָנא ּדְ ִתיָתָאה ּכַ יֹוָמא ׁשְ א ֲחֵזי, ּבְ  (נ"א מדורא)גֹו ַההּוא ּתָ

ָרֵאל  ִנין ִיׂשְ ּקְ ֵדין ְמְתּתַ ְווִנין. ּכְ א ְלַאֲעָלא ּגֹו ּגַ ָקא ְלֵעיּלָ א, ְוַסּלְ ָ ֶאׁשּ ְנהֹוָרא ּדְ

ֵדין ַחד  תֹוֵריּה. ּכְ ל ַחד ְוַחד ּפָ תֹוִרין, ּכָ ִרין ְסעּוָדִתין, ּוַמְתְקִנין ּפָ א, ּוְמַסּדְ ְלַתּתָ

ְלהֹוָבא ָנִפיק ּוָבַטׁש  ָלן ַההּוא ׁשַ ְלּגְ יּה, ִמְתּגַ ָבַטׁש ּבֵ יָון ּדְ ַההּוא ָמדּוָרא, ּכֵ ּבְ

ָרן ְוַיְתַבת  א, ְוִאְתַטּמְ ְתהֹוָמא ַרּבָ א ּדִ נּוְקּבָ ְלהֹוָבא, ְוַההּוא ָמּדּוָרא ְוָעאִלין ּבְ ׁשַ

ָמן.   ּתַ

יַע ְזַמן ָהֶעֶרב, קֹוֵפץ  ּגִ ּמַ ׁשֶ י ּכְ ִ ׁשּ ִ ּיֹום ַהׁשּ ּבֹא ּוְרֵאה, ּבַ
פְ  ֵנס  (מדורת)ִנים אֹותֹו ּבִ אֹור ָהֵאׁש, ְועֹוָלה ְלַמְעָלה ְלִהּכָ

ִרים  ה, ּוְמַסּדְ ָרֵאל ְלַמּטָ ִנים ִיׂשְ ּקְ ָוִנים. ָאז ִמְתּתַ ְלתֹוְך ַהּגְ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֶאת  ְלָחנֹות, ּכָ ְסעּודֹות ּוַמְתִקיִנים ׁשֻ

אֹותָ  ה ּבְ ְלֶהֶבת ַאַחת יֹוֵצאת ּוַמּכָ ְלָחנֹו. ָאז ׁשַ ּה ׁשֻ
ְלֶהֶבת  לֹות אֹוָתּה ׁשַ ְלּגְ ּה, ִמְתּגַ ה ּבָ ּכָ ּמַ יָון ׁשֶ ְמדּוָרה. ּכֵ
ה, ְוִנְטָמנֹות  הֹום ַרּבָ ְואֹוָתּה ְמדּוָרה, ְוִנְכָנסֹות ְלֶנֶקב ּתְ

ם.  בֹות ׁשָ ם ְויֹוׁשְ   ׁשָ

יִמי ְטָרא ּדִ הּוא ִמּסִ יִמיָנא, ּוְבִגין ּדְ ְטָרא ּדִ ְלהֹוָבא ִאיהּו ִמּסִ ר ְוַההּוא ׁשַ ָנא, ַאְעּבָ

ָנִפיק  ן ַעד ּדְ ּמָ א, ְוָיִתיב ּתַ ְתהֹוָמא ַרּבָ א ּדִ ְלַההּוא ָמּדּוָרא, ְוָאִעיל ֵליּה ְלנּוְקּבָ

א,  ָ ָרֵאל ְלָבְרָכא ַעל ֶאׁשּ ִיׂשְ א ּדְ ָתא, ִאְצְטִריְך ְלהּו ְלַעּמָ ּבְ ָנַפק ׁשַ יָון ּדְ ָתא. ּכֵ ּבְ ׁשַ

ִבְרְכתָ  ְלהֹוָבא, ּבְ ל ְוָנְפָקא ַההּוא ׁשַ ִליט ַעל ַההּוא ָמּדּוָרא ּכָ א, ְוׁשָ ְלַתּתָ א ּדִ

ְפָיא ַההּוא ָמּדּוָרא.    ַההּוא ֵליְלָיא, ְוִאְתּכַ
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ד  ִהיא ִמּצַ ּום ׁשֶ ִמין, ּוִמׁשּ ד ַהּיָ ְלֶהֶבת ִהיא ִמּצַ ְואֹוָתּה ׁשַ
ִמין, ַמֲעִביָרה ֶאת אֹוָתּה ְמדּוָרה, ּוַמְכִניָסה אֹוָתּה  ַהּיָ

הֹום ַרבָּ  יָון ְלֶנֶקב ּתְ ת. ּכֵ ּבָ ַ ם ַעד ֵצאת ַהׁשּ ֶבת ׁשָ ה, ְויֹוׁשֶ
ָרֵאל ְלָבֵרְך ַעל ָהֵאׁש,  ת, ָצִריְך ְלַעם ִיׂשְ ּבָ ַ ּיֹוֵצאת ַהׁשּ ׁשֶ
ה, ְוׁשֹוֶלֶטת ַעל  ַמּטָ ּלְ ָרָכה ׁשֶ ּבְ ְלֶהֶבת ּבַ ְויֹוֵצאת אֹוָתּה ׁשַ

ְיָלה, ְוִנְכַנַעת אֹוָתּה ְמד ל אֹותֹו ַהּלַ   ּוָרה. אֹוָתּה ְמדּוָרה ּכָ

א  ָ ֶאׁשּ ין ּדְ ִ ל ֶאׁשּ ר ַההּוא ָמּדּוָרא, ּכָ ָתא, ְוִאְתָטּמַ ּבְ ָעאל ׁשַ יָון ּדְ א ֲחֵזי, ּכֵ ּתָ

ם, ִאית לֹון  ֵגיִהּנָ יִבין ּדְ ם, ְוַחּיָ ֵגיִהּנָ א ּדְ ָ ְפָיין, ַוֲאִפיּלּו ֶאׁשּ ָיא ִאְתְטָמרּו ְוִאְתּכַ ַקׁשְ

א ִאית לְ  א ְוֵעיּלָ ּתָ א ּתַ ָתא, ּוְמָבְרִכין ַנְייָחא. ְוֹכּלָ ּבְ ד ָנַפק ׁשַ הּו ַנְייָחא. ּכַ

ל ַחד ְוַחד ְלַאְתֵריּה.  ָרן, ּכָ ִמְתַטּמְ ין ּדְ ִ ל ֶאׁשּ ֵדין ָנְפִקין ּכָ ָרֵאל ַעל נּוָרא, ּכְ ִיׂשְ

ִתיב  א ַאֲחָרא, ּכְ ָ ָעָרא ֶאׁשּ ָלא ְלִאּתְ ָכל  (שמות לה)ּוְבִגין ּדְ לֹא ְתַבֲערּו ֵאׁש ּבְ

בֹוֵתיֶכם בְּ  ָחא ֲאַמאי. מֹוׁשְ ַמְדּבְ א ּדְ ָ ת, ְוָהא אּוְקמּוָה, ֶאׁשּ ּבָ ַ   יֹום ַהׁשּ

ת ְוִנְטֶמֶנת אֹוָתּה ְמדּוָרה,  ּבָ ְכֶנֶסת ׁשַ ּנִ יָון ׁשֶ ּבֹא ּוְרֵאה, ּכֵ
ה ִנְטָמנֹות ְוִנְכָנעֹות, ַוֲאִפּלּו  ׁשָ ל ָהֵאׁש ַהּקָ ים ׁשֶ ִ ל ָהִאׁשּ ּכָ

גֵּ  ּבַ ִעים ׁשֶ יִהּנֹם ְוָהְרׁשָ יִהּנֹם ֵיׁש ָלֶהם ְמנּוָחה, ֵאׁש ַהּגֵ
ת  ּבָ ּיֹוֵצאת ׁשַ ׁשֶ ה ֵיׁש ָלֶהם ְמנּוָחה. ּכְ ם ַמְעָלה ּוַמּטָ ְוֻכּלָ
ים  ִ ל ָהִאׁשּ ָרֵאל ְמָבְרִכים ַעל ָהֵאׁש, ָאז יֹוְצִאים ּכָ ְוִיׂשְ
ּלֹא ְלעֹוֵרר  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִלְמקֹומֹו. ּוְכֵדי ׁשֶ מּוִנים, ּכָ ּטְ ׁשֶ

תוּ  בֵֹתיֶכם ֵאׁש ַאֶחֶרת, ּכָ ֹכל ֹמׁשְ ב לֹא ְתַבֲערּו ֵאׁש ּבְ
ה?  ַח ָלּמָ ְזּבֵ ְרׁשּוָה, ְוֵאׁש ַהּמִ ת, ַוֲהֵרי ּפֵ ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ   ּבְ

  דף ר"ד ע"א

ָקנּו ְרִתיִכין,  הּו ְרִקיִעין, ִאְתּתְ כּוּלְ רֹוָזא ָקֵרי ּבְ ָתא, ּכָ ּבְ ד ָעאל ׁשַ א ּכַ ֶאּלָ

ֵדין ָנפִ  ְרָיין, ְלַקְדמּות ָמאֵריכֹון. ּכְ ָקנּו ַמׁשִ ָדרֹום, ִאְתּתְ ְטָרא ּדְ יק ַחד רּוָחא ִמּסִ

ַרׁש  ִלְסַטר  (דף ר"ד ע"א)ְוַההּוא רּוָחא ִאְתּפְ ְרָיין ּדְ ל ִאיּנּון ֵחיִלין ּוַמׁשִ ַעל ּכָ
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ֵדין  ָתא. ּכְ ּבְ ׁשַ יָקר ּדְ א ּדִ יּה, ְוַההּוא רּוָחא ִאְקֵרי ְלבּוׁשָ ן ּבֵ ׁשָ ְיִמיָנא, ְוִאְתַלּבְ

ַהאי ָעְלָמא, ִמ  תֹוֵרי ּדְ ר ָנׁש, ּפָ ַההּוא ּבַ ָאה חּוָלֵקיּה ּדְ ַחד ֵהיָכָלא. ַזּכָ ָנן ּבְ ּקְ ְתּתַ

ָלא  ָנא, ּבְ ּקְ א ִמְתּתַ יָמא ּכֹּלָ ְדָקא ָיאּות, ְוַקּיְ ן ּכְ ּמָ ָפתֹוֵריּה ִאְתָחֵזי ּתַ ִסּדּוָרא ּדְ ּדְ

פּום ֵחיֵליּה.  ּסּוָפא, ִאיִנׁש ּכְ   ּכִ

נּו מַ  ּקְ בֹות, ִהְתּתַ נּו ֶמְרּכָ ּקְ ֶנֶגד ִרּבֹוְנֶכם. ָאז ִהְתּתַ ֲחנֹות ּכְ
ת ַעל  רֹום, ְואֹוָתּה רּוַח ִנְפֶרׁשֶ ד ַהּדָ יֹוֵצאת רּוַח ַאַחת ִמּצַ
ׁשֹות ּבֹו,  ל ַצד ָיִמין, ּוִמְתַלּבְ ל אֹוָתם ֲחָילֹות ּוַמֲחנֹות ׁשֶ ּכָ
ת. ָאז  ּבָ ל ׁשַ בֹוד ׁשֶ ְואֹוָתּה רּוַח ִנְקֵראת ְלבּוׁש ּכָ

ל ָהע ְלָחנֹות ׁשֶ ֻ ֵהיָכל ֶאָחד. ַהׁשּ נֹות ּבְ ה ְמֻתּקָ ֹוָלם ַהּזֶ
ם  ְלָחנֹו ִנְרֶאה ׁשָ ּדּור ׁשֻ ּסִ ל אֹותֹו ָאָדם ׁשֶ ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ ַאׁשְ

ִפי ֹכחֹו.  ה, ִאיׁש ּכְ ִלי בּוׁשָ ן ּבְ ָראּוי, ְוַהּכֹל עֹוֵמד ְמֻתּקָ   ּכָ

א ְלַאְסָחאָ  יׁשָ א ַקּדִ ָתא, ִאְצְטִריכּו ִאיּנּון ַעּמָ ּבְ ד ָעאל ׁשַ ְרַמְייהּו ּכַ  (קל"ו ע"ב)ה ּגַ

ְטָיא  ְבחֹול, רּוָחא ַאֲחָרא ַאְזָלא ְוׁשַ ִגין ּדִ חֹול, ַמאי ַטֲעָמא. ּבְ א ּדְ מּוׁשָ ִ ִמׁשּ

רּוָחא  ר ָנׁש ְלָנְפָקא ִמן ַההּוא רּוָחא, ּוְלַאֲעָלא ּבְ ֵעי ּבַ א. ְוַכד ּבָ ָרא ַעל ַעּמָ ְוׁשָ

ֵעי ְלַאְסחָ  ָאה, ּבָ א ִעּלָ יׁשָ ֵרי ָעֵליּה ַההּוא רּוָחא ַאֲחָרא ַקּדִ ְרֵמיּה, ְלִמׁשְ ָאה ּגַ

א.  יׁשָ ָאה ַקּדִ   ִעּלָ

ת, ְצִריִכים אֹותֹו ַעם ָקדֹוׁש ִלְרֹחץ ַעְצָמם  ּבָ ְכֶנֶסת ׁשַ ּנִ ׁשֶ ּכְ
ֹחל רּוַח ַאֶחֶרת  ּבַ ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ ּמּוׁש ַהֹחל. ָמה ַהּטַ ִ ִמׁשּ

רֹוֶצה ָאָדם הֹוֶלֶכת ּוְמׁשֹוֶטֶטת ְוׁשֹוָרה ַעל ָהָעם, וּ  ְכׁשֶ
ה  רּוַח ַאֶחֶרת ְקדֹוׁשָ ֵנס ּבְ ָלֵצאת ֵמאֹוָתּה רּוַח ּוְלִהּכָ
רֹות ָעָליו אֹוָתּה  ֵדי ְלַהׁשְ ֶעְליֹוָנה, ָצִריְך ִלְרֹחץ ַעְצמֹו ּכְ

ה.    רּוַח ֶעְליֹוָנה ְקדֹוׁשָ

  דף ק"י ע"ב - פרשת בהר  - ספר ויקרא  - בזוהר 
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ֵני  ָכל יֹוָמא. ַמאן ִאיּנּון ּבְ ֵרי ְלַהאי ִלְרעּוְתהֹון ּבְ ֵני ְמֵהיְמנּוָתא ַמְדּבְ א ֲחֵזי, ּבְ ּתָ

ִמְתָעֵרי ַהאי טֹוב ָלֳקְבֵליּה, ְוָלא ָחס יֵליּה, ְוַיְדֵעי  ְמֵהיְמנּוָתא. ִאיּנּון ּדְ ַעל ּדִ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר,  ִריְך הּוא ָיִהיב ֵליּה ַיִתיר. ּכְ א ּבְ ָהא קּוְדׁשָ ֵיׁש  (משלי יא)ּדְ

א  ְרָכאן ָלֳקְבֵליּה, ְוָלא ֵייּמָ ַהאי ִאְתַער ּבִ ִגין ּדְ ר ְונֹוָסף עֹוד. ַמאי ַטֲעָמא. ּבְ ְמַפּזֵ

יד  א, ַמאי ַאְעּבִ ּתָ ן ַהאי ַהׁשְ ִריְך הּוא ָיִהיב ֵליּה ִאי ֶאּתֵ א ּבְ א קּוְדׁשָ ְלָמָחר. ֶאּלָ

אּוְקמּוָה.  ָמה ּדְ י, ּכְ ִלי ּדַ ְרָכָאן ַעד ּבְ  ּבִ

ָכל  ֵני ָהֱאמּוָנה ַמְנִהיִגים ֶאת ּזֹאת ִלְרצֹוָנם ּבְ ּבֹא ְרֵאה, ּבְ
ה  עֹוְרִרים ַהּטֹוב ַהּזֶ ּמְ ֵני ָהֱאמּוָנה? אֹוָתם ׁשֶ יֹום. ִמי ֵהם ּבְ

ֶנְגּדוֹ  רּוְך ּכְ דֹוׁש ּבָ ֲהֵרי ַהּקָ ּלֹו, ְויֹוְדִעים ׁשֶ , ְולֹא ָחס ַעל ׁשֶ
ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ן לֹו יֹוֵתר, ּכְ ר ְונֹוָסף  (משלי יא)הּוא ִיּתֵ ֵיׁש ְמַפּזֵ

ֶנְגּדֹו,  ָרכֹות ּכְ ה ְמעֹוֵרר ּבְ ּזֶ ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ עֹוד. ָמה ַהּטַ
ו, מָ  ן ֶאת ֶזה ַעְכׁשָ ה ְלָמָחר? ְולֹא ֹיאַמר: ִאם ֶאּתֵ ה ֶאֱעׂשֶ

י,  ִלי ּדַ ָרכֹות ַעד ּבְ רּוְך הּוא נֹוֵתן לֹו ּבְ דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ ֶאּלָ
ֲארּוָה.  ּבֵ מֹו ׁשֶ   ּכְ

יִתי ֶאת  ִתיב. ְוִצּוִ ִביִעית ְוגֹו', ַמה ּכְ ְ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ ְך, ְוִכי ּתֹאְמרּו ַמה ּנֹאַכל ּבַ ּוְבִגין ּכַ

 ִ ׁשּ ִ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ ְרָכִתי ָלֶכם ּבַ ת, ּבִ ִנים. ְוָעׂשָ ָ לֹׁש ַהׁשּ בּוָאה ִלׁשְ ת ֶאת ַהּתְ ית ְוָעׂשָ

ה ְוַנְייָחא,  ִמּטָ ִאית ָלּה ׁשְ ָקא ה', ּדְ א ְלַאּפָ ת. ֶאּלָ ֵעי ֵליּה, ַמאי ְוָעׂשָ ָתה ִמּבָ ְוָעׂשְ

ִתיב  א. ּכְ ִ  (שמות טז)ְוָלא ָעִביד ֲעִביְדּתָ ּיֹום ַהׁשּ י ְיָי' ְוגֹו' נֹוֵתן ָלֶכם ּבַ י ְראּו ּכִ ִ ׁשּ

ית ְוגֹו'.  ִ ׁשּ ִ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ ְרָכִתי ָלֶכם ּבַ יִתי ֶאת ּבִ א ְוִצּוִ ַגְווָנא ּדָ   ֶלֶחם יֹוָמִים ְוגֹו', ּכְ

ִביִעת ְוגֹו',  ְ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ ְך, ְוִכי ֹתאְמרּו ַמה ּנֹאַכל ּבַ ּום ּכָ ּוִמׁשּ
 ִ ׁשּ ִ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ ְרָכִתי ָלֶכם ּבַ יִתי ֶאת ּבִ תּוב? ְוִצּוִ ית ַמה ּכָ

ָתה  ת?! ְוָעׂשְ ִנים. ְוָעׂשָ ָ לֹׁש ַהׁשּ בּוָאה ִלׁשְ ת ֶאת ַהּתְ ְוָעׂשָ
א ְלהֹוִציא ה',  ת? ֶאּלָ ה ְוָעׂשָ ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות! ַמה ּזֶ
תּוב  ה. ּכָ ה ַמֲעׂשֶ ה ּוְמנּוָחה ְולֹא עֹוׂשָ ִמּטָ ׁש ָלּה ׁשְ ּיֵ ׁשֶ
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ּיֹום  (שמות טז) י ה' ְוגֹו', ֹנֵתן ָלֶכם ּבַ י ֶלֶחם ְראּו ּכִ ִ ׁשּ ִ ַהׁשּ
ָנה  ָ ׁשּ ְרָכִתי ָלֶכם ּבַ יִתי ֶאת ּבִ גֹון ֶזה, ְוִצּוִ יֹוָמִים ְוגֹו'. ּכְ

ית ְוגֹו'.  ִ ׁשּ ִ   ַהׁשּ

  דף רי"ב ע"ב - ת בלק פרש - ספר במדבר  - בזוהר 

ר  ָרֵאל, ַאְהּדָ א ְלִיׂשְ ָלא ָיִכיל ְלַאְבָאׁשָ ְלָעם ּדְ ָחָמא ּבִ יָון ּדְ א ּכֵ ּתָ א ֲחֵזי, ַהׁשְ ּתָ

א לֹון.  ִגין ְלַאְבָאׁשָ ָעא ִמֵניּה, ּבְ ָלא ּבָ ְרֵמיּה, ְוַאְמִליְך ֵליּה ְלָבָלק, ַמה ּדְ ּגַ

ִאיּנּון נּוְקבֵ  יֵליּה ֲהָוה ּבְ יָרן, ְוִאְלָמֵלא ְדֲאַמר ֵליּה ְוֵעיָטא ּדִ ּפִ ִאיּנּון ׁשָ ִמְדָין ּדְ י ּדְ

יב,  ְכּתִ ה, ָלא ֲהִויָנא ָיַדע, ּדִ ְדַבר  (במדבר לא)ֹמׁשֶ ָרֵאל ּבִ ה ָהיּו ִלְבֵני ִיׂשְ ֵהן ֵהּנָ

ְלָעם.   ּבִ

יק  ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהּזִ ָרָאה ִבְלָעם ׁשֶ יָון ׁשֶ ֵעת, ּכֵ ּבֹא ּוְרֵאה, ּכָ
ָראֵ  ּלֹא ְלִיׂשְ ֶ ָלק, ַמה ׁשּ ל, ֶהֱחִזיר ַעְצמֹו, ְוִהְמִליְך ֶאת ּבָ

אֹוָתן  יק ָלֶהם. ַוֲעָצתֹו ָהְיָתה ּבְ ֵדי ְלַהּזִ ּנּו ּכְ ָרָצה ִמּמֶ
ה, לֹא  ָאַמר לֹו ֹמׁשֶ ֵהן ָיפֹות, ְוִאְלָמֵלא ׁשֶ ְנֵקבֹות ִמְדָין ׁשֶ

ָר  ה ָהיּו ִלְבֵני ִיׂשְ תּוב ֵהן ֵהּנָ ּכָ ְדַבר ָהִייִתי יֹוֵדַע, ׁשֶ ֵאל ּבִ
ְלָעם.    ּבִ

ִעיֵטְך  ְרָמְך ּבְ אי ּגַ יֵליּה, ָאַמר, ָהא ַוּדַ ִריְך הּוא ֵעיָטא ּדִ א ּבְ ָחָמא קּוְדׁשָ יָון ּדְ ּכֵ

א.  ֹכּלָ ין, ַאְחֵמי ֵליּה סֹוָפא ּדְ ל ֲחָרׁשִ ָשַלט ַעל ּכָ ִיּפֹול. ַמה ָעֵבד, ַההּוא ֵחיָלא ּדְ

ין ְוִכי ִאית ְלהּו ְרׁשּוָתא ִלְזַמן ָרחִ  י ִיְצָחק, ֵעיָנא ָחָמא, ּוִמּלִ יק. ָאַמר ִרּבִ

לֹו ַוּיֹאַמר. ַמאן  א ְמׁשָ ָ ׂשּ ָקִאים ָעֵליּה, ְוָהא אּוְקמּוָה. ַוּיִ ִאְתָמרּו ֵמַההּוא ּדְ

ְרעּוָתא  ָגְעָלא, ּבִ ין ּדְ ימּון ִמּלִ ָלא ִיְתַקּיְ ִגין ּדְ ִאית ֵליּה ְלֵמיַמר. ַמאי ַטְעָמא. ּבְ ּדְ

ָאה,  אֹוַרְייָתא.  א ובגין דיתקיימון מלין דלעילא)(ס"ִעּלָ ָאה ּבְ א ִעּלָ ַדְעּתָ (במדבר ּבְ

ַההּוא ִזְמָנא,  כ"ד) ימּו ּבְ ְייהּו ִאְתָקּיָ ין ִמּנַ ין ִאּלֵ ָהא ִמּלִ ה, ּדְ ֶאְרֶאּנּו ְולֹא ַעּתָ

יָחא.  א ְמׁשִ ַמְלּכָ ִזְמָנא ּדְ ְייהּו ּבְ ְייהּו ְלָבַתר, ּוִמּנַ תמצא בזוהר  (מה שחסר כאןּוִמּנַ

ַלם,  חדש דף ס"ח ע"א עי"ש) ִריְך הּוא ְלִמְבֵני ְירּוׁשָ א ּבְ ין קּוְדׁשָ ָנן, ַזּמִ ּתְ
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יּה  ע' ָרֲהִטין, ּוְבע' ִזיִקין ַנֲהִרין ִמּנֵ ָצא ּבְ ּוְלַאְחָזָאה ַחד ּכָֹכָבא ְקִביָעא, ְמַנּצְ

יּה ע' ּכָֹכִבין ַאחֲ  ֲאלּון ּבֵ ּתָ ֶאְמָצעּות ְרִקיַע, ְוִיׁשְ ָרִנין, ִויֵהא ָנִהיר ְוָלִהיט ע' ּבְ

  יֹוִמין. 

אי  רּוְך הּוא ֲעָצתֹו, ָאַמר: ֲהֵרי ַוּדַ דֹוׁש ּבָ ָרָאה ַהּקָ יָון ׁשֶ ּכֵ
ל  ֹוֵלט ַעל ּכָ ׁשּ ה? אֹותֹו ּכַֹח ׁשֶ ֲעָצְתְך. ֶמה ָעׂשָ ִיּפֹל ּבַ
ִפים, ֶהְרָאה לֹו סֹוף ַהּכֹל, ְוִכי ֵיׁש ָלֶהם ְרׁשּות ִלְזַמן  ׁשָ ַהּכְ

י ִיְצָחק, ַעִין ָרָאה, ּוְדָבִרים ֶנֶאְמרּו ָר  חֹוק. ָאַמר ַרּבִ
לֹו  א ְמׁשָ ָ ׂשּ ְרׁשּוָה. ַוּיִ עֹוֵמד ָעָליו, ַוֲהֵרי ּפֵ ֵמאֹותֹו ׁשֶ
ּלֹא  ִביל ׁשֶ ׁשְ ַעם? ּבִ ׁש לֹו לֹוַמר. ָמה ַהּטַ ּיֵ ַוּיֹאַמר. ִמי ׁשֶ

ָרצֹון ֶעְליֹון,  ְבֵרי ֹגַעל ּבְ מּו ּדִ שיתקימו דברים (ובשביל ִיְתַקּיְ

ה,  שלמעלה) ּתֹוָרה. ֶאְרֶאּנּו ְולֹא ַעּתָ ַדַעת ֶעְליֹוָנה ּבַ ּבְ
ָבִרים ֵאּלּו  ֲהֵרי ּדְ מּו ְבאֹותֹו ְזַמן, ּוֵמֶהם  -ׁשֶ ֵמֶהם ִהְתַקּיְ

ִנינּו, ָעִתיד  יַח. ׁשָ ׁשִ ְזַמן ֶמֶלְך ַהּמָ ְלַאַחר ְזַמן, ּוֵמֶהם ּבִ
רּוְך הּוא ִלְבנֹות אֶ  דֹוׁש ּבָ ַלִים ּוְלַהְראֹות ַהּקָ ת ְירּוׁשָ

ְבִעים  ְבִעים ָרִצים, ּוְבׁשִ ׁשִ ּכֹוָכב ֶאָחד ָקבּוַע נֹוֵצץ ּבְ
ְלעּו בֹו  ֶאְמַצע ָהָרִקיַע, ְוִיּבָ ּנּו ּבְ רּוחֹות ְמִאירֹות ִמּמֶ
ְבִעים  ְבִעים ּכֹוָכִבים ֲאֵחִרים, ִויֵהא ֵמִאיר ְולֹוֵהט ׁשִ ׁשִ

  יֹום. 

ִתיָתָאה, יִ  יֹוָמא ּוְביֹוָמא ׁשְ ִניׁש ּבְ יָתָאה, ְוִיְתּכְ ּתִ כ"ה יֹוִמין ְלַיְרָחא ׁשְ ְתֲחֵזי ּבְ

א  ַקְרּתָ ִביָעָאה, ְלסֹוף ע' יֹוִמין, יֹוָמא ַקְדָמָאה ִיְתֲחֵזי ּבְ רֹוָמא. ְוַההּוא  (חדא)ׁשְ ּדְ

רֹוִמי, ְוֵהיָכָלא ַרְבְר  א ּדְ ִאין ֵמַהִהיא ַקְרּתָ לּון ג' ׁשּוִרין ִעּלָ ָבא ִיְנּפֹול, יֹוָמא ִיְנּפְ

ט ַההּוא ּכָֹכָבא ְלִאְתֲחָזָאה  ַ ׁשּ ֵדין ִיְתּפָ א ְימּות. ּכְ ַהִהיא ַקְרּתָ יָטא ּדְ ּלִ ְוׁשַ

ָעְלָמא, ְלָכל ד' ִסְטִרין,  יִפין ּבְ ּקִ ֲערּון ְקָרִבין ּתַ ָעְלָמא. ּוְבַההּוא ִזְמָנא ִיּתְ ּבְ

יַנְייהּו.  ח ּבֵ ּכַ ּתְ   ּוְמֵהיְמנּוָתא ָלא ִיׁשְ
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ּיֹום ּוַביּ  ס ּבַ ּנֵ י, ְוִיְתּכַ ִ ׁשּ ִ כ"ה ַלחֶֹדׁש ַהׁשּ י ֵיָרֶאה ּבְ ִ ׁשּ ִ ֹום ַהׁשּ
ִעיר  ְבִעים יֹום. יֹום ִראׁשֹון ֵיָרֶאה ּבְ ִביִעי ְלסֹוף ׁשִ ְ ַהׁשּ

לֹׁש חֹומֹות ֶעְליֹונֹות  (אחת) לּו ׁשָ ל רֹוָמא, ְואֹותֹו יֹום ִיּפְ ׁשֶ
דֹול ל רֹוִמי, ְוֵהיָכל ּגָ יט אֹוָתּה  ֵמאֹוָתּה ִעיר ׁשֶ ּלִ ִיּפֹל, ְוׁשַ

עֹוָלם,  ט אֹותֹו ּכֹוָכב ְלֵהָראֹות ּבָ ֵ ׁשּ ָהִעיר ָימּות. ָאז ִיְתּפַ
עֹוָלם ְלָכל  ּוְבאֹותֹו ְזַמן ִיְתעֹוְררּו ְקָרבֹות ֲחָזִקים ּבָ

ֵצא ֵביֵניֶהם.  ָעה ְצָדִדים, ֶוֱאמּוָנה לֹא ִתּמָ   ַאְרּבָ

ְנהִ  ד ִיּתְ ֶאְמָצעּות ְרִקיָעא. ְיקּום ּוְבֶאְמָצעּות ָעְלָמא, ּכַ יר ַההּוא ּכָֹכָבא, ּבְ

ַער ְקָרִבין  ל ַמְלִכין, ְוִיּתְ ֶאה רּוֵחיּה ַעל ּכָ ַעְלָמא, ְוִיְתּגָ ִליט ּבְ א ַחד ַרב ְוׁשָ ַמְלּכָ

ר ָעַלְייהּו.  ּבָ ְתֵרין ִסְטִרין, ְוִיְתּגַ   ּבִ

ֶאְמ  ִאיר אֹותֹו ּכֹוָכב ּבְ ּיָ ׁשֶ ַצע ָהָרִקיַע, ּוְבֶאְמַצע ָהעֹוָלם, ּכְ
ֶאה רּוחֹו  עֹוָלם, ְוִתְתּגָ דֹול ְוׁשֹוֵלט ּבָ ָיקּום ֶמֶלְך ֶאָחד ּגָ
ֵני ְצָדִדים  ׁשְ ָלִכים, ִויעֹוֵרר ְקָרבֹות ּבִ ָאר ַהּמְ ל ׁשְ ַעל ּכָ

ר ֲעֵליֶהם.  ּבֵ   ְוִיְתּגַ

ֵרי  ִיְתּבְ א  (ס"א דיתכסי)ּוְביֹוָמא ּדְ יׁשָ ְעַזע ַאְרָעא ַקּדִ ין, ּכָֹכָבא, ִיְזּדַ מ"ה ִמיּלִ

ֵלי.  חֹות ַאְרָעא ִיְתּגְ א ֲחָדא ִמן ּתְ א. ּוְמַעְרּתָ ׁשָ י ַמְקּדְ ֲהָוה ּבֵ ַסֲחָרֵניּה ֲאָתר ּדְ

י  א ִיְסּגֵ יָפא ְלאֹוְקָדא ָעְלָמא. ּוֵמַהִהיא ְמַעְרּתָ ּקִ א ּתַ ָ א ִיּפּוק ֶאׁשּ ּוֵמַהִהיא ְמַעְרּתָ

ָאה, ּדְ (ס"א ענפא)ַחד עֹוָפא  ָכל ָעְלָמא, ְוֵליּה ִאְתְיִהב , ַרְבְרָבא ִעּלָ לֹוט ּבְ ִיׁשְ

ָכל  יָחא ּבְ א ְמׁשִ ֵלי ַמְלּכָ יּה. ּוְכֵדין ִיְתּגְ ּבֵ ׁשּון ּגַ ּנְ י ֶעְליֹוִנין ִיְתּכַ יׁשֵ ַמְלכּוָתא. ְוַקּדִ

  ָעְלָמא, ְוֵליּה ִאְתְיִהיב ַמְלכּוָתא. 

ֵרא  ּבָ ּיִ ֲעַזע ָהאָ  (שיתכסה)ּוַבּיֹום ׁשֶ ְזּדַ ֶרץ ַהּכֹוָכב, ּתִ
ּבֹו  קֹום ׁשֶ ה ִמיִלים ְסִביב ַהּמָ ָ ִעים ַוֲחִמׁשּ ה ַאְרּבָ דֹוׁשָ ַהּקְ
ַחת  ה ְמָעָרה ַאַחת ִמּתַ ּלֶ ׁש, ְוִתְתּגַ ְקּדָ ית ַהּמִ ָהָיה ּבֵ
רֹף ֶאת  ֵצא ֵאׁש ֲחָזָקה ִלׂשְ ְרַקע. ּוֵמאֹוָתּה ְמָעָרה ּתֵ ַהּקַ
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ל עֹוף  דֹול ֶאחָ  (ענף)ָהעֹוָלם. ּוֵמאֹוָתּה ְמָעָרה ִיְגּדַ ד ּגָ
ְלכּות.  ֵתן ַהּמַ ּנָ ָכל ָהעֹוָלם, ְולֹו ּתִ לֹט ּבְ ׁשְ ּיִ ֶעְליֹון ׁשֶ
ה ֶמֶלְך  ּלֶ סּו ֵאָליו, ְוָאז ִיְתּגַ ּנְ ים ֶעְליֹוִנים ִיְתּכַ ּוְקדֹוׁשִ

ְלכּות.  ֵתן ַהּמַ ּנָ ָכל ָהעֹוָלם, ְולֹו ּתִ יַח ּבְ ׁשִ   ַהּמָ

ֵלי, ֵיהוֹ  ִיְתּגְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ א. ּוְבֵני ָעְלָמא ּבְ ַתר ַעְקּתָ א ּבָ ַעְקּתָ ִחין ּבְ ּכְ ּתַ ן ִמׁשְ

יֵצי  יָחא ָעַלְייהּו, ִויׁשֵ ְמׁשִ ַער רּוָחא ּדִ ֵדין ִיּתְ רּון, ּכְ ָרֵאל ִיְתַגּבְ ִיׂשְ ְנֵאיהֹון ּדְ ְוׂשַ

ה  ָרֵאל עֹוׂשֶ ִתיב, ְוִיׂשְ ֵדין ּכְ נּוָרא. ּכְ שִעיר יֹוִקיד ּבְ יָבא, ְוָכל ַאְרָעא ּדְ ֶלֱאדֹום ַחּיָ

ִעיר אֹוְיָביו. אֹוְיָביו ָחיִ  ה ׂשֵ ה ְוָהָיה ְיֵרׁשָ ל. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְוָהָיה ֱאדֹום ְיֵרׁשָ

ִריְך  א ּבְ ה ָחִיל. ּוְבַההּוא ִזְמָנא, ָיִקים קּוְדׁשָ ָרֵאל עֹוׂשֶ ָרֵאל. ּוְכֵדין ְוִיׂשְ ִיׂשְ ּדְ

הֹון ִמיָתה, ֲהָד  י ִמּנְ יּה, ְוִיְתָנׁשֵ ַעּמֵ יא ּדְ  (תהלים קיח)א הּוא ִדְכִתיב, הּוא ְלֵמַתּיָ

י ֶאְחֶיה. ּוְכִתיב  ה ָחִיל. לֹא ָאמּות ּכִ יִעים ְוגֹו'.  (עובדיה א)ְיִמין ְיָי ֹעׂשָ ְוָעלּו מֹוׁשִ

  ְוָהָיה ְיָי ְלֶמֶלְך.  (זכריה יד)ּוְכֵדין 

ָצָרה  ה, ִיְהיּו ִנְמָצִאים ּבְ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּוְבֵני ָהעֹוָלם, ּבְ
רּו, ָאז ִיְתעֹוֵרר ַאַחר ָצָר  ּבְ ָרֵאל ִיְתּגַ ל ִיׂשְ ה, ְוׂשֹוְנֵאיֶהם ׁשֶ

ָעה, ְוָכל ֶאֶרץ  יַח ֲעֵליֶהם ְוַיְכִרית ֶלֱאדֹום ָהְרׁשָ ׁשִ רּוַח ַהּמָ
ה ָחִיל. ֶזהּו  ָרֵאל ֹעׂשֶ תּוב, ְוִיׂשְ ֵאׁש. ָאז ּכָ רֹף ּבָ ִעיר ִיׂשְ ׂשֵ

ה ְוָהָיה ְיֵרׁשָ  תּוב, ְוָהָיה ֱאדֹום ְיֵרׁשָ ּכָ ִעיר ֹאְיָביו. ׁשֶ ה ׂשֵ
ָרֵאל. ְוָאז  ל ִיׂשְ ַמן  -אֹוְיָביו ׁשֶ ה ָחִיל. ּוַבּזְ ָרֵאל ֹעׂשֶ ְוִיׂשְ

ל ַעּמֹו  ִתים ׁשֶ רּוְך הּוא ַלּמֵ דֹוׁש ּבָ ַההּוא ָיִקים ַהּקָ
תּוב  ּכָ ֶות. ֶזה ׁשֶ ח ֵמֶהם ַהּמָ ּכַ ּתַ ְיִמין ה'  (תהלים קיח)ְוִיׁשְ

י אֶ  ה ָחִיל. לֹא ָאמּות ּכִ ְוָעלּו  (עובדיה א)ְחֶיה. ְוָכתּוב ֹעׂשָ
ִעים ְוגֹו'. ְוָאז    ְוָהָיה ה' ְלֶמֶלְך.  (זכריה יד)מֹוׁשִ

יב,  ְכּתִ א, ַמאי ּדִ י ַאּבָ ד  (ישעיה נה)ָאַמר ִרּבִ א ּכַ ְמָחה ֵתֵצאּו ְוגֹו'. ֶאּלָ ׂשִ י ּבְ ּכִ

הֹון, וְ  א ָנְפָקא ִעּמְ ִכיְנּתָ לּוָתא, ׁשְ ָרֵאל ִמן ּגָ קּון ִיׂשְ קּון. ֲהָדא הּוא ִיּפְ ִעָמּה ִיּפְ
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יב,  ְכּתִ י  (ישעיה נה)ּדִ ִריְך הּוא. ִרּבִ א ּבְ א קּוְדׁשָ ׂשֹון ּדָ ְמָחה ֵתֵצאּו. ׂשָ י ְבׂשִ ּכִ

יב,  ְכּתִ יק. ֲהָדא הּוא ּדִ א ַצּדִ ֵצא  (ישעיה נה)ִיְצָחק ָאַמר ּדָ ְמָחה ִיּמָ ׂשֹון ְוׂשִ ׂשָ

  ָבּה. 

ת ּכָ א, ַמהּו ׁשֶ י ַאּבָ ְמָחה  (ישעיה נה)ּוב ָאַמר ַרּבִ י ְבׂשִ ּכִ
לּות,  ָרֵאל ִמן ַהּגָ ר ֵיְצאּו ִיׂשְ ֲאׁשֶ א ּכַ ֵתֵצאּו ְוגֹו'? ֶאּלָ
י  תּוב ּכִ ּכָ ּה ֵיְצאּו. ֶזהּו ׁשֶ ֶהם ְוִעּמָ ִכיָנה יֹוֵצאת ִעּמָ ׁשְ

ׂשֹון  ְמָחה ֵתֵצאּו. ׂשָ י  -ְבׂשִ רּוְך הּוא. ַרּבִ דֹוׁש ּבָ ֶזה ַהּקָ
תּוב ֶזה צַ  -ִיְצָחק ָאַמר  ּכָ יק. ֶזהּו ׁשֶ ׂשֹון  (שם נא)ּדִ ׂשָ

ֵצא ָבּה.  ְמָחה ִיּמָ   ְוׂשִ

ָרֵאל ַנְפַלת  ֶנֶסת ִיׂשְ ׂשֹון ִאְקֵרי. ּוִמן יֹוָמא ִדּכְ יק ׂשָ ְמעֹון, ַצּדִ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ

ַההּוא ִזְמָנא מַ  יק. ּבְ א ְלָעְלָמא ֵמַהאי ַצּדִ ַנְחּתָ ן ִמּלְ ְרּכָ ָגלּוָתא. ִאְתְמָנעּו ּבִ ה ּבְ

ִתיב,  ין  (ישעיה יב)ּכְ ַעְייֵני ַהְיׁשּוָעה, ִאּלֵ יק. ִמּמַ א ַצּדִ ׂשֹון, ּדָ ׂשָ ם ַמִים ּבְ ַאְבּתֶ ּוׁשְ

ּבּוֵעי ְנִביִעין ֲעִמיִקן.  א ִמּמַ ין ֶנַצ"ח ְוהֹו"ד. ְוֹכּלָ ָבר ַאֵחר, ִאּלֵ א ְוִאָמא. ּדָ ַאּבָ

ֵדין  יֹום ַההּוא אֹוְדָך יְ  (ישעיה יב)ּכְ ֶבת  (ישעיה יב)ָי ְוגֹו', ְוָאַמְרּתָ ּבַ י ֹיׁשֶ ַצֲהִלי ָוֹרּנִ

רּוְך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן. ִיְמלֹוְך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן.    ִצּיֹון ְוגֹו'. ּבָ

ֶנֶסת  ּכְ ׂשֹון, ּוִמּיֹום ׁשֶ יק ִנְקָרא ׂשָ ְמעֹון, ַצּדִ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
לּות, ִנְמְנעּו בְ  ּגָ ָרֵאל ָנְפָלה ּבַ ֶרֶדת ָלעֹוָלם ִיׂשְ ָרכֹות ִמּלָ

תּוב?  ַמן ַההּוא ַמה ּכָ ּזְ יק. ּבַ ּדִ ה ַהּצַ ם  (ישעיה יב)ִמּזֶ ַאְבּתֶ ּוׁשְ
ַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה  יק. ִמּמַ ׂשֹון, ֶזה ַצּדִ ׂשָ א  -ַמִים ּבְ ֵאּלּו ַאּבָ

קֹורֹות  ָבר ַאֵחר, ֵאּלּו ֵנַצ"ח ְוהֹו"ד, ְוַהּכֹל ִמּמְ א. ּדָ ְוִאּמָ
ים הַ  ּיֹום ַההּוא אֹוְדְך  (שם)ּנֹוְבִעים. ְוָאז, ֲעֻמּקִ ְוָאַמְרּתָ ּבַ

רּוְך ה' ְלעֹוָלם  ֶבת ִצּיֹון ְוגֹו'. ּבָ י יֹוׁשֶ ה' ְוגֹו', ַצֲהִלי ָוֹרּנִ
  ָאֵמן ְוָאֵמן. ִיְמלְֹך ה' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן.

  דף רי"ט ע"א - פרשת פנחס  - ספר במדבר  - בזוהר 
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ָתא,  ְבָרא ְוִאּתְ פּות, ּגַ ׁשּוּתָ ר ָנׁש ִאְתָעִביד ּבְ ּבַ ִגין ּדְ יו, ּבְ עֹוׂשָ ָבר ַאֵחר ּבְ ּדָ

ִתיב,  א ּכְ ִריְך הּוא. ְוַעל ָרָזא ּדָ א ּבְ פּו. ַנעֲ  (בראשית א)ְוקּוְדׁשָ ׁשּוּתָ ה ָאָדם, ּבְ ׂשֶ

ין  הֹון ָעְלָמא, ְוִאּלֵ ָקא ִמּנְ ִריְך הּוא, ְלַאּפָ א ּבְ ַלת אּוָמִנין ָעֵבד קּוְדׁשָ ָתֵניָנן, ּתְ ּדְ

ִמין.  ַקּדְ ִמּלְ ׁש ַחד יֹוָמא, ְוָאַהְדרּו ּכְ ּמֵ יא. ְוָכל ַחד ׁשִ א, ְוַאְרָעא, ּוַמּיָ ַמּיָ  ִאיּנּון: ׁשְ

ֹעשָׂ  ָבר ַאֵחר ּבְ פּות  -יו ּדָ ּתָ ׁשֻ ה ּבְ ן ָאָדם ַנֲעׂשָ ּבֶ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
תּוב  רּוְך הּוא, ְוַעל סֹוד ֶזה ּכָ דֹוׁש ּבָ ה ְוַהּקָ ָ ִאיׁש ְוִאׁשּ

ה  (בראשית א) לֹׁשָ ִנינּו, ׁשְ ָ ׁשּ פּות. ׁשֶ ּתָ ׁשֻ ה ָאָדם, ּבְ ַנֲעׂשֶ
רּוְך הּוא ְלהֹוִציא ֵמֶהם עֹוָלם,  דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ִנים ָעׂשָ ֻאּמָ

ׁש יֹום ְוֵאלּ  ּמֵ ִים. ְוָכל ֶאָחד ׁשִ ַמִים, ְוָהָאֶרץ, ְוַהּמַ ָ ּו ֵהם: ַהׁשּ
ִמּקֶֹדם.    ֶאָחד, ְוָחְזרּו ּכְ

יב  ְכּתִ יֵליּה, ּדִ ַמָיא אּוָמנּוָתא ּדִ יק ׁשְ ַוּיֹאֶמר  (בראשית א)יֹוָמא ַקְדָמָאה, ַאּפִ

יקּו  ְנָייָנא, ַאּפִ א, ֱאלִֹהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור. יֹוָמא ּתִ א אּוָמנּוָתא ַלֲעִביְדּתָ ַמּיָ

יא  א ַמּיָ ְלּגָ ָלקּו ּפַ ִים ְוגֹו'. ִאְסּתְ תֹוְך ַהּמָ יב ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי ָרִקיַע ּבְ ְכּתִ ּדִ

ָרׁשּו, ָעְלָמא  ְמָיא ִאְתּפְ ְך ּדַ ָארּו. ְוִאְלָמֵלא ּכַ ּתְ א ִאׁשְ יא ְלַתּתָ א ַמּיָ א, ּוַפְלּגָ ְלֵעיּלָ

ַדת,  ָלא ֲהָוה ָקִאים. ּקְ ִאְתּפַ ָמה ּדְ יַקת ּכְ ִליָתָאה, ֲעִביַדת ַאְרָעא ְוַאּפִ יֹוָמא ּתְ

א  ׁשֶ ב, ּוְכִתיב ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ּדֶ א ֵעׂשֶ ׁשֶ א ָהָאֶרץ ּדֶ ְדׁשֵ יב ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ּתַ ְכּתִ ּדִ

  ְוגֹו'. 

תּוב  ּכָ ֶהם, ׁשֶ ּלָ נּות ׁשֶ ַמִים ֻאּמָ ָ יֹום ִראׁשֹון הֹוִציאּו ַהׁשּ
ִני הֹוִציאּו  (שם) ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור. יֹום ׁשֵ

תּוב  ּכָ ה, ׁשֶ נּות ְלַמֲעׂשֶ ִים ֻאּמָ ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי  (שם)ַהּמַ
ִים ְוגֹו'. ָעלּו ֲחִצי ַמִים ְלַמְעָלה, ַוֲחִצי  תֹוְך ַהּמָ ָרִקיַע ּבְ

ְך ׁשֶ  ה. ְוִאְלָמֵלא ּכָ ֲארּו ְלַמּטָ ִים ִנְפְרדּו, ַמִים ִנׁשְ ַהּמַ
ָתה ָהָאֶרץ  י ָעׂשְ ִליׁשִ ָהעֹוָלם לֹא ָהָיה עֹוֵמד. יֹום ׁשְ
א  ְדׁשֵ תּוב ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ּתַ ּכָ ָתה, ׁשֶ ּוְ ּצֻ מֹו ׁשֶ ְוהֹוִציָאה ּכְ
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א ְוגֹו'.  ׁשֶ ב, ְוָכתּוב ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ּדֶ א ֵעׂשֶ ׁשֶ   ָהָאֶרץ ּדֶ

ין  ל אּוָמָנא ֵמִאּלֵ יֵליּה, ְוַעְבדּו ַמה ַעד ָהָכא ּכָ יק אּוָמנּוָתא ּדִ ָלָתא, ַאּפִ ּתְ

ַקד אּוָמָנא ַקְדָמָאה  ַלת יֹוִמין ַאֲחָרִנין. יֹוָמא ד', ִאְתּפְ ֲארּו ּתְ ּתָ ָקדּו. ִאׁשְ ִאְתּפְ ּדְ

ַמִים יב ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי ְמֹאֹרת ְוגֹו', ְוַהְיינּו ׁשָ ְכּתִ יֵליּה, ּדִ ד אּוָמָנא ּדִ . ְלֶמְעּבַ

יב ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים  ְכּתִ ִאיהּו אּוָמָנא ָאֳחָרא, ּדִ יא ּדְ יקּו ַמּיָ ָאה, ַאּפִ ָ יֹוָמא ֲחִמׁשּ ּבְ

יב  ְכּתִ יָלּה, ּדִ יָתָאה, ַעְבַדת ַאְרָעא אּוָמנּוָתא ּדִ ּתִ יֹוָמא ׁשְ ִים ְוגֹו'. ּבְ ְרצּו ַהּמַ ִיׁשְ

ה ְוגוֹ    '. ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחּיָ

נּותֹו,  ה הֹוִציא ֻאּמָ ה ֵאּלֶ לֹׁשָ ְ נּות ִמׁשּ ל ֻאּמָ אן ּכָ ֵעד ּכָ
ה ָיִמים ַאֲחרֹוִנים. יֹום  לֹׁשָ ֲארּו ׁשְ ִהְצַטּוּו. ִנׁשְ ֶ ְוָעׂשּו ַמה ׁשּ
תּוב  ּכָ נּותֹו, ׁשֶ ן ִראׁשֹון ַלֲעׂשֹות ֻאּמָ ה ֻאּמָ ְרִביִעי ִהְצַטּוָ

ּיֹום ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי ְמֹארֹת ְוגֹו',  ַמִים. ּבַ ְוַהְינּו ׁשָ
תּוב  ּכָ נּות ַאֶחֶרת, ׁשֶ הּוא ֻאּמָ ִים, ׁשֶ י הֹוִציאּו ַהּמַ ַהֲחִמיׁשִ
ָתה  י ָעׂשְ ִ ׁשּ ִ ּיֹום ַהׁשּ ּים וגו', ּבַ ַוּיאִמר ִאלהּים ּיּשרּצּו ַהּמַ
תּוב ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ  ּכָ נּוָתּה, ׁשֶ ָהָאֶרץ ֻאּמָ

ה ְוג   ֹו'. ֶנֶפׁש ַחּיָ

 דף מז ע"א - תקונא עשרין, וחד ועשרין  - תיקוני הזוהר  - בזוהר 

ִרי,  ה ּפֶ ִרי עֹוׂשֶ אֹוַרְייָתא, ַמאי ֵעץ ּפֶ ָאה ּדְ א ֲחֵזי ָרָזא ִעּלָ ְלֳקֵבל יֹוָמא ּתָ

ִגין  ָאה ִאיהּו. ּבְ ִליָתִאי, ָרָזא ִעּלָ יֹום ּתְ ִליל ּבְ ָתא ִאיהּו. וַמאי ַטְעָמא ִאְתּכְ ּבְ ְדׁשַ

אֹוַרְייָתא  ִתיב ּבְ ן יֹוָחאי אֹוֶמר ַמאי ַטְעָמא ּכְ ְמעֹון ּבֵ י ׁשִ ָתֵניָנן ִרּבִ  (דברים כד)ּדְ

ָלַקח ִא  י ּתִ ה ְוָלא ּכִ ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ ר ָנׁש ּכִ ּבַ ֹאְרֵחיּה ּדְ ִגין ּדְ ה ְלִאיׁש ּבְ ָ ׁשּ

ִאְתֲאִביד ֵליּה ַאֵבַדָתא ָמאֵרי  ר ָנׁש ּדְ ע ִאְנּתּו. ְמַתל ְלּבַ ָרא ּוְלִמְתּבַ ְלָאַהּדְ

יק ִאיׁש ִאְקֵרי. ֲהָדא הּוא  ע ַאֵביַדָתא ִדיֵליּה, ְוַהאי ַצּדִ ַאֵבַדָתא ֵמַחֶזר ְלִמְתּבַ ּדְ

אֹוִקיְמָנא.  (בראשית מ"ג)ִדְכִתיב  ּדְ  ְוהֹוִרידּו ָלִאיׁש ִמְנָחה ּכְ
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ה  ִרי ֹעׂשֶ ה ֵעץ ּפְ ל ַהּתֹוָרה, ַמה ּזֶ ּבֹא ְרֵאה סֹוד ֶעְליֹון ׁשֶ
יֹום  ַעם ִנְכָלל ּבְ ת, ָמה ַהּטַ ּבָ ַ ֶנֶגד יֹום ַהׁשּ ִרי, הּוא ּכְ ּפְ

ְמעֹון  י ׁשִ ִנינּו, ַרּבִ ָ ׁשּ ְגַלל ׁשֶ י סֹוד ֶעְליֹון הּוא, ּבִ ִליׁשִ ן ׁשְ ּבֶ
ּתֹוָרה  תּוב ּבַ ַעם ּכָ ח  (דברים כד)יֹוַחאי אֹוֵמר, ָמה ַהּטַ י ִיּקַ ּכִ

ֶרְך  ּדֶ ְגַלל ׁשֶ ה ְלִאיׁש ּבִ ָ ַקח ִאׁשּ י ִתּלָ ה, ְולֹא ּכִ ָ ִאיׁש ִאׁשּ
ָאְבָדה לֹו  ל ְלָאָדם ׁשֶ ה. ָמׁשָ ָ ׁש ִאׁשּ ר ּוְלַבּקֵ ָהִאיׁש ְלַחּזֵ

ר ַאַחר  ַעל ָהֲאֵבָדה ְמַחּזֵ יק ֲאֵבָדה, ּבַ  (יסוד)ֲאֵבָדתֹו. ְוַצּדִ
תּוב  ּכָ ְוהֹוִרידּו ָלִאיׁש  (בראשית מג)ֶזה ִנְקָרא ִאיׁש. ֶזהּו ׁשֶ

ַאְרנּו.  ּבֵ ִפי ׁשֶ   ִמְנָחה, ּכְ

ָרָזא ִדְמֹאֹרת ָחֵסר ַסְמָכא ְרִביָעָאה  יֹום ְרִביָעִאי ּבְ ְרִמיָזא ּבְ ָרֵאל ּדִ ֶנֶסת ִיׂשְ וּכְ

ךְ  ִגין ּכָ ָתא  ַמְלכּוָתא ְדָדִוד. ּבְ ּבְ יק יֹוָמא ְדׁשַ ַהאי ַצּדִ ַאְתֵריּה ּדְ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ

ִליָתִאי ְלֶמֱהֵוי ָסִמיְך ְליֹום ְרִביָעִאי ְוִאיהּו ִאְנּתּו  יֹוָמא ּתְ ִליל ְוִאְתְרִמיז ּבְ ִאְתּכְ

ִתיב לְ  ְך ּכְ ַאֵביַדָתא ֵמַחֶזר ַעל ַאֵבָדתֹו ּוְבִגין ּכָ ְך ָמאֵריּה ּדְ ִגין ּכָ א ִדיֵליּה ּבְ ַתּתָ

ִליט ַעל ָהָאֶרץ.  (בראשית מ"ב)   ְויֹוֵסף הּוא ַהׁשָ

ל ְמֹארֹת  סֹוד ׁשֶ יֹום ְרִביִעי ּבְ ְרמּוָזה ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ
ב  ִוד, ָלֵכן ַאף ַעל ּגַ ל ּדָ ָחֵסר, ָהַעּמּוד ָהְרִביִעי ַמְלכּות ׁשֶ

ת, ִנְכַלל וְ  ּבָ ַ יק ֶזה יֹום ַהׁשּ ל ַצּדִ קֹומֹו ׁשֶ ּמְ ּיֹום ׁשֶ ִנְרַמז ּבַ
ּתֹו, ָלֵכן  י, ִלְהיֹות ָסמּוְך ְליֹום ְרִביִעי, ְוִהיא ִאׁשְ ִליׁשִ ְ ַהׁשּ

ה  תּוב ְלַמּטָ ר ַעל ֲאֵבָדתֹו, ְוָלֵכן ּכָ ַעל ָהֲאֵבָדה ְמַחּזֵ (שם ּבַ

יט ַעל ָהָאֶרץ.  מב) ּלִ ַ   ְויֹוֵסף הּוא ַהׁשּ

ַאֲחִרית ַהיָּ  ִאיהּו ּבְ ִזְמָנא ְדָאֵתי ּדְ ִאיהּו ַאְלָפא ֲאָבל ּבְ ִתיָתִאי ּדְ יֹום ׁשְ ִמים ּבְ

ב  ִנין ַאף ַעל ּגַ ִריְך הּוא ֶאֶלף ׁשְ א ּבְ יֹוָמא ְדקּוְדׁשָ יָחא, ּדְ ד ֵייֵתי ְמׁשִ ִתיָתָאה ּכַ ׁשְ

יֹוָמא  יָדּה יֹוָמא ְרִביָעָאה, ַאְזָלא ְוִאְתְרִמיָזא ּבְ ָרֵאל חּוָלָקא ּדִ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ּדְ

ִתיָתָאה ְלֶמֱהֵוי  ָתא ְלַתְקָנא ֵליּה ׁשְ ּבְ יק יֹוָמא ְדׁשַ ִאְקֵרי ַצּדִ ְסִמיָכא ְלַבְעָלה ּדְ
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ֶבר  (ירמיה ל"א)ָפתֹוָרא ְוַהאי ִדְכִתיב  סֹוֵבב ּגָ ָאֶרץ ְנֵקָבה ּתְ ה ּבָ ָרא ְיָי ֲחָדׁשָ י ּבָ ּכִ

ִתי ְך ּכְ ִתיָתָאה ּוְבִגין ּכָ יֹוָמא ׁשְ יָחא ְדִאיִהי ּבְ ִזְמָנא ִדְמׁשִ ב ַוְיִהי ָדא ִאיהּו ּבְ

ָאר  ׁשְ ן ּבִ י. וַמאי ַטְעָמא ִאּתֹוַסף ה' ָמה ְדָלא ֲהָוה ּכֵ ׁשִ ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ַהׁשִ

ַבְעָלּה  וָגא ּבְ ּוְ ַאְתָייא ְלִאְזּדַ ָרֵאל ּדְ ֶנֶסת ִיׂשְ יֹוֵמי. ֲאָבל ְבָכל ַאְתָרא ה' ָדא ּכְ

ד ֵייֵתי ְלַבְעָלּה  ָתא, ּכַ ּבְ ָמא ָלּה ֵמַעְפָרא. ּוְבִגין  (ס"א לה בעלה)יֹוָמא ְדׁשַ ְלַאּקָ

ִתיב  ְך ּכְ ָרֵאל.  (ישעיה כ"ז)ּכָ ֶנֶסת ִיׂשְ יק ּוּכְ ּור. ָדא ַצּדִ ֶאֶרץ ַאׁשּ   ָוָבאּו ַהאֹוְבִדים ּבְ

י  ִ ׁשּ ִ ּיֹום ַהׁשּ ִמים, ּבַ ַאֲחִרית ַהּיָ הּוא ּבְ ֲאָבל ֶלָעִתיד ָלֹבא, ׁשֶ
בֹא הַ  ּיָ ׁשֶ י, ּכְ ִ ׁשּ ִ הּוא ָהֶאֶלף ַהׁשּ ל ׁשֶ ּיֹומֹו ׁשֶ יַח, ׁשֶ ׁשִ ּמָ

ל  ֶחְלָקּה ׁשֶ ב ׁשֶ ָנה, ַאף ַעל ּגַ רּוְך הּוא ֶאֶלף ׁשָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ּיֹום  ָרֵאל הּוא יֹום ָהְרִביִעי, ָהְלָכה ְוִנְרְמָזה ּבַ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ
יק, יֹום  ְקָרא ַצּדִ ּנִ י ִלְהיֹות ְסמּוָכה ְלַבְעָלּה ׁשֶ ִ ׁשּ ִ ַהׁשּ

ן ל ת, ְלַתּקֵ ּבָ ַ תּוב ַהׁשּ ּכָ ְלָחן. ְוֶזהּו ׁשֶ י ָבָרא  (ירמיה לא)ֹו ׁשֻ ּכִ
יַח  ׁשִ ְזַמן ַהּמָ ֶבר. ֶזהּו ּבִ סֹוֵבב ּגָ ָאֶרץ ְנֵקָבה ּתְ ה ּבָ ה' ֲחָדׁשָ
תּוב ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶקר יֹום  י, ְוָלֵכן ּכָ ִ ׁשּ ִ ּיֹום ַהׁשּ הּוא ּבַ ׁשֶ

ּלֹא  ֶ ַעם נֹוָסף ה', ַמה ׁשּ י. ָמה ַהּטַ ִ ׁשּ ִ ָאר ַהׁשּ ׁשְ ן ּבִ ָהָיה ּכֵ
ָאה  ּבָ ָרֵאל, ׁשֶ ֶנֶסת ִיׂשְ ָכל ָמקֹום ה' זֹו ּכְ ִמים ֲאָבל ּבְ ַהּיָ
ְעָלּה ַלֲהִקיָמּה  בא ּבַ ּיָ ׁשֶ ת, ּכְ ּבָ יֹום ׁשַ ְעָלּה ּבְ ג ִעם ּבַ ּוֵ ְלִהְזּדַ

תּוב  ְך ּכָ ּוָבאּו ָהֹאְבִדים  (ישעיה כז)ִמן ֶהָעָפר. ּוִבְגַלל ּכָ
ּור, זֶ  ֶאֶרץ ַאׁשּ ָרֵאל. ּבְ יק ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ   ה ַצּדִ

  דף סז ע"א - תקונא עשרין ותרין  - תיקוני הזוהר  - בזוהר 

ַמר בָּ  א אֹוַרְייָתא, ְדִאּתְ יֵמִני ַכחֹוָתם, ּדָ ּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה  (מלאכי ב ו)ּה ׂשִ

ִאינּון ה"ה,  ָרן ּדְ ּבְ ר ּדִ ִאּנּון י', ּוֵמֲעׂשַ ר ֲאִמיָרן ּדְ ִפיהּו, ְוִאיִהי ְכִליָלא ֵמֲעׂשַ ּבְ

ן  ּבַ חּוׁשְ א ל"ב אלהי"ם ּבְ ָך ּדָ ית, ַעל ִלּבֶ ית ְיֵמי ְבֵראׁשִ ִליל ׁשִ ּוַמאי ּתֹוָרה ו' ּכְ

ַתְלָיין ִמן ו', ּדְ  ים ל"ב, ּדְ ּלִ ּתַ ָמא  (נ"א ו')ִאיהּו ו' ִזְמִנין טֹוב, ּוָבּה ִאׁשְ ׁשְ
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הֹון,  ִאית ּבְ א ְוַאְרָעא ְוָכל ַמה ּדְ ַמּיָ ִריאּו ׁשְ ְבהֹון ִאְתּבְ ִעין ּוְתֵרין ַאְתָוון, ּדִ ְדַאְרּבְ

י  ִלּבִ י יֹום ָנָקם ּבְ "י ְסִליק מ"ב, ַוְיֻכּל"וּ (ישעיה סג ד)ְוָדא ִאיהּו ָרָזא ּכִ ע"ב  , ִלּבִ

ִאּנּון ְרַמ"ח  יִתי, ּוְלֵאָבַרי ּדְ י ִגּלִ ַמר ְלִלּבִ ָמא ְמָפַרׁש, ַוֲעֵליּה ִאּתְ ׁשְ ָמָהן ּדִ ׁשְ

יִתי, ּוְבַהאי ַוְיֻכּלּו  אֹוַרְייָתא לֹא ִגּלִ ּקּוִדין ּדְ (ה' בששי דאיהו בו', ודא איהי ויהי ּפִ

י (דף סז ע"א) ִ ׁשּ ִ ִאיהּו ַמְלכּות  ערב ויהי בקר יום הששי, דהאי) ה' ְדַהׁשּ

ָרֵאל, ֲהָדא הּוא  ִביָעָאה, ְוִאיִהי ִאְתְקִריַאת ע"ב, ּוָבּה ְרִכיב ו' ְלִמְפַרק ְלִיׂשְ ׁשְ

ָלָלא ִדְתַלת  (ישעיה יט א)ִדְכִתיב  ִאיִהי ּכְ ִגין ּדְ ה יהו"ה רֹוֵכב ַעל ָע"ב ַקל, ּבְ ִהּנֵ

לִ  ָמָהן, ְוִאְתּכְ הֹון ע"ב ׁשְ ַתְלָיין ִמּנְ ַמר ֲאָבָהן, ּדְ ַלת ֲאָבָהן ִאּתְ ּה, ְוָלֳקֵבל ּתְ יָלן ּבָ

ע  ּסַ ִאינּון ַוּיִ "ת ש, ּדְ "ת, ּבַ ּבָ ִביִעי, ְוָדא ִאיִהי ָרָזא ְדׁשַ ַלת ִזְמִנין ׁשְ ַוְיֻכּלּו ּתְ ּבְ

ִמּיֹוָמא  ַהִהיא ִזְמָנא ָחָלה ְזכּות ֲאָבָהן, ּדְ ַב"ת, ּבְ ִליָלן ּבְ ִאְתּכְ ט ּדְ ֹבא ַוּיֵ ַוּיָ

ים ְקָרא ְדִאְתֲחִריב  ן ְוֵאיֵלְך ִאְתַקּיַ ּמָ א ָעְלָמא ִאְתְקִרי ֹתהּו ָוֹבהּו, ִמּתַ ׁשָ י ַמְקּדְ ּבֵ

ָמָהן.  (תהלים פט ג) ן ע"ב ׁשְ ּבַ ֶנה, ֶחֶס"ד ְסִליק ְלחּוׁשְ י עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ  ָאַמְרּתִ

ּה ּתֹוַרת ֱאֶמת  ֱאַמר ּבָ ּנֶ יֵמִני ַכחֹוָתם, זֹו ַהּתֹוָרה, ׁשֶ ׂשִ
פִ  ֵהם י', ָהְיָתה ּבְ ר ֲאִמירֹות ׁשֶ יהּו, ְוִהיא ְכלּוָלה ֵמֶעׂשֶ

ה ּתֹוָרה? ו' ַהּכֹוֵלל  ֵהן ה"ה, ּוַמה ּזֶ רֹות ׁשֶ ּבְ ָרה ּדִ ּוֵמֲעׂשָ
ְך  ית, ַעל ִלּבֶ ת ְיֵמי ְבֵראׁשִ ׁשֶ ַנִים  -ׁשֵ ים ּוׁשְ לֹׁשִ ֶזה ׁשְ

ָעִמי הּוא ו' ּפְ לּוִיים ִמו', ׁשֶ ּתְ ּבֹון ל"ב, ׁשֶ ֶחׁשְ ם ֱאלִֹהי"ם ּבְ
ם  ּלֵ ּתַ ִים  (ו')טֹוב, ּוָבּה ִנׁשְ ּתַ ִעים ּוׁשְ ל ַאְרּבָ ם ׁשֶ ֵ ַהׁשּ

ֶהם,  ׁש ּבָ ּיֵ ֶ ַמִים ָוָאֶרץ ְוָכל ַמה ׁשּ ֶהם ִנְבְראּו ׁשָ ּבָ אֹוִתּיֹות ׁשֶ
ִעים  "י עֹוֶלה ַאְרּבָ י, ִלּבִ ִלּבִ י יֹום ָנָקם ּבְ ל ּכִ ְוֶזהּו ַהּסֹוד ׁשֶ

ְבִעים  ִים. ַוְיֻכּלּו, ׁשִ ּתַ ם ּוׁשְ ֵ ל ַהׁשּ מֹות ׁשֶ ַנִים ׁשֵ ּוׁשְ
ֵהם  יִתי, ּוְלֵאיָבַרי, ׁשֶ י ִגּלִ ַהְמֹפָרׁש, ְוָעָליו ֶנֱאַמר ְלִלּבִ
יִתי,  מֹוֶנה ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה, לֹא ִגּלִ ִעים ּוׁשְ ָמאַתִים ַאְרּבָ

ה,  ְיֻכּלּו ַהּזֶ (ה' בששי שהוא בו', וזהו ויהי ערב ויהי בקר יום הששי, ּוַבּוַ

ִביִעית, ְוִהיא ַהה'  שזו) ְ ְלכּות ַהׁשּ י ִהיא ַהּמַ ִ ׁשּ ִ ל ַהׁשּ ׁשֶ
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ָרֵאל. ֶזהּו  ִנְקֵראת ע"ב, ּוָבּה רֹוֵכב ו' ִלְגֹאל ֶאת ִיׂשְ
ִהיא  ּום ׁשֶ ה יהו"ה רֹוֵכב ַעל ָע"ב ַקל, ִמׁשּ תּוב ִהּנֵ ּכָ ׁשֶ
ְבִעים  לּוִיים ֵמֶהם ׁשִ ּתְ ת ָהָאבֹות ׁשֶ לֹׁשֶ ל ׁשְ ָלל ׁשֶ ַהּכְ

ַנִים ׁשֵ  ת ָהָאבֹות ּוׁשְ לֹׁשֶ ּה, ּוְכֶנֶגד ׁשְ מֹות ְוִנְכָלִלים ּבָ
ל  ִביִעי, ְוֶזהּו ַהּסֹוד ׁשֶ ָעִמים ׁשְ לֹׁש ּפְ ַוְיֻכּלּו ׁשָ ֶנֱאַמר ּבְ
ַב"ת,  ְכָלִלים ּבְ ּנִ ט ׁשֶ בֹא ַוּיֵ ע ַוּיָ ּסַ ֵהם ַוּיִ "ת ש, ׁשֶ "ת, ּבַ ּבָ ׁשַ

נֶּ  ּיֹום ׁשֶ ּמִ אֹותֹו ְזַמן ָחָלה ְזכּות ָאבֹות, ׁשֶ ית ּבְ ֱחַרב ּבֵ
ם  ם ְוֵאיָלְך ִהְתַקּיֵ ָ ׁש, ָהעֹוָלם ִנְקָרא ֹתהּו ָובהּו, ִמׁשּ ְקּדָ ַהּמִ
ּבֹון  ֶנה, ֶחֶסד עֹוֶלה ְלֶחׁשְ י עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ תּוב ָאַמְרּתִ ַהּכָ

מֹות.  ַנִים ׁשֵ ְבִעים ּוׁשְ   ׁשִ

בִ  יֹוָמא ַקְדָמָאה, ּוָמאן ׁשְ ִביִעי ּבְ ר ׁשְ ַ יק אֹות ְוָדא ָרָזא ְדִאְתַקׁשּ א ַצּדִ יִעי ּדָ

ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר  ה ַחי יהו"ה ׁשִ ת ְויֹוִמין ָטִבין, ְוָרָזא ְדִמּלָ ּבָ ׁשַ , ְוָדא (רות ג יג)ּדְ

יּה  ַמר ּבֵ ַאְבָרָהם, ַההּוא ְדִאּתְ ּבֶֹקר,  (בראשית יט כז)ּבֶֹקר ּדְ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ׁשְ ַוּיַ

ְבהַ  ִגין ּדִ יֵליּה, ּבְ יא ְדִאיִהי ְנִפיָלה, ֲהָדא ְוִאיהּו ֶחֶסד ּדִ ְרַסּיָ ן ּכָ ּקַ אי ֶחֶסד ִאְתּתַ

ה ּוְבֶחֶסד  (ישעיה טז ה)הּוא ִדְכִתיב  קּום, ְוָרָזא ְדִמּלָ א, ּוֵביּה ּתָ ּסֵ ֶחֶסד ּכִ ְוהּוַכן ּבַ

יְך  מַ (שם נד ח)עֹוָלם ִרַחְמּתִ ֲעֵליּה ִאּתְ ִגין ּדַ יִמיָנא, ּבְ ִרין ּבִ ְ ר , ְוָכל ְסִפיָרן ִמְתַקׁשּ

א  (דברים לג ב) ִגין ּדָ ת ָלמֹו, ִמיִמיָנא ִאְתַייִהיב אֹוַרְייָתא, ּבְ ִמיִמינֹו ֵאׁש ּדָ

ְפַאְרּתֹו, ּובֹוֵקַע ַמִים  ה ְזרֹוַע ּתִ אֹוַרְייָתא  (ישעיהו סג יב)מֹוִליְך ִליִמין ֹמׁשֶ ּדְ

ם עֹוָלם, ּוָבּה ִא  ּה ׁשֵ ן, ִמה' ְדַאְבָרָהם, ְלֶמֱהִוי ֵליּה ּבָ ּמָ ה, ִמּתַ ים ה' ְדֹמׁשֶ ּלִ ּתַ ׁשְ

ִיְפרֹוק  ה, ְדַאְייֵתי אֹוַרְייָתא, ַעד ּדְ ֹמׁשֶ יּה ְדַאְבָרָהם ּבְ ּכֹוָנא ְלַגּבֵ ִאיִהי ְבַמׁשְ ּדְ

יֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות  ה ּכִ   . (מיכה ז טו)ִלְבנֹוי, ְוָרָזא ְדִמּלָ

בִ  ְ ר ַהׁשּ ְקׁשָ ּנִ ּיֹום ָהִראׁשֹון, ּוִמי ְוְזִה ַהּסֹוד ׁשֶ יִעי ּבַ
ת ְוָיִמים טֹוִבים, ְוסֹוד  ּבָ ל ׁשַ יק ָהאֹות ׁשֶ ִביִעי? ֶזה ַצּדִ ְ ַהׁשּ

ָבר  ל  -ַהּדָ ְכִבי ַעד ַהּבֶקר, ְוֶזה ַהּבֶֹקר ׁשֶ ַחי יהו"ה ׁשִ
ּבֶקר, ְוהּוא  ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ׁשְ ֱאַמר ּבֹו ַוּיַ ּנֶ ַאְבָרָהם, אֹותֹו ׁשֶ
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ּלוֹ  ִהיא ַהֶחֶסד ׁשֶ א, ׁשֶ ּסֵ ה ִנְתָקן ַהּכִ ֶחֶסד ַהּזֶ ּבַ ּום ׁשֶ , ִמׁשּ
א, ּובֹו ָתקּום, ְוסֹוד  ּסֵ ֶחֶסד ּכִ תּוב ְוהּוַכן ּבַ ּכָ ְנִפיָלה, ֶזהּו ׁשֶ

ָבר  ִפירֹות  -ַהּדָ יְך, ְוָכל ַהּסְ ּוְבֶחֶסד עֹוָלם ִרַחְמּתִ
ָעָליו ֶנֱאַמר ִמיִמינֹו אֵ  ּום ׁשֶ ָיִמין, ִמׁשּ רֹות ּבְ ת ִנְקׁשָ ׁש ּדָ

ה  ְגַלל ֶזה מֹוִליְך ִליִמין ֹמׁשֶ ָנה תֹוָרה, ּבִ ִמין ִנּתְ ָלמֹו, ִמּיָ
ם, ֵמה'  ָ ל ַהּתֹוָרה ִמׁשּ ִים ׁשֶ ְפַאְרּתֹו, ּובֹוֵקַע ַהּמַ ְזרֹוַע ּתִ
ָמה  ּלְ ּתַ ם עֹוָלם, ּוָבּה ִהׁשְ ּה ׁשֵ ל ַאְבָרָהם, ִלְהיֹות לֹו ּבָ ׁשֶ

ּכֹון ִהיא ְבַמׁשְ ה, ׁשֶ ל ֹמׁשֶ ה,  ה' ׁשֶ ֹמׁשֶ י ַאְבָרָהם ּבְ ְלַגּבֵ
ָבר  ָניו, ְוסֹוד ַהּדָ ה ֶאת ּבָ ְפּדֶ ּיִ ֵהִביא ֶאת ַהּתֹוָרה, ַעד ׁשֶ ׁשֶ

יֵמי ֵצאְתְך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות.  -   ּכִ

ַמר  ֲעֵליּה ִאּתְ ַהאי חֹוָתָמא ִאיהּו, ּדַ י  (ישעיהו נה יב)ְוָרָזא ְדפּוְרָקָנא ּבְ ּכִ

ְמחָ  ִאיהּו ְבׂשִ ן ָאֶד"ן ּדְ ּבַ ְמָחה ָסִליק ְלחּוׁשְ ׂשִ לֹום ּתּוָבלּון, ּבְ ה ֵתֵצאּו ּוְבׁשָ

ַלת  ִאיהּו ּתְ ר ֵמָאת ש' ּדְ ל ָהָאֶרץ ִאְתְקֵרי, ּבַ ִרית ָאדֹון ּכָ אדנ"י, ֲארֹון ַהּבְ

ְמָח"ה ִאיִהי מַ  ׂשִ רּו ָבּה, ְוַאְתָוון ּבְ ִאְתַחּבְ ַלת ֲאָבָהן ּדְ ָב"ה, ש ֵמָאה, ְוִאינּון ּתְ ֲחׁשָ

ָמה  א ְבִמיָנּה, ּכְ א ְדֵלית ָלּה ִיחּוָדא ֶאּלָ ִכיְנּתָ ה ה"ן, ְוִאיִהי ׁשְ ַחּמָ ַלת ֲאָבָהן ּבְ ּתְ

ִליָלא  א ּכְ ִכיְנּתָ ָמה ִדׁשְ ָרה ְוִאְתֲעִבידּו ֵמָאה, ּכְ ְדַאְתָווָתא ְדה"ן, ְוִאְתֲעִבידּו ֲעׂשָ

הּו ֵמָאה, ְוַהְיינוּ  ָרה ְוֻכּלְ הּו ֲעׂשָ ּלְ ֵהן ַליהו"ה אלהי"ך  (דברים י יד)ִדְכִתיב  ּכֻ

ה ֵהן אדנ"י.  ַמִים, ְוָרָזא ְדִמּלָ ָ ֵמי ַהׁשּ ַמִים ּוׁשְ ָ   ַהׁשּ

י  ָעָליו ֶנֱאַמר ּכִ ה, ׁשֶ ה הּוא ַבחֹוָתם ַהּזֶ ֻאּלָ ְוסֹוד ַהּגְ
ְמָחה עֹוֶלה  ׂשִ לֹום ּתּוָבלּון, ּבְ ְמָחה ֵתֵצאּו ּוְבׁשָ ְבׂשִ

הִ  ּבֹון ֶאֶד"ן ׁשֶ ל ְלֶחׁשְ ִרית, ֲאדֹון ּכָ יא אדנ"י, ֲארֹון ַהּבְ
לֹׁש ֵמאֹות, ְוֵהם  הּוא ׁשְ ָרט ָלאֹות ש' ׁשֶ ָהָאֶרץ ִנְקָרא, ּפְ
ְמָח"ה ֵהן  ׂשִ ּה, ְואֹוִתּיֹות ּבְ רּו ִעּמָ ִהְתַחּבְ ת ָהָאבֹות ׁשֶ לֹׁשֶ ׁשְ
ִכיָנה  ְ "ה ה"ן, ְוִהיא ַהׁשּ ַחּמָ ה ָאבֹות, ּבְ לֹׁשָ ָב"ה, ש ׁשְ ַמֲחׁשָ
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ֵאין  אֹוִתּיֹות ה"ן, ְוַנֲעׂשּו ׁשֶ מֹו ׁשֶ א ְבִמיָנּה, ּכְ ָלּה ִיחּוד ֶאּלָ
ל  לּוָלה ּכָ ִכיָנה ּכְ ְ ַהׁשּ מֹו ׁשֶ ָרה ְוַנֲעׂשּו ֵמָאה, ּכְ ֲעׂשָ
תּוב ֵהן ַליהו"ה  ּכָ ֶ ָאה, ְוַהְינּו ַמה ׁשּ ָרה ְוָכל ַהּמֵ ָהֲעׂשָ

בָ  ַמִים, ְוסֹוד ַהּדָ ָ ֵמי ַהׁשּ ַמִים ּוׁשְ ָ ֵהן  -ר ֱאלֶֹהי"ְך ַהׁשּ
  אדנ"י. 

לֹום ּתּוָבלּון  יִחין, מ' ל"ב (ישעיהו נה יב)ּוְבׁשָ ֵרין ְמׁשִ ַלת ֲאָבָהן, ו"ו ּתְ , ש ּתְ

ַמר  לֹו"ם ְסִליק ע"ב, ְוָדא ִאיהּו ְדִאּתְ ּוְבׁשָ לֹום  (בראשית כח כא)ּדְ י ְבׁשָ ְבּתִ ְוׁשַ

יּה  ַמר ּבֵ ְמָחה ִאיהּו ְדִאּתְ ית ָאִבי, ׂשִ ְמָחה ַלְחֶמָך לֵ  (קהלת ט ז)ֶאל ּבֵ ׂשִ ְך ֱאכֹול ּבְ

ַמר  ֲעָנָביו, ַוֲעֵליּה ִאּתְ א ַיִין ַהְמׁשּוָמר ּבַ ֵתה ְבֶלב טֹוב ֵייֶנָך, ּדָ  (תהלים כה יד)ּוׁשְ

יּה  ַמר ּבֵ ִאּתְ יק, ּדְ א ַצּדִ יק  (ישעיה נז א)סֹוד יהו"ה ִליֵריָאיו, ַיִין טֹוב ּדָ ּדִ ַהּצַ

ַבִית ִראׁשֹון ָאָבד, ּוַמאי ָאָבד ָאַבד ַההּוא נְ  ַאר ֶנחַרב ְוָיֵבׁש ּבְ ּתָ ִביעּו, ְוִאׁשְ

ִני.    ְוׁשֵ

יִחים,  ֵני ְמׁשִ ת ָהָאבֹות, ו"ו ׁשְ לֹׁשֶ לֹום ּתּוָבלּון, ש ׁשְ ּוְבׁשָ
ֱאַמר  ּנֶ לֹו"ם עֹוִלים ְלע"ב, ְוֶזהּו ׁשֶ ל ּוְבׁשָ מ' ל"ב ׁשֶ

נֶּ  ְמָחה ִהיא, ׁשֶ ית ָאִבי, ׂשִ לֹום ֶאל ּבֵ י ְבׁשָ ְבּתִ ּה ְוׁשַ ֱאַמר ּבָ
ֵתה ְבֶלב טֹוב ֵייֶנְך, ֶזה ַיִין  ְמָחה ַלְחֶמְך ּוׁשְ ׂשִ ֵלְך ֱאֹכל ּבְ
ֲעָנָביו, ְוָעָליו ֶנֱאַמר סֹוד יהו"ה ִליֵרָאיו. ַיִין  ר ּבַ ּמָ ַהְמׁשֻ
ה ָאָבד?  יק ָאָבד, ּוַמה ּזֶ ּדִ ֱאַמר ּבֹו ַהּצַ ּנֶ יק, ׁשֶ טֹוב ֶזה ַצּדִ

ְעָין, ְוִנׁשְ  ַבִית ִראׁשֹון ָאַבד אֹותֹו ַהּמַ ָאר ֶנֱחָרב ְוָיֵבׁש, ּבְ
ִני.    ְוׁשֵ

  דף פג ע"א - תקונא ארבעין וחמשא  - תיקוני הזוהר  - בזוהר 

ָסְלִקין ָלּה ְלעִ  ד ָסְלִקין ִאית ְלָמאן ּדְ א, ּכַ ָנֲחִתין ָלּה ְלַתּתָ יָלא, ְוִאית ְלָמאן ּדְ

מּור  יק ּגָ ַזְכָוון, ַהאי ְלַצּדִ ַזְכָוון, ְוַכד ָנְחַתת ָנְחַתת ּבְ ָלּה ְלִעיָלא ָסְלִקין ָלּה ּבְ

יֵליּה ׁשְ  ַזְכָוון, ְלֵבינּוִני ְדַזְכָוון ּדִ יּה ּבְ ַזְכָוון ּוְנִחיַתת ּבֵ יּה ּבְ ִקיִלין ְסִליַקת ִמּנֵ
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ין ַעל ַזְכָוון  יָרא, ִאם חֹוִבין ִמְתַרּבִ ְלָיא ְבַאּוִ , (כחוט השערה)ְלחֹוִבין, ִאיִהי ּתַ

ַהאי ָעְלָמא,  ּה ַאְגֵריּה ּבְ ַזְכָוון, ְוָנִטיל ּבָ חֹוִבין ְוָנְחָתא ֵליּה ּבְ ִאיִהי ָסְלָקא ֵליּה ּבְ

ֵלית ֵליּה ְזכּו ְבָעְלָמא ָלא לְ  מּור ּדְ ע ּגָ יּה ָלָרׁשָ א, ָסְלָקא ִמּנֵ ִעיָלא ְוָלא ְלַתּתָ

חֹוִבין.  חֹוִבין ְוָנִחית ֲעֵליּה ּבְ  ּבְ

ּמֹוִריִדים  ֲעִלים אֹוָתּה ְלַמְעָלה, ְוֵיׁש ִמי ׁשֶ ּמַ ִיׁשִ ִמי ׁשֶ
ֲעִלים אֹוָתּה ְלַמְעָלה, ַמֲעִלים אֹוָתּה  ּמַ ׁשֶ ה. ּכְ אֹוָתּה ְלַמּטָ

ּיֹוֶרֶדת, יֹוֶר  ְזֻכּיֹות, ּוְכׁשֶ מּור ּבִ יק ּגָ ְזֻכּיֹות, ֶזה ְלַצּדִ ֶדת ּבִ
ְזֻכּיֹות. ְלֵבינֹוִני  ְזֻכּיֹות ְויֹוֶרֶדת ּבֹו ּבִ ּנּו ּבִ עֹוֶלה ִמּמֶ
ֲאִויר, ִאם  קּוִלים ְלחֹובֹוָתיו, ִהיא ְתלּוָיה ּבָ ֻכּיֹוָתיו ׁשְ ּזְ ׁשֶ

ֻכּיֹות  ים ַעל ַהּזְ , ִהיא ַמֲעָלה (כחוט השערה)ַהחֹובֹות ַרּבִ
ָכרֹו אֹותֹו ְבחוֹ  ּה ׂשְ בֹות ּומֹוִריָדה אֹותֹו ִבְזֻכּיֹות, ְונֹוֵטל ּבָ

עֹוָלם לֹא  ֵאין לֹו ְזכּות ּבָ מּור, ׁשֶ ע ּגָ ה. ְלָרׁשָ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ
חֹובֹות ְויֹוֶרֶדת ָעָליו  ּנּו ּבְ ה, עֹוֶלה ִמּמֶ ְלַמְעָלה ְולֹא ְלַמּטָ

חֹובֹות.    ּבְ

ַמִים יֹוִליךְ  ָ י עֹוף ַהׁשּ יּה ְועֹוף (קהלת י כ)ֶאת ַהּקֹול  ָהא ָהָכא ּכִ ַמר ּבֵ ִאּתְ , ּדְ

יָעף  גֹון מּוָעף ּבִ ָמה, (דניאל ט כא)ְיעֹוֵפף, ּכְ א ְנׁשָ ָמִים ּדָ ָ ֵני ְרִקיַע ַהׁשּ , ַעל ּפְ

ה ְוגֹוֵמר,  ֶרץ ֶנֶפׁש ַחּיָ ִים ׁשֶ ְרצּו ַהּמַ הֹון ִיׁשְ ַמר ּבְ אֹוַרְייָתא ִאּתְ ָאן ּבְ ַזּכָ ין ּדְ ִאּלֵ ּדְ

ָיְר  פּום עֹוָבדֹוי, ֲהָדא הּוא ּדְ ל ַחד ִלְזנֹוי ּכְ ָמִתין ֵמאֹוַרְייָתא, ְלָאֳחָרִנין ּכָ ִתין ִנׁשְ

ִתיָתָאה  יֹוָמא ׁשְ ַוּיֹאֶמר אלהי"ם ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש  (בראשית א כד)ִדְכִתיב ּבְ

י ָהָאֶרץ ּדְ  ֵהָמה ֵאּלּו ַעּמֵ ֵהָמה ָוֶרֶמׂש ְוגֹוֵמר, ּבְ ה ְלִמיָנּה ּבְ ְבִעיָרן, ַחּיָ עֹוָבֵדהֹון ּכִ

ֵהָמה ָוֶרֶמׂש.  ה ְלִמיָנּה ּבְ ַמר ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחּיָ   ֲעַלְייהּו ִאּתְ

ֱאַמר ּבֹו  ּנֶ ַמִים יֹוִליְך ֶאת ַהּקֹול, ׁשֶ ָ י עֹוף ַהׁשּ אן ּכִ ֲהֵרי ּכָ
ָמִים, זֹו  ָ ֵני ְרִקיַע ַהׁשּ יָעף. ַעל ּפְ מֹו מּוָעף ּבִ ְועֹוף ְיעֹוֵפף, ּכְ
ְרצּו  ֶהם ִיׁשְ ּתֹוָרה ֶנֱאַמר ּבָ ּזֹוִכים ּבַ ֵאּלּו ׁשֶ ָמה, ׁשֶ ׁשָ ַהּנְ
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מֹות ִמן  ים ְנׁשָ ּיֹוְרׁשִ ה ְוגֹוֵמר, ׁשֶ ֶרץ ֶנֶפׁש ַחּיָ ִים ׁשֶ ַהּמַ
יו. ֶזהּו  -ַהּתֹוָרה, ָלֲאֵחִרים  ִפי ַמֲעׂשָ ל ֶאָחד ְלִמינֹו ּכְ ּכָ

י ַוּיֹאֶמר ֱאלֹהִ  ִ ׁשּ ִ ּיֹום ַהׁשּ תּוב ּבַ ּכָ י"ם ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ׁשֶ
ֵהָמה  ֵהָמה ָוֶרֶמׂש ְוגֹוֵמר. ּבְ ה ְלִמיָנּה ּבְ י  -ַחּיָ ֵאּלּו ַעּמֵ

ֵהמֹות, ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ּתֹוֵצא  ּבְ יֶהם ּכַ ֲעׂשֵ ּמַ ָהָאֶרץ ׁשֶ
ֵהָמה ָוֶרֶמׂש.  ה ְלִמיָנּה ּבְ   ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחּיָ

  דף פג ע"ב - תקונא שבע וארבעין  - תיקוני הזוהר  - בזוהר 

יּה  ַמר ּבֵ ִתיָתָאה, ְדִאּתְ ית, ְוָדא יֹוָמא ׁשְ ָרא ׁשִ ית ּבָ ֵראׁשִ ַוְיִהי  (בראשית א לא)ּבְ

י ִ ׁשּ ִ יק ִעִ◌ֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ַהׁשּ ְנָייִנין, אּוָמן ַחד ַאּפִ ַלת אּוָמִנין ּתִ , ָהָכא ּתְ

יּה אֹור,  ַמר ּבֵ יֹוָמא ַקְדָמָאה ְדִאּתְ ֲהוֹו ַתְלָיין ּבְ יֹוָמא ְרִביָעָאה, ּדַ ְנהֹוִרין ּבְ

א, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  ּיָ א ִמּמַ יק ִריֲחׁשָ ִים,  (שם כ)אּוָמָנא ִתְנָייָנא ַאּפִ ְרצּו ַהּמַ ִיׁשְ

יּה ַמִים, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְוָדא הֲ  ַמר ּבֵ יֹוָמא ִתְנָייָנא, ְדִאּתְ  (שם ו)ָוה ַתְלָיא ּבְ

ִליָתָאה  א, אּוָמָנא ּתְ א ְוָהָכא ַמּיָ ִים, ָהָכא ַמּיָ תֹוְך ַהּמָ (אפיק עשבין ְיִהי ָרִקיַע ּבְ

יּה  וזרעין) ַמר ּבֵ ִליָתָאה, ְדִאּתְ א הָ  (שם יא)ָלֳקֵבל יֹוָמא ּתְ ְדׁשֵ ב ּתַ א ִעׂשֶ ׁשֶ ָאֶרץ ּדֶ

ִתיָתָאה  יֹוָמא ׁשְ ַמר ּבְ רּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת  (שם כח)ַמְזִריַע ֶזַרע ְלִמיֵנהּו, ְוִאּתְ ּפְ

ִליָתָאה,  יֹוָמא ּתְ ה ּבְ ׁשָ א ַהִהיא ַדֲהַות ַיּבָ ָהָאֶרץ, ַמאי ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ ֶאּלָ

ַמר ָהָכא ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ, ֲהָדא הוּ  ְמלֹא ָכל  (ישעיהו ו ג)א ִדְכִתיב ִאּתְ

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוִעִ◌ד, ָקדֹוׁש  (דף פג ע"ב)ָהָאֶרץ  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ בֹודֹו, ְוָדא ּבָ ּכְ

ַמִים (ישעיהו ו ג)ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש יהו"ה צבאו"ת  ָ ַחת ַהׁשּ ִים ִמּתַ וּו ַהּמַ , ָלֳקֵבל ִיּקָ

בֹודֹו. ְוֵתָר  (בראשית א ט)ֶאל ָמקֹום ֶאָחד  ה, ָלֳקֵבל ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ׁשָ ּבָ ֶאה ַהּיַ

ַצְלמֹו,  ִרי ָאָדם ּבְ יא, ּוֵביּה ִאְתּבְ ָכְרַסּיָ ין ּדְ ְרּגִ ית ּדַ ְקנּו ׁשִ ִתיָתָאה ִאּתַ יֹוָמא ׁשְ ּבְ

א, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  ּסֵ ֶבת ַעל ַהּכִ ְבָרא אלהי"ם  (שם כז)ְדִאיהּו מּוָכן ָלׁשֶ ַוּיִ

ְדמּוֵתנּו ֶאת ָהָאָדם  ַצְלֵמנּו ּכִ ה ָאָדם ּבְ ּקּוִדין, ַחד ַנֲעׂשֶ ֵרין ּפִ ַצְלמֹו, ְוָהָכא ּתְ ּבְ

ַצְלמֹו. (שם כו) ְבָרא אלהי"ם ֶאת ָהָאָדם ּבְ  , ְוִתְנָייָנא ַוּיִ
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ית, ְוֶזה ַהּיֹום  ָרא ׁשִ ית, ּבָ ֵראׁשִ ִעים, ּבְ ְבָעה ְוַאְרּבָ ּקּון ׁשִ ּתִ
ֱאַמר ּבֹו  ּנֶ י, ׁשֶ ִ ׁשּ ִ אן ַהׁשּ י, ּכָ ִ ׁשּ ִ ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶקר יֹום ַהׁשּ

ּיֹום  ן ֶאָחד הֹוִציא ְמאֹורֹות ּבַ ים. ָאּמָ ִנּיִ ִנים ׁשְ ה ָאּמָ לֹׁשָ ׁשְ
ֱאַמר ּבֹו אֹור,  ּנֶ ּיֹום ָהִראׁשֹון ׁשֶ ָהיּו ְתלּוִיים ּבַ ָהְרִביִעי, ׁשֶ

כָּ  ִים, ֶזהּו ׁשֶ ֶרץ ַהּמַ ִני הֹוִציא ֶאת ׁשֶ ֵ ן ַהׁשּ תּוב ָהָאּמָ
ֱאַמר ּבֹו  ּנֶ ִני ׁשֶ ֵ ּיֹום ַהׁשּ ִים, ְוֶזה ָהָיה ָתלּוי ּבַ ְרצּו ַהּמַ ִיׁשְ
אן ַמִים ְוָכאן  ִים. ּכָ תֹוְך ַהּמָ תּוב ְיִהי ָרִקיַע ּבְ ּכָ ַמִים, ֶזהּו ׁשֶ

י  ִליׁשִ ְ ן ַהׁשּ ֶנֶגד ַהּיֹום  (הוציא עשבים וזרעים)ַמִים. ָהָאּמָ ּכְ
ֱאַמר ּבוֹ  ּנֶ י, ׁשֶ ִליׁשִ ְ ב ַמְזִריַע  ַהׁשּ א ֵעׂשֶ ׁשֶ א ָהָאֶרץ ּדֶ ְדׁשֵ ּתַ

רּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת  י ּפְ ִ ׁשּ ִ ּיֹום ַהׁשּ ֶזַרע ְלִמיֵנהּו, ְוֶנֱאַמר ּבַ
ָהְיָתה  א אֹוָתּה ׁשֶ ה ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ? ֶאּלָ ָהָאֶרץ. ַמה ּזֶ

אן ּוִמְלאּו ֶאת ָהאָ  י, ֶנֱאַמר ּכָ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ה ּבַ ׁשָ ֶרץ, ַיּבָ
ם  רּוְך ׁשֵ בֹודֹו, ְוֶזה ּבָ תּוב ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ּכָ ֶזהּו ׁשֶ
בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש יהו"ה  ּכְ
ַמִים ֶאל ָמקֹום  ָ ַחת ַהׁשּ ִים ִמּתַ וּו ַהּמַ ֶנֶגד ִיּקָ ְצָבאֹו"ת ּכְ

ֶנֶגד ְמלֹא ָכל הָ  ה, ּכְ ׁשָ ּבָ בֹודֹו. ֶאָחד ְוֵתָרֶאה ַהּיַ ָאֶרץ ּכְ
א, ּובֹו  ּסֵ ל ַהּכִ ָרגֹות ׁשֶ ׁש ַהּדְ נּו ׁשֵ ּקְ י ִהְתּתַ ִ ׁשּ ִ ּיֹום ַהׁשּ ּבַ
א. ֶזהּו  ּסֵ ֶבת ַעל ַהּכִ הּוא מּוָכן ָלׁשֶ ַצְלמֹו, ׁשֶ ִנְבָרא ָאָדם ּבְ
י  ּתֵ ַצְלמֹו, ְוָכאן ׁשְ ְבָרא ֱאלִֹהי"ם ֶאת ָהָאָדם ּבְ תּוב ַוּיִ ּכָ ׁשֶ

ה ַנעֲ  -ִמְצוֹות, ַאַחת  ִנּיָ ְ ְדמּוֵתנּו, ְוַהׁשּ ַצְלֵמנּו ּכִ ה ָאָדם ּבְ ׂשֶ
ַצְלמֹו.  - ְבָרא ֱאלִֹהי"ם ֶאת ָהָאָדם ּבְ   ַוּיִ

ְגִזירּו ְדָעְרָלה,  ַצְלֵמנּו ּבִ ּיֹוָרא, ְלֶמֱהִוי ּבְ ּקּוָדא ְלִמְגַזר ָית ּגִ א ּפִ ה ָאָדם, ּדָ ַנֲעׂשֶ

ִר  ְפִריָעה, ְוִאם ָנִטיר אֹות ּבְ ְדמּוֵתנּו ּבִ ְדמּוֵתנּו ּכִ ַצְלֵמנּו ּכִ ַתְרַוְייהּו ִאיהּו ּבְ ית ּבְ

ְדמּוֵתנּו ְוִאם  ַצְלֵמנּו ּכִ ת ִאיהּו ּבְ ּבָ ׁשַ מֹור ּבְ ים ָזכֹור ְוׁשָ ְוִאם ַלאו ַלאו, ְוִאי ְמַקּיֵ

ִריְך  א ּבְ ָרֵאל, ְוִאם ְמַיֵחד ְלקּוְדׁשָ ַלאו ַלאו, ְוָלא ִאית ֵליּה חּוָלָקא ְבַזְרָעא ְדִיׂשְ
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ַצְלֵמנּו הּוא ּתְ  יָמָמא ּוְבֵליְלָיא ִאיהּו ּבְ ַמע ּבִ ְקִריַאת ׁשְ ָכל יֹוָמא ּבִ ֵרין ִזְמִנין ּבְ

א ְבָכל  ֵריׁשָ ין ּדְ ָיד ּוְתִפּלִ ין ּדְ ִפּלִ ְדמּוֵתנּו ְוִאם ַלאו ַלאו, ְוִאם הּוא ָמַנח ּתְ ּכִ

ְדמוּ  ַצְלֵמנּו ּכִ מֹור ִאיהּו ּבְ ֵתנּו ְוִאם ַלאו ַלאו, ְוִאי יֹוָמא ְדִאינּון ָלֳקֵבל ָזכֹור ְוׁשָ

א  ְדמּוֵתנּו ְוִאי ַלאו ַלאו, ְוֹכּלָ ַצְלֵמנּו ּכִ ים ִיּבּום ַוֲחִליָצה ִאיהּו ּבְ ִאיהּו ְמַקּיֵ

ִריְך הּוא.  א ּבְ ְרִחימּו ּוְדִחילּו ְדקּוְדׁשָ   ּבִ

ַצְלֵמנּו  ר, ִלְהיֹות ּבְ ה ָאָדם, זֹו ִמְצָוה ָלמּול ֶאת ַהּגֵ ַנָעׂשֶ
ִמיַלת  ִריָעה, ְוִאם ׁשֹוֵמר אֹות ּבְ ּפְ ְדמּוֵתנּו ּבַ ָהָעְרָלה, ּכִ

ְדמּוֵתנּו, ְוִאם לֹא  ֵניֶהם, הּוא ְבַצְלֵמנּו ּכִ ׁשְ ִרית ּבִ  -ַהּבְ
ת, הּוא ְבַצְלֵמנּו  ּבָ ׁשַ מֹור ּבְ ם ָזכֹור ְוׁשָ לֹא. ְוִאם ְמַקּיֵ

ְדמּוֵתנּו, ְוִאם לֹא  ָר  -ּכִ ֶזַרע ִיׂשְ ֵאל, לֹא, ְוֵאין לֹו ֵחֶלק ּבְ
ָכל יֹום  ֲעַמִים ּבְ רּוְך הּוא ּפַ דֹוׁש ּבָ ְוִאם ְמַיֵחד ֶאת ַהּקָ
ְדמּוֵתנּו,  ְיָלה, הּוא ְבַצְלֵמנּו ּכִ ּיֹום ּוַבּלַ ַמע ּבַ ְקִריַאת ׁשְ ּבִ

ין  -ְוִאם לֹא  ל ָיד ּוְתִפּלִ ין ׁשֶ ִפּלִ לֹא, ְוִאם הּוא ֵמִניַח ּתְ
ֶנֶגד זָ  ֵהם ּכְ ָכל יֹום, ׁשֶ ל ֹראׁש ּבְ מֹור, הּוא ׁשֶ כֹור ְוׁשָ

ְדמּוֵתנּו, ְוִאם לֹא  ם  -ְבַצְלֵמנּו ּכִ לֹא, ְוִאם הּוא ְמַקּיֵ
ְדמּוֵתנּו, ְוִאם לֹא  לֹא,  -ִיּבּום ַוֲחִליָצה הּוא ְבַצְלֵמנּו ּכִ

רּוְך הּוא.  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ַאֲהָבה ְוִיְרָאה ׁשֶ   ְוַהּכֹל ּבְ
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י יֹוֵסי, ִאי ָהֵכי  א. ָאַמר ִרּבִ א הּוא ְלֵעיָלא, ְוהּוא ְלַתּתָ ל ּדָ ְמעֹון ֲאַמר, ּכָ י ׁשִ ַרּבִ

ָקֲאַמר, ַמאן ֱאלִֹהים. ָאַמר ֵליּה אֱ  ים ְלֵעיָלא. ֱאלִֹהים ּדְ לִֹהים ְסָתם, ֱאלִֹהים ַחּיִ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  א ִאיהּו ּתֹוְלדֹות, ּכְ א ְלַתּתָ א, ֶאּלָ ה  (שם ב)ְוִאי ֵתיָמא ְלַתּתָ ֵאּלֶ

ְלֵעיָלא,  ָרָאם. ְוַההּוא ּדִ ה"א ּבְ ְרָאם, ְוַאְמִריָנן ּבְ ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ָ ּתֹוְלדֹות ַהׁשּ

א הוּ  כֹוּלָ א ַאְרָעא ֲעֵביַדת ּתֹוְלדֹות, ֲאָבָהן ּדְ א, ְוַעל ּדָ א. ִאיִהי ָעִביד ֲעֵביְדּתָ

כּוָרא.  נּוְקָבא ִמן ּדְ ָרא ּכְ ָהא ִהיא ִמְתַעּבְ  ּדְ

 



 קדש
 

 צא
 

 
ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  

  

ה.  ל ֶזה הּוא ְלַמְעָלה, ְוהּוא ְלַמּטָ ְמעֹון ָאַמר: ּכָ י ׁשִ ַרּבִ
ָאַמר, ִמי ָהֱאלִֹהים?  ְך ֱאלִֹהים ׁשֶ י יֹוֵסי: ִאם ּכָ ָאַמר ַרּבִ

ים ְלַמְעָלה. ְוִאם אָ  ַמר לֹו: ֱאלִֹהים ְסָתם, ֱאלִֹהים ַחּיִ
ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ה ִהיא תֹוָלדֹות, ּכְ א ַמּטָ ה, ֶאּלָ ּתֹאַמר ְלַמּטָ

ְרָאם,  (שם ב ד) ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ָ ה תֹוְלדֹות ַהׁשּ ֵאּלֶ
ל ַמְעָלה, ָהָאבֹות ׁשֶ ּלְ ָרָאם. ְוַההּוא ׁשֶ ה"א ּבְ  ְוָאַמְרנּו ּבְ
ה  ְך ָהָאֶרץ עֹוׂשָ ה, ְוַעל ּכָ ָתה ַמֲעׂשֶ ַהּכֹל הּוא. ִהיא ָעׂשְ

ָכר.  ְנֵקָבה ִמן ַהּזָ ֶרת ּכִ ֲהֵרי ִהיא ִמְתַעּבֶ   תֹוָלדֹות, ׁשֶ

ַאְרָעא, ְוָלא ֲאֵפיַקת ֵחיָלָהא ְוִאינּון ּתֹוְלדֹות,  ל ֵחיִלין ֲהוֹו ּבְ ר' ֶאְלָעָזר ֲאַמר, ּכָ

ְכִת  י, ּדִ ִ ׁשּ ִ ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ְוגו'. ְוִאי ֵתיָמא ָהא ְכִתיב ַוּתֹוֵצא  (שם א)יב ַעד יֹום ַהׁשּ

א ֲהָוה  ְדָקא ָיאֹות. ְוֹכּלָ ָבא ּכִ ְ יּקּון ֵחיָלָהא ְלִאְתַיׁשּ א ֲאֵפיַקת ּתִ א. ֶאּלָ ׁשֶ ָהָאֶרץ ּדֶ

ִתיב ּתֹהּו ָוֹבהּו ַצְדָיא ְוֵר  ַקְדִמיָתא ּכְ ָהא ּבְ ִאְצְטִריְך. ּדְ ּה ַעד ּדְ ִניז ּבָ יַקְנָיא ּגָ

ין  ּבִ ִאין ְוִעׂשְ יַלת ַזְרָעא ּוְדׁשָ ַבת ְוַקּבֵ ְ ַנת ְוִאְתַיׁשּ ּקָ ַתְרּגּומֹו, ּוְלָבַתר ִאְתּתַ ּכְ

ְמׁשּו  ְדָקא ָיאֹות. ַוֲאֵפיַקת לֹון ְלָבַתר ָהֵכי. ּוְמאֹורֹות ָנֵמי לֹא ׁשִ ְוִאיָלִנין ּכִ

ִאְצְטִריְך.  יְלהֹון ַעד ּדְ   ְנהֹוָרא ּדִ

י ֶאְלעָ  ל ַהּכֹחֹות ָהיּו ָבָאֶרץ, ְולֹא הֹוִציָאה ַרּבִ ָזר ָאַמר: ּכָ
תּוב  ּכָ י, ׁשֶ ִ ׁשּ ִ ֶאת ּכָֹחּה ְוֶאת אֹוָתם ּתֹוָלדֹות ַעד יֹום ַהׁשּ

(שם ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ְוגֹו'. ְוִאם ּתֹאַמר, ֲהֵרי ָכתּוב  (שם א כד)

ּקּון ּכָֹחהּ  יא) א הֹוִציָאה ּתִ א? ֶאּלָ ׁשֶ  ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ּדֶ
ִהְצָטֵרְך,  ּה ַעד ׁשֶ ָראּוי, ְוַהּכֹל ָהָיה ָגנּוז ּבָ ב ּכָ ֵ ְלִהְתַיׁשּ
תּוב ּתֹהּו ָובהּו, ַצְדָיא ְוֵריַקְנָיא  ִראׁשֹוָנה ּכָ ֲהֵרי ּבָ ׁשֶ
ָלה ֶזַרע  ָבה, ְוִקּבְ ְ ָנה ְוִהְתַיׁשּ ּקְ ְך ִהְתּתַ ַתְרּגּומֹו, ְוַאַחר ּכָ ּכְ

ִבים ְוִאיָלנֹות כָּ  ִאים ַוֲעׂשָ ָראּוי, ְוהֹוִציָאה אֹוָתם ּוְדׁשָ
אֹוָרם ַעד  ׁשּו ּבְ ּמְ אֹורֹות לֹא ׁשִ ְך, ְוַגם ַהּמְ ַאַחר ּכָ
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ֵני  ה, ָאז ִנְקָרא ֶעֶבד ה', ִמּפְ ָ א ִאׁשּ ָהָאָדם נֹוׂשֵ י ְיהּוָדה, ֵמַאַחר ׁשֶ ְוָאַמר ִרּבִ

ָמה  תּור ַאַחר ְלָבבֹו ְוֵעיָניו, ּכְ ים, ּוִמּלָ ׁשִ ֲעֵביָרה ּוַבּנָ ל ּבַ ּכֵ ִהְסּתַ נּוי ִמּלְ ּבֹו ּפָ ּלִ ׁשֶ

ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ְוגו'. ְלִפיָכְך ְולֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם  (במדבר טו)ְדַאּתְ ָאֵמר 

ִית.  ּבַ ּוב ּבַ ֹראׁש, ְוַלֲעׂשֹות ִיׁשּ ִית ּבָ ל ְלכֹוֵנן ּבַ ּדֵ ּתַ  ָצִריְך ָאָדם ְלִהׁשְ

ה, ָאז  ָ א ִאׁשּ ָהָאָדם נֹוׂשֵ י ְיהּוָדה, ֵמַאַחר ׁשֶ ְוָאַמר ַרּבִ
ל בָּ  ּכֵ ִהְסּתַ נּוי ִמּלְ ּבֹו ּפָ ּלִ ֵני ׁשֶ ֲעֵבָרה ִנְקָרא ֶעֶבד ה', ִמּפְ
ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ תּור ַאַחר ְלָבבֹו ְוֵעיָניו, ּכְ ים ּוִמּלָ ׁשִ (במדבר ּוַבּנָ

ְולֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם וגו'.  טו)
ֹראׁש,  ִית ּבָ ל ְלכֹוֵנן ּבַ ּדֵ ּתַ ְלִפיָכְך ָצִריְך ָאָדם ְלִהׁשְ

ִית.  ּבַ ּוב ּבַ   ְוַלֲעׂשֹות ִיׁשּ

י אַ  ל ּוִמּמִ ן ּכָ ִית ְוכֹוְננֹו, ְוִזיּמֵ ָנה ּבַ רּוְך הּוא. ֹקֶדם ּבָ דֹוׁש ּבָ ה ָלֵמד, ֵמַהּקָ ּתָ

ָרא ֶאת ָהעֹוָלם  ֹבא ָאָדם ָלעֹוָלם. ָהֵאיְך. ּבָ ּיָ ְרָנָסה ְוַהְמזֹונֹות, ֹקֶדם ׁשֶ ַהּפַ

ָרא ֶאת ַהבְּ  ְרָנָסה ָהֵאיְך. ּבָ ל ַהּפַ ן ּכָ ִית. ְוִזיּמֵ הּוא ַהּבַ ֹראׁש, ׁשֶ ֵהמֹות, ְוֶאת ּבָ

ְרָנָסה.  ל ַהּפַ ֵהם ִזיּמּון ּכָ ָמִחים ְוָהִאיָלנֹות, ׁשֶ ִגים ַהּצְ ַהַחּיֹות, ְוֶאת ָהעֹופֹות ְוַהּדָ

ּתֹו  ְרָנָסה, ֵהִביא ֶאת ָהָאָדם, ּוָבָרא אֹותֹו ְוֶאת ִאׁשְ ִית ְוַהּפַ ֵהִכין ַהּבַ ְלַאַחר ׁשֶ

ִית ּבַ ּוב ּבַ ר ְוהֹוִלידּו ָבִנים ְוָעׂשּו ִיׁשּ ֲאׁשֶ ית ֹראׁש. ּכַ ית, ּבֵ ֵראׁשִ ן ֶנֱאַמר ּבְ . ְוַעל ּכֵ

לֹוַמר  ית, ּכְ ֵראׁשִ ה ַהּתֹוָרה ּבְ ְמָצא בי"ת ֹראׁש. ְוֵכן ִהְתִחיּלָ אֹוִתּיֹות, ּתִ ִבין ּבָ ּתָ

ית, ְוַהּכֹל ִעְנָין ֶאָחד.  ית ֵראׁשִ   ּבֵ

ָנה רּוְך הּוא. ֹקֶדם ּבָ דֹוׁש ּבָ ה ָלֵמד? ֵמַהּקָ י ַאּתָ ִית  ּוִמּמִ ּבַ
ֹבא ָאָדם  ּיָ זֹונֹות ֹקֶדם ׁשֶ ְרָנָסה ְוַהּמְ ל ַהּפַ ן ּכָ ְוכֹוְננֹו, ְוִזּמֵ
ן  ִית. ְוִזּמֵ הּוא ַהּבַ ֹראׁש, ׁשֶ ָלעֹוָלם. ּוָבָרא ֶאת ָהעֹוָלם ּבָ
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ֵהמֹות, ְוֶאת ַהַחּיֹות,  ָרא ֶאת ַהּבְ ְרָנָסה ַהֵאיְך? ּבָ ל ַהּפַ ּכָ
ָמחִ  ִגים ַהּצְ ֵהם ִזּמּון ְוֶאת ָהעֹופֹות ְוַהּדָ ים ְוָהִאיָלנֹות, ׁשֶ

ְרָנָסה, ֵהִביא ֶאת  ִית ְוַהּפַ ֵהִכין ַהּבַ ְרָנָסה. ְלַאַחר ׁשֶ ל ַהּפַ ּכָ
ּתֹו, ְוהֹוִלידּו ָבִנים ְוָעׂשּו  ָהָאָדם, ּוָבָרא אֹותֹו ְוֶאת ִאׁשְ
ר  ֲאׁשֶ ית ֹראׁש. ּכַ ית, ּבֵ ֵראׁשִ ן ֶנֱאַמר ּבְ ִית. ְוַעל ּכֵ ּבַ ּוב ּבַ ִיׁשּ

בִ  י"ת רֹאׁש. ְוֵכן ִהְתִחיָלה ּתָ ְמָצא ּבֵ אֹוִתּיֹות, ּתִ ין ּבָ
ית, ְוַהּכֹל ִעְנָין  ית ֵראׁשִ לֹוַמר ּבֵ ית, ּכְ ֵראׁשִ ַהּתֹוָרה ּבְ

  ֶאָחד. 

ים ַלּתֹוָרה,  ֶדֶרְך ֶאֶרץ, ְוַלֲעׂשֹות ִעּתִ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ל ֶזה ָצִריְך ָהָאָדם ְלִהׁשְ ְוִעם ּכָ

ֵני הַ  ׁשְ ַחת ָעֹון. ְוִלְהיֹות ֲעָמלֹו ּבִ ּכַ ֵניֶהם ַמׁשְ ְיִגיַעת ׁשְ ֵני ׁשֶ ָרִכים ָהֵאּלּו, ִמּפְ ּדְ

ָחה ְגדֹוָלה, ֵאיִני ָראּוי  ּפָ ׁשְ ן ֲאבֹות ָהעֹוָלם, ִמּמִ א ֹיאַמר ָאָדם ֲהֵריִני ּבֶ ּמָ ְוׁשֶ

נֶּ  ָבר ִקְדָמְך יֹוְצָרְך, ׁשֶ ּזֹות. ֱאֹמר לֹו, ׁשֹוֶטה, ּכְ ֱאַמר ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ְולֹא ְלִהְתּבַ

ה ְמָלאָכה קֹוֶדם  ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ, ְוהּוא ָעׂשָ ָ ָרא ֱאלִֹהים ֶאת ַהׁשּ ית ּבָ ֵראׁשִ ּבְ

ֱאַמר  ּנֶ אָת ָלעֹוָלם. ּוְמָנא ָלן. ׁשֶ ּבָ ָרא  (בראשית ב)ׁשֶ ר ּבָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ִמּכָ

ּבֹת בַּ  (שם)ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות. ָקָרא אֹוָתּה ְמָלאָכה. ְוֵכן  ׁשְ ל ַוּיִ ִביִעי ִמּכָ ְ ּיֹום ַהׁשּ

ה.  ר ָעׂשָ   ְמַלאְכתֹו ֲאׁשֶ

ֶדֶרְך ֶאֶרץ,  ל ּבְ ּדֵ ּתַ ל ֶזה ָצִריְך ָהָאָדם ְלִהׁשְ ְוִעם ּכָ
ָרִכים  י ַהּדְ ּתֵ ׁשְ ים ַלּתֹוָרה, ְוִלְהיֹות ֲעָמלֹו ּבִ ְוַלֲעׂשֹות ִעּתִ

ּמָ  ַחת ָעון. ְוׁשֶ ּכַ ֵניֶהם ַמׁשְ ִגיַעת ׁשְ ּיְ ֵני ׁשֶ א ֹיאַמר ָהֵאּלּו, ִמּפְ
ָחה ְגדֹוָלה, ֵאיִני  ּפָ ׁשְ ן ֲאבֹות ָהעֹוָלם, ִמּמִ ָאָדם: ֲהֵריִני ּבֶ
ּזֹות. ֱאֹמר לֹו: ׁשֹוֶטה,  ָראּוי ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ְולֹא ְלִהְתּבַ
ָרא ֱאלִֹהים ֵאת  ית ּבָ ֵראׁשִ ֱאַמר ּבְ ּנֶ ְמְך יֹוֶצְרְך, ׁשֶ ָבר ִקּדְ ּכְ

ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ, ְוהּוא עָ  ָ אָת ַהׁשּ ּבָ ה ְמָלאָכה ֹקֶדם ׁשֶ ׂשָ
ֱאַמר  ּנֶ ִין ָלנּו? ׁשֶ ל ְמַלאְכּתֹו  ב) (בראשיתָלעֹוָלם. ּוִמּנַ ִמּכָ
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ָרא ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות. ָקָרא אֹוָתּה ְמָלאָכה. ְוֵכן  ר ּבָ ֲאׁשֶ
ה.  (שם) ר ָעׂשָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ִביִעי ִמּכָ ְ ּיֹום ַהׁשּ ּבֹת ּבַ ׁשְ   ַוּיִ

ָאמַ  רּוְך הּוא ֶאת ָהָאָדם ְוִכי ָהא ּדְ ָרא ַהָקדֹוׁש ּבָ ה ּבָ ר ר' יֹוָחָנן, ּבֹא ּוְרֵאה, ָלּמָ

ָכל יֹום ָויֹום ְמַלאְכּתֹו, ּוָבָרא  ה ּבְ ָעׂשָ ָך, ׁשֶ ּדְ א ְלַלּמֶ ְבָרִאים. ֶאּלָ ַאֲחרֹון ְלָכל ַהּנִ

הּוא ַאֲחרֹון ִלְמַלאְכּתוֹ  י ׁשֶ ִ ׁשּ ִ ָרא ּבֹו ֶאת ָהעֹוָלם ְוָכל ְצָבָאם, ּוַבּיֹום ַהׁשּ , ּבָ

אן  ָלאָכה, ִמּכָ ּמְ ל ּבַ ּדֵ ּתַ אן ָהִייִתי ֲאִני ִמׁשְ ָהָאָדם. ָאַמר ֵליּה ָלָאָדם, ַעד ּכָ

ֹבא ָאָדם  ּיָ ָרא ֱאלִֹהים, קֹוֶדם ׁשֶ ית ּבָ ֵראׁשִ ּה, ְוֶזהּו ּבְ ל ּבָ ּדֵ ּתַ ׁשְ ה ּתִ ָוֵאיָלְך ַאּתָ

  ָלעֹוָלם. 

י יֹוָחָנן, ּבֹ ָאַמר ַרּבִ מֹו ֶזה ׁשֶ ָרא ּכְ ה ּבָ א ּוְרֵאה, ָלּמָ
ְבָרִאים.  רּוְך הּוא ֶאת ָהָאָדם ַאֲחרֹון ְלָכל ַהּנִ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ָכל יֹום ָויֹום ְמַלאְכּתֹו, ּוָבָרא  ה ּבְ ָעׂשָ ְדְך, ׁשֶ א ְלַלּמֶ ֶאּלָ
הּוא ַאֲחרֹון  י, ׁשֶ ִ ׁשּ ִ ָהעֹוָלם ְוָכל ְצָבָאם, ּוַבּיֹום ַהׁשּ

ָרא ּבֹו אֶ  ת ָהָאָדם. ָאַמר לֹו ָלָאָדם: ַעד ִלְמַלאְכּתֹו, ּבָ
ה  אן ְוֵאיָלְך ַאּתָ ָלאָכה, ִמּכָ ּמְ ל ּבַ ּדֵ ּתַ אן ָהִייִתי ֲאִני ִמׁשְ ּכָ
בא  ּיָ ָרא ֱאלִֹהים, קֶֹדם ׁשֶ ית ּבָ ֵראׁשִ ּה. ְוֶזהּו ּבְ ל ּבָ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּתִ

  ָאָדם ָלעֹוָלם. 

ֶצֶלם ֱאלֹ ה ִנְבָרא ָאָדם ּבְ י יֹוָחָנן, ָלּמָ ֱאַמר ְוָאַמר ִרּבִ ּנֶ ְבָרא  (שם א)ִהים. ׁשֶ ַוּיִ

ל ַעל ַהְמִדיָנה, ְוָהָיה  ָהָיה מֹוׁשֵ ל ְלֶמֶלְך ׁשֶ ַצְלמֹו. ָמׁשָ ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ

יו. יֹום א'  ְחּתָ ִדין ּתַ ְעּבְ ּתַ ֵני ָהִעיר ִמׁשְ יָרִנּיֹות ְוִתיּקּוִנין ָלִעיר, ְוָכל ּבְ ּבֹוֶנה ּבִ

ֵני ָהִעיר,  אן ָהִייִתי ָקָרא ְלָכל ּבְ ּלֹו, ָאַמר, ַעד ּכָ ר ֶאָחד ׁשֶ ה ֲעֵליֶהם ׂשַ ּוִמיּנָ

אן ָוֵאיָלְך ֲהֵרי ֶזה  ִלים ּוִביָרִנּיֹות, ִמּכָ ָכל ָצְרֵכי ָהִעיר, ְוַלֲעׂשֹות ִמְגּדָ טֹוֵרַח ּבְ

מֹוִני.    ּכָ

ֶצֶלם ֱאלִֹהים,  ה ִנְבָרא ָאָדם ּבְ י יֹוָחָנן, ָלּמָ ְוָאַמר ַרּבִ
ֱאַמר  ּנֶ ל  א) (שםׁשֶ ַצְלמֹו? ָמׁשָ ְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ ַוּיִ
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יָרִנּיֹות  ִדיָנה, ְוָהָיה ּבֹוֶנה ּבִ ל ַעל ַהּמְ ָהָיה מֹוׁשֵ ְלֶמֶלְך ׁשֶ
יו. יֹום  ְחּתָ ִדים ּתַ ְעּבְ ּתַ ֵני ָהִעיר ִמׁשְ ְוִתּקּוִנים ָלִעיר, ְוָכל ּבְ

ה ֲעֵליֶהם שַׂ  ֵני ָהִעיר, ּוִמּנָ ּלֹו. ֶאָחד ָקָרא ְלָכל ּבְ ר ֶאָחד ׁשֶ
ָכל ָצְרֵכי ָהִעיר, ְוַלֲעׂשֹות  אן ָהִייִתי טֹוֵרַח ּבְ ָאַמר: ַעד ּכָ

מֹוִני.  אן ְוֵאיָלְך ֲהֵרי ֶזה ּכָ ִלים ּוִביָרִנּיֹות, ִמּכָ   ִמְגּדָ

  פרשת בראשית  - זוהר חדש  - בזוהר 

ָאר יֹוִמין. ֲאַמר לֹון  ׁשְ ְלהֹו ֲהוֹו ְזִמיִנין ְלִמְבֵרי ּכִ ִתיָתָאה, ּכָ ַכד ֲאָתא יֹוָמא ׁשְ

ְלחֹודֹוי,  ִרָיה ָדא ּבִ ד ּבְ כֹון, ָיֵכיל ְלֶמְעּבַ רּוְך הּוא, ָלא ׁשּום ַחד ִמּנְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ל  ָאר ּכָ ׁשְ ֲחָדא ַוֲאָנא ִעְמכֹון, ּכִ רּון ּכַ ְתַחּבְ א ּכּוְלכֹון ּתִ אן, ֶאּלָ ֲהוֹו ַעד ּכָ ין ּדַ ִרּיָ ּבְ

ְלחֹוֵדיכֹון, ֲאָבל ּגּוָפא  ֵדיּה ּבִ ָהא ַאּתּון ָלא ֵתיְכלּול ְלֶמְעּבְ א. ּדְ ְוַנֲעֵביד ֵאיָנׁשָ

ָמָתא ִדיִלי.  ָלֵתיכֹון, ְוִנׁשְ  ְיֵהא ִדיְלכֹון ּתְ

א ַהּיוֹ  ּבָ ׁשֶ ָאר ּכְ מֹו ׁשְ ִנים ִלְבֹרא ּכְ ם ָהיּו ְמֻזּמָ ּלָ י, ּכֻ ִ ׁשּ ִ ם ַהׁשּ
ם  רּוְך הּוא: ׁשּום ֶאָחד ִמּכֶ דֹוׁש ּבָ ִמים. ָאַמר ָלֶהם ַהּקָ ַהּיָ
ל  ָאר ּכָ מֹו ׁשְ ּה ּכְ ה ַהּזֹו ְלַבּדָ ִרּיָ לֹא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַהּבְ

ְת  ֶכם ּתִ ּלְ א ּכֻ אן, ֶאּלָ ָהיּו ַעד ּכָ ִרּיֹות ׁשֶ רּו ַיַחד, ַוֲאִני ַהּבְ ַחּבְ
ם לֹא תּוְכלּו ַלֲעׂשֹותֹו  ֲהֵרי ַאּתֶ ה ָאָדם, ׁשֶ ֶכם, ְוַנֲעׂשֶ ִעּמָ
י.  ּלִ ָמה ׁשֶ ׁשָ ֶכם, ְוַהּנְ ּתְ ָלׁשְ ל ׁשִ ֶכם, ֲאָבל ַהּגּוף ִיְהֶיה ׁשֶ   ְלַבּדְ

ה ָאָדם, ֲאָנא וְ  ִריְך הּוא, ַוֲאַמר לֹון ַנֲעׂשֶ א ּבְ ַאּתּון. ּוְלִפיָכָך ְקָרא לֹון קּוְדׁשָ

ִנין  ֲהוֹו אּוּמָ ָלְתהֹון, ּדַ גּוָפא הּוא ִמּתְ ָמָתא, ְוַאּתּון ּגּוָפא. ְוָכְך הּוא, ּדְ ֲאָנא ִנׁשְ

הֹון  ף ִעּמְ ּתַ ּתַ ִאׁשְ ִריְך הּוא, ּדְ א ּבְ ָמָתא ָיֲהָבּה קּוְדׁשָ ית, ְוִנׁשְ ְבֵראׁשִ עֹוָבָדא ּדִ ּבְ

ּה.    ּבָ

דֹוׁש בָּ  רּוְך הּוא ְוָאַמר ָלֶהם ּוְלִפיָכָך ָקָרא ָלֶהם ַהּקָ
ם ֶאת  ָמה, ְוַאּתֶ ׁשָ ם. ֲאִני ֶאת ַהּנְ ה ָאָדם, ֲאִני ְוַאּתֶ ַנֲעׂשֶ
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ִנים  ָהיּו ֻאּמָ ם, ׁשֶ ּתָ ָלׁשְ ְ ַהּגּוף הּוא ִמׁשּ ַהּגּוף. ְוָכְך הּוא, ׁשֶ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ָמה ָנַתן ַהּקָ ׁשָ ית. ְוֶאת ַהּנְ ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ ּבְ

ף ּתֵ ּתַ ִהׁשְ ּה.  הּוא, ׁשֶ ֶהם ּבָ   ִעּמָ

  פרשת בראשית  - זוהר חדש  - בזוהר 

ה ֶאת ּלֹא ָעׂשָ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ י, ָמה ָרָאה ַהּקָ י ֲעִקיָבא, ַרּבִ  ָאַמר לֹו ַרּבִ

הּוא  ה ָלָאָדם לֹוַמר, ׁשֶ ְתחֹון ּפֶ ּלֹא ְיֵהא ּפִ י, ָאַמר ֵליּה, ׁשֶ ִ ׁשּ ִ ׁשּ א ּבַ ָהָאָדם ֶאּלָ

ְבָרא.  ּנִ ֶ ל ַמה ׁשּ ָבר ִמּכָ ׁשּום ּדָ יע ּבְ  ִסּיַ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ י, ָמה ָרָאה ַהּקָ י ֲעִקיָבא, ַרּבִ ָאַמר לֹו ַרּבִ
 ִ ׁשּ א ּבַ ה ֶאת ָהָאָדם ֶאּלָ ּלֹא ָעׂשָ ּלֹא ׁשֶ י? ָאַמר לֹו, ׁשֶ ִ ׁשּ

ָבר  ׁשּום ּדָ ע ּבְ הּוא ִסּיַ ה ָלָאָדם לֹוַמר ׁשֶ ְתחֹון ּפֶ ְיֵהא ּפִ
ְבָרא.  ּנִ ֶ ל ַמה ׁשּ   ִמּכָ

י ְידֹוי ַעל ּפּוֵמיּה,  ּוֵ יּה, ְוׁשַ י ֱאִליֶעְזר, ְוָגִחין ֹראׁשֵ ֲהוֹו ָאְזֵלי, ָקם ַרּבִ ֲאָזלּו, ַעד ּדַ

י עֲ  א ּוָבֵכי. ָאַמר ֵליּה ַרּבִ ֵכי. ָאַמר ֵליּה, ַעל ּדָ ה ַאּתְ ּבָ י, ָלּמָ ִקיָבא, ַרּבִ

ה.  ָיא ִמּלָ א. ֵחיזּו ָחֵזית, ְוַקׁשְ ֵאיְלּתָ ׁשְ   ּדִ

י ֱאִליֶעֶזר ְוָגַחן ֹראׁשֹו,  ָהיּו הֹוְלִכים, ָקם ַרּבִ ָהְלכּו, ַעד ׁשֶ
ה י, ָלּמָ י ֲעִקיָבא, ַרּבִ יו ּוָבָכה. ָאַמר לֹו ַרּבִ ם ָידֹו ַעל ּפִ  ְוׂשָ
ְרֶאה  . ַהּמַ ַאְלּתָ ָ ׁשּ ה ּבֹוֶכה? ָאַמר לֹו, ַעל ֶזה ׁשֶ ַאּתָ

ָבר.  ה ִלי ַהּדָ ָרִאיִתי, ְוָקׁשֶ   ׁשֶ

ָהא ָלא ָיקּום  ְך, ּדְ ִאְתְמׁשַ י ְלַהאי אֹוְרָכא ְדָגלּוָתא ּדְ ֲעִקיָבא ֲעִקיָבא, ַמאן ִיְזּכֵ

ַמָיא, ַעד יֹוָמא ׁשְ  ָעִתיד ִליְמֵטי ַלֲעָנֵני ׁשְ ר ָנׁש, ּדְ ית ֶאֶלף ּבַ ׁשִ הּוא ּבְ ִתיָתָאה. ּדְ

ר ָנׁש ַהִהיא  ּבַ ָהא ׁשּוְלָטָנא ּדְ ׁשּוָבה, ּדְ ְתקֹוף ּתְ ר ּבִ ָלמּוֵתיּה, ּבַ ַאׁשְ ִנין, ְוָלא ּבְ ׁשְ

ִתיָתָאה.  ׁשְ א ּבִ   ֵליֵתיּה ֶאּלָ

ֶכת?  ְמׁשֶ ּנִ לּות ַהּזֹו ׁשֶ ה ְלֹאֶרְך ַהּגָ ָעִקיָבא, ֲעִקיָבא, ִמי ִיְזּכֶ
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ֲהֵרי לֹא ַמִים  ׁשֶ ָ יַע ְלַעְנֵני ַהׁשּ ָעִתיד ְלַהּגִ ַיֲעֹמד ִאיׁש ׁשֶ
ִנים, ְולֹא  ׁש ֶאֶלף ׁשָ ׁשֵ הּוא ּבְ י, ׁשֶ ִ ׁשּ ִ ַעד ַהּיֹום ַהׁשּ
ְלטֹון ָהָאָדם  ֲהֵרי ׁשִ ׁשּוָבה, ׁשֶ ֹכַח ַהּתְ ָלָמתֹו, ַרק ּבְ ְבַהׁשְ

י.  ִ ׁשּ ִ א ַבׁשּ   ַההּוא ֵאינֹו ֶאּלָ

ַאר ׁשְ  ּתָ ִביָעָאה, ִיׁשְ ׁש ָעְלָמא ּוִבׁשְ ָעְלָמא, ָחרּוב. ּוִבְתִמיָנָאה, ִיְתַחּדֵ ִמָטה ּבְ

א  יֵהא. ַעל ּדָ ִמין, ִויֵהא ַמה ּדִ ַקּדְ ִמּלְ ִצּיֹון ְוַהּנֹוָתר  (ישעיה ד)ּכְ ָאר ּבְ ׁשְ ְוָהָיה ַהּנִ

ַלִים ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר לֹו. ּוְבִגיֵנהֹון ֶנֱאַמר,  ירּוׁשָ ָלם ְיִהי ְכבֹוד ה' ְלעוֹ  (תהלים קד)ּבִ

יו.  ַמֲעׂשָ ַמח ה' ּבְ   ִיׂשְ

ִמיִני  ְ עֹוָלם, ָחרּוב. ּוַבׁשּ ה ּבָ ִמּטָ ֵאר ׁשְ ָ ׁשּ ִביִעי ּתִ ְ ּוַבׁשּ
ְהֶיה. ַעל ֶזה  ּיִ ֶ מֹו ִמּקֶֹדם, ְוִיְהֶיה ַמה ׁשּ ׁש ָהעֹוָלם ּכְ ִיְתַחּדֵ

ַלִים ָקדֹוׁש  (ישעיה ד) ירּוׁשָ ִצּיֹון ְוַהּנֹוָתר ּבִ ָאר ּבְ ׁשְ ְוָהָיה ַהּנִ
ִביָלם ֶנֱאַמר ֵיאָ  ְיִהי ְכבֹוד ה'  (תהלים קד)ֶמר לֹו, ּוִבׁשְ

יו.  ַמֲעׂשָ ַמח ה' ּבְ   ְלעֹוָלם ִיׂשְ

  פרשת בראשית  - זוהר חדש  - בזוהר 

רּוְך הּוא הֹוֵלְך ָלחֹול ִעם ְוָתאָנא, אֵ  ֵאין ַהָקדֹוׁש ּבָ ת, ׁשֶ ּבָ ת ְוׁשַ ּבָ ָכל ׁשַ ין ְלָך ּבְ

ְקַלְרָיא ַהְמִאיָרה. ֲהָדא הּוא  ַאְסּפַ ן ֵעֶדן. ְוִניּזֹוִנין ֵמַההּוא ִזיָוא ּדְ ּגַ יִקים ּבַ ּדִ ַהּצַ

ת (שיר השירים ד)ִדְכִתיב,  ּבָ ַ פּוַח ַהּיֹום, ֶזה יֹום ַהׁשּ ּיָ י ֶאל ַהר ַעד ׁשֶ . ֵאֵלְך ּלִ

א.  בֹוָנה, ֶזה ָהעֹוָלם ַהּבָ ְבַעת ַהּלְ  ַהּמֹור ְוֶאל ּגִ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ֵאין ַהּקָ ת ׁשֶ ּבָ ת ְוׁשַ ּבָ ָכל ׁשַ ְוָלַמְדנּו, ֵאין ְלְך ּבְ
ַגן ֵעֶדן, ְוִנּזֹוִנים ֵמאֹותֹו  יִקים ּבְ ּדִ הּוא הֹוֵלְך ָלֹחל ִעם ַהּצַ

ְקַלְר  ל ָהַאְסּפַ יו ׁשֶ תּוב ַהּזִ ּכָ ִאיָרה. ֶזהּו ׁשֶ ַעד  (שיר ד)ָיה ַהּמְ
ת. ֵאֶלְך ִלי ֶאת ַהר ַהּמֹור  ּבָ ַ פּוַח ַהּיֹום, ֶזה יֹום ַהׁשּ ּיָ ׁשֶ

א.  בֹוָנה, ֶזה ָהעֹוָלם ַהּבָ ְבַעת ַהּלְ   ְוֶאל ּגִ
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רוּ  דֹוׁש ּבָ ה נֹוֵתן ַהּקָ עֹוָלם ַהּזֶ ְתַמּה ַעל ֶזה, ּוַמה ּבָ ְך הּוא ְוָאַמר ַרב הּוָנא, ַאל ּתִ

ָנם  ׁשְ ּיֶ יִקים ׁשֶ ּדִ יָרן ּבֹו. ַהּצַ ת, ּוַמְכּתִ ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ רּוַח ָקדֹוׁש ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבְ

ֶכֶתר.  ת ּבְ ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ יר ָלֶהם ּבְ ין ְלַהְכּתִ א, ֵאינֹו ּדִ עֹוָלם ַהּבָ   ּבָ

ה  עֹוָלם ַהּזֶ ְתַמּה ַעל ֶזה, ּוָמה ּבָ ְוָאַמר ַרב הּוָנא, ַאל ּתִ
רּוְך הּוא רּוַח ָקדֹוׁש ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד נוֹ  דֹוׁש ּבָ ֵתן ַהּקָ

יָרן ּבֹו  ת ּוַמְכּתִ ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ עֹוָלם  -ּבְ ָנם ּבָ ׁשְ ּיֶ יִקים ׁשֶ ּדִ ַהּצַ
ֶכֶתר?!  ת ּבְ ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ יר ָלֶהם ּבְ א, ֵאינֹו ִדין ְלַהְכּתִ   ַהּבָ

א ֲחֵזי, ָאַמר ַרב הּוָנא, ֲאִפּלּו ָהְרׁשָ  יֹום ּתָ ִרין ֵהם ּבְ יִהּנֹם, מּוְכּתָ ּגֵ ּבַ ִעים ׁשֶ

ֵאין לֹו  ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ ע ִמּיִ א, ֵאין ְלָך ָרׁשָ ָאַמר ַרב הּוּנָ ת, ְוׁשֹוְקִטין ְונֹוִחין. ּדְ ּבָ ַ ַהׁשּ

יֹום  ַמַעְלָייא ְלהֹו ְלָעְלָמא ְדָאֵתי. ְוֵאיָמַתי ַמַעְלָייא ְלהֹו. ּבְ ים טֹוִבים, ּדְ ַמֲעׂשִ

ת.  ּבָ ַ ת. ַהׁשּ ּבָ ֶכֶתר ׁשַ ִרים ּבְ ם מּוְכּתָ ּלָ   ִלְהיֹות ּכֻ

יִהּנֹם  ּגֵ ּבַ ִעים ׁשֶ ּבֹא ּוְרֵאה, ָאַמר ַרב הּוָנא, ֲאִפּלּו ָהְרׁשָ
ָאַמר ַרב  ת, ְוׁשֹוְקִטים ְונֹוִחים. ׁשֶ ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ִרים ֵהם ּבְ ֻמְכּתָ

ים טוֹ  ֵאין לֹו ַמֲעׂשִ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ ע ִמּיִ ִבים הּוָנא, ֵאין ְלְך ָרׁשָ
א. ּוָמַתי מֹוִעיִלים ָלֶהם?  ּמֹוִעיִלים ָלֶהם ָלעֹוָלם ַהּבָ ׁשֶ

ת.  ּבָ ֶכֶתר ׁשַ ִרים ּבְ ם ֻמְכּתָ ּלָ ת, ִלְהיֹות ּכֻ ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ   ּבְ

ַפְרֶהְסָיא, ֵיׁש ָלֶהם ַמֲעָלה  ת ּבְ ּבָ לּו ׁשַ ִחּלְ ִעים ׁשֶ י יֹוֵסי, ְוִכי ָהְרׁשָ ָאַמר ִרּבִ

ת. ָאַמר לֵ  ּבָ ֶכֶתר ׁשַ ַנן, ּבְ ָהא ּתְ י ָלְקטּו  (שמות טז)יּה, ֵאין. ּדְ ִ ׁשּ ִ ּיֹום ַהׁשּ ַוְיִהי ּבַ

יֹום  ֶנה, ְלַהְרִויַח ָלֶהם ּבְ י ִמׁשְ ִ ׁשּ ִ ּיֹום ַהׁשּ ִעים ּבַ ֶנה ְלָכְך ִנּדֹוִנים ָהְרׁשָ ֶלֶחם ִמׁשְ

ת.  ּבָ ַ   ַהׁשּ

ַפְרהֶ  ת ּבְ ּבָ לּו ׁשַ ִחּלְ ִעים ׁשֶ י יֹוסי, ְוִכי ָהְרׁשָ ְסָיא ָאַמר ַרּבִ
ִנינּו  ֲהֵרי ׁשָ ן, ׁשֶ ת? ָאַמר לֹו, ּכֵ ּבָ ֶכֶתר ׁשַ ֵיׁש ָלֶהם ַמֲעָלה ּבְ

ֶנה, ְלָכְך  (שמות טז) י ָלְקטּו ֶלֶחם ִמׁשְ ִ ׁשּ ִ ּיֹום ַהׁשּ ַוְיִהי ּבַ
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ֶנה, ְלַהְרִויַח ָלֶהם  י ִמׁשְ ִ ׁשּ ִ ּיֹום ַהׁשּ ִעים ּבַ ִנּדֹוִנים ָהְרׁשָ
ת.  ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ   ּבְ

בָּ  ֵלם, ְולֹא ִנְגַרע. ְלִפיָכְך ֵאינֹו ִנְגַרע ֵמַהטֹוב ְוַהֲהָנָאה ִכי יֹום ׁשַ ת ִנְקָרא ׁשָ

ם ָאְמָרה ּתֹוָרה,  ּלֹא ְלִחּנָ ִעים. ּוְלהֹורֹות ׁשֶ ין ָלְרׁשָ יִקים ּבֵ ּדִ ין ַלּצַ ּבֹו, ּבֵ ׁשֶ

ל ַהּת  ת, יֹוֵתר ִמּכָ ּבָ ַ ת. ְוִהְזִהיָרה ַעל יֹום ַהׁשּ ּבָ ַ ם ֶאת ַהׁשּ ַמְרּתֶ ּה. ּוׁשְ ֹוָרה ּכּוּלָ

ל ַהּתֹוָרה.  ים ֶאת ּכָ ִאּלּו ְמַקּיִ ת, ּכְ ּבָ ַ ים ֶאת ַהׁשּ ל ַהְמַקּיִ   ְוָתאָנא, ּכָ

ֵלם, ְולֹא ִנְגָרע. ְלִפיָכְך ֵאינֹו  ת ִנְקָרא ׁשָ ּבָ ַ י יֹום ַהׁשּ ּכִ
ין  יִקים ּבֵ ּדִ ין ַלּצַ ּבֹו, ּבֵ ִנְגָרע ֵמַהּטֹוב ְוַהֲהָנָאה ׁשֶ

ִעים. ּוְלהֹור ם ָאְמָרה תֹוָרה ָלְרׁשָ ּלֹא ְלִחּנָ  (שמות לא)ֹות ׁשֶ
ת יֹוֵתר  ּבָ ַ ת. ְוִהְזִהיָרה ַעל יֹום ַהׁשּ ּבָ ַ ם ֶאת ַהׁשּ ַמְרּתֶ ּוׁשְ
ת  ּבָ ַ ם ֶאת ַהׁשּ ל ַהְמַקּיֵ ּה, ְוָלַמְדנּו, ּכָ ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ ִמּכָ

ל ַהּתֹוָרה.  ם ֶאת ּכָ ִאּלּו ְמַקּיֵ   ּכְ

א ְכבֹודֹו, ַעד  ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב, ּסֵ רּוְך הּוא ַעל ּכִ דֹוׁש ּבָ ב ַהּקָ לֹא ָיׁשַ

ְבָרא  ּנִ אֹו. ָאַמר ֵליּה ר' יֹוֵסי, ְוָהא קֹוֶדם ׁשֶ ּסְ ב ַעל ּכִ ה ְוָיׁשַ ת, ְוִנְתַעּלָ ּבָ א ׁשַ ּבָ ׁשֶ

סֵּ  ַעל ּכִ ַמע ָלן ּדְ י ְיהּוָדה, ִאי ַמׁשְ ה ְוִיְהֶיה. ָאַמר ִרּבִ ב ָהָיה הֹוֶ א ָהעֹוָלם ָיׁשַ

ׁש הּוא, לֹא.    ְכבֹודֹו ַמּמָ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ב ַהּקָ ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב, לֹא ָיׁשַ
ב ַעל  ה ְוָיׁשַ ת ְוִנְתַעּלָ ּבָ א ׁשַ ּבָ א ְכבֹודֹו, ַעד ׁשֶ ּסֵ ַעל ּכִ
ְבָרא ָהעֹוָלם  ּנִ י יֹוֵסי, ַוֲהֵרי קֶֹדם ׁשֶ ְסאֹו. ָאַמר לֹו ַרּבִ ּכִ

ב ָהָיה ֹהֶוה וְ  ִמיַע ָלנּו ָיׁשַ י ְיהּוָדה, ִאם ַמׁשְ ִיְהֶיה. ָאַמר ַרּבִ
ׁש הּוא  א ְכבֹודֹו ַמּמָ ּסֵ ַעל ּכִ   לֹא.  -ׁשֶ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ס ְלַהּקָ ְיַקּלֵ ּלֹא ִנְבָרא ָהעֹוָלם, לֹא ָהָיה ִמי ׁשֶ ִניָנן, ַעד ׁשֶ א ָהֵכי ּתָ ֶאּלָ

ָרא עֹוָלמֹו, בָּ  ּבָ יָון ׁשֶ יר אֹותֹו. ּכֵ ְלָאִכים, ְוַחּיֹות ַהּקֶֹדׁש, הּוא, ְוַיּכִ ָרא ַהּמַ
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ַח ְליֹוְצָרם  ּבֵ ם מּוָכִנים ְלׁשַ ַמִים, ְוָכל ְצָבָאם, ּוָבָרא ֶאת ָהָאָדם, ְוֻכּלָ ָ ַהׁשּ

ם,  ּלָ ְקטּו ּכֻ ת, ְוׁשָ ּבָ ְכַנס ׁשַ ּנִ ַבח ְלָפָניו, ַעד ׁשֶ ֵאר ְוׁשֶ ּוְלָפֲארֹו. ַוֲעַדִיין לֹא ֲהָוה ּפְ

ה ְוׁשִ  א ְכבֹודֹו. ּוָפְצחּו ִרּנָ ּסֵ ב ַעל ּכִ ְחּתֹוִנים, ְוָאז ָיׁשַ ְבָחה, ָהֶעְליֹוִנים ְוַהּתַ

ַח ִלְכבֹודֹו.  ּבֵ בֹודֹו, ִויׁשַ יר ֶאת ּכְ ּכִ ּיַ לֹוַמר, ֲאַזי ָהָיה ִמי ׁשֶ   ּכְ

ּלֹא ִנְבָרא ָהעֹוָלם לֹא ָהָיה ִמי  ִנינּו, ַעד ׁשֶ ְך ׁשָ א ּכָ ֶאּלָ
רוּ  דֹוׁש ּבָ ס ֶאת ַהּקָ ַקּלֵ ּיְ ָרא ׁשֶ ּבָ יָון ׁשֶ יר אֹותֹו. ּכֵ ְך הּוא ְוַיּכִ

ַמִים ְוָכל  ָ ְלָאִכים ְוַחּיֹות ַהּקֶֹדׁש, ַהׁשּ ָרא ַהּמַ עֹוָלמֹו, ּבָ
ַח ְליֹוְצָרם  ּבֵ ם מּוָכִנים ְלׁשַ ְצָבָאם, ּוָבָרא ֶאת ָהָאָדם, ְוֻכּלָ

ְכנַ  ּנִ ַבח ְלָפָניו, ַעד ׁשֶ ס ּוְלָפֲארֹו. ַוֲעַדִין לֹא ָהָיה ְפֵאר ְוׁשֶ
ָבָחה ָהֶעְליֹוִנים  ה ּוׁשְ ם, ּוָפְצחּו ִרּנָ ְקטּו ֻכּלָ ת ְוׁשָ ּבָ ׁשַ
לֹוַמר, ֲאַזי ָהָיה  א ְכבֹודֹו. ּכְ ּסֵ ב ַעל ּכִ ְחּתֹוִנים, ְוָאז ָיׁשַ ְוַהּתַ

בֹודֹו  יר ֶאת ּכְ ּכִ ּיַ ח ִלְכבֹודֹו.  (בוראו)ִמי ׁשֶ ּבַ   ִויׁשַ

ַבח ְוקִ  י ְיהּוָדה, ֵאין ְלָך ׁשֶ ְבחֹו ְוָאַמר ִרּבִ מֹו ׁשִ רּוְך הּוא, ּכְ ּלּוס ִלְפֵני ַהָקדֹוׁש ּבָ

ל  ֶאָחד, ַוֲאִפיּלּו יֹומֹו ׁשֶ ִחין לֹו ּכְ ּבְ ם ְמׁשַ ּלָ ת, ָהֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים ּכֻ ּבָ ל ׁשַ ׁשֶ

ַח לֹו, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ּבֵ ׁש, ְמׁשַ ת ַמּמָ ּבָ ַ יר ְליֹום  (תהלים צב)ַהׁשּ ִמְזמֹור ׁשִ

בָּ  ַ   ת. ַהׁשּ

דֹוׁש  ַבח ְוִקּלּוס ִלְפֵני ַהּקָ י ְיהּוָדה, ֵאין ְלְך ׁשֶ ְוָאַמר ַרּבִ
ת ָהֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים  ּבָ ל ׁשַ ְבחֹו ׁשֶ מֹו ׁשִ רּוְך הּוא ּכְ ּבָ
ׁש  ת ַמּמָ ּבָ ַ ל ַהׁשּ ֶאָחד, ַוֲאִפּלּו יֹומֹו ׁשֶ ִחים לֹו ּכְ ּבְ ם ְמׁשַ ּלָ ּכֻ

תוּ  ּכָ ַח לֹו, ֶזהּו ׁשֶ ּבֵ יר ְליֹום  (תהלים לב)ב ְמׁשַ ִמְזמֹור ׁשִ
ת.  ּבָ ַ   ַהׁשּ

  פרשת כי תשא  - זוהר חדש  - בזוהר 

ִתיָתאָ  ה. יֹוָמא ׁשְ מׁשֶ ָאה, ְלִקְבֵליּה ּדְ ַאֲהֹרן. ְוִאינּון יֹוָמא ֲחִמיׁשָ ה, ְלִקְבֵליּה ּדְ
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ְלֵעיָלא. ּוַמאן  ית ּדִ ת ְיֵמי ְבֵראׁשִ ׁשֶ א, ָלֳקֵביל ׁשֵ ית ְלַתּתָ ת ְיֵמי ְבֵראׁשִ ׁשֶ ׁשֵ

ְקָרא,  ְרִמיזּו ּבִ ית ְלֵעיָלא. ִאינּון ּדִ ת ְיֵמי ְבֵראׁשִ ׁשֶ ְלָך  (דברי הימים א כט)ִאינּון ׁשֵ

בּוָרה ְוהַ  ה ְוַהּגְ ֻדּלָ ְמָלָכה. ה' ַהּגְ י ֹכל ְוגו' ְלָך ה' ַהּמַ ַצח ְוַההֹוד ּכִ ְפֶאֶרת ְוַהּנֵ ּתִ

בּוָרה: ִיְצָחק.  א ַאְבָרָהם. ַהּגְ ה: ּדָ ֻדּלָ א, ַהּגְ ָרָזא ּדָ יַקָיא ּבְ ַצּדִ ְוִאינּון חּוָלֵקיהֹון ּדְ

י ה. ַההֹוד: חּוָלָקא ְדַאֲהֹרן. ּכִ מׁשֶ ַצח: חּוָלָקא ּדְ ְפֶאֶרת: ַיֲעֹקב. ַהּנֵ ֹכל:  ַהּתִ

א,  ֵרי ְלַתּתָ ת ִאּקְ ּבָ ָדִוד. ְויֹוֵסף ׁשַ ְמָלָכה: חּוָלָקא ּדְ יֹוֵסף. ַהּמַ ָלֳקֵביל חּוָלָקא ּדְ

ִתיב,  ְך ּכְ ת ְלֵעיָלא. ּוְבִגין ּכָ ּבָ ֵרי ׁשַ יק ֵחי ָהעֹוָלִמים, ְוִאּקְ  (דברים ה)ָלֳקֵביל ַצּדִ

 ַ ָך ה' ֱאלֶֹהיָך ַלֲעׂשֹות ֶאת יֹום ַהׁשּ ן ִצּוְ ת. ַעל ּכֵ  ּבָ

ֶנֶגד ַאֲהֹרן.  י ּכְ ִ ׁשּ ִ ה. ַהּיֹום ַהׁשּ ֶנֶגד ֹמׁשֶ י ּכְ ַהּיֹום ַהֲחִמיׁשִ
ת ְיֵמי  ׁשֶ ֶנֶגד ׁשֵ ה, ּכְ ית ְלַמּטָ ת ְיֵמי ְבֵראׁשִ ׁשֶ ְואֹוָתם ׁשֵ
ית  ת ְיֵמי ְבֵראׁשִ ׁשֶ ַמְעָלה. ּוִמי ֵהם ׁשֵ ּלְ ית ׁשֶ ְבֵראׁשִ

תּוב  ּכָ ַמְעָלה? אֹוָתם ָהְרמּוִזים ּבַ ּלְ ְלְך ה'  דה"א כט)(ׁשֶ
י ֹכל ְוגֹו',  ַצח ְוַההֹוד ּכִ ְפֶאֶרת ְוַהּנֵ בּוָרה ְוַהּתִ ה ְוַהּגְ ֻדּלָ ַהּגְ
ה,  ּסֹוד ַהּזֶ יִקים ּבַ ּדִ ל ַהּצַ ְמָלָכה. ְוֵהם ֶחְלָקם ׁשֶ ְלְך ה' ַהּמַ

ה  ֻדּלָ בּוָרה  -ַהּגְ ְפֶאֶרת  -ֶזה ַאְבָרָהם. ַהּגְ  -ִיְצָחק. ַהּתִ
ַצח  ה. ַההֹוד חֶ  -ַיֲעֹקב. ַהּנֵ ל ֹמׁשֶ ל  -ְלקֹו ׁשֶ ֶחְלקֹו ׁשֶ

י ֹכל  ְמָלָכה  -ַאֲהֹרן. ּכִ ל יֹוֵסף. ַהּמַ ֶנֶגד ֶחְלקֹו ׁשֶ  -ּכְ
יק  ֶנֶגד ַצּדִ ה, ּכְ ת ְלַמּטָ ּבָ ִוד. ְויֹוֵסף ִנְקָרא ׁשַ ל ּדָ ֶחְלקֹו ׁשֶ
תּוב  ְך ּכָ ּום ּכָ ת ְלַמְעָלה. ּוִמׁשּ ּבָ ְקָרא ׁשַ ּנִ ַחי ָהעֹוָלִמים, ׁשֶ

ת.  ים ה)(דבר ּבָ ַ ְך ה' ֱאלֶֹהיְך ַלֲעׂשֹות ֶאת יֹום ַהׁשּ ן ִצּוְ   ַעל ּכֵ

א יֹוִמין,  יּתָ ׁש ְלַאְרָעא ִדְכָנַען, ֲאִקיפּו ָלּה ׁשִ ָרֵאל ְלִמְכּבַ עֹו ִיׂשְ ד ּבְ א ֲחֵזי, ּכַ ּתָ

ֲעֵליהֹון ִמְתקַ  ֵאי ְקׁשֹוט ּדַ ית ַזּכָ ָכל יֹוָמא, ָלֳקֵביל ִאינּון ׁשִ ים ִזְמָנא ָחָדא ּבְ ּיֵ

ִאיהּו ָלֳקֵביל  א, ּדְ ּתָ ּבַ ׁשַ ַבע ִזְמִנין, ָלֳקֵביל יֹוָמא ּדְ ִביָעָאה ׁשֶ ָעְלָמא. ּוְביֹוָמא ׁשְ

ְכִתיב  ים ְלהֹון, ּדִ ִאיהּו ָזן ְלכּוְלהֹו, ּוְמַקּיִ יק, ּדְ ָחְצָבה ַעּמּוֶדיָה  (משלי ט)ַצּדִ
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ְבָעה. ּוְכִתיב  יק ְיסֹוד עֹוָלם. ִאיהוּ  (שם י)ׁשִ ָכל ִאינּון  ְוַצּדִ ָרא ּדְ ְיסֹוָדא ְוִעיּקָ

ּה. ֲהָדא הּוא  ׁשָ א, ָלא ֲהוֹו ָיְכִלין ְלִמְכּבְ יַקּיָ ַצּדִ ִאין, ְוִאי ָלא ְזכּוְתהֹון ּדְ ַזּכָ

ת כו', ּוְלַמַען  (דברים ט)ִדְכִתיב,  ה ָבא ָלֶרׁשֶ ר ְלָבְבָך ַאּתָ לֹא ְבִצְדָקְתָך ּוְביׁשֶ

ר ִנׁשְ  ָבר ֲאׁשֶ ע ה' ַלֲאֹבֶתיָך ְלַאְבָרָהם כו'. ָהִקים ֶאת ַהּדָ   ּבַ

ַנַען,  ָרֵאל ִלְכּבֹׁש ֶאת ֶאֶרץ ּכְ ָרצּו ִיׂשְ ׁשֶ ּבֹא ּוְרֵאה, ּכְ
ֶנֶגד  ָכל יֹום, ּכְ ַעם ַאַחת ּבְ ה ָיִמים, ּפַ ָ ׁשּ יפּו אֹוָתּה ׁשִ ִהּקִ
ם.  ֲעֵליֶהם ָהעֹוָלם ִמְתַקּיֵ יֵקי ֱאֶמת ׁשֶ ה ַצּדִ ָ ׁשּ אֹוָתם ׁשִ

 ְ הּוא ּוַבּיֹום ַהׁשּ ת, ׁשֶ ּבָ ַ ֶנֶגד יֹום ַהׁשּ ָעִמים, ּכְ ַבע ּפְ ִביִעי ׁשֶ
תּוב  ּכָ ם אֹוָתם, ׁשֶ ם ּוְמַקּיֵ ּלָ הּוא ָזן ֶאת ּכֻ יק, ׁשֶ ֶנֶגד ַצּדִ ּכְ

ְבָעה. ְוָכתּוב  (משלי ט) יק  (שם ו)ָחְצָבה ַעּמּוֶדיָה ׁשִ ְוַצּדִ
ל אֹוָתם ַצּדִ  ל ּכָ ר ׁשֶ יִקים, ְיסֹוד עֹוָלם. הּוא ַהְיסֹוד ְוָהִעּקָ

יִקים  ּדִ ל ַהּצַ ּה. ֶזהּו  -ְוִאם לֹא ְזכּוָתם ׁשֶ לֹא ָיְכלּו ְלָכְבׁשָ
תּוב  ּכָ ה ָבא  (דברים ט)ׁשֶ ר ְלָבְבְך ַאּתָ לֹא ְבִצְדָקְתְך ּוְביֹׁשֶ

ע ה'  ּבַ ר ִנׁשְ ָבר ֲאׁשֶ ת כּו', ּוְלַמַען ָהִקים ֶאת ַהּדָ ָלֶרׁשֶ
  ַלֲאבֶֹתיְך ְלַאְבָרָהם כּו'. 

  פרשת בלק  - זוהר חדש  - בזוהר 

ֲאָנא ָחֵמיָנא, ְזִמיָנא ְלֶמֱחֵמי ֵליּה, ּוְלִאְתְקָרָבא  יה ָדא ּדַ ה, ְרִאּיָ ֶאְרֶאּנּו ְולֹא ַעּתָ

ה, ֲחָדא. ְולֹא ַעּתָ ְבנֹו עֹוֵלי גֹוָלה. ֲאׁשּוֶרּנּו,  ּכַ ַההּוא ֵביָתא ּדִ ָבֶבל, ּבְ ָגלּוָתא ּדְ ּבְ

ַההּוא ֵביָתא  א ּבְ ין. ְולֹא ָקרֹוב, ֶאּלָ ַאְנּפִ ין ּבְ יּה ַאְנּפִ ָלא ּבֵ ּכָ יָנא ְלִאְסּתַ ֲאָנא ַזּמֵ

ַהאי, ָלא ֲהָוה ַנְייָחא, ְוָלא קּוְר  ַהאי ּוֵבין ּבְ ֵבין ּבְ ְתַרְייָתא. ּדְ ָבא ְוַאְחדּוָתא ּבַ

ְדָקא ָיאֹות.   ּכִ

ה  ֲאִני רֹוֶאה, ָעִתיד ֲאִני  -ֶאְרֶאּנּו ְולֹא ַעּתָ ה ַהּזֹו ׁשֶ ָהְרִאּיָ
ה  ֶבל,  -ִלְראֹותֹו ּוְלִהְתָקֵרב ַיַחד. ְולֹא ַעּתָ ָגלּות ּבָ ּבְ

נּו עֹוֵלי גֹוָלה. ֲאׁשּוֶרּנּו  ּבָ ִית ׁשֶ אֹותֹו ַהּבַ ֲאִני ָעִתיד  -ּבְ
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ָפִנים. ְולֹא ָקרֹוב ְלִהְסּתַ  ִנים ּבְ ל ּבֹו ּפָ אֹותֹו  -ּכֵ א ּבְ ֶאּלָ
ין ֶזה ּוֵבין ֶזה לֹא ָהָיה ַנַחת, ְולֹא  ּבֵ ִית ָהַאֲחרֹון. ׁשֶ ַהּבַ

ָראּוי.    ִקְרָבה ְוַאְחדּות ּכָ

ה ָעאקּו ַעל ָעא ּמָ ה ָאִריְך ִזיְמָנא, ּכַ ּמָ ה, ּכַ ָיא ִמּלָ ה ַקׁשְ ּמָ י, ּכַ י ִאי ַרּבִ קּו, ִאי ַרּבִ

ֲאגּון  ה ִיׁשְ ְלטּון ֵחיָווָתא, ְוַכּמָ ה ִיׁשְ ָגלּוָתא, ְוַכּמָ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ ְנֵאיהֹון ּדְ יִנין ְלׂשַ ַזּמִ

ָכל ִזְמָנא ְוִזְמָנא ַעד סֹוף יֹוַמָיא.  ָרֵאל, ּבְ ִיׂשְ   ְלִמיְטַרף ַטְרִפין ּדְ

ה ָארְֹך הַ  ּמָ ָבר, ּכַ ה ַהּדָ ה ָקׁשֶ ּמָ י, ּכַ י ִאי ַרּבִ ַמן, ִאי ַרּבִ ּזְ
ָרֵאל  ל ִיׂשְ ִנים ְלׂשֹוְנֵאיֶהם ׁשֶ ה ָצרֹות ַעל ָצרֹות ְמֻזּמָ ּמָ ּכַ
ֲאגּו ִלְטרֹף ֶטֶרף  ה ִיׁשְ ְלטּו, ְוַכּמָ ה ַחּיֹות ִיׁשְ לּות, ְוַכּמָ ּגָ ּבַ

ִמים.  ָכל ְזַמן ּוְזַמן ַעד סֹוף ַהּיָ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ   ׁשֶ

יוֹ  ֲעָתא ּדְ פּום ׁשַ א, ִמן יֹוָמא ָכֵעת ְלסֹוף יֹוַמָיא, ּכְ ְמׁשָ י ְזַרח ׁשִ ִעיָדן ּדִ ָמא, ּבְ

ִאיהּו  ֲחָדא, ּדְ ִמָטה ּכַ יֹוֵבל ּוׁשְ ִנין, ּדְ נּון ְלפּום ִמְנַין ׁשְ ּמְ ִיְזּדַ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ִתיָתָאה, ּבְ ׁשְ

ֵעת ְזִמיָנא ָקָלא ָחָדא ְלִאְתָעָרא ֵמרֹום רֹוֵמי  ִתיָתָאה. ּכָ א ִמן יֹוָמא ׁשְ רַעל ּדָ

רּון ָעְלִמין. ְרִקיִעין, קָ  ִאְתּבְ ָלא ֲהָוה ָהֵכי ִמן יֹוָמא ּדְ ְמִרירּו, ַמה ּדְ   ָלא ָעִציב ּבִ

ֶמׁש,  ֶ ּזֹוֵרַח ַהׁשּ ְזַמן ׁשֶ ל יֹום, ּבִ ָעה ׁשֶ ִפי ׁשָ ִמים, ּכְ ְלסֹוף ַהּיָ
ל  ִנים ׁשֶ ָ נּו ְלִפי ִמְנַין ַהׁשּ ּמְ ְזּדַ ּיִ ָעה ׁשֶ ׁשָ י, ּבְ ִ ׁשּ ִ ֵמַהּיֹום ַהׁשּ

ִמ  י. ָעִתיד יֹוֵבל ּוׁשְ ִ ׁשּ ִ הּוא רע"ד ֵמַהּיֹום ַהׁשּ ה ַיַחד, ׁשֶ ּטָ
קֹול ֶאָחד ְלִהְתעֹוֵרר ֵמרּום רּוֵמי ָהְרִקיִעים, קֹול ָעצּוב 
ְבְראּו ָהעֹוָלמֹות.  ּנִ ְך ִמּיֹום ׁשֶ ּלֹא ָהָיה ּכָ ֶ ְמִרירּות, ַמה ׁשּ   ּבִ

ְמִרירּו, ַוֲעצִ  אי, ּבִ ֲחׁשַ ִקיק, ּבַ יבּו, ְנֵחית ּוְסֵליק, ְסֵליק ּוְנֵחית, ְוַההּוא ָקָלא ֶיֱהֵוי ּדַ

יַאת ִמיָנאי.  יֶלת ְרִחיִמין ֲהַות ִלי ִמן יֹוִמין ַקְדָמִאין, ְוִאְתְנׂשִ ְוֵכן ֲאַמר, ַאּיֶ

ְדיֹוְקָנה ֲהָוה ָחֵתים ַעל  חֹוְתָמא ּדִ ְרָנא ּדְ ֲהָדּה, ַאְדּכַ יִמין ֲהֵוי ִלי ּבַ ְרחּוִמין ַקּיָ

י, ַוֲהָוה ָחֵתים ַעל י  ִלּבִ ּפֵ וי ְרִחימּו ִדיָלּה, ְוִרׁשְ ַגּוִ יף ּבְ ּקִ רֹוָעאי, ַוֲהָוה ּתַ ּדְ
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וי.  ַגּוִ ְלהֹוָבה מֹוְקִדין ּבְ   ׁשַ

ְמִרירּות ְוַעְצבּות,  אי, ּבִ ֲחׁשַ ְוַהּקֹול ַההּוא ִיְהֶיה ַדק, ּבַ
ֶלת ֲאָהִבים  יֹוֵרד ְועֹוֶלה, עֹוֶלה ְויֹוֵרד, ְוֵכן אֹוֵמר: ַאּיֶ

ִמ  י. ֲאָהבֹות ָהִיית ִלי ִמּיָ ּנִ ַחּתְ ִמּמֶ ּכַ ים ָהִראׁשֹוִנים ְוִנׁשְ
יֹוְקָנּה ָהָיה  חֹוַתם ּדְ ר ׁשֶ ּה. ֲאִני ִנְזּכָ מֹות ָהיּו ִלי ִעּמָ ַקּיָ
י, ְוָהָיה ָחתּום ַעל ְזרֹוִעי, ְוָהְיָתה ֲחָזָקה  ָחתּום ַעל ִלּבִ

ת ּה ּבֹוֲעִרים ּבְ ְלַהְבּתָ ֵפי ׁשַ תֹוִכי ַאֲהָבָתּה, ְוִרׁשְ   ֹוִכי. ּבְ

ְעְזעּון  ְעְזעּון ְרִקיִעין, ְוִיְזּדַ א, ְוִיְזּדַ ַתר ּדָ א ּבָ ַלת ּגֹוִעין, ּדָ ֵעי ּתְ ֲעָתא ּגָ ַההּוא ׁשַ ּבְ

ע  יָנא, ְוֵיֲערֹוק ַאְרּבַ ּנִ ַלת, ְלגֹו נּוָנא ּתַ עּו ָקִלין ּתְ ּמְ ּתַ ִיׁשְ ְלהֹו, ַעד ּדְ ָעְלִמין ּכָ

ְרֵסי ּגֹו נּוָנא ַחד ּדְ  ין, ְמָאה ֶאֶלף ּפַ ּתִ יט ְמצֹוִדין ְוַיְפִריׂש ִרׁשְ ן יֹוׁשִ א. ְוַתּמָ ַיּמָ

ל ִאינּון  יּה ּכָ א ְדָרִקיַע, ְוֶיֱחמּון ִמּנֵ א, ְוָיֵעיל ֵליּה ּגֹו ְמִתיְבּתָ יְך ֵליּה ִמן ַיּמָ ְוַיְמׁשִ

ן ְמָאה וְ  ּמָ ִפיס ּתַ ן. ִויֵהא ּתָ ּמָ י ּתַ ַאְקׁשֵ ין ּדְ לּוְגּתִ ין ְוָכל ִאינּון ּפְ ין יֹוִמין. קֹוׁשִ   ַחְמׁשִ

ְעְזעּו  לֹׁש ְצָעקֹות זֹו ַאַחר זֹו, ְוִיְזּדַ ָעה צֹוֵעק ׁשָ אֹוָתּה ׁשָ ּבְ
ה  לֹׁשָ ְמעּו ׁשְ ָ ׁשּ ּיִ ל ָהעֹוָלִמים, ַעד ׁשֶ ְעְזעּו ּכָ ָהְרִקיִעים, ְוִיְזּדַ
ע ֵמאֹות ֶאֶלף  ין, ְוִיְבַרח ַאְרּבַ ּנִ ג ַהּתַ קֹולֹות ְלתֹוְך ּדַ

ְרסֹות ְלתֹוְך  יט ְמצּודֹות ּפַ ם יֹוׁשִ ם. ְוׁשָ ל ַהּיָ ג ֶאָחד ׁשֶ ּדָ
ם, ְוַיְכִניס אֹותֹו  תֹות, ְוִיְמׁשְֹך אֹותֹו ִמן ַהּיָ ְוִיְפֹרׂש ְרׁשָ
יֹות  ׁשְ ל אֹוָתן ַהּקֻ ּנּו ּכָ יַבת ָהָרִקיַע, ְוִייְראּו ִמּמֶ ְלתֹוְך ְיׁשִ

ם, ְוִיְהֶיה ָתפוּ  ִהְקׁשּו ׁשָ ְחלֹוקֹות ׁשֶ ם ְוָכל אֹוָתן ַהּמַ ס ׁשָ
ים יֹום.  ִ   ֵמָאה ַוֲחִמׁשּ

א  ֵני ְמִתיְבּתָ יא, ְוָכל ּבְ ַמּיָ ל ֵחייֵלי ׁשְ ִריְך הּוא ּכָ א ּבְ ְוַההּוא ִזְמָנא, ִיְכנֹוׁש קּוְדׁשָ

ַלת  ְנָייָנא, ְוִיְקׁשֹור ּתְ יּה ַההּוא ּתִ ְלהֹו, ְוַאְייתּון ַקּמֵ ִדיֵליּה, ְוהּוא ְלֵעיָלא ִמּכָ

קֹוְדֵליהּ  ִרין ּבְ ִפיס ִקׁשְ רּון ֵליּה ַלֲאַתר ַדֲהָוה ּתָ ַלת ְרִחיִמין, ִויַהּדְ , ְוִיְטלּו ִאינּון ּתְ

ן.  ּמָ ִניִזין ּתַ ִאיְקֵרי ַאֲהָבה, ִויהֹון ּגְ ֵהיָכָלא ָחָדא ּדְ ן. ְוִאינּון ְרִחיִמין ֵייֲעלּון ּבְ ּמָ   ּתַ
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 ָ ל ִצְבאֹות ַהׁשּ רּוְך הּוא ּכָ דֹוׁש ּבָ ַמִים, ְואֹותֹו ְזַמן ִיְכֹנס ַהּקָ
ם, ּוְמִביִאים ְלָפָניו  ּלָ יָבתֹו, ְוהּוא ֵמַעל ּכֻ ֵני ְיׁשִ ְוָכל ּבְ
לּו  ארֹו, ְוִיּטְ ַצּוָ ִרים ּבְ ה ְקׁשָ לֹׁשָ ין, ְוִיְקׁשֹר ׁשְ אֹותֹו ַתּנִ
ָהָיה  ת ָהאֹוֲהִבים, ְוַיֲחִזירּוהּו ְלָמקֹום ׁשֶ לֹׁשֶ אֹוָתם ׁשְ

ְנסוּ  ם. ְואֹוָתם ָהאֹוֲהִבים ִיּכָ ְלֵהיָכל ֶאָחד  ָתפּוס ׁשָ
ם.  ְקָרא ַאֲהָבה, ְוִיְהיּו ְגנּוִזים ׁשָ ּנִ   ׁשֶ

י, ְלֵמַהְך  יִלין, ְוִלְתֵרי ְמִתיְבּתֵ ִריְך הּוא, ְלָכל ִאינּון ַחּיָ א ּבְ ְואֹוֵמי לֹון קּוְדׁשָ

ֲהַדְייהּו. ַמע ָקָלה ּבַ ֵאיב ְלִמׁשְ ִאיהּו ּתָ ְרִחימּוָתא, ּדְ ַמע ָקָלא ּדִ ְלהֹו, ּוְלִמׁשְ  ּכָ

י,  ְדִחיקּו ַסּגֵ ין, ּבִ ין ַעל ִאּלֵ א ָעאִקין, ִאּלֵ יׁשָ א ַקּדִ ֲעָתא ִיְתַער ַעל ַעּמָ ַההּוא ׁשַ ּבְ

ְמִעין, ְוִיְתֲערּון ָלּה. ִאיִהי  ַתר ּדִ ְמִעין ּבָ ַתר ְצָווָחה, ּדִ ְוִאינּון ָצְווִחין ְצָווָחה ּבָ

ָנָהא.  ָמַעת ָקָלא ַעל ּבְ   ַאׁשְ

ד ע ָלֶהם ַהּקָ ּבַ ָבאֹות, ְוִנׁשְ רּוְך הּוא, ְלָכל אֹוָתם ַהּצְ ֹוׁש ּבָ
מַֹע ֶאת קֹול  ם ְוִלׁשְ ּלָ יבֹות, ָלֶלֶכת ּכֻ י ַהְיׁשִ ּתֵ ְוִלׁשְ
אֹוָתּה  ם. ּבְ ֹמַע קֹוָלּה ִעּמָ ה ִלׁשְ הּוא ִמְתַאּוֶ ָהֲאהּוָבה, ׁשֶ
דֹוׁש ָצרֹות ֵאּלּו ַעל ֵאּלּו,  ָעה ִיְתעֹוְררּו ַעל ָהָעם ַהּקָ ׁשָ

ּדַֹחק ַר  ָמעֹות ּבְ ב, ְוֵהם צֹוֲעִקים ְצָעָקה ַאַחר ְצָעָקה, ּדְ
ִמיָעה קֹול ַעל  ָמעֹות, ִויעֹוְררּו אֹוָתּה, ְוִהיא ַמׁשְ ַאַחר ּדְ

ֶניָה.    ּבָ

ֵליָמִתי  יָלִתי, ֲחֵביָרִתי, יֹוָנִתי, ׁשְ א ִהיא ַאּיָ ִריְך הּוא ָקאֵרי ַוֲאַמר, ּדָ א ּבְ ְוקּוְדׁשָ

ים, ּדְ  ּנִ ּגַ ֶבת ּבַ ָמה ְדַאּתְ ַהּיֹוׁשֶ ִניָמָאה, ּכְ ְדֵרָגה ּפְ ֵסֶתר ַהּמַ א ּבְ ָלא ֲהַות ָיְתָבא ֶאּלָ

ֲחִציפּו,  (תהלים מה)ָאֵמר  ים, ּבַ ּנִ ּגַ א ּבַ ּתָ ִניָמה, ְוַהׁשְ ה ַבת ֶמֶלְך ּפְ בּוּדָ ל ּכְ ּכָ

ִחילּו  א, ִמּדְ ָווִקים ּוְבפּוְתֵיי ַקְרּתָ ְ ׁשּ ָרּה, ּבַ ַתר ּבְ א ְדָאְזָלא ּבָ ִאיּמָ ָלא ַיְבִאיׁשּון ּכְ ּדְ

  ֵליּה. 

י,  י, ֲחֶבְרּתִ ְלּתִ רּוְך הּוא קֹוֵרא ְואֹוֵמר: זֹוִהי ַאּיַ דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ
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ֶבת  ּלֹא ָהְיָתה יֹוׁשֶ ים, ׁשֶ ּנִ ּגַ ֶבת ּבַ ֵלָמִתי ַהּיֹוׁשֶ יֹוָנִתי, ׁשְ
ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ִניִמית, ּכְ ְדֵרָגה ַהּפְ ֵסֶתר ַהּמַ א ּבְ  (תהלים מא)ֶאּלָ

ל כְּ  ה, ּכָ ֻחְצּפָ ים, ּבְ ּנִ ּגַ ִניָמה. ְוָכֵעת ּבַ ה ַבת ֶמֶלְך ּפְ בּוּדָ
ְרָיה  ָוִקים ּוִבְרחֹובֹות ַהּקִ ְ ׁשּ ָנּה ּבַ ָהְלָכה ַאַחר ּבְ ֵאם ׁשֶ ּכְ

יקּו לֹו.  ּלֹא ַיּזִ ַחד ׁשֶ   ִמּפַ

י ָהָכא. ֲחבֵ  ְתֵרי ְמִתיְבּתֵ ְלהֹו ּדִ יָלִתי ֲחֵביָרִתי ֲחִמי, ָהא ַחְבַרָייא ּכָ ִאינּון ַאּיָ ִרים ּדְ

ַמע ְלָקָלְך.  י ְלִמׁשְ ֵתיאּוְבּתִ י, ּדְ ִמיִעּנִ יִבים ְלקֹוֵלְך ַהׁשְ י, ַמְקׁשִ   ְמִתיְבּתֵ

י  ּתֵ ל ׁשְ ל ַהֲחֵבִרים ׁשֶ י ְרִאי, ֲהֵרי ּכָ י ֲחֶבְרּתִ ְלּתִ ַאּיַ
יִבים  יבֹות ַמְקׁשִ ֵני ַהְיׁשִ ֵהם ּבְ אן, ַהֲחֵבִרים ׁשֶ יבֹות ּכָ ַהְיׁשִ

מַֹע ְלקֹוֵלְך. ְלקֹוֵלְך ַהׁשְ  ׁשּוָקִתי ִלׁשְ ּתְ   ִמיִעִני, ׁשֶ

ל ַעְלָמא  ֵדין ּכָ ַמְעָנא ְלָקָלְך, ְוָלא ְיַדְעָנא ָלְך. ּכְ ָלא ׁשְ ה ִזְמִנין ִאיהּו ּדְ ַכּמָ

א, ֵייתּון  ָלא ִאְתֲחֵזי ְלַמְלּכָ ין. ּוַמאן ּדְ אּוּמִ ין ּבְ ין אּוּמִ ַעּמִ ין ּבְ ִעְרּבּוְבָייא, ַעּמִ ּבְ

ָלא ֵליּה ְלִמ  ִנין אֹוֲחָרִנין, ּדְ ין נּוְכָרִאין, ְוִליׁשָ יּה ַעּמִ ַלט. ְוֵייתּון ִעּמֵ יׁשְ

ד.  בּון ְלֶמְעּבַ ה ְקָרִבין ַיְחׁשְ יָנא, ְוָלא ִנימּוֵסי ַמְלכּוָתא. ְוַכּמָ מֹוְדִעין ּדִ ּתְ   ִיׁשְ

י  י ֶאת קֹוֵלְך ְולֹא ָיַדְעּתִ ַמְעּתִ ּלֹא ׁשָ ה ְפָעִמים ׁשֶ ּמָ ּכַ
ים, אֹוָתְך,  ַעּמִ ים ּבְ ִעְרּבּוְבָיה, ַעּמִ ל ָהעֹוָלם ּבְ ָאז ָהָיה ּכָ

ֶלְך, ָיִביאּו אֹותֹו  ּלֹא ִנְרָאה ַלּמֶ ֻאּמֹות. ּוִמי ׁשֶ ֻאּמֹות ּבְ
ים ָזִרים, ּוְלׁשֹונֹות ֲאֵחִרים,  לֹט. ְוָיִביאּו ִעּמֹו ַעּמִ ִלׁשְ

ְלכּות. וְ  ין ְולֹא ִנימּוֵסי ַהּמַ יִרים ַהּדִ ּלֹא ַמּכִ ה ִקָרבֹות ׁשֶ ַכּמָ
בּו ַלֲעׂשֹות.    ַיְחׁשְ

ה  ּמָ יב ּכַ לֹוט. ְוַיְחׁשֵ ְרעּוֵתיּה, ְוִיׁשְ יְך, ַיֲעֵביד ּכִ ָפה ַרְפָייא, ּוַמְמַלל ָרּכִ ּוְבגֹו ׂשָ

ֵדין ְיֵהא  ין. ּכְ יׁשִ א ְיִחיָדָאה ַיֲעֵביד ִניּמּוִסין ּבִ א. ְוַעל ַעּמָ ִבין ְלַאְבָאׁשָ ַמְחׁשְ

ִריְך ָעאקּו ַעל ָעאקּו,  א ּבְ ף קּוְדׁשָ ּקַ יּה ִזיְמָנא ִיְתּתַ א ְיִחיָדָאה. ּבֵ ַעל ַההּוא ַעּמָ
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ּה, ִויִקים ָלּה ֵמַעְפָרא, ִאיהּו  ּיּוִסין, ְוַיְתֵקיף ּבָ ה ּפִ ַכּמָ יּה ּבְ יְלּתֵ יס ְלַאּיַ הּוא, ִויַפּיֵ

ֲהָדּה.  ֲארּון ּבַ ּתָ י ִיׁשְ   ְוָלא ָאֳחָרא. ּוְתֵרי ְמִתיְבּתֵ

לֹט. ְותֹוָך שָׂ  ה ִכְרצֹונֹו ְוִיׁשְ ָפה ָרָפה ְוִדּבּור ַרְך ַיֲעׂשֶ
ה  ִחיד ַיֲעׂשֶ בֹות ְלָהַרע. ְוַעל ָהָעם ַהּיָ ה ַמֲחׁשָ ּמָ ְוַיְחּשב ּכַ
ְהֶיה ָצָרה ַעל ָצָרה ַעל אֹותֹו ָהָעם  ְנָהִגים ָרִעים. ָאז ּתִ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ק ַהּקָ ַמן ִיְתַחּזֵ אֹותֹו ַהּזְ ס ַהְיִחיִדי. ּבְ , ִויַפּיֵ
ּה, ִויִקיָמּה ִמן  ּיּוִסים, ְוַיֲחִזיק ּבָ ה ּפִ ַכּמָ ְלּתֹו ּבְ ֶאת ַאּיַ

ּה.  ֲארּו ִעּמָ ָ יבֹות ִיׁשּ י ְיׁשִ ּתֵ   ֶהָעָפר, הּוא ְולֹא ַאֵחר. ּוׁשְ

א ָדא. ְוַההּוא  ָעְלָמא, ַעל ַעּמָ ְתַלת ִסְטִרין ּדְ ֲארּון, ְוִיְתָערֹון ּבִ ּתָ ַלת ַמְלִכין ִיׁשְ ּתְ

א מַ  ְרַגז ַסְגָיא, ְוֵנס ְותֹוְקָפא ַעל ַעּמָ לֹוט ּבִ יְך, ִיׁשְ פּום ַרּכִ ֵליט ּבְ ֲהָוה ׁשָ א ּדְ ְלּכָ

א.  יׁשָ   ַקּדִ

ה ִצְדֵדי  לֹׁשָ ׁשְ ֲארּו, ְוִיְתעֹוְררּו ּבִ ָ לָֹשה ְמָלִכים ִיׁשּ ׁשְ
ֶפה  ָהָיה ׁשֹוֵלט ּבְ ֶלְך ׁשֶ ה. ְואֹותֹו ַהּמֶ ָהעֹוָלם ַעל ָהָעם ַהּזֶ

דֹוׁש. ַרְך, יִ  רֶֹגז ַרב ְוַזָעף ְוֹתֶקף ַעל ָהָעם ַהּקָ לֹט ּבְ   ׁשְ

י  ֵני ְמִתיְבּתֵ ל ּבְ ֲעֵתי ּוַפְלָגא, ֵיֲהכּון ּכָ ע ׁשַ ֵתׁשַ ד' ְלַיְרָחא, ּבְ ִליָתֵאי, ּבְ ּוְבַיְרָחא ּתְ

ַלת קָ  ַרֲעָיא, ְמֵהיְמָנא ְדֵביָתא, ְוֵתיַהב ּתְ א, ְלגֹו ִקְבֵריּה ּדְ יְלּתָ ַאּיַ ֲהָדה ּדְ ִלין ּבַ

ֵני  ח, ְוִיְבעּון ּבְ ּתַ ֵניׁש ֵמָעְלָמא, ְוִקְבֵריּה ִיְתּפַ א ִיְתּכְ ְמׁשָ ֲעָתא ְדׁשִ ׁשַ ֲעֵליּה. ּבְ

ְלהֹו  קּון ּכָ ּלְ ן, ְוָלא ִיְתְייֵהיב לֹון ְרׁשּוָתא, ְוִיְסּתַ י ַלֲעָאָלא ְלַתּמָ ְמִתיְבּתֵ

ויּה ִיּפֹוק ַמה ּוֵ ה ָיֵתיב  ְלַאְתַרְייהּו. ְוִהיא ֵתיעֹול, ּוִמּגַ ח ְלמׁשֶ ּכַ ִיּפֹוק. ְוִתׁשְ ּדְ

ה ֵריִחין ּובּוְסִמין ַסֲחָרֵניּה.  יּה, ְוַכּמָ ֵליק ַקּמֵ   ְוָלֵעי, ּובּוִציָנא ּדָ

עֹות  ע ׁשָ ֵתׁשַ ָעה ַלֹחֶדׁש, ּבְ ַאְרּבָ י, ּבְ ִליׁשִ ְ ּוַבֹחֶדׁש ַהׁשּ
ֶלת ְלתֹוְך קֶ  יָבה ִעם ָהַאּיֶ ֵני ַהְיׁשִ ל ּבְ ֶבר ָוֵחִצי, ֵיְלכּו ּכָ

ָעה  ׁשָ ה קֹולֹות. ּבְ לֹׁשָ ן ָעָליו ׁשְ ִית, ְוִתּתֵ ָהרֹוֶעה, ֶנֱאַמן ַהּבַ
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ֵני  ַתח, ְוִיְרצּו ּבְ ס ִמן ָהעֹוָלם, ְוִקְברֹו ִיּפָ ּנֵ ֶמׁש ִיְתּכַ ֶ ַהׁשּ ׁשֶ
ֵתן ָלֶהם ְרׁשּות, ְוַיֲעלּו  ם, ְולֹא ִתּנָ ֵנס ְלׁשָ יָבה ְלִהּכָ ַהְיׁשִ

ם ִלְמקֹוָמם. ְוִהיא ִתכָּ  ֵצא. ֻכּלָ ּיֵ ֶ ֵנס, ּוִמּתֹוכֹו ֵיֵצא ַמה ׁשּ
ה  ב ְועֹוֵסק, ְוֵנר ּדֹוֵלק ְלָפָניו, ְוַכּמָ ה יֹוׁשֵ ְוִתְמָצא ֶאת ֹמׁשֶ

ִמים ְסִביבֹו.    ֵריחֹות ּוְבׂשָ

א, ְוָקְלָיא ִיְתֲערּון  א ִעם ּדָ ֲחָדא ּדָ רּון ּכַ ָעאַלת, ָיקּום, ְוִיְתַחּבְ ָחאֵמי ָלּה ּדְ ֵכיָון ּדְ

רּום רּומֵ  ַאֲהָבה, ּבְ ַמע, ְוֵייעֹול ְלגֹו ֵהיָכָלא ּדְ ִריְך הּוא ִיׁשְ א ּבְ י ְרִקיִעין, ְוקּוְדׁשָ

ַההּוא  יַח ּבְ ֵדין ִיְתַער ָמׁשִ יּה. ּכְ ח לֹון ְמַעְרּתֵ ַלת ְרִחיִמין, ְוִיְפּתַ ן ּתְ ּמָ ְוִיטֹול ִמּתַ

רּון ָרִזין ֲהַדְייהּו, ִויַהּדְ ן ּבַ ּמָ ח ּתַ ּכַ ּתַ ָכל ַההּוא ֵליְלָייא,  ֵליְלָיא, ְוִיׁשְ אֹוַרְייָתא, ּבְ ּדְ

ה.  א ְדמׁשֶ ְמַעְרּתָ   ּבִ

רּו ַיַחד ֶזה ִעם  רֹוֶאה אֹוָתּה ִנְכֶנֶסת, ָיקּום ְוִיְתַחּבְ יָון ׁשֶ ּכֵ
דֹוׁש  רּום רּוֵמי ָהְרִקיִעים, ְוַהּקָ ֶזה, ְוקֹולֹות ִיְתעֹוְררּו ּבְ

ֵנס ְלתֹוְך ֵהיכַ  ַמע, ְוִיּכָ רּוְך הּוא ִיׁשְ ל ָהַאֲהָבה, ְוִיּטֹל ּבָ
ח ָלֶהם ְמָעָרתֹו. ָאז ִיְתעֹוֵרר  ה אֹוֲהִבים, ְוִיְפּתַ לֹׁשָ ם ׁשְ ָ ִמׁשּ
ם, ְוַיְחְזרּו ַעל  ם ִעּמָ ֵצא ׁשָ ְיָלה ַההּוא ְוִיּמָ ּלַ יַח ּבַ ׁשִ ַהּמָ

ה.  ְמָעַרת ֹמׁשֶ ְיָלה ּבִ ָכל אֹותֹו ַהּלַ   סֹודֹות ַהּתֹוָרה ּבְ

ַההּוא ְוַכד ָסֵליק ַעּמּוָדא ְדַצפְ  א ּבְ ִכיְנּתָ ה ּוׁשְ ֲארּון מׁשֶ ּתָ יַח ְוִיׁשְ ֵניז ָמׁשִ ָרא, ִיְתּגְ

ַלת  ַמע ּתְ ּתְ א ַעל ַההּוא טּוָרא, ְוִתׁשְ ִכיְנּתָ בּועֹות. ְוַסְלָקא ׁשְ ׁשָ יֹוָמא ּדְ יֹוָמא, ּכְ

ה ְוַיֲעקֹ  ב. ֲהָדא ָקִלין, ַחד ָלֳקֵביל ַאְבָרָהם, ְוַחד ָלֳקֵביל ִיְצָחק, ְוַחד ָלֳקֵביל מׁשֶ

ֶרת ִצּיֹון ָהִריִמי ַבּכַֹח קֹוֵלְך  (ישעיה מ)הּוא ִדְכִתיב,  ֶ ֹבּהַ ֲעִלי ָלְך ְמַבׂשּ ַעל ַהר ּגָ

יָרִאי ִאְמִרי כו'.    ְוגו' ָהִריִמי ַאל ּתִ

ה  ֲארּו ֹמׁשֶ ָ יַח, ְוִיׁשּ ׁשִ ֵנז ַהּמָ עֹוֶלה ַעּמּוד ַהּבֶֹקר, ִיּגָ ּוְכׁשֶ
ּיֹום ַההּוא, כְּ  ִכיָנה ּבַ ִכיָנה ּוׁשְ ְ בּועֹות. ְועֹוָלה ַהׁשּ ָ יֹום ַהׁשּ

ֶנֶגד  ה קֹולֹות, ֶאָחד ּכְ לֹׁשָ ִמיַע ׁשְ ַעל אֹותֹו ָהָהר, ְוַתׁשְ
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ה ְוַיֲעֹקב.  ֶנֶגד ֹמׁשֶ ֶנֶגד ִיְצָחק, ְוֶאָחד ּכְ ַאְבָרָהם ְוֶאָחד ּכְ
תּוב  ּכָ ֶרת ִצּיֹון  (ישעיה מ)ֶזהּו ׁשֶ ֶ ֹבּהַ ֲעִלי ָלְך ְמַבׂשּ ַעל ַהר ּגָ

יָרִאי ִאְמִרי ְוכּו'. הָ    ִריִמי ַבּכַֹח קֹוֵלְך ְוגֹו', ָהִריִמי ַאל ּתִ

ִקיָעה.  יָרִאי, ּתְ רּוָעה. ָהִריִמי ַאל ּתִ א ָהִריִמי ַבּכַֹח, ּתְ ָהִריִמי, ָהִריִמי, ִאְמִרי. ּדָ

רּוָעה. ֲחָדא. ְוָדא ִאיְקָרא ׁשֹוָפר ּתְ ִקיָעה ּוְתרּוָעה ּכַ רּוָעה ּתְ  ִאְמִרי, ָהא ּתְ

ְלֵעיָלא.  רּוָעה ּדִ   ׁשֹוָפר ֵמַההּוא ּתְ

ַאַחת.  -ָהִריִמי, ָהִריִמי  זֹו ְתרּוָעה ּוְתִקיָעה ּוְתרּוָעה ּכְ
יָרִאי  -ָהִריִמי  ִקיָעה. ִאְמִרי  -זֹו ְתרּוָעה. ָהִריִמי ַאל ּתִ ּתְ

ַאַחת. ְוֶזה ִנְקָרא  - ִקיָעה ּוְתרּוָעה ּכְ ה ְתרּוָעה ּתְ ִהּנֵ
רּועָ  ַמְעָלה. ׁשֹוַפר ּתְ ּלְ רּוָעה ׁשֶ   ה, ׁשֹוָפר ֵמאֹוָתּה ַהּתְ

א,  דֹול. ׁשֹוָפר ְזֵעיָרא ּדָ ִאְקֵרי ׁשֹוָפר ּגָ ִאית ָאֳחָרא ּדְ ִגין ּדְ ׁשֹוָפר ְזֵעיָרא, ּבְ

בּוִציָנא, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  נּוָעה ּדְ ֵרי ׁשֹוָפר הֹוֵלְך ּגֹו ּתְ ַוְיִהי קֹול  (שמות יט)ִאּקְ

ֹוָפר הֹולֵ  א ַהׁשּ ִניז ְוָטִמיר, ְוָלא הֹוֵלְך. ֲאָבל ּדָ ָאֳחָרא ִאיהּו ׁשֹוָפר ּגָ ִגין ּדְ ְך. ּבְ

יֹוָמא  ִאיְתַער ּבְ בּועֹות, ְוַהאי ִאיהּו ּדְ ׁשָ יֹוָמא ּדְ ְזֵעיָרא, ִאיהּו ָהָכא ּבְ

בּועֹות.  יֹוָמא ְדׁשָ   ְדאֹוַרְייָתא, ּבְ

ְקָרא ּנִ ׁש ַאֵחר ׁשֶ ּיֵ ּום ׁשֶ דֹול.  ׁשֹוָפר ָקָטן, ִמׁשּ ׁשֹוָפר ּגָ
אֹור.  נּוַעת ַהּמָ ׁשֹוָפר ָקָטן ֶזה ִנְקָרא ׁשֹוָפר הֹוֵלְך ּתֹוְך ּתְ

תּוב  ּכָ ּום  (שמות יט)ֶזהּו ׁשֶ ָֹפר הֹוֵלְך. ִמׁשּ ַוְיִהי קֹול ַהׁשּ
נּוז ְוָטִמיר, ְולֹא הֹוֵלְך. ֲאָבל ֶזה  ַאֵחר הּוא ׁשֹוָפר ּגָ ׁשֶ

 ָ יֹום ַהׁשּ אן ּבְ ָטן, הּוא ּכָ ּיֹום ַהּקָ ְתעֹוֵרר ּבַ ּמִ בּועֹות, ְוֶזהּו ׁשֶ
בּועֹות.  ָ יֹום ַהׁשּ ל ַהּתֹוָרה, ּבְ   ׁשֶ

ְתרּוָעה ּוְתִקיָעה ּוְתרּוָעה, ִיְתָערּון ֲאָבָהן  ִאיְתַער ּבִ ַהאי ׁשֹוָפר, ּדְ ִאְתָערּו ּדְ ּבְ

ּה. ּוֵמַההּוא  רּוָחא, ְוֵייתּון ְלַגּבָ קּון ּבְ ּלְ א, ְוִיְסּתַ יִבין ִמּגֹו ְמַעְרּתָ ה ַחּיָ ּמָ ָקָלא, ּכַ
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ַההּוא יֹוָמא, ָסְלִקין ְצלֹוִתין  ִקין ֵמָעְלָמא. ּבְ ּלְ א ְימּותּון, ְוִיְסּתַ יׁשָ ַאְרָעא ַקּדִ ּבְ

ֲחָדא, ִויהֹון  א. ַוֲאָבָהן ֵייתּון ּכַ יׁשָ א ַקּדִ י ַמְלּכָ ִאינּון ַקּמֵ ָכל ֲאַתר, ּדְ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ ּדְ

ה ָסלֵ  ַההּוא טּוָרא. ּומׁשֶ יּה. ּבְ ֲאָבָהן, ְוִאינּון ּבֵ ל ּבַ ּכֵ ן ִיְסּתַ יהּו. ְוַתּמָ ֲהַדּיְ יק ּבַ

ְלהֹון  רּון ּכָ ְייהּו, ְוִיְתַחּבְ יַח ִיְתַער ְלַגּבַ ה. ּוָמׁשִ א ְדמׁשֶ ְלהֹו ּגֹו ְמַעְרּתָ ְוֵייֲעלּון ּכָ

ַהאי יֹוָמא.    ּבְ

ְתרּוָעה ְתעֹוֵרר ּבִ ּמִ ה, ׁשֶ ֹוָפר ַהּזֶ ִהְתעֹוְררּות ַהׁשּ  ּבְ
ָעָרה,  ּוְתִקיָעה ּוְתרּוָעה, ִיְתעֹוְררּו ָהָאבֹות ִמּתֹוְך ַהּמְ
ִעים  ה ְרׁשָ ּמָ ְוִיְתַעּלּו ְברּוַח, ְוָיבֹאּו ֵאֶליָה. ּוֵמאֹותֹו ַהּקֹול ּכַ
אֹותֹו  קּו ִמן ָהעֹוָלם. ּבְ ּלְ ה ָימּותּו, ְוִיְסּתַ דֹוׁשָ ָאֶרץ ַהּקְ ּבָ

ל ִיׂשְ  ִפּלֹות ׁשֶ ֵהם ַהּיֹום עֹולֹות ַהּתְ ָכל ָמקֹום, ׁשֶ ָרֵאל ּבְ
אֹותֹו  דֹוׁש. ְוָהָאבֹות ָיבאּו ַיַחד, ְוִיְהיּו ּבְ ֶלְך ַהּקָ ִלְפֵני ַהּמֶ
ָאבֹות, ְוֵהם ּבֹו,  ל ּבָ ּכֵ ם ִיְסּתַ ם, ְוׁשָ ה עֹוֶלה ִעּמָ ָהָהר. ּוֹמׁשֶ
יַח ִיְתעֹוֵרר ֲאֵליֶהם,  ׁשִ ה. ְוַהּמָ ְנסּו ִלְמָעַרת ֹמׁשֶ ם ִיּכָ ְוֻכּלָ

ה. ְוִיְתחַ  ּיֹום ַהּזֶ ם ּבַ רּו ֻכּלָ   ּבְ

ָעְלָמא,  ע ִסְטִרין ּדְ ְבִטין, ַלֲאָגָחא ְקָרִבין ְלַאְרּבַ ר ׁשִ ּוְבַהאי יֹוָמא, ִיְתָערּון ֶעׂשֶ

ַחד ּכֵֹהן ֶצֶדק,  יחֹו ַעל ְיָדא ּדְ ל ְמׁשִ ח ֲעַלְייהּו, ִויַקּבֵ ִאְתְמׁשַ יָחא ּדְ ֲהֵדי ְמׁשִ ּבַ

ְבָעה רֹוִעים ְמֵהיְמָנן  יּה. ְוׁשִ   ִעּמֵ

ָבִטים ַלֲעֹרְך ִמְלָחמֹות  ָרה ׁשְ ה ִיְתעֹוְררּו ֲעׂשָ ּוַבּיֹום ַהּזֶ
ח  ְמׁשַ ּנִ יַח ׁשֶ ׁשִ ַעת ִצְדֵדי ָהעֹוָלם, ַיַחד ִעם ַהּמָ ְלַאְרּבַ
ְבָעה  יָחה ַעל ַיד ּכֵֹהן ֶצֶדק ֶאָחד, ְוׁשִ ל ְמׁשִ ֲעֵליֶהם, ִויַקּבֵ

  רֹוִעים ֶנֱאָמִנים ִעּמֹו. 

יָחא ָד  ֵריּה ּוְמׁשִ ן ְנָבט ֲהֵוי ּבְ ָיָרְבָעם ּבֶ ְרָעא ּדְ ְבָטא ְדֶאְפַרִים הּוא, ּוִמּזַ ִ א ִמׁשּ

י  ר, ְוִאְתְנֵטיל ִמּבֵ ְבעּוֵלימֹוי ֵמת, ְוַההּוא יֹוָמא ְדֵמת, ִאְתְייֵליד ֵליּה ּבַ ה, ּדִ ֲאִבּיָ ּדַ

ִרי ּבָ ְבִעין ּגִ ן ְנָטלּו ְמָאה ְוׁשִ ָרא. ּוְלַתּמָ ְבָטא ָיָרְבָעם ְלַמְדּבְ ִ ִאין ִמׁשּ ְלהֹו ַזּכָ ן, ּכָ
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חֹוָבא ְדָיָרְבָעם.  חֹו ּבְ ּכְ ּתַ ָלא ִאׁשְ   ְדֶאְפָרִים, ּדְ

ל ָיָרְבָעם  ְרעֹו ׁשֶ ֶבט ֶאְפַרִים, ּוִמּזַ ֵ ה הּוא ִמׁשּ יַח ַהּזֶ ׁשִ ְוַהּמָ
ֲעלּוָמיו, ְוַהּיֹום  ת ּבַ ּמֵ ה, ׁשֶ ל ֲאִבּיָ נֹו ׁשֶ ן ְנָבט ָהָיה ּבְ ּבֶ

ת, נ ּמֵ ר. ַההּוא ׁשֶ ְדּבָ ית ָיָרְבָעם ַלּמִ ל ִמּבֵ ן, ְוִנּטַ ֹוַלד לֹו ּבֵ
יִקים  ם ַצּדִ ּלָ ּבֹוִרים, ּכֻ ְבִעים ּגִ ם ְנָטלּוהּו ֵמָאה ְוׁשִ ּוְלׁשָ

ֵחְטא ָיָרְבָעם.  ּלֹא ִנְמְצאּו ּבְ ֶבט ֶאְפַרִים, ׁשֶ ֵ   ִמׁשּ

ִת  א ּכְ יָחא. ְוַעל ּדָ ה, ְנֵפיק ַהאי ְמׁשִ ֲאִבּיָ ֵריּה ּדַ ְוָסְפדּו  (מלכים א יד)יב, ּוֵמַהאי ּבְ

י  ֲעָתא, ּוְנבּוָאה ֶלָעִתיד, ּכִ ָרֵאל ְוָקְברּו ֹאתֹו. ְסִתים ַהאי ְנבּוָאה ְלׁשַ לֹו ָכל ִיׂשְ

ָרֵאל  ָבר טֹוב ֶאל ה' ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ֶזה ְלַבּדֹו ָיֹבא ְלָיָרְבָעם ֶאל ָקֶבר ַיַען ִנְמָצא בֹו ּדָ

יחָ  א ַהאי ְמׁשִ ֵבית ָיָרְבָעם. ּדָ ָבר טֹוב ֶאל ה'. ּבְ ִאיהּו ּדָ   א, ּדְ

תּוב  ה. ְוַעל ֶזה ּכָ יַח ַהּזֶ ׁשִ ה ָיָצא ַהּמָ ה ֲאִבּיָ נֹו ַהּזֶ (מ"א ּוִמּבְ

בּוָאה  יד) ָמה ַהּנְ ָרֵאל ְוָקְברּו אֹותֹו. ִנְסּתְ ל ִיׂשְ ְוָסְפדּו לֹו ּכָ
ָעָתּה, ּוְנבּוָאה ֶלָעִתיד  י ֶזה ְלַבּדֹו ָיבֹא  (שם) -ַהּזֹו ִלׁשְ ּכִ

ָבר טֹוב ֶאל ה' ֱאלֵֹהי  ְלָיָרְבָעם ֶאל ָקֶבר ַיַען ִנְמָצא בֹו ּדָ
ָבר  הּוא ּדָ ה, ׁשֶ יַח ַהּזֶ ׁשִ ֵבית ָיָרְבָעם. ֶזה ַהּמָ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

  טֹוב ֶאל ה'. 

ה  ּמָ יּה, ּכַ יּה ּוְלַעּמֵ יְלּתֵ רּוְך הּוא ְלַאּיַ דֹוׁש ּבָ יד ַהּקָ ַפּקֵ עּון ֲאָבָהן, ּדְ ִיְנּדְ ֵכיָון ּדְ

ה ָעאקֹו ַעל  ּמָ ָצפֹון ַמְלכּוָתא ְדֵתיָמן, ּכַ ַאְרָעא ּדְ ַהאי יֹוָמא. ּבְ ֵחידּו ַעל ֵחידּו ּבְ

ַרֲעָווא.  ל ְצלֹוְתהֹון ּבְ ָרֵאל, ְוִתְתַקּבֵ א ְדִיׂשְ ַהאי יֹוָמא ַעל ַעּמָ ָעאקֹו ִיְתָערּון ּבְ

א ְלגֹו ֵביָתא,  ִכיְנּתָ ֱהַדר ׁשְ ַהאי יֹוָמא, ּתֶ יַח ְלַאְתֵריּה, ַוֲאָבָהן ּוְבַפְנָייא ּדְ ּוָמׁשִ

יְלהֹון.  א ּדִ   ְלגֹו ְמַעְרּתָ

רּוְך הּוא ֶאת  דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ּוָ ּצִ ְדעּו ָהָאבֹות ׁשֶ ּיָ יָון ׁשֶ ּכֵ
ה.  ּיֹום ַהּזֶ ְמָחה ּבַ ְמָחה ַעל ׂשִ ה ׂשִ ּמָ ְלּתֹו ְוֶאת ַעּמֹו, ּכַ ַאּיַ
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ה ָצרוֹ  ּמָ יָמן, ּכַ פֹון ַמְלכּות ּתֵ ֶאֶרץ ַהּצָ ת ַעל ָצרֹות ּבְ
ָתם  ִפּלָ ל ּתְ ָרֵאל, ְוִתְתַקּבֵ ה ַעל ַעם ִיׂשְ ִיְתעֹוְררּו ַבּיֹום ַהּזֶ
יָתּה,  ִכיָנה ְלתֹוְך ּבֵ ֲחֹזר ׁשְ ה ּתַ ָרצֹון. ּוְבֶעֶרב ַהּיֹום ַהּזֶ ּבְ

ֶהם.  ּלָ ָעָרה ׁשֶ יַח ִלְמקֹומֹו, ְוָהָאבֹות ְלתֹוְך ַהּמְ   ּוָמׁשִ

ַהְך ְוֶתֱהַדר לְ  א ּתְ ִכיְנּתָ ְבִעין יֹוִמין, ָסֵליק ׁשְ ְבִעין יֹוִמין. ְלסֹוף ׁשִ ה, ׁשִ י מׁשֶ ַגּבֵ

ָעְלָמא.  ָכל ִסְטִרין ּדְ יהֹון ְמִעיִקין לֹון ּבְ א, ּדִ יׁשָ א ַקּדִ י ַמְלּכָ ָרֵאל ְלַקּמֵ ִיׂשְ ְנָאקֹו ּדְ

ֵאי קְ  ה ַזּכָ ָ רֹוָמא ִיְתֲאֵביד ְוִיְתֲחֵריב. ַוֲחִמׁשּ א ָחָדא ְלַצד ּדָ ּתָ ׁשֹוט ּוְכִניׁשְ

יַנְייהּו.    ִיְתַקְטלּון ּבֵ

ְבִעים ָיִמים. ְלסֹוף  ה ׁשִ ֵלְך ְוַתֲחּזֹר ְלֹמׁשֶ ִכיָנה ּתֵ ְ ַהׁשּ
ֶלְך  ָרֵאל ִלְפֵני ַהּמֶ ֵני ִיׂשְ ְבִעים ָיִמים עֹוָלה ַנֲאַקת ּבְ ׁשִ
ָכל ִצְדֵדי ָהעֹוָלם.  ְהיּו ְמִציִקים ָלֶהם ּבְ ּיִ דֹוׁש, ׁשֶ ַהּקָ

יֵקי ּוְכֶנֶסת ַאַחת ְלַצד ּדָ  ה ַצּדִ ָ רֹום ּתֹאַבד ְוֶתֱחַרב, ַוֲחִמׁשּ
יֵניֶהם.    ֱאֶמת ֵיָהְרגּו ּבֵ

א  ׁש קּוְדׁשָ א ַהִהיא, ִיְלּבַ ּתָ ִיְקְטלּון ִלְכִניׁשְ ֵרין יֹוִמין ּדְ ָלִתין ּוּתְ ְכֵדין ְלסֹוף ּתְ

אֶ  ֵריּה ּדְ יַח ּבְ ִריְך הּוא ִקְנָאה ְלַההּוא ׁשֹוָפר ְזֵעיָרא. ְוַההּוא ָמׁשִ ְפַרִים ִיְפרֹוׂש ּבְ

ְרֵאם.  ַקְרנֹוי ּדִ ַקְרנֹוי ָסְלִקין ּכְ ַחד ּתֹור ּדְ א ּכְ ִריׂשָ   ּפְ

ֶנֶסת  ַהְרגּו ֶאת ַהּכְ ּיַ ַנִים ָיִמים ׁשֶ ים ּוׁשְ לֹׁשִ ְוָאז, ְלסֹוף ׁשְ
רּוְך הּוא ִקְנָאה ְלאֹותֹו ׁשֹוָפר  דֹוׁש ּבָ ׁש ַהּקָ ַהִהיא, ִיְלּבַ

ן יַח ּבֶ מֹו ׁשֹור  ָקָטן, ְואֹותֹו ָמׁשִ ה ּכְ ִריׂשָ ֶאְפַרִים ִיְפרֹׂש ּפְ
ַקְרֵני ְרֵאם.  ְרָניו עֹוִלים ּכְ ּקַ   ֶאָחד ׁשֶ

ֵריׁש  ַלת ִזְמִנין ּבְ ִקיָעה ּוְתרּוָעה, ּתְ רּוָעה ּתְ ְוַההּוא ׁשֹוָפר ְזֵעיָרא, ִיְתַקע ּתְ

יַח, וְ  ַההּוא ָמׁשִ ְגִלין ּדְ ֵדין ָנְטִלין ּדִ ִמין, ּכְ ַקּדְ ִמּלְ א ַעל טּוָרא ּכְ ִיּפֹול ַרֲעׁשָ

ָבר  מּדָ ְמעּון ְוֶיֱחמּון. ּכְ ֵני ָעְלָמא ִיׁשְ ׁשֹוָפָרא. ְוָכל ִאינּון ּבְ ִאינּון ָקִלין ּדְ ָעְלָמא, ּבְ
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ְראּו ְוִכְתֹקַע  (ישעיה יח)ַאֵחר,  ְנׂשא ֵנס ָהִרים ּתִ ֵבי ֵתֵבל ְוׁשְֹכֵני ָאֶרץ ּכִ ל יׁשְ ּכָ

ָמעּו.  ׁשְ   ׁשֹוָפר ּתִ

לֹׁש ְואֹותֹו ׁשוֹ  ִקיָעה ּוְתרּוָעה, ׁשָ רּוָעה ּתְ ָפר ָקָטן ִיְתַקע ּתְ
ָגִלים  מֹו ִמּקֶֹדם, ָאז נֹוְסִעים ַהּדְ ֹראׁש ָהָהר ּכְ ָעִמים ּבְ ּפְ
אֹוָתם  יַח, ְוִיּפֹל ַרַעׁש ַעל ָהעֹוָלם ּבְ ׁשִ ל אֹותֹו ַהּמָ ׁשֶ

ְמעּו ְוִיְר  ֵני ָהעֹוָלם ִיׁשְ ֹוָפר. ְוָכל אֹוָתם ּבְ אּו, קֹולֹות ַהׁשּ
ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ְנׁשֹא  (ישעיה יח)ּכְ ֵבי ֵתֵבל ְוׁשְֹכֵני ָאֶרץ ּכִ ל ֹיׁשְ ּכָ

ָמעּו.  ׁשְ ְראּו ְוִכְתקַֹע ׁשֹוָפר ּתִ   ֵנס ָהִרים ּתִ

ָמֵעאל  ֵני ִיׁשְ א. ּוְתַלת ְקָרִבין ַיַעְבדּון ּבְ יׁשָ ּלּוִלין ִמן ַאְרָעא ַקּדִ ֲערּון ּגִ ּוְכֵדין ִיְתּבַ

י ֲהֵדי ָמׁשִ א ּבַ ׁשָ טּוָרא ְדקּוּדְ דּון ְלָמאֵרי ָעְלָמא ּבְ א. ְוִאינּון ֵייִתין ְוִיְסּגְ ַח ּדָ

ִתיָתָאה.  ֶאֶלף ׁשְ ַלִים. ְוִאיֵלין ְקָרִבין ְיהֹון ּבְ ירּוׁשָ   ּבִ

ה  לֹׁשָ ה, ּוׁשְ דֹוׁשָ ּלּוִלים ֵמָהָאֶרץ ַהּקְ ֲערּו ַהּגִ ְוָאז ִיְתּבַ
ָמֵעאל ִעם ֵני ִיׁשְ ה, ְוֵהם ָיבאּו  ְקָרבֹות ַיֲעׂשּו ּבְ יַח ַהּזֶ ׁשִ ַהּמָ

ַלִים. ְוֵאּלּו  ירּוׁשָ ַהר ַהּקֶֹדׁש ּבִ ֲחוּו ְלִרּבֹון ָהעֹוָלם ּבְ ּתַ ְוִיׁשְ
י.  ִ ׁשּ ִ ֶאֶלף ַהׁשּ ָרבֹות ִיְהיּו ּבָ   ַהּקְ

ֲארּון ּתָ ִיׁשְ ילּוִלין ּדְ ל ִאינּון ּגִ ְנֵאיהֹון, ְוִיְתַעְברּון ּכָ  ּוְבַיְרָחא ְדבּול, ִיּפֹולּו ׂשַ

ִאינּון  ן ַיֲהכּון ְוִיְתָערּון ְקָרִבין ַעל ָעְלָמא. ּוְבעֹוד ּדְ ּמָ א. ּוִמּתַ יׁשָ ַאְרָעא ַקּדִ ּבְ

א,  יׁשָ ֱאדֹום ַעל ַאְרָעא ַקּדִ נֹוי ּדֶ ׁשּון ּבְ ּנְ ֵני ָעְלָמא, ִיְתּכַ ל ּבְ יחּון ְקָרִבין ִעם ּכָ ַיּגִ

ֵריַסר יַ  ְלטּון ֲעָלּה ּתְ סּון ָלּה, ְוִיׁשְ   ְרֵחי. ְוִיְתּפְ

ל אֹוָתם  לּו ׂשֹוְנֵאיֶהם, ְוַיַעְברּו ּכָ ָון ִיּפְ ּוְבֹחֶדׁש ֶחׁשְ
ם ֵיְלכּו ִויעֹוְררּו  ָ ה. ּוִמׁשּ דֹוׁשָ ָאֶרץ ַהּקְ ֲארּו ּבָ ָ ׁשּ ּיִ ּלּוִלים ׁשֶ ּגִ
ל  ֵהם ַיַעְרכּו ְקָרבֹות ִעם ּכָ ְקָרבֹות ַעל ָהעֹוָלם. ּוְבעֹוד ׁשֶ

סּו בְּ  ּנְ ֵני ָהעֹוָלם, ִיְתּכַ ה, ּבְ דֹוׁשָ ֵני ֱאדֹום ַעל ָהָאֶרץ ַהּקְ
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ר ְיָרִחים.  ֵנים ָעׂשָ ִלטּו ָעֶליָה ׁשְ סּו אֹוָתּה, ְוִיׁשְ   ְוִיְתּפְ

א  ִכיְנּתָ ׁשְ ין, ּדִ ל ָעְלָמא. ּוֵבין ִזְמִנין ִאּלֵ ַעׁש ְוִיְרַעׁש ּכָ ֵריַסר ַיְרִחין, ִיְתּגַ ְלסֹוף ּתְ

א ְדמׁשֶ  י ְמַעְרּתָ ַהְך ְוֶתֱהַדר ְלַגּבֵ ַיְרִחין ּתֵ יָחא ט' ַיְרִחין, ּכְ א ְמׁשִ ר ַמְלּכָ ה, ַיְתַטּמַ

ְרֵמיּה.  ה ִציִרין ַוֲחָבִלים ִיטֹול ַעל ּגַ ּמָ יֹוֵלָדה, ְוִאינּון ט' ַיְרִחין, ּכַ   ּדְ

ל ָהעֹוָלם.  ֵעׁש ְוִיְרַעׁש ּכָ ר ְיָרִחים ִיְתּגַ ֵנים ָעׂשָ ְלסֹוף ׁשְ
ִכיָנה  ְ לּו ַהׁשּ ים ַהּלָ ַמּנִ ָעָרה ּוֵבין ַהּזְ י ַהּמְ ֵתֵלְך ְוַתֲחּזֹר ְלַגּבֵ

ַיְרֵחי  ים, ּכְ ָעה ֳחָדׁשִ ׁשְ יַח ּתִ ׁשִ ֶלְך ַהּמָ ֵמן ַהּמֶ ה. ִיּטָ ל ֹמׁשֶ ׁשֶ
ה ִציִרים ַוֲחָבִלים  ּמָ ָעה ְיָרִחים, ּכַ ׁשְ ַהּיֹוֶלֶדת. ְואֹוָתם ּתִ

  ִיּטֹל ַעל ַעְצמֹו. 

י ַצֲעֵר  ִריְך הּוא ַיְסּגֵ א ּבְ ְך קּוְדׁשָ ִאיָלָנא ָחָדא, ּוֵבין ּכָ ִביִלין ּדְ יּה, ְוֵיעֹול ְלגֹו ׁשְ

ְבִעין ַעְנִפין, ִיטֹול ְמִכיָלן  ׁשִ ן ּבְ יף. ְוַתּמָ א ַרְבְרָבא ְוַתּקִ יׁשָ ִאית ֵליּה ִאיָלָנא ַקּדִ ּדְ

ִאיָלָנא, ּגֹו ִאי ְבִעין ַעְנִפין ּדְ ַסֲחָראן ְלׁשִ ן, ּדְ ְבִעין ְמַמּנָ ֲאַלְכסֹוִנין, ְוִיטֹול ְלׁשִ נּון ּדַ

ֵדין ָיֵחית  ְמִכיָלא ּוַפְלּגּו. ּכְ ְקָלא ּדִ חּון ֲאסּוִרין ַחד ּתַ ּכְ ּתַ ְמִכיָלן ֲאַלְכסֹוִנין, ְוִיׁשְ

ל ֲעָנָפא ַוֲעָנָפא.    לֹון ִמּכָ

ֵנס ְלתֹוְך  יל ַצְערֹו, ְוִיּכָ רּוְך הּוא ַיְגּדִ דֹוׁש ּבָ ּוֵביְנַתִים ַהּקָ
יֵּ  ל ִאיָלן ֶאָחד, ׁשֶ ִביִלים ׁשֶ ְ דֹול ַהׁשּ ׁש לֹו ִאיָלן ָקדֹוׁש ּגָ

ל  ּדֹות ׁשֶ ְבִעים ֲעָנִפים ִיּטֹל ַהּמִ ׁשִ ם ּבְ יף. ְוׁשָ ְוַתּקִ
יִפים ֶאת  ּקִ ּמַ ים ׁשֶ ְבִעים ַהְמֻמּנִ ָהֲאַלְכסֹוִנים, ְוִיּטֹל ֶאת ׁשִ
ְבִעים ַעְנֵפי ָהִאיָלן, ּתֹוְך אֹוָתם ָהאּוְכלּוִסים ִמּדֹות  ׁשִ

ְצא ה ָהֲאַלְכסֹוִנים, ְוִיּמָ ל ִמּדָ ָקל ֶאָחד ׁשֶ ִמׁשְ ּו ֲאסּוִרים ּבְ
ל ָעָנף ְוָעָנף.    ָוֵחִצי. ָאז יֹוִריד אֹוָתם ִמּכָ

ִגין  ן, ּבְ ּמָ ֵמיַחְתהֹון ִמּתַ ְברּון ּבְ ה ַעְנִפין ְזִעיִרין ּוְדָלא ְזִעיִרין ִיּתָ ְוַכּמָ

ֵדין כַּ  ְברּו. ּכְ ִאְתַאֲחָדאן ּגֹו ַעְנִפין, ּוְבֵמיַחְתהֹון ִיּתָ א ּדְ יׁשָ א ַקּדִ יִאין ֵמַעּמָ ה ַסּגִ ּמָ
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ינּור,  ן, ַיַעְברּון לֹון ּגֹו ְנַהר ּדִ ין. ְוָכל ִאינּון ְמַמּנָ ָאר ַעּמִ ְ ׁשּ ין ַרְגִלין ּדִ ְברּון ּבֵ ִיּתָ

ּוְלָטֵניהֹון.    ְוִיְתַעְברּון ִמׁשּ

הֹוָרָדָתם  ְברּו ּבְ ָ ים ִיׁשּ ּלֹא ְקַטּנִ ים ְוׁשֶ ה ֲעָנִפים ְקַטּנִ ְוַכּמָ
ֱאָחִזים ּתֹוְך ָהֲעָנִפים, ּוְבהֹוָרָדָתם ִמ  ּנֶ ּום ׁשֶ ם, ִמׁשּ ָ ׁשּ

ין  ְברּו ּבֵ ָ דֹוׁש ִיׁשּ ה ְגדֹוִלים ֵמָהָעם ַהּקָ ּמָ ְברּו. ְוָאז ּכַ ָ ִיׁשּ
ים ַיֲעִבירּו אֹוָתם  ים. ְוָכל אֹוָתם ַהְמֻמּנִ ָאר ָהַעּמִ ַרְגֵלי ׁשְ

ְלטוֹ  ִ ינּור, ְוָיָעְברּו ִמׁשּ תֹוְך ְנַהר ּדִ   ָנם. ּבְ

ִתיב,  יֹוֵלָדה. ְוַעל ַההּוא ִזְמָנא ּכְ יַח ִציִרין ַוֲחָבִלין ְיהֹון ֵליּה ּכְ ְך ָמׁשִ ּוֵבין ּכָ

ְבִעין  (תהלים כ) ַיְרִחין ְדיֹוֵלָדה. ְוׁשִ סּוִקים ּכְ ע ּפְ ׁשַ ִאינּון ּתֵ יֹום ָצָרה. ּדְ ַיַעְנָך ה' ּבְ

ִת  ֶאֶלף ׁשְ ִנין ּבְ ְבִעין ׁשְ ָהא ְלׁשִ יִבין, ּדְ ל ָעְלָמא. ּתֵ לֹוט ַעל ּכָ יָתָאה, יֹוִליד ְוִיׁשְ

ְלגּו ָוֵאיָלְך, ֶרֶכב ֵאׁש  ָכל ֵליְלָיא, ִמּפַ ָעה ַיְרִחין, ִיְתֲחזּון ּבְ ׁשְ ִאינּון ּתִ ְך ּבְ ּוְבִגין ּכָ

ִיְנַהר ַצְפָרא.  ין, ַעד ּדְ ִאּלֵ ין ּבְ   ְוסּוֵסי ֵאׁש ְלַבר ֵמְרִקיָעא, ְמִגיָחן ְקָרִבין ִאּלֵ

ּיֹוֵלָדה. ְוַעל ּוֵבין  יַח ִציִרים ַוֲחָבִלים ּכַ ׁשִ ְך ִיְהיּו ַלּמָ ּכָ
תּוב,  ַמן ַההּוא ּכָ אֹוָתם  (תהלים כ)ַהּזְ יֹום ָצָרה. ׁשֶ ַיַעְנְך ה' ּבְ

ֲהֵרי  בֹות, ׁשֶ ְבִעים ּתֵ ַיְרֵחי ַהּיֹוֵלָדה. ְוׁשִ ָעה ְפסּוִקים, ּכְ ׁשְ ּתִ
י יוֹ  ִ ׁשּ ִ ֶאֶלף ַהׁשּ ִנים ּבָ ְבִעים ׁשָ ל ְלׁשִ לֹט ַעל ּכָ ִליד ְוִיׁשְ

ָכל  ָעה ְיָרִחים ִיְראּו ּבְ ׁשְ אֹוָתם ּתִ ְך ּבְ ּום ּכָ ָהעֹוָלם. ּוִמׁשּ
ַלְיָלה, ֵמֲחצֹות ְוֵאיָלְך, ֶרֶכב ֵאׁש ְוסּוֵסי ֵאׁש ִמחּוץ 

ִאיר ַהּבֶֹקר.  ּיָ   ָלָרִקיַע, עֹוְרִכים ְקָרבֹות ֵאּלּו ְבֵאּלּו, ַעד ׁשֶ

עָ  ׁשְ ִאינּון ּתִ יַח ְלָבַתר ּדְ ִריְך הּוא ִיְתַער ְלָמׁשִ א ּבְ ֵדין קּוְדׁשָ ה ַיְרִחין ַיַעְברּון, ּכְ

ל ָעְלָמא,  ְעַזע ּכָ ִיּפֹוק, ִיְזּדַ א ְדֵעֶדן. ְוַההּוא יֹוָמא ּדְ ְנּתָ יק ֵליּה ִמּגִ א, ְוַיּפֵ ּדָ

ימּותּון.  ֵני ָעְלָמא ּדִ ל ּבְ בּו ּכָ ַיְחׁשְ   ּדְ

עָ  ׁשְ ַעְברּו אֹוָתם ּתִ ּיַ רּוְך ַאַחר ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ה ְיָרִחים, ָאז ַהּקָ
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ן ָהֵעֶדן.  ה, ְויֹוִציא אֹותֹו ִמּגַ יַח ַהּזֶ ׁשִ הּוא ָיִעיר ֶאת ַהּמָ
ל  בּו ּכָ ְחׁשְ ּיַ ל ָהעֹוָלם, ׁשֶ ְעַזע ּכָ ֵצא, ִיְזּדַ ּיֵ ְוַהּיֹום ַההּוא ׁשֶ

מּותּו.  ּיָ ֵני ָהעֹוָלם ׁשֶ   ּבְ

ִתיב,  ְמָערֹות צּוִרים ּוִבְמִחילֹות ָעָפר ּוָבא (ישעיה ב)ְוַעל ַההּוא יֹוָמא ּכְ ּו ּבִ

ֲהָדּה.  יַח ּבַ ֵתירֹום ֵמַההּוא ִזיְמָנא ָוֵאיָלְך, ּוָמׁשִ א, ּדְ ִכיְנּתָ א ׁשְ ַחד ה'. ּדָ ֵני ּפַ ִמּפְ

ֵדין  קּומֹו ַלֲעֹרץ ָהָאֶרץ. ּכְ יַח. ּבְ א ָמׁשִ אֹונֹו, ּדָ ְוָאַסף ִנְדֵחי  (שם יא)ּוֵמֲהַדר ּגְ

ָרֵאל ּוְנפֻ  ִתיָתָאה, ְוֵיֲהכּון ִיׂשְ ֶאֶלף ׁשְ ִנין ּדְ ין ׁשְ ּתִ ׁשִ א ּבְ ץ ְוגו'. ּדָ צֹות ְיהּוָדה ְיַקּבֵ

ין.  ה ִנּסִ ּמָ ִריְך הּוא ּכַ א ּבְ ַיֲעֵביד לֹון קּוְדׁשָ   ְלָבַתר ּדְ

תּוב,  ְמָערֹות ֻצִרים  (ישעיה ב)ְוַעל ַהּיֹום ַההּוא ּכָ ּוָבאּו ּבִ
חַ  ֵני ּפַ רּום ּוִבְמִחּלֹות ָעָפר ִמּפְ ּתָ ִכיָנה, ׁשֶ ְ ד ה'. זֹו ַהׁשּ

אֹונֹו  ּה. ּוֵמֲהַדר ּגְ יַח ִעּמָ ֶזה  -ֵמאֹותֹו ְזַמן ְוֵאיָלְך, ּוָמׁשִ
יַח  קּומֹו ַלֲערֹץ ָהָאֶרץ. ָאז  -ָמׁשִ ְוָאַסף ִנְדֵחי  (שם יא)ּבְ

ל  ָנה ׁשֶ ים ׁשָ ִ ׁשּ ׁשִ ץ ְוגֹו'. ֶזה ּבְ ָרֵאל ּוְנֻפצֹות ְיהּוָדה ְיַקּבֵ ִיׂשְ
רּוְך ָהֶאלֶ  דֹוׁש ּבָ ה ָלֶהם ַהּקָ ֲעׂשֶ ּיַ י, ְוֵיְלכּו ַאַחר ׁשֶ ִ ׁשּ ִ ף ַהׁשּ

ים.  ה ִנּסִ ּמָ   הּוא ּכַ

  מדרש רות  - זוהר חדש  - בזוהר 

ה א י ִחְזִקּיָ ר ָעֶליָה ַרּבִ ּלֹו, ִהיא ְנקּוָדה ַאַחת, ֲאׁשֶ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ֹוֵמר, ְמקֹום ּכָ

ְכִתיב,  א ִמְמקֹומֹו. ּדִ רּוְך ֶאּלָ בֹוד ֵאינֹו ּבָ בֹוד  (יחזקאל ג)עֹוֵמד ַהּכֹל. ְוַהּכָ רּוְך ּכְ ּבָ

 ה' ִמְמקֹומֹו. 

ּלֹו ִהיא ְנֻקּדָ  ל ָהעֹוָלם ּכֻ ה אֹוֵמר, ְמקֹום ּכָ י ִחְזִקּיָ ה ַרּבִ
א  רּוְך ֶאּלָ בֹוד ֵאינֹו ּבָ ר ָעֶליָה עֹוֵמד ַהּכֹל. ְוַהּכָ ַאַחת, ֲאׁשֶ

תּוב  ּכָ קֹומֹו, ׁשֶ קֹומֹו.  (יחזקאל ג)ִמּמְ בֹוד ה' ִמּמְ רּוְך ּכְ   ּבָ

ַרְחָיא אֹוֵמר, ֵאּלּו ַעּמּוִדים ַסְמִכין  (איוב ט)ַמאי  י ּפְ צּון. ַרּבִ ּלָ ְוַעּמּוֶדיָה ִיְתּפַ
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ְכִתיב, ְיסֹוָדא, ְוִקיּ  ה ִאינּון. ז'. ּדִ ָחְצָבה  (משלי ט)ּוָמא ְדַעְלָמא ֲעַלְייהּו. ְוַכּמָ

ְכִתיב,  יק ֶאָחד. ּדִ ִאינּון ָסְמִכין, ַצּדִ ְבָעה. ְיסֹוד ּדְ יק ְיסֹוד  (שם י)ַעּמּוֶדיָה ׁשִ ְוַצּדִ

א ָקְייִמין ֲעֵלי א ְיסֹוד, ְיסֹוָדא ְדכֹוּלָ   ּה. עֹוָלם. ַעּמּוד ָלא ְכִתיב, ֶאּלָ

צּון  ּלָ ה ְוַעּמּוֶדיָה ִיְתּפַ ַרְחָיא אֹוֵמר,  (איוב ט)ַמה ּזֶ י ּפְ ? ַרּבִ
ל ָהעֹוָלם  ֵאּלּו ָהַעּמּוִדים ַהּתֹוְמִכים ַהְיסֹוד, ְוִקּיּומֹו ׁשֶ

תּוב  ּכָ ה ֵהם? ז', ׁשֶ ָחְצָבה ַעּמּוֶדיָה  (משלי ט)ֲעֵליֶהם. ְוַכּמָ
ל אֹוָתם ַהּתֹוְמ  ְבָעה. ַהְיסֹוד ׁשֶ יק ֶאָחד, ׁשִ ִכים ַצּדִ

תּוב  ּכָ א  (שם י)ׁשֶ יק ְיסֹוד עֹוָלם. ַעּמּוד לֹא ָכתּוב, ֶאּלָ ְוַצּדִ
ַהּכֹל עֹוְמִדים ָעָליו.    ְיסֹוד, ַהְיסֹוד ׁשֶ

ְבָעה  ְבָעה ּכֹוָכִבים ָרִצין ְוחֹוְזִרין ֵהן. ׁשִ ְבָעה ְרִקיִעין ֵהן. ְוׁשִ ְכֶנֶגה ֶזה, ׁשִ

ים.  ְבָעה ַיּמִ ֲאָמר ַההּוא. ֲאָרצֹות. ׁשִ ּמַ לּוִים ּבַ ם ּתְ הֹומֹות. ְוכּוּלָ ְבָעה ּתְ ׁשִ

דֹולֹות, ַעּמּוִדים  ַמִים ַמֲעלֹוָתיו. ֵהם ז' ְסִפירֹות, ַמֲעלֹות ּגְ ָ ׁשּ ֱאַמר, ַהּבֹוֶנה ּבַ ּנֶ ׁשֶ

ַמִים ָהֶעְליֹוִנים ַמֲאָמר ֶאָחד, ְוֵהם ׁשָ לּוִים ּבְ ם ּתְ דֹול, ְוֻכּלָ מֹו ַהּגָ ׁשְ   . ֲחקּוִקים ּבִ

ְבָעה כֹוָכִבים ָרִצים  ְבָעה ְרִקיִעים ֵהם, ְוׁשִ ֶנֶגד ֶזה ׁשִ ּכְ
ְבָעה  ים. ׁשִ ְבָעה ַיּמִ ַבע ֲאָרצֹות. ׁשִ ְוחֹוְזִרים ֵהם. ׁשֶ
ֱאַמר ַהּבֹוֶנה  ּנֶ ֲאָמר ַההּוא, ׁשֶ ּמַ לּוִיים ּבַ ם ּתְ ְתהֹומֹות. ְוֻכּלָ

ַבע ְסִפירֹות, ַמֲעלֹות ַמִים ַמֲעלֹוָתו. ֵהם ׁשֶ ָ דֹולֹות,  ַבׁשּ ּגְ
ַמֲאָמר  לּוִיים ּבְ ם ּתְ דֹול, ְוֻכּלָ מֹו ַהּגָ ׁשְ ַעּמּוִדים ֲחקּוִקים ּבִ

ַמִים ָהֶעְליֹוִנים.    ֶאָחד, ְוֵהם ׁשָ

ֱאַמר,  ּנֶ ירּוָדא. ׁשֶ הֹון ּפֵ ֶהן. ְוָלא ִאית ּבְ ְווִגין ִעּמָ ְזּדַ ּמִ ַבע ֲאָרצֹות ְקדֹוׁשֹות, ׁשֶ ְוׁשֶ

י. יֹום ְרִביִעי. ַוְיִהי ֶעֶרב ַויְ  (בראשית א) ִליׁשִ ִני, יֹום ׁשְ ִהי ֹבֶקר יֹום ֶאָחד. יֹום ׁשֵ

ִביִעי. א  ְ י. ַעד יֹום ַהׁשּ ִ ׁשּ ִ י. יֹום ַהׁשּ ה  (שמות כ)יֹום ֲחִמיׁשִ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ּכִ

  ה'. 
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ֶהם  ֶהם, ְוֵאין ּבָ ִגים ִעּמָ ּוְ ְזּדַ ּמִ ַבע ֲאָרצֹות ְקדֹוׁשֹות ׁשֶ ְוׁשֶ
אֱ  ּנֶ רּוד, ׁשֶ ִני. ּפֵ ַמר ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֶאָחד. יֹום ׁשֵ

י. ַעד יֹום  ִ ׁשּ ִ י. יֹום ַהׁשּ י. יֹום ְרִביִעי. יֹום ֲחִמיׁשִ ִליׁשִ יֹום ׁשְ
ִביִעי.  ְ ה ה'.  (שמות כ)ַהׁשּ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ   ּכִ

מַ  ָ ׁשּ לּוִים ּבַ ֵהם ּתְ ְבָעה ַעּמּוִדים ֲחקּוִקים, ׁשֶ ר ּוְכֶנְגָהם ׁשִ ֵני ָעׂשָ ִים. ְוִאינּון ׁשְ

ֱאַמר,  ּנֶ ָמִים. ׁשֶ ְקָרא ׁשָ ת ַיֲעֹקב, ַהּנִ ִמּדַ לּוִיין ּבְ ִאינּון ּתְ ָבִטים, ּדְ  (מלכים א ח)ׁשְ

ָך, ּוְכִתיב  ְבּתֶ ַמִים ְמכֹון ׁשִ ָ ַמע ַהׁשּ ה ִתׁשְ ָרֵאל ְוגו'.  (דברים ו)ְוַאּתָ ַמע ִיׂשְ   ׁשְ

ְבָעה ַעּמּוִדים חֲ  ם ׁשִ ַמִים. ּוְכְנֶגּדָ ָ ׁשּ לּוִיים ּבַ ֵהם ּתְ קּוִקים, ׁשֶ
ת ַיֲעקֹב  ִמּדַ לּוִיים ּבְ ֵהם ּתְ ָבִטים, ׁשֶ ר ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ְוֵהם ׁשְ

ֱאַמר  ּנֶ ַמִים, ׁשֶ ְקָרא ׁשָ ַמע  (מלכים א ח)ַהּנִ ה ִתׁשְ ְוַאּתָ
ְך, ְוָכתּוב  ְבּתֶ ַמִים ְמכֹון ׁשִ ָ ָרֵאל ְוגֹו'.  (דברים ו)ַהׁשּ ַמע ִיׂשְ   ׁשְ

  ספרא תנינא  - זוהר חדש  - בזוהר 

ָסִליק  א ֶחֶסד ּדְ ָעָנן. ָמאן ֲעָנָנא, ּדָ ר ִיְהֶיה ּבֶ ת ֲאׁשֶ ׁשֶ ַמְרֵאה ַהּקֶ ִביָעָאה ּכְ ִחיזּו ׁשְ

ָלא ע"ב ּוֵבּה ָאתָ  א ְלַמּלְ ַמע ַעּמָ ֲעבּור ִיׁשְ ָעב ֶהָעָנן, ּבַ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ א קּוְדׁשָ

נֹוי  גוֹוָ יק ּבְ ִאיהּו ַצּדִ ת ּדְ ִאיהּו ֶחֶסד ִאְתַחְזָיא ֶקׁשֶ ה. ּוֵבּה ִאי ע"ב ּדְ ִעם ֹמׁשֶ

ִליָלן. ּוְבִגין  ְתָלת ֲאָבָהן, ּוֵבּה ִאְתּכְ ָוִנין ּדִ ִאּנּון ג' ּגְ יק ְנִהיִרין, ּדְ ּדִ ּצַ ַמר ּבַ א ִאּתְ ּדָ

ּכֹ'ל ִמּכֹ'ל ּכֹ'ל.  הּו ּבַ ַמר ּבְ ִאּתְ ָלת ֲאָבָהן, ּדְ ִליָלן ּתְ ֵבּה ִאְתּכְ ָסִליק ע"ב, ּדְ ַוְיֻכּלּו ּדְ

ִרית עֹוָלם.  א ִלְזּכֹר ּבְ ִכיְנּתָ ָוִנין ּוְרִאיִתיָה ִלׁשְ ָלת ּגְ ין ּתְ  ּוְבִאּלֵ

ִביִעי  ְ ְרֶאה ַהׁשּ ַמְרֵאה ַהקֶּ  -ַהּמַ ר ִיְהֶיה ֶבָעָנן. ּכְ ת ֲאׁשֶ ׁשֶ
א  ִים, ּובֹו ּבָ ּתַ ְבִעים ּוׁשְ עֹוֶלה ׁשִ ִמי ֶהָעָנן? ֶזה ַהֶחֶסד ׁשֶ
ַמע ָהָעם  ֲעבּור ִיׁשְ ַעב ֶהָעָנן ּבַ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

הּוא  (כשבא) ִים ׁשֶ ּתַ ְבִעים ּוׁשְ ה. ּובֹו ֵיׁש ׁשִ ר ִעם מֹׁשֶ ְלַדּבֵ
ת ִאיִרים,  ֶחֶסד, ִנְרֵאית ֶקׁשֶ ְגָוֶניָה ַהּמְ יק ּבִ ִהיא ַצּדִ ׁשֶ
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ה ָאבֹות, ּובֹו ֵהם ִנְכָלִלים.  לֹׁשָ ל ׁשְ ה ְגָוִנים ׁשֶ לֹׁשָ ֵהם ׁשְ ׁשֶ
ְבִעים  עֹוֶלה ׁשִ יק ַוְיֻכּלּו, ׁשֶ ּדִ ּצַ ּום ֶזה ֶנֱאַמר ּבַ ּוִמׁשּ
ֶהם  ֱאַמר ּבָ ּנֶ ת ָהָאבֹות, ׁשֶ לֹׁשֶ ּבֹו ִנְכָלִלים ׁשְ ִים, ׁשֶ ּתַ ּוׁשְ

ָוִנים, ּוְרִאיִתיָה, ֶאת בַּ  ת ַהּגְ לֹׁשֶ ּכֹ'ל ִמּכֹ'ל ּכֹ'ל. ּוְבֵאּלּו ׁשְ
ִרית עֹוָלם.  ִכיָנה, ִלְזּכֹר ּבְ ְ   ַהׁשּ

ִליל  ִאיהּו ֶחֶסד ּכָ יִמיָנא ּדְ י. ְוָנִטיל ּבִ ִ ׁשּ ִ ִתיָתָאה יֹום ַהׁשּ יק ִאיהּו ָאֶלף ׁשְ ַצּדִ ּדְ

ַמר  ה  (בראשית א)ע"ב ּוְבִגיֵנּה ִאּתְ יק ְוַתֲעֹמד ְלֹגָרְלָך ְוַאּתָ ַצּדִ ֵלְך ְלֵקץ ְוָתנּוַח ּבְ

ֵבּה  ִאיהּו ְיִמיָנא ּדְ ִמין, ּדְ ׁשּוב ה' ִצּיֹון.  (ישעיה נב)ְלֵקץ ַהּיָ ַעִין ִיְראּו ּבְ י ַעִין ּבְ ּכִ

ין ַמִים ְלַמִים, ּוְבגִ  יל ּבֵ ֵבּה ַוְיִהי ַמְבּדִ ֶאְמָצִעיָתא, ּדְ ַעּמּוָדא ּדְ ע"ב ּדְ יָנא ְוָנִטיל ּבְ

יִתי.  יִתי ּוְלֵאָבַרי לֹא ִגּלִ י ִגּלִ יִתי. ְלִלּבִ יִתי ולמהר"ש לֹא ִגּלִ ּלִ י ּגִ ַמר ְלִלּבִ ִאּתְ

ָכל ָמאֵרּה  (נראה דקץ) (חסר כאן) יְלהֹון. ּבְ פּום ִזְכָון ּדִ ָרא ְוָדָרא ּכְ ָכל ּדָ ִאית ּבְ

ָרא נֹוִטים ֲאַבְתֵרּה. ְוִאם חֹובִ  ֹרב ּדָ פּום ּדְ ָדָרא ּכְ י ּדְ ין ָעַלּה, ָאַמר ִרּבִ ין ִמְתַרּבִ

ְלָיא  א ּתַ לּו, ְוֹכּלָ ין ּכָ ּצִ ל ַהּקִ א ּכָ ָרא ָאֳחָרא. ּוְבִגין ּדָ ְרָקָנא ַעד ּדָ א ּפֻ ִחּיָ

ִריְך  א ּבְ י קּוְדׁשָ ּוִ ׁשַ ָרא ְוָדָרא. ֲאָבל ֵקץ ּוְזַמן ּדְ ָכל ּדָ ִמּדֹות ּדְ א ּוְבִזְכָון ּדְ ְתיּוְבּתָ ּבִ

ְליָ  ְלָיא, ָהָדא הּוא הּוא, ָלא ּתַ ּה ּתַ א ּבֵ ָרא ְוָדָרא, ֶאּלָ ָכל ּדָ ִזְכָון ּוְבִמּדֹות ּדְ א ּבְ

ְכִתיב  ל  (ישעיה מח)ּדִ א ּכָ ִמי. ּוְבִגין ּדָ ה, ָוָאַעׂש ְלַמַען ׁשְ ְלַמֲעִני ְלַמֲעִני ֶאֱעׂשֶ

א קּוְדׁשָ א ִאיהּו. ְוֵקץ ּדְ ְבֵני ָנׁשָ פּום ִזְכָון ּדִ א ּכְ ְרּגָ ָכל ּדַ ִריְך הּוא לא  ֵקץ ּדְ ּבְ

ְלהֹון.  ִזְכָון ּדִ ְלָיא ּבְ   ּתַ

ָיִמין,  י. ְונֹוֵסַע ּבְ ִ ׁשּ ִ י, ַהּיֹום ַהׁשּ ִ ׁשּ ִ יק הּוא ָהֶאֶלף ַהׁשּ ַהַצּדִ ׁשֶ
ִבילֹו ֶנֱאַמר  ִים, ּוִבׁשְ ּתַ ְבִעים ּוׁשְ הּוא ֶחֶסד ּכֹוֵלל ׁשִ ׁשֶ

יק, ְותַ  (דניאל יב) ַצּדִ ץ ְוָתנּוַח, ּבְ ה ֵלְך ַלּקֵ ֲעֹמד ְלֹגָרְלְך ְוַאּתָ
ּבֹו  ִמין, ׁשֶ הּוא ַהּיָ ִמין. ׁשֶ ַעִין  (ישעיה נב)ְלֵקץ ַהּיָ י ַעִין ּבְ ּכִ

ל ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי,  ע"ב ׁשֶ ׁשּוב ה' ִצּיֹון. ְונֹוֵסַע ּבְ ִיְראּו ּבְ
ּבֹו  ִביָלּה  (בראשית א)ׁשֶ ין ַמִים ָלָמִים. ּוִבׁשְ יל ּבֵ ִויִהי ַמְבּדִ
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י  י ֶנֱאַמר ְלִלּבִ יִתי. ְלִלּבִ ֵרת לֹא ִגּלִ ָ יִתי, ּוְלַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ִגּלִ
יִתי.  יִתי, ּוְלֵאיָבַרי לֹא ִגּלִ ָכל  (נראה שקץ) (חסר כאן)ִגּלִ ֵיׁש ּבְ

ֹרב  ִפי ׁשֶ ָכל מֹוֵרה ַהּדֹור ּכְ ִפי ְזֻכּיֹוֵתיֶהם, ּבְ ּדֹור ָודֹור ּכְ
י  -ם ָעֶליָה ַהּדֹור נֹוִטים ַאֲחָריו. ְוִאם ַהֲחָטִאים ִמְתַרּבִ

ה  ֻאּלָ יא, ַהּגְ י ִחּיָ ַעד ַהּדֹור ָהַאֲחרֹון.  (נדחית)ָאַמר ַרּבִ
ׁשּוָבה  ּתְ לּוי ּבַ לּו, ְוַהּכֹל ּתָ ין ּכָ ּצִ ל ַהּקִ ּום ֶזה ּכָ ּוִמׁשּ
ץ  ל ּדֹור ָודֹור. ֲאָבל ַהּקֵ ל ּכָ ּדֹות ׁשֶ ל ַהּמִ ֻכּיֹות ׁשֶ ּוַבּזְ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ם ַהּקָ ָ ׂשּ ַמן ׁשֶ ֻכּיֹות ְוַהּזְ ּזְ הּוא לֹא ָתלּוי ּבַ
תּוב  ּכָ א ּבֹו ָתלּוי! ֶזהּו ׁשֶ ל ּדֹור ָודֹור, ֶאּלָ ל ּכָ ּדֹות ׁשֶ ּוַבּמִ

ה,  (ישעיה מח) ָוַאַעׂש ְלַמַען  (יחזקאל כ)ְלַמֲעִני ְלַמֲעִני ֶאֱעׂשֶ
ֻכּיֹות  ִפי ַהּזְ ה הּוא ּכְ ְרּגָ ל ּדַ ל ּכָ ל ֵקץ ׁשֶ ּום ֶזה ּכָ ִמי. ּוִמׁשּ ׁשְ

ל בְּ  רּוְך הּוא לֹא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ץ ׁשֶ ֵני ָהָאָדם הּוא, ְוַהּקֵ
ְזֻכּיֹוֵתיֶהם.    ָתלּוי ּבִ

  זה שייך לפרשת שלח לך  - זוהר חדש  - בזוהר 

ֵחיָלא  ׁש. ּדְ הֹון ַמּמָ א ָזִריק ְרצּוִעין ִמיֵדּה, ְוָלא ְיֵהא ּבְ ְתיּוְבּתָ ְוַכד ַחְזִרין ּבִ

יָדא דמיי'  א ּבִ ְרצּוִעין ָלאו ִאיהּו ֶאּלָ ל  (נראה דמאן)ּדִ ַמר ּכָ ָעַלְיהּו ִאּתְ ָנִטיל. ּדְ ּדְ

הוּ  ָרֵאל ִאית ּבְ ִיׂשְ ַאִין ֶנְגּדֹו. ּוְבִגין ּדְ ִאיהּו  ַהּגֹוִיים ּכְ חּוָלק' ִמּבֹוֵרא ָעְלִמין ּדְ

ד  ִלין ּכַ א ּוַמּזָ ְרְסָין ּוַמְלָאִכין ְוכֹוָכַבּיָ ר ְסִפיָרָאן ּוִמּכָ א. ּוֵמֶעׂשֶ ת ַעל ּכֹּלָ ִעּלַ

יִקין  ִדין ּוַמּזִ ֵ ר ִמׁשּ ִאְתְנִטילּו בעון ַרֲחֵמי ָעַלְיהּו. ּבַ ְתׁשּוָבה ַהּכֹל ַמה ּדְ ַחְזִרין ּבִ

ְמ  ֵלית לֹון חּוָלָקא ְוֵחיִלין ּדִ ה, ּדְ ָכל ֵאּלֶ ָרֵאל ַאל ִתַטְמאּו ּבְ ִיׂשְ ַמר ּבְ ִאּתְ ָסֲאבּו, ּדְ

ְמָסֲאבּו, ֵלית  יְלהֹון ֵמִאּנּון ֵחיִלין ּדִ ָמִתין ּדִ ִנׁשְ ָעְלָמא ּדְ ין ּדְ א ֻאּמִ הֹון. ּוְבִגין ּדָ ּבְ

ָכל עֹוָבֵד  ה, ְולֹא ּבְ ִתּיָ הֹון ַלֲאִכיָלה ּוׁשְ ָפא ּבְ ּתְ ר ְלׁשַ ִתיב ֲאׁשֶ ָעַלְיהּו ּכְ יהֹון, ּדְ

ים ֵיְלכּו ִאיׁש  ל ָהַעּמִ י ּכָ ַמר ּכִ ַחר ה'. ְוָעַלְיהּו ִאּתְ ֵחֶלק ה' ֱאלֶֹהיָך ְוגֹו', ּוְבָך ּבָ

הֹון. ּוְבִגין  ְכִליָלן ּבְ ְרָין ּדִ ִ ָכל ַמׁשּ ִאיהּו ָיִחיד ּוְמֻיָחד ּבְ ם ֱאלָֹהיו ְוגֹו', ּדְ ׁשֵ ּבְ

ִלי ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ הֹון, ְוִאּנּון ּדְ ֵמּה ּבְ י ׁשְ ּוֵ א ׁשַ ת ַעל ּכֹּלָ ִאין, ְוִעּלַ ִאין ְוַתּתָ ָלן ֵמִעּלָ
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ָלאו  ְסִפיָרן, ַמה ּדְ ִאית לֹון חּוָלָקא ּבִ ִגין ּדְ ֵרת, ּבְ ָ ְלֲאֵכי ַהׁשּ יר ִמּמַ ְרִחיִמין ַיּתִ

ּה,  ָרֵאל ִאּנּון ערביה ְוַאֲחַסְנּתֵ ִיׂשְ ִגין ּדְ ַמְלָאִכין. ּבְ י ָהֵכי ּבְ ְבִנין ְלַגּבֵ ַגְוָנא ּדִ ּכְ

י רֹוְכֵבי ָעַלְיהּו.  סּוְסָון ְלַגּבֵ א ּכְ י ְסִפיָרן ֶאּלָ ַמְלָאִכין ָלאו ִאּנּון ְלַגּבֵ ֲאבּוהֹון. ּדְ

ָרֵאל ִנְגָאִלין  ִריְך הּוא, ְואֹוְקמּוּה מ"מ ֵאין ִיׂשְ א ּבְ קּוְדׁשָ ִגין ּדְ ָרֵאל ּבְ ֲאָבל ִיׂשְ

דּו  ְעּבְ ּתַ ׁשְ ּיִ ִריְך הּוא ַעד ׁשֶ א ּבְ ַלל קּוְדׁשָ א ּכָ ין. ּוְבִגין ּדָ ְבִעין ּוְתֵרין ֻאּמִ ׁשִ ּבְ

'ֲעָמֵלק ִמּדֹור ּדֹור. ְוָלֳקֵבל  הֹון ִמ'ְלָחָמה ַל'ה' ּבַ ם ּבְ ין, ְלַקּיִ ַסְנֵחִריב ע"ב ֻאּמִ ּבְ

ט, ְלקַ  ֹבא ַוּיֵ ע ַוּיָ ּסַ ַוּיִ ְבִעין ּוְתֵרין ּדְ ָמָהן ׁשִ ִרים ִאּנּון ׁשְ ה ה' ע"ב ׂשָ הֹון ִהּנֵ ָמא ּבְ ּיְ

ּה.  ין ּבֵ ָכִליל ָע"ב ֻאּמִ ְיהֹון נּוְקָמא ֵמֲעָמֵלק ּדְ רֹוֵכב ַעל ָע"ב ַק"ל, ְלָנְטָלא ִמּנַ

ל  ָזַרע ּכָ ַמר ּדְ ָסִליק ע"ב. ְוָדא ָעֵלּה ִאּתְ ָמָהן ִאיהּו ַוְיֻכּלּו ּדְ ְוָלֳקֵבל ע"ב ׁשְ

לָּ  ַבת ַאַחת ְיִחיָדה ְוִהיא ּכַ ִריְך הּוא, ִזְרעֹוִנין ּבְ א ּבְ ָתא ִמן קּוְדׁשָ ת ַמְלּכְ ּבַ ה ׁשַ

ּה,  ִליָלן ּבֵ ית ִאְתּכְ ְבֵראׁשִ ְרָין ּדִ ָכל ּבִ יֵלּה. ּוְבִגין ּדְ ה ּדִ ְפֶאֶרת ּוַמֲעׂשֶ ִאיהּו ּתִ ּדְ

ל  ִתְפֶאֶרת ָאָדם ּכָ ת זּוֵגּה ּדְ ית. ְוִאיִהי ּבַ ֵראׁשִ ֵבי"ת ִמן ּבְ ְלָכְך ִהְתִחיָלה ּתֹוָרה ּבְ

ִגין ַחד יָ  יט ָעַלְיהּו, ּבְ ּלִ ִריְך הּוא ָיִהיב ָלּה ַרב ְוׁשַ א ּבְ ּה חּוָלֵקּה. ְוקּוְדׁשָ ִהיב ּבֵ

ר  ר ֲאִמיָרן, ְוֶעׂשֶ ִליָלא ֵמֶעׂשֶ ת ְיִחיָדא ּכְ ָאת יּו"ד ּבַ ִריאּו ּבְ הּו ִאְתּבְ ֻכּלְ ּדְ

יֹוָמא ַקְדָמָאה. ו'  ִליָלא ֵמָחֵמׁש אֹוְרָין אֹור ּדְ ית ָסְמִכין ֱאלִֹהים. ה' ּכְ ׁשִ

א ֲחֵזי  ַבת ַאַחת. ּתָ ִלים ה' ּבְ ּתְ י ְוִאׁשְ ִ ׁשּ ִ ְביֹום ַהׁשּ ִגין ּדִ י ה' ּבְ ִ ׁשּ ִ ְקׁשֹוט. יֹום ַהׁשּ ּדִ

ִלים  ּתְ ה, לֹא ִאׁשְ ֻעּלָ ן ּפְ ּמָ ִמּתַ ם ְיִדיַע, ּדְ ׁשֵ ה ּבְ ֻעּלָ ד ִאית ִלְסִפיָרן ְלֶמֱעַבד ּפְ ּכַ

ָכל ְסִפיָרה  ן חּוָלָקא. ְולֹא ִאְתֲעִביד ַעד ּדְ ּמָ ן  (נ"א חולהא)ָיִהיב ּתַ ּמָ א ָיִהיב ּתַ ּדָ

ַבת ְיִחיָדה. ְוִאּנּון סּוָמִקין ִנּקּוִדין  ְטָרא ּדְ ִמין ִמּסִ ִנין ֻאּכָ ל ּגוֹוָ ִאּנּון ּכָ ַאְתָון ּדְ

ל ְסִפי ָמא ּכָ ַההּוא ׁשְ ִליל ּבְ ִאְתּכְ ְתָלת ֲאָבָהן. ְוָדא ָיִהיב ְוכּו' ַעד ּדְ ְטָרא ּדִ ָרן ִמּסִ

 עכ"מ: 

דֹו, ְולֹא  ְתׁשּוָבה, זֹוֵרק ֶאת ָהְרצּועֹות ִמּיָ חֹוְזִרים ּבִ ּוְכׁשֶ
יֵדי  א ּבִ ל ָהְרצּועֹות ֵאינֹו ֶאּלָ ַהּכַֹח ׁשֶ ׁש. ׁשֶ ִיְהֶיה ָבֶהם ַמּמָ
ַאִין ֶנְגּדֹו.  ל ַהּגֹוִים ּכְ ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ּכָ ּנֹוֵטל, ׁשֶ ל ִמי ׁשֶ ׁשֶ

ָרֵאל יֵ  ׂשְ ּיִ ּום ׁשֶ ֶהם ֵחֶלק ִמּבֹוֵרא ָהעֹוָלמֹות ּוִמׁשּ ׁש ּבָ
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ְסאֹות  ִפירֹות ּוֵמַהּכִ ר ַהּסְ ת ַעל ַהּכֹל, ּוֵמֶעׂשֶ הּוא ִעּלַ ׁשֶ
חֹוְזִרים  ׁשֶ לֹות, ּכְ ּזָ ְלָאִכים ְוַהּכֹוָכִבים ְוַהּמַ ּוֵמַהּמַ
ים ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים,  לּו ְמַבְקׁשִ ּטְ ּנִ ֶ ל ַמה ׁשּ ְתׁשּוָבה, ִמּכָ ּבִ

ִדים ֵ ֱאַמר  חּוץ ִמׁשּ ּנֶ ְמָאה, ׁשֶ יִקים ְוֹכחֹות ַהּטֻ ּוַמּזִ
ֶהם.  ֵאין ָלֶהם ֵחֶלק ּבָ ה, ׁשֶ ָכל ֵאּלֶ אּו ּבְ ּמְ ּטַ ָרֵאל ַאל ּתִ ִיׂשְ ּבְ
מֹוֵתיֶהם ֵמאֹוָתם ּכֹחֹות  ׁשְ ּנִ ּום ֶזה ֻאּמֹות ָהעֹוָלם, ׁשֶ ּוִמׁשּ

ה, וְ  ִתּיָ ֲאִכיָלה ּוׁשְ ם ּבַ ף ִעּמָ ּתֵ ּתַ ְמָאה, ֵאין ְלִהׁשְ לֹא ַהּטֻ
ר ָחַלק ה' ֱאלֶֹהיְך  תּוב ֲאׁשֶ ֲעֵליֶהם ּכָ יֶהם, ׁשֶ ָכל ַמֲעׂשֵ ּבְ
ים ֵיְלכּו  ל ָהַעּמִ י ּכָ ַחר ה'. ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ּכִ ְוגֹו', ּוְבְך ּבָ
ָכל  הּוא ָיִחיד ּוְמֻיָחד ּבְ ם ֱאלָֹהיו ְוגֹו', ׁשֶ ׁשֵ ִאיׁש ּבְ

יִּ  ּום ׁשֶ ֶהם. ּוִמׁשּ לּוִלים ּבָ ּכְ ֲחנֹות ׁשֶ לּוִלים ַהּמַ ָרֵאל ּכְ ׂשְ
מֹו  ם ֶאת ׁשְ ת ַעל ַהּכֹל ׂשָ ֵמֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים, ְוִעּלַ
ׁש  ּיֵ ּום ׁשֶ ֵרת, ִמׁשּ ָ ְלֲאֵכי ַהׁשּ ֶהם, ְוֵהם ֲאהּוִבים יֹוֵתר ִמּמַ ּבָ
ּום  ְלָאִכים, ִמׁשּ ּמַ ן ּבַ ֵאין ּכֵ ֶ ִפירֹות ַמה ׁשּ ּסְ ָלֶהם ֵחֶלק ּבַ

ָרֵאל ֵהם ּגֹוָרלוֹ  ׂשְ ּיִ ִנים ֵאֶצל  ׁשֶ ַהּבָ מֹו ׁשֶ ְוַנֲחָלתֹו, ּכְ
מֹו  א ּכְ ִפירֹות ֶאּלָ ְלָאִכים ֵאיָנם ֶאל ַהּסְ ַהּמַ ֲאִביֶהם. ׁשֶ
ל  ִנים ׁשֶ ָרֵאל ּבָ סּוִסים ֶאל ָהרֹוְכִבים ֲעֵליֶהם, ֲאָבל ִיׂשְ
ָרֵאל  ָנה, ֵאין ִיׂשְ ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ רּוְך הּוא, ּוֵפְרׁשּוָה ּבַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ִים ֻאּמֹות. ִנְגָאִלי ּתַ ְבִעים ּוׁשְ ׁשִ דּו ּבְ ְעּבְ ּתַ ׁשְ ּיִ ם ַעד ׁשֶ
ַסְנֵחִריב ֶאת  רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ַלל ַהּקָ ּום ֶזה ּכָ ּוִמׁשּ
ֶהם ִמ'ְלָחָמה ַל'ה'  ם ּבָ ִים ָהֻאּמֹות, ְלַקּיֵ ּתַ ְבִעים ּוׁשְ ׁשִ

ִרי ַנִים ׂשָ ְבִעים ּוׁשְ 'ֲעָמֵלק ִמּדֹור ּדֹור. ּוְכֶנֶגד ׁשִ ם ֵהם ּבַ
ֶהם  ם ּבָ ט, ְלַקּיֵ בֹא ַוּיֵ ע ַוּיָ ּסַ ל ַוּיִ ַנִים ׁשֶ ְבִעים ּוׁשְ מֹות ׁשִ ֵ ַהׁשּ
ה ה' רֵֹכב ַעל ָע"ב ַק"ל, ִלּטֹל ֵמֶהם ְנָקָמה ֵמֲעָמֵלק  ִהּנֵ
ַנִים  ְבִעים ּוׁשְ ִים ֻאּמֹות. ּוְכֶנֶגד ׁשִ ּתַ ְבִעים ּוׁשְ ּכֹוֵלל ּבֹו ׁשִ ׁשֶ
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עוֹ  מֹות ַוְיֻכּלּו הּוא ׁשֶ ִים. ְוְזִה ָעָליו ׁשֵ ּתַ ְבִעים ּוׁשְ ֶלה ׁשִ
ַבת ַאַחת ְיִחיָדה, ְוִהיא  ְרעֹוִנים ּבְ ל ַהּזֵ ַרע ּכָ ּזָ ֶנֱאַמר ׁשֶ
ִהיא  רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ה ִמן ַהּקָ ְלּכָ ת ַהּמַ ּבַ ה, ׁשַ ּלָ ַהּכַ
ית  ֵראׁשִ ִרּיֹות ּבְ ל ּבְ ּכָ ּום ׁשֶ ּלֹו. ּוִמׁשּ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ִתְפֶאֶרת ְוַהּמַ

ית, ִנכְ  ֵראׁשִ ֵבי"ת ִמּבְ ה, ְלָכְך ִהְתִחיָלה ַהּתֹוָרה ּבְ ָלִלים ּבָ
ל ֶאָחד ָנַתן ּבֹו  ְפֶאֶרת ָאָדם, ּכָ ל ּתִ ת זּוגֹו ׁשֶ ְוִהיא ּבַ
דֹוָלה ְוׁשֹוֶלֶטת  רּוְך הּוא ָנַתן אֹוָתּה ּגְ דֹוׁש ּבָ ֶחְלקֹו. ְוַהּקָ

אֹות י', בַּ  ם ִנְבְראּו ּבָ ּלָ ּכֻ ּום ׁשֶ ת ְיִחיָדה ֲעֵליֶהם, ִמׁשּ
לּוָלה  ר ֱאלִֹהים. ה' ּכְ ר ֲאִמירֹות, ְוֶעׂשֶ לּוָלה ֵמֶעׂשֶ ַהּכְ
ה  ָ ׁשּ ל ַהּיֹום ָהִראׁשֹון. ו' ׁשִ ה אֹורֹות, ָהאֹור ׁשֶ ָ ֵמֲחִמׁשּ
י ו',  ִ ׁשּ ִ ּיֹום ַהׁשּ ּבַ ִביל ׁשֶ ׁשְ ּבִ י ה', ׁשֶ ִ ׁשּ ִ ַעּמּוֵדי ֱאֶמת. יֹום ַהׁשּ

ַבת ַאַחת. ּבֹא וּ  ְלָמה ה' ּבְ ִפירֹות ִנׁשְ ׁש ַלּסְ ּיֵ ׁשֶ ְרֵאה, ּכְ
ם  ּלֵ ּתַ ה, לֹא ִתׁשְ ֻעּלָ ם ּפְ ָ ׁשּ ּמִ ם ָידּוַע, ׁשֶ ׁשֵ ה ּבְ ֻעּלָ ַלֲעׂשֹות ּפְ

ם ֶחְלָקּה  ל ְסִפיָרה נֹוֶתֶנת ׁשָ ּכָ ה ַעד ׁשֶ . (כחה)ְולֹא ֵתָעׂשֶ
חֹוִרים  ְ ָוִנים ַהׁשּ ל ַהּגְ ֵהם ּכָ ם ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ ֶזה נֹוֵתן ׁשָ

ל  ד ׁשֶ ם ֵמַהּצַ ּדָ ֻקּדֹות ָהֲאֻדּמֹות ִמּצִ ת ְיִחיָדה, ְוֵהם ַהּנְ ּבַ
אֹותֹו  ְכָללֹות ּבְ ּנִ ת ָהָאבֹות, ְוֶזה נֹוֵתן ְוכּו' ַעד ׁשֶ לֹׁשֶ ל ׁשְ ׁשֶ

ִפירֹות.  ל ַהּסְ ל ּכָ ם ׁשֶ ֵ   . (עכ"מ)ַהׁשּ

  דף ה ע"ב - הקדמת ספר הזוהר  - בזוהר ב 

ְלָיין  ְתָרִאין ֲהוּו ּתַ ין יֹוִמין ַקְדָמִאין ּוֵבין יֹוִמין ּבַ ֻכְלהּו ּבֵ ְייהּו ּדְ ְוָכל ֲעִביְדּתַ

א ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  ּתָ ּבָ יֹוָמא ְדׁשַ יּ  (בראשית ב)ּבְ ִביִעי, ַוְיַכל ֱאלִֹהים ּבַ ְ ֹום ַהׁשּ

ְרְסָייא. ְוִאי ֵתיָמא ִאי ָהִכי, ַמהּו ֶאת  ּכֻ ת, ְוָדא הּוא ַרְגָלא ְרִביָעָאה ּדְ ּבָ א ׁשַ ּדָ

ת  ּבָ א ׁשַ ֵרין. ֶאּלָ מֹורּו ּתְ ׁשְ תֹוַתי ּתִ ּבְ א  (תרומה קל"ה ב)ׁשַ ּתָ ּבַ ָתא ְוׁשַ ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ ּדְ

ירּוָדא. ׁש ֵלית לֹון ּפִ   ְדיֹוָמא ַמּמָ
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ִמים ָהִראׁשֹוִנים ּוֵבין ְוָכל  ין ַהּיָ ם, ּבֵ ּלָ ל ּכֻ יֶהם ׁשֶ ַמֲעׂשֵ
ת. ֶזהּו  ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ִמים ָהַאֲחרֹוִנים, ָהיּו ְתלּוִיים ּבְ ַהּיָ

תּוב  ּכָ ִביִעי. זֹו  (בראשית ב)ׁשֶ ְ ּיֹום ַהׁשּ ַוְיַכל ֱאלִֹהים ּבַ
א. וְ  ּסֵ ל ַהּכִ ת, ְוזֹו ִהיא ָהֶרֶגל ָהְרִביִעית ׁשֶ ּבָ ַ ִאם ַהׁשּ

ֲעַמִים  ֹמרּו, ּפַ ׁשְ ֹתַתי ּתִ ּבְ ה ֶאת ׁשַ ְך, ַמה ּזֶ ּתֹאַמר, ִאם ּכָ
ׁש ֵאין  ל ַהּיֹום ַמּמָ ת ׁשֶ ּבָ ַ ת ְוַהׁשּ ּבָ ל ֶעֶרב ׁשַ ת ׁשֶ ּבָ א ׁשַ ֶאּלָ

רּוד.   ָלֶהם ּפֵ

יָראּו. אָ  (להו)ָאַמר  י ּתִ ׁשִ ְתַרְייהּו, ּוַמהּו ּוִמְקּדָ ֲהָוה ָטִעין ּבַ ַמר ַההּוא ַטְייָעא ּדְ

א  ת. ָאַמר ֵליּה ּדָ ּבָ ׁשַ א ּדְ ת. ָאַמר ֵליּה ּוַמהּו ִקּדּוׁשָ ּבָ א ְדׁשַ א ִקּדּוׁשָ ֵליּה ּדָ

ָכא  ְ ִאְתַמׁשּ א ּדְ ָלאו  (עליה)ִקּדּוׁשָ ת ּדְ ּבָ ֵעיָלא. ָאַמר ֵליּה ִאי ָהִכי ֲעֵביַדת ְלׁשַ ִמּלְ

ֵעילָ  ְרָיא ֲעלֹוי ִמּלְ ׁשַ א ּדְ א ִקּדּוׁשָ   א.ִאיהּו ֹקֶדׁש, ֶאּלָ

ה  [להם]ָאַמר  ר ַאֲחֵריֶהם, ּוַמה ּזֶ ָהָיה ְמַחּמֵ אֹותֹו סֹוֵחר ׁשֶ
ת. ָאַמר לֹו,  ּבָ ל ׁשַ יָראּו ָאַמר לֹו, ֶזה ִקּדּוׁש ׁשֶ י ּתִ ׁשִ ּוִמְקּדָ
ְך  ְמׁשָ ּנִ ּדּוׁש ׁשֶ ת ָאַמר לֹו, ֶזה ַהּקִ ּבָ ל ׁשַ ה ִקּדּוׁש ׁשֶ ּוַמה ּזֶ

ְך, ָעׂשִ  ת ֵאיָנּה ִמְלַמְעָלה. ָאַמר לֹו, ִאם ּכָ ּבָ ַ ַהׁשּ יָת ׁשֶ
ֹוֶרה ָעָליו ִמְלַמְעָלה. ׁשּ א ִקּדּוׁש ׁשֶ   ֹקֶדׁש, ֶאּלָ

א ְוָהִכי הּוא  י ַאּבָ ד,  (ישעיה נח)ָאַמר ִרּבִ ת עֹוְנג ִלְקדֹוׁש ְיָי ְמכּוּבָ ּבָ ַ ְוָקָראָת ַלׁשּ

ת ְלחּוד ּוְקדֹוׁש ה' ְלחּוד. ָאַמר ֵליּה ִאי ָהִכי ַמאן ְקד ּבָ ר ׁשַ ֹוׁש ה'. ָאַמר ִאְדּכַ

א  ְרָיא ֲעֵליּה. ָאַמר ֵליּה ִאי ְקדּוׁשָ ֵעיָלא ְוׁשַ ַנֲחָתא ִמּלְ א ּדְ ֵליּה ְקדּוׁשָ

ד ּוְכִתיב  ת ָלאו ִאיהּו ְמכּוּבָ ּבָ ׁשַ י ּדְ ד ִאְתַחּזֵ ֵעיָלא ִאְקֵרי ְמכּוּבָ ָכא ִמּלְ ְ ְדִאְתַמׁשּ

ְדּתֹו.   ְוִכּבַ

א, ְוָכְך ֶזה,  י ַאּבָ ת ֹעֶנג  )(ישעיה נחָאַמר ַרּבִ ּבָ ַ ְוָקָראָת ַלׁשּ
ת ְלחּוד ּוְקדֹוׁש ה' ְלחּוד.  ּבָ יר ׁשַ ד. ִהְזּכִ ִלְקדֹוׁש ה' ְמֻכּבָ
ה  ָ ֻדׁשּ ְך, ִמי ֶזה ְקדֹוׁש ה' ָאַמר לֹו, ַהּקְ ָאַמר לֹו, ִאם ּכָ
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ה  ָ ֻדׁשּ ּיֹוֶרֶדת ִמְלַמְעָלה ְוׁשֹוָרה ָעָליו. ָאַמר לֹו, ִאם ַהּקְ ׁשֶ
ֶכת ִמְלַמעְ  ְמׁשֶ ּנִ ת ֵאינֹו ׁשֶ ּבָ ַ ׁשּ ד, ִנְרֶאה ׁשֶ ָלה ִנְקֵראת ְמֻכּבָ

ְדּתֹו. ד, ְוָכתּוב ְוִכּבַ   ְמֻכּבָ

ה  ִמּלָ א ַאַנח ְלַהאי ַגְבָרא ּדְ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְלִרּבִ ְדָחְכְמָתא ִאית  (חדתא)ָאַמר ִרּבִ

ַתח ְואָ  . ּפָ ֲאַנן ָלא ְיַדְעָנא ָבּה. ָאְמרּו ֵליּה ֵאיָמא ַאְנּתְ יּה ּדְ ֶאת  (ויקרא יט)ַמר, ּבֵ

ין ְלָכל ִסְטָרא  ֵרין ַאְלִפין ַאּמִ ִאיהּו ּתְ ת ּדְ ּבָ חּום ׁשַ ָאה ּתְ תֹוַתי. ֶאת ְלַאְסּגָ ּבְ ׁשַ

תֹוַתי (ויקהל ר"ז א) ּבְ ְך ַאְסֵגי ֶאת. ׁשַ ת  (נ"א דא). ּוְבִגין ּכָ ּבָ ָאה ְוׁשַ ת ִעּלָ ּבָ ׁשַ

ֲחָדא  ִליָלן ּכְ ֵרין ּכְ ִאּנּון ּתְ ָאה ּדְ ּתָ ֲחָדא.ּתַ   ּוְסִתיִמין ּכְ

ה,  ח לֹו ָלִאיׁש ַהּזֶ א, ַהּנַ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְלַרּבִ ָאַמר ַרּבִ
ֵאיֶנּנּו יֹוְדִעים ּבֹו. ָאְמרּו לֹו,  ל ָחְכָמה ֵיׁש ּבֹו ׁשֶ ָבר ׁשֶ ּדָ ׁשֶ

ַתח ְוָאַמר,  ה. ּפָ ֹתַתי, ֶאת  (ויקרא יט)ֱאֹמר ַאּתָ ּבְ  -ֶאת ׁשַ
ת ׁשֶ  ּבָ חּום ׁשַ ִים ַאּמֹות ְלָכל ַצד, ְלַרּבֹות ּתְ הּוא ַאְלּפַ

ֹתַתי  ּבְ ה ֶאת. ׁשַ ְך ִרּבָ ּום ּכָ ת ָהֶעְליֹוָנה  [נ"א זו] -ּוִמׁשּ ּבָ ׁשַ
רֹות  לּולֹות ַיַחד ְוִנְסּתָ ִים ּכְ ּתַ ֵהן ׁשְ ְחּתֹוָנה, ׁשֶ ת ַהּתַ ּבָ ְוׁשַ

  ַיַחד.

ת  ּבָ ַאר ׁשַ ּתָ ר ְוהֲ  (יתרו צ"ב א' בר"מ)ִאׁשְ ָלא ִאְדּכַ ִכּסּוָפא. ָאְמָרה ָאֳחָרא ּדְ ָוה ּבְ

ת ִאְתָקֵריָנא ְויֹוָמא ָלאו ִאיהּו  ּבָ ת ִלי ׁשַ ַעְבּדַ יּה ָמאֵרי ְדָעְלָמא ִמּיֹוָמא ּדְ ַקּמֵ

ת ָקֵריָנא ָלְך, ֲאָבל ָהא ֲאָנא  ּבָ ת ַאְנּתְ ְוׁשַ ּבָ י ׁשַ ַרּתִ ָלא ֵליְלָיא. ָאַמר ָלּה ּבְ ּבְ

י ָאה ַיּתִ ִעְטָרא ִעּלָ ר ָלְך ּבְ יָראּו.ְמַעּטֵ י ּתִ ׁשִ רֹוָזא ְוָאַמר ִמְקּדָ   ר. ַאֲעַבר ּכְ

ה.  בּוׁשָ ָרה ְוָהְיָתה ּבְ ּלֹא ִנְזּכְ ת ַאֶחֶרת ׁשֶ ּבָ ֲאָרה ׁשַ ִנׁשְ
יָת אֹוִתי  ָעׂשִ ָאְמָרה ְלָפָניו: ִרּבֹון ָהעֹוָלם, ִמּיֹום ׁשֶ
י, ּתִ ִלי ַלְיָלה. ָאַמר ָלּה, ּבִ ת, ְוַהּיֹום ֵאינֹו ּבְ ּבָ  ִנְקֵראִתי ׁשַ
ר אֹוָתְך  ת ָקָראִתי ָלְך, ֲאָבל ֲהֵריִני ְמַעּטֵ ּבָ ת, ְוׁשַ ּבָ ַאּתְ ׁשַ
י  ׁשִ רּוז ְוָאַמר ִמְקּדָ ֲעָטָרה יֹוֵתר ֶעְליֹוָנה. ֶהֱעִביר ּכְ ּבַ
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יָראּו.   ּתִ

ְרָיא ָבּה ִיְרָאה. ּוָמאן ִאיהּו.  ִאיִהי ִיְרָאה, ְוׁשַ א ּדְ ּתָ ּבַ ַמֲעֵלי ׁשַ ת ּדְ ּבָ ְוָדא ׁשַ

קּוְדׁשָ  ָאַמר ָהִכי. ּדְ א ּדְ ַמְעָנא ֵמַאּבָ ִריְך הּוא ַאְכִליל ְוָאַמר ֲאִני ה'. ְוֲאָנא ׁשְ א ּבְ

א ִעּגּוָלא  תֹוַתי ּדָ ּבְ ת. ׁשַ ּבָ חּום ׁשַ ָאה ּתְ יק ֶאת ְלַאְסּגָ (רכ"ט א', תצוה ק"פ א', ְוַדּיֵ

ֵרין. ּוְלֳקֵביל ִאּנּון ּתְ  ויקהל ר"ה א) ְלגֹו, ְוִאּנּון ּתְ ֵתי ְוִרּבּוַע ּדִ ֵרי ְקדּוׁשָ ֵרין ִאית ּתְ

ָרא, ַחד ַוְיֻכּלּו, ְוַחד ָקדֹוׁש. ִאית ָלנּו ְלַאְדּכָ   ּדְ

ּה  ִהיא ִיְרָאה, ְוׁשֹוָרה ּבָ ת ׁשֶ ּבָ ל ֶעֶרב ׁשַ ת ׁשֶ ּבָ ְוזֹו ׁשַ
רּוְך הּוא ִהְכִליל ְוָאַמר ֲאִני  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ִיְרָאה. ּוִמי הּוא ׁשֶ

י ֵמַאבָּ  ַמְעּתִ ק ֶאת ה' ַוֲאִני ׁשָ ְך, ְוִדּיֵ ָאַמר ּכָ ְלַרּבֹות  -א ׁשֶ
ֹתַתי  ּבְ ת. ׁשַ ּבָ חּום ׁשַ ְפִנים,  -ּתְ ּבִ ֶזה ָהִעּגּול ְוָהִרּבּוַע ׁשֶ

ׁש  ּיֵ ֹות ׁשֶ י ְקֻדׁשּ ּתֵ ַנִים ֵיׁש ׁשְ ְ ַנִים. ּוְכֶנֶגד אֹוָתם ַהׁשּ ְוֵהם ׁשְ
יר, ֶאָחד ַוְיֻכּלּו, ְוֶאָחד ָקדֹוׁש.   ָלנּו ְלַהְזּכִ

ה ַוְיֻכלּ  יִבין. ּוִבְקדּוׁשָ ָלִתין ְוֲחֵמׁש ּתֵ יּה ּתְ ין  (ובקידושא)ּו ִאית ּבֵ ׁשִ ֲאַנן ְמַקּדְ ּדְ

ִריְך הּוא ּוְכְנֶסת  א ּבְ קּוְדׁשָ ָמָהן ּדְ ְבִעין ׁשְ א ְלׁשִ יִבין. ְוָסִליק ּכֹּלָ ָלִתין ְוֲחֵמׁש ּתֵ ּתְ

ִעּגּוָלא ְוִרּבּועָ  הּו. ּוְבִגין ּדְ ר ּבְ ָרֵאל ִאְתַעּטַ ִליָלן ִיׂשְ תֹוַתי, ּכְ ּבְ א ָדא ִאּנּון ׁשַ

ִליל  ָאה ָהָכא ָלא ִאְתּכְ ת ִעּלָ ּבָ ָהא ׁשַ מֹורּו. ּדְ ׁשְ ְכִתיב ּתִ מֹור ּדִ ׁשָ ְרַוְייהּו ּבְ ּתַ

א ִאְקֵרי  ים. ְוַעל ּדָ ּיָ ָזכֹור ִאְסּתָ ָאה ּבְ א ִעּלָ ָהא ַמְלּכָ ָזכֹור, ּדְ א ּבְ מֹור ֶאּלָ ׁשָ ּבְ

ָלָמא ִדילֵ  ׁשְ א ּדִ א ֵלית ַמְחלֹוֶקת ַמְלּכָ ָלָמא ִדיֵליּה ָזכֹור ִאיהּו. ְוַעל ּדָ יּה, ּוׁשְ

  ְלֵעיָלא.

ָאנּו  ּדּוׁש ׁשֶ בֹות, ּוַבּקִ ים ְוָחֵמׁש ּתֵ לֹׁשִ ַוְיֻכּלּו ֵיׁש ּבֹו ׁשְ
בֹות, ְוַהּכֹל עֹוֶלה  ים ְוָחֵמׁש ּתֵ לֹׁשִ ים ֵיׁש ׁשְ ׁשִ ְמַקּדְ

רּוךְ  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ מֹות ׁשֶ ְבִעים ׁשֵ ָרֵאל  ְלׁשִ הּוא ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ
ה ֵהם  ָהִעּגּול ְוָהִרּבּוַע ַהּזֶ ּום ׁשֶ ֶהם. ּוִמׁשּ ִרים ּבָ ִמְתַעּטְ
מֹרּו.  ׁשְ תּוב ּתִ ּכָ מֹור, ׁשֶ ׁשָ לּוִלים ּבְ ֵניֶהם ּכְ ֹתַתי, ׁשְ ּבְ ׁשַ
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א  מֹור, ֶאּלָ ׁשָ אן לֹא ִנְכְלָלה ּבְ ת ָהֶעְליֹוָנה ּכָ ּבָ ַ ֲהֵרי ַהׁשּ ׁשֶ
ֲהֵר  ָזכֹור, ׁשֶ ָזכֹור, ְוַעל ֶזה ּבְ ם ּבְ ּיֵ ֶלְך ָהֶעְליֹון ִמְסּתַ י ַהּמֶ

ּלֹו הּוא ָזכֹור,  לֹום ׁשֶ ָ ּלֹו. ְוַהׁשּ לֹום ׁשֶ ָ ַהׁשּ ִנְקָרא ֶמֶלְך ׁשֶ
ן ֵאין ַמֲחלֶֹקת ְלַמְעָלה.   ְוַעל ּכֵ

  דף ו' ע"א

ֵרי ִזְמֵני  ִתיב ּתְ ְך ּכְ א ַחד ַיֲעֹק"ב ְוַחד יֹוֵס"ף. ּוְבִגין ּכָ לֹומֹות ְלַתּתָ ְתֵרין ׁשְ ִגין ּדִ ּבְ

א ַיֲעֹקב,  (ישעיה נז) רֹוב. ָלָרחֹוק ּדָ לֹום ָלָרחֹוק ְוַלּקָ לֹום ׁשָ רֹוב  (דף ו' ע"א)ׁשָ ְוַלּקָ

א יֹוֵסף. ָלָרחֹוק ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר,  ּדָ  (שמות ב)ֵמָרחֹוק ְיָי ִנְרָאה ִלי  (ירמיה לא)ּכְ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר,  רֹוב ּכְ ב ֲאחֹותֹו ֵמָרחֹוק. ְוַלּקָ ַתּצַ רֹוב  (דברים לב)ַוּתֵ ים ִמּקָ ֲחָדׁשִ

ֵהיָכֵליּה. ָאה ְדַקְייָמא ּבְ א ְנקּוָדה ִעּלָ אּו. ֵמָרחֹוק ּדָ   ּבָ

לוֹ  ֵני ׁשְ ְ ׁשּ ּום ׁשֶ ה ִמׁשּ ֶאָחד ַיֲעֹק"ב, ְוֶאָחד  -מֹות ְלַמּטָ
ֲעַמִים  תּוב ּפַ ְך ּכָ ּום ּכָ לֹום  (ישעיה נז)יֹוֵס"ף. ּוִמׁשּ לֹום ׁשָ ׁשָ

רֹוב. ָלָרחֹוק  רֹוב  -ָלָרחֹוק ְוַלּקָ ֶזה יֹוֵסף.  -ֶזה ַיֲעֹקב. ְוַלּקָ
ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ֵמָרחֹוק ה' ִנְרָאה ִלי,  (ירמיה לא)ָלָרחֹוק, ּכְ

ֱאַמר  ב)(שמות  ּנֶ מֹו ׁשֶ רֹוב, ּכְ ב ֲאחֹתֹו ֵמָרחֹוק. ְוַלּקָ ַתּצַ ַוּתֵ
אּו. ֵמָרחֹוק  (דברים לב) רֹוב ּבָ ים ִמּקָ ה  -ֲחָדׁשִ ֻקּדָ זֹו ַהּנְ

ֵהיָכלֹו. עֹוֶמֶדת ּבְ   ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ

מֹור.  ׁשָ ִליל ּבְ מֹורּו ִאְתּכְ ׁשְ ִתיב ּתִ א ּכְ י (ואתחנן ר"ס)ְוַעל ּדָ י ּתִ ׁשִ א ּוִמְקּדָ ָראּו ּדָ

יּה  ָעְנׁשֵ א ּדְ יר ִמּכֹּלָ ּה ַיּתִ ִאית ְלַדֲחָלא ִמּנָ ֶאְמָצִעיָתא ּדְ ְנקּוָדה ְדַקְייָמא ּבְ

ְמַחּלֲֶליָה מֹות יּוָמת. ָמאן ְמַחּלֲֶליָה. ָמאן  (שמות לא)ִמיָתה. ְוַהְיינּו ִדְכִתיב, 

ַההּוא ִעּגּוָלא ְוִרּבּוָעא ְלֲאַתר ּדְ ָעאל ְלגֹו ָחָלל ּדְ ְרָיא  (נקודה)ִדְנקּוָדה  ּדְ  (ביה)ׁשַ

יָראּו. ְוַהִהיא ְנקּוָדה ִאְקֵרי ֲאִני, ְוֲעָלּה  ִתיב ּתִ א ּכְ יּה מֹות יּוָמת. ְוַעל ּדָ ּוָפִגים ּבֵ

א ַחד. ָיא ְוַהְיינּו ְיָי ְוֹכּלָ ּלְ ָלא ִאְתּגַ ָאה ּדְ ָסִתים ִעּלָ ְרָיא ַההּוא ּדְ   ׁשַ
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ֹמרּו, ִנכְ  ׁשְ תּוב ּתִ יָראּו ְוַעל ֶזה ּכָ י ּתִ ׁשִ מֹור. ּוִמְקּדָ ׁשָ ָלל ּבְ
ה יֹוֵתר  - ּנָ ׁש ִליָרא ִמּמֶ ּיֵ ֶאְמַצע ׁשֶ עֹוֶמֶדת ּבָ ה ׁשֶ ֻקּדָ זֹו ַהּנְ

תּוב  ּכָ ֶ ָעְנׁשֹו ִמיָתה. ְוַהְינּו ַמה ׁשּ  (שמות לא)ִמן ַהּכֹל ׁשֶ
ְכָנס ְלתֹוְך  ּנִ ְמַחֲלֶליָה מֹות יּוָמת. ִמי ֵהם ְמַחֲלֶליָה ִמי ׁשֶ

ה ֶהָחלָ  ֻקּדָ אֹוָתּה ַהּנְ קֹום ׁשֶ ל ָהִעּגּול ְוָהִרּבּוַע ַלּמָ ל ׁשֶ
יָראּו.  -ׁשֹוָרה ּופֹוֵגם ּבֹו  תּוב ּתִ מֹות יּוָמת. ְוַעל ֶזה ּכָ

ר  ְסּתָ ה ַהִהיא ִנְקֵראת ֲאִני, ְוָעֶליָה ׁשֹוֶרה אֹותֹו ַהּנִ ֻקּדָ ְוַהּנְ
ה. ְוַהְינּו ה', ְוַהכֹּ  ּלָ ּלֹא ִהְתּגַ   ל ֶאָחד.ָהֶעְליֹון ׁשֶ

ל ָחְכְמָתא ָדא ִאית  קּוהּו. ָאְמרּו ּוַמה ּכָ א ּוְנׁשָ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ ָנֲחתּו ִרּבִ

ֲאלּון  . ָאַמר לֹון ָלא ִתׁשְ ְתִרין. ָאְמרּו ֵליּה ָמאן ַאְנּתְ חֹות ְיָדְך ְוַאּתְ ָטִעין ַאּבַ ּתְ

ק א ֲאָנא ְוַאּתּון ֵניֵזל ְוִנְתַעּסֵ ין  ָמאן ֲאָנא, ֶאּלָ אֹוַרְייָתא ְוָכל ַחד ִיִיָמא ִמּלִ ּבְ

ָחְכְמָתא ְלַאְנָהָרא אֹוְרָחא.   ּדְ

קּו אֹותֹו. ָאְמרּו, ּוַמה  א ְוָנׁשְ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ ָיְרדּו ַרּבִ
ר ַאֲחֵרינּו  ה ְמַחּמֵ ַחת ָיְדְך ְוַאּתָ ל ַהָחְכָמה ַהּזֹו ֵיׁש ּתַ ּכָ

ה ָאַמר ָלהֶ  ֲאלּו ִמי ֲאִני, ָאְמרּו לֹו, ִמי ַאּתָ ׁשְ ם, ַאל ּתִ
ּתֹוָרה, ְוָכל ֶאָחד יֹאַמר  ק ּבַ ם ֵנֵלְך ְוִנְתַעּסֵ א ֲאִני ְוַאּתֶ ֶאּלָ

ֶרְך. ְבֵרי ָחְכָמה ְלָהִאיר ֶאת ַהּדֶ   ּדִ

  דף מז ע"ב - פרשת בראשית  - ספר בראשית  - בזוהר 

ַמִים ְוָהָאֶרץ ְלֵעיָלא  ָ א. ַהׁשּ ְלַתּתָ ְלֵעיָלא ְועֹוָבִדין ּדִ ָכלּו עֹוָבִדין ּדִ ַוְיֻכּלּו, ּדְ

ְכָתב ְועֹוָבָדא  ּבִ אֹוַרְייָתא ׁשֶ ְמעֹון ָאַמר עֹוָבָדא ְואּוָמנּוָתא ּדְ י ׁשִ א. ַרּבִ ְוַתּתָ

ין ְוא ָרֵטי ְדאֹוַרְייָתא ַאּפִ ין ּפְ ה. ְוָכל ְצָבָאם ִאּלֵ ַעל ּפֶ ּבְ תֹוָרה ׁשֶ ּוָמנּוָתא ּדְ

ָדא.  א ּבְ ְכְללּו ּדָ ּתַ ימּו ְוִאׁשְ ִאְתַקּיְ ִנים ַלּתֹוָרה. ַוְיֻכּלּו, ּדְ ְבִעים ּפָ אֹוַרְייָתא ׁשִ ּדְ

ַרט ּוְכַלל. ְוָכל ְצָבָאם, ָרֵזי ְדאֹוַריְ  ַמִים ָוָאֶרץ ּפְ אֹוַרְייָתא ׁשָ ְכָיאן ּדְ יָתא ּדַ

אֹוַרְייָתא.   ְמָסֲאָבן ּדְ
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ה.  -ַוְיֻכּלּו  ַמּטָ ּלְ ים ׁשֶ ַמְעָלה ּוַמֲעׂשִ ּלְ ים ׁשֶ לּו ַמֲעׂשִ ּכָ ׁשֶ
ַמִים ְוָהָאֶרץ  ָ ְמעֹון ָאַמר,  -ַהׁשּ י ׁשִ ה. ַרּבִ ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ

ה וְ  ְכָתב ּוַמֲעׂשֵ ּבִ נּות ַהּתֹוָרה ׁשֶ ה ְוֻאּמָ נּות ּתֹוָרה ַמֲעׂשֵ ֻאּמָ
ה. ְוָכל ְצָבָאם  ַעל ּפֶ ּבְ ל  -ׁשֶ ִנים ׁשֶ ָרֵטי ַהּתֹוָרה, ּפָ ה ּפְ ֵאּלֶ

ִנים ַלּתֹוָרה. ַוְיֻכּלּו  ְבִעים ּפָ מּו  -ַהּתֹוָרה, ׁשִ ִהְתַקּיְ ׁשֶ
ַמִים ָוָאֶרץ  ֶזה. ׁשָ ָרט ּוְכָלל. ְוָכל ְצָבָאם  -ְוִנְתְקנּו ֶזה ּבָ ּפְ

ּתֹוָרה.סֹודֹות ַהּתֹוָרה, ְטהָ  - ּבַ ּתֹוָרה ְוֻטְמאֹות ׁשֶ ּבַ   רֹות ׁשֶ

  (סימן מ')השלמה מההשמטות 

עֹוָלם ְוֲחִביב לֹו  יק ֶאָחד ּבָ רּוְך הּוא ַצּדִ דֹוׁש ּבָ ִמיִני ָמאי ֲהֵוי, ֶיׁש לֹו לַהּקָ ׁשְ

לֹו ּוַמְצִמיחוֹ  ּלֹו ְוהּוא ְיסֹודֹו ְוהּוא ְמַכְלּכְ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ים ּכָ ְמַקּיֵ ֵני ׁשְ לֹו  ִמּפְ ּדְ ּוְמּגַ

ל  ה. ְמתּוַקן ּוְמקּוּבָ יר ְלַמּטָ ְמחֹו. ֲאהּוב ְוֲחִביב ְלַמְעָלה, נֹוָרא ְוַאּדִ ּוְמׂשָ

ם. ּלָ ה. ְוהּוא ְיסֹוד ַהְנָפׁשֹות ּכֻ ל ְלַמּטָ   ְלַמְעָלה, ְמתּוַקן ּוְמקּוּבָ

דֹוׁש  ִמיִני ַמה הּוא? ֵיׁש לֹו ַלּקָ רּוְך  -ׁשְ יק  -ּבָ הּוא ַצּדִ
ּלֹו, ֶאָחד בָּ  ל ָהעֹוָלם ּכֻ ם ּכָ ַקּיֵ ּמְ ֵני ׁשֶ עֹוָלם ְוָחִביב לֹו, ִמּפְ

חֹו,  ּמְ לֹו ּוְמׂשַ לֹו ּוַמְצִמיחֹו ּוְמַגּדְ ְוהּוא ְיסֹודֹו, ְוהּוא ְמַכְלּכְ
ן  ה, ְמֻתּקָ יר ְלַמּטָ ָאהּוב ְוָחִביב ְלַמְעָלה, נֹוָרא ְוַאּדִ

ל ְלַמטָּ  ן ּוְמֻקּבָ ל ְלַמְעָלה, ְמֻתּקָ ה, ְוהּוא ְיסֹוד ּוְמֻקּבָ
ם. ּלָ ָפׁשֹות ּכֻ   ַהּנְ

ת  ּבָ ִביִעי ׁשַ ִתיב ּוְביֹום ַהׁשְ ם, ְוָהא ּכְ ּלָ ִמיִני ְוָאַמְרּתָ ְיסֹוד ַהְנָפׁשֹות ּכֻ ֲאַמְרּתָ ׁשְ

יַנְייהּו, ְוֵיׁש ִאינּון ְתָלת ְלָרע  ַמְכִריַע ּבֵ א ִמׁשּום ּדְ ִביִעי ֲהִוי, ֶאּלָ ַפׁש. ִאין ׁשְ ּנָ ַוּיִ

ִביִעי, ְוִכי הּוא ּוְתָלת  יַנְייהּו. ּוָמאי ַטְעָמא ִאְקֵרי ׁשְ ַאְכָרע ּבֵ ְלֵעיל, ְוהּוא ּדְ

ה.  ּדָ אֹוָתה ַהּמִ ת ּבְ ּבָ ׁשַ ָבת ּבְ רּוְך הּוא ׁשַ דֹוׁש ּבָ ֵני שַהּקָ א ִמּפְ ִביִעי, לֹא. ֶאּלָ ׁשְ ּבַ

ְכִתיב  ַמִים ְואֶ  (שמות ל"א)ּדִ ה ְיָי ֶאת ַהׁשָ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ת ָהָאֶרץ ּוַביֹום ּכִ

הּוא ֲאדֹון  ל יֹום ָויֹום ֶיׁש לֹו ַמֲאָמר ֶאָחד ׁשֶ ּכָ ד ׁשֶ ַפׁש. ְמַלּמֵ ּנָ ת ַוּיִ ּבָ ִביִעי ׁשַ ַהׁשְ
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עּוָלה  עֹוָלם ּפְ הּוא ּפֹוֵעל ּבָ ִני ׁשֶ א ִמּפְ הּוא ִנְבָרא ּבֹו, ֶאּלָ ֵני ׁשֶ לֹו, לא ִמּפְ

ָידֹו.   ַהְמסּוָרה לֹו ּבְ

ִמיִני תּוב ָאַמְרּתָ ׁשְ ם, ַוֲהֵרי ּכָ ּלָ ָפׁשֹות ּכֻ , ְוָאַמְרּתָ ְיסֹוד ַהּנְ
א  ִביִעי הּוא ֶאּלָ ן ׁשְ ַפׁש? ּכֵ ּנָ ַבת ַוּיִ ִביִעי ׁשָ ְ ּוַבּיֹום ַהׁשּ
לֹׁש  ה ְוׁשָ לֹׁש ְלַמּטָ ָנם ׁשָ יֵניֶהם, ְוֶיׁשְ ְכִריַע ּבֵ ּמַ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

יֵניֶהם. ּוָמה ַהטַּ  ְכִריַע ּבֵ ּמַ ַעל, ְוהּוא ׁשֶ ַעם ִנְקָרא ִמּמַ
דֹוׁש  ַהּקָ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ ִביִעי? לֹא, ֶאּלָ ְ ׁשּ ִביִעי? ְוִכי הּוא ּבַ ׁשְ

תּוב  ּכָ ה, ׁשֶ ּדָ אֹוָתּה ַהּמִ ת ּבְ ּבָ ׁשַ ַבת ּבְ רּוְך הּוא ׁשָ (שמות ּבָ

ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ  לא) ָ ה ה' ֶאת ַהׁשּ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ּכִ
נָּ  ַבת ַוּיִ ִביִעי ׁשָ ְ ל יֹום ָויֹום ֵיׁש ּוַבּיֹום ַהׁשּ ּכָ ד ׁשֶ ַפׁש. ְמַלּמֵ

הּוא ִנְבָרא  ֵני ׁשֶ הּוא ָאדֹון לֹו, לֹא ִמּפְ לֹו ַמֲאָמר ֶאָחד ׁשֶ
סּוָרה לֹו  ה ַהּמְ ֻעּלָ עֹוָלם ּפְ הּוא ּפֹוֵעל ּבָ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ ּבֹו, ֶאּלָ

ָידֹו.   ּבְ

יֶהם ְלָבד, בָּ  ימּו ַמֲעׂשֵ עּוָלָתם ְוִקּיֵ ם ּפְ ּלָ ַעלּו ּכֻ עּוָלתֹו. ּפָ ִביִעי ּוָפָעל ּפְ א יֹום ַהׁשְ

ְכִתיב  ָמתֹו, ּדִ ְדָלה ִנׁשְ ּגַ א ׁשְ רּוְך הּוא. ְולֹא עֹוד ֶאּלָ דֹוׁש ּבָ ם ְוַאף ַהּקָ ּלָ ְמחּו ּכֻ ׂשָ

ּה ְמָלאָכה, ַוֲהֵוי  ָלא ֲהֵוי ּבָ ִביָתה זֹו ּדְ ַפׁש. ּוָמאי ֲהֵוי ׁשְ ּנָ ת ַוּיִ ּבָ ִביִעי ׁשַ ּוְביֹום ַהׁשְ

נֹות,  ַהָנַחה. ְבָעה ּגָ ָהיּו לֹו ׁשִ ָבר ּדֹוֶמה, ְלֶמֶלְך ׁשֶ ל ְלָמה ַהּדָ ת. ָמׁשָ ּבָ ְכִתיב ׁשַ ּדִ

ֹמאלֹו.  ים, ג' ִמיִמינֹו וג' ִמׂשְ ן ָהֶאְמָצִעי ַמְעָין ָנֶאה נֹוֵבַע ִמָמקֹור ַמִים ַחּיִ ּוַבּגָ

ם. ְוא ּלָ ֵמִחים ּכֻ עֹוָלם, ָאז ִמְתָמֵלא ְוׂשְ ד ׁשּפֹוֶעל ּבָ ֹוְמִרים ְלֹצְרֵכנּו הּוא ּוִמּיָ

ֵקה  ְדָלם ְוֵהם ָמְמִתיִנין ְוׁשֹוְבִתין ְוהּוא ָמׁשְ ֵקה אֹוָתם ּוֵמּגַ ִמְתָמֵלא ְוהּוא ָמׁשְ

ִתיב  ְבָעה. ְוָהא ּכְ ְזָרח ֲאִביא ַזְרֲעָך ַוֲהֵוי ַחד ִמְנהֹון  (ישעיה מ"ג)ֶאת ַהׁשִ ִמּמִ

ֵקה אֶ  א ֵאיָמא הּוא ָמׁשְ ֵקה ֵליּה. ֶאּלָ ם. ּוָמׁשְ ּלָ ן ּכֻ ֵקה ַאַחר ּכֵ ב ָמׁשְ ב ְוַהּלֵ ת ַהּלֵ

רּוְך הּוא. דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ת טּובֹו ׁשֶ ִביִעית הֵוי אֹוֶמר זֹו ִמּדַ ה ׁשְ   ּוָמאי ִניהּו ִמּדָ

יֶהם ְלַבד  מּו ַמֲעׂשֵ ָתם ְוִקּיְ ֻעּלָ ם ּפְ ָעלּו ֻכּלָ א יֹום  -ּפָ ּבָ
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ְמחּו ֻכלָּ  תֹו. ׂשָ ֻעּלָ ִביִעי ּוָפַעל ּפְ ְ רּוְך ַהׁשּ דֹוׁש ּבָ ם, ַאף ַהּקָ
תּוב ּוַבּיֹום  ּכָ ָמתֹו, ׁשֶ ְדָלה ִנׁשְ ּגָ א ׁשֶ הּוא, ְולֹא עֹוד ֶאּלָ
ּה  ֵאין ּבָ ִביָתה זֹו? ׁשֶ ַפׁש. ּוַמִהי ׁשְ ּנָ ַבת ַוּיִ ִביִעי ׁשָ ְ ַהׁשּ
ָבר  ל ְלָמה ַהּדָ ַבת. ָמׁשָ תּוב ׁשָ ּכָ ְמָלאָכה, ְוִהיא ְמנּוָחה, ׁשֶ

ן ָהֶאְמָצִעי ּדֹוֶמה? ְלֶמֶלְך ׁשֶ  ְבָעה ַגּנֹות, ּוַבּגַ ָהיּו לֹו ׁשִ
ה ִמיִמינֹו  לֹׁשָ ים, ׁשְ קֹור ַמִים ַחּיִ ַמְעָין ָנֶאה נֹוֵבַע ִמּמְ
א,  עֹוָלם ָאז ִמְתַמּלֵ ּפֹוֵעל ּבָ ד ׁשֶ ֹמאלֹו, ּוִמּיָ ְ ה ִמׂשּ לֹׁשָ ּוׁשְ

א. ְוה נּו הּוא ִמְתַמּלֵ ם ְואֹוְמִרים: ְלָצְרּכֵ ּלָ ֵמִחים ּכֻ ּוא ּוׂשְ
יִנים ְוׁשֹוְבִתים, ְוהּוא  ָלם, ְוֵהם ַמְמּתִ ֶקה אֹוָתם ּוְמַגּדְ ַמׁשְ

תּוב  ְבָעה. ַוֲהֵרי ּכָ ִ ֶקה ֶאת ַהׁשּ ְזָרח  (ישעיה מג)ַמׁשְ ִמּמִ
א ֱאמֹר,  ֶקה אֹותֹו? ֶאּלָ ה ֶאָחד ֵמֶהם ַמׁשְ ָאִביא ַזְרֶעְך, ְוִהּנֵ

ֶקה ַאַחר ב ַמׁשְ ב, ְוַהּלֵ ֶקה ֶאת ַהּלֵ ם. ּוַמִהי  הּוא ַמׁשְ ּלָ ן ּכֻ ּכֵ
דֹוׁש  ל ַהּקָ ת טּובֹו ׁשֶ ִביִעית? ֱהֵוי אֹוֵמר, זֹו ִמּדַ ה ׁשְ ִמּדָ

רּוְך הּוא.   ּבָ

ָבר  ל ְלָמה ַהּדָ ַתי. ָמׁשָ תֹוַתי, ְולֹא ָאַמר ֶאת ַשּבָ ּבְ ָמאי ַטְעָמא ָאַמר ֶאת ׁשַ

בוּ  בּוַע ְוׁשָ ה ָנָאה ְוָכל ׁשָ ָהָיה לֹו ַכּלָ ַע ָמְזִמיָנה יֹום ֶאָחד ּדֹוֶמה, ְלֶמֶלְך ׁשֶ

ְמחּו  ִנים ָנִאים ְוַאהּוִבים ָאַמר ָלֶהם הֹוִאיל ְוֵכן ׂשִ ֶלְך ֶיׁש לֹו ּבָ ִלְהיֹות ִעּמֹו. ְוַהּמֶ

ן ֲהְדרּו  ם ּכֵ ם ּגַ ל ְוַאּתֶ ּדֵ ּתַ ָלֶכם ֲאִני ִמׁשְ ׁשְ י ֲאִני ּבְ ְמַחִתי ּכִ יֹום ׂשִ ן ּבְ ם ַגם ּכֵ ַאּתֶ

ֵקָבה. ָמאי ַטְעָמא אֹותֹו. ּוָמאי ָזכֹור ְוׁשָ  מֹור ַלּנְ ָכר ְוׁשָ  (ויקרא י"ט)מֹור ָזכֹור ַלּזָ

י ָקדֹוׁש הּוא ָלָמה  י ִמְקָדׁשִ ְמרּו ַעְצְמֶכם ֵמִהְרהּור, ּכִ יָראּו. ׁשִ י ּתִ (ויקרא ּוִמְקָדׁשִ

ָכל ָצד. ע"כ:  כ) ֶכם, ֲאִני ּבְ י ֲאִני ְיָי ֵמַקִדׁשְ   (עד כאן מההשמטות)ּכִ

ַעם ָאמַ  י? ָמה ַהּטַ ּתִ ּבַ ֹתַתי ְולֹא ָאַמר ֶאת ׁשַ ּבְ ר ֶאת ׁשַ
ה ָנָאה,  ּלָ ָהָיה לֹו ּכַ ָבר ּדֹוֶמה? ְלֶמֶלְך ׁשֶ ל ְלָמה ַהּדָ ָמׁשָ
בּוַע ַמְזִמיָנּה יֹום ֶאָחד ִלְהיֹות ִעּמֹו,  בּוַע ְוׁשָ ְוָכל ׁשָ
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ִנים ָנִאים ְואֹוֲהָבם, ָאַמר ָלֶהם: הֹוִאיל  ֶלְך ֵיׁש לֹו ּבָ ְוַהּמֶ
ֶכם  ְוֵכן, ּלָ ׁשֶ י ֲאִני ּבְ ְמָחִתי, ּכִ יֹום ׂשִ ן ּבְ ם ּכֵ ם ּגַ ְמחּו ַאּתֶ ׂשִ

ה ָזכֹור  רּו אֹותֹו. ּוַמה ּזֶ ן ַהּדְ ם ּכֵ ם ּגַ ל, ְוַאּתֶ ּדֵ ּתַ ֲאִני ִמׁשְ
ַעם  ֵקָבה. ָמה ַהּטַ מֹור ַלּנְ ָכר, ְוׁשָ מֹור? ָזכֹור ַלּזָ (ויקרא ְוׁשָ

ְמרּו ַעצְ  יט) יָראּו? ׁשִ י ּתִ ׁשִ י ּוִמְקּדָ ְמֶכם ֵמִהְרהּור, ּכִ
ה?  י ָקדֹוׁש הּוא. ָלּמָ ׁשִ ֶכם, ֲאִני  (שם כ)ִמְקּדָ ׁשְ ֲאִני ה' ְמַקּדִ

ָכל ַצד: ע"כ מההשמטות.   ה' ּבְ

ִביִעי, ּוֵביּה  ִאיהּו יֹום ׁשְ ה ּדְ ַעל ּפֶ ּבְ א ּתֹוָרה ׁשֶ ִביִעי ּדָ ְ ּיֹום ַהׁשּ ַוְיַכל ֱאלִהים ּבַ

ִאיהּו  ְכַלל ָעְלָמא ּדְ ּתַ ל ִאׁשְ ה ְולֹא ּכָ ר ָעׂשָ א. ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ֹכּלָ ִקּיּוָמא ּדְ

ָנִפיק ֵמָחְכְמָתא.  ְכַתב ּדְ תּוְקָפא ּדִ א ּבְ יק ּכֹּלָ ְכָתב ַאּפִ ּבִ ָהא ּתֹוָרה ׁשֶ ְמַלאְכּתֹו, ּדְ

ּבֹות  ׁשְ ִביִעי. ַוּיִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ִביִעי. ַוְיַכל ֱאלִהים ּבַ ְ ּיֹום ַהׁשּ ַלת ִזְמִנין ָהָכא ּבַ ּיֹום ּתְ ּבַ

ּיֹום  ַלת. ַוְיַכל ֱאלִהים ּבַ ִביִעי. ָהא ּתְ ְ ִביִעי. ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת יֹום ַהׁשּ ְ ַהׁשּ

ְכַלל ָעְלָמא  ּתַ ִביִעי ָדא ִאׁשְ ְ ִעם יֹום ַהׁשּ ה, ּדְ ַעל ּפֶ ּבְ א ּתֹוָרה ׁשֶ ִביִעי, ּדָ ְ ַהׁשּ

ְדָקא ֲאָמָרן.   ּכְ

ִביִעי  ְ ּיֹום ַהׁשּ ה  -ַוְיַכל ֱאלִֹהים ּבַ ַעל ּפֶ ּבְ זֹו תֹוָרה ׁשֶ
ל  הּוא ִקּיּום ׁשֶ ִביִעי, ּוָבּה ִנְתַקן ָהעֹוָלם ׁשֶ הּוא יֹום ׁשְ ׁשֶ
ֲהֵרי  ל ְמַלאְכּתֹו, ׁשֶ ה, ְולֹא ּכָ ר ָעׂשָ ַהּכֹל. ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ
ּיֹוֵצא  ָתב ׁשֶ ל ּכְ ֹתֶקף ׁשֶ ְכָתב הֹוִציָאה ַהּכֹל ּבְ ּבִ ּתֹוָרה ׁשֶ

עָ  לֹׁש ּפְ ִביִעי: ַוְיַכל ֵמָחְכָמה. ׁשָ ְ ּיֹום ַהׁשּ אן ּבַ ִמים ּכָ
ִביִעי. ַוְיָבֶרְך  ְ ּיֹום ַהׁשּ ּבֹות ּבַ ׁשְ ִביִעי. ַוּיִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ֱאלִֹהים ּבַ
ּיֹום  לֹׁש. ַוְיַכל ֱאלִֹהים ּבַ ִביִעי. ֲהֵרי ׁשָ ְ ֱאלִֹהים ֶאת יֹום ַהׁשּ

ִביִעי  ְ בִ  -ַהׁשּ ְ ִעם יֹום ַהׁשּ ה, ׁשֶ ַעל ּפֶ ּבְ ה זֹו תֹוָרה ׁשֶ יִעי ַהּזֶ
ָאַמְרנּו. מֹו ׁשֶ   ִנְתַקן ָהעֹוָלם ּכְ

א  ַרב ֵייָבא ָסָבא ּדָ ִסְפָרא ּדְ א ְיסֹוָדא ְדָעְלָמא. ּבְ ִביִעי, ּדָ ְ ּיֹום ַהׁשּ ּבֹות ּבַ ׁשְ ַוּיִ
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א  יּה. ְוֲאַנן ּדָ א ָנִפיק ִמּנֵ ֹכּלָ "ל ְמַלאְכּתֹו ּדְ ִתיב ָהָכא ִמּכָ ְך ּכְ יֹוְבָלא ְוַעל ּכָ

א.ְיסֹוָדא כִּ  יר ִמּכֹּלָ יּה ֲהָוה ַיּתִ ָהא ַנְייָחא ּבֵ   ְדָקֲאָמָרן ּדְ

ִביִעי  ְ ּיֹום ַהׁשּ ּבֹות ּבַ ׁשְ ל  -ַוּיִ ִסְפרֹו ׁשֶ ֶזה ְיסֹוד ָהעֹוָלם. ּבְ
ל  אן ִמּכָ תּוב ּכָ ְך ּכָ ֵקן ֶזה יֹוֵבל. ְוַעל ּכָ י ֵייָבא ַהּזָ ַרּבִ

ּנּו. ְוָאנּו ֶזה יְ  ַהּכֹל ָיָצא ִמּמֶ מֹו ְמַלאְכּתֹו, ׁשֶ סֹוד, ּכְ
ֲהֵרי ְמנּוָחה בֹו ָהְיָתה יֹוֵתר ֵמַהּכֹל. ָאַמְרנּו, ׁשֶ   ׁשֶ

א ְוהּוא ָנִטיל  ְמָבֵרְך ְלֹכּלָ דֹול ּדִ א ּכֵֹהן ּגָ ִביִעי. ּדָ ְ ַוְיָבֶרָך ֱאלִֹהים ֶאת יֹום ַהׁשּ

ְרָיין ְלָבְרָכא וְ  יּה ׁשַ ֹראׁש, ּוִבְרָכאן ּבֵ ְתַנן ּכֵֹהן נֹוֵטל ּבָ א ּדִ ֵריׁשָ ִביִעי. ּבְ ִאְקֵרי ׁשְ

ַעּמּוָדא  ָעְלָמא ִאיהּו, ְוַחד ּבְ יסֹוָדא ּדְ ֵרי ַחד ּבִ י ֵייָסא ָסָבא ָאַמר ָהִני ּתְ ַרּבִ

ֶאְמָצִעיָתא.  (אבל הני תלת חד במעלי שבתא דליליא וחד דיומא וחד  (ד"א ל"ג)ּדְ

  .דעלמא דאתי דאיהו שבת הגדול)

ִביעִ  ְ דֹול  -י ַוְיָבֶרָך ֱאלִֹהים ֶאת יֹום ַהׁשּ ֶזה ּכֵֹהן ּגָ
ִנינּו ּכֵֹהן נֹוֵטל  ָ ׁשּ ֹראׁש, ׁשֶ ָבֵרְך ֶאת ַהּכֹל ְוהּוא נֹוֵטל ּבָ ּמְ ׁשֶ
י  ִביִעי. ַרּבִ ָרכֹות ׁשֹורֹות ְלָבֵרְך, ְוִנְקָרא ׁשְ ֹראׁש, ּובֹו ַהּבְ ּבָ

לּו  ַנִים ַהּלָ ְ ֵקן ָאַמר, ַהׁשּ יסֹוד  -ֵייָסא ַהּזָ ֶאָחד הּוא ּבִ
ַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי  ָהעֹוָלם ְוֶאָחד [ד"א אבל שלשת אלה אחד ּבָ

בערב שבת של לילה, ואחד של היום, ואחד של העולם הבא שהוא שבת 

  ,הגדול]

ָמא  (ד"א ל"ג ויקדש)ְוֵכן  ְרָיא ּכְ יּה ׁשַ יָמא ּבֵ ָאת ַקּיָ אֹותֹו, ְלָמאן, ְלַההּוא ֲאַתר ּדְ

ל ְוִהְרַאִני אֹותֹו ְואֶ  (שמואל ב טו)ְדַאּתְ ָאֵמר,  ְרָיין ּכָ ת ָנִוהּו. ּוְבַהאי ֲאַתר ׁשַ

ין ְלֵעיָלא  ָרֵאל ְלֵמיַהב ָלּה (ד"א דלעילא)ִקדּוׁשִ יּה ִלְכְנֶסת ִיׂשְ , ְוָנְפֵקי ִמּנֵ

ָמה ִדְכִתיב,  ג, ְוָאְזָלא ָהא ּכְ ּנָ ְפנּוָקא ֶלֶחם ּפַ ֵמָנה  (בראשית מט)ּתַ ר ׁשְ ֵמָאׁשֵ

י ֶמֶלךְ  ן ַמֲעַדּנֵ ֲהָוה ַלְחמֹו ְוהּוא ִיּתֵ ִלים ּדְ א ְקָיים ׁשְ ר ּדָ  (ליה) (ד"א ל"ג), ֵמָאׁשֵ

א  י ֶמֶלְך. ַמאן ֶמֶלְך, ּדָ ן ַמֲעַדּנֵ ג. ְוהּוא ִיּתֵ ּנָ ר ְלֶמהֵוי ֶלֶחם ּפַ ֶלֶחם עֹוִני ִאְתַהּדַ
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ָרֵאל. הּוא ָיִהיב  ְנֶסת ִיׂשְ ָנְפקִ  (ד"א לה)ּכְ ין ּדְ ָעְלִמין, ְוָכל ִקּדּוׁשִ ְפנּוִקין ּדְ ל ּתַ ין ּכָ

יָמא. ׁש אֹותֹו, ַההּוא ָאת ַקּיָ א ַוְיַקּדֵ ֵעיָלא ֵמַהאי ֲאַתר ָנְפִקין. ְוַעל ּדָ   ִמּלְ

ִרית  [ויקדש]ְוֵכן  אֹות ַהּבְ ֹאתֹו, ֶאת ִמי? ֶאת אֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ
ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ְוִהְרַאִני ֹאתֹו ְוֶאת  (שמואל ב טו)ּבֹו ׁשֹוָרה, ּכְ

ים ְלַמְעָלה ָנֵוהּו. ּוְבָמקֹום ֶזה ׁשֹוִר  ּדּוׁשִ ל ַהּקִ ים ּכָ
ָרֵאל ָלֵתת ָלּה  [שלמעלה] ּנּו ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ ְויֹוְצִאים ִמּמֶ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ְפנּוק ֶלֶחם ֹעֶנג, ְוהֹוֵלְך ֶזה ּכְ  (בראשית מט)ּתַ
ר  י ֶמֶלְך. ֵמָאׁשֵ ן ַמֲעַדּנֵ ֵמָנה ַלְחמֹו ְוהּוא ִיּתֵ ר ׁשְ  - ֵמָאׁשֵ

ֵלם. ׁשְ  ָהָיה  [מה] -ֵמָנה ַלְחמֹו ֶזה ִקּיּום ׁשָ ֶ ֶלֶחם ֹעִני,  [לו]ׁשּ
י ֶמֶלְך  ן ַמֲעַדּנֵ ִמי  -חֹוֵזר ִלְהיֹות ֶלֶחם עֶֹנג. ְוהּוא ִיּתֵ

ְפנּוֵקי  ל ּתַ ָרֵאל, הּוא נֹוֵתן ָלּה ּכָ ֶנֶסת ִיׂשְ ֶלְך? זֹו ּכְ ַהּמֶ
קֹום ּיֹוְצִאים ִמְלַמְעָלה, ֵמַהּמָ ים ׁשֶ ּדּוׁשִ  ָהעֹוָלם, ְוָכל ַהּקִ

ׁש ֹאתֹו, ֹאתֹו  ה יֹוְצִאים. ְוָלֵכן ַוְיַקּדֵ ִרית. -ַהּזֶ   אֹות ַהּבְ

א,  יּה ַנְייָחא ְדֹכּלָ ַבת. ּבֵ י בֹו ׁשָ א  (ד"א ביה נייחא)ּכִ ּתָ ּבַ יּה ׁשַ ִאין. ּבֵ ִאין ְוַתּתָ ִעּלָ ּדְ

מֹור (ד"א אתייא) ָזכּור ַנְפָקא ׁשָ ָלָלא ּדְ ָרא ֱאלִֹהים ִמּכְ ר ּבָ  ְלַנְייָחא. ֲאׁשֶ

א  ד ֲעִביְדּתָ א אֹוָמָנא ְדָעְלָמא. ְלֶמְעּבַ א ְדָעְלָמא. ַלֲעׂשֹות ּדָ ְלַאְתָקָנא ֲעִביְדּתָ

א.  ֹכּלָ   .(ס"א אשר ברא אומנא אצטריך לעלמא וכל עבידתא דכלא)ּדְ

ַבת  י בֹו ׁשָ ֶעְליֹוִנים  [ד"א בו מנוחה]ּבֹו ְמנּוַחת ַהּכֹל  -ּכִ ּלָ ׁשֶ
ת  ּבָ ָרא  [ד"א באה]ְוַתְחּתֹוִנים. ּבֹו ׁשַ ר ּבָ ִלְמנּוָחה. ֲאׁשֶ

ה  -ֱאלִֹהים  מֹור ְלַהְתִקין ַמֲעׂשֵ ל ָזכֹור יֹוֵצא ׁשָ ָלל ׁשֶ ִמּכְ
ל  -ָהעֹוָלם. ַלֲעׂשֹות  ה ׁשֶ ן ָהעֹוָלם, ַלֲעׂשֹות ַמֲעׂשֶ ֶזה ֻאּמַ

  .[ס"א אשר ברא אמן צריך לעולם וכל המעשה של הכל]ַהּכֹל. 

  דף פ"ח ע"א - פרשת יתרו  - ספר שמות  - בזוהר 
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ָתא, ָקָלא ָנִפיק  ּבָ ׁשַ ַלת ְסעּוָדֵתי ּבְ ִלים ּתְ ַאׁשְ ְמעֹון ָאַמר, ַהאי ַמאן ּדְ י ׁשִ ַרּבִ

א ְסעּוָדָתא ֲחָדא, ָלֳקֵבל  עיה נח)(ישּוַמְכְרָזא ָעֵליּה,  ג ַעל ְיָי', ּדָ ְתַעּנַ ָאז ּתִ

ֳמֵתי ָאֶרץ,  (ויקרא רפ"ח ע"ב) יָך ַעל ּבָ ְבּתִ ין. ְוִהְרּכַ יׁשִ ָכל ַקּדִ א ּדְ יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ

יָך ַנֲחלַ  ין. ְוַהֲאַכְלּתִ יׁשִ ַתּפּוִחין ַקּדִ ְנָייָנא, ָלֳקֵבל ַחְקָלא ּדְ א ְסעּוָדָתא ּתִ ת ּדָ

ין. ְזֵעיר ַאּפִ ִלים ּבִ ּתְ ִאׁשְ ִלימּו ּדְ א הּוא ׁשְ   ַיֲעֹקב ָאִביָך, ּדָ

לֹׁש ְסעּודֹות  ִלים ׁשָ ׁשְ ּמַ ְמעֹון ָאַמר, ֶזה ִמי ׁשֶ י ׁשִ ַרּבִ
ת, קֹול יֹוֵצא ּוַמְכִריז ָעָליו:  ּבָ ׁשַ ג ַעל  (ישעיה נח)ּבְ ְתַעּנַ ָאז ּתִ

יק הַ  ֶנֶגד ָהַעּתִ ל ה'. זֹו ְסעּוָדה ַאַחת ּכְ ל ּכָ דֹוׁש ׁשֶ ּקָ
ֳמֵתי ָאֶרץ  יְך ַעל ּבָ ְבּתִ ים. ְוִהְרּכַ דֹוׁשִ זֹו ְסעּוָדה  -ַהּקְ

יְך  ים. ְוַהֲאַכְלּתִ דֹוׁשִ ּפּוִחים ַהּקְ ֵדה ַהּתַ ֶנֶגד ׂשְ ה ּכְ ִנּיָ ׁשְ
ְזֵעיר  -ַנֲחַלת ַיֲעֹקב ָאִביְך  ָמה ּבִ ּלְ ּתַ ִהׁשְ ֵלמּות ׁשֶ ְ זֹוִהי ַהׁשּ

ין.   ַאְנּפִ

הּו ְסעּוָדֵתי, ּוֳלָקְבַליְ  ֻכּלְ א ּבְ ְלָמא ְסעּוָדֵתיּה, ּוָבֵעי ְלִאְתַעְנּגָ ֵעי ְלַאׁשְ יהּו ּבָ

ְך,  ֵליָמָתא. ּוְבִגין ּכַ ִאיהּו ְמֵהיָמנּוָתא ׁשְ ּום ּדְ ְייהּו, ִמׁשּ ָכל ַחד ְוַחד ִמּנַ ּוְלֵמחֵדי ּבְ

ּום ּדְ  ין, ִמׁשּ ַאר ִזְמִנין ְוַחּגִ ל ׁשְ ר, ִמּכָ ָתא ִאְתָיּקָ ּבְ ַכח, ְוָלא ׁשַ ּתְ יּה ִאׁשְ א ּבֵ ֹכּלָ

ַכח  ּתְ ִאׁשְ ּום ּדְ ְך, ִמׁשּ ִגין ּכָ יא, ּבְ י ִחּיָ י. ָאַמר ַרּבִ הּו ִזְמֵני ְוַחּגֵ ֻכּלְ ַכח ָהִכי ּבְ ּתְ ִאׁשְ

יב,  ְכּתִ ַלת ִזְמִנין. ּדִ ר ּתְ יּה, ִאיְדּכַ א ּבֵ ּיֹום  (בראשית ב)ּכֹּלָ ַוְיַכל ֱאלִֹהים ּבַ

ׁשְ  ִביִעי. ַוּיִ ְ ִביִעי.ַהׁשּ ְ ִביִעי. ַוְיָבֶרְך ֱאלִהים ֶאת יֹום ַהׁשּ ְ ּיֹום ַהׁשּ   ּבֹות ּבַ

ָכל  ג ּבְ ִלים ְסעּוָדתֹו, ְוָצִריְך ְלִהְתַעּנֵ ם ָצִריְך ְלַהׁשְ ּוְכֶנְגּדָ
ִהיא  ּום ׁשֶ ָכל ַאַחת ְוַאַחת ֵמֶהן, ִמׁשּ מַֹח ּבְ עּודֹות ְוִלׂשְ ַהּסְ

ךְ  ּום ּכָ ֵלָמה, ּוִמׁשּ ְ ל  ָהֱאמּוָנה ַהׁשּ ָדה ִמּכָ ּבְ ת ִנְתּכַ ּבָ ַ ַהׁשּ
ּה ִנְמָצא, ְולֹא  ַהּכֹל ּבָ ּום ׁשֶ ים, ִמׁשּ ים ְוַהַחּגִ ַמּנִ ָאר ַהּזְ ׁשְ
ּום  יא, ִמׁשּ י ִחּיָ ים. ָאַמר ַרּבִ ים ְוַהַחּגִ ַמּנִ ָכל ַהּזְ ְך ּבְ ִנְמָצא ּכָ
ָעִמים,  לֹׁש ּפְ ר ׁשָ ַהּכֹל ִנְמָצא ּבֹו, ִנְזּכַ ּום ׁשֶ ְך, ִמׁשּ ּכָ
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תּוב ׁשֶ  ּבֹות  (בראשית ב)ּכָ ׁשְ ִביִעי. ַוּיִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ַוְיַכל ֱאלִֹהים ּבַ
ִביִעי. ְ ִביִעי. ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת יֹום ַהׁשּ ְ ּיֹום ַהׁשּ   ּבַ

  דף רכ"ב ע"ב - פרשת פקודי  - ספר שמות  - בזוהר 

א  ַגְווָנא ּדָ יֹום  (בראשית ב)ּכְ יָמא, ַוְיַכל ֱאלִֹהים ּבַ ַמִים ְוָהָאֶרץ. ְוִאי ּתֵ ָ ַוְיֻכּלּו ַהׁשּ

ִלימּו כָּ  ּתְ ָכל ֲעִביָדן ִאׁשְ ב ּדְ ָכל ָעְלָמא, ַאף ַעל ּגַ אי ָהִכי הּוא, ּדְ ִביִעי. ַוּדַ ְ ל ַהׁשּ

ִביָעָאה,  ָאָתא יֹוָמא ׁשְ ִקּיּוֵמיּה, ַעד ּדְ ִלים ּבְ א ָלא ֲהָוה ׁשְ ַחד ְוַחד, ָעְלָמא ּכֹּלָ

א  יּה קּוְדׁשָ ִלים ּבֵ ל ֲעִביָדן, ְוַאׁשְ ִלימּו ּכָ ּתְ ֵדין ִאׁשְ ִביָעָאה, ּכְ ַכד ָאָתא יֹוָמא ׁשְ ּדְ

ִריְך הּוא ָעְלָמא, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַוְיַכל ֱאלִֹהים  ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ּבְ ְ יֹום ַהׁשּ ּבַ

א ַוְיַכל  ָעַבד, ְוַעל ּדָ א ּדְ ל ֲעִביְדּתָ ִקּיּוָמא ּכָ ִלים ּבְ ּתְ ַהאי, ִאׁשְ ה. ּבְ ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ

ִביִעי. ְ יֹום ַהׁשּ   ֱאלִהים ּבְ

מֹו ֶזה  ַמִים ְוָהָאֶרץ. ְוִאם ּתֹאַמר,  (בראשית ב) -ּכְ ָ ַוְיֻכּלּו ַהׁשּ
ּיוֹ  ִביִעי ַוְיַכל ֱאלִֹהים ּבַ ְ ל  -ם ַהׁשּ ּכָ ְך הּוא! ׁשֶ אי ּכָ ַוּדַ

ל ֶאָחד  ְלמּו ּכָ ים ִנׁשְ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ּכָ ב ׁשֶ ָהעֹוָלם, ַאף ַעל ּגַ
א ַהּיֹום  ּבָ ִקּיּומֹו ַעד ׁשֶ ֵלם ּבְ ל ָהעֹוָלם לֹא ָהָיה ׁשָ ְוֶאָחד, ּכָ
ל  ְלמּו ּכָ ִביִעי, ָאז ִנׁשְ ְ א ַהּיֹום ַהׁשּ ּבָ ׁשֶ ּכְ ִביִעי. ׁשֶ ְ ַהׁשּ

רּוְך הּוא ֶאת ָהעֹוָלם. הַ  דֹוׁש ּבָ ִלים ּבֹו ַהּקָ ים, ְוִהׁשְ ֲעׂשִ ּמַ
ר  ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ְ ּיֹום ַהׁשּ תּוב ַוְיַכל ֱאלִֹהים ּבַ ּכָ ֶזהּו ׁשֶ
ה, ְוַעל ֶזה  ָעׂשָ ה ׁשֶ ל ַמֲעׂשֶ ִקּיּום ּכָ ַלם, ּבְ ֶזה ִנׁשְ ה. ּבָ ָעׂשָ

ִביִעי. ְ ּיֹום ַהׁשּ   ַוְיַכל ֱאלִֹהים ּבַ

  דף סז ע"ב - תקונא עשרין ותרין  - תיקוני הזוהר  - בזוהר 

ָמה ְדַאּתְ ָאַמר  ִביִעּיֹות, ּכְ ַלת ֲאָבָהן ׁשְ ְיַכל אלהי"ם וַ  (שם)ּוֵביּה ִאְתְקִריאּו ּתְ

ִביִעי,  ְ ִביִעי, ַוְיָבֶרְך אלהי"ם ֶאת יֹום ַהׁשּ ְ ּיֹום ַהׁשּ ּבֹות ּבַ ׁשְ ִביִעי, ַוּיִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ּבַ

ּבֹות ּבֹו  ׁשְ ה, ַוּיִ ְטָרא ִדְקדּוׁשָ ׁש אֹותֹו ִמּסִ ְטָרא ִדְבָרָכה, ַוְיַקּדֵ ַוְיָבֶרְך אֹותֹו ִמּסִ
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ְטָרא ְדִיחּוד, ְוָדא ִאיהּו ַוְיכֻ  ָרָזא ִמּסִ ִאינּון ּבְ ַלת ֲאָבָהן, ּדְ יּה ּתְ ִלילּו ּבֵ ּלּו, ְדִאְתּכְ

ִאית  ָלָלא ְדרי"ו ַאְתָוון ּדְ בּוָר"ה ּכְ יִבין, ּגְ ַגְווָנא ְדע"ב ּתֵ ָמא ְדע"ב, ּכְ ִדׁשְ

א, ְוָדא ִאיהּו ָרָזא  ִליל ּכֹּלָ ָמא ְדע"ב, ַעּמּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדִאיהּו ו' ּכְ ׁשְ ּבִ

ָניו, ַאְנּפֹוי  (שמות לד ו) ָניו ַמאי ּפָ ָניו, ע"ב רי"ו יהו"ה, ַעל ּפָ ֲעֹבר יהו"ה ַעל ּפָ ַוּיַ

הֹון  ַמר ּבְ ַרֲחֵמי, ְדִאּתְ א ָוא"ו י"ג ְמִכיָלן ּדְ דֹוִלים  (ישעיהו נד ז)ּדָ ּוְבַרֲחִמים ּגְ

דֹול. ִאיהּו ָהֵא"ל ַהּגָ ְטָרא ְדֶחֶסד, ּדְ אי ִמּסִ דֹוִלים ַוּדַ ֵצְך, ּגְ   ֲאַקּבְ

ֱאַמר ַוְיַכל וּ  ּנֶ מֹו ׁשֶ ִביִעּיֹות, ּכְ ת ָהָאבֹות ׁשְ לֹׁשֶ בֹו ִנְקְראּו ׁשְ
ִביִעי, ַוְיָבֶרְך  ְ ּיֹום ַהׁשּ ּבֹות ּבַ ׁשְ ִביִעי, ַוּיִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ֱאלִֹהי"ם ּבַ
ל  ד ׁשֶ ִביִעי. ַוְיָבֶרְך אֹותֹו ִמּצַ ְ ֱאלִֹהי"ם ֶאת יֹום ַהׁשּ

ד  ׁש אֹותֹו ִמּצַ ָרָכה, ַוְיַקּדֵ ד ּבְ ּבֹות ּבֹו ִמּצַ ׁשְ ה, ַוּיִ ָ ל ְקֻדׁשּ ׁשֶ
ת ָהָאבֹות,  לֹׁשֶ ְכְללּו בֹו ׁשְ ּנִ חּוד, ְוֶזהּו ַוְיֻכּלּו, ׁשֶ ל ַהּיִ ׁשֶ
מֹו ֵכן ֶחֶסד ִנְקָרא ָגדֹול,  ל ע"ב, ּכְ ם ׁשֶ ֵ סֹוד ַהׁשּ ֵהם ּבְ ׁשֶ
ל  ָלל ׁשֶ בּוָר"ה ַהּכְ בֹות, ּגְ ל ע"ב ּתֵ ָלל ׁשֶ הּוא ַהּכְ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ל ע"ב, ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי, רי"ו  ם ׁשֶ ֵ ׁשּ ׁש ּבַ ּיֵ אֹוִתּיֹות ׁשֶ
ָניו,  ֲעֹבר יהו"ה ַעל ּפָ הּוא ו' ּכֹוֵלל ַהּכֹל, ְוֶזהּו סֹוד ַוּיַ ׁשֶ
ָניו ֶזה ָוא"ו,  ָניו? ּפָ ה ּפָ ָניו, ַמה ּזֶ ע"ב רי"ו יהו"ה, ַעל ּפָ

ֶהם ּוְבַרֲחִמים גְּ  ֱאַמר ּבָ ּנֶ דֹוִלים י"ג ִמּדֹות ָהַרֲחִמים, ׁשֶ
הּוא ָהֵא"ל  ל ַהֶחֶסד, ׁשֶ ד ׁשֶ אי ִמּצַ דֹוִלים ַוּדַ ֵצְך, ּגְ ֲאַקּבְ

דֹול.   ַהּגָ

ִביִעּיֹות  ָכל ׁשְ אי ּבְ ִביִעי ה' ַוּדַ ִאיִהי ַמְלכּות, ַה ׁשְ ִביִעית ּדְ ְ ׁשּ ִליל ּבַ א ִאְתּכְ ְוֹכּלָ

יק, ֲעֵלי א ַצּדִ י, יֹום ּדָ ִ ׁשּ ִ ִליָלא, ְוִאיִהי ה' ְדיֹום ַהׁשּ ַמר ּכְ ְוָהָיה  (זכריה יד ט)ּה ִאּתְ

ִביִעי יֹום  ְ י, ְויֹום ַהׁשּ ִ ׁשּ ִ ל ָהָאֶרץ ְוגֹוֵמר, ִאיהּו יֹום ַהׁשּ יהו"ה ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ

ַמר  הּו יֹוִמין, ַוֲעֵליּה ִאּתְ ֻכּלְ ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר, ְוָדא הּוא ּבֶֹקר  (רות ג יג)ּדְ ׁשִ

ְכִתיב  ַאְבָרָהם, ּדִ ם ְלפּוְרָקָנא,  (בראשית יט כז)ּדְ ּכֵ ׁשְ ּבֶֹקר, ַוּיַ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ׁשְ ַוּיַ
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יּה  ַמר ּבֵ ִאּתְ ְותֹוָרה אֹור, ְוַהאי ִאיהּו אֹור  (משלי ו כג)ּוֵביּה ַהּבֶֹקר אֹור, ּדְ

יּה  ַמר ּבֵ ִאּתְ רֹוָעא  (שמות י כג)ּדְ ַסח ּדְ ָרֵאל ָהָיה אֹור, ְוִאיהּו ּפֶ ֵני ִיׂשְ ּוְלָכל ּבְ

  ֵביּה ֲעִתיִדין ִליָגֵאל.ְיִמיָנא, וּ 

ִביִעי ה'  ְ ִהיא ַמְלכּות, ַה'ׁשּ ִביִעית ׁשֶ ְ ׁשּ ְוַהּכֹל ִנְכָלל ּבַ
י,  ִ ׁשּ ִ ל יֹום ַהׁשּ לּוָלה, ְוִהיא ה' ׁשֶ ִביִעּיֹות ּכְ ְ ָכל ַהׁשּ אי, ּבְ ַוּדַ
ל  יק, ָעָליו ֶנֱאַמר ְוָהָיה יהו"ה ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ יֹום ֶזה ַצּדִ

ל ָהָאֶרץ ְוגֹוֵמר, הוּ  ִביִעי ַהּיֹום ׁשֶ ְ י, ְויֹום ַהׁשּ ִ ׁשּ ִ א יֹום ַהׁשּ
ל  ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר, ְוֶזהּו ּבֶֹקר ׁשֶ ִמים, ְוָעָליו ֶנֱאַמר ׁשִ ל ַהּיָ ּכָ
ם  ּכֵ ׁשְ ּבֶֹקר, ַוּיַ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ׁשְ תּוב ַוּיַ ּכָ ַאְבָרָהם, ׁשֶ

ֱאַמר ּבֹו ְותֹוָר  ּנֶ ה, ּובֹו ַהּבֶֹקר אֹור, ׁשֶ ֻאּלָ ה אֹור, ְוֶזהּו ַלּגְ
ָרֵאל ָהָיה אֹור, ְוהּוא  ֵני ִיׂשְ ֱאַמר ּבֹו ּוְלָכל ּבְ ּנֶ ָהאֹור ׁשֶ

ֵאל.   ֶפַסח ְזרֹוַע ָיִמין, ּובֹו ֲעִתיִדים ְלִהּגָ

  דף פד ע"א - תקונא שבע וארבעין  - תיקוני הזוהר  - בזוהר 

ּיֹום  (שם)ִדְכִתיב  ּבֹות ּבַ ׁשְ יּה, ַוּיִ ָכִליל ּבֵ ִביִעי ָהא ַחד ּדְ ְ ּיֹום ַהׁשּ ַוְיַכל אלהי"ם ּבַ

ְלָלא  ַלת ְלִאְתּכַ ִביִעי ָהא ּתְ ְ ִביִעי ָדא ִתְנָייָנא, ַוְיָבֶרְך אלהי"ם ֶאת יֹום ַהׁשּ ְ ַהׁשּ

ָלה בְ  ל ֲחָדא ְבֶמְמׁשָ ר, ּכָ ִעׂשֶ ִליַלת ּבְ ֵלית ְסִפיָרה ְדָלא ִאְתּכְ ר ְסִפיָרן, ּדְ ִעִ◌ׂשֶ

ל ְסִפיָרן  יּה ִאְתְקִריאּו ּכָ ִביִעי ּבֵ ְ יק יֹום ַהׁשּ ָלה ְדַצּדִ יָלּה, ֲאָבל ֶמְמׁשָ ּדִ

ִקּדּוׁש ּוַוְיֻכּלּו, ְוָזכֹור  יִבין ִאינּון ּבְ ְבִעין ּתֵ ִביִעּיֹות, ׁשַ ְבִעין ׁשְ מֹור ָהא ׁשַ ְוׁשָ

ן ַוְיֻכּלוּ  ּבַ ֻחׁשְ   .ּוְתֵרין ּכְ

לּול  ּכָ ה ֶאָחד ׁשֶ ִביִעי, ִהּנֵ ְ ּיֹום ַהׁשּ תּוב ַוְיַכל ֱאלִֹהי"ם ּבַ ּכָ ׁשֶ
ִביִעי  ְ ּיֹום ַהׁשּ ּבֹות ּבַ ׁשְ ִני, ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהי"ם  - ּבֹו, ַוּיִ ֵ ֶזה ַהׁשּ

ִביִעי  ְ לֹׁש, ְלהִ  -ֶאת יֹום ַהׁשּ ר ְסִפירֹות, ֲהֵרי ׁשָ ֶעׂשֶ ֵלל ּבְ ּכָ
ל ַאַחת  ר, ּכָ ֶעׂשֶ ּלֹא ִנְכֶלֶלת ּבָ ֵאין ְסִפיָרה ׁשֶ ׁשֶ
ִביִעי, ּבֹו  ְ יק ַהּיֹום ַהׁשּ ּדִ ֶלת ַהּצַ ּה, ֲאָבל ֶמְמׁשֶ ְלּתָ ֶמְמׁשַ ּבְ
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בֹות ֵהן  ְבִעים ּתֵ ִביִעּיֹות, ׁשִ ְ ִפירֹות ַהׁשּ ל ַהּסְ ִנְקְראּו ּכָ
ּדּוׁש ּוַוְיֻכּלּו, וְ  ּקִ ִים ּבַ ּתַ ְבִעים ּוׁשְ מֹור ֲהֵרי ׁשִ ָזכֹור ְוׁשָ

ּבֹון ַוְיֻכּלּו. ֶחׁשְ   ּכְ

ַגְווָנא ְדָפתֹוָרא ִדְלִעיָלא  ע ַרְגִלין, ּכְ ַאְרּבַ תֹוָרא ּבְ יּה ּפָ ת ָצִריְך ְלַתְקָנא ּבֵ ּבָ ְוׁשַ

יּה  ַמר ּבֵ ר ִלְפֵני יהו"ה, ַוֲעָלּה ִאּתְ  (יחזקאל מא כב)ְדִאּתְ ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ ַמר ֶזה ַהׁשּ

א,  (תהלים כג ה) ִכיְנּתָ ִריְך הּוא ָדא ׁשְ א ּבְ תֹוָרא ְדקּוְדׁשָ ְלָחן, ּפָ ֲערֹוְך ְלָפַני ׁשֻ ּתַ

ְלָחן  ינּו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ׁשֻ ּקִ א ּתַ ִאיהּו ְגבּוָרה, ּוְבִגין ּדָ ְטָרא ְדָצפֹון ּדְ ִאיִהי ִמּסִ

ַגְווָנא ִדְלעִ  ִליק ִליִמיָנא ּכְ פֹון, ְוֵנר ּדָ ּצָ רֹום, ּבַ ּדָ יּה ְמנֹוָרה ּבַ ַמר ּבֵ יָלא, ְדִאּתְ

ְטָרא ְדַעּמּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. ֶאְמָצִעיָתא ִמּסִ ה ּבְ   ִמּטָ

מֹו  ע ַרְגַלִים, ּכְ ְלָחן ִעם ַאְרּבַ ן ׁשֻ ת ָצִריְך ְלַתּקֵ ּבָ ּוְבׁשַ
ר ִלְפֵני  ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ ֱאַמר ּבֹו ֶזה ַהׁשּ ּנֶ ַמְעָלה, ׁשֶ ּלְ ְלָחן ׁשֶ ֻ ַהׁשּ

ל יהו"ה ְלָחנֹו ׁשֶ ְלָחן, ׁשֻ ֲערְֹך ְלָפַני ׁשֻ , ְוָעֶליָה ֶנֱאַמר ּתַ
הּוא  פֹון ׁשֶ ד ַהּצָ ִכיָנה, ִהיא ִמּצַ ְ רּוְך הּוא זֹו ַהׁשּ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
פֹון,  ּצָ ְלָחן ּבַ ָנה ׁשֻ ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ נּו ּבַ ּקְ ּום ֶזה ּתִ ְגבּוָרה, ּוִמׁשּ

ַמְעלָ  ּלְ מֹו ׁשֶ ֱאַמר ּבֹו ְמנֹוָרה ְוֵנר ּדֹוֵלק ְלָיִמין ּכְ ּנֶ ה, ׁשֶ
ד ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי. ה ָבֶאְמַצע ִמּצַ רֹום, ִמּטָ   ַבּדָ

  פרשת יתרו  - זוהר חדש  - בזוהר 

בָּ  ַגְווָנא ָדא, ְויֹום ׁשַ א, ּכְ ֵליל ּכֹּלָ ִביִעי,  (בראשית ב)ת ּכָ ְ ּיֹום ַהׁשּ ַוְיַכל ֱאלִֹהים ּבַ

א  ִביִעי, ּדָ ְ ּיֹום ַהׁשּ ּבֹת ּבַ ׁשְ א יֹוָמא ְרִביָעָאה. ַוּיִ א יֹוָמא ַקְדָמָאה. ְמַלאְכּתֹו, ּדָ ּדָ

א יֹוָמא חֲ  ה, ּדָ ר ָעׂשָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ְנָייָנא, ִמּכָ ֵביּה ִאְתְחַרב יֹוָמא ּתִ ָאה, ּדְ ִמיׁשָ

א יֹוָמא  ׁש אֹותֹו, ּדָ ָאה. ַוְיַקּדֵ ֶאֶלף ֲחִמיׁשָ יּה ּבְ ְנָייָנא ּבֵ א, ְוָלא ֲהָוה ּבִ ׁשָ י ַמְקּדְ ּבֵ

ִתיָתָאה. א יֹוָמא ׁשְ ל ְמַלאְכּתֹו, ּדָ ַבת ִמּכָ י בֹו ׁשָ ִליָתָאה, ּכִ   ּתְ

א גּוִפין לְ  ָרא ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות, ּדָ ר ּבָ ָעא ֲאׁשֶ ָלא ּבָ יא. ּדְ יַעּיָ ִ ַרׁשּ ָמִתין ּדְ ִנׁשְ
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ְלהֹו ָנע ָוָנד. ְוָדא ָרָזא  ָאְזִלין ּכָ ד לֹון ּגּוִפין, ּדְ ֶקה  (משלי יא)ְלֶמְעּבַ ַיד ְלַיד לֹא ִיּנָ

  ָרע.

ַבת זּוֵגיּה  ן י"ה, ּדְ ִאיהּו ּדּוְגַמת ּבֶ ה. ּדְ ָכְלהֹו, ְיֵהא מׁשֶ ָכְלהֹו, ַנְייָחא ּדְ ת ּדְ ּבָ ְוׁשַ

ָמר מַ  ֲעָלה ִאּתְ אי, ּדַ ת ַוּדַ ּבָ ת. ׁשַ ּבָ ָלה,  (תהלים קג)ְלכּות, ׁשַ ּכֹל ָמׁשָ ּוַמְלכּותֹו ּבַ

א. ּתָ ּבַ יֹוָמא ְדׁשַ יר ּבְ ַאְדּכֵ ִאיהּו ְמָלאכֹות ּדְ   ּדְ

א, אֹו ָטַרח  ִריְך הּוא ָעִביד ֲעִביְדּתָ א ּבְ ין, ּדקּוְדׁשָ ׁשִ ִבין ִטּפְ ָחׁשְ ְוָלא ְכָמא ּדְ

ד  יּה, ּוְלָבַתר ְלֶמְעּבַ ֲעִביְדּתֵ ָטַרח ּבַ ַבר ָנׁש ּדְ ִביָעָאה, ּכְ יֹוָמא ׁשְ יּה, ְוָנח ּבְ ֲעִביְדּתֵ

ּה  ָמר ּבַ ָגלּוָתא, ִאּתְ א ִאיִהי ּבְ ִכיְנּתָ ׁשְ ָכל ִזְמָנא ּדִ א ּבְ לֹום, ֶאּלָ ים ָנח. ַחס ְוׁשָ ַסּיֵ ּדְ

ּתְ  (בראשית ח) ָלא ִאׁשְ יֵהא ָלּה ַנְייָחא ְולֹא ָמְצָאה ַהּיֹוָנה ָמנֹוַח, ּדְ יָקא, ּדִ ַכח ַצּדִ

  ֵביּה.

גֹון ַאְבָרָהם ְוַאֲהֹרן ְוַזְרֵעיּה.  הֹון, ּכְ ַנְחַתת ּבְ יא, ּדְ יַקּיָ ְוַנְייָחא ִדיָלּה, ִאינּון ַצּדִ

ָמר,  לֹֹמה ְוַזְרֵעיּה. ַוֲעַלְייהּו ִאּתְ ַוְיַכל  (בראשית ב)ִיְצָחק ְוָדִוד ְוַזְרֵעיּה. ַיֲעֹקב ּוׁשְ

ִביִעי, ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת יֹום ֱאלֹהִ  ְ ּיֹום ַהׁשּ ּבֹת ּבַ ׁשְ ִביִעי, ַוּיִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ים ּבַ

ָכְלהֹו. ָכְלהֹו, ַנְייָחא ּדְ ׁש אֹותֹו. יֹוָמא ּדְ ִביִעי, ַוְיַקּדֵ ְ   ַהׁשּ

  ספרא תנינא  - זוהר חדש  - בזוהר 

יק,  ַצּדִ ָכל ָקִצין. ְוָכל סֹוף ִאיהּו ּבְ א ְוסֹוָפא ּדְ ִליל ֵריׁשָ ֶאְמָצִעיָתא ּכָ ַעּמּוָדא ּדְ

לָ  ִביִעי ּתְ ְבהֹון ִאְתְקֵרי ׁשְ ָלת ֲאָבָהן ּדִ ָכִליל ּתְ יק ּדְ ַצּדִ ִליל ּבְ א ִאְתּכָ ת ִזְמִנין. ְוֹכּלָ

ְכִתיב  ּיֹום  (בראשית ב)ָהָדא הּוא ּדִ ּבֹת ּבַ ׁשְ ִביִעי, ַוּיִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ַוְיַכל ֱאלִֹהים ּבַ

ּה  ָעב ֶהָעָנן, ּוִמּנֵ ִביִעי. ְוַהאי ִאיהּו ּבְ ְ ִביִעי, ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת יֹום ַהׁשּ ְ ַהׁשּ

בֹ  'ע ַוּיָ ּסַ ָמָהן ַוּיִ ן ע"ב ׁשְ ם ּבֵ ַכח ׁשֵ ּתְ ָלל ּוְפָרט ּוְכָלל, ִאׁשְ ִאּנּון ּכְ 'ט, ּדְ 'א ַוּיֵ

א ַוֲאִויָרא ּוְרִקיָעא. א ְורּוָחא. ְוִאּנּון ַיּמָ ָ א ֶאׁשּ ַמּיָ ִליָלן ּבְ ִאְתּכְ   ּדְ

ים,  ּצִ ל ַהּקִ ל ּכָ ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי ּכֹוֵלל ָהֹראׁש ְוַהּסֹוף ׁשֶ
י ַצּדִ יק, ְוַהּכֹל ִנְכָלל ּבְ ַצּדִ ּכֹוֵלל ְוָכל סֹוף הּוא ּבְ ק ׁשֶ
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ָעִמים. ֶזהּו  לֹׁש ּפְ ִביִעי ׁשָ ֶהם ִנְקָרא ׁשְ ּבָ ת ָהָאבֹות ׁשֶ לֹׁשֶ ׁשְ
תּוב  ּכָ ּבֹת  (בראשית ב)ׁשֶ ׁשְ ִביִעי, ַוּיִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ַוְיַכל ֱאלִֹהים ּבַ

ִביִעי. ְוֶזהּו  ְ ִביִעי, ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת יֹום ַהׁשּ ְ ּיֹום ַהׁשּ ּבַ
ַעב ֶהָעָנן, ּוִמּמֶ  ִים ּבְ ּתַ ְבִעים ּוׁשְ ן ׁשִ ם ּבֶ ֵ ּנּו ִנְמָצא ַהׁשּ

ָלל ּוְפָרט ּוְכָלל,  ֵהם ּכְ 'ט, ׁשֶ ב'א ַוּיֵ 'ע ַוּיָ ּסַ מֹות ַוּיִ ׁשֵ
ַמִים ֵאׁש ְורּוַח, ְוֵהם ָים ַוֲאִויר ְוָרִקיַע. ְכָלִלים ּבְ ּנִ   ׁשֶ

  

  דף פ"ח ע"א - פרשת יתרו  - ספר שמות  - בזוהר ג 

ַכח  ּתְ ִמיֵניּה ִמׁשְ ִגין ּדְ א. ּבְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ָרָכה. ׁשְ י יֹוִסי, ַמהּו ּבְ ְוָתֵניָנן, ָאַמר ַרּבִ

כַ  ּתְ ְרְכָתא, ְלָכל ָעְלָמא. ּוִבְרְכָתא ָלא ִאׁשְ ְרָייא ּבִ א, ְוָלא ׁשַ ח ַעל ֲאָתר ֵריָקַנּיָ

ְוא.  ָ ם ְיָי' ֱאלֶהיָך ַלׁשּ א ֶאת ׁשֵ ָ יב לא ִתׂשּ ְכּתִ ָזכֹור  (שמות כ)ֲעלֹוי, ֲהָדא הּוא ּדִ

ִתיב  י ִיְצָחק ָאַמר, ּכְ ׁשֹו. ַרּבִ ת ְלַקּדְ ּבָ ַ ַוְיָבֶרְך ֱאלִהים ֶאת  (שמות כ)ֶאת יֹום ַהׁשּ

ִביִעי, ּוְכִתיב  ְ ן יֹום ַהׁשּ ּמָ ִביִעי  (שמות טז)ּבַ ְ ְלְקֻטהּו ּוְביֹום ַהׁשּ ת ָיִמים ּתִ ׁשֶ ׁשֵ

יּה. ַכח ּבֵ ּתְ ְרְכָתא ִאׁשְ יּה ְמזֹוֵני, ַמה ּבִ ַכח ּבֵ ּתְ ָלא ִמׁשְ יָון ּדְ ת לא ִיְהֶיה ּבֹו. ּכֵ ּבָ   ׁשַ

דֹוׁש.  ם ַהּקָ ֵ ָרָכה? ַהׁשּ י יֹוֵסי, ַמִהי ּבְ ִנינּו, ָאַמר ַרּבִ ְוׁשָ
ּמִ  ּום ׁשֶ ָרָכה ִמׁשּ ָרָכה ְלָכל ָהעֹוָלם, ְוַהּבְ ּנּו ִנְמֵצאת ַהּבְ ּמֶ

לֹא ִנְמֵצאת ַעל ָמקֹום ֵריק ְולֹא ׁשֹוָרה ָעָליו. ֶזהּו 
ְוא. ָזכֹור ֶאת  ָ ם ה' ֱאלֶֹהיְך ַלׁשּ א ֶאת ׁשֵ ָ תּוב לֹא ִתׂשּ ּכָ ׁשֶ

תּוב  י ִיְצָחק ָאַמר, ּכָ ׁשֹו. ַרּבִ ת ְלַקּדְ ּבָ ַ ְך ַוְיָבֶר  (שם א)יֹום ַהׁשּ
ן  ּמָ ִביִעי, ְוָכתּוב ּבַ ְ ת  (שמות טז)ֱאלִֹהים ֶאת יֹום ַהׁשּ ׁשֶ ׁשֵ

יָון  ת לֹא ִיְהֶיה ּבֹו. ּכֵ ּבָ ִביִעי ׁשַ ְ ְלְקֻטהּו ּוַבּיֹום ַהׁשּ ָיִמים ּתִ
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ָרָכה ִנְמֵצאת ּבֹו? ּלֹא ִנְמָצא ּבֹו ְמזֹונֹות, ֵאיזֹו ּבְ   ׁשֶ

  

ְלעֵ  אן ּדִ ְרּכָ ל ּבִ אָנא, ּכָ א ָהִכי ּתָ ְלָיין. ֶאּלָ ִביָעָאה ּתַ יֹוָמא ׁשְ א, ּבְ א ְוַתּתָ יּלָ

ַההּוא יֹוָמא,  ּום ּדְ ִביָעָאה, ִמׁשּ יֹוָמא ׁשְ א ּבְ ַכח ָמּנָ ּתְ ְוָתאָנא, ֲאַמאי ָלא ִאׁשְ

א,  ִאין, ְוָכל ַחד ְוַחד ָיִהיב ְמזֹוֵניּה ְלַתּתָ יָתא יֹוִמין ִעּלָ ל ׁשִ יּה ּכָ ְרָכאן ִמיּנֵ ִמְתּבָ

יֹומוֹ  ל ַחד ּבְ ִביָעָאה.ּכָ יֹוָמא ׁשְ ְרָכאן ּבְ ִמְתּבָ ָרָכה ּדְ   י, ֵמַהִהיא ּבְ

ה  ַמּטָ ּלְ ַמְעָלה ְוׁשֶ ּלְ ָרכֹות ׁשֶ ל ַהּבְ ִנינּו, ּכָ ְך ׁשָ א ּכָ ֶאּלָ
ּיֹום  ה לֹא ִנְמָצא ָמן ּבַ ִנינּו, ָלּמָ ִביִעי. ְוׁשָ ְ ּיֹום ַהׁשּ לּויֹות ּבַ ּתְ

אֹותֹו יֹום ִמְת  ּמֵ ּום ׁשֶ ִביִעי? ִמׁשּ ְ ת ַהׁשּ ׁשֶ ל ׁשֵ ְרִכים ּכָ ּבָ
ה,  ִמים ָהֶעְליֹוִנים, ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד נֹוֵתן ְמזֹונֹו ְלַמּטָ ַהּיָ
ּיֹום  ְרִכים ּבַ ְתּבָ ּמִ ָרָכה ׁשֶ יֹומֹו, ֵמאֹוָתּה ּבְ ל ֶאָחד ּבְ ּכָ

ִביִעי. ְ   ַהׁשּ

  

ָר  ֵעי ְלַסּדְ ְמֵהיָמנּוָתא, ּבָ א ּדִ ַדְרּגָ ִאיהּו ּבְ ְך, ַמאן ּדְ תֹוָרא, ּוְלַאְתְקָנא ּוְבִגיֵני ּכַ א ּפָ

יָתא יֹוִמין,  ל ִאיּנּון ׁשִ תֹוֵריּה, ּכָ ֵרְך ּפָ ִיְתּבָ ִגין ּדְ ָתא, ּבְ ּבְ ׁשַ ֵליְלָיא ּדְ ְסעּוָדָתא ּבְ

ָתא,  ּבְ ׁשַ יָתא יֹוִמין ּדְ ל ׁשִ ְרָכא ּכָ ָרָכה, ְלִאְתּבָ ַמן ּבְ ַההּוא ִזְמָנא, ִאְזּדָ ָהא ּבְ ּדְ

ַכח  ּתְ תֹוֵריּה ּוִבְרָכָתא ָלא ִאׁשְ ָרא ּפָ ֵעי ְלַסּדְ ְך, ּבָ א. ְוַעל ּכַ ָפתֹוָרא ֵריָקַנּיָ ּבְ

ַנֲהֵמי ּוִבְמזֹוֵני. ָתא, ּבְ ּבְ ׁשַ ֵליְלָיא ּדְ   ּבְ

ר  ת ָהֱאמּוָנה, ָצִריְך ְלַסּדֵ ַדְרּגַ הּוא ּבְ ְך, ִמי ׁשֶ ּום ּכָ ּוִמׁשּ
ֵרךְ  ְתּבָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ת ּכְ ּבָ ֵליל ׁשַ ן ְסעּוָדה ּבְ ְלָחן ּוְלַתּקֵ ְלָחנֹו  ׁשֻ ׁשֻ

ֶנת  ּמֶ אֹותֹו ְזַמן ִמְזּדַ ֲהֵרי ּבְ ה ָיִמים, ׁשֶ ָ ׁשּ ל אֹוָתם ׁשִ ּכָ
ָרָכה לֹא  ת, ְוַהּבְ ּבָ ַ ת ְיֵמי ַהׁשּ ׁשֶ ל ׁשֵ ֵרְך ּכָ ָרָכה ְלִהְתּבָ ַהּבְ
ְלָחנֹו  ר ׁשֻ ְך ָצִריְך ְלַסּדֵ ְלָחן ֵריק, ְוַעל ּכָ ׁשֻ ִנְמֵצאת ּבְ
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ְלָחִמים ּוְמזוֹ  ת ּבִ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ   נֹות.ּבְ

  

ֵעי  י ְיהּוָדה ָאַמר, ּבָ ָתא ָנֵמי. ַרּבִ ּבְ ׁשַ יֹוָמא ּדְ י ִיְצָחק ָאַמר, ֲאִפילּו ּבְ ַרּבִ

ַכח  ּתְ ִיׁשְ ִגין ּדְ ָתא, ּבְ ּבְ ׁשַ ַלת ְסעּוָדֵתי ּבְ ַהאי יֹוָמא, ּוְלֵמיַכל ּתְ א ּבְ ְלִאְתַעְנּגָ

ָעְלָמא. ַהאי יֹוָמא ּבְ ְבָעא ְוִעּנּוָגא ּבְ   ׂשָ

י ִיְצחָ  י ְיהּוָדה ַרּבִ ם. ַרּבִ ת ּגַ ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ק ָאַמר, ֲאִפּלּו ּבְ
לֹׁש ְסעּודֹות  ה ְוֶלֱאֹכל ׁשָ ּיֹום ַהּזֶ ג ּבַ ָאַמר, ָצִריְך ְלִהְתַעּנֵ

עֹוָלם. ה ּבָ ּיֹום ַהּזֶ ַבע ְוֹעֶנג ּבַ ְצאּו ׁשּ ּמָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ת, ּכְ ּבָ ׁשַ   ּבְ

  

ְרְכָתא ָנא ּבִ ּמְ א ָאַמר, ְלִאְזּדַ י ַאּבָ ְרָכאן  ַרּבִ ִמְתּבָ א, ּדְ ְלֵעיּלָ ִאיּנּון יֹוִמין ּדִ ּבְ

יָקא  ָנִחית ֵמַעּתִ א ּדְ ּלָ ין, ִמּטַ ְזֵעיר ַאְנּפִ יּה ּדִ ֵמַהאי יֹוָמא. ְוַהאי יֹוָמא, ַמְלָיא ֵריׁשֵ

ד  ַלת ִזְמֵני, ִמּכַ ין, ּתְ יׁשִ ַתּפּוִחין ַקּדִ א, ְוָאִטיל ְלַחְקָלא ּדְ ֹכּלָ א ְסִתיָמא ּדְ יׁשָ ַקּדִ

ֲחָדא.ָעיִ  הּו ּכַ ּלְ ְרכּון ּכֻ ִיְתּבָ ָתא, ּדְ ּבְ   ִיל ׁשַ

ַמְעָלה  ּלְ אֹוָתם ָיִמים ׁשֶ ָרָכה ּבְ א ָאַמר, ְלַהְזִמין ּבְ י ַאּבָ ַרּבִ
ל  ה ָמֵלא ֹראׁשֹו ׁשֶ ה, ּוַבּיֹום ַהּזֶ ְרִכים ִמן ַהּיֹום ַהּזֶ ְתּבָ ּמִ ׁשֶ

דֹוׁש  יק ַהּקָ ּנֹוֵחת ֵמָהַעּתִ ל ׁשֶ ין ִמּטַ ל  ְזֵעיר ַאְנּפִ ר ׁשֶ ְסּתָ ַהּנִ
ָעִמים  לֹׁש ּפְ ים ׁשָ דֹוׁשִ ּפּוִחים ַהּקְ ֵדה ַהּתַ יל ִלׂשְ ַהּכֹל, ּוַמּטִ

ֶאָחד. ְרכּו ּכְ ם ִיְתּבָ ּלָ ּכֻ ת, ׁשֶ ּבָ ְכֶנֶסת ׁשַ ּנִ ֶ   ִמׁשּ

  

ְלָיא  ָהא ּתַ ָהא ּבְ ין, ּדְ ַלת ִזְמִנין ִאּלֵ א ּתְ ר ָנׁש, ְלִאְתַעְנּגָ ֵעי ּבַ א ּבָ ְוַעל ּדָ

ַתּפּוִחין. ְמֵהיָמנּותָ  ין, ּוְבַחְקָלא ּדְ א, ּוִבְזֵעיר ַאּפִ יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ א, ּבְ ְלֵעיּלָ א ּדִ

ָגַרע ְסעּוָדָתא ִמַנְייהּו,  הּו. ּוַמאן ּדְ הּו, ּוְלֵמחֵדי ּבְ א ּבְ ר ָנׁש ְלִאְתַעְנּגָ ּוָבֵעי ּבַ
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ר ָנׁש ַסגִּ  ַההּוא ּבַ יּה ּדְ ִגימּוָתא ְלֵעיָלא ְועֹוְנׁשֵ   י.ַאְחֵזי ּפְ

לּו,  ָעִמים ַהּלָ לֹׁש ַהּפְ ג ׁשְ ְוַעל ֶזה ָצִריְך ָאָדם ְלִהְתַעּנֵ
לּוָיה ָהֱאמּוָנה ָהֶעְליֹוָנה  ֶזה ּתְ ֲהֵרי ּבָ דֹוׁש,  -ׁשֶ יק ַהּקָ ַעּתִ ּבָ

ג  ּפּוִחים. ְוָצִריְך ָאָדם ְלִהְתַעּנֵ ֵדה ַהּתַ ין, ּוִבׂשְ ּוִבְזֵעיר ַאְנּפִ
ֶהם. ּוִמי ׁשֶ  ֹמַח ּבָ ֶהם ְוִלׂשְ ּגֹוֵרַע ְסעּוָדה ֵמֶהם, ַמְרֶאה ּבָ

דֹול. ל ָהָאָדם ַההּוא ּגָ ָגם ְלַמְעָלה, ְוָעְנׁשֹו ׁשֶ   ּפְ

  

ח  ּכַ ּתְ ָתא, ְוָלא ִיׁשְ ּבְ ד ָעִיִיל ׁשַ ַלת ִזְמֵני, ִמּכַ תֹוֵריּה, ּתְ ָרא ּפָ ֵעי ְלַסּדְ ְך, ּבָ ִגיֵני ּכַ ּבְ

ְרְכָתא ֲעֵליהּ  ֵרי ּבִ א, ְוִתׁשְ תֹוֵריּה ֵריָקַנּיָ ָתא. ּוְבַהאי ּפָ ּבְ ׁשַ ַאר יֹוֵמי ּדְ ל ׁשְ , ּכָ

א. ה, ַאְחֵזי, ְוָתֵלי ְמֵהיָמנּוָתא ְלֵעיּלָ   ִמּלָ

ְכֶנֶסת  ּנִ ֶ ָעִמים ִמׁשּ לֹׁש ּפְ ְלָחנֹו ׁשָ ר ׁשֻ ְך ָצִריְך ְלַסּדֵ ּום ּכָ ִמׁשּ
ָרָכה  ֶרה ָעָליו ַהּבְ ְלָחנֹו ֵריק, ְוִתׁשְ ֵצא ׁשֻ ת, ְולֹא ִיּמָ ּבָ ׁשַ

ָאר יְ  ל ׁשְ ה ַמְרֶאה ְותֹוֶלה ּכָ ָבר ַהּזֶ ת, ּוַבּדָ ּבָ ַ מֹות ַהׁשּ
  ָהֱאמּוָנה ָהֶעְליֹוָנה.

  

  דף קמ"ה ע"א - פרשת נשא  - ספר במדבר  - בזוהר 

יב, ָאמַ  ְכּתִ ְלַבר, ּדִ ל ִאיּנּון ּדִ ָחְדׁשֹו  (ישעיה סו)ר ֵליּה, ְוַאף ּכָ י ֹחֶדׁש ּבְ ְוָהָיה ִמּדֵ

תֹו  ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ י ׁשַ י ֹחֶדׁש ּוִמּדֵ יא. ִמּדֵ יַקּיָ ן ַצּדִ ּכֵ ל ׁשֶ ין ַאְתָיין, ּכָ ְוגֹו'. ִאי ִאּלֵ

ֵרי ֲאָבָהָתא ְר  ִמְתַעּטְ ּום ּדְ ה. ִמׁשּ ָחְדׁשֹו, ָלּמָ ת ּבְ ּבָ י ׁשַ א. ּוִמּדֵ יׁשָ ִתיָכא ַקּדִ

יב,  ְכּתִ יָתא יֹוִמין, ּדִ ָכל ִאיּנּון ׁשִ ִביָעָאה ּדְ ר ׁשְ ִמְתַעּטָ תֹו, ּדְ ּבַ ׁשַ  (בראשית ב)ּבְ

ִביִעי ְוגֹו'. ְ   ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת יֹום ַהׁשּ

ר ֵהא ִמְתַעּטָ יָתא, ּתְ ׁשִ ִביָעָאה ּדְ ְמעֹון, ׁשְ י ׁשִ יר  ְוַאְנּתְ הּוא ַרּבִ ׁש ַיּתִ ּדָ ּוִמְתּקַ
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יא  יַקּיָ ין ַצּדִ ִביָעָאה, ְזִמיִנין ַחְבַרָייא ִאּלֵ ׁשְ ְכִחין ּבִ ּתַ ִמׁשְ א. ּוְתַלת ִעּדּוִנין ּדְ ִמּכֹּלָ

ָאֵתי. ּוְכִתיב  ִגיָנְך ְלָעְלָמא ּדְ ָנא ּבְ ת ֹעֶנג  (ישעיה נח)ְלִאְתַעּדְ ּבָ ְוָקָראָת ְלׁשַ

ד. ַמאן הוּ  ִאְקֵרי ִלְקדֹוׁש ְיָי ְמכּוּבָ ן יֹוָחאי, ּדְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ א ִרּבִ א ְקדֹוׁש ְיָי. ּדָ

ָאֵתי. ין, ּוְבָעְלָמא ּדְ ָעְלָמא ּדֵ ד ּבְ   ְמכּוּבָ

  תקונא עשרין וארבע  - יקוני הזוהר ת - בזוהר 

"ת,  ּבָ ית ָיֵר"א ׁשַ ֵראׁשִ ֵהא ָדִחיל, ָיֵר"א ּתֹוָר"ה, ָיֵר"א  (ובה)ּבְ תֹוַתי ּתְ ּבְ ׁשַ

ַגְווָנא  ְרׁשּו נּוְכָרָאה, ּכְ ָלא ֵיעּול ֵליּה ּבִ ִרית, ּדְ ָמה ְדָצִריְך ְנִטירּו ִדּבְ ִרי"ת, ּכְ ּבְ

ר ַנׁש ְנִטירּו ְדׁשַ  ְרׁשּות ָדא ָצִריְך ּבַ ִחיד ְוֵיעּול ּבִ ָקא ֵמְרׁשּות ַהּיָ ָלא ְלַאּפָ ת, ּדְ ּבָ

ָרה  א, ָרְחּבֹו ד' ְוִאינּון יהו"ה, ְוָגְבהֹו ֲעׂשָ ִכיְנּתָ ִחיד ִאיִהי ׁשְ ים, ְרׁשּות ַהּיָ ָהַרּבִ

ִאיהּו  ֵאל ַאֵחר ּדְ ת ְזנּוִנים, ַסם ּדְ ים ָנָחׁש ֵאׁשֶ יו"ד ה"א וא"ו ה"א, ְרׁשּות ָהַרּבִ

ְבִעין אּוִמין, ְוִאיִהי ֲחָלָלה זֹוָנה, ּוַבִעִ◌ָלּה ִחּלּול סמא ָלָלא ְדׁשַ "ל, ְוִאיהּו ּכְ

יב  ים ַחּיָ ִחיד ִלְרׁשּות ָהַרּבִ יק ֵמְרׁשּות ַהּיָ ַאּפִ א ָמאן ּדְ ת ִאיהּו, ּוְבִגין ּדָ ּבָ ׁשַ

  ְסִקיָלה.

"ת,  ּבָ ית, ָיֵר"א ׁשַ ֵראׁשִ ָעה, ּבְ ִרים ְוַאְרּבָ ּקּון ָעׂשְ  ובה)(ּתִ
מֹו  ְהֶיה ָיֵרא, ָיֵר"א תֹוָר"ה, ָיֵר"א ְבִרי"ת, ּכְ תֹוַתי ּתִ ּבְ ׁשַ
ה ְלָרׁשּות ָזָרה,  ּלֹא ַיְכִניֶסּנָ ִרית, ׁשֶ ִמיַרת ַהּבְ ִריְך ׁשְ ּצָ ׁשֶ
ּלֹא ְלהֹוִציא  ת, ׁשֶ ּבָ ִמיַרת ׁשַ מֹו ֵכן ָצִריְך ָאָדם ׁשְ ּכְ

י ִחיד ְוַיְכִניס ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ִחיד ֵמְרׁשּות ַהּיָ ם. ְרׁשּות ַהּיָ
ָרה יו"ד  ִכיָנה, ָרְחּבֹו ד' ְוֵהם יהו"ה, ְוָגְבהֹו ֲעׂשָ ְ ִהיא ַהׁשּ
ת ְזנּוִנים, ַסם  ים ָנָחׁש ֵאׁשֶ ה"א וא"ו ה"א, ְרׁשּות ָהַרּבִ
ְבִעים  ל ׁשִ ָלל ׁשֶ הּוא סמא"ל, ְוהּוא ַהּכְ ל ֵאל ַאֵחר ׁשֶ ׁשֶ

ת, ֻאּמֹות, ְוִהיא ֲחָלָלה זֹוָנה, ּוַבְעָלּה הוּ  ּבָ א ִחּלּול ׁשַ
ים  ִחיד ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ּמֹוִציא ֵמְרׁשּות ַהּיָ ּום ֶזה ִמי ׁשֶ ּוִמׁשּ

ב ְסִקיָלה.   ַחּיָ
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ִכיָנה  ִאּנּון ׁשְ ִית ְלַבִית, ּדְ ִערּוב ִאיהּו ַעּמּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּוֵביּה ְמַטְלְטִלין ִמּבַ

ַמר ֶאת ׁשַ  ָאה, ַוֲעַלְייהּו ִאּתְ ָאה ְוַתּתָ יָראּו, ָדא ִעּלָ י ּתִ ׁשִ מֹורּו ּוִמְקּדָ ׁשְ תֹוַתי ּתִ ּבְ

ת  ּבָ ׁש יו"ד, אֹות ׁשַ ִאיִהי  (דא ברית)ִמְקּדָ ַבת זּוֵגיּה, ּדְ ָצִריְך ְלַנְטָרא ֵליּה ּבְ ּדְ

ַמר  ֲעָלּה ִאּתְ ָרָכה ִדיֵליּה, ּדַ ה ִדיֵליּה, ּבְ ַוְיָבֶרְך אלהי"ם ֶאת  (בראשית ב ג)ְקדּוׁשָ

ִביעִ  ְ י יֹום ַהׁשּ ה, ּוְלַגּבֵ א ְקדּוׁשָ ׁש ּדָ ָרָכה, ַוְיַקּדֵ א ּבְ ׁש אֹותֹו, ַוְיָבֶרְך ּדָ י ַוְיַקּדֵ

ה ּבִֹאי  ֵרי ִזְמֵני ּבִֹאי ַכּלָ ה, ַוֲהוֹו ָאְמֵרי ּתְ ּלָ ְרַוְייהּו ֲהוֹו ָנְפֵקי ַקְדָמֵאי ָלֳקָדמּות ּכַ ּתַ

ה. ּלָ ַההּוא ִזְמָנא קֹול ָחָתן ְוקֹול ּכַ ה, ּבְ   ַכּלָ

ִית ָהֵערוּ  ב הּוא ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי, ּובֹו ְמַטְלְטִלים ִמּבַ
ִכיָנה ֶעְליֹוָנה ְוַתְחּתֹוָנה, ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר  ֵהם ׁשְ ְלַבִית, ׁשֶ
ׁש יֹו"ד,  יָראּו ֶזה ִמְקּדָ י ּתִ ׁשִ מֹרּו, ּוִמְקּדָ ֹתַתי ִתׁשְ ּבְ ֶאת ׁשַ

ת,  ּבָ ֹמר אֹותֹו (זו ברית)אֹות ׁשַ ִריְך ִלׁשְ ּצָ ַבת זּוגֹו, , ׁשֶ ּבְ
ָעֶליָה ֶנֱאַמר  ּלֹו, ׁשֶ ָרָכה ׁשֶ ּלֹו, ַהּבְ ה ׁשֶ ָ ֻדׁשּ ִהיא ַהּקְ ׁשֶ
ׁש אֹותֹו. ַוְיָבֶרְך זֹו  ִביִעי ַוְיַקּדֵ ְ ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהי"ם ֶאת יֹום ַהׁשּ
ֵניֶהם ָהיּו יֹוְצִאים  ה, ְוִלׁשְ ָ ׁש זֹו ְקֻדׁשּ ָרָכה, ַוְיַקּדֵ ּבְ

ה ָהִראׁשֹוִנים ִלְפֵני ַהכַּ  ֲעַמִים ּבִֹאי ַכּלָ ה ְוָהיּו אֹוְמִרים ּפַ ּלָ
ה. ּלָ אֹותֹו ְזַמן קֹול ָחָתן ְוקֹול ּכַ ה, ּבְ   ּבִאי ַכּלָ

ָרה, ְוָצִריְך ְלָבְרָכא  חּות ֵמֲעׂשָ ה ּפָ ֵלית ְקדּוׁשָ ִגין ּדְ ָאת יּו"ד, ּבְ י ּבְ ׁשִ ְועֹוד ִמְקּדָ

ׁשַ  ִין, ּבְ ִקּדּוׁש ַעל ַהּיַ ׁש לֹון ּבְ ן לֹון ּוְלַקּדֵ ּבַ חּוׁשְ ִקּדּוׁש ּוַוְיֻכּל"ּו ּכְ יִבין ּדְ ְבִעין ּתֵ

רּו  ְ ִאְתַקׁשּ ִגין ּדְ י, ּבְ ָאְמִרין ְוָענּו ְלַחּיֵ ִי"ן, ְוָצִריְך ְלֵמיַמר ַסְבִרי ָמָרָנן, ְוִאינּון ּדְ ּיַ ּבַ

יּה ָאָדם  ָחב ּבֵ ִאיָלָנא ְדמֹוָתא, ְדִאיהּו ֶגֶפן ּדְ י, ְוָלא ּבְ ִאיָלָנא ְדַחּיֵ ַקְדָמָאה, ּבְ

א ְקׁשֹוט. ֶפן, ְוֹכּלָ ה ָהָיה, ְוַחד ָאַמר ּגֶ ַחד ָאַמר ִחּטָ   ּדְ

חֹות  ה ּפָ ָ ֵאין ְקֻדׁשּ ּום ׁשֶ אֹות יֹו"ד, ִמׁשּ י ּבְ ׁשִ ְועֹוד ִמְקּדָ
ִין  ִקּדּוׁש ַעל ַהּיַ ׁש אֹוָתם ּבְ ָרה, ְוָצִריְך ְלָבְרָכם ּוְלַקּדֵ ֵמֲעׂשָ

ל ִקּדּוׁש, בֹות ׁשֶ ְבִעים ּתֵ ׁשִ ַיִי"ן,  ּבְ ּבֹון ּבְ ֶחׁשְ ּוַוְיֻכּל"ּו ּכְ
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ָנן ְוַרּבֹוַתי   :ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרּבָ

רּוְך  ה ּבָ   ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ְיהָֹוהַאּתָ
ֶפןּבֹוֵרא פְּ    :ִרי ַהּגָ

  

ה  ַחר  ְיהָֹוהַאּתָ ר ּבָ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ
נּו  ׁשָ ל ָלׁשֹון ְוִקּדְ ל ָעם ְורֹוְמָמנּו ִמּכָ נּו ִמּכָ ּבָ

ִמְצֹוָתי ן ָלנּו ּבְ ּתֶ ַאֲהָבה  ְיהָֹוהו. ַוּתִ  :בשבת(ֱאלֵֹהינּו ּבְ

תֹות ִלְמנּוָחה וּ  ּבָ ים ) ׁשַ ים ּוְזַמּנִ ְמָחה, ַחּגִ מֹוֲעִדים ְלׂשִ
ׂשֹון, ֶאת יֹום  ת ַהֶזה ְוֶאת יֹום :בשבת(ְלׂשָ ּבָ ַחג ַהַמצֹות ד) ַהׁשַ
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אֹוְמִרים ְועֹוִנים  ְוָצִריְך לֹוַמר ַסְבִרי ָמָרָנן, ְואֹוָתם ׁשֶ
ֶות,  ים, ְולֹא ְבֵעץ ַהּמָ רּו ְבֵעץ ַהַחּיִ ְקׁשְ ּנִ ּום ׁשֶ ים, ִמׁשּ ְלַחּיִ
ה  ּבֹו ָחָטא ָאָדם ָהִראׁשֹון, ְוֶאָחד ָאַמר ִחּטָ הּוא ֶגֶפן ׁשֶ ׁשֶ

ֶפן, ְוַהּכֹל ֱאֶמת.ָהָיה, וִ    ֶאָחד ָאַמר ּגֶ

  

  דף מ' ע"א - פרשת בא  - ספר שמות  - בזוהר ד 

ין, ַנְטִרין ִאיּנּון יֹוִמין יׁשִ ָרֵאל ַקּדִ א, ְוַנְטִרין  ְוִיׂשְ ִכיְנּתָ ׁשְ ְדפֹוי ּדִ חֹות ּגַ ָעאלּו ּתְ ּדְ

ִתיב,  א ּכְ ְטָרָהא, ְוַעל ּדָ ַאְתָיא ִמּסִ צֹות  (שמות כג)ַההּוא ַנֲהָמא ּדְ ֶאת ַחג ַהּמַ

ָמה  ּצֹות. ּכְ ם ֶאת ַהּמַ ַמְרּתֶ ּצֹות. ַמהּו ּוׁשְ ם ֶאת ַהּמַ ַמְרּתֶ ֹמר ְוגֹו', ּוְכִתיב ּוׁשְ ׁשְ ּתִ

ָקא  (שמות יט)ר, ְדַאּתְ ָאמֵ  א ַסּלְ ְרּגָ ַחד ּדַ א ּבְ ִריִתי. ְוֹכּלָ ם ֶאת ּבְ ַמְרּתֶ ּוׁשְ

  ְוִאְתֲאָחד.

 

רּוךְ   ּבָ



 זוהר ההגדה
 

148

 
ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  

  

ַחת  ְכְנסּו ּתַ ּנִ ים ׁשֹוְמִרים אֹוָתם ָיִמים ׁשֶ דֹוׁשִ ָרֵאל ַהּקְ ְוִיׂשְ
ּה, ְוַעל  ּדָ א ִמּצִ ּבָ ִכיָנה, ְוׁשֹוְמִרים אֹותֹו ֶלֶחם ׁשֶ ְ ְנֵפי ַהׁשּ ּכַ

תּוב ֶאת חַ  ם ֶזה ּכָ ַמְרּתֶ מֹר ְוגֹו', ְוָכתּוב ּוׁשְ ׁשְ ּצֹות ּתִ ג ַהּמַ
מֹו  ּצֹות? ּכְ ם ֶאת ַהּמַ ַמְרּתֶ ה ּוׁשְ ּצֹות. ַמה ּזֶ ֶאת ַהּמַ

ֱאַמר  ּנֶ ה  (שם יט)ׁשֶ ַדְרּגָ ִריִתי, ְוַהּכֹל ּבְ ם ֶאת ּבְ ַמְרּתֶ ּוׁשְ
  ַאַחת עֹוֶלה ְוֶנֱאָחז.

  דף קכ"ד ע"א - פרשת משפטים  - ספר שמות  - בזוהר 

ם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים, ְוָסִמיְך ֵליּה  ִתיב ְוׁשֵ י ְיהּוָדה ַמְתֵני ָהִכי, ַמאי ַטֲעָמא ּכְ ַרּבִ

ֹמר. אֶ  ׁשְ ּצֹות ּתִ ָלא ָנִטיר ֶאת ַחג ַהּמַ ַמאן ּדְ ָלא ָנִטיר ַהאי, ּכְ א, ַמאן ּדְ ּלָ

ה.  ֵביּה ֲאִחיָדא ִמּלָ ּום ּדְ ִריְך הּוא. ַמאי ַטֲעָמא. ִמׁשּ א ּבְ קּוְדׁשָ ְמֵהיְמנּוָתא ּדְ

ָמא  ׁשְ הּו ֲאִחיָדן ּבִ ּלְ ָהא ּכֻ ין, ּדְ ַאר ִזְמִנין ְוַחּגִ ָכל ׁשְ י ִיְצָחק, ְוֵכן ּבְ ָאַמר ַרּבִ

א ִעלָּ  יׁשָ ּום ַקּדִ ָנה, ִמׁשּ ָ ׁשּ ָעִמים ּבַ לׁש ּפְ יב ׁשָ ְכּתִ ִניָנן, ַמאי ּדִ א ּתָ ָאה. ְוַעל ּדָ

ְלָיא ְמֵהיְמנּוָתא. ְבהּו ּתַ   ּדִ

ם ֱאלִֹהים  תּוב ְוׁשֵ ַעם ּכָ ְך, ָמה ַהּטַ י ְיהּוָדה ׁשֹוֶנה ּכָ ַרּבִ
א ִמי  ֹמר? ֶאּלָ ׁשְ ּצֹות ּתִ ֲאֵחִרים, ְוסֹוֵמְך לֹו ֶאת ַחג ַהּמַ

י ּמִ ּלֹא ׁשֹוֵמר ֶאת ֱאמּוַנת  ׁשֶ ִמי ׁשֶ ּלֹא ׁשֹוֵמר ֶאת ֶזה, ּכְ ׁשֶ
ָבר  ּבֹו ַהּדָ ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ רּוְך הּוא. ָמה ַהּטַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ים,  ַמּנִ ים ְוַהּזְ ָאר ַהַחּגִ ָכל ׁשְ י ִיְצָחק, ְוֵכן ּבְ ָאחּוז. ָאַמר ַרּבִ

דֹוׁש ָהֶעלְ  ם ַהּקָ ֵ ׁשּ ם ֲאחּוִזים ּבַ ּלָ ֲהֵרי ּכֻ יֹון. ְוַעל ֶזה ׁשֶ
ֶהם  ּבָ ּום ׁשֶ ָנה, ִמׁשּ ָ ׁשּ ָעִמים ּבַ לֹׁש ּפְ תּוב ׁשָ ּכָ ֶ ִנינּו, ַמה ׁשּ ׁשָ

לּוָיה ָהֱאמּוָנה.   ּתְ

ל ְזכּוְרָך.  ל ְזכּוְרָך, ֲאַמאי ּכָ ל  (ויקרא קס"ה ע"ב)ֵיָרֶאה ּכָ י ֶאְלָעָזר ּכָ ָאַמר ִרּבִ

תָ  ְרּכָ ַנְטִלין ּבִ ִגין ּדְ ׁש. ּבְ ר ְזכּוְרָך ַמּמָ ל ּבַ ֵניָנן, ּכָ אן ּתָ ַנֲחָלא. ִמּכָ ּבּוָעא ּדְ א, ִמּמַ

ָתא,  ְרּכָ ָנִטיל ּבִ ִגין ּדְ א, ּבְ יׁשָ א ַקּדִ ֵעי ְלִאְתֲחָזָאה ָקֵמי ַמְלּכָ ַזר, ּבָ ִאְתּגְ ָרֵאל ּדְ ִיׂשְ
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ַנֲחָלא. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ּבּוָעא ּדְ ר ָנתַ  (דברים טז)ִמּמַ ת ְיָי' ֱאלֶהיָך ֲאׁשֶ ִבְרּכַ ן ּכְ

ֵני  ן  (בראשית ב' ע"א)ָלְך. ּוְכִתיב ֶאל ּפְ ּמָ ִמּתַ אֹוִקיְמָנא, ּדְ ָמה ּדְ ָהָאדֹון ְיָי', ּכְ

ין. ַאר ַעּמִ ל ׁשְ ָרֵאל, ִמּכָ ִיׂשְ ָאה חּוָלֵקיהֹון ּדְ ָתא. ַזּכָ ְרּכָ אן, ְוַנְטִלין ּבִ ְרּכָ   ְמִריָקן ּבִ

ל ְזכּוְרְך? ָאַמר ַר  ה ּכָ ל ְזכּוְרְך, ָלּמָ י ֶאְלָעָזר, ֵיָרֶאה ּכָ ּבִ
ל  ְעָין ׁשֶ ָרָכה ֵמַהּמַ ּנֹוְטִלים ּבְ ּום ׁשֶ ׁש, ִמׁשּ ל ְזכּוְרְך ַמּמָ ּכָ
ּמֹול, ָצִריְך  ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ן ִיׂשְ ל ּבֶ ִנינּו, ּכָ אן ׁשָ ַחל. ִמּכָ ַהּנַ
ָרָכה  ּנֹוֵטל ּבְ ּום ׁשֶ דֹוׁש, ִמׁשּ ֶלְך ַהּקָ ְלֵהָראֹות ִלְפֵני ַהּמֶ

ַחל. זֶ  ּבּוַע ַהּנַ ר ִמּמַ ת ה' ֱאלֶֹהיְך ֲאׁשֶ ִבְרּכַ תּוב ּכְ ּכָ הּו ׁשֶ
ם  ָ ׁשּ ּמִ ַאְרנּו, ׁשֶ ּבֵ מֹו ׁשֶ ֵני ָהָאדן ה', ּכְ ָנַתן ָלְך. ְוָכתּוב ֶאל ּפְ
ל  ֵרי ֶחְלָקם ׁשֶ ָרָכה. ַאׁשְ ָרכֹות ְונֹוְטִלים ּבְ ְמִריִקים ּבְ

ים. ָאר ָהַעּמִ ל ׁשְ ָרֵאל ִמּכָ   ִיׂשְ

ָראֵ  א, ְוִאְתָעְרבּו עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ִזְמָנא ֲחָדא, ְסִליקּו ִיׂשְ ל ְלֵמַחג ַחּגָ

ִאיּלּו  ָעְלָמא. ָאתּו ׁשָ ָתא ּבְ ְרּכָ ַכח ּבִ ּתְ א ָלא ִאׁשְ ּתָ ֲהַדְייהּו, ְוַההּוא ׁשַ לֹות ּבַ ּוַמּזָ

ַהאי. ֲאַמר ֵליּה,  ַקְדִמיָתא ּבְ ְלַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא, ָאַמר ְלהּו, ֲחֵמיתּון ִסיָמָנא ּבְ

א, ַוֲעָנָנא, סִ  ּיָ ימּו ִמּמַ ל ָאְרִחין ַאְסּתִ ְבָנא ֵמָהָתם, ּכָ ַכד ּתַ יָמָנא ֲחֵמיָנן, ּדְ

ן. ְועֹוד,  ָסִליקּו ְלַתּמָ ל ִאיּנּון ּדְ ָלא ַיְכִלין ְלֵמַהְך ּכָ ַכח, ּדְ ּתְ ַוֲחׁשֹוָכא ִאׁשְ

כּו ְוִא  ָ ַמָיא ִאְתַחׁשּ י ׁשְ ָעאָלָנא ְלִאְתֲחָזָאה ַאּפֵ ֲעָתא ּדְ ׁשַ (אתרגיש ְתְרִגיזּו. ּבְ

ָזרּו, אֹו עֹוְבֵדי  בחמא) ָלא ִאְתּגְ א ּדְ ֵני ָנׁשָ יַנְייכּו ּבְ אי אֹו ִאית ּבֵ ָאַמר ְלהּו, ַוּדַ

ַהִהיא  ְרָכאן ּבְ ָהא ָלא ִאְתּבָ ֲהַדְייכּו. ּדְ לֹות ְסִליקּו ּבַ ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ

ִאְתגְּ  ָרֵאל ּדְ ר ֵמִאיּנּון ִיׂשְ ֲעָתא, ּבַ א ׁשַ ל קּוְדׁשָ ּכֵ א ִמְסּתַ יׁשָ ָזרּו. ּוְבַהאי ָאת ַקּדִ

ִריְך הּוא, ּוָבִריְך לֹון.   ּבְ

ָרֵאל ָלֹחג ֶאת ֶהָחג, ְוִהְתָעְרבּו עֹוְבֵדי  ַעם ַאַחת ָעלּו ִיׂשְ ּפַ
ָנה לֹא ִנְמְצָאה  ם, ְואֹוָתּה ׁשָ לֹות ִעּמָ ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ

אּו ְוׁשָ  עֹוָלם. ּבָ ָרָכה ּבָ ֲאלּו ֶאת ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא. ָאַמר ּבְ
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ה ִסיָמן ָלֶזה? ָאְמרּו לֹו, ָרִאינּו  ִחּלָ ּתְ ָלֶהם, ְרִאיֶתם ּבַ
ָרִכים ָהיּו ְסתּוִמים  ל ַהּדְ ם ּכָ ָ ְבנּו ִמׁשּ ַ ׁשּ ׁשֶ ּכְ ִסיָמן, ׁשֶ
ל  ּלֹא ָיְכלּו ָלֶלֶכת ּכָ ָכה ִנְמְצאּו, ׁשֶ ִים, ְוָעָנן ַוֲחׁשֵ ִמּמַ

ָעלוּ  ְכַנְסנּו ְלֵהָראֹות,  אֹוָתם ׁשֶ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ם. ְועֹוד, ּבְ ְלׁשָ
כּו ְוָרְגזּו.  ַמִים ֶנְחׁשְ ָ ֵני ַהׁשּ אי  וראה) (נחרדּפְ ָאַמר ָלֶהם, ַוּדַ

ים לֹא ִנּמֹוִלים, אֹו עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת  ֶכם ֲאָנׁשִ ׁש ּבָ ּיֵ אֹו ׁשֶ
ֲהֵרי לֹא ִהְתבָּ  ֶכם, ׁשֶ לֹות ָעלּו ִעּמָ ְרכּו ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ

ּמֹולּו, ּוָבאֹות  ּנִ ְרֵאִלים ׁשֶ ָרט ְלאֹוָתם ִיׂשְ ָעה, ּפְ אֹוָתה ׁשָ ּבְ
רּוְך הּוא ּוְמָבֵרְך אֹוָתם. דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ּכֵ ה ַהּזֹו ִמְסּתַ דֹוׁשָ   ַהּקְ

לֹות,  א ַאֲחָרא ְסִליקּו, ּוְסִליקּו ִאיּנּון עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ּתָ ְלׁשַ

ִאְתָעְרב אן. ְוָחמּו ְלִאינּון ּדְ יא, ַוֲהוּו ַחּדָ ַנּיָ ד ֲהוֹו ַאְכִלין ָקְרּבְ ֲהַדְייהּו, ּכַ ּו ּבַ

כֹוָתָלא.  קּוְטַרְייהּו ְלקּוְטָרא ּדְ ַטְפָסאן ּבְ לֹות, ּדְ עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ

ִריכּו. ָאתוּ  א ְמָבְרִכין, ְוִאיּנּון ָלא ּבְ ֹכּלָ הּו ּדְ חּו ּבְ ּגָ יָנא,  ַאׁשְ ה ְלֵבי ּדִ ְוָאְמרּו ִמּלָ

ָנא ֲהָוה.  ְלכֹון, ַמאן קּוְרּבָ ֲאַכְלּתּון, חּוָלָקא ּדִ ִאיּלּו לֹון, ָאְמרּו, ַהאי ּדַ ָאתּו ְוׁשָ

לֹות,  ִאיּנּון עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ חּו ּדְ ּכָ ְדקּו ְוַאׁשְ יַדְייהּו. ּבָ ָלא ֲהָוה ּבִ

ְרָיא, ְוָקְטלּו לֹון. ָאְמרוּ  ְרְכָתא ׁשַ אי ֵלית ּבִ ַוּדַ יּה, ּדְ ִזיב ְלַעּמֵ ׁשֵ ִריְך ַרֲחָמָנא ּדְ , ּבְ

א  ּתָ ֵני ְקׁשֹוט. ְוַהִהיא ׁשַ ִני ְמֵהיְמנּוָתא, ּבְ א, ּבְ יׁשָ ָרֵאל, ַזְרָעא ַקּדִ ִיׂשְ א ּבְ ֶאּלָ

ְתחּו ְוָאְמרּו,  ִלימּו. ּפָ ׁשְ ָעְלָמא, ּבִ ְרְכָתא ּבְ ַכח ּבִ ּתְ יִקים  )(תהלים קמִאׁשְ ַאְך ַצּדִ

ֶמָך ְוגֹו'.   יֹודּו ִלׁשְ

ָנה ָהַאֶחֶרת ָעלּו, ְוָעלּו אֹוָתם עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים  ָ ַלׁשּ
נֹות ְוָהיּו  ָהיּו אֹוְכִלים ָקְרּבָ ׁשֶ ם ּכְ ִהְתָעְרבּו ִעּמָ לֹות, ׁשֶ ּוַמּזָ
ֵמִחים. ְוָראּו ֶאת אֹוָתם עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים  ׂשְ

יחּו ּוַמזָּ  ּגִ ר ַהּכֶֹתל. ִהׁשְ ֵריֶהם ְלֶקׁשֶ ִקׁשְ פּוָסם ּבְ ּדְ לֹות ׁשֶ
אּו ְוָאְמרּו ֶאת  ם ְמָבְרִכים ְוֵהם לֹא ֵבְרכּו. ּבָ ּלָ ּכֻ ָבֶהם ׁשֶ
ֲאלּו אֹוָתם. ָאְמרּו, ֶזה  אּו ְוׁשָ ין. ּבָ ָבר ְלֵבית ַהּדִ ַהּדָ
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ן ָהָיה? לֹ  ֶכם ֵאיֶזה ָקְרּבָ ּלָ ם, ַהֵחֶלק ׁשֶ ֲאַכְלּתֶ א ָהָיה ׁשֶ
ֵהם עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים  ְדקּו ּוָמְצאּו ׁשֶ ְבָיָדם. ּבָ
יל ֶאת  ִהּצִ רּוְך ָהַרֲחָמן ׁשֶ לֹות ְוָהְרגּו אֹוָתם. ָאְמרּו, ּבָ ּוַמּזָ
ָרֵאל,  ִיׂשְ א ַרק ּבְ רּוָיה ֶאּלָ ָרָכה ׁשְ אי ֵאין ּבְ ּדַ ּוַ ַעּמֹו, ׁשֶ

ֵני ָהֱאמּוָנה, בְּ  דֹוׁש, ּבְ ַרע ַהּקָ ָנה ַהּזֶ ָ ֵני ָהֱאֶמת. ְואֹוָתּה ַהׁשּ
ְתחּו ְוָאְמרּו,  ֵלמּות. ּפָ ׁשְ עֹוָלם ּבִ ָרָכה ּבָ (תהלים ִנְמְצָאה ּבְ

ֶמְך ְוגֹו'. קמ) יִקים יֹודּו ִלׁשְ   ַאְך ַצּדִ

  דף קפ"ב ע"א - פרשת ואתה תצוה  - ספר שמות  - בזוהר 

ָעא  ד ּבָ א ֲחֵזי, ּכַ ָרֵאל  (דף קפ"ב ע"א)ּתָ ִיׂשְ הּו ּבְ ִריְך הּוא ְלִאְתַאֲחָדא ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ

ָעְרָלה ַחְפָיא ְנהֹוָרא, ַעד ִזְמָנא  ִגין ּדְ ֲעָתא. ּבְ יָמא ׁשַ ִמְצַרִים, ָלא ַקּיְ ַההּוא ּבְ ּדְ

ִריְך הּוא  א ּבְ ִקיד ֵליּה קּוְדׁשָ א ּפָ יֵליּה ֵמִאּיֹוב, ְוַעל ּדָ ְמַקְטְרָגא ֲהָוה ָנִטיל ּדִ

יּה  ל ּבֵ ּדַ ּתָ ַההּוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ִאׁשְ ְבִהילּו, ַעד ּדְ ַסח ּבִ ְלֵמיְכֵליּה ְלַההּוא ּפֶ

ְייהּו, וּ  ָרא ָעְרָלה ִמּנַ ִאּיֹוב, ּוָפִקיד ְלִאְתַעּבְ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ְכֵדין ִאְתֲאָחד קּוְדׁשָ

ִאּיֹוב,  יּה ּבְ ל ּבֵ ּדַ ּתָ א, ְוִאׁשְ ַרׁש ִמן ֻקְדׁשָ ָרֵאל, ְוַההּוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ִאְתּפְ ִיׂשְ ּבְ

א ָלא ֲהָוה  (שמות יב)ְוָנִטיל ִמִדיֵליּה. ּוְכֵדין  ּתָ ַעד ַהׁשְ אי. ּדְ ַסח הּוא ַלְיָי' ַוּדַ ּפֶ

ַסח ַלְיָי'. ַזכָּ  ְדָקא ֵיאֹות.ּפֶ ָמאֵריהֹון ּכְ ַיְדֵעי ּוְמַיֲחֵדי ִיחּוָדא ּדְ   ִאין ִאיּנּון ּדְ

רּוְך הּוא ְלִהְתַאֵחד  דֹוׁש ּבָ ר ָרָצה ַהּקָ ֲאׁשֶ ּבֹא ּוְרֵאה, ּכַ
ֵני  ָעה, ִמּפְ ָ ִמְצַרִים, לֹא ָעְמָדה ָלֶהם ַהׁשּ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ ֶהם ּבְ ּבָ

ה ָהאֹור ַעד ְזמַ  ָהָעְרָלה ְמַכּסָ ַהְמַקְטֵרג ַההּוא ָהָיה ׁשֶ ן ׁשֶ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ה לֹו ַהּקָ ּלֹו ֵמִאּיֹוב, ְוַעל ֶזה ִצּוָ לֹוֵקַח ֶאת ׁשֶ
ד ָהַאֵחר  ַהּצַ זֹון, ַעד ׁשֶ ִחּפָ הּוא ֶלֱאֹכל ֶאת אֹותֹו ֶפַסח ּבְ
ה ְלַהֲעִביר ָעְרָלה ֵמֶהם,  ִאּיֹוב, ְוִצּוָ ק ּבֹו ּבְ ַההּוא ִהְתַעּסֵ

ד ָהַאֵחר ְוָאז ִהְתַאֵחד הַ  ָרֵאל, ְוַהּצַ ִיׂשְ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ּקָ
ּלֹו, ְוָאז  ֶ ִאּיֹוב ְוָלַקח ִמׁשּ ק ּבֹו ּבְ ה, ְוִהְתַעּסֵ ָ ֻדׁשּ ִנְפַרד ִמן ַהּקְ
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ַסח  (שמות יב) אן לֹא ָהָיה ּפֶ ַעד ּכָ אי. ׁשֶ ַסח הּוא ַלה', ַוּדַ ּפֶ
ּיֹוְדִעים ּוְמַיֲחִדים ִיחוּ  ה ׁשֶ ֵרי ֵאּלֶ מֹו ַלה'. ַאׁשְ ד קֹוָנם ּכְ

ִריְך. ּצָ   ׁשֶ

ִתיב  צֹות  (שמות לה)ּכְ ְתֵריּה ֶאת ַחג ַהּמַ ְך, ּוְכִתיב ּבַ ה ּלָ ָכה לא ַתֲעׂשֶ ֱאלֵהי ַמּסֵ

ֹמר.  ׁשְ ָאִכיל  (מאי עביד)ּתִ א ָהִכי אּוְקמּוָה, ַמאן ּדְ י ַהאי. ֶאּלָ ַמאי ַהאי ְלַגּבֵ

ֶפַסח  גרמיה, דהא רזא הכי הוא דחמץ (כאילו עביד כוכבים ומזלות למפלח לָחֵמץ ּבְ

לֹות ִאיהּו. בפסח) ָפַלח ְלּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ַמאן ּדְ   ּכְ

תּוב  ְך, ְוָכתּוב  (שם לד)ּכָ ה ּלָ ָכה לֹא ַתֲעׂשֶ ֱאלֵֹהי ַמּסֵ
מֹר. ַמה  ׁשְ ּצֹות ּתִ ה ֵאֶצל ֶזה?  (עושה)ַאֲחָריו ֶאת ַחג ַהּמַ ּזֶ
אֹוֵכל ָחמֵ  ְרׁשּוָה, ִמי ׁשֶ ְך ּפֵ א ּכָ ֶפַסח ֶאּלָ (כאלו עובד ץ ּבְ

ִמי  כוכבים ומזלות לעבד להם, שכן הסוד כך הוא שחמץ בפסח) ּכְ
לֹות הּוא. עֹוֵבד ְלכֹוָכִבים ּוַמּזָ   ׁשֶ

ְלהֹון, ֵמְרׁשּו ַאֲחָרא,  ְצָרִים ָנְפקּו ֵמְרׁשּו ּדִ ָרֵאל ִמּמִ ד ָנְפקּו ִיׂשְ א ֲחֵזי, ּכַ ּתָ

ִאְקֵרי ָחֵמץ, ַנֲהָמא לֹות  ֵמַההּוא ְרׁשּו ּדְ א ִאְקֵרי ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ א. ְוַעל ּדָ יׁשָ ּבִ

אֹור.  ִאְקֵרי אּוף ָהִכי ׂשְ ֵיֶצר ָהָרע, ּפּוְלָחָנא נֹוְכָרָאה, ּדְ ָהִכי, ְוָדא ִאיהּו ָרָזא ּדְ

ִעיָסה, ָעאל  ָחִמיר ּבְ ַבר ָנׁש, ּכְ ָהִכי ִאיהּו ֵיֶצר ָהָרע ּבְ ְוָדא ִאיהּו ֵיֶצר ָהָרע, ּדְ

ְמעֹוי ּדְ  ָכל ּגּוָפא ִאְתֲעַרב ּבִ יּה, ַעד ּדְ י ּבֵ ַבר ָנׁש ְזֵעיר ְזֵעיר, ּוְלָבַתר ַאְסּגֵ

ִתיב,  א ּכְ לֹות. ְוַעל ּדָ ֲהֵדיּה. ְוָדא ִאיהּו ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ לֹא ִיְהֶיה ְבָך  (תהלים פא)ּבַ

אי.   ֵאל ָזר. ֵאל ָזר ַוּדַ

ְצַריִ  ָרֵאל ִמּמִ ר ָיְצאּו ִיׂשְ ֲאׁשֶ ם, ָיְצאּו ּבֹא ּוְרֵאה, ּכַ
ֶהם, ֵמָרׁשּות ַאֶחֶרת, ֵמָהָרׁשּות ַהִהיא  ּלָ ֵמָרׁשּות ׁשֶ
ְקֵראת ָחֵמץ, ֶלֶחם ַרע. ְוַעל ֶזה ִנְקָרִאים ּכֹוָכִבים  ּנִ ׁשֶ
ל ֵיֶצר ָהָרע, ֲעבֹוָדה ָזָרה,  ְך, ְוֶזהּו סֹוד ׁשֶ לֹות ּכָ ּוַמּזָ

ְך  ם ּכָ ְקֵראת ּגַ ּנִ אֹור. ְוֶזהּו ֵיֶצר ָהָרע,  -ׁשֶ ְך הּוא ׂשְ ּכָ ׁשֶ
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ֵמָעיו  ְכָנס ּבְ ּנִ ה, ׁשֶ ִעּסָ ּבָ אֹור ׁשֶ ׂשְ ן ָאָדם ּכִ ּבֶ ֵיֶצר ָהָרע ּבַ
ל  ּכָ ה בֹו ַעד ׁשֶ ל ָאָדם ְמַעט ְמַעט, ּוְלַבּסֹוף ִמְתַרּבֶ ׁשֶ
תּוב,  לֹות. ְוַעל ֶזה ּכָ ַהּגּוף ְמֹעָרב ּבֹו. ְוֶזהּו ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ

אי.לֹא ִיְהֶיה ְבְך ֵאל זָ  (תהלים פא)   ר. ֵאל ָזר ַוּדַ

ַתח,  י ְיהּוָדה ּפָ ֹמר, ִרּבִ ׁשְ ּצֹות ּתִ ִחְדלּו ָלֶכם ִמן ָהָאָדם  (ישעיה ב)ֶאת ַחג ַהּמַ

ב הּוא. ַהאי ְקָרא אּוְקמּוָה. ֲאָבל ַמאי ִחְדלּו  ה ֶנְחׁשָ י ַבּמֶ ַאּפֹו ּכִ ָמה ּבְ ר ְנׁשָ ֲאׁשֶ

א. אּוף ָלֶכם ִמן ָהָאָדם, ְוִכי ַאְזַהר ֵליּה ְלַבר ָנׁש  ֵני ָנׁשָ ָאר ּבְ ְ ְלִאְתָמְנע ִמׁשּ

ין ְלָעְלִמין.  ִאּלֵ ין ּבְ ָלא ִיְקְרבּון ִאּלֵ א ּדְ ֵני ָנׁשָ ְכחּון ּבְ ּתַ יּה, ִיׁשְ ִאיּנּון ָנֵמי ְלַגּבֵ

ָלם.  ַחְבֵריּה ְלֵמיָהב ֵליּה ׁשְ ים ְלִפְתָחא ּדְ ּכִ ֲאׁשְ ַמאן ּדְ א ָהא אּוְקמּוָה ּבְ ֶאּלָ

יב,  ַוֲאָנא אֹוִקיְמָנא ְכּתִ ְקָרא ַאֲחָרא, ּדִ קֹול  (משלי כז)ֵליּה ּבִ ְמָבֵרְך ֵרֵעהּו ּבְ

יר.  (רכ"ו ע"ב) ּפִ א ׁשַ ֹכּלָ ב ּדְ ב לֹו. ְוַאף ַעל ּגַ ָחׁשֶ ם ְקָלָלה ּתֵ ּכֵ ּבֶֹקר ַהׁשְ דֹול ּבַ ּגָ

א ִקיד קּוְדׁשָ ַאּפֹו. ָהָכא ּפָ ָמה ּבְ ר ְנׁשָ  ֲאָבל ַמאי ִחְדלּו ָלֶכם ִמן ָהָאָדם ֲאׁשֶ

ָסטּו  א, ּדְ ֵני ָנׁשָ ָרא ֵמִאיּנּון ּבְ ּמְ ִריְך הּוא ְלַבר ָנׁש, ְוַאְזִהיר ֵליּה ְלִאְסּתַ ּבְ

ַההּוא ְמָסֲאבּו ַאֲחָרא. ְייהּו ּבְ יׁש, ּוְמָסֲאֵבי ַנְפׁשַ   ָאְרַחְייהּו ֵמֹאַרח ָטב ְלֹאַרח ּבִ

ַתח,  י ְיהּוָדה ּפָ מֹר. ַרּבִ ׁשְ ּצֹות ּתִ ְדלּו חִ  (ישעיה ב)ֶאת ַחג ַהּמַ
ב הּוא.  ה ֶנְחׁשָ י ַבּמֶ ַאּפֹו ּכִ ָמה ּבְ ר ְנׁשָ ָלֶכם ִמן ָהָאָדם ֲאׁשֶ
ה ִחְדלּו ָלֶכם ִמן ָהָאָדם?  ְרׁשּוהּו, ֲאָבל ַמה ּזֶ סּוק ֶזה ּפֵ ּפָ
ֵני ָאָדם ֲאִפּלּו  ָאר ּבְ ְ ַנע ִמׁשּ ְוִכי ַמְזִהיר לֹו ָלָאָדם ְלִהּמָ

ְצאּו ְבֵני ּנּו ִיּמָ ן ִמּמֶ ם ּכֵ ּלֹא ִיְתָקְרבּו ֵאּלּו  ֵהם ּגַ ָאָדם ׁשֶ
ים  ּכִ ׁשְ ּמַ ִמי ׁשֶ ְרׁשּוהּו ּבְ א ֶזה ּפֵ ְבֵאּלּו ְלעֹוָלִמים? ֶאּלָ
ַאְרנּו אֹותֹו  לֹום. ַוֲאַנְחנּו ּבֵ ְלֶפַתח ֲחֵברֹו ְלָהִביא לֹו ׁשָ

תּוב  ּכָ דֹול  (משלי כז)ְבָפסּוק ַאֵחר, ׁשֶ קֹול ּגָ ְמָבֵרְך ֵרֵעהּו ּבְ
כֵּ  ּבֶֹקר ַהׁשְ ַהּכֹל ּבַ י ׁשֶ ב לֹו. ְוַאף ַעל ּפִ ים ְקָלָלה ֵתָחׁשֶ

ָמה  ר ְנׁשָ ה ִחְדלּו ָלֶכם ִמן ָהָאָדם ֲאׁשֶ טֹוב, ֲאָבל ַמה ּזֶ
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רּוְך הּוא ָלָאָדם ּוַמְזִהיר  דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ אן ִצּוָ ַאּפֹו? ּכָ ּבְ
ֶרְך טוֹ  ם ִמּדֶ טּו ַדְרּכָ ּנָ ֵני ָאָדם ׁשֶ ֵמר ֵמֵאּלּו ּבְ ָ ב אֹותֹו ְלִהׁשּ

ְמָאה ַהִהיא ָהַאֶחֶרת. ּטֻ ם ּבַ ִאים ַנְפׁשָ   ְלֶדֶרְך ַרע, ּוְמַטּמְ

  דף קפ"ב ע"ב - פרשת ואתה תצוה  - ספר שמות  - בזוהר 

א ֲחזֵ  ָמה ּתָ לֹות, ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּכְ ִאיהּו ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ י, ַהאי ִאיהּו רּוְגָזא ּדְ

ִתיב  א ּכְ א ֵמֲעלֹוי, ְוַעל ּדָ ָרׁשָ יּה ּוְלִאְתּפָ ָרא ִמּנֵ ּמְ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ ָבֵעי ּבַ ַאָמָרן, ּדְ ּדְ

ִגין ְלַאְבָאׁשָ  (שמות לה) ְך: ּבְ ְך. ּלָ ה ּלָ ָכה לא ַתֲעׂשֶ ְרָמְך. ּוְכִתיב ֱאלֵהי ַמּסֵ א ּגַ

ר ָנׁש  ָבֵעי ּבַ ה, ּדְ ָ ְקדּוׁשּ א ִסְטָרא ּדִ ֹמר: ּדָ ׁשְ ֹמר. ּתִ ׁשְ ּצֹות ּתִ ְתֵריּה ֶאת ַחג ַהּמַ ּבַ

ִגין ִסְטָרא ַאֲחָרא. ְוִאי ֶיְחָלף ֵליּה ָהא ִאיהּו  ְלַנְטָרא ֵליּה, ְוָלא ָיְחָלף ֵליּה ּבְ

ָקִריב בַּ    ֲהֵדיּה.ַמְסִאיב, ְוָסִאיב ְלָכל ַמאן ּדְ

מֹו  ד ָהַאֵחר, ּכְ ל ֲעבֹוָדה ָזָרה, ַהּצַ ּבֹא ּוְרֵאה, ֶזהּו רֶֹגז ׁשֶ
ֵרד  ּנּו ּוְלִהּפָ ֵמר ִמּמֶ ָ רֹוֶצה ָהָאָדם ְלִהׁשּ ָאַמְרנּו, ׁשֶ ׁשֶ

תּוב  ה  (שמות לד)ֵמָעָליו, ְוַעל ֶזה ּכָ ָכה לֹא ַתֲעׂשֶ ֱאלֵֹהי ַמּסֵ
ְך  ְך. ּלָ ֵדי ְלָהַרע ְלְך. ְוָכת -ּלָ ּוב ַאֲחָריו, ֶאת ַחג ּכְ

ֹמר  ׁשְ ֹמר. ּתִ ׁשְ ּצֹות ּתִ ִריְך  -ַהּמַ ּצָ ה ׁשֶ ָ ֻדׁשּ ֶזה ַצד ַהּקְ
ד  ְגַלל ַהּצַ ֹמר אֹותֹו ְולֹא ַיֲחִליף אֹותֹו ּבִ ָהָאָדם ִלׁשְ
א ְלָכל  ָהַאֵחר. ְוִאם ַיֲחִליף אֹותֹו, ֲהֵרי הּוא ָטֵמא, ּוְמַטּמֵ

ְתָקֵרב ֵאָליו. ּמִ   ִמי ׁשֶ

ִתיב, ֶאת ֶאת ַחג ַהּמַ  ְך ּכְ ִגין ּכָ מֹור. ּוּבְ ִאְקֵרי ׁשָ ֹמר, ַהאי ִאיהּו ֲאָתר ּדְ ׁשְ ּצֹות ּתִ

ְבַעת ָיִמים  יִתיָך. ׁשִ ר ִצּוִ ֲאׁשֶ ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ּכַ ֹמר ׁשִ ׁשְ ּצֹות ּתִ ַחג ַהּמַ

ִא  ִאיּנּון ִעּלָ ֻסּכֹות, ּדְ ִמים ּדְ ְבַעת ַהּיָ ׁשִ ין, ָלאו ִאיּנּון ּכְ ִאין. ְוַעל ִאּלֵ ּתָ ין ּתַ ין ְוִאּלֵ

ְבַעת  א, ׁשִ ִאיּנּון ְלַתּתָ מּור, ְוַעל ּדְ ל ּגָ מּור, ּוְבָהִני ָלאו ַהּלֵ ל ּגָ ִאיּנּון ַהּלֵ א, ּבְ ּדָ

ָראן ִאיּנּון יֹוִמין  ַעד ָלא ׁשָ ָלא ו', ּדְ ִתיב ָחֵסר ּבְ ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות. ַמּצֹת ּכְ

ו'. ִאין, ָרָזא ּדְ   ִעּלָ
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ֹמר ֶאת חַ  ׁשְ ּצֹות ּתִ מֹור.  -ג ַהּמַ ְקָרא ׁשָ ּנִ ֶזהּו ָמקֹום ׁשֶ
ְבַעת ָיִמים  מֹר, ׁשִ ׁשְ ּצֹות ּתִ תּוב ֶאת ַחג ַהּמַ ֵני ֵכן ּכָ ּוִמּפְ
ְבַעת ָיִמים ֵאּלּו ֵאיָנם  יִתְך. ׁשִ ר ִצּוִ ֲאׁשֶ ּתֹאַכל ַמּצֹות ּכַ

ֵהם ֶעְליֹוִנים, ְואֵ  ל ֻסּכֹות, ׁשֶ ִמים ׁשֶ ְבַעת ַהּיָ ׁשִ ּלּו ּכְ
ל  מּור, ּוְבֵאּלּו ֵאין ַהּלֵ ל ּגָ ֵאּלּו ַהּלֵ ַתְחּתֹוִנים. ְוַעל ֶזה, ּבְ

ה  ֵהם ְלַמּטָ מּור, ְוַעל ׁשֶ ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות.  -ּגָ ׁשִ
ֶרם ׁשֹוִרים ֵאּלּו  ּטֶ ִלי אֹות ו', ׁשֶ תּוב ָחֵסר ּבְ ַמּצת ּכָ

ִמים ָהֶעְליֹוִנים, סֹוד אֹות ו'.   ַהּיָ

י ֵניָנן ְוִאי ּתֵ ָהא ּתָ א, ּדְ ׁש, ֲאַמאי ַנְחּתָ ּצֹות ִאְתַקּדָ ַחג ַהּמַ ַהאי ָרָזא ּדְ יָון ּדְ ָמא, ּכֵ

ִאין. ּתָ ִאיּנּון יֹוִמין ּתַ א ּבְ א ְלַתּתָ ּקֶֹדׁש ְוָלא מֹוִריִדין, ֲאַמאי ַנְחּתָ   ַמֲעִלין ּבַ

ׁש,  ּצֹות ִהְתַקּדֵ ל ַחג ַהּמַ ּסֹוד ֶזה ׁשֶ יָון ׁשֶ ְוִאם ּתֹאַמר, ּכֵ
ּקֶֹדׁש ְולֹא  ֲהֵרי ָלַמְדנּו, ַמֲעִלים ּבַ ַמּדּוַע יֹוֵרד? ׁשֶ
ִמים  ֵאּלּו ַהּיָ ה ּבְ מֹוִריִדים. ּוַמּדּוַע יֹוֶרֶדת ְלַמּטָ

ְחּתֹוִנים?   ַהּתַ

  דף קפ"ג ע"א

ִתיב  א ֲחֵזי, ּכְ ר, ִאְצְטִריְך  (ויקרא טז)ּתָ ְיַכּפֵ יתֹו ְוגֹו', ַמאן ּדִ ֲעדֹו ּוְבַעד ּבֵ ר ּבַ ְוִכּפֶ

א,  (נ"א לכפרא) ְרּגָ א, ַהאי ּדַ ַגְווָנא ּדָ יֵתיּה. ּכְ ַקְדִמיָתא, ּוָבַתר ַעל ּבֵ ָעֵליּה ּבְ

ְקדּוׁשָ  א ּוְלָנְפָקא ּבִ ׁשָ ֲאִרי ְלִאְתַקּדְ ׁש, ׁשָ ִאיהּו ִאְתַקּדָ ָרא ָעֵליּה, ְוֵכיָון ּדְ ה, ְלַכּפְ

א  ׁשָ א ְלַקּדְ א ְלַתּתָ א ַנְחּתָ א לֹון, ְוַעל ּדָ ׁשָ יֵתיּה, ּוְלַקּדְ ָרא ַעל ּבֵ ֵעי ְלַכּפָ ּבָ

ִאלֵּ  ָנא ְדעֹוֵמר ְוֵכיָון ּדְ ּבָ חּוׁשְ א. ּבְ ְלַתּתָ ָרֵאל ּדִ ִיׂשְ ׁש לֹון, ּבְ ה ְמַקּדֵ יֵתיּה. ּוְבּמָ ין ּבֵ

ַמְטרֹוִניָתא  יָתא ּדְ ד ּבֵ ָהא ּכַ א, ּדְ ָקא ָלּה ְלֵעיּלָ ֵעיָנן ְלַסּלְ אן, ּבָ ִמְתַקְדׁשָ

ִאין  ִאיּנּון יֹוִמין ִעּלָ ָרא ּבְ ְ א, ְלִאְתַקׁשּ ֵדין ַסְלַקת ְלֵעיּלָ ת, ּכְ (דף קפ"ג ִאְתַקְדׁשַ

א. ע"א)   ְלֵעיּלָ
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תּוב  ֲעדֹו וּ  (ויקרא טז)ּבֹא ּוְרֵאה, ּכָ ר ּבַ יתֹו ְוגֹו'. ְוִכּפֶ ְבַעד ּבֵ
ר ָצִריְך  ַכּפֵ ּיְ ְך ַעל  (לכפר)ִמי ׁשֶ ה, ְוַאַחר ּכָ ַעל ַעְצמֹו ְתִחּלָ

ׁש  ֻדְגַמת ֶזה, ַמְדֵרָגה זֹו ַמְתִחיָלה ְלִהְתַקּדֵ יתֹו. ּכְ ּבֵ
ׁש,  הּוא ִהְתַקּדֵ ר ָעָליו, ְוֵכיָון ׁשֶ ה ְלַכּפֵ ָ ְקֻדׁשּ ְוָלֵצאת ּבִ

יתוֹ  ר ַעל ּבֵ ׁש אֹוָתם, ְוַעל ֶזה יֹוֵרד  ָצִריְך ְלַכּפֵ ּוְלַקּדֵ
ָרֵאל  ִיׂשְ ׁש ָלֶהם? ּבְ ה ְמַקּדֵ יתֹו. ּוַבּמֶ ׁש ּבֵ ה ְלַקּדֵ ְלַמּטָ
ים,  ׁשִ ֵאּלּו ִמְתַקּדְ ּבֹון ָהֹעֶמר. ְוֵכיָון ׁשֶ ֶחׁשְ ה, ּבְ ַמּטָ ּלְ ׁשֶ
ית  ר ּבֵ ֲאׁשֶ ֲהֵרי ּכַ ְצִריִכים ְלַהֲעלֹות אֹוָתּה ְלַמְעָלה. ׁשֶ

ה ִמ  ְלּכָ ֵאּלּו ַהּמַ ר ּבְ ֵ ׁש, ָאז עֹוֶלה ְלַמְעָלה, ְלִהְתַקׁשּ ְתַקּדֵ
ִמים ָהֶעְליֹוִנים ְלַמְעָלה.   ַהּיָ

ִאיּנּון יֹוִמין, יֹוִמין  ִגין ּדְ ִקּיּוָמא ַעל ַקְייִמין, ּבְ ָנא, ּבְ ּבָ ין חּוׁשְ א ֲאָנן ַעְבּדִ ְוַעל ּדָ

ר ָנׁש  ָעאל ּבַ ָכל ִזְמָנא ּדְ ִאין ִאיּנּון, ְוֵכן ּבְ ין  ִעּלָ ִאין, ּבֵ ְלִאיּנּון יֹוִמין ִעּלָ

ֲחָדא  ין ְוגּוָפא ּכַ יָמא ַעל ַרְגלֹוי, ַיְרּכִ ָבָחא, ִאְצְטִריְך ְלַקּיְ ׁשְ ין ּבִ ְצלֹוָתא, ּבֵ ּבִ

נּוְקָבא  ֵחיֵליּה, ְוָלא ּכְ יָמא ּבְ ַקּיְ ְדכּוָרא ּדְ יָמא, ּכִ ין ְוגּוָפא ְלַקּיְ ן. ַיְרּכִ ּמָ ּתַ

ָאְרָחָהא ְלֵמיַתב.  ָאה.ּדְ ָעְלָמא ִעּלָ ָבָחא ּדְ ִגין ׁשְ   ְועֹוד ּבְ

ֲעִמיָדה ַעל ָהַרְגַלִים, ְלִפי  ּבֹון ּבַ ים ֶחׁשְ ְוַעל ֶזה ָאנּו עֹוׂשִ
ְכָנס  ּנִ ָכל ְזַמן ׁשֶ ִמים, ָיִמים ֶעְליֹוִנים ֵהם. ְוֵכן ּבְ ֵאּלּו ַהּיָ ׁשֶ

ין  ה ּבֵ ְתִפּלָ ין ּבִ ִמים ָהֶעְליֹוִנים, ּבֵ ַבח, ָאָדם ְלֵאּלּו ַהּיָ ׁשֶ ּבְ
ם.  ֶאָחד ׁשָ ָצִריְך ַלֲעמֹד ַעל ַרְגָליו, ַהְיֵרַכִים ְוַהּגּוף ּכְ
ֹכחֹו, ְולֹא ִכְנֵקָבה  עֹוֵמד ּבְ ָזָכר ׁשֶ ְיֵרַכִים ְוגּוף ַלֲעִמיָדה ּכְ
ל ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון. ַבח ׁשֶ ּום ׁשֶ ֶבת. ְועֹוד, ִמׁשּ ּה ָלׁשֶ ְרּכָ ּדַ   ׁשֶ

ְדכ ִאיהּו ָרָזא ּדִ א, ְוָלא ִמְתַחְייָבן ּוְבִגין ּדְ ָנא ּדָ ּבָ טּורֹות ֵמחּוׁשְ ים ּפְ ּוָרא, ָנׁשִ

א,  ַגְווָנא ּדָ ְדָקא ֵיאֹות. ּכְ ל ַחד ּכְ ָרא ּכָ ְ כּוִרין, ְלִאְתַקׁשּ ר ּדְ  (שמות כג)ְלִמיְמִני ּבַ

ְדכּוָרא ִא  ְבִרית ּבִ ָרָזא ּדִ ִגין ּדְ ין. ּבְ כּוִרין, ְוָלא ָנׁשִ ל ְזכּוְרָך, ּדְ יהּו, ְוָלא ֵיָרֶאה ּכָ
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ין ָלא ִמְתַחְייָבן. א, ָנׁשִ יָמא ָרָזא ְלֵעיּלָ ַקּיְ א, ּוְבִגין ּדְ נּוְקּבָ   ּבְ

ּבֹון ֶזה,  טּורֹות ֵמֶחׁשְ ים ּפְ ָכר, ָנׁשִ הּוא סֹוד ַהּזָ ּום ׁשֶ ּוִמׁשּ
ל ֶאָחד  ר ּכָ ֵ ָכִרים, ְלִהְתַקׁשּ ִבים ִלְמנֹות, ַרק ַהּזְ ְולֹא ְמֻחּיָ

עֵ  ִריְך. ּכְ ּצָ מֹו ׁשֶ ֵיָרֶאה ָכל ְזכּוְרְך. ְזָכִרים  (שמות כג)ין ֶזה, ּכְ
ָזָכר הּוא, ְולֹא  ִרית ּבְ ּסֹוד ַהּבְ ּום ׁשֶ ים. ִמׁשּ ְולֹא ָנׁשִ
ים לֹא  ֲעִמיָדה סֹוד ְלַמְעָלה, ָנׁשִ ּום ׁשֶ ִבְנֵקָבה, ּוִמׁשּ

בֹות.   ִמְתַחּיְ

ין  ְבַעת יֹוִמין, ֵמִאּלֵ ְבָכל ׁשִ ִאין, ַנְטָלא ְוָרָזא אֹוִליְפָנא ָהָכא, ּדִ יֹוִמין ִעּלָ

א יֹוָמא ַחד  ָ בּוַע,  (ומתאחד)ְקדּוׁשּ ָאה ִאְקֵרי ׁשָ ּתָ ֵאי, ְוַהאי ּתַ ּתָ ין ּתַ ִאּלֵ ּדְ

ין  ְבָעה ֵמִאיּנּון ַחְמׁשִ ְבָעה ְוׁשִ ָכל ׁשִ ִאין. ְוֵכן ּבְ ְבָעה יֹוִמין ִעּלָ ׁשִ ׁש ּבְ ִאְתַקּדָ ּדְ

ְכָלל, ְוַכד ִא  ִאין, יֹוִמין, ַעד ְוָלא ַעד ּבִ ע יֹוִמין ִעּלָ ִעין ּוֵתׁשַ ָכחּו ַאְרּבְ ּתְ ׁשְ

ָעאל  בּוַע, ּדְ הּו ְוָכל ַחד ִאְקֵרי ׁשָ ׁשּו ּבְ ִאְתַקּדָ ַבע יֹוִמין, ּדְ א ׁשֶ ָכחּו ְלַתּתָ ּתְ ִאׁשְ

ִתיב,  א ּכְ ַבע. ְוַעל ּדָ ִאיּנּון ׁשֶ ִגין  (ויקרא כג)ּבְ ְהֶייָנה. ּבְ ִמימֹות ּתִ תֹות ּתְ ּבָ ַבע ׁשַ ׁשֶ

ִא  נּוְקִבין.ּדְ ָנא ּדְ   יּנּון נּוְקִבין, ָנַקט ְקָרא ִליׁשָ

ִמים  ִמים ֵמֵאּלּו ַהּיָ ְבַעת ַהּיָ ָכל ׁשִ ּבְ ְוסֹוד ָלַמְדנּו ָכאן, ׁשֶ
ה יֹום ֶאָחד  ָ ֻדׁשּ ל ֵאּלּו  (ומתאחד)ָהֶעְליֹוִנים נֹוֶטֶלת ַהּקְ ׁשֶ

ּמִ  בּוַע, ׁשֶ ְחּתֹוָנה ִנְקֵראת ׁשָ ְחּתֹוִנים, ְוזֹו ַהּתַ ׁש ַהּתַ ְתַקּדֵ
ְבָעה ֵמֵאּלּו  ְבָעה ְוׁשִ ָכל ׁשִ ְבָעה ָיִמים ֶעְליֹוִנים. ְוֵכן ּבְ ׁשִ ּבְ
ר ִנְמָצִאים  ְכָלל. ְוַכֲאׁשֶ ים ָיִמים, ַעד ְולֹא ַעד ּבִ ִ ֲחִמׁשּ
ַבע  ה ׁשֶ ָעה ָיִמים ֶעְליֹוִנים, ִנְמְצאּו ְלַמּטָ ִעים ְוִתׁשְ ַאְרּבָ

ֶהם, ְוכָ  ים ּבָ ׁשִ ְתַקּדְ ּמִ עֹוֶלה ָיִמים ׁשֶ בּוַע ׁשֶ ל ֶאָחד ִנְקָרא ׁשָ
תּוב  ַבע. ְוַעל ֶזה ּכָ ֶ תֹות  (ויקרא כג)ְבֵאּלּו ַהׁשּ ּבָ ַבע ׁשַ ׁשֶ

תּוב  ַפס ַהּכָ ֵאּלּו ְנֵקבֹות, ּתָ ּום ׁשֶ ְהֶייָנה. ִמׁשּ ִמימֹת ּתִ ּתְ
ל ְנֵקבֹות.   ָלׁשֹון ׁשֶ

 



 זוהר ההגדה
 

158

 
ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  

  

ְתְקָנא ְלִאְתַחבְּ  הּו, ּוֵביָתא, ִמּתַ ׁשּו ּבְ ֵדין ְוַכד ִאְתַקּדָ ַבְעָלּה, ּכְ ָתא ּבְ ָרא ִאּתְ

ִאין,  ארּו ָעַלְייהּו ִאיּנּון יֹוִמין ִעּלָ ׁשָ בּועֹות, ֵמִאינּון נּוְקֵבי ּדְ ִאְקֵרי ַחג ׁשָ

ִתיב  ְלכֹון, ְוָלא ּכְ בּועֹוֵתיֶכם, ִאיּנּון ּדִ ׁשָ ִתיב ּבְ ְך ּכְ ִגין ּכָ הּו. ּוּבְ ׁשּו ּבְ ִאְתַקּדָ ּדְ

ִגין ּדְ  בּועֹות, ּבְ ׁשָ הֹון.ּבְ א ִעּמְ ָרֵאל ְלַתּתָ ין ִיׂשְ ׁשִ   ָהִכי ָנֵמי ִמְתַקּדְ

ה  ָ ר ִאׁשּ ִית ִנְתַקן ְלִהְתַחּבֵ ׁשּו ָבֶהם ְוַהּבַ ר ִהְתַקּדְ ְוַכֲאׁשֶ
בּועֹות, ֵמאֹוָתן ְנֵקבֹות  ָ ַבְעָלּה, ָאז ִנְקָרא ַחג ַהׁשּ ּבְ

ׁשוּ  ְתַקּדְ ּנִ ֹוִרים ֲעֵליֶהן אֹוָתם ָיִמים ֶעְליֹוִנים ׁשֶ ׁשּ ֶהם.  ׁשֶ ּבָ
ֶכם, ְולֹא ָכתּוב  ּלָ ֻבֹעֵתיֶכם, ֵהם ׁשֶ ׁשָ תּוב ּבְ ּום ֶזה ּכָ ּוִמׁשּ
ה  ָרֵאל ְלַמּטָ ים ִיׂשְ ׁשִ ם ִמְתַקּדְ ְך ּגַ ּכָ בּועֹות, ְלִפי ׁשֶ ׁשָ ּבְ

ֶהם.   ִעּמָ

ָעַלְייהּו,  ָאה ּדְ ִעין יֹוִמין, ַההּוא יֹוָמא ִעּלָ ע ְוַאְרּבְ ד ָמטּון ְלֵתׁשַ א ּכַ ְוַעל ּדָ

ִא  ְכָלָלא ּדְ ִעין יֹוִמין, ָרָזא ּדִ ָעה ְוַאְרּבְ ׁשְ יט ַעל ּתִ ּלִ ׁשַ ין, ּדְ ַחְמׁשִ יהּו יֹוָמא ּדְ

ָאה, יֹוָמא  ין, ּוְכֵדין ַההּוא יֹוָמא ִעּלָ ִעין ַאְנּפִ ָעה ְוַאְרּבְ ִתׁשְ אֹוַרְייָתא, ּבְ ּדְ

ָללָ  יק אֹוַרְייָתא ּכְ א, ַאּפִ ְלַתּתָ ִאְתָערּוָתא ּדִ ין, ּבְ ַחְמׁשִ ִעין ּדְ ָעה ְוַאְרּבְ ִתׁשְ א ּבְ

ין.   ַאְנּפִ

ִעים ָיִמים, ַהּיֹום  ָעה ְוַאְרּבָ יִעים ְלִתׁשְ ר ַמּגִ ֲאׁשֶ ְוַעל ֶזה ּכַ
ֹוֵלט  ׁשּ ים ׁשֶ ִ הּוא יֹום ַהֲחִמׁשּ ֲעֵליֶהם, ׁשֶ ַההּוא ָהֶעְליֹון ׁשֶ
ע  ֵתׁשַ ָללּות ַהּתֹוָרה, ּבְ ִעים ָיִמים, סֹוד ּכְ ָעה ְוַאְרּבָ ׁשְ ַעל ּתִ

ִנים, ְוָאז ַהּיֹום ָהֶעְליֹון ַההּוא, ַהּיֹום ְואַ  ִעים ּפָ ְרּבָ
לּוָלה  ה, מֹוִציא תֹוָרה ּכְ ל ַמּטָ ִהְתעֹוְררּות ׁשֶ ים, ּבְ ִ ַהֲחִמׁשּ

ִנים. ִעים ּפָ ע ְוַאְרּבָ ֵתׁשַ   ּבְ

ַתח ְוָאַמר,  י ֶאְלָעָזר ּפָ ם ִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור ֵקן ָלּה ֲאׁשֶ  (תהלים פד)ִרּבִ ר ּגַ

ֵרי  ין ִצּפֳ ם ִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית, ִאּלֵ חֹוֶתיָך ְוגֹו'. ּגַ ָתה ֶאְפרֹוֶחיָה ֶאת ִמְזּבְ ׁשָ

גֹון  ֵביָתא, ּכְ ְוָיין ָמדֹוֵריהֹון ּבְ הֹון ׁשַ ְוָיין ָמדֹוֵריהֹון ְלַבר, ּוִמּנְ הֹון ׁשַ ִמּנְ ַמָיא, ּדְ ׁשְ
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בֵ  יּוֵריּה ּבְ י ּדִ ּוֵ ׁשַ ִאיהּו עֹוָפא ּדְ רֹור, ּדְ ִחיל. ֲאַמאי. ּדְ ר ָנׁש, ְוָלא ּדָ ָכל ּבַ יָתא ּדְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר,  רֹור. ִחירּו, ּכְ רֹור. ַמאי ּדְ א ָקָראן ֵליּה ּדְ ֹכּלָ ִגין ּדְ  (ויקרא כה)ּבְ

ָעִביד  ָהא ִמּיֹוָמא ּדְ רֹור. ּדְ רֹור, ְוַתְרּגּומֹו ִחירּו. ְוָדא ִאיהּו ִצּפֹור ּדְ ּוְקָראֶתם ּדְ

ֵביָתא א ּבְ ן  ִקּנָ ְרׁשָ ין יֹוִמין, ּוְלָבַתר ִמְתּפָ ֵביָתא ַחְמׁשִ ִנין, ָמדֹוֵריּה ּבְ יק ּבְ ַאּפִ

רֹור: ִחירּו. ִאְקֵרי ּדְ ין, ְוָדא הּוא עֹוָפא ּדְ ין ֵמִאּלֵ   ִאּלֵ

ַתח ְוָאַמר,  י ֶאְלָעָזר ּפָ ם ִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית  (תהלים פד)ַרּבִ ּגַ
ָתה ֶאְפרֹ  ר ׁשָ חֹוֶתיְך ְוגֹו'. ּוְדרֹור ֵקן ָלּה ֲאׁשֶ ֶחיָה ֶאת ִמְזּבְ

ִמים  ֶהם ׂשָ ּמֵ ַמִים ׁשֶ ֵרי ׁשָ ם ִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית, ֵאּלּו ִצּפֳ ּגַ
מֹו  ִית, ּכְ ּבַ ִמים ְמדֹוֵריֶהם ּבַ חּוץ, ּוֵמֶהם ׂשָ ְמדֹוֵריֶהם ּבַ
ל ָאָדם  ל ּכָ ַבִית ׁשֶ ה ִדיָרתֹו ּבְ עֹוׂשֶ הּוא עֹוף ׁשֶ רֹור, ׁשֶ ַהּדְ

ם קֹוְרִאים לֹו ְדרֹור. ַמהּו ְולֹא ְמַפֵחד.  ּלָ ּכֻ ֵני ׁשֶ ַמּדּוַע? ִמּפְ
ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ רֹור,  (ויקרא כה)ְדרֹור? ֵחרּות, ּכְ ּוְקָראֶתם ּדְ

ה  עֹוׂשֶ ֲהֵרי ִמּיֹום ׁשֶ רֹור. ׁשֶ ְוַתְרּגּומֹו ֵחרּות. ְוֶזהּו ִצּפֹור ּדְ
 ִ ִית ֲחִמׁשּ ּבַ ַבִית, מֹוִציא ָבִנים, ְמגּוָריו ּבַ ים ָיִמים, ֵקן ּבְ

ְקָרא ְדרֹור  ּנִ ּוְלַאֲחֵריֶהם ִנְפָרִדים ֵאּלּו ֵמֵאּלּו, ְוֶזהּו עֹוף ׁשֶ
  ֵחרּות. -

ָאֶרץ.  רֹור ּבָ ָנה ּוְקָראֶתם ּדְ ים ׁשָ ִ ַנת ַהֲחִמׁשּ ם ֵאת ׁשְ ּתֶ ׁשְ ִתיב, ְוִקּדַ א ֲחֵזי ַמה ּכְ ּתָ

יהּ  ָנְפָקא ִמּנֵ א, ּוְבִגין ּדְ יּה  ֵמָהָכא ָנְפָקא ִחירּו ְלֹכּלָ ַנְפַקת ִמּנֵ ִחירּו, אֹוַרְייָתא ּדְ

ִתיב,  א ּכְ ְקֵרי ָחרּות,  (שמות לב)ִאְקֵרי ִחירּו. ְוַעל ּדָ ֹחת, ַאל ּתִ ָחרּות ַעל ַהּלֻ

א  יק יֹוָמא ּדָ ַאּפִ ָהא ָמה ּדְ ִאְתְקֵרי ֵחירּות ּדְ א ֵחירּות, ְוָדא אֹוַרְייָתא ּדְ ֶאּלָ

ָאה, ִאְקֵרי ִחירּו, ְוִאיהּו חִ  ִגין ִעּלָ ָאה, ּבְ א. ְוַהאי יֹוָמא ִאיהּו ִחירּו ִעּלָ ֹכּלָ ירּו ּדְ

ָאה.  ָאה. ִחירּו ִעּלָ ּתָ ָאה, ֵה"א ּתַ ָאה. ֵה"א ִעּלָ ָאה, ְוִחירּו ִעּלָ ּתָ ִאית ִחירּו ּתַ ּדְ

ֲחָדא ִאיּנּון. ה ְויֹוֵבל ּכַ ִמּטָ ָאה ׁשְ ּתָ   ִחירּו ּתַ

ם ֵאת ׁשְ  ּתֶ ׁשְ תּוב, ְוִקּדַ ָנה ּבֹא ּוְרֵאה ַמה ּכָ ים ׁשָ ִ ַנת ַהֲחִמׁשּ
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ם.  אן יֹוֵצאת ֵחרּות ְלֻכּלָ ָאֶרץ. ִמּכָ רֹור ּבָ ּוְקָראֶתם ּדְ
ּנּו  ּיֹוֵצאת ִמּמֶ ּנּו ֵחרּות, ּתֹוָרה ׁשֶ ּיֹוֵצאת ִמּמֶ ֵני ׁשֶ ּוִמּפְ

תּוב  ֹחת,  (שמות לב)ִנְקֵראת ֵחרּות. ְוַעל ֶזה ּכָ ָחרּות ַעל ַהּלֻ
א ֵחרוּ  ְקָרא ָחרּות ֶאּלָ ְקֵראת ַאל ּתִ ּנִ ת, ְוזֹו ַהּתֹוָרה ׁשֶ

ּמֹוִציא יֹום ֶזה ָהֶעְליֹון ִנְקָרא ֵחרּות,  ֶ ֲהֵרי ַמה ׁשּ ֵחרּות, ׁשֶ
ל ַהּכֹל. ְוֶזה ַהּיֹום הּוא ֵחרּות ֶעְליֹוָנה,  ְוהּוא ֵחרּות ׁשֶ
ְחּתֹוָנה ְוֵחרּות ֶעְליֹוָנה. ֵה"א  ׁש ֵחרּות ּתַ ּיֵ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ְחּתֹוָנה ֶעְליֹוָנה, ֵה"א ַתְחּתוֹ  ָנה. ֵחרּות ֶעְליֹוָנה. ְוֵחרּות ּתַ
ֶאָחד ֵהם. ה ְויֹוֵבל ּכְ ִמּטָ   ׁשְ

ה, ֶלֶחם עֹוִני.  ְצַרִים, ָאְכלּו ַמּצָ ד ָנְפקּו ִמּמִ ָרֵאל, ַחד, ּכַ ֵרין ַנֲהֵמי ָאְכלּו ִיׂשְ ּתְ

ַמִים.  ָ ָרא, ֶלֶחם ִמן ַהׁשּ ַמְדּבְ יב,  (חד בפסח וחד בשבועות)ְוַחד ּבְ ְכּתִ  (שמות טז)ּדִ

א ָנֲהָמא ִאיהּו.  יֹוָמא ּדָ ָנא ּדְ א ָקְרּבָ ָמִים ְוַעל ּדָ ָ ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהׁשּ

יב,  ְכּתִ ָנֲהָמא ִאיהּו ִעָקר, ּדִ ִנין. ּדְ ַאר ָקְרּבָ ל ׁשְ (ויקרא ְוַעל ָנֲהָמא, ִאְתְקִריבּו ּכָ

ים כג) ָבׂשִ ְבַעת ּכְ ֶחם ׁשִ ם ַעל ַהּלֶ  (ויקרא כג)ְוגֹו', ּוְכִתיב  ְוִהְקַרְבּתֶ

יּה  ימּו ּבֵ ֲאְחּכִ ָדא ִאיהּו ָנֲהָמא ּדְ נּוָפה ְוגֹו', ּדְ ִביאּו ֶלֶחם ּתְ בֹוֵתיֶכם ּתָ ִמּמֹוׁשְ

ָאְרָחָהא. אֹוַרְייָתא, ְוָעאלּו ּבְ ָאה ּדְ ָרֵאל, ָחְכְמָתא ִעּלָ   ִיׂשְ

ר ָיצְ  ֲאׁשֶ ָרֵאל: ֶאָחד ּכַ ֵני ִמיֵני ֶלֶחם ָאְכלּו ִיׂשְ אּו ׁשְ
ר, ֶלֶחם  ְדּבָ ּמִ ה, ֶלֶחם ֹעִני. ְוֶאָחד ּבַ ְצַרִים, ָאְכלּו ַמּצָ ִמּמִ

ַמִים  ָ תּוב (אחד בפסח ואחד בשבועות)ִמן ַהׁשּ ּכָ  (שמות טז), ׁשֶ
ל  ן ׁשֶ ָמִים. ְוַעל ֶזה ָקְרּבָ ָ ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהׁשּ

ל ָאר  יֹום ֶזה הּוא ֶלֶחם. ְוַעל ֶלֶחם ַמְקִריִבים ּכָ ׁשְ
תּוב  ּכָ ר, ׁשֶ ֶחם הּוא ָהִעּקָ ַהּלֶ נֹות, ׁשֶ  (ויקרא כג)ָקְרּבָ

ים ְוגֹו', ְוָכתּוב  ָבׂשִ ְבַעת ּכְ ֶחם ׁשִ ם ַעל ַהּלֶ  (שם)ְוִהְקַרְבּתֶ
הּו ֶלֶחם  ּזֶ נּוָפה ְוגֹו'. ׁשֶ ִביאּו ֶלֶחם ּתְ בֵתיֶכם ּתָ ִמּמֹוׁשְ

ָרֵאל, ָחְכָמה ֶעְליֹוָנה ׁשֶ  ָחְכמּו בֹו ִיׂשְ ל ַהּתֹוָרה, ְוִנְכְנסּו ׁשֶ
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  ִבְדָרֶכיָה.

  דף קפ"ג ע"ב

ִאְתְקֵרי ֲהָמא ּדְ ָרֵאל ִמּנָ ַסח ָנְפקּו ִיׂשְ ּפֶ ָלא, ּבַ ּכְ א ִאית ָלן ְלִאְסּתַ ּתָ ָחֵמץ,  ַהׁשְ

ִתיב,  ל אֹוֵכל ַמְחֶמֶצת  (שמות יב)ְוָלא ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ, ּוְכִתיב  (שמות יג)ּכְ י ּכָ ּכִ

א  (דף קפ"ג ע"ב) ּתָ ה. ַהׁשְ ִאְתְקֵרי ַמּצָ ַההּוא ַנֲהָמא ּדְ ִגין ְיָקָרא ּדְ ַמאי ַטֲעָמא. ּבְ

יר ָלא ֵיאֹות ֲהָוה  ָאה ַיּתִ ָרֵאל ְלַנֲהָמא ִעּלָ ָזכּו ִיׂשְ ָלא ָחֵמץ, ְוָלא ּדְ ּטְ ְלִאְתּבַ

ְהֶייָנה ָחֵמץ  יב ֹסֶלת ּתִ ְכּתִ א, ָחֵמץ ֲהָוה, ּדִ ָנא ּדָ ַלל. ַוֲאַמאי ָקְרּבָ ִאְתַחְזָיא ּכְ

ִאְתְקֵרי  ל ֵיֶצר ָהָרע, ְואֹוַרְייָתא ּדְ ּטַ א ִאְתּבָ יֹוָמא ּדָ א ּבְ ּתָ ַהׁשְ ָאֶפיָנה. ְותּו, ּדְ ּתֵ

ַכַחת. ּתְ   ִחירּו ִאׁשְ

ה ֵיׁש  ֶחם  ַעּתָ ָרֵאל ִמּלֶ ֶפַסח ָיְצאּו ִיׂשְ ָלנּו ְלִהְתּבֹוֵנן, ּבְ
תּוב  ְקָרא ָחֵמץ. ּכָ ּנִ ְולֹא ֵיָרֶאה ְלְך ָחֵמץ,  (שמות יג)ׁשֶ

ִביל  (שם יב)ְוָכתּוב  ׁשְ ַעם? ּבִ י ָכל ֹאֵכל ַמְחֶמֶצת. ָמה ַהּטַ ּכִ
כ ּזָ ו ׁשֶ ה. ְוַעְכׁשָ ְקָרא ַמּצָ ֶחם ַההּוא ַהּנִ ל ַהּלֶ בֹוד ׁשֶ ּו ּכָ

ל  ּטֵ ְתּבַ ּיִ ָרֵאל ְלֶלֶחם ֶעְליֹון יֹוֵתר, לֹא ָראּוי ָהָיה ׁשֶ ִיׂשְ
ן ֶזה ָהָיה ָחֵמץ?  ֶהָחֵמץ ְולֹא ֵיָרֶאה ְכָלל. ּוַמּדּוַע ָקְרּבָ
יֹום  ה ּבְ ַעּתָ ָאֶפיָנה. ְועֹוד, ׁשֶ ְהֶייָנה ָחֵמץ ּתֵ תּוב ֹסֶלת ּתִ ּכָ ׁשֶ

ל ֵיֶצר ָהָרע, ְוַהּתֹוָרה ׁשֶ  ּטֵ ְקֵראת ֵחרּות ֶזה ִמְתּבַ ּנִ
  ִנְמֵצאת.

ִאיב ְלֵמיַכל,  ר ְיִחיָדאי, ְוָחַלׁש. יֹוָמא ַחד ֲהָוה ּתָ ֲהָוה ֵליּה ּבַ א ּדְ א, ְלַמְלּכָ ֶאּלָ

א  ַמְלּכָ ֵריּה ּדְ א, ְוַעד  (ס"א מיכלא דאסוותא דא)ָאְמרּו ֵייכּול ּבְ ַאְסָווָתא ּדָ

ח ֵמיְכָלא ּוְמזוֹ  ּכַ ּתְ ֵייכּול ֵליּה, ָלא ִיׁשְ יָון ּדְ ֵביָתא. ָעְבדּו ָהִכי. ּכֵ ָנא ַאֲחָרא ּבְ

ִאיב,  ִאיהּו ּתָ ל ָמה ּדְ אן ּוְלָהְלָאה ֵייכּול ּכָ ָאַכל ַההּוא ַאְסָווָתא, ָאַמר ִמּכָ ּדְ

  ְוָלא ָיִכיל ְלַנְזָקא ֵליּה.
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ן ְיִחיִדי, ְוֶנֱחָלה. יֹום ֶאָחד ָהָיה  ָהָיה לֹו ּבֵ א, ְלֶמֶלְך ׁשֶ ֶאּלָ
ה ֶלֱאכֹ  ֶלְך ִמְתַאּוֶ ן ַהּמֶ  (מאכל של רפואה)ל. ָאְמרּו, ֹיאַכל ּבֶ

ֵצא ַמֲאָכל ּוָמזֹון  ּיֹאַכל אֹוָתּה, לֹא ִיּמָ ְרפּוָאה זֹו, ְוַעד ׁשֶ
ָאַכל ָהְרפּוָאה ַהִהיא, ָאַמר,  יָון ׁשֶ ִית. ָעׂשּו ֵכן. ּכֵ ּבַ ַאֵחר ּבַ

ה ְולֹא ָיכוֹ  הּוא ִמְתַאּוֶ ֶ ל ַמה ׁשּ אן ָוָהְלָאה ֹיאַכל ּכָ ל ִמּכָ
יק לֹו.   ְלַהּזִ

ְמֵהיְמנּוָתא, ָאַמר  ְצַרִים, ָלא ֲהֵוי ַיְדֵעי ִעָקָרא ְוָרָזא ּדִ ָרֵאל ִמּמִ ד ָנְפקּו ִיׂשְ ָך ּכַ ּכַ

א, ָלא  ֵייְכלּון ַאְסָווָתא ּדָ ָרֵאל ַאְסָווָתא, ְוַעד ּדְ ִריְך הּוא, ִיְטֲעמּון ִיׂשְ א ּבְ קּוְדׁשָ

ִאיִהי ַאְסָווָתא ְלֵמיַעל ִאְתָחֵזי ְלהֹון ֵמיְכָלא ַאֲחָרא. כֵּ  ה, ּדְ ָאְכלּו ַמּצָ יָון ּדְ

אן ּוְלָהְלָאה ִאְתָחֵזי  ִריְך הּוא, ִמּכָ א ּבְ ְמֵהיְמנּוָתא. ָאַמר קּוְדׁשָ ָרָזא ּדִ ע ּבְ ּוְלִמְנּדַ

ְביֹוָמא  ן ּדִ ּכֵ ל ׁשֶ ָהא ָלא ָיִכיל ְלַנְזָקא לֹון. ְוּכָ לֹון ָחֵמץ, ְוֵייְכלּון ֵליּה, ּדְ

בוּ  ׁשָ א.ּדְ ֹכּלָ ִאיהּו ַאְסָווָתא ּבְ ָאה, ּדְ ַמן ַנֲהָמא ִעּלָ   עֹות, ִאְזּדָ

ר  ְצַרִים, לֹא ָהיּו יֹוְדִעים ִעּקָ ָרֵאל ִמּמִ ר ָיְצאּו ִיׂשְ ֲאׁשֶ ָך ּכַ ּכָ
רּוְך הּוא: ִיְטֲעמּו  דֹוׁש ּבָ ל ָהֱאמּוָנה. ָאַמר ַהּקָ ְוסֹוד ׁשֶ

ּיֹאְכלּו ְרפּואָ  ָרֵאל ְרפּוָאה, ְוַעד ׁשֶ ה זֹו, לֹא ֵיָרֶאה ִיׂשְ
ִהיא ְרפּוָאה  ה, ׁשֶ ָאְכלּו ַמּצָ יָון ׁשֶ ָלֶהם ַמֲאָכל ַאֵחר. ּכֵ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ סֹוד ָהֱאמּוָנה, ָאַמר ַהּקָ ַלֲעלֹות ְוָלַדַעת ּבְ
אן ָוָהְלָאה ָראּוי ָלֶהם ָחֵמץ ְוֹיאְכלּו אֹותֹו,  הּוא: ִמּכָ

יק ָלֶהם. ְוכָ  ֲהֵרי ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהּזִ יֹום ׁשֶ ּבְ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ
הּוא ְרפּוָאה ַלּכֹל. ְמָצא ֶלֶחם ֶעְליֹון, ׁשֶ ּנִ בּועֹות ׁשֶ ָ   ַהׁשּ

ֵרין ַנֲהִמין ַאֲחָרִנין  ָחא. ּוְמָקְרִבין ּתְ א ְמָקְרִבין ָחֵמץ, ְלִאּתֹוְקָדא ַעל ַמְדּבְ ְוַעל ּדָ

ָחא ְוָלא ָיִכיל  ַמְדּבְ נּוָרא ּדְ ֲחָדא. ְוָחֵמץ, ִאּתֹוְקָדא ּבְ א לֹון ּכַ ָטָאה, ּוְלַנְזּקָ ּלְ ְלׁשַ

ִריְך הּוא,  א ּבְ קּוְדׁשָ יּה ּבְ ָבקּו ּבֵ ין ִאְתּדָ יׁשִ ָרֵאל ַקּדִ ְך, ִיׂשְ ָרֵאל. ּוְבִגיֵני ּכַ ְלִיׂשְ

ֵרין ִסְטִרין  ָרֵאל ּתְ א. ְוִאְלָמֵלי ֲהוֹו ַנְטֵרי ִיׂשְ יֹוָמא ּדָ אֹוַרְייָתא ּבְ ַאְסָווָתא ּדְ ּבְ
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ין, לָ  ַנֲהֵמי ִאּלֵ ִדיָנא ְלָעְלִמין.ּדְ   א ֲהוֹו ַעְייִלין ּבְ

ַח. ּוַמְקִריִבים  ְזּבֵ ֵרף ַעל ַהּמִ ָ ְוַעל ֶזה ַמְקִריִבים ָחֵמץ ְלִהׂשּ
ַח,  ְזּבֵ ֵאׁש ַהּמִ ָרף ּבְ ֶאָחד. ְוָחֵמץ ִנׂשְ י ֶלֶחם ֲאֵחִרים ּכְ ּתֵ ׁשְ
ּום ֶזה  ָרֵאל. ּוִמׁשּ יק ָלֶהם ְלִיׂשְ לֹט ּוְלַהּזִ ְולֹא ָיכֹול ִלׁשְ

רּוְך הּוא, יִ  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ִקים ּבֹו ּבְ ים ִנְדּבָ ָרֵאל ְקדֹוׁשִ ׂשְ
יֹום ֶזה. ְוִאם ָהיּו ׁשֹוְמִרים  ל ַהּתֹוָרה ּבְ ְרפּוָאה ׁשֶ ּבָ
ִדין  ל ֶלֶחם ֵאּלּו, לֹא ָהיּו עֹוִלים ּבְ ֵני ְצָדִדים ׁשֶ ָרֵאל ׁשְ ִיׂשְ

  ְלעֹוָלם.

ִאיהּו יֹומָ  ָנה, ּדְ ָ ֹראׁש ַהׁשּ יֹוָמא ּדְ ִדיָנא, ּבְ א  (בכל יומא)א ּדְ ָלאו ִאיהּו, ֶאּלָ ּדְ

ִגין  אֹוַרְייָתא, ּבְ ְבקּו ְלַאְסָווָתא ּדְ ַאְסָווָתא, ְוׁשָ ָלא ַנְטלּו ֵמיְכָלא ּדְ ְלִאיּנּון ּדְ

ָנה, ַההּוא ָחֵמץ  ָ ֹראׁש ַהׁשּ א ּדְ יֹוָמא ּדָ ָהא ּבְ ִאיהּו ָחֵמץ. ּדְ ֵמיְכָלא ַאֲחָרא ּדְ

ָקא, ּוְמַקְטְרגָ  א ַסּלְ יֹוָמא ּדָ יָמא ּבְ ין ָעֵליּה, ְוִאיהּו ַקּיְ ַבר ָנׁש, ְוַאְלׁשִ א ָעֵליּה ּדְ

א ְוָדִאין  ִדיָנא ַעל ּכֹּלָ ִריְך הּוא ָיִתיב ּבְ א ּבְ ְמַקְטְרָגא ַעל ָעְלָמא. ְוקּוְדׁשָ

  ָעְלָמא.

ין,  הּוא יֹום ַהּדִ ָנה, ׁשֶ ָ ל ֹראׁש ַהׁשּ ּיֹום ׁשֶ ֵאין  (בכל יום)ּבַ ׁשֶ
ל ָהְרפּוָאה, הּוא, ֶאלָּ  ּלֹא ָלְקחּו ַמֲאָכל ׁשֶ א ְלֵאּלּו ׁשֶ

הּוא  ּום ַמֲאָכל ַאֵחר ׁשֶ ְוָעְזבּו ֶאת ַמֲאַכל ַהּתֹוָרה ִמׁשּ
ָנה ֶהָחֵמץ ַההּוא עֹוֶלה,  ָ ל ֹראׁש ַהׁשּ יֹום ֶזה ׁשֶ י ּבְ ָחֵמץ. ּכִ
יֹום ֶזה  ין ָעָליו, ְוהּוא עֹוֵמד ּבְ ּוְמַקְטֵרג ַעל ָהָאָדם ּוַמְלׁשִ

ִדין ַעל ְמ  ב ּבְ רּוְך הּוא יֹוׁשֵ דֹוׁש ּבָ ַקְטֵרג ַעל ָהעֹוָלם, ְוַהּקָ
ם ְוָדן ֶאת ָהעֹוָלם. ּלָ   ּכֻ

ָרֵאל, ֲאְטִעים ְלהּו  ִריְך הּוא אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ א ּבְ ד ָיַהב קּוְדׁשָ ְך ּכַ ּוְבִגיֵני ּכַ

ַההּוא ֲאָתר, ּוִמּגֹו ַההּוא ַנֲהמָ  ָאה, ּדְ א, ֲהוֹו ַיְדִעין ֵמַההּוא ַנֲהָמא ִעּלָ

ה ִאיּנּון  ר, ְוָהא אּוְקמּוָה ִמּלָ ֹאַרח ֵמיׁשָ אֹוַרְייָתא, ְלֵמַהְך ּבְ ָרֵזי ּדְ ִלין ּבְ ּכְ ּוִמְסּתַ
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ָרִזין  יא ּבְ ְדָקאְמָרן. (ס"א אלין דקאמרן)ַחְבַרּיָ ין ּכִ   ִאּלֵ

רּוְך הּוא ֶאת ַהּתֹוָרה  דֹוׁש ּבָ ר ָנַתן ַהּקָ ֲאׁשֶ ה זֹו, ּכַ ּבָ ּוִמּסִ
ל  ֶחם ָהֶעְליֹון ַההּוא ׁשֶ ָרֵאל, ִהְטִעים ָלֶהם ֵמַהּלֶ ְלִיׂשְ
ֶחם ַההּוא ָהיּו יֹוְדִעים  קֹום ַההּוא, ּוִמּתֹוְך ַהּלֶ ַהּמָ
ר, ַוֲהֵרי  ֶדֶרְך ָיׁשָ סֹודֹות ַהּתֹוָרה ָלֶלֶכת ּבְ ִלים ּבְ ּכְ ּוִמְסּתַ

סֹודֹות  ָבִרים ֵאּלּו ַהֲחֵבִרים ּבְ ֲארּו ַהּדְ  ו אומרים)(אלו שאנחנּבֵ
ָאַמְרנּו. מֹו ׁשֶ   ֵאּלּו ּכְ

י  הֹון, ִרּבִ ָאְרָחא, ַוֲהוּו ַאְזִלין ִעּמְ ֵריּה, ֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְוִרּבִ י ׁשִ ִרּבִ

יֵדיּה ַחד  ַחד ָסָבא, ַוֲהָוה ָאִחיד ּבִ ֲהוֹו ַאְזֵלי ִאֲעָרעּו ּבְ י יֹוֵסי, ַעד ּדַ א ְוִרּבִ ַאּבָ

ין ַיּנּוָקא, זָ  אי ִמּלִ א ַוּדַ י ַאּבָ ְמעֹון ְוָחָמא ֵליּה, ָאַמר ֵליּה ְלִרּבִ י ׁשִ ַקף ֵעינֹוי ִרּבִ

ַהאי ָסָבא. ן ּבְ ּבָ ין ִאית ּגַ   ַחְדּתִ

ֶרְך, ְוָהיּו  ּדֶ נֹו ָהיּו הֹוְלִכים ּבַ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְוַרּבִ י ׁשִ ַרּבִ
י יֹוֵסי. עַ  א ְוַרּבִ י ַאּבָ ֶהם ַרּבִ ָהיּו הֹוְלִכים, הֹוְלִכים ִעּמָ ד ׁשֶ

ינֹוק ֶאָחד. ֵהִרים  ָידֹו ּתִ ְגׁשּו ְבָזֵקן ֶאָחד, ְוָהָיה אֹוֵחז ּבְ ּפָ
א,  י ַאּבָ ְמעֹון ְוָרָאה אֹותֹו. ָאַמר לֹו ְלַרּבִ י ׁשִ ֵעיָניו ַרּבִ

ֵקן. ים ֵיׁש ָלנּו ֵאֶצל ַהּזָ ָבִרים ֲחָדׁשִ אי ּדְ   ַוּדַ

י ׁשִ  יּה, ָאַמר ִרּבִ ד ָמטּו ְלַגּבֵ ְך ָקא ָאִתית, ַמאן ּכַ ַגּבָ ּקּוְפְטָרְך ּבְ ָמטּול ּדְ ְמעֹון, ּבְ

ְך, ָאַמר  א ְלַגּבָ אי יֹוָמא ּדָ ין ַוּדַ ין ַחְדּתִ . ָאַמר ֵליּה, יּוָדאי ֲאָנא. ָאַמר, ִמּלִ ַאְנּתְ

ָרא, ּדַ  י ַמְדּבְ ִריׁשֵ ִאיּנּון ּפְ יּוִרי ֲהָוה ּבְ ֲהֵויָנא, ֵליּה ְלָאן הּוא ַאְרָעְך. ָאַמר ֵליּה, ּדִ

ִריְך  א ּבְ קּוְדׁשָ א ּדְ ִצּלָ א ֲאֵתיָנא ְלִיׁשּוָבא, ְלֵמיַתב ּבְ ּתָ אֹוַרְייָתא, ְוַהׁשְ ל ּבְ ּדַ ּתָ ִמׁשְ

א. ִביָעָאה ּדָ ַיְרָחא ׁשְ ין יֹוֵמי ּדְ ִאּלֵ   הּוא, ּבְ

ׁשּור  א ַהּקָ ָ ַמׂשּ ְמעֹון, ּבְ י ׁשִ יעּו ֵאָליו, ָאַמר ַרּבִ ר ִהּגִ ֲאׁשֶ ּכַ
ְך ַאּתָ  ַגּבְ ה? ָאַמר לֹו, ְיהּוִדי ָאִני. ָאַמר, ּבְ א? ִמי ַאּתָ ה ּבָ
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יֹום ֶזה ֶאְצְלְך. ָאַמר לֹו, ְלֵהיָכן  אי ּבְ ים ַוּדַ ָבִרים ֲחָדׁשִ ּדְ
י  ֵאּלּו ּפֹוְרׁשֵ יָרִתי ָהְיָתה ּבְ ְך? ָאַמר לֹו, ּדִ ְרּכְ הּוא ּדַ

אִת  ה ּבָ ּתֹוָרה, ְוַעּתָ ל ּבַ ּדֵ ּתַ ָהִייִתי ִמׁשְ ר, ׁשֶ ְדּבָ ּוב ַהּמִ י ְלִיׁשּ
ל ַהֹחֶדׁש  ָיִמים ֵאּלּו ׁשֶ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ֵצל ַהּקָ ֶבת ּבְ ָלׁשֶ

ה. ִביִעי ַהּזֶ ְ   ַהׁשּ

ן. ָאַמר  ְדָרְך ְלַגּבָ ִריְך הּוא ׁשַ א ּבְ אי קּוְדׁשָ ַוּדַ ְמעֹון, ָאַמר, ֵנִתיב, ּדְ י ׁשִ י ִרּבִ ַחּדֵ

ה ִמּפּוָמְך, מֵ  ַמע ִמּלָ ִנׁשְ יָך ּדְ ן ֵליּה, ַחּיֶ ּמָ ְנַטְעּתּון ּתַ יִקין, ּדִ ין ַעּתִ ין ַחְדּתִ ִאיּנּון ִמּלִ

ָרא,  ְדּבְ א ִמּמַ ּתָ ּתּון ַהׁשְ ַרׁשְ ִביָעָאה. ַוֲאַמאי ִאְתּפְ ָרא, ֵמַהאי ַיְרָחא ׁשְ ַמְדּבְ ּבְ

ָחְכְמָתא  א, ְיַדְעָנא ּדְ א ּדָ ֶאְלּתָ ׁשְ ְלֵמיֵתי ְלִיׁשּוָבא. ָאַמר ֵליּה ַההּוא ָסָבא, ּבִ

בָּ  ָחְכְמָתא. ּגַ ְך ָמטּו ִלְרִקיֵעי ּדְ   (ס"א נטו לתקיעו דחכמתא)ְך, ּוִמיּלָ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ אי ַהּקָ ַוּדַ ב, ּבְ ְמעֹון, ָאַמר, ֵנׁשֵ י ׁשִ ַמח ַרּבִ ׂשָ
ָבר  ַמע ּדָ ׁשְ ּנִ ִיְך ׁשֶ ַלח אֹוְתְך ֵאֵלינּו. ָאַמר לֹו, ַחּיְ הּוא ׁשָ

ים עַ  ָבִרים ַהֲחָדׁשִ יְך, ֵמֵאּלּו ַהּדְ ם ִמּפִ ם ׁשָ ַטְעּתֶ ּנְ יִקים ׁשֶ ּתִ
ה  ם ַעּתָ ה, ּוַמּדּוַע ִנְפַרְדּתֶ ִביִעי ַהּזֶ ְ ר ֵמחֶֹדׁש ַהׁשּ ְדּבָ ּמִ ּבַ
ֵאָלה זֹו  ׁשְ ֵקן, ּבִ ּוב? ָאַמר לֹו אֹותֹו ַהּזָ ר ָלבא ְלִיׁשּ ְדּבָ ֵמַהּמִ
יִעים ִלְרִקיֵעי  ָחְכָמה ֶאְצְלְך ּוְדָבֶריְך ַמּגִ י ׁשֶ ָיַדְעּתִ

  .טים לתקיעת החכמה)(נוַהָחְכָמה 

ַתח ַההּוא ָסָבא ְוָאַמר,  ֲאָך ְיָי'  (דברים א)ּפָ ר ְנׂשָ ר ָרִאיָת ֲאׁשֶ ר ֲאׁשֶ ְדּבָ ּוַבּמִ

ר  ְדּבָ ֵעי ֵליּה, ּוַבּמִ נֹו ְוגֹו'. ַהאי ְקָרא ָהִכי ִמּבָ א ִאיׁש ֶאת ּבְ ָ ר ִיׂשּ ֲאׁשֶ ֱאלֶֹהיָך ּכַ

א קּוְדׁשָ  ֲאָך, ַמהּו ָרִאיָת. ֶאּלָ ר ְנׂשָ ָרֵאל ֲאׁשֶ ַבר לֹון ְלִיׂשְ ִריְך הּוא ּדָ א ּבְ

יב,  ְכּתִ ָמה ּדִ יָפא, ּכְ ּקִ ָרא ּתַ ָרא, ַמְדּבְ ַמְדּבְ ָרף ְוַעְקָרב ְוגֹו'.  (דברים ח)ּבְ ָנָחׁש ׂשָ

ָעְלָמא. ַמאי ַטֲעָמא. ַאר ַמְדְבִרין ּבְ ְ יף ִמׁשּ ּקִ ִאיהּו ּתַ ָרא ּדְ   ּוַמְדּבְ

ֵקן ַההּוא ְוָאַמר,  ַתח ַהּזָ ר ָרִאיָת  רים א)(דבּפָ ר ֲאׁשֶ ְדּבָ ּוַבּמִ
נֹו ְוגֹו'.  א ִאיׁש ֶאת ּבְ ָ ר ִיׂשּ ֲאׁשֶ ֲאְך ה' ֱאלֶֹהיְך ּכַ ר ְנׂשָ ֲאׁשֶ
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ֲאְך.  ר ְנׂשָ ר ֲאׁשֶ ְדּבָ ְך ָהָיה ָצִריְך לֹוַמר, ּוַבּמִ סּוק ֶזה ּכָ ּפָ
ָרֵאל  רּוְך הּוא ִהְנִהיג ֶאת ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ ַמהּו ָרִאיָת? ֶאּלָ

ּמִ  תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ר ָחָזק, ּכְ ר, ִמְדּבָ ָרף  (דברים ח)ְדּבָ ָנָחׁש ׂשָ
ִרּיֹות  ָאר ִמְדּבָ ְ הּוא ָחָזק ִמׁשּ ר ׁשֶ ְוַעְקָרב ְוגֹו'. ּוִמְדּבָ

ַעם? עֹוָלם. ָמה ַהּטַ   ּבָ

  דף קפ"ד ע"א

ָנְפקּו  ֲעָתא ּדְ ַההּוא ׁשַ ִגין ּדְ ִלימּו  (דף קפ"ד ע"א)ּבְ ּתְ ְצַרִים ְוִאׁשְ ָרֵאל ִמּמִ ִיׂשְ

א, ְוִסיֲהָרא  ק ַעל ּכֹּלָ ּלָ א, ְוִאְסּתַ יׁשָ ף ַמְלכּוָתא ַקּדִ ּקַ ָבן, ִאְתּתָ ין ִרּבְ ּתִ ְלׁשִ

ְפָיא א  ִאְתְנִהיַרת ּוְכֵדין ִאְתּכַ יק לֹון קּוְדׁשָ יָבא ִסְטָרא ַאֲחָרא. ְוַאּפִ ַמְלכּו ַחּיָ

יָבא,  ָסָמֵא"ל ַחּיָ ִאיהּו ֲאָתר ְוֻשְלָטנּו ּדְ יָפא. ּדְ ּקִ ָרא ּתַ ַמְדּבְ ִריְך הּוא ְלֵמיַהְך ּבְ ּבְ

יהּ  ָתא ֵריׁשֵ יּה ְוֵחיֵליּה, ּוְלַכּתְ ְבָרא ּתּוְקּפֵ ִגין ְלּתַ ׁש, ּבְ יֵליּה ַמּמָ ִאיהּו ּדִ (ס"א , ּדְ

ָעא  ולאחתא ליה) ָרֵאל, ּבָ ָחאבּו ִיׂשְ לֹוט. ְוִאְלָמֵלא ּדְ ָלא ִיׁשְ ָיא ֵליּה, ּדְ ּוְלַאְכּפְ

יּה  ַאֲחַסְנּתֵ ר לֹון ּבְ א ַאְעּבַ ָרא ֵליּה ֵמָעְלָמא, ְוַעל ּדָ ִריְך הּוא ְלַאְעּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ

ׁש.   ְוַעְדֵביּה ְוחּוָלֵקיּה ַמּמָ

ָעה הַ  ָ ׁשּ ּבַ ּום ׁשֶ ְצַרִים ִמׁשּ ָרֵאל ִמּמִ ְצאּו ִיׂשְ ּיָ ִהיא ׁשֶ
ה  דֹוׁשָ ְלכּות ַהּקְ ָקה ַהּמַ ים ִרּבֹוא, ִהְתַחּזְ ִ ׁשּ ְלמּו ְלׁשִ ְוִנׁשְ
ָבָנה, ְוָאז ִנְכְנָעה ַמְלכּות  ְוָעְלָתה ַעל ַהּכֹל, ְוֵהִאיָרה ַהּלְ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ד ָהַאֵחר, ְוהֹוִציא אֹוָתם ַהּקָ ָעה, ַהּצַ ָהְרׁשָ

ְלטֹון ָסָמֵא"ל הּוא לָ  הּוא ְמקֹום ְוׁשִ ר ָחָזק, ׁשֶ ִמְדּבָ ֶלֶכת ּבְ
ּבֹר ָחְזקֹו ְוֹכחֹו  ֵדי ִלׁשְ ׁש, ּכְ ּלֹו ַמּמָ הּוא ׁשֶ ע, ׁשֶ ָהָרׁשָ

ת ֹראׁשֹו  לֹט.  (ולהורידאותו)ּוְלַכּתֵ ּלֹא ִיׁשְ ּוְלַהְכִניַע אֹותֹו ׁשֶ
רוּ  דֹוׁש ּבָ ָרֵאל, ָרָצה ַהּקָ ְך הּוא ְוִאְלָמֵלא ָחְטאּו ִיׂשְ

ַנֲחָלתֹו  ְלַהֲעִבירֹו ִמן ָהעֹוָלם, ְוַעל ֶזה ֶהֱעִביר אֹוָתם ּבְ
ׁש.   ְוגֹוָרלֹו ְוֶחְלקֹו ַמּמָ
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  דף צ"ג ע"ב - אמור  פרשת - ספר ויקרא  - בזוהר 

ָבָחא  ִחין ׁשְ ּבְ א, ּוְמׁשַ ָהֵני מֹוֲעַדּיָ א ֲחָדאן ּבְ ָרֵאל ְלַתּתָ ִיׂשְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ א ֲחֵזי, ּבְ ּתָ

ָמאֵני ְיָקר, ַמְלֲאֵכי  ְרַמְייהּו ּבְ ֵני ּגַ תֹוֵרי, ְמַתּקְ ִרין ּפָ ִריְך הּוא, ְמַסּדְ א ּבְ קּוְדׁשָ ּלְ

ֵאי ַאְמִרין, ַמה ִטיָבן ּדְ  יָזא ִעּלָ ּפִ ִריְך הּוא ָאַמר, אּוׁשְ א ּבְ ַכְך. קּוְדׁשָ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

ִאְקֵרי  יָלְך הּוא, ֵמַההּוא ֲאַתר ּדְ א. ַאְמֵרי ְוָלאו ּדִ ָאה ִאית לֹון יֹוָמא ּדָ ִעּלָ

ָרֵאל ָלאו ֹקֶדׁש ִניְנהּו, ְוִאְקרּון ֹקֶדׁש, לֹון ִאְתֲחֵזי  ֹקֶדׁש. ָאַמר לֹון ְוִכי ִיׂשְ

ָנא  י. ְוַחד ְלַזּמְ ֵבִקים ּבִ ָהא ִאיּנּון ּדְ יִלי, ּדְ ְטָרא ּדִ יִלי, ַחד ִמּסִ יָזא ּדִ ּפִ אּוׁשְ

ְכִתיב  ֹקֶדׁש, ּדִ ְטָרא ּדְ ָרֵאל ִאְקרּון  (ירמיה ב)ִמּסִ ָרֵאל ַלְיָי', הֹוִאיל ְוִיׂשְ ֹקֶדׁש ִיׂשְ

ַהא ְזִמינּו ּדְ ִגין ּדִ אי, ּבְ ְלהֹון הּוא ַוּדַ יָזא ּדִ ּפִ יָזא ִמּקֶֹדׁש הּוא, ֹקֶדׁש, אּוׁשְ ּפִ י אּוׁשְ

הּו ְוָאְמרּו,  ּלְ ְתחּו ּכֻ יב ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש. ּפָ ְכּתִ ָכה  (תהלים קמד)ּדִ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ַאׁשְ

  ּלֹו.

ּמֹוֲעִדים  ֵמִחים ּבַ ה ׂשְ ָרֵאל ְלַמּטָ ׂשְ ּיִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבֹא ְרֵאה, ּבְ
רּוְך ה דֹוׁש ּבָ ַבח ַלּקָ ִחים ׁשֶ ּבְ לּו ּוְמׁשַ ּוא, עֹוְרִכים ַהּלָ

ְלָאִכים  ִדים, ַהּמַ ְכֵלי ִנְכּבָ ִנים ַעְצָמם ּבִ ְלָחנֹות, ְמַתּקְ ׁשֻ
ָכְך? אֹוֵמר  ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ יָבם ׁשֶ ָהֶעְליֹוִנים אֹוְמִרים: ַמה ּטִ
ה.  ּיֹום ַהּזֶ רּוְך הּוא, אֹוֵרַח ֶעְליֹון ֵיׁש ָלֶהם ּבַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ְך הּוא,  ּלְ ְקָרא ֹקֶדׁש? אֹוְמִרים: ְולֹא ׁשֶ ּנִ ֵמאֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ
ָרֵאל ֵאיָנם קֶֹדׁש, ְוִנְקָרִאים ֹקֶדׁש?!  אֹוֵמר ָלֶהם: ְוִכי ִיׂשְ
י,  ּלִ ד ׁשֶ י, ֶאָחד ֵמַהּצַ ּלִ ָלֶהם ָראּוי ְלַהְזִמין ֶאת ָהאֹוֵרַח ׁשֶ
תּוב  ּכָ ל קֶֹדׁש, ׁשֶ ד ׁשֶ י, ְוֶאָחד ִמּצַ ֵבִקים ּבִ ֲהֵרי ֵהם ּדְ ׁשֶ

ָרֵאל ִנְקָרִאים ֹקֶד  (ירמיה ב) ָרֵאל ַלה'. הֹוִאיל ְוִיׂשְ ׁש ִיׂשְ
ַהְזָמַנת  ּום ׁשֶ ֶהם, ִמׁשּ ּלָ הּוא אֹוֵרַח ׁשֶ אי ׁשֶ ֹקֶדׁש, ַוּדַ
ְתחּו  תּוב ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש. ּפָ ּכָ ה ִהיא ִמּקֶֹדׁש, ׁשֶ ָהאֹוֵרַח ַהּזֶ

ם ְוָאְמרּו:  ָכה ּלֹו. (תהלים קמד)ֻכּלָ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ   ַאׁשְ
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ַאֲהָבה :בשבת( ַהֶזה, ְזַמן ֵחרּוֵתנוּ  ר ִמְקָרא ֹקֶדׁש, ֵזכֶ ) ּבְ
ּתָ  ׁשְ י ָבנּו ָבַחְרּתָ ְואֹוָתנּו ִקּדַ ִליִציַאת ִמְצָרִים. ּכִ

ים, ל ָהַעּמִ ת :בשבת( ִמּכָ ּבָ ַאֲהָבה  :בשבת( ּומֹוֲעֵדי ָקְדֶשךָ ) ְוׁשַ ּבְ

ה ה) ּוְבָרצֹון רּוְך ַאּתָ נּו. ּבָ ׂשֹון ִהְנַחְלּתָ ְמָחה ּוְבׂשָ ׂשִ   ּבְ
שׁ ְיהָֹוה   ת וְ  :בשבת( , ְמַקּדֵ ּבָ יםיִ ) ַהׁשַ ַמּנִ ָרֵאל ְוַהזְּ   :ׂשְ
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ָלתָ  בּועֹות. ְוַחג ּתְ ָ צֹות. ְוַחג ַהׁשּ א ִאיּנּון ְזִמיִנין ִמּקֶֹדׁש, ְוָלא יֹוֵתר. ַחג ַהּמַ

  ַהּסּוּכֹות.

ּצֹות, ְוַחג  ִנים ִמּקֶֹדׁש, ְולֹא יֹוֵתר: ַחג ַהּמַ לָֹשה ֵהם ְמֻזּמָ ׁשְ
ּכֹות. בּועֹות, ְוַחג ַהּסֻ ָ   ַהׁשּ

  דף מח ע"ב - פרשת בראשית  - ספר בראשית  - בזוהר ה 

ְמָחה ְתֵרין. ָחָתן ְתָלת.  ׂשֹון ַחד. ׂשִ ל ַחד ַעל ִקיּוָמא. ׂשָ ִריׁש ּכָ י ֲחִניָנא ּפָ ַרּבִ

יָצה ַאֲהבָ  יָלה ּדִ ע. ּגִ ה ַאְרּבַ ָרה ַכּלָ ֶנֶגד ֲעׂשָ לֹום ְוֵריעּות י' ּכְ ה ַאְחָוה ׁשָ

ֵהן ִנְבָרא ָהעֹוָלם. ע"כ: ּבָ   ַמֲאָמרֹות ׁשְ

ׂשֹון  ל ֶאָחד ַעל ָעְמדֹו. ׂשָ ַרׁש ּכָ י ֲחִניָנא ּפֵ ֶאָחד.  -ַרּבִ
ְמָחה  ִים. ָחָתן  -ׂשִ ּתַ ה  -ׁשְ ּלָ לֹׁש. ּכַ יָלה,  -ׁשָ ע. ּגִ ַאְרּבַ

יָצה, ַאֲהָבה, ַאֲחָוה, ׁשָ  ֶנֶגד  -לֹום ְוֵרעּות ּדִ ר, ּכְ ֶעׂשֶ
ֶהם ִנְבָרא ָהעֹוָלם: ּבָ ָרה ַמֲאָמרֹות ׁשֶ   ֲעׂשָ

  דף רטו ע"א - פרשת ויחי  - ספר בראשית  - בזוהר 

ָאה  ד ְלָכל ַזּכָ ִריְך הּוא ְלֶמיְעּבַ א ּבְ ְמעֹון, ָעִתיד קּוְדׁשָ י ׁשִ ָנא, ָאַמר ִרּבִ ּתָ

ַל ם,  ְירּוׁשָ ה ּבִ ָאה, חּוּפָ ְמָחה קֹול ָחָתן ְוקֹול  (ירמיה טז)ְוַזּכָ ׂשֹון ְוקֹול ׂשִ קֹול ׂשָ

א, ְוָעִביד ָלּה ֵארּוסִ  יתּוב ַמְטרֹוִניָתא ְלַמְלּכָ ד ּתִ ה, ּכַ ּלָ ין, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּכַ
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יֹום  (שיר השירים ג) ְמַחת ִלּבֹו. ּבְ יֹום ֲחתּוָנתֹו ּוְביֹום ׂשִ ְצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה ְוגו' ּבְ

ֶנה  ּבָ ּיִ ׁש, ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ְנַין ּבֵ ְמַחת ִלּבֹו ֶזה ּבִ ן ּתֹוָרה, ּוְביֹום ׂשִ ֲחתּוָנתֹו ֶזה ַמּתַ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו:   ּבִ

ִנינּו, אָ  רּוְך הּוא ׁשָ דֹוׁש ּבָ ְמעֹון, ָעִתיד ַהּקָ י ׁשִ ַמר ַרּבִ
ַלִים,  ירּוׁשָ ה ּבִ יק ֻחּפָ יק ְוַצּדִ  (ירמיה טז)ַלֲעׂשֹות ְלָכל ַצּדִ

ׁשּוב  ּתָ ׁשֶ ה, ּכְ ּלָ ְמָחה קֹול ָחָתן ְוקֹול ּכַ ׂשֹון ְוקֹול ׂשִ קֹול ׂשָ
כָּ  ה ָלּה ֵארּוִסין. ֶזהּו ׁשֶ ֶלְך ְוַיֲעׂשֶ ה ַלּמֶ ְלּכָ  (שיר ג)תּוב ַהּמַ

ְמַחת ִלּבֹו.  תֹו ּוְביֹום ׂשִ יֹום ֲחֻתּנָ ְצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה ְוגֹו' ּבְ
תֹו  יֹום ֲחֻתּנָ ְמַחת ִלּבֹו  -ּבְ ן ּתֹוָרה. ּוְביֹום ׂשִ ֶזה  -ֶזה ַמּתַ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ֶנה ּבִ ּבָ ּיִ ׁש, ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ְנַין ּבֵ   ּבִ

  

  דף צ' ע"ב - פרשת יתרו  - ספר שמות  - בזוהר 

י, ָהא  ֵגל ַנְפׁשִ ַרֲחֵמי. ּתָ ְיָי': ּבְ ֵרין ֶחְדָוון. ּבַ ְיָי', ּתְ יׂש ּבַ (חד ר' יֹוִסי ָאַמר, ׂשֹוׂש ָאׂשִ

ִד  חדוה) ין ּבְ ִצּיֹון, ַזּמִ א ֶחְדָוה ַעל ֶחְדָוה. ְוֶחְדָוה ּדְ ֹכּלָ יָנא. ָאַמר ר' ְיהּוָדה, ּבְ

יב,  ְכּתִ א, ּדִ יר ִמּכֹּלָ ֶחְדָווָתא ַיּתִ ָרֵאל, ּבְ ָאה ְלִיׂשְ ִריְך הּוא ְלַאְחּדָ א ּבְ קּוְדׁשָ

ה ְוגו', וּ  (ישעיה לה) ִרּנָ ְפדּוֵיי ְיָי' ְיׁשּובּון, ָהא ַחד. ּוְפדּוֵיי ְיָי' ְיׁשּובּון ּוָבאּו ִצּיֹון ּבְ

ׂשֹון  ַלת. ׂשָ ם, ָהא ּתְ ְמַחת עֹוָלם ַעל ֹראׁשָ ֵרי. ְוׂשִ ה, ָהא ּתְ ִרּנָ ּוָבאּו ִצּיֹון ּבְ

יֵני  ָרֵאל ּבֵ ָזרּו ִיׂשְ ִאְתּפְ ע ִזְמִנין ּדְ ַאְרּבַ ע. ָלֳקְבֵליהֹון ּדְ יגּו, ָהא ַאְרּבַ ִ ְמָחה ַיׂשּ ְוׂשִ

מֹו  (ישעיה יב)ִתיב ֲעַמְמָיא. ּוְכֵדין כְּ  ּיֹום ַההּוא הֹודּו ַלְיָי' ִקְראּו ִבׁשְ ם ּבַ ַוֲאַמְרּתֶ

  ְוגֹו'.

ה'  יׂש ּבַ י יֹוֵסי ָאַמר, ׂשֹוׂש ָאׂשִ ה'  -ַרּבִ י ֶחְדוֹות. ּבַ ּתֵ  -ׁשְ
י  ֵגל ַנְפׁשִ ַרֲחִמים. ּתָ י  (אחת בחדוה)ֲהֵרי  -ּבְ ִדין. ָאַמר ַרּבִ ּבְ

ְמָחה ׁשֶ  ּכֹל ׂשִ ל ִצּיֹון ָעִתיד ְיהּוָדה, ּבַ ְמָחה. ְוֶחְדָוה ׁשֶ ל ׂשִ
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ְמָחה ְיֵתָרה  ׂשִ ָרֵאל ּבְ ַח ֶאת ִיׂשְ ּמֵ רּוְך הּוא ְלׂשַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
תּוב  ּכָ ה  (שם לה)ֵמַהּכֹל, ׁשֶ ִרּנָ בּון ּוָבאּו ִצּיֹון ּבְ ּוְפדּוֵיי ה' ְיׁשֻ

בּון  ה  ֲהֵרי ַאַחת. ּוָבאּו ִצּיֹון -ְוגֹו'. ּוְפדּוֵיי ה' ְיׁשֻ ִרּנָ  -ּבְ
ם  ְמַחת עֹוָלם ַעל ֹראׁשָ ִים. ְוׂשִ ּתַ לֹׁש.  -ֲהֵרי ׁשְ ֲהֵרי ׁשָ

יגּו  ִ ְמָחה ַיׂשּ ׂשֹון ְוׂשִ ע  -ׂשָ ל ַאְרּבַ ם ׁשֶ ֶנְגּדָ ע. ּכְ ֲהֵרי ַאְרּבַ
תּוב  ים, ְוָאז ּכָ ין ָהַעּמִ ָרֵאל ּבֵ רּו ִיׂשְ ּזְ ִהְתּפַ ָעִמים ׁשֶ  (שם יב)ּפְ

ּיֹום ַההוּ  ם ּבַ מֹו ְוגֹו'.ַוֲאַמְרּתֶ   א הֹודּו ַלה' ִקְראּו ִבׁשְ

  

  מדרש רות  - זוהר חדש  - בזוהר 

ְמ תֵ ּוְלַבּסֹוף חוֹ  ׂשֹון ְוׂשִ ָרא ׂשָ ר ּבָ ּום ם ַהְמָבֵרְך, ֲאׁשֶ ה ְוגו', ִמׁשּ ָחה ָחָתן ְוַכּלָ

ֶהן ִנְבָרא  ּבָ ָרה ַמֲאָמרֹות ׁשֶ ֶנֶגד ֲעׂשָ ָרה ֱאמּוִנים, ּכְ יּה ֲעׂשָ ִאית ּבֵ יְדהּו, ּדְ ְיָקָרא ּדִ

  ָהעֹוָלם.

ְמָחה ָחָתן  ׂשֹון ְוׂשִ ָרא ׂשָ ר ּבָ ּוְלַבּסֹוף חֹוֵתם ַהְמָבֵרְך: ֲאׁשֶ
בֹוד ׁשֶ  ּום ַהּכָ ה ְוגֹו', ִמׁשּ ָרה ְוַכּלָ ׁש ּבֹו ֲעׂשָ ּיֵ ֶהם, ׁשֶ ּלָ

ֶהם ִנְבָרא (אמנים)ֱאמּוִנים  ּבָ ָרה ַמֲאָמרֹות ׁשֶ ֶנֶגד ֲעׂשָ , ּכְ
  ָהעֹוָלם.

  

ַלת.  ה ּתְ ֵרי. ְוַכּלָ ְמָחה ַחד. ָחָתן ּתְ ׂשֹון ְוׂשִ ְבָעה ִאינּון, ׂשָ י יּוָדאי ֲאַמר, ׁשִ ַרּבִ

יָצה ְוֶחְדָוה ָחֵמׁש. ַאהֲ  ה ד'. ּדִ ה ְוִריּנָ יּלָ ַבע.ּגִ לֹום ְוֵריעּות ׁשֶ ׁש. ׁשָ   ָבה ְוַאְחָוה ׁשֵ

ְמָחה  ׂשֹון ְוׂשִ ְבָעה ֵהם. ׂשָ י יּוַדאי ָאַמר, ׁשִ ַנִים.  -ַרּבִ ׁשְ
(אחד. חתן שנים. וכלה שלשה. גילה ורנה ארבעה. דיצה וחדוה חמשה. 

ה אהבה ואחוה ששה. שלום ורעות שבעה) ה.  -. ָחָתן ְוַכּלָ לֹׁשָ ׁשְ
לֹום ְוֵרעּות  ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה ְבָעה. -ׁשָ   ׁשִ

 



 קדש
 

 קעא
 

  :יקנה"ז) וסימנך( מוסיפים שבת במוצאי(
 

ה  רּוְך ַאּתָ   :ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאשׁ  ְיהָֹוהּבָ
  

ה  ין אֹור  ְיהָֹוהַאּתָ ין ֹקֶדׁש ְלחֹל, ּבֵ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהַמְבִדיל ּבֵ
ין ִישְׂ  ְך, ּבֵ ה. ְלחׁשֶ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ִביִעי ְלׁשֵ ְ ין יֹום ַהׁשּ ים, ּבֵ ָרֵאל ָלַעּמִ

ת ְיֵמי  ׁשֶ ֵ ִביִעי ִמׁשּ ְ , ְוֶאת יֹום ַהׁשּ ְלּתָ ת יֹום טֹוב ִהְבּדַ ַ ת ִלְקֻדׁשּ ּבָ ת ׁשַ ַ ין ְקֻדׁשּ ּבֵ
ְקֻדשָּׁ  ָרֵאל ּבִ ָך ִיׂשְ ּתָ ֶאת ַעּמְ ׁשְ ְלּתָ ְוִקּדַ . ִהְבּדַ ּתָ ׁשְ ה ִקּדַ ֲעׂשֶ ה ַהּמַ רּוְך ַאּתָ   ֶתָך. ּבָ

ין ֹקֶדׁש ְלֹקֶדשׁ ְיהָֹוה    ְבִדיל ּבֵ   :)ַהּמַ
 

ה  רּוְך ַאּתָ   ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ְיהָֹוהּבָ
ַמן ַהֶזה יָענּו ַלזְּ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ   :ׁשֶ

 

  שמאל: לצד ושותים כוס ראשון בהסיבה
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ְמָחה ב'. ָחָתן ג'.  ׂשֹון ַחד. ׂשִ ל ַחד ְוַחד ַעל ִקּיּוֵמיּה, ׂשָ ֵריׁש ּכָ י ֲחִניָנא, ּפָ ַרּבִ

לֹום ט'. ְוֵרעּות י'.  יָצה ו'. ַאֲהָבה ז'. ְוַאְחָוה ח'. ׁשָ ה ה'. ּדִ יּלָ ה ד'. ּומֹוִסיף, ּגִ ְוַכּלָ

נֶ  ָרה, ּכְ ָהא ִאינּון ֲעׂשָ ְבָרָכה זֹו ה' ּדְ ֶהן ִנְבָרא ָהעֹוָלם. ְוִאית ּבִ ּבָ ֶגד ַמֲאָמרֹות, ׁשֶ

ָהא ִהיא  ְבָרכֹות. ּדְ תּוָלה ּבִ ה ּבְ ּלָ ת ּכַ ן יֹוֶרׁשֶ ָנה ַהּתֹוָרה. ְוכּוּלָ ֶהן ִנּתְ ּבָ קֹולֹות, ׁשֶ

  ְראּוָיה. ְוַאְלָמָנה ֵאיָנּה ְראּוָיה.

ל ֶאָחד ְוֶאָחד עַ  ַרׁש ּכָ י ֲחִניָנא ּפֵ ׂשֹון ַרּבִ ל ְמקֹומֹו. ׂשָ
יָלה ה'.  ה ד'. ּומֹוִסיף, ּגִ ְמָחה ב'. ָחָתן ג'. ְוַכּלָ ֶאָחד. ׂשִ
לֹום ט'. ְוֵרעּות י'.  יָצה ו'. ַאֲהָבה ז'. ְוַאֲחָוה ח'. ׁשָ ּדִ
ֶהם ִנְבָרא ָהעֹוָלם. ּבָ ֶנֶגד ַמֲאָמרֹות ׁשֶ ָרה ּכְ ֲהֵרי ֵהם ֲעׂשָ   ׁשֶ

  

רּוְך  ּבָ
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  ּוְרַחץ
  ורחץ

ו"ה ְלשֵׁ  ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ
ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ִלְרחֹץ אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ י"ק ּבְ

ָדִים לִ  ֶזה ַנַחת רּוַח ֶאת ַהּיָ נּו ָלנּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַלֲעׂשֹות ּבָ ּקְ ּתִ מֹו ׁשֶ ְפֵני ִטּבּול ִראׁשֹון ּכְ
ה ָיֵדינּו  ה. ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ   ּכֹוְנָנה ּגָ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: ָעֵלינוּ      ּוַמֲעׂשֵ
  
   על םמברכי ואיןידים לסעודה,  בנטילת כמו הידים את נוטליםו

 :ידים נטילת  
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  דף רמ"ד ע"ב - פרשת פנחס  - ספר במדבר  - בזוהר ו 

ְבהֹון  ִרין, ּדִ ִאיּנּון ָחֵמׁש ִקׁשְ ָנן, ּדְ ָגְזרּו ַרּבָ עּוָרא ּדְ ְנָייָנא, ְנִטיַלת ָיַדִים, ַעד ׁשִ ּתִ

ְר  ְרִקין. ָי"ד ּפִ ָמאָלא. ְוִאיּנּון ּכֹ"ַח ּפִ ָיד ׂשְ ְרִקין ִאיּנּון, ּדְ ִקין. ְואֹוף ָהִכי ַי"ד ּפִ

עֹוָבָדא  ְקָרא ַקְדָמָאה ּדְ ִאיּנּון ּכֹ"ַח ַאְתָוון ּדִ "ד, ּדְ ָלֳקְבַלְייהּו ּכֹ"ַח ְידֹוָ

הֹון,  ַמר ּבְ ִאּתְ ית. ּדְ ְבֵראׁשִ ל ָנא ּכֹחַ  (במדבר יד)ּדִ ה ִיְגּדַ ד. ְוַעּתָ   ְידֹוָ

ֶלְך. ֶזהּו  -ֶאָחד  אֹוֵכל ִלְפֵני ַהּמֶ ִמי ׁשֶ ְלָחן ּכְ ן ׁשֻ ְלַתּקֵ
ִני  ר ִלְפֵני ְיֹהָו"ה. ׁשֵ ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ תּוב ֶזה ַהׁשּ ּכָ ְנִטיַלת  -ׁשֶ

ִרים  ה ְקׁשָ ָ ֵהם ֲחִמׁשּ ְזרּו ֲחָכִמים, ׁשֶ ּגָ עּור ׁשֶ ָיַדִים ַעד ׁשִ
ָרִקים. ר ּפְ ָעה ָעׂשָ ֶהם ַאְרּבָ ּבָ ר  ׁשֶ ָעה ָעׂשָ ְך ַאְרּבָ ְוַאף ּכָ

ִרים  מֹוָנה ְוֶעׂשְ ֹמאל. ְוֵהם ׁשְ ל ַיד ׂשְ ָרִקים ֵהם ׁשֶ ּפְ
מֹוֶנה  ֵהם ׁשְ ם ֶנֱאַמר ּכֹ"ַח ְיֹהָו"ה, ׁשֶ ֶנְגּדָ ָרִקים. ּכְ ּפְ
ה  ל ַמֲעׂשֵ סּוק ִראׁשֹון ׁשֶ ל ּפָ ִרים אֹוִתּיֹות ׁשֶ ְוֶעׂשְ

ֶהם  ֱאַמר ּבָ ּנֶ ית, ׁשֶ ל ָנא ּכַֹח  (במדבר יד)ְבֵראׁשִ ה ִיְגּדַ ְוַעּתָ
  ְיֹהָוה.
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א אֹוְקמּוָה  ית. ּוְבִגין ּדָ ְבֵראׁשִ עֹוָבָדא ּדִ ר ֲאִמיָרן ּדְ ָען, ְרִמיִזי ְלֶעׂשֶ ּבְ ר ֶאּצְ ְוֶעׂשֶ

ִגין  ְנִטיַלת ָיַדִים, ֶנֱעַקר ִמן ָהעֹוָלם. ֲאַמאי. ּבְ ְמַזְלֵזל ּבִ ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ַמאן ּדִ

הֹון ָרזָ  ִאית ּבְ ֵרי ָעְלָמא.ּדְ ְבהֹון ִאְתּבְ ר ֲאִמיָרן, וכ"ח ַאְתָוון, ּדִ ֶעׂשֶ   א ּדְ

ה  ל ַמֲעׂשֵ ָרה ַמֲאָמרֹות ׁשֶ עֹות רֹוְמזֹות ַלֲעׂשָ ר ֶאְצּבָ ְוָעׂשֶ
ַזְלֵזל  ּמְ ָנה, ִמי ׁשֶ ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ ֲארּו ּבַ ּום ֶזה ּבֵ ית. ּוִמׁשּ ְבֵראׁשִ

ְנִטיַלת ָיַדִים, ֶנֱעָקר ִמן ָהעֹוָלם. ַמדּ  ׁש ּבִ ּיֵ ּום ׁשֶ ּוַע? ִמׁשּ
ִרים  מֹוֶנה ְוֶעׂשְ ָרה ַמֲאָמרֹות ּוׁשְ ל ֲעׂשָ ֶהם סֹוד ׁשֶ ּבָ

ֶהם ִנְבָרא ָהעֹוָלם. ּבָ   אֹוִתּיֹות ׁשֶ

  

  דף ער"ב ע"ב - פרשת עקב  - ספר דברים  - זוהר ב

ַההּוא  ְרִקין, ּבְ ָגְזרּו ָעֵליּה י"ד ּפִ ְרָקא, ּדְ ְנִטיַלת ָיַדִים ָצִריְך ִליטֹול לֹון ַעד ּפִ

ֵביּה ָחְכָמה  ֶחֶסד ּדְ ְטָרא ּדְ ְבָרָכה ִמּסִ ְרָיא ַיד ְיָי' ָעֵליּה, ְוִאיִהי ַיד ּדִ ֲעָתא ׁשַ ׁשַ

ַיד ְיִמיֵניּה.  ִדיָנא. ּבְ ְרָייא ּבְ ְגבּוָרה, ְוׁשַ ְטָרא ּדִ ה, ִמּסִ ָ ְקדּוׁשּ (נ"א וידא ְוִאיִהי ַיד ּדִ

גּוָפא,  דשמאלא) ְרִקין ּדְ י"ד ּפִ ְרָיא ּבְ ׁשַ ִתְפֶאֶרת, ּדְ ְטָרא ּדְ ִיחּוָדא, ִמּסִ ְוִאיִהי ַיד ּדְ

רֹוִעין, ּוְתֵרין ׁשוֹ  ְתֵרין ּדְ ְרִקין ּבִ ר ּפִ ֵנים ָעׂשָ ִאיּנּון ׁשְ גּוָפא ּוְבִרית.ּדְ   ִקין. ּוְתֵרין ּבְ

ְזרּו  ּגָ ֶרק, ׁשֶ ְועֹוד, ְנִטיַלת ָיַדִים ָצִריְך ִלּטֹל אֹוָתן ַעד ַהּפֶ
ָעה ׁשֹוָרה ָעָליו ַיד ה', ְוִהיא  אֹוָתּה ׁשָ ָרִקים, ּבְ ָעָליו י"ד ּפְ
ַיד ְיִמינֹו. ְוִהיא  ּבֹו ָחְכָמה ּבְ ד ַהֶחֶסד ׁשֶ ָרָכה ִמּצַ ל ּבְ ָיד ׁשֶ

רּוָיה ְבִדין. ָיד ׁשֶ  בּוָרה, ּוׁשְ ד ַהּגְ ה ִמּצַ ָ  (ויד שמאל)ל ְקֻדׁשּ
ְרֵקי  י"ד ּפִ ֹוָרה ּבְ ׁשּ ְפֶאֶרת, ׁשֶ ד ַהּתִ חּוד ִמּצַ ְוִהיא ַיד ַהּיִ
י  ּתֵ י ְזרֹועֹות ּוׁשְ ּתֵ ׁשְ ָרִקים ּבִ ר ּפְ ֵנים ָעׂשָ ֵהם ׁשְ ַהּגּוף, ׁשֶ

ִרית. ּגּוף ּוַבּבְ ַנִים ּבַ   ׁשֹוַקִים, ּוׁשְ

א, ּוְתלַ  ָ ת ִזְמִנין י"ד, ִאיהּו מ"ב, יי"י, ִמן י"ד י"ד, י"ד, ָרמּוז ְיָב"ֶרְכָך ָי"ֵאר ִי"ׂשּ
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ֲאֹדָנ"י ֲאֹדָנ"י  ִמן הוי"ה הוי"ה הוי"ה. ד' ד' ד' ִמי"ד י"ד י"ד, ִאיּנּון ְרִמיִזין ּבַ

ִביא ָעַלְייהּו,  ה. ֵהיַכל ְיָי' ֵהיַכל ְיָי' ֵהיכַ  (ירמיה ז)ֲאֹדָנ"י. ְוָאַמר ַהּנָ ל ְיָי' ֵהּמָ

ְתְקָנת. ִאּתָ ַיד ּדְ   ְוַהאי ְנִטיָלא ּבְ

ַנִים. יי"י  ִעים ּוׁשְ ר הּוא ַאְרּבָ ָעה ָעׂשָ ָעִמים ַאְרּבָ לֹש ּפְ ְוׁשָ
א, ֵמהוי"ה הוי"ה  ָ ִמי"ד י"ד י"ד, ָרמּוז ְי"ָבֶרְכְך ָי"ֵאר ִי"ׂשּ
אדָנ"י  הוי"ה. ד' ד' ד' ִמי"ד י"ד י"ד, ֵהם ְרמּוִזים ּבַ

ִביא ֲעֵליֶהם, ֲאדָנ"י  ֵהיַכל ה'  (ירמיה ז)ֲאדָנ"י. ְוָאַמר ַהּנָ
ָנה. ּקְ ִהְתּתַ ד ׁשֶ ּיָ ִטיָלה ַהּזֹו ּבַ ה. ְוַהּנְ   ֵהיַכל ה' ֵהיַכל ה' ֵהּמָ

  ע"א דף רע"ג

ִאיּנּון ד' ד'  י ֵחיָון, ּדְ ְדּפֵ ַלת ּגַ ִאיּנּון ְיָי' ְיָי' ְיָי'. ּוִמּתְ י ֵחיָון, ּדְ ְוָכל ְסָטר ִמג' ַאְנּפֵ

הּו ָצִריְך ְלֶמֱהֵוי ִמּכַֹח  ּלְ ָאָדם. ְוִאיהּו יֹו"ד ֵה"א ָוא"ו ֵה"א.  (דף רע"ג ע"א)ד', ּכֻ

ֶל"ת, ֵה"א אָ  יֵליּה, יֹו"ד ָוא"ו ּדָ ֶל"ף, ָוא"ו ָאֶל"ף ָוא"ו, ֵה"א ָאֶל"ף. ּכַֹח ּדִ

ְייהּו  ִאְתֲעָבר ִמּנַ ָען, ַעד ּדְ ֶאְצּבְ ִפְרִקין ּדְ יֵליּה, ּבְ ֹכַח ּדִ ְרָיא ּבְ ּוַמְטרֹוִניָתא ָלא ׁשַ

א אֹוְקמּוָה ָמאֵרי  ָפסּול. ּוְבִגין ּדָ סּוָלה, ִאְנּתּו ּדְ א ּפְ יׁשָ ְפָחה ּבִ זּוֲהָמא, ׁשִ

ָרָכה.ַמְתִניִתין, ָיַדִים ְמ  סּולֹות ַלּבְ   זּוֲהמֹות ּפְ

לֹׁש  ְ ֵהם ְיָי ְיָי ְיָי, ּוִמׁשּ ֵני ַהַחּיֹות, ׁשֶ ת ּפְ לֹׁשֶ ְ ְוָכל ַצד ִמׁשּ
ם ָצִריְך ִלְהיֹות ִמּכַֹח  ּלָ ֵהן ד' ד' ד', ּכֻ ְנֵפי ַהַחּיֹות, ׁשֶ ּכַ

ּלֹו  יֹו"ד ָוא"ו  -ָאָדם. ְוהּוא יֹו"ד ֵה"א ָוא"ו ֵה"א. ַהּכַֹח ׁשֶ
ֶל"ת, ֵה"א ָאֶל"ף, ָוא"ו ָאֶל"ף ָוא"ו, ֵה"א ָאֶל"ף.  ּדָ

עֹות, ַעד  ִפְרֵקי ָהֶאְצּבָ ּלֹו, ּבְ ּכַֹח ׁשֶ רּוָיה ּבַ ה לֹא ׁשְ ְלּכָ ְוַהּמַ
ת  סּוָלה, ֵאׁשֶ ְפָחה ָהָרָעה ַהּפְ ִ ֲהָמה, ַהׁשּ עֹוֶבֶרת ֵמֶהם ַהּזֻ ׁשֶ

ָנה, ָיַדִים ְמ  ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ ְרׁשּוָה ּבַ סּול. ְוָלֵכן ּפֵ ּזָֹהמֹות ַהּפָ
סּולֹות ִלְבָרָכה.   ּפְ
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אֹוַרְייָתא.  א ַמִים ּדְ ן ַיד ְיָי'. ַיד ְיָי', ּדָ ּמָ ְרָייא ּתַ ׁשַ ָאה ַיד, ּדְ ְוִאיּנּון ַמִים ְלַדּכְ

א  יׁשָ ְפָחה ּבִ ֶרץ ׁשִ ֶ ֶרץ, ַמה מֹוִעיל לֹון ְטִביָלה, ְוַהׁשּ י ָהָאֶרץ ִאיּנּון ׁשֶ ַעּמֵ ּדְ

ִביֵד  ֶגֶזל ּדְ יֵדיהֹון, ּבְ ָלא ּבִ ִריְך הּוא, ּדְ א ּבְ ַגְזִלין ְלקּוְדׁשָ אן ּדְ ִבְרּכָ ֶגֶזל ּדְ יהֹון. ּבְ

ָרָכה, ּוַמאי ִאיִהי זּוֲהָמא.   ַיְדֵעי ְלָבְרָכא, ְוָלא ַיְדֵעי ַמאי ִאיִהי ּבְ

ם ַיד ְיָי. ַיד ְיָי ֶזה ַמִים  ֹוָרה ׁשָ ׁשּ ד, ׁשֶ ְוֵהם ַמִים ְלַטֵהר ַהּיָ
י הָ  ַעּמֵ ל ַהּתֹוָרה. ׁשֶ ֶרץ, ַמה ּמֹוִעיָלה ָלֶהם ׁשֶ ָאֶרץ ֵהם ׁשֶ

יֵדיֶהם,  ּבִ ֵזל ׁשֶ ּגָ ָיָדם, ּבַ ְפָחה ָרָעה ּבְ ֶרץ, ׁשִ ֶ ְטִביָלה, ְוַהׁשּ
רּוְך הּוא,  דֹוׁש ּבָ ּגֹוְזִלים ֶאת ַהּקָ ָרכֹות ׁשֶ ל ַהּבְ ֵזל ׁשֶ ּגָ ּבַ
ָרָכה ּוַמִהי  ּלֹא יֹוְדִעים ְלָבֵרְך, ְולֹא יֹוְדִעים ַמִהי ּבְ ׁשֶ

  ה.ֻזֲהמָ 

  

ל  הֹון, ָלא ָיִכיְלָנא ְלִמְסּבַ יא ַוֲאָנא ִעּמְ ין ַחְבַרּיָ ין ִאּלֵ ְמעּו ִמּלִ ָ ׁשּ ׁשֶ ד ּכְ ִמּיַ

ר ָנׁש  אי ֵלית ּבַ יּה. ּוְבַוּדַ ַטְחָנא ְלַגּבֵ ּתְ ְבָרָכה, ְוִאׁשְ ין ּדִ ָרה ִמּלִ ִלים ַעׂשְ ַיׁשְ ּדְ

ַאְנּתְ הוּ  . ּדְ א ַאְנּתְ ין, ֶאּלָ ין ִאּלֵ ֵייָמא ִמּלִ ן ֵעֶדן. ּדְ ּגַ ד' ְמִחיצֹות ּדְ ַגְווָנא ּדְ א ּכְ

הֹון  ר ָנׁש ָעאל ּבְ ּבַ ינֹוק.  (נ"א דכד אנת)ּדְ ת ְינּוִקין, ְוִאְתָעִביד ּתִ ְמִחיּצַ ּבִ

חּור.  חּוִרים, ְוִאְתָעִביד ּבָ ּוִבְמִחיַצת ְנָעִרים, ְוִאְתָעִביד ַנַער. ּוִבְמִחיַצת ּבַ

ַמר ָעָלְך, ּוִבְמִחיַצת ְזֵקִנים, ְוִאְתָעבִ  ְך ִאּתְ ִגין ּכָ 'ִמְמכֹון  (תהלים לג)יד ָזֵקן. ּוּבְ

ַמר ָעָלְך,  ִאּתְ ל יֹוְשֵבי ָהָאֶרץ. ְוַאְנּתְ הּוא ּדְ יַח ֶאל ּכָ ּגִ ְבּתֹו 'ִהׁשְ  (בראשית ו)'ׁשִ

ִגְלּגּולָ  ָרא ְוָדָרא ּבְ דֹור ַהְפָלָגה ֲהֵוית. ּוְבָכל ּדָ ָדָרא ּדְ ר, ּבְ ׂשָ ם הּוא ּבָ ּגַ ׁשַ א. ּבְ

יּה  ִאְתְייִהיב ּבֵ ָדָרא ּדְ א ּבְ ְווִנין. ְוָלא ִנְגֵלת, ֶאּלָ ה ּגַ ְך ְלַכּמָ ִמְתַהּפֵ ל ּדְ ַגְלּגַ ּכְ

  אֹוַרְייָתא ַעל ָיָדְך.

ֶהם, לֹא  ָבִרים ֵאּלּו, ַוֲאִני ִעּמָ ְמעּו ַהֲחֵבִרים ּדְ ָ ׁשּ ׁשֶ ד ּכְ ִמּיָ
ָרה ְדָבִרים ׁשֶ  ִלים ֲעׂשָ ׁשְ ּיַ י ִלְסּבֹל ׁשֶ ָרָכה, ָיֹכְלּתִ ל ּבְ

ָבִרים  ּיֹאַמר ּדְ אי ֵאין ִאיׁש ׁשֶ י ֶאְצלֹו, ּוְבַוּדַ ְחּתִ ּטַ ּתַ ְוִהׁשְ
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ן  ל ּגַ ע ְמִחּצֹות ׁשֶ מֹו ַאְרּבַ ה הּוא ּכְ ַאּתָ ה, ׁשֶ א ַאּתָ ֵאּלּו ֶאּלָ
ֶהן  ָהָאָדם ִנְכָנס ּבָ ת  (שכאשר אתה)ֵעֶדן. ׁשֶ ְמִחּצַ ּבִ

ה ִתינֹוק, ּוִבְמ  ינֹוקֹות ְוַנֲעׂשֶ ה ַנַער, ַהּתִ ת ְנָעִרים ְוַנֲעׂשֶ ִחּצַ
ה  ת ְזֵקִנים ְוַנֲעׂשֶ חּור, ּוִבְמִחּצַ ה ּבָ חּוִרים ְוַנֲעׂשֶ ת ּבַ ּוִבְמִחּצַ

ְבּתֹו  (תהלים לג)ָזֵקן. ּוְלָכְך ֶנֱאַמר ָעֶליְך,  כֹון 'ׁשִ 'ִמּמְ
ֱאַמר ָעֶליְך  ּנֶ ה הּוא ׁשֶ ֵבי ָהָאֶרץ. ְוַאּתָ ל ֹיׁשְ יַח ֶאל ּכָ ּגִ 'ִהׁשְ

ה  שית ו)(ברא ַלּגָ ל ּדֹור ַהּפְ ּדֹור ׁשֶ ר, ּבַ ׂשָ ם הּוא ּבָ ּגַ ׁשַ ּבְ
ה  ְך ְלַכּמָ ְתַהּפֵ ּמִ ל ׁשֶ ַגְלּגַ ִגְלּגּול, ּכְ ָהִייָת, ּוְבָכל ּדֹור ָודֹור ּבְ
ָנה ּבֹו ּתֹוָרה ַעל  ּתְ ּנִ דֹור ׁשֶ א ּבְ ְגָוִנים. ְולֹא ִנְגֵליָת ֶאּלָ

  ָיְדְך.

ת ֵמָעְלמָ  ִניׁשַ ִאְתּכְ ד ּדְ ַכד ִמּיַ ָרא ְוָדָרא, ּדְ ָכל ּדָ ָנִהיר ּבְ א ּדְ ְמׁשָ ׁשִ א, ַאְנּתְ הּוא ּכְ

ין ִרּבֹוא ּכָֹכַבָיא. ָהִכי ַאּתְ  ּתִ ִסיֲהָרא, ּוְבׁשִ ֵליְלָיא, ָנִהיר ּבְ א ּבְ ְמׁשָ ַנׁש ׁשִ ִאְתּכְ

קָ (אנת) ָרא ְוָדָרא. ְוַהאי ִאיהּו ּדְ ָכל ּדָ ין ִרּבֹוא ּבְ ּתִ ׁשִ ַאְנּתְ ָנִהיר ּבְ א ָרַמז , ּדְ

ים  (קהלת א)ֹקֶהֶלת,  ׁשִ ִ חּות ִמׁשּ ָנן, ֵאין ּדֹור ּפָ א. ְואֹוְקמּוָה ַרּבָ ּדֹור הֹוֵלְך ְודֹור ּבָ

ים  א, ְלַקּיֵ ּבָ הֹוֵלְך הּוא ׁשֶ ָהָיה הּוא  (שם)ִרּבֹוא. ְועֹוד אּוְקמּוָה, ַהּדֹור ׁשֶ ַמה ׁשֶ

ָרה ּדְ  ִלים ַעׂשְ אן ְוֵאיָלְך, ַאׁשְ ְהֶיה. ִמּכָ ּיִ ְלָייא. ָאַמר ׁשֶ ִאְתּגַ ָפתֹוָרא ּבְ ָבִרים ּדְ

י ָלְך,  ּלֵ ִריְך הּוא ּגַ א ּבְ קּוְדׁשָ ָאה חּוָלָקְך, ּדְ א ַזּכָ יׁשָ ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּבּוִציָנא ַקּדִ

י ְלָכל ָנִביא ְוחֹוֶזה, ְוָלא ְלַמאן ּוְלַמאן. ּלֵ ָלא ּגַ   ַמה ּדְ

ה  ְסּתָ ֵמָהעֹוָלם, ַאּתָ ּנַ ִהְתּכַ ד ׁשֶ ִאיר ִמּיָ ּמֵ ֶמׁש ׁשֶ ֶ ׁשּ הּוא ּכַ
ְיָלה, הּוא  ּלַ ֶמׁש ּבַ ֶ ס ַהׁשּ ּנֵ ְתּכַ ּמִ ׁשֶ ּכְ ָכל ּדֹור ָודֹור. ׁשֶ ּבְ
ה,  ְך ַאּתָ ים ִרּבֹוא ּכֹוָכִבים. ּכָ ִ ׁשּ ָבָנה ּוְבׁשִ ּלְ ֵמִאיר ּבַ
ָרַמז  ָכל ּדֹור ָודֹור. ְוֶזהּו ׁשֶ ים ִרּבֹוא ּבְ ִ ׁשּ ׁשִ ה ֵמִאיר ּבְ ַאּתָ ׁשֶ

א. ּוֵפְרׁשּוָה ַרּבֹוֵתינּו,  ת א)(קהלֹקֶהֶלת,  ּדֹור ֹהֵלְך ְודֹור ּבָ
ְרׁשּוָה, ַהּדֹור  ים ִרּבֹוא. ְועֹוד ּפֵ ִ ׁשּ ִ חֹות ִמׁשּ ֵאין ּדֹור ּפָ
אן  ְהֶיה. ִמּכָ ּיִ ָהָיה הּוא ׁשֶ ֶ ם ַמה ׁשּ א, ְלַקּיֵ ּבָ הֹוֵלְך הּוא ׁשֶ ׁשֶ
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ס ְרּפַ   ּכַ
  כרפס

  
ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד שֵׁ  יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ו"ה ְלׁשֵ ם י"ה ּבְ

ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמןאסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ ל  י"ק ּבְ ְלַטּבֵ
דֹול ְליוֹ  ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ נּו ָלנּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַלֲעׂשֹות ּבָ ּקְ ּתִ מֹו ׁשֶ ס ּכְ ְרּפַ ְצִרי ְוֶלֱאֹכל ּכַ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו  ה. ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ ה ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ   ּוַמֲעׂשֵ
  ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:  

  
  ם בורא פרי האדמה, מכזית במי מלח, ומברכי פחות כרפס םטובליז

  ויש לכוון לפטור את המרור:  
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ְלָחן בְּ  ֻ ל ַהׁשּ ָרה ְדָבִרים ׁשֶ ֵלם ֲעׂשָ ִגּלּוי. ָאַמר ְוֵאיָלְך ַהׁשְ
ֵרי ֶחְלְקְך,  ה ַאׁשְ דֹוׁשָ נֹוָרה ַהּקְ ֱאָמן, ַהּמְ רֹוֶעה ַהּנֶ
ה ְלָכל ָנִביא  ּלֹא ִגּלָ ֶ ה ְלְך ַמה ׁשּ ּלָ רּוְך הּוא ּגִ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ

  ְוחֹוֶזה, ְולֹא ְלִמי ּוְלִמי.

  

  מדרש רות  - זוהר חדש  - בזוהר ז 

ָהא ֲאַנן  ָרא ְדָחְכְמָתא, ּדְ יּה ִעיּקָ ְמַעת ּבֵ ֲאָמרּו ֵליּה, ַהאי ְקָרא ָאֳחָרא, ׁשָ

ִתיב,  א. ֲאַמר לֹון, ַמאי ִהיא. ֲאָמרּו, ּכְ ָרׁשָ יּה ּדְ  רות ב)(ַיְדִעיָנן ְלִמְדַרׁש ּבֵ

ֹחֶמץ.  ְך ּבַ ּתֵ ֶחם ְוָטַבְלּתְ ּפִ י ֲהלֹם ְוָאַכְלּתְ ִמן ַהּלֶ ַוּיֹאֶמר ָלה ֹבַעז ְלֵעת ָהֹאֶכל ּגׁשִ

ַמְעָנא.   ֲאַמר לֹון, ׁשָ

ל  ר ׁשֶ ַמְעּתָ ּבֹו ִעּקָ ה, ׁשָ סּוק ָהַאֵחר ַהּזֶ ָאְמרּו לֹו, ַהּפָ
ָרׁש  ֲהֵרי ָאנּו יֹוְדִעים ִלְדֹרׁש ּבֹו ּדְ ? ָאַמר ָלֶהם, ָחְכָמה, ׁשֶ

תּוב  ויאמר לה בעז לעת  (רות ב)ַמה הּוא? ָאְמרּו, ּכָ
 



 זוהר ההגדה
 

178

 
ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  

  

האכל גשי הלם ואכלת מן הלחם וטבלת פתך בחמץ. 
  אמר להם, שמעתי.

  

ַתח ְוָאַמר,  ָברֹו ָאְמרּו ֲאֵחיֶכם  (ישעיה סו)ּפָ ַבר ה' ַהֲחֵרִדים ֶאל ּדְ ְמעּו ּדְ ׁשִ

ִמי ִיכְ  יֶכם ְלַמַען ׁשְ ְמַחְתֶכם ְוֵהם ְיבׁשּו. ַהאי ׂשְנֵאיֶכם ְמַנּדֵ ד ה' ְוִנְרֶאה ְבׂשִ ּבַ

ַבר ה', ַמהּו ַהֲחֵרִדים ֶאל  ְמעּו ּדְ ְכִתיב ׁשִ יָון ּדִ י ֶאְלָעָזר, ּכֵ ְקָרא אֹוִקים ֵליּה ִרּבִ

ָברֹו.   ּדְ

ַתח ְוָאַמר,  ָברֹו  (ישעיה סו)ּפָ ַבר ה' ַהֲחֵרִדים ֶאל ּדְ ְמעּו ּדְ ׁשִ
ד ה' ָאְמרּו ֲאֵחיֶכם ּשְנֵאיכֶ  ִמי ִיְכּבַ יֶכם ְלַמַען ׁשְ ם ְמַנּדֵ

ֵאר אֹותֹו  ה ּבֵ סּוק ַהּזֶ ְמַחְתֶכם ְוֵהם ֵיֹבׁשּו. ַהּפָ ְוִנְרֶאה ְבׂשִ
ַבר ה', ַמהּו ַהֲחֵרִדים  ְמעּו ּדְ תּוב ׁשִ ּכָ יָון ׁשֶ י ֶאְלָעָזר, ּכֵ ַרּבִ

ָברֹו?   ֶאל ּדְ

ְמֵהיְמנּותָ  א ּדִ ְרּגָ ָכל ֲאַתר, ּדַ א ְדַבר ה' ּבְ ְכִתיב ֶאּלָ ָכל ֲאַתר ּדִ ר ּבְ א ִאיהּו. ּבַ

ַבר ה',  ִאְקֵרי ֵליּה ּדְ א ַההּוא, ּדְ ָנֵפיק ִמּגֹו ַדְרּגָ ה ּדְ ְמעּו ְדַבר ה', ִאיהּו ִמּלָ ׁשִ

גֹון  יּה, ּכְ ָנֵפיק ִמּנֵ ה ּדְ ַבר ה', ִמּלָ ְמעּו ּדְ ְרָייא ֲעֵליּה. ׁשִ ׁשַ א ּדְ (ירמיה ְוהּוא ַדְרּגָ

ְמעּו ְדַבר ה' גּ  לא) א.ׁשִ ָנֵפיק ֵמַהִהיא ַדְרּגָ ה ּדְ   ֹוִים, ִמּלָ

ָרט  ל ֱאמּוָנה, ּפְ ה ׁשֶ ָכל ָמקֹום הּוא ַדְרּגָ ַבר ה' ּבְ א ּדְ ֶאּלָ
ּיֹוֵצא  ַבר ה', הּוא ָדָבר ׁשֶ ְמעּו ּדְ תּוב ׁשִ ּכָ ְלָכל ָמקֹום ׁשֶ
ה  ְרּגָ ַבר ה'. ְוִהיא ַהּדַ ְקָרא לֹו ּדְ ּנִ ה ַהִהיא, ׁשֶ ְרּגָ ִמּתֹוְך ַהּדַ

ׁשּ  ַבר ה' ׁשֶ ְמעּו ּדְ ּנּו,  -ֹוָרה ָעָליו. ׁשִ ּיֹוֵצא ִמּמֶ ָבר ׁשֶ ַהּדָ
מֹו  ּיֹוֵצא  (ירמיה לא)ּכְ ָבר ׁשֶ ַבר ה' ּגֹוִים, ַהּדָ ְמעּו ּדְ ׁשִ

ה. ְרּגָ   ֵמאֹוָתּה ַהּדַ

ִאינּון  ָרֵאל, ּדְ ׁש. ַמאן ֲחֵרִדים. ֵאּלּו ִיׂשְ א ַמּמָ ְרּגָ ָברֹו, ַההּוא ּדַ ַהֲחֵרִהים ֶאל ּדְ
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ים, ֲחֵרִדים ֲחֵר  ין ָהַעּמִ ה ֲחָרדֹות ּבֵ ַכּמָ ָבר. ֲחֵרִדים ּבְ ִדיר ַעל אֹותֹו ּדָ ִדים ּתָ

ָבר. ָנא ֵליּה ְלַההּוא ּדָ ה ֲחָרדֹות, ְלַתּקְ ַכּמָ   ּבְ

ָברֹו  ׁש. ִמי  -ַהֲחֵרִדים ֶאל ּדְ ה ַמּמָ ְרּגָ אֹוָתּה ַהּדַ
ִמיד ֲחֵרִדים עַ  ֵהם ּתָ ָרֵאל, ׁשֶ ל אֹותֹו ַהֲחֵרִדים? ֵאּלּו ִיׂשְ

ים, ֲחֵרִדים  ין ָהַעּמִ ה ֲחָרדֹות ּבֵ ַכּמָ ָבר. ֲחֵרִדים ּבְ ַהּדָ
ָבר. ן ֶאת אֹותֹו ַהּדָ ה ֲחָרדֹות, ְלַתּקֵ ַכּמָ   ּבְ

י  יֶכם, ַמאן ְמַנּדֵ ָמֵעאל. ְמַנּדֵ ו ּוְבֵני ִיׁשְ ֵני ֵעׂשָ ָאְמרּו ֲאֵחיֶכם ׂשְנֵאיֶכם, ֵאּלּו ּבְ

ִניּדּוי א ִאינּון ּבְ ּתּון  ְלַמאן. ֶאּלָ ֲהַדְייהּו, ְוָלא ֵתיׁשְ ָלא ֵתיְכלּון ּבַ ְייכּו, ּדְ ִמּנַ

ִניּדּוי. ְייכּו ּבְ א ִאינּון ִמּנַ ֲהַדְייהּו. ְוַעל ּדָ ֲהַדְייהּו, ְוָלא ִתְקְרבּון ּבַ   ּבַ

ָמֵעאל  -ָאְמרּו ֲאֵחיֶכם ּשְנֵאיֶכם  ו ּוְבֵני ִיׁשְ ֵני ֵעׂשָ ֵאּלּו ּבְ
יכֶ  ים. ְמַנּדֵ ָאר ָהַעּמִ א ֵהם  -ם ּוׁשְ ה ֶאת ִמי? ֶאּלָ ִמי ְמַנּדֶ

ֶהם,  ּתּו ִעּמָ ֶהם, ְולֹא ִתׁשְ ּלֹא ֹתאְכלּו ִעּמָ ם, ׁשֶ ִנּדּוי ִמּכֶ ּבְ
ִנּדּוי. ם ּבְ   ְולֹא ִתְקְרבּו ֲאֵליֶהם. ְוַעל ֶזה ֵהם ִמּכֶ

ָבר ַאֵחר,  ּדָ ָגלּוְתכֹון. ּכְ יֶכם, ּבְ ָבר ַאֵחר ְמַנּדֵ ָלמּו.  סּורּו ָטֵמא ָקְראוּ  (איכה ד)ּדָ

ד ה', ְוָכל  אן, ִיְכּבַ ִגיָנן ּוְבִגין ַנְפׁשָ ד ה', ּבְ ִמי ִיְכּבַ ּוַמאי ָקא ַאְמֵרי. ְלַמַען ׁשְ

ָכל יֹוָמא ֶחְדָוה  ן ּבְ ָרֵאל ִמְתָעֵרי, ּוְמַחּכָ ִגיָנן הּוא. ְוַכד ִיׂשְ ְיָקָרא ִדיֵליּה ּבְ

ִריְך הּוא, ִאינּון ָלא ְמהֵ  א ּבְ קּוְדׁשָ ַלל, ְוָאַמר ִנְרֶאה ְדפּוְרָקָנא ּדְ יְמֵני ּכְ

ָתֵלי  ַמאן ּדְ ָנִחית ַההּוא ֶחְדָוה ִדיְלכֹון. ְוֵהם ְיבֹוׁשּו, ּכְ ִזְמָנא ּדְ ְמַחְתֶכם, ּבְ ְבׂשִ

אֹוֲחָרן.   סּוְרָחֵניּה ּבְ

יֶכם  ָבר ַאֵחר, ְמַנּדֵ ֱאַמר  -ּדָ ּנֶ מֹו ׁשֶ ָגלּוְתֶכם, ּכְ  (איכה ד)ּבְ
ִמי סּורּו ָטֵמא ָקְראּו ָלמֹו. ּומַ  ה ֵהם אֹוְמִרים? ְלַמַען ׁשְ

בֹודֹו  ד ה', ְוָכל ּכְ נּו ִיְכּבַ ִביל ַנְפׁשֵ ִביֵלנּו ּוִבׁשְ ׁשְ ד ה', ּבִ ִיְכּבַ
ָכל  ים ּבְ ָרֵאל ִמְתעֹוְרִרים, ּוְמַחּכִ ׂשְ ּיִ ִביֵלנּו הּוא. ּוְכׁשֶ ׁשְ ּבִ
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רּוְך הּוא, ֵהם לֹא  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ה ׁשֶ ֻאּלָ ְמַחת ַהּגְ יֹום ְלׂשִ
ְזַמן מַ  ְמַחְתֶכם, ּבִ ָלל, ְואֹוֵמר ִנְרֶאה ְבׂשִ ֲאִמיִנים ּכְ

ִמי  ֶכם. ְוֵהם ֵיבֹוׁשּו, ּכְ ּלָ ְמָחה ׁשֶ ִ ּיֹוֶרֶדת אֹוָתּה ַהׂשּ ׁשֶ
ֲאֵח ִרים. ּתֹוֶלה ִסְרחֹונֹות ּבַ   ׁשֶ

ֵרין, ְוַכֲחָדא  ֵבי ִאְדָרא, ֲהֵוי ַחד ֲעִתיָרא ְוִאיהּו ַחד, ְוִאינּון ּתְ ִהּיּוָרא ּדְ ֲהוֹו. ּבְ

ִביׁש,  ָלא ִהיפּוָכא ּדְ א, אּוף ָהֵכי לֹון ּבְ יׁשָ ְמֵהיְמנּוָתא ַקּדִ ָמָהן ּדִ ְוָכל ִעטּוָרן ּוׁשְ

ְמֵהיְמנּוָתא. ַההּוא ְדַבר  א, ְלַבר ֵמָרָזא ּדִ ְתָחא ְדֵבי ַמְלּכָ י ּפִ ִדיר ַקּמֵ ָקְייִמין ּתָ ּדְ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר,  ם טֹוב. ּכְ ם. ה' ִאיהּו טֹוב. )(קהלת זה', ִאיְקֵרי ׁשֵ   טֹוב ׁשֵ

יר ֶאָחד ְוהּוא ֶאָחד, ְוֵהם  ית ַהּגֶֹרן ֵיׁש ָעׁשִ ל ּבֵ דֹור ׁשֶ ּמָ ּבַ
ל ָהֱאמּוָנה  מֹות ׁשֶ ֵ ַנִים, ְוַיַחד ָהיּו. ְוָכל ָהִעּטּוִרים ְוַהׁשּ ׁשְ
ַרע,  ּלָ כּות ׁשֶ ִלי ִהְתַהּפְ ְך ָלֶהם, ּבְ ה, ַאף ּכָ דֹוׁשָ ַהּקְ

ִמיד  עֹוְמִדים ּתָ ֶלְך, ִמחּוץ ְלסֹוד ׁשֶ ית ַהּמֶ ַתח ּבֵ ִלְפֵני ּפֶ
ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ם טֹוב, ּכְ ַבר ה' ִנְקָרא ׁשֵ ָהֱאמּוָנה. אֹותֹו ּדְ

ם. ה' הּוא טֹוב. (קהלת ז)   טֹוב ׁשֵ

ָמָהן  ִרין, ּוׁשְ כּוָרא ְונּוְקָבא, ְוִאינּון ְמחּוּבָ ֵרין, ּדְ א, ִאינּון ּתְ ַההּוא ִסְטָרא ִביׁשָ

יְלהֹון  ם ָרע. ַהִהיא נּוְקָבא, ּדִ ִהּפּוָכא ְדִביׁש, ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים, ֵאל ַאֵחר, ׁשֵ ּבְ

ן. ְרׁשָ ָלא ִמְתּפָ ֲהָדּה ּדְ ר ּבַ ִאְתַחּבַ ְדכּוָרא, ּדְ ִחּבּוָרא ּדִ   ָהֵכי ִאְתַקְרָיא, ּבְ

ִרים,  ַנִים, ָזָכר ּוְנֵקָבה, ְוֵהם ְמֻחּבָ ד ָהָרע ֵהם ׁשְ אֹותֹו ַהּצַ
מֹות ׁשֶ  ֵ ל ָרע, ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים, ֵאל ְוַהׁשּ ֵהֶפְך ׁשֶ ֶהם ּבַ ּלָ

ל  ִחּבּור ׁשֶ ְך ִנְקֵראת, ּבְ ֵקָבה ּכָ ם ָרע. אֹוָתּה ַהּנְ ַאֵחר, ׁשֵ
ֵאין ִנְפָרִדים. ּה, ׁשֶ ר ִעּמָ ִהְתַחּבֵ   ָזָכר ׁשֶ

ִאיִהי ְמ  ב ּדְ יְלהֹון, ַאף ַעל ּגַ ם ּדִ ִגין ׁשֵ ין, ְוָלאו ּבְ ָאר ַעּמִ ין ַעל ׁשְ ָדא ּוְמֻמּנִ ַנּדְ

יָלן  א ּדִ יׁשָ ם ַקּדִ ׁשֵ ָהא ּבְ ָגלּוְתהֹון. ְוָלא ָיְדֵעי ּדְ הֹון ּבְ ּוְמַרֲחָקא ִמיֵניּה, ִאיִהי ִעּמְ
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חֹוֵביהֹון  ם ַרע ּבְ ָזַנת ְוַאְתִקיַפת ְלַההּוא ׁשֵ ִאיִהי ִאּתְ ְקִפין, ּדְ ִאינּון ִמְתּתַ

ָבר ַאֵחר,  ּדָ ָרֵאל. ּכְ ִיׂשְ מּוִני נֹוטֵ  (שה"ה א)ּדְ ִזְמָנא ׂשָ ָרִמים. ַוֲאִפיּלּו ּבְ ָרה ֶאת ַהּכְ

א,  ָרָמא ְלַכְלּבָ ְמֵהיְמנּוָתא ָנֵטיל ְוָיֵהיב חּוַלק ּגְ א ּדִ ִקּדּוׁשָ יִטין, ַההּוא ּדְ ּלִ ׁשַ ּדְ

ִעים. ְזנּו ְרׁשָ   ּוִמיֵניּה ִאּתְ

ֶהם,  ּלָ ם ׁשֶ ֵ ּום ַהׁשּ ים, ְולֹא ִמׁשּ ָאר ָהַעּמִ ים ַעל ׁשְ ְוַהְמֻמּנִ
ֶהם ַאף ַעל גַּ  ּנּו, ִהיא ִעּמָ ִהיא נֹוֶדֶדת ּוְמֻרֶחֶקת ִמּמֶ ב ׁשֶ

נּו ֵהם  ּלָ דֹוׁש ׁשֶ ם ַהּקָ ֵ ׁשּ ה ּבַ ִהּנֵ ָגלּוָתם. ְולֹא יֹוְדִעים ׁשֶ ּבְ
ם ָהָרע  ֵ ֶקת אֹותֹו ַהׁשּ ִהיא ְמִזיָנה ּוְמַחּזֶ ִרים, ׁשֶ ּבְ ִמְתּגַ

ֱאַמר,  ּנֶ מֹו ׁשֶ ָרֵאל, ּכְ ל ִיׂשְ ֲחָטֵאיֶהם ׁשֶ ֻמִני  (שיר א)ּבַ ׂשָ
ל  ֹוְלִטים, אֹותֹו ׁשֶ ׁשּ ַמן ׁשֶ ּזְ ָרִמים. ַוֲאִפּלּו ּבַ ֹנֵטָרה ֶאת ַהּכְ
ֶלב,  ל ָהֱאמּוָנה נֹוֵטל ְונֹוֵתן ֵחֶלק ֶעֶצם ַלּכֶ ה ׁשֶ ָ ֻדׁשּ ַהּקְ

ִעים. ּנּו ִנּזֹוִנים ָהְרׁשָ   ּוִמּמֶ

ִתיב,  ִזְמָנא ּדְ  (רות ב)ַמה ּכְ ָנא ִמּגֹו ַוּיֹאֶמר ָלה ֹבַעז ְלֵעת ָהֹאֶכל. ּבְ ּקְ ִאיִהי ִאְתּתַ

ַסְלָקא  ון, ּוְצלֹוִתין, ּוְרעּו ְדַרֲעָווא, ּדְ ּוָ ִנין, ְוִעּלַ קּוְרּבָ ֵאי, ּבְ ּתָ ֵאי. ִמּתַ ֵאי ְוִעיּלָ ּתָ ּתַ

ֵדין  ֶחְדָוה ּוְרעּו. ּדְ ַמֲאָכָלּה, ּבְ ִתיקּוִנין ְרִתיִכין ּוְכרּוִבין, ּבְ ֵאי. ֵמִעיָלֵאי, ּבְ ּתָ ִמּתַ

  ָהאֹוֶכל. ִאיהּו ְלֵעת

תּוב?  ַמן  (רות ב)ַמה ּכָ ּזְ ַוּיֹאֶמר ָלּה ּבַעז ְלֵעת ָהֹאֶכל. ּבַ
ְחּתֹוִנים ְוֶעְליֹוִנים.  ָנה ִמּתֹוְך ּתַ ּקְ ִהיא ִהְתּתַ ׁשֶ

ְחּתֹוִנים  נֹות ְועֹולֹות, ּוְתִפּלֹות, ּוְרצֹון  -ֵמַהּתַ ָקְרּבָ ּבְ
ְחּתֹוִנים. ֵמָהֶעְלי עֹוֶלה ִמן ַהּתַ ּקּוִנים  -ֹוִנים ָהָרצֹון, ׁשֶ ּתִ ּבַ

ְמָחה  ׂשִ ַמֲאָכָלּה, ּבְ רּוִבים, ּבְ בֹות ְוַהּכְ ְרּכָ ל ַהּמֶ (כמי שעובד ׁשֶ

הּו ְלֵעת ָהֹאֶכל. עבודה ברצון ובשמחה) ּזֶ   ְוָרצֹון, ׁשֶ

י ֲהלֹ"ם  ַנת ַעל ְרִתיָכָהא. ּוָמה ֲאַמר ָלּה. ּגׁשִ ּקָ ּה, ְוִאְתּתַ יק ַחי ְלַגּבָ ַצּדִ ּוְרעּו ּדְ

קִ  ִלי ְמזֹוָנא, ּוְרעּו, ּוֵמיְכָלא ּבְ ַקּבְ ֶחם, ּתְ ָאה. ְוָאַכְלּתְ ִמן ַהּלֶ א ִעיּלָ ַמְלּכָ יׁשּוֵטי ּדְ
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א. ין ְלֵעיָלא ּוְלַתּתָ יׁשִ א, ְלַפְלָגא ְלאּוְכלּוַסִיְך ַקּדִ יׁשָ   ַקּדִ

בֹוֶתיָה. ּוָמה  ֶנת ַעל ַמְרּכְ ּקֶ יק ַחי ֵאֶליָה, ּוִמְתּתַ ּדִ ּוְרצֹון ַהּצַ
ֶלְך ָהֶעְליֹון. ְוָאַכְלּתְ אֹוֵמר לָ  ּוֵטי ַהּמֶ ִקׁשּ י ֲהלֹ"ם, ּבְ ּה? ּגֹׁשִ

ק  ִלי ָמזֹון ְוָרצֹון ּוַמֲאָכל ָקדֹוׁש ְלַחּלֵ ַקּבְ ֶחם, ּתְ ִמן ַהּלֶ
ה. ים ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ דֹוׁשִ   ְלאּוְכלּוַסִיְך ַהּקְ

ֹחֶמץ, ִאית ָלְך ְלַנְטלָ  ְך ּבַ ּתֵ א, ְוָטַבְלּתְ ּפִ ל ּדָ א אֹוַרח ָטבּול ֵמַההּוא ְוִעם ּכָ

ין,  ָאר ַעּמִ ַזן ׁשְ א, ְלִמיּתְ יׁשָ ָמאָלא, ְלַיְנָקא ְלַההּוא ִסְטָרא ּבִ ְסַטר ׂשְ חֹוֶמץ ּדִ

יּה. ָזָנא ִמיּנֵ   ּוְלִאּתְ

ֶרְך  ֹחֶמץ, ֵיׁש ָלְך ִלּטֹל ּדֶ ְך ּבַ ּתֵ ל ֶזה, ְוָטַבְלּתְ ּפִ ְוִעם ּכָ
 ְ ל ַצד ַהׂשּ מֹאל, ְלֵהיִניק ְלאֹותֹו ִטּבּול ֵמאֹותֹו ַהֹחֶמץ ׁשֶ

ד  ָהָרע,  (מהאכל, אלא מאותו חמץ לתת לשאר העמים מאותו צד)ַהּצַ
ּנּו. ים, ּוְלִהּזֹון ִמּמֶ ָאר ָהַעּמִ   ָלזּון ֶאת ׁשְ

ִגין ְלֵמיַהב ְמזֹוָנא  ָמאָלא, ּבְ א ִדְסַטר ׂשְ ַנְפָקא ֵמֶאׁשָ ט ָלּה ָקִלי, ֵמיְכָלא ּדְ ְצּבָ ַוּיִ

א א ְלכֹוּלָ ֵטי ֵמַההּוא ִסְטָרא ְוַטְרּפָ ְ ׁשּ ַנְפֵקי ּוִמְתּפַ ָלִבים, ְוָכל ִאינּון ּדְ , ַוֲאִפיּלּו ַלּכְ

ְמָסֲאבּו.   ָאֳחָרא ּדִ

ט ָלּה ָקִלי  ְצּבָ מֹאל,  -ַוּיִ ל ַצד ׂשְ ּיֹוֵצא ֵמֵאׁש ׁשֶ ַמֲאָכל ׁשֶ
ָלִבים, ְוָכל אֹוָתם  ֵדי ָלֵתת ָמזֹון ְוֶטֶרף ַלּכֹל, ַוֲאִפּלּו ַלּכְ ּכְ

ּיוֹ  ְמָאה.ׁשֶ ל ַהּטֻ ד ָהַאֵחר ׁשֶ ִטים ֵמאֹותֹו ַהּצַ ְ ׁשּ   ְצִאים ּוִמְתּפַ

א.  יׁשָ ע, ֵמַההּוא ֵמיְכָלא ַקּדִ ּבַ ׂשְ ע ַוּתַֹתר. ַוּתֹאַכל ַוּתִ ּבַ ׂשְ ּוְכֵדין, ַוּתֹאַכל ַוּתִ

ּיּוִרין, ֵמיְכָלא ּדְ  ּיּוִרין ׁשִ ִאיהּו ַאְתָיא ׁשִ ָאֵתי ַוּתֹוַתר, ֵמַההּוא ֵמיְכָלא ָאֳחָרא, ּדְ

ּיּוִרין ְלַההּוא ֵמיְכָלא ְלִסְטָרא אֹוֲחָרא.   ַעל ׂשֹוַבע. ַוּתַֹתר, ֲעַבד ׁשִ

ע  ּבַ ׂשְ ע ַוּתַֹתר. ַוּתֹאַכל ַוּתִ ּבַ ׂשְ ֵמאֹותֹו  -ְוָאז, ַוּתֹאַכל ַוּתִ
דֹוׁש. ַוּתַֹתר  ֲאָכל ַהּקָ ֲאָכל ָהַאֵחר,  -ַהּמַ ֵמאֹותֹו ַהּמַ
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ּיּוִר  ּיּוִרים ׁשִ א ׁשִ הּוא ּבָ ַבע. ׁשֶ א ַעל ַהׂשּ ּבָ ֲאָכל ׁשֶ ים, ַהּמַ
ד ָהַאֵחר. ּיּוִרים ְלאֹותֹו ַמֲאָכל ַלּצַ ה ׁשִ   ַוּתַֹתר, עֹוׂשֶ

ַמע  א ְלִמׁשְ ֲחדֹו ר' ְנהֹוָראי ְור' יּוָדאי, ְוָאְמֵרי, ִאְלָמֵלי ָלא ֲאֵתיָנא ְלַעְלָמא ֶאּלָ

ין. ּיָ ין, ּדַ ין ִאּלֵ   ִמיּלִ

י ְנהֹוַראי ְוַרבִּ  ְמחּו ַרּבִ י יּוַדאי, ְוָאְמרּו, ִאְלָמֵלא לֹא ׂשָ
לּו  ָבִרים ַהּלָ ֹמַע ַהּדְ א ִלׁשְ נוּ  -ָבאנּו ָלעֹוָלם ֶאּלָ ּיֵ   .ּדַ

  מדרש רות  - זוהר חדש  - בזוהר 

ְבָחא ַעל  ָיִמיָנא ִאית ֵליּה ׁשִ ִגין ּדְ ָמאָלא. ּבְ ׂשְ ִליָתָאה, ְלַנְטָלא ָיִמיָנא ּבִ ּתְ

א ֵליּה. ְדָהא  ׁשָ ּמָ ָמאָלא, ּוְלׁשַ ׂשְ א, ְוִאְצְטִריְך ְלַנְטָלא ְלָיִמיָנא ּבִ ֹכּלָ ָמאָלא ּבְ ׂשְ

בְ  ָאה, ְלֶמֱהֵוי ֵליּה ׁשִ ַגְווָנא ִעיּלָ ַבר ָנׁש, ּכְ ָמאָלא.ָיִמיָנא ּדְ   ָחא ַעל ׂשְ

ית  ִליׁשִ ְ ִמין ֵיׁש לֹו  - ַהׁשּ ַהּיָ ּום ׁשֶ ֹמאל, ִמׁשּ ׂשְ ִלּטֹל ָיִמין ּבִ
מֹאל  ְ ׂשּ ִמין ּבַ ּכֹל, ְוָצִריְך ִלּטֹל ֶאת ַהּיָ מֹאל ּבַ ְ ַבח ַעל ַהׂשּ ׁשֶ
ָגֶון ֶעְליֹון,  ל ָהָאָדם ּכְ ִמין ׁשֶ ֲהֵרי ַהּיָ ׁש אֹותֹו, ׁשֶ ּמֵ ּוְלׁשַ

בַ  ֹמאל.ִלְהיֹות לֹו ׁשֶ ְ   ח ַעל ַהׂשּ

ְכִתיב,  ָיִמיָנא ִאְתְייָהֵבית. ּדִ אֹוַרְייָתא ּבְ ת ָלמֹו.  (דברים לג)ּדְ ִמיִמינֹו ֵאׁש ּדָ

ר ָיִרים  (תהלים קיח)ּוְכִתיב,  ֲאׁשֶ א, ּכַ ה ָחִיל. ְוַעל ּדָ ְיִמין ה' רֹוֵמָמה ְיִמין ה' עֹוׂשָ

ָרֵאל. ה ָידֹו ְוָגַבר ִיׂשְ   מׁשֶ

נָ  ַהּתֹוָרה ִנּתְ תּוב ׁשֶ ּכָ ָיִמין, ׁשֶ ת  (דברים לג)ה ּבְ ִמיִמינֹו ֵאׁש ּדָ
ה  (תהלים קיח)ָלמֹו. ְוָכתּוב  ְיִמין ה' רֹוֵמָמה ְיִמין ה' ֹעׂשָ

ָרֵאל. ה ָידֹו ְוָגַבר ִיׂשְ ר ָיִרים ֹמׁשֶ ֲאׁשֶ   ָחִיל. ְוַעל ֶזה, ּכַ

א ְלָיִמיָנא. ּכֹהֵ  ָמאָלא ְלַקְדׁשָ א ָיָדיו, ִאְצְטִריְך ׂשְ י ְלַקְהׁשָ עֹוָלה ַלּדּוָכן, ִמּמִ ן ׁשֶ

ׁש ְלֹכֵהן  ּמֵ ִאיהּו ְמׁשַ ָמאָלא, ּדְ ִאיהּו ִמְסַטר ׂשְ ִוי, ּדְ נֹוֵטל ָיָדיו, ֱהֵוי אֹוֵמר ִמּלֵ
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ָמאָלא. אּוף  א ִמּגֹו ׂשְ ׁשָ ְדָקא ָיאֹות, ּוְלִאְתַקּדְ ָהעֹוֶלה ַלּדּוָכן, ְלֵמיֱהֵוי ָיִמיָנא ּכִ

ָמאָלא. ָהִכי ָנֵמי ָהָכא, ָיִמיָנא ָלא א ִמּגֹו ׂשְ א ֶאּלָ ׁשָ   ָבֵעי ְלִאְתַקּדְ

ִמין. ַהּכֵֹהן  ׁש ֶאת ַהּיָ ֹמאל ְלַקּדֵ ְ ׁש ָיָדיו, ָצִריְך ַהׂשּ ְלַקּדֵ
הּוא  ִוי, ׁשֶ י נֹוֵטל ָיָדיו? ֱהֵוה אֹוֵמר ִמּלֵ עֹוֶלה ַלּדּוָכן, ִמּמִ ׁשֶ

ׁש ֶאת ַהּכֵֹהן ָהעֹוֶלה ַלדּ  ּמֵ הּוא ְמׁשַ ֹמאל, ׁשֶ ְ ד ַהׂשּ ּוָכן ִמּצַ
אן  ֹמאל. ַאף ּכָ ְ ׁש ִמּתֹוְך ַהׂשּ ָראּוי ּוְלִהְתַקּדֵ ִלְהיֹות ָיִמין ּכָ

ֹמאל. ְ א ִמּתֹוְך ַהׂשּ ׁש ֶאּלָ ִמין לֹא ָצִריְך ְלִהְתַקּדֵ ם, ַהּיָ   ּגַ

רּון  ִאיּקְ ְרִקין ִאינּון, ּדְ ָעה ְסֵרי ּפִ ַיד. ַאְרּבָ ְרִקין ּדְ ל ּפִ תּו, ִאְצְטִריְך ְלַנְטָלא ּכָ

ַאְתָוון י"ד, וְ  אֹוְקֵמיּה ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא, ּבְ ָמא ּדְ ס ָי"ה, ּכְ י ָיד ַעל ּכֵ ָדא ִאיהּו ּכִ

ָרָזא  ְרִקין, ּבְ ֵרי א"ת ב"ש. ְוָכל ִאינּון י"ד ּפִ ִאּקְ א ְוֵסיָפא, ּדְ יָתא, ֵריׁשָ ַאְלָפא ּבֵ ּדְ

ְרִקין יָת"א, ִמּגֹו ה' ּוְלֵעיָלא, ְוִאיְקֵרי י"ד ּפִ ַאְלָפ"א ּבֵ ְלִחין ְלי"ד, ּדְ . ְוי"ד ּפָ

א ְנִטיַלת ָיַדִים,  ָיִמיָנא. ְוַעל ּדָ ָמאָלא ּבְ ָמאָלא, ּוׂשְ ׂשְ ָיִמיָנא ּבִ ָלָלא ּדְ ְלֶמיֱהֵוי ּכְ

ָדא. א ּבְ   ְלַאְכָלָלא ּדָ

ר  ָעה ָעׂשָ ד. ַאְרּבָ ְרֵקי ַהּיָ ל ּפִ ְועֹוד, ָצִריְך ִלּטֹל ֶאת ּכָ
ְקָרִאים י"ד, ְוזֶ  ּנִ ָרִקים ֵהם, ׁשֶ ס ָי"ּה, ּפְ י ָיד ַעל ּכֵ ה הּוא ּכִ

ל ַאְלָפא  אֹוִתּיֹות ׁשֶ ֲאָרּה ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא ּבָ ּבֵ מֹו ׁשֶ ּכְ
ְקָרִאים א"ת ב"ש. ְוָכל אֹוָתם י"ד  ּנִ יָתא ֹראׁש ָוסֹוף, ׁשֶ ּבֵ
יָת"א, ִמּתֹוְך ה' ָוַמְעָלה,  ל ַאְלָפ"א ּבֵ ּסֹוד ׁשֶ ָרִקים, ּבַ ַהּפְ

ָרקִ  ָלל ְוִנְקָרִאים י"ד ּפְ ים. ְוי"ד עֹוְבִדים ְלי"ד, ִלְהיֹות ּכְ
ִמין, ְוַעל ֶזה ְנִטיַלת  ּיָ ֹמאל ּבַ ְ מֹאל, ְוַהׂשּ ְ ׂשּ ל ָיִמין ּבַ ׁשֶ

  ָיַדִים, ְלַהְכִליל ֶזה ִעם ֶזה.

  



 יחץ
 

 קפה
 

ה בָּ    ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ְיהָֹוהרּוְך ַאּתָ
ִרי ָהֲאָדָמה   :ּבֹוֵרא ּפְ

  

  פחות מכזית: ואוכלים

  
  ץַח יַ 

  

  יחץ
ו"ה  ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ְלׁשֵ

ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמןאסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ ִלְפרֹס  י"ק ּבְ
ה. ִויִהי  מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ ַנִים ַלֲעׂשֹות ּבָ ה ִלׁשְ ּצָ   ֹנַעם ֶאת ַהּמַ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:אֲ    ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ  דָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ
  

האמצעית לשניים, את החלק  המצה את פורס גדול המסובים
  , ואת החלק הקטן משאיר בין שני המצות לאפיקומןהגדול מצניע 

  השלמות:   
 שתהיה כדי ם,האמצעית לשניי המצה את פורס גדול המסוביםח

 :כעוני לחם משום פרוסה המצה
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  דף קנ"ח ע"ב - פרשת תרומה  - ספר שמות  - בזוהר ח 

ַמר,  א, ָעָלּה ִאּתְ יׁשָ ה  (דברים ד)ָאַמר ּבּוִציָנא ַקּדִ ם ֹמׁשֶ ר ׂשָ ְוֹזאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ

כָ  ָרֵאל, ּבְ ַרְכּתְ ְלִיׂשְ ּה ּבֵ ְתָך. ּבָ ַעת ִמיּתָ ׁשְ ָרֵאל, ּבִ ּה ַאְזַהְרּתְ ְלִיׂשְ ֶבט ְוגֹו'. ּבָ ל ׁשֵ

ֶבט. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ה ְוגֹו',  (דברים לג)ְוׁשֵ ַרְך ֹמׁשֶ ר ּבֵ ָרָכה ֲאׁשֶ ְוֹזאת ַהּבְ
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יב,  ְכּתִ יא ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּדִ א אּוְקמּוָה ַחְבַרּיָ ֹזאת ַהּתֹוָרה  (במדבר יט)ּוְבִגין ּדָ

י ָימּות ֹאֶהל, ְוָאְמרּו ָעָלּה ַמאי ּכִ י ָימּות ּבְ א ֵאין ַהּתֹוָרה  ָאָדם ּכִ ֹאֶהל, ֶאּלָ ּבְ

ָעִני  א עֹוִני, ּדְ ֵמִמית ַעְצמֹו ָעֶליָה, ְוֵלית ִמיָתה ֶאּלָ ִמי ׁשְ א ּבְ יֶמת, ֶאּלָ ִמְתַקּיֶ

ת. ּמֵ   ָחׁשּוב ּכַ

ה, ָעֶליָה ֶנֱאַמר  דֹוׁשָ נֹוָרה ַהּקְ ְוֹזאת  (שם ד)ָאַמר ַהּמְ
ּה ִהְזַהְר  ה ְוגֹו'. ּבָ ם מֹׁשֶ ר ׂשָ ָרֵאל ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ּתָ ֶאת ִיׂשְ

ֶבט  ָכל ׁשֵ ָרֵאל ּבְ ַרְכּתָ ֶאת ִיׂשְ ּה ּבֵ ַעת ִמיָתְתְך, ּבָ ׁשְ ּבִ
תּוב  ּכָ ֶבט. ֶזהּו ׁשֶ ַרְך  (שם לג)ְוׁשֵ ר ּבֵ ָרָכה ֲאׁשֶ ְוֹזאת ַהּבְ

ָנה,  ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ ְרׁשּוָה ַהֲחֵבִרים ּבַ ְך ּפֵ ּום ּכָ ה ְוגֹו'. ּוִמׁשּ ֹמׁשֶ
תּוב  ּכָ ֹאֶהל, זֹ  (במדבר יט)ׁשֶ י ָימּות ּבְ את ַהּתֹוָרה ָאָדם ּכִ

א ֵאין ַהּתֹוָרה  י ָימּות? ֶאּלָ ה ּכִ ְוָאְמרּו ָעֶליָה, ַמה ּזֶ
ִמית ַעְצמֹו ָעֶליָה, ְוֵאין ִמיָתה  ּמֵ ִמי ׁשֶ א ּבְ ֶמת ֶאּלָ ִמְתַקּיֶ

ת. ּמֵ ָעִני ָחׁשּוב ּכַ א ֹעִני, ׁשֶ   ֶאּלָ

טְ  ן עֹוֶלה ְוּיֹוֵרד. ִמּסִ ִאיהּו ָקְרּבָ ק ָעֵליּה. ּדְ ּלָ ִאְסּתַ אי, ּדְ יר עֹוֶלה ַוּדַ ָעׁשִ ָרא ּדְ

הֹון  ּלְ ַעְבִדין, ּכֻ ל ִטיבּו ּדְ ָכל ֲעִתיִרין, ּכָ ָאה ְלהֹון  (ס"א רובא דלהון)ּדְ ְלַזּכָ

ְתֵרין  י ּבִ ָפַלח ְלִמְזּכֵ ינֹוִני, ּדְ ְייהּו. ּבֵ ָגא ַעל ֵריׁשַ ן ִאיִהי ּתָ ָאֵתי, ְוַתּמָ ְלָעְלָמא ּדְ

ָאֵתי,ָעְלִמין ָעְלָמא ּדְ יּה ּבְ ֶקל ִעּמֵ ית ַהׁשֶ ִליג,  , ִאיהּו ַמֲחּצִ ִאְתּפְ ה ּדְ גֹון ַמּצָ ּכְ

ַתר ְסעּוָדה. ְוֶחְצָיה ְלִמְצָוה קֶֹדם ְסעּוָדה.  ה ַלֲאִפיקֹוָמן ּבָ ַחת ַהַמּפָ ֶחְצָיּה ּתַ

ר,  ֶאְסּתֵ א ְנֱאַמר ּבְ ְטָרא ּדָ ָנֶתן (אסתר ה)ּוִמּסִ ֵאָלֵתְך ְוּיִ ְ ֵתְך  ַמה ׁשּ ׁשָ ּקָ ָלְך ּוַמה ּבַ

ְלכּות ְוֵתָעׂש.   ַעד ֲחִצי ַהּמַ

אי,  יר עֹוֶלה ַוּדַ ל ָעׁשִ ד ׁשֶ ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד. ִמּצַ הּוא ָקְרּבַ ׁשֶ
ים,  ֵהם עֹוׂשִ ל טֹוב ׁשֶ יִרים, ּכָ ל ָהֲעׁשִ ּכָ ה ָעָליו. ׁשֶ ְתַעּלֶ ּמִ ׁשֶ

ם  ּלָ ם ִהיא כֶּ  (רבם)ּכֻ א, ְוׁשָ ֶתר ַעל ְלַזּכֹוָתם ָלעֹוָלם ַהּבָ
ֵני עֹוָלמֹות,  ׁשְ ֵדי ִלְזּכֹות ּבִ עֹוֵבד ּכְ ינֹוִני ׁשֶ ם. ַהּבֵ ֹראׁשָ
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צָּ  מֹו ַהּמַ א, ּכְ עֹוָלם ַהּבָ ֶקל ִעּמֹו ּבָ ֶ  ההּוא ַמֲחִצית ַהׁשּ
עּוָדה,  ה ָלֲאִפיקֹוָמן ַאַחר ַהּסְ ּפָ ַחת ַהּמַ ֱחֶלֶקת, ֶחְצָיּה ּתַ ּנֶ ׁשֶ

ְצָוה ֹקֶדם ְסעּוָדה ר, ְוֶחְצָיּה ַלּמִ ֶאְסּתֵ ד ֶזה ֶנֱאַמר ּבְ . ּוִמּצַ
ֵתְך ַעד ֲחִצי  (אסתר ה) ׁשָ ּקָ ֶתן ָלְך ּוַמה ּבַ ֵאָלֵתְך ְוִיּנָ ְ ַמה ׁשּ

ְלכּות ְוֵתָעׂש.   ַהּמַ

יָלְך ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא,  ַגְווָנא ּדִ ִגיָנּה, ּכְ ְרֵמיּה ּבְ ֵמִמית ּגַ ִאיהּו ָעִני, ּדְ ֲאָבל ַמאן ּדְ

ן יֹוֵרד ּתְ  ִגין ִאיהּו ָקְרּבָ ְרֵמיּה ּבְ יל ּגַ ּפִ ַאׁשְ ַמאן ּדְ ִגין ּדְ חֹוָתְך, ַוֲאַמאי. ּבְ

ִוד,  ָאַמר ּדָ ִריְך הּוא ִאיהּו ָנִחית ָעֵליּה, ְוַהאי הּוא ּדְ א ּבְ קּוְדׁשָ יּה, ּדְ ִכיְנּתֵ ׁשְ

ִביא ָאַמר,  (תהלים קלח) ָפל ִיְרֶאה. ְוַהּנָ י ָרם ְיָי' ְוׁשָ י ֹכה ָאַמר ָר  (ישעיה נז)ּכִ ם ּכִ

ֲאָנא  ב ּדַ ַאף ַעל ּגַ ַפל רּוַח. ּדְ א ּוׁשְ ּכָ מֹו ְוגֹו' ְוֶאת ּדַ א ׁשֹוֵכן ַעד ְוָקדֹוׁש ׁשְ ָ ְוִנׂשּ

ִכיָנִתי,  ִגין ׁשְ ַפל רּוַח ּבְ א ּוׁשְ ּכָ ִאְתָעִביד ּדַ ִגין ַההּוא ּדְ ּכֹון, ּבְ ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ֶאׁשְ

ָרא לְ  יָלּה ֲעּטָ ְפּלּות ּדִ ִ ָקא ָלּה ִמׁשּ יּה. ְלַסּלְ יָרא ִעּמֵ יּה, ָאָנא ָנִחית ְלַדּיְ ֵריׁשֵ

יּה,  ר ָנׁש, ִאיִהי ְנִחיַתת ֵמַעל ֵריׁשֵ א ָנִחית ַעל ּבַ ִכיְנּתָ ׁשְ ַבְעָלּה ּדִ ּוָבַתר ּדְ

ה,  ִמּלָ א. ְוָרָזא ּדְ ַמְלּכָ א ְלַבְעָלּה, ּוְנִחיַתת ְלַרְגלֹוי ּדְ ִריׁשָ ְוָיִהיַבת ַאְתָרא ּדְ

ַמִים  (ישעיה סו) ָ ְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָלי.ַהׁשּ   ּכִ

מֹו  ִביָלּה, ּכְ ׁשְ ִמית ֶאת ַעְצמֹו ּבִ ּמֵ הּוא ָעִני, ׁשֶ ֲאָבל ִמי ׁשֶ
יְך,  ְחּתֶ ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד ּתַ ֱאָמן, ִהיא ָקְרּבַ ה ָהרֹוֶעה ַהּנֶ ַאּתָ ׁשֶ
ִכיָנתֹו,  ִביל ׁשְ ׁשְ יל ֶאת ַעְצמֹו ּבִ ּפִ ׁשְ ּמַ י ִמי ׁשֶ ה? ּכִ ְוָלּמָ

דוֹ  ִוד, ַהּקָ ָאַמר ּדָ רּוְך הּוא יֹוֵרד ָעָליו. ְוֶזהּו ׁשֶ (תהלים ׁש ּבָ

ִביא ָאַמר,  קלח) ָפל ִיְרֶאה. ְוַהּנָ י ָרם ה' ְוׁשָ י  (ישעיהנג)ּכִ ּכִ
א  ּכָ מֹו ְוגֹו', ְוֶאת ּדַ א ׁשֵֹכן ַעד ְוָקדֹוׁש ׁשְ ָ ֹכה ָאַמר ָרם ְוִנׂשּ

ֲאִני ָמרֹום  ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ ַפל רּוַח. ׁשֶ ּכֹון, ּוׁשְ ְוָקדֹוׁש ֶאׁשְ
ִכיָנִתי  ֲעבּור ׁשְ ַפל רּוַח ּבַ א ּוׁשְ ּכָ ה ּדַ ֲעׂשֶ ּנַ ִביל אֹותֹו ׁשֶ ׁשְ ּבִ
ְפלּוָתּה ֲעָטָרה ְלֹראׁשֹו, ֲאִני ֵאֵרד ָלדּור  ִ ְלַהֲעלֹוָתּה ִמׁשּ
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ִכיָנה יֹוֵרד ַעל ָהָאָדם, ִהיא  ְ ַעל ַהׁשּ ּבַ ִעּמֹו. ְוַאַחר ׁשֶ
ל ָהֹראׁש ְלַבְעָלּה יֹוֶרֶדת ֵמַעל ֹראׁשֹו, וְ  קֹום ׁשֶ נֹוֶתֶנת ַהּמָ

ָבר  ֶלְך. ְוסֹוד ַהּדָ   (ישעיה סו) -ְויֹוֶרֶדת ְלַרְגֵלי ַהּמֶ

יּה,  ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ִליָלא ְמקּוְדׁשָ ְמָתא, ּכְ ר ָנׁש ִנׁשְ ָיִרית ּבַ ִמּיֹוָמא ּדְ ּדְ

ֲעָתא  ן. ָאַמר ַחד (צ"א ע"א)ֵמַהִהיא ׁשַ ָיִרית  ִאְתְקֵרי ּבֵ ָנא, ְוִכי ֵמַההּוא יֹוָמא ּדְ ּתָ

ֵריּה ְמָנא  יּה, ִיְתְקֵרי ּבְ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ִליָלא ְמקּוְדׁשָ ְמָתא, ּכְ ר ָנׁש ִנׁשְ ּבַ

ים,  ִהּלִ ֵסֶפר ּתְ ִוד ּבְ ָאַמר ּדָ ָרה ֶאל ֹחק ְיָי' ָאַמר  (תהלים ב)ָלן. ֵמַהאי ְקָרא ּדְ ֲאַסּפְ

ִני ַאּתָ  יָך.ֵאַלי ּבְ   ה ֲאִני ַהּיֹום ְיִלְדּתִ

ּיֹוֵרׁש ָאָדם  ּיֹום ׁשֶ ּמִ ְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהדם ַרְגָלי. ׁשֶ ַמִים ּכִ ָ ַהׁשּ
ִכיָנתֹו, ֵמאֹוָתּה  רּוְך הּוא ּוׁשְ דֹוׁש ּבָ לּוָלה ֵמַהּקָ ּכְ ָמה ׁשֶ ְנׁשָ
ּיֹוֵרׁש  א ֶאָחד, ְוִכי ֵמאֹותֹו יֹום ׁשֶ ּנָ ן. ָאַמר ּתַ ָעה ִנְקָרא ּבֵ ׁשָ

ֵרא ָאָד  ִכיָנתֹו ִיּקָ רּוְך הּוא ּוׁשְ דֹוׁש ּבָ לּוָלה ֵמַהּקָ ָמה ּכְ ם ְנׁשָ
ים,  ִהּלִ ֵסֶפר ּתְ וד ּבְ ָאַמר ּדָ ה ׁשֶ סּוק ַהּזֶ ִין ָלנּו? ֵמַהּפָ ן? ִמּנַ ּבֵ

ה ֲאִני  (תהלים ב) ִני ַאּתָ ָרה ֶאל ֹחק ה' ָאַמר ֵאַלי ּבְ ֲאַסּפְ
יְך.  ַהּיֹום ְיִלְדּתִ

 ָהא
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ל ִדְצִריְך ֵייֵתי  ל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייֹכל, ּכָ ְדִמְצָרִים. ּכָ
ַאְרָעא . ְפַסחְויִ  ָאה ּבְ ָנה ַהּבָ א ָהָכא, ְלׁשָ ּתָ ָהׁשַ

ָרֵאל י,  .ְדִיׂשְ א ַעְבּדֵ ּתָ ָאה טָהׁשַ ָנה ַהּבָ   ְלׁשָ
ֵני חֹוִרין     :ּבְ
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  לשנה הבאה בני חורין

  דף מ' ע"א -פרשת בא  - ספר שמות  - זוהר ב

א  ְלֵעיּלָ ְלטֹוִנין ּדִ הּו ׁשִ ּלְ רּו ּכֻ ּבָ ִאּתְ ְצַרִים, ַעד ּדְ ָרֵאל ִמּמִ ָנא, ָלא ָנְפקּו ִיׂשְ ּתָ

ָרֵאל ֵמְרׁשּוְתהֹון, ְוָאעלּו ִלְרׁשּוָתא  (משלשוליהון) ּוְלָטִניהֹון, ְוַנְפקּו ִיׂשְ ִמׁשּ

קּוְד  ָאה ּבְ א ִעּלָ יׁשָ יב, ַקּדִ ְכּתִ יּה, ֲהָדא הּוא ּדִ ִריְך הּוא, ְוִאְתָקִטירּו ּבֵ א ּבְ ׁשָ

ר  (ויקרא כה) ָרֵאל ֲעָבִדים ֲעָבַדי ֵהם. ַמאי ַטֲעָמא ֲעָבַדי ֵהם. ֲאׁשֶ י ִלי ְבֵני ִיׂשְ ּכִ

ִקית ְלהּו ֵמְרׁשּוָתא ַאֲחָרא, ְוָעַאִלית לֹון  ַאּפָ הֹוֵצאִתי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, ּדְ

ְר    ׁשּוִתי.ּבִ

ל  רּו ּכָ ּבְ ׁשְ ּנִ ְצַרִים ַעד ׁשֶ ָרֵאל ִמּמִ ִנינּו, לֹא ָיְצאּו ִיׂשְ ׁשָ
ַמְעָלה  ּלְ יִטים ׁשֶ ּלִ ַ ִליָטָתם, ְוָיְצאּו  (מהשתלשלותם)ַהׁשּ ְ ִמׁשּ

ה ָהֶעְליֹוָנה  דֹוׁשָ ָרֵאל ֵמְרׁשּוָתם, ְוִנְכְנסּו ָלָרׁשּות ַהּקְ ִיׂשְ
דֹוׁש  ּקָ רּוְך  -ּבַ י ִלי הּוא ְוִנקְ  -ּבָ תּוב ּכִ ּכָ רּו בֹו. ֶזהּו ׁשֶ ׁשְ

ַעם ֲעָבַדי ֵהם?  ָרֵאל ֲעָבִדים ֲעָבַדי ֵהם. ָמה ַהּטַ ְבֵני ִיׂשְ
הֹוֵצאִתי אֹוָתם  ר הֹוֵצאִתי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, ׁשֶ ֲאׁשֶ

ְרׁשּוִתי. ים ּבִ   ֵמָרׁשּות ַאֶחֶרת, ְוִהְכַנְסּתִ

ְמעֹון, מַ  י ׁשִ ָאַמר ִרּבִ אֹור ְוַהְיינּו ּדְ ְ יתּו ׂשּ ּבִ ׁשְ ּיֹום ָהִראׁשֹון ּתַ יב, ַאְך ּבַ ְכּתִ אי ּדִ

אֹור, ְוַהאי  ְ ל אֹוֵכל ַמְחֶמֶצת. ֲאָנא ָהִכי אֹוִקיְמָנא, ַהאי ׂשּ י ּכָ יֶכם ּכִ ּתֵ ִמּבָ

ְמָמָנן ַעל  ְלָטִנין, ּדִ הּו ַחד. ְרׁשּו אֹוֲחֵרי, ִאיּנּון ׁשָ א ַחד ִאיּנּון, ְוֻכּלְ ְרּגָ ַמְחֶמֶצת, ּדַ
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ין, ְוָקֵריָנן ְלהּו ֵיֶצר ָהָרע, ְרׁשּוָתא ַאֲחָרא, ֵאל ֵנָכר, ֱאלִהים ֲאֵחִרים.  ַאר ַעּמִ ׁשְ

ל  ִריְך הּוא, ּכָ א ּבְ א ַחד. ָאַמר קּוְדׁשָ אֹור, ּוַמְחֶמֶצת, ְוָחֵמץ, ְוֹכּלָ ְ אּוף ָהִכי, ׂשּ

ְרׁשּוָתא ַאֲחָרא, ַעְבִדין ְלַעם ַאֲחָר  ֵני, ַקְייִמתּו ּבִ אן ּוְלָהְלָאה ָהֵני ׁשָ א, ִמּכָ

ל ַמְחֶמֶצת  יֶכם. ּכָ ּתֵ אֹור ִמּבָ ְ יתּו ׂשּ ּבִ ׁשְ ּיֹום ָהִראׁשֹון ּתַ ִני חֹוִרין, ַאְך ּבַ ַאּתּון ּבְ ּדְ

  לא ֹתאֵכלּו. ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ.

ּיֹום  תּוב ַאְך ּבַ ּכָ ה ׁשֶ ְמעֹון, ַמה ּזֶ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ ְוַהְינּו ׁשֶ
בִּ  ׁשְ ל ֹאֵכל ָהִראׁשֹון ּתַ י ּכָ יֶכם, ּכִ ּתֵ ֹאר ִמּבָ ְ יתּו ׂשּ

אֹור ֶזה ּוַמְחֶמֶצת זֹו ֵהן  ַאְרנּו, ׂשְ ְך ּבֵ א ּכָ ַמְחֶמֶצת? ֶאּלָ
ּיֹות ֲאֵחרֹות, אֹוָתם  ם ֶאָחד. ָרׁשֻ ה ַאַחת, ְוֻכּלָ ְרּגָ ּדַ
ים, ְוקֹוְרִאים ָלֶהם ֵיֶצר  ָאר ַעּמִ ים ַעל ׁשְ יִטים ַהְמֻמּנִ ּלִ ׁשַ

ְך  -ַאֶחֶרת, ֵאל ֵנָכר, ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ָהָרע, ְרׁשּות  ַאף ּכָ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ אֹור ּוַמְחֶמֶצת ְוָחֵמץ, ְוַהּכֹל ֶאָחד. ָאַמר ַהּקָ ׂשְ
ָרׁשּות ַאֶחֶרת, ֲעָבִדים  ם ּבְ לּו ֲעַמְדּתֶ ִנים ַהּלָ ָ ל ַהׁשּ הּוא, ּכָ

ֵני חֹוִרין, ַאְך בַּ  ם ּבְ ַאּתֶ אן ָוָהְלָאה ׁשֶ ּיֹום ְלַעם ַאֵחר. ִמּכָ
ל ַמְחֶמֶצת לֹא  יֶכם. ּכָ ּתֵ ֹאר ִמּבָ ְ יתּו ׂשּ ּבִ ׁשְ ָהִראׁשֹון ּתַ

  ֹתאֵכלּו. ְולֹא ֵיָרֶאה ְלְך ָחֵמץ.

יב  ְכּתִ ְבַעת יֹוִמין, ּדִ א ָנֵמי, ֲאַמאי ׁשִ ּתָ ל ְיֵמי ׁשַ י ְיהּוָדה, ִאי ָהִכי ּכָ ָאַמר ִרּבִ

יֶכם, ׁשִ  ָבּתֵ ֵצא ּבְ אֹור לא ִיּמָ ְ ְבַעת ָיִמים ׂשּ יר. ֲאַמר ֵליּה, ׁשִ ְבַעת ָיִמים, ְוָלא ַיּתִ

ל  ן חֹוִרין, ָהִכי ִאְצְטִריְך, ּכָ ְרֵמיּה ּבֶ ר ָנׁש ְלִאְתֲחָזָאה ּגַ יב ּבַ ִאְתַחּיָ ל ִזְמָנא ּדְ ּכָ

יב ָלא ִאְצְטִריְך. ָלא ִאְתַחּיָ   ִזְמָנא ּדְ

ָנה, ָלּמָ  ָ ל ְיֵמי ַהׁשּ ם ּכָ ְך ָאז ּגַ י ְיהּוָדה, ִאם ּכָ ה ָאַמר ַרּבִ
ֵצא  ֹאר לֹא ִיּמָ ְבַעת ָיִמים ׂשְ תּוב ׁשִ ּכָ ְבַעת ָיִמים, ׁשֶ ׁשִ
ל ְזַמן  ְבַעת ָיִמים ְולֹא יֹוֵתר? ָאַמר לֹו, ּכָ יֶכם, ׁשִ ָבּתֵ ּבְ

ן חֹוִרין  ב ָאָדם ְלַהְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ּבֶ ִהְתַחּיֵ ְך  -ׁשֶ ּכָ
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ב  ּלֹא ִהְתַחּיֵ ל ְזַמן ׁשֶ   לֹא ָצִריְך. -ָצִריְך. ּכָ

א, ְלמַ  ְרּגָ ָסִליק ְלַהאי ּדַ ל ִאיּנּון יֹוִמין ּדְ ר ָנׁש רּוִפינּוס, ּכָ ָעַבד ְלַחד ּבַ א ּדְ ְלּכָ

א ַאֲחָרא ָנִטיר ִאיּנּון  ּתָ י ְיַקר, ְלָבַתר ָלא ִאְצְטִריְך. ְלׁשַ י, ְוָלִביׁש ְלבּוׁשֵ ַחּדֵ

ין, ְוכֵ  א, ְוָלַבׁש ִאיּנּון ְלבּוׁשִ ָסִליק ְלָיִקירּו ּדָ ַהאי יֹוִמין ּדְ א ּכְ ּתָ א ְוׁשַ ּתָ ל ׁשַ ן ּכָ

ִאיּנּון יֹוֵמי ֶחְדָווָתא,  ֵצא, ּדְ אֹור לא ִיּמָ ְ ְבַעת ָיִמים ׂשּ ִתיב, ׁשִ ָרֵאל, ּכְ ְווָנא ִיׂשְ ּגַ

ָכל  ְך, ַנְטִרין ּבְ ְעּבּוָדא ַאֲחָרא. ּוְבִגין ּכַ ִ א, ְוַנְפקּו ִמׁשּ ָסִליקּו ִליָקָרא ּדָ יֹוִמין ּדְ

א, י ּתָ א ְוׁשַ ּתָ ָסִליקּו ְלַהאי ְיַקר, ְוַנְפקּו ֵמְרׁשּוָתא ַאֲחָרא, ְוָעאלּו ׁשַ ֹוִמין ּדְ

ְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ֹתאֵכלּו. ִתיב, ׁשִ א ּכְ א, ְוַעל ּדָ יׁשָ ְרׁשּוָתא ַקּדִ   ּבִ

ָעָלה  ל אֹוָתם ָיִמים ׁשֶ ה ָאָדם ֶאָחד ָקִצין. ּכָ ָעׂשָ ְלֶמֶלְך ׁשֶ
גְ  ַמח, ְוָלַבׁש ּבִ ה זֹו ׂשָ ְך לֹא ָצִריְך. ְלַדְרּגָ ֵדי ָכבֹוד. ַאַחר ּכָ

ָעָלה ְלָכבֹוד ֶזה,  ָנה ַאֶחֶרת ׁשֹוֵמר אֹוָתם ָיִמים ׁשֶ ְלׁשָ
ָרֵאל,  ְך ִיׂשְ ָנה. ּכָ ָנה ְוׁשָ ל ׁשָ ָגִדים, ְוָכְך ּכָ ְולֹוֵבׁש אֹוָתם ּבְ
ִמָחה,  ֵהם ְיֵמי ׂשִ ֵצא, ׁשֶ ֹאר לֹא ִיּמָ ְבַעת ָיִמים ׂשְ תּוב ׁשִ ּכָ

ָעלוּ  ְעּבּוד ַאֵחר, ְוָלֵכן  ָיִמים ׁשֶ ִ ְלָכבֹוד ֶזה ְוָיְצאּו ִמׁשּ
בֹוד  ָעלּו ַלּכָ ִמים ׁשֶ ָנה ֶאת ַהּיָ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ׁשֹוְמִרים ּבְ
ה.  דֹוׁשָ ָרׁשּות ַהּקְ ה, ְוָיְצאּו ֵמָרׁשּות ַאֶחֶרת ְוִנְכְנסּו ּבָ ַהּזֶ

ְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ּתֹאֵכלּו. תּוב ׁשִ   ְוַעל ֶזה ּכָ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ָאַמר ִרבִּ  ִתיב, ּכְ ת ּכְ ְמעֹון, ַמּצַ ַמְרֹאת ֱאלִהים.  (יחזקאל א)י ׁשִ

יָנא.  ת. ּדִ ה ִאְתְקֵרי ַמּצַ ָמא  (רכ"ג ב')ְוָלּמָ ׁשְ ִאְתַאֲחָדא ּבִ יָנא ּדְ א. ּדִ יׁשָ יָנא ַקּדִ ּדִ

ַגַווְייה ל ַההּוא ִזְמָנא ּבְ יָפא ּכָ ּקִ ָלא ֲהָוה ּתַ יָנא ּדְ א. ּדִ יׁשָ ָהא ַקּדִ ָרֵאל, ּדְ ִיׂשְ ּו ּדְ

ְפִגימּוָתא,  יָמא ִסיֲהָרא ּבִ ַקּיְ ְפִגימּוָתא. ְוַעל ּדְ יָמא ִסיֲהָרא ּבִ ֶלֶחם  (דברים טז)ַקּיְ

ִתיב.   ֹעִני ּכְ

ֱאַמר ַמְרֹאת  ּנֶ מֹו ׁשֶ תּוב, ּכְ ת ּכָ ְמעֹון, ַמּצַ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ין ָקד ין, ּדִ ת? ּדִ ה ִנְקְראּו ַמּצַ ֱאָחז ֱאלִֹהים. ְוָלּמָ ּנֶ ין ׁשֶ ֹוׁש, ּדִ
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תֹוְך  ל אֹותֹו ְזַמן ּבְ ה ּכָ ּלֹא ָהָיה ָקׁשֶ ין ׁשֶ ם ַהָקדֹוׁש, ּדִ ֵ ׁשּ ּבַ
עֹוֶמֶדת  ְפָגם, ְוַעל ׁשֶ ָבָנה עֹוֶמֶדת ּבִ ֲהֵרי ַהּלְ ָרֵאל, ׁשֶ ִיׂשְ

תּוב ֶלֶחם עִֹני. ְפִגיָמָתּה ּכָ ָבָנה ּבִ   ַהּלְ

ְפִגימּוָתא. בְּ  יָמא ּבִ ְלָיא ַהאי ָאת ַמאי ַטְעָמא ַקּיְ ָרעּו, ְוָלא ִאְתּגַ ָלא ִאְתּפְ ִגין ּדְ

יב,  ְכּתִ ֲעָתא ּדִ ׁשַ ָרעּו, ּבְ ָרעּו, ֵאיָמַתי ִאְתּפְ ִזיִרין ֲהוֹו ְוָלא ִאְתּפְ א. ּגְ יׁשָ (שמות ַקּדִ

אֹוִקיְמָנא ַהאי ְקָרא  טו) ב ּדְ הּו, ְוַאף ַעל ּגַ ם ִנּסָ ט ְוׁשָ ּפָ ם לֹו ֹחק ּוִמׁשְ ם ׂשָ ׁשָ

ִמלָּ  א ֲהָוה ְוֵיאֹות.ּבְ   ה ַאֲחָרא, ּכֹּלָ

ּלֹא ִנְפְרעּו ְולֹא  ּום ׁשֶ ְפָגם? ִמׁשּ ַעם עֹוֶמֶדת ּבִ ָמה ַהּטַ
דֹוׁש. ְמהּוִלים ָהיּו ְולֹא ִנְפְרעּו.  ִרית ַהּקָ ה אֹות ַהּבְ ּלָ ִהְתּגַ

תּוב  ּכָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ם לֹו ֹחק  (שמותטו)ָמַתי ִנְפְרעּו? ּבְ ם ׂשָ ׁשָ
ם  ט ְוׁשָ ּפָ סּוק ֶזה ּוִמׁשְ ַאְרנּו ּפָ ּבֵ ב ׁשֶ הּו. ְוַאף ַעל ּגַ ִנּסָ

ָדָבר ַאֵחר    ַהּכֹל ָהָיה ְוָראּוי. -ּבְ

יב,  ְכּתִ א ִאיּנּון ּדִ ָרעּו. ָלאו ָהִכי, ֶאּלָ ַע ִאְתּפְ ִביֵמי ְיהֹוׁשֻ יָמא ּדְ  (יהושע ה)ְוִאי ּתֵ

ַתר ּדְ  ֶרְך ְוגֹו'. ּבָ ּדֶ ר ּבַ ְדּבָ ּמִ ּלֹוִדים ּבַ ִריְך ְוָכל ָהָעם ַהּיִ א ּבְ ָרעּו, ָאַמר קּוְדׁשָ ִאְתּפְ

ְפִגימּוָתא, ְוִאְקֵרי ֶלֶחם  יָמא ִסיֲהָרא ּבִ ַקּיְ ַקְדִמיָתא ֲאַכְלּתּון ַמּצֹות, ּדְ הּוא, ּבְ

יב,  ְכּתִ אן ּוְלָהְלָאה ַהאי ֶלֶחם ֵמֲאָתר ַאֲחָרא ֶלֱהֵוי. ַמאי הּוא. ּדִ (שמות ֹעִני, ִמּכָ

א ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם לֶ  טז) ַההּוא ִזְמָנא, ֶאּלָ ָמִים. ָלא ִמן ִסיֲהָרא ּכְ ָ ֶחם ִמן ַהׁשּ

יב,  ְכּתִ ָמה ּדִ ׁש, ּכְ ָמִים ַמּמָ ָ ַמִים. (בראשית כז)ִמן ַהׁשּ ָ ל ַהׁשּ ן ְלָך ָהֱאלִהים ִמּטַ   ְוִיּתֵ

ִכינְ  ׁשְ ְדפֹוי ּדִ חֹות ּגַ ָעאלּו ּתְ ין, ַנְטִרין ִאיּנּון יֹוִמין ּדְ יׁשִ ָרֵאל ַקּדִ א, ְוַנְטִרין ְוִיׂשְ ּתָ

ִתיב,  א ּכְ ְטָרָהא, ְוַעל ּדָ ַאְתָיא ִמּסִ צֹות  (שמות כג)ַההּוא ַנֲהָמא ּדְ ֶאת ַחג ַהּמַ

ָמה  ּצֹות. ּכְ ם ֶאת ַהּמַ ַמְרּתֶ ּצֹות. ַמהּו ּוׁשְ ם ֶאת ַהּמַ ַמְרּתֶ ֹמר ְוגֹו', ּוְכִתיב ּוׁשְ ׁשְ ּתִ

ִריִת  (שמות יט)ְדַאּתְ ָאֵמר,  ם ֶאת ּבְ ַמְרּתֶ ָקא ּוׁשְ א ַסּלְ ְרּגָ ַחד ּדַ א ּבְ י. ְוֹכּלָ

  ְוִאְתֲאָחד.
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ַחת  ְכְנסּו ּתַ ּנִ ים ׁשֹוְמִרים אֹוָתם ָיִמים ׁשֶ דֹוׁשִ ָרֵאל ַהּקְ ְוִיׂשְ
ּה, ְוַעל  ּדָ א ִמּצִ ּבָ ִכיָנה, ְוׁשֹוְמִרים אֹותֹו ֶלֶחם ׁשֶ ְ ְנֵפי ַהׁשּ ּכַ

מֹר ְוגֹו', ְוָכתּוב ׁשְ ּצֹות ּתִ תּוב ֶאת ַחג ַהּמַ ם  ֶזה ּכָ ַמְרּתֶ ּוׁשְ
מֹו  ּצֹות? ּכְ ם ֶאת ַהּמַ ַמְרּתֶ ה ּוׁשְ ּצֹות. ַמה ּזֶ ֶאת ַהּמַ

ֱאַמר  ּנֶ ה  (שם יט)ׁשֶ ַדְרּגָ ִריִתי, ְוַהּכֹל ּבְ ם ֶאת ּבְ ַמְרּתֶ ּוׁשְ
  ַאַחת עֹוֶלה ְוֶנֱאָחז.

  דף מ' ע"ב

ָמן  ָרֵאל ּתַ בּון ִיׂשְ ָלא ִיְתַעּכְ ִגין ּדְ א, ּבְ ַרע ְלהּו. ֶאּלָ ה ֵהיְך ָלא ּפָ יָמא ֹמׁשֶ ְוִאי ּתֵ

ִתיב,  א ּכְ ִיְתִסיאּו, ְוַעל ּדָ ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ָעָליו ַמּצֹות  (דברים טז)ַעד ּדְ ׁשִ

זֹון ָיָצאָת ְוגֹו' ֹעִני (דף מ' ע"ב)ֶלֶחם ֹעִני. ַמאי ַטְעָמא ֶלֶחם  ִחּפָ י ּבְ ּום ּכִ , ִמׁשּ

.   ּוְכִתיב ְולא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמּהַ

ֵדי  א ּכְ ה לֹא ָפַרע אֹוָתם? ֶאּלָ ְוִאם ּתֹאַמר, ֵאיְך מֹׁשֶ
תּוב  אּו, ְוַעל ֶזה ּכָ ְתַרּפְ ּיִ ָרֵאל ַעד ׁשֶ ם ִיׂשְ בּו ׁשָ ּלֹא ִיְתַעּכְ ׁשֶ

ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ָעָליו ַמּצוֹ  ַעם ׁשִ ת ֶלֶחם ֹעִני. ָמה ַהּטַ
זֹון ָיָצאָת ְוגֹו', ְוָכתּוב ְולֹא  ִחּפָ י ּבְ ּום ּכִ ֶלֶחם ֹעִני? ִמׁשּ

.   ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמּהַ

ִתיב,  ָרעּו. ּוַמה ּכְ ִזיִרין ְוִאְתּפְ ָרֵאל ְלַאְרָעא, ָעאלּו ּגְ ד ָעאלּו ִיׂשְ א ֲחֵזי, ּכַ ּתָ

נ (דברים ח) ר לא ְבִמְסּכֵ נּות. ֶלֶחם ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ּה ֶלֶחם. ַמאי ְבִמְסּכֵ ּות ּתֹאַכל ּבָ

ְפִגימּוָתא, ְוָלא  יָמא ִסיֲהָרא ּבִ ַקּיְ ּום ּדְ ֹעִני. ֲאַמאי ִאְקֵרי ֶלֶחם ֹעִני. ִמׁשּ

ַאּתְ ָאֵמר,  ָמה ּדְ א, ּכְ ְמׁשָ א, ְוָלא ִמְתַנֲהָרא ִמן ׁשִ ְמׁשָ ִ ְרָכא ִמׁשּ (דברי הימים ִמְתּבָ

מַ  א כט) ׁשָ י ֹכל ּבַ ִמּיֹוְבָלא. ַמאי ַטֲעָמא.  (מכל)ִים ּוָבָאֶרץ, ְוָלא ִאְתַנֲהָרא ּכִ

ָרעּו, לֹא ֶתְחַסר  ָרֵאל ְוִאְתּפְ ָזרּו ִיׂשְ ִאְתּגְ ָרעּו. ֲאָבל ָהָכא, ּדְ ָלא ִאְתּפְ ּום ּדְ ִמׁשּ

ּום ּה ֶלֶחם. ַמאי ַטֲעָמא. ִמׁשּ נּות ּתֹאַכל ּבָ א לא ְבִמְסּכֵ ִתיב, ְוַעל ּדָ ּה ּכְ  ּכֹל ּבָ

ִמְצַרִים. ָחְסרּו ֵליּה ּבְ ָמה ּדְ ּה, ּכְ ָלא ֶתְחַסר ּכֹ"ל ּבָ   ּדְ
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ָרֵאל ָלָאֶרץ, ִנְכְנסּו ְמהּוִלים  ְכְנסּו ִיׂשְ ּנִ ׁשֶ ּבֹא ְרֵאה, ּכְ
תּוב?  ֻנת  (דברים ח)ְוִנְפְרעּו, ּוַמה ּכָ ר לֹא ְבִמְסּכֵ ֶאֶרץ ֲאׁשֶ

ֻנת? ֶלֶחם עֹ  ִמְסּכֵ ה ּבְ ּה ֶלֶחם. ַמה ּזֶ ה ּתֹאַכל ּבָ ִני. ָלּמָ
ְפִגיָמָתּה  ָבָנה עֹוֶמֶדת ּבִ ַהּלְ ּום ׁשֶ ִנְקָרא ֶלֶחם ֹעִני? ִמׁשּ
מֹו  ֶמׁש, ּכְ ֶ ֶמׁש, ְולֹא מּוֶאֶרת ִמן ַהׁשּ ֶ ֶרֶכת ִמן ַהׁשּ ְולֹא ִמְתּבָ

ַמִים ּוָבָאֶרץ, ְולֹא מּוֶאֶרת  ָ ׁשּ י ֹכל ּבַ ֱאַמר ּכִ ּנֶ  [מכל]ׁשֶ
ּום ׁשֶ  ַעם? ִמׁשּ אן ִמּיֹוֵבל. ָמה ַהּטַ ּלֹא ִנְפְרעּו. ֲאָבל ּכָ

תּוב, ְוַעל  ּה ּכָ ָרֵאל ְוִנְפְרעּו, לֹא ֶתְחַסר ּכֹל ּבָ ּמֹולּו ִיׂשְ ּנִ ׁשֶ
ּום  ַעם? ִמׁשּ ּה ֶלֶחם. ָמה ַהּטַ ֻנת ּתֹאַכל ּבָ ֶזה לֹא ְבִמְסּכֵ

ִמְצַרִים. ָחְסרּו ָלּה ּבְ מֹו ׁשֶ ּה. ּכְ ּלֹא ֶתְחַסר ּכֹ"ל ּבָ   ׁשֶ

א ְוׁשַ  ּתָ ֵצי ּוְבָכל ׁשַ ּתְ ָרֵאל, ְוַאְכֵלי ְוָלא ִאׁשְ ִמְצַרִים ָקא ַעְבֵדי ִיׂשְ א ּדּוְכָרָנא ּדְ ּתָ

ל,  ִמְצַרִים, ַחְסרּו ֵליּה ְלַהאי ּכָ ָרעּו ָהָכא ּבְ ָלא ִאְתּפְ ִרין. ּוְבִגין ּדְ ֵרי ּדָ ִמּדָ

ַתְרּגּומ ְפִגימּוָתא, ְוִאְקֵרי ֶלֶחם ֹעִני, ֹעִני: ּכְ יָמא ִסיֲהָרא ּבִ נּות. ּוַמאי ְוַקּיְ ֹו ִמְסּכֵ

ִרין,  ִמְצַרִים ֲהָוה, ְוַהאי ְלָדֵרי ּדָ ִגין ּדּוְכָרָנא ּדְ ַאְרָעא, ּבְ ן ּבְ ּמָ ַאְכלּו ֵליּה ּתַ ּדְ

ִתיב,  ָאֵתי ּכְ ְך ִויֵרֵחְך ְוגֹו'. (ישעיה ס)ּוְלִזְמָנא ּדְ ְמׁשֵ   לֹא ָיֹבא עֹוד ׁשִ

ָרֵאל ִזכָּ  ים ִיׂשְ ָנה עֹוׂשִ ָנה ְוׁשָ ל ִמְצַרִים ּוְבָכל ׁשָ רֹון ׁשֶ
ּלֹא  ּום ׁשֶ ה ִמּדֹוֵרי דֹורֹות. ּוִמׁשּ ּלֶ ְואֹוְכִלים, ְולֹא ִמְתּכַ
ה,  ִמְצַרִים, ָחְסרּו אֹותֹו, ֶאת ַהּכֹל ַהּזֶ אן ּבְ ִנְפְרעּו ּכָ
ְפִגימּות. ְוִנְקֵראת ֶלֶחם ֹעִני. ֹעִני  ָבָנה עֹוֶמֶדת ּבִ ְוַהּלְ

 ֶ נּות. ּוַמה ׁשּ ַתְרּגּומֹו ִמְסּכֵ ָאֶרץ, ֶזה ּכְ ם ּבָ ָאְכלּו אֹותֹו ׁשָ
ִביל ִזְכרֹון ִמְצַרִים, ְוֶזה ְלדֹוֵרי דֹורֹות, ְוֶלָעִתיד  ׁשְ ָהָיה ּבִ

תּוב  ְך ִויֵרֵחְך ְוגֹו'. (ישעיה ס)ָלבא ּכָ ְמׁשֵ   לֹא ָיֹבא עֹוד ׁשִ

  דף מ"ה ע"ב -פרשת בשלח  - ספר שמות  - בזוהר 
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ִרים לֹון  ִמיתּו, ְוָלא ּגָ ל ִאיּנּון ּדְ ָרֵאל, ּכָ ׂשְ ַההּוא עֹוָבָדא, ְוָלא ִמיתּו ִמּיִ

ִרים  ׁש, ּגָ א ֲחֵזי, ַההּוא עֹוָבָדא, ְוַההּוא חֹוָבה ַמּמָ ָגִרים. ְוּתָ ל ַמה ּדְ ָרֵאל ּכָ ְלִיׂשְ

לּוְתהֹון ָרֵאל. ּגָ ִיׂשְ   ּדְ

ָרֵאל, לֹא  רּו ִעם ִיׂשְ ִהְתַחּבְ ּבֹא ְרֵאה, ִאּלּוֵלי ָהיּו אֹוָתם ֵעֶרב ַרב ׁשֶ
תּו,  ּמֵ ל אֹוָתם ׁשֶ ָרֵאל ּכָ ׂשְ ה, ְולֹא ֵמתּו ִמּיִ ה ָהָיה אֹותֹו ַמֲעׂשֶ ַנֲעׂשֶ
ה ְואֹותוֹ  ַרם. ּוֹבא ְרֵאה, אֹותֹו ַמֲעׂשֶ ּגָ ֶ ָרֵאל ַמה ׁשּ  ְולֹא ָגַרם ְלִיׂשְ

ָרֵאל ַרם ְלָגלּות ִיׂשְ ׁש ּגָ   .ֵחְטא ַמּמָ

ֲעָתא  ַההּוא ׁשַ ָרֵאל ּבְ חּון ִיׂשְ ּכְ ּתַ ִיׁשְ ִריְך הּוא, ּדְ א ּבְ ָעא קּוְדׁשָ ָתֵניָנן, ּבָ ּדְ

א, ֵחיִרין ִמּמֹוָתא, ּוְלֶמֱהֵוי ֵחיִרין ִמן  ד לֹון ֵחיִרין ִמּכֹּלָ ֵאי, ּוְלֶמְעּבַ ַמְלֲאֵכי ִעּלָ ּכְ

ְעּבּוָדא ּדִ  ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ׁשִ ין, ּכְ ַאר ַעּמִ ָחרּות ַעל ַהּלּוחֹות, ַאל  (שמות לב)ׁשְ

א ֵחירּות. ְקֵרי ָחרּות, ֶאּלָ   ּתִ

ָרֵאל  ְצאּו ִיׂשְ ּמָ ּיִ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ִנינּו, ָרָצה ַהּקָ ָ ׁשּ ׁשֶ
מֹו ַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים ְוַלֲעׂשֹות אֹוָתם  ָעה ּכְ אֹוָתּה ׁשָ ּבְ

ֵני חֹוִרין חֹוִרין מֵ  ֶות, ְוִלְהיֹות ּבְ ֵני ֵחרּות ִמּמָ ַהּכֹל, ּבְ
ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ים, ּכְ ָאר ָהַעּמִ ל ׁשְ ְעּבּוד ׁשֶ ִ  (שמות לב)ִמׁשּ
א ֵחרּות. ְקֵרי ָחרּות ֶאּלָ   ָחרּות ַעל ַהּלֻחֹת. ַאל ּתִ

ִרימּו מֹוָתא, א. ּגָ ִרימּו ּכֹּלָ ִאְתָעִביד ַההּוא עֹוָבָדא, ּגָ יָון ּדְ ְעּבּוד  ּכֵ ִרימּו ׁשִ ּגָ

ה  ּמָ ָרֵאל, ּכַ ׂשְ ִמיתּו ִמּיִ ִרימּו ּדְ רּו ִאיּנּון לּוֵחי ַקְדָמֵאי, ּגָ ּבָ ִאּתְ ִרימּו ּדְ ָוון, ּגָ ַמְלּכְ

הּו. רּו ּבְ ִאְתַחּבְ ִאיּנּון ֵעֶרב ַרב, ּדְ רּוָתא ּדְ ִגין ִאְתַחּבְ א, ּבְ ְייהּו. ְוָכל ּדָ   ַאְלִפין ִמּנַ

ה  ֲעׂשָ ּנַ יָון ׁשֶ ה ּכֵ ְרמּו ָמֶות,  -אֹותֹו ַמֲעׂשֶ ְרמּו ַהּכֹל. ּגָ ּגָ
רּו אֹוָתם לּוחֹות  ּבְ ׁשְ ּנִ ְרמּו ׁשֶ ְעּבּוד ַמְלֻכּיֹות, ּגָ ְרמּו ׁשִ ּגָ
ה ֲאָלִפים ֵמֶהם.  ּמָ ָרֵאל ּכַ ׂשְ תּו ִמּיִ ּמֵ ְרמּו ׁשֶ ִראׁשֹוִנים, ּגָ
ל אֹוָתם ֵעֶרב ַרב  רּות ׁשֶ ּום ַהִהְתַחּבְ ְוָכל ֶזה ִמׁשּ
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הִ  רּו ָבֶהם.ׁשֶ   ְתַחּבְ

א  י, ֶאּלָ ָרֵאל, ְוָלא ַעּמִ ָרֵאל, ְוָלא ִיׂשְ ִני ִיׂשְ ִגיֵניהֹון, ָלא ִאְתְקרּון ּבְ אּוף ָהָכא, ּבְ

ְצַרִים,  ִקין ִמּמִ ד ֲהוֹו ַסּלְ ָרֵאל. ּכַ ֵני ִיׂשְ ים ָעלּו ּבְ יָמא ַוֲחמּוׁשִ ָהָעם ְסָתם. ְוִאי ּתֵ

ֲהַדְייהּו ִאינּ  רּו ּבַ רּו ְוָלא ִאְתַחּבְ ִאְתַחּבְ יָון ּדְ ָרֵאל, ּכֵ ֵני ִיׂשְ ּון ֵעֶרב ַרב, ָקֵרי לֹון ּבְ

ם, ָקֵרי לֹון ָהָעם. יב ְוַגם ֵעֶרב ַרב ָעָלה ִאּתָ ְכּתִ ֲהַדְייהּו, ּדִ   ּבַ

ָרֵאל,  ָרֵאל, ְולֹא ִיׂשְ ֵני ִיׂשְ ְגָלָלם לֹא ִנְקְראּו ּבְ אן ּבִ ַאף ּכָ
א ָהָעם ְסָתם. ְוִאם ּתֹ  י, ֶאּלָ ים ָעלּו ְולֹא ַעּמִ אַמר, ַוֲחֻמׁשִ

רּו  ְצַרִים ְולֹא ִהְתַחּבְ ָהיּו עֹוִלים ִמּמִ ׁשֶ ָרֵאל? ּכְ ְבֵני ִיׂשְ
יָון  ָרֵאל. ּכֵ ֵני ִיׂשְ ם אֹוָתם ֵעֶרב ַרב, ָקָרא ָלֶהם ּבְ ִעּמָ
ם, ָקָרא  תּוב ְוַגם ֵעֶרב ַרב ָעָלה ִעּמָ ּכָ ם, ׁשֶ רּו ִעּמָ ִהְתַחּבְ ׁשֶ

  ָלֶהם ָהָעם.

י יֹוסֵ  ר ְרִאיֶתם ֶאת ִמְצַרִים ַהּיֹום לא ּתֹוִסיפּו ִרּבִ י ַאׁשֶ ִתיב ּכִ י ְוָאַמר, ּכְ י ַאְקׁשֵ

ל יֹוָמא ֲהוֹו ָחָמאן ְלַההּוא ֵעֶרב ַרב. ָאַמר  ִלְראֹוָתם עֹוד ַעד עֹוָלם. ִאי ָהִכי, ּכָ

י ַאר ַעּמִ ה ׁשְ ּמָ ָהא ּכַ ִתיב, ְולֹא ִמְצַרִים, ּדְ י ְיהּוָדה, ֵעֶרב ַרב ּכְ יֵרי ִרּבִ ּיְ ן ֲהוֹו ּדַ

ָזרּו, ָלא ִאְקרּון  ִאְתּגְ ָזרּו, ְוֵכיָון ּדְ הּו ִאְתּגְ ֻכּלְ א ּדְ ִמְצַרִים. ְולֹא עֹוד ֶאּלָ ּבְ

  ִמְצָרֵאי.

ר ְרִאיֶתם ֶאת  י ֲאׁשֶ תּוב ּכִ ה ְוָאַמר, ּכָ י יֹוֵסי ִהְקׁשָ ַרּבִ
ִמְצַרִים ַהּיֹום לֹא תֹוִסיפּו ִלְראֹוָתם עֹוד ַעד עֹוָלם. ִאם 
י  ל יֹום ָהיּו רֹוִאים ֶאת אֹותֹו ֵעֶרב ַרב? ָאַמר ַרּבִ ְך, ּכָ ּכָ
ָאר  ה ׁשְ ּמָ ֲהֵרי ּכַ תּוב, ְולֹא ִמְצַרִים, ׁשֶ ְיהּוָדה, ֵעֶרב ַרב ּכָ
ם  ּלָ ּכֻ א ׁשֶ ִמְצַרִים, ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ ים ָהיּו ָדִרים ּבְ ַעּמִ

ּמֹולּו, יֹוֵתר לֹא ִנְקְראוּ  ּנִ   ִמְצִרים. ִנּמֹולּו, ְוֵכיָון ׁשֶ
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  ע"א

ילּו לֹון. ְוַהְיינּו ַמה  ה ַקּבִ ֹמׁשֶ תּוב,  (דף מ"ו ע"א)ְוַעל ּפּוָמא ּדְ ָאַמר ַהּכָ (שמות ּדְ

יָתם  לב) יִתם. ִצּוִ ר ִצּוִ ֶרְך ֲאׁשֶ ָך ָסרּו ַמֵהר ִמן ַהּדֶ ֵחת ַעּמְ י ׁשִ ִתיב. ֶלְך ֵרד ּכִ ּכְ

ה ֲהוֹו. ְור' יֹוֵסי אֹוֵמר  ָ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, ַחד ֵמֲחִמׁשּ ִני ִיׂשְ ים ָעלּו ּבְ ַוֲחֻמׁשִ

ים. ִ ים: ֶאָחד ֵמֲחִמׁשּ י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַוֲחֻמׁשִ ְייהּו. ִרּבִ ָרֵאל, ְוַחד ִמּנַ ׂשְ ה ִמּיִ ָ   ֲחִמׁשּ

לּו אֹוָתם, ְוַהְינּו ַמה  ה ִקּבְ י ֹמׁשֶ תּוב ֶלְך ְוַעל ּפִ ָאַמר ַהּכָ ֶ ׁשּ
יִתם.  ר ִצּוִ ֶרְך ֲאׁשֶ ְך ָסרּו ַמֵהר ִמן ַהּדֶ ֵחת ַעּמְ י ׁשִ ֵרד ּכִ
ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים  ים ָעלּו ְבֵני ִיׂשְ תּוב. ַוֲחֻמׁשִ יָתם ּכָ ִצּוִ

ה  - ָ י יֹוֵסי אֹוֵמר, ֲחִמׁשּ ה ָהיּו. ְוַרּבִ ָ ֶאָחד ֵמֲחִמׁשּ
ָרֵאל, ְוֶאָחד ֵמֶהם.  ׂשְ ים ִמּיִ י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַוֲחֻמׁשִ  -ַרּבִ

ים. ִ   ֶאָחד ֵמֲחִמׁשּ

ִגין  ְמעֹון, ּבְ י ׁשִ ְצַרִים,  (בראשית נ"א ע"ב)ָאַמר ַרּבִ ַההּוא יֹוְבָלא ָסִליק לֹון ִמּמִ ּדְ

ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים. ְוִאי ָלאו, ָלא ְסִליקּו, ְוַעל  ֵני ִיׂשְ ים ָעלּו ּבְ ְך ַוֲחֻמׁשִ ִגין ּכָ ּבְ

ָלא אֹוַרְייָתא. ּוֵמַההּוא ֲאָתר ַנְפַקת אֹוַרְייָתא, ּדָ  ין יֹוִמין ְלַקּבְ בּו ַחְמׁשִ א ִאְתַעּכְ

ָרֵאל ֵמֶאֶרץ  ֵני ִיׂשְ א ָעלּו ּבְ ְבִגין ּדָ ים ָחֵסר. ּדִ א ַוֲחֻמׁשִ ְוִאְתְיִהיַבת, ְוַעל ּדָ

ה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ְוגֹו'. אֲ  (שמות יג)ִמְצָרִים.  ח ֹמׁשֶ ּקַ ְרמֹוי. ַוּיִ ַמאי ָסִליק ּגַ

ִאיהּו ִסיָמָנא  א ּדְ א ְלָגלּוָתא. ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ א ְלַנְחּתָ ֲהָוה ֵריׁשָ ִגין ּדְ א, ּבְ ֶאּלָ

ַע  ּבֵ י ַהׁשְ א, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ּכִ ָרֵאל ַעל ּדָ ְגאּוָלה ֲהָוה ֵליּה ְואּוֵמי ְלהּו ְלִיׂשְ ּדִ

ָרֵאל, ְוָהא  ֵני ִיׂשְ יַע ֶאת ּבְ ּבִ ַמר.ִהׁשְ   ִאּתְ

אֹותֹו יֹוֵבל ֶהֱעָלה אֹוָתם  ּום ׁשֶ ְמעֹון, ִמׁשּ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ָרֵאל ֵמֶאֶרץ  ים ָעלּו ְבֵני ִיׂשְ ְך ַוֲחֻמׁשִ ּום ּכָ ְצַרִים, ִמׁשּ ִמּמִ

ים יֹום  -ִמְצָרִים, ְוִאם לֹא  ִ בּו ֲחִמׁשּ לֹא ָעלּו, ְוָלֵכן ִהְתַעּכְ
ל ּתֹוָרה. ּוֵמאֹותֹו ָמקֹום יוֹ  ָנה, ְוַעל ְלַקּבֵ ֵצאת ּתֹוָרה ְוִנּתְ

ָרֵאל ֵמֶאֶרץ  ֵני ִיׂשְ ְגַלל ֶזה ָעלּו ּבְ ּבִ ים ָחֵסר, ׁשֶ ֶזה ַוֲחֻמׁשִ
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ה ֶהֱעָלה  ה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ְוגֹו'. ָלּמָ ח ֹמׁשֶ ּקַ ִמְצַרִים. ַוּיִ
לּות, ְולֹא  ָהָיה ֹראׁש ָלֶרֶדת ַלּגָ ּום ׁשֶ א ִמׁשּ ַעְצמֹוָתיו? ֶאּלָ

א  יַע ֶאת עֹוד, ֶאּלָ ּבִ ה ָהָיה לֹו, ְוִהׁשְ ֻאּלָ הּוא ִסיַמן ַהּגְ ׁשֶ
ֵני  יַע ֶאת ּבְ ּבִ ַע ִהׁשְ ּבֵ י ַהׁשְ תּוב ּכִ ּכָ ָרֵאל ַעל ֶזה. ֶזהּו ׁשֶ ִיׂשְ

ֵאר. ָרֵאל, ַוֲהֵרי ִנְתּבָ   ִיׂשְ

ְצָרֵאי, וּ  ַאל ָממֹוָנא ִמּמִ ָרֵאל ֲהוֹו ַעְסֵקי ְלִמׁשְ ִיׂשְ ה, ּדְ ֹמׁשֶ ָאה חּוָלָקא ּדְ ה ַזּכָ ֹמׁשֶ

ָמא  ִנילּוס ֲהָוה, ּוִבׁשְ ַאְמֵרי ֲארֹוָנא ּבְ יֹוֵסף. ְוִאית ּדְ אּוָמָאה ּדְ ֲהָוה ָעִסיק ּבְ

ָרֵאל,  ִיׂשְ ה, יֹוֵסף, ִהִגיַע ְזַמן ּפּוְרָקָנא ּדְ א ָסִליק ֵליּה, ְועֹוד ָאַמר ֹמׁשֶ יׁשָ ַקּדִ

ין ַמְלכֵ  ַאְמֵרי, ּבֵ ן ָסִליק ְוָאַמר ֲעֵלה ׁשֹור. ְוָסִליק. ְוִאית ּדְ ּמָ י ִמְצָרֵאי ֲהָוה, ּוִמּתַ

ִנילּוס (ס"א ליה) וֹו ּבְ ָלא ַיַעְבדּון ֵליּה ֲעבֹוָדה ָזָרה, ׁשָ ִגין ּדְ ַאְמֵרי, ּבְ . ְוִאית ּדְ

ה.  יַאת ֵליּה ְלֹמׁשֶ ר ַחּוִ ת ָאׁשֵ י  (שמות יג)ְוֶסַרח ּבַ ַוְיָי' הֹוֵלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם. ִרּבִ

ַתח,  ה ֲחִביָבא  ב)(תהלים כיֹוֵסי ּפָ ּמָ ַחר ִמְזמֹור ְלָדִוד. ּכַ ַ ֶלת ַהׁשּ ַח ַעל ַאּיֶ ַלְמַנּצֵ

אֹוַרְייָתא, ָרִחים  ל ּבְ ּדַ ּתָ ִאׁשְ ָכל ַמאן ּדְ ִריְך הּוא, ּדְ א ּבְ קּוְדׁשָ אֹוַרְייָתא ָקֵמיּה ּדְ

ִריְך הּוא ָאִצית ֵליּה ְלִמלּולוֹ  א ּבְ א, קּוְדׁשָ א, ָרִחים הּוא ְלַתּתָ י, ָלא הּוא ְלֵעיּלָ

ָאֵתי. ָעְלָמא ּדְ ִביק ֵליּה ּבְ ַהאי ָעְלָמא ְוָלא ׁשָ ִביק ֵליּה ּבְ   ׁשָ

ׁש  ָרֵאל ָהיּו עֹוְסִקים ְלַבּקֵ ׂשְ ּיִ ה, ׁשֶ ל מֹׁשֶ ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ ַאׁשְ
בּוַעת יֹוֵסף.  ׁשְ ה ָהָיה ָעסּוק ּבִ ְצִרים, ּוֹמׁשֶ ָממֹון ִמן ַהּמִ

נִּ  ָהָארֹון ָהָיה ּבַ ם ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ ֵ ׁשּ ילּוס, ְוֶהֱעָלה אֹותֹו ּבַ
ת  ֻאּלַ יַע ְזַמן ּגְ ה: יֹוֵסף, ִהּגִ דֹוׁש. ְועֹוד ָאַמר ֹמׁשֶ ַהּקָ
ָהָיה  אֹוְמִרים ׁשֶ ָרֵאל. ְוָאַמר: ֲעֵלה ׁשֹור. ְוָעָלה. ְוֵיׁש ׁשֶ ִיׂשְ

ם ֶהֱעָלה  ָ ין ַמְלֵכי ִמְצַרִים, ּוִמׁשּ . ְוֵיׁש אֹוְמִרים, (אותו)ּבֵ
ּלֹא ֵדי ׁשֶ ילּוס,  ּכְ ּנִ מּו אֹותֹו ּבַ ַיֲעׂשּו אֹותֹו ֲעבֹוָדה ָזָרה ׂשָ

ה. ַוה' הֵֹלְך ִלְפֵניֶהם  ר ֶהְרֲאָתה ְלֹמׁשֶ ת ָאׁשֵ ַרח ּבַ ְוׂשֶ
ַתח,  י יֹוֵסי ּפָ ֶלת  (תהלים כב)יֹוָמם. ַרּבִ ַח ַעל ַאּיֶ ַלְמַנּצֵ

ה ֲחִביָבה ַהּתֹוָרה ִלְפֵני ַהקָּ  ּמָ ַחר ִמְזמֹור ְלָדִוד. ּכַ ַ דֹוׁש ַהׁשּ
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ּתֹוָרה, ָאהּוב הּוא  ל ּבַ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ רּוְך הּוא, ׁשֶ ּבָ
יב  רּוְך הּוא ַמְקׁשִ דֹוׁש ּבָ ה, ַהּקָ ְלַמְעָלה ְוָאהּוב הּוא ְלַמּטָ
ה, ְולֹא עֹוֵזב אֹותֹו  עֹוָלם ַהּזֶ ִלְדָבָריו, ְולֹא עֹוֵזב אֹותֹו ּבָ

א.   ָלעֹוָלם ַהּבָ

  דף קע"ה ע"א - רומה פרשת ת - ספר שמות  - בזוהר 

אָנא  י יֹוִסי  (קהלתי)ּתָ ֵעת ֹיאֵכלּו. ִרּבִ ַרִיְך ּבָ ן חֹוִרים ְוׂשָ ְך ּבֶ ְלּכֵ ּמַ ֵריְך ֶאֶרץ ׁשֶ ַאׁשְ

ְצָרִים, ַוֲעַבד  ָרֵאל ִמּמִ יק ְלהּו ְלִיׂשְ ַאּפִ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ה, ּבְ ֹמׁשֶ אֹוִקים ְלַהאי ְקָרא, ּבְ

עֵ  ַרִיְך ּבָ ִני חֹוִרין. ְוׂשָ יב, לֹון ּבְ ְכּתִ זֹון  (שמות יב)ת יאֵכלּו, ּדִ ִחּפָ ם אֹותֹו ּבְ ְוֲאַכְלּתֶ

ַסח הּוא ַלְיָי'.   ּפֶ

ִנינּו,  ַרִיְך  (קהלת י)ׁשָ ן חֹוִרים ְוׂשָ ְך ּבֶ ְלּכֵ ּמַ ֵריְך ֶאֶרץ ׁשֶ ַאׁשְ
ה  ֹמׁשֶ סּוק ַהֶזה ּבְ ֵאר ֶאת ַהּפָ י יֹוֵסי ּבֵ ֵעת ֹיאֵכלּו. ַרּבִ ּבָ

הֹוִציא ֶאת ָעה ׁשֶ ׁשָ ֵני  ּבְ ה אֹוָתם ּבְ ְצַרִים ְוָעׂשָ ָרֵאל ִמּמִ ִיׂשְ
תּוב  ּכָ ֵעת יֹאֵכלּו, ׁשֶ ַרִיְך ּבָ ם  (שמות יב)חֹוִרין. ְוׂשָ ַוֲאַכְלּתֶ

ַסח הּוא ַלה'. זֹון ּפֶ ִחּפָ   ֹאתֹו ּבְ

הוּ  ֻכּלְ א, ּדְ לֹֹמה ַמְלּכָ ׁשְ ִמלֹוי ּדִ ר יֹוָחאי, ְוִכי ָלא ֲאֵמיָנא ּדְ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ  ָאַמר ִרּבִ

א  יר ֲהָוה, ְוִלְדָרׁשָ ּפִ א ׁשַ ַאְמִריּתּו ּכֹּלָ א ֲהוֹו. ְוַהאי ּדְ יׁשָ גֹו, ְלגֹו ֵהיְכָלא ַקּדִ ּבְ

א הּוא. יׁשָ ֵהיָכָלא ַקּדִ א ּבְ ָאָתא, ֲאָבל ַהאי ְקָרא, ְלֵעיּלָ   הּוא ּדְ

ְבֵרי  ּדִ י ׁשֶ ן יֹוַחאי, ְוִכי לֹא ָאַמְרּתִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
לֹֹמה ַהּמֶ  דֹוׁש ׁשְ ְפִנים, ְלתֹוְך ַהֵהיָכל ַהּקָ ם ּבִ ּלָ ּכֻ ֶלְך, ׁשֶ

א,  ה הּוא ּבָ ם, ַהּכֹל ָיֶפה ָהָיה ְוִלְדָרׁשָ ֲאַמְרּתֶ ָהיּו. ְוֶזה ׁשֶ
דֹוׁש הּוא. ֵהיָכל ַהּקָ סּוק ֶזה ְלַמְעָלה ּבַ   ֲאָבל ּפָ

ן חֹוִרים. ַמאי ֶאֶרץ. ֶאֶרץ סְ  ְך ּבֶ ְלּכֵ ּמַ ֵריְך ֶאֶרץ ׁשֶ אָנא, ַאׁשְ ַתְנָיא, ַמהּו ּתָ ָתם. ּדְ

יב,  ְכּתִ א ַהאי ֶאֶרץ,  (איכה ב)ּדִ ָרֵאל. ֶאּלָ ְפֶאֶרת ִיׂשְ ַמִים ֶאֶרץ ּתִ ָ ִליְך ִמׁשּ ִהׁשְ
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יּה  יב ּבֵ ְכּתִ א, ּדִ יׁשָ א ַקּדִ ְתֵרי ַמְלּכָ גֹו ּכִ יֹום ֲעׂשֹות ְיָי'  (בראשית ב)ִהיא ָרָזא, ּבְ ּבְ

ָמִים. ְוַהאי ֶאֶרץ,  ִאְקֵרי ֱאלִהים ֶאֶרץ ְוׁשָ ָזן, ֵמַההּוא ֲאָתר ּדְ ָיִניק ְוִאּתְ ְוָכל ַמה ּדְ

ִאְקֵרי  א, ּדְ יׁשָ ֵלימּוָתא ַקּדִ ְ א ִמׁשּ א, ֶאּלָ ָזַנת ַאְרָעא ּדָ ַמִים הּוא, ְוָלא ִאּתְ ׁשָ

ַמִים.   ׁשָ

ה ֶאֶרץ?  ן חֹוִרים. ַמה ּזֶ ְך ּבֶ ְלּכֵ ּמַ ֵריְך ֶאֶרץ ׁשֶ ִנינּו, ַאׁשְ ׁשָ
ַמְדנ ּלָ תּוב ֶאֶרץ ְסָתם, ׁשֶ ּכָ ִליְך  (איכה ב)ּו, ַמהּו ׁשֶ ִהׁשְ

א ָהָאֶרץ ַהּזֹו ִהיא  ָרֵאל? ֶאּלָ ְפֶאֶרת ִיׂשְ ַמִים ֶאֶרץ ּתִ ָ ִמׁשּ
תּוב ּבֹו  ּכָ דֹוׁש, ׁשֶ ֶלְך ַהּקָ ְתֵרי ַהּמֶ תֹוְך ּכִ  (בראשית ב)סֹוד ּבְ

ָמִים. ְוָהָאֶרץ ַהּזֹו ְוָכל  יֹום ֲעׂשֹות ה' ֱאלִֹהים ֶאֶרץ ְוׁשָ ּבְ
 ֶ ַמִים, ְולֹא ַמה ׁשּ ְקָרא ׁשָ ּנִ ּיֹוֵנק ְוִנּזֹון, הּוא ֵמאֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ

ְקֵראת  ּנִ ה ׁשֶ ָ ֻדׁשּ ֵלמּות ַהּקִ ְ א ִמׁשּ ִנּזֹוֵנית ָהָאֶרץ ַהּזֹו ֶאּלָ
ַמִים.   ׁשָ

  דף קמ"ט ע"א - פרשת בהעלותך  - ספר במדבר  - בזוהר 

ַתח,  א ּפָ י ַאּבָ כּון.  (תהלים פט)ִרּבִ ֶניָך ְיַהּלֵ אֹור ּפָ ֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ְתרּוָעה ְיָי ּבְ ַאׁשְ

ִריְך הּוא  א ּבְ ָרֵאל, ְדקּוְדׁשָ ִאין ִאיּנּון ִיׂשְ א ֲחֵזי, ַזּכָ ַהאי ְקָרא אּוְקמּוָה, ֲאָבל ּתָ

א, ָיַהב  יׁשָ ָקא  (דף קמ"ט ע"א)לֹון אֹוַרְייָתא ַקּדִ ּבְ ְואֹוִליף לֹון ָאְרחֹוי, ְלִאְתּדַ

ָאֵתי. ְוָקִריב ְלהּו  הּו ְלָעְלָמא ּדְ י ּבְ אֹוַרְייָתא, ְלִמְזּכֵ ּקּוֵדי ּדְ יּה, ּוְלֵמיַטר ּפִ ּבֵ

יק לֹון ֵמְרׁשוּ  ֵדין ַאּפִ ָהא ּכְ ְצָרִים, ּדְ ָנְפקּו ִמּמִ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ָתא ַאֲחָרא, ְוָסִליק לֹון ּבְ

ָלא ָיְתבּו  א. ּדְ ֵני חֹוִרין ִמּכֹּלָ ָרֵאל, ּבְ ֵני ִיׂשְ ֵמיּה, ּוְכֵדין ִאְקרּון ּבְ ׁשְ ְלִאְתַאֲחָדא ּבִ

יט  ּלִ ׁשַ א, ּדְ ָסִליק ַעל ּכֹּלָ ֵמיּה, ּדְ ׁשְ חֹות ְרׁשּוָתא ַאֲחָרא, ְוָסִליק לֹון ְלַאֲחָדא ּבִ ּתְ

ִאין ִאין ְוַתּתָ   .ַעל ִעּלָ

ַתח,  א ּפָ י ַאּבָ ֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ְתרּוָעה ה'  (תהלים פט)ַרּבִ ַאׁשְ
ְרׁשּוהּו, ֲאָבל ּבא  ה ּפֵ סּוק ַהּזֶ כּון. ַהּפָ ֶניְך ְיַהּלֵ אֹור ּפָ ּבְ
רּוְך הּוא ָנַתן ָלֶהם  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָרֵאל ׁשֶ ֵריֶהם ִיׂשְ ְרֵאה, ַאׁשְ
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ָרָכיו לְ  ָדם ּדְ ה, ְוִלּמְ דֹוׁשָ מֹר ּתֹוָרה ַהּקְ ק ּבֹו, ְוִלׁשְ ּבֵ ִהְתּדַ
ָעה  ׁשָ א, ְוֵקְרָבם ּבְ ֶהן ָלעֹוָלם ַהּבָ ִמְצוֹות ַהּתֹוְרה ִלְזּכֹות ּבָ
ֲהֵרי ָאז הֹוִציָאם ֵמְרׁשּות ַאֶחֶרת,  ְצַרִים, ׁשֶ ְצאּו ִמּמִ ּיָ ׁשֶ
ֵני  ָרֵאל ּבְ מֹו, ְוָאז ִנְקְראּו ְבֵני ִיׂשְ ׁשְ ְוֶהֱעָלם ְלֵהָאֵחז ּבִ

ַחת ָרׁשּות ַאֶחֶרת, ְוֶהֱעָלם חֹוִרין ֵמַהכֹּ  בּו ּתַ ּלֹא ָיׁשְ ל, ׁשֶ
ֹוֵלט ַעל ֶעְליֹוִנים  ׁשּ עֹוֶלה ַעל ַהּכֹל, ׁשֶ מֹו, ׁשֶ ׁשְ ְלֵהָאֵחז ּבִ

  ְוַתְחּתֹוִנים.

ְלהֹון, ָקָרא לֹון  ַגְווָנא  (שמות ד)ּוִמּגֹו ְרִחימּוָתא ּדִ ָרֵאל, ּכְ ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ ּבְ

ָאה  (דקדושה) ָרא  (ס"א וקטל). ָקַטל דא) (ועלִעּלָ א, ְוׁשָ א ְוַתּתָ ְלֵעיּלָ כֹור ּדִ ל ּבְ ּכָ

ֵני חֹוִרין  ָקא לֹון, ְוָעִביד לֹון ּבְ ִגין ְלַאּפָ ִאין, ּבְ ִאין ְוַתּתָ ִעּלָ יִרין ּדְ ְקִטיִרין ְוֲאּסִ

ָרף, ִריְך הּוא, ָלא ַמְלָאְך, ְוָלא ׂשָ א ּבְ ָעא קּוְדׁשָ א ָלא ּבָ א. ְוַעל ּדָ א  ִמּכֹּלָ ֶאּלָ

ֵרי ֲאִסיִרין, ְוָלאו  א, ּוְלִמׁשְ ע ּכֹּלָ ָהא ִאיהּו ָיַדע ְלַאְבֲחָנא ּוְלִמְנּדַ ִאיהּו. ְועֹוד, ּדְ

יֵדיּה. א ּבִ ִליָחא ַאֲחָרא ֶאּלָ ׁשְ ְרׁשּוָתא ּדִ   ִאיּנּון ּבִ

ָרֵאל,  (שמות ז)ּוִמּתֹוָך ַאֲהָבָתם ָקָרא ָלֶהם  ִני ְבֹכִרי ִיׂשְ ּבְ
ֻדְגָמה  כֹור  (והרג)ָהַרג  (ועל זה)ֶעְליֹוָנה.  דשה)(של הקּכְ ל ּבְ ּכָ

ל ֶעְליֹוִנים  ִרים ַוֲאסּוִרים ׁשֶ יר ְקׁשָ ה, ְוִהּתִ ַמְעָלה ּוַמּטָ ּלְ ׁשֶ
ֵני חֹוִרין ֵמַהּכֹל.  ָאם ּבְ ֵדי ְלהֹוִציָאם, ַוֲעׂשָ ְוַתְחּתֹוִנים ּכְ

רּוְך הּוא לֹא ַמְלָאְך וְ  דֹוׁש ּבָ לֹא ְוַעל ֶזה לֹא ָרָצה ַהּקָ
ֲהֵרי הּוא ָיַדע ְלַהְבִחין  א ַרק הּוא. ְועֹוד, ׁשֶ ָרף, ֶאּלָ ׂשָ
ִליַח  ְרׁשּות ׁשָ יר ֲאסּוִרים, ְוֵאיָנם ּבִ ְוָלַדַעת ַהּכֹל ּוְלַהּתִ

ָידֹו. א ּבְ   ַאֵחר, ֶאּלָ

כֹוֵר  ל ִאיּנּון ּבְ ִריְך הּוא ְלָקְטָלא ּכָ א ּבְ ָבָעא קּוְדׁשָ ַההּוא ֵליְלָיא ּדְ א ֲחֵזי, ּבְ י ּתָ

יּה, ָאַמר לֹון,  ָרא ַקּמֵ ִרין ְלַזּמְ ָרַמׁש ֵליְלָיא, ָאתּו ְמַזּמְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ַמר, ּבְ ִאּתְ ָמה ּדְ ּכְ

ַאְרָעא. ַני ּבְ ִרין ּבָ יָרָתא ַאֲחָרא, ְמַזּמְ ָהא ׁשִ ן הּוא ּדְ   ָלאו ִעיּדָ
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רּוְך הּוא ַלֲהרֹג  דֹוׁש ּבָ ָרָצה ַהּקָ אֹותֹו ַלְיָלה ׁשֶ ּבֹא ְרֵאה, ּבְ
ְיָלה, כָּ  ַרד ַהּלַ ּיָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֱאַמר, ּבְ ּנֶ מֹו ׁשֶ כֹורֹות ּכְ ל אֹוָתם ּבְ

ר ְלָפָניו. ָאַמר ָלֶהם, לֹא ְזַמן הּוא,  ִרים ְלַזּמֵ אּו ְמַזּמְ ּבָ
ָא ֶרץ. ַני ּבָ ִרים ּבָ יָרה ַאֶחֶרת ְמַזּמְ ֲהֵרי ׁשִ   ׁשֶ

  

ַער רּוַח ָצפֹון, וְ  ִליג ֵליְלָיא, ִאּתְ ִאְתּפְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ֵדין ֲעַבד ּבְ ִריְך הּוא ּכְ א ּבְ קּוְדׁשָ

קֹול ָרם,  יָרָתא ּבְ ין ׁשִ ָרֵאל ַעְבּדִ (ס"א וישראל מזמרין ואמרין הלילא נּוְקִמין, ְוִיׂשְ

ְרָיין  בקול רם) ֵאי, ְוָכל ַמׁשִ א, ּוַמְלָאִכין ִעּלָ ֵני חֹוִרין ִמּכֹּלָ ּוְכֵדין ֲעַבד לֹון ּבְ

הּו, ֲהוֹו ַצְייִתין ְלהוֹ  ּלְ יהֹון, ּכֻ ימּו ְלָבּתֵ ָזרּו, ְרׁשִ ִאְתּגְ ַתר ּדְ ָרֵאל. ּבָ ִיׂשְ ן ְלַקֵליהֹון ּדְ

יִמין.  ְתַלת ְרׁשִ ִפְסָחא, ּבִ ָמא ּדְ ָמא, ּוִמּדָ קֹוף ְוַעל  (שמות יב)ֵמַההּוא ּדָ ׁשְ ַעל ַהּמַ

זּוזֹות. י ַהּמְ ּתֵ   ׁשְ

ְיָלה ִהְתעֹוְרָרה רּוַח ָצפֹון, ְואָ  ֱחַלק ַהּלַ ּנֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ה ּבְ ז ָעׂשָ
קֹול  יָרה ּבְ ים ׁשִ ָרֵאל עֹוׂשִ רּוְך הּוא ְנָקמֹות, ְוִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ֵני  (וישראל מזמרים ואומרים הלל בקול רם)ָרם,  ָאם ּבְ ְוָאז ֲעׂשָ
בֹוֵתיֶהם ָהיּו  חֹוִרין ֵמַהּכֹל, ּוַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים ְוָכל ַמְרּכְ

ָראֵ  יִבים ָלֶהם ְלקֹולֹות ִיׂשְ מּו ַמְקׁשִ ּמֹולּו, ָרׁשְ ּנִ ל. ַאַחר ׁשֶ
ּוִמים:  ה ִרׁשּ לֹׁשָ ׁשְ ַסח ּבִ ם ַהּפֶ ם ּוִמּדַ יֶהם ֵמאֹותֹו ּדָ ּתֵ ֶאת ּבָ

זּוּזֹת. (שם יב) י ַהּמְ ּתֵ קֹוף ְוַעל ׁשְ ׁשְ   ַעל ַהּמַ

ד ִאיהּו  ָלא ּכַ א, ּוְמַחּבְ יׁשָ יָמא ַקּדִ ִאיהּו ְרׁשִ ִגין ּדְ ַמאי ַטְעָמא. ָהא אּוְקמּוָה ּבְ

ְתָחא, ָחִייס ָעַלְייהּו ָנפִ  ים ַעל ַההּוא ּפִ ֲהָוה ָרׁשִ ָמא ּדְ יק, ְוָחֵמי ַההּוא ּדָ

ָלא,  ּכְ ַתח ְוגֹו'. ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ָרֵאל, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ּוָפַסח ְיָי ַעל ַהּפֶ ִיׂשְ ּדְ

ִמְצַרִים, ְולֹא ׁשְ  ַאְרָעא ּדְ ִריְך הּוא ָאֵתי ְוָקִטיל ּבְ א ּבְ ִליַח ַאֲחָרא, ִאי קּוְדׁשָ

ן  יּה. ְותּו, ַמהּו ְולֹא ִיּתֵ ֵלי ַקּמֵ א ּגַ ה, ְוָהא ּכֹּלָ ְתָחא ָלּמָ ַעל ּפִ א ּדְ יָמא ּדָ ְרׁשִ

ֵעי ֵליּה. ִחית ִמּבָ ִחית, ְולֹא ַיׁשְ ׁשְ   ַהּמַ
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ם ָקדֹוׁש,  הּוא ֹרׁשֶ ּום ׁשֶ ְרׁשּוָה, ִמׁשּ ַעם? ֲהֵרי ּפֵ ָמה ַהּטַ
הּוא יֹוֵצא ׁשֶ ִחית ּכְ ׁשְ ָהָיה ָרׁשּום  ְוַהּמַ ְורֹוֶאה אֹותֹו ָדם ׁשֶ

תּוב ּוָפַסח ה'  ּכָ ָרֵאל. ֶזהּו ׁשֶ ַתח, ָחס ַעל ִיׂשְ ַעל אֹותֹו ּפֶ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ל, ִאם ַהּקָ ּכֵ אן ֵיׁש ְלִהְסּתַ ַתח ְוגֹו'. ּכָ ַעל ַהּפֶ
ם ֶזה  ִליַח ַאֵחר, ֹרׁשֶ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְולֹא ׁשָ א ְוָהַרג ּבְ הּוא ּבָ

ַעל ַהּפֶ  לּוי ְלָפָניו? ְועֹוד, ׁשֶ ם ָמה, ַוֲהֵרי ַהּכֹל ּגָ ַתח ְלׁשֵ
ִחית ָצִריְך לֹו  ִחית? ְולֹא ַיׁשְ ׁשְ ן ַהּמַ ה ְולֹא ִיּתֵ ַמה ּזֶ

  ִלְהיֹות!

יב,  ְכּתִ אי ָהִכי הּוא, ּדִ א ַוּדַ כֹור. ַוְיָי: הּוא ּוֵבית  (שמות יב)ֶאּלָ ה ָכל ּבְ ַוְיָי ִהּכָ

י י ּדִ ינֹו. ְוַההּוא ּבֵ ַכח. ּדִ ּתְ ֵעי ְלַאֲחָזָאה  (ס"א מכאן דבכלא)ָנא ָהָכא ִאׁשְ א ּבָ ּוְבֹכּלָ

ָלא  ִגין ּדְ ָחא, ּבְ י ַמְדּבְ ּבֵ א ַעל ּגַ ַגְווָנא ּדָ ָהא ּכְ ָזָבא. ּדְ ּתְ ִגין ְלִאׁשְ עֹוָבָדא, ּבְ

ָלא. ַכח ְמַחּבְ ּתְ   ִאׁשְ

תּוב  ּכָ ְך ֶזה, ׁשֶ אי ּכָ א ַוּדַ כוֹ  (שם)ֶאּלָ ה ָכל ּבְ ר. ַוה' ַוה' ִהּכָ
אן ִנְמָצא.  - ין ּכָ ית ּדִ ינֹו. ְואֹותֹו ּבֵ (מכאן הּוא ּוֵבית ּדִ

ֲהֵרי  שבכל) ֵצל, ׁשֶ ֵדי ְלִהּנָ ה ּכְ ּוַבּכֹל ָצִריְך ְלַהְראֹות ַמֲעׂשֶ
ִחית. ׁשְ ֵצא ַהּמַ ּלֹא ִיּמָ ֵדי ׁשֶ ַח, ּכְ ְזּבֵ גֹון ֶזה ַעל ַהּמִ   ּכְ

ָלא ִאְצְטִר  עֹוָבָדא, ּוְבִזְמָנא ּדְ ִאיהּו יֹוָמא ַהאי ּבְ ָנה, ּדְ ָ גֹון ֹראׁש ַהׁשּ יְך ַהאי, ּכְ

ין,  ֵעיָנן ִמּלִ ָרֵאל, ּבָ ִיׂשְ א ַקְייִמין ָעַלְייהּו ּדְ יׁשָ ָנא ּבִ ִליׁשָ ִדיָנא, ּוָמאֵריהֹון ּדְ ּדְ

ָמה  (ס"א ברוחא ונפשא)ְצלֹוִתין ּוָבעּוִתין, ּוָבֵעיָנן ְלַאֲחָזָאה עֹוָבָדא  ּכְ

אֹוִקיְמָנא. ְוָהא  ֹוָפר. ּדְ ׁשּ ַמר, ּוְבָמה. ּבַ ָעָרא ׁשֹוְפָרא  (לאחזאה שופר)ִאּתְ ְלַאּתְ

ְדָקא ָיאּות.  א ּכַ ֲחָדא, ּכֹּלָ ַההּוא ָקָלא, ַרֲחֵמי ְוִדיָנא ּכַ ַאֲחָרא. ַוֲאָנן ְמִפיִקין ּבְ

ֲחָדא. ּוְלַאְתֲעָרא ָלָלא ּכַ ִאיהּו ּכְ יק ָקָלא ּדְ ָאה, ַאּפִ ַההּוא ׁשֹוָפר ִעּלָ ָמה ּדְ  ּכְ

ַהאי יֹוָמא. ְוַכד  ְלטּון ּבְ ָלא ִיׁשְ ִדיָנא, ּדְ ָרא ָמאֵריהֹון ּדְ ּבְ ַרֲחֵמי ָקַאְזֵליָנן, ּוְלּתַ

ֵדין  יָסא. ּכְ יָסא ּוֵמַהאי ּגִ ִאין ַנֲהִרין ֵמַהאי ּגִ הּו ּבּוִציִנין ִעּלָ ּלְ ַרֲחֵמי ִמְתָעִרין, ּכֻ
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ים. (משלי טז) ֵני ֶמֶלְך ַחּיִ אֹור ּפְ   ּבְ

מֹו ֹראׁש ֶזה ְבַמֲעשֶׂ  ּלֹא ָצִריְך ֶאת ֶזה, ּכְ ה, ּוִבְזַמן ׁשֶ
ין, ּוַבֲעֵלי ָלׁשֹון ָהָרע עֹוְמִדים ַעל  הּוא יֹום ַהּדִ ָנה, ׁשֶ ָ ַהׁשּ
ׁשֹות, ּוְצִריִכים  ִפּלֹות ּוַבּקָ ָבִרים, ּתְ ָרֵאל, ְצִריִכים ּדְ ִיׂשְ

ה  ַאְרנּו, ַוֲהֵרי נִ  (ברוח ונפש)ְלַהְראֹות ַמֲעׂשֶ ּבֵ מֹו ׁשֶ ֵאר. ּכְ ְתּבָ
ֹוָפר,  ׁשּ ה? ּבַ ְלעֹוֵרר ׁשֹוָפר ַאֵחר. ְוָאנּו  (להראותשופר)ּוַבּמֶ

ָראּוי.  ֶאָחד, ַהּכֹל ּכָ אֹותֹו קֹול ַרֲחִמים ְוִדין ּכְ מֹוִציִאים ּבְ
ל  ָלל ׁשֶ הּוא ּכְ אֹותֹו ׁשֹוָפר ֶעְליֹון מֹוִציא קֹול ׁשֶ ּלְ מֹו ׁשֶ ּכְ

ֲעֵלי ֶאָחד. ּוְלעֹוֵרר ַרֲחִמים ָאנּו הֹולְ  ּבֹר ֶאת ּבַ ִכים, ְוִלׁשְ
ְתעֹוְרִרים ָהַרֲחִמים,  ּמִ ה. ּוְכׁשֶ ּיֹום ַהּזֶ ְלטּו ּבַ ּלֹא ִיׁשְ ין ׁשֶ ַהּדִ
ד ֶזה, ְוָאז  ד ֶזה ּוִמּצַ נֹורֹות ָהֶעְליֹונֹות ְמִאירֹות ִמּצַ ל ַהּמְ ּכָ

ים. (משלי טז) ֵני ֶמֶלְך ַחּיִ אֹור ּפְ   ּבְ

  ט 

 
  מה נשתנה הלילה הזהי

 תקונא קדמאה  - זוהר חדש  - בזוהר 

פּוס  ּדְ תּוב ּבַ ה ַהּכָ ָ ִרים ַוֲחִמׁשּ ּקּוָנא ֶעׂשְ ָפִרים ּתִ ְרַסת ַהּסְ ְך ְלִפי ּגִ ּיָ ַאַחר ֶזה ׁשַ

ּה ָהִראׁשֹון. ְוֶזה ָחֵסר בַּ  אֹוֵמר ל"ב ֱאלִֹהים ּבֵ ׁשֶ ֵריׁש ע"כ ּכְ ּקּוִנים בדמ"ר ּבְ ּתִ

ר ֲאִמיָרן.  ין ִאּנּון ֶעׂשֶ ַמת ָאָדם ְוִאּלֵ ּה ֵנר ה' ִנׁשְ ַמר ּבָ ִאּתְ  ָנִהיר ִמְצָוה ּדְ

ָרא ֱאלִֹהים ֵאת ְיָהְוֵה ב ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי אֹור ַיֱהוְה ג ַוּיֹאֶמר  ֵראִשית ּבָ ּבְ

ִים ַיֱהִוַה ה ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֱאלִֹהים יְ  וּו ַהּמַ ִהי ָרִקיַע ַיֱהְוָה ד ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ִיּקָ

א ָהָאֶרץ ַיֱהַוָה ו ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי ְמֹאֹרת ַיֱהְוְה ז ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים  ְדׁשֵ ּתַ
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ִים ַיֱהִוַה ח ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ַיְהֶוהָ  ְרצּו ַהּמַ ט ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים  ִיׁשְ

ין ִאּנּון ל'ב ֱאלִֹהים  י ַיֱהִוָה ִאּלֵ ה ָנַתּתִ רּו ּוְרבּו ַיַהְוֱה י ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ִהּנֵ ּפְ

ָרא ֱאלִֹהים ֶאת. ב'  ית ּבָ ֵראׁשִ ִביִלין. א' ּבְ ִאּנּון ָלֳקֵבל ל'ב ׁשְ ית, ּדְ ְבֵראׁשִ ּדִ

ְרא ֱאלִֹהים ֶאת ְורּוַח ֱאלִֹהים ְמַרֶחֶפת ַעל. ג' ַוּיֹאֶמר  ֱאלִֹהים ְיִהי אֹור. ד' ַוּיַ

ְקָרא ֱאלִֹהים ָלאֹור יֹום ז' ַוּיֹאֶמר  ין ָהאֹור. ו' ַוּיִ ל ֱאלִֹהים ּבֵ ְבּדֵ ָהאֹור. ה' ַוּיַ

ְקָרא ֱאלִֹהים ָלָרִקיַע  ַעׂש ֱאלִֹהים ֶאת ָהָרִקיַע. ט' ַוּיִ ֱאלִֹהים ְיִהי ָרִקיַע. ח' ַוּיַ

ַמִים. י' ַוּיֹא ָ ה ֶאֶרץ. יב' ַהׁשּ ׁשָ ּבָ ְקָרא ֱאלִֹהים ַלּיַ ִים. יא' ַוּיִ ּוּו ַהּמַ ֶמר ֱאלִֹהים ִיּקָ

י  ְרא ֱאלִֹהים ּכִ א ָהָאֶרץ. יד' ַוּיַ ְדׁשֵ י טֹוב. יג' ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ּתַ ְרא ֱאלִֹהים ּכִ ַוּיַ

ֵני ַעׂש ֱאלִֹהים ֶאת ׁשְ ן טֹוב. טו' ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי ְמֹאֹרת. טז' ַוּיַ ּתֵ . טֹוב'. יז' ַוּיִ

י טֹוב. יט' ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים  ְרא ֱאלִֹהים ּכִ ַמִים. יח' ַוּיַ ָ ְרִקיַע ַהׁשּ אֹוָתן ֱאלִֹהים ּבִ

י טֹוב כא'  ְרא ֱאלִֹהים ּכִ יִנים. כא' ַוּיַ ּנִ ְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת ַהּתַ ִים. כ' ַוּיִ ְרצּו ַהּמַ ִיׁשְ

ַעׂש ַוְיָבֶרְך ֹאָתם ֱאלִֹהים ֵלאֹמר. כג'  ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ. כד' ַוּיַ

ה. כז'  י טֹוב. כו ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ַנֲעׂשֶ ְרא ֱאלִֹהים ּכִ ֱאלִֹהים ֶאת חית. כה' ַוּיַ

ָרא אֹותֹו. כט' ַוְיָבֵרְך אֹוָתם  ֶצֶלם ֱאלִֹהים ּבָ ְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם. כח' ּבְ ַוּיִ

י. ֱאלִֹהים ֵלאֹמר. ל' ַוּיֹאמֶ  ה ָנַתּתִ רּו ּוְרבּו. לא' ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ִהּנֵ ר ֱאלִֹהים ּפְ

ִביִעי. ב' ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים  ְ ּיֹום ַהׁשּ ל. א' ַוְיַכל ֱאלִֹהים ּבַ ְרא ֱאלִֹהים ֶאת ּכָ לב' ַוּיַ

ָלָתא ָסְלִקין ַעל  ין ּתְ ָרא ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות. ִאּלֵ ר ּבָ ִביִעי. ג' ֲאׁשֶ ְ ל ֶאת יֹום ַהׁשּ ּכָ

ית. ְוָדא ָרָזא  ְבֵראׁשִ עֹוָבָדא ּדִ ְרא ֵאָליו ַמְלַאְך ה'  (שמות ג)ל"ב ֱאלִֹהים ּבְ ַוּיַ

אֹוַרְיָתא. ְוָדא ִאיהּו  ת ֵאׁש ּדְ ַלּבַ ת ֵאׁש. ּבְ ַלּבַ י,  (ישעיה סג)ּבְ ִלּבִ י יֹום ָנָקם ּבְ ּכִ

ִלילָ  הּו ִאְתּכְ ַבע ּוְבהֹון ּפֹוֲעִלים מ'ב ַאְתָון דיהו'ה בם ְוֻכּלְ ַבת ׁשֶ  (תהלים קיט)ן ּבְ

מ"ב ַאְתָון. אבג יתץ קרע שטן נגד יכש בטר צתג חקב  ָמָהן ּדְ ְוִאּנּון ז' ׁשְ

חּו  ּתַ ׁשְ יָך. ּוְבהֹון ַוּיִ ְלּתִ ּיֹום ִהּלַ ַבע ּבַ ַמר ׁשֶ טנע יגל פזק שקו צית. ָעַלְיהּו ִאּתְ

ָעִמים.  ַבע ּפְ   ַאְרָצה ׁשֶ

ָרא ֱאלִֹהים ֵאת  ית ּבָ ֵראׁשִ ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים  -ְיָהֶוֵה. ב' ּבְ
 -ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי ָרִקיַע ַיֱהְוָה. ד'  -ְיִהי אֹור ַיֱהְוֹה. ג' 
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ִים ַיֱהִוַה. ה'  וּו ַהּמַ ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים  -ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ִיּקָ
א ָהָאֶרץ ַיֱהַוָה. ו'  ְדׁשֵ ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי ְמֹארֹת  -ּתַ

ִים ַיֱהִוַה. ח'  -' ַיֱהְוְה. ז ְרצּו ַהּמַ  - ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ִיׁשְ
ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים  -ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ַיֱהוָה. ט' 

רּו ּוְרבּו ַיֱהְוּה. י'  י ַיֱהִוָה.  -ּפְ ה ָנַתּתִ ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ִהּנֵ
ֶנגֶ  ֵהם ּכְ ית ׁשֶ ֵראׁשִ ל ּבְ ד ל"ב ֵאּלּו ֵהם ל"ב ֱאלִֹהים ׁשֶ

ִביִלים. א'  ָרא ֱאלִֹהים ֵאת. ב'  -ׁשְ ית ּבָ ֵראׁשִ ְורּוַח  -ּבְ
 -ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי אֹור. ד'  -ֱאלִֹהים ְמַרֶחֶפת ַעל. ג' 

ְרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהאֹור. ה'  ין ָהאֹור.  - ַוּיַ ל ֱאלִֹהים ּבֵ ְבּדֵ ַוּיַ
ְקָרא ֱאלִֹהים ָלאֹור יֹום. ז'  -ו'  ֱאלִֹהים ְיִהי  ַוּיֹאֶמר -ַוּיִ

ַעׂש ֱאלִֹהים ֶאת ָהָרִקיַע. ט'  -ָרִקיַע. ח'  ְקָרא  -ַוּיַ ַוּיִ
ָמִים. י'  ִים.  -ֱאלִֹהים ָלָרִקיַע ׁשָ ּוּו ַהּמָ ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ִיּקָ

ה ֶאֶרץ. יב'  -יא'  ׁשָ ּבָ ְקָרא ֱאלִֹהים ַלּיַ ְרא ֱאלִֹהים  -ַוּיִ ַוּיַ
י טֹוב. יג'  א ָהָאֶרץ. יד' ַוּיֹאֶמר ֱאלֹהִ  -ּכִ ְדׁשֵ ְרא  - ים ּתַ ַוּיַ

י טֹוב. טו'   -ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי ְמֹאֹרת. טז'  -ֱאלִֹהים ּכִ
ֵני. יז'  ַעׂש ֱאלִֹהים ֶאת ׁשְ ְרִקיַע  -ַוּיַ ן ֹאָתם ֱאלִֹהים ּבִ ּתֵ ַוּיִ

ָמִים. יח'  ָ י טֹוב. יט'  -ַהׁשּ ְרא ֱאלִֹהים ּכִ ַוּיֹאֶמר  -ַוּיַ
ְר  ִים. כ' ֱאלִֹהים ִיׁשְ יִנם.  -צּו ַהּמָ ּנִ ְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת ַהּתַ ַוּיִ

י טֹוב כב'  -כא'  ְרא ֱאלִֹהים ּכִ ַוְיָבֶרְך ֹאָתם ֱאלִֹהים  -ַוּיַ
ַעׂש  -ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ. כד'  -ֵלאֹמר. כג'  ַוּיַ

ת. כה'  י טֹוב. כו  -ֱאלִֹהים ֶאת ַחּיַ ְרא ֱאלִֹהים ּכִ ַוּיַ
ה. כז' ַוּיֹאמֶ  ְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם.  -ר ֱאלִֹהים ַנֲעׂשֶ ַוּיִ
ָרא ֹאתֹו. כט'  -כח'  ֶצֶלם ֱאלִֹהים ּבָ ַוְיָבֶרְך ֹאָתם  - ּבְ

רּו ּוְרבּו.  -ֱאלִֹהים ַוּיאֶמר. ל'  ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ֱאלִֹהים ּפְ
י. לב'  -לא'  ה ָנַתּתִ ְרא ֱאלִֹהים  -ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ִהּנֵ ַוּיַ
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ל. א' ֶאת  ִביִעי. ב'  -ּכָ ְ ּיֹום ַהׁשּ ַוְיָבֶרְך  -ַוְיַכל ֱאלִֹהים ּבַ
ִביִעי. ג'  ְ ָרא ֱאלִֹהים  -ֱאלִֹהים ֶאת יֹום ַהׁשּ ר ּבָ ֲאׁשֶ

ל  ל ל"ב ֱאלִֹהים ׁשֶ ה עֹוִלים ַעל ּכָ לֹׁשָ ְ ַלֲעׂשֹות. ֵאּלּו ַהׁשּ
ית. ְוֶזה סֹוד  ה ְבֵראׁשִ ָרא ֵאָליו ַמְלאַ  (שמות ג)ַמֲעׂשֵ ְך ה' ַוּיֵ

ל ַהּתֹוָרה, ְוֶזהּו  ת ָהֵאׁש ׁשֶ ַלּבַ ת ֵאׁש. ּבְ ַלּבַ י  (ישעיה סג)ּבְ ּכִ
ִים אֹוִתּיֹות  ּתַ ִעים ּוׁשְ י. ּוָבֶהם ּפֹוֲעִלים ַאְרּבָ ִלּבִ יֹום ָנָקם ּבְ
ְבָעה  ַבע, ְוֵהם ׁשִ ַבת ׁשֶ ם ִנְכָלִלים ּבְ ל יהו"ה ָבם, ְוֻכּלָ ׁשֶ

יִ  ּתַ ִעים ּוׁשְ ל ַאְרּבָ מֹות ׁשֶ ם אֹוִתּיֹות אבג יתץ קרע ׁשֵ
שטן נגד יכש בטר צתג חקב טנע יגל פזק שקו צית. 

יְך. ּוָבֶהם  (תהלים קיט)ֲעֵליֶהן ֶנֱאַמר  ְלּתִ ּיֹום ִהּלַ ַבע ּבַ ׁשֶ
ָעִמים.  ַבע ּפְ חּו ַאְרָצה ׁשֶ ּתַ ׁשְ   ַוּיִ

ַבע ְוָכל ּדָ  ת ׁשֶ ן ּבַ ַתּמָ ָגלּוָתא ּדְ ו ּבְ ִזיב ֵלּה ֵמֵעׂשָ ׁשָ א ֲהָוה ָיַדע ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב ּדְ

י ב'ל  יר ֲאֹדָני ְלַגּבֵ א ַוֲהָוה ַאְדּכִ רּוַח ֻקְדׁשָ ָנִטיר  (נ"א הקב"ה)ּבְ ִאיהּו ָאדֹון ּדְ ּדְ

ית. ְוִאּנּון  ֵראׁשִ ין ִאּנּון ז' יֹוֵמי ּבְ ָמָהן ִאּלֵ ַבע ׁשְ ָגלּוָתא. ָלֳקֵבל ׁשֶ ֵלּה ַלֲאֹדָני ּבְ

ר ֲאִמי ין ְלֶעׂשֶ ית, ּוְתָלת מ'ב ַאְתָון ְלבּוׁשִ ְבֵראׁשִ עֹוָבָדא ּדִ ָרן, ול'ב ֱאלִֹהים ּדְ

ָגלּוָתא ַההּוא  ן ָקבּור ּבְ ַתּמָ א מ'ה, ְלַאֲחָזָאה ּדְ ַוְיֻכּלּו ָסִליק ּכֹּלָ ֱאלִֹהים ּדְ

ִלימּו  מ"ֹו ָמ"ה ְוָדא ֵה"א ָוא"ו יּו"ד ֵה"א, ּוׁשְ ְ ּה ְוָאְמרּו ִל"י ַמ"ה ׁשּ ַמר ּבֵ ִאּתְ ּדְ

ֵליל ַלְיָלה ּבְ ָמא  ּדְ ִאיהּו ׁשְ ּה ָנִהיר ָמ"ה ּדְ ִיל ּבֵ ּלַ ן ּבַ ּבָ ֻחׁשְ ַהְינּו ע"ב ּבְ ּמּוִרים, ּדְ ׁשִ

א.  ִכיְנּתָ ׁשְ ִאיהּו ְקבּוָרא ּדִ ָגלּוָתא, ּדְ   ְמֹפָרׁש ּדְ

ַבע. ְוָכל  ת ׁשֶ ם ּבַ ָ ׁשּ לּות, ׁשֶ ּגָ ו ּבַ יל אֹותֹו ֵמֵעׂשָ ִהּצִ ַיָעֹקב ׁשֶ
רּוַח  יר ֲאּדָֹני ֶאל ֶזה ָהָיה יֹוֵדַע ַיֲעֹקב ּבְ ַהּקֶֹדׁש ְוָהָיה ַמְזּכִ

ֹוֵמר אֹותֹו ֶאת  ׁשּ הּוא ָהָאדֹון ׁשֶ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ְבָעה  לּו ֵהם ׁשִ מֹות ַהּלָ ֵ ְבָעה ַהׁשּ ֶנֶגד ׁשִ לּות. ּכְ ּגָ ֲאדָני ּבַ
ים  ִים אֹוִתּיֹות ְלבּוׁשִ ּתַ ִעים ּוׁשְ ית. ְוֵהן ַאְרּבָ ְיֵמי ְבֵראׁשִ
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ר  ַנִים ֱאלִֹהים  (ועשר אמירות)ָהֲאִמירֹות, ְלֶעׂשֶ ים ּוׁשְ לֹׁשִ ּוׁשְ
ל ַוְיֻכּלּו, עֹוֶלה  ה ֱאלִֹהים ׁשֶ לֹׁשָ ית ּוׁשְ ה ְבֵראׁשִ ל ַמֲעׂשֵ ׁשֶ
ֱאַמר  ּנֶ לּות ַההּוא ׁשֶ ּגָ ם ָקבּור ּבַ ָ ׁשּ ַהּכֹל מ"ה, ְלַהְראֹות ׁשֶ

מ"ֹו ָמ"ה, ְוֶזה יו"ד ה"א וא ְ "ו ה"א, ּבֹו ְוָאְמרּו ִל"י ַמ"ה ׁשּ
ּבֹון  ֶחׁשְ ַהְינּו ע"ב ּבְ ּמּוִרים, ׁשֶ ֵליל ׁשִ ְיָלה ּבְ ֵלמּות ַהּלַ ּוׁשְ
לּות,  ל ַהּגָ ם ַהְמֹפָרׁש ׁשֶ ֵ הּוא ַהׁשּ ֵליל, ּבֹו ֵמִאיר מ"ה, ׁשֶ ּבְ

ִכיָנה.  ְ ל ַהׁשּ הּוא ְקבּוָרה ׁשֶ   ׁשֶ

ִאיהּו ׁשְ  יֵלּה, ַאְנִהיר ֵלּה ָמ"ה ּדְ ְרָקָנא ּדִ ַההּוא ְוַכד ֵייֵתי ֵליל ּפֻ ָמא ְמָפַרׁש. ּבְ

ֵבּה  ילֹות ּדְ ל ַהּלֵ ה ִמּכָ ְיָלה ַהּזֶ ה ַהּלַ ּנָ ּתַ ׁשְ ן ׁשֹוֵאל ְלָאִביו ַמה ּנִ  (שם לג)ִזְמָנא ּבֵ

ה לֹו. אבג יתץ  ֵני ָהָאָדם ְוִאם ִיְתַמֲהֵמּה ַחּכֵ ל ּבְ ט ה' ְרֵאה ֶאת ּכָ ַמִים ַהּבֵ ָ ִמׁשּ

ְקּבֹר ֹאתֹו יב יג' ּתֹוָרה 'ִצוָּ  אֹוַרְיָתא. קרע שטן קר"ע ַוּיִ ה ָצפֹון ּבְ ה. ָלנּו ֹמׁשֶ

ר  ִים. י' ִמן ָרִקיַע ִאיהּו ִעּקַ תֹוְך ַהּמַ ּה ְיִהי ָרִקיַע ּבְ ַמר ּבֵ ִאּתְ א, ּדְ ַיּמָ ִאיהּו ּבְ ּדְ

ין ַמִים ְלַמִים.  יל ּבֵ ִאיהּו ַמְבּדִ יל ּדְ א. ִויִהי ַמְבּדִ   ִיחּוָדא ּוֵבּה ָקַרע ַיּמָ

ֹבא לֵ  ּיָ ם ּוְכׁשֶ הּוא ׁשֵ ּלֹו, ֵמִאיר לֹו ָמ"ה ׁשֶ ה ׁשֶ ֻאּלָ יל ַהּגְ
ה  ּנָ ּתַ ׁשְ ן ׁשֹוֵאל ְלָאִביו ַמה ּנִ אֹותֹו ְזַמן ּבֵ ַהְמֹפָרׁש. ּבְ

ּבֹו  ילֹות, ׁשֶ ל ַהּלֵ ה ִמּכָ ְיָלה ַהּזֶ יט  (שם לג)ַהּלַ ַמִים ִהּבִ ָ ִמׁשּ
ה ל ֵני ָהָאָדם. ְוִאם ִיְתַמֲהַמּה ַחּכֵ ל ּבְ ֹו. ה' ָרָאה ֶאת ּכָ

ה  -אבג יתץ  ה. ָלנּו ֹמׁשֶ 'י 'ּתֹוָרה 'ִצּוָ 'ּגַ ְקּבֹר ֹא'תֹו ּבַ ַוּיִ
ּתֹוָרה. קרע שטן  ֱאַמר  -ָצפּון ּבַ ּנֶ ם, ׁשֶ ּיָ הּוא ּבַ קר"ע ׁשֶ

חּוד  ר ַהּיִ ִים. י' ִמן ָרִקיַע הּוא ִעּקַ תֹוְך ַהּמָ ּבֹו ְיִהי ָרִקיַע ּבְ
יל, שט ם. ִויִהי ַמְבּדִ יל ּובֹו ָקַרע ֶאת ַהּיָ הּוא ַמְבּדִ "ן, ׁשֶ

ין ַמִים ָלָמִים.    ּבֵ

ַאְתָון א"ת ב"ש. קרע שטן ְיִהי ָרִקיַע  ית אב"ג תש"ר ּבְ ֵראׁשִ אבג ית"ץ ּבְ

ה ִנְפָלאֹות.  ָך ֶאֱעׂשֶ ל ַעּמְ ִליָתָאה. ֶנֶגד ּכָ יֹוָמא ב'. נגד יכש יֹוָמא ּתְ  (בטר צתג)ּבְ
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יְך לֹון ָהָדא  ָבר ְנהֹוִרין ְוֶהֱחׁשִ ּה ּתָ ְכִתיב ּבֵ ָבָנה  (ישעיה כד)הּוא ּדִ ְוָחְפָרה ַהּלְ

ה.  ה ַהַחּמָ   ּובֹוׁשָ

אֹוִתּיֹות א"ת ב"ש.  - אבג יתץ  ית אב"ג תש"ר ּבְ ֵראׁשִ ּבְ
ִני. נגד יכש  -קרע שטן  ֵ ּיֹום ַהׁשּ ַהּיֹום  -ְיִהי ָרִקיַע ּבַ

ה ִנְפָלאֹות. בטר צתג  ְך ֶאֱעׂשֶ ל ַעּמְ י, ֶנֶגד ּכָ ִליׁשִ ְ  - ַהׁשּ
ּיוֹ  יְך ָלֶהם, ֶזהּו ּבַ ַבר ָהאֹורֹות ְוֶהְחׁשִ ם ָהְרִביִעי, ּבֹו ׁשָ

תּוב  ּכָ ה.  (ישעיה כד)ׁשֶ ה ַהַחּמָ ָבָנה ּובֹוׁשָ   ִוָחְפָרה ַהּלְ

ִאיהּו ח"ק בט"ן ְוִאיִהי  ִגין ּדְ ִאיָלִנין ּבְ ָאה ָנְפקּו ַזְרֵעי ּדְ יֹוָמא ֲחִמיׁשָ חקב טנע ּבְ

ּה  ַמר ּבָ ִאּתְ ִגין ַוּתָ  (שמות ב)ה' ּדְ אֹוַרְיָתא, ּבְ ּסּוף ּדְ ם ּבַ ׂשֶ ֶלד ַוּתָ ּה ֶאת ַהּיֶ ם ּבָ ׂשֶ

ַמר  ָעֵלּה ִאּתְ ָגלּוָתא ּדְ ָאה ֵלּה ּבְ ִליֻכהּו.  (שם א)ְלַכּסָ ׁשְ ּלֹוד ַהְיֹאָרה ּתַ ן ַהּיִ ל ַהּבֵ ּכָ

ִאיהִ  ת ּדְ ִליֻכהּו. ְוָכל ַהּבַ ׁשְ ִאיִהי אֹור, ּתַ אֹוַרְיָתא ּדְ ִאיִהי ְנהֹוָרא ּדְ י ֵנר ִמְצָוה ּדְ

ָקא  ֲהָוה ָעִתיד ְלַאּפָ ִגין ּדַ ּה. ּבְ לּון ּבָ ּדְ ִיְתּגַ ין ּדְ ל ִאּלֵ ַחּיּון. ּכָ ה, ּתְ ַעל ּפֶ ּבְ ּתֹוָרה ׁשֶ

דֹות  יַע. ְולֹא ָעְבדּו ָהֵכי ַהְמַיּלְ ִאּנּון מ"מ,  (נ"א הני המילדת והכי אמרו מ"מ)מֹוׁשִ ּדְ

ִגין ּדַ  יןָ◌ ֶאת ַהְיָלִדים. ּבְ ַחּיֶ ִריְך הּוא ָהָדא הּוא ַוּתְ א ּבְ ֲחִלין ִמּקּוְדׁשָ ֲהוֹו ּדָ

ְכִתיב  ּלֹוד ַהְיֹאָרה  (שם)ּדִ ן ַהּיִ ֹדת ֶאת ָהֱאלִֹהים ְוגֹו'. ּוְבַהאי ּבֵ יֶראןָ◌ ַהְמַיּלְ ַוּתִ

ֹזַהר ָהָרִקיַע ְוגֹו'.  יִלים ַיְזִהרּו ּכְ ּכִ ׂשְ ִלי"ֻכהּו. ְוַהּמַ ׁשְ ּה ּתַ   ּבֵ

ּיֹום ַהחֲ  -חֹקב טנע  ל ָהִאיָלנֹות, ּבַ ָרִעים ׁשֶ י ָיְצאּו ַהּזְ ִמיׁשִ
ּה  ֱאַמר ּבָ ּנֶ הּוא ח"ק בט"ן, ְוִהיא ה' ׁשֶ ּום ׁשֶ  (שמות ב)ִמׁשּ

ֵדי  ל ַהּתֹוָרה ּכְ ּסּוף ׁשֶ ם ּבַ ׂשֶ ֶלד. ַוּתָ ּה ֶאת ַהּיֶ ם ּבָ ׂשֶ ַוּתָ
ָעָליו ֶנֱאַמר  לּות, ׁשֶ ּגָ ּלֹוד  (שם א)ְלַכּסֹותֹו ּבַ ן ַהּיִ ל ַהּבֵ ּכָ

הּוא אֹור, ַהיְ  ִהיא אֹור ַהּתֹוָרה, ׁשֶ ִליֻכהּו. ׁשֶ ׁשְ ֹאָרה ּתַ
ַעל  ּבְ ִהיא ֵנר ִמְצָוה, ּתֹוָרה ׁשֶ ת, ׁשֶ ִליֻכהּו. ְוָכל ַהּבַ ׁשְ ּתַ

ה  ָהָיה ָעִתיד  -ּפֶ ּום ׁשֶ לּו ָבּה, ִמׁשּ ּדְ ְתּגַ ּיִ ל ֵאּלּו ׁשֶ ַחּיּון. ּכָ ּתְ
ְך ַהְמיַ  יַע. ְולֹא ָעׂשּו ּכָ ֲעֵלי ְלהֹוִציא מֹוׁשִ ֵהם ּבַ דֹות, ׁשֶ ּלְ
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ָהיּו פֹוֲחדֹות ִמן  ּום ׁשֶ יןָ◌ ֶאת ַהְיָלִדים, ִמׁשּ ַחּיֶ ָנה, ַוּתְ ׁשְ ַהּמִ
תּוב  ּכָ רּוְך הּוא. ֶזהּו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ּדֹת  (שם)ַהּקָ יֶראןָ◌ ַהְמַיּלְ ַוּתִ

ּלֹוד ַהְיֹאָרה ּבֹו  ה ַהּיִ ן ַהּזֶ ֶאת ָהֱאלִֹהים ְוגֹו'. ּוַבּבֵ
ִלי"ֻכהּו.  ׁשְ ּזַֹהר ָהָרִקיַע ְוגֹו'. ּתַ ִלים ַיְזִהרּו ּכְ ּכִ ׂשְ   ְוַהּמַ

ּה יגל פזק ביה יג"ל פורקי"ן ֶזַר"ע  ִתיָתָאה ּבֵ ִתיָתָאה ֶאֶלף ׁשְ יֹוָמא ׁשְ ּבְ

ַמר  י"ם ְוָעֵלּה ִאּתְ ְלָעד.  (בראשית לא)ְקדֹוׁשִ ֲהדּוָתא. ְוַיֲעֹקב ָקָרא לֹו ּגִ ְיַגר ׂשַ

יק ִאיהּו ָעִני ּוְתֵרי ִית ִראׁשֹון ְוַצּדִ א, ַחד ָלֳקֵבל ּבַ ַגְוָנא ּדָ יִחין ְיקּומּון ּכְ ן ְמׁשִ

ָאה, יּו'ד ֵה'א ָוא'ו  ּתָ ִאיִהי ה' ּתַ ִני ּדְ ִית ׁשֵ ָאה, ְוִתְנָיָנא ָלֳקֵבל ּבַ ִאיִהי ה' ִעּלָ ּדְ

ְלָין ִמן י"דוה י"דור י"דור  יט ְוָרִכיב ָעַלְיהּו. ע"ב ּתַ ּלִ ׁשַ ה ּדְ ֵה'א, ָמ'ה ִמן ֹמׁשֶ

ר. ְוִאּנּון ָסְלִקין ֶאֶלף ּוָמאָתן ָוֹבהּו אַ  ֶנׁשֶ ׁשֹור ְוד' ּדְ ַאְרֵיה ְוד' ּדְ ין ּדְ ע ַאְנּפִ ְרּבַ

ה.  ִאיהּו ֹמׁשֶ ָאָדם ּדְ ה ּדְ   ָרִכיב ָמ"ה ַחּיָ

'ְרַקן  י, ּבֹו יגל פזק, ּבֹו ָיֵג"ל ּפֻ ִ ׁשּ ִ י ֶאֶלף ַהׁשּ ִ ׁשּ ִ ּיֹום ַהׁשּ ּבַ
ים, ְוָעָליו ֶנאֱ  ֲהדּוָתא,  (בראשית לא)ַמר ֶז'ַרע ְק'דֹוׁשִ ְיַגר ׂשָ

יִחים  ֵני ְמׁשִ יק הּוא ָעִני. ּוׁשְ ּדִ ְלֵעד. ְוַהּצַ ְוַיֲעֹקב ָקָרא לֹו ּגַ
ִהיא ה' ָהֶעְליֹוָנה,  ִית ִראׁשֹון, ׁשֶ ֶנֶגד ּבַ ְך, ֶאָחד ּכְ ָיקּומּו ּכָ
ְחּתֹוָנה, יו"ד ה"א  ִהיא ה' ַהּתַ ִני, ׁשֶ ִית ׁשֵ ֶנֶגד ּבַ ִני ּכְ ֵ ְוַהׁשּ
ֹוֵלט ְורֹוֵכב ֲעֵליֶהם. ע"ב  ׁשּ ה ׁשֶ וא"ו ה"א, ָמ"ה ִמן ֹמׁשֶ
ל ַאְרֵיה,  ִנים ׁשֶ ע ּפָ לּוִיים ִמן י"הוה י"הוה י"הוה ַאְרּבַ ּתְ
ר, ְוֵהם עֹוִלים ֶאֶלף  ל ֶנׁשֶ ע ׁשֶ ל ׁשֹור ְוַאְרּבַ ע ׁשֶ ַאְרּבַ

ה.  הּוא ֹמׁשֶ ל ָאָדם ׁשֶ ה ׁשֶ   ּוָמאַתִים, ָוֹבהּו רֹוֵכב מ"ה ַחּיָ

ִעין ְוָחֵמׁש וְ  א ָמ"ה, ַאְרּבָ ִגיַמְטִרּיָ ה ּבְ ִאיהּו ֹמׁשֶ ילֹה ּדְ ֵייֵתי ׁשִ ב ַעד ּדְ א ִאְתַעּכֵ ֹכּלָ

ע ַאְתָון  יק ְוַאְרּבַ ַצּדִ הּו ָנְחִתין ּבְ ִנין. ְוֻכּלְ ַתר ֶאֶלף ּוָמאָתן ׁשְ ִנין ּבָ (נראה דה"ג ׁשְ

גִ  וכלהו דא אתון נחתין בצדיק) ּה, ּבְ ָרן ּבֵ ְ ִיחּוָדא. ּוַמאי ְוִאְתַקׁשּ ּוָרא ּדְ ִאיהּו ִקׁשּ ין ּדְ

ִאיִהי  א ּדְ ִכיְנּתָ ּה ִלׁשְ ָמא ּבֵ יק ְלַאּקָ ַצּדִ ֶאְמָצִעיָתא, ַנֲהָרא ּבְ ִניהּו י'הוה ַעּמּוָדא ּדְ
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ֹמאל  ן עּוְתָרא, ׂשְ ּמָ ִמּתַ ְגבּוָרה ּדְ ר ּבִ יק ִאְתְקׁשַ ַצּדִ ָגלּוָתא. ּוְבִגין ּדְ ין ּבְ ֲאֹדָנ"י ּדִ

ים ּדֹוָחה  ִאיהּו ָעִני ְוַחּכִ יִמיָנא, ּדְ יק ּבִ ר ַצּדִ ַ ִיְתַקׁשּ ן ַעד ּדְ ּמָ ְולֹא ִיְפרֹוק ִמּתַ

ָחְכָמתֹו. ַמאי ָהִעיר  ט הּוא ֶאת ָהִעיר ּבְ ן ְוָחָכם, ּוִמּלֵ יק ִאיהּו ִמְסּכֵ ן ַצּדִ ַתּמָ ּדְ

ָדה ָהִעיר, ְולֹא ְימּות מָ  ּה ְוִנְלּכְ ַמר ּבָ ִאּתְ ַלםִ◌, ּדְ א ְירּוׁשָ יַח. ּוְבִגין ֲעִנּיּוֵתּה ּדָ ׁשִ

אֹוַרְיָתא  ת. ַוֲעִתיִדין ּבְ ּמֵ ִאיהּו ָעִני ְוָחׁשּוב ּכַ ִגין ּדְ א ּבְ יִזב ְלַקְרּתָ ְוָחְכָמֵתּה ְיׁשֵ

א  ין ַעל ַקְרּתָ ַאּגִ ָחה. ַחד ֵמִעיר ּדְ ּפָ ׁשְ ַנִים ִמּמִ א א' ֵמִעיר ּוׁשְ ֲארּון ֶאּלָ ּתָ ָלא ִיׁשְ

ַדְרגֵּ  ילֹה ּדְ יִחין ְוָדא ׁשִ ֵרין ְמׁשִ ָחה, ּתְ ּפָ ׁשְ ֶאְמָצִעיָתא, ּוְתֵרי ִמּמִ ּה ַעּמּוָדא ּדְ

אֹוַרְיָתא  ִאּנּון ֲעִתיִרין ּבְ ָחה ּדְ ּפָ ינּו ַעל ִמׁשְ ַאּגִ ְתֵרי ַסְמֵכי ְקׁשֹוט, ּדְ ְטָרא ּדִ ִמּסִ

אֹוַרְיָתא ּוִבְנבּוָאה. ּוִבְזכ ים ּבְ הּו ֲעִנּיִ ּלְ ָלת ּוִבְנבּוָאה. ְוָאֳחָרִנין ּכֻ ין ּתְ ּות ִאּלֵ

ֹמאל  א ׂשְ ַרֲחֵמי. ּוְבִגין ּדָ יָתא ְוָעאקּו ְוִיְפֹקד ּבְ ְזבּון ִמּמִ ּתַ יְלהֹון ִיׁשְ ּוַבֲעִנּיּוָתא ּדִ

ּה  ִביָעָאה, ּבָ ִאיהּו ֶאֶלף ׁשְ ִביָעָאה ּדְ יֹוָמא ׁשְ ּדֹוָחה ְוָיִמין ְמָקֶרֶבת, שקוצית ּבְ

ה כוז"ו ב ִמּלָ ִמין. ְוָרָזא ּדְ מוכס"ז כוז"ו, י'י ֱאלֵֹהינּו י'י. ֱאלֵֹהינּו הּוא ֵקץ ַהּיָ

ַמר  ָאה, ָעֵלּה ִאּתְ א ִעּלָ ִכיְנּתָ ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר.  (רות ג)ׁשְ יְך ָאֹנִכי ַחי ה' ׁשִ ּוְגַאְלּתִ

ּה  ָמָהן, ּבֵ ע"ב ׁשְ ָמא ּדְ א ׁשְ יִתי, ּדָ י. ְועֹוד ללב"י ִגּלִ ִלּבִ י יֹום ָנָקם ּבְ ְוָדא ִאיהּו ּכִ

ִאיִהי ִאְתבַּ  ֵני ָעְלָמא ּדְ רֹוָעא ְיִמיָנא, ּוֵבּה ִאְתּבָ ִאיהּו ּדְ א ּדְ ׁשָ י ַמְקּדְ י ּבֵ ּנֵ

ְכִתיב  א. ָהָדא הּוא ּדִ ִכיְנּתָ ֶנה, ְוִאיִהי ֶחֶסד  (תהלים פט)ׁשְ י עֹוַלם ֶחֶסד ִיּבָ ָאַמְרּתִ

ה ה' רֹוֵכב ַעל ָע'ב ַקל ּוָבא ִמ  ַמר ִהּנֵ ָמָהן. ְוָעַלְיהּו ִאּתְ א י' ע"ב ׁשְ ְצַרִים. ע'ב ּדָ

הֹון ע'ב  ן. ְוַתְלָין ִמּנְ ּבָ ֻחׁשְ ר ַאְתָון ְוָסְלֵקי ע'ב ּבְ 'ה, ָהא ָהָכא ֶעׂשֶ י'ה יה'ו ְיהֹוָ

ין ִאּנּון וה'ו יל'י.  ָמָהן. ְוִאּלֵ (סי'ט על'ם מה'ש לל'ה אכ'א כה'ת הז'י אל'ד לא'ו ׁשְ

חה'ו נת'ה הא'א יר'ת שא'ה רי'י  הה'ע יז'ל מב'ה הק'ם לא'ו כל'י לו'ו פה'ל נל'ך יי'י מל'ה

או'ם לכ'ב וש'ר יח'ו לה'ח כו'ק מנ'ד אנ'י חע'ם רה'ע יי'י הה'ה מי'ך וו'ל יל'ה ס אל ער'י 

עש'ל מי'ה וה'ו דנ'י הח'ש עמ'ם ננ'א ני'ת מב'ה פו'י נמ'ם יי'ל הר'ח מצ'ר ומ'ב יה'ה ענ'ו 

ִבין ָוא"ו, י'ג  וה'ו אנ'י מח'י דמ'ב מנ'ק אי'ע חכ'ו רא'ה יב'ם הי'י מו'ם) י ּתֵ וה'ו ָראׁשֵ

ַמר  ַרֲחֵמי, ָעַלְיהּו ִאּתְ ֶצָך.  (ישעיה נט)ְמִכיָלן ּדְ דֹוִלים ֲאַקּבְ   ּוְבַרֲחִמים ּגְ

א  ִגיַמְטִרּיָ ה ּבְ הּוא מֹׁשֶ ילֹה ׁשֶ ֹבא ׁשִ ּיָ ב ַעד ׁשֶ ְוַהּכֹל ִמְתַעּכֵ
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ִנים ַאַחר ֶאֶלף ּוָמאַתִים ׁשָ  ִעים ְוָחֵמׁש ׁשָ ִנים. מ"ה, ַאְרּבָ
רֹות ּבֹו,  יק ְוִנְקׁשָ ַצּדִ ע אֹוִתּיֹות יֹוְרדֹות ּבְ ְוָכל ָהַאְרּבַ
ל ִיחּוד, ּוִמי הּוא? יהו"ה ָהַעּמּוד  ר ׁשֶ הּוא ֶקׁשֶ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ִהיא  ִכיָנה ׁשֶ ְ יק, ְלָהִקים ּבֹו ֶאת ַהׁשּ ַצּדִ ָהֶאְמָצִעי ֵמִאיר ּבְ

ּדִ  ַהּצַ ּום ׁשֶ לּות. ּוִמׁשּ ּגָ ין ּבַ ְגבּוָרה אדנ"י, ּדִ ר ּבִ יק ִנְקׁשָ
ם ַעד  ָ ֵאל ִמׁשּ ֹמאל ּדֹוָחה, ְולֹא ִיּגָ ְ ר, ַהׂשּ ם ָהֹעׁשֶ ָ ׁשּ ּמִ ׁשֶ
ם  ָ ׁשּ הּוא ָעִני ְוָחָכם, ׁשֶ ִמין, ׁשֶ ּיָ יק ּבַ ּדִ ר ַהּצַ ֵ ְתַקׁשּ ּיִ ׁשֶ
ט הּוא ֶאת ָהִעיר  ן ְוָחָכם, ּוִמּלַ יק הּוא ִמְסּכֵ ּדִ ַהּצַ

ָחְכָמתֹו. ִמי ָהִעיר? זֹו יְ  ָדה ּבְ ּה ְוִנְלּכְ ֱאַמר ּבָ ּנֶ ַלִים, ׁשֶ רּוׁשָ
יל  ּום ֲעִנּיּותֹו ְוָחְכָמתֹו ַיּצִ יַח. ּוִמׁשּ ָהִעיר, ְולֹא ָימּות ָמׁשִ
ֵמת. ַוָעִתיִדים  הּוא ָעִני ְוָחׁשּוב ּכְ ּום ׁשֶ ְרָיה, ִמׁשּ ֶאת ַהּקִ
ַנִים  א ֶאָחד ֵמִעיר ּוׁשְ ּתֹוָרה ֶאּלָ ֲארּו ּבַ ָ ּלֹא ִיׁשּ ׁשֶ

ׁשְ  ָחה. ֶאָחד ֵמִעיר ִמּמִ ילֹה,  -ּפָ ְרָיה, ְוֶזה ׁשִ ֵגן ַעל ַהּקִ ּמֵ ׁשֶ
ָחה  ּפָ ׁשְ ַנִים ִמּמִ תֹו ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי. ּוׁשְ ְרּגָ ּדַ ֵני  -ׁשֶ ׁשְ

ֵהֵגּנּו ַעל  ֵני ַעּמּוֵדי ָהֱאֶמת ׁשֶ ל ׁשְ ד ׁשֶ יִחים ֵמַהּצַ ְמׁשִ
תֹוָרה ּוִבְנבּוָאה יִרים ּבְ ֵהם ֲעׁשִ ָחה ׁשֶ ּפָ . ְוָהֲאֵחִרים ִמׁשְ

ה,  ת ֵאּלֶ לֹׁשֶ תֹוָרה ּוִבְנבּוָאה. ּוִבְזכּות ׁשְ ים ּבְ ם ֲעִנּיִ ּלָ ּכֻ
ַרֲחִמים.  יָתה ְוָצרֹות ְוִיְפֹקד ּבְ ְצלּו ִמּמִ ֶהם, ִיּנָ ּלָ ּוָבֹעִני ׁשֶ

ֹמאל ּדֹוָחה ְוָיִמין ְמָקֶרֶבת. שקו צית  ּום ֶזה ׂשְ  -ּוִמׁשּ
הּוא ָהאֶ  ִביִעי, ׁשֶ ְ ּיֹום ַהׁשּ ִמין. ּבַ ּה ֵקץ ַהּיָ ִביִעי, ּבָ ְ ֶלף ַהׁשּ

ָבר  כוז"ו במוכס"ז כוז"ו, ְי"ָי ֱאלֵֹהינּו ְי"ָי.  -ְוסֹוד ַהּדָ
ִכיָנה ָהֶעְליֹוָנה, ָעֶליָה ֶנֱאַמר  ְ  (רות ג)ֱאלֵֹהינּו ִהיא ַהׁשּ

י יֹום ָנָקם  ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר, ְוֶזהּו ּכִ יְך ָאֹנִכי ַחי ה' ׁשִ ּוְגַאְלּתִ
י. ִלּבִ ַנִים  ּבְ ְבִעים ּוׁשְ ל ׁשִ ם ׁשֶ ֵ יִתי. ֶזה ַהׁשּ "י ִגּלִ ְועֹוד, ְלִלּבִ

הּוא ְזרֹוַע ָיִמין, ּובֹו  ׁש ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ מֹות ּבֹו ִנְבָנה ּבֵ ׁשֵ
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ָכל  ּבְ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץׁשֶ ְיָלה  ַהּלֵ ה, ַהּלַ   ּוַמּצָ

ה ַהזֶּה   לֹו ַמּצָ   :ּכֻ
  

ָכל  ּבְ ְיָלה ׁשֶ ָאר ְיָרקֹות, ַהּלַ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ׁשְ   ַהּלֵ
  :ַהזֶּה ָמרֹור  
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תּוב  ּכָ ִכיָנה. ֶזהּו ׁשֶ ִהיא ׁשְ  (תהלים פט)ִנְבָנה ָהעֹוָלם ׁשֶ
ְבעִ  ֶנה, ְוהּוא ֶחֶסד, ׁשִ י עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ ַנִים ָאַמְרּתִ ים ּוׁשְ

ה ה' רֵֹכב ַעל ָע"ב ַקל ּוָבא  מֹות, ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ִהּנֵ ׁשֵ
ר  אן ֶעׂשֶ ִמְצַרִים. ָע"ב ֶזה י' י"ה יה"ו יהו"ה. ֲהֵרי ּכָ
ּבֹון, ּוְתלּוִיים  ֶחׁשְ ִים ּבְ ּתַ ְבִעים ּוׁשְ אֹוִתּיֹות, ְועֹולֹות ְלׁשִ

מֹות, ְוֵאּלּו הֵ  ַנִים ׁשֵ ְבִעים ּוׁשְ ם. וה"ו יל"י סי"ט ֵמֶהם ׁשִ
על"ם מה"ש לל"ה אכ"א כה"ת הז"י אל"ד לא"ו 
הה"ע יז"ל מב"ה הק"ם לא"ו כל"י לו"ו פה"ל נל"ּךָ 
יי"י מל"ה חה"ו נת"ה הא"א יר"ת שא"ה רי"י או"ם 
לכ"ב וש"ר יח"ו לה"ח כו"ק מנ"ד אנ"י חע"ם רה"ע 
יי"ז הה"ה מי"ּךָ וו"ל יל"ה סא"ל ער"י עש"ל מי"ה 

עמ"ם ננ"א ני"ת מב"ה פו"י נמ"ם  וה"ו דנ"י הח"ש
יי"ל הר"ח מצ"ר ומ"ב יה"ה ענ"ו מח"י דמ"ב מנ"ק 
אי"ע חב"ו רא"ה יב"ם הי"י מו"ם וה"ו אנ"י וה"ו 
ל ַרֲחִמים,  ֵרה ִמּדֹות ׁשֶ לֹׁש ֶעׂשְ י ֵתבֹות וא"ו, ׁשְ ָראׁשֵ

ֵצְך.  (ישעיה נד)ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר  ּדִֹלים ֲאַקּבְ   ּוְבַרֲחִמים ּגְ
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ָכל ּבְ ילֹות ׁשֶ ר ָצִלי אֹוְכִלין  ָאנוּ , ַהּלֵ ׁשָ לּוק ּבָ   ׁשָ
ל   ְיָלה, ּוְמבּוׁשָ לֹו  ַהזֶּה ַהּלַ   ָצִלי:ּכֻ

  
ָכל  ּבְ ילוֹ ׁשֶ ַעם ַהּלֵ יִלין ֲאִפילּו ּפַ   ת ֵאין ָאנּו ַמְטּבִ
י ְפָעִמים   ּתֵ ְיָלה ַהזֶּה ׁשְ   :ֶאָחת, ַהּלַ

  
ָכל  ּבְ ִבין ּוֵבין ׁשֶ ין יֹוׁשְ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ּבֵ   ַהּלֵ
ָלנוּ    ְיָלה ַהזֶּה ּכֻ ין, ַהּלַ ין ְמֻסּבִ   :ְמֻסּבִ

  
  יש אומרים את מאמר הזוה"ק:

א, ְלסַ  ַתר ּדָ ִאיהּו ִחּיּוָבא ּבָ יִציַאת ִמְצַרִים, ּדְ ָבָחא ּדִ ׁשְ ר ּבִ ּפֵ
ָבָחא ְלָעְלִמין. ָהִכי  ַהאי ׁשְ ֵעי ּבְ ּתָ ר ָנׁש, ְלִאׁשְ ַעל ּבַ
יִציַאת ִמְצַרִים, ּוְבַההּוא ִסּפּור  ֵעי ּבִ ּתָ ִאׁשְ ר ָנׁש ּדְ ל ּבַ אֹוִקיְמָנא, ּכָ

שְׁ  ין ִאיהּו ְלֶמְחֵדי ּבִ ֶחְדָוה, ַזּמִ י ּבְ הּוא ַחּדֵ ָאֵתי ּדְ א ְלָעְלָמא ּדְ ִכיְנּתָ
ִריְך  א ּבְ ָמֵריּה, ְוקּוְדׁשָ י ּבְ ַחּדֵ ר ָנׁש ּדְ ַהאי ִאיהּו ּבַ א, ּדְ ֵחדּו ִמּכֹּלָ
ִריְך הּוא  א ּבְ ִניׁש קּוְדׁשָ ֲעָתא, ּכָ יּה ׁשַ ַההּוא ִסּפּור. ּבֵ י ּבְ הּוא ַחּדֵ

יֵליּה, ְוָאַמר לֹון, ִזילּו וּ  ַמְלָייא ּדִ ָבָחא ְלָכל ּפָ ׁשְ ָמעּו ִסּפּוָרא ּדִ ׁשְ
ין,  ׁשִ ּנְ הּו ִמְתּכַ ּלְ ֵדין ּכֻ פּוְרָקִני. ּכְ אן ּבְ ַני, ְוַחּדָ עּו ּבָ ּתָ ָקא ִמׁשְ יִלי, ּדְ ּדִ
ָבָחא,  ׁשְ ָמעּו ִסּפּוָרא ּדִ ָרֵאל, ּוׁשְ ִיׂשְ ֲהַדְייהּו ּדְ ִרין ּבַ ְוַאְתָיין ּוִמְתַחּבְ

פּוְרָקנָ  ֶחְדָוא ּדְ אן ּבְ ָקא ַחּדָ ֵדין ַאְתָיין ְואֹוָדן ֵליּה ּדְ א ְדָמֵריהֹון, ּכְ
ין ּוְגבּוָרן ְואֹוָדאן ֵליּה ַעל  ל ִאיּנּון ִנּסִ ִריְך הּוא, ַעל ּכָ א ּבְ ְלקּוְדׁשָ
פּוְרָקָנא  ֶחְדָוה ּדְ אן ּבְ ַחּדָ ַאְרָעא, ּדְ ִאית ֵליּה ּבְ א ּדְ יׁשָ א ַקּדִ ַעּמָ

ֵדין ִאּתֹוָסף ֵליּה ֵחיָלא ָמאֵריהֹון. ּכְ ָרֵאל  ּדְ א, ְוִיׂשְ א ְלֵעיּלָ ּוְגבּוְרּתָ

ּקּוָדא  ּפִ



 מגיד
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ִאּתֹוָסף ֵחיָלא  א, ּדְ ַמְלּכָ ַההּוא ִסּפּוָרא ַיֲהֵבי ֵחיָלא ְלָמאֵריהֹון, ּכְ ּבְ
ֲחִלין  הּו ּדַ יּה, ְואֹוָדן ֵליּה, ְוֻכּלְ בּוְרּתֵ ִחין ּגְ ּבְ ד ְמׁשַ א, ּכַ ּוְגבּוְרּתָ

הּו. ּלְ ק ְיָקֵריּה ַעל ּכֻ ּלָ ָחא  ִמָקֵמיּה, ְוִאְסּתַ ּבְ ְך, ִאית ְלׁשַ   ּוְבִגין ּכָ
ַמר:   ִאּתְ ָמה ּדְ א ּכְ ִסּפּור ּדָ ֵעי ּבְ ּתָ  ּוְלִאׁשְ

 
ם ִיחּוד ו"ה  כאְלׁשֵ ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ קּוְדׁשָ

ו"ק) בְּ אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵיים י"ק ּבְ ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ
ְיָלה ַהזֶּה ּלַ ִיחּוד ּבַ יִציַאת ִמְצַרִים ּבְ ר ּבִ מֹו ְלַסּפֵ ַרְך ׁשְ ִצַוִני ּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ה ׁשֶ ְוִהְנִני מּוָכן , ִמְצַות ַעׂשֵ

ר ְלָבַניי ְוִלְבֵני ֵבִתי ַהִניִסים  ה ִזְכרֹו ְלַסּפֵ מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ ה ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ָעׂשָ ְפָלאֹות ׁשֶ בּורֹות ְוַהּנִ ְוַהּגְ
ר דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ּבָ זֶּה ַהִסיּפּור ַנַחת רּוַח ּגָ ֵעת ְיִציַאת ִמְצַרִים ְוַכָוָנִתי ָלֵתת ּבָ נּו ּבְ ּוְך ָלַעד ִעּמָ

מֹו. ִויִהי ֹנַעם ה ָיֵדינּו  הּוא ּוָברּוְך ׁשְ ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ
 ּכֹוְנֵנהּו:  

 
ִמְצָרִים, ַוּיֹוִציֵאנּו  ֲעָבִדיםיא  ְיהָֹוהָהִיינּו ְלַפְרעֹה ּבְ

ם  ָ ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה. ְוִאּלּו יבֱאלֵֹהינּו ִמׁשּ ּבְ
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  דף כ"ט ע"א - פרשת צו  - ספר ויקרא  - בזוהר יא 

קּוָדא  ִמיִדין. ַוֲאַבְתֵריּה ְלַהְדִליק  (שייך לדף ק"י ע"ב)ּפִ ָכל יֹוָמא ּתְ ְלַהְקִריב ּבְ

ְתֵריּה, ֵאׁש, ֲהָדא הּוא ִדְכִת  ה. ַוֲאּבַ ַח לֹא ִתְכּבֶ ְזּבֵ ִמיד ּתּוַקד ַעל ַהּמִ יב ֵאׁש ּתָ

ין  ל ִאּלֵ ִאים ְוָאמֹוָרִאים, ּכָ ּנָ ן. ַוֲאַבְתֵריּה, ָקְרָבן ֶנֶדר אֹו ְנָדָבה. ּתַ ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ּתְ

ִריֵכי ְלֶמֱהִוי לֹון ּצְ ִריְך הּוא, ּדִ א ּבְ קּוְדׁשָ ִמיִדין, ִאיּנּון ִמדֹות ּדְ ַנְייָחא. ְוַאף ַעל  ּתְ

תֹות  ּבָ ל ְסִפיָרה ּוְסִפיָרה ְמָמָנא ַעל ׁשַ ל ָמקֹום, ּכָ הּו ַחד, ִמּכָ ּלְ ָכל ְסִפיָרן ּכֻ ב ּדְ ּגַ

ל ְסִפיָרן  ַההּוא ִזְמָנא, ּכָ ׁשּוְלָטנּוָתא ּדְ ה ּדְ ּוְזָמִנין ְויֹוִמין ָטִבין, ְוַהִהיא ִמּדָ

לְּ  ה, ְוִאְתְקִריאּו ּכֻ ִלילּו ּבָ ְגבּוָרה ִאְתּכְ ֶחֶסד ֲחָסִדים, ּבִ ה, ּבְ ם ַהִהיא ִמּדָ הּו ַעל ׁשֵ

ָכל ִמָדה.  בּורֹות ְוָהִכי ּבְ  ּגְ

ִמיִדים ְוַאֲחָריו ְלַהְדִליק ֵאׁש.  ָכל יֹום ּתְ ִמְצָוה ְלַהְקִריב ּבְ
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ה.  ַח לֹא ִתְכּבֶ ְזּבֵ ִמיד ּתּוַקד ַעל ַהּמִ תּוב ֵאׁש ּתָ ּכָ ֶזהּו ׁשֶ
רּוַמת הַ  ן ֶנֶדר אֹו ְנָדָבה. ְוַאֲחָריו ּתְ ן, ְוַאֲחָריו ָקְרּבַ ׁשֶ ּדֶ

ל  ִמיִדים, ֵהם ִמּדֹוָתיו ׁשֶ ל ֵאּלּו ּתְ ִאים ְוָאמֹוָרִאים, ּכָ ּנָ ּתַ
ִריִכים ִלְהיֹות ָלֶהם ַנַחת. ְוַאף ַעל  ּצְ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ל ְסִפיָר  ל ָמקֹום ּכָ ן ַאַחת, ִמּכָ ּלָ ִפירֹות ּכֻ ל ַהּסְ ּכָ ב ׁשֶ ה ּגַ
ים ְוָיִמים טֹוִבים,  תֹות ּוְזַמּנִ ּבָ ה ַעל ׁשַ ּוְסִפיָרה ְמֻמּנָ
ִפירֹות  ל ַהּסְ אֹותֹו ְזַמן, ּכָ ֹוֶלֶטת ּבְ ׁשּ ה ׁשֶ ְואֹוָתּה ִמּדָ
ֶחֶסד  ה., ּבְ ם אֹוָתּה ִמּדָ ן ִנְקָראֹות ַעל ׁשֵ ּה, ְוֻכּלָ ִנְכָללֹות ּבָ

ָכל ִמ  בּורֹות, ְוָכְך ּבְ ְגבּוָרה ּגְ ה. ֲחָסִדים, ּבִ   ּדָ

ִאית ֵליּה  ִאית ֵליּה עֹול. ַוֲחמֹור, ּדְ גֹון ׁשֹור, ּדְ ַתת ְמָלאָכה, ּכְ ּבָ ְוִאית ַהׁשְ

ין עֹול ַמְלכּות ֲעבֹוַדת  ִפיִלין. ּבֵ גֹון ּתְ ַמִים, ּכְ ין עֹול ַמְלכּות ׁשָ אֹוי. ּבֵ ַמׂשְ

ין יֹוִמין ִאית  ִאּלֵ פּום עֹוָבַדְייהּו, ּבְ לֹות, ּכְ ַתת ְמָלאָכה ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ּבָ לֹון ַהׁשְ

אֹוַרְייָתא ּוְבִפּקּוִדין, ִאית ֵליּה עֹול ַמְלכּות  ק ּבְ ָלא ִאְתֲעּסַ ְוַנְייָחא. ַמאן ּדְ

אֹוַרְייָתא ּוְבִפּקּוִדין, ִאית לֹון עֹול  ק ּבְ ִאְתֲעּסָ לֹות. ּוַמאן ּדְ ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ

ְתָר  ִאיִהי ה' ּבַ ַמִים, ּדְ ַמִים ִאְתְקִריַאת. ַמְלכּות ׁשָ   ָאה, ַמְלכּות ׁשָ

ׁש לֹו ֹעל, ַוֲחמֹור  ּיֵ מֹו ׁשֹור ׁשֶ ַתת ְמָלאָכה, ּכְ ּבָ ְוִיׁשִ ַהׁשְ
ין  ין, ּבֵ ִפּלִ מֹו ּתְ ַמִים, ּכְ ין עֹל ַמְלכּות ׁשָ א. ּבֵ ָ ׁש לֹו ַמׂשּ ּיֵ ׁשֶ
יֶהם  ִפי ַמֲעׂשֵ לֹות, ּכְ ֹעל ַמְלכּות עֹוְבֵדי כֹוָכִבים ּוַמּזָ

ִמ  ּיָ ַתת ְמָלאָכה ּוְמנּוָחה. ִמי ּבַ ּבָ לּו ֵיׁש ָלֶהם ַהׁשְ ים ַהּלָ
ְצוֹות, ֵיׁש לֹו ֹעל ַמְלכּות  תֹוָרה ּוַבּמִ ק ּבְ ּלֹא ִמְתַעּסֵ ׁשֶ
תֹוָרה ּוִמְצוֹות,  ק ּבְ ְתַעּסֵ ּמִ לֹות. ּוִמי ׁשֶ עֹוְבֵדי כֹוָכִבים ּוַמּזָ

ִהיא ה' ַאֲחרֹוָנה,  ַמִים, ׁשֶ ְקֵראת ֵיׁש לֹו ֹעל ַמְלכּות ׁשָ ּנִ ׁשֶ
ַמִים.    ַמְלכּות ׁשָ

א ְוַאְרָעא, ֲהָדא  ַמּיָ ׁשְ ְרָיין ּדִ ל ּבִ ִריאּו ּכָ ָבּה ִאְתּבְ ִגין ּדְ אי, ּבְ ֹות ִאיִהי ַוּדַ עֹול ִמּצְ
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ה'  (בראשית ב)הּוא ִדְכִתיב,  ְרָאם. ּבְ ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ָ ה תֹוְלדֹות ַהׁשּ ֵאּלֶ

ת וְ  ּבָ ָרָאם. ְוַכד ֵייֵתי ׁשַ ִאיִהי ּבְ ִאיהּו יד"ו, ַעל ה', ּדְ יָנה ּדְ ת ּבִ יֹום טֹוב, ַנְחּתַ

ָמה ְיֵתיָרה, ְוִאיהּו  ַמִים ְנׁשָ ָחרּות ַעל ַהּלּוחֹות. ָאֹנִכי  (שמות לב)ַמְלכּות ׁשָ

יָלּה, ְוִאית לֹון  ְרָיין ּדִ ִ א, ְוַעל ַמׁשּ ַרּתָ ְדָפָהא ַעל ּבְ ת ּגַ ַרִים, ּוְפִריׁשַ יַאת ִמּצְ יּצִ ּבִ

ָסָמֵא"ל ְוָנָחׁש, ַניְ  ְרָיין ּדְ ִ ַמׁשּ ַמר ּבְ י  (דברים כח)יָחא. ְוִאּתְ י ָהָאֶרץ ּכִ ל ַעּמֵ ְוָראּו ּכָ

יֹוִמין ָטִבין,  ת, ְואֹות ּדְ ּבָ ִפִלין ְואֹות ׁשַ ָך, אֹות ּתְ ם ְיָי' ִנְקָרא ָעֶליָך ְוָיְראּו ִמּמֶ ׁשֵ

ִקיִלין.  הּו ׁשְ ּלְ ִרית ּכֻ   ְואֹות ּבְ

ִרּיֹות ֹעל ִמְצוֹות הִ  ל ַהּבְ ּה ִנְבְראּו ּכָ ּבָ ּום ׁשֶ אי, ִמׁשּ יא ַוּדַ
תּוב  ּכָ ַמִים ָוָאֶרץ, ֶזהּו ׁשֶ ל ׁשָ ה תֹוְלדֹות  (בראשית ב)ׁשֶ ֵאּלֶ

ת  ּבָ ֹבא ׁשַ ּיָ ָרָאם. ּוְכׁשֶ ה' ּבְ ְרָאם. ּבְ ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ָ ַהׁשּ
ִהיא יה"ו, ַעל ה', ׁשֶ  יָנה, ׁשֶ ִהיא ְויֹום טֹוב, יֹוֶרֶדת ּבִ

ָמה ְיֵתָרה, ְוהּוא  ַמִים ְנׁשָ ָחרּות ַעל  (שמות לב)ַמְלכּות ׁשָ
ת  ָנֶפיָה ַעל ַהּבַ ת ּכְ יִציַאת ִמְצַרִים, ּופֹוֶרׂשֶ ֹחת. ָאֹנִכי ּבִ ַהּלֻ
ּה, ְוֵיׁש ָלֶהם ְמנּוָחה. ְוֶנֱאַמר  ּלָ ֲחנֹות ׁשֶ ְוַעל ַהּמַ

ל ָסָמֵא"ל ְוָנָחׁש,  בֹוָתיו ׁשֶ ַמְרּכְ י  )(דברים כחּבְ ל ַעּמֵ ְוָראּו ּכָ
ין  ִפּלִ . אֹות ּתְ ּךָ ם ה' ִנְקָרא ָעֶליְך ְוָיְראּו ִמּמֶ י ׁשֵ ָהָאֶרץ ּכִ

ִרית  ת ְואֹות ָיִמים טֹוִבים ְואֹות ּבְ ּבָ ם  -ְואֹות ׁשַ ּלָ ּכֻ
קּוִלים.    ׁשְ

ְלָיין ִמנֵּ  ה ַעָבִדין ּתַ ִאיהּו ְמַטְטרֹו"ן ֶעֶבד, ְוַכּמָ "י, ּדְ ּדַ ׁשַ ְמָמָנא ְוִאית אֹות ּדְ יּה, ּדִ

יֵליּה  ְרָיין ּדִ ִ ָרס. ְמַטְטרֹו"ן ּוַמׁשּ ל ּפְ ּקּוֵדי ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ ַעְבִדין ּפִ ין ּדְ ַעל ִאּלֵ

ַמר,  ִגיַנְייהּו ִאּתְ ְלַמַען ָינּוַח ׁשֹוְרָך ַוֲחמֹוֶרָך ְוַעְבְדָך  (שמות כג)ְמָמָנן ָעַלְייהּו. ּבְ

ַעְבִדי נֹוי ַוֲאָמְתָך. ֲאָבל ִאיּנּון ּדְ ָרס, ִאיּנּון ּבְ ל ּפְ ּלֹא ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ קּוִדין ׁשֶ ן ּפִ

חֹול.  יֹוִמין ּדְ ַעָבִדין ּבְ א, ּדְ ְתִרין ְוָתִגין ַעל ֵריׁשָ א ּוַמְטרֹוִניָתא. ְוִאיּנּון ּכִ ַמְלּכָ ּדְ

ְיי ֵרב ְלַגּבַ ר ַהּקָ ָתָגא ֲחָלף, ְוַהּזָ ׁש ּבְ ּמַ ּתַ ַמר ּוְדִאׁשְ הּו יּוַמת. ּוְבִגיַנְייהּו ִאּתְ
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י ַעָבִדין.  ּתֹות ִאְתְקִריאּו ְלַגּבֵ ּבָ ׁשַ   ּדְ

ה  הּוא מטטרו"ן ֶעֶבד, ְוַכּמָ "י, ׁשֶ ּדַ ל ׁשַ ְוִיׁשִ אֹות ׁשֶ
ים ִמְצוֹות  עֹוׂשִ ה ַעל ֵאּלּו ׁשֶ ֻמּנֶ ּמְ ּנּו, ׁשֶ לּוִיים ִמּמֶ ֲעָבִדים ּתְ

ּלֹו ְממֻ  ֲחנֹות ׁשֶ ָרס. מטטרו"ן ְוַהּמַ ל ּפְ ים ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ ּנִ
ִביָלם ֶנֱאַמר, ְלַמַען ָינּוַח ׁשֹוְרְך ַוֲחמֹוְרְך  ׁשְ ֲעֵליֶהם. ּבִ
ּלֹא ַעל  ים ִמְצוֹות ׁשֶ עֹוׂשִ ְך ַוֲאָמְתְך. ֲאָבל אֹוָתם ׁשֶ ְוַעְבּדְ
ִביָרה, ְוֵהם  ֶלְך ְוַהּגְ ֵני ַהּמֶ ָרס, ֵהם ּבְ ל ּפְ ְמָנת ְלַקּבֵ

ִגים ַעל ָהֹראׁש ָהֲעָבִדי ָתִרים ְוַהּתָ ימֹות ַהֹחל, ַהּכְ ם ּבִ
ֵרב  הר ַהּקָ ָתָגא ֲחָלף, ְוַהּזָ ׁש ּבְ ּמַ ּתַ ִביָלם ֶנֱאַמר ּוְדִאׁשְ ּוִבׁשְ

תֹות ֶאל ָהֲעָבִדים.  ּבָ ְקָרִאים ׁשַ ּנִ   ֲאֵליֶהם יּוַמת. ׁשֶ

הֹון  ַמר ּבְ ִאּתְ ָבִנים, ּדְ ֲעָבִדים. ִאם ּכְ ָבִנים ִאם ּכַ א, ִאם ּכְ  (דברים יד)ּוְבִגין ּדָ

ִנים ַאּתֶ  ֲעָבִדים, ּבָ ָרֵאל ֲעָבִדים  (ויקרא כה)ם ַלְיָי' ֱאלֵֹהיֶכם. ִאם ּכַ י ִלי ְבֵני ִיׂשְ ּכִ

ֹות,  אֹוַרְייָתא ּוִמּצְ ִלין ּבְ ּדְ ּתַ ָלא ִמׁשְ ָאר אּוִמין. ַאָבל ִאיּנּון ַחָייַבָיא ּדְ ְוָלא ׁשְ

קּוִדין, ִא  ָאר ּפִ ִפִלין, ּוׁשְ יּנּון ֲעָבִדין ְלאּוִמין ְוֵלית ָעַלְייהּו עֹול ּתֹוָרה ְועֹול ּתְ

גֹון  הּו. ּכְ ִדין ּבְ ֲעּבְ ּתַ ָעְלָמא, ּוִמׁשְ ָרִים.  (דברים ו)ּדְ ִמּצְ   ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ּבְ

ָבִנים,  ֲעָבִדים. ִאם ּכְ ָבִנים ִאם ּכַ ְך, ִאם ּכְ ּום ּכָ ּוִמׁשּ
ֲעָבִד  ם ַלה' ֱאלֵֹהיֶכם. ִאם ּכַ ִנים ַאּתֶ ֶהם ּבָ ֱאַמר ּבָ ּנֶ ים, ׁשֶ

ָאר ָהֻאּמֹות. ֲאָבל  ָרֵאל ֲעָבִדים, ְולֹא ׁשְ י ִלי ְבֵני ִיׂשְ ּכִ
ְצוֹות ְוֵאין  ּתֹוָרה ּוַבּמִ ִלים ּבַ ּדְ ּתַ ֵאין ִמׁשְ ִעים ׁשֶ אֹוָתם ָהְרׁשָ
ָאר ִמְצוֹות, ֵהם ֲעָבִדים  ין ּוׁשְ ִפּלִ ֲעֵליֶהם ֹעל ּתֹוָרה ְוֹעל ּתְ

ִדים בָּ  ְעּבְ ּתַ מֹו ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם ּוִמׁשְ ֶהם, ּכְ
ִמְצָרִים.    ְלַפְרֹעה ּבְ

ים  יֵאנּו ְיָי' ֱאלֵֹהינּו. ְוִיְתַקּיָ הּו ַויֹוּצִ ַמר ּבְ תֹות ְוָיִמים טֹוִבים, ִאּתְ ּבָ ְוִאי ַנְטֵרי ׁשַ

הּו,  ֹות, ְוִינָּ  (שמות כג)ּבְ תֹוָרה ּוְבִמּצְ ן ְלַמַען ָינּוַח ׁשֹוְרָך ַוֲחמֹוֶרָך, ֲחמֹור ּבַ ֵפׁש ּבֶ
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חֹות ָאָדם  ְרֵמיּה ּתְ ִייעּול ּגַ ֵהָמה ִאְקֵרי. ּוְלָבַתר ּדְ ָך, ַעם ָהָאֶרץ ּבְ ֲאָמְתָך ּוְבֶהְמּתֶ

יּה  ים ּבֵ ּתֹוָרה, ִיְתַקּיָ ּסּוס  (תהלים לו)ּבַ יַע ְיָי'. ִאם הּוא ּכַ ָאָדם ּוְבֵהָמה ּתֹוׁשִ

ָרִכיב ָעֵליּה ָמאֵריּה, ְוָסִביל ֵליּה, ְוָלא ְמ  ָמאֵריּה. ּדְ   ָבֵעט ּבְ

ֶהם  תֹות ְוָיִמים טֹוִבים, ֶנֱאַמר ּבָ ּבָ ְוִאם ׁשֹוְמִרים ׁשַ
ֶהם, ְלַמַען ָינּוַח ׁשֹוְרְך  ם ּבָ ַוּיֹוִציֵאנּו ה' ֱאלֵֹהינּו. ְוִיְתַקּיֵ
ן ֲאָמְתְך  ֵפׁש ּבֶ ְצוֹות, ְוִיּנָ ּתֹוָרה ּוַבּמִ ַוֲחמֹוֶרְך, ֲחמֹור ּבַ

ְך, ַעם ָהָאֶרץ ְכִניס ֶאת  ּוְבֶהְמּתֶ ּיַ ֵהָמה. ְוַאַחר ׁשֶ ִנְקָרא ּבְ
ם ּבֹו ָאָדם ּוְבֵהָמה  ּתֹוָרה, ִיְתַקּיֵ ַחת ָאָדם ּבַ ַעְצמֹו ּתַ
רֹוֵכב ָעָליו ֲאדֹונֹו,  מֹו סּוס ׁשֶ יַע ה'. ִאם הּוא ּכְ ּתֹוׁשִ

ֲאדֹונֹו.    ְוסֹוֵבל אֹותֹו, ְולֹא בֹוֵעט ּבַ

ְלִמ  ַעם ָהָאֶרץ ְלּתַ ת ּוַמאי ְסִבילּו ּדְ ּבָ ּיֹום ׁשַ ְלִמיד ָחָכם ּכְ ִגין, ְדּתַ יד ָחָכם. ּבְ

ָממֹוֵניּה,  יֵליּה, ְוִאי ַעם ָהָאֶרץ ָסִביל ֵליּה ּבְ ֵלית ֵליּה ִמּדִ ִריְך ִאיהּו, ּדְ ּצָ

פּום  ִפּקּוִדין ּכְ א ֵליּה, ּוְלִאְתָנֲהָגא ּבְ ׁשָ ּמְ פּום ְרעּוֵתיּה ְלׁשַ יּה ּכְ ְוִאְתְנִהיג ּבֵ

ֹוד ּוְגֵזָלה, ְרעּוֵתיּה, ִיְת  יַע ֵליּה ִמׁשּ יַע ְיָי'. יֹוׁשִ יּה ָאָדם ּוְבֵהָמה ּתֹוׁשִ ים ּבֵ ַקּיֵ

גּום  ין ּפָ ַסּכִ ָחט ֵליּה ּבְ יט ָעֵליּה, ְוִיׁשְ ּלִ ָלא ׁשַ ְות, ּדְ ְלַאְך ַהּמָ יַע ֵליּה ִמּמַ יֹוׁשִ

גּום, ְנֵבָלה ִאיהּו, ּדְ  ין ּפָ ַסּכִ ִחיט ּבְ ׁשָ יֵליּה. ְוָכל ַמאן ּדְ ֶלב ּדִ יּה ַלּכֶ ַמר ּבֵ ִאּתְ

ִאיהּו ָסָמֵא"ל.  ִליכּון אֹותֹו, ּדְ ׁשְ   ּתַ

ּום  ַעם ָהָאֶרץ ְלַתְלִמיד ָחָכם? ִמׁשּ ֶבל ׁשֶ ּוַמהּו ַהּסֵ
ֵאין לֹו  ת הּוא ָצִריְך, ׁשֶ ּבָ ַ מֹו יֹום ַהׁשּ ְלִמיד ָחָכם ּכְ ּתַ ׁשֶ

ָממֹונֹו ְונוֹ  ּלֹו. ְוִאם ַעם ָהָאֶרץ סֹוֵבל אֹותֹו ּבְ ֶ ֵהג ּבֹו ִמׁשּ
ִפי ְרצֹונֹו,  ְצוֹות ּכְ ּמִ ׁש אֹותֹו ּוְלִהְתַנֵהג ּבַ ּמֵ ִפי ְרצֹונֹו ְלׁשַ ּכְ

ם ּבֹו  יַע אֹותֹו  -ִיְתַקּיֵ יַע ה'. יֹוׁשִ ָאָדם ּוְבֵהָמה ּתֹוׁשִ
לֹט  ּלֹא ִיׁשְ ֶות ׁשֶ ְלַאְך ַהּמָ יַע אֹותֹו ִמּמַ ֵזָלה, יֹוׁשִ ֹוד ּוִמּגְ ִמׁשּ

ַחט אֹותוֹ  ַחט  ָעָליו ְוִיׁשְ ׁשְ ּנִ גּוָמה. ְוָכל ִמי ׁשֶ ינֹו ַהּפְ ַסּכִ ּבְ
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ִלכּון  ׁשְ ֶלב ּתַ ֱאַמר ּבו ַלּכֶ ּנֶ גּוָמה, הּוא ְנֵבָלה, ׁשֶ ין ּפְ ַסּכִ ּבְ
הּוא ָסָמֵא"ל.    ֹאתֹו, ׁשֶ

ת. ְוֹעֶנג  ּבָ ׁשַ ָתא, ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ּדְ ת ַמְלּכְ ּבָ ְלִמיד ָחָכם ִאְתְקִריַאת ׁשַ ְוֶנֶפׁש ְדּתַ

יֵליּה  ָמה ְיֵתיָרה, רּוַח ְיֵתיָרה, ַעל ּדִ ְכִלי. ְוִאיּנּון ְנׁשָ ים, ְורּוַח ׂשִ ַמת ַחּיִ ִנׁשְ

ָמה  חֹול. ְנׁשָ יֹוִמין ּדְ גּוָפא, ּדְ ְלִטין ּבְ ׁשַ ִאיּנּון ַעָבִדין, ּדְ א, ּדְ ָמה ְורּוָחא ְוַנְפׁשָ ְנׁשָ

ל ַחי,  ַמת ּכָ ִדיק,  (רמ"ב ע"ב)ְיֵתיָרה, ִנׁשְ ֹראׁש ּצַ ֶתר ּבְ ת. ּכֶ ּבָ ִאיהּו יֹום ׁשַ ּדְ

ַמר,  ָעָלּה ִאּתְ א, ּדְ א ְוִאיּמָ ִאיּנּון ַאּבָ ל ָיּה, ּדְ ַהּלֵ ָמה ְיֵתיָרה ּתְ (ישעיה ּוְבַהאי ְנׁשָ

ת ָהִעּלֹות,  סד) ָבה ְלִעּלַ ִאיהּו ֶמְרּכָ ִגין ּדְ ַעִין לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹהים זּוָלְתָך, ּבְ

יט ָעֵליהּ  ּלִ ה ְוָלא ׁשַ ִאיהּו ְמכּוּסֶ א ַעִין לֹא ָרָאָתה.  ּדְ   ֵעיָנא, ּוְבִגין ּדָ

ה, ֶנֶפׁש  ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ְלִמיד ָחָכם ִנְקֵראת ׁשַ ל ּתַ ֶפׁש ׁשֶ ְוַהּנֶ
ְכִלי.  ים ְורּוַח ׂשִ ַמת ַחּיִ ּה ִנׁשְ ּלָ ת, ְוָהֹעֶנג ׁשֶ ּבָ ל ׁשַ ְיֵתָרה ׁשֶ

ָמה ְורּוַח ְוֶנפֶ  ָמה ְיֵתָרה, רּוַח ְיֵתָרה, ַעל ְנׁשָ ׁש, ְוֵהם ְנׁשָ
ָמה  ל ְימֹות ַהֹחל. ְנׁשָ ּגּוף ׁשֶ ֹוְלִטים ּבַ ׁשּ ֵהם ֲעָבִדים ׁשֶ ׁשֶ
הּוא יֹום  יק, ׁשֶ ֶתר ָהרֹאׁש ַצּדִ ל ַחי, ּכֶ ַמת ּכָ ְיֵתָרה, ִנׁשְ
א  ֵהם ַאּבָ ל ָיּה, ׁשֶ ַהּלֵ ָמה ַהְיֵתָרה ַהּזֹו ּתְ ׁשָ ת. ּוַבּנְ ּבָ ַ ַהׁשּ

ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר  א, ׁשֶ לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹהים  ַעִין (ישעיה סד)ְוִאּמָ
הּוא  ת ָהִעּלֹות, ׁשֶ ָבה ְלִעּלַ ִהיא ֶמְרּכָ ּום ׁשֶ זּוָלְתְך, ִמׁשּ
ְך ַעִין לֹא  ּום ּכָ ה ְולֹא ׁשֹוֶלֶטת ָעָליו ָהַעִין, ּוִמׁשּ ְמֻכּסֶ

  ָרָאָתה. 

  דף טו ע"א - הקדמת תקוני הזהר  - תיקוני הזוהר  - בזוהר 

א ָאַמר  י ֵביּה, ּוְבִגין ּדָ ּנִ ּתַ יּה, ִאׁשְ ִכיְנּתֵ ָלא ׁשְ מטטרו"ן ּבְ א ּבְ ְוַכד ִאיהּו ְלַתּתָ

ִמ  א ָאַמר ַאל ּתְ י ְרׁשּויֹות ֵיׁש, ּוְבִגין ּדָ ּתֵ לֹום ׁשְ א ַחס ְוׁשָ ּמָ ע ַאֵחר, ׁשֶ יֵרִני ֱאִליׁשָ

א  ִכיְנּתָ ֶלְך, ְוַכד ִאיִהי ׁשְ ִני ַלּמֶ ִגין ְדמטטרו"ן ִאיהּו ׁשֵ ִקְרּבֹו, ּבְ ִמי ּבְ י ׁשְ בֹו, ּכִ

מֹוְדִעין  ּתְ ָלא ִאׁשְ ִניַאת ּדְ ּתְ ֶנה ָלּה, ְוִאׁשְ ִעִ◌ָלּה, ִאְתְקֵרי ַהאי ַמְלָאְך ִמׁשְ ָלא ּבַ ּבְ
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ִאיִהי ַמְטרֹוִניָתא, וּ  ּה ֲחָייִלין, ּוַמה ּדְ ַהִהיא ּבָ ָיא, ּבְ ְבַמאי ִהיא ִמְתַכּסְ

 ְדִאְתְקִריַאת ָאָמה. 

ה ּבֹו,  ּנֶ ּתַ ִכיָנתֹו, ִמׁשְ ִלי ׁשְ מטטרו"ן ּבְ ה ּבְ הּוא ְלַמּטָ ּוְכׁשֶ
לום ּיּש  א ַחס וּשָ ּמָ ע ַאחר, ּשִ ּום ֶזה ָאַמר ִאלּיּשָ ּוִמׁשּ

ָך ָאַמר ַאל תמּירנּי ּבו, ּכּי ּש  מּי ּשתּי ר, ּשּיות, ּומּשּום ּכָ
ֶלְך,  מטטרו"ן הּוא ּשנּי ַלּמֶ ּבקרּבו, מּשּום ּשִ
ֶנה  ה ִמׁשְ ְלָאְך ַהּזֶ ִלי ַבְעָלּה, ִנְקָרא ַהּמַ ִכיָנה ּבְ ְ ַהׁשּ ּוְכׁשֶ
ִהיא  ֶ ּה ַהֲחָילֹות ּוַמה ׁשּ ּלֹא יֹוְדִעים ּבָ ית, ׁשֶ ּנֵ ּתַ ָלּה, ּוִמׁשְ

קְ  ּנִ אֹוָתּה ׁשֶ ית? ּבְ ּסֵ ה ִהיא ִמְתּכַ   ֵראת ָאָמה. ְגִביָרה. ּוַבּמָ

א  (שמות כא יג)ְוָדא הּוא ְדָאַמר ְקָרא  ּתֹו ְלָאָמה, ִאיׁש ּדָ ְוִכי ִיְמּכֹור ִאיׁש ֶאת ּבִ

ִאיִהי  ת זּוֵגיּה ְדמטטרו"ן, ּדְ א, ְלָאָמה ּבַ ִכיְנּתָ א ׁשְ ּתֹו ּדָ ִריְך הּוא, ּבִ א ּבְ קּוְדׁשָ

א ִהיא ָאמָ  ְפָחה ִביׁשָ ׁשִ תֹוֶסֶפת יּו"ד, ּדְ ַהִהיא מיטטרו"ן ּבְ ה ְדִעֶרב ַרב, ּוְבִגין ּדְ

א ִדיָלּה,  ָיא ְבַעְבּדָ ּה, ִאיִהי ִמְתַכּסְ מֹוְדִעין ּבָ ּתְ א ּוְבָנָהא ָלא ִאׁשְ יׁשָ ְפָחה ּבִ ׁשִ

גּוָפא.  ָמָתא ּבְ ִנׁשְ   ּכְ

ּתֹו ְלָאָמה.  תּוב ְוִכי ִיְמּכֹר ִאיׁש ֶאת ּבִ ָאַמר ַהּכָ ְוְזִהּו ׁשֶ
רוּ  -ִאיׁש  דֹוׁש ּבָ ּתֹו ֶזה ַהּקָ ִכיָנה, ְלָאָמה  -ְך הּוא, ּבִ זֹו ׁשְ

תֹוֶסֶפת  - ִהיא מיטטרו"ן ּבְ ל מטטרו"ן, ׁשֶ ת זּוגֹו ׁשֶ ּבַ
ּום  ל ֵעֶרב ַרב, ּוִמׁשּ ְפָחה ָרָעה ִהיא ָאָמה ׁשֶ ִ ׁשּ יֹו"ד, ׁשֶ
יִרים אֹוָתּה, ִהיא  ְפָחה ָרָעה ּוָבֶניָה לֹא ַמּכִ אֹוָתּה ׁשִ

ּה כְּ  ּלָ ֶעֶבד ׁשֶ ה ּבָ ָמה ַלּגּוף. ְמֻכּסָ ׁשָ   מֹו ַהּנְ

א, ְוָלא ָנְפַקת  א ְדַמְלּכָ ַרּתָ ָלא ָחְזַרת ְלַמְלכּוָתָהא ּבְ ּוְבָגלּוָתא ַקְדָמָאה ּדְ

הֹון, ֲעָבִדים ָהִיינּו  ַמר ּבְ ית, ּוְבִגיָנָהא ִאּתְ ֵמַההּוא גּוָפא, ָלא ָנְפַקת ָחְפׁשִ

חֹות ְרׁש  ֲהוֹו ּתְ ִגין ּדַ ִמְצָרִים ּבְ ְרֹעה ְלַפְרֹעה ּבְ א ָאַמר ּפַ ַההּוא ִעִ◌ֶבד, ּוְבִגין ּדָ ּו ּדְ

ַח  ּלֵ ָרֵאל לֹא ֲאׁשַ י ֶאת ְיָי', ְוַגם ֶאת ִיׂשְ ַהאי ֲאַתר לֹא ָיַדִעִ◌ּתִ , (שמות ה ב)ּבְ
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ַתב ֵחירּו ּוָבַרח ֵמִרּבֹוֵניּה.  א ְדֵלית ֵליּה ּכְ ַעְבּדָ ְמנּוָסה, ּכְ א ָנְפקּו ּבִ   ּוְבִגין ּדָ

לּות ָהִראׁש  ֶלְך ּוַבּגָ ת ַהּמֶ ּלֹא ָחְזָרה ְלַמְלכּוָתּה ּבַ ֹוָנה ׁשֶ
ית, ּוִבְגָלָלּה  ְולֹא ָיְצָאה ֵמאֹותֹו ַהּגּוף, לֹא ָיְצָאה ָחְפׁשִ
ּום  ִמְצָרִים, ִמׁשּ ֶהם ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ּבְ ֶנֱאַמר ּבָ
ְרעֹה  ּום ֶזה ָאַמר ּפַ ַחת ְרׁשּות אֹותֹו ֶעֶבד, ּוִמׁשּ ָהיּו ּתַ ׁשֶ

ָרֵאל בַּ  י ֶאת יהו"ה, ְוַגם ֶאת ִיׂשְ ה, לֹא ָיַדְעּתִ קֹום ַהּזֶ ּמָ
ֵאין לֹו  ֶעֶבד ׁשֶ ּום ֶזה ָיְצאּו ִבְמנּוָסה ּכְ ַח, ּוִמׁשּ ּלֵ לֹא ֲאׁשַ

ְחרּור ּוָבַרח ֵמֲאדֹונֹו.  ַתב ׁשִ   ּכְ

ְפָחה,  ׁשִ א ּכְ ַהאי ַעְבּדָ א, ּבְ ַרּתָ ְתָרָאה ָלא ָנְפַקת ּבְ פּוְרָקָנא ּבַ א ֲאָבל ּבְ ֶאּלָ

ָגלּוָתא  ּה ּבְ ִאיִהי ֵחירּו, ִאיִהי ִעּמָ אֹוַרְייָתא ּדְ ִגין ּדְ ִריְך הּוא, ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ ּבְ

ָלא ֲהָוה ָהִכי ְבָגלּוָתא ַקְדָמָאה, ְדָלא ֲהָוה  יָלּה, ַמה ּדְ ִאיִהי ֵחירּו ּדִ ְתָרָאה, ּדְ ּבַ

ִאיִהי ֵחירּו, ְדאֹוַרְיי ַמְלכּוָתא ָלּה ְוִלְבָנָהא אֹוַרְייָתא ּדְ אי ִאיִהי ֵחירּו, ּבְ ָתא ַוּדַ

יָקָרא ִדיָלּה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  ִניִנים, ּוְבִגין  (משלי ג טו)ִדיָלּה ּבִ ְיָקָרה ִהיא ִמּפְ

ֵצאת ָהֲעָבִדים  א לֹא ֵתֵצא ּכְ זֹון (שמות כו ז)ּדָ י לֹא ְבִחּפָ , ְוָדא הּוא ְדָאַמר ּכִ

ֵצאּו, ּוִבְמנּוָסה לֹא ֵתֵלכוּ  י הֹוֵלְך ִלְפֵניֶכם יהו"ה ּתֵ , יהו"ה (ישעיה נב יב)ן, ּכִ

ָרֵאל, ּוֵביּה  ִיׂשְ אי ִאיהּו יֹוִקים לֹון ֵמַעְפָרא, ְוִאיהּו ָנִהיר ַעל ַאְנּפֹוי ּדְ ַוּדַ

ִאינּון  ל ָעְלִמין ּדְ מֹוְדִעין ּכָ ּתְ ַרְך יהו"ה.  (שם סא ט)ִאׁשְ   ֶזַרע ּבֵ

ה ָהַאֲחרֹוָנה לֹ  ֻאּלָ ּגְ ה ֲאָבל ּבַ ֶעֶבד ַהּזֶ ת ּבָ א יֹוֵצאת ַהּבַ
ּתֹוָרה,  ּום ׁשֶ רּוְך הּוא, ִמׁשּ דֹוׁש ּבָ ּקָ א ּבַ ְפָחה, ֶאּלָ מֹו ׁשִ ּכְ
ִהיא  לּות ָהַאֲחרֹוָנה, ׁשֶ ּגָ ּה ּבַ ִהיא ֵחרּות, ִהיא ִעּמָ ׁשֶ
ה ָהִראׁשֹוָנה,  ֻאּלָ ּגְ ְך ּבַ ּלֹא ָהָיה ּכָ ֶ ּה, ַמה ׁשּ ּלָ ַהֵחרּות ׁשֶ

ּלֹא ָהָיה ָלהּ  ּתֹוָרה ִהיא  ׁשֶ ִהיא ֵחרּות, ׁשֶ ּוְלָבֶניָה תֹוָרה ׁשֶ
תּוב  ּכָ ּה. ֶזהּו ׁשֶ ּלָ בֹוד ׁשֶ ּכָ ּה, ּבַ ּלָ ְלכּות ׁשֶ ּמַ אי ֵחרּות, ּבַ ַוּדַ
ֵצאת  ּום ֶזה לֹא ֵתֵצא ּכְ ִניִנים, ּוִמׁשּ ְיָקָרה ִהיא ִמּפְ
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ֵצאּו ּוִבְמנּוסָ  זֹון ּתֵ י לֹא ְבִחּפָ ָאַמר ּכִ ה ָהֲעָבִדים. ְוֶזה ׁשֶ
אי, הּוא  י ֹהֵלְך ִלְפֵניֶכם יהו"ה. יהו"ה ַוּדַ לֹא ֵתֵלכּון ּכִ
ָרֵאל, ּובֹו  ֵני ִיׂשְ ָיִקים אֹוָתם ֵמֶהָעָפר, ְוהּוא ֵמִאיר ַעל ּפְ

ַרְך ה'.  ֵהם ֶזַרע ּבֵ ל ָהעֹוָלמֹות ׁשֶ   נֹוָדִעים ּכָ

ב ּנּוָיין, ּוֶמְרּכָ ל ּכִ ִריְך הּוא ִמּכָ א ּבְ ט קּוְדׁשָ ַ ׁשּ ִאינּון כוז"ו ְוִאְתּפַ ֹות ְדמטטרו"ן, ּדְ

יּה  ַמר ּבֵ ֵנף עֹוד מֹוֶריָך, ְוָהיּו  (ישעיה ל ב)במוכס"ז כוז"ו, מצפ"ץ, ְוִאּתְ ְולֹא ִיּכָ

ׁשּוב יהו"ה ִצּיֹון  ַעִין ִיְראּו ּבְ י ַעִין ּבְ ַההּוא ִזְמָנא, ּכִ ִעיֶניָך רֹואֹות ֶאת מֹוֶריָך, ּבְ

ְר (שם לב כ) ט ִמּמֶ ַ ׁשּ ִאיִהי , ְוִאְתּפַ ָבה ִדיֵליּה ּדְ ֶמְרּכָ ׁש ּבְ א, ְוִאְתַלּבַ ְלַתּתָ בֹות ּדִ ּכָ

ן אהי"ה  ּבַ ָסִליק ְלֻחׁשְ ּנּו"י ָדא ֱאלִֹהי"ם, ּדְ ָבה ָדא יהו"ה, ּכִ ְרּכָ ם ַהּמֶ אדנ"י, ׁשֵ

ְסָיין.  ין ּוֵביּה ִאְתּכַ ָמָהן ִאּלֵ   אדנ"י, ְוִאיהּו ִכּנּו"י ִדְתֵרין ׁשְ

דוֹ  ט ַהּקָ ֵ ׁשּ בֹות ְוִהְתּפַ ּנּוִיים ּוֶמְרּכָ ל ַהּכִ רּוְך הּוא ִמּכָ ׁש ּבָ
ֵהם כוז"ו במוכס"ז כוז"ו מצפ"ץ,  ל מטטרו"ן, ׁשֶ ׁשֶ
ֵנף עֹוד מֹוֶריְך ְוָהיּו ֵעיֶניְך ֹראֹות ֶאת  ְוֶנֱאַמר ּבֹו ְולֹא ִיּכָ
ׁשּוב יהו"ה ִצּיֹון,  ַעִין ִיְראּו ּבְ י ַעִין ּבְ אֹותֹו ְזַמן ּכִ מֹוֶריְך. ּבְ

ּלֹו, ְוִהְת  ָבה ׁשֶ ְרּכָ ּמֶ ׁש ּבַ ה ְוִהְתַלּבֵ ַמּטָ ּלְ בֹות ׁשֶ ְרּכָ ט ִמּמֶ ֵ ׁשּ ּפַ
ּנּוי ֶזה  ָבה ֶזה יהו"ה, ּכִ ְרּכָ ם ַהּמֶ ִהיא אדנ"י. ׁשֵ ׁשֶ
ּנּו"י  ּבֹון אהי"ה אדנ"י, ְוהּוא ּכִ עֹוֶלה ְלֶחׁשְ ֱאלִֹהי"ם, ׁשֶ

ים.  ּסִ לּו, ּובֹו ֵהם ִמְתּכַ מֹות ַהּלָ ֵ ֵני ַהׁשּ ל ׁשְ   ׁשֶ

  דף קמו ע"ב - = תקונא שביעאה  - תיקוני הזוהר  - בזוהר 

  (דף קמו ע"ב) (זהו תקון כז)

א, יהו א ְוִאיּמָ ית ַאּבָ ֵראׁשִ ָרא אלהי"ם, ּבְ ית ּבָ ֵראׁשִ א ִאיהּו ּבְ "ה אלהינ"ו, ּדָ

ַמר  א, ַוֲעַלְייהּו ִאּתְ ַרּתָ א, אלהי"ם ּבְ א ְוִאיּמָ ָרא ְדַאּבָ ָרא יהו"ה, ּבְ (ויקרא יט ּבָ

יָראּו,  ג) א  (שמות כ יב)ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ּתִ ָך, ָאִביָך ּדָ ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ ּכַ
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א, ְדִחי ִכיְנּתָ א ׁשְ ָך ּדָ ִריְך הּוא, ִאּמֶ א ּבְ ה, קּוְדׁשָ לֹא ַתֲעׂשֶ ִפּקּוִדין ּדְ לּו ִדיָלּה ּבְ

ה ֲעַלְייהּו  יֵמי ִפּקּוֵדי ַדֲעׂשֵ ְמַקּיְ ה, ְוָכל ִאינּון ּדִ ֲעׂשֵ ִפּקּוִדין ּדַ אֹוִקירּו ִדיָלּה ּבְ

ַמר  ה  (שמואל א ב ל)ִאּתְ ָעְבִרין ַעל לֹא ַתֲעׂשֶ ד, ְוִאינּון ּדְ ַדי ֲאַכּבֵ י ְמַכּבְ ּכִ

ַמר ּובֹ  י, ּוָמה הּוא אֹוִקירּו ֲעַלְייהּו ִאּתְ י ַרּבִ א ַרּבִ יׁשָ ַזי ֵיָקּלּו. ָאַמר ּבֹוִציָנא ַקּדִ

ד  אי ּכַ ַוּדַ א ּבְ ה, ֶאּלָ ה ְולֹא ַתֲעׂשֶ ֲעׂשֵ ִריְך הּוא ְבִפּקּוִדין ּדַ א ּבְ יֹון ְלקּוְדׁשָ ּוִבּזָ

ָמא ָלּה  ָעִביד ִמְצָוה ְלַאּקָ ל ָמאן ּדְ ָגלּוָתא, ּכָ א ִאיִהי ּבְ ִכיְנּתָ לּוָתא, ׁשְ ִמן ּגָ

ִריְך הּוא.  א ּבְ ִאּלּו אֹוִקיר ְלקּוְדׁשָ   ּכְ

ית  ֵראׁשִ ָרא ֱאלִֹהי"ם, ּבְ ית ּבָ ֵראׁשִ יקּון כ"ז, ֶזהּו ּבְ ֶזהּו ּתִ
ל  ָנם ׁשֶ ָרא יהו"ה, ּבְ א, יהו"ה ֱאלֵֹהינ"ּו, ּבָ א ְוִאּמָ ַאּבָ
ת, ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ִאיׁש ִאּמֹו  ָהָאב ְוָהֵאם, ֱאלִֹהי"ם ַהּבַ
ְך, ָאִביְך ֶזה  ד ֶאת ָאִביְך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ יָראּו, ּכַ ְוָאִביו ּתִ

ּה  ּלָ ְרָאה ׁשֶ ִכיָנה, ַהּיִ ְך זֹו ׁשְ רּוְך הּוא, ִאּמֶ דֹוׁש ּבָ  - ַהּקָ
ּה  ּלָ בֹוד ׁשֶ ה, ַהּכָ ִמְצוֹות לֹא ַתֲעׂשֶ ה,  -ּבְ ִמְצוֹות ֲעׂשֵ ּבְ

ה, ֶנֱאמַ  ִמים ִמְצוֹות ֲעׂשֵ ַקּיְ ּמְ י ְוָכל ֵאּלּו ׁשֶ ר ֲעֵליֶהם ּכִ
ה,  עֹוְבִרים ַעל לֹא ַתֲעׂשֶ ד, ְוַעל אֹוָתם ׁשֶ ַדי ֲאַכּבֵ ְמַכּבְ
י  דֹוׁש: ַרּבִ אֹור ַהּקָ ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ּוֹבַזי ֵיָקּלּו. ָאַמר ַהּמָ
ִמְצוֹות  רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ יֹון ַלּקָ בֹוד ּוִבּזָ י, ּוַמהּו ּכָ ַרּבִ

א וַ  ה? ֶאּלָ ה ְולֹא ַתֲעׂשֶ ל ֲעׂשֵ לּות, ּכָ ּגָ ִכיָנה ּבַ ְ ַהׁשּ ׁשֶ אי ּכְ ּדַ
ד  ּבֵ ִאּלּו ּכִ לּות, ּכְ ה ִמְצָוה ְלָהִקים אֹוָתּה ִמן ַהּגָ עֹוׂשֶ ִמי ׁשֶ

רּוְך הּוא.  דֹוׁש ּבָ   ֶאת ַהּקָ

א ַדֲהָוה ֵליּה ְקָטָטה ִעם ַמְטרֹוִניָתא, ְוָאְרָמא ָלּה ִמן ֵהיָכֵליּה, ְוִאיִהי  ְלַמְלּכָ

י  ֵביֵתיּה ְואֹוִקיר ָלּה ָאְזַלת ְלַגּבֵ ל ָלּה ּבְ ְמַקּבֵ ל ָמאן ּדִ ִכיָנָהא, ַוֲהָלא ּכָ (ודאי ׁשְ

ל ְיָקָרא ְדָעִביד ָלּה אוקיר למלכא) ִעִ◌ָלּה, ֲהָלא ּכָ יָנָהא ּוֵבין ּבַ ָלם ּבֵ , ְוַעִאיל ׁשְ

ֵרין, ְיֵהא לֵ  ַעס ֲעָלּה ִזְמָנא ֲחָדא אֹו ּתְ א ּכָ ִאם ַמְלּכָ א ָעִביד, ּדְ ָלם ְלַמְלּכָ יּה ׁשְ

ְך,  ִאיל ָלּה ָמאן אֹוִקיר ָלְך אֹו ָמאן ִזְלֵזל ּבָ ּה ְוַיֲחִזיר ָלּה ְלֵביֵתיּה, ְוִאיהּו ׁשָ ִעּמָ
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ִריְך ָלּה ְלַמְלכּוָתא ַאֲחָרא.    אֹו ִאם ּתָ

ִביָרה, ְוָזַרק אֹוָתּה  ָהְיָתה לֹו ְקָטָטה ִעם ַהּגְ ְלֶמֶלָך ׁשֶ
כֵ  ל ֵמֵהיָכלֹו, ְוִהיא ָהְלָכה ִלׁשְ ַקּבֵ ּמְ ל ִמי ׁשֶ ֶניָה, ַוֲהלֹא ּכָ

ד אֹוָתּה,  ֵביתֹו ּוְמַכּבֵ , (ודאי שמכבד את המלך)אֹוָתּה ּבְ
בֹוד  ל ַהּכָ ְעָלּה, ֲהלֹא ּכָ יָנּה ְלֵבין ּבַ לֹום ּבֵ ּוַמְכִניס ׁשָ
ֶלְך ּכֹוֵעס  ִאם ַהּמֶ ֶלְך, ׁשֶ ה ַלּמֶ ה ָלּה, הּוא עֹוׂשֶ עֹוׂשֶ ׁשֶ

ַעם ַאַחת אֹו פַ  ּה ָעֶליָה ּפַ לֹום ִעּמָ ֲעַמִים, ִיְהֶיה לֹו ׁשָ
ד  ְוַיֲחִזיר אֹוָתּה ְלֵביתֹו, ְוהּוא ׁשֹוֵאל אֹוָתּה, ִמי ִכּבֵ
ַרׁש אֹוָתּה ְלַמְלכּות  ְך? אֹו ִאם ּגֵ אֹוָתְך? אֹו ִמי ִזְלֵזל ּבָ

  ַאֶחֶרת? 

א, ְוַאְרמֵ  ִכיְנּתָ ִריְך ָלּה ִלׁשְ ִריְך הּוא ּתָ א ּבְ ַגְווָנא ָדא קּוְדׁשָ יֵתיּה, ּכְ י ָלּה ִמּבֵ

ל ָמאן  (ישעיה נ א)ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  ֶכם, ַוֲהָלא ּכָ ָחה ִאּמְ ּלְ ִעיֶכם ׁשֻ ּוְבִפׁשְ

ּה  ְמַזְלֵזל ּבָ ִריְך הּוא אֹוִקיר, אֹו ָמאן ּדִ א ּבְ ָגלּוָתא ְלקּוְדׁשָ אֹוִקיר ָלּה ּבְ ּדְ

י ְמ  א ּכִ ִריְך הּוא ְמַזְלֵזל, ּוְבִגין ּדָ א ּבְ ַאף ַעל ְלקּוְדׁשָ ד ּובֹוַזי ֵיָקּלּו, ּדְ ַדי ֲאַכּבֵ ַכּבְ

ָגלּוָתא ְרִביָעָאה, ִאיהּו  ְבָנָהא ּבְ חֹוִבין ּדִ ין ָלּה ּבְ ִריְך הּוא ַזּבִ א ּבְ קּוְדׁשָ ב ּדְ ּגַ

ה  ּתֹו  (שמות כא ז)ָנִטיר ָלּה ְוִאיהּו ִיְפרֹוק ָלּה, ְוָרָזא ְדִמּלָ ְוִכי ִיְמּכֹור ִאיׁש ֶאת ּבִ

ְבָגלּוָתא  ְלָאָמה לֹא ִגין ּדִ ת חֹוִרין, ּבְ ּפֹוק ּבַ א ּתִ ֵצאת ָהֲעָבִדים, ֶאּלָ ֵתֵצא ּכְ

ִאיִהי אֹוַרְייָתא ֵחירּו ִדיָלּה, ָלא ָנְפַקת ָלּה  ִעִ◌ָלּה ּדְ ַקְדָמָאה ְדָלא ֲהַות ָלּה ּבַ

א ְדָבַרח ֵמִרּבֹוֵניּה ְוָלא ִאית לָ  ַעְבּדָ זֹון ּכְ ִחּפָ ת חֹוִרין, ְוָנְפַקת ּבְ ַטר ֵחירּו, ּבַ ּה ׁשְ

ִאיהּו ֶבן חֹוִרין, לֹא ֵתֵצא  ִעִ◌ָלּה ּדְ פּוְרָקָנא ַבְתַרְייָתא ְדִאית ָלּה ּבַ ֲאָבל ּבְ

ִמְצָרִים,  הֹון ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ּבְ ַמר ּבְ ִאּתְ זֹון ְולֹא ֵתֵצא ְכַעְבִדין, ּדְ ִחּפָ ּבְ

א ִכי יִ  ת חֹוִרין, ּוְבִגין ּדָ ּפֹוק ּבַ א ּתִ ּתֹו ְלָאָמה לֹא ֵתֵצא ֶאּלָ ְמּכֹור ִאיׁש ֶאת ּבִ

ֵצאת ָהֲעָבִדים.    ּכְ

ִכיָנה ְוָזַרק  ְ ַרׁש ֶאת ַהׁשּ רּוְך הּוא ּגֵ דֹוׁש ּבָ מֹו ֵכן ַהּקָ ּכְ
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ֶכם,  ָחה ִאּמְ ּלְ ֵעיֶכם ׁשֻ תּוב ּוְבִפׁשְ ּכָ יתֹו, ֶזהּו ׁשֶ אֹוָתּה ִמּבֵ
לּות,  ּגָ ד אֹוָתּה ּבַ ַכּבֵ ּמְ ל ִמי ׁשֶ ד ֶאת ַוֲהלֹא ּכָ הּוא ִכּבֵ

ּה, הּוא ְמַזְלֵזל  ַזְלֵזל ּבָ ּמְ רּוְך הּוא, אֹו ִמי ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ד ּוֹבַזי  ַדי ֲאַכּבֵ י ְמַכּבְ ּום ֶזה ּכִ רּוְך הּוא, ּוִמׁשּ דֹוׁש ּבָ ּקָ ּבַ
רּוְך הּוא ָמַכר אֹוָתּה  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ ֵיָקּלּו, ׁשֶ

לוּ  ּגָ ֲחָטֵאי ָבֶניָה ּבַ ת ָהְרִביִעית, הּוא ׁשֹוֵמר אֹוָתּה ְוהּוא ּבַ
ָבר  ּתֹו  -ִיְגַאל אֹוָתּה, ְוסֹוד ַהּדָ ְוִכי ִיְמּכֹר ִאיׁש ֶאת ּבִ

ת חֹוִרין,  א ֵתֵצא ּבַ ֵצאת ָהֲעָבִדים, ֶאּלָ ְלָאָמה לֹא ֵתֵצא ּכְ
ְעָלּה,  ּלֹא ָהָיה ָלּה ּבַ לּות ָהִראׁשֹוָנה, ׁשֶ ּגָ ּבַ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ִהיא ַהּת  ת ׁשֶ ּה, לֹא הֹוִציא אֹוָתּה ּבַ ּלָ ֹוָרה, ַהֵחרּות ׁשֶ
ּבֹוֵרַח ֵמֲאדֹונֹו ְוֵאין  מֹו ֶעֶבד ׁשֶ זֹון ּכְ ִחּפָ חֹוִרין, ְוָיְצָאה ּבְ
ׁש ָלּה  ּיֵ ה ָהַאֲחרֹוָנה, ׁשֶ ֻאּלָ ּגְ ְחרּור, ֲאָבל ּבַ ַטר ׁשִ לֹו ׁשְ

זֹון ְולֹא  ִחּפָ ן חֹוִרין, לֹא ֵתֵצא ּבְ הּוא ּבֶ ְעָלּה ׁשֶ ֵתֵצא ּבַ
ֶהם ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה  ֱאַמר ּבָ ּנֶ מֹו ֲעָבִדים, ׁשֶ ּכְ
י ִיְמּכֹר  ּום ֶזה ּכִ ת חֹוִרין, ּוִמׁשּ א ֵתֵצא ּבַ ִמְצָרִים, ֶאּלָ ּבְ

ֵצאת ָהֲעָבִדים.  ּתֹו ְלָאָמה לֹא ֵתֵצא ּכְ   ִאיׁש ֶאת ּבִ

אֹוַרְייָתא ִאיהּו ֵחירּות, ֲהָדא הּוא ִדְכִתי ב  (שמות לב טז)ב ּוְמָנָלן ּדְ ְכּתָ ְוַהּמִ

ְתַרְייָתא  פּוְרָקָנא ּבַ ֹחת, ְוִאיהּו ְיֵהא ָלּה ּבְ ב אלהי"ם הּוא ָחרּות ַעל ַהּלֻ ִמְכּתַ

ִעִ◌ּבּוד  ִ ן ֶאְפַרִים, ֵחרּות ִמׁשּ יַח ּבֶ ָלא ָימּות ָמׁשִ ְות, ּדְ ְלַאְך ַהּמָ ֵחרּות ִמּמַ

ּה ּובִ  דּון ּבָ ִעִ◌ּבְ ּתַ ָלא ִיׁשְ ל ַמְלִכּיֹות ּדְ ְבָנָהא ְלָעַלם, ִויֵהא ָלּה ֵחירּו ְוִלְבָנָהא ִמּכָ

ְטָרא ְדַההּוא ַנַער  ִאינּון ִמּסִ ָרֵאל ּדְ ִאינּון ִעֶרב ַרב, ְוִיׂשְ ָעְלָמא ּדְ ין ּדְ יׁשִ ַמְרִעין ּבִ

ָמה ְדָאְמִר  ה חֹוִבין, ּכְ ַכּמָ ֲהוֹו ְמחּוָייִבין ּבְ ב ּדַ א, ַאף ַעל ּגַ יׁשָ א ַקּדִ ְרַסּיָ ין אֹו ִמּכָ

הֹון  ַמר ּבְ יב, ִאּתְ ּלֹו ַחּיָ אי אֹו ּכֻ ּלֹו ַזּכַ ּכֻ ְהֶיה דֹור ׁשֶ ּיִ א ַעד ׁשֶ ִוד ּבָ ן ּדָ (שם ֵאין ּבֶ

ָגלּוָתא,  כא ח) ּה ּבְ א ְוֶהְפּדָ ל ּדָ ר לֹא ְיָעָדּה, ִעם ּכָ ִעיֵני ֲאדֹוֶניָה ֲאׁשֶ ִאם ָרָעה ּבְ

ִבְגדוֹ  ָגלּוָתא, ּבְ ָבְגדּו ַבֲעבֹוָדה ָזָרה.  ְולֹא ִיְמׁשֹול ְלמֹוְכָרּה ּבְ ִגין ּדְ   ָבּה, ּבְ
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ב  ְכּתָ תּוב ְוַהּמִ ּכָ ּתֹוָרה ִהיא ֵחרּות? ֶזהּו ׁשֶ ִין ָלנּו ׁשֶ ּוִמּנַ
ב ֱאלִֹהי"ם הּוא ָחרּות ַעל ַהּלֻחֹת, ְוהּוא ִיְהֶיה ָלּה  ִמְכּתַ
ּלֹא ָימּות  ֶות, ׁשֶ ְלַאְך ַהּמָ ה ָהַאֲחרֹוָנה ֵחרּות ִמּמַ ֻאּלָ ּגְ ּבַ

ּלֹא ָמׁשִ  ְעּבּוד ַמְלֻכּיֹות, ׁשֶ ִ ן ֶאְפַרִים, ֵחרּות ִמׁשּ יַח ּבֶ
דּו ָבּה ּוְבָבֶניָה ְלעֹוָלם, ְוִתְהֶיה ָלּה ֵחרּות ּוְלָבֶניָה  ְעּבְ ּתַ ִיׁשְ
ֵהם ֵעֶרב ַרב,  ל ָהעֹוָלם, ׁשֶ ל ַהֲחָטִאים ָהָרִעים ׁשֶ ִמּכָ

סֵּ  ַער אֹו ֵמַהּכִ ד אֹותֹו ַהּנַ ֵהם ִמּצַ ָרֵאל ׁשֶ דֹוׁש, ְוִיׂשְ א ַהּקָ
מֹו  ה ֲחָטִאים, ּכְ ַכּמָ ִבים ּבְ ָהיּו ְמֻחּיָ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ
אי  ּלֹו ַזּכַ ּכֻ ְהֶיה דֹור ׁשֶ ּיִ א ַעד ׁשֶ ִוד ּבָ ן ּדָ אֹוְמִרים ֵאין ּבֶ ׁשֶ
ר  ֵעיֵני ֲאדֶניָה ֲאׁשֶ ֶהם ִאם ָרָעה ּבְ ב, ֶנֱאַמר ּבָ אֹו ֻכּלֹו ַחּיָ

ל ֶזה ְוֶהְפּדָ  לּות, ְולֹא ִיְמׁשֹל לֹא ְיָעָדּה, ִעם ּכָ ּגָ ּה ּבַ
ֲעבֹוָדה  ְגדּו ּבַ ּבָ ּום ׁשֶ ִבְגדֹו ָבּה, ִמׁשּ לּות ּבְ ּגָ ְלָמְכָרּה ּבַ

  ָזָרה. 

גּוָפא  א, ְדָמַכר ָלּה ּבְ יׁשָ ָמָתא ַקּדִ ּתֹו ְלָאָמה, ָדא ִנׁשְ ְועֹוד ִכי ִיְמּכֹור ִאיׁש ֶאת ּבִ

ַמר  ּפֹוק  (משלי ל כג)ְדִאיהּו ָאָמה ִדיָלּה, ְוִאּתְ ד ּתִ ּה, ּכַ ִביְרּתָ י ִתיַרׁש ּגְ ְפָחה ּכִ ְוׁשִ

ִפין ִעם ּגּוָפא  ִאינּון ְמׁשּוּתָ ִאינּון ְנָפׁשֹות ּדְ ֵצאת ָהֲעָבִדים, ּדְ ִמּגּוָפא לֹא ֵתֵצא ּכְ

ְדָלא ְבאֹוַרְייָתא  ּתַ ָאה, ַדֲהָנָאה ִדְלהֹון ַלאו ִאיִהי ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ְלִאׁשְ ּתָ ּתַ

ָמָתא ְדִאיהּו ֵחיר א ִנׁשְ א ְלָיְרָתא ְלָעְלָמא ֵדין, ּוְבִגין ּדָ ְות, ֶאּלָ ְלַאְך ַהּמָ ּו ִמּמַ

דֹוֲחָקא,  ֵצאת ָהֲעָבִדים ִמּגּוָפא ּבְ אֹוַרְייָתא, לֹא ֵתֵצא ּכְ ְדָלא ּבְ ּתַ ְדִאיִהי ִאׁשְ

לְ  ר חֹוִרין ִמּמַ יּפֹוק ּבַ א ּתִ ִאיִהי ִעִ◌ֶבד, ֶאּלָ ָמָתא ְדַעם ָהָאֶרץ ּדְ ִנׁשְ ְות. ּכְ   ַאְך ַהּמָ

ָמה  ׁשָ ּתֹו ְלָאָמה, זֹו ַהּנְ י ִיְמּכֹר ִאיׁש ֶאת ּבִ ְועֹוד ּכִ
ּה,  ּלָ הּוא ָהָאָמה ׁשֶ ַכר אֹוָתּה ַלּגּוף, ׁשֶ ּמָ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ַהּקְ
ֵצא ִמן ַהּגּוף,  ּתֵ ׁשֶ ּה, ּכְ ִביְרּתָ י ִתיַרׁש ּגְ ְפָחה ּכִ ְוֶנֱאַמר ְוׁשִ

הֵ  ֵצאת ָהֲעָבִדים, ׁשֶ ִפים ִעם לֹא ֵתֵצא ּכְ ּתָ ׁשֻ ּמְ ם ְנָפׁשֹות ׁשֶ
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ל  ּדֵ ּתַ א, ְלִהׁשְ ֲהָנָאָתם ֵאיָנּה ָלעֹוָלם ַהּבָ ְחּתֹון, ׁשֶ ַהּגּוף ַהּתַ
א ִליַרׁש ֶאת  ֶות, ֶאּלָ ְלַאְך ַהּמָ הּוא ֵחרּות ִמּמַ ּתֹוָרה ׁשֶ ּבַ
ּתֹוָרה, לֹא  ֶלת ּבַ ּדֶ ּתַ ׁשְ ּמִ ָמה ׁשֶ ׁשָ ּום ַהּנְ ה, ּוִמׁשּ ָהעֹוָלם ַהּזֶ

ַמת ַעם  ֵתֵצא מֹו ִנׁשְ דַחק, ּכְ ֵצאת ָהֲעָבִדים ִמן ַהּגּוף ּבְ ּכְ
ְלַאְך  ת חֹוִרין ִמּמַ א ֵתֵצא ּבַ ִהיא ֶעֶבד, ֶאּלָ ָהָאֶרץ ׁשֶ

ֶות.    ַהּמָ

  דף קמו ע"ב - = תקונא שביעאה  - הר תיקוני הזו - בזוהר 

יֵתיּה,  א, ְוַאְרֵמי ָלּה ִמּבֵ ִכיְנּתָ ִריְך ָלּה ִלׁשְ ִריְך הּוא ּתָ א ּבְ ַגְווָנא ָדא קּוְדׁשָ ּכְ

ל ָמאן  (ישעיה נ א)ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  ֶכם, ַוֲהָלא ּכָ ָחה ִאּמְ ּלְ ִעיֶכם ׁשֻ ּוְבִפׁשְ

ָגלּוָתא ְלקּוְדׁשָ  אֹוִקיר ָלּה ּבְ ּה ּדְ ְמַזְלֵזל ּבָ ִריְך הּוא אֹוִקיר, אֹו ָמאן ּדִ א ּבְ

ַאף ַעל  ד ּובֹוַזי ֵיָקּלּו, ּדְ ַדי ֲאַכּבֵ י ְמַכּבְ א ּכִ ִריְך הּוא ְמַזְלֵזל, ּוְבִגין ּדָ א ּבְ ְלקּוְדׁשָ

ָגלּוָתא ְרִביָעָאה, ִאיהוּ  ְבָנָהא ּבְ חֹוִבין ּדִ ין ָלּה ּבְ ִריְך הּוא ַזּבִ א ּבְ קּוְדׁשָ ב ּדְ  ּגַ

ה  ּתֹו  (שמות כא ז)ָנִטיר ָלּה ְוִאיהּו ִיְפרֹוק ָלּה, ְוָרָזא ְדִמּלָ ְוִכי ִיְמּכֹור ִאיׁש ֶאת ּבִ

ְבָגלּוָתא  ִגין ּדִ ת חֹוִרין, ּבְ ּפֹוק ּבַ א ּתִ ֵצאת ָהֲעָבִדים, ֶאּלָ ְלָאָמה לֹא ֵתֵצא ּכְ

ִאיִהי אֹוַרְייָתא ֵחירוּ  ִעִ◌ָלּה ּדְ ִדיָלּה, ָלא ָנְפַקת ָלּה  ַקְדָמָאה ְדָלא ֲהַות ָלּה ּבַ

ַטר ֵחירּו,  א ְדָבַרח ֵמִרּבֹוֵניּה ְוָלא ִאית ָלּה ׁשְ ַעְבּדָ זֹון ּכְ ִחּפָ ת חֹוִרין, ְוָנְפַקת ּבְ ּבַ

ִאיהּו ֶבן חֹוִרין, לֹא ֵתֵצא  ִעִ◌ָלּה ּדְ פּוְרָקָנא ַבְתַרְייָתא ְדִאית ָלּה ּבַ ֲאָבל ּבְ

זֹון ְולֹא ֵתֵצא ְכַעְבִדין, ּדְ  ִחּפָ ִמְצָרִים, ּבְ הֹון ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ּבְ ַמר ּבְ ִאּתְ

ּתֹו ְלָאָמה לֹא ֵתֵצא  א ִכי ִיְמּכֹור ִאיׁש ֶאת ּבִ ת חֹוִרין, ּוְבִגין ּדָ ּפֹוק ּבַ א ּתִ ֶאּלָ

ֵצאת ָהֲעָבִדים.   ּכְ

ִכיָנה ְוָזַרק  ְ ַרׁש ֶאת ַהׁשּ רּוְך הּוא ּגֵ דֹוׁש ּבָ מֹו ֵכן ַהּקָ ּכְ
ֶכם, אֹוָתּה ִמבֵּ  ָחה ִאּמְ ּלְ ֵעיֶכם ׁשֻ תּוב ּוְבִפׁשְ ּכָ יתֹו, ֶזהּו ׁשֶ

ד ֶאת  לּות, הּוא ִכּבֵ ּגָ ד אֹוָתּה ּבַ ַכּבֵ ּמְ ל ִמי ׁשֶ ַוֲהלֹא ּכָ
ּה, הּוא ְמַזְלֵזל  ַזְלֵזל ּבָ ּמְ רּוְך הּוא, אֹו ִמי ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
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ַדי אֲ  י ְמַכּבְ ּום ֶזה ּכִ רּוְך הּוא, ּוִמׁשּ דֹוׁש ּבָ ּקָ ד ּוֹבַזי ּבַ ַכּבֵ
רּוְך הּוא ָמַכר אֹוָתּה  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ ֵיָקּלּו, ׁשֶ
לּות ָהְרִביִעית, הּוא ׁשֹוֵמר אֹוָתּה ְוהּוא  ּגָ ֲחָטֵאי ָבֶניָה ּבַ ּבַ

ָבר  ּתֹו  -ִיְגַאל אֹוָתּה, ְוסֹוד ַהּדָ ְוִכי ִיְמּכֹר ִאיׁש ֶאת ּבִ
ֵצאת ָהֲעָבִד  ת חֹוִרין, ְלָאָמה לֹא ֵתֵצא ּכְ א ֵתֵצא ּבַ ים, ֶאּלָ

ְעָלּה,  ּלֹא ָהָיה ָלּה ּבַ לּות ָהִראׁשֹוָנה, ׁשֶ ּגָ ּבַ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ת  ּה, לֹא הֹוִציא אֹוָתּה ּבַ ּלָ ִהיא ַהּתֹוָרה, ַהֵחרּות ׁשֶ ׁשֶ
ּבֹוֵרַח ֵמֲאדֹונֹו ְוֵאין  מֹו ֶעֶבד ׁשֶ זֹון ּכְ ִחּפָ חֹוִרין, ְוָיְצָאה ּבְ

ְחרוּ  ַטר ׁשִ ׁש ָלּה לֹו ׁשְ ּיֵ ה ָהַאֲחרֹוָנה, ׁשֶ ֻאּלָ ּגְ ר, ֲאָבל ּבַ
זֹון ְולֹא ֵתֵצא  ִחּפָ ן חֹוִרין, לֹא ֵתֵצא ּבְ הּוא ּבֶ ְעָלּה ׁשֶ ּבַ
ֶהם ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה  ֱאַמר ּבָ ּנֶ מֹו ֲעָבִדים, ׁשֶ ּכְ
י ִיְמּכֹר  ּום ֶזה ּכִ ת חֹוִרין, ּוִמׁשּ א ֵתֵצא ּבַ ִמְצָרִים, ֶאּלָ ּבְ

ֵצאת ָהֲעָבִדים.  ִאיׁש  ּתֹו ְלָאָמה לֹא ֵתֵצא ּכְ   ֶאת ּבִ

אֹוַרְייָתא ִאיהּו ֵחירּות, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  ב  (שמות לב טז)ּוְמָנָלן ּדְ ְכּתָ ְוַהּמִ

ְתַרְייָתא  פּוְרָקָנא ּבַ ֹחת, ְוִאיהּו ְיֵהא ָלּה ּבְ ב אלהי"ם הּוא ָחרּות ַעל ַהּלֻ ִמְכּתַ

וְ  ְלַאְך ַהּמָ ִעִ◌ּבּוד ֵחרּות ִמּמַ ִ ן ֶאְפַרִים, ֵחרּות ִמׁשּ יַח ּבֶ ָלא ָימּות ָמׁשִ ת, ּדְ

ל  ּה ּוִבְבָנָהא ְלָעַלם, ִויֵהא ָלּה ֵחירּו ְוִלְבָנָהא ִמּכָ דּון ּבָ ִעִ◌ּבְ ּתַ ָלא ִיׁשְ ַמְלִכּיֹות ּדְ

ְטָרא ְד  ִאינּון ִמּסִ ָרֵאל ּדְ ִאינּון ִעֶרב ַרב, ְוִיׂשְ ָעְלָמא ּדְ ין ּדְ יׁשִ ַההּוא ַנַער ַמְרִעין ּבִ

ָמה ְדָאְמִרין  ה חֹוִבין, ּכְ ַכּמָ ֲהוֹו ְמחּוָייִבין ּבְ ב ּדַ א, ַאף ַעל ּגַ יׁשָ א ַקּדִ ְרַסּיָ אֹו ִמּכָ

הֹון  ַמר ּבְ יב, ִאּתְ ּלֹו ַחּיָ אי אֹו ּכֻ ּלֹו ַזּכַ ּכֻ ְהֶיה דֹור ׁשֶ ּיִ א ַעד ׁשֶ ִוד ּבָ ן ּדָ (שם ֵאין ּבֶ

ִעיֵני ֲאדֹוֶניָה  כא ח) ָגלּוָתא, ִאם ָרָעה ּבְ ּה ּבְ א ְוֶהְפּדָ ל ּדָ ר לֹא ְיָעָדּה, ִעם ּכָ ֲאׁשֶ

ָבְגדּו ַבֲעבֹוָדה ָזָרה.  ִגין ּדְ ִבְגדֹו ָבּה, ּבְ ָגלּוָתא, ּבְ   ְולֹא ִיְמׁשֹול ְלמֹוְכָרּה ּבְ

ב  ְכּתָ תּוב ְוַהּמִ ּכָ ּתֹוָרה ִהיא ֵחרּות? ֶזהּו ׁשֶ ִין ָלנּו ׁשֶ ּוִמּנַ
ב ֱאלִֹהי"ם הּוא ָחרוּ  ת ַעל ַהּלֻחֹת, ְוהּוא ִיְהֶיה ָלּה ִמְכּתַ
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ּלֹא ָימּות  ֶות, ׁשֶ ְלַאְך ַהּמָ ה ָהַאֲחרֹוָנה ֵחרּות ִמּמַ ֻאּלָ ּגְ ּבַ
ּלֹא  ְעּבּוד ַמְלֻכּיֹות, ׁשֶ ִ ן ֶאְפַרִים, ֵחרּות ִמׁשּ יַח ּבֶ ָמׁשִ
דּו ָבּה ּוְבָבֶניָה ְלעֹוָלם, ְוִתְהֶיה ָלּה ֵחרּות ּוְלָבֶניָה  ְעּבְ ּתַ ִיׁשְ

ֵהם ֵעֶרב ַרב, ִמכָּ  ל ָהעֹוָלם, ׁשֶ ל ַהֲחָטִאים ָהָרִעים ׁשֶ
דֹוׁש,  א ַהּקָ ּסֵ ַער אֹו ֵמַהּכִ ד אֹותֹו ַהּנַ ֵהם ִמּצַ ָרֵאל ׁשֶ ְוִיׂשְ
מֹו  ה ֲחָטִאים, ּכְ ַכּמָ ִבים ּבְ ָהיּו ְמֻחּיָ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ

ּלֹו זַ  ּכֻ ְהֶיה דֹור ׁשֶ ּיִ א ַעד ׁשֶ ִוד ּבָ ן ּדָ אֹוְמִרים ֵאין ּבֶ אי ׁשֶ ּכַ
ר  ֵעיֵני ֲאדֶניָה ֲאׁשֶ ֶהם ִאם ָרָעה ּבְ ב, ֶנֱאַמר ּבָ אֹו ֻכּלֹו ַחּיָ
לּות, ְולֹא ִיְמׁשֹל  ּגָ ּה ּבַ ל ֶזה ְוֶהְפּדָ לֹא ְיָעָדּה, ִעם ּכָ
ֲעבֹוָדה  ְגדּו ּבַ ּבָ ּום ׁשֶ ִבְגדֹו ָבּה, ִמׁשּ לּות ּבְ ּגָ ְלָמְכָרּה ּבַ

  ָזָרה. 

 
ָיד ֲחָזָקהיב   וִּבְזרַֹע ְנטוָּיה ּבְ

  פרשת כי תשא  - זוהר חדש  - בזוהר 

ֶנה ּתֹוָרה, ּתָ  ִמׁשְ רֹות ּבְ ּבְ ּדִ ִתיב ּבַ ֶאֶרץ  (דברים ה)א ֲחֵזי, ּכְ י ֶעֶבד ָהִייָת ּבְ ְוָזַכְרּתָ ּכִ

ָך ה'  ן ִצּוְ ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה ַעל ּכֵ ם ּבְ ָ ָך ה' ֱאלֶֹהיָך ִמׁשּ ְפּדְ ִמְצָרִים ַוּיִ

ת. ָהָכא אֹוִליף  ּבָ ַ ָהא ֱאלֶֹהיָך ַלֲעׂשֹות ֶאת יֹום ַהׁשּ ָאה, ּדְ ָלן אֹוַרְייָתא ָרָזא ִעיּלָ

ִמְצַרִים, ַוֲאִחילּו ֵליּה. ְלִקְבֵליּה ִאיהּו ָזכֹור  א ּבְ ן ְלַעְבּדָ ּבַ ִאְזּדַ יָקא ּדְ ַההּוא ַצּדִ

ָבעֹו ִמְנכֹון  ָרֵאל, ּבְ ִריְך הּוא ְלִיׂשְ א ּבְ ְך ֲאַמר לֹון קּוְדׁשָ ת. ּוְבִגין ּכָ ּבָ ַ ֶאת יֹום ַהׁשּ

ִכי ִמְצַרִים, ֲהוֹו ּדְ א ּבְ ן ַעל ְיַדְיכּו, ַוֲהָוה ְלַעְבּדָ ּבַ ִאְזּדַ יָקא ּדְ ִרין ַההּוא ַצּדִ

ָרא ַההּוא חֹוָבה  ִמְצַרִים, ּוְלַכּפָ ָדא ּבְ ְעּבְ ּתַ ַזר ֲעַלְייכּו ְלִאׁשְ ּוְבַההּוא חֹוָבא ִאְתּגְ

ֵביק לְ  ּתְ א, ְוִיׁשְ ּתָ ּבַ ׁשַ יְנּתּון ֵליּה. ְנָטרּו יֹוָמא ּדְ ַזּבִ א ּדְ ּתָ ּבַ ׁשַ ָהא יֹוָמא ּדְ כֹון, ּדְ

 ְלִקְבֵליּה ִאיהּו. 

ֵנה תֹוָרה,  ִמׁשְ רֹות ּבְ ּבְ ּדִ תּוב ּבַ  (דברים ה)ּבֹא ּוְרֵאה, ּכָ
ְך ה' ֱאלֶֹהיְך  ְפּדְ ֶאֶרץ ִמְצָרִים ַוּיִ י ֶעֶבד ָהִייָת ּבְ ְוָזַכְרּתָ ּכִ
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ךְ  ן ִצּוְ ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה ַעל ּכֵ ם ּבְ ָ ה' ֱאלֶֹהיְך  ִמׁשּ
ֶדת אֹוָתנּו ַהּתֹוָרה  אן ְמַלּמֶ ת. ּכָ ּבָ ַ ַלֲעׂשֹות ֶאת יֹום ַהׁשּ
ר ְלֶעֶבד  ְמּכַ ּנִ יק ַההּוא ׁשֶ ּדִ ֲהֵרי ַהּצַ סֹוד ֶעְליֹון, ׁשֶ
ת.  ּבָ ַ ֶנְגּדֹו הּוא ָזכֹור ֶאת יֹום ַהׁשּ לּו אֹותֹו, ּכְ ִמְצַרִים ְוִחּלְ ּבְ

ד ְך ָאַמר ָלֶהם ַהּקָ ּום ּכָ ָרֵאל: ּוִמׁשּ רּוְך הּוא ְלִיׂשְ ֹוׁש ּבָ
ר  ְמּכַ ּנִ יק ַההּוא ׁשֶ ּדִ ְהיּו זֹוְכִרים ֶאת ַהּצַ ם, ּתִ ה ִמּכֶ ׁשָ ַבּקָ ּבְ
ַעל ֶיְדֶכם, ְוָהָיה ֶעֶבד ְלִמְצַרִים, ּוַבֵחְטא ַההּוא ִנְגַזר 
ר ַעל ַהֵחְטא ַההּוא  ִמְצַרִים ּוְלַכּפֵ ד ּבְ ְעּבֵ ּתַ ֲעֵליֶכם ְלִהׁשְ

ם ַכְרּתֶ ּמְ ֵחל ָלֶכם,  ׁשֶ ת ְוִיּמָ ּבָ ַ ְמרּו ֶאת יֹום ַהׁשּ   אֹותֹו. ׁשִ

  תקונא קדמאה  - זוהר חדש  - בזוהר 

סֹופֹו ְלִהְתַקיִּ  ַמִים ּדְ ם ׁשָ גֹון ְוַהאי ִאיהּו ַמֲחלֶֹקת ְלׁשֵ הּו ֶאָחד, ּכְ ּלְ ם. ֲאָבל ּכֻ

א ַמִים  ִאיִהי י' ְלֵעּלָ ֵתּה ֶאָחד ְקָראִתיו. ְוָאת א' ּתֹוִכיַח ּדְ ָאָדם ְוִאּתְ ַמר ּבָ ִאּתְ ּדְ

ית ַאְתָון  ֲארּו ׁשִ ּתְ גֹון ְי"ָי ִמן יאהדונה"י ִאׁשְ א ַמִים נּוְקִבין. ּכְ ְזָכִרים. י' ְלַתּתָ

ין ְי"ָי ִמ  ֶאְמָצִעיָתא, ּבֵ ִאיהּו ָרִקיַע ּבְ ן ו' ִמן א' ּדְ ּבַ ֻחׁשְ ן יאהדונה"י ּכְ

ַמר  ֶאְמָצִעיָתא. ְוָעֵלּה ִאּתְ ם.  (יחזקאל א)ּבְ ר ַעל ֹראׁשָ ַעל ָלָרִקיַע ֲאׁשֶ ּוִמּמַ

ל  ַמְעָלה, ְוָדא א' ִמן ָאָדם. ְוָלאו ּכָ ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמּלְ מּות ּכְ ּה ּדְ ַמר ּבֵ ְוִאּתְ

ִוין. א ׁשָ ֻלְגּתָ א ְלִמיְפַלג  ּפְ ֻלְגּתָ ין טֹוב ְלַרע. ְוִאית ּפְ א ְלִמיְפַלג ּבֵ ֻלְגּתָ ִאית ּפְ ּדְ

ָדא הּוא חּוָלק ַעל ַהֲהָלָכה  גֹון ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּדְ כּוִרין ְלנּוְקִבין, ּכְ ין ּדְ ּבֵ

ִאיִהי ַמִים ּתַ  ָרא ַעל נּוְקָבא ּדְ ּבְ יֵלּה, ְלֶמֱהֵוי ַמִים ֶעְליֹוִנים ְלִאְתּגַ ְחּתֹוִנים ּדִ

ְפָיא ֲהָלָכא  ִאְתּכַ אי ּדְ ּמַ ׁשַ ל ַעל ֲהָלָכה ּדְ ִהּלֵ גֹון ֲהָלָכה ּדְ ַבר. ּכְ ים ּגָ ַאּלִ ּוָמאן ּדְ

א  ים. ֶאּלָ ְבֵרי ֱאלִֹהים ַחּיִ ִאּלּו ָוֵאּלּו ּדִ ל. אע"פ ּדְ ִהּלֵ חֹות ֲהָלָכה ּדְ אי ּתְ ּמַ ׁשַ ּדְ

נוּ  ְטָרא ּדְ ִאיהּו ִמּסִ ָמאן ּדְ כּוָרא. ְלַאֲחָזָאה ּדְ חֹות ּדְ ְפָיא ּתְ ְקָבא, ָצִריְך ְלִאְתּכַ

נּוְקָבא  ה ּדְ ן. ְוִאי ִטּפָ ֵרי ּבֵ ְדכֹוָרא ִאּקְ חֹות ּדִ ְפָיא ּתְ ִאְתּכַ נּוְקָבא ּדְ ה ּדְ גֹון ִטּפָ ּכְ

תּול ַעל  ֵעץ ׁשָ ת. ְוָהָכא ִאיהּו ָרָזא ְוָהָיה ּכְ ֵרי ּבַ ְדכֹוָרא ִאּקְ ה ּדִ ְלָטא ַעל ִטּפָ ׁשָ
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י ְלּגֵ ים  ּפַ ְבֵרי ֱאלִֹהים ַחּיִ ה. ְוִאְתְקִריאּו ּדִ ְבַעל ּפֶ אֹוַרְיָתא ּדִ ִאּנּון ָרִזין ּדְ ַמִים, ּדְ

ַמר  י. ְוָעַלְיהּו ִאּתְ ַחּיֵ ִאיָלָנא ּדְ ְטָרא ּדְ ַיד ה'  (משלי כא)ִמּסִ י ַמִים ֵלב ֶמֶלְך ּבְ ְלּגֵ ּפַ

א ַעל ֻלְגּתָ ר ַיְחּפֹוץ ַיֶטּנּו. ְוִאית ּפְ ל ֲאׁשֶ ַכר  ַעל ּכָ י א' ִמן ָאָדם ְוַהְינּו ּדְ ְלבּוׁשֵ

י ַמְטרֹוִניָתא, ְוַעְבִדין לֹון  ְלבּוׁשֵ ָסקֹות ּדִ חֹוְלִקין ַעל ּפְ ין ּדְ גֹון ִאּלֵ ְונּוְקָבא. ּכְ

ְלָתה  ְמָלְתָך לֹא ּבָ גֹון ׂשִ ַמר ְוָעֵלהּו לֹא ִיּבֹל. ּכְ רּוִקין, ָעַלְיהּו ִאּתְ ה ּפֵ ּמָ ּכַ

ָנן ֵמָעֶליָך. ְוָלאו ִאנּ  ַרּבָ י ָמאֵני ּדְ ַהּנֵ סּול, ּדְ ִאּסּור ֻטְמָאה ּפָ ין ּדְ ִאּנּון ְלבּוׁשִ ּון ּכְ

ה.  ֲעׂשֵ ּקּוֵדי ּדַ ין ּפִ ה ַיְצִליַח, ִאּלֵ ר ַיֲעׂשֶ הּו. ְוָכל ֲאׁשֶ ִדים ּבְ ֵכי ׁשֵ ִמְתַחּכְ ָבלּו ּדְ ּדְ

ִים ָלֶהם חֹומָ  גֹון ְוַהּמַ ה ִמיִמיָנם. ְוִאיִהי ְועֹוד אֹוַרְיָתא ִאְתְקִריַאת חֹוָמא, ּכְ

ה  ִאְתֲעִביד לֹון ַחּמָ גֹון ִמְצַרִים ּדְ ילּו ָלּה, ּכְ ָלא ַקּבִ ָעְלָמא ּדְ ין ּדְ ה ְלֻאּמִ ַחּמָ

יִמיָנא ִאְתְקִריַאת  ְטָרא ּדִ ְרֵכי ה' ְוגֹו'. ִמּסִ ִרים ּדַ י ְיׁשָ ְוָטְבעּו ּבֹו ּוֵמתּו. ְוַהְינּו ּכִ

חֶ  ְטָרא ּדְ א חֹוָמה ִמּסִ ִכיְנּתָ ְגבּוָרה, ַוֲאִני ֶאְהֶיה ׁשְ ְטָרא ּדִ ן ָחְכָמה. ּוִמּסִ ַתּמָ ֶסד ּדְ

ֶאְמָצִעיָתא ִאְתְקִריַאת  ַעּמּוָדא ּדְ ְטָרא ּדְ ָלּה ְנֻאם ה' חֹוַמת ֵאׁש ָסִביב. ּוִמּסִ

ָיד ֲחָזָקה ְגבּוָרה ּבְ ְטָרא ּדִ ֶחֶסד. ְוָחָזק ִמּסִ ְטָרא ּדְ דֹוָלה ִמּסִ דֹוָלה ְוָחָזק. ּגְ  רּוַח ּגְ

ֹדָלה  ד ַהּגְ ָרֵאל ֶאת ַהּיָ ְרא ִיׂשְ דֹוָלה, ַוּיַ ְרַוְיהּו ְמָפֵרק ָהִרים (שם)ְוגֹו'. ּגְ . ִמּתַ

ַמר  ִאּתְ ילּו אֹוַרְיָתא. ֵמרּוַח ה' ּדְ ָלא ַקּבִ ָעְלָמא ּדְ ין ּדְ ִאּנּון ֻאּמִ ר ְסָלִעים, ּדְ ּבֵ ּוְמׁשַ

ּה ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ה'. ְוִאְתְקִריַאת ַרַעׁש הָ  ַמע ַאֲחַרי ּבֵ ְכִתיב ָוֶאׁשְ ָדא הּוא ּדִ

ּה לֹא  ַמר ּבֵ ִסְטָרא ָאֳחָרא דִאּתְ דֹול ְוגֹו' ְוָעִתיד ְלַאַעְבָרא ַרַעׁש ּדְ קֹול ַרַעׁש ּגָ

ַרַעׁש ה'  ֵאׁש ְנֻאם (מלכים)ּבְ ְכִתיב ּכֹה ְדָבִרי ּכָ . ְוִאְתְקִריַאת ֵאׁש, ָהָדא הּוא ּדִ

א ּדְ  ָ ָתא' ה'. ְוָעִתיד ִלְלֹחְך ֶאׁשּ ָ ֵאׁש ה'. ֶאׁשּ ּה לֹא ּבָ ַמר ּבֵ ִסְטָרא ָאֳחָרא, דִאּתְ

ָפַתי  ָבּה ֲאֹדָני ׂשְ אי, ּדְ ֲחׁשַ א ְצלֹוָתא ּבַ ִכיְנּתָ ִאיִהי ׁשְ ה, ּדְ ּקָ ָמָמה ּדַ קֹול ּדְ א ּבְ ַמְלּכָ

ִאיִהי ׁשְ  ה, ּדְ ּקָ ָעה ִאיִהי ְרִביָעָאה ּדַ ְבַאְרּבָ ֶתָך ּדִ ִהּלָ יד ּתְ ח ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ א. ּתִ ִכיְנּתָ

ָנה ָהְרִביִעית  ָ ִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵרִלים לֹא ֵיָאֵכל ּוַבׁשּ לֹׁש ׁשָ ין ׁשָ ָלת ְקִלּפִ ֲאָבל ּתְ

ָלת  ס, ּתְ ְרּדֵ א ד' ִנְכְנסּו ַלּפַ ה. ּוְבִגין ּדָ ּקָ ָמָמה ּדַ א קֹול ּדְ ְריֹו, ּדָ ל ּפִ ִיְהֶיה ּכָ

ַנִים ֲעֵרִלים ַחד ֵהִציץ ְתָלת ׁשְ ָעאלּו ּבִ ע. ג' ָיָצא  ּדְ ָוֵמת. ְוַחד ֵהִציץ ְוִנְפּגַ

ָנה ָהְרִביִעית ֹקֶדׁש ִהּלּוִלים ַלה' ָעאל  ָ ׁשּ ָעאל ּבַ ְלַתְרּבּות ָרָעה. ְרִביָעה ּדְ
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ט, ר' ְרָאָיה  ׁשַ ִאיהּו פ', ּפָ ן ּדְ תֹוְך ַהּגַ ס ּבְ ַפְרּדֵ ָלם. ְוָדא ָרָזא ּדְ ׁשְ ָלם ְוָנַפק ּבִ ׁשְ ּבִ

ה, ָרׁשָ ָפסּוק, ד' ּדְ ָדה.  ּדְ יִבין ַעל ַהַהּגָ אּוְקמּוּה ֵאין ְמׁשִ ָמה ּדְ  ּכְ

ם  ּלָ ם. ֲאָבל ּכֻ ּסֹוָפּה ְלִהְתַקּיֵ ַמִים ׁשֶ ם ׁשָ ְוזֹוִהי ַמֲחלֶֹקת ְלׁשֵ
ּתֹו,  ָאָדם ְוִאׁשְ ֱאַמר ּבְ ּנֶ מֹו ׁשֶ י ֶאָחד  (ישעיה נא)ֶאָחד, ּכְ ּכִ

ִהיא י' ְלַמְעָלה מַ  ִים ְקָראִתיו. ְוָהאֹות א' ּתֹוִכיַח, ׁשֶ
מֹו ְי"ָי ִמן יאהדונה"י,  ה ַמִים ְנֵקבֹות. ּכְ ְזָכִרים. י' ְלַמּטָ
ין ְי"ָי ִמן יאהדונה"י  ֶאְמַצע ּבֵ ׁש אֹוִתּיֹות ּבָ ֲארּו ׁשֵ ִנׁשְ
ֶאְמַצע, ְוָעָליו ֶנֱאַמר  הּוא ָהָרִקיַע ּבָ ּבֹון ו' ִמן א' ׁשֶ ֶחׁשְ ּכְ

ר ַעל ֹראׁשָ  (יחזקאל א) ַעל ָלָרִקיַע ֲאׁשֶ ם, ְוֶנֱאַמר ּבֹו ּוִמּמַ
ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה. ְוֶזה א' ִמן ָאָדם.  מּות ּכְ ּדְ
ין  ק ּבֵ ׁש ַמֲחלֶֹקת ְלַחּלֵ ּיֵ וֹות. ׁשֶ ֲחלֹוקֹות ׁשָ ל ַהּמַ ְולֹא ּכָ
מֹו  ין ְזָכִרים ִלְנֵקבֹות, ּכְ ק ּבֵ טֹוב ְלַרע, ְוֵיׁש ַמֲחלֶֹקת ְלַחּלֵ

ה חוֹ  ּזֶ ָנה, ׁשֶ ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ ִים ּבַ ַהּמַ ּלֹו, ׁשֶ ֵלק ַעל ַהֲהָלָכה ׁשֶ
ִהיא ַמִים  ֵקָבה ׁשֶ ִרים ַעל ַהּנְ ּבְ ָהֶעְליֹוִנים ִיְהיּו ִמְתּגַ
ל ַעל  ל ִהּלֵ מֹו ֲהָלָכה ׁשֶ ים ּגֹוֵבר. ּכְ ַאּלִ ְחּתֹוִנים, ּוִמי ׁשֶ ּתַ
ַחת  אי ּתַ ּמַ ל ׁשַ ְכַנַעת ַהֲהָלָכה ׁשֶ ּנִ אי, ׁשֶ ּמַ ל ׁשַ ֲהָלָכה ׁשֶ

ְבֵרי ֱאלִֹהים ַהֲהָלָכה  ֵאּלּו ָוֵאּלּו ּדִ י ׁשֶ ל, ַאף ַעל ּפִ ל ִהּלֵ ׁשֶ
ֵקָבה, ָצִריְך  ד ַהּנְ הּוא ִמּצַ י ׁשֶ ּמִ א ְלַהְראֹות, ׁשֶ ים. ֶאּלָ ַחּיִ
ַחת  ְכַנַעת ּתַ ּנִ ל ְנֵקָבה ׁשֶ ה ׁשֶ מֹו ִטּפָ ָכר, ּכְ ַחת ַהּזָ ַנע ּתַ ְלִהּכָ

ת ְנֵקבָ  ן. ְוִאם ִטּפַ ְקָרא ּבֵ ּנִ ָכר ׁשֶ ת ַהּזָ ה ׁשֹוֶלֶטת ַעל ִטּפַ
תּול ַעל  ֵעץ ׁשָ ת. ְוָכאן הּוא סֹוד ְוָהָיה ּכְ ָכר, ִנְקָרא ּבַ ַהּזָ
ה,  ַעל ּפֶ ּבְ ל אֹוָתם סֹודֹות ַהּתֹוָרה ׁשֶ ְלֵגי ַמִים, ׁשֶ ּפַ
ים,  ל ֵעץ ַהַחּיִ ד ׁשֶ ים ִמּצַ ְבֵרי ֱאלִֹהים ַחּיִ ְוִנְקְראּו ּדִ

ְלֵגי  (משלי כא)ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר  ַיד ה' ַעל ּפַ ַמִים ֶלב ֶמֶלְך ּבְ
י א' ִמן  ּנּו. ְוִיׁשִ ַמֲחלֶֹקת ַעל ְלבּוׁשֵ ר ַיְחּפֹץ ַיּטֶ ל ֲאׁשֶ ּכָ
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חֹוְלִקים ַעל  מֹו ֵאּלּו ׁשֶ ָאָדם, ְוַהְינּו ָזָכר ּוְנֵקָבה, ּכְ
ה  ּמָ ים ָלֶהם ּכַ ִביָרה, ְועֹוׂשִ י ַהּגְ ל ְלבּוׁשֵ ָסקֹות ׁשֶ ַהּפְ

ּוִבים. ֲעֵליֶהם נֶ  ְמָלְתְך ִיׁשּ מֹו ׂשִ ֱאַמר ְוָעֵלהּו לֹא ִיּבֹול. ּכְ
ל ִאּסּור  ים ׁשֶ אֹוָתם ְלבּוׁשִ לֹא ָבְלָתה ֵמָעֶליְך. ְוֵאיָנם ּכְ
ים,  ּלִ ְתּבַ ּמִ ל ַרּבֹוֵתינּו ׁשֶ לּו ׁשֶ ָגִדים ַהּלָ ַהּבְ סּול, ׁשֶ ֻטְמָאה ּפָ

ה ַיְצלִ  ר ַיֲעׂשֶ ִדים. ְוֹכל ֲאׁשֶ ֵ ֶהם ַהׁשּ ִכים ּבָ ְתַחּכְ ּמִ  -יַח ׁשֶ
מֹו  ה. ְועֹוד, ּתֹוָרה ִנְקֵראת חֹוָמה, ּכְ ֵאּלּו ִמְצוֹות ֲעׂשֵ
ה ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם  ִים ָלֶהם ֹחָמה ִמיִמיָנם. ְוִהיא ַחּמָ ְוַהּמַ
ה,  ָתה ָלֶהם ַחּמָ ֶעׂשְ ּנֶ מֹו ִמְצַרִים ׁשֶ לּו אֹוָתּה, ּכְ ּלֹא ִקּבְ ׁשֶ

ִרי י ְיׁשָ ד ְוָטְבעּו ָבּה ּוֵמתּו. ְוַהְינּו ּכִ ְרֵכי ה' ְוגֹו'. ִמּצַ ם ּדַ
ם  ָ ׁשּ ד ַהֶחֶסד ׁשֶ ִכיָנה חֹוָמה, ִמּצַ ְ ִמין ִנְקֵראת ַהׁשּ ַהּיָ

בּוָרה  ד ַהּגְ ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָלּה ְנֻאם ה' חֹוַמת  -ָחְכָמה. ּוִמּצַ
דֹוָלה  ד ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי ִנְקֵראת רּוַח ּגְ ֵאׁש ָסִביב. ּוִמּצַ

ד דֹוָלה ִמּצַ ָיד  ְוָחָזק. ּגְ בּוָרה, ּבְ ד ַהּגְ ַהֶחֶסד, ְוָחָזק ִמּצַ
ּדָֹלה.  ד ַהּגְ ָרֵאל ֶאת ַהּיָ ְרא ִיׂשְ דֹוָלה ַוּיַ ֲחָזָקה ְוגֹו'. ּגְ
ֵהם ֻאּמֹות  ר ְסָלִעים. ׁשֶ ּבֵ ֵניֶהם ְמָפֵרק ָהִרים ּוְמׁשַ ְ ִמׁשּ
ֱאַמר ּבֹו ְוָנָחה  ּנֶ לּו תֹוָרה. ֵמרּוַח ה', ׁשֶ ּלֹא ִקּבְ ָהעֹוָלם ׁשֶ

ַמע ַאֲחַרי ָעָלי תּוב ָוֶאׁשְ ּכָ ו רּוַח ה'. ְוִנְקֵראת ַרַעׁש. ֶזהּו ׁשֶ
ד  ל ַהּצַ דֹול ְוגֹו'. ְוָעִתיד ְלַהֲעִביר ַרַעׁש ׁשֶ קֹול ַרַעׁש ּגָ

ֱאַמר ּבֹו לֹא ָבַרַעׁש ה'  ּנֶ . ְוִנְקֵראת (מלכים א יט)ָהַאֵחר, ׁשֶ
ֵאׁש ְנֻאם ה'. וְ  תּוב ּכֹה ְדָבִרי ּכָ ּכָ ָעִתיד ִלְלחְֹך ֵאׁש. ֶזהּו ׁשֶ

ָאר  ֱאַמר ּבֹו לֹא ָבֵאׁש ה'. ִנׁשְ ּנֶ ד ָהַאֵחר, ׁשֶ ל ַהּצַ ָהֵאׁש ׁשֶ
ה  ִפּלָ ִכיָנה, ּתְ ִהיא ׁשְ ה, ׁשֶ ָמָמה ַדּקָ קֹול ּדְ ֶלְך ּבְ ַהּמֶ
ֶתְך.  ִהּלָ יד ּתְ ח ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ּה ֲאּדָֹני ׂשְ ּבָ אי, ׁשֶ ֲחׁשַ ּבַ

ָעה ִהיא ְרִביעִ  ַאְרּבָ ּבְ ִכיָנה. ֲאָבל ׁשֶ ְ ִהיא ַהׁשּ ה, ׁשֶ ית ַדּקָ
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דוֹ  רּוְך הּוא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו לֹא הֹוִציא ַהּקָ ׁש ּבָ
ִדים  ְעּבָ ְצָרִים, ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו ְמׁשֻ ִמּמִ
ָלנּו ֲחָכִמים,  ִמְצָרִים. ַוֲאִפילּו ּכֻ ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ּבְ
ָלנּו יֹוְדִעים ֶאת  ָלנּו ְזֵקִנים, ּכֻ ָלנּו ְנבֹוִנים, ּכֻ ּכֻ

יִציַאת ִמְצַרִים. ִמְצָוה ָעֵלינּו יגַהּתֹוָרה,  ר ּבִ ְלַסּפֵ
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ִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵרִלים לֹא ֵיָאֵכל  לֹׁש ׁשָ לֹׁש ְקִלּפֹות, ׁשָ ׁשָ
ָמָמה  ְריֹו קֶֹדׁש, ֶזה קֹול ּדְ ל ּפִ ָנה ָהְרִביִעת ִיְהֶיה ּכָ ָ ּוַבׁשּ
ה  לֹׁשָ ס. ׁשְ ְרּדֵ ָעה ַלּפַ ּום ֶזה ִנְכְנסּו ַאְרּבָ ה. ּוִמׁשּ ַדּקָ

ְכנְ  ּנִ ִנים ֲעֵרִלים ׁשֶ לֹׁש ׁשָ ׁשָ ֶאָחד ֵהִציץ ּוֵמת, ְוֶאָחד  -סּו ּבְ
י ָיָצא ְלַתְרּבּות ָרָעה. ָהְרִביִעי  ִליׁשִ ע, ׁשְ ֵהִציץ ְוִנְפּגַ

ָנה ָהְרִביִעית  ָ ׁשּ ְכַנס ּבַ ּנִ קֶֹדׁש ִהּלּוִלים ַלה'. ִנְכַנס  -ׁשֶ
ְרּדֵ  ל ַהּפַ לֹום. ְוֶזהּו סֹוד ׁשֶ לֹום ְוָיָצא ְבׁשָ ׁשָ ן ּבְ תֹוְך ַהּגָ ס ּבְ

מֹו  ה, ּכְ ָרׁשָ סּוק, ד' ּדְ ל ּפָ ט, ר' ְרָאָיה ׁשֶ ׁשָ הּוא: פ' ּפְ ׁשֶ
ָדה.  יִבין ַעל ַהַהּגָ ֲארּוָה ֵאין ְמׁשִ ּבֵ  ׁשֶ

 
 מצוה עלינו לספר ביציאת מצריםיג

 דף יג ע"ב - הקדמת ספר הזוהר  - בזוהר 

ָתא ַקְדָמָאה  ְרׁשְ ָכל  (שמות יג)ּפַ ִאיִהי ֹקֶדׁש. ּבּוְכָרא ּדְ א י ּדְ ֹכר. ּדָ ׁש ִלי ָכל ּבְ ַקּדֶ

ִאיהּו  ָנַחת ִמן יּו"ד ּדְ יק ּדְ ּקִ ִביל ּדַ ַההּוא ׁשְ ל ֶרֶחם, ּבְ ֶטר ּכָ ִאין. ּפֶ ין ִעּלָ קּוְדׁשִ

ח ַרחֲ  ָאה.  (רחמה)ָמא ַאְפּתַ ְדָקא ָיאֹות. ְוִאיהּו ֹקֶדׁש ִעּלָ ין ּכְ יִרין ְוִאּבִ ד ּפֵ  ְלֶמְעּבַ

ה ִראׁשֹוָנה  ָרׁשָ ל  (שמות יג) -ּפָ כֹור ׁשֶ ִהיא ֹקֶדׁש, ַהּבְ כֹור, זֹו י' ׁשֶ ׁש ִלי ָכל ּבְ ַקּדֶ

ל ֶרֶחם  ֶטר ּכָ ים ָהֶעְליֹוִנים. ּפֶ ָדׁשִ ל ַהּקְ ק ַהה - ּכָ ִביל ַהּדַ ְ ׁשּ ּיֹוֵרד ִמּיֹו"ד, ּבַ ּוא ׁשֶ

ָראּוי, ְוהּוא ֹקֶדׁש ֶעְליֹון.  ים ּכָ רֹות ְוִאּבִ הּוא ּפֹוֵתַח ֶאת ַרְחָמּה ַלֲעׂשֹות ּפֵ   ׁשֶ

 



 זוהר ההגדה
 

236

 
ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  

  

ְנָייָנא  ָתא ּתִ ְרׁשְ ח ַרֲחָמא  (שמות יג)ּפַ ּתַ ִאְתּפַ א ה ֵהיָכָלא. ּדְ ְוָהָיה ִכי ְיִביֲאָך. ּדָ

ין (רחמה) ַחְמׁשִ ֵביּה.  ִדיָלּה ִמּגֹו יּו"ד ּבְ ִרין ְסִתיִמין ּדְ ָרִאין ְוִאּדְ ַסּדְ ְתִחין ַאּכְ ּפִ

ּה ָקָלא ִדי ָנְפָקא ִמּגֹו  ַמע ּבָ ַהאי ֵהיָכָלא ְלִמׁשְ ֲעִביד יו"ד ּבְ ֶטר ּדְ ַההּוא ּפֶ ּדְ

ָכל ִסְטִרין, ְוָאָתא יּו"ד ּוְפַתח ֵליּה  א הּוא ָסִתים ּבְ ׁשֹוָפר ּדָ ִגין ּדְ א. ּבְ ׁשֹוָפר ּדָ

ָקא ָקא  ְלַאּפָ יּה ָקָלא ְלַאּפָ יק ִמּנֵ ַקע ֵליּה ְוַאּפִ ח ֵליּה ּתָ ַאְפּתַ יּה ָקָלא. ְוֵכיָון ּדְ ִמיּנֵ

ין  ְצָרִים. ְוָכְך ָזּמִ ָרֵאל ִמּמִ ַעְבִדין ְלֵחירּו. ּוִבְתִקיעּו ְדׁשֹוָפָרא ָדא ָנְפקּו ִיׂשְ

ְך ִאית  ִזיְמָנא ָאֳחָרא ְלסֹוף יֹוַמָיא. ְוָכל ּפּוְרָקָנא ֵמַהאי ׁשֹוָפר ַאְתָיא. ּוְבִגין ּכָ

יּו"ד  ֵחיָלא ּדְ ָהא ֵמַהאי ׁשֹוָפר ָאֵתי ּבְ ָתא ָדא. ּדְ ַפְרׁשָ ּה ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבְ ּבָ

ְנָייָנא  יק ָקֵליּה ְלפּוְרָקָנא ְדַעְבִדין. ְוָדא ה ָאת ּתִ יָלּה ְוַאּפִ ָפַתח ַרֲחָמא ּדִ ּדְ

א.  יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ   ּדִ

נִ  ְ ה ַהׁשּ ָרׁשָ ה ַהּפָ י ְיִבֲאְך, זֹו ה' ַהֵהיָכל  (שם) -ּיָ ְוָהָיה ּכִ
ָתִחים,  ים ּפְ ִ ֲחִמׁשּ ח ַרְחָמּה ִמּתֹוְך יֹו"ד ּבַ ְפּתָ ּנִ ׁשֶ
ֶטר ַההּוא  ַהּפֶ ּבֹו. ׁשֶ ִרים ׁשֶ ְסּתָ ַאְכַסְדָראֹות ַוֲחָדִרים ַהּנִ
ּיֹוֵצא ִמּתֹוךְ  ּה קֹול ׁשֶ ֹמַע ּבָ ה ִלׁשְ ֵהיָכל ַהּזֶ ה יֹו"ד ּבַ ָעׂשָ  ׁשֶ
ָכל  ר ּבְ ה הּוא ִנְסּתָ ֹוָפר ַהּזֶ ַהׁשּ ּום ׁשֶ ה, ִמׁשּ ֹוָפר ַהּזֶ ַהׁשּ
ּנּו קֹול.  ָדִדים, ּוָבא יֹו"ד ּוָפַתח אֹותֹו ְלהֹוִציא ִמּמֶ ַהּצְ
ּנּו קֹול ְלהֹוִציא  ַקע לֹו ְוהֹוִציא ִמּמֶ ַתח אֹותֹו, ּתָ ּפָ ְוֵכיָון ׁשֶ

ֹוָפר ַהזֶּ  ָרֵאל ֲעָבִדים ַלֵחרּות. ּוִבְתִקיַעת ַהׁשּ ה ָיְצאּו ִיׂשְ
ִמים. ְוָכל  סֹוף ַהּיָ ַפַעם ַאֶחֶרת ּבְ ְצַרִים, ְוָכְך ָעִתיד ּבְ ִמּמִ
ְך ֵיׁש ְיִציַאת  ּום ּכָ ה, ּוִמׁשּ ֹוָפר ַהּזֶ ָאה ִמן ַהׁשּ ה ּבָ ֻאּלָ ּגְ
ל  ּכַֹח ׁשֶ א ּבַ ה ּבָ ֹוָפר ַהּזֶ ֲהֵרי ֵמַהׁשּ ה ַהּזֹו, ׁשֶ ָרׁשָ ּפָ ִמְצַרִים ּבַ

ּפוֹ  ת ָהֲעָבִדים. ְוזֹו יֹו"ד ׁשֶ ֵתַח ַרְחָמּה ּומֹוִציא קֹולֹו ִלְגֻאּלַ
דֹוׁש.  ם ַהּקָ ֵ ל ַהׁשּ ה ׁשֶ ִנּיָ ְ   ה, ָהאֹות ַהׁשּ

 אדף מז ע" - פרשת בראשית  - ספר בראשית  - בזוהר 
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ִריְך  א ּבְ ַיְכִניׁש קּוְדׁשָ יָחא ְוִיְתְקֵרי ַחג ַהָאִסיף ּדְ א ְמׁשִ ּוְבַההּוא יֹוָמא ֵייֵתי ַמְלּכָ

יּה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  ַעּמֵ לּוָתא ּדְ יּה ּגָ יֹום ַההּוא  (ישעיה י"א)הּוא ּבֵ ְוָהָיה ּבְ

ָאר ַעּמֹו. ְוִיְתקְ  ִנית ָידֹו ִלְקנֹות ֶאת ׁשְ ְבָעה יֹוִסיף ְיָי ׁשֵ הּו ׁשִ ֻכּלְ ּכֹות, ּדְ ֵרי ַחג ַהּסֻ

בֹוד ַאְזִלין ִעם  ְך ּכּוְלהּו ֲעָנֵני ּכָ ה ּוְבִגין ּכָ סּוּכָ ָרֵאל ּכְ ין ַחְפָיין ַעל ִיׂשְ ְרּגִ ּדַ

ָכל יֹוָמא.  ְך י"ד ִאְמִרין ּבְ ִגין ּכָ ְזכּוָתא ְדֲאַהֹרן ּבְ ָרא ּבִ ַמְדּבְ ָרֵאל ּבְ  ִיׂשְ

ֵרא ַחג ָהָאִסיף, ּוְבאֹותֹו יֹום ָיבֹא מֶ  יַח ְוִיּקָ ׁשִ ֶלְך ַהּמָ
ל ַעּמֹו. ֶזהּו  לּות ׁשֶ רּוְך הּוא ּבֹו ַהּגָ דֹוׁש ּבָ ס ַהּקָ ַכּנֵ ּיְ ׁשֶ

תּוב  ּכָ ִנית ָידֹו  (ישעיה יא)ׁשֶ ּיֹום ַההּוא יֹוִסיף ה' ׁשֵ ְוָהָיה ּבַ
ַבע  ל ׁשֶ ּכָ ּכֹות, ׁשֶ ֵרא ַחג ַהּסֻ ָאר ַעּמֹו. ְוִיּקָ ִלְקנֹות ֶאת ׁשְ

ל ַעְנֵני הַ  ה, ְוָלֵכן ּכָ מֹו ֻסּכָ ָרֵאל ּכְ ָרגֹות ְמַכּסֹות ַעל ִיׂשְ ּדְ
ְזכּות ַאֲהֹרן, ְוָלֵכן  ר ּבִ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ בֹוד הֹוְלִכים ִעם ִיׂשְ ַהּכָ

ָכל יֹום.  ּבְ ים ׁשֶ ָבׂשִ ר ּכְ ָעה ָעׂשָ   ַאְרּבָ

ְבָעַתִים נְ  ְבָעַתִים ְוַיְנִהיר ׁשִ ְבָעה יֹוִמין ָהא ׁשִ א ּוְבׁשִ א. ְוקּוְדׁשָ ְמׁשָ ִהירּו ְדׁשִ

ָרא ַעל ָסִאיבּו  את ְלַכּפָ ִעיר ִעִזים ֶאָחד ַחּטָ ִריְך הּוא ְיָרֶחם ַעל ַעְלָמא ְוׂשָ ּבְ

ְנַיָנא ְלֳקֵבל  יֹוָמא ּתִ לֹות ּבְ ָסִאיבּו אֹוֵמי ַעְלָמא עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ א ּדְ ׁשָ ַמְקּדְ

יֹוָמא ּתְ  ִיְצָחק. ּבְ ְרָגא ּדְ יֹוָמא ְרִביָעָאה ְלֳקֵבל ּדַ ְרָגא ְדַיֲעֹקב. ּבְ ִליָתָאה ְלֳקֵבל ּדַ

ִתיָתָאה ְלֳקֵבל  יֹוָמא ׁשְ ה. ּבְ ְרָגא ְדֹמׁשֶ ָאה ְלֳקֵבל ּדַ יֹוָמא ֲחִמיׁשָ יֹוֵסף. ּבְ ְרָגא ּדְ ּדַ

ְרָגא ְדֲאַהֹרן:    ּדַ

ְבָעה ָיִמים  ְבָעַתִים אֹור  -ּוְבׁשִ ְבָעַתִים, ְוָיִאיר ׁשִ ֲהֵרי ׁשִ
ִעיר הַ  רּוְך הּוא ְיַרֵחם ַעל ָהעֹוָלם. ּוׂשְ דֹוׁש ּבָ ֶמׁש, ְוַהּקָ ֶ ׁשּ

את  ים ֶאָחד ְלַחּטָ ׁש  -ִעּזִ ְקּדָ ר ַעל ֻטְמַאת ַהּמִ ְלַכּפֵ
ּיֹום  לֹות. ּבַ אּו ֻאּמֹות ָהעֹוָלם עֹוְבֵדי כֹוָכִבים ּוַמּזָ ּמְ ּטִ ׁשֶ

לִ  ְ ּיֹום ַהׁשּ ת ִיְצָחק. ּבַ ְרּגַ ֶנֶגד ּדַ ִני ּכְ ֵ ת ַהׁשּ ְרּגַ ֶנֶגד ּדַ י ּכְ יׁשִ
י  ּיֹום ַהֲחִמיׁשִ ת יֹוֵסף. ּבַ ְרּגַ ֶנֶגד ּדַ ּיֹום ָהְרִביִעי ּכְ ַיֲעֹקב. ּבַ
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ת ַאֲהֹרן.  ְרּגַ ֶנֶגד ּדַ י ּכְ ִ ׁשּ ִ ּיֹום ַהׁשּ ה. ּבַ ת ֹמׁשֶ ְרּגַ ֶנֶגד ּדַ   ּכְ

ְבָעה יֹוֵמי ִדְכִליָלן  ִטירּו, ׁשִ ּפְ ַהאי ַחָגא ּוְבַחָגא ּדִ ּכּוְלהּו יֹוִמין ְוָתא ֲחֵזי ּבְ

א ַהְיינּו  הּו מּוָסף, ֶאּלָ ְמָקְרִבין ּבְ ין ּדִ ָאר ַחּגִ ׁשְ ן ּבִ ֵלית ּכֵ הּו. ָמה ּדְ ְלֵעיָלא ּבְ ּדִ

ָרָזא ִדְמֵהיְמנּוָתא  אֹוִקיְמָנא ּבְ ְקלֹות,  (בראשית ל')ּדְ ר ַעל ַהּמַ ָבן ֲאׁשֶ ָמְחׂשֹוף ַהּלָ

ְרגִּ  ְבָעה ּדַ ְבָעה ׁשִ י ְלָכל ִאינּון ׁשִ ִטיָרא, ּדִ ּפְ ְסָטר ְדֶחֶס"ד ַחָגא ּדִ ין ַאְסַחר לֹון ּבִ

ָהא ְלכּוְלהּו  ן. ּדְ ין ַתּמָ ְרּגִ ְך ּכּוְלהּו ּדַ ִגין ּכָ ְלֳקֵבל ַאְבָרָהם ְדָאֵתי ִמֶחֶס"ד ּבְ

ְרָגא ְדֲאַהֹרן  ֵליָמא ְלִסְטָרא ְדֶחֶס"ד. ַהאי ַחָגא ְלֳקֵבל ּדַ ין ֶאְסַחר ַיֲעֹקב ׁשְ ְרּגִ ּדַ

יּה. ְדֲאִחיד  ֶחֶסד, ּכּוְלהּו ִעּמֵ   ּבְ

ְבָעה ָיִמים  ּצֹות ׁשִ ַחג ֶזה ּוְבַחג ַהּמַ ּוֹבא ּוְרֵאה, ּבְ
ן  ֵאין ּכֵ ֶ ַמְעָלה, ַמה ׁשּ ּלְ ִמים ׁשֶ ל ַהּיָ ֶהם ּכָ לּוִלים ּבָ ּכְ ׁשֶ
א ַהְינּו ַמה  ֶהם מּוָסף, ֶאּלָ ְקִריִבים ּבָ ּמַ ים ׁשֶ ָאר ַחּגִ ׁשְ ּבִ

סֹוד ָהאֱ  נּו ּבְ ַרׁשְ ּפֵ ֶ ר  (בראשית ל)מּוָנה, ׁשּ ָבן ֲאׁשֶ ַמְחּשף ַהּלָ
ָרגֹות  ַבע ּדְ ְבָעה ׁשֶ ָכל אֹוָתם ׁשִ ּלְ ְקלֹות, ׁשֶ ַעל ַהּמַ
ֶנֶגד  ּצֹות ּכְ ל ַהּמַ ַצד ַהֶחֶסד, ֶהָחג ׁשֶ יפֹות אֹוָתם ּבְ ַמּקִ
ֲהֵרי ֶאת  ם, ׁשֶ ָרגֹות ׁשָ ל ַהּדְ א ֵמֶחֶסד, ָלֵכן ּכָ ּבָ ַאְבָרָהם ׁשֶ

ָרגֹות מַ  ל ַהּדְ ל ֶחֶסד. ֶהָחג ּכָ ד ׁשֶ ֵלם ַלּצַ ָ יף ַיֲעֹקב ַהׁשּ ּקִ
ם ִעּמֹו.  ּלָ ֶחֶסד, ּכֻ ָאחּוז ּבְ ל ַאֲהֹרן ׁשֶ תֹו ׁשֶ ְרּגָ ֶנֶגד ּדַ ה ּכְ   ַהּזֶ

ְצָרִים  ָרֵאל ִמּמִ ד ַנְפקּו ִיׂשְ ִאין, ּכַ ין ְוכּוְלהּו ַזּכָ ְרּגִ כּוְלהּו ּדַ ִגין ּדְ ָדָבר ֲאֵחר, ּבְ

ִריְך הּוא ִא  א ּבְ ֵייֵתי קּוְדׁשָ יֹוֵמי ּדְ ן ּבְ ד ּכֵ ין ְלֶמְעּבַ ִכְתרֹוי ְוַזּמִ ן ּבְ ֵלי ַתּמָ ְתּגְ

ַבע  ֵרין ׁשֶ ְתִרין ְרִמיִזין ַהָכא ְוָהָכא ְוַנְטִלין ַעל ַחד ּתְ ְך ּכּוְלהּו ּכִ ִגין ּכָ יָחא. ּבְ ְמׁשִ

ָאר מּוָסִפין, ֲהָדא  ְבָעה ִמׁשְ ם. ְוָהָתם ַעל ַחד ׁשִ ְרָכָאן ַהָכא ֵמַהּתָ הּוא ִדְכִתיב ּבִ

יֹום ֵצאְתָך ֲהָוה ֵליּה  (מיכה ז) יֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות. ּכְ ּכִ

ִגין  ְמנּו ַהָכא. ּבְ ָמנּו ֲהָתם ְוִאְזּדָ ִאין ִאְזּדְ כּוְלהּו יֹוִמין ִעּלָ יֵמי. ּדְ ְלֵמיָמר. ַמאי ּכִ

לָ  ין ּפְ ָלאֹות, ַחְמׁשִ ְך ִנְפָלאֹות נ' ּפְ א ּכָ ַתח קּוְדׁשָ יָנ"ה ּפָ ָהא נ' ַתְרִעין ְדּבִ אֹות. ּדְ
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ר ְיִציַאת ִמְצָרִים נ'  אֹוַרְייָתא ִאְדּכַ ְך ּבְ ִגיֵני ּכַ ן. ּוּבְ ּמָ ָקא לֹון ִמּתַ ִריְך הּוא ְלַאּפָ ּבְ

א ַאְראֶ  יָחא. ּוַמאי ַאְרֶאּנּו. ֶאּלָ ֵדין ַיֲעִביד ְליֹוֵמי ְמׁשִ ּנּו ִזְמִנין ְלֳקֵבל נ' ַתְרִעין ּכְ

ַקְדִמיָתא ִדְכִתיב  ד  (שמות י"ד)ְלַההּוא ָסָבא ְדָחָזא ּבְ ָרֵאל ֶאת ַהּיָ ְרא ִיׂשְ ַוּיַ

ין ְלֶמְחֵזי ּפּוְרַענּוָתא ֶדֱאדֹום.  ֵדין ַזּמִ דֹוָלה. ּכְ   ַהּגְ

ָבר ַאֵחר  יִקים,  - ּדָ ּדִ ָרגֹות ְוָכל ַהּצַ ל ַהּדְ ּכָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
צְ  ָרֵאל ִמּמִ ְצאּו ִיׂשְ ּיָ ׁשֶ ה ּכְ ּלָ רּוְך הּוא ִהְתּגַ דֹוׁש ּבָ ַרִים, ַהּקָ

יַאת  ְזַמן ּבִ ן ּבִ ּלֹו, ְוָעִתיד ַלֲעׂשֹות ּכֵ ָתִרים ׁשֶ ּכְ ם ּבַ ׁשָ
אן ְוָכאן,  ָתִרים ְרמּוִזים ּכָ ל ַהּכְ ְך ּכָ ּום ּכָ יַח. ִמׁשּ ׁשִ ַהּמָ
ם  ם. ְוׁשָ ָ אן ִמׁשּ ָרכֹות ּכָ ַבע ּבְ ַנִים ׁשֶ ְונֹוְטִלים ַעל ֶאָחד ׁשְ

תּוב ַעל  ּכָ ָאר ַהּמּוָסִפים, ֶזהּו ׁשֶ ְ ְבָעה ִמׁשּ  (מיכה ז)ֶאָחד ׁשִ
יֹום  יֵמי ֵצאְתְך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות. ּכְ ּכִ
ִמים  ל ַהּיָ ּכָ יֵמי? ׁשֶ ה ּכִ ֵצאְתְך ָהָיה לֹו לֹוַמר! ַמה ּזֶ

נּו ְלָכאן, ִמׁשּ  ּמְ ם ְוִהְזּדַ נּו ְלׁשָ ּמְ ְך ָהֶעְליֹוִנים ִהְזּדַ ּום ּכָ
ים  ִ ֲהֵרי ֲחִמׁשּ ָלאֹות, ׁשֶ ים ּפְ ִ ָלאֹות, ֲחִמׁשּ ִנְפָלאֹות, נ' ּפְ
רּוְך הּוא ְלהֹוִציא אֹוָתם  דֹוׁש ּבָ ַתח ַהּקָ ֲעֵרי ִביָנה ּפָ ׁשַ
ָעִמים ְיִציַאת  ים ּפְ ִ ּתֹוָרה ֲחִמׁשּ ֶרת ּבַ ם, ְוָלֵכן ֻמְזּכֶ ָ ִמׁשּ

ָעִרים, כָּ  ים ׁשְ ִ ֶנֶגד ֲחִמׁשּ ה ִלימֹות ִמְצַרִים, ּכְ ְך ַיֲעׂשֶ
ֵקן  א ַאְרֶאּנּו ֶאת אֹותֹו ַהּזָ ה ַאְרֶאּנּו? ֶאּלָ יַח. ּוַמה ּזֶ ׁשִ ַהּמָ

תּוב  ּכָ ִראׁשֹוָנה, ׁשֶ ָרָאה ּבָ ָרֵאל ֶאת  (שמות יד)ׁשֶ ְרא ִיׂשְ ַוּיַ
ל  ְרָענּות ׁשֶ דָלה, ְוָאז ֲעִתיד ִלְראֹות ֶאת ַהּפֻ ד ַהּגְ ַהּיָ

  ֱאדֹום 

 דף מ' ע"ב - פרשת בא  - ספר שמות  - בזוהר 

ּקּוָדא  (שמות יב)רעיא מהימנא  ֵצקֹו ֶטֶרם ֶיְחָמץ ְוגֹו'. כ"ה ּפִ א ָהָעם ֶאת ּבְ ָ ְוִיׂשּ

א,  ּקּוָדא ּדָ ָהא ּפִ א, ְלָבֵער ָחֵמץ. ּדְ א ָהָעם ֶאת ּדָ ָ ָרֵאל ְוִיׂשּ ִאְתְמַסר ְלהּו ְלִיׂשְ
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א,  יֶכם, ְוָהא אּוְקמּוָה ַחְבַרּיָ ָבּתֵ ֵצא ּבְ אֹור לא ִיּמָ ְ ֵצקֹו ֶטֶרם ֶיְחָמץ. ּוְכִתיב ׂשּ ּבְ

א ֵיֶצר ַרע, ְוָדא ֵיֶצר טֹוב.  י, ּדָ ה ּדּוְכּתֵ ַכּמָ ה ּדְ ין ָחֵמץ ּוַמּצָ  ְוָרָזא אֹוִקיְמָנא, ּבֵ

א  ָ ׂשּ ֵצקֹו ֶטֶרם ֶיְחָמץ ְוגֹו'. כ"ה ַוּיִ ִמְצָוה זֹו  -ָהָעם ֶאת ּבְ
א  ָ ׂשּ ָרֵאל, ַוּיִ ֲהֵרי ִמְצָוה זֹו ִנְמְסָרה ְלִיׂשְ ְלָבֵער ָחֵמץ, ׁשֶ
ֵצא  ֹאר לֹא ִיּמָ ֵצקֹו ֶטֶרם ֶיְחָמץ, ְוָכתּוב ׂשְ ָהָעם ֶאת ּבְ

ַאְר  ְרׁשּוָה ַהֲחֵבִרים, ְוַהּסֹוד ּבֵ יֶכם, ַוֲהֵרי ּפֵ ָבּתֵ ין ּבְ נּו, ּבֵ
ה ְמקֹומֹות, ֶזה ֵיֶצר ַרע, ְוֶזה ֵיֶצר  ּמָ ל ּכַ ה ׁשֶ ָחֵמץ ּוַמּצָ

  טֹוב. 

ר  ִאיהּו ִחּיּוָבא ַעל ּבַ יִציַאת ִמְצַרִים, ּדְ ָבָחא ּדִ ׁשְ ר ּבִ א, ְלַסּפֵ ַתר ּדָ ּקּוָדא ּבָ כ"ו ּפִ

ל ָבָחא ְלָעְלִמין. ָהִכי אֹוִקיְמָנא, ּכָ ַהאי ׁשְ ֵעי ּבְ ּתָ ֵעי  ָנׁש, ְלִאׁשְ ּתָ ִאׁשְ ר ָנׁש ּדְ ּבַ

א  ִכיְנּתָ ׁשְ ין ִאיהּו ְלֶמחֵדי ּבִ ֶחְדָוה, ַזּמִ י ּבְ יִציַאת ִמְצַרִים, ּוְבַההּוא ִסּפּור ַחּדֵ ּבִ

א  ָמֵריּה, ְוקּוְדׁשָ י ּבְ ַחּדֵ ר ָנׁש ּדְ ַהאי ִאיהּו ּבַ א, ּדְ הּוא ֵחדּו ִמּכֹּלָ ָאֵתי ּדְ ְלָעְלָמא ּדְ

ַהה י ּבְ ִריְך הּוא ַחּדֵ   ּוא ִסּפּור. ּבְ

ַבח ְיִציַאת ִמְצַרִים,  -כ"ו  ׁשֶ ר ּבְ ִמְצָוה ַאַחר זֹו ְלַסּפֵ
ַבח ֶזה ְלעֹוָלִמים.  ׁשֶ ר ּבְ ן ָאָדם ְלַדּבֵ ִהיא חֹוָבה ַעל ּבֶ ׁשֶ
יִציַאת ִמְצַרִים ּוְבאֹותֹו  ר ּבִ ַדּבֵ ּמְ ל ָאָדם ׁשֶ ַאְרנּו, ּכָ ְך ּבֵ ּכָ

ְמָחה, ָעִתיד הוּ  ׂשִ ֵמַח ּבְ ִכיָנה ִסּפּור ׂשָ ְ ׁשּ ֹמַח ּבַ א ִלׂשְ
ֲהֵרי הּוא ָאָדם  ְמַחת ַהּכֹל, ׁשֶ הּוא ׂשִ א ׁשֶ עֹוָלם ַהּבָ ּבָ
אֹותֹו  ֵמַח ּבְ רּוְך הּוא ׂשָ דֹוׁש ּבָ ֲאדֹונֹו, ְוַהּקָ ֵמַח ּבַ ָ ׂשּ ׁשֶ

  ִסּפּור. 

יֵליּה, ְוָאַמר ל ַמְלָייא ּדִ ִריְך הּוא ְלָכל ּפָ א ּבְ ִניׁש קּוְדׁשָ ֲעָתא, ּכָ יּה ׁשַ ֹון, ִזילּו ּבֵ

הּו  ּלְ ֵדין ּכֻ פּוְרָקִני. ּכְ אן ּבְ ַני, ְוַחּדָ עּו ּבָ ּתָ ָקא ִמׁשְ יִלי, ּדְ ָבָחא ּדִ ׁשְ ָמעּו ִסּפּוָרא ּדִ ּוׁשְ

ָבָחא,  ׁשְ ָמעּו ִסּפּוָרא ּדִ ָרֵאל, ּוׁשְ ִיׂשְ ֲהַדְייהּו ּדְ ִרין ּבַ ין, ְוַאְתָיין ּוִמְתַחּבְ ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ

ֶחְדָוא אן ּבְ ָקא ַחּדָ א  ּדְ ֵדין ַאְתָיין ְואֹוָדן ֵליּה ְלקּוְדׁשָ פּוְרָקָנא ְדָמֵריהֹון, ּכְ ּדְ
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ִאית  א ּדְ יׁשָ א ַקּדִ ין ּוְגבּוָרן ְואֹוָדאן ֵליּה ַעל ַעּמָ ל ִאיּנּון ִנּסִ ִריְך הּוא, ַעל ּכָ ּבְ

ָמאִריהֹון.  פּוְרָקָנא ּדְ ֶחְדָוה ּדְ אן ּבְ ַחּדָ ַאְרָעא, ּדְ   ֵליּה ּבְ

עָ  אֹוָתּה ׁשָ ַמְלָיא ּבְ רּוְך הּוא ְלָכל ַהּפָ דֹוׁש ּבָ ה ּכֹוֵנס ַהּקָ
י  ּלִ ַבח ׁשֶ ֶ ְמעּו ֶאת ִסּפּור ַהׁשּ ּלֹו, ְוָאַמר ָלֶהם: ְלכּו ְוִתׁשְ ׁשֶ
ם  ּלָ ִתי. ָאז ּכֻ ְגֻאּלָ ֵמִחים ּבִ י ּוׂשְ ּלִ ִנים ׁשֶ ִרים ַהּבָ ַדּבְ ּמְ ׁשֶ

ָרֵאל, ִרים ִעם ִיׂשְ ִסים, ּוָבִאים ּוִמְתַחּבְ ּנְ ְוׁשֹוְמִעים  ִמְתּכַ
ִאים  ת ֲאדֹוָנם. ָאז ּבָ ֻאּלַ ֶחְדַות ּגְ ֵמִחים ּבְ ְ ׂשּ ַבח ׁשֶ ֶ ִסּפּור ַהׁשּ

דֹוׁש  רּוְך  -ּומֹוִדים ַלּקָ ים  -ּבָ ל אֹוָתם ִנּסִ הּוא ַעל ּכָ
ָאֶרץ  ׁש לֹו ּבָ ּיֵ דֹוׁש ׁשֶ ּוְגבּורֹות, ּומֹוִדים לֹו ַעל ָהָעם ַהּקָ

ֻאלָּ  ְמַחת ַהּגְ ׂשִ ֵמִחים ּבְ ְ ׂשּ ל ֲאדֹוָנם. ׁשֶ   ה ׁשֶ

  דף מ"א ע"א

ַההּוא ִסּפּוָרא ַיֲהֵבי  ָרֵאל ּבְ א, ְוִיׂשְ א ְלֵעיּלָ ֵדין ִאּתֹוָסף ֵליּה ֵחיָלא ּוְגבּוְרּתָ ּכְ

א, ַמְלּכָ יּה,  ֵחיָלא ְלָמאֵריהֹון, ּכְ בּוְרּתֵ ִחין ּגְ ּבְ ד ְמׁשַ א, ּכַ ִאּתֹוָסף ֵחיָלא ּוְגבּוְרּתָ ּדְ

ְך, ִאית  הּו. ּוְבִגין ּכָ ּלְ ק ְיָקֵריּה ַעל ּכֻ ּלָ ֲחִלין ִמָקֵמיּה, ְוִאְסּתַ הּו ּדַ ְואֹוָדן ֵליּה, ְוֻכּלְ

א  ִסּפּור ּדָ ֵעי ּבְ ּתָ ָחא ּוְלִאׁשְ ּבְ ַמר. כְּ  (דף מ"א ע"א)ְלׁשַ ִאּתְ ָמה ּדְ א, ּכְ ַגְווָנא ּדָ

ִריְך הּוא, ּוְלַפְרסּוֵמי  א ּבְ ִדיר ָקֵמי קּוְדׁשָ ֵעי ּתָ ּתְ ר ָנׁש, ְלִאׁשְ חֹוָבה ִאיהּו ַעל ּבַ

ָעַבד.  ין ּדְ ָכל ִאיּנּון ִניּסִ   ִניָסא ּבְ

אֹותֹו  ָרֵאל ּבְ ָאז ִמּתֹוֵסף לֹו ּכַֹח ּוְגבּוָרה ְלַמְעָלה, ְוִיׂשְ
ּמֹוִסיף ּכַֹח ִסּפּור נֹוְתִנים ּכַֹח ְלִרבּ  מֹו ֶמֶלְך ׁשֶ ֹוָנם, ּכְ

ם ּפֹוֲחִדים  בּוָרתֹו ּומֹוִדים לֹו, ְוֻכּלָ ִחים ּגְ ּבְ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ּוְגבּוָרה ּכְ
ַח  ּבֵ ם. ְוָלֵכן ֵיׁש ְלׁשַ ּלָ ה ְכבֹודֹו ַעל ּכֻ ָניו, ּוִמְתַעּלֶ ִמּפָ

מֹו ֶזה חֹוָבה ַעל בֶּ  ֱאַמר. ּכְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ִסּפּור ֶזה ּכְ ר ּבְ ן ּוְלַדּבֵ
רּוְך הּוא ּוְלַפְרֵסם ֶאת  דֹוׁש ּבָ ִמיד ִלְפֵני ַהּקָ ר ּתָ ָאָדם ְלַדּבֵ

ה.  ָעׂשָ ים ׁשֶ ָכל אֹוָתם ִנּסִ ס ּבְ   ַהּנֵ
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ל ַמה  א, ּכָ ִריְך הּוא ָיַדע ּכֹּלָ א ּבְ יָמא, ֲאַמאי ִאיהּו חֹוָבָתא, ְוָהא קּוְדׁשָ ְוִאי ּתֵ

ְר  ָנא, ֲאַמאי ּפִ ֲהָוה, ְוֶיהֵוי ְלָבַתר ּדְ ִאיהּו ָעַבד, ּדְ א ָקֵמיּה, ַעל ַמה ּדְ סּוָמא ּדָ

ֵעי ָקֵמיּה  ּתָ ר ָנׁש ְלַפְרסּוֵמי ִניָסא, ּוְלִאׁשְ אי ִאְצְטִריְך ּבַ א ַוּדַ ְוִאיהּו ָיַדע. ֶאּלָ

א  ְלֵעיּלָ ַמְלָיא ּדִ ִקין, ְוָכל ּפָ ין ַסּלְ ִאיּנּון ִמּלִ ִגין ּדְ ִאיהּו ָעַבד, ּבְ ָכל ַמה ּדְ ּבְ

י ׁשִ ּנְ ק ְיָקֵריּה ִמְתּכַ ּלָ ִריְך הּוא, ְוִאְסּתַ א ּבְ הּו ְלקּוְדׁשָ ּלְ ן, ְוָחָמאן לֹון, ְואֹוָדאן ּכֻ

א.  א ְוַתּתָ   ָעַלְייהּו ֵעיּלָ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ה ֶזה חֹוָבה, ַוֲהֵרי ַהּקָ ְוִאם ּתֹאַמר, ָלּמָ
ן, ַמּדוּ  ְהֶיה ְלַאַחר ִמּכֵ ּיִ ָהָיה ְוׁשֶ ֶ ל ַמה ׁשּ ַע יֹוֵדַע ַהּכֹל, ּכָ

ה, ְוהּוא יֹוֵדַע?  הּוא עֹוׂשֶ ֶ ְרסּום ֶזה ְלָפָניו, ַעל ַמה ׁשּ ּפִ
ר ְלָפָניו  ס ּוְלַדּבֵ אי ָצִריְך ָאָדם ְלַפְרֵסם ֶאת ַהּנֵ א ַוּדַ ֶאּלָ
ָבִרים עֹוִלים,  אֹוָתם ּדְ ּום ׁשֶ ה, ִמׁשּ הּוא ָעׂשָ ֶ ָכל ַמה ׁשּ ּבְ

ֶסת, וְ  ּנֶ ַמְעָלה ִמְתּכַ ּלְ ַמְלָיא ׁשֶ רֹוִאים אֹוָתם ְוָכל ַהּפָ
דֹוׁש  ם ַלּקָ ּלָ רּוְך  -ּומֹוִדים ּכֻ ה ְכבֹודֹו  -ּבָ הּוא, ּוִמְתַעּלֶ

ה.    ֲעֵליֶהם ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ

יָמא  ָעַבד, ִאי ּתֵ ל ַמה ּדְ ֵעי ּוְמָפֵרט ֶחְטאֹוי ַעל ּכָ ּתָ ִאׁשְ א, ַמאן ּדְ ַגְווָנא ּדָ ּכְ

א ְמַקְטְרָגא ָקִאים ּתָ  ִגין ְלָמאי ִאְצְטִריְך. ֶאּלָ ִריְך הּוא, ּבְ א ּבְ ִדיר ָקֵמי קּוְדׁשָ

ר  ים ּבַ ַאְקּדִ יָון ּדְ יָנא. ּכֵ ע ֲעֵליהֹון ּדִ א, ּוְלִמְתּבַ ֵני ָנׁשָ ע חֹוֵבי ּבְ ֵעי ּוְלִמְתּבַ ּתְ ְלִאׁשְ

פּוָמא ְלַההּוא  ְטָרא ּדְ ִאיר ּפִ ל ַחד ְוַחד, ָלא ַאׁשְ ָנׁש, ּוְמָפֵריט ֶחְטאֹוי, ּכָ

ַקְדִמיָתא,  ְמַקְטְרָגא, ְוָלא יָנא ּבְ ַבע ּדִ ִדיר ּתָ ָהא ּתָ יָנא. ּדְ ע ָעֵליּה ּדִ ָיִכיל ְלִמְתּבַ

א, ִאְצְטִריְך ֵליּה ְלַבר ָנׁש  ְך. ְוַעל ּדָ לֹוִני ָעֵבד ּכַ ֵעי ּוְמַקְטֵרג ּפְ ּתָ ּוְלָבַתר ִמׁשְ

ָמא, ּוְלָפֵרט ֶחְטאֹוי.    ְלַאְקּדְ

ר ּוְמָפֵרט ֲחטָ  ַדּבֵ ּמְ מֹו ֶזה ִמי ׁשֶ ה, ּכְ ָעׂשָ ֶ ל ַמה ׁשּ ָאיו ַעל ּכָ
ִמיד  א ַהְמַקְטֵרג עֹוֵמד ּתָ ם ָמה ָצִריְך? ֶאּלָ ִאם ּתֹאַמר ְלׁשֵ
ֵני  ר ְוִלְתּבַע ֲחָטֵאי ּבְ ֵדי ְלַדּבֵ רּוְך הּוא ּכְ דֹוׁש ּבָ ִלְפֵני ַהּקָ
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ים ָאָדם ּוְמָפֵרט  ְקּדִ ּמַ יָון ׁשֶ ין. ּכֵ ׁש ֲעֵליֶהם ּדִ ָאָדם ּוְלַבּקֵ
ה ֶאת ֲחָטָאיו  ְתחֹון ּפֶ ִאיר ּפִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ֵאינֹו ַמׁשְ ּכָ

ִמיד  ֲהֵרי ּתָ ין, ׁשֶ ׁש ָעָליו ּדִ ְלאֹותֹו ְמַקְטֵרג, ְולֹא ָיכֹול ְלַבּקֵ
לֹוִני  ּפְ ר ּוְמַקְטֵרג ׁשֶ ְך ְמַדּבֵ ה, ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ּתְ ין ּבַ ּתֹוֵבַע ּדִ

ים ּולְ  ְך. ְוָלֵכן ָצִריְך ָלָאָדם ְלַהְקּדִ ה ּכָ   ָפֵרט ֲחָטָאיו. ָעׂשָ

ַרׁש  פּוָמא ָעֵליּה, ּוְכֵדין ִאְתּפְ ְטָרא ּדְ א, ֵלית ֵליּה ּפִ ְמַקְטְרָגא ָחֵמי ּדָ יָון ּדִ ּכֵ

ַכח  ּתְ א ֵיאֹות, ְוִאי ָלאו, ָהא ְמַקְטְרָגא ִאׁשְ ִתיּוְבּתָ ב ּבְ ִמֵניּה ִמּכֹל ָוֹכל. ִאי ּתָ

ּת  ָאָתא ְלָקָמְך ּבְ לֹוִני ּדְ ְך ָעֵליּה, ְוָאַמר ּפְ ָמֵריּה, חֹובֹוי ּכַ ִעיט ּבְ ין, ּבָ ַאּפִ ּוְקָפא ּדְ

א  ַכח ַעְבּדָ ּתְ ִיׁשְ ִגין ּדְ ָכל ָהֵני, ּבְ ר ָנׁש ּבְ ֲהָרא ּבַ א ֵיאֹות ְלִאְזּדַ ְוָכְך. ַעל ּדָ

ֶפַסח,  ה ּבְ א, ֶלֱאכֹול ַמּצָ ַתר ּדָ ּקּוָדא ּבָ ִריְך הּוא. כ"ז ּפִ א ּבְ ְמֵהיָמָנא ָקֵמי קּוְדׁשָ

ִגין ּדְ  ְמֵהיְמנּוָתא. ְוָהא אּוְקמּוָה, ּבְ ִרין, ַעל ָרָזא ּדִ ִאיהּו ּדּוְכָרָנא ְלָדֵרי ּדָ

ָרָזא  ַטֲעָוון ַאֲחָרן, ְוָעאלּו ּבְ ַההּוא ִזְמָנא ֵמָרָזא ּדְ ָרֵאל ָנְפקּו ּבְ ִיׂשְ ּדְ

י.  ה ּדּוְכּתֵ ַכּמָ ָנא ּבְ ְמֵהיָמנּוָתא. ְוָהא אּוְקמּוָה ָרָזא ּדְ ֶמר ְיָי' ֶאל ַוּיֹא (שמות יב)ּדִ

ין  ַסח ּבֵ ַחט ּפֶ א, ְלִמׁשְ ּקּוָדא ּדָ ַסח ְוגֹו'. כ"ח ּפִ ת ַהּפָ ה ְוַאֲהֹרן ֹזאת ֻחּקַ ֹמׁשֶ

ִמְצַרִים. ְוָדא ִאיהּו חֹוָבָתא ַעל  ַסח ּדְ ַההּוא ּפֶ ִניָסן, ּדּוְכָרָנא ּדְ י"ד ּבְ ִים, ּבְ ָהַעְרּבַ

ֲחטּו אֹותֹו  ַאּתְ ָאֵמר, ְוׁשָ ָמה ּדְ א, ּכְ ִים. ּכֹּלָ ין ָהַעְרּבַ ָרֵאל ּבֵ ל ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ ּכָ

ָעׂשֹור  יב ּבֶ ְכּתִ ָרה יֹוִמין ּוְלָהְלָאה, ּדִ א, ִאְצְטִריְך ְלֶמהֵוי ָנִטיר, ֵמֲעׂשָ ַסח ּדָ ּפֶ

ִריַאת ִסיֲהָרא  ֵדין ׁשָ ָהא ּכְ ִגין ּדְ ה ְוִיְקחּו ָלֶהם ְוגֹו'. ַמאי ַטֲעָמא. ּבְ ַלֹחֶדׁש ַהּזֶ

יָסר ְלַאְנָהָרא, ֵמעֲ  ֲחֵמיָסר. ְוַאְרּבֵ ִלים ּבַ ּתְ ִאׁשְ ָרה יֹוִמין ּוְלָהְלָאה, ַעד ּדְ ׂשָ

ְלָיא ַעל ָעְלָמא.  ִדיָנא ּתַ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ֶליֱהִוי ָנִכיס, ּבְ   ּדְ

ה,  ְתחֹון ּפֶ ַהְמַקְטֵרג רֹוֶאה ֶאת ֶזה, ֵאין לֹו ָעָליו ּפִ יָון ׁשֶ ּכֵ
ּנּו ִמּכֹל ָוֹכל. ִאם ׁשָ  ְתׁשּוָבה ְוָאז ִנְפָרד ִמּמֶ ָיֶפה,  -ב ּבִ

לֹוִני  -ְוִאם לֹא  ֲהֵרי ַהְמַקְטֵרג ִנְמָצא ָעָליו ְואֹוֵמר: ּפְ
ְך  ֲאדֹונֹו, ֲחָטָאיו ּכָ ַעט ּבַ ִנים, ּבָ ַעּזּות ּפָ א ְלָפֶניְך ּבְ ּבָ ׁשֶ
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ֵצא  ּמָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ה, ּכְ ָכל ֵאּלֶ ֵהר ָהָאָדם ּבְ ּזָ ּיִ ְוָכְך. ַעל ֶזה ָיֶפה ׁשֶ
רּוְך הּוא. כ"ז ֶעֶבד ֶנֱאָמן לִ  דֹוׁש ּבָ ִמְצָוה ַאַחר  -ְפֵני ַהּקָ

רֹון ְלדֹוֵרי דֹורֹות  הּוא ִזּכָ ּום ׁשֶ ֶפַסח, ִמׁשּ ה ּבְ זֹו ֶלֱאֹכל ַמּצָ
אֹותֹו  ָרֵאל ָיְצאּו ּבְ ׂשְ ּיִ ְרׁשּוָה, ׁשֶ ַעל סֹוד ָהֱאמּוָנה, ַוֲהֵרי ּפֵ

ס ל ֱאִליִלים ֲאֵחִרים, ְוִנְכְנסּו ּבְ ֹוד ָהֱאמּוָנה, ְזַמן ִמּסֹוד ׁשֶ
ה ְמקֹומֹות. ַוּיֹאֶמר ה'  ַכּמָ ה ּבְ ֲארּו ֶאת ַהּסֹוד ַהּזֶ ַוֲהֵרי ּבֵ

ַסח ְוגֹו'. כ"ח  ת ַהּפָ ה ְוַאֲהֹרן ֹזאת ֻחּקַ ִמְצָוה זֹו  -ֶאל ֹמׁשֶ
רֹון ְלאֹותֹו  ִניָסן, ִזּכָ י"ד ּבְ ִים ּבְ ין ָהַעְרּבַ ַסח ּבֵ ֹחט ּפֶ ִלׁשְ

ַסח ִמְצַרִים, ְוזֹוִהי חוֹ  ֱאַמר ּפֶ ּנֶ מֹו ׁשֶ ם, ּכְ ּלָ ָבה ַעל ּכֻ
ַסח  ִים. ּפֶ ין ָהַעְרּבָ ָרֵאל ּבֵ ֲחטּו ֹאתֹו ּכֹל ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ ְוׁשָ
תּוב  ּכָ ָרה ָיִמים ָוָהְלָאה, ׁשֶ מּור ֵמֲעׂשָ ֶזה ָצִריְך ִלְהיֹות ׁשָ
ּום  ַעם? ִמׁשּ ה ְוִיְקחּו ָלֶהם ְוגֹו'. ָמה ַהּטַ ָעּשר ַלֹחֶדׁש ַהּזֶ ּבֶ

ֲהֵר  ָרה ָיִמים ׁשֶ ָבָנה ְלָהִאיר ֵמֲעׂשָ י ָאז ַמְתִחיָלה ַהּלְ
ר  ָעה ָעׂשָ ר, ּוְבַאְרּבָ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ ֶלֶמת ּבַ ׁשְ ּנִ ָוָהְלָאה, ַעד ׁשֶ

לּוי ַעל ָהעֹוָלם.  ין ּתָ ַהּדִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָחט ּבְ ְהֶיה ִנׁשְ ּיִ   ׁשֶ

א, יׁשָ ִרית ַקּדִ ֵמי ּבְ ָרא זּוֲהָמא, ִמּקָ א, ְלַאְעּבְ ַההּוא ֵריָחא  ָרָזא ּדָ ּוְלִאְתֲהָנָאה ּבְ

א, ְוָכל ָעֵרל לא  ְבָעא. ְוַעל ּדָ א ַעל ׂשָ א ָלא ַאְתָיא ֶאּלָ ָנִדיף ְטִוי נּור. ְוַעל ּדָ ּדְ

יּה  ָלא ִאית ּבֵ יּה. ַמאן ּדְ א, ֵייכּול ּבֵ יׁשָ ִרית ַקּדִ יּה ּבְ ִאית ּבֵ ֹיאַכל ּבֹו. ַמאן ּדְ

י א, ָלא ֵייכּול ּבֵ יׁשָ ִרית ַקּדִ א ּבְ ִרית ִאיהּו ְלַתְבָרא ּתּוְקּפָ ֵני ּבְ ַהאי ִמּבְ ּה. ּדְ

ִרית  ְבֵני ּבְ ְך, ַהאי ּבִ ִגין ּכַ ִרית. ּבְ ֵמי ּבְ ָרא ָעְרָלה ִמּקָ ֵחיָלא ַאֲחָרא, ְלַאְעּבְ ּדְ

ְבֵני ָעְרָלה.  ד, ְוָלא ּבִ   ִאיהּו ְלֶמְעּבַ

דוֹ  ִרית ַהּקְ ְפֵני ַהּבְ ֲהָמה ִמּלִ ה, סֹוד ֶזה ְלַהֲעִביר ַהּזֻ ׁשָ
ִלי ָהֵאׁש, ְוַעל ֶזה לֹא ָבא  ּנֹוֵדף ִמּצְ ְוֵלָהנֹות ֵמאֹותֹו ֵריַח ׁשֶ
ָבע, ְוַעל ֶזה ְוָכל ָעֵרל לֹא ֹיאַכל ּבֹו. ִמי  ָ א ַעל ַהׂשּ ֶאּלָ
ִרית קֶֹדׁש,  ֵאין ּבֹו ּבְ ִרית קֶֹדׁש, ֹיאַכל ּבֹו. ִמי ׁשֶ ׁש ּבֹו ּבְ ּיֵ ׁשֶ
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ֵני ַהבְּ  ה ִמּבְ ּזֶ ל לֹא יֹאַכל ּבֹו. ׁשֶ ּבֹר ּכַֹח ׁשֶ ִרית הּוא ִלׁשְ
ְך ֶזהּו  ּום ּכָ ְפֵני ְבִרית. ִמׁשּ ַחִיל ַאֵחר, ְלַהֲעִביר ָעְרָלה ִמּלִ

ְבֵני ָעְרָלה.  ְבֵני ְבִרית ְולֹא ּבִ   ַלֲעׂשֹות ּבִ

ים  ֲהָוה ָרׁשִ ַסח, ּדְ ַההּוא ּפֶ ָמא ּדְ ִריְך הּוא ְלִמְצַרִים, ָחָמא ּדָ א ּבְ ד ָאָתא קּוְדׁשָ ּכַ

ם ַעל  יב, ּוְלַקְחּתֶ ְכּתִ ְתָחא, ּדִ ְבִרית, ֵהיְך ֲהוֹו ַקְייִמין ַעל ּפִ ְתָחא, ְוָדָמא ּדִ ּפִ

ם ְוגֹו'. ֵאזֹוָבא, ָהא אֹוִקיְמָנא  ְעּתֶ ף ְוִהּגַ ּסַ ר ּבַ ם ֲאׁשֶ ּדָ ם ּבַ ת ֵאזֹוב ּוְטַבְלּתֶ ֲאֻגּדַ

ר רּוִחין  ִאיהּו ַמְעּבַ ין, ְוָכל ְסָטר רּוַח  (כ"ב ע"ב)ּדְ יׁשִ ר ּבִ א, ַמְעּבַ יׁשָ ּבִ

ָרֵאל.  ִיׂשְ ָאה ּדְ פּוְרָקָנא ִעּלָ יֵליּה, ּבְ ִאְתָערּוָתא ּדִ   ּבְ

ל  ם ׁשֶ רּוְך הּוא ְלִמְצַרִים, ָרָאה ֶאת ַהּדָ דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ ּבָ ׁשֶ ּכְ
ִרית, ֵאיְך  ַתח, ְוַדם ַהּבְ ָהָיה ָרׁשּום ַעל ַהּפֶ ַסח ׁשֶ אֹותֹו ּפֶ

ַתח, ׁשֶ  ת ֵאזֹוב ָהיּו עֹוְמִדים ַעל ַהּפֶ ם ֲאֻגּדַ תּוב ּוְלַקְחּתֶ ּכָ
ם ְוגֹו'. ֵאזֹוב, ֲהֵרי  ְעּתֶ ף ְוִהּגַ ּסַ ר ּבַ ם ֲאׁשֶ ּדָ ם ּבַ ּוְטַבְלּתֶ
ל רּוַח  הּוא ַמֲעִביר רּוחֹות ָרעֹות, ְוָכל ַצד ׁשֶ ַאְרנּו ׁשֶ ּבֵ
ל  ה ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ ֻאּלָ ּגְ ּלֹו, ּבַ ִהְתעֹוְררּות ׁשֶ ַרע ַמֲעִביר ּבַ

ָרֵאל.    ִיׂשְ

א  ּתָ ִריְך הּוא ְלֵיֶצר ָהָרע ְוִיּכֹוס ֵליּה. ְוַהׁשְ א ּבְ ָאֵתי, ֵייֵתי קּוְדׁשָ ְלִזְמָנא ּדְ

ָרֵאל ְוגֹו'. ּדּוְכָרָנא  ל ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ ֲחטּו אֹותֹו ּכָ ִתיב ְוׁשָ א, ּכְ פּוְרָקָנא ּדָ ּבְ

י הַ  ּתֵ ָאה. ַעל ׁשְ ַההּוא ּפּוְרָקָנא ִעּלָ ָאֵתי, ּבְ ִזְמָנא ּדְ קֹוף ּדְ ׁשְ זּוזֹות ְוַעל ַהּמַ ּמְ

ְבִרית  ימּו ּדִ ָאת יֹו"ד, ְלַאֲחָזָאה ְרׁשִ ימּו ּדְ ָאת יֹו"ד, ּוְבַהאי ְרׁשִ ימּו ּדְ ַהאי ְרׁשִ ּבְ

ָמא ַעל  א, ְוָאָתא ּדָ ים ַעל ּכֹּלָ ְבִרית, ָרׁשִ ָמא ּדִ ֵמי ּדָ ר ָעְרָלה ִמּקָ ּבַ א, ְוִאּתְ יׁשָ ַקּדִ

ד ָעַבר ַההּוא ַמׁשְ  ָמא. ּכַ ַאּתְ ּדָ ָמה ּדְ יָתא, ּכְ ִקיף ִמּבֵ ָמא, ְוִאְזּדְ ִחית, ֲהָוה ָחֵמי ּדָ

ִחית ְוגֹו'.  ׁשְ ן ַהּמַ   ָאֵמר ְולֹא ִיּתֵ

ֶצר ָהָרע  רּוְך הּוא ַלּיֵ דֹוׁש ּבָ ֶלָעִתיד ָלבא ָיִביא ַהּקָ
ֲחטּו ֹאתֹו ּכֹל  תּוב, ְוׁשָ ה זֹו ּכָ ְגֻאּלָ ה ּבִ ַחט אֹותֹו. ְוַעּתָ ְוִיׁשְ
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ה ְקַהל ֲעַד  ֻאּלָ ּגְ ל ֶלָעִתיד ָלבא, ּבַ רֹון ׁשֶ ָרֵאל ְוגֹו'. ִזּכָ ת ִיׂשְ
ם  ֹרׁשֶ קֹוף, ּבָ ׁשְ זּוֹזת ְוַעל ַהּמַ י ַהּמְ ּתֵ ָהֶעְליֹוָנה ַהִהיא. ַעל ׁשְ
ל ָהאֹות יֹו"ד,  ה ׁשֶ ם ַהּזֶ ל אֹות יֹו"ד, ּוָבֹרׁשֶ ה ׁשֶ ַהּזֶ

ֶר  ּבֶ דֹוׁש, ְוִנׁשְ ִרית ַהּקָ ם ַהּבְ ת ָעְרָלה ְלַהְראֹות ֶאת ֹרׁשֶ
ם.  ִרית, ָרׁשּום ַעל ַהּכֹל, ּוָבא ָדם ַעל ּדָ ם ַהּבְ ְפֵני ּדַ ִמּלִ
ִחית, ָהָיה רֹוֶאה ָדם ּוִמְתַרֵחק  ׁשְ עֹוֵבר אֹותֹו ַהּמַ ׁשֶ ּכְ
ִחית ְוגֹו'.  ׁשְ ן ַהּמַ ֱאַמר ְולֹא ִיּתֵ ּנֶ מֹו ׁשֶ ִית, ּכְ ֵמַהּבַ
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ִחית,  ׁשְ ן ַהּמַ ִתיב ְולֹא ִיּתֵ ְלחֹודֹוי ָקִטיל, ֲאַמאי ּכְ ִריְך הּוא ּבִ א ּבְ ִאי קּוְדׁשָ

א  אי קּוְדׁשָ א ַוּדַ ִריְך הּוא. ֶאּלָ א ּבְ ִחית ֲהָוה ָאִזיל ְוָלא קּוְדׁשָ ַמׁשְ ַמע ּדְ ַמׁשְ ּדְ

ִחית ֲהָוה ָאִזיל  ִריְך הּוא ֲהָוה ָקִטיל, ּוַמׁשְ ָחא ִעיָלה  מ"א ע"ב) (דףּבְ ּכְ ְלַאׁשְ

ְתֵרין ִסְטִרין, ֲהָוה ָעַרק  ָעְרָלה, ּבִ ִבירּו ּדְ ֲהָוה ָחֵמי ַההּוא ּתְ יָון ּדְ ָרֵאל, ּכֵ ְלִיׂשְ

ְייהּו.  ַרׁש ִמּנַ   ְוִאְתּפְ

תּוב ְולֹא  ה ּכָ רּוְך הּוא ְלַבּדֹו הֹוֵרג, ָאז ָלּמָ דֹוׁש ּבָ ִאם ַהּקָ
ׁשְ  ּמַ ִחית, ׁשֶ ׁשְ ן ַהּמַ ִחית ָהָיה הֹוֵלְך, ְולֹא ִיּתֵ ׁשְ ַהּמַ ָמע ׁשֶ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ אי ׁשֶ א ַוּדַ רּוְך הּוא? ֶאּלָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ָרֵאל.  ה ְלִיׂשְ ִחית ָהָיה הֹוֵלְך ִלְמֹצא ִעּלָ ׁשְ ָהָיה הֹוֵרג, ְוַהּמַ
ֵני ְצָדִדים,  ׁשְ ְברֹון ָהָעְרָלה ּבִ ָהָיה רֹוֶאה אֹותֹו ׁשִ יָון ׁשֶ ּכֵ

  ָיה ּבֹוֵרַח ְוִנְפָרד ֵמֶהם. הָ 

ַההּוא ִסְטָרא, ָיִהיב ּבּוְכִרין  ל ִאיּנּון ּבּוְכִרין ּדְ ִריְך הּוא ּכָ א ּבְ ָקַטל קּוְדׁשָ ְוַעל ּדְ

א  ָלל, ּוְבֹכּלָ ח ָעַלְייהּו ִסְטָרא ַאֲחָרא ִעיָלה ּכְ ּכַ ָלא ִיׁשְ ָרֵאל ְלפּוְרָקָנא, ּדְ ִיׂשְ ּדְ

ָרֵאל  ִנין. ָנִטיר לֹון ְלִיׂשְ א ַעל ּבְ ַאּבָ ִריְך הּוא, ּכְ א ּבְ ַבִית ֶאָחד  (שמות יב)קּוְדׁשָ ּבְ
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ִית ְוגֹו',  א,  (עיין לקמן סוף פרשת פנחס)ֵיָאֵכל לא תֹוִציא ִמן ַהּבַ ּקּוָדא כ"ט ּדָ ּפִ

ִתיב. ַמאי ַהאי ָלֳקֵבל  ת ּכְ ַסח. ַעל ַמּצֹות ּוְמרֹוִרין, ַמּצֹות ַמּצַ ְלֵמיַכל ַהאי ּפֶ

ַההּוא ְמִרירּו ַהאי, אֶ  ָרֵאל, ּבְ ִיׂשְ הֹון ּדְ א ִעּמְ ִכיְנּתָ ׁשְ לּוָתא ּדִ א ְלַאֲחָזָאה ּגָ ּלָ

ה ְוגֹו'. ְוַכד ַאְכִלין ְלַהאי  ֲעבֹוָדה ָקׁשָ יֶהם ּבַ יב ַוְיָמַררּו ֶאת ַחּיֵ ְכּתִ ְלהֹון, ּדִ ּדִ

ַההּוא גָּ  ִמְצַרִים, ּבְ ָעְבדּו לֹון ּבְ ל ַהאי ּדְ ַסח, ְלַאֲחָזָאה ּכָ לּוָתא ּוְבַההּוא ּפֶ

ְעּבּוָדא.    ׁשִ

ל  כֹורֹות ׁשֶ ל אֹוָתם ּבְ רּוְך הּוא ּכָ דֹוׁש ּבָ ָהַרג ַהּקָ ְוַעל ׁשֶ
ּלֹא  ה, ׁשֶ ָרֵאל ִלְגֻאּלָ ל ִיׂשְ כֹורֹות ׁשֶ ד, ָנַתן ּבְ אֹותֹו ַהּצַ
ָלל, ּוַבּכֹל ׁשֹוֵמר  ה ּכְ ד ָהַאֵחר ִעּלָ ִיְמָצא ֲעֵליֶהם ַהּצַ

רּוְך ה דֹוׁש ּבָ ַבִית ַהּקָ ִנים. ּבְ ָאב ַעל ּבָ ָרֵאל ּכְ ּוא ֶאת ִיׂשְ
ִית ְוגֹו'. ִמְצָוה כ"ט זֹו  ֶאָחד ֵיָאֵכל לֹא תֹוִציא ִמן ַהּבַ

ה ַעל ַמּצֹות ּוְמרֹוִרים. ַמּצֹות  ַסח ַהּזֶ  - ֶלֱאֹכל ֶאת ַהּפֶ
לּות  א ְלַהְראֹות ּגָ ֶנֶגד ֶזה? ֶאּלָ ה ּכְ תּוב. ַמה ּזֶ ת ּכָ ַמּצַ

ִכיָנה ִעם  ְ תּוב ַהׁשּ ּכָ ֶהם, ׁשֶ ּלָ ִרירּות ׁשֶ אֹוָתּה ַהּמְ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ
אֹוְכִלים ֶאת  ׁשֶ ה ְוגֹו'. ּכְ ֲעֹבָדה ָקׁשָ יֶהם ּבַ ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחּיֵ
ִמְצַרִים  ָעׂשּו ָלֶהם ּבְ ֶ ל ַמה ׁשּ ה, ְלַהְראֹות ֶאת ּכָ ַסח ַהּזֶ ַהּפֶ

ְעּבּוד.  לּות ּוְבאֹותֹו ׁשִ אֹוָתּה ּגָ   ּבְ

ִתיב וְ  יּה ְקָלָנא, ּוְבָכל ִאיּנּון ַטֲעָוון ַמה ּכְ רּו בֹו, ְלַאֲחָזָאה ּבֵ ּבְ ֶעֶצם לֹא ִתׁשְ

ְרֵרי לֹון ֵמֲאָתר  י ַוֲהוּו ּגָ ְלּבֵ ׁשּוָקא, ְוָאתּו ּכַ ְרִמין ֲהוֹו ָרָמאן ּבְ ָהא ּגַ ִמְצָרֵאי. ּדְ ּדְ

קּ  ְרֵמי ִאיּנּון ּתִ ָהא ּגַ א, ּדְ ָיא לֹון ִמּכֹּלָ גּוָפא, ְוָדִמי ְלַגְווָנא ַלֲאָתר, ְוָדא ַקׁשְ ּוָנא ּדְ

ִתיב ְוֶעֶצם לֹא  א ּכְ ׁשּוָקא אֹוַרח ְקָלָנא, ְוַעל ּדָ ָרֵאל ָרָמאן לֹון ּבְ ַאֲחָרא, ְוִיׂשְ

ִרין ֵליּה.  י ֲהוֹו ַאְתָיין ּוְמַתּבְ ְלּבֵ רּון, ֲאָבל ּכַ ּבְ ׁשְ רּו בֹו, ַאּתּון ָלא ּתִ ּבְ   ִתׁשְ

בְּ  תּוב? ְוֶעֶצם לֹא ִתׁשְ רּו בֹו, ְלַהְראֹות ּבֹו ָקלֹון, ַמה ּכָ
ּוק  ׁשּ ֲהֵרי ָהיּו זֹוְרִקים ּבַ ּוְבָכל אֹוָתם ֱאִליֵלי ִמְצַרִים. ׁשֶ
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קֹום  ָלִבים ְוָגְררּו אֹוָתם ִמּמָ ּלֹו, ּוָבאּו ַהּכְ ֶאת ָהֲעָצמֹות ׁשֶ
ֲהֵרי ָהֲעָצמֹות ֵהן  ה ָלֶהם ֵמַהּכֹל, ׁשֶ ְלָמקֹום, ְוֶזה ָהָיה ָקׁשֶ

ּקּון הַ  ָרֵאל ָזְרקּו אֹוָתם ּתִ ּגּוף, ְודֹוִמים ְלָגֶון ַאֵחר, ְוִיׂשְ
רּו בֹו.  ּבְ תּוב ְוֶעֶצם לֹא ִתׁשְ ֶדֶרְך ָקלֹון, ְוָלֵכן ּכָ ּוק ּבְ ַלׁשּ
ִרים  ּבְ ִאים ּוְמׁשַ ָלִבים ָהיּו ּבָ רּו, ֲאָבל ַהּכְ ּבְ ם לֹא ִתׁשְ ַאּתֶ

  אֹותֹו. 

י ּתּו, ִמְצָרֵאי ֲהוֹו ַאְתָיין ְלָבַתר, ַוהֲ  ְלּבֵ ֲהוֹו ַנְטֵלי ּכַ ְרֵמי ּדַ וּו ָחָמאן ִאיּנּון ּגַ

ָלא  י ּדְ ְלּבֵ ִגין ּכַ ֵמֲאָתר ַלֲאָתר, ּוַמְדָקן לֹון, ַוֲהוּו ִמְצָרֵאי ָטְמִני לֹון ּגֹו ַעְפָרא, ּבְ

ְטָר  יר, ִמּסִ לֹות, ַיּתִ ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ּטּוָלה ּדְ חּון לֹון, ְוָדא ִאיהּו ּבִ ּכְ א ִיׁשְ

ל ֵחיִלין  ְפָיין ּכָ יָקֵריּה, ְוִאְתּכַ ַלק ּבִ ִריְך הּוא ִאְסּתְ א ּבְ ְלהֹון. ּוְבָדא קּוְדׁשָ ּדִ

ְלהֹון, ְוַעל  ְטָרא ּדִ ַכח ִמּסִ ּתְ ִטילּו ִאׁשְ ד ּבָ יר, ּכַ ְפָיין ַיּתִ ֵדין ִאְתּכַ ָהא ּכְ ַאֲחָרִנין, ּדְ

יב ְוֶעצֶ  ְכּתִ ֵלי לֹון, ּדִ ָרֵאל ָלא ְמַבּטְ א ִיׂשְ רּו בֹו. ּדָ ּבְ ׁש ִלי  (שמות יג)ם לֹא ִתׁשְ ַקּדֶ

ֵהָמה, ְוַעם ָהָאֶרץ ָצִריְך  כֹור ּבְ ׁש ּבְ א ְלַקּדֵ ּקּוָדא ּדָ ֶטר ֶרֶחם ְוגֹו'. ּפִ כֹור ּפֶ ָכל ּבְ

ִאיִהי ֲאדֹון  ֵיֶצר ָהָרע, ּדְ ְלָטנּוָתא ּדְ חֹות ׁשֻ דּוי ִמּתְ יֵהא ּפָ ֵרין ִמיִלין, ַחד ּדִ ּתְ

ַגוְ  יֵליּה, ּכְ ו, ּדִ ָאַמר ַיֲעֹקב ְלֵעׂשָ ַיֲעָבר ָנא ֲאֹדִני ִלְפֵני ַעְבּדֹו.  (בראשית לג)וָנא ּדְ

יָבא,  אּוְקמּוָה, ַחּיָ ָמה ּדְ ין ַעל ּגּוָפא, ּכְ ְנִפיׁשִ ד חֹוִבין ּדִ ַהאי ָעְלָמא. ֲאדֹון ִמּצַ ּבְ

ינֹוִני ֶזה וְ  ָאה, ֵיֶצר ַהּטֹוב ׁשֹוְפטֹו. ּבֵ ינֹוִני, ֵיֶצר ָהָרע ׁשֹוְפטֹו. ַזּכָ ֶזה ׁשֹוְפטֹו. ּבֵ

ר ָלְך.  ֵיֶצר ַהּטֹוב, ָאִחי ְיִהי ְלָך ֲאׁשֶ ֵיֶצר ָהָרע, ְוָאח ּדְ   ַהְיינּו ָאח ּדְ

ְך ְוָהיּו רֹוִאים אֹוָתם  ִאים ַאַחר ּכָ ְצִרים ָהיּו ּבָ עֹוד, ַהּמִ
קֹום ְלָמקֹום  ָלִבים ִמּמָ ָהיּו לֹוְקִחים ַהּכְ ַעְצמֹות ׁשֶ

ָעָפר, ְוׁשֹוְבִרים אֹותָ  ְצִרים טֹוְמִנים אֹוָתם ּבֶ ם, ְוָהיּו ַהּמִ
ל  ּטּול ׁשֶ ָלִבים לֹא ִיְמְצאּו אֹוָתם, ְוֶזהּו ּבִ ַהּכְ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ֶהם. ּוָבֶזה  ּלָ ד ׁשֶ לֹות יֹוֵתר ֵמַהּצַ עֹוְבֵדי כֹוָכִבים ּוַמּזָ
ל ַהּכֹחֹות  ְכבֹודֹו ְוִנְכּפּו ּכָ רּוְך הּוא ּבִ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ִהְתַעּלָ
ּטּול ִנְמָצא  ַהּבִ ׁשֶ ֲהֵרי ָאז ִנְכּפּו יֹוֵתר, ּכְ ָהֲאֵחִרים, ׁשֶ
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תּוב  ּכָ לּו אֹוָתם, ׁשֶ ָרֵאל לֹא ִבּטְ ֶהם, ְוָלֵכן ִיׂשְ ּלָ ד ׁשֶ ֵמַהּצַ
ֶטר ֶרֶחם ְוגֹו'.  כֹור ּפֶ ׁש ִלי ָכל ּבְ רּו בֹו. ַקּדֶ ּבְ ְוֶעֶצם לֹא ִתׁשְ

ֵהָמה. ְועַ  כֹור ּבְ ׁש ּבְ ֵני ִמְצָוה זֹו ְלַקּדֵ ם ָהָאֶרץ ָצִריְך ׁשְ
ֶצר ָהָרע,  ְלטֹון ַהּיֵ ַחת ׁשִ דּוי ִמּתַ ְהֶיה ּפָ ּיִ ְדָבִרים: ֶאָחד ׁשֶ

ו  ָאַמר ַיֲעקֹב ְלֵעׂשָ מֹו ׁשֶ הּוא ֲאדֹונֹו, ּכְ ַיֲעָבר  (בראשית לג)ׁשֶ
ד ָהֲעוֹונֹות,  ה. ָאדֹון ִמּצַ עֹוָלם ַהּזֶ ָנא ֲאדִני ִלְפֵני ַעְבּדֹו, ּבָ

ים  ֵהם ַרּבִ ע ׁשֶ ֲארּוָה, ָרׁשָ ּבֵ מֹו ׁשֶ ֵיֶצר ָהָרע  -ַעל ַהּגּוף. ּכְ
יק  ינֹוִני  -ׁשֹוְפטֹו. ַצּדִ ֶזה ָוֶזה  -ֵיֶצר ַהּטֹוב ׁשֹוְפטֹו. ּבֵ

ל ֵיֶצר  ל ֵיֶצר ָהָרע ְוָאח ׁשֶ ינֹוִני הּוא ָאח ׁשֶ ׁשֹוְפטֹו. ּבֵ
ר ָלְך.    ַהּטֹוב. ָאִחי ְיִהי ְלְך ֲאׁשֶ

ין, ֲחמֹור נֹוֵער, ְכָלִבים צֹוֲעִקים,  ְוַכד ַזְכָוון ְנִפיׁשִ ָמרֹות, ּדַ ֵרין ִמׁשְ ַבר ּתְ רּוָחא ּתָ

ר ָנׁש ֲאדֹון, ֲהָדא הּוא  ר ּבַ ֵביּה ָאָדם ְוִאְתַהּדָ ַחר, ּדְ ׁשַ ֶמֶרת ּדְ ְוָסִליק ְלִמׁשְ

ְפָחה, ְוָסִליק ְלַדְרגָּ  (בראשית לב)ִדְכִתיב,  א ַוְיִהי ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור ֹצאן ְוֶעֶבד ְוׁשִ

יּה,  ַמר ּבֵ ִאּתְ ָאָדם, ּדְ ַמִים ְוגֹו',  (בראשית א)ּדְ ָ ם ּוְבעֹוף ַהׁשּ ְדַגת ַהּיָ ּוְרדּו ּבִ

ֶכם ְוגֹו'.  (בראשית ט)   ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחּתְ

ָמרֹות  י ִמׁשְ ּתֵ ֻכּיֹות, ָהרּוַח ׁשֹוֵבר ׁשְ ַרּבֹות ַהּזְ ל  -ּוְכׁשֶ ׁשֶ
ַחר ֲחמֹור נֹוֵער, ּוְכָלִבים צֹוֲעִקים, ְועֹולֶ  ַ ֶמֶרת ַהׁשּ ה ְלִמׁשְ

תּוב  ּכָ ּבֹו ָהָאָדם, ְוחֹוֵזר ָהָאָדם ִלְהיֹות ָאדֹון. ֶזהּו ׁשֶ (שם ׁשֶ

ְפָחה. ְועֹוֶלה  לב) ַוְיִהי ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור ֹצאן ְוֶעֶבד ְוׁשִ
ֱאַמר ּבֹו  ּנֶ ת ָאָדם, ׁשֶ ם ּוְבעֹוף  (שם א)ְלַדְרּגַ ְדַגת ַהּיָ ּוְרדּו ּבִ

ַמִים ְוגֹו', ָ ֶכם ְוגֹו'.  (שם ט) ַהׁשּ   ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחּתְ

  דף פ"ה ע"ב - פרשת יתרו  - ספר שמות  - בזוהר 

א ְמאַ  ֹכּלָ ר: ֲאָתר ּדְ ר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים. ֲאׁשֶ ִרין ֵליּה. ֲאׁשֶ ְ (דף פ"ה ׁשּ

יֹוְבָלא  ע"ב) ְטָרא ּדְ ָתֵניָנן, ִמּסִ ָמה ּדְ א יֹוְבָלא. ּכְ הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים: ּדָ
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ר ְיִציַאת ִמְצַרִים  ין ִזְמִנין ִאְדּכַ ְך, ַחְמׁשִ ְצַרִים. ּוְבִגין ּכַ ָרֵאל ִמּמִ ָנְפקּו ִיׂשְ

ין יֹוִמין ְלַקבְּ  אֹוַרְייָתא. ַחְמׁשִ ַעְבִדין. ּבְ ִנין ְלֵחירּו ּדְ ין ׁשְ  ָלא אֹוַרְייָתא. ַחְמׁשִ

ר  ר הֹוֵצאִתיְך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים. ֲאׁשֶ ַהּכֹל  -ֲאׁשֶ ָמקֹום ׁשֶ
ִרים אֹותֹו. הֹוֵצאִתיְך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים  ְ ֶזה יֹוֵבל,  -ְמַאׁשּ

ְצַריִ  ָרֵאל ִמּמִ ד ַהּיֹוֵבל ָיְצאּו ִיׂשְ ִנינּו, ִמּצַ ָ ׁשּ מֹו ׁשֶ ם, ּכְ
ָרה ְיִציַאת ִמְצַרִים  ָעִמים ִנְזּכְ ים ּפְ ִ ְך ֲחִמׁשּ ּום ּכָ ּוִמׁשּ
ים ָיִמים  ִ ַלת ַהּתֹוָרה. ֲחִמׁשּ ים ָיִמים ְלַקּבָ ִ ּתֹוָרה. ֲחִמׁשּ ּבַ

  ְלֵחרּות ָהֲעָבִדים. 

יב,  ְכּתִ ָמה ּדִ ית ֲעָבִדים: ּכְ ֶאֶרץ ִמְצַרִים. ְוָתֵני (שמות יב)ִמּבֵ כֹור ּבְ ה ָכל ּבְ ָנן ִהּכָ

א,  יָתא ְלֵעיּלָ ִאית ּבֵ ָמה ּדְ הּו ִמְצָרֵאי. ּכְ ִאְתְרִחיצּו ּבְ ִאין, ּדְ ּתָ ְתִרין ּתַ ין ּכִ ִאּלֵ

יב,  ְכּתִ א, ּדִ א ְלֵעיּלָ יׁשָ יָתא ַקּדִ א. ּבֵ יָתא ְלַתּתָ ֶנה  (משלי כד)ִאית ּבֵ ָחְכָמה ִיּבָ ּבְ

מָ  א, ּכְ יׁשָ ָלא ַקּדִ א, ּדְ ָאה ְלַתּתָ ּתָ יָתא ּתַ ִית. ּבֵ ית ֲעָבִדים. ּבָ יב ִמּבֵ ְכּתִ   ה ּדִ

ית ֲעָבִדים  תּוב  -ִמּבֵ ּכָ מֹו ׁשֶ כֹור  (שמות יב)ּכְ ה ָכל ּבְ ִהּכָ
לּו  ְחּתֹוִנים ַהּלָ ָתִרים ַהּתַ ִנינּו, ַהּכְ ֶאֶרץ ִמְצַרִים. ְוׁשָ ּבְ

ִית ְלַמְעָלה  ׁש ּבַ ּיֵ מֹו ׁשֶ ְטחּו ָבֶהם. ּכְ ְצִרים ּבָ ַהּמִ ֵיׁש  -ׁשֶ
ה. ִית ְלַמּטָ תּוב  ּבַ ּכָ ַמְעָלה, ׁשֶ ּלְ ִית ָקדֹוׁש ׁשֶ  (משלי כד)ּבַ

ִית  ֶנה ּבָ ָחְכָמה ִיּבָ ֵאינֹו ָקדֹוׁש,  -ּבְ ה ׁשֶ ְחּתֹון ְלַמּטָ ִית ּתַ ּבַ
ית ֲעָבִדים.  תּוב ִמּבֵ ּכָ מֹו ׁשֶ   ּכְ

ִמְתַאֲחָד  ּקּוֵדי אֹוַרְייָתא, ּדְ ל ִאיּנּון ּפִ ַמר ָאֹנִכי, ּכָ ִאּתְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ אָנא, ּבְ ן ּתָ

ִסְטָרא  ָאה, ּבְ א ִעּלָ יׁשָ א ַקּדִ ַמְלּכָ ה.  (ס"א דא')ּבְ ַהאי ִמּלָ ִליָלן ּבְ הּו ֲהָוה ּכְ ּלְ   ּכֻ

ל אֹוָתן ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה  ֱאַמר ָאֹנִכי, ּכָ ּנֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ִנינּו, ּבְ ׁשָ
ַצד  דֹוׁש ָהֶעְליֹון ּבְ ֶלְך ַהּקָ ּמֶ ֶאְחזּו ּבַ ּנֶ ם ָהיּו (זה)ׁשֶ ּלָ , ּכֻ

לּולוֹ  ה. ּכְ ָבר ַהּזֶ ּדָ   ת ּבַ
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א.  ַמְלּכָ גּוָפא ּדְ ּקּוֵדי אֹוַרְייָתא, ִמְתַאֲחָדן ּבְ ל ּפִ ָתֵניָנן, ּכָ ָמה ּדְ (דבר אחר ּכְ

יֵדי  במלכא קדישא עלאה) גּוָפא, ּוִמְנהֹון ּבִ א, ּוִמְנהֹון ּבְ ַמְלּכָ א ּדְ ֵריׁשָ הֹון ּבְ ִמּנְ

ַרְגלֹוי, ְוֵלית ַמאן ּדְ  א, ּוִמְנהֹון ּבְ ְך, ַמְלּכָ א ְלַבר. ּוְבִגין ּכַ ַמְלּכָ ָנִפיק ִמן ּגּוָפא ּדְ

ָמה  א, ּכְ ַמְלּכָ גּוָפא ּדְ ע ּבְ ָפׁשַ ַמאן ּדְ ּקּוֵדי אֹוַרְייָתא, ּכְ ַחד ּפִ ע ּבְ ָפׁשַ ַמאן ּדְ

יב,  ְכּתִ ׁש. ַווי  (ישעיה סו)ּדִ י ַמּמָ י. ּבִ ִעים ּבִ ים ַהּפֹוׁשְ ִפְגֵרי ָהֲאָנׁשִ ְוָיְצאּו ְוָראּו ּבְ

ֵמי אֹוַרְייָתא, ְוָלא ַיְדִעין ַמאי ָקא ַעְבִדין. ְלַחיָּ  ְתּגָ ַעְבִרין ַעל ּפִ א, ּדְ   יַבּיָ

ֶלְך,  גּוף ַהּמֶ ל ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ֲאחּוזֹות ּבְ ִנינּו, ּכָ ָ ׁשּ מֹו ׁשֶ ּכְ
ּגּוף, ּוֵמֶהן  (במלך הקדוש העליון) ֶלְך, ּוֵמֶהן ּבַ ֹראׁש ַהּמֶ ֵמֶהן ּבְ

ֶלְך, ּומֵ  יֵדי ַהּמֶ ֶלְך ּבִ ּיֹוֵצא ִמּגּוף ַהּמֶ ַרְגָליו, ְוֵאין ִמי ׁשֶ ֶהן ּבְ
ִמי  ל ַהּתֹוָרה, ּכְ ִמְצָוה ַאַחת ׁשֶ ע ּבְ ׁשַ ּפָ ַהחּוָצה. ְוָלֵכן ִמי ׁשֶ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ֶלְך, ּכְ גּוף ַהּמֶ ע ּבְ ׁשַ ּפָ ְוָיְצאּו ְוָראּו  (ישעיה ס)ׁשֶ
י מַ  י, ּבִ ִעים ּבִ ים ַהּפֹׁשְ ִפְגֵרי ָהֲאָנׁשִ ִעים ּבְ ׁש. אֹוי ָלְרׁשָ ּמָ

עֹוְבִרים ַעל ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ְולֹא יֹוְדִעים ַמה ֵהם  ׁשֶ
ים.    עֹוׂשִ

י  ּלֵ ׁש ּגַ יּה, ַההּוא ֲאָתר ַמּמָ ִאיהּו ָחב ְלַגּבֵ ְמעֹון, ַההּוא ֲאָתר ּדְ ָאַמר ר' ׁשִ ּדְ

קּוְדׁשָ  (ואמר ר' שמעון קודשא בריך הוא ממש גלי חוביה)חֹוֵביּה.  ִריְך ָחב ּבְ א ּבְ

יב,  ְכּתִ י חֹוֵביּה, ּדִ ּלֵ ִריְך הּוא ּגַ א ּבְ ַמִים ֲעֹונֹו ְוֶאֶרץ  (איוב כ)הּוא, קּוְדׁשָ ְיַגּלּו ׁשָ

ִריְך הּוא. ְוֶאֶרץ ִמְתקֹוָמָמה לֹו:  א ּבְ א קּוְדׁשָ ַמִים ֲעֹונֹו: ּדָ ִמְתקֹוָמָמה לֹו. ְיַגּלּו ׁשָ

ִריְך הּוא  א ּבְ א קּוְדׁשָ    ישראל.) (נ"א דא כנסתּדָ

הּוא ָחָטא ֵאָליו,  ְמעֹון, אֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ ׁשֶ
ה ֶחְטאֹו.  ׁש ְמַגּלֶ (ואמר רבי שמעון, הקדוש אֹותֹו ָמקֹום ַמּמָ

דֹוׁש  ברוך הוא ממש מגלה חטאו) ּקָ רּוְך  -ָחָטא ּבַ  - הּוא  -ּבָ
תּוב  ּכָ ה ֶחְטאֹו, ׁשֶ רּוְך הּוא ְמַגּלֶ דֹוׁש ּבָ ְיַגּלּו  ב כ)(איוַהּקָ

ַמִים ֲעונֹו  ַמִים ֲעונֹו ְוֶאֶרץ ִמְתקֹוָמָמה לֹו. ְיַגּלּו ׁשָ ֶזה  -ׁשָ
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רּוְך הּוא. ְוֶאֶרץ ִמְתקֹוָמָמה לֹו  דֹוׁש ּבָ דֹוׁש  -ַהּקָ ֶזה ַהּקָ
רּוְך הּוא    . (זו כנסת ישראל)ּבָ

ִא  ֲעָתא ּדְ ַבר ָנׁש. ּוְבׁשַ ָיין חֹוֵביּה ּדְ ּלְ ַמִים ּגַ ְנָיא, ׁשָ ָיא חֹוֵביּה, ֶאֶרץ ּתַ ּלְ יהּו ּגַ

יּה. ָאַמר  יָנא ּבֵ ד ּדִ יב ְוֶאֶרץ ִמְתקֹוָמָמה לֹו, ְלֶמְעּבַ ְכּתִ ַבר ָנׁש, ּדִ יָנא ּדְ ָעִביד ּדִ

ִאְתְיִהיַבת אֹוַרְייָתא, ִאיָמא  ֲעָתא ּדְ ׁשַ ְמעֹון, ּבְ ר' ׁשִ ֵמיּה ּדְ ְ ֵניָנן ִמׁשּ ר' יֹוֵסי, ּתָ

ֵלימּוָתא ִאׁשְ  ׁשְ יב, ּוְבִנין ּבִ ְכּתִ ָכחּו, ּדִ ֵמָחה.  (תהלים קיג)ּתְ ִנים ׂשְ   ֵאם ַהּבָ

הּוא  ָעה ׁשֶ ל ָאָדם, ּוְבׁשָ ים ֶחְטאֹו ׁשֶ ַמִים ְמַגּלִ ִנינּו, ׁשָ ׁשָ
תּוב ְוֶאֶרץ  ּכָ ין ָהָאָדם, ׁשֶ ה ּדִ ה ֶחְטאֹו, ֶאֶרץ עֹוׂשָ ְמַגּלֶ

י יֹוֵסי, ין. ָאַמר ַרּבִ ִנינּו  ִמְתקֹוָמָמה לֹו, ַלֲעׂשֹות ּבֹו ּדִ ׁשָ
ָנה תֹוָרה, ָהֵאם  ּתְ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְמעֹון, ּבְ י ׁשִ ל ַרּבִ מֹו ׁשֶ ְ ִמׁשּ

תּוב  ּכָ ֵלמּות, ׁשֶ ִנים ִנְמְצאּו ִבׁשְ ִנים  (תהלים קיג)ְוַהּבָ ֵאם ַהּבָ
ֵמָחה.    ׂשְ

   דף ר"ב ע"ב - פרשת ויקהל  - ספר שמות  - בזוהר 

א,  ִוד ַמְלּכָ ָקָאַמר ּדָ ָחן ּדְ ּבְ ין ּתּוׁשְ ִאּלֵ יָמא ּבְ א ַקּיְ ּקּוָדא ּדָ ם, ּפִ ֵ ְלִיְרָאה ֶאת ַהׁשּ

י ָמאֵריהּ  ּמֵ ר ָנׁש ְלַדֲחָלא ִמּקַ ֵעי ּבַ ן ּבָ ַתּמָ אֹוַרְייָתא, ּדְ ִנין ּדְ ִגין ּוְבִאיּנּון ָקְרּבָ , ּבְ

ִאיּנּון  ִאְקֵרי ִיְרָאה. ְוָכל ִאיּנּון ַהְללּוָיּה, ּדְ ַההּוא ֲאָתר ּדְ יִמין ּבְ יִרין ַקּיְ ִאיּנּון ׁשִ ּדְ

ִאיּנּון  ָאה ְרעּוֵתיּה ּבְ ּוָ ר ָנׁש ְלׁשַ ִריְך הּוא. ּוָבֵעי ּבַ א ּבְ קּוְדׁשָ ִיְרָאה ּדְ ָרָזא ּדְ

ִיְרָאה, ְואּוְקמּוָה ַחְבַר  יִרין ּבְ ָחן, ְוָכל ִאיּנּון ׁשִ ּבְ יִרין ְותּוׁשְ ׁשִ ל ִאיּנּון ָרִזין ּדְ יא ּכָ ּיָ

ַהְללּוָיּה.   ָרִזין ּדְ

לּו  -ְלִיְרָאה ֶאת ה'  חֹות ַהּלָ ּבָ ׁשְ ּתִ ִמְצָוה זֹו עֹוֶמֶדת ּבַ
ם  ָ ׁשּ ל ַהּתֹוָרה, ׁשֶ נֹות ׁשֶ ֶלְך ּוְבאֹוָתם ָקְרּבָ ִוד ַהּמֶ ָאַמר ּדָ ׁשֶ

ירֹות  ָצִריְך ָאָדם ִלְפֹחד אֹוָתן ׁשִ ּום ׁשֶ ְפֵני ֲאדֹונֹו, ִמׁשּ ִמּלִ
ְקָרא ִיְרָאה, ְוָכל אֹוָתם  ּנִ אֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ עֹוְמדֹות ּבְ
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רּוְך הּוא. ְוָצִריְך  דֹוׁש ּבָ ל ִיְרַאת ַהּקָ ֵהם סֹוד ׁשֶ ַהְללּוָיּה ׁשֶ
ִיְרָאה, ּוֵפְרׁשּוָה  ירֹות ּבְ אֹוָתן ׁשִ ים ְרצֹונֹו ּבְ ָאָדם ָלׂשִ

חֹות ְוָכל ַהֲחבֵ  ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ל ׁשִ ל אֹוָתם ַהּסֹודֹות ׁשֶ ִרים, ּכָ
ל ַהְללּוָיּה.    אֹוָתם סֹודֹות ׁשֶ

ִריְך הּוא,  א ּבְ י ְרעּוֵתיּה ְלָבְרָכא ֵליּה ְלקּוְדׁשָ ּוֵ ח, ְיׁשַ ּבַ ּתַ ר ָנׁש ְלִיׁשְ ָמֵטי ּבַ יָון ּדְ ּכֵ

אֹורֹות. ְלַאֲהבָ  גֹון יֹוֵצר אֹור, יֹוֵצר ַהּמְ ד ָמֵטי ְלַאֲהַבת עֹוָלם, ּכְ ה אֹותֹו, ּכַ

ִריְך  (דברים ו) א ּבְ קּוְדׁשָ ְרִחימּו ּדְ ָדא ִאיהּו ָרָזא ּדִ ְוָאַהְבּתָ ֶאת ְיָי' ֱאלֶֹהיָך, ּדְ

ָהָכא  ָרֵאל ְיָי' ֱאלֵהינּו ְיָי' ֶאָחד, ּדְ ַמע ִיׂשְ הּוא, ְוָהא אּוְקמּוָה. ְלַיֲחָדא ֵליּה, ׁשְ

ִיחוּ  יָמא ָרָזא ּדְ א ַקּיְ ִלּבָ ְרעּוָתא ּדְ ֵמיּה ּבִ ִריְך הּוא, ְלַיֲחָדא ׁשְ א ּבְ קּוְדׁשָ ָדא ּדְ

ּקּוָדא  ִאיהּו ּפִ יִציַאת ִמְצַרִים, ּדְ רּוָתא ּדִ ן ּוְלָהְלָאה ַאְדּכָ ּמָ ְדָקא ֲחֵזי. ּוִמּתַ ּכַ

יב,  ְכּתִ ָרא ְיִציַאת ִמְצַרִים ּדִ י ֶעֶבד ָהִייָת  (דברים ה)ְלַאְדּכְ ֶאֶרץ ְוָזַכְרּתָ ּכִ ּבְ

  ִמְצָרִים. 

ים ְרצֹונֹו ְלָבֵרְך ֶאת  ח, ָיׂשִ ּבַ ּתַ יַע ָאָדם ְלִיׁשְ ּגִ ּמַ יָון ׁשֶ ּכֵ
אֹורֹות,  מֹו יֹוֵצר אֹור, יֹוֵצר ַהּמְ רּוְך הּוא, ּכְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
יַע ְלַאֲהַבת עֹוָלם, ְוָאַהְבּתָ ֵאת ה'  ּגִ ּמַ ׁשֶ ְלַאֲהָבה אֹותֹו, ּכְ

רּוְך , ׁשֶ (דברים ו)ֱאלֶֹהיְך  דֹוׁש ּבָ ל ַאֲהַבת ַהּקָ הּו סֹוד ׁשֶ ּזֶ
ְרׁשּוָה. ְלַיֲחדֹו  ָרֵאל ה' ֱאלֵֹהינּו  -הּוא, ַוֲהֵרי ּפֵ ַמע ִיׂשְ ׁשְ

  דה' ֶאחָ 

  דף קע"ו ע"א - שלח לך  פרשת - ספר במדבר  - בזוהר 

י,  ַחְלּתִ ַתר ּדָ ָבֵעי ְלֵמַהְך ּבָ ִריְך הּוא, ַמאן ּדְ א ּבְ י ְיהּוָדה, ָאַמר קּוְדׁשָ ָאַמר ִרּבִ

ָמה ְדַאּתְ  ַקְייִמין ָעָלּה. ַמאן ִאיּנּון ַעְייִנין. ּכְ א, ּוָבַתר ַעְייִנין ּדְ א ּדָ ַתר ִלּבָ ְיַהְך ּבָ

ם לֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ֵעיֵני ְיָי  (תהלים לא)ָאֵמר,  יִקים ֲאָבל ַאּתֶ ֶאל ַצּדִ

ם זֹוִנים ַאֲחֵריֶהם.  (דף קע"ו ע"א)ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם. ַמאי ַטְעָמא  ַאּתֶ ִגין ּדְ  ּבְ
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רֹוֶצה  רּוְך הּוא: ִמי ׁשֶ דֹוׁש ּבָ י ְיהּוָדה, ָאַמר ַהּקָ ָאַמר ַרּבִ
ה ְוַאֲחֵרי ָהֵעיַנִים ָלֶלֶכת ַאַחר ִיְרָאִתי, ֵיֵלְך ַאַחר ַהלֵּ  ב ַהּזֶ

ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ה? ּכְ עֹוְמִדים ָעֶליָה. ִמי ֵהם ֵעיַנִים ֵאּלֶ ׁשֶ
ם, לֹא ָתתּורּו  (תהלים לד) יִקים. ֲאָבל ַאּתֶ ֵעיֵני ה' ֶאל ַצּדִ

ּום  ַעם? ִמׁשּ ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם. ָמה ַהּטַ
ם ּזִֹנים ַאֲחֵריֶהם.  ַאּתֶ   ׁשֶ

ר הֹוֵצאִתי אָ  יב ֲאׁשֶ ְכּתִ י ִחָייא, ַמאי ַטֲעָמא ָהָכא ְיִציַאת ִמְצַרִים, ּדִ ַמר ִרּבִ

ַהאי חּוָלָקא ָעאל.  ְצָרִים, ּבְ ַכד ַנְפקּו ִמּמִ ִגין ּדְ א, ּבְ ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים. ֶאּלָ

א ִמְצַרִים. ְוַעל ּדָ ִריְך הּוא ָקטּוָלא ּדְ א ּבְ ַאְתֵריּה  ּוְבַהאי, ָקִטיל קּוְדׁשָ ּבְ

ַהאי ִמְצָוה, ִהיא  ִגין ּדְ ַאְתֵריּה. ּבְ ָדא. ַמאי ּבְ ַהר ְלהּו ּבְ ַכר, ּוְבַאְתֵריּה ִאְזּדְ ִאְתּדְ

יָלּה.    ֲאָתר ּדִ

אן ְיִציַאת ִמְצַרִים,  ַעם ּכָ יא, ָמה ַהּטַ י ִחּיָ ָאַמר ַרּבִ
א  ר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים? ֶאּלָ תּוב ֲאׁשֶ ּכָ ׁשֶ

ֵחֶלק ֶזה, ּוָבֶזה ָהַרג ִמ  ְצַרִים, ִנְכְנסּו ּבְ ְצאּו ִמּמִ ּיָ ׁשֶ ּכְ ּום ׁשֶ ׁשּ
ר,  ְמקֹומֹו ִנְזּכַ ִמְצַרִים. ְוָלֵכן ּבִ רּוְך הּוא ֶהֶרג ּבְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ְצָוה  ּמִ ּום ׁשֶ ְמקֹומֹו? ִמׁשּ ה ּבִ ֶזה. ַמה ּזֶ ּוִבְמקֹומֹו ִהְזִהיָרם ּבָ

  זֹו ִהיא ְמקֹוָמּה. 

אֵני  ִתיב ּתָ י ֵייָסא, ּכְ יֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות.  (מיכה ז)ִרּבִ ּכִ

ִאיּנּון  א ּכְ בּו. ֶאּלָ ַחד ִזְמָנא ַנְפקּו ְוָלא ִאְתַעּכְ ָהא ּבְ ֵעי ֵליּה, ּדְ ּיֹום ִמּבָ יֵמי, ּכַ ּכִ

ָרֵאל. כַּ  ֶנֶסת ִיׂשְ הּו ּכְ ְרָכא ּבְ ִאְתּבָ ִאין, ּדְ ִריְך הּוא יֹוִמין ִעּלָ א ּבְ ין קּוְדׁשָ ְך ַזּמִ

ִתיב  לּוָתא, ּוְכֵדין ּכְ ָרֵאל ִמן ּגָ ָקא ְלהּו ְלִיׂשְ יֹום  (ישעיה יב)ְלַאּפָ ם ּבַ ַוֲאַמְרּתֶ

ָכל ָהָאֶרץ.  ה מּוַדַעת ֹזאת ּבְ אּות ָעׂשָ י ּגֵ רּו ְיָי ּכִ ַההּוא הֹודּו ַלְיָי ִקְראּו ְוגֹו', ַזּמְ

גִ  ַההּוא ַמאי מּוַדַעת ֹזאת. ּבְ ִמְצָוה. ּבְ ִעּטּוָפא ּדְ מֹוְדָעא ֹזאת ּבְ ּתְ א ִאׁשְ ּתָ ַהׁשְ ין ּדְ

ִריְך הּוא  א ּבְ ַיֲעֵביד קּוְדׁשָ יָלּה, ּדְ ה ִנמּוִסין ּדִ ַכּמָ מֹוְדָעא ֹזאת, ּבְ ּתְ ִזְמָנא ִאׁשְ
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ִתיב  ֵדין ּכְ ָעְלָמא, ּכְ ין ּבְ יֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיָי אֶ  (זכריה יד)ָאִתין ְוִנּסִ מֹו ּבַ ָחד ּוׁשְ

רּוְך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן. ִיְמלֹוְך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן.    ֶאָחד. ּבָ

  דף רס"ב ע"א - פרשת ואתחנן  - ספר דברים  - בזוהר 

ַהאי מֹוָחא ִאְתֲאָחד. ְוִאיּנּון ְותָ  ין ְלֵחירּו, ּבְ יּה ַעְבּדִ ָנְפִקין ּבֵ ֵניָנן, יֹוְבָלא ּדְ

יּה ִאְתֲאָחדּו.  עֹוֶמר, ּבֵ ָנא ּדְ ּבָ חּוׁשְ ין יֹוִמין ּדְ יֹוְבָלא. ְוִאיּנּון ַחְמׁשִ ִנין ּדְ ין ׁשְ ַחְמׁשִ

ֵקי רּוחֵ  ין, ּוַמּפְ ַעְבּדִ ְבהּו ַנְייִחין רּוֵחי ּדְ ָמה  (נ"א ומפיק רוחיה)יהֹון ּדִ ְלַנְייָחא. ּכְ

יב,  ְכּתִ ָך ּוִמָרְגֶזָך ּוִמן ָהֲעבֹוָדה ְוגֹו'. ּוְבִגין  (ישעיה יד)ּדִ יֹום ָהִניַח ְיָי' ְלָך ֵמָעְצּבְ ּבְ

ּה  יָתא ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבָ ָקא רּוָחא ְלֵחירּו. ְוַהאי ּבֵ רּוָחא, ּוְלַאּפָ ְך, ה' ַנְייָחא ּדְ ּכַ

ָמא ּתַ  ׁשְ י"ה ּדִ ָלָלא ּדְ אן ּכְ ַמר. ֲעד ּכָ ִאּתְ ָמה ּדְ א, ּכְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ְלָייא, ּוְבָאת ה' ּדִ

א.  יׁשָ  ַקּדִ

ה  ּמַֹח ַהּזֶ ּיֹוְצִאים ּבֹו ָהֲעָבִדים ְלֵחרּות, ּבַ ִנינּו, ַהּיֹוֵבל ׁשֶ ְוׁשָ
ים ְיֵמי ִ נֹות ַהּיֹוֵבל, ְוֵהם ֲחִמׁשּ ים ׁשְ ִ  ֶנֱאָחז, ְוֵהם ֲחִמׁשּ
ֶהם ָנחֹות רּוחֹות  ּבָ ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ּבֹו ֶנֱאָחִזים, ׁשֶ

מֹו  (ומוציא רוחו)ָהֲעָבִדים ּומֹוִציִאים רּוָחם  ִלְמנּוָחה, ּכְ
תּוב  ּכָ ְך ּוִמָרְגֶזְך ּוִמן  (שם יד)ׁשֶ יֹום ָהִניַח ה' ְלְך ֵמָעְצּבְ ּבְ

ּום ֶזה, ה' ְמנּוַחת ָהרּוַח, ּולְ  הֹוִציא רּוַח ָהֲעֹבָדה ְוגֹו'. ּוִמׁשּ
ל  לּוָיה ְיִציַאת ִמְצַרִים, ּוָבאֹות ה' ׁשֶ ַלֵחרּות. ּוְבַבִית ֶזה ּתְ
ל י"ה  ָלל ׁשֶ אן ּכְ ֵאר. ַעד ּכָ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ דֹוׁש, ּכְ ם ַהּקָ ֵ ַהׁשּ

דֹוׁש.  ם ַהּקָ ֵ ל ַהׁשּ   ׁשֶ

  דף כב ע"א - תקונא שתיתאה  - תיקוני הזוהר  - בזוהר 

א  ִכיְנּתָ ָגלּוָתא, ּוׁשְ הֹון ּבְ ִריְך הּוא ֲאִסיר ִעּמְ א ּבְ א, ְדקּוְדׁשָ ַווי לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ

ית ָהאֲ  יר ֶאת ַעְצמֹו ִמּבֵ ּה ֵאין ָחבּוׁש ַמּתִ ַמר ּבָ הֹון, ְוִאּתְ סּוִרים, ֲאִסיַרת ִעּמְ

ין  ַחְמׁשִ ָאה, ִאיִהי ַתְלָיא ִביֵדיהֹון, ּדְ א ִעּלָ ִאיִהי ְתׁשּוָבה ִאיּמָ ּופּוְרָקָנא ִדיָלּה ּדְ
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אֹוַרְייָתא,  ר ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבְ ִאְדּכַ ין ִזְמִנין ּדְ ּה, ָלֳקֵבל ַחְמׁשִ ֵחירּו ִעּמָ ְרִעין ּדְ ּתַ

א הּוא  ֶפן ּכֹ"ה ָוֹכ"ה, (שמות ב יב)ּדָ ָכל  ַוּיִ ְמַיֲחִדין ֵליּה ּבְ ין ַאְתָוון ּדִ ין ַחְמׁשִ ִאּלֵ ּבְ

י ֵאין ִאיׁש  ְרא ּכִ הֹון כ"ה ְוכ"ה ַאְתָוון, ַוּיַ ִאית ּבְ ָרֵאל, ּדְ ַמע ִיׂשְ ֲעַמִים ׁשְ יֹוָמא ּפַ

ְיהּו.  ַגּוַ ִאְתַער ָלּה ּבְ  ּדְ

הֶ  רּוְך הּוא ָאסּור ִעּמָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ם אֹוי ָלֶהם ִלְבֵני ָאָדם, ׁשֶ
ּה ֵאין ָחבּוׁש  ם, ְוֶנֱאַמר ּבָ ִכיָנה ֲאסּוָרה ִעּמָ ְ לּות ְוַהׁשּ ּגָ ּבַ
ּה,  ּלָ ה ׁשֶ ֻאּלָ ית ָהֲאסּוִרים, ְוַהּגְ יר ֶאת ַעְצמֹו ִמּבֵ ַמּתִ
ִהיא ְתׁשּוָבה, ָהֵאם ָהֶעְליֹוָנה ִהיא ְתלּוָיה ִביֵדיֶהם,  ׁשֶ

 ִ ֶנֶגד ֲחִמׁשּ ּה, ּכְ ֲעֵרי ֵחרּות ִעּמָ ים ׁשַ ִ ֲחִמׁשּ ָעִמים ׁשֶ ים ּפְ
ֶפן ּכֹ"ה ָוֹכ"ה,  ּתֹוָרה. ֶזהּו ַוּיִ ָרה ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבַ ְזּכְ ּנִ ׁשֶ
ָכל יֹום  ַיֲחִדים אֹותֹו ּבְ ּמְ לּו ׁשֶ ים ָהאֹוִתּיֹות ַהּלָ ִ ֲחִמׁשּ ּבַ
ֶהן כ"ה ְוכ"ה אֹוִתּיֹות,  ׁש ּבָ ּיֵ ָרֵאל, ׁשֶ ַמע ִיׂשְ ֲעַמִים ׁשְ ּפַ

י ֵאין ִאיׁש ׁשֶ  ְרא ּכִ תֹוָכם. ַוּיַ עֹוֵרר אֹוָתּה ּבְ   ּיְ

נּו, ְלַהִהיא  הֹון ַחּלּו ָנא ְפֵני ֵאל ִויָחּנֵ ַמר ּבְ ִאּתְ יַח ִמן ַהֲחלֹונֹות, ּדְ ּגִ ְוִאיִהי ַמׁשְ

ּה  ַמר ּבָ ִאיהּו ָיד  (במדבר יב יג)ְדִאּתְ ַאְסָווָתא ִביֵדיּה, ּדְ ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה, ּדְ

ִבים,  ל ׁשָ ׁשּוָטה ְלַקּבֵ י ֵאין ִאיׁש, ְוִאיִהי  ות ב יב)(שמּפְ ְרא ּכִ  (שופטים ה כח)ַוּיַ

ּה  ַמר ּבָ ִאּתְ ְתרּוָעה ְדִאיִהי ְיָבָבא, ּדְ ב ּבִ ַיּבֵ ְקָפה, ַוּתְ ַעד ַהַחּלֹון ִנׁשְ  (בראשית ח ו)ּבְ

ֵתיַבת ֹנַח ִהי ּפּוִרים ּדְ ה, ְוָדא יֹום ַהּכִ ר ָעׂשָ ָבה ֲאׁשֶ ח ֹנַח ֶאת ַחּלֹון ַהּתֵ ְפּתַ א ַוּיִ

יָלּה הּוא ַעּמּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְדֵביּה אֹור, ְותֹוָרה אֹור,  ָאה, ַחּלֹון ּדִ א ִעּלָ ִאיּמָ

נּוז.    ְוִאיהּו אֹור ַהּגָ

ֶהם ַחּלּו ָנא ְפֵני  ֱאַמר ּבָ ּנֶ יַח ִמן ַהַחּלֹנֹות, ׁשֶ ּגִ ְוהּוא ַמׁשְ
ּה ֵא"ל ָנא ְרָפא  ֱאַמר ּבָ ּנֶ נּו, ְלאֹוָתּה ׁשֶ ָנא ָלּה, ֵא"ל ִויָחּנֵ

ְרא  ִבים, ַוּיַ ל ׁשָ ׁשּוָטה ְלַקּבֵ ִהיא ָיד ּפְ ָהְרפּוָאה ְבָידֹו, ׁשֶ ׁשֶ
ב  ַיּבֵ ְקָפה ַוּתְ ַעד ַהַחּלֹון ִנׁשְ י ֵאין ִאיׁש. ְוִהיא ּבְ ּכִ
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ח ֹנַח ֶאת ַחּלֹון  ְפּתַ ּה ַוּיִ ֱאַמר ּבָ ּנֶ ִהיא ְיָבָבה, ׁשֶ ְתרּוָעה, ׁשֶ ּבִ
ה, ְוֶזה יוֹ  ר ָעׂשָ ָבה ֲאׁשֶ ל ֵתַבת ֹנַח, ִהיא ַהּתֵ ּפּוִרים ׁשֶ ם ַהּכִ

ּה הּוא ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי,  ּלָ ָהֵאם ָהֶעְליֹוָנה, ַהַחּלֹון ׁשֶ
נּוז.  ּבֹו אֹור, ְותֹוָרה אֹור, ְוהּוא ָהאֹור ַהּגָ   ׁשֶ

י אֵ  ְרא ּכִ ׁשּוָבה, ַוּיַ ֶרת ְיֵמי ּתְ ים, ֵאּלּו ֲעׂשֶ ֶפן ּכֹה ָוֹכה, ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרּכִ ין ִאיׁש, ַוּיִ

א ּוְבנֹוי ִאינּון  ַאּבָ א, ּדְ ּתָ ֵבי ְכִניׁשְ ין ַחּלֹונֹות ּדְ יַח ִמן ַהַחּלֹונֹות ִאּלֵ ּגִ ְועֹוד ַמׁשְ

ֵבית  חּוֵתיּה ֲעַלְיהּו, ְוָיִהיב לֹון ְמזֹוָנא.  (הכנסת)ּבְ ּגָ ָכל יֹוָמא ַאׁשְ   ֲאִסיָרן, ְוִאיהּו ּבְ

ֶפן ּכֹה ָוֹכה, ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרכִּ  ֶרת ְיֵמי ַוּיִ ים, ֵאּלּו ֲעׂשֶ
יַח ִמן ַהַחּלֹנֹות,  ּגִ י ֵאין ִאיׁש. ְועֹוד, ַמׁשְ ְרא ּכִ ְתׁשּוָבה, ַוּיַ
ֵבית  ָהָאב ּוְבנֹו ֵהם ּבְ ֶנֶסת, ׁשֶ ית ּכְ ל ּבֵ ֵאּלּו ַהַחּלֹונֹות ׁשֶ

ָחתֹו ֲעֵליֶהם ְונֹוֵתן  (הכנסת) ּגָ ָכל יֹום ַהׁשְ ֲאסּוִרים, ְוהּוא ּבְ
  ָלֶהם ָמזֹון. 

ְלהֹון, וַ  ית ֲאסּוִרין ּדִ א ְלַתְבָרא ּבֵ ְתיּוְבּתָ ִיְתַער ּבִ ֶפן ּכֹה ָוֹכה, ִאם ִאית ָמאן ּדְ ּיִ

לּו,  (ישעיה מט ט)ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  ְך ִהּגָ ֹחׁשֶ ר ּבַ ֵלאֹמר ַלֲאסּוִרים ֵצאּו, ְוַלֲאׁשֶ

א ִאיׁש ְלַדְרּכוֹ  י ֵאין ִאיׁש, ֶאּלָ ְרא ּכִ ֶפן ּכֹה ָוֹכה ַוּיַ ְלהֹון,  ַוּיִ ֲעָסִקין ּדִ נּו, ּבַ ּפָ

ִבְצָעא ְדַהאי ָעְלָמא, ְלַיְרָתא ַהאי  ֵצהּו, ּבְ ְלהֹון, ִאיׁש ְלִבְצעֹו ִמּקָ אֹוְרִחין ּדִ ּבְ

הֹון  ַמר ּבְ ִאּתְ ין ּדְ ְטָרא ְדִאּלֵ י ַחִיל, (שמות יח כא)ָעְלָמא, ְוַלאו ִאינּון ִמּסִ , ַאְנׁשֵ

י ֱאֶמת, שֹׂ  יֹוָמא ִיְרֵאי אלהי"ם, ַאְנׁשֵ ְצלֹוִתין ּבְ הּו ָצְווִחין ּבִ ּלְ א ּכֻ ְנֵאי ָבַצע, ֶאּלָ

ים,  ְתֵבנּו ְלַחּיִ י, ּכָ ָרה ְוַחּיֵ ָלִבים, ַהב ָלָנא ְמזֹוָנא, ּוְסִליָחה ְוַכּפָ ְדִכּפּוֵרי ַכּכְ

יּה ְולֵ  ָעְלָמא ְדָצְווֵחי ְלַגּבֵ ִאינּון אּוִמין ּדְ ָלִבים, ּדְ ּכְ י ֶנֶפׁש ּכַ ית לֹון ְוִאינּון ַעּזֵ

יּה  ִכיְנּתֵ א, ְדַיֲחזֹור ׁשְ ְתיּוְבּתָ ָקָרא ֵליּה ּבִ ָלא ִאית ָמאן ּדְ ין, ּדְ ת ַאְנּפִ ּבֹׁשֶ

ְמָיין  יּה, ְוִאּדַ יּה, ְלֶמהַדר ְלַגּבֵ ִריְך הּוא, ְדִאיִהי ְמַרֲחָקא ִמּנֵ א ּבְ ְלקּוְדׁשָ

הֹון  ַמר ּבְ ִאּתְ ְתָעְרבּו בַ  (תהלים קו לה)ִלְכָלִבים, ּדְ יֶהם, ַוּיִ ְלְמדּו ַמֲעׂשֵ ּגֹוִים ַוּיִ

ָעְבִדין ְלַגְרַמְיהּו ָעְבִדין.  ָכל ֶחֶסד ּדְ   ְוִאינּון ִעֶרב ַרב, ּדְ
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ּבֹר ֶאת  ְתׁשּוָבה ִלׁשְ ְתעֹוֵרר ּבִ ּיִ ֶפן ּכֹה ָוֹכה, ִאם ֵיׁש ִמי ׁשֶ ַוּיִ
תּוב ֵלאֹמר ַלֲאסּוִרים  ּכָ ֶהם, ֶזהּו ׁשֶ ּלָ ית ָהֲאסּוִרים ׁשֶ ּבֵ

י ֵאין ֵצאּו ְולַ  ְרא ּכִ ֶפן ּכֹה ָוֹכה ַוּיַ לּו, ַוּיִ ְך ִהּגָ ֹחׁשֶ ר ּבַ ֲאׁשֶ
ָרִכים  ֶהם, ַלּדְ ּלָ נּו, ַלֲעָסִקים ׁשֶ א ִאיׁש ְלַדְרּכֹו ּפָ ִאיׁש, ֶאּלָ
ה,  ל ָהעֹוָלם ַהּזֶ ַצע ׁשֶ ּבֶ ֵצהּו, ּבַ ֶהם, ִאיׁש ְלִבְצעֹו ִמּקָ ּלָ ׁשֶ

ד  ה, ְוֵאיָנם ִמּצַ ֶהם ִליַרׁש ֶאת ָהעֹוָלם ַהּזֶ ֱאַמר ּבָ ּנֶ ֵאּלּו ׁשֶ
י ֱאֶמת, שְנֵאי ָבַצע,  י ַחְיל, ִיְרֵאי ֱאלִֹהי"ם, ַאְנׁשֵ ַאְנׁשֵ
מֹו  ּפּוִרים ּכְ יֹום ַהּכִ ה ּבְ ִפּלָ ּתְ ם צֹוֲעִקים ּבַ ּלָ א ּכֻ ֶאּלָ
ְתֵבנּו  ים, ּכָ ָרה ְוַחּיִ ָלִבים, ַהב ָלנּו ָמזֹון ּוְסִליָחה ְוַכּפָ ּכְ

י נֶ  ים, ְוֵהם ַעּזֵ ֵהם ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְלַחּיִ ְכָלִבים. ׁשֶ ֶפׁש ּכִ
ֵאין ִמי  ִנים, ׁשֶ ת ּפָ ֶנְגּדֹו ְוֵאין ָלֶהם ּבֹׁשֶ ּצֹוֲעִקים ּכְ ׁשֶ
דֹוׁש  ִכיָנתֹו ֶאל ַהּקָ ֲחִזיר ֶאת ׁשְ ּיַ ְתׁשּוָבה ׁשֶ ּקֹוֵרא לֹו ּבִ ׁשֶ
ּנּו, ַלֲחּזֹר ֵאָליו, ְוִנְדִמים  ִהיא ְמֻרֶחֶקת ִמּמֶ רּוְך הּוא, ׁשֶ ּבָ

ְלְמדּו לִ  ְתָעְרבּו ַבּגֹוִים ַוּיִ ֶהם ַוּיִ ֱאַמר ּבָ ּנֶ ְכָלִבים, ׁשֶ
ים, ֵהם  עֹוׂשִ ל ֶחֶסד ׁשֶ ּכָ יֶהם, ְואֹוָתם ֵעֶרב ַרב, ׁשֶ ַמֲעׂשֵ

ים אֹותֹו ְלַעְצָמם.    עֹוׂשִ

   דף כב ע"ב - תקונא שתיתאה  - תיקוני הזוהר  - בזוהר 

ַמר  ַלת ִאּתְ ין ּתְ ל ְזכּוְרָך,  (שמות כג יז)ּוְבִאּלֵ ָנה ֵיָרֶאה ּכָ ָ ׁשּ ָעִמים ּבַ לֹׁש ּפְ ׁשָ

הֹון  ַמר ּבְ א, ְדִאּתְ ַרּגָ ׁשְ וִנין ּדִ ּוָ ַלת ּגַ ין ִאינּון ּתְ ַלת ִזְמּנִ ָרא  (שם ג ב)ְוָלֳקֵבל ּתְ ַוּיֵ

ת ֵאׁש ִמּתֹוְך מַ  ַלּבַ ון ַחד, ּבְ ָרא ָהא ַגּוָ ֶנה, ַוּיֵ ת ֵאׁש ִמּתֹוְך ַהּסְ ַלּבַ ְלַאְך ְיָי' ֵאָליו ּבְ

ָלָתא, ְוִאינּון  ֵאׁש ָהא ּתְ ֶנה ּבִֹער ּבָ ה ַהּסְ ְרא ְוִהּנֵ ְנָייָנא, ַוּיַ ון ּתִ ֶנה ָהא ַגּוָ ַהּסְ

ת אֵ  ַלּבַ ִעיָנא, ּבְ וִנין ּדְ ה ַגּוָ לֹׁשָ ַההּוא ִזְמָנא ִדְיהֹון ָלֳקֵבל ׁשְ ת ַעִין, ּבְ א ּבַ ׁש ּדָ

ד ּוְרִאיִתיָה  ת, ִמּיָ ֶקׁשֶ וִנין ּדְ ּוָ ַלת ּגַ ִעיָנא, ְדִאינּון ָלֳקֵבל ּתְ וִנין ּדְ ּוָ ַלת ּגַ ְנִהיִרין ּתְ

ִרית עֹוָלם  ׁשּוב ְיָי'(בראשית ט טז)ִלְזּכֹר ּבְ ַעִין ִיְראּו ּבְ י ַעִין ּבְ  , ּוְבַההּוא ִזְמָנא ּכִ

 . (ישעיה נב ח)ִצּיֹון 
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ל  ָנה ֵיָרֶאה ּכָ ָ ׁשּ ָעִמים ּבַ לֹׁש ּפְ ה ָאַמר, ׁשָ לֶֹשת ֵאּלֶ ּוִבׁשְ
ת  לֹׁשֶ ָעִמים ֵהם ׁשְ ָבִעים, ּפְ ת ַהּצְ לֹׁשֶ ְזכּוְרְך, ּוְכֶנֶגד ׁשְ
ָרא ַמְלַאְך יהו"ה  ֶהם ַוּיֵ ֱאַמר ּבָ ּנֶ ר, ׁשֶ ל ַהּנֵ ָבִעים ׁשֶ ַהּצְ

ת ֵאׁש ִמּתוֹ  ַלּבַ ָרא ֵאָליו ּבְ ֶנה. ַוּיֵ ֲהֵרי ֶצַבע ֶאָחד,  -ְך ַהּסְ
ֶנה  ת ֵאׁש ִמּתֹוְך ַהּסְ ַלּבַ ה  -ּבְ ְרא ְוִהּנֵ ִני, ַוּיַ ֲהֵרי ֶצַבע ׁשֵ

ֵאׁש  ֶנה ּבֵער ּבָ ת  -ַהּסְ לֹׁשֶ ֶנֶגד ׁשְ ה, ְוֵהם ּכְ לֹׁשָ ֲהֵרי ׁשְ
הְ  ּיִ אֹותֹו ְזַמן ׁשֶ ת ַעִין, ּבְ ת ֵאׁש זֹו ּבַ ַלּבַ יּו ִצְבֵעי ָהַעִין. ּבְ

ת ִצְבֵעי  לֹׁשֶ ֶנֶגד ׁשְ ֵהם ּכְ ת ִצְבֵעי ָהַעִין, ׁשֶ לֹׁשֶ ְמִאיִרים ׁשְ
ַמן  ִרית עֹוָלם, ּוְבאֹותֹו ַהּזְ ד ּוְרִאיִתיָה ִלְזּכֹר ּבְ ת, ִמּיָ ׁשֶ ַהּקֶ

ׁשּוב יהו"ה ִצּיֹון.  - ַעִין ִיְראּו ּבְ י ַעִין ּבְ   ּכִ

ת ִעיָנא הּוא ַעּמּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּבַ ַההּוא ִזְמָנא  אֹור ּדְ יָתא ִדיָלּה, ּבְ ַעִין ּבֵ

ּה  ַמר ּבָ ת ִעיָנא, ְדִאּתְ ָנא ִמן ּבַ י ַעּנָ ּנֵ ַסּכָֹתה ֶבָעָנן ָלְך ְוגֹוֵמר,  (איכה ג מד)ְדִיְתּפַ

ָאה ֲעִתיָדה ְלֵמיַמר  א ִעּלָ ִכיְנּתָ ָתא, ׁשְ ִעיָנא, ָדא רֹוִמי ַרּבְ ַבּלּול ּדְ ִאיִהי ּתְ ּדְ

ִריךְ  א ּבְ ִית (בראשית כד  ְלקּוְדׁשָ יִתי ַהּבַ ּנִ חּוץ, ְוָאֹנִכי ּפִ ה ַתֲעמֹוד ּבַ הּוא, ָלּמָ

ית  יר ַעְצמֹו ִמּבֵ ֵאין ָחבּוׁש ַמּתִ ב ּדְ לא), ָאֹנִכי ִדְיִציַאת ִמְצַרִים, ְוַאף ַעל ּגַ

ָאה ִיפְ  א ִעּלָ ִכיְנּתָ א, ְדִאיִהי ֲאסּוָרה ְבָגלּוָתא, ׁשְ ִכיְנּתָ ִאיִהי ׁשְ רֹוק ָהֲאסּוִרים, ּדְ

ִאם ִיְגָאֵלְך טֹוב ִיְגָאל, ְוִאם לֹא ַיְחּפֹץ ְלָגֳאֵלְך  (רות ג יג)ָלּה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב 

ִבים,  ל ׁשָ ׁשּוָטה ְלַקּבֵ ִאיִהי ְיִמיָנא ּפְ ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר, ּדְ יְך ָאֹנִכי, ַחי ְיָי' ׁשִ ּוְגַאְלּתִ

א, ְתיּוְבּתָ א ּבִ ֵלית ִמְלָתא ָדא ַתְלָיא ֶאּלָ א.  ּדְ ִכיְנּתָ ָאה ִדׁשְ   ְיִמין ִעּלָ

ּה,  ּלָ ִית ׁשֶ ת ַעִין ַהּבַ אֹור ָהַעִין הּוא ַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי, ּבַ
ּה  ֱאַמר ּבָ ּנֶ ת ָהַעִין, ׁשֶ ה ֶהָעָנן ִמּבַ ּנֶ ְתּפַ ּיִ ַמן ׁשֶ אֹותֹו ַהּזְ ּבְ
ל ָהַעִין, זֹו  ַבּלּול ׁשֶ ִהיא ַהּתְ ַסּכָֹתה ֶבָעָנן ָלְך ְוגֹוֵמר, ׁשֶ

דֹוׁש רֹומָ  ִכיָנה ָהֶעְליֹוָנה ֲעִתיָדה לֹוַמר ַלּקָ ְ ִתי, ַהׁשּ א ַרּבָ
ִית,  יִתי ַהּבַ ּנִ חּוץ ְוָאֹנִכי ּפִ ה ַתֲעמֹוד ּבַ רּוְך הּוא, ָלּמָ ּבָ
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יר  ֵאין ָחבּוׁש ַמּתִ ב ּדְ ל ְיִציַאת ִמְצַרִים. ְוַאף ַעל ּגַ ָאֹנִכי ׁשֶ
ִכינָ  ִהיא ׁשְ ית ָהֲאסּוִרים, ׁשֶ ִהיא ֶאת ַעְצמֹו ִמּבֵ ה, ׁשֶ

ה אֹוָתּה. ֶזהּו  ְפּדֶ ִכיָנה ָהֶעְליֹוָנה ּתִ לּות, ׁשְ ֲאסּוָרה ַבּגָ
תּוב ִאם ִיְגָאֵלְך טֹוב ִיְגָאל, ְוִאם לֹא ַיְחּפֹץ ְלָגֳאֵלְך  ּכָ ׁשֶ
ִהיא ָיִמין  ְכִבי ַעד ַהּבֶקר, ׁשֶ יְך ָאֹנִכי, ַחי יהו"ה ׁשִ ּוְגַאְלּתִ

ֵאין ִבים, ׁשֶ ל ׁשָ ׁשּוָטה ְלַקּבֵ א  ּפְ ה ָתלּוי ֶאּלָ ָבר ַהּזֶ ַהּדָ
ִכיָנה.  ְ ל ַהׁשּ ִמין ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ   ִבְתׁשּוָבה, ַהּיָ

ר ָיִעיר ִקּנֹו  ֶנׁשֶ ָאה ּכְ א ִעּלָ ִכיְנּתָ ַההּוא ִזְמָנא ׁשְ , ְדִאיהּו (דברים לב יא)ּבְ

 ָ ֵחהּו ִיׂשּ ָנָפיו ִיּקָ ַלם, ק"ן ו' ַעל ּגֹוָזָליו ְיַרֵחף, ִיְפרֹוׂש ּכְ ֵאהּו ַעל ֶאְבָרתֹו, ְירּוׁשָ

ִרים ָוָאִביא ֶאְתֶכם  (שמות יט ד)ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  ְנֵפי ְנׁשָ א ֶאְתֶכם ַעל ּכַ ָ ָוֶאׂשּ

  ֵאָלי. 

ִהיא  ר ָיִעיר ִקּנֹו, ׁשֶ ֶנׁשֶ ִכיָנה ָהֶעְליֹוָנה ּכְ ְ אֹותֹו ְזַמן ַהׁשּ ּבְ
נָ  ַלִים, ק"ן ו', ַעל ּגֹוָזָליו ְיַרֵחף, ִיְפרֹוׂש ּכְ ֵחהּו ְירּוׁשָ ָפיו ִיּקָ

ְנֵפי  א ֶאְתֶכם ַעל ּכַ ָ תּוב ָוֶאׂשּ ּכָ ֵאהּו ַעל ֶאְבָרתֹו. ֶזהּו ׁשֶ ָ ִיׂשּ
ִרים ָוָאִביא ֶאְתֶכם ֵאָלי.    ְנׁשָ

ּה  ַמר ּבָ א ִאיִהי ְבָגלּוָתא, ְדִאּתְ ִכיְנּתָ ְבִזְמָנא ִדׁשְ ְולֹא ָמְצָאה  (בראשית ח ט)ּדִ

ׁשַ  א ּבְ ת ְויֹוִמין ָטִבין, ּוְבַההּוא ִזְמָנא ִאְתַייֲחַדת ִעם ַהּיֹוָנה ָמנֹוַח ְוגֹוֵמר, ֶאּלָ ּבָ

ָרֵאל, ֲהָדא הּוא  ִיׂשְ יָרא ּבְ ּה, ְלַדּיָ ה ְנָפׁשֹות ְיֵתִרין ָקא ָנֲחִתין ִעּמָ ִעִ◌ָלּה, ְוַכּמָ ּבַ

ָאה ִאיהּו  (שמות לא טז)ִדְכִתיב  ת ְלֹדֹרָתם, ַזּכָ ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהׁשּ ְמרּו ְבֵני ִיׂשְ ְוׁשָ

ה ָמא ָ יֵליּה, ְוִאׁשּ ֵאיָבִרים ּדִ יּה, ְוֵכִלים ָנִאים ּבְ ִלּבֵ יָרה ָנָאה ּבְ ן ָלּה ּדִ ְמַתּקֵ ן ּדִ

ל ַחי  ַמת ּכָ ָאה ְדִאיִהי ִנׁשְ א ִעּלָ ִכיְנּתָ ְרָיא ׁשְ ְבִגיָנּה ׁשַ ָמֵתיּה, ּדִ ָנָאה ְדִאיִהי ִנׁשְ

ָחד, ַויִּ  ַבת ּבְ ִריְך הּוא ִאיהּו ׁשָ א ּבְ ָאה ֲעֵליּה, ְוקּוְדׁשָ א ִעּלָ ִכיְנּתָ ׁשְ ָחד, ּבִ ַפׁש ּבְ ּנָ

ַפׁש ֲעַלְייהּו, ְוָיִהיב לֹון  ּנָ ָאה ִאיהּו ַוּיִ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ַבת ֲעַלְייהּו, ּוִבׁשְ ִאיהּו ׁשָ

אן ְיֵתיָרן.    ַנְפׁשָ
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ּה ְולֹא ָמְצָאה ַהּיֹוָנה  לּות, ֶנֱאַמר ּבָ ּגָ ִכיָנה ּבַ ְ ַהׁשּ ְזַמן ׁשֶ ּבִ ׁשֶ
ת ְוָיִמים טֹוִבים. ּוְבאֹותֹו ְזַמן ָמנֹוַח ְוגֹומֵ  ּבָ ׁשַ א ּבְ ר, ֶאּלָ

ּה  ה ְנָפׁשֹות ְיֵתרֹות יֹוְרדֹות ִעּמָ ְעָלּה, ְוַכּמָ ִמְתַיֶחֶדת ִעם ּבַ
ָרֵאל ֶאת  ְמרּו ְבֵני ִיׂשְ תּוב ְוׁשָ ּכָ ָרֵאל. ֶזהּו ׁשֶ ָלדּור ִעם ִיׂשְ

ן ָלהּ  ַתּקֵ ּמְ ֵרי הּוא ִמי ׁשֶ ת ְלדרָֹתם. ַאׁשְ ּבָ ַ יָרה ָנָאה  ַהׁשּ ּדִ
ִהיא  ה ָנָאה, ׁשֶ ָ ּלֹו, ְוִאׁשּ ֵאיָבִרים ׁשֶ ִלּבֹו, ְוֵכִלים ָנִאים ּבָ ּבְ
ִהיא  ִכיָנה ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ ְ ִביָלּה ׁשֹוָרה ַהׁשּ ׁשְ ּבִ ָמתֹו, ׁשֶ ִנׁשְ
רּוְך הּוא הּוא ׁשֹוֵבת  דֹוׁש ּבָ ל ַחי ָעָליו, ְוַהּקָ ַמת ּכָ ִנׁשְ

ֶאחָ  ַפׁש ּבְ ּנָ ֶאָחד, ַוּיִ ִכיָנה ָהֶעְליֹוָנה הּוא ׁשֹוֵבת ּבְ ְ ׁשּ ד, ּבַ
ַפׁש ֲעֵליֶהם, ְונֹוֵתן  ּנָ ְחּתֹוָנה הּוא ַוּיִ ִכיָנה ַהּתַ ְ ֲעֵליֶהם, ּוַבׁשּ

  ָלֶהם ְנָפׁשֹות ְיֵתרֹות. 

ן  ה ַמְלָאִכים ְמַמּנָ ּה, ְוַכּמָ ָקא ַאְתָייאן ִעּמָ תּולֹות ַאֲחֶריָה ֵרעֹוֶתיָה, ּדְ ִאינּון ּבְ ּדְ

ּמְ  ַתְלָיין ִמן ָזכֹור ּוְמׁשַ ְבִעין, ּדְ ִאינּון ׁשַ הֹון, ּדְ ְלהֹון ָקא ַאְתָייאן ִעּמְ ין ּדִ ׁשִ

ין ְנָפׁשֹות  ְבִעין ּוְתֵרין, ְוִאְתְקִריאּו ִאּלֵ ִליל ׁשַ מֹור, ְוָדא ִאיהּו ַוְיֻכּל"ּו, ּכְ ְוׁשָ

יֹום  א ּבְ ָרֵאל ֶאּלָ ִיׂשְ ְרָייאן ּבְ ָלא ׁשַ ִגין ּדְ ין, ּבְ ּזִ ּפִ ת אּוׁשְ ּבָ ת, ְוַכד ָנִפיק ׁשַ ּבָ ַ ַהׁשּ

הּו ָחְזִרין ְלַאְתַרְייהּו.  ּלְ   ּכֻ

ה  ּה, ְוַכּמָ אֹות ִעּמָ ּבָ תּולֹות ַאֲחֶריָה ֵרעֹוֶתיָה, ׁשֶ אֹוָתן ּבְ ׁשֶ
ֵהם  ם, ׁשֶ ִאים ִעּמָ ֶהם ּבָ ּלָ ְרִתים ׁשֶ ים, ּוְמׁשָ ַמְלָאִכים ְמֻמּנִ

מֹור, לּוִיים ִמן ָזכֹור ְוׁשָ ּתְ ְבִעים, ׁשֶ ְוֶזהּו ַוְיֻכּל"ּו, ּכֹוֵלל  ׁשִ
יִזין,  ּפִ לּו ֻאׁשְ ָפׁשֹות ַהּלָ ִים, ְוִנְקָראֹות ַהּנְ ּתַ ְבִעים ּוׁשְ ׁשִ
ת,  ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ א ּבְ ָרֵאל ֶאּלָ ּלֹא ׁשֹורֹות ִעם ִיׂשְ יָון ׁשֶ ִמּכֵ

ן חֹוְזרֹות ִלְמקֹוָמן. ּלָ ת, ּכֻ ּבָ ּיֹוֵצאת ׁשַ  ּוְכׁשֶ
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יִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה  ר ּבִ ה ְלַסּפֵ   ְוָכל ַהַמְרּבֶ
ח   ּבָ   :ְמׁשֻ

  
י ֶאְלָעָזר  י ְיהֹוֻשַע ְוַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבִ ַרּבִ ּבְ
י ַטְרפֹון  י ֲעִקיָבא ְוַרּבִ ן ֲעַזְרָיה ְוַרּבְ ּבֶ

ְבֵני ְבַרק,  ין ּבִ יִציַאת ֶשָהיּו ְמֻסּבִ ִרים ּבִ ְוָהיּו ְמַסּפְ
אּו ַתְלִמיֵדיֶהם  ּבָ ְיָלה ַעד ׁשֶ ל אֹותֹו ַהּלַ ִמְצַרִים ּכָ

ַמע  ,ְוָאְמרּו ָלֶהם יַע ְזַמן ְקִריַאת ׁשְ   ַרּבֹוֵתינּו ִהּגִ
ֲחִרית   ל ׁשַ   :ׁשֶ

  
ן ֲעַזְרָיה י ֶאְלָעָזר ּבֶ ֲהֵרי ֲאִני ְכֶבן , ַרּבִ

ָנה, ְולֹא זָ  ְבִעים ׁשָ ָאֵמר ְיִציַאת ׁשִ ּתֵ ִכיִתי ׁשֶ
ן זֹוָמא ה ּבֶ ָרׁשָ ּדְ ילֹות ַעד ׁשֶ ּלֵ ֱאַמר,  ,ִמְצַרים ּבַ ּנֶ ׁשֶ

ְזּכֹר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים כֹּ  ל ְלַמַען ּתִ
יךָ  יָך ַהָיִמים, כֹּ  ְיֵמי ,ְיֵמי ַחּיֶ יךָ ַחּיֶ  ל ְיֵמי ַחּיֶ

ילֹות. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים    ָהעֹוָלם ַהזֶּה, יךָ ְיֵמי ַחיֶּ , ַהּלֵ
יָך כֹּ    יחַ ידל ְיֵמי ַחּיֶ   :ְלָהִביא ִלימֹות ַהָמׁשִ
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  להביא לימות המשיחיד

  דף מז ע"א - פרשת בראשית  - ספר בראשית  - בזוהר 
 

ה  ַמֲעׂשֶ

 ָאַמר



 מגיד
 

 רסג
 

 
ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  

  

ְצָרִים  ָרֵאל ִמּמִ ד ַנְפקּו ִיׂשְ ִאין, ּכַ ין ְוכּוְלהּו ַזּכָ ְרּגִ כּוְלהּו ּדַ ִגין ּדְ ָדָבר ֲאֵחר, ּבְ

א בְּ  ֵייֵתי קּוְדׁשָ יֹוֵמי ּדְ ן ּבְ ד ּכֵ ין ְלֶמְעּבַ ִכְתרֹוי ְוַזּמִ ן ּבְ ֵלי ַתּמָ ִריְך הּוא ִאְתּגְ

ַבע  ֵרין ׁשֶ ְתִרין ְרִמיִזין ַהָכא ְוָהָכא ְוַנְטִלין ַעל ַחד ּתְ ְך ּכּוְלהּו ּכִ ִגין ּכָ יָחא. ּבְ ְמׁשִ

ָאר מּוסָ  ְבָעה ִמׁשְ ם. ְוָהָתם ַעל ַחד ׁשִ ְרָכָאן ַהָכא ֵמַהּתָ ִפין, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ּבִ

יֹום ֵצאְתָך ֲהָוה ֵליּה  (מיכה ז) יֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות. ּכְ ּכִ

ִגין  ְמנּו ַהָכא. ּבְ ָמנּו ֲהָתם ְוִאְזּדָ ִאין ִאְזּדְ כּוְלהּו יֹוִמין ִעּלָ יֵמי. ּדְ ְלֵמיָמר. ַמאי ּכִ

ָלאֹות, חַ  ְך ִנְפָלאֹות נ' ּפְ א ּכָ ַתח קּוְדׁשָ יָנ"ה ּפָ ָהא נ' ַתְרִעין ְדּבִ ָלאֹות. ּדְ ין ּפְ ְמׁשִ

ר ְיִציַאת ִמְצָרִים נ'  אֹוַרְייָתא ִאְדּכַ ְך ּבְ ִגיֵני ּכַ ן. ּוּבְ ּמָ ָקא לֹון ִמּתַ ִריְך הּוא ְלַאּפָ ּבְ

יָחא. ּוַמאי ַאְרֶאּנּו.  ֵדין ַיֲעִביד ְליֹוֵמי ְמׁשִ א ַאְרֶאּנּו ִזְמִנין ְלֳקֵבל נ' ַתְרִעין ּכְ ֶאּלָ

ַקְדִמיָתא ִדְכִתיב  ד  (שמות י"ד)ְלַההּוא ָסָבא ְדָחָזא ּבְ ָרֵאל ֶאת ַהּיָ ְרא ִיׂשְ ַוּיַ

ין ְלֶמְחֵזי ּפּוְרַענּוָתא ֶדֱאדֹום.  ֵדין ַזּמִ דֹוָלה. ּכְ  ַהּגְ

ָבר ַאֵחר  יִקים,  - ּדָ ּדִ ָרגֹות ְוָכל ַהּצַ ל ַהּדְ ּכָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ְצאּו ִיׂשְ  ּיָ ׁשֶ ה ּכְ ּלָ רּוְך הּוא ִהְתּגַ דֹוׁש ּבָ ְצַרִים, ַהּקָ ָרֵאל ִמּמִ

יַאת  ְזַמן ּבִ ן ּבִ ּלֹו, ְוָעִתיד ַלֲעׂשֹות ּכֵ ָתִרים ׁשֶ ּכְ ם ּבַ ׁשָ
אן ְוָכאן,  ָתִרים ְרמּוִזים ּכָ ל ַהּכְ ְך ּכָ ּום ּכָ יַח. ִמׁשּ ׁשִ ַהּמָ

ם. ָ אן ִמׁשּ ָרכֹות ּכָ ַבע ּבְ ַנִים ׁשֶ ם  ְונֹוְטִלים ַעל ֶאָחד ׁשְ ְוׁשָ
תּוב  ּכָ ָאר ַהּמּוָסִפים, ֶזהּו ׁשֶ ְ ְבָעה ִמׁשּ  (מיכה ז)ַעל ֶאָחד ׁשִ

יֹום  יֵמי ֵצאְתְך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות. ּכְ ּכִ
ִמים  ל ַהּיָ ּכָ יֵמי? ׁשֶ ה ּכִ ֵצאְתְך ָהָיה לֹו לֹוַמר! ַמה ּזֶ

נּו לְ  ּמְ ם ְוִהְזּדַ נּו ְלׁשָ ּמְ ְך ָהֶעְליֹוִנים ִהְזּדַ ּום ּכָ ָכאן, ִמׁשּ
ים  ִ ֲהֵרי ֲחִמׁשּ ָלאֹות, ׁשֶ ים ּפְ ִ ָלאֹות, ֲחִמׁשּ ִנְפָלאֹות, נ' ּפְ
רּוְך הּוא ְלהֹוִציא אֹוָתם  דֹוׁש ּבָ ַתח ַהּקָ ֲעֵרי ִביָנה ּפָ ׁשַ
ָעִמים ְיִציַאת  ים ּפְ ִ ּתֹוָרה ֲחִמׁשּ ֶרת ּבַ ם, ְוָלֵכן ֻמְזּכֶ ָ ִמׁשּ

ים ׁשְ  ִ ֶנֶגד ֲחִמׁשּ ה ִלימֹות ִמְצַרִים, ּכְ ְך ַיֲעׂשֶ ָעִרים, ּכָ
ֵקן  א ַאְרֶאּנּו ֶאת אֹותֹו ַהּזָ ה ַאְרֶאּנּו? ֶאּלָ יַח. ּוַמה ּזֶ ׁשִ ַהּמָ
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ַתן ּתֹוָרה  ּנָ רּוְך ׁשֶ רּוְך הּוא. ּבָ קֹום, ּבָ ַהּמָ
ָעה  ֶנֶגד ַאְרּבָ רּוְך הּוא. ּכְ ָרֵאל, ּבָ ְלַעּמֹו ִיׂשְ

ָרה ּתֹוָרה ּבְ ע,  ,ָבִנים ּדִ   ֶאָחד ָחָכם, ְוֶאָחד ָרׁשָ
אֹולְוֶאחָ    ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלׁשְ ם, ְוֶאָחד ׁשֶ   :ד ּתָ

  
ים  ,ה הּוא אֹוֵמרמַ  ָמה ָהֵעדֹות ְוַהֻחּקִ

ה  ר ִצּוָ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ  ,ֱאלֵֹהינּו ֶאְתֶכם ְיהָֹוהְוַהִמׁשְ
ַסח ִהְלכֹות ַהּפֶ ה ֱאָמר לֹו ּכְ ֵאין טו ,ְוַאף ַאּתָ

  ַמְפִטיִרין 
ַסח ֲאִפיקֹוָמן     : ַאַחר ַהּפֶ
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תּוב  ּכָ ִראׁשֹוָנה, ׁשֶ ָרָאה ּבָ ָרֵאל ֶאת  (שמות יד)ׁשֶ ְרא ִיׂשְ ַוּיַ
ל  ְרָענּות ׁשֶ דָלה, ְוָאז ֲעִתיד ִלְראֹות ֶאת ַהּפֻ ד ַהּגְ ַהּיָ

  ֱאדֹום 

 
  ירין אחר הפסח אפיקומןאין מפטטו

  דף קנ"ח ע"ב - פרשת תרומה  - ספר שמות  - בזוהר 

ַמר,  א, ָעָלּה ִאּתְ יׁשָ ר שָׂ  (דברים ד)ָאַמר ּבּוִציָנא ַקּדִ ה ְוֹזאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ם ֹמׁשֶ

ֶבט  ָכל ׁשֵ ָרֵאל, ּבְ ַרְכּתְ ְלִיׂשְ ּה ּבֵ ְתָך. ּבָ ַעת ִמיּתָ ׁשְ ָרֵאל, ּבִ ּה ַאְזַהְרּתְ ְלִיׂשְ ְוגֹו'. ּבָ

ֶבט. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ה ְוגֹו',  (דברים לג)ְוׁשֵ ַרְך ֹמׁשֶ ר ּבֵ ָרָכה ֲאׁשֶ ְוֹזאת ַהּבְ

יא ָמאֵרי ַמְתנִ  א אּוְקמּוָה ַחְבַרּיָ יב, ּוְבִגין ּדָ ְכּתִ ֹזאת ַהּתֹוָרה  (במדבר יט)יִתין, ּדִ
 

רּוְך  ּבָ

ָחָכם 
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א ֵאין ַהּתֹוָרה  ֹאֶהל, ֶאּלָ י ָימּות ּבְ ֹאֶהל, ְוָאְמרּו ָעָלּה ַמאי ּכִ י ָימּות ּבְ ָאָדם ּכִ

ָעִני  א עֹוִני, ּדְ ֵמִמית ַעְצמֹו ָעֶליָה, ְוֵלית ִמיָתה ֶאּלָ ִמי ׁשְ א ּבְ יֶמת, ֶאּלָ ִמְתַקּיֶ

ת.  ּמֵ  ָחׁשּוב ּכַ

ה, ָעֶליָה ֶנֱאַמר ָאמַ  דֹוׁשָ נֹוָרה ַהּקְ ְוֹזאת  (שם ד)ר ַהּמְ
ָרֵאל  ּה ִהְזַהְרּתָ ֶאת ִיׂשְ ה ְוגֹו'. ּבָ ם מֹׁשֶ ר ׂשָ ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ
ֶבט  ָכל ׁשֵ ָרֵאל ּבְ ַרְכּתָ ֶאת ִיׂשְ ּה ּבֵ ַעת ִמיָתְתְך, ּבָ ׁשְ ּבִ

תּוב  ּכָ ֶבט. ֶזהּו ׁשֶ ר בֵּ  (שם לג)ְוׁשֵ ָרָכה ֲאׁשֶ ַרְך ְוֹזאת ַהּבְ
ָנה,  ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ ְרׁשּוָה ַהֲחֵבִרים ּבַ ְך ּפֵ ּום ּכָ ה ְוגֹו'. ּוִמׁשּ ֹמׁשֶ

תּוב  ּכָ ֹאֶהל,  (במדבר יט)ׁשֶ י ָימּות ּבְ ֹזאת ַהּתֹוָרה ָאָדם ּכִ
א ֵאין ַהּתֹוָרה  י ָימּות? ֶאּלָ ה ּכִ ְוָאְמרּו ָעֶליָה, ַמה ּזֶ

ִמית ַעְצמוֹ  ּמֵ ִמי ׁשֶ א ּבְ ֶמת ֶאּלָ ָעֶליָה, ְוֵאין ִמיָתה  ִמְתַקּיֶ
ת.  ּמֵ ָעִני ָחׁשּוב ּכַ א ֹעִני, ׁשֶ   ֶאּלָ

ק ָעֵליּה.  ּלָ ִאְסּתַ אי, ּדְ יר עֹוֶלה ַוּדַ ָעׁשִ ְטָרא ּדְ ן עֹוֶלה ְוּיֹוֵרד. ִמּסִ ִאיהּו ָקְרּבָ ּדְ

הֹון  ּלְ ַעְבִדין, ּכֻ ל ִטיבּו ּדְ ָכל ֲעִתיִרין, ּכָ ָאה ְלהֹון  (ס"א רובא דלהון)ּדְ ְלַזּכָ

ְתֵרין לְ  י ּבִ ָפַלח ְלִמְזּכֵ ינֹוִני, ּדְ ְייהּו. ּבֵ ָגא ַעל ֵריׁשַ ן ִאיִהי ּתָ ָאֵתי, ְוַתּמָ ָעְלָמא ּדְ

ִליג,  ִאְתּפְ ה ּדְ גֹון ַמּצָ ָאֵתי, ּכְ ָעְלָמא ּדְ יּה ּבְ ֶקל ִעּמֵ ית ַהׁשֶ ָעְלִמין, ִאיהּו ַמֲחּצִ

ַתר ְסעּוָדה. וְ  ה ַלֲאִפיקֹוָמן ּבָ ַחת ַהַמּפָ ֶחְצָיה ְלִמְצָוה ֹקֶדם ְסעּוָדה. ֶחְצָיּה ּתַ

ר,  ֶאְסּתֵ א ְנֱאַמר ּבְ ְטָרא ּדָ ֵתְך  (אסתר ה)ּוִמּסִ ׁשָ ּקָ ָנֶתן ָלְך ּוַמה ּבַ ֵאָלֵתְך ְוּיִ ְ ַמה ׁשּ

ְלכּות ְוֵתָעׂש.    ַעד ֲחִצי ַהּמַ

אי,  יר עֹוֶלה ַוּדַ ל ָעׁשִ ד ׁשֶ ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד. ִמּצַ הּוא ָקְרּבַ ׁשֶ
ה ָעלָ  ְתַעּלֶ ּמִ ים, ׁשֶ ֵהם עֹוׂשִ ל טֹוב ׁשֶ יִרים, ּכָ ל ָהֲעׁשִ ּכָ יו. ׁשֶ

ם  ּלָ ֶתר ַעל  (רבם)ּכֻ ם ִהיא ּכֶ א, ְוׁשָ ְלַזּכֹוָתם ָלעֹוָלם ַהּבָ
ֵני עֹוָלמֹות,  ׁשְ ֵדי ִלְזּכֹות ּבִ עֹוֵבד ּכְ ינֹוִני ׁשֶ ם. ַהּבֵ ֹראׁשָ
ב  ּצָ מֹו ַהּמַ א, ּכְ עֹוָלם ַהּבָ ֶקל ִעּמֹו ּבָ ֶ הּוא ַמֲחִצית ַהׁשּ
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עּוָדה,  ה ָלֲאִפיקֹוָמן ַאַחר ַהּסְ ּפָ ַחת ַהּמַ ֱחֶלֶקת, ֶחְצָיּה ּתַ ּנֶ ׁשֶ
ר,  ֶאְסּתֵ ד ֶזה ֶנֱאַמר ּבְ ְצָוה ֹקֶדם ְסעּוָדה. ּוִמּצַ ְוֶחְצָיּה ַלּמִ

ֵתְך ַעד ֲחִצי  (אסתר ה) ׁשָ ּקָ ֶתן ָלְך ּוַמה ּבַ ֵאָלֵתְך ְוִיּנָ ְ ַמה ׁשּ
ְלכּות ְוֵתָעׂש.    ַהּמַ

ִא  יָלְך ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ֲאָבל ַמאן ּדְ ַגְווָנא ּדִ ִגיָנּה, ּכְ ְרֵמיּה ּבְ ֵמִמית ּגַ יהּו ָעִני, ּדְ

ִגין  ְרֵמיּה ּבְ יל ּגַ ּפִ ַאׁשְ ַמאן ּדְ ִגין ּדְ חֹוָתְך, ַוֲאַמאי. ּבְ ן יֹוֵרד ּתְ ִאיהּו ָקְרּבָ

ִריְך הּוא ִאיהּו ָנִחית ָעֵליּה, ְוַהאי הוּ  א ּבְ קּוְדׁשָ יּה, ּדְ ִכיְנּתֵ ִוד, ׁשְ ָאַמר ּדָ א ּדְ

ִביא ָאַמר,  (תהלים קלח) ָפל ִיְרֶאה. ְוַהּנָ י ָרם ְיָי' ְוׁשָ י ֹכה ָאַמר ָרם  (ישעיה נז)ּכִ ּכִ

ֲאָנא  ב ּדַ ַאף ַעל ּגַ ַפל רּוַח. ּדְ א ּוׁשְ ּכָ מֹו ְוגֹו' ְוֶאת ּדַ א ׁשֹוֵכן ַעד ְוָקדֹוׁש ׁשְ ָ ְוִנׂשּ

ִגין ַההוּ  ּכֹון, ּבְ ִכיָנִתי, ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ֶאׁשְ ִגין ׁשְ ַפל רּוַח ּבְ א ּוׁשְ ּכָ ִאְתָעִביד ּדַ א ּדְ

יּה.  יָרא ִעּמֵ יּה, ָאָנא ָנִחית ְלַדּיְ ָרא ְלֵריׁשֵ יָלּה ֲעּטָ ְפּלּות ּדִ ִ ָקא ָלּה ִמׁשּ ְלַסּלְ

יּה,  ר ָנׁש, ִאיִהי ְנִחיַתת ֵמַעל ֵריׁשֵ א ָנִחית ַעל ּבַ ִכיְנּתָ ׁשְ ַבְעָלּה ּדִ ּוָבַתר ּדְ

ה, ְוָיִהיבַ  ִמּלָ א. ְוָרָזא ּדְ ַמְלּכָ א ְלַבְעָלּה, ּוְנִחיַתת ְלַרְגלֹוי ּדְ ִריׁשָ ת ַאְתָרא ּדְ

ְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָלי.  (ישעיה סו) ַמִים ּכִ ָ   ַהׁשּ

מֹו  ִביָלּה, ּכְ ׁשְ ִמית ֶאת ַעְצמֹו ּבִ ּמֵ הּוא ָעִני, ׁשֶ ֲאָבל ִמי ׁשֶ
ֱאָמן, ִהיא ָקְר  ה ָהרֹוֶעה ַהּנֶ ַאּתָ יְך, ׁשֶ ְחּתֶ ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד ּתַ ּבַ

ִכיָנתֹו,  ִביל ׁשְ ׁשְ יל ֶאת ַעְצמֹו ּבִ ּפִ ׁשְ ּמַ י ִמי ׁשֶ ה? ּכִ ְוָלּמָ
ִוד,  ָאַמר ּדָ רּוְך הּוא יֹוֵרד ָעָליו. ְוֶזהּו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ (תהלים ַהּקָ

ִביא ָאַמר,  קלח) ָפל ִיְרֶאה. ְוַהּנָ י ָרם ה' ְוׁשָ י  (ישעיהנג)ּכִ ּכִ
א ֹכה ָאַמר  ּכָ מֹו ְוגֹו', ְוֶאת ּדַ א ׁשֵֹכן ַעד ְוָקדֹוׁש ׁשְ ָ ָרם ְוִנׂשּ

ּכֹון,  ֲאִני ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ֶאׁשְ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ ַפל רּוַח. ׁשֶ ּוׁשְ
ִכיָנִתי  ֲעבּור ׁשְ ַפל רּוַח ּבַ א ּוׁשְ ּכָ ה ּדַ ֲעׂשֶ ּנַ ִביל אֹותֹו ׁשֶ ׁשְ ּבִ

ְפלּוָתּה ֲעָטָרה ְלֹראׁשוֹ  ִ , ֲאִני ֵאֵרד ָלדּור ְלַהֲעלֹוָתּה ִמׁשּ
ִכיָנה יֹוֵרד ַעל ָהָאָדם, ִהיא  ְ ַעל ַהׁשּ ּבַ ִעּמֹו. ְוַאַחר ׁשֶ
ל ָהֹראׁש ְלַבְעָלּה  קֹום ׁשֶ יֹוֶרֶדת ֵמַעל ֹראׁשֹו, ְונֹוֶתֶנת ַהּמָ
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ָבר  ֶלְך. ְוסֹוד ַהּדָ    (ישעיה סו) -ְויֹוֶרֶדת ְלַרְגֵלי ַהּמֶ

ְמ  ר ָנׁש ִנׁשְ ָיִרית ּבַ ִמּיֹוָמא ּדְ יּה, ּדְ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ִליָלא ְמקּוְדׁשָ ָתא, ּכְ

ֲעָתא  ָיִרית  (צ"א ע"א)ֵמַהִהיא ׁשַ ָנא, ְוִכי ֵמַההּוא יֹוָמא ּדְ ן. ָאַמר ַחד ּתָ ִאְתְקֵרי ּבֵ

ֵריּה ְמָנא  יּה, ִיְתְקֵרי ּבְ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ִליָלא ְמקּוְדׁשָ ְמָתא, ּכְ ר ָנׁש ִנׁשְ ּבַ

ים, לָ  ִהּלִ ֵסֶפר ּתְ ִוד ּבְ ָאַמר ּדָ ָרה ֶאל ֹחק ְיָי' ָאַמר  (תהלים ב)ן. ֵמַהאי ְקָרא ּדְ ֲאַסּפְ

יָך.  ה ֲאִני ַהּיֹום ְיִלְדּתִ ִני ַאּתָ   ֵאַלי ּבְ

ּיֹוֵרׁש ָאָדם  ּיֹום ׁשֶ ּמִ ְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהדם ַרְגָלי. ׁשֶ ַמִים ּכִ ָ ַהׁשּ
דֹוׁש בָּ  לּוָלה ֵמַהּקָ ּכְ ָמה ׁשֶ ִכיָנתֹו, ֵמאֹוָתּה ְנׁשָ רּוְך הּוא ּוׁשְ

ּיֹוֵרׁש  א ֶאָחד, ְוִכי ֵמאֹותֹו יֹום ׁשֶ ּנָ ן. ָאַמר ּתַ ָעה ִנְקָרא ּבֵ ׁשָ
ֵרא  ִכיָנתֹו ִיּקָ רּוְך הּוא ּוׁשְ דֹוׁש ּבָ לּוָלה ֵמַהּקָ ָמה ּכְ ָאָדם ְנׁשָ

הִ  ֵסֶפר ּתְ וד ּבְ ָאַמר ּדָ ה ׁשֶ סּוק ַהּזֶ ִין ָלנּו? ֵמַהּפָ ן? ִמּנַ ים, ּבֵ ּלִ
ה ֲאִני  (תהלים ב) ִני ַאּתָ ָרה ֶאל ֹחק ה' ָאַמר ֵאַלי ּבְ ֲאַסּפְ

יְך.    ַהּיֹום ְיִלְדּתִ

ִגיָנְך  א ּבְ יָך. ֶאּלָ א, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ַמאי ַהּיֹום ְיִלְדּתִ יׁשָ ֲאַמר ֵליּה ּבּוִציָנא ַקּדִ

יָך. הֵ  א, ֲאִני ַהּיֹום ְיִלְדּתִ רּוַח ֻקְדׁשָ ִוד ּבְ ַההּוא ָאַמר ּדָ דֹול, ּבְ ן עֹוד ַהּיֹום ּגָ

יּה,  ַמר ּבֵ ִאּתְ יָמת  (דברים לה)ּדְ ה. ַאְנּתְ ַקּיְ ֹמׁשֶ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ְוָלא ָקם ָנִביא עֹוד ּבְ

ָך,  ַהְיינּו ּגּוָפא. ּוְבָכל ַנְפׁשְ ָכל ְלָבְבָך, ּדְ א ְוָאַהְבּתָ ֶאת ְיָי' ֱאלֶהיָך ּבְ ִכיְנּתָ ׁשְ ּבִ

ְמָתא ַהְיינּו ִנׁשְ ה. ְיִחיָדה. ּדְ ָמה. רּוַח. ֶנֶפׁש. ַחּיָ ָמָהן ִאית ָלּה: ְנׁשָ ֲחֵמׁש ׁשְ . ּדַ

יָלְך.  ָכל ָממֹוָנא ּדִ   ּוְבָכל ְמֹאֶדָך, ּבְ

ה ַהּיֹום  ֱאָמן, ַמה ּזֶ ה, רֹוֶעה ַהּנֶ דֹוׁשָ נֹוָרה ַהּקְ ָאַמר לֹו ַהּמְ
רּוַח ַהּקֶֹד  ִוד ּבְ ִביְלְך ָאַמר ּדָ ׁשְ א ּבִ יְך? ֶאּלָ ׁש ֲאִני ְיִלְדּתִ

ֱאַמר ּבֹו  ּנֶ אֹותֹו ׁשֶ דֹול, ּבְ יְך. ֵהן עֹוד ַהּיֹום ּגָ ַהּיֹום ְיִלְדּתִ
ה  (דברים לד) ה. ַאּתָ ֹמׁשֶ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ְולֹא ָקם ָנִביא עֹוד ּבְ

ָכל ְלָבְבְך  ִכיָנה ְוָאַהְבּתָ ֵאת ה' ֱאלֶֹהיְך ּבְ ְ ׁשּ ְמּתָ ּבַ  -ִקּיַ
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ַהְינּו ַהּגּוף, ּוְבָכל ַנְפׁשְ  ה  -ְך ׁשֶ ָ ֲחִמׁשּ ָמה, ׁשֶ ׁשָ ַהְינּו ַהּנְ ׁשֶ
ה, ְיִחיָדה. ּוְבָכל  ָמה, רּוַח, ֶנֶפׁש, ַחּיָ מֹות ֵיׁש ָלּה: ְנׁשָ ׁשֵ

ָכל ָממֹוְנְך.  -ְמֹאֶדְך    ּבְ

ֲאִפיּלּו  , ּדְ ְבּתְ ין. ַאְנּתְ ַחׁשָ ָכל ִאּלֵ יּה ָלא ָיזּוז ִמיָנְך ּבְ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ קּוְדׁשָ

ִריְך  ֲהווֹ  א ּבְ קּוְדׁשָ א ּבְ ִכיְנּתָ ָמא ִלׁשְ חֹות ְרׁשּוָתְך, ֲהֵוית ָיִהיב ְלַאּקָ ל ָעְלִמין ּתְ ּכָ

ָעְלָמא, ּוְלָבַתר  אּוִמין ּדְ ל ְמָמָנן ּדְ יה ַעל ּכָ ִכיְנּתֵ ׁשְ הּוא, ּוְלַאְמָלָכא ֵליּה ּבִ

ִלילָ  יָלְך ּכְ ִדּיּוְקָנא ּדִ יּה. ּבְ ִכיְנּתֵ ָקא ֵליּה ּוׁשְ ָכל ְלַסּלְ ל ִמּדֹות ָטִבין, ּבְ א ִמּכָ

ָרֵאל.  ל ִיׂשְ ִאין, ְוַעל ּכָ ִאין ְוַתּתָ ין ִעּלָ ְרּיָ ִ   ָעְלִמין, ּוְבַמׁשּ

ָכל ֵאּלּו.  ְך ּבְ ִכיָנתֹו לֹא ָיזּוז ִמּמְ רּוָך הּוא ּוׁשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ַחת ְרׁשּוְתְך,  ל ָהעֹוָלמֹות ּתַ ֲאִפּלּו ָהיּו ּכָ ְבּתָ ׁשֶ ה ָחׁשַ ַאּתָ

רּוְך הּוא ָהיִ  דֹוׁש ּבָ ִכיָנה ִעם ַהּקָ יָת נֹוֵתן ְלָהִקים ׁשְ
ל ֻאּמֹות  ים ׁשֶ ל ַהְמֻמּנִ ִכיָנתֹו ַעל ּכָ ּוְלַהְמִליכֹו ִעם ׁשְ

ִכיָנתֹו  ְך ְלַהֲעלֹותֹו ּוׁשְ ְדיֹוַקְנְך  -ָהעֹוָלם, ְוַאַחר ּכָ ּבִ
ָכל ָהעֹוָלמֹות,  ּדֹות ַהּטֹובֹות, ּבְ ל ַהּמִ לּוָלה ִמּכָ ּכְ

ָרֵאל. ּובַ  ל ִיׂשְ ְחּתֹוִנים, ְוַעל ּכָ ֲחנֹות ָהֶעְליֹוִנים ְוַהּתַ   ּמַ

 דף קנ"ט ע"א

ָבה  ה. בָּ  (דף קנ"ט ע"א)ַמֲחׁשָ רּוְך הּוא ְמָצְרָפּה ְלַמֲעׂשֶ ַתר טֹוָבה ַהָקדֹוׁש ּבָ

יּה ְלָעְלִמין,  זּוז ִמּנֵ ים ַעל ָיָדְך, ְוָלא ּתָ ְבת ְלָמָרְך, ְיֻקּיָ ָחׁשַ ל ּדְ ֵריּה, ַעל ּכָ ַאְנּתְ ּבְ ּדְ

א. ְוַאְנּתְ ֵמָעְלָמא  ִני ָנׁשָ ִניז ִמּבְ ָגלּוָתא ּגָ א. ְוַאְנּתְ ּבְ ֹכּלָ ִדּיּוְקֵניּה ּבְ ֵהא ּבְ א ּתְ ֶאּלָ

א בְּ  קּוְדׁשָ ִליָחא ּדְ א, ׁשְ ין ֳקָדָמְך, ַוֲאָנא ְמצּוֶוה ּדָ ין ִאּלֵ ִריְך הּוא ְלֵמיַמר ִמּלִ

ָנִאין  ֵעי. ַאָנא ְוָכל ּתַ ַאְנּתְ ּבָ ֲעָתא ּדְ ָכל ֵעת ְוׁשַ ָלא ְלֵמַזז ִמיָנְך ּבְ יּה, ּדְ ִמּנֵ

ָמָרְך.  ּקּוִדין ּדְ ִלים ּפִ אן. קּום ַאׁשְ ְמִתיְבּתָ   ְוָאמֹוָרִאין ּדִ

דֹוׁש  ָבה טֹוָבה ַהּקָ ה.  ַמֲחׁשָ רּוְך הּוא ְמָצְרָפּה ְלַמֲעׂשֶ ּבָ
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 רסט
 

  
 ,ָמה ָהֲעֹבָדה ַהזֹּאת ָלֶכם ,ה הּוא אֹוֵמרמַ 

הֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן  ,ָלֶכם ְולֹא לוֹ  ּוְלִפי ׁשֶ
ר ִעּקָ ַפר ּבְ ָלל ּכָ יו  ,ַהּכְ ה ַהְקֵהה ֶאת ִשּנָ ְוַאף ַאּתָ

ה  ,ר לוֹ ֶוֱאמָ  ֲעבּור ֶזה ָעׂשָ ֵצאִתי  ְיהָֹוהּבַ ִלי ּבְ
ְצָרִים ם, לֹא ָהָיה ִאיּלּו ָהיָ  ,ִלי ְולֹא לוֹ  ,ִמּמִ   ה ׁשָ

  : ִנְגָאל  
   

ם  ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו  ,ַמה זֹּאת ,ַמה הּוא אֹוֵמרּתָ
חֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו  ית ְיהָֹוהּבְ ְצָרִים, ִמּבֵ   :ֲעָבִדים ִמּמִ
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ה ְבנֹו  ַאּתָ ְבּתָ ְלִרּבֹוְנְך,  -ֵמַאַחר ׁשֶ ָחׁשַ ֶ ל ַמה ׁשּ ַעל ּכָ
ְהֶיה  א ּתִ ּנּו ְלעֹוָלִמים, ֶאּלָ ם ַעל ָיְדְך ְולֹא ָתזּוז ִמּמֶ ְיֻקּיַ
ה  ֵני ָאָדם, ְוַאּתָ נּוז ִמּבְ לּות ּגָ ּגָ ה ּבַ ּכֹל, ְוַאּתָ ְדיֹוְקנֹו ּבַ ּבִ

רּוְך הּוא לֹוַמר מֵ  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ִליחֹו ׁשֶ ה ׁשְ ָהעֹוָלם ַהּזֶ
ְך  ּלֹא ָלזּוז ִמּמְ ּנּו ׁשֶ ה ִמּמֶ ָבִרים ֵאּלּו ְלָפֶניְך, ַוֲאִני ְמֻצּוֶ ּדְ
ִאים  ּנָ ה רֹוֶצה, ֲאִני ְוָכל ַהּתַ ַאּתָ ָעה ׁשֶ ָכל ֵעת ְוׁשָ ּבְ

ֵלם ִמ  יבֹות. קּום ַהׁשְ ל ַהְיׁשִ   ְצוֹות ִרּבֹוְנְך. ְוָהָאמֹוָרִאים ׁשֶ

  

ע  ָרׁשָ
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ֵאינוֹ טז ֱאַמר ְוׁשֶ ּנֶ ַתח לֹו, ׁשֶ אֹול ַאּתְ ּפְ  ,יֹוֵדַע ִלׁשְ
יֹום ַההּוא ֵלאמֹר ְדּתָ ְלִבְנָך ּבַ   ֲעבּור בַּ  ְוִהּגַ

ה    ְצָרִים ְיהָֹוהֶזה ָעׂשָ ֵצאִתי ִמּמִ   :ִלי ּבְ
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  שאינו יודע לשאולטז

  

  דף פ"ה ע"ב - פרשת קדושים  - ספר ויקרא  - בזוהר 

כַּ  אֹוַרְייָתא, ְוָלא ַאׁשְ יה ְלִמְלֵעי ּבְ ִתיאּוְבּתֵ יֹוִליף ֵליּה, ְוהּוא ּוַמאן ּדְ ח ַמאן ּדְ

ה  ל ִמּלָ ָלא ָיַדע. ּכָ ִגְמגּוָמא ּדְ ּה, ּבְ ם ּבָ ְמּגֵ ּה, ּוְמּגַ אֹוַרְייָתא, ָלֵעי ּבָ ְרִחימּוָתא ּדְ ּבִ

יל ָלּה, ְוָנַטע ָלּה  ה, ְוַקּבִ ַהִהיא ִמּלָ י ּבְ ִריְך הּוא ַחּדֵ א ּבְ ָקא, ְוקּוְדׁשָ ה ַסּלְ ּוִמּלָ

ַההוּ  ין ִאיָלִנין ַרְבְרִבין, ְוִאְקרּון ָסֲחָרֵניּה ּדְ ין ִמּלִ א ַנֲחָלא, ְוִאְתָעִבידּו ֵמִאּלֵ

ה ָתִמיד.  (משלי ה)ַעְרֵבי ַנַחל, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ּגֶ ׁשְ ַאֲהָבָתּה ּתִ  ּבְ

ד  ַלּמֵ ּיְ ּתֹוָרה ְולֹא מֹוֵצא ִמי ׁשֶ ׁשּוָקתֹו ַלֲעֹסק ּבַ ּתְ ּוִמי ׁשֶ
ַאֲהַבת הַ  ּה אֹותֹו, ְוהּוא ּבְ ם ּבָ ּתֹוָרה לֹוֵמד אֹוָתּה, ּוְמַגְמּגֵ

ֵאינֹו יֹוֵדַע  ִגְמּגּום ׁשֶ דֹוׁש  -ּבְ ּבּור ְוִדּבּור עֹוֶלה, ְוַהּקָ ל ּדִ ּכָ
ל אֹותֹו, ְונֹוֵטַע  אֹותֹו ִדּבּור ּוְמַקּבֵ ֵמַח ּבְ רּוְך הּוא ׂשָ ּבָ

ּבּוִרים עֵ  ים ֵמאֹוָתם ּדִ ַחל, ְוַנֲעׂשִ ִצים אֹותֹו ְסִביב אֹותֹו ַהּנַ
תּוב  ּכָ דֹוִלים, ְוִנְקָרִאים ַעְרֵבי ַנַחל. ֶזהּו ׁשֶ  (משלי ה)ּגְ

ה ָתִמיד.  ּגֶ ׁשְ ַאֲהָבָתּה ּתִ   ּבְ

א ָאַמר,  ָך. ּוְכִתיב  (תהלים פו)ְוָדִוד ַמְלּכָ ֲאִמּתֶ ָך ֲאַהֵלְך ּבַ ְרּכֶ (תהלים הֹוֵרִני ְיָי' ּדַ

ֹאַרח ִמיׁשֹור ְלַמַען ׁשֹוְרָרי.  כז) ַיְדִעין אֹוְרחֹוי ּוְנֵחִני ּבְ ִאין ִאיּנּון ּדְ ַזּכָ

א,  ין ְלֵעיּלָ ַחּיִ ִאיּנּון ַנְטִעין ִאיָלִנין ּדְ ר, ּדְ ֹאַרח ֵמיׁשָ ּה ּבְ ֵלי ּבָ ּדְ ּתַ אֹוַרְייָתא, ּוִמׁשְ ּדְ

ִתיב,  ְך ּכְ הּו ַאסּווָתא. ּוְבִגין ּכַ ֻכּלְ ִפיהּו. ְוִכי  (מלאכי ב)ּדְ ּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה ּבְ
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ָלא ָיַדע, ִאית ּתוֹ  אֹוֵרי ַמאן ּדְ ַאָמָרן, ּדְ ַגְווָנא ּדְ ָלאו ִאיִהי ֱאֶמת. ִאין ּכְ ָרה ּדְ

ָלאו ִאיהּו ֱאֶמת.  ה ּדְ ה ִמיֵניּה, אֹוִליף ִמּלָ אֹוִליף ִמּלָ ְוָלאו ִאיהּו ְקׁשֹוט ְוַההּוא ּדְ

ִפיהּו.  ִתיב, ּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה ּבְ ְך ּכְ יֵני ּכַ   ּוְבּגִ

לֶ  ְך  (תהלים פו)ְך ָאַמר, ְוָדִוד ַהּמֶ ְך ֲאַהּלֵ ְרּכֶ הֹוֵרִני ה' ּדַ
ְך. ְוָכתּוב  ֲאִמּתֶ ֹאַרח ִמיׁשֹור ְלַמַען  (שם כז)ּבַ ּוְנֵחִני ּבְ

ְרֵכי ַהּתֹוָרה  ּיֹוְדִעים ֶאת ּדַ ֵרי אֹוָתם ׁשֶ ׁשֹוְרָרי. ַאׁשְ
ֵהם נֹוְטִעים ֲעֵצי ַחיִּ  ָרה, ׁשֶ ֶדֶרְך ְיׁשָ ּה ּבְ ִלים ּבָ ּדְ ּתַ ים ּוִמׁשְ

תּוב,  ְך ּכָ ּום ּכָ ם ְרפּוָאה. ּוִמׁשּ ּלָ ּכֻ  (מלאכי כ)ְלַמְעָלה, ׁשֶ
ֵאיָנּה ֱאֶמת?  ִפיהּו. ְוִכי ֵיׁש ּתֹוָרה ׁשֶ ּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה ּבְ
ּלֹא יֹוֵדַע, ְוֵאינֹו ֱאֶמת,  ּמֹוֶרה ִמי ׁשֶ ָאַמְרנּו, ׁשֶ מֹו ׁשֶ ן, ּכְ ּכֵ

ּנּו, לֹוֵמד ּדָ  ּלֹוֵמד ִמּמֶ ּום ְואֹותֹו ׁשֶ ֵאינֹו ֱאֶמת. ּוִמׁשּ ָבר ׁשֶ
ִפיהּו.  תּוב, ּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה ּבְ ְך ּכָ   ּכָ

ר ָנׁש, ֲאִפיּלּו  ל ּבַ אֹוַרְייָתא ִמּכָ י ּדְ ֵעי ֵליּה ְלַבר ָנׁש ְלֵמיַלף ִמּלֵ א, ִמּבָ ל ּדָ ְוִעם ּכָ

אֹוַרְייָתא, ְויֵ  ַער ּבְ א ִיּתְ ַעל ּדָ ִגין ּדְ ָלא ָיַדע. ּבְ אן ּדְ ָיַדע, ִמּמַ אן ּדְ יֵתי ְלֵמיַלף ִמּמַ

ר  ַדל ּבַ ּתְ א ֲחֵזי, ִיׁשְ ֹאַרח ְקׁשֹוט. ּתָ אֹוַרְייָתא ּבְ ּה ּבְ ָאִזיל ּבָ ַכח, ּדְ ּתְ ּוְלָבַתר ִאׁשְ

ּלֹא  ִמּתֹוְך ׁשֶ ָמּה, ּדְ ָלא ָעִביד ִלׁשְ אֹוַרְייָתא ּוִפּקּודֹוי, ֲאִפיּלּו ּדְ ָעְלָמא ּבְ ָנׁש ּבְ

ָמהּ  א ִלׁשְ ָמּה ּבָ   . ִלׁשְ

ל ָאָדם,  ְבֵרי תֹוָרה ִמּכָ ל ֶזה, ָצִריְך ָאָדם ִלְלמֹד ּדִ ְוִעם ּכָ
ן ִיְתעֹוֵרר  ַעל ּכֵ ּום ׁשֶ ֵאינֹו יֹוֵדַע. ִמׁשּ י ׁשֶ ֲאִפּלּו ִמּמִ
ְך ִנְמָצא  ּיֹוֵדַע, ְוַאַחר ּכָ י ׁשֶ ּתֹוָרה, ְוָיבא ִלְלֹמד ִמּמִ ּבַ

ֶדֶרְך ֱאֶמת. ּבֹא ְראֵ  ּתֹוָרה ּבְ הֹוֵלְך ּבַ ל ָאָדם ׁשֶ ּדֵ ּתַ ה, ִיׁשְ
ָמּה,  ה ִלׁשְ ֵאין עֹוׂשֶ ּתֹוָרה ּוְבִמְצוֹוֶתיָה ֲאִפּלּו ׁשֶ עֹוָלם ּבַ ּבָ

ָמּה.  א ִלׁשְ ָמּה ּבָ ּלֹא ִלׁשְ ּתֹוְך ׁשֶ ּמִ   ׁשֶ

  פרשת בראשית  - זוהר חדש  - בזוהר 
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יר ְויֹוֵדַע ְלָכל  ָהָיה ַמּכִ ר ִאיֵדי, ָחָכם ָהָיה ָאָדם ָהִראׁשֹון, ׁשֶ י ַיֲעֹקב ּבַ ָאַמר ִרּבִ

ם.  ּלָ יר ֶאת ּכֻ אּו ֶאְצלֹו ִהּכִ ּבָ ׁשֶ ָמה, ּכְ ָהָיה בֹו ְנׁשָ ה, ּוִמי ׁשֶ ָהָיה בֹו ֶנֶפׁש ַחּיָ ִמי ׁשֶ

ה, ְלִמי  (בראשית ב)ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  ר ִיְקָרא לֹו ָהָאָדם ֶנֶפׁש ַחּיָ ְוָכל ֲאׁשֶ

יר  ָהָיה יֹוֵדַע ּוַמּכִ ָמה ְלִמי ׁשֶ ֲעבֹוַדת ּבֹוְראֹו. ּוְנׁשָ יר ּבַ ֵאינֹו יֹוֵדַע ּוַמּכִ ׁשֶ

ֲעבֹוַדת ּבֹוְראֹו,  יר ּבַ ֵאינֹו יֹוֵדַע ּוַמּכִ ֲעבֹוַדת ּבֹוְראֹו. ְוָכְך הּוא ַעד ַהּיֹום, ִמי ׁשֶ ּבַ

ָמה. ְואֵ  ה, ְולֹא ְנׁשָ ּתֹוָרה, הּוא ֵיׁש לֹו ֶנֶפׁש ַחּיָ  ינֹו עֹוֵסק ּבַ

ר ִאיִדי, ָחָכם ָהָיה ָאָדם ָהִראׁשֹון,  י ַיֲעֹקב ּבַ ָאַמר ַרּבִ
ה, ּוִמי  ָהָיה ּבֹו ֶנֶפׁש ַחּיָ יר ְויֹוֵדַע ְלָכל ִמי ׁשֶ ָהָיה ַמּכִ ׁשֶ

אּו ֶאְצלֹו, ִהכִּ  ּבָ ׁשֶ ָמה. ּכְ ָהָיה ּבֹו ְנׁשָ ם. ֶזהּו ׁשֶ ּלָ יר ֶאת ּכֻ
תּוב  ּכָ ר ִיְקָרא לֹו ָהָאָדם  (בראשיתב)ׁשֶ (נפש חיה, את ְוֹכל ֲאׁשֶ

ָהָיה יֹוֵדַע  מי שאינו יודע ומכיר בעבודת בוראו, ונשמה) ְלִמי ׁשֶ
ֵאינֹו  ֲעבֹוַדת ּבֹוְראֹו. ְוָכְך הּוא ַעד ַהּיֹום, ִמי ׁשֶ יר ּבַ וַמּכִ

ֲעבֹוַדת  יר ּבַ ּתֹוָרה, הּוא יֹוֵדַע ּוַמּכִ ּבֹוְראֹו ְוֵאינֹו עֹוֵסק ּבַ
ָמה.  ה ְולֹא ְנׁשָ   ֵיׁש לֹו ֶנֶפׁש ַחּיָ

ְבֵהמֹות ּוְבַחּיֹות  ה ִאית ּבִ ַהאי ֶנֶפׁש ַחּיָ ב ּדְ י ְיהּוָדה, ַאף ַעל ּגַ ָאַמר ִרּבִ

ִמי רּוְך הּוא ֲעֵליֶהם ּבְ דֹוׁש ּבָ יָרם ִלְבֵני ָאָדם, ָחס ַהּקָ ָתָתם, ּוְבִמיִניֶהם, ְוִהּתִ

יּה ֶנֶפׁש  ֵלית ּבֵ ל ֵאיַנׁש, ּדְ ֵלית ָלְך ּכָ ה. ּדְ ֲעֵלי ֶנֶפׁש ַהַחּיָ ּלֹא ְיַצֲערּום ְלאֹוָתם ּבַ ׁשֶ

ֵדי  ל ָאָדם, ּכְ ָאר ּכָ ְ יל ַעְצמֹו ִמׁשּ ׁשּוב ַלֲעבֹוד ּבֹוְראֹו, ְלַהְבּדִ ּיָ ֵדי ׁשֶ ה, ּכְ ַחּיָ

ְרִויחַ  ּמַ ְצֹות, ׁשֶ ּתֹוָרה ּוַבּמִ ק ּבַ ה.  ְלִהְתַעּסֵ דֹוׁשָ ָמה ַהּקְ ׁשָ ֶזה ַהּנְ   ּבָ

ה ַהּזֹו ֵיׁש  ֶפׁש ַחּיָ ַהּנֶ ב ׁשֶ י ְיהּוָדה, ַאף ַעל ּגַ ָאַמר ַרּבִ
יָרם ִלְבֵני ָאָדם, ָחס  ֵהמֹות ּוַבַחּיֹות ּוְבִמיֵניֶהם ְוִהּתִ ּבְ ּבַ
ּלֹא ְיַצֲערּו ֶאת  ִמיָתָתם ׁשֶ רּוְך הּוא ֲעֵליֶהם ּבְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ֲעלֵ  ֵאין ּבֹו אֹוָתם ּבַ ל ָאָדם ׁשֶ ֵאין ְלְך ּכָ ה, ׁשֶ י ֶנֶפׁש ַחּיָ
יל ַעְצמֹו  ׁשּוב ַלֲעבֹוַדת ּבֹוְראֹו, ְלַהְבּדִ ּיָ ֵדי ׁשֶ ה ּכְ ֶנֶפׁש ַחּיָ
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ְצוֹות,  ּתֹוָרה ּוַבּמִ ק ּבַ ֵדי ְלִהְתַעּסֵ ל ָאָדם ּכְ ָאר ּכָ ְ ִמׁשּ
ה.  דֹוׁשָ ָמה ַהּקְ ׁשָ ֶזה ַהּנְ ְרִויַח ּבָ ּמַ   ׁשֶ

  

חֹות ְידֹוִהי. ִזְמָנא ָחָדא, ְלִפיָכָך הַ  ָנְפָקא ְנֵביָלה אֹו ְטֵריָפה ִמּתְ ָחא, ּדְ אי ַטּבְ

ָכל  ׁשּוֵקי, ּדְ ית, ַמְכִריִזין ֲעֵליּה ּבְ ִליׁשִ ִנית, ַמֲעִביִריָנן ֵליּה. ׁשְ יָנן ֵליּה. ׁשֵ ְמּתִ ְמׁשַ

ָחא ִחיט הּוא ְטֵריָפה. ּוְלעֹוָלם ָלא נֹוִקים ֵליּה ְלַטּבְ ָ ׁשּ   . ַמה ּדְ

ַחת  ּיֹוֵצאת ְנֵבָלה אֹו ְטֵרָפה ִמּתַ ה ׁשֶ ֹוֵחט ַהּזֶ ְלִפיָכָך, ַהׁשּ
ִנית  ים אֹותֹו, ׁשֵ ַעם ַאַחת ְמַנּדִ ַמֲעִביִרים אֹותֹו,  -ָידֹו, ּפַ

ית  ִליׁשִ ֹוֵחט  -ׁשְ ׁשּ ֶ ל ַמה ׁשּ ּכָ ָוִקים ׁשֶ ְ ׁשּ ַמְכִריִזים ָעָליו ּבַ
  להּיות ּשוחט,  הּוא ְטֵרָפה, ּוְלעֹוָלם לֹא ַנֲעִמיד אֹותוֹ 

ִניָנן, ַהאי  ר ֵמַהאי. ְוָהא ּתָ י ִיְצָחק, ְוִכי ַעל ִזְמָנא ָחָדא ָלא ֵליָעֵניׁש ּבַ ָאַמר ִרּבִ

יָנן ּוַמַעִבִריָנן ֵליּה, ּוַמְכְרִזיָנן  ְמּתִ י ָחָכם, ְמׁשַ יָנא ַקּמֵ ָלא ָסר ַסּכִ ָחא ּדְ ַטּבְ

י ְטֵרָפה ִהיא, ּוַמה ַעל ַסּכִ ֵריּה ּדִ ׂשְ ְך. ַעל ִמי ַאּבִ ָלא ִנְמֵצאת ָיָפה הּוא ּכָ ָנא ּדְ

ין ֵליּה ּוַמֲעִביִריָנן  ְמּתִ ְמׁשַ ין ּדִ ַחת ָידֹו, ֵאינֹו ּדִ ְצָאה ְנֵבָלה אֹו ְטֵרָפה ִמּתַ ּיָ ׁשֶ

ְטֵרָפה.  ֵריּה ּדִ ׂשְ   ֵליּה, ּוַמְכְרִזיָנן ַאּבִ

ַעם ַאַחת לֹא ֵיָעֵנׁש חּוץ י ִיְצָחק, ְוִכי ַעל ּפַ  ָאַמר ַרּבִ
ין  ּלֹא ַמְרֶאה ַסּכִ ה ׁשֶ ֹוֵחט ַהּזֶ ַהׁשּ ִנינּו, ׁשֶ ה? ַוֲהֵרי ׁשָ ִמּזֶ
ים ּוַמֲעִביִרים אֹותֹו, ּוַמְכִריִזים ַעל  ִלְפֵני ָחָכם, ְמַנּדִ
ל  ּלֹא ִנְמְצָאה ּכָ ין ׁשֶ הּוא ְטֵרָפה? ּוָמה ַעל ַסּכִ רֹו ׁשֶ ׂשָ ּבְ

ְך  ְך ָיָפה הּוא ּכָ ְצָאה ְנֵבלָ  -ּכָ ּיָ ה אֹו ְטֵרָפה ַעל ִמי ׁשֶ
ים אֹותֹו ּוַמֲעִביִרים אֹותֹו  ַנּדִ ּמְ ַחת ָידֹו, ֵאינֹו ִדין ׁשֶ ִמּתַ

ֵרָפה?  ּטְ רֹו ׁשֶ ׂשָ   ּוַמְכִריִזים ַעל ּבְ

י, ַוֲהָוה  י ַחּגַ י יֹוֵסי ְוַרּבִ ין ְלַרּבִ ַזּמִ י ְיהּוָדה ּדְ י יֹוֵסי, ֲאָנא ָחִמית ְלַרּבִ ָאַמר ִרּבִ
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א י ַאּבָ ָחא, ְוַרּבִ ין ִלְתֵרי ִסיָמֵני,  ַטּבָ ּוֵ א, ְוִנְתּכַ ְרְנגֹוְלּתָ ָקֵרין ֵליּה. ְוָנֵכיס ַההּוא ּתַ

ָנֵכיס ַחד ִסיָמָנא, ְוַחד ָלא ָנֵכיס.  חּו ּדְ ּכָ   ּוָבְדקּו ְוַאׁשְ

ִהְזִמין ֶאת  י ְיהּוָדה ׁשֶ י יֹוֵסי, ֲאִני ָרִאיִתי ֶאת ַרּבִ ָאַמר ַרּבִ
י, ְוהָ  י ַחּגַ י יֹוֵסי ְוַרּבִ י ַרּבִ ְראּו לֹו ַרּבִ ּקָ ָיה ׁשֹוֵחט ֶאָחד ׁשֶ

ֵני ִסיָמִנים,  ן ִלׁשְ ּוֵ ְרְנֹגֶלת ַאַחת, ְוִהְתּכַ ַחט ּתַ א, ְוׁשָ ַאּבָ
ַחט.  ַחט ִסיָמן ֶאָחד, ְוֶאָחד לֹא ִנׁשְ ָ ׁשּ   ּוָבְדקּו ּוָמְצאּו ׁשֶ

ֵרין ִסי וְנּת. ֲאַמר, ַעל ּתְ ּוַ י ְיהּוָדה, ַעל ָמה ִאְתּכַ ָמִנין. ֲאַמר, ְוָהא ָאַמר ֵליּה ַרּבִ

ָחא  ֵהא ַטּבָ ָרה, ְוַאּתְ ָלא ּתְ ְכׁשֵ ָרא הּוא ּדִ ׂשְ א ּבִ ְחָנא ַחד ָנֵכיס. ֶאּלָ ּכַ ֲאָנא ַאׁשְ

ִחיָטה.  ׁשְ וָנה ּבִ ּוָ ֵעיָנא ּכַ ָלא ּבָ ב ּדְ אן ּוְלָהְלָאה. ְוַאף ַעל ּגַ   ִמּכָ

? ָאַמר, עַ  ְנּתָ ּוַ י ְיהּוָדה, ַעל ָמה ִהְתּכַ ֵני ָאַמר לֹו ַרּבִ ל ׁשְ
א  חּוט. ֶאּלָ ִסיָמִנים. ָאַמר, ַוֲהֵרי ֲאִני ָמָצאִתי ֶאָחד ׁשָ
אן  ה לֹא ִתְהֶיה ׁשֹוֵחט ִמּכָ ר, ְוַאּתָ ׁשֵ ּכָ ר הּוא ׁשֶ ׂשָ ַהּבָ

ִחיָטה.  ָנה ִבׁשְ ּוָ ּלֹא ָצִריְך ּכַ ב ׁשֶ א. ְוַאף ַעל ּגַ   ּוְלַהּבָ

וָנה ָלאו ְלַהאי ִאיּתְ  ּוָ ִריְך ָאַמר ֵליּה ר' יֹוֵסי, ַהּכַ א ּבְ קּוְדׁשָ וָנה ּדְ ּוָ א ּכַ ָמר, ֶאּלָ

ון ִלְתֵרי ִסיָמֵני,  ּוֵ ם ָאֳחָרן. ֲאָבל ִנְתּכַ ְתּגָ ַמִים, ְוָלא ְלׁשּום ּפִ ָ ָנֵכיס ַלׁשּ הּוא, ּדְ

יֲעַבד ֵאין,  עֹוף, ּדִ ֹוֵחט ֶאָחד ּבָ ְתַנן, ַהׁשּ ִדיֲעַבד. ּדִ ר הּוא ּבְ ִחיט ַחד, מּוּתָ ְוׁשָ

ה לֹא. ִחּלָ    ְלַכּתְ

ָנתֹו  ּוָ א ּכַ ָנה, לֹא ָלֶזה ֶנֱאַמר, ֶאּלָ ּוָ י יֹוֵסי, ַהּכַ ָאַמר לֹו ַרּבִ
ָבִרים  ַמִים ְולֹא ְלׁשּום ּדְ ָ ֹוֵחט ַלׁשּ ׁשּ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַלּקָ

ַחט ֶאָחד  ֵני ִסיָמִנים ְוׁשָ ן ִלׁשְ ּוֵ ר  -ֲאֵחִרים, ֲאָבל ִנְתּכַ ֻמּתָ
ִנינּו,  ָ ׁשּ ִדיֲעַבר, ׁשֶ עֹוף הּוא ּבְ ֹוֵחט ֶאָחד ּבָ ִדיֲעַבד  -ַהׁשּ ּבְ

ה לֹא.  ִחּלָ ן, ְלַכּתְ   ּכֵ

  

 



 מגיד
 

 רעה
 

יֹום ַההּוא, ִאי  ְלמּוד לֹוַמר ּבַ ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש, ּתַ
ְלמּוד לֹוַמר  עֹוד יֹום, ּתַ יֹום ַההּוא ָיכֹול ִמּבְ ּבַ

ֲעבּור ֶזה ָעה  ,ּבַ ׁשָ י ֶאָלא ּבְ ֲעבּור ֶזה לֹא ָאַמְרּתִ   ּבַ
ֵישׁ    ִחים ְלָפֶניךָ ַמצָ  חסַ פֶּ כב  ׁשֶ   :ה ּוָמרֹור ֻמּנָ

  
היז ִחּלָ עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו,  ִמּתְ

ֱאַמר ּנֶ קֹום ַלֲעֹבָדתֹו, ׁשֶ יו ֵקְרָבנּו ַהּמָ ַויֹאֶמר  ,ְוַעְכׁשָ
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 מתחילה עובדי עבודה זרהיז

 דף רלח ע"ב - פרשת ויחי  - ספר בראשית  - בזוהר 

א ֲחֵזי, אֹ  ל ִאינּון ֵחיִלין ּתָ חֹות ַהאי ֶגֶפן ּכָ ְפָיין ּתְ ִאְתּכַ ֶפן ִעיֹרה, ּדְ ְסִרי ַלּגֶ

ר  ַ ִגין ַהאי ֶגֶפן, ִאְתַקׁשּ ְדֲאָמָרן, ּבְ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּכִ ַעּמִ יִפין ּדְ ּקִ ּתַ

ָמר.  ְפָייא ַההּוא ֵחיָלא ִדְלהֹון. ְוִאּתְ  ְוִאְתּכַ

ֶפן  ֶפן ַה  -ִעיֹרה ּבֹא ְרֵאה, ֹאְסִרי ַלּגֶ ַחת ַהּגֶ ים ּתַ ְכּפִ ּנִ ׁשֶ
ים עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה  ל ַעּמִ ל אֹוָתם ֲחָילֹות ֲחָזִקים ׁשֶ את ּכָ
ה  ר ְוִנְכּפֶ ֶפן ֹזאת ִנְקׁשָ ִביל ּגֶ ׁשְ ָאַמְרנּו, ּבִ מֹו ׁשֶ ָזָרה, ּכְ

ֵאר.  ֶהם, ְוִנְתּבָ ּלָ   אֹותֹו ַהּכַֹח ׁשֶ

ֶפן, וְ  ְמעֹון ָאַמר, ִאית ּגֶ י ׁשִ ֶפן ִרּבִ ָאה, ְוִאית ּגֶ א ִעּלָ יׁשָ ֶפן ַקּדִ ֶפן. ִאית ּגֶ ִאית ּגֶ

ִאְקֵרי,  ֶפן ְסדֹום, ְוִאית  (דברים לכ)ּדְ ִגין  (ירמיה ב)ּגֶ ת ֵאל ֵנָכר. ּבְ ֶפן ָנְכִרָיה ּבַ ּגֶ

ָנְפקֵ  ָרֵאל, ּדְ לֹה ֶזַרע ֱאֶמת. ׂשֹוֵרק ֵאּלּו ִיׂשְ ֶפן ֹזאת, ַהִהיא ְדִאְקֵרי ּכֻ ִתיב ּגֶ ְך ּכְ י ּכָ

ֶפן ְסדֹום  י ִמּגֶ ִתיב, ּכִ ְבקּו ְלַהאי ֶגֶפן, ַמה ּכְ ָרֵאל, ְוׁשָ ד ָחבּו ִיׂשְ ֵמַהאי ֶגֶפן. ּכַ
 

ָיכֹול 
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ֶפן.  ֶפן ְוִאית ּגֶ ְך ִאית ּגֶ ְפָנם ְוגו'. ּוְבִגין ּכָ   ּגַ

ה  ֶפן ְקדֹוׁשָ ֶפן. ֵיׁש ּגֶ ֶפן ְוֵיׁש ּגֶ ְמעֹון ָאַמר, ֵיׁש ּגֶ י ׁשִ ַרּבִ
ֶפן ְקֵראת  ֶעְליֹוָנה, ְוֵיׁש ּגֶ ּנִ ֶפן ְסדֹום, ְוֵיׁש  (דברים לב)ׁשֶ ּגֶ

ֶפן  (ירמיה ב) תּוב ּגֶ ְך ּכָ ּום ּכָ ת ֵאל ֵנָכר. ִמׁשּ ה ּבַ ֶפן ָנְכִרּיָ ּגֶ
ּלֹה ֶזַרע ֱאֶמת. ׂשֹוֵרק  ְקֵראת ּכֻ ּנִ ֵאּלּו  -ֹזאת, אֹוָתּה ׁשֶ

ָרֵאל וְ  ָחְטאּו ִיׂשְ ׁשֶ ֶפן ַהּזֹו. ּכְ ּיֹוְצִאים ֵמַהּגֶ ָרֵאל ׁשֶ ָעְזבּו ִיׂשְ
ְפָנם ְוגֹו',  ֶפן ְסדֹום ּגַ י ִמּגֶ תּוב? ּכִ ֶפן ַהּזֹו, ַמה ּכָ ֶאת ַהּגֶ

ֶפן.  ֶפן ְוֵיׁש ּגֶ   ְוָלֵכן ֵיׁש ּגֶ

י ִיְצָחק,  י ְיהּוָדה ְלִרּבִ ָאְרָחא. ָאַמר ִרּבִ י ִיְצָחק ֲהוּו ָאְזֵלי ּבְ י ְיהּוָדה ְוִרּבִ ִרּבִ

הּוא ֹאַרח ֵמי ַהאי ֲחַקל, ּדְ י ֵניִזיל ּבְ ֲהוּו ָאְזֵלי, ָאַמר ִרּבִ יר. ֲאְזלּו. ַעד ּדְ ר ַיּתִ ׁשַ

ִתיב,  ִנים.  (משלי לא)ְיהּוָדה, ּכְ יָתּה ָלבּוׁש ׁשָ י ָכל ּבֵ ֶלג ּכִ ָ לא ִתיָרא ְלֵביָתּה ִמׁשּ

ֵגיִהּנֹם  יֵבי ּדְ ַחּיָ יָנא ּדְ ָאַמר, ּדִ יּה. ּדְ ה ַחְבָרָנא אֹוִקים ּבֵ י ִחְזִקּיָ ַהאי ְקָרא, ִרּבִ

ֵר  ַתְלָגא. ּתְ ְייהּו ּבְ ה ּוַפְלָגא ִמּנַ ַחּמָ ְלָגא ִמַנְייהּו ּבְ   יַסר ַיְרִחין, ּפַ

י  ֶרְך. ָאַמר ַרּבִ ּדֶ י ִיְצָחק ָהיּו הֹוְלִכים ּבַ י ְיהּוָדה ְוַרּבִ ַרּבִ
ֶרְך יֹוֵתר  הּוא ּדֶ ה, ׁשֶ ֶדה ַהּזֶ ָ ׂשּ י ִיְצָחק, ֵנֵלְך ּבַ ְיהּוָדה ְלַרּבִ

ָרה. ָהְלכּו. ַעד ׁשֶ  תּוב ְיׁשָ י ְיהּוָדה, ּכָ (משלי ָהְלכּו, ָאַמר ַרּבִ

ִנים.  לא) יָתּה ָלֻבׁש ׁשָ י ָכל ּבֵ ֶלג ּכִ ָ לֹא ִתיָרא ְלֵביָתּה ִמׁשּ
ין  ָאַמר, ּדִ ֵאר ּבֹו, ׁשֶ ה ֲחֵבֵרנּו ּבֵ י ִחְזִקּיָ סּוק ֶזה ַרּבִ ּפָ
ה  ַחּמָ ר ֹחֶדׁש, ֲחִצי ֵמֶהם ּבַ ֵנים ָעׂשָ יִהּנֹם ׁשְ ּגֵ ִעים ּבַ ָהְרׁשָ

ֶלג.  ֶ ׁשּ   ַוֲחִצי ֵמֶהם ּבַ

יִהּנֹם, ָעאִלין ְלַתְלָגא,  אי ּגֵ א ְדָעאִלין ְלנּוָרא, ִאינּון ָאְמֵרי ָדא הּוא ַוּדַ ְעּתָ ׁשַ ּבְ

א ֲחִריָפא ְדִסיָטא  ָראן ְוָאְמִרין ַוה,  (דסיתוא)ָאְמֵרי ּדָ ִריְך הּוא. ׁשָ א ּבְ ְדקּוְדׁשָ

ֶקם  הלים מ)(תּוְלָבַתר ָאְמִרין ַווי. ְוָדִוד ָאַמר  ֵון ַוּיָ יט ַהּיָ אֹון ִמּטִ ֲעֵלִני ִמּבֹור ׁשָ ַוּיַ

ָאְמֵרי ַוה, ּוְלָבַתר ַווי.  (נ"ט ע"א)ְוגו'. ֵמֲאַתר    ּדְ
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יִהּנֹם.  אי ּגֵ ְכָנִסים ָלֵאׁש, ֵהם אֹוְמִרים: ֶזהּו ַוּדַ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ֶלג, אֹוְמִרים: זֹו ֲחִריפּות ַהֹחֶרף  ֶ ל  [הקר]ִנְכָנִסים ַלׁשּ ׁשֶ

ְך  רּוְך הּוא. ַמְתִחיִלים ְואֹוְמִרים: ָוה, ְוַאַחר ּכָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
אֹון  (תהלים מ)אֹוְמִרים: ַוי. ְוָדִוד ָאַמר,  ֲעֵלִני ִמּבֹור ׁשָ ַוּיַ

ְך  אֹוְמִרים ָוה, ְוַאַחר ּכָ קֹום ׁשֶ ֶקם ְוגֹו'. ִמּמָ ֵון ַוּיָ יט ַהּיָ ִמּטִ
  ַוי. 

ֵמי ַנְפׁשַ  ּלְ ּתַ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ְוֵהיָכן ִמׁשְ ֶלג. ּכְ ֶ ׁשּ י  (תהלים סח)ְייהּו, ּבַ ּדַ ָפֵרׂש ׁשַ ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר לֹא ִתיָרא  ן, ּתַ ַצְלמֹון. ָיכֹול ַאף ִיְשָרֵאל ּכֵ ֵלג ּבְ ׁשְ ּה ּתַ ְמָלִכים ּבָ

ְקֵרי ׁשָ  ִנים. ַאל ּתִ יָתּה ָלבּוׁש ׁשָ ָכל ּבֵ ִגין ּדְ ֶלג. ַמאי ַטְעָמא. ּבְ ָ ִנים ְלֵביָתּה ִמׁשּ

ה כו'.  גֹון ִמיָלה ּוְפִריָעה, ִציִצית ּוְתִפיִלין, ְמזּוָזה ְוֵנר ֲחנּוּכָ ַנִים. ּכְ א ׁשְ   ֶאּלָ

ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ֶלג, ּכְ ֶ ׁשּ ם? ּבַ  (תהלים סח)ְוֵהיָכן ִנְתָקנֹות ַנְפׁשָ
ַצְלמֹון. ָיכֹול ַאף  ֵלג ּבְ ׁשְ ּה ּתַ י ְמָלִכים ּבָ ּדַ ָפֵרׂש ׁשַ ּבְ

ָרֵאל כֵּ  ֶלג. ִיׂשְ ָ ְלמּוד לֹוַמר, לֹא ִתיָרא ְלֵביָתּה ִמׁשּ ן? ּתַ
ְקֵרי  ִנים. ַאל ּתִ יָתּה ָלֻבׁש ׁשָ ל ּבֵ ּכָ ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ ָמה ַהּטַ
ין,  מֹו ִמיָלה ּוְפִריָעה, ִציִצית ּוְתִפּלִ ַנִים, ּכְ א ׁשְ ִנים ֶאּלָ ׁשָ

ה ְוכּו'.    ְמזּוָזה ְוֵנר ֲחֻנּכָ

א ֲחֵזי, לֹא ִתיָרא ְלֵביתָ  יָתּה ּתָ ל ּבֵ ִאיִהי ּכָ ָרֵאל, ּדְ ֶנֶסת ִיׂשְ א ּכְ ֶלג, ּדָ ָ ּה ִמׁשּ

ָיא,  ִדיָנא ַקׁשְ א ּדְ ָגִדים ְוגו', ְלבּוׁשָ ְכִתיב, ֲחמּוץ ּבְ ֲאָמָרן. ּדִ ָמה ּדְ ִנים, ּכְ ָלבּוׁש ׁשָ

ִריְך הּוא ְלִמלְ  א ּבְ ין קּוְדׁשָ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה. ְוַזּמִ ְרָעא ֵמַעּמִ ׁש ְלִאְתּפָ ּבַ

א סּוְמָקא,  ְרָעא ִמן סּוְמָקא. ְלבּוׁשָ א סּוְמָקא, ּוְלִאְתּפָ א סּוְמָקא, ְוַחְרּבָ ְלבּוׁשָ

ְכִתיב,  ָגִדים, ּוְכִתיב,  (ישעיה סג)ּדִ ָך.  (ישעיה סג)ֲחמּוץ ּבְ ַמּדּוַע ָאדֹום ִלְלבּוׁשֶ

ְכִתיב,  ְרָעא ִמן ֶחֶרב ַלה' ָמְלָאה ָדם. וּ  (ישעיה לה)ְסָייָפא סּוְמָקא, ּדִ ְלִאְתּפָ

ְכִתיב,  יָתּה ָלבּוׁש  (ישעיה לה)סּוְמָקא, ּדִ י ָכל ּבֵ ָבְצָרה ְוגו'. תּו, ּכִ י ֶזַבח ַלה' ּבְ ּכִ

ָיא ָקא ַאְתָייא.  ִדיָנא ַקׁשְ ְטָרא ּדְ ָהא ִמּסִ ִנים ּדְ   ׁשָ
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ֶלג  ָ ָרֵאל,  -ּבֹא ְרֵאה, לֹא ִתיָרא ְלֵביָתּה ִמׁשּ ֶנֶסת ִיׂשְ זֹו ּכְ
ִהיא כָּ  תּוב ׁשֶ ּכָ ָאַמְרנּו, ׁשֶ מֹו ׁשֶ ִנים, ּכְ יָתּה ָלֻבׁש ׁשָ ל ּבֵ
ה,  (ישעיה סג) ׁשֶ ין ַהּקָ ל ַהּדִ ָגִדים ְוגֹו', ְלבּוׁש ׁשֶ ֲחמּוץ ּבְ

דֹוׁש  ים עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוָעִתיד ַהּקָ ַרע ֵמַעּמִ ְלִהּפָ
ה ּוְלִהפָּ  רּוְך הּוא ִלְלּבֹׁש ְלבּוׁש ָאדם ְוֶחֶרב ֲאֻדּמָ ַרע ּבָ
ָגִדים, ְוָכתּוב  תּוב ֲחמּוץ ּבְ ּכָ  (שם)ֵמָהָאדם. ְלבּוׁש ָאדם, ׁשֶ

תּוב  ּכָ ה, ׁשֶ ִיף ֲאֻדּמָ ְך. ַהּסַ ֶחֶרב  (שם לד)ַמּדּוַע ָאדם ִלְלבּוׁשֶ
י ֶזַבח  תּוב ּכִ ּכָ ַרע ִמן ָהָאדם, ׁשֶ ַלה' ָמְלָאה ָדם. ּוְלִהּפָ

יָתּה  י ָכל ּבֵ ָבְצָרה ְוגֹו'. עֹוד ּכִ ִנים ַלה' ּבְ ֲהֵרי  -ָלֻבׁש ׁשָ ׁשֶ
ה.  ׁשֶ ין ַהּקָ ל ַהּדִ ד ׁשֶ א ִמּצַ   ֶזה ּבָ

 דף י' ע"ב - פרשת שמות  - ספר שמות  - בזוהר 

ה ַעל ר ַנֲעׂשָ ָבר ַאֵחר ֵיׁש ֶהֶבל ֲאׁשֶ ף  ּדָ ּקַ ִאְתּתָ ְדָקאְמַרן ּדְ  (ואתתקף)ָהָאֶרץ, ּכִ

ִעים,  ה ָהְרׁשָ ַמֲעׂשֵ יַע ֲאֵליֶהם ּכְ ר ַמּגִ יִקים ֲאׁשֶ ֵיׁש ַצּדִ ִגין ּדְ ַמאי, ּבְ ַעל ָעְלָמא. ּבְ

ת עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה, אֹו ַחד  גֹון ּבַ א, ּכְ יַבּיָ ַחּיָ ִאיּנּון עֹוָבִדין ּדְ ָמָטאן ִליַדְייהּו ּכְ

ִחילּו ֵמִאי ִקּיּוַמְייהּו, ִמּדְ ִעים, ְוִאיּנּון ַקְייֵמי ּבְ ה ָהְרׁשָ ֲעׂשֵ ִאיּנּון ִמּמַ נּון עֹוָבִדין, ּדְ

ָמטּו ִליַדְייהּו  ֵאי ְקׁשֹוט ּדְ ה ַזּכָ ּמָ גֹון ּכַ ֲאָבא, ּכְ ָעאן ְלִאְסּתַ ָמאֵריהֹון, ְוָלא ּבָ ּדְ

ּבֹוֵרי ֹכַח, ּדְ  ין, ְוִאיּנּון ּגִ עֹוָבִדין ִאּלֵ ָמאֵריהֹון, ְוָלא ָחְטאּו. ְוַעל ּכְ ַעְבֵדי ְרעּוָתא ּדְ

יּה.  תּוְקּפֵ ַקף ּבְ ה ַעל ָהָאֶרץ ְוִאְתּתָ א, ֶהֶבל ַנֲעׂשָ  ּדָ

ִפי  ה ַעל ָהָאֶרץ, ּכְ ר ַנֲעׂשָ ָבר ַאֵחר ֶיׁש ֶהֶבל ֲאׁשֶ ּדָ
ק  ִהְתַחּזֵ ָאַמְרנּו ׁשֶ ּום  [והתחזק]ׁשֶ ה? ִמׁשּ ּמֶ ַעל ָהעֹוָלם. ּבַ

ׁש ַצּדִ  ּיֵ ִעים, ׁשֶ ה ָהְרׁשָ ַמֲעׂשֵ יַע ֲאֵלֶהם ּכְ ר ַמּגִ יִקים ֲאׁשֶ
ת עֹוְבֵדי  מֹו ּבַ ִעים ּכְ י ָהְרׁשָ אֹוָתם ַמֲעׂשֵ יַע ִליֵדיֶהם ּכְ ַמּגִ
ה  ֲעׂשֵ ֵהם ִמּמַ ים ׁשֶ ֲעבֹוָדה ָזָרה, אֹו ֶאָחד ֵמאֹוָתם ַמֲעׂשִ

ַחד ִרּבֹוָנם, וְ  ִקּיּוָמם ִמּפַ ִעים, ְוֵהם עֹוְמִדים ּבְ לֹא ָהְרׁשָ
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אּו ִליֵדיֶהם  ּבָ יֵקי ֱאֶמת ׁשֶ ה ַצּדִ ּמָ מֹו ּכַ ֵמא ּכְ רֹוִצים ְלִהּטָ
ים ְרצֹון ֲאדֹוָנם  עֹוׂשִ ּבֹוֵרי ֹכַח ׁשֶ לּו, ְוֵהם ּגִ ים ַהּלָ ֲעׂשִ ּמַ ּכַ
ק  ה ַעל ָהָאֶרץ ּוִמְתַחּזֵ ְולֹא ָחְטאּו, ְוַעל ֶזה ֶהֶבל ַנֲעׂשָ

ָתְקּפֹו.    ּבְ

יעַ  ּגִ ּמַ ִעים ׁשֶ יִקים, ָמֵטי ִליַדְייהּו ַחד ִמְצָוה,  ְוֵיׁש ְרׁשָ ּדִ ה ַהּצַ ַמֲעׂשֵ ֲאֵליֶהם ּכְ

ָחא ֲהָוה  גֹון ִלְסִטים ְמַקּפְ ּה, ְוַעְבִדין ָיָתּה. ּכְ אן ּבָ א, ְוַזּכָ יַקּיָ ַצּדִ ִאיהּו עֹוָבָדא ּדְ ּדְ

ֲהֵדי ִאיּנּון ִלְסִטים עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוכַ  טּוַרָייא, ּבַ ַכח ּבְ ּתְ ד ֲהָוה יּוָדאי ִמׁשְ

י  ְייהּו, ַוֲהָוה ָקֵרי ָעֵליּה ִרּבִ ִזיב ֵליּה, ְוָנִטיר ֵליּה ִמּנַ ן, ֲהָוה ַמׁשְ ּמָ ַאְעַבר ּתַ

יִקים.  ּדִ ה ַהּצַ ַמֲעׂשֵ יַע ֲאֵליֶהם ּכְ ר ַמּגִ ִעים ֲאׁשֶ   ֲעִקיָבא, ֵיׁש ְרׁשָ

יִקים, ּדִ ה ַהּצַ ַמֲעׂשֵ יַע ֲאֵלֶהם ּכְ ּגִ ּמַ ִעים ׁשֶ ָאה  ְוִיׁשִ ְרׁשָ ּבָ
יִקים, ְוזֹוִכים  ל ַצּדִ ה ׁשֶ ִהיא ַמֲעׂשֶ ִליֵדיֶהם ִמְצָוה ַאַחת ׁשֶ
ָהָיה ִנְמָצא  ַח ׁשֶ מֹו ִלְסִטים ְמַקּפֵ ים אֹוָתּה, ּכְ ּה ְועֹוׂשִ ּבָ
ָהָיה  ֶבָהִרים ַיַחד ִעם ִלְסִטים עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּוְכׁשֶ

יל אֹותֹו וְ  ם ְיהּוִדי, ָהָיה ַמּצִ ׁשֹוֵמר אֹותֹו ֵמֶהם, עֹוֵבר ׁשָ
יַע  ר ַמּגִ ִעים ֲאׁשֶ י ֲעִקיָבא: ֵיׁש ְרׁשָ ְוָהָיה קֹוֵרא ָעָליו ַרּבִ

יִקים.  ּדִ ה ַהּצַ ַמֲעׂשֵ   ֲאֵלֶהם ּכְ

  דף יא ע"א

יָבא ֲהָוה ּוְכגֹון ַההּוא ַחּיָ ֵליְלָיא ַחד  (דף יא ע"א), ּדְ יא, ּדְ י ִחּיָ ִרּבִ ְבבּוֵתיּה ּדְ ׁשִ ּבְ

ּה, ָאְמָרה  ָעא ְלִמְתַקף ּבָ ּה. ּבָ ַרּתָ ֲהַות ַאְזַלת ְלֵבי ּבְ ָתא ּדַ ַהִהיא ִאּתְ ּה ּבְ ַגע ּבָ ּפָ

ְבָקּה ְולָ  אי. ׁשַ ּבָ ֶחָטא ּגַ ָמטּו ִמיָנְך, אֹוִקיר ְלָמָרְך, ְוָלא ּתֶ ּה. הֵוי ֵליּה, ּבְ א ָחב ּבָ

ם ֶזה  ּגַ י ׁשֶ יִקים ָאַמְרּתִ ּדִ ה ַהּצַ ַמֲעׂשֵ יַע ֲאֵליֶהם ּכְ ר ַמּגִ ִעים ֲאׁשֶ אֹוֵמר, ְוֵיׁש ְרׁשָ

ָמטּו ִליַדְייהּו עֹוְבֵדי  א, ּדְ יַקּיָ ֲהֵדי ִאיּנּון ַצּדִ ף ַההּוא ֶהֶבל, ּבַ ּקַ ִאְתּתָ ָמה ּדְ ָהֶבל, ּכְ

א, ְוָלא ָחָטאן. אוּ  יַבּיָ ַחּיָ ָמֵטי ִליַדְייהּו ּדְ א, ּדְ יַבּיָ ֲהֵדי ִאיּנּון ַחּיָ ף ּבַ ּקַ ף ָהִכי, ִאְתּתַ

א, ְוַעְבֵדי ְלהּו.  יַקּיָ ִאיּנּון ַצּדִ   עֹוָבֵדי ּדְ
 



 זוהר ההגדה
 

280

 
ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  

  

יא,  י ִחּיָ ל ַרּבִ ְסִביָבתֹו ׁשֶ ָהָיה ּבִ ע ׁשֶ ּוְכמֹו אֹותֹו ָרׁשָ
ָהְיָתה הֹוֶלכֶ  ה ׁשֶ ָ ַגׁש ֶאת אֹוָתּה ִאׁשּ ְיָלה ֶאָחד ּפָ ּלַ ת ׁשֶ

ה  ׁשָ ַבּקָ ּה, ָרָצה ִלְתֹקף אֹוָתּה. ָאְמָרה לֹו, ּבְ ּתָ ְלֵבית ּבִ
י. ָעַזב אֹוָתּה ְולֹא  ֱחָטא ִעּמִ ד ֶאת ִרּבֹוְנְך ְוַאל ּתֶ ּבֵ ְך, ּכַ ִמּמְ
יַע ֲאֵלֶהם  ר ַמּגִ ִעים ֲאׁשֶ ָחָטא ָבּה. ֱהֵוי אֹוֵמר, ְוֵיׁש ְרׁשָ

ם  ּגַ י ׁשֶ יִקים ָאַמְרּתִ ּדִ ה ַהּצַ ַמֲעׂשֵ מֹו ּכְ ֶזה ָהֶבל. ּכְ
אּו  ּבָ יִקים ׁשֶ ּדִ ק אֹותֹו ֶהֶבל ִעם אֹוָתם ַהּצַ ִהְתַחּזֵ ׁשֶ
ק ִעם  ְך ִהְתַחּזֵ ִעים ְולֹא ָחְטאּו, ַאף ּכָ י ְרׁשָ ִליֵדיֶהם ַמֲעׂשֵ
יִקים  ּדִ י אֹוָתם ַהּצַ יעּו ִליֵדיֶהם ַמֲעׂשֵ ִהּגִ ִעים ׁשֶ אֹוָתם ְרׁשָ

ים אֹוָתם.    ְועֹוׂשִ

ָתֵניָנן ָעֵבד ִאְתָייַקר  ּדְ ה ּדְ ָעְלָמא. ְוַכּמָ ִעים ּבְ יִקים ּוְרׁשָ ִריְך הּוא ַצּדִ א ּבְ קּוְדׁשָ

ד  יא, ּכַ יַעּיָ ַרׁשִ א, ָהִכי ָנֵמי ִאְתָייַקר ִאיהּו ּבְ יַקּיָ ַצּדִ עֹוְבֵדי ּדְ ָעְלָמא, ּבְ ִאיהּו ּבְ

ַאּתְ ָאֵמר,  ָמה ּדְ ָעְלָמא. ּכְ ה ָיֶפה ֶאת  (קהלת ג')ַעְבֵדי עֹוָבָדא ָטָבא ּבְ ַהּכֹל ָעׂשָ

ַאּתְ ָאֵמר,  ָמה ּדְ חֹוֵביּה, ּכְ ף ּבְ ּקַ ְרֵמיּה ַרע, ְוִאְתּתָ ד ָעִביד ּגַ יָבא, ּכַ ְבִעּתֹו. ַווי ַלַחּיָ

ע ָרע ְוגֹו'.  (ישעיה ג')   אֹוי ָלָרׁשָ

ִעים  יִקים ּוְרׁשָ רּוְך הּוא ַצּדִ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ִנינּו, ָעׂשָ ָ ׁשּ ׁשֶ
עֹוָלם, ּוְכמֹו ׁשֶ  יִקים, ּבָ ּדִ י ַהּצַ ַמֲעׂשֵ עֹוָלם ּבְ ד ּבָ ּבֵ הּוא ִמְתּכַ

ה טֹוב  ים ַמֲעׂשֶ עֹוׂשִ ׁשֶ ִעים ּכְ ְרׁשָ ד ּבָ ּבֵ ם הּוא ִמְתּכַ ְך ּגַ ּכָ
ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ עֹוָלם, ּכְ ה ָיֶפה ְבִעּתֹו.  (קהלת ג)ּבָ ֶאת ַהּכֹל ָעׂשָ

ק בְּ  ה ֶאת ַעְצמֹו ַרע ּוִמְתַחּזֵ עֹוׂשֶ ׁשֶ ע ּכְ ֶחְטאֹו, אֹוי ָלָרׁשָ
ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ע ָרע ְוגֹו'.  (ישעיה ג)ּכְ  אֹוי ָלָרׁשָ



 מגיד
 

 רפא
 

ל ָהָעם ּכֹה ָאַמר  ָרֵאל  ְיהָֹוהְיהֹוֻשַע ֶאל ּכָ ֱאלֵֹהי ִיׂשְ
בּו ֲאבֹוֵתייח ָהר ָיׁשְ ֵעֶבר ַהּנָ ַרח ֲאִבי ּבְ ֶכם ֵמעֹוָלם ּתֶ

 
ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  

  

 
ֵעֶבר ַהָנָהריח בוּ ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם ּבְ   ַיׁשְ

 דף רלז ע"ב - פרשת ויחי  - ספר בראשית  - בזוהר 

ם אֹוִליף  ם ְוֵעֶבר, ׁשֵ ֲהַדְייהּו ְדׁשֵ ִני ַדֲהָוה ָטִמיר ְוָגִניז ּבַ ָהא ִאינּון ׁשָ א ֲחֵזי ּדְ ּתָ

י גָּ  ָבּתֵ ָאה ּדְ ָתא ֵליּה ָחְכָמָתא ִעּלָ  (ס"א חכמתא)ָואי. ְוֵעֶבר אֹוִליף ֵליּה ַחָרׁשָ

ָאה ְוִסיָמִניְך  ֵעֶבר ַהָנָהר  (יהושע כ"ד)ַתּתָ בּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם. ַמאי ּבְ ֵעֶבר ַהָנָהר ַיׁשְ ּבְ

א ָחְכָמָתא ַתּתָ  ִאיּנּון ַקְדָמֵאי ָלא ֲהוּו אּוִליָפן ֶאּלָ א ָרָזא הּוא ְדָכל יֹוֵמיהֹון ּדְ ַאְתָייא ֶאּלָ ָאה ּדְ

ִקין ּבְ ְרּגֹוד ֲהוּו ִמְתּדַ ְרּגֹוד ּוְבִאינּון ְדֲאחֹוֵרי ַהּפַ ָראי ְדִאיְקֵרי ֲאחֹוֵרי ַהּפַ י ּבָ ּתֵ ַוֲהוּו  ִמּבָ

ל ִאינּון  יׁש אֹו ָטב ּוְכֵדין ֲהוּו ּכָ ֲעִתיִדין ְלֵמיֵתי ְלַעְלָמא ּבִ מֹוִדיִעין לֹון ִמיִלין ּדַ

ָאָתא ַההוּ  יְך ֵליּה ְלַאְבָרָהם ָדִרין ַעד ּדְ ָאה ְוֲאְמׁשִ א ִעּלָ א ִסְטָרא ִדְקדּוׁשָ

ָכאן ְלַעְלָמא ִדְלהֹון  א ְדִאְתָמׁשֶ ְרׁשָ ין ְדׁשָ ָואי  (מנהון)ְואֹוָדע ֵליּה ִמּלִ י ּגָ ּתֵ ִמּבָ

ָמן ִמֶתהָוון ְקָצת ִמיִלין לָ  ָראי ּוִמּתַ י ּבָ ּתֵ רּון ּבָ ל ִאינּון ְדִאּקְ ָמן ׁשֲֹאִבין ּכָ א ּוִמּתַ

ָרֵאל ָהעֹוָלם ׁשֹוֵתה.  ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ְמִצית ּגּוָפה ׁשֶ א, ְוִסיָמִניְך ִמּתַ  ּכֹּלָ

ם  ָהָיה ָטמּון ְוָגנּוז ִעם ׁשֵ ִנים ׁשֶ ֲהֵרי אֹוָתן ׁשָ ּבֹא ְרֵאה, ׁשֶ
ים  ּתִ ל ּבָ ד אֹותֹו ָחְכָמה ֶעְליֹוָנה ׁשֶ ם ִלּמֵ ָוֵעֶבר, ׁשֵ

ד אֹותֹו כִּ  ים. ְוֵעֶבר ִלּמֵ ִניִמּיִ פּות ּפְ ְחּתֹוָנה,  [חכמה]ׁשְ ּתַ
ָבר  בּו ֲאבֹוֵתיֶכם  (יהושע כד) -ְוִסיָמן ַלּדָ ָהר ָיׁשְ ֵעֶבר ַהּנָ ּבְ

ל  ּכָ א סֹוד הּוא, ׁשֶ ָהר? ֶאּלָ ֵעֶבר ַהּנָ ה ּבְ ֵמעֹוָלם. ַמה ּזֶ
א  ל אֹוָתם ַקְדמֹוִנים לֹא ָהיּו לֹוְמִדים ֶאּלָ ְיֵמיֶהם ׁשֶ

ָאה ִמ  ּבָ ְחּתֹוָנה ׁשֶ ְקָרִאים ָחְכָמה ּתַ ּנִ ים ׁשֶ ים ִחיצֹוִנּיִ ּתִ ּבָ
ְרּגֹוד ָהיּו ְדֵבִקים,  ֲאחֹוֵרי ַהּפַ ְרּגֹוד, ּוְבאֹוָתם ׁשֶ ֲאחֹוֵרי ַהּפַ
ֲעִתיִדים ָלבא ָלעֹוָלם,  ָבִרים ׁשֶ ְוָהיּו מֹוִדיִעים ָלֶהם ּדְ
א אֹותֹו  ּבָ ל אֹוָתם ּדֹורֹות, ַעד ׁשֶ טֹוב אֹו ַרע, ְוָאז ָהיּו ּכָ
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 ָ ֻדׁשּ ל ַצד ַהּקְ יְך לֹו ְלַאְבָרָהם ְוהֹוִדיעֹו ְדָבִרים ׁשֶ ה ְוִהְמׁשִ
ים,  ִניִמּיִ ים ּפְ ּתִ ֶהם ִמּבָ ּלָ ִכים ָלעֹוָלם ׁשֶ ְמׁשָ ּנִ ׁשֶֹרׁש ׁשֶ
ים,  ים ִחיצֹוִנּיִ ּתִ ְקָרִאים ּבָ ּנִ ל ֵאּלּו ׁשֶ ם ׁשֹוֲאִבים ּכָ ָ ּוִמׁשּ

ָבִרים, לֹא ַהּכֹל, ְוסִ  ים ְקָצת ּדְ ם ִמְתַהּוִ ָ ָבר ּוִמׁשּ  - יָמן ַלּדָ
ָרֵאל ָהעֹוָלם ׁשֹוֶתה.  ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ְמִצית ּגּוָפּה ׁשֶ   ִמּתַ

א  יׁשָ לֹום ַעל ַההּוא ִסְטָרא ַקּדִ ָקִאים ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהׁשָ א ּדְ ְעּתָ ּוֵמָהאי ׁשַ

ֲעֵתיה יּה כּוָלא ָנִפיק ְוָנִגיד ּוֵביּה ּכָֹלא ַתְלָיין ָנַפק ֵליּה ְלׁשָ ִמיּנֵ ֵמַהאי ִסְטָרא  ּדְ

א. ָהָדא הּוא  יׁשָ ַאְרָעא ַקּדִ ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ֵני ֵעֶבר ַהָנַהר ְוָאָתא ֵליּה ְלִאׁשְ ִאיּנּון ּבְ ּדְ

ְכִתיב,  ַוֵאָקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהָנָהר ָואֹוֶלְך אֹותֹו  (יהושע כ"ד)ּדִ

ׁש ַאְר  ָנַען ַמּמָ ָנַען ֶאֶרץ ּכְ ָכל ֶאֶרץ ּכְ ִאין ְתִביִרין ּבְ ָאר ֲחָייִלין ִעּלָ ׁשְ ָעא ּדִ

ֲהָדּה:  ן ְוֵלית ְלהֹון ִקיּוָמא ּבַ חֹוָתּה ַתּמָ    (עד כאן מההשמטות)ּתְ

לֹום, ַעל  ָ ָעַמד ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ָעָליו ַהׁשּ ָעה זֹו ׁשֶ ָ ּוִמׁשּ
ּנּו ַהּכֹל יֹוֵצא ְוׁשֹוֵפַע ּובֹו ַהכֹּ  ּמֶ ּמִ ה, ׁשֶ ָ ֻדׁשּ ל אֹותֹו ַצד ַהּקְ

ָהר,  ֵני ֵעֶבר ַהּנָ ֵהם ּבְ ד ֶזה ׁשֶ ָעתֹו ִמּצַ לּוי, ָיָצא לֹו ִלׁשְ ּתָ
תּוב  ּכָ ה. ֶזהּו ׁשֶ דֹוׁשָ ָאֶרץ ַהּקְ ַע ּבָ ֲעׁשֵ ּתַ (יהושע ּוָבא לֹו ְלִהׁשְ

ָהר ָואֹוֵלְך  כד) ח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהּנָ ָוֶאּקַ
ָנַען, ֶאֶרץ כְּ  ָכל ֶאֶרץ ּכְ ָאר אֹותֹו ּבְ ְ ׁשּ ׁש, ֶאֶרץ ׁשֶ ַנַען ַמּמָ

ם, ְוֵאין ָלֶהם  יָה ׁשָ ְחּתֶ ִרים ּתַ ּבָ ַהֲחָילֹות ָהֶעְליֹוִנים ִנׁשְ
ּה: ע"כ מההשמטות    ִקּיּום ִעּמָ

 דף צ"ח ע"ב - פרשת אמור  - ספר ויקרא  - בזוהר 

ַתח,  (ויקרא כ"ג) י ִיְצָחק ּפָ ֶאָחד ַלֹחֶדׁש, ִרּבִ ִביִעי ּבְ ְ ֹחֶדׁש ַהׁשּ ְקעּו  (תהלים פא)ּבַ ּתִ

ִריְך הּוא  א ּבְ קּוְדׁשָ ָרֵאל, ּדְ ִאין ִאיּנּון ִיׂשְ נּו. ַזּכָ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ּבַ

יּה, ִמן כָּ  הּו, ּוֵמֲאַתר ָקִריב לֹון ְלַגּבֵ ל אּוִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוִאְתְרֵעי ּבְ

יּה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ַע ֶאל  (יהושע כד)ְרִחיָקא ָקִריב לֹון ְלַגּבֵ ַוּיֹאֶמר ְיהֹוׁשֻ
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בּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם.  ָהר ָיׁשְ ֵעֶבר ַהּנָ ָרֵאל ּבְ ל ָהָעם ּכֹה ָאַמר ה' ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ּכָ

יּה, ּוְכִתיב, ְלַאֲחזָ  הּו, ְוָקִריב לֹון ְלַגּבֵ ָהא ֵמֲאַתר ְרִחיָקא ִאְתְרֵעי ּבְ ָאה, ּדְ

ָהר ְוגֹו'. ָהֵני ְקָרֵאי ִאית  (יהושע כד) ח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהּנָ ָוֶאּקַ

כֵּ  א, ְוָכל ׁשֶ ָרֵאל ָלא ֲהוֹו ַיְדֵעי ּדָ ל ִיׂשְ הּו, ְוִכי ּכָ ָלא ּבְ ּכְ ַע. ְלִאְסּתַ  ן ְיהֹוׁשֻ

ים.  ל ֵעץ ַהַחּיִ ד ׁשֶ ָלה ּוַבֲעֵלי ִמּדֹות ֵהם ִמּצַ ָעֵלי ַקּבָ ּבַ ׁשֶ
ר.  ל ֵעץ טֹוב ָוָרע, ִאּסּור ְוֶהּתֵ ד ׁשֶ ָאר ָהָעם ֵמַהּצַ ׁשְ
ֶהם ֹעֶמר, ֶלֶחם  ּלָ ֵהָמה, ַמֲאָכל ׁשֶ ְך ִמן ַהּבְ ּום ּכָ ּוִמׁשּ

ת ׁשֶ ֹעִרים ַוּיָ ׁש ׂשְ ָמד ׁשֵ עֹוִרים. ַוּיָ ַעל  -ָעֶליָה  ׂשְ ּבְ ּתֹוָרה ׁשֶ
ים,  ל ֵעץ ַהַחּיִ ָנה. ֲאָבל ֵאּלּו ׁשֶ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ׁשּ ל ׁשִ ה ׁשֶ ּפֶ
דֹוׁש  ל ַהּקָ ֶהם ִהיא ַלְחמֹו ׁשֶ ּלָ ֵהם ָאָדם, ַהּתֹוָרה ׁשֶ ׁשֶ

תּוב  ּכָ רּוְך הּוא. ֶזהּו ׁשֶ ְלכּו ַלֲחמּו ְבַלְחִמי,  (משלי ט)ּבָ
ֶחם.  י ַהּלֶ ּתֵ ִאים ְוָהָאמֹוָרִאים ְוַהְינּו ׁשְ ּנָ ל ַהּתַ ְמחּו ּכָ ׂשָ

ֹחֶדׁש (ע"כ רעיא מהימנא)ְוָאְמרּו: ִמי עֹוֵמד ִלְפֵני ִסיַני?  . ּבַ
ַתח,  י ִיְצָחק ּפָ ֶאָחד ַלחֶֹדׁש. ַרּבִ ִביִעי ּבְ ְ ְקעּו  (שם פא)ַהׁשּ ּתִ

ָרֵאל  ֵריֶהם ִיׂשְ נּו. ַאׁשְ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ּבַ
ַהקָּ  ל ָהֻאּמֹות ׁשֶ רּוְך הּוא ֵקַרב אֹוָתם ֵאָליו ִמּכָ דֹוׁש ּבָ

קֹום ָרחֹוק ֵקַרב  ה ָבֶהם, ּוִמּמָ עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוִהְתַרּצָ
תּוב  ּכָ ַע ֶאל  (יהושע כד)אֹוָתם ֵאָליו. ֶזהּו ׁשֶ ַוּיֹאֶמר ְיהֹוׁשֻ

ָהר ֵעֶבר ַהּנָ ָרֵאל ּבְ ל ָהָעם ּכֹה ָאַמר ה' ֱאלֵֹהי ִיׂשְ בּו  ּכָ ָיׁשְ
קֹום ָרחֹוק  ֲהֵרי ִמּמָ ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם. ְלַהְראֹות ׁשֶ
ח ֶאת  ה ָבֶהם ְוֵקַרב אֹוָתם ֵאָליו, ְוָכתּוב, ָוֶאּקַ ִהְתַרּצָ
לּו  סּוִקים ַהּלָ ּפְ ָהר ְוגֹו'. ּבַ ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהּנָ

ָרֵאל לֹא ָהיּו יוֹ  ל, ְוִכי ָכל ִיׂשְ ּכֵ ְדִעים ֶאת ֶזה, ֵיׁש ְלִהְסּתַ
ַע?  ן ְיהֹוׁשֻ ּכֵ   ְוָכל ׁשֶ
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ִגין  א ָסִתים ְוַגְלָיא, ּבְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ָמה ּדִ א אֹוַרְייָתא ּכּוָלּה ָסִתים ְוַגְלָיא, ּכְ ֶאּלָ

ָרֵאל  א ִאיִהי ָסִתים ְוַגְלָיא. ִאי ִיׂשְ א ִהיא, ְוַעל ּדָ יׁשָ ָמא ַקּדִ אֹוַרְייָתא ּכּוָלּה ׁשְ ּדְ

אי ְסִתיָמא  (דף צ"ט ע"א) א ַוּדַ ִתיב ּכֹה ָאַמר ְיָי'. ֶאּלָ ַע ֲהוֹו ַיְדֵעי, ֲאַמאי ּכְ ִויהֹוׁשֻ

ֲאָבָהָתא,  הּו ּבַ ִאְתְרֵעי ּבְ ָרֵאל, ּדְ ִיׂשְ ִריְך ּבְ א ּבְ י ֲעַבד קּוְדׁשָ ה, ִטיבּו ַסּגִ ִמּלָ ּדְ

יק לֹון ִמגּ  ָאה ִליָקֵריּה, ְוַאּפִ א ִעּלָ יׁשָ ָאה ְוָעִביד לֹון ְרִתיָכא ַקּדִ ֹו ַנֲהָרא ִעּלָ

יב,  ְכּתִ הּו. ֲהָדא הּוא ּדִ ר ּבְ ִיְתֲעּטָ ִגין ּדְ ָכל ּבּוִציִנין, ּבְ א, ּבּוִציָנא ּדְ יׁשָ יָרא ַקּדִ ַיּקִ

ָהר: ַההּוא ָנָהר  בּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם. ַהּנָ ָהר ָיׁשְ ֵעֶבר ַהּנָ ּכֹה ָאַמר ְיָי' ּבְ

מֹוַדע, ְוִאְתְייַדע.  ּתְ ִאׁשְ   ּדְ

א דֹוׁש  ֶאּלָ ם ַהּקָ ֵ ַהׁשּ מֹו ׁשֶ ֶרת ְוִנְגֵלית, ּכְ ל ַהּתֹוָרה ִנְסּתֶ ּכָ
ם ָקדֹוׁש, ְוַעל  ל ַהּתֹוָרה ִהיא ׁשֵ ּכָ ּום ׁשֶ ר ְוִנְגֶלה, ִמׁשּ ִנְסּתָ
ָרֵאל ָהיּו  ַע ְוִיׂשְ ֶרת ְוִנְגֵלית. ִאם ְיהֹוׁשֻ ן ִהיא ִנְסּתֶ ּכֵ

א וַ  תּוב ּכֹה ָאַמר ה'? ֶאּלָ ה ּכָ אי ֵסֶתר יֹוְדִעים, ָלּמָ ּדַ
ָבר  רּוְך הּוא ִעם  -ַהּדָ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ָעׂשָ ַהּטֹוב ָהַרב ׁשֶ

ָבה  ה אֹוָתם ֶמְרּכָ ָאבֹות, ְוָעׂשָ ה ּבָ ִהְתַרּצָ ָרֵאל, ׁשֶ ִיׂשְ
ה ֶעְליֹוָנה ִלְכבֹודֹו, ְוהֹוִציא אֹוָתם ִמּתֹוְך ָנָהר  ְקדֹוׁשָ

אֹורוֹ  ל ַהּמְ ד ָקדֹוׁש, ְמאֹור ּכָ ר ֶעְליֹון ִנְכּבָ ְתַעּטֵ ּיִ ֵדי ׁשֶ ת, ּכְ
בּו  ָהר ָיׁשְ ֵעֶבר ַהּנָ תּוב, ּכֹה ָאַמר ה' ּבְ ּכָ ֶהם. ֶזהּו ׁשֶ ּבַ

ָהר  ר ְונֹוָדע.  -ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם. ַהּנָ ּכָ ּמֻ ָהר ׁשֶ   אֹותֹו ַהּנָ

ָהר ֵמעֹוָלם,  א ְלַאֲחָזָאה ָחְכְמָתא. ֵמֵעֶבר ַהּנָ ֵעי ָהָכא. ֶאּלָ ֵמעֹוָלם, ַמאי ָקא ּבָ

בּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם, ֶאלָּ  ָהר ָיׁשְ ֵעֶבר ַהּנָ א, ּבְ א ַההּוא ָנָהר עֹוָלם ִאְקֵרי. ְוַעל ּדָ

ח ֶאת ֲאִביֶכם  ָרֵאל. ָוֶאּקַ ִריְך הּוא ְלִיׂשְ א ּבְ ָעַבד קּוְדׁשָ ְלַאֲחָזָאה ִטיבּו ּוְקׁשֹוט ּדְ

א ַאְבָרהָ  ָהר ַמאי ָקא ַמְייֵרי. ֶאּלָ יּה ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהּנָ ַבק ּבֵ ם ָלא ִאְתּדְ

ָפא.  ּקְ ִסְטֵריה ְלִאְתּתַ יּה ּבְ ַבק ּבֵ ִאְתּדְ מֹו ִיְצָחק ּדְ ַההּוא ָנָהר, ּכְ   ּבְ

א ְלַהְראֹות ָחְכָמה.  -ֵמעֹוָלם  אן? ֶאּלָ ַמה הּוא רֹוֶצה ּכָ
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 רפה
 

ַעְבדּו ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים : ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור ַוּיַ
ָהר  ָוֶאַקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהּנָ

ָנַען ָכל ֶאֶרץ ּכְ ה ֶאת ַזְרעֹו  ָואֹוֵלְך אֹותֹו ּבְ ָוַאְרּבֶ
ן לֹו ֶאת ִיְצָחק ן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעֹקב וְ : ָוֶאּתֵ ֶאת ָוֶאּתֵ

ו ֶאת ַהר  ן ְלֵעׂשָ יו ָוֶאּתֵ   ֵעׂשָ
ת ֹאתֹו ְוַיֲעֹקב ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִים   ִעיר ָלֶרׁשֶ ֵ   : ׂשּ
  

רּוְך הּוא.  ָרֵאל, ּבָ ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיׂשְ
ץ  ב ֶאת ַהּקֵ ַ רּוְך הּוא ִחׁשּ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ

מָ  ,ַלֲעׂשֹות ָאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבינ הּכְ ֶ ְבִרית ׁשּ ּו ּבִ
ֱאַמר ּנֶ ָתִרים, ׁשֶ ין ַהּבְ ָידֹע יטַוּיֹאֶמר ְלַאְבָרם , ּבֵ
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א אֹותֹו ָנָהר ִנְקָרא עֹוָלם, ְוַעל  ָהר ֵמעֹוָלם, ֶאּלָ ֵמֵעֶבר ַהּנָ
ֵעֶבר ַהנָּ  ן ּבְ בּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם, ְלַהְראֹות ּכֵ ָהר ָיׁשְ

ָרֵאל.  רּוְך הּוא ִעם ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ָעׂשָ ַהּטֹוב ְוָהֱאֶמת ׁשֶ
ה  ָהר. ַמה ּזֶ ח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהּנָ ָוֶאּקַ
מֹו ִיְצָחק  אֹותֹו ָנָהר ּכְ ק ּבְ א ַאְבָרָהם לֹא ִנְדּבַ אֹוֵמר? ֶאּלָ

ְד  ּנִ ק. ׁשֶ ִצּדֹו ְלִהְתַחּזֵ ק ּבֹו ּבְ  ּבַ

 
י יט ַדע ּכִ   ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעךָ ָידֹוַע ּתֵ

  ואחרי כן יצאו ברכוש גדול

 דף קפח ע"ב - פרשת וישב  - ספר בראשית  - בזוהר 

 

רּוְך  ּבָ
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ְקֵנהּו ּפֹוִטיַפר ְוגו'.  (מה כתיב לעיל ויכר ְויֹוֵסף הּוַרד ִמְצַרְיָמה ַוּיִ

יהודה ויאמר, איהו אמר לגבי אבוי הכר נא וגו', ועל דא ויכר יהודה. 

והנה תאומים בבטנה. תאומין הוו מקדמת דנא אחין הוו. רבי חזקיה וכתיב 

אמר, לא אשתמע הכי. אלא בנין אחרנין אתילידו. אמר רבי אבא, בגין 

כך אשתדלת לאשכחא אובדא דאתאביד. תא חזי מה כתיב, ויהי כמשיב 

ידו והנה יצא אחיו ותאמר מה פרצת עליך פרץ. רמז הכא פריצותא 

דמית עליה משמע דכתיב פרצת עליך פריצותא קדמאה דפריץ ההוא 

בגין דאצטריכת לאטרחא למרך ובגין כך פריצותא תעביד בשאר עמין 

עובדי עבודת כוכבים ומזלות. ועל דא ויקרא את שמו פרץ. ולבתר דכל 

עובדא דיהודה אתמר דיהודה זבין ליה ליוסף. ואיהו גרים ליה לכל האי. 

נא הוו עבדין ליה אחוי הס ועל דא דאי יהודה הוה אמר נהדר ליה לאבו

נחתו ליה אחוי משלטנותא דעליהו. לבתר דאתגלי מאחוי ואתא עליה כל 

א  דא אהדר ואמר ויוסף הורד מצרימה) ם קּוְדׁשָ ּכַ ִאְסּתַ ַמאי הּוַרד. ּדְ

ין  ְגַזר ּבֵ ַההּוא עֹוָבָדא ְלַקְייָמא ְגֵזָרה ִדיֵליּה ּדִ ִריְך הּוא ּבְ ּבְ

כְ  ָתִרים ּדִ ַדע  (בראשית טו)ִתיב, ַהּבְ י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעךָידֹוַע ּתֵ ָ◌ ְוגו'. ּכִ

ְקֵנהּו ּפֹוִטיַפר ִלְסַטר ֲחָטָאה ָקָנה ֵליּה.   ַוּיִ

ְקֵנהּו ּפֹוִטיַפר ְוגֹו'.  [מה כתוב ְויֹוֵסף הּוַרד ִמְצָרְיָמה ַוּיִ

למעלה? ויכר יהודה ויאמר, הוא אמר לאביו הכר נא וגו', ועל כן ויכר 

ודה, וכתוב והנה תאומים בבטנה, תאומים היו מקדם לכן אחים היו, רבי יה

חזקיה אמר, לא כך נשמע, אלא בנים אחרים נולדו, אמר רבי אבא, משום 

כך השתדלה למצא האבדה שנאבדה בא ראה מה כתוב, ויהי כמשיב ידו 

והנה יצא אחיו ותאמר מהפרצת עליך פרץ, רמז כאן התפרצות ראשונה 

ת עליו, ממשמע שכתוב פרצת עליך, התפרצות בגלל שפרץ זה שמ

שהצטרכת להטריח לאדונך, ומשום כך התפרצות תעשה בשאר אמות 

עובדי עבודת כוכבים ומזלות, ועל זה ויקרא שמו פרץ, ולאחר שכל 
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מעשה של יהודה נאמר שיהודה מכר לו ליוסף, והוא גרם לו לכל זה, 

היו עושים לו אחיו כך, ועל זה שאם יהודה היה אומר נחזיר אותו לאבינו, 

הורידו אותו אחיו משלטונו שעליהם, ולבסוף שגלה מאחיו ובא עליו כל 

ים  זה, חזר ואמר ויוסף הורד מצרימה] ִהְסּכִ ה הּוַרד? ׁשֶ ַמה ּזֶ
ֵזָרה  ם ֶאת ַהּגְ ה ְלַקּיֵ ֲעׂשֶ רּוְך הּוא ְלאֹותֹו ַהּמַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ָתִר  ין ַהּבְ ַזר ּבֵ ּגָ ּלֹו ׁשֶ תּוב ׁשֶ ּכָ ַדע  (בראשית טו)ים, ׁשֶ ָידֹוַע ּתֵ
ְקֵנהּו ּפֹוִטיַפר, ְלַצד ַהֵחְטא  י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעְך ְוגֹו'. ַוּיִ ּכִ

  ָקָנה אֹותֹו. 

  ואחרי כן יצאו ברכוש גדול

  דף קצו ע"א - פרשת מקץ  - ספר בראשית  - בזוהר 

ָלא  א ִאיהּו ְלַגְלּגְ ִריְך הּוא, ּכֹּלָ א ּבְ ֲעַבד קּוְדׁשָ ל ַמה ּדְ ְמעֹון, ּכָ י ׁשִ ָאַמר ִרּבִ

ִריְך הּוא  א ּבְ ָרא קּוְדׁשָ ד ּבָ א ֲחֵזי, ּכַ ָבֵעי ְלָקְייָמא ִקּיּוָמא. ּתָ ִגין ּדְ ְלּגּוִלין, ּבְ ּגִ

ַקְדִמיָתא, ּוְלָבַתר ַאְייֵתי ֵליּה ְלַבר ַעְלָמא, אַ  ִאְצְטִריְך ַעְלָמא ּבְ ל ַמה ּדְ ְייֵתי ּכָ

ח ְמזֹוָנא.  ּכַ ִריְך הּוא  (ז"ח ל"ג תא חזי)ָנׁש ְלַעְלָמא, ְוַאׁשְ א ּבְ ַגְווָנא ָדא, קּוְדׁשָ ּכְ

ר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך בְּ  (בראשית טו)ָאַמר ְלַאְבָרָהם,  י ּגֵ ַדע ּכִ ֶאֶרץ לֹא ָלֶהם ָידֹוַע ּתֵ

ד ֲאָתא יֹוֵסף ְלַאְרָעא ְדִמְצַרִים, ָלא  דֹול. ּכַ ְרכּוׁש ּגָ ְוגו', ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ּבִ

ְפָנא ַעל ַעְלָמא. ְוָכל  ְלגּוִלין, ְוַאְייֵתי ּכַ ל ּגִ ְלּגֵ דֹול. ּגִ ּה ְרכּוׁש ּגָ ַכח ּבָ ּתְ ִאׁשְ

א ְוַדֲהָבא לְ  ְסּפָ ִמְצַרִים, ְוִאְתְמֵלי ָכל ַאְרָעא ְדִמְצַרִים ַעְלָמא ֲהוּו ַמְייִתין ּכַ

דֹול, ַאְייֵתי ַיֲעֹקב ְלִמְצַרִים.  א ְרכּוׁש ּגָ ן ּכֹּלָ ּקַ ִאְתּתַ א ְוַדֲהָבא. ְלָבַתר ּדְ ְסּפָ  ּכַ

ה,  רּוְך הּוא ָעׂשָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ֶ ל ַמה ׁשּ ְמעֹון, ּכָ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ְלּגּוִלים, ִמ  ל ּגִ ֵזָרה. ַהּכֹל הּוא ְלַגְלּגֵ ם ַהּגְ ָרָצה ְלַקּיֵ ּום ׁשֶ ׁשּ

רּוְך הּוא ֶאת ָהעֹוָלם,  דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ׁשֶ ּבא ְרֵאה, ּכְ
ְך  ִראׁשֹוָנה, ְוַאַחר ּכָ ִריְך ָהעֹוָלם ּבָ ּצָ ֶ ל ַמה ׁשּ ֵהִביא ּכָ

מֹו ֵכן  [בא ראה]ֵהִביא ֶאת ָהָאָדם ָלעֹוָלם ּוָמָצא ָמזֹון.  ּכְ
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רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ַדע  (בראשית טו)ָאַמר ְלַאְבָרָהם,  ַהּקָ ָיֹדַע ּתֵ
ֶאֶרץ לֹא ָלֶהם ְוגֹו', ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו  י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעְך ּבְ ּכִ
ּה  א יֹוֵסף ְלֶאֶרץ ִמְצַרִים, לֹא ָמָצא ּבָ ּבָ ׁשֶ דֹול. ּכְ ְרֻכׁש ּגָ ּבִ

ְלּגּוִלים, ְוֵהִביא ָרָעב ַעל הָ  ל ּגִ ְלּגֵ דֹול. ּגִ עֹוָלם, ְרכּוׁש ּגָ
ֶסף ְוָזָהב ְלִמְצַרִים,  ְוָכל ָהעֹוָלם ָהיּו ְמִביִאים ּכֶ
ַהּכֹל  ֶסף ְוָזָהב. ְלַאַחר ׁשֶ ל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכֶ ָאה ּכָ ְוִהְתַמּלְ

דֹול, ֵהִביא ֶאת ַיֲעֹקב ְלִמְצַרִים.    ִנְתַקן ְרכּוׁש ּגָ

  דף קצו ע"ב

קַ  ִריְך הּוא, ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ ָהִכי ָאְרֵחי ּדְ אֵרי ּדְ ַאְסָווָתא,  דים)1(ס"א אקְדִמיָתא ּבָ

דֹול, ּוְלָבַתר  ַקְדִמיָתא ַאְתִקין ְרכּוׁש ּגָ ְך ּבְ ַאְייֵתי  (דף קצו ע"ב)ּוְלָבַתר ָמֵחי. ּכָ

ִגין  ל ַעְלָמא, ּבְ ְפָנא ַעל ּכָ ְלּגּוִלין ְוַאְייֵתי ּכַ ל ּגִ ְלּגֵ א ּגִ לֹון ְלָגלּוָתא. ְוַעל ּדָ

ֵליהוּו ַמְייִתין  ל ַעְלָמא ְלִמְצַרִים. ּדְ א ְוַדֲהָבא ּכָ ְסּפָ   ּכַ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ְרֵכי ַהּקָ ָך ּדַ ּכָ ִראׁשֹוָנה ּבֹוֵרא  -ׁשֶ ּבָ
ִראׁשֹוָנה ִהְתִקין  [מקדים] ְך ּבָ ה. ּכָ ְך ַמּכֶ ְרפּוָאה, ְוַאַחר ּכָ

ן  לּות, ְוַעל ּכֵ ְך ֵהִביא אֹוָתם ַלּגָ דֹול, ְוַאַחר ּכָ ְרכּוׁש ּגָ
ְלגֵּ  ְלּגּוִלים ְוֵהִביא ָרָעב ַעל ּגִ ְהיּו  [כל]ל ּגִ ּיִ ֵדי ׁשֶ ָהעֹוָלם, ּכְ

ל ָהעֹוָלם ְלִמְצַרִים.  ֶסף ְוָזָהב ּכָ   ְמִביִאים ּכֶ

ִגין  א ֲחֵזי, ּבְ א ְוַדֲהָבא,  (כך)ּתָ ְסּפָ ִרים עּוְתָרא ּכַ יק, ִאיִהי ּגָ ִאיהּו ַצּדִ יֹוֵסף ּדְ

ִדְכִתיב,  ָרֵאל. ּכְ ָבָטיו  תהלים קה)(ְלַנְטָלא ִיׂשְ ׁשְ ֶכֶסף ְוָזָהב ְוֵאין ּבִ ַוּיֹוִציֵאם ּבְ

י לֹון ְלַעְלָמא ְדָאֵתי.  א ְלִמְזּכֵ ָרֵאל. ְוֹכּלָ יק, ֲאָתא ָדא ְלִיׂשְ ַצּדִ ל. ּוִמן ְיָדא ּדְ   ּכֹוׁשֵ

ל  ר ׁשֶ יק, הּוא ָגַרם ֹעׁשֶ הּוא ַצּדִ ּום יֹוֵסף ׁשֶ ּבֹא ְרֵאה, ִמׁשּ
ְטלוּ  ּיִ ֶסף ְוָזָהב ׁשֶ תּוב  ּכֶ ּכָ ָרֵאל, ּכַ ַוּיֹוִציֵאם  (תהלים קה)ִיׂשְ

יק ֶזה  ּדִ ל ַהּצַ דֹו ׁשֶ ל. ּוִמּיָ ָבָטיו ּכֹוׁשֵ ׁשְ ֶכֶסף ְוָזָהב ְוֵאין ּבִ ּבְ
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א.  ָרֵאל, ְוַהּכֹל ְלַזּכֹות אֹוָתם ָלעֹוָלם ַהּבָ א ְלִיׂשְ   ּבָ

ַתח ְוָאַמר,  ר ָאַהְבּתָ  (קהלת ט)ּפָ ה ֲאׁשֶ ָ ים ִעם ִאׁשּ א ֲחֵזי, ַהאי  ְרֵאה ַחּיִ ְוגו'. ּתָ

ָאֵתי,  ַעְלָמא ּדְ ין ּדְ ין ַחּיִ ים, ִאּלֵ ָאה ִאיהּו, ְואּוְקמּוָה. ְרֵאה ַחּיִ ָרָזא ִעּלָ ְקָרא ּבְ

ְדָקא ְיאּות.  יּה ּכְ ָזֵכי ּבֵ ר ָנׁש ּדְ ַזָכָאה הּוא ּבַ   ּדְ

ַתח ְוָאַמר,  ר ָאַהְבּתָ  (קהלת ט)ּפָ ה ֲאׁשֶ ָ ים ִעם ִאׁשּ ְרֵאה ַחּיִ
סֹוד ֶעְליֹון, ּוֵבֲארּוהּו. ְוגוֹ  ה הּוא ּבְ סּוק ַהּזֶ '. ּבא ְרֵאה, ַהּפָ

ים  ֵרי ָהִאיׁש  -ְרֵאה ַחּיִ ַאׁשְ א, ׁשֶ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ֵאּלּו ַחּיֵ
ָראּוי.  ּזֹוֶכה לֹו ּכָ   ׁשֶ

  פרשת יתרו  - זוהר חדש  - בזוהר 

ִמן ַחְבַרָייא  (שמות כ) י ֵייָסא ְזִעיָרא ּדְ ַאל ַרּבִ סּוָקא ׁשָ ַהאי ּפְ ָאֹנִכי ה' ֱאלֶֹהיָך, ּבְ

א ָחָדא ִמיָנְך,  ִאיְלּתָ ַאל ׁשְ ן יֹוָחאי, ְוָאַמר ֵליּה, ִאית ִלי ְלִמׁשְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֵמִרּבִ

א ִלי בְּ  ׁשָ ּכְ ַאל, ּוְמַכׁשְ ַאל ִמיָנְך. ַוֲאִמיָנא, ִאי ִנׁשְ ִמׁשְ ֵחיל ִמּלְ אי, ַוֲאָנא ּדָ ִלּבָ

י  אי. ֲאַמר ֵליּה ַרּבִ ִלּבָ א ִלי ּבְ ׁשָ ּבְ ַאל, ְמׁשַ יְלָמא ִאיְתָעֵנׁש. ִאי ָלא ִנׁשְ ֵחיְלָנא ּדִ ּדָ

ְמעֹון, ֵאיָמא.   ׁשִ

ַאל ַרבִּ (שמות כ)ָאֹנִכי ה' ֱאלֶֹהיְך  ה ׁשָ סּוק ַהּזֶ ּפָ י ֵייָסא, , ּבַ
ן יֹוַחאי, ְוָאַמר לֹו,  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ן ַהֲחֵבִרים, ֵמַרּבִ ּמִ ָטן ׁשֶ ַהּקָ
י, ַוֲאִני  ִלּבִ ׁש ִלי ּבְ ּבָ ְך ּוְמׁשֻ ֵאָלה ַאַחת ִמּמְ ֹאל ׁשְ ֵיׁש ִלי ִלׁשְ

ַאל  י, ִאם ִנׁשְ ְך, ְוָאַמְרּתִ ֹאל ִמּמְ ׁשְ ּפֹוֵחד ֲאִני  -פֹוֵחד ִמּלִ
א ֵאָעֵנׁש, ִאם ּמָ ַאל  ׁשֶ י. ָאַמר  -לֹא ִנׁשְ ִלּבִ ׁש ִלי ּבְ ּבָ ְמׁשֻ

ְמעֹון, ֱאמֹר.  י ׁשִ   לֹו ַרּבִ

ָכל ֲאַתר ַוֲאַתר,  ָרֵאל ּבְ ר ְלהֹון ְלִיׂשְ ִריְך הּוא ַמְדּכַ א ּבְ ָאַמר ֵליּה ַהאי ּדקּוְדׁשָ

ר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים.  יֶכם ֲאִני ה' ֱאלֹהֵ  (ויקרא יט)ָאֹנִכי ה' ֱאלֶֹהיָך ֲאׁשֶ

ִלים  ָנָאה ׁשְ ר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים. ַמאי ְרבּוָתא אֹוִליף ָהָכא. ּתְ ֲאׁשֶ
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ֲאַמר ְלַאְבָרָהם,  ֶאֶרץ לֹא  (בראשית טו)הּוא, ֲהָדא הּוא ּדַ י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ּבְ ּכִ

ה ן, ָלּמָ דֹול. ִאם ּכֵ ְרכּוׁש ּגָ ָתא  ָלֶהם ְוגו' ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ּבִ ָרא ְלהֹון ִמיּלְ ְלַאְדּכְ

ָכל ֲאַתר ַוֲאַתר.    ָדא ּבְ

ָכל  ָרֵאל ּבְ יר ְלִיׂשְ רּוְך הּוא ַמְזּכִ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָאַמר לֹו, ֶזה ׁשֶ
ר הֹוֵצאִתיְך ֵמֶאֶרץ  ָמקֹום ּוָמקֹום ָאֹנִכי ה' ֱאלֶֹהיְך ֲאׁשֶ

ר הֹוֵצאִתי אֶ  (ויקרא יט)ִמְצַרִים.  ְתֶכם ֲאִני ה' ֱאלֵֹהיֶכם ֲאׁשֶ
ֵלם  ַנאי ׁשָ אן? ּתְ ד ּכָ ַלּמֵ ּמְ ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים. ָמה ַהִחּדּוׁש ׁשֶ

ָאַמר ְלַאְבָרָהם  י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעְך  (בראשית טו)הּוא, ֶזה ׁשֶ ּכִ
דֹול. ִאם  ְרֻכׁש ּגָ ֶאֶרץ לֹא ָלֶהם ְוגֹו' ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ּבִ ּבְ

ָבר הַ  יר ָלֶהם ַהּדָ ה ְלַהְזּכִ ן, ָלּמָ ָכל ָמקֹום ּוָמקֹום? ּכֵ ה ּבְ   ּזֶ

א  ִריְך הּוא ָלא ַאְתֵני ִעם ַאְבָרָהם, ֶאּלָ א ּבְ ִרי, קּוְדׁשָ א ֲחֵזי ּבְ ָאַמר ֵליּה ּתָ

ַדֲחָלא  ְעּבּוָדא ּדְ חֹות ׁשִ לּוָתא ְדִמְצַרִים, ְוָלא ִמּתְ ָרֵאל ִמן ּגָ יק ַית ִיׂשְ ַיּפֵ ּדְ

ד ֲהוֹו בְּ  ָרֵאל ּכַ אי ִיׂשְ ַוּדַ ָכל ָאֳחָרא. ּדְ ְרֵמיהֹון ּבְ ָאבֹו ְוִאְתְטָנפֹו ּגַ ִמְצַרִים, ִאְסּתְ

ְמָסֲאבּוָתא.  ע ֵחיֵלי ּדִ ִעים ְוֵתׁשַ חֹות ַאְרּבָ ָראן ּתְ ֲהוֹו ׁשָ ִזיֵני ְמָסֲאבּו, ַעד ּדַ

ָאר ֵחיִלין.  ל ׁשְ חֹות ּפּוְלַחן ּכָ יק ַיְתהֹון ִמּתְ ִריְך הּוא ַאּפֵ א ּבְ   ְוקּוְדׁשָ

רּוְך הּוא לֹא ִהְתָנה ָאַמר לֹו, ּבֹא ּוְר  דֹוׁש ּבָ ִני. ַהּקָ ֵאה, ּבְ
לּות ִמְצַרִים,  ָרֵאל ִמּגָ ּיֹוִציא ֶאת ִיׂשְ א ׁשֶ ִעם ַאְבָרָהם ֶאּלָ
ָרֵאל,  אי ִיׂשְ ּדַ ּוַ ל ִיְרָאה ַאֶחֶרת. ׁשֶ ְעּבּוד ׁשֶ ַחת ׁשִ ְולֹא ִמּתַ

ָכל ִמ  פּו ַעְצָמם ּבְ ִמְצַרִים, ִנְטְמאּו ְוִטּנְ ָהיּו ּבְ ׁשֶ יֵני ּכְ
ָעה ֹכחֹות  ִעים ְוִתׁשְ ַחת ַאְרּבָ רּוִיים ּתַ ָהיּו ׁשְ ֻטְמָאה, ַעד ׁשֶ
ַחת  רּוְך הּוא הֹוִציא אֹוָתם ִמּתַ דֹוׁש ּבָ ל ֻטְמָאה, ְוַהּקָ ׁשֶ

ָאר ַהּכֹחֹות.  ל ׁשְ   ֲעבֹוַדת ּכָ

לָ  סּוְכְלָתנֹו ְלִקְבֵליהֹון. ַמה ּדְ ְרֵעי ּדְ מ"ט ּתַ ָאֵעיל ַיְתהֹון ּבְ א ַאְתֵני ִעם ְועֹוד, ּדְ

הֹון.  יּה ִעּמְ ְצַרִים, ְוהּוא ָעִביד ִטיבּוֵתיּה ְוַחְסּדֵ א ַלֲאָפקּוְתהֹון ִמּמִ   ַאְבָרָהם, ֶאּלָ
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ֶאֶרץ לֹא ָלֶהם ַוֲעָבדּום  י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ּבְ ַדע ּכִ ּתֵ
ע ֵמאֹות שָׁ  ם ֶאת ַהּגֹוי ְוגַ : הנָ ְוִעּנּו ֹאָתם ַאְרּבַ
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ֶכל  ֵ ֲעֵרי ַהׂשּ ָעה ׁשַ ִעים ְוִתׁשְ ִהְכִניס אֹוָתם ְלַאְרּבָ ְועֹוד ׁשֶ
א ְלהֹוִציָאם  ּלֹא ִהְתָנה ִעם ַאְבָרָהם, ֶאּלָ ֶ ם, ַמה ׁשּ ֶנְגּדָ ּכְ

ם. ִמּמִ  ה טּובֹו ְוַחְסּדֹו ִעּמָ   ְצַרִים, ְוהּוא ָעׂשָ

ֵני  ין ִזְמִנין ְיִציַאת ִמְצַרִים, ְלַאֲחָזָאה ְלָכל ּבְ אֹוַרְייָתא, ַחְמׁשִ ח ּבְ ּכַ ׁשְ ְך ּתִ ִגין ּכָ ּוּבְ

יק ַיְתהֹון ֵמִאינּון  ַאּפֵ ָרֵאל, ּדְ ִריְך הּוא ִעם ִיׂשְ א ּבְ ֲעַבד קּוְדׁשָ א ּדַ ָעְלָמא, ַחְסּדָ

ְרִעין חֵ  ין ּתַ ַהְיינּו ַחְמׁשִ ַדְכיּו, ּדְ ְמָסֲאבּו, ְוָאֵעיל לֹון ְלגֹו ֵחיִלין ּדְ יִלין ּדִ

סּוְכְלָתנֹו.    ּדְ

ָעִמים ְיִציַאת  ים ּפְ ִ ּתֹוָרה ֲחִמׁשּ ְמָצא ּבַ ְך ּתִ ּום ּכָ ּוִמׁשּ
ה  ָעׂשָ ֵני ָהעֹוָלם ַהֶחֶסד ׁשֶ ִמְצַרִים, ְלַהְראֹות ְלָכל ּבְ

רוּ  דֹוׁש ּבָ הֹוִציא אֹוָתם ֵמאֹוָתם ַהּקָ ָרֵאל ׁשֶ ְך הּוא ִעם ִיׂשְ
ֳהָרה,  ְמָאה, ְוִהְכִניס אֹוָתם ְלתֹוְך ּכֹחֹות ַהּטָ ּכֹחֹות ַהּטֻ

ֲעֵרי ִביָנה.  ים ׁשַ ִ ַהְינּו ֲחִמׁשּ   ׁשֶ

בּוֵעי, וְ  ן יֹוֵמי ּוׁשְ ן ְלהֹו, ִמּיֹוָמא ָטָבא ְדִפְסָחא. ַוֲאַנן ַמּנָ ֲאַנן ַמּנָ ָהא ְוָהא ִאיהּו ּדַ

ָכל יֹוָמא  י ּבְ בּוֵעי. ּכִ ִאיְתָערֹו ַחְבַרָייא, ִמְצָוה ְלִמְמֵני יֹוֵמי, ּוִמְצָוה ְלִמיְמֵני ׁשְ

ַדְכיּו.  ֵחיָלא ּדְ ְמָסֲאבּו, ְוָאֵעיל ָלן ּבְ יק ָלן ֵמֵחיָלא ּדִ   ַאּפֵ

ַסח, ְוָאנּו מֹוִנים  ל ּפֶ ָאנּו מֹוִנים ָלֶהם ִמּיֹום טֹוב ׁשֶ ְוְזִהּו ׁשֶ
בּועֹות, ַוֲהֵרי ִהְתעֹוְררּו ַהֲחָכִמים, ִמְצָוה ִלְמנֹות ָיִמים  ְוׁשָ

ָכל יֹום הֹוִציָאנּו  י ּבְ בּועֹות, ּכִ ָיִמים ּוִמְצָוה ִלְמנֹות ׁשָ
ל ֻטְמָאה, ְוִהְכִניָסנּו ְלֹכַח ָטֳהָרה.  ִמּכַֹח ׁשֶ
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ר    ֲאׁשֶ
ְרֻכׁש    ן ָאֹנִכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ּבִ דֹולַיֲעֹבדּו ּדָ   : ּגָ

  
  :והיא שעמדה ואומרים הכוס את םומגביהי ,המצות את המכס

 

ָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנוּ  ּלֹא ֶאָחד  ,ׁשֶ ׁשֶ
א  ְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, ֶאּלָ ּבִ
ָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכלֹוֵתנּו,  ּבְ   ׁשֶ

רּוְך הּוא ַמצִּ    דֹוׁש ּבָ ָדםְוַהּקָ   : יֵלנּו ִמּיָ
  

  : המצות את ויגלה ,הכוס את מניחים
 

ש ָלָבן ָהֲאַרִמי ַלֲעׂשֹות ְלַיֲעֹקב  ּקֵ ּוְלַמד ַמה ּבִ
ָכִרים  ,ָאִבינוּ  א ַעל ַהזְּ ְרעֹה לֹא ָגַזר ֶאּלָ ּפַ ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ׁש ַלֲעקֹור ֶאת ַהּכֹל, ׁשֶ ּקֵ י כ ,ְוָלָבן ּבִ ֲאַרּמִ
ְמֵתי ְמָעט ֹאֵבד ָאִבי ַוֵיֶרד ִמְצרַ  ם ּבִ ָגר ׁשָ ְיָמה ַוּיָ
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י ֹאֵבדכ  ָאִבי ֲאַרּמִ

 דף קסד ע"ב - פרשת ויצא  - ספר בראשית  - בזוהר 

ְרֵמיּה  ין ּגַ י ְיהּוָדה, ַזּמִ ֲהָוה ֵליּה ְוָאַמר ִרּבִ ין ּדְ ָכל ֳחָרׁשִ ַרז ּבְ ין, ִאְזּדָ ְתֵרין ִמּלִ ּבִ

ְכִתיב  ִגין ְלאֹוָבָדא ֵליּה ִמן ָעְלָמא, ּדִ ַזְייִנין, ּבְ ַרז ּבְ י ֹאֵבד  (דברים כו)ְוִאְזּדָ ֲאַרּמִ

ִתיב,  ָבָעא ְלאֹוָבָדא ְלַיֲעֹקב. ַמה ּכְ ִריְך הּוא, ּדְ א ּבְ ָחָמא קּוְדׁשָ יָון ּדְ ָאִבי. ּכֵ
 

ְוִהיא 

ֵצא 
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ְכִתיב,  (בראשית לא) ר ִעם ַיֲעֹקב ִמּטֹוב ַעד ָרע. ְוַהְיינּו ּדִ ַדּבֵ ן ּתְ ֶמר ְלָך ּפֶ ָ ִהׁשּ

יֵדיּה.  (שם) ֲהוּו ּבִ ין ּדְ ֳחָרׁשִ ה ִאְתְרִחיץ, ּבָ ּמֶ ֶכם ָרע. ּבַ  ֵיׁש ְלֵאל ָיִדי ַלֲעׂשֹות ִעּמָ

ה ְדָבִרים לֹׁשָ ׁשְ י ְיהּוָדה, ִהְזִמין ַעְצמֹו ּבִ ֵרז ְוָאַמר ַרּבִ : ִהְזּדָ
ד  ֵדי ְלַאּבֵ ְכֵלי ַזִין ּכְ ֵרז ּבִ ָהיּו לֹו, ְוִהְזּדָ ִפים ׁשֶ ׁשָ ָכל ַהּכְ ּבְ

תּוב  ּכָ י ֹאֵבד ָאִבי.  (דברים כו)אֹותֹו ִמן ָהעֹוָלם, ׁשֶ ֲאַרּמִ
ד ֶאת ַיֲעֹקב,  ָרָצה ְלַאּבֵ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָרָאה ַהּקָ יָון ׁשֶ ּכֵ

ֶמר ְלךְ  ָ תּוב? ִהׁשּ ר ִעם ַיֲעקֹב ִמּטֹוב ַעד  ַמה ּכָ ַדּבֵ ן ּתְ ּפֶ
ֶכם ָרע.  תּוב ֶיׁש ְלֵאל ָיִדי ַלֲעׂשֹות ִעּמָ ּכָ ָרע. ְוַהְינּו ׁשֶ

ָהיּו ְבָידֹו.  ִפים ׁשֶ ׁשָ ּכְ ַטח? ּבַ ה ּבָ ּמֶ   ּבַ

ִגין ְלַאֲעָקָרא  ֲאַזל ַיֲעֹקב, ּבְ ְבָעה ָיִמים ּדְ יֹוָמא ַחד, ֹאַרח ׁשִ א ֲחֵזי, ָלָבן ֲאַזל ּבְ ּתָ

ָרֵחל לֵ  ב ּדְ ָרִפים. ְוַאף ַעל ּגַ ֲאַזל. ְוַחד, ַעל ִאינּון ּתְ יּה ִמן ָעְלָמא. ַחד, ַעל ּדְ

ָלא  ת. ּדְ ַתר ֲעבֹוָדה ָזָרה, ִאְתֲעָנׁשַ ִאיִהי ָעְבַדת ְלַאֲעָקָרא ֵליּה ַלֲאבּוָה ִמּבָ

גִ  א ָחָדא, ּבְ ְעּתָ ֲהֵדיּה ׁשַ ֲאבּוָה, ְרִביַאת ֵליּה ְלִבְנָיִמן, ְוָלא ָקְייָמא ּבַ ין ַצֲעָרא ּדְ

וַנת ְלַטב.  ּוְ ִאְתּכַ ב ּדְ   ַאף ַעל ּגַ

ָהַלְך ַיֲעֹקב  ֶרְך ׁשֶ יֹום ֶאָחד ַהּדֶ ּבֹא ְרֵאה, ָלָבן ָהַלְך ּבְ
ֵדי ַלֲעֹקר אֹותֹו ִמן ָהעֹוָלם. ֶאָחד ַעל  ְבָעה ָיִמים ּכְ ׁשִ

ָרחֵ  ב ׁשֶ ָרִפים. ְוַאף ַעל ּגַ ָהַלְך, ְוֶאָחד ַעל אֹוָתם ַהּתְ ל ׁשֶ
ֵדי ַלֲעֹקר ֶאת ָאִביָה ֵמַאֲחֵרי ֲעבֹוָדה  ָתה ּכְ ָעׂשְ ִהיא ׁשֶ

ְנָיִמין, ְולֹא ָעְמָדה ִעּמֹו  -ָזָרה  ָלה ֶאת ּבִ ּלֹא ִגּדְ ה ׁשֶ ֶנֶעְנׁשָ
ב  ל ָאִביָה, ַאף ַעל ּגַ ַער ׁשֶ ִביל ַהּצַ ׁשְ ָעה ַאַחת ּבִ ׁשָ

ָנה ְלטֹוב.  ּוְ ִהְתּכַ תורת /Program Files (x86)/../../..ׁשֶ

   !דף קסד ע''ב NOTE1: -/Temp/his_temp_1_59.htmאמת

  דף קסה ע"א
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ָלָבן. ַאֲהַדר ֵליּה  ֲהָוה ֵליּה ְלַיֲעֹקב ּבְ א ּדְ ל ַהִהיא ּתֹוַכְחּתָ י ִיְצָחק ָאַמר, ּכָ ִרּבִ

ְכִתיב  ִריְך הּוא, ּדִ א ּבְ ְרֵאה ֱאלִֹהים  (בראשית לא)ְלָלָבן, ְלאֹוָדָאה ֵליּה ְלקּוְדׁשָ

א ֲחֵזי, כְּ  יִני ּוֵביֶניָך. ּתָ ֱאלֵהי ַאְבָרָהם ִואלֵהי ָנחֹור  (בראשית לא)ִתיב, ֵעד ּבֵ

ָאַמר ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם,  יָון ּדְ ע ְלַתְקֵליּה, ּכֵ יֵנינּו, ַאֲהַדר ַההּוא ָרׁשָ טּו ּבֵ ּפְ ִיׁשְ

ַפַחד  (בראשית לא) (דף קסה ע"א)ַאֲהַדר ְוָאַמר ִואלֵהי ָנחֹור.  ַבע ַיֲעֹקב ּבְ ָ ׁשּ ַוּיִ

ָלא ָבָעא ָאִביו ִיְצָחק, ַמאי ַטעְ  א, ּדְ אלֵֹהי ַאְבָרָהם. ֶאּלָ ַפַחד ִיְצָחק, ְוָלא ּבֵ ָמא ּבְ

ֵעי ֵליּה ְלִאיִניׁש,  ָלא ִלּבָ ָלָבן. ְוָלא עֹוד, ֶאָלא ּדְ ִגיֵניּה ּדְ ְלַאְטָרָחא ִליִמיָנא ּבְ

א.  ֹכּלָ ָאה ּדְ ֲאַתר ִעּלָ ָטא, ְלאֹוָמָאה ּבְ קּוׁשְ אֹוֵמי ּבְ ב ּדְ   ַאף ַעל ּגַ

י ִיצְ  ָהְיָתה ְלַיֲעֹקב ַרּבִ ל אֹוָתּה ַהּתֹוָכָחה ׁשֶ ָחק ָאַמר, ּכָ
דֹוׁש  רּוְך  -ִעם ָלָבן, ֶהֱחִזיר לֹו ְלָלָבן ְלהֹודֹות ַלּקָ  - ּבָ

יִני ּוֵביֶניְך. ּבֹא ְרֵאה,  תּוב ְרֵאה ֱאלִֹהים ֵעד ּבֵ ּכָ הּוא, ׁשֶ
טּו ֵביֵנינּו.  ּפְ תּוב ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֵואלֵֹהי ָנחֹור ִיׁשְ ָחַזר ּכָ

ָאַמר ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם, ָחַזר  יָון ׁשֶ ָלתֹו. ּכֵ ע ְלַתּקָ אֹותֹו ָהָרׁשָ
ַפַחד ָאִביו ִיְצָחק.  ַבע ַיֲעֹקב ּבְ ָ ׁשּ ְוָאַמר ֵואלֵֹהי ָנחֹור. ַוּיִ
א  אלֵֹהי ַאְבָרָהם? ֶאּלָ ַפַחד ִיְצָחק ְולֹא ּבֵ ַעם ּבְ ָמה ַהּטַ

ִמין בִּ  ּלֹא ָרָצה ְלַהְטִריַח ֶאת ַהּיָ ִביל ָלָבן, ְולֹא עֹוד, ׁשֶ ׁשְ
ּלֹא ָצִריְך ָלָאָדם  א ׁשֶ ֱאֶמת  -ֶאּלָ ע ּבֶ ּבָ ׁשְ ּנִ ב ׁשֶ  - ַאף ַעל ּגַ

ל ַהּכֹל.  קֹום ָהֶעְליֹון ׁשֶ ּמָ ַבע ּבַ ָ   ְלִהׁשּ

  

אי ְלִקּיּוָמא  י יֹוֵסי, ַוּדַ ְך,  (ס"א לאומאה)ָאַמר ִרּבִ ְדָקא ְיאּות, אֹוֵמי ַיֲעֹקב ּכָ ּכְ

ה, ָאַמר, ָהא ִאיהּו ָאַמר ֱאלֵהי ַאְבָרָהם, ְוָהִכי ִאְתֲחזֵ  ִמּלָ ח ּבְ ּגַ י, ְוַיֲעֹקב ַאׁשְ

ַפַחד ָאִביו ִיְצָחק. ָדָבר  ַבע ַיֲעֹקב ּבְ ָ ׁשּ ד ַוּיִ א, ִמּיָ ִלים ּכֹּלָ א, ֲאָנא ַאׁשְ ַבק ְלַאּבָ ְוׁשָ

ָלָבן.  ִדיָנא, ְלֵמיַקם ֲעֵליּה ּדְ ָלָלא ּבְ   ַאֵחר, ְלִאְתּכְ

י יוֹ  אי ְלִקּיּום ָאַמר ַרּבִ ְך  [לשבועה]ֵסי, ַוּדַ ע ּכָ ּבַ ָראּוי ִנׁשְ ּכָ
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ָבר. ָאַמר, ֲהֵרי הּוא  ּדָ יַח ּבַ ּגִ ַיֲעֹקב, ְוָכְך ָראּוי. ְוַיֲעֹקב ִהׁשְ
ִלים ֶאת  א. ֲאִני ַאׁשְ ָאַמר ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם, ְוָעַזב ֶאת ַאּבָ

ד  ַפַחד ָאִביו ִיצְ  -ַהּכֹל. ִמּיָ ַבע ַיֲעֹקב ּבְ ָ ׁשּ ָבר ַוּיִ ָחק. ּדָ
ין, ַלֲעֹמד ַעל ָלָבן.  ּדִ ֵלל ּבַ   ַאֵחר, ְלִהּכָ

   (בין סימן נא נב)השלמה מההשמטות 

רעיא מהימנא פתח רבי שמעון השייך לדף קס"ה ע"א אצל וַיֲעֹקב הלך 

  (עד כאן מההשמטות)תמצא בחלק ג' דף רכ"ה ע"ב 

ב הלּךָ רעיא מהימנא פתח רבי שמעון השייּךָ לדף קס"ה ע"א אצל וַיֲעקֹ 

  תמצא בחלק ג' דף רכ"ה ע"ב 

ַתח  (בראשית לב) א ּפָ י ַאּבָ עּו בֹו ַמְלֲאֵכי ֱאלִהים. ִרּבִ ְפּגְ ְוַיֲעֹקב ָהַלְך ְלַדְרּכֹו ַוּיִ

י  (בראשית ה)ְוָאַמר,  ִמּלֵ ָלא ּבְ ּכָ ה ִאית ָלן ְלִאְסּתַ ּמָ ָרָאם ְוגו', ּכַ ָזָכר ּוְנֵקָבה ּבְ

א ּוְסִתיִמין ַעְייִנין, ָהא אֹוַרְייָתא ָקאֵרי ְדאֹוַרְייָתא. ַווי לֹון ְלִא  ינּון ֲאִטיֵמי ִלּבָ

ְייהּו,  י.  (משלי ט)ַקּמַ ַיִין ָמָסְכּתִ תּו ּבְ ִתי ָיסּור  (שם)ְלכּו ַלֲחמּו ְבַלְחִמי ּוׁשְ ִמי ּפֶ

ח.  ּגַ ַיׁשְ ה ֲחַסר ֵלב ָאְמָרה לֹו, ְוֵלית ַמאן ּדְ   ֵהּנָ

י ְוַיָעֹקב ָהַלְך ְלַדְרּכֹו ַויִּ  עּו בֹו ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים. ַרּבִ ְפּגְ
ַתח ְוָאַמר,  א ּפָ ָרָאם ְוגֹו'.  (בראשית ה)ַאּבָ ָזָכר ּוְנֵקָבה ּבְ

ִדְבֵרי ַהּתֹוָרה. אֹוי ָלֶהם  ל ּבְ ּכֵ ה ֵיׁש ָלנּו ְלִהְסּתַ ּמָ ּכַ
ה ַהּתֹוָרה  ב ּוְסתּוֵמי ָהֵעיַנִים. ִהּנֵ ְלאֹוָתם ֲאטּוֵמי ַהּלֵ

ַיִין  (משלי ט)ם, קֹוֵראת ִלְפֵניהֶ  תּו ּבְ ְלכּו ַלֲחמּו ְבַלְחִמי ּוׁשְ
ה. ֲחַסר ֵלב ָאְמָרה לֹו, ְוֵאין ִמי  י. ִמי ֶפִתי ָיֻסר ֵהּנָ ָמָסְכּתִ

יַח.  ּגִ ׁשְ ּיַ   ׁשֶ

 דף קסו ע"ב - פרשת וישלח  - פר בראשית ס - בזוהר 

י,  ְרּתִ ו ְוָאַמר ִעם ָלָבן ּגַ ר ֵליּה ְלֵעׂשָ ּדַ ׁשַ י ְיהּוָדה ַמאי ָחָמא ַיֲעֹקב ּדְ ָאַמר ִרּבִ
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ו  ֵעׂשָ ִליחּוֵתיּה ּדְ ׁשְ י ָקֵליּה  (דאמר)ְוִכי ַמה ָעִביד ּבִ א ָלָבן ָהֲאַרּמִ ה ָדא. ֶאּלָ ִמּלָ

ַעְלָמא ְדָלא ֲהוָ  ין ָאִזיל ּבְ ֳחָרׁשִ הּוא ֲהָוה ָחָרׁש ּבֶ יּה, ּדְ ִזיב ִמּנֵ ּתְ ִיׁשְ ה ַבר ָנׁש ּדְ

ְכִתיב  קֹוְסִמין, ַוֲאבֹוי ִדְבעֹור ֲהָוה, ּוְבעֹור ֲאבֹוי ְדִבְלָעם, ּדִ  (יהושע יג)ְוַרב ּבְ

הוּ  ּלְ יר ִמּכֻ ין ְוקֹוְסִמין ַיּתִ ֳחָרׁשִ עֹור ַהּקֹוֵסם, ְוָלָבן ָחָכם ּבֶ ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ל ּבִ , ְוִעם ּכָ

ה ַזְייִנין ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ַכּמָ ַיֲעֹקב. ּוָבָעא ְלאֹוָבָדא ְלַיֲעֹקב ּבְ א ָלא ָיִכיל ּבְ ּדָ

י אֹוֵבד ָאִבי.  (דברים כו)  ֲאַרּמִ

ו ְוָאַמר  ַלח ְלֵעׂשָ ָ ׁשּ י ְיהּוָדה, ָמה ָרָאה ַיֲעֹקב ׁשֶ ָאַמר ַרּבִ
ה בִּ  י, ְוִכי ֶמה ָעׂשָ ְרּתִ ו ִעם ָלָבן ּגַ ל ֵעׂשָ ִליחּותֹו ׁשֶ ׁשְ

עֹוָלם,  [שאמר] י, קֹולֹו ָהַלְך ּבָ א ָלָבן ָהֲאַרּמִ ָבר ֶזה? ֶאּלָ ּדָ
ף  ֵ ּנּו, ְוהּוא ָהָיה ְמַכׁשּ ֵצל ִמּמֶ ּנָ ּיִ ּלֹא ָהָיה ָאָדם ׁשֶ ׁשֶ
עֹור ָהָיה, ּוְבעֹור ֲאִבי  ּקֹוְסִמים, ַוֲאִבי ּבְ ִפים ְוָגדֹול ּבַ ְכׁשָ ּבִ

תּוב ּכָ ְלָעם, ׁשֶ עֹור ַהּקֹוֵסם, ְוָלָבן  (יהושע יג) ּבִ ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ּבִ
ל ֶזה  ם, ְוִעם ּכָ ּלָ ִפים ּוַבּקֹוְסִמים יֹוֵתר ִמּכֻ ְ ַכׁשּ ּמְ ָחָכם ּבַ
ֵלי ַזִין.  ה ּכְ ַכּמָ ד ֶאת ַיֲעֹקב ּבְ לֹא ָיֹכל ְלַיֲעֹקב, ְוָרָצה ְלַאּבֵ

תּוב  ּכָ י ֹאֵבד ָאִבי.  (דברים כו)ֶזהּו ׁשֶ   ֲאַרּמִ

ין ָאַמר ִר  יִמין ָוֳחָרׁשִ ָלָבן ֲהָוה ַרב ַחּכִ א ּכּוֵלי ַעְלָמא ֲהֵוי ָיְדֵעי ּדְ י ַאּבָ ּבִ

ָיַדע  יּה, ְוָכל ַמה ּדְ ִזיב ִמּנֵ ּתְ ֳחָרׁשֹוי ָלא ִאׁשְ ָבֵעי ְלאֹוָבָדא ּבֶ ְוקֹוְסִמין, ּוַמאן ּדְ

ִבְלָעם  יּה ּבְ יּה ֲהָוה. ּוְכִתיב ּבֵ ְלָעם ִמּנֵ י ָיַד  (במדבר כב)ּבִ ָבֵרְך ּכִ ר ּתְ י ֵאת ֲאׁשֶ ְעּתִ

ה  ָבן ּוֵמֳחָרׁשֹוי, ּוִמּלָ ֵפי ִמּלָ ֹאר יּוָאר. ְוכּוֵלי ַעְלָמא ֲהוּו ִמְסּתָ ר ּתָ ְמֹבָרְך ַוֲאׁשֶ

י.  ְרּתִ ו ָאַמר ִעם ָלָבן ּגַ ר ַיֲעֹקב ְלֵעׂשָ ּדַ ׁשַ   ַקְדָמָאה ּדְ

ָבן הָ  ּלָ ל ָהעֹוָלם ָהיּו יֹוְדִעים ׁשֶ א, ּכָ י ַאּבָ ָיה ָאַמר ַרּבִ
ָרָצה  ִפים ְוַהּקֹוְסִמים, ּוִמי ׁשֶ ְ ַכׁשּ דֹול ַהֲחָכִמים ְוַהּמְ ּגְ
ַדע  ּיָ ֶ ּנּו, ְוָכל ַמה ׁשּ ל ִמּמֶ ָפיו, לֹא ִנּצַ ְכׁשָ ד אֹותֹו ּבִ ְלַאּבֵ

ְלָעם  ִבְלָעם  -ּבִ ּנּו ָהָיה, ְוָכתּוב ּבְ י  (במדבר כב)ִמּמֶ י ָיַדְעּתִ ּכִ
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ָבֵרְך ְמבָֹרְך ַוֲאׁשֶ  ר ּתְ ֹאר יּוָאר, ְוָכל ָהעֹוָלם ֵאת ֲאׁשֶ ר ּתָ
ַלח  ָ ׁשּ ָפיו. ְוָדָבר ִראׁשֹון ׁשֶ ׁשָ ָבן ּוִמּכְ ָהיּו פֹוֲחִדים ִמּלָ

ו  י.  -ַיֲעֹקב ְלֵעׂשָ ְרּתִ   ָאַמר ִעם ָלָבן ּגַ

ִרין  ה, ֶעׂשְ א ָוֵאַחר ַעד ָעּתָ א. ָלאו ָהִכי, ֶאּלָ ּתָ ְזֵעיר ֲהָוה ֶיַרח אֹו ׁשַ ְוִאי ֵתיָמא ּדִ

ִנין ִא  לּום. ַוְיִהי ִלי ׁשֹור ׁשְ ָיִדי ּכְ ָלא ָסִליק ּבְ יּה. ְוִאי ֵתיָמא ּדְ ְתֲאָחִרית ִעּמֵ

ָרן  ֲחָדא, ָלא ִמְתַחּבְ ְרַווְייהּו ּכְ ָרן ּתַ ַכד ִמְתַחּבְ ְזֵרי ִדיִנין, ּדְ ֵרין ּגִ ַוֲחמֹור, ִאינּון ּתְ

ִתיב,  ְך ּכְ א ַעְלָמא. ּוְבִגין ּכָ ׁשֹור לֹ (דברים כב)ֶאָלא ְלַאְבָאׁשָ א ַתֲחרׁש ּבְ

ו.    ּוַבֲחמֹור ַיְחּדָ

ָנה  ַעט ָהָיה, ֹחֶדׁש אֹו ׁשָ ּמְ א  -ְוִאם ּתֹאַמר ׁשֶ ְך, ֶאּלָ לֹא ּכָ
י ִעּמֹו. ְוִאם  ָנה ִהְתַאַחְרּתִ ִרים ׁשָ ה, ֶעׂשְ ָוֵאַחר ַעד ָעּתָ

לּום  ּלֹא ָעָלה ְבָיִדי ּכְ ַוְיִהי ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור.  -ּתֹאַמר ׁשֶ
נֵ  ִרים ַיַחד, לֹא אֹוָתם ׁשְ ֵניֶהם ִמְתַחּבְ ְ ׁשּ ׁשֶ ּכְ ְזֵרי ִדין, ׁשֶ י ּגִ

תּוב  א ְלָהַרע ָלעֹוָלם, ְוָלֵכן ּכָ ִרים ֶאּלָ  (דברים כב)ִמְתַחּבְ
ו.  ׁשֹור ּוַבֲחֹמר ַיְחּדָ   לֹא ַתֲחר!ׁש ּבְ

ִריךְ  א ּבְ ָקַטל קּוְדׁשָ ֵאי ּדְ ּתָ ְתֵרי ּתַ ְפָחה, ִאֵלין ִאינּון ּכִ הּוא  ֹצאן ְוֶעֶבד ְוׁשִ

ִמְצַרִים  ֵהָמה  (שמות יב)ּבְ כֹור ּבְ ִבי  (שמות יב)ּבְ ְ כֹור ַהׁשּ כֹור  (שמות יא)ּבְ ּבְ

ו ְוָנַפק  ֵפי ֲהָוה ֵעׂשָ ד ִמְסּתָ ְפָחה. ִמּיָ ְפָחה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ֹצאן ְוֶעֶבד ְוׁשִ ִ ַהׁשּ

ֲהָוה  ָמה ּדְ ֲעֹקב ּכְ ו. ָלֳקָדמּוֵתיּה, ּוְדִחילּו ֲהָוה ֵליּה ִמּיַ   ֵליּה ְלַיֲעֹקב ֵמֵעׂשָ

ְפָחה  ָהַרג  -ֹצאן ְוֶעֶבד ְוׁשִ ְחּתֹוִנים ׁשֶ ָתִרים ּתַ ֵאּלּו ֵהם ּכְ
ִמְצַרִים,  רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ֵהָמה,  (שמות יב)ַהּקָ כֹור ּבְ  (שם)ּבְ

ִבי,  ְ כֹור ַהׁשּ תּוב ֹצאן  (שם יא)ּבְ ּכָ ְפָחה. ֶזהּו ׁשֶ ִ כֹור ַהׁשּ ּבְ
ְפחָ  ֶנְגּדֹו, ּוַפַחד ְוֶעֶבד ְוׁשִ ו ּפֹוֵחד ְוָיָצא ּכְ ד ָהָיה ֵעׂשָ ה. ִמּיָ

ו.  ָהָיה ְלַיֲעֹקב ֵמֵעׂשָ מֹו ׁשֶ ֲעֹקב ּכְ   ָהָיה לֹו ִמּיַ
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  דף קסז ע"א

ָאְר  ֲהָוה ָאִזיל ּבְ ֲהָוה ְלַבר ָנׁש ּדְ ַמע ַעל ַחד ִלְסִטים ּדְ ֲהָוה ָאִזיל ׁשָ ָחא, ַעד ּדְ

, ָאַמר ֵליּה  אן ַאְנּתְ יּה ַבר ָנׁש ָאֳחָרא. ָאַמר ֵליּה ִמּמָ ַגע ּבֵ ָאְרָחא, ּפָ ַמן ּבְ ּכָ

ֲהָדאי ַחד  ָקִריב ּבַ ָכל ַמאן ּדְ אי ּדְ ּבָ לֹוִני ִלְגיֹון ֲאָנא, ָאַמר ֵליּה ְסֵטי ָלְך ִמּגַ ִמּפְ

ֲאָנא ַמְייֵתי ְוָקִטיל ֵליּה. ֲאַזל ַההּוא ַבר ָנׁש ְלַההּוא ִלְגיֹון, ָאַמר ֵליּה ַחד  ִחְוָיא

הּוא ַמְייֵתי  ֵכיּה ַחד ִחְוָיא ּדְ ֲהֵדיּה ָנׁשְ י ָקִריב ּבַ (דף קסז ַבר ָנׁש ָאֵתי ְוָכל ַמאן ּדִ

  ּוַמֵיית.  ע"א)

ָהָיה הֹולֵ  ֶרְך. ַעד ׁשֶ ּדֶ ָהָיה הֹוֵלְך ּבַ ַמע ַעל ְלִאיׁש ׁשֶ ְך, ׁשָ
ַגׁש אֹותֹו ִאיׁש ַאֵחר,  ֶרְך. ּפָ ּדֶ ָהָיה אֹוֵרב ּבַ ִלְסִטים ֶאָחד ׁשֶ
לֹוִני. ָאַמר  ְגיֹון ּפְ ה? ָאַמר לֹו: ֲאִני ִמּלִ י ַאּתָ ָאַמר לֹו: ִמּמִ
ֵרב ֵאַלי, ֲאִני ֵמִביא  ּקָ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ָפַני, ׁשֶ לֹו: ְסֵטה ְלְך ִמּלְ

הֹוֵרג אֹות ֹו. ָהַלְך אֹותֹו ָהִאיׁש ְלאֹותֹו ָנָחׁש ֶאָחד ׁשֶ
ֵרב ֵאָליו,  ּקָ א, ְוָכל ִמי ׁשֶ ְגיֹון. ָאַמר לֹו: ִאיׁש ֶאָחד ּבָ ַהּלִ

הּוא ֵמִביא, ּוֵמת.  ְך אֹותֹו ָנָחׁש ֶאָחד ׁשֶ   נֹוׁשֵ

ֲהֵדיּה. ַעד  ֵייס ּבַ ֵאִזיל ְלֳקְבֵליּה ְוִאְתּפַ ַמע ַההּוא ִלְגיֹון ְוָדִחיל, ָאַמר ָיאֹות ּדְ ׁשָ

אֵרי  א ִיְקְטֵליֵניּה ַההּוא ִלְגיֹון. ׁשָ ּתָ ַהׁשְ ָחָמא ֵליּה ַההּוא ַבר ָנׁש, ָאַמר, ַווי ּדְ ּדְ

יֵדיּה ִחְוָיא  ָסִגיד ְוָכַרע ְלֳקְבֵליּה. ָאַמר ַההּוא ִלְגיֹון, ִאְלָמֵלא ֲהָוה ֵליּה ּבִ

אֵרי ִלְגיֹוָנָאה לְ  ָאה, ָאַמר, הֹוִאיל ְלָקְטָלא, ָלא ְסִגיד ּכּוַלי ַהאי ְלֳקְבִלי. ׁשָ ִאְתּגָ

ַרע ְלִקְבִלי ָלא ֶאְקְטִליֵניּה.  ְך ּכָ   ְוָכל ּכָ

ס  ּיֵ ֵאֵלְך ִעּמֹו ְוֶאְתּפַ ַמע אֹותֹו ִלְגיֹון ּוָפַחד. ָאַמר: ָיֶפה ׁשֶ ׁשָ
ָרָאה אֹותֹו אֹותֹו ָהִאיׁש, ָאַמר: אֹוי ַוֲאבֹוי  ִעּמֹו. ַעד ׁשֶ

ו ַיֲהֹרג אֹותֹו אֹותֹו ַהלִּ  ַעְכׁשָ ֲחוֹות ׁשֶ ּתַ ְגיֹון. ִהְתִחיל ְלִהׁשְ
ָידֹו  ֶנְגּדֹו. ָאַמר אֹותֹו ִלְגיֹון: ִאְלָמֵלא ָהָיה לֹו ּבְ ְוִלְכֹרַע ּכְ
י. ִהְתִחיל  ֶנְגּדִ ל ֶזה ּכְ ֲחֶוה ּכָ ּתַ ָנָחׁש ַלֲהרֹג, לֹא ָהָיה ִמׁשְ
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י,  ַרע ְלֶנְגּדִ ְך ּכָ אֹות. ָאַמר: הֹוִאיל ְוָכל ּכָ ְגיֹון ְלִהְתּגָ ַהּלִ
  לֹא ֶאֱהֹרג אֹותֹו. 

יּה  ִנין ִאְתֲאָחִרית ִעּמֵ ִרין ׁשְ ה, ֶעׂשְ י ָוֵאַחר ַעד ָעּתָ ְרּתִ ָך ָאַמר ַיֲעֹקב ִעם ָלָבן ּגַ ּכָ

יּה.  ו, ָאַמר, ַווי ַמאן ָיקּום ַקּמֵ ַמע ֵעׂשָ א. ׁשְ ִני ָנׁשָ ְוֲאָנא ַמְייֵתי ִחְוָיא ְלָקְטָלא ּבְ

א ִיְקְטִליֵניּה ַיֲעֹקב  ּתָ ַהׁשְ ְייָסא ּדְ אֵרי ָנִפיק ָלֳקָדמּוֵתיּה ְלִאְתּפַ פּוֵמיּה, ׁשָ ּבְ

יּה.    ִעּמֵ

ִרים  ה. ֶעׂשְ י ָוַאֵחר ַעד ָעּתָ ְרּתִ ָך ָאַמר ַיֲעקֹב, ִעם ָלָבן ּגַ ּכָ
ֵני ָאָדם.  י ִעּמֹו, ַוֲאִני ֵמִביא ָנָחׁש ַלֲהֹרג ּבְ ָנה ִהְתַאַחְרּתִ ׁשָ

ו, ָאַמר, אֹוי ִמי ָיקּום ְלפָ  ַמע ֵעׂשָ ו ַיֲהֹרג ׁשָ ַעְכׁשָ ָניו, ׁשֶ
ס ִעּמֹו.  ּיֵ ֶנְגּדֹו ְלִהְתּפַ ִפיו. ִהְתִחיל ָלֵצאת ּכְ   אֹותֹו ַיֲעֹקב ּבְ

ֲהֵדיּה  ָקִריב ּבַ יָון ּדְ ֶצר לֹו, ּכֵ יָרא ַיֲעֹקב ְמֹאד ַוּיֵ ִתיב ַוּיִ ָחָמא ֵליּה ַמה ּכְ יָון ּדְ ּכֵ

כְ  ַרע ְוָסִגיד ְלֳקְבֵליּה. ֲהָדא הּוא ּדִ אֵרי ּכָ ָעִמים ׁשָ ַבע ּפְ חּו ַאְרָצה ׁשֶ ּתַ ׁשְ ִתיב ַוּיִ

יּה, ָלא ְסִגיד ְלִקְבִלי,  ְך ֲהָוה ִעּמֵ ל ּכָ ו ִאְלָמֵלא ּכָ ּתֹו ַעד ָאִחיו. ָאַמר ֵעׂשָ ׁשְ ַעד ּגִ

ָאה.  אֵרי ְלִאְתּגָ   ׁשָ

ֶצר  יָרא ַיֲעקֹב ְמֹאד ַוּיֵ תּוב? ַוּיִ ָרָאה אֹותֹו ַמה ּכָ יָון ׁשֶ ּכֵ
קָּ  יָון ׁשֶ ַרב ֵאָליו, ִהְתִחיל ִלְכרַֹע ְוִלְסּגֹד ְלָפָניו, ֶזהּו לֹו. ּכֵ

ּתֹו ַעד  ׁשְ ָעִמים ַעד ּגִ ַבע ּפְ חּו ַאְרָצה ׁשֶ ּתַ ׁשְ תּוב ַוּיִ ּכָ ׁשֶ
ְך ָהָיה ִעּמֹו, לֹא  ל ּכָ ו, ִאְלָמֵלא ּכָ ָאִחיו. ָאַמר ֵעׂשָ

אֹות.  י. ִהְתִחיל ְלִהְתּגָ ֶנְגּדִ ֲחֶוה ּכְ ּתַ   ִיׁשְ

א ֲחֵזי, ַמה ִבְלָעם  ּתָ ִתיב ּבְ ָלָבן  (במדבר כב)ּכְ ְלָעם ַלְיָלה. ּבְ ֹבא ֱאלִֹהים ֶאל ּבִ ַוּיָ

ִתיב  ְיָלה ַוּיֹאֶמר לֹו  (בראשית לא)ּכְ ֲחלֹום ַהּלַ י ּבַ ֹבא ֱאלִהים ֶאל ָלָבן ָהֲאַרּמִ ַוּיָ

עֲ  ן ּתַ ר, ּפֶ ַדּבֵ ן ּתְ ר ִעם ַיֲעֹקב ִמּטֹוב ְוגו'. ּפֶ ַדּבֵ ן ּתְ ֶמר ְלָך ּפֶ ָ ה ְלַיֲעֹקב ָרָעה ִהׁשּ ׂשֶ

יּה  ֵחיָלא ְדגּוְבִרין ַלֲאָגָחא ּבֵ ַיֲעֹקב ּבְ א ָלָבן ָלא ָרַדף ֲאַבְתֵריּה ּדְ ֵעי ֵליּה. ֶאּלָ ִמּבָ
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פּוֵמיּה  א ְלִמְקְטֵליּה ּבְ יּה, ֶאּלָ ַיֲעֹקב ּוְבנֹוי ַרב ִמּנֵ ָהא ֵחיָלא ּדְ ְקָרָבא. ּדְ

ְכִתיב  א. ֲהָדא הּוא ּדִ יָצָאה ּכֹּלָ ר, ּוְלׁשֵ ַדּבֵ ן ּתְ ְך ּפֶ י אֹוֵבד ָאִבי. ּוְבִגין ּכָ ֲאַרּמִ

א  ְיֹכְלּתָ ִין ֲהָוה ָיַדע ּדִ ה. ּוְכִתיב ֵיׁש ְלֵאל ָיִדי ַלֲעׂשֹות. ִמּנַ ֲעׂשֶ ן ּתַ ִתיב ּפֶ ְוָלא ּכְ

ָמר ֱאלֵֹהי ֲאִביֶכם ֱאֶמׁש ָאַמר ֵאַלי ְוגו'.  ָמה ְדִאּתְ א ּכְ יֵדיּה. ֶאּלָ   ֲהָוה ּבִ

ִבְלָעם,  ּבֹא ְרֵאה ַמה תּוב ּבְ בֹא ֱאלִֹהים ֶאל  (במדבר כב)ּכָ ַוּיָ
תּוב  ָלָבן ּכָ ְלָעם ַלְיָלה. ּבְ בא ֱאלִֹהים ֶאל  (בראשית לא)ּבִ ַוּיָ

ן  ֶמר ְלְך ּפֶ ָ ְיָלה ַוּיֹאֶמר לֹו ִהׁשּ ֲחלֹום ַהּלַ י ּבַ ָלָבן ָהֲאַרּמִ
ן ּתַ  ר? ּפֶ ַדּבֵ ן ּתְ ר ִעם ַיֲעֹקב ִמּטֹוב ְוגֹו'. ּפֶ ַדּבֵ ה ּתְ ֲעׂשֶ

א ָלָבן לֹא ָרַדף ַאֲחֵרי  ְלַיֲעֹקב ָרָעה ָצִריְך ִלְכּתֹב! ֶאּלָ
ֲהֵרי ֵחיל ַיֲעקֹב  ּבֹוִרים ַלֲעֹרְך ּבֹו ְקָרב, ׁשֶ ֹכַח ּגִ ַיֲעֹקב ּבְ
ִמידֹו ֶאת  ִפיו ּוְלַהׁשְ א ְלָהְרגֹו ּבְ ּנּו, ֶאּלָ דֹול ִמּמֶ ּוָבָניו ּגָ

י ֹאֵבד  תּוב ֲאַרּמִ ּכָ ן ַהּכֹל. ֶזהּו ׁשֶ תּוב ּפֶ ָאִבי. ְוָלֵכן ּכָ
ה. ְוָכתּוב ֶיׁש ְלֵאל ָיִדי ַלֲעׂשֹות.  ֲעׂשֶ ן ּתַ ר ְולֹא ּפֶ ַדּבֵ ּתְ
ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ א ּכְ ָידֹו? ֶאּלָ ֹכֶלת ָהְיָתה ּבְ ּיְ ִין ָהָיה יֹוֵדַע ׁשֶ ִמּנַ

  ֱאלֵֹהי ֲאִביֶכם ֶאֶמׁש ָאַמר ֵאַלי. 

יד קּוְדׁשָ  ּקִ ּפָ ְכִתיב ְוָדא הּוא ַסֲהדּוָתא, ּדְ ִריְך הּוא ְלַאְסָהָדא. ּדִ  (דברים כו)א ּבְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר,  י אֹוֵבד ָאִבי ְוגו'. ְוָעִניָת, ּכְ ְוָעִניָת ְוָאַמְרּתָ ִלְפֵני ְיָי ֱאלֶֹהיָך ֲאַרּמִ

  ָעָנה ְבָאִחיו.  (דברים יט)לֹא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך.  (שמות כ)

דֹוׁש  ה ַהּקָ ּוָ ּצִ תּוב  ְוזֹוִהי ָהֵעדּות ׁשֶ ּכָ רּוְך הּוא ְלָהִעיד, ׁשֶ ּבָ
י ֹאֵבד  (דברים כו) ְוָעִניָת ְוָאַמְרּתָ ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיְך ֲאַרּמִ

ֱאַמר  -ָאִבי ְוגֹו'. ְוָעִניָת  ּנֶ מֹו ׁשֶ לֹא ַתֲעֶנה  (שמות כ)ּכְ
  ָעָנה ְבָאִחיו.  (דברים יט)ְבֵרֲעְך, 

ִבְלָעם  יּה ּבְ ִתיב ּבֵ ָהִכי  ְולא ָהַלךְ  (במדבר כד)ּכְ ים, ּדְ ַפַעם ִלְקַראת ְנָחׁשִ ְכַפַעם ּבְ

ִתיב,  ָלָבן ּכְ ִאיהּו ֲהָוה ְמַנֵחׁש. ּבְ ח  (בראשית ל)הּוא ָאְרֵחיּה ּדְ ּגַ ַאׁשְ י, ּדְ ּתִ ִנַחׁשְ
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א  ְנָחׁשָ ָעא ְלאֹוָבָדא ְלַיֲעֹקב ּבִ ִעְסָקא ְדַיֲעֹקב, ְוַכד ּבָ ֲחָרׁשֹוי ּוִבְקָסמֹוי ּבְ ּבַ

ילֵ  א ּדִ ִריְך הּוא. ּוַבֲחָרׁשָ א ּבְ ְבֵקיּה קּוְדׁשָ ָעא ְלאֹוָבֵדיּה, ְוָלא ׁשַ   יּה ּבָ

ִבְלָעם  תּוב ּבְ ַפַעם  (במדבר כד)ּכָ ַפַעם ּבְ ְולֹא ָהַלְך ּכְ
ְרּכֹו  ְך הּוא ּדַ ּכָ ים, ׁשֶ הּוא ָהָיה ְמַנֵחׁש.  -ִלְקַראת ְנָחׁשִ ׁשֶ

תּוב  ָלָבן ּכָ יַח  (בראשית ל)ּבְ ּגִ ִהׁשְ י, ׁשֶ ּתִ ָפיו ִנַחׁשְ ְכׁשָ ּבִ
ָרָצה ְלַהֲאִביד ֶאת ַיֲעקֹב  ל ַיֲעֹקב, ּוְכׁשֶ ֵעֶסק ׁשֶ ּוִבְקָסָמיו ּבָ
דֹו, ְולֹא ֲעָזבֹו  ּלֹו, ָרָצה ְלַאּבְ ּוִפים ׁשֶ ׁשּ ים ּוַבּכִ ָחׁשִ ּנְ ּבַ

רּוְך הּוא.  דֹוׁש ּבָ   ַהּקָ

ֵריּה  ר ּבְ ְלָעם ּבַ ָאַמר ּבִ י לֹא ַנַחׁש בְּ  (במדבר כג)ְוַהְיינּו ּדְ ַיֲעֹקב ְולֹא ֶקֶסם ּכִ

ים  ְנָחׁשִ ָעא ְלאֹוָבָדא ַלֲאבּוהֹון ּבִ ָהא ָסָבאי ּבָ ָרֵאל, ַמאן ָיִכיל ְלהֹון, ּדְ ִיׂשְ ּבְ

ְבֵקיּה ְלַלְטָיא. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  ָלא ׁשַ ידֹוי. ּדְ יֵליּה ְוָלא ְסִליָקא ּבִ ּוִבְקָסִמים ּדִ

ִיׂשְ  ַיֲעֹקב ְולֹא ֶקֶסם ּבְ י לֹא ַנַחׁש ּבְ   ָרֵאל. ּכִ

ַיֲעֹקב ְולֹא  י לֹא ַנַחׁש ּבְ נֹו, ּכִ ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ָאַמר ּבִ ְוַהְינּו ׁשֶ
ד  ֲהֵרי ָסִבי ָרָצה ְלַאּבֵ ָרֵאל. ִמי ָיכֹול ָלֶהם? ׁשֶ ִיׂשְ ֶקֶסם ּבְ
ּלֹו ְולֹא ָעָלה ְבָידֹו,  ָסִמים ׁשֶ ים ּוַבּקְ ָחׁשִ ּנְ ֶאת ֲאִביֶהם ּבַ

ל. ֶזהוּ  ִאירֹו ְלַקּלֵ ּלֹא ִהׁשְ ַיֲעקֹב  ׁשֶ י לֹא ַנַחׁש ּבְ תּוב ּכִ ּכָ ׁשֶ
ָרֵאל.  ִיׂשְ   ְולֹא ֶקֶסם ּבְ

ִאין ֲעַבד ָלָבן  ּתָ ִכְתִרין ּתַ קּוְזְטֵפי ּדְ ין ְוקֹוְסִמין ּדְ ָרה ִזיֵני ֳחָרׁשִ הּו ֲעׂשָ ּוְבֻכּלְ

ַיֲעֹקב ְוָלא ָיִכיל. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ְחֵלף ֶאת  (בראשית לא)ְלֳקְבֵליּה ּדְ ַוּתַ

ידֹוי ַמׂשְ  הּו ֲעַבד ָלָבן ְלֳקְבֵליּה ְוָלא ְסִליקּו ּבִ ֻכּלְ ֶרת מֹוִנים. ּדְ י ֲעׂשֶ ְרּתִ ּכֻ

ְכִתיב,  א ֵליּה, ּדִ ֶרת מֹוִנים  (בראשית לא)ְלַאְבָאׁשָ י ֲעׂשֶ ְרּתִ ּכֻ ְוֶהחִליף ֶאת ַמׂשְ

ַתְרּגּום ִזיִנין, וּ  ִדי. ַמאי מֹוִנים, ּכְ  (ויקרא יז)ְכִתיב ְולֹא ְנָתנֹו ֱאלִהים ְלָהַרע ִעּמָ

ָרה ִזיִנין  ָמעֹו. ַוֲעׂשָ ַמׁשְ ר ֵהם זֹוִנים ַאֲחֵריֶהם. מֹוִנים, ִמיִנים ּכְ ִעיִרים ֲאׁשֶ ְ ַלׂשּ

הּו ֲעַבד ְלֳקְבֵליּה.  ִאין ְוֻכּלְ ּתָ ִכְתִרין ּתַ ין ְוקֹוְסִמין ּבְ ֲחָרׁשִ   ִאינּון ּדְ
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ִפים ּוְקָסִמים ֵמֶהָאַרת ֶרת ִמיֵני ְכׁשָ ָתִרים  ּוְבָכל ֲעׂשֶ ַהּכְ
ֶנֶגד ַיֲעֹקב, ְולֹא ָיֹכל. ֶזהּו  ה ָלָבן ּכְ ְחּתֹוִנים ָעׂשָ ַהּתַ

תּוב  ּכָ ֶרת ֹמִנים.  (בראשית לא)ׁשֶ י ֲעׂשֶ ְרּתִ ּכֻ ֲחֵלף ֶאת ַמׂשְ ַוּתַ
ֶנְגּדֹו ְולֹא ָעָלה ְבָידֹו ְלָהַרע לֹו,  ה ָלָבן ּכְ ם ָעׂשָ ּלָ ּכֻ ׁשֶ

תּוב  ּכָ כֻּ  (שם)ׁשֶ ֶרת ֹמִנים ְולֹא ְוֶהֱחִלף ֶאת ַמׂשְ י ֲעׂשֶ ְרּתִ
ַתְרּגּום  ה מִֹנים? ּכְ ִדי. ַמה ּזֶ ְנָתנֹו ֱאלִֹהים ְלָהַרע ִעּמָ

ר ֵהם זִנים  (ויקרא יז)ִמיִנים, ְוָכתּוב  ִעיִרם ֲאׁשֶ ְ ַלׂשּ
ָרה ִמיִנים ֵהם  -ַאֲחֵריֶהם. מֹוִנים  ָמעֹו. ַוֲעׂשָ ַמׁשְ ִמיִנים ּכְ

תָ  ּכְ ִפים ּוְקָסִמים ּבַ ׁשָ ל ּכְ ה ׁשֶ ם ָעׂשָ ְחּתֹוִנים, ְוֻכּלָ ִרים ַהּתַ
ֶנְגּדֹו.    ּכְ

 דף ס"ד ע"ב -  [פרשת המן] - ספר שמות  - בזוהר 

ֵרי ֹור ְוַהֲחמֹור, ִאיּנּון ּתְ ֵחי ֶרֶגל ַהׁשּ ּלְ ין ְמׁשַ הּו ַעּמִ ֲאִחיָדן ּבְ ָמאָלא, ּדַ ְתֵרי ׂשְ ן ּכִ

יב,  ְכּתִ ִאְקרּון ׁשֹור ַוֲחמֹור. ְוַהְיינּו ּדִ לֹות, ּדְ  (בראשית לכ)עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ

ִאין,  ּתָ ְתִרין ּתַ ין ּוְבִאיּנּון ּכִ ֲחָרׁשִ ים ֲהָוה ּבַ ָלָבן ַחּכִ ִגין ּדְ ַוְיִהי ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור. ּבְ

יב, ּובְ  ְכּתִ ָמה ּדִ ָעא ְלאֹוָבָדא ְלַיֲעֹקב, ּכְ ַאָרִמי אֹוֵבד ָאִבי,  (דברים כו)ִאיּנּון ּבָ

ָטָאה ָעַלְייהּו,  ּלְ ֵחי ְלהּו, ְוָלא ַיְכֵלי ְלׁשַ ּלְ ִאין, ְמׁשַ ָרֵאל ַזּכָ ׂשְ ּיִ ַמר. ּוְכׁשֶ ְוָהא ִאּתְ

ֹור ְוַהֲחמֹור ּדְ  ֵחי ֶרֶגל ַהׁשּ ּלְ הּו. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְמׁשַ ְלֵטי ּבְ  ָלא ׁשַ

ֹור ְוַהֲחמֹור  ֵחי ֶרֶגל ַהׁשּ ּלְ ְתֵרי  -ְמׁשַ ֵני ּכִ אֹוָתם ׁשְ
לֹות ֲאחּוִזים  ים עֹוְבֵדי כֹוָכִבים ּוַמּזָ ָהַעּמִ ֹמאל ׁשֶ ְ ַהׂשּ
תּוב ַוְיִהי ִלי  ּכָ ֶ ְקָרִאים ׁשֹור ַוֲחמֹור, ְוַהְינּו ַמה ׁשּ ּנִ ֶהם, ׁשֶ ּבָ

לָּ  ּום ׁשֶ ִפים ּוְבאֹוָתם ׁשֹור ַוֲחמֹור. ִמׁשּ ְכׁשָ ָבן ָהָיה ָחָכם ּבִ
ְחּתֹוִנים, ּוָבֶהם ָרָצה ְלַהֲאִביד ֶאת ַיֲעקֹב,  ָתִרים ּתַ ּכְ
ָרֵאל  ׂשְ ּיִ י ֹאֵבד ָאִבי, ַוֲהֵרי ֶנֱאַמר. ּוְכׁשֶ תּוב ֲאַרּמִ ּכָ ּכַ
לֹט ֲעֵליֶהם.  ִחים אֹוָתם, ְולֹא ְיכֹוִלים ִלׁשְ ּלְ יִקים, ְמׁשַ ַצּדִ
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תוּ  ּכָ ּלֹא ׁשֹוְלִטים ֶזהּו ׁשֶ ֹור ְוַהֲחמֹור, ׁשֶ ֵחי ֶרֶגל ַהׁשּ ּלְ ב ְמׁשַ
ֶהם.    ּבָ

 דף ר"ג ע"ב - פרשת בלק  - ספר במדבר  - בזוהר 

ָלק מֶ  ַעץ ּבָ א ַמה ּיָ י ְזָכר ּנָ עֹור. ְזָכר ַעּמִ ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ֶלְך מֹוָאב ּוֶמה ָעָנה אֹותֹו ּבִ

ָלא, ַמה ֲהָוה ֵעיָטא  ּכְ א ִאית ְלִאְסּתַ ּתָ ַעץ ַהׁשְ ָמטּו ִמיָנְך. ַמה ּיָ ִכיר ּבְ ָנא, ֲהִוי ּדָ

א  יׁשָ א ַקּדִ ָבָלק ַעל ַעּמָ לּום,  (חסר כאן)ּדְ יַבת ֵליּה ְלָבָלק ּכְ ְואֹוַרְייָתא ָלא ֲחׁשִ

ָמה יב,  ּכְ ְכּתִ ֲהָוה ְלָלָבן, ּדִ י אֹוֵבד ָאִבי.  (דברים כו)ּדְ (שייך פרשת שלח לך ֲאַרּמִ

  דף קס"א ע"ב מ' המתחיל דא עם דא)

ָלק ֶמֶלְך מֹוָאב ּוֶמה ָעָנה ֹאתֹו  ַעץ ּבָ י ְזָכר ָנא ַמה ּיָ ַעּמִ
עֹור  ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ה (מיכה ו)ּבִ ׁשָ ַבּקָ . ְזָכר ָנא, ֱהֵיה זֹוֵכר ּבְ

ָלק ִמּמְ  ל ֶמה ָהְיָתה ֲעַצת ּבָ ּכֵ ֵעת ֵיׁש ְלִהְסּתַ ַעץ. ּכָ ְך, ַמה ּיָ
ָלק  יָבה ֶאת ּבָ דֹוׁש, ְוַהּתֹוָרה לֹא ֶהְחׁשִ ַעל ָהָעם ַהּקָ

תּוב  ּכָ ָהָיה ְלָלָבן, ׁשֶ מֹו ׁשֶ לּום, ּכְ י ֹאֵבד  (דברים כו)ּכְ ֲאַרּמִ
  ָאִבי. 

ׁש. ּוֵמַההּוא ִזְמָנא ֲאׁשּוֶרּנּו ְוגֹו', ִצּיּוָרא ּוְדּיּוְקָנא ּדַ  יּה ַמּמָ ים ּבֵ ֲאבֹוי, ִאְתְרׁשִ

יר.  ִסיָעה ְלַבר ַיּתִ יט ּפְ ח ְואֹוׁשִ יָלּה, ִאְתְמּתַ ְטָרא ּדִ יּה, ִמּסִ ִאּמֵ ְמָעָהא ּדְ ֲהָוה ּבִ ּדְ

ֲאבֹוי  ּיּוְקָנא ְוִצּיּוָרא ּדַ א ּדִ י ֵמֹראׁש צּוִרים ֶאְרֶאּנּו, ּדָ ֲהָוה (ממש)ּכִ יָון ּדְ . ּכֵ

א ת' בִּ  ַגְווָנא ּדָ ִסיָעה ְלַבר, ּכְ יט ּפְ יּה, ֲאׁשּוֶרּנּו, אֹוׁשִ ִאּמֵ   . (נ"א ו')ְמָעָהא ּדְ

ׁש.  ם ּבֹו ַמּמָ ֲאׁשּוֶרּנּו ְוגֹו', ִצּיּור ּוְדמּות ָאִביו ִנְרׁשָ
ח  ּה ִהְתַמּתַ ּלָ ד ׁשֶ ְמֵעי ִאּמֹו, ִמּצַ ָהָיה ּבִ ּוֵמאֹותֹו ְזַמן ׁשֶ

ִסיָעה ַלחוּ  יט ּפְ י ֵמֹראׁש ֻצִרים ֶאְרֶאּנּו, זֹו ְוהֹוׁשִ ץ יֹוֵתר. ּכִ
מּות ְוִצּיּור ָאִביו  ְמֵעי ִאּמֹו, (ממש)ּדְ ָהָיה ּבִ יָון ׁשֶ . ּכֵ

מֹו ֶזה ת'  ִסיָעה ַלחּוץ, ּכְ יט ּפְ   . (ו')ֲאׁשּוֶרּנּו, הֹוׁשִ
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ָבֹעת ָחֵסר ו'. ָאה, ּגְ א ִעּלָ ְמִתיְבּתָ ָבעֹות ֲאׁשּוֶרּנּו, ּבִ (רמאה דכלא  ְוָדא הּוא ּוִמּגְ

ִלים ִלְתֵרין  ההיא עלאה דכלא) ָאת ו'. ְוַאׁשְ ָבעֹות ּבְ ְרִקיָעא, ּוִמּגְ א ּדִ ְמִתיְבּתָ ּבִ

ְבָקת  ָרּה ְלָעְלִמין, ְוָלא ׁשַ א ִמן ּבְ ְרׁשָ ְבַעת ָלא ִאְתּפָ ָהא ַהאי ּגִ ִסְטִרין. ַחד, ּדְ

ֲהָדּה ְלָעַלם. ְוַחד, ּדְ  ִליל ו' ּבַ א ִאְתּכְ ָרּה ֵליּה. ְוַעל ּדָ א ּבְ ּתָ ְלּתַ ְבָעה ּדִ ָהא ּגִ

יָחא, ְלַנְטָלא ֵליּה  א ְמׁשִ ד ֵייֵתי ַמְלּכָ ָאֵתי ּכַ ּה, ִאְצְטִריְך ְלִזְמָנא ּדְ ִליל ּבָ ִאְתּכְ ּדְ

ִגין ְלַאְתְקָפא ֵליּה, ּוְלאֹוָקָמא ֵליּה  ְדָפָהא, ּבְ ָאה, ּוְלַאֲעָלא ֵליּה ּגֹו ּגַ ְבַעת ִעּלָ ּגִ

ִאין ין ִעּלָ ַחּיִ ָדִוד. ּבַ יָחא ּדְ ַההּוא יֹוָמא ְמׁשִ   , ּוִמָנּה ִיּפּוק ּבְ

ָבֹעת ָחֵסר  יָבה ָהֶעְליֹוָנה ּגְ ְיׁשִ ָבעֹות ֲאׁשּוֶרּנּו. ּבַ ְוְזִהּו ּוִמּגְ
ָבעֹות, (גבוהת הכל אותה עליונת הכל)ו'  יַבת ָהָרִקיַע ּוִמּגְ יׁשִ . ּבִ

ֵני ְצָדִדים. ֶאָחד, ׁשֶ  ִלים ִלׁשְ אֹות ו'. ּוַמׁשְ ְבַעת ּבְ ֲהֵרי ַהּגִ
ָנּה ְלעֹוָלִמים ְוֵאיָנּה עֹוֶזֶבת אֹותֹו,  ַהּזֹו לֹא ִנְפֶרֶדת ִמּבְ
ְבָעה  ֲהֵרי ּגִ ּה ְלעֹוָלם. ְוֶאָחד, ׁשֶ ן ִנְכָלל ו' ִאּתָ ְוַעל ּכֵ
בא  ּיָ ׁשֶ ּה ָצִריְך ֶלָעִתיד ָלבא ּכְ ְכָלל ִעּמָ ּנִ ָנּה ׁשֶ ה, ּבְ ַמּטָ ּלְ ׁשֶ

יַח ָלַקחַ  ׁשִ ְבַעת ֶעְליֹוָנה, ּוְלַהְכִניסֹו ּתֹוְך ֶמֶלְך ַהּמָ ת לֹו ּגִ
ים ֶעְליֹוִנים,  ק אֹותֹו ּוְלַהֲעִמידֹו ְבַחּיִ ֵדי ְלַחּזֵ ָנֶפיָה ּכְ ּכְ

יַח.  ׁשִ אֹותֹו יֹום ֶמֶלְך ַהּמָ ה ֵיֵצא ּבְ ּנָ   ּוִמּמֶ

א,  ה ֲאִני הַ  (תהלים ב)ְוָרָזא ּדָ ִני ַאּתָ ָרה ֶאל ֹחק ְיָי ָאַמר ֵאַלי ּבְ ּיֹום ֲאַסּפְ

ָרא ֵליּה,  ְ ִאְקֵרי ֹחק, ּוְלַבׂשּ ין ֲאָנא לֹוַמר ְלַההּוא ֲאָתר ּדְ יָך. ַזּמִ (ה' אמר ְיִלְדּתִ

יק ֵליּה ַההּוא ֹחק אלי בני אתה אני היום ילדתיך) ׁש, ָיּפִ ַההּוא יֹוָמא ַמּמָ . ּבְ

ה בִּ  ַכּמָ ה ִעְטִרין, ּבְ ַכּמָ ין, ּבְ ה ַחּיִ ַכּמָ ְדָפָהא, ּבְ חֹות ּגַ ָקא ָיאּות. ִמּתְ ּדְ   ְרָכאן, ּכַ

ִני  (תהלים ב) -ְוסֹוד ֶזה  ָרה ֶאל חֹק ה' ָאַמר ֵאַלי ּבְ ֲאַסּפְ
יְך. ָעִתיד ֲאִני לֹוַמר ְלאֹותֹו ָמקֹום  ה ֲאִני ַהּיֹום ְיִלְדּתִ ַאּתָ

רֹו,  ְ ְקָרא חֹק ּוְלַבׂשּ ּנִ . (ה' אמר אליבני אתה אני היום ילדתיך)ׁשֶ
ׁש יוֹ  אֹותֹו יֹום ַמּמָ ָנֶפיָה ּבְ ַחת ּכְ ִציא אֹותֹו ַהֹחק ַההּוא ִמּתַ
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ָראּוי.  ה ְבָרכֹות ּכָ ַכּמָ ה ֲעָטרֹות, ּבְ ַכּמָ ים, ּבְ ה ַחּיִ ַכּמָ   ּבְ

יֹוֵסף,  ֵריּה ּדְ יָחא ַאֲחָרא ּבְ יּה ְמׁשִ ִליל ּבֵ ְלחֹודֹוי, ִיְתּכְ ַאר ּבִ ּתְ ְוַההּוא ֹחק ָלא ִיׁשְ

ֲאָתר ַאחֲ  ַקף, ְוָלא ּבַ ן ִיְתּתָ ין, ְוַתּמָ ּה ַחּיִ ֵלית ּבָ ָאה, ּדְ ּתָ ְבָעה ּתַ ִאיהּו ּגִ ָרא. ּוְבִגין ּדְ

א, ֵמַהִהיא  ְבָעה ּדָ ין ּגִ א, ְוִיְתְקִטל, ִויֵהא ִמית ַעד ְדִתְלקֹוט ַחּיִ יַח ּדָ ָימּות ָמׁשִ

ָאה, ְוִיקּום.  ְבָעה ִעּלָ   ּגִ

יַח ַאֵחר ֵלל ּבֹו ָמׁשִ ֵאר ְלַבּדֹו. ִיּכָ ָ ן ְואֹותֹו ֹחק לֹא ִיׁשּ , ּבֶ
הּוא  ּום ׁשֶ ק, ְולֹא ְבָמקֹום ַאֵחר. ּוִמׁשּ ם ִיְתַחּזֵ יֹוֵסף, ְוׁשָ
יַח ֶזה ְוֵיָהֵרג,  ים, ָימּות ָמׁשִ ּה ַחּיִ ֵאין ּבָ ְבָעה ַתְחּתֹוָנה ׁשֶ ּגִ
ְבָעה  ים ֵמאֹוָתּה ּגִ ְבָעה זֹו ַחּיִ ְלקֹט ּגִ ּתִ ְוָימּות ַעד ׁשֶ

  ֶעְליֹוָנה, ְוָיקּום. 

ְך, בִּ  ֵרין ִסְטִרין ּוְבִגין ּכָ אֹות ו', ַעל ּתְ ִלים ּבְ ָבעֹות ׁשְ ְרִקיָעא ּוִמּגְ א ּדִ ְמִתיְבּתָ

ין  ּה (כתיב)ִאּלֵ ֵלית ּבָ ה ּדְ ָלא ו', ְלַאֲחָזָאה ִמּלָ ָאה, ָחֵסר, ּבְ א ִעּלָ ְמִתיְבּתָ . ֲאָבל ּבִ

ָלא ִעְרּבּוְביָ  ִיחּוָדא, ּבְ ּכֹון, ּבְ ָיא ְוָסֵפק. ֶהן ָעם ְלָבָדד ִיׁשְ   א ַאֲחָרא. קּוׁשְ

אֹות ו',  ֵלם, ּבְ ָבעֹות ׁשָ יַבת ָהָרִקיַע ּוִמּגְ יׁשִ ְך ּבִ ּום ּכָ ּוִמׁשּ
ֵני ְצָדִדים ֵאּלּו  יָבה ָהֶעְליֹוָנה (כתוב)ַעל ׁשְ ְיׁשִ . ֲאָבל ּבַ

ָיה ְוָסֵפק. ֶהן  ֵאין ּבֹו ֻקׁשְ ָבר ׁשֶ ִלי ו', ְלַהְראֹות ּדָ ָחֵסר, ּבְ
ִיחּוד ּכֹן, ּבְ ִלי ִעְרּבּוְבָיה ַאֶחֶרת. ָעם ְלָבָדד ִיׁשְ   , ּבְ

יֵליּה, ֵמֹראׁש צּוִרים  ָהא ָרָזא ּדִ ִלים, ָהָכא ִאיהּו. ְיָי ֱאלֵֹהינּו ְיָי. ּדְ ל ִיחּוָדא ׁשְ ּכָ

ָאה, ֲאִויָרא  א ִעּלָ א ֵריׁשָ ִביָלא. ְיָי: ּדָ ִגְזָעא ּוׁשְ א, ּבְ ֵריׁשָ ִאיהּו, ְוִאְתָייֵחד ּבְ

א ָקא. ֱאלֵֹהינּו: ּדָ ַסּלְ ַמר  ּדְ ִאּתְ ְזָעא, ּדְ ִביָלא  (ישעיה יא)ּגִ א ׁשְ י. ְיָי: ּדָ ַזע ִיׁשַ ּגֶ

יּה  ִאְתְמַתח ּבֵ ָקא ָיאּות. ּוְבִגין ּדְ ּדְ יּה ּכַ א ִאְתָייָחד ּבֵ א. ְוַעל ָרָזא ּדָ ּתָ ְלּתַ ּדִ

ִביָלא ִאְצְטִריְך  י. (כאן חסר)ׁשְ ְתֵרי ְמִתיְבּתֵ ַזר ּבִ ִאְתּגְ   . ָרָזא ּדְ

ל ִיחּוד ׁשָ  ֲהֵרי סֹודֹו ּכָ אן הּוא. ה' ֱאלֵֹהינּו ה'. ׁשֶ ֵלם ּכָ
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ִביל. ה'  ַזע ּוׁשְ ּגֶ ֹראׁש, ּבַ  -ֵמֹראׁש ֻצִרים הּוא, ְוִהְתַיֵחד ּבָ
עֹוֶלה. ֱאלֵֹהינּו  ַזע,  -ֶזה ָהֹראׁש ָהֶעְליֹון, ֲאִויר ׁשֶ ֶזה ַהּגֶ

ֱאַמר  ּנֶ י. ה'  (ישעיה יא)ׁשֶ ַזע ִיׁשַ ַמטָּ  -ּגֶ ּלְ ִביל ׁשֶ ְ ה. ֶזה ַהׁשּ
ח ּבֹו  ְמּתָ ּנִ ּום ׁשֶ ָראּוי. ּוִמׁשּ ְוַעל סֹוד ֶזה ִהְתַיֵחד ּבֹו ּכָ

יבֹות.  י ְיׁשִ ּתֵ ׁשְ ְגָזר ּבִ ּנִ ִביל, ָצִריְך סֹוד ׁשֶ   ׁשְ

  דף ר"ד ע"א

ָאה חּוָלָקךְ  ָמאִריְך, ּוָמאָרְך ִאְתְרֵעי  ַזּכָ ִאין ּדְ ין ִעּלָ ָזִכית ְלִמּלִ ְמעֹון, ּדְ י ׁשִ ִרּבִ

א  ֵריׁשָ ָאה, ּדְ יעּוָרא ִעּלָ ׁשִ א ּבְ ִביָלא ּדָ ׁשְ ְמִתיָחן ּדִ יעּוָרא ּדִ ה ׁשִ ּמָ ְך, ּכַ (דף ר"ד ּבָ

א.  ע"א) יחּו ּדָ ְמּתִ ן ּבִ ׁשָ ִביָלא, ְוִאְתַלּבְ מתיחו דאחד, שיעורא  (נ"א ועל דאְוִגְזָעא ּוׁשְ

א' דשית סטרין. וכלא אתיחד בהאי את ד' אח ד') א ְמִתיחּו ּדְ  (נ"א ה'), ְוַעל ּדָ

ַהאי ָאת  א ִאְתָיַחד ּבְ ית ִסְטִרין. ְוֹכּלָ ׁשִ יעּוָרא ּדְ ְך, ְלָבָדד  (נ"א אח)ׁשִ ּוְבִגין ּכָ

ָקא ָיאּות.  ּדְ ּכֹון ּכַ   ִיׁשְ

ְמעֹון י ׁשִ ֵרי ֶחְלְקְך, ַרּבִ ל ַאׁשְ ִכיָת ִלְדָבִרים ֶעְליֹוִנים ׁשֶ ּזָ , ׁשֶ
טּות  ְ ׁשּ ל ִהְתּפַ עּור ׁשֶ ה ׁשִ ּמָ ְך. ּכַ ה ּבְ ִרּבֹוְנְך, ְוִרּבֹוְנְך ִהְתַרּצָ
ִביל,  ל ֹראׁש ְוֶגַזע ּוׁשְ עּור ֶעְליֹון ׁשֶ ׁשִ ִביל ֶזה ּבְ ל ׁשְ ׁשֶ

טּות זֹו.  ְ ׁשּ ׁשּו ְבִהְתּפַ  (ועל זה התפשטות של אחד, שעורְוִהְתַלּבְ

ְוַעל ֶזה  של ששה צדדים, והכל התיחד באות ד' הזו, אח ד')
ל א'  טּות ׁשֶ ְ ׁשּ ה ְצָדִדים. ְוַהּכֹל  (ה')ִהְתּפַ ָ ׁשּ ל ׁשִ עּור ׁשֶ ׁשִ

אֹות  ָראּוי.  (אח)ִהְתַיֵחד ּבָ ּכֹן ּכָ ְך ְלָבָדד ִיׁשְ ּום ּכָ   ַהּזֹו. ּוִמׁשּ

ָרֵאל ִאית לֹון כְּ  ב, ִיׂשְ ָ ָתב ְוָלׁשֹון. ּוְבָכל ָאת, ַיְכִלין ּוַבּגֹוִים לֹא ִיְתַחׁשּ

ּגֹוִים עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים  ָקא ָיאּות. ֲאָבל ּבַ ּדְ ִדּיּוְקָנא ְוִצּיּוָרא ּכַ ָלא ּבְ ּכְ ְלִאְסּתַ

ָתב ְוָלׁשֹון, ְוֵלית לֹון  ֵלית לֹון ּכְ ִגין ּדְ ָנא, ּבְ ב. ָרָזא ּדְ ָ לֹות, לֹא ִיְתַחׁשּ ּוַמּזָ

ָלא ּוְלִמְנּדַ  ּכְ ָהא ְלִאְסּתַ לּום, ּדְ ְעּתּוִעים. ְוָלא  (ירמיה י)ע ּכְ ה ּתַ ה ַמֲעׂשֵ ֶהֶבל ֵהּמָ

ָתב.  ְלהֹון, הֹוִאיל ְוֵלית לֹון ּכְ לּוָתא ּדִ ּכְ ָבה ּוְבַאְסּתַ ַמֲחׁשָ ָנא ּבְ ב ָרָזא ּדְ ִיְתָחׁשָ
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  ַוְיִהי 
דֹול ָעצּום ָוָרב   ם ְלגֹוי ּגָ   :ׁשָ

  
ּבּור. ִמְצַרְיָמהַוֵיֶרד  י ַהּדִ   :ָאנּוס ַעל ּפִ

  
ם לֹא ָיַרד ַיֲעֹקב ָאִבינּו . ׁשָ ד ׁשֶ ְמַלּמֵ

ֱאַמר ּנֶ ם, ׁשֶ א ָלגּור ׁשָ ִמְצַרִים ֶאּלָ ֵקַע ּבְ ּתַ  ,ְלִהׁשְ
י ֵאין  ַויֹאְמרוּ  אנּו ּכִ ָאֶרץ ּבָ ְרעֹה ָלגּור ּבָ ֶאל ּפַ

י ָכֵבד ָהָרָעב  ר ַלֲעָבֶדיָך ּכִ   ִמְרֶעה ַלּצֹאן ֲאׁשֶ
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ָרֵאל.  ִאין ִאיּנּון ִיׂשְ   ַזּכָ

ָתב ָרֵאל ֵיׁש ּכְ ב. ְלִיׂשְ ָ ְוָלׁשֹון, ּוְבָכל  ּוַבּגֹוִים לֹא ִיְתַחׁשּ
ָראּוי, ֲאָבל  ְדמּות ְוִצּיּור ּכָ ל ּבִ ּכֵ אֹות ְיכֹוִלים ְלִהְסּתַ

ּגֹוִים  לֹות  -ּבַ ב. ַהּסֹוד  -עֹוְבֵדי כֹוָכִבים ּוַמּזָ ָ לֹא ִיְתַחׁשּ
ָתב ְוָלׁשֹון, ְוֵאין ָלֶהם  ֵאין ָלֶהם ּכְ ּום ׁשֶ נּו, ִמׁשּ ּלָ ׁשֶ

לּום, ׁשֶ  ל ְוָלַדַעת ּכְ ּכֵ ה  (ירמיה י)ֲהֵרי ְלִהְסּתַ ֶהֶבל ֵהּמָ
ָבה  ַמֲחׁשָ נּו ּבְ ּלָ ב סֹוד ׁשֶ ָ ִעים, ְולֹא ִיְתַחׁשּ ְעּתֻ ה ּתַ ַמֲעׂשֵ
ֵריֶהם  ָתב. ַאׁשְ ֶהם, הֹוִאיל ְוֵאין ָלֶהם ּכְ ּלָ לּות ׁשֶ ּכְ ּוְבִהְסּתַ

ָרֵאל.    ִיׂשְ

ָגר  ַוּיָ
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ה  ָנַען ְוַעּתָ ֶאֶרץ ּכְ ֶאֶרץ כאּבְ בּו ָנא ֲעָבֶדיָך ּבְ ֵיׁשְ
ֶשן   : ּגֹ
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 ישבו נא עבדיך בארץ גושןכא

 דף ריא ע"א - פרשת ויגש אליו  - ספר בראשית  - בזוהר 

ָאֲחזּו ָבּה  ן ַוּיֵ ֶאֶרץ ּגֹוׁשֶ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבְ ָרֵאל ּבְ ב ִיׂשְ ׁשֶ ִתיב, ַוּיֵ א ֲחֵזי, ַמה ּכְ ּתָ

ָאֲחזּו בָ  ְרּבּו ְמֹאד. ַוּיֵ ְפרּו ַוּיִ ָהא ְלהֹון ַוּיִ ּה, ּדְ ָאֲחזּו ּבָ ּה, ַאְחָסַנת ָעְלִמין. ְוּיֵ

ָמה ְדאּוְקמּוָה.  ָהא  (ד"א ל"ג אמר רבי יוסי)ִאְתֲחֵזי, ּכְ אי, ּדְ ְרּבּו ְמֹאד, וּדַ ְפרּו ַוּיִ ַוּיִ

ְרּבוּ  ְפרּו ַוּיִ ְך ַוּיִ ַתְפנּוֵקי ַעְלָמא, ּוְבִגין ּכָ הּו, ְוָקְייֵמי ּבְ ַראת ּבְ ְמֹאד.  ַצֲעָרא ָלא ׁשָ

רּוְך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן:   ּבָ

ֶאֶרץ  ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבְ ָרֵאל ּבְ ב ִיׂשְ ׁשֶ תּוב. ַוּיֵ ּבֹא ְרֵאה ַמה ּכָ
ָאֲחזּו ָבּה  ְרּבּו ְמֹאד. ַוּיֵ ְפרּו ַוּיִ ָאֲחזּו ָבּה ַוּיִ ן ַוּיֵ ת  -ּגֹׁשֶ ַ ְיֻרׁשּ

ָאֲחזּו ָבּה  ֲהֵרי ָלֶהם ְרא -עֹוָלִמים. ַוּיֵ מֹו ׁשֶ ּוָיה, ּכְ
ֲארּוָה.  ּבֵ ֲהֵרי  [אמר רבי יוסי]ׁשֶ אי, ׁשֶ ְרּבּו ְמֹאד, ַוּדַ ְפרּו ַוּיִ ַוּיִ

ּום  ַתְפנּוֵקי ָהעֹוָלם, ּוִמׁשּ ָרה ָבֶהם ְוָעְמדּו ּבְ ַער לֹא ׁשָ ַהּצַ
רּוְך ה' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן.  ְרּבּו ְמֹאד. ּבָ ְפרּו ַוּיִ ְך ַוּיִ   ּכָ

 דף ז' ע"א - פרשת שמות  - ספר שמות  - בזוהר 

יב,  ּתִ א ֲחֵזי, ַמה ּכְ י ָבִראׁשֹוָנה ָלגּור  (ישעיה נ"ב)ּתָ ֹכה ָאַמר ה' ִמְצַרִים ָיַרד ַעּמִ

קֹו ּת  ֶאֶפס ֲעׁשָ ּור ּבְ ם ְוַאׁשּ ּור, ׁשָ ִריְך הּוא ַעל ַאׁשּ א ּבְ ִאְתְרַעם קּוְדׁשָ ּוְרֲעָמא ּדְ

ל ִאיּנּון  הּו ּכָ ֲאָנא ֲעָבִדית ּבְ ָהא ִמְצַרִים ּדַ ּור, ּדְ ְוָאַמר, ָחמּו ַמה ָעֵבד ִלי ַאׁשּ

י  יִנין, ְוַעּמִ יַניְ  (אינון)ּדִ לּום ִמְצָרֵאי ּבֵ יֵניהֹון, ְוִקּבְ יָרא ּבֵ ן, ְלַדּיָ ּמָ יהּו, ַנְחּתּו ּתַ

ָגלּוָתא, ָלא  ָאִעיקּו לֹון ּבְ ב ּדְ ַפר ַאְרָעא ֶאֶרץ ּגֹוֶשן, ְוַאף ַעל ּגַ ְוָיֲהבּון לֹון ׁשְ

יב,  ְכּתִ הֹון, ּדִ ר (שמות ט')ַאְעדּו ַאְרָעא ִמּנְ ֶאֶרץ ּגֹוֶשן ֲאׁשֶ ָרֵאל  ַרק ּבְ ֵני ִיׂשְ ם ּבְ ׁשָ

יב ְכּתִ ִמְצַרִים ֲהָוה, ּדִ ֶאֶרץ  (בראשית מ"ו), ְוגֹו'. ּוֵמיַטב ַאְרָעא ּדְ ֵמיַטב ָהָאֶרץ ּבְ ּבְ
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יב,  ְכּתִ לּום, ּדִ ְלהֹון ּכְ ָלא ַאְעּדּו ִמּדִ ֵני  (שמות ט')ַרְעְמֵסס. ְותּו, ּדְ ְקֵנה ּבְ ּוִמּמִ

יִנין.  ה ּדִ ַכּמָ נּו ּבְ א ִאְתּדָ ל ּדָ ָרֵאל ְוגֹו'. ְוִעם ּכָ  ִיׂשְ

תּוב, ּכֹה ָאַמר ה' ֱאלִֹהִים  ִמְצַרִים ָיַרד ּבֹא ּוְרֶאה ַמה ּכָ
ְרעֶֹמת  קֹו. ּתַ ֶאֶפס ֲעׁשָ ּור ּבְ ם ְוַאׁשּ י ָבִראשָנה ָלגּור ׁשָ ַעּמִ
ּור, ְוָאַמר, ְראּו  רּוְך הּוא ַעל ַאׁשּ דֹוׁש ּבָ ִהְתַרֵעם ַהּקָ ׁשֶ
יִתי ָבֶהם  ֲאִני ָעׂשִ ִמְצַרִים ׁשֶ ֲהֵרי ּבְ ּור, ׁשֶ ה ִלי ַאׁשּ ֶמה ָעׂשָ

יִנים, ְוַעּמִ  ל אֹוָתם ַהּדִ יֵניֶהם,  [הם]י ּכָ ם ָלדּור ּבֵ ָיְרדּו ְלׁשָ
ל ָהָאֶרץ,  יֵניֶהם, ְוָנְתנּו ָלֶהם ַהּיִֹפי ׁשֶ ְצִרים ּבֵ לּום ַהּמִ ְוִקּבְ
לּות, לֹא ָלְקחּו  ּגָ ֵהִציקּו ָלֶהם ּבַ ב ׁשֶ ן. ְוַאף ַעל ּגַ ֶאֶרץ ּגֹׁשֶ

תּוב  ּכָ ר  (שמות ט)ֵמֶהם ֶאת ָהָאֶרץ, ׁשֶ ן ֲאׁשֶ ֶאֶרץ ּגֹׁשֶ ַרק ּבְ
ָרֵאל ְוגֹו'. ּוֵמיַטב ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָהְיָתה, ׁשָ  ֵני ִיׂשְ ם ּבְ

תּוב  ּכָ ֶאֶרץ ַרְעְמֵסס. ְועֹוד,  (בראשית מז)ׁשֶ ֵמיַטב ָהָאֶרץ ּבְ ּבְ
תּוב  ּכָ לּום, ׁשֶ ֶהם ּכְ ּלָ ֶ ּלֹא ֶהֱעִבירּו ִמׁשּ ְקֵנה  (שמות ט)ׁשֶ ּוִמּמִ
ל ֶזה ִנּדֹונוּ  ָרֵאל ְוגֹו', ְוִעם ּכָ ֵני ִיׂשְ ה ִדיִנים.  ּבְ ַכּמָ   ּבְ

  דף ז' ע"ב

יל  קֹו, ַאּטִ ֶאֶפס ֲעׁשָ ּור ּבְ ַסְייֵפי ָעְלָמא, ְוָנַטל  (דף ז' ע"ב)ֲאָבל ַאׁשּ ַאְרָעא ּדְ לֹון ּבְ

ְלהֹון. ּוַמה מִ  ָכל לֹון ַאְרָעא ּדִ נּו ּבְ ָרֵאל, ִאְתּדָ ל ָהֵני ָטָבאן ְלִיׂשְ ָעְבֵדי ּכָ ְצָרֵאי, ּדְ

ְמִעיִקין לֹון, ְוַקְטִלין לֹון, ְוַנְטִלין לֹון  ין, ּדִ ַאר ַעּמִ ּור ְוֱאדֹום ּוׁשְ יִנין. ַאׁשּ ִאיּנּון ּדִ

ֵעי ְלַיקָּ  ִריְך הּוא ּבָ א ּבְ ה ְדקּוְדׁשָ ה ְוַכּמָ ּמָ ֵמיּה ָממֹוֵניהֹון, ַעל ַאַחת ּכַ ָרא ׁשְ

יב,  ְכּתִ י. ָהָתם  (יחזקאל ל"ח)ָעַלְייהּו, ּדִ י ְונֹוַדְעּתִ ּתִ ׁשְ י ְוִהְתַקּדִ ְלּתִ ּדִ ְוִהְתּגַ

ָעְלָמא.  ָכל ַמְלִכין ּדְ א ַחד, ְוָהָכא ּבְ ַמְלּכָ ִמְצַרִים ּבְ   ּבְ

סֹוף  ּבְ ֶאֶרץ ׁשֶ יל אֹוָתם ּבְ קֹו, ִהּטִ ֶאֶפס ֲעׁשָ ּור ּבְ ֲאָבל ַאׁשּ
ָעׂשּו  ָהעֹוָלם, ְצִרים ׁשֶ ְוָנַטל ֶאת ַאְרָצם ֵמֶהם. ּוָמה ַהּמִ

יִנים  ָכל אֹוָתם ּדִ ָרֵאל ִנּדֹונּו ּבְ לּו ְלִיׂשְ ל ַהּטֹובֹות ַהּלָ  -ּכָ
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ִציִקים ָלֶהם, ְוהֹוְרִגים  ּמְ ים ׁשֶ ָאר ָהַעּמִ ּור ֶוֱאדֹום ּוׁשְ ַאׁשּ
ה ְוַכּמָ  ּמָ ה אֹוָתם, ְונֹוְטִלים ֶאת ָממֹוָנם, ַעל ַאַחת ּכַ

מֹו ֲעֵליֶהם,  ד ֶאת ׁשְ רּוְך הּוא רֹוֶצה ְלַכּבֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ
תּוב  ּכָ ם  (יחזקאל לח)ׁשֶ י. ׁשָ י ְונֹוַדְעּתִ ּתִ ׁשְ י ְוִהְתַקּדִ ְלּתִ ּדִ ְוִהְתּגַ

ָכל ַמְלֵכי ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך ֶאָחד, ְוָכאן ּבְ ִמְצַרִים ּבְ   ּבְ

ְמעֹון ָזַקף ְידֹוי ּוָבָכה, ְואָ  י ׁשִ ָאה ִרּבִ ַההּוא ִזְמָנא, ְוַזּכָ ַמן ּבְ ִיְזּדָ ַמר, ַווי ַמאן ּדְ

ַההּוא ִזְמָנא,  ַמן ּבְ ִיְזּדָ ַההּוא ִזְמָנא, ַווי ַמאן ּדְ ח ּבְ ּכַ ּתְ ַמן ְוִיׁשְ ִיְזּדָ חּוָלֵקיּה ַמאן ּדְ

ל ַמאן  ּכַ א, ִיְסּתָ יְלּתָ א ְלַאּיַ ִריְך הּוא ְלַפְקּדָ א ּבְ ַכד ֵייֵתי קּוְדׁשָ ִגין ּדְ ִאיּנּון ּבְ

ָכל ַחד ְוָחד, ְוָלא  ָכל עֹוָבדֹוי ּדְ ּה, ּבְ ֵחי ִעּמָ ּכְ ּתַ ִמׁשְ ָכל ִאיּנּון ּדְ ֲהָדּה, ּבְ ַקְייִמין ּבַ ּדְ

יב,  ְכּתִ אי. ּדִ ח ַזּכָ ּכַ ּתְ ין  (ישעיה ס"ג)ִיׁשְ ין ַעל ַעְקּתִ ה ַעְקּתִ יט ְוֵאין עֹוֵזר. ְוַכּמָ ְוַאּבִ

ָרֵאל.    ְלִיׂשְ

ְמעֹון ֵהִר  י ׁשִ ן ַרּבִ ּמֵ ְזּדַ ּיִ ים ָיָדיו, ּוָבָכה ְוָאַמר, אֹוי ְלִמי ׁשֶ
אֹותֹו ְזַמן.  ן ּבְ ּמֵ ְזּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ אֹותֹו ְזַמן, ְוַאׁשְ ּבְ

אֹותֹו ְזַמן  ן ּבְ ּמֵ ְזּדַ ּיִ דֹוׁש  -אֹוי ְלִמי ׁשֶ ֹבא ַהּקָ ּיָ ׁשֶ ּכְ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ָלה, ִיסְ  רּוְך הּוא ִלְפֹקד ֶאת ָהַאּיָ ל ִמי ֵהם אֹוָתם ּבָ ּכֵ ּתַ

י  ָכל ַמֲעׂשֵ ּה, ּבְ ְמָצִאים ִעּמָ ּנִ ָכל אֹוָתם ׁשֶ ּה, ּבְ ָעְמדּו ִעּמָ ׁשֶ
תּוב  ּכָ יק, ׁשֶ ֵצא ַצּדִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ְולֹא ִיּמָ  (ישעיה סג)ּכָ

ָרֵאל.  ה ָצרֹות ַעל ָצרֹות ְלִיׂשְ יט ְוֵאין עֹוֵזר. ְוַכּמָ   ְוַאּבִ

מַ  ִיְזּדָ ָאה ַמאן ּדְ ַההּוא ַזּכָ ים ּבְ ִיְתָקּיָ ַההּוא ּדְ ִגין ּדְ ַההּוא ִזְמָנא, ּבְ ח ּבְ ּכַ ּתְ ן ְוִיׁשְ

א. ְוַעל ַההּוא ִזְמָנא  ַמְלּכָ ֶחְדָוה ּדְ ה ְלַההּוא ְנִהירּו ּדְ ְמֵהיָמנּוָתא, ִיְזּכֶ ִזְמָנא ּבִ

יב,  ּתִ בְ  (זכריה י"ג)ּכְ ים ּכִ ֶסף ּוְבַחְנּתִ ְצרֹוף ֶאת ַהּכֶ ים ּכִ ָהב ּוְצַרְפּתִ חֹון ֶאת ַהּזָ

  ְוגֹו'. 

ַמן  אֹותֹו ַהּזְ ֵצא ּבְ ן ְוִיּמָ ּמֵ ְזּדַ ּיִ ֵרי ִמי ׁשֶ אֹותֹו  -ַאׁשְ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ל  ה ְלאֹותֹו אֹור ׁשֶ ֱאמּוָנה, ִיְזּכֶ אֹותֹו ְזַמן ּבֶ ֲעֹמד ּבְ ּיַ ׁשֶ
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תּוב  ֶלְך, ְוַעל אֹותֹו ְזַמן ּכָ ְמַחת ַהּמֶ ים  (זכריה יג)ׂשִ ּוְצַרְפּתִ
ְצֹרף ָהב ְוגֹו'.  ּכִ ְבֹחן ֶאת ַהּזָ ים ּכִ ֶסף ּוְבַחְנּתִ   ֶאת ַהּכֶ

ין ּוַמְלֵכיהֹון ִיְתַייֲעטּון  ָרֵאל, ְוָכל ַעּמִ ין ִמְתָעֵרי ַעל ִיׂשְ ִאיּנּון ַעְקּתִ ְלָבַתר ּדְ

ֵעיָטא ֲחָדא  הּו ַסְלֵקי ּבְ ּלְ ין, ּכֻ יׁשִ ֵזיִרין ּבִ ה ּגְ ּמָ ֲחָדא ָעַלְייהּו, ּוִמְתָעֵרי ּכַ ּכַ

ֵדין ִיְתָחֵזי עָ  ָחן ָקַמְייָתא. ּכְ ּכְ ְתַרְייָתא ְמׁשַ א, ּבַ א ַעל ַעְקּתָ ַלְייהּו, ְוֵייתּון ַעְקּתָ

ָעְלָמא  ין ּדְ ִעין יֹוִמין, ְוָכל ַעּמִ א, ַאְרּבְ א ְלַתּתָ א, ָקִאים ֵמֵעּלָ ֶאׁשָ ַחד ַעּמּוָדא ּדְ

  ָחָמאן ֵליּה. 

אֹוָתן ָצרֹות ִיְתעֹוְררּו ַעל ִיׂשְ  ים ְלַאַחר ׁשֶ ָרֵאל, ְוָכל ָהַעּמִ
ה  ּמָ ֶאָחד ֲעֵליֶהם, ּוְמעֹוְרִרים ּכַ ּוַמְלֵכיֶהם ִיְתָיֲעצּו ּכְ
ֵעָצה ַאַחת ֲעֵליֶהם, ְוָיבאּו  ם עֹוִלים ּבְ ְגֵזרֹות ָרעֹות, ְוֻכּלָ
חֹות ֶאת ָהִראׁשֹונֹות, ָאז  ּכְ ָצָרה ַעל ָצָרה, ַאֲחרֹונֹות ְמׁשַ

ה ִיְתָרֶאה ַעּמּוד ֵאׁש ֶאָחד עוֹ  ֵמד ִמְלַמְעָלה ְלַמּטָ
י ָהָאֶרץ רֹוִאים אֹותֹו.  ִעים יֹום, ְוָכל ַעּמֵ   ַאְרּבָ

ֵעֶדן, ֵמַההּוא ֲאָתר  א ּדְ ְנּתָ יָחא, ְלַנְפָקא ִמּגֹו ּגִ א ְמׁשִ ַער ַמְלּכָ ַההּוא ִזְמָנא, ִיּתְ ּבְ

ַאְרָעא  (בלק ק"ד ע"ב) ָער ּבְ ִאְתְקֵרי ַק"ן ִצּפֹו"ר, ְוִיּתְ ָגִליל,  ב') (ויקרא רי"בּדְ ּדְ

ִאין ּגֹו  ֵני ָעְלָמא ִמְתַחּבְ ל ָעְלָמא, ְוָכל ּבְ ז ּכָ ן, ִיְתָרּגַ ִיּפּוק ְלַתּמָ ְוַההּוא יֹוָמא ּדְ

יב,  ּתִ ָזָבא. ְוַעל ַההּוא ִזְמָנא ּכְ ּתְ בּון ְלִאׁשְ ָלא ַיְחׁשְ ֵרי, ּדְ  (ישעיה ב')ְמַעְרֵתי ְוִטּנָ

ְמָערֹות צּוִרים ּוִבְמִחלּ  קּומֹו ּוָבאּו ּבִ אֹונֹו ּבְ ַחד ה' ּוֵמֲהַדר ּגְ ֵני ּפַ ֹות ָעָפר ִמּפְ

  ַלֲערֹוץ ָהָאֶרץ. 

ן ֵעֶדן  יַח ָלֵצאת ִמּתֹוְך ּגַ ׁשִ אֹותֹו ְזַמן ִיְתעֹוֵרר ֶמֶלְך ַהּמָ ּבְ
ֶאֶרץ  ְקָרא ַק"ן ִצּפֹו"ר, ְוִיְתעֹוֵרר ּבְ ּנִ ֵמאֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ

ֵצא ְלׁשָ  ּיֵ ִליל. ְואֹותֹו יֹום ׁשֶ ל ָהעֹוָלם, ְוָכל ַהּגָ ז ּכָ ם, ִיְתַרּגֵ
ּלֹא  תֹוְך ְמָערֹות ּוְסָלִעים ׁשֶ ִאים ּבְ ֵני ָהעֹוָלם ִמְתַחּבְ ּבְ

תּוב  ֵצל, ְוַעל אֹותֹו ְזַמן ּכָ בּו ְלִהּנָ ּוָבאּו  (ישעיה ב)ַיְחׁשְ
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ַחד ה' ּוֵמֲהַדר  ֵני ּפַ ְמָערֹות ֻצִרים ּוִבְמִחּלֹות ָעָפר ִמּפְ ּבִ
קּומוֹ  אֹונֹו ּבְ   ַלֲערֹץ ָהָאֶרץ.  ּגְ

קּומֹו  יַח. ּבְ א ָמׁשִ אֹונֹו ּדָ ָכל ָעְלָמא. ּוֵמֲהַדר ּגְ א ַההּוא ְרִגיזּו ּדְ ַחד ה', ּדָ ֵני ּפַ ִמּפְ

ַאְרָעא  ֵלי ּבְ ד ְיקּום ְוִיְתּגְ ִגין  (וירא קי"ט ע"א, רכ"א)ַלֲעֹרץ ָהָאֶרץ, ּכַ ָגִליל, ּבְ ּדְ

ִאְתחָ  ִאיהּו הּוא ֲאָתר ַקְדָמָאה ּדְ ֵלי ּדְ ְך, ִיְתּגְ א, ּוְבִגין ּכָ יׁשָ ַאְרָעא ַקּדִ ְרָבא ּבְ

ַער ְקָרִבין ְלָכל ָעְלָמא.  ן ִיּתְ ּמָ ן ַקְדָמָאה ְלָכל ֲאָתר, ּוִמּתַ ּמָ   ּתַ

ַחד ה'  ֵני ּפַ ל ָהעֹוָלם. ּוֵמֲהַדר  -ִמּפְ ל ּכָ ֶזהּו אֹותֹו ֹרֶגז ׁשֶ
אֹונֹו  קּומֹו ַלֲערֹץ ָהָאֶרץ  -ּגְ יַח. ּבְ קּום  -ֶזה ָמׁשִ ּיָ ׁשֶ ּכְ

הּוא ָמקֹום ִראׁשֹון  ּום ׁשֶ ִליל, ִמׁשּ ֶאֶרץ ַהּגָ ה ּבְ ּלֶ ְוִיְתּגַ
ם ִראׁשֹון ְלָכל  ה ׁשָ ּלֶ ה, ְוָלֵכן ִיְתּגַ דֹוׁשָ ָאֶרץ ַהּקְ ֱחַרב ּבָ ּנֶ ׁשֶ

ם ְיעֹוֵרר ְקָרבֹות ְלָכל ָהעֹוָלם.  ָ   ָמקֹום, ּוִמׁשּ

ִעין יֹוִמין, ְדַעּמּוָדא ְיקוּ  ָכל ָעְלָמא, ְלָבַתר ַאְרּבְ א, ְלֵעיֵניהֹון ּדְ ַמּיָ ם ֵמַאְרָעא ִלׁשְ

ָטר ִמְזָרח, ַחד  ֵלי, ְיקּום ִמּסְ יַח ִיְתּגְ  (ויקרא רי"ב ע"ב, בראשית קי"ט א')ּוָמׁשִ

ַסֲחָרן ְלַההּוא ּכֹוָכָבא,  ְבָעה ּכֹוָכִבין ַאֲחָרִנין ּדְ ְווִנין, ְוׁשִ ָכל ּגַ ּכֹוָכָבא ְמַלֲהָטא ּבְ

יחּון בֵּ  ְבִעין יֹוִמין, ְוָכל ְוַיּגִ יֹוָמא, ַעד ׁשִ ַלת ִזְמִנין ּבְ ָכל ִסְטִרין, ּתְ יּה ְקָרָבא ּבְ

ֵני ָעְלָמא ָחָמאן.    ּבְ

ַמִים ְלֵעיֵני  ָ ַעּמּוד ַיֲעמֹד ֵמֶאֶרץ ַלׁשּ ִעים יֹום ׁשֶ ַאַחר ַאְרּבָ
ד ִמְזָרח ּכֹוָכב  יַח, ָיקּום ִמּצַ ׁשִ ה ַהּמָ ּלֶ ל ָהעֹוָלם ְוִיְתּגַ ּכָ

ְבָעה כֹוָכִבים ֲאֵחִרים ֶאחָ  ָכל ַהְגָוִנים, ְוׁשִ ד לֹוֵהט ּבְ
ָדִדים  ָכל ַהּצְ ּסֹוְבִבים אֹותֹו ַהּכֹוָכב, ְוַיַעְרכּו בֹו ְקָרב ּבְ ׁשֶ
ֵני ָהעֹוָלם  ְבִעים יֹום, ְוָכל ּבְ יֹום, ַעד ׁשִ ָעִמים ּבְ לֹׁש ּפְ ׁשָ

  רֹוִאים. 

הּו ְקָרָבא,  יַח ּבְ ִצין ְלָכל ֵעֶבר, ְוַההּוא ּכֹוָכָבא, ַיּגִ נּוָרא, ְמַלֲהִטין ְמַנּצְ ִטיִסין ּדְ ּבְ
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יחּון  יק לֹון. ְוַיּגִ א, ּוְביֹוָמא ַאּפִ א ְוַרְמׁשָ ָכל ַרְמׁשָ ָבַלע לֹון, ּבְ הּו, ַעד ּדְ ּוָבַטׁש ּבְ

ְבעִ  ְבִעין יֹוִמין. ְלָבַתר ׁשִ ָכל יֹוָמא, ַעד ׁשִ ָכל ָעְלָמא, ְוֵכן ּבְ ין ְקָרָבא ְלֵעיֵניהֹון ּדְ

ר ַההּוא  ֵריָסר ַיְרִחין, ְוִיְתַהּדָ יַח, ַעד ּתְ ִניז ָמׁשִ ִניז ַההּוא ּכֹוָכָבא, ְוִיְתּגְ יֹוִמין, ִיְתּגְ

יַח, ְוַההּוא ַעּמּוָדא ָלא ִיְתָחֵזי.  ִניז ָמׁשִ ַקְדִמין, ּוֵביּה ִיְתּגְ ִמּלְ א ּכְ ֶאׁשָ ַעּמּוָדא ּדְ

ֵריָסר ַיְרִחין, ְיַסְלקּון ֵליהּ  ַההּוא ַעּמּוָדא, ְלגֹו ְרִקיָעא,  ְלָבַתר ּתְ יַח, ּבְ ְלָמׁשִ

ַמְלכּוָתא. ְוַכד ָנִחית, ִיְתָחֵזי ַההּוא ַעּמּוָדא  א ְוִעְטָרא ּדְ ל ּתּוְקּפָ ן ְיַקּבֵ ְוַתּמָ

ׁשּון  ּנְ יַח, ְוִיְתּכַ ֵלי ְלָבַתר ָמׁשִ ָכל ָעְלָמא, ְוִיְתּגְ ִמין, ְלֵעיֵניהֹון ּדְ ַקּדְ ִמּלְ א ּכְ ֶאׁשָ ּדְ

א ְלגַ  ַער קּוְדׁשָ ָכל ָעְלָמא. ּוְבַההּוא ִזְמָנא ִיּתְ ַער ְקָרִבין ּבְ יִאין, ְוִיּתְ ין ַסּגִ יּה ַעּמִ ּבֵ

ָכל ָעְלָמא,  יָחא ִיְתְיַדע ּבְ א ְמׁשִ ָעְלָמא, ּוַמְלּכָ ין ּדְ יּה ְלָכל ַעּמִ בּוְרּתֵ ִריְך הּוא ּגְ ּבְ

ָרא לְ  ָעְלָמא ִיְתָערּון ְלִאְתַחּבְ יּה. ְוָכל ַמְלִכין ּדְ ָחא ְקָרָבא ּבֵ   ַאּגָ

יֵדי ֵאׁש לֹוֲהִטים  ַלּפִ ֶהם ְקָרב ּבְ ְואֹותֹו ּכֹוָכב ַיֲעֹרְך ּבָ
ָכל  ּבֹוֵלַע אֹוָתם ּבְ ה ָבֶהם ַעד ׁשֶ ְונֹוְצִצים ְלָכל ֵעֶבר, ּוַמּכֶ
ל  ֶעֶרב ְוֶעֶרב, ּוַבּיֹום מֹוִציא אֹוָתם. ְוַיַעְרכּו ְקָרב ְלֵעיֵני ּכָ

ְבִעים ָהעֹוָלם, ְוֵכן בְּ  ְבִעים יֹום. ְלַאַחר ׁשִ ָכל יֹום ַעד ׁשִ
ר  ֵנים ָעׂשָ יַח ַעד ׁשְ ׁשִ ֵנז ַהּמָ ֵנז אֹותֹו ּכֹוָכב, ְוִיּגָ יֹום ִיּגָ
ֵנז  מֹו ִמּקֶֹדם, ּובֹו ִיּגָ ים, ְוַיֲחזר אֹותֹו ַעּמּוד ֵאׁש ּכְ ֳחָדׁשִ

ֵנים ָעשָׂ  יַח, ְואֹותֹו ַעּמּוד לֹא ִיְתָרֶאה. ְלַאַחר ׁשְ ׁשִ ר ַהּמָ
אֹותֹו ָהַעּמּוד ְלתֹוְך ָהָרִקיַע,  יַח ּבְ ׁשִ ֹחֶדׁש ַיֲעלּו ֶאת ַהּמָ
ֵרד, ִיְתָרֶאה אֹותֹו  ּיֵ ל ֹחֶזק ַוֲעֶטֶרת ַמְלכּות. ּוְכׁשֶ ם ְיַקּבֵ ְוׁשָ
ְך  ל ָהעֹוָלם, ְוַאַחר ּכָ מֹו ִמּקֶֹדם ְלֵעיֵני ּכָ ַעּמּוד ֵאׁש ּכְ

סּו אֵ  ּנְ יַח, ְוִיְתּכַ ׁשִ ה ַהּמָ ּלֶ ים, ִויעֹוֵרר ִיְתּגַ ים ַרּבִ ָליו ַעּמִ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ָכל ָהעֹוָלם. ּוְבאֹותֹו ְזַמן ְיעֹוֵרר ַהּקָ ְקָרבֹות ּבְ
ַדע  יַח ִיּוָ ׁשִ י ָהעֹוָלם, ּוֶמֶלְך ַהּמָ בּוָרתֹו ְלָכל ַעּמֵ הּוא ֶאת ּגְ
ר  ָכל ָהעֹוָלם, ְוָכל ַמְלֵכי ָהעֹוָלם ִיְתעֹוְררּו ְלִהְתַחּבֵ ּבְ

  ֹו ְקָרב. ַלֲעֹרְך בּ 
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ה  הֹון,  (עמין)ְוַכּמָ ְייהּו, ְוֵייתּון ִעּמְ ָרא ְלַגּבַ כּו ְלָאַהּדְ ִריֵצי ְיהּוָדִאין ִיְתַהּפְ ִמּפְ

ֵרה  ל ָעְלָמא ֲחֵמׁש ֶעׂשְ ְך ּכָ ַ ֵדין ִיְתָחׁשּ יָחא. ּכְ א ְמׁשִ ָחא ְקָרָבא ַעל ַמְלּכָ ְלַאּגָ

ָרֵאל ְיהוֹ  ִיׂשְ א ּדְ יִאין ֵמַעּמָ ִתיב, יֹוִמין, ְוַסּגִ א ּכְ ַההּוא ֲחׁשֹוָכא. ְוַעל ּדָ ן ֵמִתין ּבְ

ים.  (ישעיה ס') ה ֶאֶרץ ַוֲעָרֶפל ְלאּוּמִ ְך ְיַכּסֶ ה ַהֹחׁשֶ י ִהּנֵ   ּכִ

ה  כּו ַלֲחֹזר ֲאֵליֶהם,  [עמים]ְוַכּמָ הּוִדים ִיְתַהּפְ ִריֵצי ַהּיְ ִמּפָ
יַח, ְוָאז ׁשִ ֶהם ַלֲעֹרְך ְקָרב ַעל ֶמֶלְך ַהּמָ ְך  ְוָיֹבאּו ִעּמָ ֶיְחׁשַ

ָרֵאל  ים ֵמַעם ִיׂשְ ר יֹום, ְוַרּבִ ה ָעׂשָ ָ ל ָהעֹוָלם ֲחִמׁשּ ּכָ
תּוב  ְך. ְוַעל ֶזה ּכָ אֹותֹו חֹׁשֶ ה  (ישעיה ס)ָימּותּו ּבְ י ִהּנֵ ּכִ

ים. ה ֶאֶרץ ַוֲעָרֶפל ְלֻאּמִ ְך ְיַכּסֶ   ַהֹחׁשֶ

  דף ח' ע"א

ַתח ְוָאַמר  י  (דברים כ"ב)ּפָ ָכל ֵעץ  (דף ח' ע"א)ּכִ ֶרְך ּבְ ּדֶ ֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפְניָך ּבַ ִיּקָ

ח ֶאת ָהֵאם  ּלַ ׁשַ ח ּתְ ּלֵ יִצים ְוָהֵאם רֹוֶבֶצת ְוגֹו', ׁשַ אֹו ַעל ָהָאֶרץ ֶאְפרֹוִחים אֹו ּבֵ

ִניִזין, ַוֲאָנן ִאית ְוגֹו', ַהאי ְקָרא אֹוִקיְמנָ  ּקּוֵדי אֹוַרְייָתא ּגְ א ֵליּה, ְוִאיהּו ַחד ִמּפִ

ִאינּון  יא, ּבְ ִביִלין ְוָאְרִחין ְיִדיָען ְלַחְבַרּיָ ִניִזין, ׁשְ אֹוַרְייָתא ּגְ יּה ָרִזִי ּדְ ָלן ּבֵ

אֹוַרְייָתא.  ִביִלין ּדְ ָלִתין ּוְתֵרין ׁשְ   ּתְ

ַתח ְוָאַמר,  י יִ  (דברים כב)ּפָ ֶרְך ּכִ ּדֶ ֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפֶניְך ּבַ ּקָ
ָכל ֵעץ אֹו ַעל ָהָאֶרץ ֶאְפֹרִחים אֹו ֵביִצים ְוָהֵאם  ּבְ
ַאְרנּו  סּוק ֶזה ּבֵ ח ֶאת ָהֵאם ְוגֹו'. ּפָ ּלַ ׁשַ ַח ּתְ ּלֵ ֹרֶבֶצת ְוגֹו', ׁשַ
נּוזֹות, ְוָלנּו ֵיׁש ּבֹו  ְצוֹות ַהּתֹוָרה ַהּגְ אֹותֹו, ְוהּוא ֶאָחד ִמּמִ

ִביִלים ּוְדָרִכים ְידּועֹות ַלֲחֵבִרים סֹודוֹ  נּוִזים, ׁשְ ת ּתֹוָרה ּגְ
ַנִים ְנִתיבֹות ַהּתֹוָרה.  ים ּוׁשְ לֹׁשִ אֹוָתם ׁשְ   ּבְ

א  ַער ַמְלּכָ ִיּתְ ִזְמָנא ּדְ ֵריּה, ֶאְלָעָזר, ּבְ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ ָאַמר ִרּבִ

ין ָאֲחָר  ה ָאִתין ְוִנּסִ ּמָ יָחא, ּכַ ֵעֶדן ְמׁשִ ִגְנָתא ּדְ א ֲחֵזי, ּבְ ָעְלָמא. ּתָ ֲערּון ּבְ ִנין ִיּתְ
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ה  ַכּמָ ָמא ּבְ ָלא ִאְתְיַדע, ְוִאיהּו ְמֻרּקְ ִניז ְוָטִמיר ּדְ א, ִאית ֲאָתר ַחד ּגָ ְלַתּתָ ּדִ

ר ָמׁשִ  הּו, ּבַ ָעִייל ּבְ ִכּסּוִפין. ְוֵלית ַמאן ּדְ ִניִזין ֶאֶלף ֵהיָכִלין ּדְ ְווִנין, ּוֵביּה ּגְ יַח, ּגַ

ֵעֶדן.  ִגְנָתא ּדְ ִדיר ּבְ ִאיהּו ָקִאים ּתָ   ּדְ

ְזַמן  נֹו, ֶאְלָעָזר, ּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְלַרּבִ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ים ֲאֵחִרים  ה אֹותֹות ְוִנּסִ ּמָ יַח, ּכַ ׁשִ ְתעֹוֵרר ֶמֶלְך ַהּמָ ּיִ ׁשֶ

ה יֵ  ַמּטָ ּלְ ַגן ֵעֶדן ׁשֶ עֹוָלם. ּבֹא ְרֵאה, ּבְ ׁש ָמקֹום ִיְתעֹוְררּו ּבָ
ה ְגָוִנים,  ַכּמָ ם ּבְ ּלֹא נֹוָדע, ְוהּוא ְמֻרּקָ מּור ׁשֶ נּוז ְוׁשָ ֶאָחד ּגָ
ֵנס  ּכָ ּיִ ּסּוִפים, ְוֵאין ִמי ׁשֶ ל ּכִ ּובֹו ְגנּוִזים ֶאֶלף ֵהיָכלֹות ׁשֶ

ַגן ֵעֶדן.  ִמיד ּבְ הּוא עֹוֵמד ּתָ יַח, ׁשֶ ׁשִ ָרט ַלּמָ ֶהם ּפְ   ּבָ

ְר  א ְמַסֲחָרא ּבִ ְנּתָ יַח ָקִאים ָעַלְייהּו, ְוַעל ְוָכל ּגִ א, ּוָמׁשִ ַצִדיַקּיָ יִאין ּדְ ִתיִכין ַסּגִ

י,  י ַיְרֵחי, ּוִבְזַמּנֵ ן, ּוְבָראׁשֵ ּמָ א ּתַ ַצִדיַקּיָ ָמִתין ּדְ ִנׁשְ יְרָיין ּדְ ה ֵחיִלין ּוַמׁשִ ּמָ ּכַ

ָכל ִאיּנּון  ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ַההּוא ֲאָתר ְלִאׁשְ יַח ָעאל ּבְ ֵתי, ָמׁשִ ּבָ   ֵהיָכִלין. ּוְבׁשַ

יַח  יִקים, ּוָמׁשִ ל ַצּדִ בֹות ַרּבֹות ׁשֶ ֶמְרּכָ ף ּבְ ן ֻמּקָ ְוָכל ַהּגָ
מֹות  ל ִנׁשְ ה ֲחָילֹות ּוַמֲחנֹות ׁשֶ ּמָ עֹוֵמד ֲעֵליֶהם ְוַעל ּכַ
תֹות ִנְכָנס  ּבָ ים ְוׁשַ ים ְוַחּגִ י ֳחָדׁשִ ם, ּוְבָראׁשֵ יִקים ׁשָ ַצּדִ

ֲעׁשֵ  ּתַ יַח ְלאֹותֹו ָמקֹום ְלִהׁשְ ָכל אֹוָתם ֵהיָכלֹות. ָמׁשִ   ַע ּבְ

ָלל,  ָלא ִאְתְיַדע ּכְ ל ִאיּנּון ֵהיָכִלין, ִאית ֲאָתר ַאֲחָרא ָטִמיר ְוָגִניז ּדְ ְלגֹו ְלגֹו ִמּכָ

יַח ַאְגִניז  יּה. ּוָמׁשִ ע ּבֵ ָיִכיל ְלִמְנּדַ ְלַבר,  (ס"א יתגלי)ְוִאְקֵרי ֵעֶדן. ְוֵלית ַמאן ּדְ

ַההּוא ֲאָתר,  ִאְקֵרי ַקן ִצּפֹור, ְוִאיהּו ַסֲחָרֵניּה ּדְ ִאְתְגֵלי ֵליּה ַחד ֲאָתר. ּדְ ַעד ּדְ

ָכל יֹוָמא.  ֵעֶדן ּבְ ִגְנָתא ּדְ ַער ּבְ ִאּתְ ָכִריז ָעֵליּה ַההּוא ִצּפֹור. ּדְ   ֲאָתר ּדְ

ל אֹוָתם ֵהיָכלֹות ֵיׁש ָמקֹום ַאֵחר ָטִמיר  ִלְפַני ְוִלְפִנים ִמּכָ
ָלל, וְ  ּלֹא נֹוָדע ּכְ כֹול ְוָגנּוז ׁשֶ ּיָ ִנְקָרא ֵעֶדן, ְוֵאין ִמי ׁשֶ

חּוץ ְסִביב אֹותֹו ָמקֹום, ַעד  נּוז ּבַ יַח ּגָ ָלַדַעת אֹותֹו, ּוָמׁשִ
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ְקָרא ַקן ִצּפֹור, ְוהּוא ָמקֹום  ּנִ ה לֹו ָמקֹום ֶאָחד ׁשֶ ּלָ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ
ָכל  ַגן ֵעֶדן ּבְ ְתעֹוֶרֶרת ּבְ ּמִ ְכִריָזה ָעָליו אֹוָתּה ִצּפֹור ׁשֶ ּמַ ׁשֶ

  ם. יוֹ 

ָרֵאל  ִיׂשְ ָנׁשּו ָעַלְייהּו ּדְ ִאְתּכְ ין, ּדְ ַאר ַעּמִ ָכל ׁשְ ּיּוְקִנין ּדְ ָמן ּדְ ּוְבַההּוא ֲאָתר, ְמֻרּקְ

ן  ָחְרּבַ ַההּוא ֲאָתר, ָזִקיף ֵעינֹוי, ְוָחֵזי ֲאָבָהן, ְדָעאִלין ּבְ ְלַאְבָאָשא לֹון. ָעאל ּבְ

ָחֵמי ְלָרֵחל  ית ֱאָלָהא, ַעד ּדְ א  א)(שמות י"ב ע"ּבֵ ָהא, ְוקּוְדׁשָ ַאְנּפָ ִדְמָעָהא ּבְ ּדְ

ַאּתְ ָאַמר,  ָמה ּדְ ְנחּוִמין, ּכְ ָלא ּתַ ִריְך הּוא ְמַנֵחם ָלּה, ְוָלא ְצִביַאת ְלַקּבְ (ירמיה ּבְ

ל  ל"א) ְעַזע ּכָ יַח ָאִרים ַקֵליּה ּוָבֵכי, ְוִאְזּדַ ֵדין. ָמׁשִ ֶניָה. ּכְ ֵחם ַעל ּבָ ֵמֲאָנה ְלִהּנָ

עֵ  א ּדְ ְנּתָ יּה. ּגִ עּו ּוָבכּו ִעּמֵ ן ּגָ ַתּמָ א ּדְ יַקּיָ   ֶדן, ְוָכל ִאיּנּון ַצּדִ

ים  ָאר ָהַעּמִ ל ׁשְ ל ּכָ יֹוְקָנאֹות ׁשֶ ּוְבאֹותֹו ָמקֹום ְרקּוִמים ּדְ
ָרֵאל ְלָהַרע ָלֶהם. ִנְכָנס ְלאֹותֹו ָמקֹום,  סּו ַעל ִיׂשְ ּנְ ִהְתּכַ ׁשֶ

כְ  ּנִ ית ֵמִרים ֵעיָניו ְורֹוֶאה ֶאת ָהָאבֹות ׁשֶ ן ּבֵ ָנִסים ְלֻחְרּבַ
ָפֶניָה,  ְמעֹוֶתיָה ּבְ ּדִ רֹוֶאה ֶאת ָרֵחל ׁשֶ ָהֱאלִֹהים, ַעד ׁשֶ
ל  יָמה ְלַקּבֵ רּוְך הּוא ְמַנֵחם אֹוָתּה, ְולֹא ַמְסּכִ דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ

ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ְנחּוִמים, ּכְ ֵחם ַעל  (ירמיה לא)ּתַ ֵמֲאָנה ְלִהּנָ
יַח ֵמִרים ֶניָה. ָאז ָמׁשִ ן  ּבָ ל ּגַ ֲעֵזַע ּכָ קֹולֹו ּובֹוֶכה, ּוִמְזּדַ

ם ּגֹוִעים ּובֹוִכים ִעּמֹו.  ָ ׁשּ יִקים ׁשֶ   ָהֵעֶדן, ְוָכל אֹוָתם ַצּדִ

א, ֶאֶלף ְוָחֵמׁש  ְנּתָ י ּגִ ּבֵ ַעל ּגַ ְעַזע ַההּוא ְרִקיַע ּדְ ְנָייָנא, ְוִאְזּדַ ֵעי ּוָבֵכי ִזְמָנא ּתִ ּגָ

ִאין ְרָיין ִעּלָ א ֵמָאה ִרּבֹוא ַמׁשְ ֵדין, קּוְדׁשָ ָאה. ּכְ ְרְסָייא ִעּלָ ָמֵטי ְלגֹו ּכֻ , ַעד ּדְ

יַח,  י ָמׁשִ יָלּה, ְוָיְתָבא ְלַגּבֵ ָרא, ְוָעאל ְלַההּוא ֵקן ּדִ ִריְך הּוא ָרִמיז ְלַההּוא ִצּפָ ּבְ

ַער.  ִאּתְ ַער ַמה ּדְ ָקֵרי, ְוִאּתְ   ְוָקֵרי ַמה ּדְ

ה, ּוִמְזּדַ  ִנּיָ ַעם ׁשְ ַעל ּגֹוָעה ּובֹוֶכה ּפַ ֲעֵזַע אֹותֹו ָרִקיַע ׁשֶ
ן, ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ִרּבֹוא ַמֲחנֹות ֶעְליֹוִנים, ַעד  י ַהּגָ ּבֵ ּגַ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ א ָהֶעְליֹון, ְוָאז ַהּקָ ּסֵ יַע ְלתֹוְך ַהּכִ ּגִ ּמַ ׁשֶ
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ֶבת  ּה ְויֹוׁשֶ ּלָ רֹוֵמז ְלאֹוָתּה ִצּפֹור, ְוִנְכֶנֶסת ְלאֹותֹו ֵקן ׁשֶ
ּקֹוֵרא, ּוִמְתעֹוֵרר ַמה ֵאֶצל ַהּמָ  ֶ יַח, ְוקֹוֵרא ַמה ׁשּ ׁשִ

ְתעֹוֵרר.  ּמִ ֶ   ׁשּ

א  יַח, ְוֹכּלָ ַלת ִזְמִנין ַההּוא ַקן ִצּפֹור, ּוָמׁשִ א, ִאְתְקֵרי ּתְ יׁשָ ְרְסָייא ַקּדִ ִמּגֹו ּכֻ ַעד ּדְ

ָרא ָמְלכוּ  ִריְך הּוא, ְלַאְעּבְ א ּבְ א, ְואּוֵמי לֹון קּוְדׁשָ ִקין ְלֵעיּלָ יָבא ִמן  ַסּלְ ַחּיָ

ָזִמין  ָרֵאל. ְוָכל ִאיּנּון ַטְבָוון, ּדְ ִיׂשְ יַח, ּוְלָנְקָמא ַנְקִמין ּדְ ָמׁשִ ָעְלָמא, ַעל ְיָדא ּדְ

יּה.  יַח ְלדּוְכּתֵ יּה. ְוָתב ַההּוא ַקן ִצּפֹור ּוָמׁשִ ד ְלַעּמֵ ִריְך הּוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ קּוְדׁשָ

ִניז ּגֹו ַההּוא יַח ְוִאְתּגְ ִמין.  ְוָתב ָמׁשִ ַקּדְ ִמּלְ   ֲאָתר ּכְ

ָעִמים אֹותֹו  לֹׁש ּפְ דֹוׁש ִנְקָרא ׁשָ א ַהּקָ ּסֵ ּתֹוְך ַהּכִ ּמִ ַעד ׁשֶ
יַע  ּבִ ם עֹוִלים ְלַמְעָלה, ּוַמׁשְ יַח, ְוֻכּלָ ׁשִ ַקן ִצּפֹור, ְוַהּמָ
ָעה ִמן  רּוְך הּוא ְלַהֲעִביר ַמְלכּות ָהִרׁשְ דֹוׁש ּבָ אֹוָתם ַהּקָ

ָרֵאל, ְוָכל ָהעֹוָלם ַעל ְיֵדי הַ  יַח ְוִלְנֹקם ֶאת ִנְקמֹות ִיׂשְ ׁשִ ּמָ
רּוְך הּוא ַלֲעׂשֹות ְלַעּמֹו.  דֹוׁש ּבָ ָעִתיד ַהּקָ אֹוָתן טֹובֹות ׁשֶ
יַח  ׁשִ ב ַהּמָ יַח ִלְמקֹומֹו, ְוׁשָ ׁשִ ב אֹותֹו ַקן ִצּפֹור ְוַהּמָ ְוׁשָ

מֹו ִמּקֶֹדם.    ְוִנְגָנז ְלתֹוְך אֹותֹו ָמקֹום ּכְ

ִריְך הּוא ְלַאְתְקָנא ָעְלִמין, ְוִאְתְנִהירּו ַאְתָוון ּוְבִזְמָנא ּדְ  א ּבְ ַער קּוְדׁשָ ִיּתְ

ֵה"א,  ִלימּו, יֹו"ד ּבְ ׁשְ ֵמיּה ּבִ ׁשְ ִלימּו  (לאתקנא)ּדִ ׁשְ א ּבִ ֵה"א, ְלֶמֱהֵוי ּכֹּלָ ָוא"ו ּבְ

ָגֶון ַאְר  ֶאְמַצע ְרִקיָעא, ּכְ א, ּבְ ִחיּלָ ַער ַחד ּכָֹכָבא ּדְ ֵדין ִיּתְ ָווָנא, ָלִהיט ַחד. ּכְ ּגְ

ָכל ָעְלָמא.  יָמָמא ְלֵעיֵניהֹון ּדְ   ְוָנִציץ ּבִ

ן ֶאת  רּוְך הּוא ְלַתּקֵ דֹוׁש ּבָ ְתעֹוֵרר ַהּקָ ּיִ ּוִבְזַמן ׁשֶ
ֵה"א  ֵלמּות, יֹו"ד ּבְ ׁשְ מֹו ּבִ ָהעֹוָלמֹות ּוְמִאירֹות אֹוִתּיֹות ׁשְ

ֵלמּות ַאחַ  [לתקן] ׁשְ ֵה"א, ִלְהיֹות ַהּכֹל ּבִ ת, ָאז ָוא"ו ּבְ
גֹון  ֶאְמַצע ָהָרִקיַע ּכְ ִיְתעֹוֵרר ּכֹוָכב ֶאָחד ַמְפִחיד ּבְ

ל ָהעֹוָלם.  ּיֹום ְלֵעיֵני ּכָ ָמן, לֹוֵהט ְונֹוֵצץ ּבַ   ַאְרּגָ
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א  א ָלֳקֵבל ּדָ ָצפֹון, ּגֹו ְרִקיָעא, ִויקּום ּדָ ְטָרא ּדְ א ִמּסִ ָ ֶאׁשּ ְלהֹוָבא ּדְ ִויקּום ַחד ׁשַ

ִעין  חּון יֹוִמ  (קע"ב ב')ַאְרּבְ ִעין יֹוִמין, ַיּגִ ֵני ָעְלָמא. ְלסֹוף ַאְרּבְ ל ּבְ ֲהלּון ּכָ ין ְוִיְתּבָ

יִקידּו  ְלהֹוָבא ּבִ ט ַההּוא ׁשַ ַ ׁשּ א, ְוִיְתּפָ ֹכּלָ ְלהֹוָבא, ְלֵעיֵניהֹון ּדְ ְקָרָבא, ּכָֹכָבא ְוׁשַ

ָצפֹון, ּגֹו ְרִקיָעא, ְוַיֲחׁשֹוב ְלִמְבַלע ַההוּ  ְטָרא ּדְ א, ִמּסִ ָ ֶאׁשּ ה ּדְ א ּכָֹכָבא, ְוַכּמָ

ֲהלּון ֵמַהאי.  א ְוֲעַמְמָיא, ִיְתּבָ יִטין ּוַמְלִכין ְואּוַמּיָ ּלִ   ׁשַ

ד ָצפֹון, ּתֹוְך ָהָרִקיַע,  ְלֶהֶבת ֵאׁש ַאַחת ִמּצַ ְוָתקּום ׁשַ
ֵני  ל ּבְ ֲהלּו ּכָ ִעים יֹום, ְוִיּבָ ֶנֶגד ֶזה ַאְרּבָ ְוָתקּום ֶזה ּכְ

ִעים י ֹום ַיַעְרכּו ְקָרב ַהּכֹוָכב ָהעֹוָלם. ְלסֹוף ַאְרּבָ
ְלֶהֶבת  ט אֹוָתּה ׁשַ ֵ ׁשּ ְלֶהֶבת ְלֵעיֵני ַהּכֹל, ְוִתְתּפַ ַ ְוַהׁשּ
פֹון, ּתֹוְך ָהָרִקיַע, ְוַיְחּשב ִלְבלַֹע  ד ַהּצָ ֵרַפת ֵאׁש ִמּצַ ׂשְ ּבִ
ים  יִטים ּוְמָלִכים ְוֻאּמֹות ְוַעּמִ ּלִ ה ׁשַ אֹותֹו ּכֹוָכב, ְוַכּמָ

ה ֲהלּו ִמּזֶ   . ִיְתּבַ

ְלהֹוָבא, ְוַההּוא  לֹוט ַעל ַההּוא ׁשַ ְ רֹום, ְוִיׁשּ ק ַההּוא ּכָֹכָבא ִלְסַטר ּדָ ּלַ ֵדין ִיְסּתַ ּכְ

ָלא ִיְתָחֵזי  ֵמי ַההּוא ּכָֹכָבא, ַעד ּדְ ְרִקיָעא, ִמּקָ ַלע ְזֵעיר ְזֵעיר ּבִ ְלהֹוָבא ִיְתּבְ ׁשַ

ְר  ֵדין, ַההּוא ּכָֹכָבא ַיְעֵביד אֹוְרִחין ּבִ ָלל. ּכְ חּוִמין, ְוַקְייִמין ּכְ ְתֵריַסר ּתְ ִקיַע, ּבִ

ֵריַסר יֹוִמין.  ְרִקיָעא ּתְ   ִאיּנּון ְנהֹוִרין ּבִ

לֹט ַעל אֹוָתּה  רֹום ְוִיׁשְ ק אֹותֹו ּכֹוָכב ְלַצד ּדָ ּלֵ ָאז ִיְסּתַ
ָרִקיַע  ַלע ְמַעט ְמַעט ּבָ ּבָ ְלֶהֶבת ּתִ ְלֶהֶבת, ְואֹוָתּה ׁשַ ׁשַ

ְפֵני אֹותֹו ּכֹוָכב, עַ  ָלל. ָאז אֹותֹו ִמּלִ ּלֹא ֵתָרֶאה ּכְ ד ׁשֶ
חּוִמים,  ר ּתְ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ ָרִקיַע ּבִ ה ְדָרִכים ּבָ ּכֹוָכב ַיֲעׂשֶ
ר ָיִמים  ֵנים ָעׂשָ ָרִקיַע ׁשְ ְועֹוְמִדים אֹוָתם אֹורֹות ּבָ

  נֹוָסִפים. 

ְך ׁשִ  ַ ֵני ָעְלָמא, ְוִיְתַחׁשּ ל ּבְ ְעְזעּון ּכָ ֵריַסר יֹוִמין ִיְזּדַ ַפְלגּות ְלָבַתר ּתְ א ּבְ ְמׁשָ

א  ַמּיָ ָלא ִיְתֲחזּון ׁשְ א, ַעד ּדְ ׁשָ י ַמְקּדְ ִאְתָחַרב ּבֵ ְך יֹוָמא ּדְ ַ ִאְתַחׁשּ ָמה ּדְ יֹוָמא, ּכְ
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א,  ַרַעם ְוִזיִקין, ְוִאְתַחְלַחָלא ַאְרָעא ֵמַההּוא ָקּלָ א ּבְ ַער ַחד ָקּלָ ְוַאְרָעא. ְוִיּתְ

יְרָיין ְימּותוּ  ה ֵחיִלין ּוַמׁשִ יּה. ְוַכּמָ   ן ִמּנֵ

ֵני ָהעֹוָלם,  ל ּבְ ְעְזעּו ּכָ ר ָיִמים נֹוָסִפים ִיְזּדַ ֵנים ָעׂשָ ַאַחר ׁשְ
ָחַרב  ּיֹום ׁשֶ ְך ּבַ ְחׁשַ ּנֶ מֹו ׁשֶ ֲחצֹות ַהּיֹום, ּכְ ֶמׁש ּבַ ֶ ְך ַהׁשּ ְוֶיְחׁשַ
ַמִים ָוָאֶרץ. ְוִיְתעֹוֵרר  ּלֹא ֵיָראּו ׁשָ ׁש, ַעד ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ

ְר  ָעִמים ּוְבָרִקים, ְוִתְתַחְלֵחל ָהָאֶרץ ֵמאֹותֹו קֹול ֶאָחד ּבִ
ּנּו.  ה ֲחָילֹות ּוַמֲחנֹות ָימּותּו ִמּמֶ   קֹול, ְוַכּמָ

  דף ח' ע"ב

רֹוִמי א ּדְ ַקְרּתָ ַער ּבְ ַההּוא  ְוַההּוא יֹוָמא, ִיּתְ א, ּבְ ָ ֶאׁשּ ְלהֹוָבא ּדְ ָתא, ַחד ׁשַ ַרּבְ

ָכל  ַער ּבְ ִיּתְ א ּדְ ה ֵהיָכִלין,  (דף ח' ע"ב)ָקּלָ ִלין, ְוַכּמָ ה ִמְגּדָ ּמָ ָעְלָמא. ְויֹוִקיד ּכַ

הּו,  ַההּוא יֹוָמא ְוֻכּלְ לּון ּבְ י ְוַרְבְרֵבי ִיּפְ ּכֵ ׁשְ ְרּדַ ה ּפַ לּון, ְוַכּמָ ִלין ִיּפְ ה ִמְגּדָ ְוַכּמָ

ֵני ָעְלָמא ָלא ַיְכִלין יִ  ה ְלִביׁש. ְוָכל ּבְ ׁשּון ָעּלָ ּנְ ָזָבא.  (ס"א יחשבון)ְתּכַ ּתְ   ְלִאׁשְ

ְלֶהֶבת ֵאׁש  ִתי ׁשַ ִעיר רֹוִמי ַרּבָ ְתעֹוֵרר ּבָ ְואֹותֹו יֹום ּתִ
ה  ּמָ רֹף ּכַ ָכל ָהעֹוָלם, ְוִיׂשְ ְתעֹוֵרר ּבְ ּיִ אֹותֹו קֹול ׁשֶ ַאַחת, ּבְ

ה  ִלים ְוַכּמָ ה ִמְגּדָ לּו, ְוַכּמָ ִלים ִיּפְ ה ִמְגּדָ ֵהיָכלֹות, ְוַכּמָ
סּו ָעֶליָה  ּנְ ם ִיְתּכַ אֹותֹו יֹום, ְוֻכּלָ לּו ּבְ ִרים ִיּפְ ְגדֹוִלים ְוׂשָ

ֵני ָהעֹוָלם לֹא יּוְכלּו  ֵצל.  (יחשבו)ְלַרע, ְוָכל ּבְ   ְלִהּנָ

ל ַמְלַכיָ  ֵריַסר ַיְרִחין, ִיְתַיֲעטּון ּכָ ֵזרֹות, ֵמַההּוא יֹוָמא, ַעד ּתְ ה ּגְ ּמָ א, ְוִיְגְזרּון ּכַ

יּה  ָרֵאל, ְוִיְצְלחּון ּבֵ ָמדֹות ַעל ִיׂשְ ה ׁשְ ָאה (נ"א בהון)ְוַכּמָ ַמר ַזּכָ ִאּתְ ָמה ּדְ , ּכְ

ן ְוָכל ָעְלָמא ְיֵהא  ּמָ ָלא ִיֲעַרע ּתַ ָאה ִאיהּו ַמאן ּדְ ן, ְוַזּכָ ּמָ ִיְעַרע ּתַ ִאיהּו ַמאן ּדְ

ִעְרבּוְבָיא ַסְגָיא.    ּבְ

ל מֵ  ים ִיְתָיֲעצּו ּכָ ר ֳחָדׁשִ ֵנים ָעׂשָ אֹותֹו יֹום ְוַעד ׁשְ
ָרֵאל,  ָמדֹות ַעל ִיׂשְ ה ׁשְ ה ְגֵזרֹות ְוַכּמָ ּמָ ָלִכים ְוִיְגְזרּו ּכַ ַהּמְ
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ם  ְהֶיה ׁשָ ּיִ ֵרי ִמי ׁשֶ ֵאר ַאׁשְ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ְוַיְצִליחּו ָבֶהם, ּכְ
ם, ְוָכל ָהעוֹ  ּלֹא ִיְהֶיה ׁשָ ֵרי ִמי ׁשֶ ָלם ִיְהֶיה ְוַאׁשְ

ִעְרּבּוְבָיה ְגדֹוָלה.    ּבְ

ַער ּגֹו  ִיּתְ יָחא, ּדְ א ְמׁשִ א ַמְלּכָ ָרֵאל, ּדָ ׂשְ ֶבט ִמּיִ ֵריַסר ַיְרֵחי, ָיקּום ׁשֵ ְלסֹוף ּתְ

רּון ֵליּה ָמאֵני ַזְייָנא,  ן, ְוַיְחּגְ ּמָ א ַיְעְטרּון ֵליּה ּתַ יַקּיָ ֵעֶדן. ְוָכל ִאיּנּון ַצּדִ א ּדְ ְנּתָ ּגִ

ַאְת  א. ּבְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ָמאֵני ּדִ יָמן ּדְ   ָוון ְרׁשִ

ָרֵאל, ֶזה ֶמֶלְך  ׂשְ ֶבט ִמּיִ ים ָיקּום ׁשֵ ר ֳחָדׁשִ ֵנים ָעׂשָ ְלסֹוף ׁשְ
יִקים  ּדִ ן ָהֵעֶדן, ְוָכל אֹוָתם ַהּצַ ְתעֹוֵרר ּתֹוְך ּגַ ּיִ יַח ׁשֶ ׁשִ ַהּמָ

אֹוִת  ֵלי ַזִין ּבְ רּו לֹו ּכְ ם, ְוַיְחּגְ רּו אֹותֹו ׁשָ ּיֹות ְרׁשּומֹות ְיַעּטְ
דֹוׁש.  ם ַהּקָ ֵ ל ַהׁשּ ִלים ׁשֶ ל ּכֵ   ׁשֶ

י  יׁשֵ ַחִיל, ְוָאַמר, ִאְתֲערּו ַקּדִ ִגְנָתא, ָקֵרי ּבְ ִנין ּדְ ַעְנֵפי ִאיּלָ ְוָקָלא ִיְתּפֹוֵצץ ּבְ

ַבְעָלּה, ּוַבְעָלהּ  ָתא ּבְ ָרא ִאיּתְ יָחא, ָהא ִעָדָנא ְלִאְתַחּבְ ֵמי ְמׁשִ  ֶעְליֹוִנין, קּומּו ִמּקָ

ָעְלָמא, ּוְלָאָקָמא ָלּה, ּוְלַאְנָעָרה ָלּה ֵמַעְפָרא.  ֵעי ְלַנְקָמא ָלּה נּוְקִמין ּדְ   ּבָ

ן, קֹוֵרא ְבַחִיל ְואֹוֵמר:  ַעְנֵפי ֲעֵצי ַהּגָ ְוקֹול ִיְתּפֹוֵצץ ּבְ
יַח, ֲהֵרי  ׁשִ ְפֵני ַהּמָ ים ֶעְליֹוִנים, קּומּו ִמּלִ ִהְתעֹוְררּו ְקדֹוׁשִ

ְתַחבֵּ  ּתִ ַבְעָלּה, ּוַבְעָלּה רֹוֶצה ִלְנֹקם ָלּה ְזַמן ׁשֶ ה ּבְ ָ ר ִאׁשּ
עֹוָלם ְוַלֲהִקיָמּה, ּוְלַנֵער אֹוָתּה ִמן ֶהָעָפר.    ְנָקמֹות ּבָ

ִמין ָמאֵני ַזְייֵניּה, ַאְבָרָהם ִמיִמיֵניּה,  ַקּדְ ִמּלְ רּון ֵליּה ּכְ הּו, ְוַיְחּגְ ּלְ ֵדין ְיקּומּון ּכֻ ּכְ

ָמאֵליּה, ַיעֲ  א, ִיְצָחק ִמׂשּ יַקּיָ ין ַצּדִ ל ִאּלֵ ה ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא, ַעל ּכָ ֹקב ָקֵמיּה, ֹמׁשֶ

ֵעֶדן.  א ּדְ ְנּתָ   ָאִזיל ְוָרִקיד ּגֹו ּגִ

ְכֵלי ֵזינֹו.  מֹו ִמּקֶֹדם ּבִ רּו אֹותֹו ּכְ ם ְוַיְחּגְ ָאז ָיקּומּו ֻכּלָ
ה  מֹאלֹו, ַיֲעֹקב ְלָפָניו. ֹמׁשֶ ְ ַאְבָרָהם ִמיִמינֹו, ִיְצָחק ִמׂשּ

תֹוְך ר יִקים הֹוֵלְך ְורֹוֵקד ּבְ ּדִ ל ֵאּלּו ַהּצַ ֶאָמן ַעל ּכָ ֹוֶעה ַהּנֶ
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ן ָהֵעֶדן.    ּגַ

א  ַההּוא ּדּוְכּתָ ֵעֶדן. ֵיעּול ּבְ א ּדְ ִגְנּתָ א ּבְ ַצִדיַקּיָ יַח, ַעל ְיָדא ּדְ ִאְתַקן ָמׁשִ יָון ּדְ ּכֵ

ן ַההוּ  ּמָ ִמין, ְוָחֵמי ּתַ ַקּדְ ִמּלְ ִאְקֵרי ַק"ן ִצּפֹו"ר ּכְ ית ּדְ ן ּבֵ ָחְרּבַ ּיּוְקָנא ּדְ א ּדִ

ן  ּמָ ֵדין ָנִטיל ִמּתַ יּה. ּכְ ִאְתְקָטלּו ּבֵ א ּדְ יַקּיָ הּו ַצּדִ א, ְוֻכּלְ ׁשָ  (ס"א עשר)ַמְקּדְ

ין, ְוִאיּנּון  ִעין יֹוִמין,  (נ"א ואקרון)ְלבּוׁשִ ן ַאְרּבְ ּמָ ִניז ּתַ י ִקְנָאה. ְוִיְתּגְ ר ְלבּוׁשֵ ֶעׂשֶ

ְלָיא כְּ  ָלא ִאְתּגַ   ָלל. ּדְ

ֵנס ְלאֹותֹו  ן ָהֵעֶדן, ִיּכָ יֵקי ּגַ יַח ַעל ְיֵדי ַצּדִ ְתָקן ָמׁשִ ּנִ יָון ׁשֶ ּכֵ
ם אֹותֹו  מֹו ִמּקֶֹדם, ְורֹוֶאה ׁשָ ְקָרא ַק"ן ִצּפֹו"ר ּכְ ּנִ ָמקֹום ׁשֶ
ֶהְרגּו  ּנֶ יִקים ׁשֶ ּדִ ׁש, ְוָכל ַהּצַ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ל ֻחְרּבַ ְדיֹוָקן ׁשֶ

ם בֹו, ְוָאז נֹוֵטל ִמ  ָ ים, ְוֵהם  (עשרה)ׁשּ ָרה  (נקראים)ְלבּוׁשִ ֲעׂשָ
ה  ּלֶ ּלֹא ִיְתּגַ ִעים יֹום ׁשֶ ם ַאְרּבָ ֵנז ׁשָ י ִקְנָאה, ְוִיּגָ ְלבּוׁשֵ

ָלל.    ּכְ

ָאה, ַההּוא ַק"ן  יא ִעּלָ ַער, ְוִיְתְקֵרי ִמּגֹו ּכּוְרְסּיָ ִעין יֹוִמין, ָקָלא ַחד ִיּתְ ְלסֹוף ַאְרּבְ

א ְמ  ַמְלּכָ א ִצּפֹו"ר ּבְ א, ְוקּוְדׁשָ ִקין ֵליּה ְלֵעיּלָ יּה. ּוְכֵדין ַסּלְ ִניז ּבֵ ִאְתּגְ יָחא ּדְ ׁשִ

א נּוְקָמא, ְוָחִגיר ָמאֵני  ְלבּוׁשָ יָחא, ִמְתָלַבׁש ּבִ א ְמׁשִ ִריְך הּוא ָחֵמי ֵליּה ְלַמְלּכָ ּבְ

יּה.  יק ֵליּה ַעל ֵריׁשֵ   ַזְייֵני ָנִטיל ֵליּה, ְוָנׁשִ

ִעים יֹום  קֹול ֶאָחד ִיְתעֹוֵרר, ְוִיְקָרא ִמּתֹוְך ְלסֹוף ַאְרּבָ
ְגָנז  ּנִ יַח ׁשֶ ׁשִ ֶלְך ַהּמָ ּמֶ א ָהֶעְליֹון, אֹותֹו ַק"ן ִצּפֹו"ר ּבַ ּסֵ ַהּכִ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ּבֹו, ְוָאז ַמֲעִלים אֹותֹו ְלַמְעָלה, ְוַהּקָ
ְלבּוׁש ְנָקָמה ְוָחגּור  ׁש ּבִ יַח ִמְתַלּבֵ ׁשִ רֹוֶאה ֶאת ֶמֶלְך ַהּמָ

ק אֹותֹו ַעל רֹאׁשֹו.  ֵ ֵלי ְקָרב, נֹוֵטל אֹותֹו ּוְמַנׁשּ   ּכְ

ִריְך הּוא ְלַחד  א ּבְ ִעין ְרִקיִעין, ְוַאְרִמיז קּוְדׁשָ ְעְזָען ג' ְמָאה ְוִתׁשְ ֵדין, ִמְזּדַ ּכְ

יק ֵמַחד ֵהיְכָלא  ית, ְוַאּפִ ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ ִניז ִמׁשֵ ֲהָוה ּגָ ְרִקיָעא ֵמִאינּון ּדְ
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ְבַהה ָמָהן  (תרומה קל"ב א')ּוא ְרִקיָעא ּדִ ׁשְ ָקא ּבִ ִליָפא, ְמַחּקְ ְתָרא ּגְ ַחד ּכִ

ָרֵאל ַית  ד ָעְברּו ִיׂשְ ִריְך הּוא, ּכַ א ּבְ ר קּוְדׁשָ ַההּוא ִעְטָרא ִאְתַעּטַ ין. ּבְ יׁשִ ַקּדִ

ְרֹעה ּוָפָרׁשֹוי, ְוַאְעַטר ֵליּה ְלמַ  ל ְרִתיֵכי ּפַ א, ְלֵמיַטל נּוְקִמין ִמּכָ א ַיּמָ ְלּכָ

יָחא.    ְמׁשִ

ִעים ְרִקיִעים, ְורֹוֵמז  לֹׁש ֵמאֹות ְוִתׁשְ ְעְזִעים ׁשְ ָאז ִמְזּדַ
ָהיּו ְגנּוִזים  רּוְך הּוא ְלָרִקיַע ֶאָחד ֵמאֹוָתם ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
אֹותֹו  ּבְ ית, ּומֹוִציא ֵמֵהיָכל ֶאָחד ׁשֶ ת ְיֵמי ְבֵראׁשִ ׁשֶ ֵ ִמׁשּ

ֶתר ָחקּוק ֶאָחד, ְמֻחקָּ  ים. ָרִקיַע ּכֶ דֹוׁשִ מֹות ַהּקְ ֵ ׁשּ ק ּבַ
ָעְברּו  ׁשֶ רּוְך הּוא ּכְ דֹוׁש ּבָ ר ַהּקָ אֹוָתּה ֲעָטָרה ִהְתַעּטֵ ּבְ
ְרֹעה  בֹות ּפַ ל ַמְרּכְ ם, ִלּטֹל ְנָקמֹות ִמּכָ ָרֵאל ֶאת ַהּיָ ִיׂשְ

ּה.  יַח ּבָ ׁשִ ר ֶאת ֶמֶלְך ַהּמָ יו, ּוְמַעּטֵ   ּוָפָרׁשָ

קַּ  ר ְוִאְתּתָ ִאְתַעּטָ יָון ּדְ יק ּכֵ ִריְך הּוא ְוָנׁשִ א ּבְ ּקּוִנין, ָנִטיל ֵליּה קּוְדׁשָ ָכל ָהֵני ּתִ ן ּבְ

ָסֲחִרין ֵליּה,  ִאין, ּדְ ְרָיין ִעּלָ ין, ּוַמׁשִ יׁשִ ִמין. ַמאן ָחֵמי, ְרִתיִכין ַקּדִ ַקּדְ ִמּלְ ֵליּה ּכְ

הוּ  ּלְ ר ִמּכֻ יִאין, ְוִיְתַעּטָ ָזן ַסּגִ ָנן ּוְנִבְזּבְ   . ְוָיֲהִבין ֵליּה ַמּתְ

לּו, נֹוֵטל  ּקּוִנים ַהּלָ ָכל ַהּתִ ן ּבְ ּקֵ ר ְוִהְתּתַ ִהְתַעּטֵ יָון ׁשֶ ּכֵ
מֹו ִמּקֶֹדם. ִמי  ק אֹותֹו ּכְ ֵ רּוְך הּוא ּוְמַנׁשּ דֹוׁש ּבָ אֹותֹו ַהּקָ
ּסֹוְבִבים  בֹות ְקדֹוׁשֹות ּוַמֲחנֹות ֶעְליֹוִנים ׁשֶ ָרָאה ֶמְרּכָ

נֹות ּומֹוָתר ר אֹותֹו ְונֹוְתִנים לֹו ַמּתָ ֹות ַרּבֹות, ְוִיְתַעּטֵ
ם.  ּלָ   ִמּכֻ

ִאְקרּון ֲאֵבֵלי ִצּיֹון,  ֵאי, ּדְ ל ִאיּנּון ַמְלֲאֵכי ִעּלָ ַחד ֵהיְכָלא, ְוָחֵמי ּכָ ן ּבְ ּמָ ָעאל ּתַ

ִדיר, ְוִאיּנּון ַיֲהִבין ֵליּה ַחד  א, ּוָבָכאן ּתָ ׁשָ י ַמְקּדְ ן ּבֵ ָבכּו ַעל ָחְרּבַ ִאיּנּון ּדְ

ַההּוא ּפּוְרִפיָרא סּוָמקָ  ִניז ֵליּה ּבְ ִריְך הּוא ּגָ א ּבְ ֵדין, קּוְדׁשָ ד נּוְקִמין. ּכְ א, ְלֶמְעּבַ

ָלִתין יֹוִמין.  ן ּתְ ּמָ י ּתַ ּסֵ   ַקן ִצּפֹור, ְוִאְתּכַ
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ל אֹוָתם ַמְלָאִכים  ם ְלֵהיָכל ֶאָחד, ְורֹוֶאה ּכָ ִנְכָנס ְלׁשָ
בָּ  ְקָרֵאים ֲאֵבֵלי ִצּיֹון, אֹוָתם ׁשֶ ּנִ ן ֶעְליֹוִנים ׁשֶ כּו ַעל ֻחְרּבַ

ִמיד, ְוֵהם נֹוְתִנים לֹו ְלבּוׁש  ׁש, ּובֹוִכים ּתָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ
רּוְך הּוא ּגֹוֵנז  דֹוׁש ּבָ ָאדם ֶאָחד ַלֲעׂשֹות ְנָקמֹות. ָאז ַהּקָ

ים יֹום.  לֹׁשִ ם ׁשְ ה ׁשָ ּסֶ אֹותֹו ַקן ִצּפֹור, ּוִמְתּכַ   אֹותֹו ּבְ

ַההּוא ָלִתין יֹוִמין, ּבְ א  ְלָבַתר ּתְ ּקּוִנין ֵמֵעיּלָ ָכל ִאיּנּון ּתִ ַקן ִצּפֹור, ֵיחּות ְמֻעָטר ּבְ

ֵלי  ל ָעְלָמא, ַחד ְנִהירּו, ּתָ ין ַסֲחָרֵניּה, ְוֵיְחמּון ּכָ יׁשִ ְרָיין ַקּדִ ה ַמׁשִ א, ַכּמָ ּתָ ּוִמּתַ

ֵני ָעְלָמא ִיְתְמהּון ְוִיְת  ְבָעה יֹוִמין, ְוָכל ּבְ ֲהלּון, ֵמְרִקיָעא ְלַאְרָעא, ְוֵיקּום ׁשִ ּבָ

ָאה חּוָלֵקיהֹון.  ין, ַזּכָ ָרִזין ִאּלֵ ַיְדִעין ּבְ יִמין, ּדְ ר ִאיּנּון ַחּכִ ַלל, ּבַ עּון ּכְ   ְוָלא ִיְנּדְ

ָכל  ר ּבְ אֹותֹו ַקן ִצּפֹור, ֵיֵרד ְמֻעּטָ ים יֹום, ּבְ לֹׁשִ ְלַאַחר ׁשְ
ה ַמֲחנֹות ְקדֹוׁשִ  ּמָ ה, ּכַ ּטָ ְעָלה ּוִמּמַ ּקּוִנים ִמּמַ ים אֹוָתם ּתִ

לּוי ֵמָהָרִקיַע  ל ָהעֹוָלם אֹור ֶאָחד ּתָ ְסִביבֹו, ְוִיְראּו ּכָ
ֵני ָהעֹוָלם ִיְתְמהּו  ְבָעה ָיִמים, ְוָכל ּבְ ָלָאֶרץ, ְוַיֲעמֹד ׁשִ
ּיֹוְדִעים  ָרט ְלאֹוָתם ֲחָכִמים ׁשֶ ָלל, ּפְ ֲהלּו, ְולֹא ֵיְדעּו ּכְ ְוִיּבָ

ֵרי ֶחְלָקם.  לּו, ַאׁשְ ּסֹודֹות ַהּלָ   ּבַ

ְבָעה יֹוִמין ִיְתַעֶתד ְוכָ  ַההּוא ַק"ן ִצּפֹו"ר.  (ס"א יתעטר)ל ִאיּנּון ׁשִ ַאְרָעא, ּבְ ּבְ

ר  ֵ ת אֹוְרִחין. ִויַבׂשּ ָפָרׁשַ יָמא ּבְ ִאיִהי ַקּיְ א ְקבּוַרת ָרֵחל, ּדְ ֶרְך, ּדָ ּדֶ ָאן ֲאָתר. ּבַ ּבְ

ְנחּוִמין, ְוָתקּום וְ  ל ּתַ ַקּבֵ ָנֵחם ָלּה, ּוְכֵדין ּתְ יק ֵליּה. ָלּה, ַוּיִ   ְתַנׁשִ

ב  ְבָעה ָיִמים ִיְתַיּצֵ אֹותֹו  (יתעטר)ְוָכל אֹוָתם ׁשִ ָאֶרץ ּבְ ּבָ
ֶרְך, זֹו ְקבּוַרת ָרֵחל  ּדֶ ֵאיֶזה ָמקֹום? ּבַ ַק"ן ִצּפֹו"ר. ּבְ
ר ָלּה ִויַנֵחם אֹוָתּה, ְוָאז  ֵ ָרִכים. ִויַבׂשּ ת ּדְ ָפָרׁשַ עֹוֶמֶדת ּבְ ׁשֶ

ְנחּוִמים, ְוָתקּום ל ּתַ ַקּבֵ ק אֹותֹו.  ּתְ ֵ   ּוְתַנׁשּ

ָכל  ִאיָלֵני. ּבְ א ּדְ ְיִריחֹו ַקְרּתָ ֵרי ּבִ ְלָבַתר ֵיקּום ַההּוא ְנִהירּו ֵמַההּוא ֲאָתר, ְוׁשָ
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ַק"ן  ַההּוא ְנִהירּו ּדְ ִניז ּבְ ֵלים. ִוְיֵהא ּגָ א ְירּוׁשְ א ְיִריחֹו. אֹו ַעל ָהָאֶרץ, ּדָ ֵעץ ּדָ

ֵריַסר ַיְרֵחי.    ִצּפֹו"ר ּתְ

ךְ  יִריחֹו  ַאַחר ּכָ ָיקּום אֹותֹו אֹור ֵמאֹותֹו ָמקֹום, ְוׁשֹוֶרה ּבִ
ָכל ֵעץ  זֹו  -ֶזה ְיִריחֹו. אֹו ַעל ָהָאֶרץ  -ִעיר ָהִאיָלנֹות. ּבְ

ֵנים  ל ַק"ן ִצּפֹו"ר ׁשְ אֹותֹו אֹור ׁשֶ ַלִים. ְוִיְהֶיה ָגנּוז ּבְ ְירּוׁשָ
ר ֹחֶדׁש.    ָעׂשָ

  דף ט' ע"א

ֵרי  א ְוַאְרָעא, ְוִיׁשְ ַמּיָ ין ׁשְ ַקף ַההּוא ְנִהירּו ּבֵ ֵריַסר ַיְרֵחי, ִיְזּדְ ַתר ּתְ (שמות ז' ּבָ

ן ִיְת  ע"ב) ָרֵאל. ְוַתּמָ ִיׂשְ ָגלּוָתא ּדְ ירּוָתא ּדְ ן ֲהָוה ׁשֵ ַתּמָ ָגִליל, ּדְ ַאְרָעא ּדְ ֵלי ּבְ ּגְ

ל ַאְרָעא  ְעַזע ּכָ ַקן ִצּפֹור, ְוָתב ְלַאְתֵריּה. ְוַההּוא יֹוָמא ִיְזּדַ ֵמַההּוא ְנִהירּו ּדְ

א ַעד  ַמּיָ ְייֵפי ׁשְ ִמין, ִמּסַ ַקּדְ ִמּלְ א, ּוְכֵדין ֶיחזּון  (דף ט' ע"א)ּכְ ַמּיָ  (ינדעון)ַסְייֵפי ׁשְ

יָחא א ְמׁשִ ֵלי ַמְלּכָ ָהא ִאְתּגְ ל ָעְלָמא, ּדְ ָגִליל. ּכָ ַאְרָעא ּדְ   , ּבְ

ַמִים  ין ׁשָ ף אֹותֹו אֹור ּבֵ ּקֵ ר חֶֹדׁש ִיְזּדַ ֵנים ָעׂשָ ַאַחר ׁשְ
לּות  ית ּגָ ם ָהְיָתה ֵראׁשִ ָ ׁשּ ִליל, ׁשֶ ֶאֶרץ ַהּגָ ֶרה ּבְ ָוָאֶרץ, ְוִיׁשְ
ב  ל ַקן ִצּפֹור, ְוׁשָ ה ֵמאֹותֹו אֹור ׁשֶ ּלֶ ם ִיְתּגַ ָרֵאל, ְוׁשָ ִיׂשְ

מֹו ִמּקֶֹדם  ִלְמקֹומֹו. ְואֹותוֹ  ל ָהָאֶרץ ּכְ ֲעַזע ּכָ ְזּדַ יֹום ּתִ
ַמִים, ְוָאז ִיְראּו  ָ ַמִים ַעד סֹוף ַהׁשּ ָ ל  [ידעו]ִמּסֹוף ַהׁשּ ּכָ

ִליל.  ֶאֶרץ ַהּגָ יַח ּבְ ׁשִ ה ֶמֶלְך ַהּמָ ּלָ ֲהֵרי ִהְתּגַ   ָהעֹוָלם ׁשֶ

אֹוַרְייָתא, ְוִאי ָלָעאן ּבְ ל ִאיּנּון ּדְ ׁשּון ֵליּה ּכָ ּנְ ָעְלָמא. ּוִבְזכּות ְוִיְתּכַ ּנּון ְזִעיִרין ּבְ

א ֶאְפרֹוִחים. ְוִאי ָלא  ָרא, ְוָרָזא ּדָ ּבְ ֵקף ֵחיֵליּה ְלִאְתּגַ ֵבי ַרב, ִיְתּתַ ְינּוֵקי ּדְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר,  הֹון ְוַיְנֵקי, ּכְ ִאּמְ א ּדְ תּוְקּפָ ַיְתִבין ּבְ ין, ָהא ְינּוֵקי ּדְ חּון ִאּלֵ ּכְ ּתְ ִיׁשְ

ין, גְּ  (ישעיה כ"ח) ְבִגין ִאּלֵ ָדִים. ְוַהְיינּו אֹו ֵביִצים, ּדִ ָ יֵקי ִמׁשּ מּוֵלי ֵמָחָלב ַעּתִ

ָגלּוָתא.  ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ הֹון ּדְ א ִעּמְ ִכיְנּתָ ְרָיא ׁשְ   ׁשַ
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ים  ּתֹוָרה, ְוֵהם ְמַעּטִ עֹוְסִקים ּבַ ל ֵאּלּו ׁשֶ סּו ֵאָליו ּכָ ּנְ ְוִיְתּכַ
ל ינֹוקֹות ׁשֶ עֹוָלם. ּוִבְזכּות ּתִ ק ּכֹחֹו  ּבָ ן ִיְתַחּזֵ ית ַרּבָ ּבֵ

ְצאּו ֵאּלּו, ֲהֵרי  ר, ְוסֹוד ֶזה ֶאְפֹרִחים. ְוִאם לֹא ִיּמָ ּבֵ ְלִהְתּגַ
ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ם ְויֹוְנִקים, ּכְ ֹתֶקף ִאּמָ ִבים ּבְ ּיֹוׁשְ ינֹוקֹות ׁשֶ ּתִ

ָדִים. ְוַהְינּו אֹו ֵביִצים,  (ישעיה כח) ָ יֵקי ִמׁשּ מּוֵלי ֵמָחָלב ַעּתִ ּגְ
לּות. ׁשֶ  ּגָ ָרֵאל ּבַ ִכיָנה ִעם ִיׂשְ ה ׁשֹוָרה ׁשְ ִביל ֵאּלֶ ׁשְ   ּבִ

ַההּוא ִזְמָנא, ְוַהְיינּו (דברים כ"ב)  חּון ּבְ ּכְ ּתַ ִיׁשְ יִמין ְזִעיִרין ִאיּנּון ּדְ ָהא ַחּכִ ּדְ

ִנים (דהא  ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ ּקַ ִצים, לא ּתִ ְוָהֵאם רֹוֶבֶצת ַעל ָהֶאְפרֹוִחים אֹו ַעל ַהּבֵ

ה לא קיימא מילא לאפקא מגלותא אלא במלכא עילאה, דכיון דאינון בי

רביין וינוקין יהבין תוקפא למלכא משיחא כדין אימא עילאה דהיא 

ֵריַסר ַיְרִחין ַאֲחָרִנין.  ב (הכי) ַעד ּתְ רביעא עלייהו יתערת לגבי בעלה) ְוִיְתַעּכָ

ְעָלּה, ְויֹוִקים  (עמוס ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ָלּה ֵמַעְפָרא, כְּ ְלָבַתר, ֵייֵתי ּבַ

ִוד ַהּנָֹפֶלת.  ט') ת ּדָ   ָאִקים ֶאת ֻסּכַ

אֹותֹו ְזַמן, ְוַהְינּו  ְצאּו ּבְ ּמָ ּיִ ים ַהֲחָכִמים ׁשֶ ֲהֵרי ְמַעּטִ ׁשֶ
יִצים,  (דברים כב) ְוָהֵאם ֹרֶבֶצת ַעל ָהֶאְפֹרִחים אֹו ַעל ַהּבֵ

ִנים,  ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ בר להוציא מן [שהרי בו לא עומד הדלֹא ִתּקַ

הגלות אלא במלך העליון, שכיון שהם ילדים ותינוקות, נותנים תקף למלך 

 המשיח, אז האמא העליונה, שהיא רובצת עליהם, מתעוררת לגבי בעלה]
ב  ְך  [כך]ְוִיְתַעּכֵ ים ֲאֵחִרים. ַאַחר ּכָ ר ֳחָדׁשִ ֵנים ָעׂשָ ַעד ׁשְ

מוֹ  ֱאַמר  ָיבֹא ַבְעָלּה ְוָיִקים אֹוָתּה ֵמֶהָעָפר, ּכְ ּנֶ  (עמוס ט)ׁשֶ
ִויד ַהּנֶֹפֶלת.  ת ּדָ   ָאִקים ֶאת ֻסּכַ

ְייֵפי ָעְלָמא ַעד  לּוָתא, ִמּסַ ֲאֵרי ְוִיְכנֹוׁש ּגָ יָחא ׁשָ א ְמׁשִ ַההּוא יֹוָמא, ַמְלּכָ ּבְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ָמִים ְוגֹו'.  (דבהם ל')ַסְייֵפי ָעְלָמא, ּכְ ָ ְקֵצה ַהׁשּ ֲחָך ּבִ ִאם ִיְהֶיה ִנּדַ

ִמְצַרִים, מֵ  ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ָעַבד קּוְדׁשָ ין ּוְגבּוָראן ּדְ ל ָאִתין ְוִנּסִ ַההּוא יֹוָמא, ּכָ
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ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ָרֵאל, ּכְ יֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים  (מיכה ז')ַיֲעִביד לֹון ְלִיׂשְ ּכִ

  ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות. 

יַח ַיְתִחיל ׁשִ אֹותֹו יֹום ֶמֶלְך ַהּמָ לּות ִמּסֹוף  ּבְ ְוִיְכֹנס ַהּגָ
ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ִאם  (דברים ל)ָהעֹוָלם ְוַעד סֹוף ָהעֹוָלם, ּכְ

ל ָהאֹותֹות  ָמִים ְוגֹו'. ֵמאֹותֹו יֹום ּכָ ָ ְקֵצה ַהׁשּ ֲחְך ּבִ ִיְהֶיה ִנּדַ
ִמְצַרִים,  רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ָעׂשָ בּורֹות ׁשֶ ים ְוַהּגְ ּסִ ְוַהּנִ

ה אוֹ  ֱאַמר ַיֲעׂשֶ ּנֶ מֹו ׁשֶ ָרֵאל, ּכְ יֵמי  (מיכה ז)ָתם ְלִיׂשְ ּכִ
  ֵצאְתְך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות. 

ָלִתין ּוְתֵרין  ּתְ ָרָזא ּדִ ח ּבְ ּכַ ׁשְ ין ּתִ ין ִמּלִ ל ִאּלֵ ִרי, ּכָ ְמעֹון, ֶאְלָעָזר ּבְ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ

נִ  א, ְוַעד ּדְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ִבׁשְ ִביִלין ּדְ ִלים ׁשְ ּתְ ָעְלָמא, ָלא ִיׁשְ ֲערּון ּבְ ין ָלא ִיּתְ ין ִאּלֵ ּסִ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ַער ְלַאֲהָבה, ּכְ ּתְ א, ְוָלא ּתִ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ  (שיר השירים ב')ָרָזא ּדִ

א  א ַמְלּכָ ְצָבאֹות: ּדָ ְצָבאֹות. ּבִ ַלִים ּבִ נֹות ְירּוׁשָ י ֶאְתֶכם ּבְ ְעּתִ ּבַ  (נ"א משיחא)ִהׁשְ

ִאְקֵר  א. ִאם ּדְ ְלַתּתָ ְרָיין ּדִ ִ ָאר ֵחיִלין ּוַמׁשּ ֶדה ׁשְ ָ ַאְילֹות ַהׂשּ י ְצָבאֹות. אֹו ּבְ

ִאְקֵרי  ִריְך הּוא, ּדְ א ּבְ א ְיִמיָנא ְדקּוְדׁשָ עֹוְררּו ֶאת ָהַאֲהָבה: ּדָ ִעירּו ְוִאם ּתְ ּתָ

ִכיַבת ְלַעְפָרא, ִויֵהא ְרעּוָתא ּדְ  ׁשְ ץ ַהִהיא ּדִ ְחּפָ ּתֶ ּה. ַאֲהָב"ה. ַעד ׁשֶ א ּבָ ַמְלּכָ

ָאה ִאיהּו  ין, ְוַזּכָ ָעְלָמא ּדֵ ָאה ִאיהּו ּבְ ָרא, ַזּכָ י ְלַההּוא ּדָ ִיְזּכֵ ָאה ִאיהּו ַמאן ּדְ ַזּכָ

ָאֵתי.  ָעְלָמא ּדְ   ּבְ

לּו  ָבִרים ַהּלָ ל ַהּדְ ִני, ּכָ ְמעֹון, ֶאְלָעָזר ּבְ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ַנִים ׁשְ  ים ּוׁשְ לֹׁשִ ל ׁשְ סֹוד ׁשֶ ְמָצא ּבְ ם ּתִ ֵ ל ַהׁשּ ִביִלים ׁשֶ

לּו לֹא ִיְתעֹוְררּו ָבעֹוָלם, לֹא  ים ַהּלָ ּסִ ַהּנִ דֹוׁש, ְוַעד ׁשֶ ַהּקָ
מֹו  דֹוׁש ְולֹא ִתְתעֹוֵרר ְלַאֲהָבה, ּכְ ם ַהּקָ ֵ ם סֹוד ַהׁשּ ּלֵ ּתַ ִיׁשְ

ֱאַמר  ּנֶ לם  (שיר ב)ׁשֶ נֹות ְירּוׁשָ י ֶאְתֶכם ּבְ ְעּתִ ּבַ  Hִהׁשְ
ְצָבאֹות  ְצָבאֹות. ּבִ ְקָרא ְצָבאֹות.  (המשיח)ֶזה ֶמֶלְך  -ּבִ ּנִ ׁשֶ
ֶדה  ָ ַאְילֹות ַהׂשּ ה.  -אֹו ּבְ ַמּטָ ּלְ ֲחנֹות ׁשֶ ָאר ַהֲחָילֹות ְוַהּמַ ׁשְ
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עֹוְררּו ֶאת ָהַאֲהָבה  ִעירּו ְוִאם ּתְ ל  -ִאם ּתָ ֶזה ָיִמין ׁשֶ
ץ  ְחּפָ ּתֶ ְקָרא ַאֲהָב"ה. ַעד ׁשֶ ּנִ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ  -ַהּקָ

ֵרי אֹוָתּה ׁשֶ  ּה. ַאׁשְ ֶלְך ּבָ ֹוֶכֶבת ֶלָעָפר, ְוִיְהֶיה ְרצֹון ַהּמֶ ׁשּ
ָריו  ה ְוַאׁשְ עֹוָלם ַהּזֶ ָריו ּבָ ה ְלאֹותֹו ּדֹור. ַאׁשְ ְזּכֶ ּיִ ִמי ׁשֶ

א.  עֹוָלם ַהּבָ   ּבָ

ַצלֵּ  י ְצלֹוֵתיּה, ְלָבַתר ּדְ ִריְך הּוא, ְוַצּלֵ א ּבְ קּוְדׁשָ ְצּלֹו ּלְ ְמעֹון ָאִרים ְידֹוי ּבִ י ר' ׁשִ

ֲהוּו ַיְתֵבי ָקֵמיּה,  א ְוָיְתבּו ָקֵמיּה. ַעד ּדְ ֵריּה, ְור' ַאּבָ ְצלֹוֵתיּה, ָאתּו ר' ֶאְלָעָזר ּבְ

ַקע ַחד ִצּנֹוָרא  ּתְ ְך, ְוִאׁשְ ִאְתֲחׁשָ יָמָמא ּדְ ְלהֹוָבא  (צרורא)ָחמּו ַחד ְנִהירּו ּדִ ׁשַ ּדְ

ְעַזע כָּ  ְטֶבְרָיה, ְוִאְזּדַ א ּדִ א ּגֹו ַיּמָ ָ ֶאׁשּ   ל ַההּוא ֲאָתר. ּדְ

דֹוׁש  ה ַלּקָ ְתִפּלָ ְמעֹון ֵהִרים ָיָדיו ּבִ י ׁשִ רּוְך  -ַרּבִ הּוא  -ּבָ
י  אּו ַרּבִ תֹו, ּבָ ִפּלָ ל ּתְ ּלֵ ִהְתּפַ תֹו. ַאֲחֵרי ׁשֶ ִפּלָ ל ּתְ ּלֵ ְוִהְתּפַ
ִבים  ָהיּו יֹוׁשְ בּו ְלָפָניו. ַעד ׁשֶ א ְוָיׁשְ י ַאּבָ נֹו ְוַרּבִ ֶאְלָעָזר ּבְ

ָקע ִצּנֹור ְלָפָניו, ָר  ְך ְוִנׁשְ ְחׁשָ ּנֶ  (צרור)אּו אֹור יֹום ֶאָחד ׁשֶ
ֲעַזע  ל ְטֶבְרָיה, ְוִהְזּדַ ם ׁשֶ תֹוְך ַהּיָ ְלֶהֶבת ֵאׁש ּבְ ל ׁשַ ֶאָחד ׁשֶ

ל אֹותֹו ָמקֹום.    ּכָ

ר  ִריְך הּוא ִאְדּכַ א ּבְ א הּוא ִעָדָנא, ְדקּוְדׁשָ ּתָ ְ אי ַהׁשּ ְמעֹון, ַוּדַ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ

ַהאי ִצּנֹוָרא  ִלְבנֹוי, ְגִעין ּבְ ין, ּפַ א. ְוַכד ַנְחּתִ א ַרּבָ ְמִעין ְלגֹו ַיּמָ ֵרין ּדִ ְוָאִחית ּתְ

ְמעֹון ּוָבכּו  י ׁשִ ָכה ַרּבִ א. ּבָ ַיּמָ ָדא ּבְ א ּבְ ְקעּו ּדָ ּתַ א, ְוִיׁשְ ָ ֶאׁשּ ְלהֹוָבא ּדְ ׁשַ ּדְ

יא.    ַחְבַרּיָ

ו הּוא ְזמַ  אי ַעְכׁשָ ְמעֹון, ַוּדַ י ׁשִ רּוְך ָאַמר ַרּבִ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ן ׁשֶ
דֹול,  ם ַהּגָ י ְדָמעֹות ַלּיָ ּתֵ ָבָניו ּומֹוִריד ׁשְ ר ּבְ הּוא ִנְזּכָ
ְלֶהֶבת  ל ׁשַ ה ׁשֶ ּנֹור ַהּזֶ ּצִ ר יֹוְרדֹות, ֵהן ּפֹוְגעֹות ּבַ ְוַכֲאׁשֶ
ְמעֹון ּוָבכּו  י ׁשִ ָכה ַרּבִ ם. ּבָ ּיָ ֶזה ּבַ עּו ֶזה ּבָ ּקְ ּתַ ֵאׁש, ְוִיׁשְ

  ַהֲחֵבִרים. 
 



 זוהר ההגדה
 

328

 
ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  

  

ִסְתָרא אָ  א, ּבְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ַאְתָוון ּדִ ָרֵזי ּדְ ַעְרָנא ּבְ ְמעֹון, ָהא ִאּתְ י ׁשִ ַמר ַרּבִ

ָלא  ָאה, ַמה ּדְ א, ִאית ִלי ְלַגּלָ ּתָ נֹוי, ֲאָבל ַהׁשְ י ּבְ יֵליּה, ְלַגּבֵ ִאְתָערּוָתא ּדִ ּדְ

ָדָר  א ְזכּו ּדְ ָאה. ֶאּלָ ר ָנׁש ַאֲחָרא ְלַגּלָ ים ָעְלָמא ַעד ִאְתְיִהיב ְרׁשּו ְלּבַ א, ְיַקּיֵ א ּדָ

א, קּומּו  י ַאּבָ ֵריּה ּוְלִרּבִ ְמעֹון ְלר' ֶאְלָעָזר ּבְ י ׁשִ יָחא. ָאַמר ַרּבִ א ְמׁשִ ֵייֵתי ַמְלּכָ ּדְ

ְמעֹון ִזְמָנא ַאֲחָרא, ָאַמר ַווי  י ׁשִ ָכה ַרּבִ א. ּבָ ִקיּוַמְייכּו. ָקמּו ר' ֶאְלָעָזר ור' ַאּבָ ּבְ

ַמה ְד  ל.  (נ"א דחמינא)ַאִמיָנא ַמאן ְיקּום ּבְ ְך, ַמאן ָיִכיל ְלִמְסּבַ לּוָתא ִיְתְמׁשַ   ּגָ

סֹודֹות ָהאֹוִתּיֹות  ְמעֹון, ֲהֵרי ִהְתעֹוַרְרנּו ּבְ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ָניו,  ּלֹו ֶאל ּבָ ֵסֶתר ַהִהְתעֹוְררּות ׁשֶ דֹוׁש ּבְ ם ַהּקָ ֵ ל ַהׁשּ ׁשֶ

ּלֹא  ֶ ו ֵיׁש ִלי ְלַגּלֹות ַמה ׁשּ ָנה ְרׁשּות ְלׁשּום ֲאָבל ַעְכׁשָ ִנּתְ
ֲעִמיד ֶאת  ה ּתַ א ְזכּות ַהּדֹור ַהּזֶ ָאָדם ַאֵחר ְלַגּלֹות, ֶאּלָ
ְמעֹון  י ׁשִ יַח. ָאַמר ַרּבִ ׁשִ בֹא ֶמֶלְך ַהּמָ ּיָ ָהעֹוָלם ַעד ׁשֶ
ָעְמְדֶכם. ָקמּו  א, ִעְמדּו ּבְ י ַאּבָ נֹו ּוְלַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְלַרּבִ

י  י ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ ַעם ַאֶחֶרת ַרּבִ ְמעֹון ּפַ י ׁשִ ָכה ַרּבִ א. ּבָ ַאּבָ
י  ָאַמְרּתִ ֶ ַמה ׁשּ ְך  (שראיתי)ְוָאַמר, אֹוי ִמי ַיֲעמֹד ּבְ ׁשֵ ּמָ ּתִ ׁשֶ

לּות, ִמי ָיכֹול ִלְסּבֹל?    ַהּגָ

ָך  (ישעיה כ"ו)אּוף ִאיהּו ָקם ְוָאַמר  ָעלּונּו ֲאֹדִנים זּוָלֶתָך ְלַבד ּבְ ה' ֱאלֵֹהינּו ּבְ

יר ׁשְ  ָאה, ּגֹו ַנְזּכִ ַהאי ְקָרא ִאית ָרָזא ִעּלָ ֶמָך ַהאי ְקָרא אּוְקמּוָה. ֲאָבל ּבְ

ן ָנְפִקין  ּמָ ִמּתַ ִאין, ֲאָתר ּדְ ָרִזין ִעּלָ ירּוָתא ּדְ א הּוא ׁשֵ ְמֵהיָמנּוָתא. ה' ֱאלֵֹהינּו: ּדָ

הּו ְלַאְדְלָקא. וְ  ּלְ ין ּכֻ ָרּגִ ׁשְ ל ְנִהירּו ּדְ ָמא ּכָ ְמֵהיָמנּוָתא, ׁשְ ל ָרָזא ּדִ ְלָיא ּכָ ן ּתַ ַתּמָ

א.  יט ַעל ּכֹּלָ ּלִ א ׁשַ   ּדָ

ָעלּונּו ֲאדִנים  (עמוס ט)ַאף הּוא ָקם ְוָאַמר,  ה' ֱאלֵֹהינּו ּבְ
ְרׁשּוהּו, ֲאָבל  ה ּפֵ סּוק ַהּזֶ ֶמְך. ַהּפָ יר ׁשְ ְך ַנְזּכִ זּוָלֶתְך ְלַבד ּבְ

ָפסּוק ֶזה ֵיׁש סֹוד ֶעְליֹון  תֹוְך ָהֱאמּוָנה. ה' ֱאלֵֹהינּו ּבְ  -ּבְ
ם יֹוְצִאים  ָ ׁשּ ּמִ ית ַהּסֹודֹות ָהֶעְליֹוִנים, ָמקֹום ׁשֶ ֶזהּו ֵראׁשִ
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ֱאַמר. ְמָעט ּנֶ ָמה ׁשֶ ְבִעים ֶנֶפׁש ָיְרדּו  ,ּכְ ׁשִ ּבְ

ְמָך  ְיָמהֲאבֹוֶתיָך ִמְצרָ  ה ׂשָ    ְיהָֹוהְוַעּתָ
ַמִים ָלרֹב   ָ כֹוְכֵבי ַהׁשּ   :ֱאלֶֹהיָך ּכְ

  
ם ְלגֹוי ַוְיִהי ָרֵאל. ׁשָ ָהיּו ִיׂשְ ִנים ְמַלֵמד ׁשֶ ם ְמֻצּיָ   :ׁשָ

  
ָמה. ָעצּום ֱאַמר ּכְ ּנֶ רּו  ּוְבֵניכב, ׁשֶ ָרֵאל ּפָ ִיׂשְ

ְמֹאד ְמאֹ  ְרצּו ַוִיְרּבּו ַוַיַעְצמּו ּבִ   ד, ַוִיׁשְ
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לּוי  ם ּתָ ם ְלַהְדִליק, ְוׁשָ ּלָ רֹות ּכֻ ל ַהּנֵ ל ּכָ ל ָהאֹורֹות ׁשֶ ּכָ
ם ֶזה ׁשֹוֵלט ַעל ַהּכֹל.  ל סֹוד ָהֱאמּוָנה, ׁשֵ   ּכָ

  

 
רוּ כב ָרֵאל ּפָ ְמֹאד ְמֹאד ּוְבֵני ִיׂשְ ְרּבוּ ַוּיַַעְצמוּ ּבִ ְרצוּ ַוּיִ ׁשְ  ַויִּ

 דף רמא ע"א - פרשת ויחי  - ספר בראשית  - בזוהר 

ה ּפֹוִנים ָצפֹוָנה  לׁשָ ד' ִסְטִרין, ׁשְ ְגִלין, ּבְ ד' ּדִ ְבִטין, ּבְ ֵריַסר ׁשִ א ֲחֵזי, ּתְ ּתָ

ם  ה ּפֹוִנים ִמְזָרָחה ְוַהּיָ לׁשָ ה ּוׁשְ ה ּפֹוִנים ֶנְגּבָ לׁשָ ה ּפֹוִנים ָיָמה ּוׁשְ לׁשָ ּוׁשְ

ְבִטין ְלָכל ְסַטר ְלד' רּוֵחי ַעְלָמא, ּוְתַלת ֲעֵליֶהם ַלת ׁשִ אי, ּתְ . ְוָהִכי הּוא ַוּדַ

ְבִטין,  ָמאָלא, ּוְתַלת ׁשִ ְבִטין ִלְדרֹוָעא ִדׂשְ יִמיָנא, ּוְתַלת ׁשִ ְבִטין ִלְדרֹוָעא ּדִ ׁשִ

ִכיְנּתָ  ָמאָלא, ְוגּוָפא ִדׁשְ ְבִטין ְלַיְרָכא ׂשְ א ֲעַלְייהּו. ְלַיְרָכא ְיִמיָנא, ּוְתַלת ׁשִ

ם ֲעֵליֶהם.   ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְוַהּיָ

 

ְמֵתי  ּבִ

דֹול  ּגָ
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ָעה ְדָגִלים  ַאְרּבָ ָבִטים ּבְ ר ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ּבֹא ְרֵאה, ׁשְ
ה פֹוִנים  לֹׁשָ ה פֹוִנים ָצפֹוָנה, ּוׁשְ לֹׁשָ ָעה ְצָדִדים, ׁשְ ַאְרּבָ ּבְ

ה פֹוִנים ִמְזָרָחה, לֹׁשָ ה, ּוׁשְ ה פֹוִנים ֶנְגּבָ לֹׁשָ ה, ּוׁשְ ם  ַיּמָ ְוַהּיָ
ָבִטים ְלָכל ַצד,  ה ׁשְ לֹׁשָ אי, ׁשְ ֲעֵליֶהם. ְוָכְך הּוא ַוּדַ
ָבִטים ִלְזרֹוַע ָיִמין,  ה ׁשְ לֹׁשָ ָעה רּוחֹות ָהעֹוָלם, ּוׁשְ ְלַאְרּבָ
ָבִטים ְלֶיֶרְך  ה ׁשְ לֹׁשָ ֹמאל, ּוׁשְ ָבִטים ִלְזרֹוַע ׂשְ ה ׁשְ לֹׁשָ ּוׁשְ

ָבִטים ְלֶיֶרְך ׂשְ  ה ׁשְ לֹׁשָ ִכיָנה ָיִמין, ּוׁשְ ְ ֹמאל, ְוגּוף ַהׁשּ
ם ֲעֵליֶהם.  תּוב ְוַהּיָ ּכָ   ֲעֵליֶהם. ֶזהּו ׁשֶ

א  א. ֶאּלָ ְבִטין ְלַיְרָכא, ְוֵכן ְלֹכּלָ ְבִטין ִלְדרֹוָעא, ּוְתַלת ׁשִ ַלת ׁשִ ַמאי ַטְעָמא ּתְ

ָמאָלא, ּוְת  ׂשְ ְדרֹוָעא ְיִמיָנא, ּוְתַלת ּבִ ִרין ִאינּון ּבִ ַלת ִקׁשְ ה, ּתְ ַלת ָרָזא ְדִמּלָ

ִרין  ֵריַסר ִקׁשְ חּו ּתְ ּכָ ּתַ ָמאָלא, ִאׁשְ ַיְרָכא ׂשְ ִרין ּבְ ַיְרָכא ְיִמיָנא, ּוְתַלת ִקׁשְ ּבְ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא.  ֵריַסר ִעם ּגּוָפא ּכְ חּו ּתְ ּכָ ּתַ ע ִסְטִרין, ְוגּוָפא ֲעַלְייהּו. ִאׁשְ ְלַאְרּבַ

ָראֵ  ְבֵטי ִיׂשְ ה ׁשִ ל ֵאּלֶ ְכִתיב, ּכָ ָבּה ְמָנא ָלן, ּדִ ִגין ּדְ ר. ְוֹזאת, ּבְ ֵנים ָעׂשָ ל ׁשְ

ָמְעָלה.  ם ֲעֵליֶהם ִמּלְ ָמר ְוַהּיָ ָמה ְדִאּתְ ָנא, ּכְ ּבְ ִלים חּוׁשְ ּתְ ְבָעה  (זכריה ד)ִאׁשְ ׁשִ

ָמה ִדְכִתיב,  ֲעָרָהא, ּכְ ִרין. ׂשַ ְבִעין ַסְנֶהּדְ ְבָעה ֵעיֵני ָהֵעָדה. ׁשִ ֵעיֵני ה', ִאינּון ׁשִ

ל ַהּפְ  (במדבר כ) קּוִדים ְלַמֲחִנה ּכָ ל ַהּפְ קּוִדים ְלַמֲחֵנה ְיהּוָדה ְמַאת ֶאֶלף ְוגו'. ּכָ

הּו.    ְראּוֵבן, ְוֵכן ְלֻכּלְ

ָבִטים  ה ׁשְ לֹׁשָ ָבִטים ִלְזרֹוַע ּוׁשְ ה ׁשְ לֹׁשָ ַעם ׁשְ ָמה ַהּטַ
ָבר  א סֹוד ַהּדָ ִרים ֵהם  -ְלָיֵרְך ְוֵכן ַלּכֹל? ֶאּלָ ה ְקׁשָ לֹׁשָ ׁשְ

ְזרֹוַע ָיִמין, ֶיֶרְך ָיִמין,  ּבִ ה ּבְ לֹׁשָ ֹמאל, ּוׁשְ ׂשְ ה ּבִ לֹׁשָ ּוׁשְ
ר  ֵנים ָעׂשָ מֹאל. ִנְמְצאּו ׁשְ ֶיֶרְך ׂשְ ִרים ּבְ ה ְקׁשָ לֹׁשָ ּוׁשְ
ֵנים  ָעה ְצָדִדים, ְוַהּגּוף ֲעֵליֶהם. ִנְמְצאּו ׁשְ ִרים ְלַאְרּבָ ְקׁשָ

ת ּכָ ִין ָלנּו? ׁשֶ ַמְעָלה. ִמּנַ ּלְ מֹו ׁשֶ ר ִעם ַהּגּוף ּכְ ּוב ָעׂשָ
ר, ְוזאת,  (בראשית מט) ֵנים ָעׂשָ ָרֵאל ׁשְ ְבֵטי ִיׂשְ ה ׁשִ ל ֵאּלֶ ּכָ

ם  ֱאַמר ִוַהּיָ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּבֹון, ּכְ ם ַהֶחׁשְ ּלֵ ּתַ ּה ִהׁשְ ּבָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
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ה ֵעיֵני ה'  ְבֹעָ ְבָעה  - (זכריה ז)ֲעֵליֶהם ִמְלָמְעָלה. ׁשִ ֵהם ׁשִ
עֲ  ְבִעים ַסְנֶהְדִרין. ׂשַ תּוב ֵעיֵני ָהֵעָדה, ׁשִ ּכָ מֹו ׁשֶ רֹוֶתיָה, ּכְ

קּוִדים ְלַמֲחֵנה ְיהּוָדה ְמַאת ֶאֶלף ְוגֹו'.  (במדבר ב) ל ַהּפְ ּכָ
ם.  קּוִדים ְלַמֲחֵנה ְראּוֵבן, ְוֵכן ְלֻכּלָ ל ַהּפְ   ּכָ

ַהִהיא  ִלימּו ּבְ ח ׁשְ ּכַ ּתַ ִאׁשְ ְסִליקּו ְדַיֲעֹקב ֵמַעְלָמא, ּדְ ִמְצַרִים ּבִ ְוִאי ֵתיָמא, ּבְ

א, ְעּתָ אֹוִלידּו  ׁשַ ין ֲהוּו, ְוָכל ִאינּון ּדְ ְבִעין ַנְפׁשִ אי ׁשִ י ַהאי ָאן הּוא. ַוּדַ ּכּוּלֵ

ָמה ִדְכִתיב  ָנא. ּכְ ּבְ ֵלית לֹון חּוׁשְ ִנין, ּדְ ֵרה ׁשְ ַבע ֶעׂשְ ׁשְ ָרֵאל  (שמות א)ּבִ ּוְבֵני ִיׂשְ

ְמֹאד ְמֹאד. ּוְכִתיב ַעְצמּו ּבִ ְרּבּו ַוּיַ ְרצּו ַוּיִ ׁשְ רּו ַוּיִ ֲערֹות  (תהלים מ), ּפָ ַ ָעְצמּו ִמׂשּ

א.  ִלים ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּתְ הּוא ִאׁשְ ֵליָמא, ּדְ ַיֲעֹקב ׁשְ ָאה חּוָלֵקיּה ּדְ י. ַזּכָ   ֹראׁשִ

קּות ַיֲעקֹב ֵמָהעֹוָלם,  ּלְ ִהְסּתַ ִמְצַרִים ּבְ ְוִאם ּתֹאַמר, ּבְ
ל ֶזה ֵאיֹפה הּוא?  ָעה, ּכָ אֹוָתּה ׁשָ ֵלמּות ּבְ ְמְצָאה ׁשְ ּנִ ׁשֶ
ַבע  ׁשְ הֹוִלידּו ּבִ ְבִעים ְנָפׁשֹות ָהיּו, ְוָכל אֹוָתם ׁשֶ אי ׁשִ ַוּדַ

תּוב  ּכָ ּבֹון, ּכַ ֵאין ָלֶהם ֶחׁשְ ִנים ׁשֶ ֵרה ׁשָ ּוְבֵני  (שמות א)ֶעׂשְ
ְמֹאד ְמֹאד, ְוָכתּוב  ַעְצמּו ּבִ ְרּבּו ַוּיַ ְרצּו ַוּיִ ׁשְ רּו ַוּיִ ָרֵאל ּפָ ִיׂשְ

ֲערֹות רֹ  (תהלים מ) ַ ל ַיֲעֹקב ָעְצמּו ִמׂשּ ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ י. ַאׁשְ אׁשִ
ה.  ם ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ ּלֵ ּתַ הּוא ִהׁשְ ֵלם, ׁשֶ ָ   ַהׁשּ

יֹוֵבָלא, ֵהיְך  ָאה ּדְ ִתּקּוָנא ִעּלָ אי ָהִכי הּוא, ֲאָבל ּבְ י ֶאְלָעָזר, ַוּדַ ָאַמר ִרּבִ

ר ַרגְ  ַסּדַ יָון ּדְ י ַהאי. ָאַמר ֵליּה, ַאְרָיא, ּכֵ ח ּכּוּלֵ ּכַ ּתַ ַכְרָמא, ִאׁשְ לֹוי ְלֵמיָעאל ּבְ

ֲהֵדיּה.  ָעִייל ּבַ   ַמאן ִאיהּו ּדְ

ּקּון ָהֶעְליֹון  ּתִ ְך הּוא, ֲאָבל ּבַ אי ּכָ י ֶאְלָעָזר, ַוּדַ ָאַמר ַרּבִ
יָון  ל ֶזה? ָאַמר לֹו, ַאְרֵיה, ּכֵ ל ַהּיֹוֵבל ֵאיְך ִנְמָצא ּכָ ׁשֶ

יִּ  ֶרם, ִמיהּו ׁשֶ ֵנס ַלּכֶ ר ַרְגָליו ְלִהּכָ ּדֵ ּסִ ֵנס ִעּמֹו? ׁשֶ   ּכָ

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר,  ַתח ִרּבִ יֶבּנּו ְוַנְפׁשֹו ִאְוָתה  (איוב כג)ּפָ ֶאָחד ּוִמי ְיׁשִ ְוהּוא ּבְ
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ָאה,  ּתָ ַהאי ּתַ ירּוָדא ּכְ יּה ּפִ א ַחד, ָלא ֲהֵוי ּבֵ ָאה, הּוא ּכֹּלָ ּקּוָנא ִעּלָ ַעׂש. ַהאי ּתִ ַוּיָ

ִתיב,  ָהא ּכְ ם ִיּפָ  (בראשית ב)ּדְ ָ ב ּוִמׁשּ ים. ְוַאף ַעל ּגַ ָעה ָראׁשִ ֶרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ

א ַסְלָקא ְלַחד.  י, ּכֹּלָ לּון ִמּלֵ ּכְ ד ִיְסּתַ ירּוָדא, ּכַ יּה ּפִ ִאית ּבֵ   ּדְ

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר,  ַתח ַרּבִ ְוהּוא ְבֶאָחד ּוִמי  (איוב כג)ּפָ
ּקּון ָהֶעלְ  ַעׂש. ֶזה ּתִ ָתה ַוּיָ יֶבּנּו ְוַנְפׁשֹו ִאּוְ ה, הּוא ְיׁשִ יֹון ַהּזֶ

ֲהֵרי  ה, ׁשֶ ְחּתֹון ַהּזֶ ּתַ רּוד ּכַ ַהּכֹל ֶאָחד, לֹא ָהָיה ּבֹו ּפֵ
תּוב  ים.  (בראשית ב)ּכָ ָעה ָראׁשִ ֵרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ ם ִיּפָ ָ ּוִמׁשּ

ָבִרים, ַהּכֹל  ְתּבֹוְננּו ַבּדְ ּיִ ׁשֶ רּוד, ּכְ ׁש ּבֹו ּפֵ ּיֵ ב ׁשֶ ְוַאף ַעל ּגַ
  עֹוֶלה ְלֶאָחד. 

ָאה. ְוַאף ַעל ֲאבָ  ּתָ ַהאי ּתַ ֵריַסר, ּכְ ָאה ְדיֹוֵבָלא, ָקְייָמא ַעל ּתְ ּקּוָנא ִעּלָ ל ַהאי ּתִ

ַהאי ְסַטר, ּוְבַהאי ְסַטר. ִאינּון  ִלים ְלָכל ְסַטר, ּבְ ִאיהּו ַחד, ַהאי ַחד ַאׁשְ ב ּדְ ּגַ

ָכל ַחד אֹוִזיף ְלַחְבֵריּה, ִריַסר ֲהוּו. ּדְ ִאין ּתְ ית ִסְטִרין ִעּלָ  (קנ"ח ע"א) ׁשִ

ֵריַסר. ַמאן  א ָקְייָמא ַעל ּתְ ֵריַסר, ְוגּוָפא, ְוֹכּלָ חּו ּתְ ּכָ ּתַ יּה, ְוִאׁשְ ִליל ִמּנֵ ְוִאְתּכְ

ַחד ָקְייֵמי.  א ְוגּוָפא ּבְ א ֵריׁשָ ָמר, ֶאּלָ א ַיֲעֹקב, ְוָהא ִאּתְ   ּגּוָפא, ּדָ

מ ר, ּכְ ֵנים ָעׂשָ ה עֹוֵמד ַעל ׁשְ ּקּון ַהּיֹוֵבל ַהּזֶ ֹו ֲאָבל ּתִ
ה  הּוא ֶאָחד, ָהֶאָחד ַהּזֶ ב ׁשֶ ה, ְוַאף ַעל ּגַ ְחּתֹון ַהּזֶ ַהּתַ
ה  ָ ׁשּ ַצד ֶזה ּוְבַצד ֶזה. אֹוָתם ׁשִ ִלים ְלָכל ַצד, ּבְ ַמׁשְ
ל ֶאָחד ַמְלֶוה  ּכָ ר, ׁשֶ ֵנים ָעׂשָ ְצָדִדים ֶעְליֹוִנים ֵהם ׁשְ

ר, ְוהַ  ֵנים ָעׂשָ ּנּו, ְוִנְמְצאּו ׁשְ ּגּוף ְוַהּכֹל ַלֲחֵברֹו ְוִנְכָלל ִמּמֶ
ר. ִמי ַהּגּוף? ֶזה ַיֲעֹקב, ַוֲהֵרי  ֵנים ָעׂשָ עֹוֵמד ַעל ׁשְ

ֶאָחד עֹוְמִדים.  א ֹראׁש ְוגּוף ּבְ ֵאר, ֶאּלָ   ִנְתּבָ
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ַיֲעֹקב ְלִמְצַרִים ְוָכל  יּה ּדְ ין ַנְחּתּו ִעּמֵ ְרּגִ ית ּדַ ְמעֹון ּפּוֵמיּה ְוָאַמר, ׁשִ י ׁשִ ַתח ִרּבִ ּפָ
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ָרֵאל. ְוָלֳקְבֵליהֹון  ין ְלִיׂשְ ְרּגִ ית ּדַ ָרה ֶאֶלף ִרּבֹוא. ְוָלֳקְבֵליהֹון ׁשִ (ר"ו ַחד ְוַחד ֲעׂשָ

ין ְלכֻ  ע"א) ְרּגִ ית ּדַ ין ְלֻכְרְסָייא ׁשִ ְרּגִ ית ּדַ א. ְוָלֳקְבֵליהֹון ׁשִ ְלֵעיּלָ ְרְסָייא ּדִ

יב,  ְכּתִ א. ּדִ ְלַתּתָ א. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  (מלכים א', י')ּדִ ּסֵ ׁש ַמֲעלֹות ַלּכִ ׁשֵ

ִתיב,  (יחזקאל ט"ז) ית. ְוָלֳקְבֵליהֹון ּכְ יְך ְוגֹו', ֲהֵרי ׁשִ ֶדה ְנַתּתִ ָ ֶצַמח ַהׂשּ ְרָבָבה ּכְ

ַעְצמּו ְוגֹו'. וּ  ְרּבּו ַוּיַ ְרצּו ַוּיִ ׁשְ רּו ַוּיִ ָרֵאל ּפָ  ְבֵני ִיׂשְ

ָרגֹות ָיְרדּו ִעם ַיֲעֹקב  ׁש ּדְ יו ְוָאַמר, ׁשֵ ְמעֹון ּפִ י ׁשִ ַתח ַרּבִ ּפָ
ן  ָרה ֶאֶלף ִרּבֹוא. ּוְכֶנְגּדָ ְלִמְצַרִים, ְוָכל ַאַחת ְוַאַחת ֲעׂשָ

ָרֵאל, ּוְכֶנְגּדָ  ָרגֹות ְלִיׂשְ ׁש ּדְ א ׁשֵ ּסֵ ָרגֹות ַלּכִ ׁש ּדְ ן ׁשֵ
תּוב  ּכָ ה, ׁשֶ ַמּטָ ּלְ א ׁשֶ ּסֵ ָרגֹות ַלּכִ ׁש ּדְ ן ׁשֵ ָהֶעְליֹון, ּוְכֶנְגּדָ

תּוב  ּכָ א. ֶזהּו ׁשֶ ּסֵ ׁש ַמֲעלֹות ַלּכִ ֶצַמח  (יחזקאל טז)ׁשֵ ְרָבָבה ּכְ
ָר  תּוב ּוְבֵני ִיׂשְ ן ּכָ ׁש. ּוְכֶנְגּדָ יְך ְוגֹו'. ֲהֵרי ׁשֵ ֶדה ְנַתּתִ ָ ֵאל ַהׂשּ

ַעְצמּו ְוגֹו'.  ְרּבּו ַוּיַ ְרצּו ַוּיִ ׁשְ רּו ַוּיִ   ּפָ
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ִריךְ  א ּבְ ָמַסר קּוְדׁשָ ֲעָתא ּדְ ׁשַ א, ּבְ ּנָ ַזר  ּתָ ִמְצָרֵאי, ּגָ ָרא ּדְ ָרֵאל ְלׂשָ הּוא ְלִיׂשְ

הֹון ִמְצָרֵאי. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  דּו ּבְ ֲעּבְ ְיׁשַ ֵזרֹות, ׁשֶ  (שמות א')ָעַלְייהּו ז' ּגְ

ְבָעה  חֹוֶמר ּוִבְלֵבִנים ְוגֹו'. ְוָלֳקְבֵליהֹון ׁשִ ה ּבְ ֲעבֹוָדה ָקׁשָ יֶהם ּבַ ַוְיָמְררּו ֶאת ַחּיֵ

ַמֵלא  ְלָטב, ּוְבֵני ְמֹאד, ְמֹאד, ַוּתְ ַעְצמּו, ּבִ ְרּבּו, ַוּיַ ְרצּו, ַוּיִ ׁשְ רּו, ַוּיִ ָרֵאל ּפָ ִיׂשְ

א  (שמות א')ָהָאֶרץ אֹוָתם.  י יֹוֵסי ָאַמר, ֵאין ָהָבה ֶאּלָ ָמה לֹו. ִרּבִ ְתַחּכְ ָהָבה ּנִ

ַאּתְ ָאֵמר,  ָמה ּדְ יָנא. ּכְ ד ּדִ ָבה ֵנְרָדה. הָ  (בראשית י"א)ָלׁשֹון ַהְזָמָנה, ְלֶמְעּבַ

ָמה  (שמואל א', י"ד) ם, ְלׁשֹון ַהְסּכָ י יֹוָחָנן, ָהָבה ּכּוּלָ ָהָבה ָתִמים. ָאַמר ִרּבִ

מֹו  נּו ִעיר.  (בראשית י"א)ְוַהְזָמָנה. ּכְ ָהבּו ָלֶכם ֵעָצה.  (שופטים כ')ָהָבה ִנְבֶנה ּלָ

ֵני ֵאִלים.  (תהלים כ"ט)  ָהבּו ַלה' ּבְ

ָעה ׁשֶ  ׁשָ ִנינּו, ּבְ ָרֵאל ׁשָ רּוְך הּוא ֶאת ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ַסר ַהּקָ ּמָ
ַעְבדּו ָבֶהם  ּיַ ֵזרֹות ׁשֶ ַבע ּגְ ַזר ֲעֵליֶהם ׁשֶ ר ִמְצַרִים, ּגָ ְלׂשַ
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ה  ֲעבָדה ָקׁשָ יֶהם ּבַ תּוב ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחּיֵ ּכָ ְצִרים, ֶזהּו ׁשֶ ַהּמִ
ַבע ְלטֹוב  ם ׁשֶ ֹחֶמר ּוִבְלֵבִנים ְוגֹו'. ּוְכֶנְגּדָ י ּוְבנֵ  -ּבְ

ֵלא  ּמָ ְמֹאד ְמֹאד ַוּתִ ַעְצמּו ּבִ ְרּבּו ַוּיַ ְרצּו ַוּיִ ׁשְ רּו ַוּיִ ָרֵאל ּפָ ִיׂשְ
י יֹוֵסי ָאַמר, ֵאין  ָמה לֹו. ַרּבִ ְתַחּכְ ָהָאֶרץ ֹאָתם. ָהָבה ּנִ
ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ין, ּכְ א ְלׁשֹון ַהְזָמָנה ַלֲעׂשֹות ּדִ ָהָבה ֶאּלָ

ָהָבה ָתִמים. ָאַמר  ד)(שמואל א יָהָבה ֵנְרָדה.  (בראשית יא)
י יֹוָחָנן, ָהָבה  מֹו  -ַרּבִ ָמה ְוַהְזָמָנה, ּכְ ם ְלׁשֹון ַהְסּכָ ּלָ ּכֻ

נּו ִעיר.   (תהלים כט)ָהבּו ָלֶכם ֵעָצה.  (שופטים כ)ָהָבה ִנְבֶנה ּלָ
ֵני ֵאִלים.    ָהבּו ַלה' ּבְ

ַמת  ָמה לֹו ְנהֵוי ְבַהְסּכָ ְתַחּכְ י ִיְצָחק ָאַמר, ָהָבה ּנִ ה, ִרּבִ ן ִיְרּבֶ יּה. ּפֶ יָנא ְלַגּבֵ ּדִ

ים  ּכִ ֵרת ֲהוֹו ְלהּו ְלׂשִ ה, ְוֵכן ִיְפרֹוץ. ּוַמְלֲאֵכי ַהׁשָ ן ִיְרּבֶ ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש אֹוֶמֶרת ּכֵ

ֵצי  ֲהוֹו ִמְתַעּקְ ָרֵאל. ּדַ ֵני ִיׂשְ ֵני ּבְ קּוצּו ִמּפְ ְוִלְצִניִנים ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ַוּיָ

ֵרת ָ ְלֲאֵכי ַהׁשּ י. ִמּמַ הּו ִאיְנׁשֵ ֵצי ּבְ ִמְתַעּקְ ָהֵני קֹוֵצי ּדְ   , ּכְ

ַמת  ַהְסּכָ ָמה לֹו ִנְהָיה ּבְ ְתַחּכְ י ִיְצָחק ָאַמר, ָהָבה ּנִ ַרּבִ
ה ְוֵכן  ן ִיְרּבֶ ה, ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש אֹוֶמֶרת ּכֵ ן ִיְרּבֶ ין ֵאָליו. ּפֶ ַהּדִ

ים ְולִ  ּכִ ֵרת ָהיּו ָלֶהם ְלׂשִ ָ ְצִניִנים. ֶזהּו ִיְפֹרץ. ּוַמְלֲאֵכי ַהׁשּ
ָהיּו ֶנֱעָקִרים  ָרֵאל, ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ֵני ּבְ ֻקצּו ִמּפְ תּוב ַוּיָ ּכָ ׁשֶ
ים ֶנֱעָקִצים ֵמַהּקֹוִצים  ֲאָנׁשִ מֹו ׁשֶ ֵרת, ּכְ ָ ְלֲאֵכי ַהׁשּ ִמּמַ

לּו.    ַהּלָ

ִמְצָרֵאי,  הֹון ּדְ ְבּתְ י ִיְצָחק, ַמה ֲהָוה ַמֲחׁשַ י יּוָדאי ָאַמר ִרּבִ ָאַמר ִרּבִ

ִמ  ָאִעיל ּדְ ְמָמָנא ֲעֵליהֹון ּדְ ְלָטָנא ּדִ ה, ְוׁשֻ ְרָיה ּוְרִבּיָ ָרֵאל ּפִ ׂשְ ְמַנע ִמּיִ

ָרא ֲחָדא  ין ּבְ ַזּמִ א, ָאַמר ְלהֹון, ֲהוֹו ַיְדִעין, ּדְ ְך. ֶאּלָ הֹון ּכַ ִלּבְ ּבְ
יָנא  ִיְתֲעֵביד ּדִ ָרֵאל, ּדְ ׂשְ ֱאלֵהיהֹון ַעל ְיֵדיּה. ְלֵמיַפק ִמּיִ   ּבֶ
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י יוּ  ֶבת ָאַמר ַרּבִ י ִיְצָחק, ֶמה ָהְיָתה ַמֲחׁשֶ ַדאי ָאַמר ַרּבִ
יט  ּלִ ַ ָרֵאל ְוַהׁשּ ׂשְ ה ִמּיִ ה ּוְרִבּיָ ִרּיָ ַנע ּפְ ּמָ ּתִ ְצִרים ׁשֶ ַהּמִ
א ָאַמר ָלֶהם,  ם? ֶאּלָ ִלּבָ ְך ּבְ ִהְכִניס ּכָ ה ֲעֵליֶהם ׁשֶ ַהְמֻמּנֶ

יַּ  ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ ן ֶאָחד ָלֵצאת ִמּיִ ָעִתיד ּבֵ ה ֱהיּו יֹוְדִעים ׁשֶ ֲעׂשֶ
אלֵֹהיֶהם ַעל ָידֹו.  ין ּבֵ   ּדִ

ה,  ָאַמר ֹמׁשֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ י יֹוָחָנן, ּבְ ָאַמר ִרּבִ ּוְבָכל ֱאלֵהי ִמְצַרִים  (שמות י"ב)ּדְ

ְרָסה. ָאַמר ֵליּה  ל ִמְצַרִים, ד' ֵמאֹות ּפַ רֹו ׁשֶ ָפִטים ָהַלְך ּדּוָמה ׂשָ ה ׁשְ ֶאֱעׂשֶ

ֵזָרה ִנגְ  ִריְך הּוא, ּגְ א ּבְ יב, קּוְדׁשָ ְכּתִ ִיְפֹקד ְיָי' ַעל ְצָבא  (ישעיה כ"ד)ְזָרה ְלָפַני, ּדִ

ר  ה ּדּוָמה ׂשַ ּנּו, ְוִנְתַמּנָ ָרָרה ִמּמֶ ְ ָלה ַהׂשּ ָעה ִנּטְ אֹוָתה ׁשָ רֹום ְוגֹו'. ּבְ ּמָ רֹום ּבַ ַהּמָ

ִת  י ְיהּוָדה אֹוֵמר ַעל ַהּמֵ ִעים. ְוִרּבִ ם ַנְפׁשֹות ָהְרׁשָ ם, ִלידֹון ׁשָ יִהּנָ ל ּגֵ ים ׁשֶ

ה.    ִנְתַמּנָ

ה ּוְבָכל ֱאלֵֹהי  ָאַמר ֹמׁשֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ י יֹוָחָנן, ּבְ ָאַמר ַרּבִ ׁשֶ
ל ִמְצַרִים,  רֹו ׁשֶ ָפִטים, ָהַלְך ּדּוָמה, ׂשָ ה ׁשְ ִמְצַרִים ֶאֱעׂשֶ
ֵזָרה  רּוְך הּוא, ּגְ דֹוׁש ּבָ ְרָסה. ָאַמר לֹו ַהּקָ ע ֵמאֹות ּפַ ַאְרּבַ

תּוב  ּכָ ִיְפֹקד ה' ַעל ְצָבא  שעיה כד)(יִנְגְזָרה ְלָפַני, ׁשֶ
ּנּו,  ָרָרה ִמּמֶ ְ ָלה ַהׂשּ ָעה ִנּטְ אֹוָתּה ׁשָ רֹום ְוגֹו'. ּבְ ּמָ רֹום ּבַ ַהּמָ
ם ַנְפׁשֹות  יִהּנֹם ִלּדֹון ׁשָ ל ּגֵ ר ׁשֶ ה דּוָמה ׂשַ ְוִנְתַמּנָ

ה.  ִתים ִנְתַמּנָ י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַעל ַהּמֵ ִעים. ְוַרּבִ   ָהְרׁשָ

י ֲחנִ  ִתיב ָאַמר ִרּבִ ֱאלּהַ  (במדבר ל"ג)יָנא, ּכְ ָפִטים. ְוִכי ּבֶ ה ְיָי' ׁשְ ּוֵבאלֵֹהיֶהם ָעׂשָ

י יֹוֵסי,  א ָאַמר ִרּבִ ָפִטים. ֶאּלָ ל ֶאֶבן, ֶיׁש ׁשְ ל ֵעץ, ְוׁשֶ ל ָזָהב, ְוׁשֶ ֶסף, ְוׁשֶ ל ּכֶ ׁשֶ

ִבין.  ל ֵעץ ִמְתַרּקְ ִכים ֵמֲאֵליֶהם, ְוׁשֶ ל ָזָהב ָהיּו ִנּתָ ֶסף ְוׁשֶ ל ּכֶ   ׁשֶ

תּוב  י ֲחִניָנא, ּכָ ה ה'  (במדבר לג)ָאַמר ַרּבִ ּוֵבאלֵֹהיֶהם ָעׂשָ
ל  ל ֵעץ ְוׁשֶ ל ָזָהב ְוׁשֶ ֶסף ְוׁשֶ ל ּכֶ אלֹוּהַ ׁשֶ ָפִטים. ְוִכי ּבֵ ׁשְ
ל  ֶסף ְוׁשֶ ל ּכֶ י יֹוֵסי, ׁשֶ א, ָאַמר ַרּבִ ָפִטים? ֶאּלָ ֶאֶבן ֵיׁש ׁשְ
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ל ֵעץ ִמְת  ִכים ֵמֲאֵליֶהם, ְוׁשֶ ִבים. ָזָהב ָהיּו ִנּתָ   ַרּקְ

  

רּוְך הּוא  ה ַהָקדֹוׁש ּבָ ה ָהָיה, ְוִצּוָ ל ִמְצַרִים ׂשֶ י ֶאְלָעָזר, ֱאלֹוּהַ ׁשֶ ָאַמר ִרּבִ

ַאּתְ ָאֵמר,  ָמה ּדְ ֵאׁש, ּכְ רֹוף אֹותֹו ּבָ ָפִטים, ִלׂשְ ִסיֵלי  (דברים ז')ַלֲעׂשֹות ּבֹו ׁשְ ּפְ

ֵהא ֵרי ּיְ ֵדי ׁשֶ ֵאׁש. ּכְ ְרפּון ּבָ ׂשְ ֹראׁשֹו ַעל  (שמות י"ב)חֹו נֹוֶדף. ְועֹוד, ֱאלֵֹהיֶהם ּתִ

ּוק. ְוֹזאת ָהְיָתה ְלִמְצַרִים  ׁשּ ָלִכים ּבַ ַעְצמֹוָתיו מּוׁשְ ָרָעיו ְוַעל ִקְרּבֹו. ְועֹוד, ׁשֶ ּכְ

ָפִטים.  יב, ׁשְ ְכּתִ ן, ֲהָדא הּוא ּדִ ה ִמּכּוּלָ   ָקׁשֶ

ה ָהָיה, ל ִמְצַרִים ׂשֶ י ֶאְלָעָזר, ֱאלֹוּהַ ׁשֶ ה  ָאַמר ַרּבִ ְוִצּוָ
ֹרף אֹותֹו  ָפִטים, ִלׂשְ רּוְך הּוא ַלֲעׂשֹות ּבֹו ׁשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ֵאׁש, ּכְ ְרפּון  (דברים ז)ּבָ ׂשְ ִסיֵלי ֱאלֵֹהיֶהם ּתִ ּפְ
ֵהא ֵריחֹו נֹוֵדף. ְועֹוד,  ּיְ ֵדי ׁשֶ ֵאׁש, ּכְ ֹראׁשֹו ַעל  (שמות יב)ּבָ

ָרָעיו ְוַעל ִקְרּבֹו. ְועֹוד, ׁשֶ  ּוק. ּכְ ׁשּ ָלִכים ּבַ ַעְצמֹוָתיו ֻמׁשְ
ָפִטים.  תּוב ׁשְ ּכָ ן, ֶזהּו ׁשֶ ּלָ ה ִמּכֻ   ְוֹזאת ָהְיָתה ְלִמְצַרִים ָקׁשָ

ים, ִיְפקֹוד ה' ַעל  ֶהם, ְלַקּיֵ ּלָ ר ׁשֶ ׁש ְוֶזהּו ׂשַ אלֵהיֶהם ַמּמָ י ְיהּוָדה ּבֵ ָאַמר ִרּבִ

רֹום ְוַעל ַמְלֵכי ָהֲאָדָמה עַ  ּמָ רֹום ּבַ ל ָהֲאָדָמה. ְוָכל ֶזה ָהיּו יֹוְדִעים ְצָבא ַהּמָ

ָמה לֹו.  ְתַחּכְ ִתיב, ָהָבה ּנִ ן ּכְ ֶהם. ַעל ּכֵ ּלָ ר ׁשֶ ן ׂשַ ּכֵ ל ׁשֶ ֶהם, ְוּכָ ּבָ   ַהֲחָכִמים ׁשֶ

ֶהם,  ּלָ ר ׁשֶ ׁש, ְוֶזהּו ׂשַ אלֵֹהיֶהם ַמּמָ י ְיהּוָדה, ּבֵ ָאַמר ַרּבִ
רֹום  ּמָ רֹום ּבַ ם ִיְפקֹד ה' ַעל ְצָבא ַהּמָ ְוַעל ַמְלֵכי ְלַקּיֵ

ָהֲאָדָמה ַעל ָהֲאָדָמה. ְוָכל ֶזה ָהיּו יֹוְדִעים ַהֲחָכִמים 
תּוב ָהָבה  ן ּכָ ֶהם, ַעל ּכֵ ּלָ ר ׁשֶ ן ׂשַ ּכֵ ֶהם, ְוָכל ׁשֶ ּבָ ׁשֶ

ָמה לֹו.  ְתַחּכְ   ּנִ
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ֵלא ָהָאֶרץ ֹאָתם   ּמָ   :ַוּתִ
  

ֱאַמר ּנֶ ָמה ׁשֶ יךְ  ,ּכְ ֶדה ְנַתּתִ ָ ֶצַמח ַהׂשּ  ְרָבָבה ּכְ
ַדִים  ֲעִדי ֲעָדִיים ׁשָ ֹבִאי ּבַ ִלי ַוּתָ ְגּדְ י ַוּתִ ְרּבִ ַוּתִ

ַח ְוַאּתְ ֵערֹם ְוֶעְרָיה ָעֵרְך ִצּמֵ ָוֶאֱעֹבר כג: ָנֹכנּו ּוׂשְ
ָדָמִיְך ָוֹאַמר ָלךְ ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוסֶ    ֶסת ּבְ

ָדַמִיְך ֲחִיי   ָדַמִיְך ֲחִיי ָוֹאַמר ָלך ּבְ   :ּבְ
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ָדָמִיְך ְואֹוַמר ָלְך כג ָדַמִיְך ֲחיִ ָוֶאֱעבֹור ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶסֶסת ּבְ  יּבְ

 דף ל"ה ע"ב - פרשת בא  - ספר שמות  - בזוהר 

יָתא אָ  ְבָכל ּבֵ ָוֵקי ִמְצַרִים, ַמְלָיין ַטֲעָוון ֲהוֹו, ְועֹוד ּדִ ל ׁשְ י יֹוֵסי, ּכָ ַמר ִרּבִ

ִאין  ּתָ ְתִרין ּתַ ִאיּנּון ּכִ ְייהּו, ּבְ ָחָרׁשַ ִמְתַקְטֵרי ּבְ ִכיֵחי ִזיִנין, ּדְ ּוֵביָתא, ֲהוֹו ׁשְ

ַגַווְייהּו.  א, ּוִמְתָעִרין רּוַח ִמְסֲאָבא ּבְ ְלַתּתָ  ּדִ

ל ׁשּוֵקי ִמְצַרִים ָהיּו ְמֵלִאים ֱאִליִלים, ָאמַ  י יֹוֵסי, ּכָ ר ַרּבִ
ִרים  ְקׁשָ ּנִ ִית ּוַבִית ָהיּו ְמצּוִיים ִמיִנים ׁשֶ ָכל ּבַ ּבְ ְועֹוד, ׁשֶ
ה,  ַמּטָ ּלְ ְחּתֹוִנים ׁשֶ ָתִרים ּתַ אֹוָתם ּכְ ֵפיֶהם ּבְ ִכׁשְ ּבְ

תֹוָכם.    ּוְמעֹוְרִרים רּוַח ֻטְמָאה ּבְ

ִמ  ף ְוָרָזא ּדְ ּסַ ר ּבַ ם ֲאׁשֶ ּדָ ם ּבַ ת ֵאזֹוב ּוְטַבְלּתֶ ם ֲאֻגּדַ ִתיב, ּוְלַקְחּתֶ ָנא, ּכְ ה ּתָ ּלָ

ִגין ְלַבֲעָרא  ה. ּבְ ת ֵאזֹוב ָלּמָ זּוזֹות. ֲאגּוּדַ י ַהּמְ ּתֵ קֹוף ְוֶאל ׁשְ ׁשְ ם ֶאל ַהּמַ ְעּתֶ ְוִהּגַ

יַנְייהּו,  אחר כך ופסח (נ"א האי קרא קשיא וכי וראה את הדם ורּוַח ִמְסֲאָבא ִמּבֵ

דמשמע דסימנא הוא דעביד אמאי והא כלא גלייא קמיה קודשא בריך הוא וכתיב הוא 

גלי עמיקתא ומסתרתא אלא תנא כתיב וירא יי' וינאץ וגו' וכתיב וירא יי' כי רבה רעת 
 

 .ָוָרב
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וגו' ותנינן לא אתחזי אשגחותא לעילא אלא כד אתחזי לתתא עובדא ומדאתעבד 

בגין כך כולא בין לטב בין לביש בעובדא תלייא עובדא אשגחותא לעילא אתער ו

מלתא. ולקחתם אגודת אזוב וגו' אגודת אזוב למה ומאי טעמא בעא דאתגלייא דמא 

על המשקוף ועל שתי המזוזות. אמר רבי יוסי כל שוקי מצרים מליין טעוון הוו ובכל 

א ומתערין ביתא וביתא הוו שכיחי זינין דמקטרין בחרשייהו באינון בתרין תתאין דלתת

ּוְלַאֲחָזָאה  רוח מסאבא בגוייהו ועל דא אגודת אזוב בגין לבערא רוחי מבינייהו)

ֵליָמָתא. ַחד ָהָכא, ְוַחד ָהָכא,  י, ְמֵהיָמנּוָתא ׁשְ ַלת ּדּוְכּתֵ ָהֵני ּתְ ִפְתַחְייהּו, ּבְ ּבְ

ַתח ְולֹא ִיּתֵ  ְך, ּוָפַסח ְיָי' ַעל ַהּפֶ ִגין ּכַ ַגַווְייהּו ּבְ ִחית ָלֹבא ֶאל ְוַחד ּבְ ׁשְ ן ַהּמַ

ְתָחא.  ים ַעל ּפִ א ָרׁשִ יׁשָ ָמא ַקּדִ ָחֵמי ׁשְ ּום ּדְ יֶכם ִלְנּגֹוף, ִמׁשּ ּתֵ   ּבָ

ת ֵאזֹוב  ם ֲאֻגּדַ תּוב ּוְלַקְחּתֶ ָבר ָלַמְדנּו, ּכָ ְוסֹוד ַהּדָ
קֹוף ְוֶאל  ׁשְ ם ֶאל ַהּמַ ְעּתֶ ף ְוִהּגַ ּסַ ר ּבַ ם ֲאׁשֶ ּדָ ם ּבַ ּוְטַבְלּתֶ

י ַהּמְ  ּתֵ ֵדי ְלַבֵער רּוַח ֻטְמָאה ׁשְ ה? ּכְ ת ֵאזֹוב ָלּמָ זּוזת. ֲאֻגּדַ
יֵניֶהם,  (זה הפסוק קשה, וכי וראה את הדם ואחר כך ופסח, ִמּבֵ

שמשמע שסימן הוא שעשה, מדוע, ' והרי הכל גלוי לפני הקדוש ברוך 

הוא מגלהעמקות ונסתרות. אלא  הוא, וכתוב (דניאל ב)
', וכתוב וירא ה' כי שנינו, כתוב וירא ה' וינאץ וגו

רבה רעת וגו'. ושנינו, לא מתראה השגחה למעלה, 
אלא כאשר נראה למטה מעשה, ומשגעשה מעשה 
ההשגחה למעלה מתעוררת, ומפני כן הכל, בין 
לטובה ובין לרעה, במעשה תלוי הדבר. ולקחתם 
אגדת אזוב וגו'. אגדת אזוב למה, ' ומה הטעם רצה 

המזוזות, אמר רבי  שיתגלה דם על המשקוף ועל שתי
יוסי, כל השוקים במצרים היו מלאים אלילים, ובכל 
בית ובית היו נמצאים מינים שמקטירים בכשפיהם 
באותם כתרים תחתונים שלמטה ומעוררים רוח 
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טמאה אצלם, ועל זה אגדת אזוב, כדי לבער רוחות 
קֹומֹות  ת ַהּמְ לֹׁשֶ ׁשְ ִפְתֵחיֶהם ּבִ מביניהם) ּוְלַהְראֹות ּבְ

אן, ְוֶאָחד ַהלָּ  אן, ְוֶאָחד ּכָ ֵלָמה. ֶאָחד ּכָ ְ לּו ָהֱאמּוָנה ַהׁשּ
ִחית  ׁשְ ן ַהּמַ ַתח ְולֹא ִיּתֵ יֵניֶהם. ְוָלֵכן ּוָפַסח ה' ַעל ַהּפֶ ּבֵ
םִ◌  ִ רֹוֶאה ֶאת ַהׁשּ ּום ׁשֶ יֶכם ִלְנּגֹף, ִמׁשּ ּתֵ ָלבֹא ֶאל ּבָ

ַתח.  דֹוׁש ָרׁשּום ַעל ַהּפֶ   ַהּקָ

י ְיהּוָדה, ִא  ָכִליל ָאַמר ִרּבִ ור ְוסּוָמק ְוַחד ּדְ ֵניָנן, ִחּוָ ָהא ּתָ ָמא, ּדְ י ָהִכי ֲאַמאי ּדָ

ִמיָלה ַרֲחֵמי.  ִפְסָחא. ּדְ ִמיָלה, ְוַחד ּדְ ֵמי ֲהוֹו, ַחד ּדְ ֵרי ּדָ ְווֵני. ֲאַמר ֵליּה, ּתְ יֵני ּגַ ּבֵ

יָנא.  ִפְסָחא ּדִ   ּדְ

ם, ׁשֶ  ם ָמה ּדָ ְך ָאז ְלׁשֵ י ְיהּוָדה, ִאם ּכָ ֲהֵרי ָאַמר ַרּבִ
ָוִנים? ָאַמר לֹו,  ין ַהּגְ לּול ּבֵ ּכָ ִנינּו, ָלָבן ְוָאדם ְוֶאָחד ׁשֶ ׁשָ
ל  ַסח. ׁשֶ ל ּפֶ ל ִמיָלה ְוֶאָחד ׁשֶ ֵני ָדִמים ָהיּו, ֶאָחד ׁשֶ ׁשְ

ין.  ַסח ּדִ ל ּפֶ   ִמיָלה ַרֲחִמים, ְוׁשֶ

ַאחְ  אֹוִליְפָנא, ּדְ ָמה ּדְ א ּכְ י ְיהּוָדה, ָלאו ָהִכי, ֶאּלָ ָמא ָאַמר ִרּבִ ָזר ַההּוא ּדָ

ְווֵני, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  גֹו ּגַ ור ּבְ ִאיּלּו ֲהוֹו ִחּוָ ִריְך הּוא ְלַרֲחֵמי, ּכְ א ּבְ קּוְדׁשָ

ָדַמִיְך ֲחִיי  (יחזקאל ט"ז) ָדָמִיְך ְואֹוַמר ָלְך ּבְ ָוֶאֱעבֹור ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶסֶסת ּבְ

ֲהָוה סּומָ  ב ּדְ ָדַמִיְך ֲחִיי. ּוְבִגין ְוגֹו'. ְוַאף ַעל ּגַ יב ּבְ ְכּתִ ָקא, ִאְתֲחָזר ְלַרֲחֵמי, ּדִ

יַנְייהּו.  ְתַלת ִסְטִרין, ַחד ָהָכא, ְוַחד ָהָכא, ְוַחד ּבֵ ְתָחא ּבִ ים ּפִ ְך, ָרׁשִ   ּכָ

ֶהֱחִזיר  ַמְדנּו, ׁשֶ ּלָ מֹו ׁשֶ א ּכְ ְך, ֶאּלָ י ְיהּוָדה, לֹא ּכָ ָאַמר ַרּבִ
רּוְך הּוא אֶ  דֹוׁש ּבָ ִאּלּו ָהיּו ַהּקָ ם ְלַרֲחִמים, ּכְ ת אֹותֹו ּדָ

תּוב  ּכָ ָוִנים. ֶזהּו ׁשֶ תֹוְך ַהּגְ ָוֶאֱעֹבר ָעַלִיְך  (יחזקאל טז)ָלָבן ּבְ
ָדַמִיְך ֲחִיי ְוגֹו'.  ָדָמִיְך ָוֹאַמר ָלּךָ ּבְ ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶסֶסת ּבְ
תּוב  ּכָ ָהָיה ָאדם, ָהְחַזר ְלַרֲחִמים, ׁשֶ ב ׁשֶ ְוַאף ַעל ּגַ

ה ְצָדִדים  לֹׁשָ ׁשְ ַתח ּבִ ָדַמִיְך ֲחִיי. ְוָלֵכן ָרׁשּום ַהּפֶ ֶאָחד  -ּבְ
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יֵניֶהם.  אן, ְוֶאָחד ּבֵ אן, ְוֶאָחד ּכָ   ּכָ

  דף ל"ו ע"א

ֵרין ּדָ  ה, ּתְ אֵני ר' ִחְזִקּיָ ִאְתָחזּו ּתָ ְתִרין, ּדְ ֵרי ּכִ  (נ"א דאתערו)ֵמי ִאְתָחזּו, ָלֳקֵבל ּתְ

ְתֵרין ִסְטִרין  ְכִליָלא ּבִ ְתָרא ּדִ י יֹוֵסי, ַחד ּכִ ֲעָתא. ָאַמר ִרּבִ ַהִהיא ׁשַ א ּבְ ְלֵעיּלָ

ַרֲחֵמי ְוִדיָנא.  (דף ל"ו ע"א)ְטִמיִרין,    ּבְ

ֵני ָדִמים ִנְראוּ  ה, ׁשְ י ִחְזִקּיָ ָנה ַרּבִ ֵני ְכָתִרים  ׁשָ ֶנֶגד ׁשְ ּכְ
ְראּו  ּנִ למעלה באותה שעה. אמר רבי  (שהתעוררו)ׁשֶ

יוסי, כתר אחד שכלול בשני צדדים טמונים, ברחמים 
  ודין. 

ר ָנׁש  נֹוי: ָעֵבד ּבַ ִריְך הּוא ַעל ּבְ א ּבְ ה ַאְתִרין ָחס קּוְדׁשָ ַכּמָ א, ּבְ י ַאּבָ ָאַמר ִרּבִ

ִריְך הוּ  א ּבְ יָתא, ְוקּוְדׁשָ ֵרי ּבֵ י ְלִפְתָחְך, ְוַאּתְ ׁשָ ּוֵ ִמי, ְוׁשַ תֹוב ׁשְ א ָאַמר ֵליּה, ּכְ

ים ַעל  ִפְתָחְך ְלַנְטָרא ָלְך. ְוָהָכא ָאַמר, ָרׁשִ יָתא, ַוֲאָנא אֹוִתיב ְלַבר ּבְ ְלגֹו ּבֵ

יָתְך, ַוֲאָנא ָנִטיר ָלְך ְלבַ  ֵרי ְלגֹו ּבֵ יִלי, ְוַאּתְ ׁשָ ְמֵהיָמנּוָתא ּדִ ְתָחא ָרָזא ּדִ ר, ּפִ

ם  יתֹו ַעד ּבֶֹקר, ּוְכִתיב ְוָרָאה ֶאת ַהּדָ ַתח ּבֵ ֵצאּו ִאיׁש ִמּפֶ ם לא ּתֵ יב ְוַאּתֶ ְכּתִ ּדִ

ִחית ָלֹבא  ׁשְ ן ַהּמַ ַתח ְולֹא ִיּתֵ זּוזֹות ּוָפַסח ד' ַעל ַהּפֶ י ַהּמְ ּתֵ קֹוף ְוַעל ׁשְ ׁשְ ַעל ַהּמַ

יֶכם ִלְנּגֹוף.  ּתֵ   ֶאל ּבָ

ים אֹות ִמי ְוׂשִ ֹתב ֶאת ׁשְ רּוי ּכְ ה ׁשָ ְך, ְוַאּתָ ּלְ ַתח ׁשֶ ּפֶ ֹו ּבַ
ֹמר אֹוְתְך.  ַתח ִלׁשְ ב ִמחּוץ ַלּפֶ ִית, ַוֲאִני יֹוׁשֵ תֹוְך ַהּבַ ּבְ
י,  ּלִ ַתח ֶאת סֹוד ָהֱאמּוָנה ׁשֶ ְוָכאן ָאַמר: ְרׁשֹם ַעל ַהּפֶ
חּוץ,  ִית, ַוֲאִני ׁשֹוֵמר אֹוְתְך ִמּבַ תֹוְך ַהּבַ רּוי ּבְ ה ׁשָ ְוַאּתָ

תּוב וְ  ּכָ יתֹו ַעד ּבֶֹקר, ׁשֶ ַתח ּבֵ ם לֹא ֵתְצאּו ִאיׁש ִמּפֶ ַאּתֶ
זּוֹזת  י ַהּמְ ּתֵ קֹוף ְוַעל ׁשְ ׁשְ ם ַעל ַהּמַ ְוָכתּוב ְוָרָאה ֶאת ַהּדָ
יֶכם  ּתֵ ִחית ָלבֹא ֶאל ּבָ ׁשְ ן ַהּמַ ַתח ְולֹא ִיּתֵ ּוָפַסח ה' ַעל ַהּפֶ
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  ִלְנּגֹף. 

ָמא קַ  ׁשְ ַגְווָנא ּדִ א, ּכְ י ַאּבָ ָמא ּתּו ָאַמר ִרּבִ ְ ֲעָתא. ַמה ׁשּ ַההּוא ׁשַ א ֲעָבדּו ּבְ יׁשָ ּדִ

ַהאי  ָמא ּבְ יָנא, אּוף ָהִכי ִאְתֲחָזר ַהאי ּדָ ֲעָתא ּדִ ַהאי ׁשַ א ה ִאְתֲחָזר ּבְ יׁשָ ַקּדִ

זּוזֹות,  י ַהּמְ ּתֵ קֹוף ְוַעל ׁשְ ׁשְ ם ַעל ַהּמַ יב ְוָרָאה ֶאת ַהּדָ ְכּתִ יָנא, ּדִ ֲעָתא ּדִ ׁשַ

הּו ס ֻכּלְ יָמא ּדְ ד נּוְקִמין. ְרׁשִ ִדיָנא, ְלֶמְעּבַ ָהא ִאְתֲחָזר ּבְ   ּוָמָקא, ְלִאְתֲחָזָאה, ּדְ

אֹוָתּה  דֹוׁש ָעׂשּו ּבְ ם ַהּקָ ֵ מֹו ַהׁשּ א, ּכְ י ַאּבָ עֹוד ָאַמר ַרּבִ
ָעה ְלִדין, ַאף  אֹוָתּה ׁשָ דֹוׁש ה ָחַזר ּבְ ם ַהּקָ ֵ ָעה. ָמה ַהׁשּ ׁשָ

ָעה זֹו ְלִדין, ׁשָ ם ֶזה ּבְ ְך ָחַזר ּדָ ם  ּכָ תּוב ְוָרָאה ֶאת ַהּדָ ּכָ ׁשֶ
ם ָאדם,  ּלָ ל ּכֻ ם ׁשֶ זּוזת. רׁשֶ י ַהּמְ ּתֵ קֹוף ְוַעל ׁשְ ׁשְ ַעל ַהּמַ

ין ַלֲעׂשֹות ְנָקמֹות.  ֲהֵרי ָחַזר ִלְהיֹות ּדִ   ְלֵהָראֹות ׁשֶ

ֵעי ְלִאְתֲחָזָאה ד ּבָ ֲעָתא, ּכַ ַההּוא ׁשַ א ּבְ ַהֵוי ְלֵעיּלָ ַגְווָנא ּדְ ה, ּכְ ִמּלָ  ְוָרָזא ּדְ

ם  ּדָ ם ּבַ יב, ּוְטַבְלּתֶ ְכּתִ יָנא, ֲהָדא הּוא ּדִ יָנא ּדִ א, ִאי ַרֲחֵמי ַרֲחֵמי, ְוִאי ּדִ ְלַתּתָ

ִתיב,  ָאֵתי ּכְ ם ְוגֹו'. ּוְלִזְמָנא ּדְ ְעּתֶ ף ְוִהּגַ ּסַ ר ּבַ א ֵמֱאדֹום  (ישעיה ס"ג)ֲאׁשֶ ִמי ֶזה ּבָ

ין ְלַאֲחָזָאה  ַזּמִ ְצָרה. ּדְ ָגִדים ִמּבָ ד  לאתחזרא) (נ"אֲחמּוץ ּבְ יָנא ְלֶמְעּבַ הּו ּדִ ּלְ ּכֻ

  נּוְקִמין. 

ָבר  ָעה,  -ְוסֹוד ַהּדָ אֹוָתּה ׁשָ הּוא ְלַמְעָלה ּבְ מֹו ׁשֶ ּכְ
ה, ִאם ַרֲחִמים  רֹוֶצה ְלֵהָראֹות ְלַמּטָ ׁשֶ ַרֲחִמים, ְוִאם  - ּכְ

ין  ף  -ּדִ ּסַ ר ּבַ ם ֲאׁשֶ ּדָ ם ּבַ תּוב ּוְטַבְלּתֶ ּכָ ין. ֶזהּו ׁשֶ ּדִ
ְעּתֶ  תּוב, ְוִהּגַ א  (ישעיה סג)ם ְוגֹו'. ְוֶלָעִתיד ָלבֹא ּכָ ִמי ֶזה ּבָ

ָעִתיד ְלַהְראֹות  ְצָרה. ׁשֶ ָגִדים ִמּבָ  (להחזיר)ֵמֱאדֹום ֲחמּוץ ּבְ
ין ַלֲעׂשֹות ְנָקמֹות.  ם ּדִ ּלָ   ּכֻ

ָתֵניָנן ּום ּדְ יתֹו ַעד ּבֶֹקר. ַמאי ַטֲעָמא, ִמׁשּ ַתח ּבֵ ְצאּו ִאיׁש ִמּפֶ ם לֹא ּתֵ , ְוַאּתֶ

י ִיְצָחק,  ׁשּוָקא,  (אמר רבי ירמיה)ָאַמר ִרּבִ ָלא ִליָבֵעי ֵליּה ְלִאיִנׁש ְלֵמיַזל ּבְ
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ְרׁשּוָתא ִאְתְייִהיב  ֵכיָון ּדִ ָמָתא, ּדְ ְלָיא ּבְ ִדיָנא ּתַ ִזְמָנא ּדְ ׁשּוָקא, ּבְ ָחא ּבְ ּכְ ּתַ ּוְלִאׁשְ

וּ  ַזק. ְוָהָכא ִמׁשּ יּה ִאּתְ ָפַגע ּבֵ ָלא, ַמאן ּדְ ְעָיא ִלְמַחּבְ ַכח, ָלא ּבַ ּתְ ִדיָנא ִאׁשְ ם ּדְ

  ְלָנְפָקא ְלַבר. 

יתֹו ַעד ּבֶֹקר. ָמה  ַתח ּבֵ ם לֹא ֵתְצאּו ִאיׁש ִמּפֶ ְוַאּתֶ
י ִיְצָחק  ִנינּו, ָאַמר ַרּבִ ָ ׁשּ ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ , [אמר רבי ירמיה]ַהּטַ

ְזמַ  ּוק ּבִ ׁשּ ֵצא ּבַ ּוק ּוְלִהּמָ ׁשּ ן לֹא ָצִריְך ָלָאָדם ָלֶלֶכת ּבַ
ִחית  ׁשְ ָנה ְרׁשּות ַלּמַ ּתְ ּנִ יָון ׁשֶ ּכֵ ִעיר, ׁשֶ לּוי ּבָ ין ּתָ ַהּדִ  -ׁשֶ

ין ִנְמָצא, לֹא  ַהּדִ ּום ׁשֶ ק. ְוָכאן ִמׁשּ ּפֹוֵגׁש אֹותֹו, ִנּזָ ִמי ׁשֶ
חּוץ.    ָצִריְך ָלֵצאת ּבַ

יָנא ְלִמְצָרֵאי ַכח ּדִ ּתְ ִאׁשְ ׁש ּדְ ַההּוא ַמּמָ י יֹוֵסי, ּבְ ְנָיא ָאַמר ִרּבִ ׁש ּתַ ַההּוא ַמּמָ , ּבְ

י  ם ּוָפַסְחּתִ יב, ְוָרִאיִתי ֶאת ַהּדָ ְכּתִ ָרֵאל, ֲהָדא הּוא ּדִ ַכח ַרֲחֵמי ְלִיׂשְ ּתְ ִאׁשְ

יָנא,  ַכח ּדִ ּתְ ִאׁשְ ָמה ּדְ א, ּכְ ְלֵעיּלָ ין ּדִ יׁשִ ְתִרין ַקּדִ ָכל ִאיּנּון ּכִ ָנא, ּבְ ֲעֵליֶכם. ְוֵכן ּתָ

עֲ  ׁשַ א ּבְ ַכח ַרֲחֵמי, ְוֹכּלָ ּתְ ִתיב, ִאׁשְ ה, ּכְ י ִחְזִקּיָ ָנא ִרּבִ  (ישעיה י"ט)ָתא ֲחָדא. ּתָ

ָרֵאל. ַמאי ְוָרֹפא.  ְוָנַגף ְיָי' ֶאת ִמְצַרִים ָנגֹוף ְוָרֹפא. ָנגֹוף ְלִמְצַרִים, ְוָרֹפא ְלִיׂשְ

ימֹולּו ְצִריִכים ְרפּוָאה.  ּנִ   ִמַמאי ׁשֶ

נִּ  ׁש ׁשֶ אֹותֹו ַמּמָ י יֹוֵסי, ּבְ ִנינּו, ָאַמר ַרּבִ ין ׁשָ ְמָצא ּדִ
ָרֵאל, ֶזהּו  ין ְלִיׂשְ ׁש ִנְמָצא ּדִ אֹותֹו ַמּמָ ְלִמְצַרִים, ּבְ
ִנינּו,  י ֲעֵליֶכם. ְוֵכן ׁשָ ם ּוָפַסְחּתִ תּוב ְוָרִאיִתי ֶאת ַהּדָ ּכָ ׁשֶ

ַמְעָלה  ּלְ ים ׁשֶ ָתִרים ְקדֹוׁשִ ָכל אֹוָתם ּכְ ְמָצא  -ּבְ ּנִ מֹו ׁשֶ ּכְ
ין, ִנְמָצִאים ַרֲחִמים, ְוַהכֹּ  י ּדִ ָנה ַרּבִ ָעה ַאַחת. ׁשָ ׁשָ ל ּבְ

תּוב  ה, ּכָ ְוָנַגף ה' ֶאת ִמְצַרִים ָנֹגף ְוָרפֹוא.  (שם יט)ִחְזִקּיָ
ה  ה ְוָרפֹוא? ִמּמַ ָרֵאל. ַמה ּזֶ ָנֹגף ְלִמְצַרִים, ְוָרפֹוא ְלִיׂשְ

ּמֹולּו ְצִריִכים ְרפּוָאה.  ּנִ ֶ   ׁשּ

פּו ִמְצָרֵאי,  ּגְ ּנִ ָעה ׁשֶ אֹוָתה ׁשָ ַתְנָיא ְוָתָנא, ּבְ ָרֵאל. ּדְ אּו ִיׂשְ ָעה ִנְתַרּפְ אֹוָתה ׁשָ ּבְ
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י יֹוֵסי,  ַתח, ַמאי ַעל  (אמר רבי חזקיה)ָאַמר ִרּבִ יב, ּוָפַסח ְיָי ַעל ַהּפֶ ְכּתִ ַמהּו ּדִ

ׁש ֶזהּו  ַתח ַמּמָ ַתח, ַעל ַהּפֶ ֵעי ֵליּה. ֲאָבל ַעל ַהּפֶ ַתח. ּוָפַסח ְיָי' ֲעֵליֶכם ִמּבָ ַהּפֶ

ַתח ַהּגּוף.  ַתח ַהּגּוף. הֵוי אֹוֵמר זֹו ִמיָלה. ּפֶ   ְוֵאי ֶזהּו ּפֶ

ָעה  אֹוָתּה ׁשָ ְצִרים, ּבְ פּו ַהּמִ ּגְ ּנִ ָעה ׁשֶ אֹוָתּה ׁשָ ִנינּו, ּבְ ְוׁשָ
תּוב  ּכָ ֶ י יֹוֵסי, ַמה ׁשּ ִנינּו, ָאַמר ַרּבִ ָ ׁשּ ָרֵאל. ׁשֶ אּו ִיׂשְ ִנְתַרּפְ

ַתח? ּופָ  ה ַעל ַהּפֶ ַתח, ַמה ּזֶ ַסח ה' ּוָפַסח ה' ַעל ַהּפֶ
ַתח, ַעל  (לכתב)ֲעֵליֶכם ִהְצָטֵרְך ָהָיה ָצִריְך  ! ֲאָבל ַעל ַהּפֶ

ַתח ַהּגּוף? ֱהֵוי  ַתח ַהּגּוף. ְוֵאיֶזהּו ּפֶ ׁש, ֶזהּו ּפֶ ַתח ַמּמָ ַהּפֶ
  אֹוֵמר זֹו ִמיָלה. 

עַ  א ִאּתְ יׁשָ ַלג ֵליְלָיא, ְוִכְתָרא ַקּדִ ִאְתּפְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ְמעֹון ָאַמר, ּבְ י ׁשִ ּה ִרּבִ ר ְלַגּבָ

א  (נ"א אתערב ביה) ָלא ּדָ ָדא ּבְ ַמע, ּדְ ַמׁשְ ָאה, ּדְ כּוָרא. ֶחֶסד ִעּלָ כּוָרא. ּוַמאן ּדְ ּדְ

ֲעָתא ֲחָדא.  ׁשַ א ּבְ י, ְוֹכּלָ א ָמֵחי, ְוָדא ַמּסֵ א, ּדָ ָקא, ּוְבִגין ּדָ   ָלא ַסּלְ

תֶ  ְיָלה, ְוַהּכֶ ֱחָלק ַהּלַ ּנֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְמעֹון ָאַמר, ּבְ י ׁשִ ר ַרּבִ
דֹוׁש ִמְתעֹוֵרר ֵאֶליָה  ָכר?  (מתערב בו)ַהּקָ ָכר. ּוִמי ַהּזָ ַהּזָ

ִביל  ִלי ֶזה לֹא עֹוֶלה, ּוִבׁשְ ה ּבְ ּזֶ ָמע ׁשֶ ׁשְ ּמַ ֶחֶסד ֶעְליֹון, ׁשֶ
ָעה ַאַחת.  ׁשָ א, ְוַהּכֹל ּבְ ה ְוֶזה ְמַרּפֵ   ֶזה, ֶזה ַמּכֶ

דּוַע. ַמאי ַהּפֶ  ַתח ַהּיָ ְתָחא ּוְכִתיב, ּוָפַסח ְיָי ַעל ַהּפֶ ִאיהּו ּפִ ּום ּדְ ַתח, ִמׁשּ

ַזר ַאְבָרָהם, ֲהָוה ָאִטים ְוָסִתים  רּוָחא ְוגּוָפא, ְוָתא ֲחֵזי, ַעד ָלא ִאְתּגְ יָכא ּדְ ּוְמׁשִ

ַקְדִמיָתא.  א, ְוָלא ֲהֵוי ָאִטים ְוָסִתים ּכְ ַתח ִמּכֹּלָ ַזר ִאְתּפְ ִאְתּגְ ל ִסְטרֹוי. ִמּדְ   ִמּכָ

ּום ְוָכתּוב ּוָפַסח ַעל ַהפֶּ  ַתח? ִמׁשּ ה ַהּפֶ דּוַע. ַמה ּזֶ ַתח, ַהּיָ
ּלֹא  יַכת ָהרּוַח ְוַהּגּוף. ּובא ְרֵאה, ַעד ׁשֶ ַתח ּוְמׁשִ הּוא ּפֶ ׁשֶ
ּמֹול  ּנִ ֶ ל ְצָדָדיו. ִמׁשּ ִנּמֹול ַאְבָרָהם, ָהָיה ָאטּום ְוָסתּום ִמּכָ

ה. ִחּלָ ּתְ מֹו ּבַ ח ֵמַהּכֹל, ְולֹא ָהָיה ָאטּום ְוָסתּום ּכְ    ִנְפּתַ
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ֵרעּו וַ  נּו ָעֵלינּו ּיָ ְצִרים ַוְיַעּנּונּו ַוִיּתְ   ֹאָתנּו ַהּמִ
ה     :ֲעֹבָדה ָקׁשָ

  
ְצִרים ֱאַמר. ֹאָתנּו ַהּמִ ּנֶ ָמה ׁשֶ ָהָבה כד ,ּכְ

ה ן ִיְרּבֶ י ִתְקֶראָנה וְ  ִנְתַחְכָמה לֹו ּפֶ ָהָיה ּכִ
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ָתֵניָנן,  ְלָייא  (בראשית י"ח)ְוַהְיינּו ָרָזא ּדְ ִאְתּגַ ּום ּדְ ַתח ָהֹאֶהל. ִמׁשּ ב ּפֶ ְוהּוא יׁשֶ

א, ֶחֶסד  ִגּלּוָיא ּדָ ֵרי ּבְ הּוא ַאׁשְ י ִיְצָחק ּדְ א ָאַמר ִרּבִ יֹו"ד. ַמאי ָקא ַמְייֵרי. ֶאּלָ

ָאה ַקּדִ  ָנא ִעּלָ ּכְ ַמׁשְ ְתָחא, ּדְ ֶצֶדק. ְוָדא הּוא ּפִ יב ָהֹאֶהל, ּבְ ְכּתִ ַמע ּדִ א, ַמׁשְ יׁשָ

דּוַע.    ָהֹאֶהל ַהּיָ

ִנינּו  ָ ׁשּ ַתח ָהֹאֶהל,  (בראשית יח)ְוַהְינּו ַהּסֹוד ׁשֶ ב ּפֶ ְוהּוא ֹיׁשֵ
י  א, ָאַמר ַרּבִ ה אֹוֵמר? ֶאּלָ ָתה יֹו"ד. ַמה ּזֶ ּלְ ִהְתּגַ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ֶצֶד  ִגּלּוי ֶזה ֶחֶסד ּבְ ָרה ּבְ הּוא ִהׁשְ ַתח ִיְצָחק, ׁשֶ ק, ְוֶזהּו ּפֶ
תּוב ָהֹאֶהל,  ּכָ ָמע ׁשֶ דֹוׁש, ַמׁשְ ן ָהֶעְליֹון ַהּקָ ּכָ ל ִמׁשְ ׁשֶ

דּוַע.    ָהֹאֶהל ַהּיָ

 
ָמהכד ְתַחּכְ חֶֹמר וִּבְלֵבִניםלֹו. ְוָכתוּב ַויְ  ָהָבה ּנִ ה ּבְ ֲעבָֹדה ָקׁשָ   ָמֲררוּ ֶאת ַחּיֵיֶהם ּבַ

  דף קפ ע"א - פרשת וישב  - ספר בראשית  - בזוהר 

ִלימּו ַדֲאָבָהן ֲהָוה  א ֲחֵזי, ַיֲעֹקב ׁשְ ָגלּוָתא. ֲאָבל ִמּגֹו ּתָ ְוִאיהּו ָקִאים ְלָקְייָמא ּבְ

ל יֹוֵמי ְדַיֲעֹקב ָלא  ָהא ּכָ ַעְלָמא. ּדְ ְלָטא ּבְ ָלא ׁשָ יָנא ּדְ ב ּדִ יק ִאְתַעּכַ ִאיהּו ַצּדִ ּדְ

ְטַלת.  יָנא ַעל ַעְלָמא, ְוַכְפָנא ִאְתּבַ ָרא ּדִ  ׁשָ

ִחיר ָהָאבֹות, ְוהּוא ע ֹוֵמד ּבֹא ְרֵאה, ַיֲעקֹב ָהָיה ּבְ
ב  יק, ִהְתַעּכֵ הּוא ַצּדִ לּות, ֲאָבל ִמּתֹוְך ׁשֶ ּגָ ם ּבַ ְלִהְתַקּיֵ
 

ֵרעּו  ַוּיָ
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ל ְיֵמי ַיֲעֹקב לֹא  ֲהֵרי ּכָ עֹוָלם, ׁשֶ לֹט ּבָ ּלֹא ִיׁשְ ין ׁשֶ ַהּדִ
ל.  ּטֵ ין ַעל ָהעֹוָלם ְוָהָרָעב ִהְתּבַ ָרה ַהּדִ   ׁשָ

ֲאבוֹ  יּוְקָנא ּדְ ִאיהּו ּדִ יֹומֹוי ְדיֹוֵסף ּדְ ָרא (כיון דאיהו מת מיד)י ְואּוף ָהִכי ּבְ . ָלא ׁשְ

ִאיהּו ֵמת, (דינא על עלמא)ָגלּוָתא  יָון ּדְ ל יֹומֹוי, ּכֵ ִאיהּו ָאִגין ֲעַלְייהּו ּכָ ִגין ּדְ . ּבְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ָרא ֲעַלְייהּו ָגלּוָתא. ּכְ ד ׁשָ ָמת יֹוֵסף ְוגו', ְוָסִמיְך  (שמות א)ִמּיָ ַוּיָ

ָמה  ֹחֶמר ֵליּה ָהָבה ִנְתַחּכְ ה ּבְ ֲעבֹוָדה ָקׁשָ יֶהם ּבַ לֹו. ּוְכִתיב ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחּיֵ

ָאה  ְרָיא ַזּכָ ׁשַ ָכל ֲאַתר ּדְ ַגְווָנא ָדא ּבְ ִגיֵניּה  (על)ּוִבְלֵבִנים ְוגו'. ּכְ ַעְלָמא ּבְ ּבְ

יָנא ָלא ׁשָ  ים, ּדִ ִאיהּו ַקּיָ ִריְך הּוא ָיִגין ַעל ַעְלָמא, ְוָכל ִזְמָנא ּדְ א ּבְ ְרָיא קּוְדׁשָ

ָמר.    ַעל ַעְלָמא ְוָהא ִאּתְ

הּוא ְדמּות ָאִביו,  יֵמי יֹוֵסף, ׁשֶ ְך ּבִ  [כיון שהוא מת מיד]ְוַאף ּכָ
לּות  ְרָתה ַהּגָ הּוא ֵהֵגן [הדין על העולם]לֹא ׁשָ ּום ׁשֶ , ִמׁשּ

ְרָתה ֲעֵליֶהם  ד ׁשָ הּוא ֵמת, ִמּיָ יָון ׁשֶ ל ָיָמיו. ּכֵ ֲעֵליֶהם ּכָ
מֹו  לּות, ּכְ ֱאַמר ַהּגָ ּנֶ ָמת יֹוֵסף ְוגֹו', ְוָסמּוְך לֹו  (שמות א)ׁשֶ ַוּיָ

ֲעֹבָדה  - יֶהם ּבַ ָמה לֹו. ְוָכתּוב ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחּיֵ ְתַחּכְ ָהָבה ּנִ
רּוי  ָ ׁשּ ָכל ָמקֹום ׁשֶ מֹו ֵכן ּבְ ֹחֶמר ּוִבְלֵבִנים ְוגֹו'. ּכְ ה ּבְ ָקׁשָ

יק  דֹוׁש בָּ  [על]ַצּדִ ִבילֹו ַהּקָ ׁשְ עֹוָלם, ּבִ רּוְך הּוא ָיֵגן ַעל ּבָ
ין לֹא ׁשֹוֶרה ַעל  ם, ַהּדִ הּוא ַקּיָ ָהעֹוָלם, ְוָכל ְזַמן ׁשֶ

ֵאר.  ה ִנְתּבָ   ָהעֹוָלם, ְוִהּנֵ

  ע"א דף ז' - פרשת שמות  - ספר שמות  - בזוהר 

י יֹוֵסי  ׁש ֲהָוה. ִרּבִ יא ָאַמר, ֶמֶלְך ָחָדׁש, ָחָדׁש ַמּמָ י ִחּיָ ָקם ֶמֶלְך ָחָדׁש. ִרּבִ ַוּיָ

ר לֹא  ָנא. ֲאׁשֶ ְדָמת ּדְ א ַאֲחָרא ִמּקַ ָלא ִחיֵדׁש ַמְלּכָ ֵזיִרין, ּדְ ׁש ּגְ ֲהָוה ְמַחּדֵ ָאַמר ּדְ

ָעַבד יֹוֵסף  ל ַההּוא ִטיבּו, ּדְ יב, ָיַדע ֶאת יֹוֵסף. ּכָ ְכּתִ ִמְצַרִים, ּדִ ַאְרָעא ּדְ ּבְ

ְפָנא,  (בראשית מ"ז) ִני ּכַ ׁשְ ים לֹון ּבִ יָתה ַפְרֹעה. ְוִקּיֵ ֶסף ּבֵ ל ַהּכֶ ֵבא יֹוֵסף ֶאת ּכָ ַוּיָ

יּה.  ָלא ָיַדע ּבֵ ְרֵמיּה ּדְ ִכיר, ְוָעִביד ּגַ ל ַהאי ָלא ּדָ  ּכָ
 



 זוהר ההגדה
 

346

 
ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  

  

יא ָאַמר, ֶמֶלְך חָ  י ִחּיָ ָקם ֶמֶלְך ָחָדׁש. ַרּבִ ָחָדׁש  -ָדׁש ַוּיָ
ּלֹא  ֵזרֹות ׁשֶ ׁש ּגְ ָהָיה ְמַחּדֵ י יֹוֵסי ָאַמר, ׁשֶ ׁש ָהָיה. ַרּבִ ַמּמָ

ר לֹא ָיַדע ֶאת יֹוֵסף  ׁש ֶמֶלְך ַאֵחר ִמּקֶֹדם ָלֵכן. ֲאׁשֶ  -ִחּדֵ
תּוב  ּכָ ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ׁשֶ ה יֹוֵסף ּבְ ָעׂשָ ל אֹותֹו טֹוב ׁשֶ ּכָ

ֵבא יֹוֵסף ֶאת ַהכֶּ  (בראשית מז) ם ַוּיָ יָתה ַפְרֹעה, ְוִקּיֵ ֶסף ּבֵ
ּלֹא  ה ַעְצמֹו ׁשֶ ל ֶזה לֹא ָזַכר, ְוָעׂשָ ֵני ָהָרָעב, ּכָ ׁשְ אֹוָתם ּבִ

  יֹוֵדַע אֹותֹו. 

ְמעֹון, ָאַמר  י ׁשִ ַרּבִ אֹוַרְייָתא ָקֵמיּה ּדְ י ְיהּוָדה, ֲהוֹו ַיְתִבי ְוָלָעאן ּבְ י יֹוֵסי ְוִרּבִ ִרּבִ

יב ְכּתִ י ְיהּוָדה, ַהאי ּדִ ִאיהּו ָקם  ִרּבִ ָקם ֶמֶלְך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים, ְוָתֵניָנן, ּדְ ַוּיָ

י  א, ּוְבעּוְתָרא ָקם. ָאַמר ִרּבִ ַפל, ָקם, ְוָלא ִאְתָחֵזי ְלַמְלּכָ ֲהָוה ׁשָ ְרֵמיּה, ַמה ּדְ ִמּגַ

א, וְ  ָלא ִאְתָחֵזי ְלַמְלּכָ ֵורֹוׁש ּדְ ֲאַחׁשְ ַגְווָנא ּדְ א ָהִכי הּוא, ּכְ ְמעֹון, ּכֹּלָ ָקם ׁשִ

ָרֵאל ֵמָעְלָמא, אּוף ָהָכא, ַהאי  עּוְתָרא, ּוָבָעא ְלאֹוָבָדא ְלִיׂשְ ְרֵמיּה, ְוָקם ּבְ ִמּגַ

יב  ְכּתִ ָרֵאל ֵמָעְלָמא, ּדִ א, ְוָקם ִמַגְרֵמיּה, ּוָבָעא ְלאֹוָבָדא ְלִיׂשְ ָלא ִאְתָחֵזי ְלַמְלּכָ

ָמה לֹו ְוגֹו', ְתַחּכְ א, ָקם  ַוּיֹאֶמר ֶאל ַעּמֹו ְוגֹו', ָהָבה ּנִ א ְלֵעיּלָ ְוַכד ֲהָוה ָקם ַמְלּכָ

א.  א ְלַתּתָ   ַמְלּכָ

ּתֹוָרה  ִבים ְועֹוְסִקים ּבַ י ְיהּוָדה ָהיּו יֹוׁשְ י יֹוֵסי ְוַרּבִ ַרּבִ
תּוב  ּכָ ה ׁשֶ י ְיהּוָדה, ַמה ּזֶ ְמעֹון. ָאַמר ַרּבִ י ׁשִ ִלְפֵני ַרּבִ

ה ִנינּו ׁשֶ ָקם ֶמֶלְך ָחָדׁש ַעל ִמְצַרִים, ְוׁשָ ּוא ָקם ֵמַעְצמֹו, ַוּיָ
ָפל  ָהָיה ׁשָ ֶ ר  -ַמה ׁשּ ָקם, ְולֹא ָראּוי ָהָיה ִלְמלְֹך, ּוְבֹעׁשֶ

מֹו  ְך הּוא, ּכְ ְמעֹון, ַהּכֹל ּכָ י ׁשִ הּוא ָקם. ָאַמר ַרּבִ
ּלֹא ָהָיה ָראּוי ִלְמלְֹך, ְוָקם ֵמַעְצמֹו, ְוָקם  ֵורֹוׁש ׁשֶ ֲאַחׁשְ

ָר  ר, ְוָרָצה ְלַהֲאִביד ֶאת ִיׂשְ ֹעׁשֶ אן ּבְ ֵאל ִמן ָהעֹוָלם, ַאף ּכָ
ֶזה לֹא ָראּוי ִלְמלּוָכה, ְוָעַמד ֵמַעְצמֹו, ְוָרָצה ְלַהֲאִביד 
תּוב ַוּיֹאֶמר ֶאל ַעּמֹו ְוגֹו',  ּכָ ָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם, ׁשֶ ֶאת ִיׂשְ

ָהָיה עֹוֵמד ֶמֶלְך ְלַמְעָלה  ָמה לֹו ְוגֹו'. ּוְכׁשֶ ְתַחּכְ  - ָהָבה ּנִ
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ה   . עֹוֵמד ֶמֶלְך ְלַמּטָ

ֲהוּו  ֶבְרָיא ְלִצּפֹוִרי, ַעד ּדַ י יֹוֵסי, ֲהוֹו ַאְזֵלי ִמּטְ א ְוִרּבִ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ ִרּבִ

ַתח ְוָאַמר,  הּו ַחד יּוָדִאי, ּפָ ַגע ּבְ ה ה'  (ישעיה י"ט)ַאְזֵלי, ּפָ א ִמְצָרִים ִהּנֵ ָ ַמׂשּ

ל ַמְלִכין רֹוֵכב ַעל ָעב ַקל ּוָבא ִמְצַרִים ְוָנעּו ֱאִליֵלי ִמְצַר  א ֲחֵזי, ּכָ ָניו. ּתָ ִים ִמּפָ

ִריְך הּוא,  א ּבְ לּום ָקֵמי קּוְדׁשָ יֵבי ּכְ ָעְלָמא, ָלא ֲחׁשִ ין ּדְ ָעְלָמא, ְוָכל ַעּמִ ּדְ

יב,  ְכּתִ ֵחיל  (דניאל ד')ּדִ ֵיּה ָעִביד ּבְ יִבין ּוְכִמְצּבְ ָלא ֲחׁשִ יֵרי ַאְרָעא ּכְ ּיְ ְוָכל ּדַ

ִמצְ  א. ְוָהָכא ּבְ ַמּיָ ֵלי ׁשְ בּוָראן, ְוַדְרָעא ְמֹרְמָמא ּגַ ָכל ִאיּנּון ּגְ ב ּדְ ַרִים, ַאף ַעל ּגַ

ה ה' רֹוֵכב ַעל ָעב ַקל ּוָבא  ִתיב ִהּנֵ ִמְצַרִים, ַמה ּכְ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ

ִריךְ  א ּבְ ָהא קּוְדׁשָ ָלא ֲהָוה ָהִכי, ּדְ ָעְלָמא, ּדְ ין ּדְ ָכל ַעּמִ ָנא, ּבְ  ִמְצַרִים. ַמאי ׁשְ

יב ּוָבא ִמְצַרִים. ּוְכִתיב,  ְכּתִ ֵזָרה ְוִאְתָעִביד, ְוָהָכא ִאיהּו ָאָתא, ּדִ ַזר ּגְ הּוא ּגָ

י ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוגֹו' ֲאִני ה'.  (שמות י"ב)   ְוָעַבְרּתִ

ֶבְרָיה  י יֹוֵסי ָהיּו הֹוְלִכים ִמּטְ א ְוַרּבִ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ ַרּבִ
הָ  ַתח ְלִצּפֹוִרי. ַעד ׁשֶ ֶהם ְיהּוִדי ֶאָחד. ּפָ ַגע ּבָ יּו הֹוְלִכים, ּפָ

ה ה' רֵֹכב ַעל ָעב ַקל  (ישעיה יט)ְוָאַמר,  א ִמְצָרִים ִהּנֵ ָ ַמׂשּ
ל  ָניו. ּבֹא ְרֵאה, ּכָ ּוָבא ִמְצַרִים ְוָנעּו ֱאִליֵלי ִמְצַרִים ִמּפָ
ִבים ִלְכלּום  י ָהעֹוָלם לֹא ֶנְחׁשָ ַמְלֵכי ָהעֹוָלם ְוָכל ַעּמֵ

תּוב ִלפְ  ּכָ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ֵרי  (דניאל ד)ֵני ַהּקָ ּיָ ְוָכל ּדַ
ַמִים.  ָ ֵחיל ַהׁשּ ה ּבְ לֹא ֲחׁשּוִבים, ְוִכְרצֹונֹו עֹוׂשֶ ָהָאֶרץ ּכְ
בּורֹות ּוְזרֹוַע  ל אֹוָתן ַהּגְ ּכָ ב ׁשֶ ִמְצַרִים, ַאף ַעל ּגַ ְוָכאן ּבְ

ִמְצַר  רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ּלָ ה ָרָמה ּגִ תּוב? ִהּנֵ ִים, ַמה ּכָ
י  ָכל ַעּמֵ ֹוֶנה ּבְ ה' רֵֹכב ַעל ָעב ַקל ּוָבא ִמְצַרִים. ַמה ׁשּ
ַזר  רּוְך הּוא ּגָ דֹוׁש ּבָ ֲהֵרי ַהּקָ ְך, ׁשֶ ּלֹא ָהָיה ּכָ ָהעֹוָלם ׁשֶ
תּוב ּוָבא ִמְצַרִים,  ּכָ א, ׁשֶ ָתה, ְוָכאן הּוא ּבָ ֵזָרה ְוֶנֶעׂשְ ּגְ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוגֹו' ֲאִני ה'? ְוָעבַ  (שמות יב)ְוָכתּוב  י ּבְ   ְרּתִ
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ן. ּוְבִגין ְיָקָרא  ּמָ ֲהַוות ּתַ ָקא ְלַמְטרֹוִניָתא ּדַ א ֲהָוה ָאֵתי, ְלַאּפָ ַמְלּכָ ִגין ּדְ א, ּבְ ֶאּלָ

יָקָרּה, ְוָאֵתי  ֵעי ּבִ ִריְך הּוא ּבָ א ּבְ א ֲהָוה קּוְדׁשָ ַמְטרֹוִניָתא ֲהָוה ָאֵתי. ְוַעל ּדָ ּדְ

ּה  ִריְך ְלַגּבָ א ּבְ ין קּוְדׁשָ ַזּמִ ָמה ּדְ ָמא ָלּה, ּוְלֵמיַהב ָלּה ְיָדא, ּוְלַזְקָפא ָלּה, ּכְ ַלֲאּקָ

ֱאדֹום.  לּוָתא ּדֶ סֹוף ּגָ ד ּבְ   הּוא ְלֶמְעּבַ

ִביָרה  א ְלהֹוִציא ֶאת ַהּגְ ֶלְך ָהָיה ּבָ ַהּמֶ ּום ׁשֶ א ִמׁשּ ֶאּלָ
ִביָרה  בֹוד ַהּגְ ִביל ּכְ ם, ּוִבׁשְ ָהְיָתה ׁשָ ְך ׁשֶ א. ְוַעל ּכָ ָהָיה ּבָ

ְכבֹוָדּה, ּוָבא ֵאֶליָה  רּוְך הּוא רֹוֶצה ּבִ דֹוׁש ּבָ ָהָיה ַהּקָ
ָעִתיד  מֹו ׁשֶ ַלֲהִקיָמּה ְוָלֵתת ָלּה ָיד ְוִלְזֹקף אֹוָתּה, ּכְ

לּות ֱאדֹום.  סֹוף ּגָ רּוְך הּוא ַלֲעׂשֹות ּבְ דֹוׁש ּבָ   ַהּקָ

ְבִגין י ֵייָסא, ִאי ָהִכי, ּדִ ָבֶבל,  ָאַמר ִרּבִ ָגלּוָתא ּדְ ַמְטרֹוִניָתא ֲהָוה, ָהא ּבְ ּדְ

ָאה  ַחּטָ ֵניָנן, ּדְ ְך. ָאַמר ֵליּה, ָהא ּתָ ן ֲהַות, ֲאַמאי ָלא ֲהָוה ּכַ ּמָ ַמְטרֹוִניָתא ּתַ

ְרׁשּוָתא ָאֲחָרא.  א ּבִ יׁשָ יָמא ַקּדִ ִרית ַקּיָ ים ָנְכִרּיֹות, ְוָאִעילּו ּבְ ָנְטלּו ָנׁשִ ַרם, ּדְ ּגָ

ָלא ֲהָוה ּוְבִגין כַּ  ד ְלהּו, ַמה ּדְ ִאְתָחֵזי ְלֶמְעּבַ ין, ְוַאְתָוון, ּדְ הֹון ִנּסִ ְך ִאְתֲאִבידּו ִמּנְ

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ְבֵטי ָיּה, ּבְ הּו ֲהוֹו ׁשִ ֻכּלְ ִמְצַרִים, ּדְ ָגלּוָתא ּדְ ֵני  (ד' א')ָהִכי ּבְ ָעאלּו, ּבְ

ָרֵאל ָנְפקּו.    ִיׂשְ

ְך ׁשֶ  י ֵייָסא, ִאם ּכָ ִביָרה ֶזה ָהָיה, ֲהֵרי ָאַמר ַרּבִ ִביל ַהּגְ ׁשְ ּבִ
ְך?  ה לֹא ָהָיה ּכָ ִביָרה, ְוָלּמָ ם ַהּגְ ֶבל ָהְיָתה ׁשָ ָגלּות ּבָ ּבְ
ים  אּו ָנׁשִ ׂשְ ּנָ ַרם, ׁשֶ ַהֵחְטא ּגָ ִנינּו ׁשֶ ָאַמר לֹו, ֲהֵרי ׁשָ
ִרית ֹקֶדׁש ְלָרׁשּות ַאֶחֶרת, ְוָלֵכן  ָנְכִרּיֹות ְוִהְכִניסּו אֹות ּבְ

ְראּוִיים ָהיּו ְלֵהָעׂשֹות ֶנֶאבְ  ים ְוָהאֹותֹות ׁשֶ ּסִ דּו ֵמֶהם ַהּנִ
ם ָהיּו  ּלָ ּכֻ ָגלּות ִמְצַרִים, ׁשֶ ְך ּבְ ּלֹא ָהָיה ּכָ ֶ ָלֶהם, ַמה ׁשּ

ָרֵאל ָיְצאּו.  ָרֵאל ִנְכְנסּו, ּוְבֵני ִיׂשְ ֵני ִיׂשְ ְבֵטי ָיּה, ּבְ   ׁשִ

ִריְך  א ּבְ ֵעי קּוְדׁשָ ֱאדֹום, ּבָ ָגלּוָתא ּדֶ ָעְלָמא, ּוְלֵמיֵתי ִאיהּו ּבְ ָרא ּבְ הּוא ְלִאְתַיּקְ

ן ָקֵמיּה,  ּמָ יֲעַרע ּתַ ָמא ְלַמְטרֹוִניָתא, ּוְלַנֲעָרא ָלּה ֵמַעְפָרא. ַווי ְלַמאן ּדִ ְלַאּקָ
 



 מגיד
 

 שמט
 

 
ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  

  

ֵייָמא  ֲעָתא ּדְ ׁשַ ִחי  (ישעיה נ"ב)ּבְ ּתְ ַלִים ִהְתּפַ ִבי ְירּוׁשָ ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי ׁשְ

א ֵייקּום ָקֵמיּה. מֹוְסֵרי ַצּוָ א ּדְ א ְוַעּמָ ְוָנעּו ֱאִליֵלי  (ישעיה י"ט)ֵרְך. ַמאן הּוא ַמְלּכָ

ל  א ַעל ּכָ ַמר, ֶאּלָ ָניו, ֱאִליֵלי ִמְצַרִים, ָלאו ַעל ֲאָבִנין ְוָאִעין ִאּתְ ִמְצַרִים ִמּפָ

ִאין ּדִ  ּתָ ִאין, ְוַעל ִאיּנּון ּפּוְלָחִנין ּתַ ין ְמָמָנן ִעּלָ ְרּגִ ְלהֹון. ּוְבָכל ֲאָתר ִאיּנּון ּדַ

ין.  ֵעי ָעַלְייהּו, ְוִאְתָקִביל ֵמִאינּון ַעּמִ ִריְך הּוא ּבָ א ּבְ ָרֵאל, קּוְדׁשָ ָגלּו ִיׂשְ   ּדְ

ד  ּבֵ רּוְך הּוא ְלִהְתּכַ דֹוׁש ּבָ ָגלּות ֱאדֹום רֹוֶצה ַהּקָ ּבְ
ִביָרה ּוְלַנֵער אֹוָתּה  עֹוָלם ְוָלבֹא הּוא ְלָהִקים ֶאת ַהּגְ ּבָ

ּיֹאַמר ֵמֶהעָ  ָעה ׁשֶ ׁשָ ם ְלָפָניו ּבְ ֵצא ׁשָ ּמָ ּיִ ָפר. אֹוי ְלִמי ׁשֶ
ִחי  (ישעיה נב) ּתְ לם ִהְתּפַ ִבי ְירּוׁשָ ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי ׁשְ

ֲעֹמד ְלָפָניו?  ּיַ ֶלְך ְוָהָעם ׁשֶ אֵרְך. ִמי הּוא ַהּמֶ מֹוְסֵרי ַצּוָ
ָניו. ֱאִליֵלי ִמְצַר  ִים, לֹא ַעל ְוָנעּו ֱאִליֵלי ִמְצַרִים ִמּפָ

ָרגֹות  ל אֹוָתם ּדְ א ַעל ּכָ ֵעִצים ַוֲאָבִנים ֶנֱאַמר, ֶאּלָ
ְחּתֹונֹות  ְמֻמּנֹות ָהֶעְליֹונֹות, ְוַעל אֹוָתם ָהֲעבֹודֹות ַהּתַ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ָרֵאל, ַהּקָ לּו ִיׂשְ ּגָ ֶהם. ּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ ּלָ ׁשֶ

ׁש ֲעֵליֶהם, ּוִמְתַרֵעם ְוִנְפָרע מֵ  ים. ְמַבּקֵ   אֹוָתם ַעּמִ

  דף י"ח ע"א - פרשת שמות  - ספר שמות  - בזוהר 

ִמְצָרֵאי, ָרא ּדְ ָרֵאל ְלׂשָ ִריְך הּוא ְלִיׂשְ א ּבְ ָמַסר קּוְדׁשָ ֲעָתא ּדְ ׁשַ א, ּבְ ּנָ ַזר  ּתָ ּגָ

הֹון ִמְצָרֵאי. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  דּו ּבְ ֲעּבְ ְיׁשַ ֵזרֹות, ׁשֶ  (שמות א')ָעַלְייהּו ז' ּגְ

ְבָעה  חֹוֶמר ּוִבְלֵבִנים ְוגֹו'. ְוָלֳקְבֵליהֹון ׁשִ ה ּבְ ֲעבֹוָדה ָקׁשָ יֶהם ּבַ ַוְיָמְררּו ֶאת ַחּיֵ

ְר  ְרצּו, ַוּיִ ׁשְ רּו, ַוּיִ ָרֵאל ּפָ ַמֵלא ְלָטב, ּוְבֵני ִיׂשְ ְמֹאד, ְמֹאד, ַוּתְ ַעְצמּו, ּבִ ּבּו, ַוּיַ

א  (שמות א')ָהָאֶרץ אֹוָתם.  י יֹוֵסי ָאַמר, ֵאין ָהָבה ֶאּלָ ָמה לֹו. ִרּבִ ְתַחּכְ ָהָבה ּנִ

ַאּתְ ָאֵמר,  ָמה ּדְ יָנא. ּכְ ד ּדִ ָהָבה ֵנְרָדה.  (בראשית י"א)ָלׁשֹון ַהְזָמָנה, ְלֶמְעּבַ

ָמה ָהָבה ָתִמי (שמואל א', י"ד) ם, ְלׁשֹון ַהְסּכָ י יֹוָחָנן, ָהָבה ּכּוּלָ ם. ָאַמר ִרּבִ

מֹו  נּו ִעיר.  (בראשית י"א)ְוַהְזָמָנה. ּכְ ָהבּו ָלֶכם ֵעָצה.  (שופטים כ')ָהָבה ִנְבֶנה ּלָ
 



 זוהר ההגדה
 

350

 
ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  

  

ֵני ֵאִלים.  (תהלים כ"ט)  ָהבּו ַלה' ּבְ

רּוְך הּוא ֶאת ִיׂשְ  דֹוׁש ּבָ ַסר ַהּקָ ּמָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ִנינּו, ּבְ ָרֵאל ׁשָ
ַעְבדּו ָבֶהם  ּיַ ֵזרֹות ׁשֶ ַבע ּגְ ַזר ֲעֵליֶהם ׁשֶ ר ִמְצַרִים, ּגָ ְלׂשַ
ה  ֲעבָדה ָקׁשָ יֶהם ּבַ תּוב ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחּיֵ ּכָ ְצִרים, ֶזהּו ׁשֶ ַהּמִ

ַבע ְלטֹוב  ם ׁשֶ ֹחֶמר ּוִבְלֵבִנים ְוגֹו'. ּוְכֶנְגּדָ ּוְבֵני  -ּבְ
ְר  ְרצּו ַוּיִ ׁשְ רּו ַוּיִ ָרֵאל ּפָ ֵלא ִיׂשְ ּמָ ְמֹאד ְמֹאד ַוּתִ ַעְצמּו ּבִ ּבּו ַוּיַ

י יֹוֵסי ָאַמר, ֵאין  ָמה לֹו. ַרּבִ ְתַחּכְ ָהָאֶרץ ֹאָתם. ָהָבה ּנִ
ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ין, ּכְ א ְלׁשֹון ַהְזָמָנה ַלֲעׂשֹות ּדִ ָהָבה ֶאּלָ

ָהָבה ָתִמים. ָאַמר  (שמואל א יד)ָהָבה ֵנְרָדה.  (בראשית יא)
י יֹוָחָנן, הָ  מֹו  -ָבה ַרּבִ ָמה ְוַהְזָמָנה, ּכְ ם ְלׁשֹון ַהְסּכָ ּלָ ּכֻ

נּו ִעיר.   (תהלים כט)ָהבּו ָלֶכם ֵעָצה.  (שופטים כ)ָהָבה ִנְבֶנה ּלָ
ֵני ֵאִלים.    ָהבּו ַלה' ּבְ

ה,  ן ִיְרּבֶ יּה. ּפֶ יָנא ְלַגּבֵ ַמת ּדִ ָמה לֹו ְנהֵוי ְבַהְסּכָ ְתַחּכְ י ִיְצָחק ָאַמר, ָהָבה ּנִ ִרּבִ

ים  ְורּוחַ  ּכִ ֵרת ֲהוֹו ְלהּו ְלׂשִ ה, ְוֵכן ִיְפרֹוץ. ּוַמְלֲאֵכי ַהׁשָ ן ִיְרּבֶ ַהּקֶֹדׁש אֹוֶמֶרת ּכֵ

ֵצי  ֲהוֹו ִמְתַעּקְ ָרֵאל. ּדַ ֵני ִיׂשְ ֵני ּבְ קּוצּו ִמּפְ ְוִלְצִניִנים ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ַוּיָ

הּו  ֵצי ּבְ ִמְתַעּקְ ָהֵני קֹוֵצי ּדְ ֵרת, ּכְ ָ ְלֲאֵכי ַהׁשּ י. ִמּמַ   ִאיְנׁשֵ

ַמת  ַהְסּכָ ָמה לֹו ִנְהָיה ּבְ ְתַחּכְ י ִיְצָחק ָאַמר, ָהָבה ּנִ ַרּבִ
ה ְוֵכן  ן ִיְרּבֶ ה, ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש אֹוֶמֶרת ּכֵ ן ִיְרּבֶ ין ֵאָליו. ּפֶ ַהּדִ
ים ְוִלְצִניִנים. ֶזהּו  ּכִ ֵרת ָהיּו ָלֶהם ְלׂשִ ָ ִיְפֹרץ. ּוַמְלֲאֵכי ַהׁשּ

ֻקצּו ִמ  תּוב ַוּיָ ּכָ ָהיּו ֶנֱעָקִרים ׁשֶ ָרֵאל, ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ֵני ּבְ ּפְ
ים ֶנֱעָקִצים ֵמַהּקֹוִצים  ֲאָנׁשִ מֹו ׁשֶ ֵרת, ּכְ ָ ְלֲאֵכי ַהׁשּ ִמּמַ

לּו.    ַהּלָ

ִמְמַנע  ִמְצָרֵאי, ּדְ הֹון ּדְ ְבּתְ י ִיְצָחק, ַמה ֲהָוה ַמֲחׁשַ י יּוָדאי ָאַמר ִרּבִ ָאַמר ִרּבִ

ה,  ְרָיה ּוְרִבּיָ ָרֵאל ּפִ ׂשְ א, ִמּיִ ְך. ֶאּלָ הֹון ּכַ ִלּבְ ָאִעיל ּבְ ְמָמָנא ֲעֵליהֹון ּדְ ְלָטָנא ּדִ ְוׁשֻ
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יָנא  ִיְתֲעֵביד ּדִ ָרֵאל, ּדְ ׂשְ ָרא ֲחָדא ְלֵמיַפק ִמּיִ ין ּבְ ַזּמִ ָאַמר ְלהֹון, ֲהוֹו ַיְדִעין, ּדְ

ֱאלֵהיהֹון ַעל ְיֵדיּה.    ּבֶ

י ִיְצָחק, ֶמה ָהְיָתה מַ  י יּוַדאי ָאַמר ַרּבִ ֶבת ָאַמר ַרּבִ ֲחׁשֶ
יט  ּלִ ַ ָרֵאל ְוַהׁשּ ׂשְ ה ִמּיִ ה ּוְרִבּיָ ִרּיָ ַנע ּפְ ּמָ ּתִ ְצִרים ׁשֶ ַהּמִ
א ָאַמר ָלֶהם,  ם? ֶאּלָ ִלּבָ ְך ּבְ ִהְכִניס ּכָ ה ֲעֵליֶהם ׁשֶ ַהְמֻמּנֶ
ה  ֲעׂשֶ ּיַ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ ן ֶאָחד ָלֵצאת ִמּיִ ָעִתיד ּבֵ ֱהיּו יֹוְדִעים ׁשֶ

אלֵֹהיֶהם ַעל ָידֹו.  ין ּבֵ   ּדִ

ה, ּדְ  ָאַמר ֹמׁשֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ י יֹוָחָנן, ּבְ ּוְבָכל ֱאלֵהי ִמְצַרִים  (שמות י"ב)ָאַמר ִרּבִ

ְרָסה. ָאַמר ֵליּה  ל ִמְצַרִים, ד' ֵמאֹות ּפַ רֹו ׁשֶ ָפִטים ָהַלְך ּדּוָמה ׂשָ ה ׁשְ ֶאֱעׂשֶ

יב,  ְכּתִ ֵזָרה ִנְגְזָרה ְלָפַני, ּדִ ִריְך הּוא, ּגְ א ּבְ ְפֹקד ְיָי' ַעל ְצָבא יִ  (ישעיה כ"ד)קּוְדׁשָ

ר  ה ּדּוָמה ׂשַ ּנּו, ְוִנְתַמּנָ ָרָרה ִמּמֶ ְ ָלה ַהׂשּ ָעה ִנּטְ אֹוָתה ׁשָ רֹום ְוגֹו'. ּבְ ּמָ רֹום ּבַ ַהּמָ

ִתים  י ְיהּוָדה אֹוֵמר ַעל ַהּמֵ ִעים. ְוִרּבִ ם ַנְפׁשֹות ָהְרׁשָ ם, ִלידֹון ׁשָ יִהּנָ ל ּגֵ ׁשֶ

ה.    ִנְתַמּנָ

י יֹוָחָנן, ָאַמר ַרּבִ ה ּוְבָכל ֱאלֵֹהי  ׁשֶ ָאַמר ֹמׁשֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ל ִמְצַרִים,  רֹו ׁשֶ ָפִטים, ָהַלְך ּדּוָמה, ׂשָ ה ׁשְ ִמְצַרִים ֶאֱעׂשֶ
ֵזָרה  רּוְך הּוא, ּגְ דֹוׁש ּבָ ְרָסה. ָאַמר לֹו ַהּקָ ע ֵמאֹות ּפַ ַאְרּבַ

תּוב  ּכָ ִיְפֹקד ה' ַעל ְצָבא  (ישעיה כד)ִנְגְזָרה ְלָפַני, ׁשֶ
רֹום בַּ  ּנּו, ַהּמָ ָרָרה ִמּמֶ ְ ָלה ַהׂשּ ָעה ִנּטְ אֹוָתּה ׁשָ רֹום ְוגֹו'. ּבְ ּמָ

ם ַנְפׁשֹות  יִהּנֹם ִלּדֹון ׁשָ ל ּגֵ ר ׁשֶ ה דּוָמה ׂשַ ְוִנְתַמּנָ
ה.  ִתים ִנְתַמּנָ י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַעל ַהּמֵ ִעים. ְוַרּבִ   ָהְרׁשָ

ִתיב  י ֲחִניָנא, ּכְ ֱאלּהַ ּוֵבאלֵֹהיֶהם עָ  (במדבר ל"ג)ָאַמר ִרּבִ ָפִטים. ְוִכי ּבֶ ה ְיָי' ׁשְ ׂשָ

י יֹוֵסי,  א ָאַמר ִרּבִ ָפִטים. ֶאּלָ ל ֶאֶבן, ֶיׁש ׁשְ ל ֵעץ, ְוׁשֶ ל ָזָהב, ְוׁשֶ ֶסף, ְוׁשֶ ל ּכֶ ׁשֶ

ִבין.  ל ֵעץ ִמְתַרּקְ ִכים ֵמֲאֵליֶהם, ְוׁשֶ ל ָזָהב ָהיּו ִנּתָ ֶסף ְוׁשֶ ל ּכֶ   ׁשֶ
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תּוב  י ֲחִניָנא, ּכָ ה ה'  )(במדבר לגָאַמר ַרּבִ ּוֵבאלֵֹהיֶהם ָעׂשָ
ל  ל ֵעץ ְוׁשֶ ל ָזָהב ְוׁשֶ ֶסף ְוׁשֶ ל ּכֶ אלֹוּהַ ׁשֶ ָפִטים. ְוִכי ּבֵ ׁשְ
ל  ֶסף ְוׁשֶ ל ּכֶ י יֹוֵסי, ׁשֶ א, ָאַמר ַרּבִ ָפִטים? ֶאּלָ ֶאֶבן ֵיׁש ׁשְ

ִבים.  ל ֵעץ ִמְתַרּקְ ִכים ֵמֲאֵליֶהם, ְוׁשֶ   ָזָהב ָהיּו ִנּתָ

י ֶאְלָעָזר, ֱאלוֹ  רּוְך הּוא ָאַמר ִרּבִ ה ַהָקדֹוׁש ּבָ ה ָהָיה, ְוִצּוָ ל ִמְצַרִים ׂשֶ ּהַ ׁשֶ

ַאּתְ ָאֵמר,  ָמה ּדְ ֵאׁש, ּכְ רֹוף אֹותֹו ּבָ ָפִטים, ִלׂשְ ִסיֵלי  (דברים ז')ַלֲעׂשֹות ּבֹו ׁשְ ּפְ

ֵהא ֵריחֹו נֹוֶדף. ְועֹוד,  ּיְ ֵדי ׁשֶ ֵאׁש. ּכְ ְרפּון ּבָ ׂשְ  ֹראׁשֹו ַעל (שמות י"ב)ֱאלֵֹהיֶהם ּתִ

ּוק. ְוֹזאת ָהְיָתה ְלִמְצַרִים  ׁשּ ָלִכים ּבַ ַעְצמֹוָתיו מּוׁשְ ָרָעיו ְוַעל ִקְרּבֹו. ְועֹוד, ׁשֶ ּכְ

ָפִטים.  יב, ׁשְ ְכּתִ ן, ֲהָדא הּוא ּדִ ה ִמּכּוּלָ   ָקׁשֶ

ה  ה ָהָיה, ְוִצּוָ ל ִמְצַרִים ׂשֶ י ֶאְלָעָזר, ֱאלֹוּהַ ׁשֶ ָאַמר ַרּבִ
רּוְך הּוא ַלֲעׂשוֹ  דֹוׁש ּבָ ֹרף אֹותֹו ַהּקָ ָפִטים, ִלׂשְ ת ּבֹו ׁשְ

ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ֵאׁש, ּכְ ְרפּון  (דברים ז)ּבָ ׂשְ ִסיֵלי ֱאלֵֹהיֶהם ּתִ ּפְ
ֵהא ֵריחֹו נֹוֵדף. ְועֹוד,  ּיְ ֵדי ׁשֶ ֵאׁש, ּכְ ֹראׁשֹו ַעל  (שמות יב)ּבָ

ּוק.  ׁשּ ָלִכים ּבַ ַעְצמֹוָתיו ֻמׁשְ ָרָעיו ְוַעל ִקְרּבֹו. ְועֹוד, ׁשֶ ּכְ
ָפִטים.  ְוֹזאת תּוב ׁשְ ּכָ ן, ֶזהּו ׁשֶ ּלָ ה ִמּכֻ   ָהְיָתה ְלִמְצַרִים ָקׁשָ

ים, ִיְפקֹוד ה' ַעל  ֶהם, ְלַקּיֵ ּלָ ר ׁשֶ ׁש ְוֶזהּו ׂשַ אלֵהיֶהם ַמּמָ י ְיהּוָדה ּבֵ ָאַמר ִרּבִ

רֹום ְוַעל ַמְלֵכי ָהֲאָדָמה ַעל ָהֲאָדָמה. ְוָכל ֶזה ָהיּו יֹוְדִעים  ּמָ רֹום ּבַ ְצָבא ַהּמָ

ָמה לֹו. ַהחֲ  ְתַחּכְ ִתיב, ָהָבה ּנִ ן ּכְ ֶהם. ַעל ּכֵ ּלָ ר ׁשֶ ן ׂשַ ּכֵ ל ׁשֶ ֶהם, ְוּכָ ּבָ   ָכִמים ׁשֶ

ֶהם,  ּלָ ר ׁשֶ ׁש, ְוֶזהּו ׂשַ אלֵֹהיֶהם ַמּמָ י ְיהּוָדה, ּבֵ ָאַמר ַרּבִ
רֹום ְוַעל ַמְלֵכי  ּמָ רֹום ּבַ ם ִיְפקֹד ה' ַעל ְצָבא ַהּמָ ְלַקּיֵ

ל ֶזה ָהיּו יֹוְדִעים ַהֲחָכִמים ָהֲאָדָמה ַעל ָהֲאָדָמה. ְוכָ 
תּוב ָהָבה  ן ּכָ ֶהם, ַעל ּכֵ ּלָ ר ׁשֶ ן ׂשַ ּכֵ ֶהם, ְוָכל ׁשֶ ּבָ ׁשֶ

ָמה לֹו.  ְתַחּכְ  ּנִ
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נוּ כה א -  ְוִנְלַחם ּבָ ֵחם ָלֶכם ְוגֹו'. ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץִנּבְ תוּב ה' ִיּלָ ּכָ ֶ   וּ ַעל ַמה ׁשּ

  דף י"ח ע"ב - פרשת שמות  - ספר שמות  - בזוהר 

י יֹוֵסי אֹומֵ  ִרּבִ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ א ִרּבִ ׁש, ָלא ָהָיה ֶאּלָ ל ִמְצַרִים ַמּמָ ר, ָלקּות אּוָמה ׁשֶ

יב,  ְכּתִ ם, ּדִ ּיָ ָפִטים  (שמות י"ד)ּבַ ה ׁשְ ֶהם ַעד ֶאָחד. ְוקֹוֶדם ֶזה, ַנֲעׂשָ ַאר ּבָ לא ִנׁשְ

י ִתְקֶראָנה.  ה ְוָהָיה ּכִ ן ִיְרּבֶ ָמה לֹו ּפֶ ְתַחּכְ ִתיב, ָהָבה ּנִ א ּכְ אלֵהיֶהם. ְוַעל ּדָ ּבֵ

ם הּוא ַעל ׂשֹוְנֵאינּו, ְוִנְת  ִפי ַמה ֶשֵאיַרע ָלֶהם. ְונֹוַסף ּגַ אּו ַעל ֶהָעִתיד, ּכְ ַנּבְ

אּו ַעל ַמה  נּו, ִנּבְ תֹוָכם. ְוִנְלַחם ּבָ רּוִיים ּבְ ְהיּו ׁשְ ּיִ אּו ַעל ַמֲחנֹות ֶעְליֹוִנים, ׁשֶ ִנּבְ

יב,  ְכּתִ ֵחם ָלֶכם ְוגֹו'. ְוָעָלה ִמן ָהאָ  (שמות י"ד)ּדִ ַאּתְ ָאַמר ה' ִיּלָ ָמה ּדְ ֶרץ, ּכְ

ַיד ָרָמה.  (שמות י"ד) ָרֵאל יֹוְצִאים ּבְ ית ֵלִוי  (שמות ב')ּוְבִני ִיׂשְ ֶלְך ִאיׁש ִמּבֵ ַוּיֵ

ַתח,  י ֶאְלָעָזר ּפָ ת ֵלִוי. ִרּבִ ח ֶאת ּבַ ּקַ ר  (שיר השירים א')ַוּיִ יִרים ֲאׁשֶ ִ יר ַהׁשּ ׁשִ

דֹוׁש  ָרא ַהּקָ ּבָ ׁשֶ ָנא, ּכְ לֹֹמה. ּתָ ֵחֶפץ ְלָפָניו,  ִלׁשְ רּוְך הּוא ֶאת עֹוָלמֹו, ָעָלה ּבְ ּבָ

ֵחֶפץ ְלָפָניו, ִלְנהֹוג ַהּיֹום  ֹמאלֹו, ְוָעָלה ּבְ ׂשְ יִמינֹו ְוָהָאֶרץ ּבִ ָמִים ּבִ ָ ּוָבָרא ֶאת ַהׁשּ

ּיֹום.  ַחְסּדֹו, ּבַ ְלָאִכים ַהְממּוִנים ּבְ ְיָלה. ּוָבָרא ַהּמַ (נ"א לומר שירה ביום זמן ְוַהּלַ

יב,  )החסד ְכּתִ ְיָלה. ֲהָדא הּוא ּדִ ּלַ יָרה ּבַ ְלָאִכים ַהְממּוִנים לֹוַמר ׁשִ ּוָבָרא ַהּמַ

ִמין, ְוֵאּלּו  (תהלים מ"ב) י. ֵאּלּו ִמּיָ יֹרה ִעּמִ ְיָלה ׁשִ ה ְיָי' ַחְסּדֹו ּוַבּלַ יֹוָמם ְיַצּוֶ

ָר  ל ִיׂשְ יָרָתם ׁשֶ יַרת ַהּיֹום, ׁשִ יִבים ׁשִ ֹמאל, ֵאּלּו ַמְקׁשִ ְ י ִיְצָחק ִמׂשּ ֵאל ָקדֹוׁש. ִרּבִ

ּיֹום,  ָרֵאל ּבַ ל ִיׂשְ יָרָתם ׁשֶ יִבים ׁשִ ְיָלה, ַמְקׁשִ ּלַ יָרה ּבַ אֹוְמִרים ׁשִ ָאַמר, אֹוָתם ׁשֶ

יב,  ְכּתִ יִבים ְלקֹוֵלְך.  (שיר השירים ח')ֲהָדא הּוא ּדִ  ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ

ה ׁשֶ  י יֹוֵסי אֹוֵמר, ְלקּות ֻאּמָ ַרּבִ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ל ִמְצַרִים ַרּבִ
תּוב  ּכָ ם, ׁשֶ ּיָ א ּבַ ׁש לֹא ָהָיה ֶאּלָ ַאר  (שם יד)ַמּמָ לֹא ִנׁשְ

אלֵֹהיֶהם. ְוַעל  ָפִטים ּבֵ ה ׁשְ ֶהם ַעד ֶאָחד. ְוֹקֶדם ֶזה ַנֲעׂשָ ּבָ
י  ה ְוָהָיה ּכִ ן ִיְרּבֶ ָמה לֹו ּפֶ ְתַחּכְ תּוב, ָהָבה ּנִ ֶזה ּכָ
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אּו ַעל ֶהָעִתיד כְּ  ֵאַרע ָלֶהם. ִתְקֶראָנה. ְוִנְתַנּבְ ֶ ִפי ַמה ׁשּ
ְנֵאינּו  ם הּוא ַעל ׁשּ אּו ַעל ַמֲחנֹות ֶעְליֹוִנים  - ְונֹוַסף ּגַ ִנּבְ

נּו  תֹוָכם. ְוִנְלַחם ּבָ רּוִיים ּבְ ְהיּו ׁשְ ּיִ אּו ַעל ַמה  -ׁשֶ ִנּבְ
מֹו  ֵחם ָלֶכם ְוגֹו'. ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ, ּכְ תּוב ה' ִיּלָ ּכָ ֶ ׁשּ

ֱאַמר ּוְבֵני ִיׂשְ  ּנֶ ֶלָך ִאיׁש ׁשֶ ָיד ָרָמה. ַוּיֵ ָרֵאל ֹיְצִאים ּבְ
יר  ַתח, ׁשִ י ֶאְלָעָזר ּפָ ת ֵלִוי. ַרּבִ ח ֶאת ּבַ ּקַ ית ֵלִוי ַוּיִ ִמּבֵ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ׁשֶ ִנינּו, ּכְ לֹֹמה. ׁשָ ר ִלׁשְ יִרים ֲאׁשֶ ִ ַהׁשּ

ַמיִ  ָ ם הּוא ֶאת עֹוָלמֹו, ָעָלה ְבֵחֶפץ ְלָפָניו, ּוָבָרא ֶאת ַהׁשּ
ֹמאלֹו, ְוָעָלה ְבֵחֶפץ ְלָפָניו ִלְנהֹג  ׂשְ יִמינֹו, ְוָהָאֶרץ ּבִ ּבִ
ּיֹום.  ַחְסּדֹו ּבַ ים ּבְ ְלָאִכים ַהְמֻמּנִ ְיָלה. ּוָבָרא ַהּמַ ַהּיֹום ְוַהּלַ

ים לֹוַמר  (לומר שירה ביום, זמן החסד) ְלָאִכים ַהְמֻמּנִ ּוָבָרא ַהּמַ
תּוב  ּכָ ְיָלה. ֶזהּו ׁשֶ ּלַ יָרה ּבַ ה ה'  (תהלים כב)ׁשִ יֹוָמם ְיַצּוֶ

מֹאל,  ְ ִמין, ְוֵאּלּו ִמׂשּ י. ֵאּלּו ִמּיָ ירֹה ִעּמִ ְיָלה ׁשִ ַחְסּדֹו ּוַבּלַ
יַרת  יִבים ׁשִ יִבים ׁשיַרת ַהּיֹום, ְוֵאּלּו ַמְקׁשִ ֵאּלּו ַמְקׁשִ
י ִיְצָחק ָאַמר,  ָרֵאל ָקדֹוׁש. ַרּבִ ל ִיׂשְ יָרָתם ׁשֶ ְיָלה, ׁשִ ַהּלַ

אֹוְמ  ל אֹוָתם ׁשֶ יָרָתם ׁשֶ יִבים ׁשִ ְיָלה, ַמְקׁשִ ּלַ יָרה ּבַ ִרים ׁשִ
תּוב  ּכָ ּיֹום. ֶזהּו ׁשֶ ָרֵאל ּבַ יִבים  (שיר ח)ִיׂשְ ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ

  ְלקֹוֵלְך. 

ְיָלה.  ּלַ יָרה ּבַ ּתֹות, אֹוֶמֶרת ׁשִ לֹׁש ּכִ ָ לּוָלה ִמׁשּ ת ַאַחת, ּכְ ְמעֹון, ּכַ י ׁשִ ָאַמר ִרּבִ

ן ֶטֶרף ְלֵביָתּה.  לי ל"א)(משֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ ָקם ּבְ   ַוּתָ

ּתֹות,  לֹׁש ּכִ ָ לּוָלה ִמׁשּ ת ַאַחת, ּכְ ְמעֹון, ּכַ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
תּוב  ּכָ ְיָלה. ֶזהּו ׁשֶ ּלַ יָרה ּבַ ָקם  (משלי לא)אֹוֶמֶרת ׁשִ ַוּתָ

ן ֶטֶרף ְלֵביָתּה.  ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ  ּבְ
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ַתח ְוָאַמר,  א ּפָ י ַאּבָ ַעּנּו ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם. ִרּבִ ָבר ַאֵחר ּתְ ה  (קהלת ט)ּדָ ִעיר ְקַטּנָ

ָמה ְדַאּתְ  ה, ּכְ ה, ָהא אּוְקמּוָה. ֲאָבל ִעיר ְקַטּנָ ּה ְמָעט ְוגֹו', ִעיר ְקַטּנָ ים ּבָ ַוֲאָנׁשִ

יב ִעיר ָעז ָלנ (ישעיה כו)ָאֵמר,  ית חֹומֹות ַוֵחיל ְוגֹו'. ּוְכּתִ  (הושע יא)ּו ְיׁשּוָעה ָיׁשִ

ָאה  ּתָ א, ּתַ ְתָרָאה ִמּכֹּלָ ִהיא ּבַ ה, ְזֵעיָרא ִהיא, ּדְ ִעיר. ִעיר ְקַטּנָ ְולֹא ָאֹבא ּבְ

ּה  ים ּבָ ין, ִעיר ַהּקֶֹדׁש ִאְקֵרי. ַוֲאָנׁשִ יׁשִ יִפין, ַקּדִ ּקִ א, ׁשּורֹוי ַרְבְרִבין, ּתַ ִמֹכּלָ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְמ  ּה, ּכְ ֵרי ּבָ וּה, ּוְלִמׁשְ ָקא ְלַגּוָ אן ְלַסּלְ ַזּכָ ָעט, ְזִעיִרין ִאיּנּון ּדְ

ים  (תהלים כד) א ֲאָנׁשִ ְמקֹום ָקְדׁשֹו ְוגֹו'. ְוַעל ּדָ ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ְיָי' ּוִמי ָיקּום ּבִ

ּה ְמָעט.   ּבָ

ַעּנּו ֶאת ַנְפּשֵתיֶכם  ָבר ַאֵחר ּתְ ַתח ְוָאַמר, ַרבִּ  -ּדָ א ּפָ י ַאּבָ
ה,  (קהלת ט) ּה ְמָעט ְוגֹו'. ִעיר ְקַטּנָ ים ּבָ ה ַוֲאָנׁשִ ִעיר ְקַטּנָ

ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ְרׁשּוָה. ֲאָבל ִעיר ְקַטּנָ  (ישעיה כו)ֲהֵרי ּפֵ
ית חֹומֹות ָוֵחל ְוגֹו'. ְוָכתּוב  (הושע ִעיר ָעז ָלנּו ְיׁשּוָעה ָיׁשִ

עִ  יא) ִהיא ְולֹא ָאבֹוא ּבְ ה ִהיא, ׁשֶ ה, ְקַטּנָ יר. ִעיר ְקַטּנָ
דֹולֹות,  ַאֲחרֹוָנה ֵמַהּכֹל ְוַתְחּתֹוָנה ֵמַהּכֹל. חֹומֹוֶתיָה ּגְ
ּה  ים ּבָ ֲחָזקֹות, ְקדֹוׁשֹות, ִנְקֵראת ִעיר ַהּקֶֹדׁש. ַוֲאָנׁשִ
רֹות  ֵנס ְלתֹוָכּה ְוִלׁשְ ּזֹוִכים ִלּכָ ים אֹוָתם ׁשֶ ְמָעט, ְמַעּטִ

מוֹ  ּה, ּכְ ֱאַמר  ּבָ ּנֶ ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ה' ּוִמי ָיקּום  (תהלים כד)ׁשֶ
ּה ְמָעט.  ים ּבָ ְמקֹום ָקְדׁשֹו ְוגֹו'. ְוַעל ֶזה ֲאָנׁשִ   ּבִ

ּה,  ֵרי ּבָ ּה, ּוְלִמׁשְ וָגא ּבָ ִריְך הּוא. ְלִאְזַדּוְ א ּבְ א קּוְדׁשָ דֹול, ּדָ ּוָבא ֵאֶליָה ֶמֶלְך ּגָ
 

. ַוְיַעּנּונוּ 



 זוהר ההגדה
 

356

 
ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  

  

ָמה ְדַאּתְ אָ  ּה ְנֻאם ְיָי' חֹוַמת ֵאׁש  (זכריה ב)ֵמר ְוָסַבב אֹוָתּה, ּכְ ַוֲאִני ֶאְהֶיה ּלָ

יִפין ֶיֱאָיאן  ּקִ ָבָנה ׁשּורֹוי, ַרְבְרִבין ּתַ דֹוִלים, ּדְ ָסִביב ְוגֹו'. ּוָבָנה ָעֶליָה ְמצֹוִדים ּגְ

יִרין  ּפִ מַ  (ס"א מכל אבנין יקירין)ְוׁשַ ין. ִעיר ַהּקֶֹדׁש ִאְקֵרי, ְוָכל ְיָקָרא ּדְ יׁשִ א ַקּדִ ְלּכָ

א, ְוָכל  ַמְלּכָ ל ִעְטֵרי ּדְ ִליָלא ִמּכָ ְלחֹוָדָהא ּכְ ְך, ִהיא ּבִ וּה. ּוְבִגין ּכָ ַגּוָ יל ּבְ ַעּיִ

ִתיב.  ּה ְמָעט ּכְ ים ּבָ ְך, ַוֲאָנׁשִ ִגין ּכָ ִרין. ּבְ ּה ִמְתַעּטְ א ּבָ   ִעְטֵרי ַמְלּכָ

דֹול  רּוְך הּוא,  -ּוָבא ֵאֶליָה ֶמֶלְך ּגָ דֹוׁש ּבָ ג ֶזה ַהּקָ ּוֵ ְלִהְזּדַ
ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ּה. ְוָסַבב ֹאָתּה, ּכְ רֹות ּבָ ּה ְוִלׁשְ  (זכריה ב)ִעּמָ

ּה ְנֻאם ה' חֹוַמת ֵאׁש ָסִביב ְוגֹו'. ּוָבָנה  ַוֲאִני ֶאְהֶיה ּלָ
דֹוִלים ַוֲחָזִקים,  ָנה חֹומֹוֶתיָה ּגְ ּבָ דִלים, ׁשֶ ָעֶליָה ְמצֹוִדים ּגְ

ים. ְוִנְקֵראת ִעיר  ת)(מכל אבנים יקרוָנִאים ְוָיִפים  ּוְקדֹוׁשִ
ּום  ֶלְך ִהְכִניס ְלתֹוָכּה. ּוִמׁשּ בֹוד ַהּמֶ ל ּכְ ַהּקֶֹדׁש, ְוֶאת ּכָ
ֶלְך, ְוָכל ַעְטרֹות  ל ַעְטרֹות ַהּמֶ לּוָלה ִמּכָ ּה ּכְ ְך ִהיא ְלַבּדָ ּכָ
ּה  ים ּבָ תּוב, ַוֲאָנׁשִ ְך ּכָ ּום ּכָ ּה. ִמׁשּ ִרים ּבָ ֶלְך ִמְתַעּטְ ַהּמֶ

   ְמָעט.

ן ְוָחָכם, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ִים ּוַבר  (תהלים טו)ּוָמָצא ָבּה ִאיׁש ִמְסּכֵ ְנִקי ַכּפַ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ן: ּכְ ר  (שמות א)ֵלָבב. ִמְסּכֵ נֹות ְלַפְרֹעה, ִמְתַעּטָ ֶבן ָעֵרי ִמְסּכְ ַוּיִ

ּקּוֵד  ִעְטֵרי ּפִ ִעְטֵרי אֹוַרְייָתא, ּבְ יִפין, ּבְ ּקִ ִעְטִרין ּתַ א. ְוָחָכם, ּבְ ַמְלּכָ י אֹוַרְייָתא ּדְ

פּוְלָחָנא  יָנא ּבְ א ְלַעּיְ ים ַיִתיר ִמּכֹּלָ הּוא ַחּכִ ַהאי ָחְכָמה. ְוָחָכם, ּדְ ּה ּבְ ָזֵכי ּבָ ּדְ

ט הּוא ֶאת  ְכִתיב, ּוִמּלַ ּה. ֲהָדא הּוא ּדִ ּה, ּוְלַאֲעָלא ּבָ י ּבָ ִגין ְלִמְזּכֵ ָמאֵריּה, ּבְ ּדְ

ָחְכָמתֹו.  מֹו ָהִעיר ּבְ ט: ּכְ א ְוֶאְרֶאה ֶאת ֶאָחי,  (שמואל א כ)ּוִמּלַ ְלָטה ּנָ ִאּמָ

ָחְכָמתֹו.  (בראשית יט) ט הּוא ֶאת ָהִעיר ּבְ ה. אּוף ָהָכא ּוִמּלַ ּמָ ְלָטה ָנא ׁשָ   ִאּמָ

ן  ִים  (ו)ּוָמָצא ָבּה ִאיׁש ִמְסּכֵ תּוב ְנִקי ַכּפַ ּכָ ָחָכם, ֶזהּו ׁשֶ
מֹו ׁשֶ  ן, ּכְ ֱאַמר ּוַבר ֵלָבב. ִמְסּכֵ ֶבן ָעֵרי  (שמות א)ּנֶ ַוּיִ

ַעְטרֹות  ֲעָטרֹות ֲחָזקֹות, ּבְ ר ּבַ נֹות ְלַפְרֹעה. ִמְתַעּטֵ ִמְסּכְ
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ֶלְך. ְוָחָכם,  ל ִמְצוֹות ּתֹוַרת ַהּמֶ ֲעָטרֹות ׁשֶ ַהּתֹוָרה, ּבַ
הּוא יֹוֵתר ָחָכם  ָחְכָמה ַהּזֹאת. ְוָחָכם, ׁשֶ ּה ּבַ ּזֹוֶכה ּבָ ׁשֶ

ן בַּ  ם ְלַעּיֵ ּלָ ֵנס ִמּכֻ ּה ּוְלִהּכָ ֵדי ִלְזּכֹות ּבָ ֲעבֹוַדת ִרּבֹונֹו ּכְ
ָחְכָמתֹו.  ט הּוא ֶאת ָהִעיר ּבְ תּוב ּוִמּלַ ּכָ ֵאֶליָה. ֶזהּו ׁשֶ

מֹו  ט, ּכְ א ְוֶאְרֶאה ֶאת ֶאָחי,  (שמואל א כ)ּוִמּלַ ְלָטה ּנָ ִאּמָ
ט הּוא ֶאת ָהִעיר  אן, ּוִמּלַ ה. ַאף ּכָ ּמָ א ׁשָ ְלָטה ּנָ ִאּמָ

ָחְכמָ    תֹו. ּבְ

  דף ס"ט ע"א

ּקּוֵדי  ד ּפִ ן ַההּוא, ְוָאָדם ָלא ָזַכר, ְלֶמְעּבַ ְסּכֵ ְוָאָדם לֹא ָזַכר ֶאת ָהִאיׁש ַהּמִ

ַההוּ  אֹוַרְייָתא, ּכְ ָלא ּבְ ּדְ ּתַ א, אֹוַרְייָתא, ְלִאׁשְ ֹכּלָ ר ּבְ ִאְתַחּבָ ָנא ּדְ ַבר ִמְסּכְ (דף א ּגְ

ּה.  ס"ט ע"א) י ּבָ ִגין ְלִמְזּכֵ ָהא  (קהלת ט)ּבְ בּוָרה. ּדְ י ָאִני טֹוָבה ָחְכָמה ִמּגְ ְוָאַמְרּתִ

ֵלי  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ֵאי ְקׁשֹוט, ָהֵני ּדְ ר ָהֵני ַזּכָ ַההּוא ָעְלָמא, ָלא ָיֲהִבין ְרׁשּו ְלֵמיַעל, ּבַ ּבְ

ּה  ַהאי ָעְלָמא, ּבָ ִפּקּוֵדי אֹוַרְייָתא ּבְ ֵרי ּבְ אֹוַרְייָתא יֹוָמא ְוֵליֵלי, ּוִמְתַעּטְ ּבְ

ָאֵתי.  הּו ְלָעְלָמא ּדְ   ְלֵמיַעל ּבְ

ן ַההּוא. ְוָאָדם לֹא  ְסּכֵ ְוָאָדם לֹא ָזַכר ֶאת ָהִאיׁש ַהּמִ
אוֹ  ּתֹוָרה ּכְ ל ּבַ ּדֵ ּתַ תֹו ָזַכר, ַלֲעׂשֹות ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה, ְלִהׁשְ

ּה.  ֵדי ִלְזּכֹות ּבָ ּכֹל ּכְ ר ּבַ ִהְתַחּבֵ  (קהלת ט)ִאיׁש ָעִני ׁשֶ
אֹותֹו עֹוָלם  ֲהֵרי ּבְ בּוָרה. ׁשֶ י ָאִני טֹוָבה ָחְכָמה ִמּגְ ְוָאַמְרּתִ
יֵקי ֱאֶמת,  ָרט ְלאֹוָתם ַצּדִ ֵנס, ּפְ לֹא נֹוְתִנים ְרׁשּות ְלִהּכָ

ּתֹוָרה ָיִמים ִלים ּבַ ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ִרים  ֵאּלּו ׁשֶ ְוֵלילֹות, ּוִמְתַעּטְ
ֶהם ָלעֹוָלם  ֵנס ּבָ ה ְלִהּכָ עֹוָלם ַהּזֶ ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ּבָ ּבְ

א.    ַהּבָ

ִלין  ּכְ א ָלא ִמְסּתַ ֵני ָנׁשָ ָהא ּבְ ָמִעים. ּדְ זּוָיה ּוְדָבָריו ֵאיָנם ִנׁשְ ן ּבְ ְסּכֵ ְוָחְכַמת ַהּמִ

יּה, ּוְלאָ  ָרא ּבֵ ָעאן ְלִאְתַחּבְ יּה, ְוָלא ּבָ ָאִצית ּבֵ ל ַמאן ּדְ ָתָנא, ּכָ ִצית ְלִמּלֹוי. ּדְ
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תֹ    נֹות ְלַפְרעֹה ֶאת ּפִ   :ם ְוֶאת ַרַעְמֵססִמְסּכְ
  

ה ֱאַמר .ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקׁשָ ּנֶ מֹו ׁשֶ   ַוַיֲעִבדּו  ,ּכְ
ָפֶרךְ    ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ   :ִמְצַרים ֶאת ּבְ
  

ַמע  ,ֱאלֵֹהי ֲאֹבֵתינוּ  ְיהָֹוהֶאל  ׁשְ ַוּיִ
ְרא ֶאת ָעְנֵינּו  ,ֶאת ֹקֵלנוּ  ְיהָֹוה   ַוּיַ

  :ת ַלֲחֵצנוּ ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְואֶ   
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יַני.  יל ּתֹוָרה ִמּסִ ַהאי ָעְלָמא, ּוְכִאּלּו ַקּבִ ָאה הּוא ּבְ אֹוַרְייָתא, ַזּכָ ְלִמּלֹוי ּדְ

ַאְרִכין  אֹוַרְייָתא. ּוַמאן ּדְ ַמע ִמּלֹוי ּדְ ֵעי ְלִמׁשְ ר ָנׁש ָנֵמי ּבָ ל ּבַ ַוֲאִפיּלּו ִמּכָ

א, ְוָיִהיב ְיָקָרא ְלאֹוַרְייָתא. אּוְדֵניּה ָלֳקְבלֵ  יׁשָ א ַקּדִ יּה, ָיִהיב ְיָקָרא ְלַמְלּכָ

ִתיב,  ה ִנְהֵייָת ְלָעם ַלְיָי' ֱאלֶֹהיָך.  (דברים כז)ָעֵליּה ּכְ   ַהּיֹום ַהּזֶ

ֲהֵרי  ָמִעים. ׁשֶ זּוָיה ּוְדָבָריו ֵאיָנם ִנׁשְ ן ּבְ ְסּכֵ ְוָחְכַמת ַהּמִ
כְּ  ֵני ָאָדם ֵאיָנם ִמְסּתַ ר ּבְ ִלים ָעָליו, ְולֹא רֹוִצים ְלִהְתַחּבֵ

יב  ְקׁשִ ּמַ ל ִמי ׁשֶ ַמְדנּו, ּכָ ּלָ יב ִלְדָבָריו. ׁשֶ ִעּמֹו ּוְלַהְקׁשִ
ל ּתֹוָרה  ה, ּוְכִאּלּו ִקּבֵ עֹוָלם ַהּזֶ ָריו ּבָ ְלִדְבֵרי ַהּתֹוָרה, ַאׁשְ

ְבֵר  ֹמַע ּדִ ן ָצִריְך ִלׁשְ ם ּכֵ ל ָאָדם ּגַ יַני. ַוֲאִפּלּו ִמּכָ י ִמּסִ
ֶלְך  בֹוד ַלּמֶ ֶנְגּדֹו, נֹוֵתן ּכָ ין ָאְזָניו ּכְ ְרּכִ ּמַ תֹוָרה. ּוִמי ׁשֶ
ה  תּוב, ַהּיֹום ַהּזֶ בֹוד ַלּתֹוָרה. ָעָליו ּכָ דֹוׁש ְונֹוֵתן ּכָ ַהּקָ

 ִנְהֵייָת ְלָעם ַלה' ֱאלֶֹהיְך. 

נּו  ַוִיּתְ

ְצַעק  ַוּנִ



 מגיד
 

 שנט
 

ֱאַמר .ֱאלֵֹהי ֲאֹבֵתינוּ  ְיהָֹוהֶאל  ּנֶ ָמה ׁשֶ  ,ּכְ
ים ָהֵהם  ָמת ֶמֶלְך כזַוְיִהי ַבָיִמים ָהַרּבִ ַוּיָ
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  .ַוּיָָמת ֶמֶלְך ִמְצַרִיםכז

  דף י"ט ע"א - פרשת שמות  - ספר שמות  - בזוהר 

ַאֲהֹרן ּוִמְרָים י ִיְצָחק ָאַמר, ּבְ ה  ִרּבִ ּתֹוָרה, ּוְבֹמׁשֶ לא ְנֱאַמר ִזיּוּוג ֲאבֹוָתם ּבַ

ם ֵלִוי. ְולא ָהָיה  ִכיָנה ִנְקֵראת ַעל ׁשֵ ְ ַהׁשּ ת ֵלִוי, ְלהֹורֹות, ׁשֶ ח ֶאת ּבַ ּקַ יב ַוּיִ ּתִ ּכְ

ה. ֲהָדא  ִכיָנה, ְוהֹוִליד ְלֹמׁשֶ ְ ׁשּ ַטל ֵחֶלק ּבַ ּנָ ה, ַעד ׁשֶ ַעְמָרם ָראּוי ְלהֹוִליד ְלֹמׁשֶ

כְ  ִתיב, הּוא ּדִ ת ֵלִוי. ּוְלִפיָכְך ּכְ ח ֶאת ּבַ ּקַ יב, ַוּיִ י טֹוב  (שמות ב')ּתִ ֶרא אֹותֹו ּכִ ַוּתֵ

 הּוא. 

ַאֲהֹרן ּוִמְרָים לֹא ֶנֱאַמר ִזּוּוג ֲאבֹוָתם  י ִיְצָחק ָאַמר, ּבְ ַרּבִ
ת ֵלִוי, ְלהֹורֹות  ח ֶאת ּבַ ּקַ תּוב ַוּיִ ה ּכָ ּתֹוָרה, ּוְבֹמׁשֶ ּבַ

ִכיָנה ִנקְ  ְ ַהׁשּ ם ֵלִוי. ְולֹא ָהָיה ַעְמָרם ָראּוי ׁשֶ ֵראת ַעל ׁשֵ
ִכיָנה, ְוהֹוִליד  ְ ׁשּ ַטל ֵחֶלק ּבַ ּנָ ה, ַעד ׁשֶ ְלהֹוִליד ְלֹמׁשֶ
תּוב  ת ֵלִוי. ּוְלִפיָכְך ּכָ ח ֶאת ּבַ ּקַ תּוב ַוּיִ ּכָ ה. ֶזהּו ׁשֶ ְלֹמׁשֶ

י טֹוב הּוא.  ֶרא ֹאתֹו ּכִ   ַוּתֵ

י ֶאְלָעָזר ָאַמר, ָזָכה ַעְמָרם יב,  ִרּבִ ְכּתִ דֹול, ּדִ ָכה ְלקֹול ּגָ ּזָ ן, ׁשֶ ּנּו ּבֶ ָצא ִמּמֶ ּיָ ׁשֶ

ח ֶאת  (שמות י"ט) ּקַ יב ַוּיִ ְכּתִ קֹול. ְוַעְמָרם ָזָכה ְלַבת קֹול, ּדִ ְוָהֱאלִהים ַיֲעֶנּנּו ּבְ

ָהַלְך ְלַמְדֵרגָ  לֹוַמר, ׁשֶ ֶלְך. ּכְ ִתיב ַוּיֵ ת קֹול. ּוְלִפיָכְך ּכְ לֹוַמר, ּבַ ת ֵלִוי. ּכְ ה זֹו. ּבַ

ֶרא  יב ַוּתֵ ְכּתִ מֹו ָעָליו, ּדִ רּוְך הּוא ׁשְ ה, ִייֵחד ַהָקדֹוׁש ּבָ ּנֹוַלד ֹמׁשֶ ׁשֶ אָנא, ּכְ ּתָ

י טֹוב הּוא. ּוְכִתיב,   (תהלים ל"ד)טֹוב ה' ַלּכֹל. ּוְכִתיב,  (תהלים קמ"ה)אֹותֹו ּכִ

י טֹוב ה'.  ים  (שמותב')ַטֲעמּו ּוְראּו ּכִ ִמים ָהַרּבִ ַע ַוְיִהי ַבּיָ י ְיהֹוׁשֻ ָהֵהם. ִרּבִ

ָרֵאל  ָהיּו ִיׂשְ לּוָתם ָהָיה, ׁשֶ ים ָהֵהם, סֹוף ּגָ ִמים ָהַרּבִ ַסְכִנין ָאַמר, ַוְיִהי ַבּיָ ּדְ

ָרֵאל  ים ְלִיׂשְ ָהיּו ָרּבִ ים ָהֵהם, ׁשֶ ִמים ָהַרּבִ ּיָ ָכל ֲעבֹוָדה. ּבַ ִדים ּבְ ְמׁשּוֲעּבָ
 

ְצַעק  ַוּנִ
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ם ֵקץ  ּלַ ּתַ ׁשְ ּנִ ִמְצַרִים, ְוֵכיָון ׁשֶ ָמת ֶמֶלְך ִמְצַרִים. ַמאי ּבְ ִתיב, ַוּיָ לּוָתם, ַמה ּכְ ּגָ

ַפל ֶמֶלְך  ּנָ ֲאָותֹו. ְוֵכיָון ׁשֶ ֲעָלתֹו, ְוָנַפל ִמּגַ ר ִמְצַרִים ִמּמַ הּוַרד ׂשַ ַטְעָמא. ׁשֶ

ָתם.  ִפּלָ ַמע ּתְ ָרֵאל, ְוׁשָ רּוְך הּוא ְלִיׂשְ ֶהן, ָזַכר ַהָקדֹוׁש ּבָ ּלָ ר ׁשֶ הּוא ׂשַ   ִמְצַרִים, ׁשֶ

ָכה ַר  ּזָ ן ׁשֶ ּנּו ּבֵ ָצא ִמּמֶ ּיָ י ֶאְלָעָזר ָאַמר, ָזָכה ַעְמָרם ׁשֶ ּבִ
תּוב  ּכָ דֹול, ׁשֶ ְוָהֱאלִֹהים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול.  (שמות יט)ְלקֹול ּגָ

ת ֵלִוי,  ח ֶאת ּבַ ּקַ תּוב ַוּיִ ּכָ ְוַעְמָרם ָזָכה ְלַבת קֹול, ׁשֶ
ֶלְך, תּוב ַוּיֵ ת קֹול. ּוְלִפיָכְך ּכָ לֹוַמר ּבַ ָהַלְך  ּכְ לֹוַמר, ׁשֶ ּכְ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ה, ִיֵחד ַהּקָ ּנֹוַלד ֹמׁשֶ ׁשֶ ִנינּו, ּכְ ְלַמְדֵרָגה זֹו. ׁשָ
י טֹוב הּוא, ְוָכתּוב  ֶרא ֹאתֹו ּכִ תּוב ַוּתֵ ּכָ מֹו ָעָליו, ׁשֶ הּוא ׁשְ

י טֹוב ה'.  (תהלים קמט) טֹוב ה' ַלּכֹל, ְוָכתּוב ַטֲעמּו ּוְראּו ּכִ
ִמים הָ  ְכִנין ָאַמר, ַוְיִהי ַבּיָ ַע ִמּסִ י ְיהֹוׁשֻ ים ָהֵהם. ַרּבִ ַרּבִ

ים ָהֵהם  ִמים ָהַרּבִ ָהיּו  -ַוְיִהי ַבּיָ לּוָתם ָהָיה, ׁשֶ סֹוף ּגָ
ים ָהֵהם  ִמים ָהַרּבִ ּיָ ָכל ֲעבֹוָדה. ּבַ ִדים ּבְ ְעּבָ ָרֵאל ְמׁשֻ  -ִיׂשְ

ּתַ  ׁשְ ּנִ ִמְצַרִים. ְוֵכיָון ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ים ְלִיׂשְ ָהיּו ַרּבִ ם ֵקץ ׁשֶ ּלֵ
ַעם?  ָמת ֶמֶלְך ִמְצַרִים. ָמה ַהּטַ תּוב? ַוּיָ לּוָתם ַמה ּכָ ּגָ
ֲאָותֹו. ְוֵכיָון  ֲעָלתֹו ְוָנַפל ִמּגַ ר ִמְצַרִים ִמּמַ הּוַרד ׂשַ ׁשֶ
דֹוׁש  ֶהם, ָזַכר ַהּקָ ּלָ ר ׁשֶ הּוא ׂשַ ַפל ֶמֶלְך ִמְצַרִים, ׁשֶ ּנָ ׁשֶ

ִפלָּ  ַמע ּתְ ָרֵאל ְוׁשָ רּוְך הּוא ֶאת ִיׂשְ   ָתם. ּבָ

ֶהם ִנְתָנה לֹו  ּלָ ר ׁשֶ ַהׂשַ ל ְזָמן ׁשֶ ּכָ ְך הּוא, ׁשֶ ּכַ י ְיהּוָדה, ּבֹא ּוְרֵאה ׁשֶ ָאַמר ִרּבִ

ר  ַ ַפל ַהׂשּ ּנָ יָון ׁשֶ ָרֵאל, ּכֵ ל ִיׂשְ ַמע ַצֲעָקָתם ׁשֶ ָרֵאל, לא ִנׁשְ ָרָרה ַעל ִיׂשְ ׂשְ

אָ  ד ַוּיֵ ָמת ֶמֶלְך ִמְצַרִים, ּוִמּיָ ִתיב ַוּיָ ֶהם, ּכְ ּלָ ָרֵאל ִמן ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ְנחּו ּבְ

ַצֲעָקָתם.  ָעה לא ַנֲענּו ּבְ ַעד אֹוָתּה ׁשָ ְוָעָתם ֶאל ָהֱאלִֹהים. ׁשֶ ַעל ׁשַ   ַוִיְזָעקּו ַוּתַ

ל ְזַמן  ּכָ ְך הּוא, ׁשֶ ּכָ י ְיהּוָדה, ּבֹא ּוְרֵאה ׁשֶ ָאַמר ַרּבִ
ָראֵ  ָרָרה ַעל ִיׂשְ ָנה לֹו ׂשְ ֶהם ִנּתְ ּלָ ר ׁשֶ ַ ַהׂשּ ַמע ׁשֶ ל, לֹא ִנׁשְ
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ֵני ְזָעקּו  ִמְצַרים ַוֵיָאְנחּו ּבְ ָרֵאל ִמן ָהֲעבֹוָדה ַוּיִ   ִיׂשְ
ְוָעָתם ֶאל ָהֱאלִֹהים ִמן ָהֲעֹבָדה   ַעל ׁשַ   : ַוּתַ

  
ֱאַמר .ֶאת ֹקֵלנוּ  ְיהָֹוה ּנֶ ָמה ׁשֶ ַמע  ,ּכְ ׁשְ ַוּיִ

ְזּכֹור ֱאלִֹהים ֶאת כח ֱאלִֹהים ֶאת ַנֲאָקָתם   ַוּיִ
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תּוב  ֶהם, ּכָ ּלָ ר ׁשֶ ַ ַפל ַהׂשּ ּנָ יָון ׁשֶ ָרֵאל. ּכֵ ל ִיׂשְ ַצֲעָקָתם ׁשֶ
ד  ָמת ֶמֶלְך ִמְצַרִים, ּוִמּיָ ָרֵאל ִמן  -ַוּיָ ָאְנחּו ְבֵני ִיׂשְ ַוּיֵ

ַעד  ְוָעָתם ֶאל ָהֱאלִֹהים. ׁשֶ ַעל ׁשַ ְזָעקּו ַוּתַ ָהֲעֹבָדה ַוּיִ
ָעה לֹא ַנֲענּו ְבצַ    ֲעָקָתם. אֹוָתּה ׁשָ

  

  

 

 
ִריתֹו כח ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ּבְ   ְוֶאת ַיֲעקֹב ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחקַוּיִ

  דף ל"ח ע"א - פרשת בא  - ספר שמות  - בזוהר 

ַכח,  ּתְ ִקיְטָפא ִאׁשְ ְמעֹון, ָאִרים ָקֵליּה ְוַאְתַנח, ָאַמר ִקְנטּוָרא ּדְ י ׁשִ ָכה ַרּבִ ּבָ

ה ִזְמִנין,  ּמָ ִריְך הּוא ּכַ א ּבְ ַבח קּוְדׁשָ ׁשָ ְבּתּון ּדְ ר הֹוֵצאִתיָך  ה)(דברים ֲחׁשַ ֲאׁשֶ

ְצַרִים,  (דברים טז)ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים,  ַוּיֹוִציֲאָך ְיָי'  (דברים ה)הֹוִציֲאָך ְיָי' ֱאלֶהיָך ִמּמִ

ם,  ָ ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום  (שמות יג)הֹוֵצאִתי ֶאת ִצְבאֹוֵתיֶכם,  (שמות יב)ֱאלֶהיָך ִמׁשּ

ְצַרִים,  ר ְיָצאֶתם ִמּמִ ה ֲאׁשֶ דֹול  (דברים יד)ַהּזֶ ֹכחֹו ַהּגָ ָפָניו ּבְ ַוּיֹוִציֲאָך ּבְ

ְצַרִים,  ה.  (שמות יג)ִמּמִ  הֹוִציא ְיָי' ֶאְתֶכם ִמּזֶ

ּכֹול  ְמעֹון, ֵהִרים קֹולֹו ְוֶנֱאַנח. ָאַמר, ֶאׁשְ י ׁשִ ָכה ַרּבִ ּבָ
 

שְׁ  ַמע ַוּיִ
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רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ח ַהּקָ ּבַ ִ ׁשּ ם ׁשֶ ְבּתֶ ְנטּור ִנְמָצא. ֲחׁשַ ַהּקִ
ה ְפָעִמים,  ּמָ ר הֹוֵצאִתיְך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים,  ברים ה)(דּכַ ֲאׁשֶ

ְצַרִים,  (שם טז) ַוּיִֹצֲאְך ה'  (שם ה)הֹוִציֲאְך ה' ֱאלֶֹהיְך ִמּמִ
ם,  ָ  (שם יג)הֹוֵצאִתי ֶאת ִצְבאֹוֵתיֶכם,  (שמות יב)ֱאלֶֹהיְך ִמׁשּ

ְצַרִים,  ר ְיָצאֶתם ִמּמִ ה ֲאׁשֶ  (דברים ד)ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ַהּזֶ
ְצָרִים, הֹוִציא ה' ֶאְתֶכם ַוּיֹוִצאֲ  דֹול ִמּמִ ֹכחֹו ַהּגָ ָפָניו ּבְ ְך ּבְ
ה.    ִמּזֶ

הּו ְסִתיִמין,  א, ְוֻכּלְ ְלֵעיּלָ ַגְווָנא ּדִ א, ּכְ ְתִרין, ִאיּנּון ְלַתּתָ אָנא, י' ּכִ א ּתָ ֶאּלָ

ין  ְרּגִ הּו, ַעל ג' ּדַ ירּו ּבְ ִרין ְקׁשִ ַאָמָרן. ּוְתַלת ִקׁשְ ין ּדְ ְתָלָתא ִאּלֵ ְבהּו ּבִ ין ּדִ ִאּלֵ

ְעּבּוְדהֹון ְלָעְלִמין.  ִ ָרֵאל ָלא ִיְפקּון ִמׁשּ ִיׂשְ   ַעְבדּו, ּדְ

ַמְעָלה,  ּלְ מֹו ׁשֶ ה ּכְ ָרה ְכָתִרים ֵהם ְלַמּטָ ִנינּו, ֲעׂשָ א ׁשָ ֶאּלָ
ה  לֹׁשָ ָאַמְרנּו. ּוׁשְ ה ׁשֶ ת ֵאּלֶ לֹׁשֶ ׁשְ ִרים ּבִ ם ִנְסּתָ ְוֻכּלָ

ֶהם ַעל ׁשָ  ִרים ְקׁשּוִרים ּבָ ֶהם ְקׁשָ ּבָ ָרגֹות ֵאּלּו ׁשֶ לֹׁש ּדְ
ְעּבּוָדם ְלעֹוָלִמים.  ִ ָרֵאל לֹא ֵיְצאּו ִמׁשּ ׂשְ ּיִ   ָעׂשּו ׁשֶ

ִריְך  א ּבְ ִריאּו ִקְטִרין, ְוקּוְדׁשָ ִבְזכּוְתכֹון ׁשָ ִאין ַאּתּון ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ּדְ ַזּכָ

ְלכֹון הֲ  ַלת ִקְטֵרי ְמֵהיָמנּוָתא ּדִ ָכר ּתְ ְזּכֹר  (שמות ב)ָדא הּוא ִדְכִתיב, הּוא ּדְ ַוּיִ

ִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעֹקב. ֶאת ַאְבָרָהם, ָהא  ֱאלִֹהים ֶאת ּבְ

ִיְצָחק. ְוֶאת ַיֲעֹקב,  ְנָייָנא, ּדְ ָרא ּתִ ַאְבָרָהם. ֶאת ִיְצָחק, ָהא ִקׁשְ ָרא ֲחָדא, ּדְ ִקׁשְ

ֵליָמָתא ִליָתָאה, ׁשְ ָרא ּתְ ַיֲעֹקב.  ָהא ִקׁשְ   ּדְ

ירּו ֶאת  ְזכּוְתֶכם ִהּתִ ּבִ ֵריֶכם ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ׁשֶ ַאׁשְ
ֵרי  ת ִקׁשְ לֹׁשֶ רּוְך הּוא ָזַכר ׁשְ דֹוׁש ּבָ ִרים, ְוַהּקָ ׁשָ ַהּקְ

תּוב  ּכָ ֶכם. ֶזהּו ׁשֶ ּלָ ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת  (שמותב)ָהֱאמּוָנה ׁשֶ ַוּיִ
ִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיצְ  ָחק ְוֶאת ַיֲעֹקב. ֶאת ַאְבָרָהם ּבְ

ל ַאְבָרָהם. ֶאת ִיְצָחק  - ר ֶאָחד ׁשֶ ר  -ֲהֵרי ֶקׁשֶ ֲהֵרי ֶקׁשֶ
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ל ִיְצָחק. ְוֶאת ַיֲעקֹב  ִני ׁשֶ י,  -ׁשֵ ִליׁשִ ר ׁשְ ֲהֵרי ֶקׁשֶ
ל ַיֲעקֹב.  ֵלמּותֹו ׁשֶ   ׁשְ

הּו ּדּוְכָרָנא לְ  ּלְ ִתין, ּכֻ ּבָ ין ְוׁשַ ל ִזְמִנין ְוַחּגִ ָנא, ּכָ ַהאי, ְוַעל ַהאי ִאְתַקְיימּו ּתָ

ְך, ָלא  ִתין. ּוְבִגיֵני ּכַ ּבָ ין ְוׁשַ ִזְמִנין ְוַחּגִ ִאְלָמֵלא ַהאי, ָלא ֲהָוה ְנטּוָרא ּדְ הּו, ּדְ ּלְ ּכֻ

יָנא  א ֲחֵזי ּדִ ִתין. ּתָ ּבָ ין ְוׁשַ ל ִזְמִנין ְוַחּגִ ִמְצַרִים ִמּכָ ְכָרָנא ּדְ ֵצי ּדֻ ּתְ  (ס"א דא')ִאׁשְ

ֵליָמָתא הּוא ְיסֹוָדא  קּודֹוי, ְוָכל ְמֵהיָמנּוָתא ׁשְ אֹוַרְייָתא, ְוָכל ּפִ א ּדְ ָרׁשָ ְוׁשָ

ָרֵאל.  ִיׂשְ   ּדְ

רֹון  ם ִזּכָ ּלָ תֹות, ּכֻ ּבָ ַ ים ְוַהׁשּ ים ְוַהַחּגִ ַמּנִ ל ַהּזְ ָלַמְדנּו, ּכָ
ִאְלָמֵלא ֶזה לֹא ָהְיָתה  ם, ׁשֶ מּו ֻכּלָ ָלֶזה, ְוַעל ֶזה ִהְתַקּיְ

ל ְזמַ  ִמיָרה ׁשֶ תֹות, ְוָלֵכן לֹא ָכָלה ׁשְ ּבָ ים ְוׁשַ ים ְוַחּגִ ּנִ
תֹות.  ּבָ ַ ים ְוַהׁשּ ים ְוַהַחּגִ ַמּנִ ל ַהּזְ ל ִמְצַרִים ִמּכָ רֹון ׁשֶ ּכָ ַהּזִ

ין  ל ַהּתֹוָרה, ְוָכל  (זה)ּבֹא ְרֵאה, ּדִ הּוא ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ׁשֶ
ָרֵאל.  ל ִיׂשְ ֵלָמה ׁשֶ ְ   ִמְצוֹוָתיו, ְוָכל ָהֱאמּוָנה ַהׁשּ

ם יֹוְצִאים, ְועוֹ  ִתיב ַהּיֹום ַאּתֶ ֵניָנן, ּכְ ִאיְלּתּו. ּתָ ׁשָ יָמָמא ּדְ ד ֲאַמאי ָלא ֲהָוה ּבִ

פּוְרָקָנא  אָנא, ִעָקָרא ּדְ א ּתָ ְצַרִים ַלְיָלה. ֶאּלָ ּוְכִתיב הֹוִציֲאָך ְיָי' ֱאלֶֹהיָך ִמּמִ

ָרא ִקטְ  ֵליְלָיא ׁשָ ְיָלה, ּדְ ּלַ א ּבַ ָרֵאל, ָלא ֲהָוה ֶאּלָ ִיׂשְ ִרין, ְוָעִביד נּוְקִמין, ְויֹוָמא ּדְ

יב,  ְכּתִ י, ֲהָדא הּוא ּדִ ּלֵ ֵריׁש ּגַ יק לֹון ּבְ ַיד  (במדבר לג)ַאּפִ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ָיְצאּו ּבְ

ל ִמְצָרִים.  (נ"א ועוד לילה שארי קטרין ועבד נוקמין ודינין ויומא גלי ָרָמה ְלֵעיֵני ּכָ

 יב יצאו בני ישראל ביד רמה וגו'.)ופרסם ניסא ונוקמא דאתעביד הדא הוא דכת
ְרסּוֵמי  א הּוא ּפִ כֹור, ּדָ ל ּבְ ֶהם ּכָ ה ְיָי' ּבָ ר ִהּכָ ִרים ֵאת ֲאׁשֶ ּוְכִתיב ּוִמְצַרִים ְמַקּבְ

  ִניָסא. 

תּוב  ִנינּו, ּכָ ם? ׁשָ ַאְלּתֶ ְ ׁשּ ִפי ׁשֶ ּיֹום ּכְ ה לֹא ָהָיה ּבַ ְועֹוד, ָלּמָ
ם יְצִאים, ְוָכתּוב הֹוצִ  ְצַרִים ַהּיֹום ַאּתֶ יֲאְך ה' ֱאלֶֹהיְך ִמּמִ

א  ָרֵאל לֹא ָהָיה ֶאּלָ ת ִיׂשְ ֻאּלַ ר ּגְ ִנינּו, ִעּקַ א ׁשָ ַלְיָלה. ֶאּלָ
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ה ְנָקמֹות, ְוַהּיֹום  ִרים ְועֹוׂשֶ יר ְקׁשָ ְיָלה ַמּתִ ַהּלַ ְיָלה, ׁשֶ ּלַ ּבַ
תּוב  ּכָ לּוי, ֶזהּו ׁשֶ ֹראׁש ּגָ ָיְצאּו  (במדבר לג)הֹוִציא אֹוָתם ּבְ

ל ִמְצָרִים. ְבֵני יִ  ָיד ָרָמה ְלֵעיֵני ּכָ ָרֵאל ּבְ (ועוד, הלילה מתיר ׂשְ

את הקשרים ועושה נקמות ודינים, והיום מגלה ומפרסם הגס והגקמה 

ְוָכתּוב ּוִמְצַרִים  שגעשה. זהו שכתוביצאובניישראלביד רמה וגו'.)
ְרסוּ  כֹור. ֶזהּו ּפִ ל ּבְ ֶהם ּכָ ה ה' ּבָ ר ִהּכָ ִרים ֵאת ֲאׁשֶ ם ְמַקּבְ

ס.    ַהּנֵ

ִליִפין  קּו ְידֹוי. ּוָבכּו ְוָאְמרּו, ּגְ ָטחּו ָקֵמיּה, ְוָנׁשְ ּתְ יא ור' יֹוֵסי, ִאׁשְ ָאתּו ר' ִחּיָ

א,  ַלִים ְלַתּתָ ִריְך הּוא ְירּוׁשָ א ּבְ ִגיָנְך, ָעֵבד קּוְדׁשָ א ּבְ ִאין, ַזְקָפן ֵריׁשָ ִאין ְוַתּתָ ִעּלָ

א. ָעֵבד  ְלֵעיּלָ ַגְווָנא ּדִ ָעִייל, ָלא  )(רשב"יּכְ א ְוַתְרעֹוי. ַמאן ּדְ יׁשָ א ַקּדִ ׁשּוֵרי ַקְרּתָ

ְרִגין  ְקנּון ּדַ ִיְתּתַ ָסִליק, ָלא ָסִליק, ַעד ּדְ ְרִעין. ַמאן ּדְ חּון ּתַ ִיְפּתְ ָעֵייל, ַעד ּדְ

א, ּוַמאן ָיִכיל ְלַאְתְקָנא  יׁשָ א ַקּדִ ַקְרּתָ ְרִעין ּדְ ח ּתַ ׁשּוֵרי ַמאן ָיִכיל ְלִמְפּתַ ּדְ

ָחְכְמָתא, ּדַ  ָרֵזי ּדְ ְרִעין ּדְ ַתח ּתַ ִאיהּו ּפָ ן יֹוָחאי, ּדְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ א ִרּבִ ׁשּוֵרי, ּדָ ין ּדְ ְרּגִ

ִאין, ּוְכִתיב  ין ִעּלָ ְרּגִ ֵני  (שמות לה)ְוִאיהּו ַאְתִקין ּדַ ל ְזכּוְרָך ֶאת ּפְ ֵיָרֶאה ּכָ

י ׁשִ  א ִרּבִ ֵני ָהָאדֹון ְיָי', ּדָ ִאיהּו ָהָאדֹון ְיָי'. ַמאן ּפְ ַמאן ּדְ ן יֹוָחאי, ּדְ ְמעֹון ּבֶ

ֵעי ְלִאְתֲחָזָאה ָקֵמיּה.  ֻכְרָניא, ּבָ כּוָרא ִמן ּדְ   ּדְ

קּו ָידֹו,  חּו ְלָפָניו ְוָנׁשְ ּטְ ּתַ י יֹוֵסי, ִהׁשְ יא ְוַרּבִ י ִחּיָ אּו ַרּבִ ּבָ
ּוָבכּו ְוָאְמרּו, ֲחִקיקֹות ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים ְמִריִמים ֹראׁש 

זְ  מֹו ּבִ ה ּכְ ַלִים ְלַמּטָ רּוְך הּוא ְירּוׁשָ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ כּוְתְך. ָעׂשָ
ה  ַמְעָלה. ָעׂשָ ּלְ ה  [רשב"י]ׁשֶ דֹוׁשָ חֹומֹות ָהִעיר ַהּקְ

ָעִרים.  ְ ְתחּו ַהׁשּ ּפָ ּיִ ְכָנס, לֹא ִנְכָנס ַעד ׁשֶ ּנִ ָעֶריָה. ִמי ׁשֶ ּוׁשְ
ְקנּו ַהּמַ  ְתּתַ ּיִ עֹוֶלה, לֹא עֹוֶלה ַעד ׁשֶ ל ִמי ׁשֶ ְדֵרגֹות ׁשֶ

ה,  דֹוׁשָ ֲעֵרי ָהִעיר ַהּקְ ַהחֹומֹות. ִמי ָיכֹול ִלְפֹתַח ֶאת ׁשַ
י  ל ַהחֹומֹות? ֶזה ַרּבִ ְדֵרגֹות ׁשֶ ּוִמי ָיכֹול ְלַהְתִקין ֶאת ַהּמַ
ל סֹודֹות  ָעִרים ׁשֶ הּוא ּפֹוֵתַח ׁשְ ן יֹוַחאי, ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ ׁשִ
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ִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק וְ      : ֶאת ַיֲעֹקבּבְ
  

ֶרְך ֶאֶרץ .ֶאת ָעְנֵינוּ  ִריׁשּות ּדֶ ָמה , זֹו ּפְ ּכְ
ֱאַמר ּנֶ נֵ ַוַיְרא ֱאלִֹהים  ,ׁשֶ ָרֵאל ֶאת ּבְ   י ִיׂשְ

ַדע ֱאלִֹהיםכט     :ַוּיֵ
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ָרגֹות ֶעְליוֹ  ן ּדְ  (דברים טז)נֹות. ְוָכתּוב ַהָחְכָמה ְוהּוא ְמַתּקֵ
ֵני ָהָאדֹון  ֵני ָהָאדֹון ה'. ִמי ֶזה ּפְ ל ְזכּוְרְך ֶאת ּפְ ֵיָרֶאה ּכָ
הּוא ָזָכר ִמן  ִמי ׁשֶ ן יֹוַחאי, ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ה'? ֶזה ַרּבִ

ָכִרים ָצִריְך ְלֵהָראֹות ְלָפָניו.   ַהּזְ

 
  ַוּיֵַדע ֱאלִֹהיםכט

  פרשת כי תשא  - זוהר חדש  - בזוהר 

ָרן  ָרֵאל ַמְכׁשְ ד ִיׂשְ א ֲחֵזי, ּכַ ָיִמיָנא, ְוּתָ ִסְטָרא ּדְ ְלָטא ּבְ ַח, ׁשָ עֹוָבַדְייהּו, ַהאי ִמְזּבֵ

א  ָנא, ְוָאֵכיל ֵליּה. ְוַעל ּדָ ֵחיזּו ַאְרֵיה ְרִביַע ֲעֵליּה, ַעל ָקְרּבָ ַוֲהוּו ַחְזָיין ּכְ

ֵרי ֲאִריֵאל.  ָחא ִאיּקְ ָדִוד  (ישעיה כט)ַמְדּבְ חּוָלֵקיּה ּדְ אי ּדְ ִוד. ַוּדַ ִקְרַית ָחָנה ּדָ

ל ְלַאְנָהָרא ָלּה. הוּ  ּדֵ ּתַ  א, ְוָכל יֹומֹוי ִאׁשְ

ַח  ְזּבֵ יֶהם, ַהּמִ יִרים ַמֲעׂשֵ ָרֵאל ַמְכׁשִ ׂשְ ּיִ ׁשֶ ּוֹבא ְרֵאה, ּכְ
ל  מֹו ַמְרֶאה ׁשֶ ִמין, ְוָהיּו רֹוִאים ּכְ ַצד ַהּיָ ה ׁשֹוֵלט ּבְ ַהּזֶ
ן ן, ְואֹוֵכל אֹותֹו. ְוַעל ּכֵ ְרּבָ  ַאְרֵיה רֹוֵבץ ָעָליו, ַעל ַהּקָ

ַח ִנְקָרא ֲאִריֵאל.  ְזּבֵ אי  (ישעיה כט)ַהּמִ ִוד. ַוּדַ ִקְרַית ָחָנה ּדָ
ל ְלָהִאיר ָלּה.  ּדֵ ּתַ ִוד הּוא, ְוָכל ָיָמיו ִהׁשְ ל ּדָ ֶחְלקֹו ׁשֶ   ׁשֶ

א  ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר,  (תהלים טז)ְוַעל ּדָ ים. ּכְ ַדע  (שמות ב)ּתֹוִדיֵעִני אֹוַרח ַחּיִ ַוּיֵ
 

ְרא  ַוּיַ
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ִנים. ֲעָמֵלנוּ  ֱאַמר, ֵאלּו ַהּבָ ּנֶ ָמה ׁשֶ ן ל ,ּכְ ל ַהּבֵ   ּכָ
ַחּיּון ת ּתְ ִליֻכהּו ְוָכל ַהּבַ ׁשְ ּלֹוד ַהְיֹאָרה ּתַ   : ַהּיִ
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ֵליל ֱאלִֹהים. אֹוַרח ַחיִּ  ְבָעא ִאְתּכְ ָכל ׂשָ ָמחֹות, ַההּוא ּדְ ים, ּוַמאן הּוא, ׂשֹוַבע ׂשְ

יִמיְנָך  הֹון. ּוְכֵדין ְנִעימֹות ּבִ ֲאָנא ָאִחיד ּבְ ר ַאְנּפֹוי ָלֳקְבֵלי ָפֶניָך, ּדַ יּה, ִויַהּדַ ּבֵ

ר צוּ  ֵליַלת, ִאְתַהּדַ ָיִמיָנא, ְוַכד ִאְתּכְ ֵליַלת ּבְ ָמאָלא ִאְתּכְ ׂשְ ד ֶנַצח, ּדִ ר ְלֶמְעּבַ

נּו.  א ֶזה ִיּתְ ָתִמים, ְוַעל ּדָ ֳעלֹו ּדְ   ּפָ

ֱאַמר  (תהלים טז)ְוַעל ֶזה  ּנֶ מֹו ׁשֶ ים. ּכְ ּתֹוִדיֵעִני ֹאַרח ַחּיִ
ים, ּוִמי הּוא? ֹשַבע  (שמות ב) ַדע ֱאלִֹהים. ֹאַרח ַחּיִ ַוּיֵ

ָניו ַבע ִנְכָלל ּבֹו, ְוַיֲחִזיר ּפָ ל ַהׂשּ ּכָ ָמחֹות, אֹותֹו ׁשֶ ֶנֶגד  ׂשְ ּכְ
יִמיְנְך ֶנַצח,  ֶהם. ְוָאז ְנִעמֹות ּבִ ֲאִני ָאחּוז ּבָ ֶניְך, ׁשֶ ּפָ
ְכֶלֶלת, חֹוֵזר ַהּצּור  ּנִ ָיִמין. ּוְכׁשֶ ֹמאל ִנְכָלל ּבְ ְ ַהׂשּ ׁשֶ

נּו.  ן ֶזה ִיּתְ ִמים, ְוַעל ּכֵ ל ּתָ ֳעלֹו ׁשֶ   ַלֲעׂשֹות ֶאת ּפָ

 
ִליכוּ ל ׁשְ ּלֹוד ַהְיאֹוָרה ּתַ ן ַהּיִ ל ַהּבֵ ַחיּוּןהוּ, ּכָ ת ּתְ   ְוָכל ַהּבַ

  דף נג ע"ב - תקונא עשרין, וחד ועשרין  - זוהר תיקוני ה - בזוהר 

ִאיִהי ִעֶרב ַרב ֵמַההּוא ַרב  א ְטחֹול ִליִלית ּדְ דֹול, ּדָ ג ּגָ ְועֹוד ַוְיַמן יהו"ה ּדָ

(נ"א דא סמא"ל, דגה דא נח"ש לילי"ת בת זוגיה מההוא רב החובל טחול ַהחֹוֵבל 

יּה  דאיהו ערב רב) ַמר ּבֵ ִאּתְ ִעֶרב ַרב וכו', ּוְטחֹול ִאיהּו ְוַגם  (שמות יב לח)ּדְ

ַמר  ִסיל, ֲעֵליּה ִאּתְ חֹוק ַהּכְ ִסיִלים ָינּוַח, ִלְבלֹוַע  (קהלת ז ט)ׂשְ ֵחיק ּכְ ַעס ּבְ י ַהּכַ ּכִ

ְטָרא ִדיֵליּה  א, ִמּסִ ה ִמּקֶֹצר  (שמות ו ט)ֶאת יֹוָנה ָדא ַנְפׁשָ ְמעּו ֶאל ֹמׁשֶ ְולֹא ׁשָ

טְ  ה ִמּסִ יּה רּוַח, ּוֵמֲעבֹוָדה ָקׁשָ ַמר ּבֵ ִאּתְ ְרֹעה,  (שם ז יד)ָרא ְדָכֵבד, ּדְ ֵבד ֵלב ּפַ ּכָ

ד ָהֲעבֹוָדה,  ְכּבַ ְטָרא ְדָמָרה  (שם ה ט)ּתִ יֶהם.  (שם א יד)ִמּסִ  ַוְיָמַררּו ֶאת ַחּיֵ

ִהיא  דֹול, ֶזהּו ְטחֹול, ִליִלית, ׁשֶ ג ּגָ ְועֹוד, ַוְיַמן יהו"ה ּדָ
מא"ל. דגה, זה נח"שלילי"ת, (זה סֵעֶרב ַרב, ֵמאֹותֹו ַרב ַהחֹוֵבל 

 

ְוֶאת 
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ֱאַמר ּבֹו ְוַגם  בתזוגושלאותורב החובל, טחול, שהוא ערב רב) ּנֶ ׁשֶ
ִסיל,  חֹוק ַהּכְ ם ְוכּו', ּוְטחֹול הּוא ׂשְ ֵעֶרב ַרב ָעָלה ִאּתָ
ִסיִלים ָינּוַח. ִלְבלַֹע ֶאת  ֵחיק ּכְ ַעס ּבְ י ַהּכַ ָעָליו ֶנֱאַמר ּכִ

ד  ֶפׁש, ֵמַהּצַ ּלֹו יֹוָנה, זֹו ַהּנֶ ה  -ׁשֶ ְמעּו ֶאל ֹמׁשֶ ְולֹא ׁשָ
ה  ֱאַמר ּבֹו  -ִמּקֶֹצר רּוַח, ּוֵמֲעבָֹדה ָקׁשָ ּנֶ ֵבד, ׁשֶ ד ַהּכָ ִמּצַ

ָרה  ל ַהּמָ ד ׁשֶ ד ָהֲעבֹוָדה. ִמּצַ ְכּבַ ְרֹעה, ּתִ ֵבד ֵלב ּפַ  -ּכָ
יֶהם.    ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחּיֵ

ִאינּון  דֹול ִאיהּו ִעֶרב ַרב, ּדְ ג ּגָ א ַרב ַר  (נ"א דאיהו)ּדָ ב ַהחֹוֵבל, ָמאן חֹוֵבל ֶאּלָ

יָבא,  ִליִלית ַחּיָ ִנין ּדְ ָלה, ִעֶרב ַרב ּבְ ָלה, ִאיהּו חֹוֵבל, ְוִאיִהי ַחּבָ ל ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ִמּכָ

ִרית, ִאינּון ַרב ֲעַלְייהּו  ָאת ּבְ ַרְייהּו ּבְ ׂשְ ָרֵאל ַוֲחִבילּו ָית ּבִ ִדְבהֹון ָחאבּו ִיׂשְ

א ָאְמרּו ְבָגלּוָתא, ְוִאינּון ּדָ  ָרֵאל, ּוְבִגין ּדָ ָזַכְרנּו ֶאת  (במדבר יא ה)ָגה ְלִיׂשְ

ָגה וכו'.    ַהּדָ

ֵהם  דֹול הּוא ֵעֶרב ַרב, ׁשֶ ג ּגָ ַרב ַהחֹוֵבל, ִמי  (שהוא)ּדָ
ָלה, הּוא חֹוֵבל ְוִהיא  ל ַמְלֲאֵכי ַחּבָ א ָגדֹול ִמּכָ חֹוֵבל? ֶאּלָ

ֵני ִליִלי"ת הָ  ָלה, ֵעֶרב ַרב ֵהם ּבְ ֶהם ָחְטאּו ַחּבָ ּבָ ָעה, ׁשֶ ְרׁשָ
דֹוִלים  ִרית, ֵהם ּגְ אֹות ַהּבְ ָרם ּבְ ׂשָ לּו ֶאת ּבְ ָרֵאל ְוִחּבְ ִיׂשְ
ּום ֶזה ָאְמרּו  ָרֵאל, ּוִמׁשּ ָגה ְלִיׂשְ לּות, ְוֵהם ּדָ ּגָ ֲעֵליֶהם ּבַ

ָגה ְוכּו'.    ָזַכְרנּו ֶאת ַהּדָ

ְצַרִים ְקִטיל ִמ  ָרֵאל ִמּמִ יִאין, ּוְבָגלּוָתא ַבְתָרָאה ּוְבִזְמָנא ְדָנְפקּו ִיׂשְ ְייהּו ַסּגִ ּנַ

רּוְך הּוא ְלָקְטָלא לֹון, ְוָדא ִאיהּו  דֹוׁש ּבָ ר  (שמות ז יח)ָעִתיד ַהּקָ ָגה ֲאׁשֶ ְוַהּדָ

ּה  ַמר ּבָ א אֹוַרְייָתא, ְדִאּתְ ְבַאׁש ַהְיאֹור ּדָ ְיאֹור ֵמָתה, ַוּיִ ְותֹוָרה  (משלי ו כג)ּבַ

ְייהוּ  ָרֵאל אֹור, ָסְרַחת ְלַגּבַ ִיׂשְ ַמר ּבְ ּלֹוד ַהְיאֹוָרה  (שמות א כב), ְוִאּתְ ן ַהּיִ ל ַהּבֵ ּכָ

ּה  ַמר ּבָ ִאּתְ ַההּוא אֹור, ּדְ ת זּוֵגיּה ּדְ ִליכּוהּו, אֹור ִאיהּו ָר"ז, ַהְיאֹוָרה ּבַ ׁשְ (שם ּתַ

ַגְווָנא ָדא ְבָגלּותָ  י כג) בֹוָתם, ּכְ מֹוׁשְ ָרֵאל ָהָיה אֹור ּבְ ֵני ִיׂשְ א ַבְתָרָאה ּוְלָכל ּבְ
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ַחק, .ַלֲחֵצנוּ  ָמה זֹו ַהּדְ ֱאַמר ּכְ ּנֶ   ְוַגם ָרִאיִתי  ,ׁשֶ
חַ    ר ִמְצַרים לֲֹחִצים ֹאָתםֶאת ַהּלַ   :ץ ֲאׁשֶ

 
ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  

  

ים  (היאורה) פּוְרָקָנא ַבְתַרְייָתא, ְלַקּיֵ ִאיהּו אֹור ּדְ יּה ָהָוה ָר"ז, ּדְ (מיכה ַהּזֹוַהר ּבֵ

ּלֹוד  ז טו) ן ַהּיִ ל ַהּבֵ יֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות, ְוָדא ִאיהּו ּכָ ּכִ

ַחיּ  ת ּתְ ִליכּוהּו, ְוָכל ַהּבַ ׁשְ אֹוַרְייָתא ִדְבַעל ַהְיאֹוָרה ּתַ ְדִלין ּבְ ּתַ ִמׁשְ ין ּדְ ּון, ִאּלֵ

ה.    ּפֶ

ים,  ְצַרִים, ָהַרג ֵמֶהם ַרּבִ ָרֵאל ִמּמִ ְצאּו ִיׂשְ ּיָ ּוִבְזַמן ׁשֶ
רּוְך הּוא ַלֲהרֹג  דֹוׁש ּבָ לּות ָהַאֲחרֹוָנה ָעִתיד ַהּקָ ּוַבּגָ

ְבַאׁש  ְיאֹור ֵמָתה, ַוּיִ ר ּבַ ָגה ֲאׁשֶ ַהְיאֹור,  אֹוָתם, ְוֶזהּו ְוַהּדָ
ּה ְותֹוָרה אֹור, ָסְרָחה ֲאֵליֶהם,  ֱאַמר ּבָ ּנֶ זֹו ַהּתֹוָרה, ׁשֶ
ִליֻכהּו.  ׁשְ ּלֹוד ַהְיאֹוָרה ּתַ ן ַהּיִ ל ַהּבֵ ָרֵאל ּכָ ִיׂשְ ְוֶנֱאַמר ּבְ
ל אֹותֹו ָהאֹור,  ת זּוגֹו ׁשֶ אֹור הּוא ָר"ז. ַהְיאֹוָר"ה, ּבַ

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ֱאַמר ּבֹו ּוְלָכל ּבְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ֹבָתם, ּכְ מֹוׁשְ ָהָיה אֹור ּבְ
לּות ָהַאֲחרֹוָנה  ּגָ הּוא  (היאורה)ֵכן ּבַ ַהּזַֹהר ּבֹו ָהָיה ָר"ז, ׁשֶ

יֵמי ֵצאְתְך ֵמֶאֶרץ  ם ּכִ ה ָהַאֲחרֹוָנה, ְלַקּיֵ ֻאּלָ אֹור ַהּגְ
ּלֹוד ַהְיאֹוָרה  ן ַהּיִ ל ַהּבֵ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות, ְוֶזהּו ּכָ

ִליֻכה ׁשְ ּתֹוָרה ּתַ ִלים ּבַ ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ה ׁשֶ ַחּיּון, ֵאּלֶ ת ּתְ ּו, ְוָכל ַהּבַ
דֹול ִלְבלַֹע ֶאת  ג ּגָ ָבר ַאֵחר, ַוְיַמן יהו"ה ּדָ ה. ּדָ ַעל ּפֶ ּבְ ׁשֶ
ָכר  בֹון. ַהּזָ ּלֹו ִעּצָ ֵקָבה ׁשֶ ִהיא ֶעֶצב, ְוַהּנְ יֹוָנה, זֹו ֲעִנּיּות ׁשֶ

ְתּפַ  ָגה. ֶזהּו ַוּיִ ֵקָבה ּדָ ג, ַהּנְ ל יֹוָנה ֶאל יהו"ה ֱאלָֹהי"ו ּדָ ּלֵ
ָרֵאל.  יַע ִלְמֵעי ִיׂשְ ּגִ ּמַ ָגה, ֵמְרַעב ָהֹעִני ׁשֶ ֵעי ַהּדָ ִמּמְ

ג  אֹותֹו ְזַמן ַוּיֹאֶמר יהו"ה ַלּדָ   ּבְ

 

ְוֶאת 



 מגיד
 

 שסט
 

   
ָיד ֲחָזָקה  ְיהָֹוהַוּיֹוִצֵאנּו לא ִמִמְצַרים ּבְ

  ּוִבְזרַֹע 
דֹל ּוְבֹאתֹות ּוְבמְֹפִתים     :ְנטּוָיה ּוְבמָֹרא ּגָ
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  ויוציאנו השם ממצריםלא

  דף כ"ט ע"א - פרשת צו  - ספר ויקרא  - בזוהר 

הֹון  ַמר ּבְ ִאּתְ ָבִנים, ּדְ ֲעָבִדים. ִאם ּכְ ָבִנים ִאם ּכַ א, ִאם ּכְ  (דברים יד)ּוְבִגין ּדָ

ֲעָבִדים,  ם ַלְיָי' ֱאלֵֹהיֶכם. ִאם ּכַ ִנים ַאּתֶ ָרֵאל ֲעָבִדים  (ויקרא כה)ּבָ י ִלי ְבֵני ִיׂשְ ּכִ

אָ  ֹות, ְוָלא ׁשְ אֹוַרְייָתא ּוִמּצְ ִלין ּבְ ּדְ ּתַ ָלא ִמׁשְ ר אּוִמין. ַאָבל ִאיּנּון ַחָייַבָיא ּדְ

קּוִדין, ִאיּנּון ֲעָבִדין ְלאּוִמין  ָאר ּפִ ִפִלין, ּוׁשְ ְוֵלית ָעַלְייהּו עֹול ּתֹוָרה ְועֹול ּתְ

גֹון  הּו. ּכְ ִדין ּבְ ֲעּבְ ּתַ ָעְלָמא, ּוִמׁשְ ָרִים. ֲעָבִדים ָהיִ  (דברים ו)ּדְ ִמּצְ  ינּו ְלַפְרֹעה ּבְ

ָבִנים,  ֲעָבִדים. ִאם ּכְ ָבִנים ִאם ּכַ ְך, ִאם ּכְ ּום ּכָ ּוִמׁשּ
ֲעָבִדים,  ם ַלה' ֱאלֵֹהיֶכם. ִאם ּכַ ִנים ַאּתֶ ֶהם ּבָ ֱאַמר ּבָ ּנֶ ׁשֶ
ָאר ָהֻאּמֹות. ֲאָבל  ָרֵאל ֲעָבִדים, ְולֹא ׁשְ י ִלי ְבֵני ִיׂשְ ּכִ

ֵאין  ִעים ׁשֶ ְצוֹות ְוֵאין אֹוָתם ָהְרׁשָ ּתֹוָרה ּוַבּמִ ִלים ּבַ ּדְ ּתַ ִמׁשְ
ָאר ִמְצוֹות, ֵהם ֲעָבִדים  ין ּוׁשְ ִפּלִ ֲעֵליֶהם ֹעל ּתֹוָרה ְוֹעל ּתְ
מֹו ֲעָבִדים ָהִיינּו  ֶהם, ּכְ ִדים ּבָ ְעּבְ ּתַ ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם ּוִמׁשְ

ִמְצָרִים.    ְלַפְרֹעה ּבְ

תֹות ְוָיִמים טֹוִבים ּבָ הּו ְוִאי ַנְטֵרי ׁשַ ַמר ּבְ יֵאנוּ , ִאּתְ ים  ַויֹוּצִ ְיָי' ֱאלֵֹהינּו. ְוִיְתַקּיָ

הּו,  ן  (שמות כג)ּבְ ֵפׁש ּבֶ ֹות, ְוִיּנָ תֹוָרה ּוְבִמּצְ ְלַמַען ָינּוַח ׁשֹוְרָך ַוֲחמֹוֶרָך, ֲחמֹור ּבַ

ְרֵמיּה ּתְ  ִייעּול ּגַ ֵהָמה ִאְקֵרי. ּוְלָבַתר ּדְ ָך, ַעם ָהָאֶרץ ּבְ חֹות ָאָדם ֲאָמְתָך ּוְבֶהְמּתֶ

יּה  ים ּבֵ ּתֹוָרה, ִיְתַקּיָ ּסּוס  (תהלים לו)ּבַ יַע ְיָי'. ִאם הּוא ּכַ ָאָדם ּוְבֵהָמה ּתֹוׁשִ
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ָמאֵריּה.  ָרִכיב ָעֵליּה ָמאֵריּה, ְוָסִביל ֵליּה, ְוָלא ְמָבֵעט ּבְ   ּדְ

ֶהם  תֹות ְוָיִמים טֹוִבים, ֶנֱאַמר ּבָ ּבָ ְוִאם ׁשֹוְמִרים ׁשַ
ֶהם, ְלַמַען ָינּוַח ׁשֹוְרְך ַוּיֹוִציֵאנּו ה ם ּבָ ' ֱאלֵֹהינּו. ְוִיְתַקּיֵ

ן ֲאָמְתְך  ֵפׁש ּבֶ ְצוֹות, ְוִיּנָ ּתֹוָרה ּוַבּמִ ַוֲחמֹוֶרְך, ֲחמֹור ּבַ
ְכִניס ֶאת  ּיַ ֵהָמה. ְוַאַחר ׁשֶ ְך, ַעם ָהָאֶרץ ִנְקָרא ּבְ ּוְבֶהְמּתֶ

ם ּבֹו ָאָדם ּתֹוָרה, ִיְתַקּיֵ ַחת ָאָדם ּבַ ּוְבֵהָמה  ַעְצמֹו ּתַ
רֹוֵכב ָעָליו ֲאדֹונֹו,  מֹו סּוס ׁשֶ יַע ה'. ִאם הּוא ּכְ ּתֹוׁשִ

ֲאדֹונֹו.    ְוסֹוֵבל אֹותֹו, ְולֹא בֹוֵעט ּבַ

ת  ּבָ ּיֹום ׁשַ ְלִמיד ָחָכם ּכְ ִגין, ְדּתַ ְלִמיד ָחָכם. ּבְ ַעם ָהָאֶרץ ְלּתַ ּוַמאי ְסִבילּו ּדְ

יֵליּה,  ֵלית ֵליּה ִמּדִ ִריְך ִאיהּו, ּדְ ָממֹוֵניּה, ּצָ ְוִאי ַעם ָהָאֶרץ ָסִביל ֵליּה ּבְ

פּום  ִפּקּוִדין ּכְ א ֵליּה, ּוְלִאְתָנֲהָגא ּבְ ׁשָ ּמְ פּום ְרעּוֵתיּה ְלׁשַ יּה ּכְ ְוִאְתְנִהיג ּבֵ

ֹוד ּוְגֵזָלה,  יַע ֵליּה ִמׁשּ יַע ְיָי'. יֹוׁשִ יּה ָאָדם ּוְבֵהָמה ּתֹוׁשִ ים ּבֵ ְרעּוֵתיּה, ִיְתַקּיֵ

יַע לֵ  גּום יֹוׁשִ ין ּפָ ַסּכִ ָחט ֵליּה ּבְ יט ָעֵליּה, ְוִיׁשְ ּלִ ָלא ׁשַ ְות, ּדְ ְלַאְך ַהּמָ יּה ִמּמַ

ֶלב  יּה ַלּכֶ ַמר ּבֵ ִאּתְ גּום, ְנֵבָלה ִאיהּו, ּדְ ין ּפָ ַסּכִ ִחיט ּבְ ׁשָ יֵליּה. ְוָכל ַמאן ּדְ ּדִ

ִאיהּו ָסָמֵא"ל.  ִליכּון אֹותֹו, ּדְ ׁשְ   ּתַ

ַעם ָהָאֶר  ֶבל ׁשֶ ּום ּוַמהּו ַהּסֵ ץ ְלַתְלִמיד ָחָכם? ִמׁשּ
ֵאין לֹו  ת הּוא ָצִריְך, ׁשֶ ּבָ ַ מֹו יֹום ַהׁשּ ְלִמיד ָחָכם ּכְ ּתַ ׁשֶ
ָממֹונֹו ְונֹוֵהג ּבֹו  ּלֹו. ְוִאם ַעם ָהָאֶרץ סֹוֵבל אֹותֹו ּבְ ֶ ִמׁשּ
ִפי ְרצֹונֹו,  ְצוֹות ּכְ ּמִ ׁש אֹותֹו ּוְלִהְתַנֵהג ּבַ ּמֵ ִפי ְרצֹונֹו ְלׁשַ ּכְ

ם יַע אֹותֹו  -ּבֹו  ִיְתַקּיֵ יַע ה'. יֹוׁשִ ָאָדם ּוְבֵהָמה ּתֹוׁשִ
לֹט  ּלֹא ִיׁשְ ֶות ׁשֶ ְלַאְך ַהּמָ יַע אֹותֹו ִמּמַ ֵזָלה, יֹוׁשִ ֹוד ּוִמּגְ ִמׁשּ
ַחט  ׁשְ ּנִ גּוָמה. ְוָכל ִמי ׁשֶ ינֹו ַהּפְ ַסּכִ ַחט אֹותֹו ּבְ ָעָליו ְוִיׁשְ

ֱאַמר  ּנֶ גּוָמה, הּוא ְנֵבָלה, ׁשֶ ין ּפְ ַסּכִ ִלכּון ּבְ ׁשְ ֶלב ּתַ ּבו ַלּכֶ
הּוא ָסָמֵא"ל.    ֹאתֹו, ׁשֶ
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לֹא ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך ְולֹא ם. ִמִמְצַרי ְיהָֹוה
ָרף ִליַח,  ַעל ְיֵדי ׂשָ א ְולֹא ַעל ְיֵדי ׁשָ ֶאּלָ

ֱאַמר ּנֶ ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו, ׁשֶ רּוְך הּוא ּבִ דֹוׁש ּבָ  ,ַהּקָ
י ְבֶאֶרץ ִמְצַריםלב ל  ְוָעַבְרּתִ יִתי ּכָ ְיָלה ַהזֶּה ְוִהּכֵ ּלַ ּבַ
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ת. ְוֹעֶנג  ּבָ ׁשַ ָתא, ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ּדְ ת ַמְלּכְ ּבָ ְלִמיד ָחָכם ִאְתְקִריַאת ׁשַ ְוֶנֶפׁש ְדּתַ

ָמה ְיֵתיָרה, רּוַח ְיֵתיָרה, ַעל  ְכִלי. ְוִאיּנּון ְנׁשָ ים, ְורּוַח ׂשִ ַמת ַחּיִ יֵליּה ִנׁשְ ּדִ

ָמה ְור ָמה ְנׁשָ חֹול. ְנׁשָ יֹוִמין ּדְ גּוָפא, ּדְ ְלִטין ּבְ ׁשַ ִאיּנּון ַעָבִדין, ּדְ א, ּדְ ּוָחא ְוַנְפׁשָ

ל ַחי,  ַמת ּכָ ת.  (רמ"ב ע"ב)ְיֵתיָרה, ִנׁשְ ּבָ ִאיהּו יֹום ׁשַ ִדיק, ּדְ ֹראׁש ּצַ ֶתר ּבְ ּכֶ

א, ּדְ  א ְוִאיּמָ ִאיּנּון ַאּבָ ל ָיּה, ּדְ ַהּלֵ ָמה ְיֵתיָרה ּתְ ַמר, ּוְבַהאי ְנׁשָ (ישעיה ָעָלּה ִאּתְ

ת ָהִעּלֹות,  סד) ָבה ְלִעּלַ ִאיהּו ֶמְרּכָ ִגין ּדְ ַעִין לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹהים זּוָלְתָך, ּבְ

א ַעִין לֹא ָרָאָתה.  יט ָעֵליּה ֵעיָנא, ּוְבִגין ּדָ ּלִ ה ְוָלא ׁשַ ִאיהּו ְמכּוּסֶ   ּדְ

ת ַהּמַ  ּבָ ְלִמיד ָחָכם ִנְקֵראת ׁשַ ל ּתַ ֶפׁש ׁשֶ ה, ֶנֶפׁש ְוַהּנֶ ְלּכָ
ְכִלי.  ים ְורּוַח ׂשִ ַמת ַחּיִ ּה ִנׁשְ ּלָ ת, ְוָהֹעֶנג ׁשֶ ּבָ ל ׁשַ ְיֵתָרה ׁשֶ
ָמה ְורּוַח ְוֶנֶפׁש,  ָמה ְיֵתָרה, רּוַח ְיֵתָרה, ַעל ְנׁשָ ְוֵהם ְנׁשָ
ָמה  ל ְימֹות ַהֹחל. ְנׁשָ ּגּוף ׁשֶ ֹוְלִטים ּבַ ׁשּ ֵהם ֲעָבִדים ׁשֶ ׁשֶ

ל ַחי ַמת ּכָ הּוא יֹום ְיֵתָרה, ִנׁשְ יק, ׁשֶ ֶתר ָהרֹאׁש ַצּדִ , ּכֶ
א  ֵהם ַאּבָ ל ָיּה, ׁשֶ ַהּלֵ ָמה ַהְיֵתָרה ַהּזֹו ּתְ ׁשָ ת. ּוַבּנְ ּבָ ַ ַהׁשּ

ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר  א, ׁשֶ ַעִין לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹהים  (ישעיה סד)ְוִאּמָ
הּוא  ת ָהִעּלֹות, ׁשֶ ָבה ְלִעּלַ ִהיא ֶמְרּכָ ּום ׁשֶ זּוָלְתְך, ִמׁשּ

ה  ְך ַעִין לֹא ְמֻכּסֶ ּום ּכָ ְולֹא ׁשֹוֶלֶטת ָעָליו ָהַעִין, ּוִמׁשּ
 ָרָאָתה. 

 
ַרִים לב ֶאֶרץ ִמּצְ י ּבְ   ֲאִני ְולֹא ַמְלָאךְ ְוָעַבְרּתִ
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ַזר  ִמְצָרֵאי, ּגָ ָרא ּדְ ָרֵאל ְלׂשָ ִריְך הּוא ְלִיׂשְ א ּבְ ָמַסר קּוְדׁשָ ֲעָתא ּדְ ׁשַ א, ּבְ ּנָ ּתָ

יְ  ֵזרֹות, ׁשֶ הֹון ִמְצָרֵאי. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ָעַלְייהּו ז' ּגְ דּו ּבְ ֲעּבְ  (שמות א')ׁשַ

ְבָעה  חֹוֶמר ּוִבְלֵבִנים ְוגֹו'. ְוָלֳקְבֵליהֹון ׁשִ ה ּבְ ֲעבֹוָדה ָקׁשָ יֶהם ּבַ ַוְיָמְררּו ֶאת ַחּיֵ

ְמֹאד, ְמֹאד,  ַעְצמּו, ּבִ ְרּבּו, ַוּיַ ְרצּו, ַוּיִ ׁשְ רּו, ַוּיִ ָרֵאל ּפָ ַמֵלא ְלָטב, ּוְבֵני ִיׂשְ ַוּתְ

א  (שמות א')ָהָאֶרץ אֹוָתם.  י יֹוֵסי ָאַמר, ֵאין ָהָבה ֶאּלָ ָמה לֹו. ִרּבִ ְתַחּכְ ָהָבה ּנִ

ַאּתְ ָאֵמר,  ָמה ּדְ יָנא. ּכְ ד ּדִ ָהָבה ֵנְרָדה.  (בראשית י"א)ָלׁשֹון ַהְזָמָנה, ְלֶמְעּבַ

י יֹוָחָנן, ָהָבה ּכּולָּ  (שמואל א', י"ד) ָמה ָהָבה ָתִמים. ָאַמר ִרּבִ ם, ְלׁשֹון ַהְסּכָ

מֹו  נּו ִעיר.  (בראשית י"א)ְוַהְזָמָנה. ּכְ ָהבּו ָלֶכם ֵעָצה.  (שופטים כ')ָהָבה ִנְבֶנה ּלָ

ֵני ֵאִלים.  (תהלים כ"ט)  ָהבּו ַלה' ּבְ

ָרֵאל  רּוְך הּוא ֶאת ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ַסר ַהּקָ ּמָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ִנינּו, ּבְ ׁשָ
ַזר ֲעֵליהֶ  ר ִמְצַרִים, ּגָ ַעְבדּו ָבֶהם ְלׂשַ ּיַ ֵזרֹות ׁשֶ ַבע ּגְ ם ׁשֶ

ה  ֲעבָדה ָקׁשָ יֶהם ּבַ תּוב ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחּיֵ ּכָ ְצִרים, ֶזהּו ׁשֶ ַהּמִ
ַבע ְלטֹוב  ם ׁשֶ ֹחֶמר ּוִבְלֵבִנים ְוגֹו'. ּוְכֶנְגּדָ ּוְבֵני  -ּבְ

ְמֹאד ְמֹאד ַוּתִ  ַעְצמּו ּבִ ְרּבּו ַוּיַ ְרצּו ַוּיִ ׁשְ רּו ַוּיִ ָרֵאל ּפָ ֵלא ִיׂשְ ּמָ
י יֹוֵסי ָאַמר, ֵאין  ָמה לֹו. ַרּבִ ְתַחּכְ ָהָאֶרץ ֹאָתם. ָהָבה ּנִ
ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ין, ּכְ א ְלׁשֹון ַהְזָמָנה ַלֲעׂשֹות ּדִ ָהָבה ֶאּלָ

ָהָבה ָתִמים. ָאַמר  (שמואל א יד)ָהָבה ֵנְרָדה.  (בראשית יא)
י יֹוָחָנן, ָהָבה  ָמה ְוהַ  -ַרּבִ ם ְלׁשֹון ַהְסּכָ ּלָ מֹו ּכֻ ְזָמָנה, ּכְ

נּו ִעיר.   (תהלים כט)ָהבּו ָלֶכם ֵעָצה.  (שופטים כ)ָהָבה ִנְבֶנה ּלָ
ֵני ֵאִלים.    ָהבּו ַלה' ּבְ

ה,  ן ִיְרּבֶ יּה. ּפֶ יָנא ְלַגּבֵ ַמת ּדִ ָמה לֹו ְנהֵוי ְבַהְסּכָ ְתַחּכְ י ִיְצָחק ָאַמר, ָהָבה ּנִ ִרּבִ

ה, וְ  ן ִיְרּבֶ ים ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש אֹוֶמֶרת ּכֵ ּכִ ֵרת ֲהוֹו ְלהּו ְלׂשִ ֵכן ִיְפרֹוץ. ּוַמְלֲאֵכי ַהׁשָ

ֵצי  ֲהוֹו ִמְתַעּקְ ָרֵאל. ּדַ ֵני ִיׂשְ ֵני ּבְ קּוצּו ִמּפְ ְוִלְצִניִנים ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ַוּיָ

י.  הּו ִאיְנׁשֵ ֵצי ּבְ ִמְתַעּקְ ָהֵני קֹוֵצי ּדְ ֵרת, ּכְ ָ ְלֲאֵכי ַהׁשּ   ִמּמַ
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י ִיְצָחק ָאַמר, ָהבָ  ַמת ַרּבִ ַהְסּכָ ָמה לֹו ִנְהָיה ּבְ ְתַחּכְ ה ּנִ
ה ְוֵכן  ן ִיְרּבֶ ה, ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש אֹוֶמֶרת ּכֵ ן ִיְרּבֶ ין ֵאָליו. ּפֶ ַהּדִ
ים ְוִלְצִניִנים. ֶזהּו  ּכִ ֵרת ָהיּו ָלֶהם ְלׂשִ ָ ִיְפֹרץ. ּוַמְלֲאֵכי ַהׁשּ

ָהיּו נֶ  ָרֵאל, ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ֵני ּבְ ֻקצּו ִמּפְ תּוב ַוּיָ ּכָ ֱעָקִרים ׁשֶ
ים ֶנֱעָקִצים ֵמַהּקֹוִצים  ֲאָנׁשִ מֹו ׁשֶ ֵרת, ּכְ ָ ְלֲאֵכי ַהׁשּ ִמּמַ

לּו.    ַהּלָ

ִמְמַנע  ִמְצָרֵאי, ּדְ הֹון ּדְ ְבּתְ י ִיְצָחק, ַמה ֲהָוה ַמֲחׁשַ י יּוָדאי ָאַמר ִרּבִ ָאַמר ִרּבִ

אָ  ְמָמָנא ֲעֵליהֹון ּדְ ְלָטָנא ּדִ ה, ְוׁשֻ ְרָיה ּוְרִבּיָ ָרֵאל ּפִ ׂשְ א, ִמּיִ ְך. ֶאּלָ הֹון ּכַ ִלּבְ ִעיל ּבְ

יָנא  ִיְתֲעֵביד ּדִ ָרֵאל, ּדְ ׂשְ ָרא ֲחָדא ְלֵמיַפק ִמּיִ ין ּבְ ַזּמִ ָאַמר ְלהֹון, ֲהוֹו ַיְדִעין, ּדְ

ֱאלֵהיהֹון ַעל ְיֵדיּה.    ּבֶ

ֶבת  י ִיְצָחק, ֶמה ָהְיָתה ַמֲחׁשֶ י יּוַדאי ָאַמר ַרּבִ ָאַמר ַרּבִ
ַנע ּפְ  ּמָ ּתִ ְצִרים ׁשֶ יט ַהּמִ ּלִ ַ ָרֵאל ְוַהׁשּ ׂשְ ה ִמּיִ ה ּוְרִבּיָ ִרּיָ

א ָאַמר ָלֶהם,  ם? ֶאּלָ ִלּבָ ְך ּבְ ִהְכִניס ּכָ ה ֲעֵליֶהם ׁשֶ ַהְמֻמּנֶ
ה  ֲעׂשֶ ּיַ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ ן ֶאָחד ָלֵצאת ִמּיִ ָעִתיד ּבֵ ֱהיּו יֹוְדִעים ׁשֶ

אלֵֹהיֶהם ַעל ָידֹו.  ין ּבֵ   ּדִ

ָעה ׁשֶ  ׁשָ י יֹוָחָנן, ּבְ ָאַמר ִרּבִ ה, ּדְ ּוְבָכל ֱאלֵהי ִמְצַרִים  (שמות י"ב)ָאַמר ֹמׁשֶ

ְרָסה. ָאַמר ֵליּה  ל ִמְצַרִים, ד' ֵמאֹות ּפַ רֹו ׁשֶ ָפִטים ָהַלְך ּדּוָמה ׂשָ ה ׁשְ ֶאֱעׂשֶ

יב,  ְכּתִ ֵזָרה ִנְגְזָרה ְלָפַני, ּדִ ִריְך הּוא, ּגְ א ּבְ ִיְפֹקד ְיָי' ַעל ְצָבא  (ישעיה כ"ד)קּוְדׁשָ

ּמָ  רֹום ּבַ ר ַהּמָ ה ּדּוָמה ׂשַ ּנּו, ְוִנְתַמּנָ ָרָרה ִמּמֶ ְ ָלה ַהׂשּ ָעה ִנּטְ אֹוָתה ׁשָ רֹום ְוגֹו'. ּבְ

ִתים  י ְיהּוָדה אֹוֵמר ַעל ַהּמֵ ִעים. ְוִרּבִ ם ַנְפׁשֹות ָהְרׁשָ ם, ִלידֹון ׁשָ יִהּנָ ל ּגֵ ׁשֶ

ה.    ִנְתַמּנָ

ה ּוְבָכל ֱאלֹ  ָאַמר ֹמׁשֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ י יֹוָחָנן, ּבְ ָאַמר ַרּבִ ֵהי ׁשֶ
ל ִמְצַרִים,  רֹו ׁשֶ ָפִטים, ָהַלְך ּדּוָמה, ׂשָ ה ׁשְ ִמְצַרִים ֶאֱעׂשֶ
ֵזָרה  רּוְך הּוא, ּגְ דֹוׁש ּבָ ְרָסה. ָאַמר לֹו ַהּקָ ע ֵמאֹות ּפַ ַאְרּבַ
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תּוב  ּכָ ִיְפֹקד ה' ַעל ְצָבא  (ישעיה כד)ִנְגְזָרה ְלָפַני, ׁשֶ
ָעה נִ  אֹוָתּה ׁשָ רֹום ְוגֹו'. ּבְ ּמָ רֹום ּבַ ּנּו, ַהּמָ ָרָרה ִמּמֶ ְ ָלה ַהׂשּ ּטְ

ם ַנְפׁשֹות  יִהּנֹם ִלּדֹון ׁשָ ל ּגֵ ר ׁשֶ ה דּוָמה ׂשַ ְוִנְתַמּנָ
ה.  ִתים ִנְתַמּנָ י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַעל ַהּמֵ ִעים. ְוַרּבִ   ָהְרׁשָ

ִתיב  י ֲחִניָנא, ּכְ ֱאלהַּ  (במדבר ל"ג)ָאַמר ִרּבִ ָפִטים. ְוִכי ּבֶ ה ְיָי' ׁשְ  ּוֵבאלֵֹהיֶהם ָעׂשָ

י יֹוֵסי,  א ָאַמר ִרּבִ ָפִטים. ֶאּלָ ל ֶאֶבן, ֶיׁש ׁשְ ל ֵעץ, ְוׁשֶ ל ָזָהב, ְוׁשֶ ֶסף, ְוׁשֶ ל ּכֶ ׁשֶ

ִבין.  ל ֵעץ ִמְתַרּקְ ִכים ֵמֲאֵליֶהם, ְוׁשֶ ל ָזָהב ָהיּו ִנּתָ ֶסף ְוׁשֶ ל ּכֶ   ׁשֶ

תּוב  י ֲחִניָנא, ּכָ ה ה'  (במדבר לג)ָאַמר ַרּבִ ּוֵבאלֵֹהיֶהם ָעׂשָ
ָפִטים. וְ  ל ׁשְ ל ֵעץ ְוׁשֶ ל ָזָהב ְוׁשֶ ֶסף ְוׁשֶ ל ּכֶ אלֹוּהַ ׁשֶ ִכי ּבֵ

ל  ֶסף ְוׁשֶ ל ּכֶ י יֹוֵסי, ׁשֶ א, ָאַמר ַרּבִ ָפִטים? ֶאּלָ ֶאֶבן ֵיׁש ׁשְ
ִבים.  ל ֵעץ ִמְתַרּקְ ִכים ֵמֲאֵליֶהם, ְוׁשֶ   ָזָהב ָהיּו ִנּתָ

ה ָהָיה, ְוִצוָּ  ל ִמְצַרִים ׂשֶ י ֶאְלָעָזר, ֱאלֹוּהַ ׁשֶ רּוְך הּוא ָאַמר ִרּבִ ה ַהָקדֹוׁש ּבָ

ַאּתְ ָאֵמר,  ָמה ּדְ ֵאׁש, ּכְ רֹוף אֹותֹו ּבָ ָפִטים, ִלׂשְ ִסיֵלי  (דברים ז')ַלֲעׂשֹות ּבֹו ׁשְ ּפְ

ֵהא ֵריחֹו נֹוֶדף. ְועֹוד,  ּיְ ֵדי ׁשֶ ֵאׁש. ּכְ ְרפּון ּבָ ׂשְ ֹראׁשֹו ַעל  (שמות י"ב)ֱאלֵֹהיֶהם ּתִ

ָרָעיו ְוַעל ִקְרּבֹו. ְועֹוד, ׁשֶ  ּוק. ְוֹזאת ָהְיָתה ְלִמְצַרִים ּכְ ׁשּ ָלִכים ּבַ ַעְצמֹוָתיו מּוׁשְ

ָפִטים.  יב, ׁשְ ְכּתִ ן, ֲהָדא הּוא ּדִ ה ִמּכּוּלָ   ָקׁשֶ

ה  ה ָהָיה, ְוִצּוָ ל ִמְצַרִים ׂשֶ י ֶאְלָעָזר, ֱאלֹוּהַ ׁשֶ ָאַמר ַרּבִ
ֹרף אֹותֹו  ָפִטים, ִלׂשְ רּוְך הּוא ַלֲעׂשֹות ּבֹו ׁשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ֱאַמר בָּ  ּנֶ מֹו ׁשֶ ְרפּון  (דברים ז)ֵאׁש, ּכְ ׂשְ ִסיֵלי ֱאלֵֹהיֶהם ּתִ ּפְ
ֵהא ֵריחֹו נֹוֵדף. ְועֹוד,  ּיְ ֵדי ׁשֶ ֵאׁש, ּכְ ֹראׁשֹו ַעל  (שמות יב)ּבָ

ּוק.  ׁשּ ָלִכים ּבַ ַעְצמֹוָתיו ֻמׁשְ ָרָעיו ְוַעל ִקְרּבֹו. ְועֹוד, ׁשֶ ּכְ
ן, ּלָ ה ִמּכֻ ָפִטים.  ְוֹזאת ָהְיָתה ְלִמְצַרִים ָקׁשָ תּוב ׁשְ ּכָ   ֶזהּו ׁשֶ

ים, ִיְפקֹוד ה' ַעל  ֶהם, ְלַקּיֵ ּלָ ר ׁשֶ ׁש ְוֶזהּו ׂשַ אלֵהיֶהם ַמּמָ י ְיהּוָדה ּבֵ ָאַמר ִרּבִ
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רֹום ְוַעל ַמְלֵכי ָהֲאָדָמה ַעל ָהֲאָדָמה. ְוָכל ֶזה ָהיּו יֹוְדִעים  ּמָ רֹום ּבַ ְצָבא ַהּמָ

ר ן ׂשַ ּכֵ ל ׁשֶ ֶהם, ְוּכָ ּבָ ָמה לֹו.  ַהֲחָכִמים ׁשֶ ְתַחּכְ ִתיב, ָהָבה ּנִ ן ּכְ ֶהם. ַעל ּכֵ ּלָ   ׁשֶ

ֶהם,  ּלָ ר ׁשֶ ׁש, ְוֶזהּו ׂשַ אלֵֹהיֶהם ַמּמָ י ְיהּוָדה, ּבֵ ָאַמר ַרּבִ
רֹום ְוַעל ַמְלֵכי  ּמָ רֹום ּבַ ם ִיְפקֹד ה' ַעל ְצָבא ַהּמָ ְלַקּיֵ
ָהֲאָדָמה ַעל ָהֲאָדָמה. ְוָכל ֶזה ָהיּו יֹוְדִעים ַהֲחָכִמים 

בָּ  תּוב ָהָבה ׁשֶ ן ּכָ ֶהם, ַעל ּכֵ ּלָ ר ׁשֶ ן ׂשַ ּכֵ ֶהם, ְוָכל ׁשֶ
ָמה לֹו.  ְתַחּכְ   ּנִ

  דף רנ"ב ע"א - פרשת פנחס  - ספר במדבר  - בזוהר 

י ָאַמר ַרְעיָ רעיא מהימנא  ל ְלָכל ַאְנׁשֵ ִאיהּו ַמּקֵ ָנא ּדְ גֹון ִליׁשָ א ְמֵהיָמָנא, ּכְ

ר אֹוִתיֹות, ּוֵביּה ָמָחא  ֵביּה ֶעׂשֶ ָאת ו', ְוִאיהּו ַמֵטה ּדְ ָנא ּדְ יֵתיּה, ְוִאיהּו ִליׁשָ ּבֵ

ה' ה', ְטָרא ּדְ ָכל ָמָחאן ֲהוֹו ִמּסִ ִריְך הּוא ַעל ְידֹוי י' ָמָחאן. ּוְבִגין ּדְ א ּבְ  קּוְדׁשָ

רּוְך הּוא ַעל  דֹוׁש ּבָ ֵהִביא ַהּקָ ה ׁשֶ ה ּוַמּכָ ל ַמּכָ ּכָ ִין ׁשֶ י ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ִמּנַ ִרּבִ

ה ְוכּו'. ְוָאת ה'  ל ָחֵמׁש ַמּכֹות ְוכּו', ֱאמֹור ֵמַעּתָ ַרִים ָהְיָתה ׁשֶ ִמּצְ ִרים ּבְ ּצְ ַהּמִ

י ין ָמָחאן, ָחֵמׁש ִזְמִנין ַחְמׁשִ ָאת י' ְלַחְמׁשִ ָקא ּבְ א, ְוַעל ַסּלְ ן, ִאיּנּון ר"ן. ּוְבִגין ּדָ

ם ָלקּו ר"ן ַמּכֹות.   ַהּיָ

י  ל ְלָכל ַאְנׁשֵ הּוא ַמּקֵ מֹו ָלׁשֹון ׁשֶ ֱאָמן, ּכְ ָאַמר ָהרֹוָעה ַהּנֶ
ר  ּבֹו ֶעׂשֶ ה ׁשֶ ֵביתֹו, ְוהּוא ָלׁשֹון צּוַרת אֹות ו', ְוהּוא ַמּטֶ

רּוְך הּוא עַ  דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ר אֹוִתּיֹות, ּובֹו ִהּכָ ל ָידֹו ֶעׂשֶ
ל ה' ה', ָאַמר  ד ׁשֶ ּכֹות ָהיּו ִמּצַ ל ַהּמַ ּכָ ּום ׁשֶ ַמּכֹות. ּוִמׁשּ
דֹוׁש  ֵהִביא ַהּקָ ה ׁשֶ ה ּוַמּכָ ל ַמּכָ ּכָ ִין ׁשֶ י ֲעִקיָבא, ִמּנַ ַרּבִ
ל ָחֵמׁש  ִמְצַרִים ָהְיָתה ׁשֶ ְצִרים ּבְ רּוְך הּוא ַעל ַהּמִ ּבָ

ה ְוכוּ  אֹות י' ַמּכֹות ְוכּו', ֱאמֹר ֵמַעּתָ '. ְואֹות ה' עֹוָלה ּבְ
ים ֵהם ָמאַתִים  ִ ָעִמים ֲחִמׁשּ ים ַמּכֹות. ָחֵמׁש ּפְ ִ ַלֲחִמׁשּ
ם ָלקּו ָמאַתִים  ּום ֶזה ֶנֱאַמר, ְוַעל ַהּיָ ים. ּוִמׁשּ ִ ַוֲחִמׁשּ
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ים ַמּכֹות.  ִ   ַוֲחִמׁשּ

אמר יוסף, כל מיטב ארץ מצרים רעמסס היא, וההיא ארעא אפרישו 

יא ולמיהך בכל ענוגין דעלמא. וכל מצראי חשיבון לדחלן דלהון, לרע

לאינון דרען לדחליהון, כדחליהון. ודא שאיל יוסף מפרעה, לשלטאה 

אחוי על דחלן דמצראי, דאתכפיין תחות ידיה, כעבדים בתר מלכיהון, 

למהוי כלהו מתכפיין תחות שם יי מסטריהון, ולא שליט בעלמא אלא 

  ידיה. שם יהוה. ואתכפיין כל ממנן תחות 

ל טּוב ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִהיא ַרְעְמֵסס, ְואֹוָתּה  ָאַמר יֹוֵסף, ּכָ
ֲענּוגֹות  ָכל ּתַ ְך ּבְ ֶאֶרץ ִהְפִריׁשּו ְלִיְרָאָתם, ִלְרעֹות ּוְלַהּלֵ
רֹוִעים  יבּו ְלאֹוָתם ׁשֶ ְצִרים ֶהְחׁשִ ָהעֹוָלם. ְוָכל ַהּמִ

ַאל י -ְלִיְרָאָתם  ָ ׁשּ ֶ ִיְרָאָתם. ְוֶזה ַמה ׁשּ ְרֹעה, ּכְ ֹוֵסף ִמּפַ
פּוִיים  ּכְ ְצִרים, ׁשֶ ל ַהּמִ ְלטּו ֶאָחיו ַעל ִיְרָאָתם ׁשֶ ׁשְ ּיִ ׁשֶ
ים  ם ִנְכּפִ ּלָ ֲעָבִדים ַאַחר ַמְלֵכיֶהם, ִלְהיֹות ּכֻ ַחת ָיָדיו ּכַ ּתַ
ם  א ׁשֵ עֹוָלם ֶאּלָ לֹט ּבָ ם, ְולֹא ִיׁשְ ּדָ ם ְיֹהָוה ִמּצִ ַחת ׁשֵ ּתַ

ל ְממֻ  ְנעּו ּכָ ַחת ָיָדיו. ְיֹהָוה, ְוִיּכָ ים ּתַ   ּנִ

 (שמות יב)ולאחזאה לון, דאיהו עתיד לאיתפרעא מנהון, הדא הוא דכתיב, 

ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים אני יהוה. כד מטעיין לבריין ועבדין 

גרמייהו אלוהות. ובגין דטלה ממנא דיליה, איהו רב על כל ממנן 

ויקחו להם איש  (שמות יב)דאלהים אחרים, מני קדשא בריך הוא לישראל, 

שה לבית אבות שה לבית, ואשליט לון עליה, ותפשי ליה, תפיש בתפישה 

דלהון יומא ותרין ותלת. ולבתר דא אפיקו ליה לדינא לעיני כל מצראי, 

  לאחזאה דאלהא דלהון ברשו דישראל למעבד ביה דינא. 

תּוב ּכָ ַרע ֵמֶהם, ֶזהּו ׁשֶ הּוא ָעִתיד ְלִהּפָ  ּוְלַהְראֹות ָלֶהם ׁשֶ
ָפִטים ֲאִני ְיֹהָוה.  (שמות יב) ה ׁשְ ּוְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים ֶאֱעׂשֶ
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ּום  ִרּיֹות ְוָעׂשּו ַעְצָמם ֱאלֹוהּות, ּוִמׁשּ ִהְטעּו ַלּבְ יָון ׁשֶ ּכֵ
ל  ים ׁשֶ ל ַהְמֻמּנִ דֹול ַעל ּכָ ּלֹו, הּוא ּגָ ה ׁשֶ ֶלה, ְמֻמּנֶ ּטָ ׁשֶ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ָרֵאל, ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים, ִצּוָ הּוא ְלִיׂשְ
ִית,  (שמותיב) ה ַלּבָ ה ְלֵבית ָאבֹות ׂשֶ ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיׁש ׂשֶ

ִפיָסה  ּתְ פּוס ּבַ ִליט אֹוָתם ָעָליו, ְוָתְפסּו אֹותֹו ּתָ ְוִהׁשְ
לֹׁש, ּוְלַאַחר ֶזה הֹוִציאּו לֹו ְלִדין  ַנִים ְוׁשָ ֶהם יֹום ּוׁשְ ּלָ ׁשֶ

ל ִמְצַרִים, ְלַהְראֹות ְרׁשּות  ְלֵעיֵני ּכָ ֶהם ּבִ ּלָ ָהֱאלֹוּהַ ׁשֶ ׁשֶ
ין.  ָרֵאל ַלֲעׂשֹות ּבֹו ּדִ   ִיׂשְ

אל תאכלו ממנו נא ובשל מבשל במים כי אם צלי אש  (שמות יב)בגין דא, 

ראשו על כרעיו ועל קרבו, למהוי דן באש צלי, ומני לזרקא לגרמיה 

ליומא ועצם לא תשברו בו. ומני  (שמות יב)דיליה בשוקא בבזוי. ובגין דא, 

רביעאה, בתר דהוה תפיש ג' יומין קשור, למעבד ביה דינא. ודא קשיא 

לון מכל מכתשין דמחא לון קדשא בריך הוא, על ידא דרעיא מהימנא. 

ולא עוד, אלא דמני דלא למיכל ליה בתיאובתא. ומיד דחמאן גרמוי 

בשוקא, ולא יכלין לשזבא ליה, דא קשיא לון מכלא. ולא עוד, אלא 

ומקלכם בידכם, לאתכפייא כל דחלן דמצראי,  (שמות יב) דאתמר בהו,

ויי הכה כל  (שמות יב)תחות ידייהו. ובגין דאינהו בכורות ממנן, כתיב 

  בכור. 

ְגַלל ֶזה ֶנֱאַמר,  ל  (שם)ּבִ ָ ל ְמֻבׁשּ ּנּו ָנא ּוָבׁשֵ ַאל ּתֹאְכלּו ִמּמֶ
ָרָעיו ְוַעל קִ  י ִאם ְצִלי ֵאׁש ֹראׁשֹו ַעל ּכְ ִים ּכִ ּמָ ְרּבֹו, ּבַ

ּוק  ׁשּ ה ִלְזֹרק ְלַעְצמֹוָתיו ּבַ ֵאׁש ָצִלי, ְוִצּוָ ִלְהיֹות ִנּדֹון ּבְ
ּום ֶזה ֶנֱאַמר,  יֹון. ּוִמׁשּ ִבּזָ רּו בֹו.  (שם)ּבְ ּבְ ְוֶעֶצם לֹא ִתׁשְ

ה ָיִמים  לֹׁשָ פּוס ׁשְ ָהָיה ּתָ ה ַלּיֹום ָהְרִביִעי, ַאַחר ׁשֶ ְוִצּוָ
ין. ְוזֶ  ל ְנָגִעים ָקׁשּור, ַלֲעׂשֹות ּבֹו ּדִ ה ָלֶהם ִמּכָ ה ָקׁשֶ
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ֱאָמן.  רּוְך הּוא ַעל ְיֵדי ָהרֹוֶעה ַהּנֶ דֹוׁש ּבָ ה ָלֶהם ַהּקָ ִהּכָ ׁשֶ
ד  ַתֲאָוה. ּוִמּיָ ּלֹא ֶלֱאֹכל אֹותֹו ּבְ ה ׁשֶ ּוָ ּצִ א ׁשֶ ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ
ה  ילֹו, ֶזה ָקׁשֶ ּוק ְולֹא ָיְכלּו ְלַהּצִ ׁשּ ָראּו ַעְצמֹוָתיו ּבַ ׁשֶ

ֶהם ָלֶהם ֵמהַ  ֱאַמר ּבָ ּנֶ א ׁשֶ  (שם)ּכֹל. ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ
ַחת  ְצִרים ּתַ ל ַהּמִ ל ִיְרָאָתם ׁשֶ ֶיְדֶכם, ִלְכּפֹות ּכָ ְלֶכם ּבְ ּוַמּקֶ

תּוב  ים, ּכָ כֹורֹות ְמֻמּנִ ֵהם ּבְ ּום ׁשֶ ַוה'  (שם)ְיֵדיֶהם. ּוִמׁשּ
כֹור.  ה ָכל ּבְ   ִהּכָ

ִתיב,  א ּכְ ל ּדָ ַתר ּכָ ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ָעָליו לֹא יִ  (דברים טז)ּבָ ָאֵכל ָחֵמץ ׁשִ

ת לֹא ֹתאֵכלּו. ָאַמר ַרְעָיא  (שמות יב)ַמּצֹות ֶלֶחם עֹוִני. ּוְכִתיב  ל ַמְחֶמּצֶ ּכָ

ה.  הֹון ַמּצָ ְבַעת יֹוִמין, ּוְלֵמיַכל ּבְ ָלא ְלֵמיַכל ָחֵמץ ׁשִ ְמֵהיָמָנא, ֲאַמאי ָמֵני ּדְ

א ז' ּכְֹכֵבי ֶלֶכת ְוִאיּנּון: שּצ"ם ַוֲאַמאי לֹא ִיָאֵכל, ַוֲאַמאי לֹא ּתֹ  אֵכלּו. ֶאּלָ

ְלַבר ָחֵמץ.  ה. ְקִליָפה ּדִ ְלגֹו ַמּצָ טֹוב ָוָרע, ְנהֹוָרא ּדִ ְטָרא ּדְ חנכ"ל. ְוִאיּנּון ִמּסִ

א.  ת נּוְקּבָ ַכר ַמְחֶמּצֶ   ְוִאיּנּון ָחֵמץ ּדְ

תּוב  ה, ּכָ ל ּזֶ  )(דברים טזלֹא ֵיָרֶאה ָחֵמץ,  (שם יג)ַאַחר ּכָ
ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם ֹעִני. ְוָכתּוב  (שמות ׁשִ

ֱאָמן, ַמּדּוַע  יב) ל ַמְחֶמֶצת לֹא ֹתאֵכלּו. ָאַמר ָהרֹוֶעה ַהּנֶ ּכָ
ה?  ֶהם ַמּצָ ְבַעת ָיִמים ְוֶלֱאֹכל ּבָ ּלֹא ֶלֱאֹכל ָחֵמץ ׁשִ ה ׁשֶ ִצּוָ

א ּוַמדּוַע לֹא ֵיָאֵכל, ּוַמּדּוַע ֶנֱאַמר לֹא תֹ  אֵכלּו? ֶאּלָ
ל  ד ׁשֶ ְבָעה ּכֹוְכֵבי ֶלֶכת, ְוֵהם: שצ"ם חנכ"ל. ְוֵהם ִמּצַ ׁשִ

חּוץ  ּבַ ה ׁשֶ ה. ְקִלּפָ ִניִמי, ַמּצָ ָחֵמץ.  - טֹוב ָוָרע, אֹור ַהּפְ
  ְנֵקָבה.  -ָזָכר. ַמְחֶמֶצת  -ְוֵהם, ָחֵמץ 

מּוָרה. ְוִאיּנּון,  ְלגֹו ׁשְ ה ּדִ ָערֹות  (אסתר ב)ַמּצָ ַבע ַהּנְ ית ׁשֶ ָהְראּויֹות ָלֶתת ָלּה ִמּבֵ

ַמר ָעַלְייהּו,  ֶלְך. ְוִאּתְ מּוָרה  (שמות יב)ַהּמֶ ה ִאיִהי ׁשְ ּצֹות. ַמּצָ ם ֶאת ַהּמַ ַמְרּתֶ ּוׁשְ

ָוה.  ִאיהּו ו'. ּוֵביּה ִאְתָעִביד ִמּצְ   ְלַבְעָלּה, ּדְ
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ְפִנים  ּבִ מּוָרה. ְוֵהם  -ַמָצה ׁשֶ ָערֹות  (אסתר ב)ׁשְ ַבע ַהּנְ ׁשֶ
ֶלְך. ְוֶנֱאַמר ֲעֵליֶהם ָהְראֻ  ית ַהּמֶ  (שמות יב)יֹות ָלֶתת ָלּה ִמּבֵ

מּוָרה ְלַבְעָלּה,  ה ִהיא ׁשְ ּצֹות. ַמּצָ ם ֶאת ַהּמַ ַמְרּתֶ ּוׁשְ
ית ִמְצָוה.  הּוא אֹות ו', ּובֹו ַנֲעׂשֵ   ׁשֶ

ה, ְוִאיּנּון. י"ם מ"ץ ִמן ַמּצָ ְגִניִזין ּבְ י ָיּה, ּדִ ָנִטיר ָלּה ְלַגּבֵ ה"ץ. ּוָמֵני  ּוַמאן ּדְ

ָערֹות  ַבע ַהּנְ ִאיּנּון ׁשֶ ַסח, ּדְ ָרכֹות ֵליל ּפֶ ַבע ּבְ ִריְך הּוא ְלָבֵרְך ָלּה ׁשֶ א ּבְ קּוְדׁשָ

ִאיּנּון ֲעָנִנים  ת, ּדְ הֹון ָחֵמץ ּוַמְחֶמּצֶ יָלּה, שּצ"ם חנכ"ל. ּוָמֵני ְלַאְעְבָרא ִמּנְ ּדִ

בְ  ׁשִ ָיין ַעל ְנהֹוִרין, ּדְ ְמַכּסְ הֹון ֲחׁשּוִכין ּדִ ַמר ּבְ ִאּתְ (בראשית ָעה ּכְֹכֵבי ֶלֶכת, ּדְ

ה ּוַמְרֵאיֶהן ַרע, ָחׁשּוְך  מא) ּנָ י ָבאּו ֶאל ִקְרּבֶ ה ְולֹא נֹוַדע ּכִ ּנָ ֹבאָנה ֶאל ִקְרּבֶ ַוּתָ

ָלא ַיְכִלין ְנהֹוִרין ְלַאְנָהָרא  ְלהֹון, ּדְ ֲעָנִנין ּדִ ְך ֲחׁשֹוָכא ּדַ ָכל ּכַ ה. ּדְ ִחּלָ ּתְ ר ּבַ ֲאׁשֶ ּכַ

ָנה. לְ  י ָבאּו ֶאל ִקְרּבֶ א ְולֹא נֹוַדע ּכִ   . (ע"כ רעיא מהימנא)הֹון, ּוְבִגין ּדָ

אֹוִתּיֹות מ"ץ  נּוִזים ּבְ ִביל ָי"ּה ַהּגְ ׁשְ ֹוֵמר ָלּה ּבִ ׁשּ ּוִמי ׁשֶ
רּוְך הּוא ְלָבֵרְך  דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ה, ְוֵהם י"ם ה"ץ. ְוִצּוָ ּצָ ִמּמַ

ְרכֹות ֵליל ּפֶ  ַבע ּבִ ׁשֶ ָערֹות אֹוָתּה ּבְ ַבע ַהּנְ ֵהן ׁשֶ ַסח, ׁשֶ
ה ְלַהֲעִביר ֵמֶהן ָחֵמץ  ֵהן שצ"ם חנכ"ל. ְוִצּוָ ּה, ׁשֶ ּלָ ׁשֶ
ים ַעל אֹורֹות  ַכּסִ ּמְ ֵהם ֲעָנִנים ֲחׁשּוִכים ׁשֶ ּוַמְחֶמֶצת, ׁשֶ

ֶהם  ֱאַמר ּבָ ּנֶ ְבָעה ּכֹוְכֵבי ֶלֶכת, ׁשֶ ל ׁשִ  (בראשית מא)ׁשֶ
ָנה ְולֹא נוֹ  באָנה ֶאל ִקְרּבֶ ָנה ַוּתָ י ָבאּו ֶאל ִקְרּבֶ ַדע ּכִ

ְך  ְך ַהֹחׁשֶ ל ּכָ ּכָ ה. ׁשֶ ִחּלָ ּתְ ר ּבַ ֲאׁשֶ ּוַמְרֵאיֶהן ַרע. ָחׁשּוְך ּכַ
ּלֹא ְיכֹוִלים אֹורֹות ְלָהִאיר ָלֶהם,  ֶהם, ׁשֶ ּלָ ל ָהֲעָנִנים ׁשֶ ׁשֶ

ָנה.  י ָבאּו ֶאל ִקְרּבֶ ּום ֶזה ֶנֱאַמר ְולֹא נֹוַדע ּכִ (ע"כ ּוִמׁשּ

 . רעיא מהימנא)
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ָפִטים ּוְבָכל ֱאלֵהי ִמְצַרִיםלג ה ׁשְ   ֶאֱעׂשֶ

  דף י"ח ע"א - פרשת שמות  - ספר שמות  - בזוהר 

ַזר  ִמְצָרֵאי, ּגָ ָרא ּדְ ָרֵאל ְלׂשָ ִריְך הּוא ְלִיׂשְ א ּבְ ָמַסר קּוְדׁשָ ֲעָתא ּדְ ׁשַ א, ּבְ ּנָ ּתָ

הֹון ִמְצָרֵאי. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  דּו ּבְ ֲעּבְ ְיׁשַ ֵזרֹות, ׁשֶ  (שמות א')ָעַלְייהּו ז' ּגְ

ְבָעה ַוְיָמְררּו ֶאת  חֹוֶמר ּוִבְלֵבִנים ְוגֹו'. ְוָלֳקְבֵליהֹון ׁשִ ה ּבְ ֲעבֹוָדה ָקׁשָ יֶהם ּבַ ַחּיֵ

ַמֵלא  ְמֹאד, ְמֹאד, ַוּתְ ַעְצמּו, ּבִ ְרּבּו, ַוּיַ ְרצּו, ַוּיִ ׁשְ רּו, ַוּיִ ָרֵאל ּפָ ְלָטב, ּוְבֵני ִיׂשְ

י יֹוֵסי אָ  (שמות א')ָהָאֶרץ אֹוָתם.  ָמה לֹו. ִרּבִ ְתַחּכְ א ָהָבה ּנִ ַמר, ֵאין ָהָבה ֶאּלָ

ַאּתְ ָאֵמר,  ָמה ּדְ יָנא. ּכְ ד ּדִ ָהָבה ֵנְרָדה.  (בראשית י"א)ָלׁשֹון ַהְזָמָנה, ְלֶמְעּבַ

ָמה  (שמואל א', י"ד) ם, ְלׁשֹון ַהְסּכָ י יֹוָחָנן, ָהָבה ּכּוּלָ ָהָבה ָתִמים. ָאַמר ִרּבִ

מֹו  נּו עִ  (בראשית י"א)ְוַהְזָמָנה. ּכְ ָהבּו ָלֶכם ֵעָצה.  (שופטים כ')יר. ָהָבה ִנְבֶנה ּלָ

ֵני ֵאִלים.  (תהלים כ"ט)  ָהבּו ַלה' ּבְ

ָרֵאל  רּוְך הּוא ֶאת ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ַסר ַהּקָ ּמָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ִנינּו, ּבְ ׁשָ
ַעְבדּו ָבֶהם  ּיַ ֵזרֹות ׁשֶ ַבע ּגְ ַזר ֲעֵליֶהם ׁשֶ ר ִמְצַרִים, ּגָ ְלׂשַ

תּוב ַוְיָמֲרר ּכָ ְצִרים, ֶזהּו ׁשֶ ה ַהּמִ ֲעבָדה ָקׁשָ יֶהם ּבַ ּו ֶאת ַחּיֵ
ַבע ְלטֹוב  ם ׁשֶ ֹחֶמר ּוִבְלֵבִנים ְוגֹו'. ּוְכֶנְגּדָ ּוְבֵני  -ּבְ

ֵלא  ּמָ ְמֹאד ְמֹאד ַוּתִ ַעְצמּו ּבִ ְרּבּו ַוּיַ ְרצּו ַוּיִ ׁשְ רּו ַוּיִ ָרֵאל ּפָ ִיׂשְ
י יֹוֵסי ָאַמר, ֵאין  ָמה לֹו. ַרּבִ ְתַחּכְ ָהָאֶרץ ֹאָתם. ָהָבה ּנִ

ֱאַמר  ָהָבה ּנֶ מֹו ׁשֶ ין, ּכְ א ְלׁשֹון ַהְזָמָנה ַלֲעׂשֹות ּדִ ֶאּלָ
ָהָבה ָתִמים. ָאַמר  (שמואל א יד)ָהָבה ֵנְרָדה.  (בראשית יא)

י יֹוָחָנן, ָהָבה  מֹו  -ַרּבִ ָמה ְוַהְזָמָנה, ּכְ ם ְלׁשֹון ַהְסּכָ ּלָ ּכֻ
נּו ִעיר.   ם כט)(תהליָהבּו ָלֶכם ֵעָצה.  (שופטים כ)ָהָבה ִנְבֶנה ּלָ
ֵני ֵאִלים.    ָהבּו ַלה' ּבְ
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ה,  ן ִיְרּבֶ יּה. ּפֶ יָנא ְלַגּבֵ ַמת ּדִ ָמה לֹו ְנהֵוי ְבַהְסּכָ ְתַחּכְ י ִיְצָחק ָאַמר, ָהָבה ּנִ ִרּבִ

ים  ּכִ ֵרת ֲהוֹו ְלהּו ְלׂשִ ה, ְוֵכן ִיְפרֹוץ. ּוַמְלֲאֵכי ַהׁשָ ן ִיְרּבֶ ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש אֹוֶמֶרת ּכֵ

ֵצי ְוִלְצִניִנים ֲהָדא  ֲהוֹו ִמְתַעּקְ ָרֵאל. ּדַ ֵני ִיׂשְ ֵני ּבְ קּוצּו ִמּפְ הּוא ִדְכִתיב, ַוּיָ

י.  הּו ִאיְנׁשֵ ֵצי ּבְ ִמְתַעּקְ ָהֵני קֹוֵצי ּדְ ֵרת, ּכְ ָ ְלֲאֵכי ַהׁשּ   ִמּמַ

ַמת  ַהְסּכָ ָמה לֹו ִנְהָיה ּבְ ְתַחּכְ י ִיְצָחק ָאַמר, ָהָבה ּנִ ַרּבִ
ה, ְורוּ  ן ִיְרּבֶ ין ֵאָליו. ּפֶ ה ְוֵכן ַהּדִ ן ִיְרּבֶ ַח ַהּקֶֹדׁש אֹוֶמֶרת ּכֵ

ים ְוִלְצִניִנים. ֶזהּו  ּכִ ֵרת ָהיּו ָלֶהם ְלׂשִ ָ ִיְפֹרץ. ּוַמְלֲאֵכי ַהׁשּ
ָהיּו ֶנֱעָקִרים  ָרֵאל, ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ֵני ּבְ ֻקצּו ִמּפְ תּוב ַוּיָ ּכָ ׁשֶ
ים ֶנֱעָקִצים ֵמַהּקֹוִצים  ֲאָנׁשִ מֹו ׁשֶ ֵרת, ּכְ ָ ְלֲאֵכי ַהׁשּ ִמּמַ

לּו. הַ    ּלָ

ִמְצָרֵאי,  הֹון ּדְ ְבּתְ י ִיְצָחק, ַמה ֲהָוה ַמֲחׁשַ י יּוָדאי ָאַמר ִרּבִ ָאַמר ִרּבִ

ָאִעיל  ְמָמָנא ֲעֵליהֹון ּדְ ְלָטָנא ּדִ ה, ְוׁשֻ ְרָיה ּוְרִבּיָ ָרֵאל ּפִ ׂשְ ִמְמַנע ִמּיִ ּדְ

ין בְּ  ַזּמִ א, ָאַמר ְלהֹון, ֲהוֹו ַיְדִעין, ּדְ ְך. ֶאּלָ הֹון ּכַ ִלּבְ ָרא ֲחָדא ּבְ
יָנא  ִיְתֲעֵביד ּדִ ָרֵאל, ּדְ ׂשְ ֱאלֵהיהֹון ַעל ְיֵדיּה. ְלֵמיַפק ִמּיִ   ּבֶ

ֶבת  י ִיְצָחק, ֶמה ָהְיָתה ַמֲחׁשֶ י יּוַדאי ָאַמר ַרּבִ ָאַמר ַרּבִ
יט  ּלִ ַ ָרֵאל ְוַהׁשּ ׂשְ ה ִמּיִ ה ּוְרִבּיָ ִרּיָ ַנע ּפְ ּמָ ּתִ ְצִרים ׁשֶ ַהּמִ

ִהְכִניס  ה ֲעֵליֶהם ׁשֶ א ָאַמר ָלֶהם, ַהְמֻמּנֶ ם? ֶאּלָ ִלּבָ ְך ּבְ ּכָ
ה  ֲעׂשֶ ּיַ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ ן ֶאָחד ָלֵצאת ִמּיִ ָעִתיד ּבֵ ֱהיּו יֹוְדִעים ׁשֶ

אלֵֹהיֶהם ַעל ָידֹו.  ין ּבֵ   ּדִ

ה,  ָאַמר ֹמׁשֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ י יֹוָחָנן, ּבְ ָאַמר ִרּבִ ּוְבָכל ֱאלֵהי ִמְצַרִים  (שמות י"ב)ּדְ

ָפִטים ָהַלְך דּ  ה ׁשְ ְרָסה. ָאַמר ֵליּה ֶאֱעׂשֶ ל ִמְצַרִים, ד' ֵמאֹות ּפַ רֹו ׁשֶ ּוָמה ׂשָ

יב,  ְכּתִ ֵזָרה ִנְגְזָרה ְלָפַני, ּדִ ִריְך הּוא, ּגְ א ּבְ ִיְפֹקד ְיָי' ַעל ְצָבא  (ישעיה כ"ד)קּוְדׁשָ

ה ּדוּ  ּנּו, ְוִנְתַמּנָ ָרָרה ִמּמֶ ְ ָלה ַהׂשּ ָעה ִנּטְ אֹוָתה ׁשָ רֹום ְוגֹו'. ּבְ ּמָ רֹום ּבַ ר ַהּמָ ָמה ׂשַ
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ִתים  י ְיהּוָדה אֹוֵמר ַעל ַהּמֵ ִעים. ְוִרּבִ ם ַנְפׁשֹות ָהְרׁשָ ם, ִלידֹון ׁשָ יִהּנָ ל ּגֵ ׁשֶ

ה.    ִנְתַמּנָ

ה ּוְבָכל ֱאלֵֹהי  ָאַמר ֹמׁשֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ י יֹוָחָנן, ּבְ ָאַמר ַרּבִ ׁשֶ
ל ִמְצַרִים,  רֹו ׁשֶ ָפִטים, ָהַלְך ּדּוָמה, ׂשָ ה ׁשְ ִמְצַרִים ֶאֱעׂשֶ

ֵזָרה ַאְר  רּוְך הּוא, ּגְ דֹוׁש ּבָ ְרָסה. ָאַמר לֹו ַהּקָ ע ֵמאֹות ּפַ ּבַ
תּוב  ּכָ ִיְפֹקד ה' ַעל ְצָבא  (ישעיה כד)ִנְגְזָרה ְלָפַני, ׁשֶ

ּנּו,  ָרָרה ִמּמֶ ְ ָלה ַהׂשּ ָעה ִנּטְ אֹוָתּה ׁשָ רֹום ְוגֹו'. ּבְ ּמָ רֹום ּבַ ַהּמָ
יִהּנֹם ִלּדֹון ל ּגֵ ר ׁשֶ ה דּוָמה ׂשַ ם ַנְפׁשֹות  ְוִנְתַמּנָ ׁשָ

ה.  ִתים ִנְתַמּנָ י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַעל ַהּמֵ ִעים. ְוַרּבִ   ָהְרׁשָ

ִתיב  י ֲחִניָנא, ּכְ ֱאלּהַ  (במדבר ל"ג)ָאַמר ִרּבִ ָפִטים. ְוִכי ּבֶ ה ְיָי' ׁשְ ּוֵבאלֵֹהיֶהם ָעׂשָ

א אָ  ָפִטים. ֶאּלָ ל ֶאֶבן, ֶיׁש ׁשְ ל ֵעץ, ְוׁשֶ ל ָזָהב, ְוׁשֶ ֶסף, ְוׁשֶ ל ּכֶ י יֹוֵסי, ׁשֶ ַמר ִרּבִ

ִבין.  ל ֵעץ ִמְתַרּקְ ִכים ֵמֲאֵליֶהם, ְוׁשֶ ל ָזָהב ָהיּו ִנּתָ ֶסף ְוׁשֶ ל ּכֶ   ׁשֶ

תּוב  י ֲחִניָנא, ּכָ ה ה'  (במדבר לג)ָאַמר ַרּבִ ּוֵבאלֵֹהיֶהם ָעׂשָ
ל  ל ֵעץ ְוׁשֶ ל ָזָהב ְוׁשֶ ֶסף ְוׁשֶ ל ּכֶ אלֹוּהַ ׁשֶ ָפִטים. ְוִכי ּבֵ ׁשְ

ָפִטי ל ֶאֶבן ֵיׁש ׁשְ ֶסף ְוׁשֶ ל ּכֶ י יֹוֵסי, ׁשֶ א, ָאַמר ַרּבִ ם? ֶאּלָ
ִבים.  ל ֵעץ ִמְתַרּקְ ִכים ֵמֲאֵליֶהם, ְוׁשֶ   ָזָהב ָהיּו ִנּתָ

רּוְך הּוא  ה ַהָקדֹוׁש ּבָ ה ָהָיה, ְוִצּוָ ל ִמְצַרִים ׂשֶ י ֶאְלָעָזר, ֱאלֹוּהַ ׁשֶ ָאַמר ִרּבִ

ֵאׁש, רֹוף אֹותֹו ּבָ ָפִטים, ִלׂשְ ַאּתְ ָאֵמר,  ַלֲעׂשֹות ּבֹו ׁשְ ָמה ּדְ ִסיֵלי  (דברים ז')ּכְ ּפְ

ֵהא ֵריחֹו נֹוֶדף. ְועֹוד,  ּיְ ֵדי ׁשֶ ֵאׁש. ּכְ ְרפּון ּבָ ׂשְ ֹראׁשֹו ַעל  (שמות י"ב)ֱאלֵֹהיֶהם ּתִ

ּוק. ְוֹזאת ָהְיָתה ְלִמְצַרִים  ׁשּ ָלִכים ּבַ ַעְצמֹוָתיו מּוׁשְ ָרָעיו ְוַעל ִקְרּבֹו. ְועֹוד, ׁשֶ ּכְ

ה ִמּכּולָּ  ָפִטים. ָקׁשֶ יב, ׁשְ ְכּתִ   ן, ֲהָדא הּוא ּדִ

ה  ה ָהָיה, ְוִצּוָ ל ִמְצַרִים ׂשֶ י ֶאְלָעָזר, ֱאלֹוּהַ ׁשֶ ָאַמר ַרּבִ
ֹרף אֹותֹו  ָפִטים, ִלׂשְ רּוְך הּוא ַלֲעׂשֹות ּבֹו ׁשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
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ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ֵאׁש, ּכְ ְרפּון  (דברים ז)ּבָ ׂשְ ִסיֵלי ֱאלֵֹהיֶהם ּתִ ּפְ
ֵאׁש,  ֵהא ֵריחֹו נֹוֵדף. ְועֹוד, ּבָ ּיְ ֵדי ׁשֶ ֹראׁשֹו ַעל  (שמות יב)ּכְ

ּוק.  ׁשּ ָלִכים ּבַ ַעְצמֹוָתיו ֻמׁשְ ָרָעיו ְוַעל ִקְרּבֹו. ְועֹוד, ׁשֶ ּכְ
ָפִטים.  תּוב ׁשְ ּכָ ן, ֶזהּו ׁשֶ ּלָ ה ִמּכֻ   ְוֹזאת ָהְיָתה ְלִמְצַרִים ָקׁשָ

ׁש ְוֶזהוּ  אלֵהיֶהם ַמּמָ י ְיהּוָדה ּבֵ ים, ִיְפקֹוד ה' ַעל  ָאַמר ִרּבִ ֶהם, ְלַקּיֵ ּלָ ר ׁשֶ ׂשַ

רֹום ְוַעל ַמְלֵכי ָהֲאָדָמה ַעל ָהֲאָדָמה. ְוָכל ֶזה ָהיּו יֹוְדִעים  ּמָ רֹום ּבַ ְצָבא ַהּמָ

ָמה לֹו.  ְתַחּכְ ִתיב, ָהָבה ּנִ ן ּכְ ֶהם. ַעל ּכֵ ּלָ ר ׁשֶ ן ׂשַ ּכֵ ל ׁשֶ ֶהם, ְוּכָ ּבָ   ַהֲחָכִמים ׁשֶ

י ְיהּוָדה, ֶהם,  ָאַמר ַרּבִ ּלָ ר ׁשֶ ׁש, ְוֶזהּו ׂשַ אלֵֹהיֶהם ַמּמָ ּבֵ
רֹום ְוַעל ַמְלֵכי  ּמָ רֹום ּבַ ם ִיְפקֹד ה' ַעל ְצָבא ַהּמָ ְלַקּיֵ
ָהֲאָדָמה ַעל ָהֲאָדָמה. ְוָכל ֶזה ָהיּו יֹוְדִעים ַהֲחָכִמים 
תּוב ָהָבה  ן ּכָ ֶהם, ַעל ּכֵ ּלָ ר ׁשֶ ן ׂשַ ּכֵ ֶהם, ְוָכל ׁשֶ ּבָ ׁשֶ

ָמה לֹו. ְתַחּכְ    ּנִ

  דף רנ"ב ע"א - פרשת פנחס  - ספר במדבר  - בזוהר 

י רעיא מהימנא  ל ְלָכל ַאְנׁשֵ ִאיהּו ַמּקֵ ָנא ּדְ גֹון ִליׁשָ ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּכְ

יֵתיּה, ְוִא  ר אֹוִתיֹות, ּוֵביּה ָמָחא ּבֵ ֵביּה ֶעׂשֶ ָאת ו', ְוִאיהּו ַמֵטה ּדְ ָנא ּדְ יהּו ִליׁשָ

ה' ה',  ְטָרא ּדְ ָכל ָמָחאן ֲהוֹו ִמּסִ ִריְך הּוא ַעל ְידֹוי י' ָמָחאן. ּוְבִגין ּדְ א ּבְ קּוְדׁשָ

דֹוׁש  ֵהִביא ַהּקָ ה ׁשֶ ה ּוַמּכָ ל ַמּכָ ּכָ ִין ׁשֶ י ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ִמּנַ רּוְך הּוא ַעל  ִרּבִ ּבָ

ה ְוכּו'. ְוָאת ה'  ל ָחֵמׁש ַמּכֹות ְוכּו', ֱאמֹור ֵמַעּתָ ַרִים ָהְיָתה ׁשֶ ִמּצְ ִרים ּבְ ּצְ ַהּמִ

א, ְוַעל  ין, ִאיּנּון ר"ן. ּוְבִגין ּדָ ין ָמָחאן, ָחֵמׁש ִזְמִנין ַחְמׁשִ ָאת י' ְלַחְמׁשִ ָקא ּבְ ַסּלְ

ם ָלקּו ר"ן ַמּכֹות.   ַהּיָ

י ָאַמר ָהרֹועָ  ל ְלָכל ַאְנׁשֵ הּוא ַמּקֵ מֹו ָלׁשֹון ׁשֶ ֱאָמן, ּכְ ה ַהּנֶ
ר  ּבֹו ֶעׂשֶ ה ׁשֶ ֵביתֹו, ְוהּוא ָלׁשֹון צּוַרת אֹות ו', ְוהּוא ַמּטֶ
ר  רּוְך הּוא ַעל ָידֹו ֶעׂשֶ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ אֹוִתּיֹות, ּובֹו ִהּכָ
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ל ה' ה' ד ׁשֶ ּכֹות ָהיּו ִמּצַ ל ַהּמַ ּכָ ּום ׁשֶ , ָאַמר ַמּכֹות. ּוִמׁשּ
דֹוׁש  ֵהִביא ַהּקָ ה ׁשֶ ה ּוַמּכָ ל ַמּכָ ּכָ ִין ׁשֶ י ֲעִקיָבא, ִמּנַ ַרּבִ
ל ָחֵמׁש  ִמְצַרִים ָהְיָתה ׁשֶ ְצִרים ּבְ רּוְך הּוא ַעל ַהּמִ ּבָ
אֹות י'  ה ְוכּו'. ְואֹות ה' עֹוָלה ּבְ ַמּכֹות ְוכּו', ֱאמֹר ֵמַעּתָ

 ִ ָעִמים ֲחִמׁשּ ים ַמּכֹות. ָחֵמׁש ּפְ ִ ים ֵהם ָמאַתִים ַלֲחִמׁשּ
ם ָלקּו ָמאַתִים  ּום ֶזה ֶנֱאַמר, ְוַעל ַהּיָ ים. ּוִמׁשּ ִ ַוֲחִמׁשּ

ים ַמּכֹות.  ִ   ַוֲחִמׁשּ

אמר יוסף, כל מיטב ארץ מצרים רעמסס היא, וההיא ארעא אפרישו 

לדחלן דלהון, לרעיא ולמיהך בכל ענוגין דעלמא. וכל מצראי חשיבון 

דא שאיל יוסף מפרעה, לשלטאה לאינון דרען לדחליהון, כדחליהון. ו

אחוי על דחלן דמצראי, דאתכפיין תחות ידיה, כעבדים בתר מלכיהון, 

למהוי כלהו מתכפיין תחות שם יי מסטריהון, ולא שליט בעלמא אלא 

  שם יהוה. ואתכפיין כל ממנן תחות ידיה. 

ל טּוב ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִהיא ַרְעְמֵסס, ְואֹוָתּה  ָאַמר יֹוֵסף, ּכָ
ֲענּוגֹות  ֶאֶרץ ָכל ּתַ ְך ּבְ ִהְפִריׁשּו ְלִיְרָאָתם, ִלְרעֹות ּוְלַהּלֵ

רֹוִעים  יבּו ְלאֹוָתם ׁשֶ ְצִרים ֶהְחׁשִ ָהעֹוָלם. ְוָכל ַהּמִ
ְרֹעה,  -ְלִיְרָאָתם  ַאל יֹוֵסף ִמּפַ ָ ׁשּ ֶ ִיְרָאָתם. ְוֶזה ַמה ׁשּ ּכְ

כְּ  ְצִרים, ׁשֶ ל ַהּמִ ְלטּו ֶאָחיו ַעל ִיְרָאָתם ׁשֶ ׁשְ ּיִ פּוִיים ׁשֶ
ים  ם ִנְכּפִ ּלָ ֲעָבִדים ַאַחר ַמְלֵכיֶהם, ִלְהיֹות ּכֻ ַחת ָיָדיו ּכַ ּתַ
ם  א ׁשֵ עֹוָלם ֶאּלָ לֹט ּבָ ם, ְולֹא ִיׁשְ ּדָ ם ְיֹהָוה ִמּצִ ַחת ׁשֵ ּתַ

ַחת ָיָדיו.  ים ּתַ ל ְמֻמּנִ ְנעּו ּכָ   ְיֹהָוה, ְוִיּכָ

 שמות יב)(ולאחזאה לון, דאיהו עתיד לאיתפרעא מנהון, הדא הוא דכתיב, 

ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים אני יהוה. כד מטעיין לבריין ועבדין 

גרמייהו אלוהות. ובגין דטלה ממנא דיליה, איהו רב על כל ממנן 
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ויקחו להם איש  (שמות יב)דאלהים אחרים, מני קדשא בריך הוא לישראל, 

שה לבית אבות שה לבית, ואשליט לון עליה, ותפשי ליה, תפיש בתפישה 

הון יומא ותרין ותלת. ולבתר דא אפיקו ליה לדינא לעיני כל מצראי, דל

  לאחזאה דאלהא דלהון ברשו דישראל למעבד ביה דינא. 

תּוב  ּכָ ַרע ֵמֶהם, ֶזהּו ׁשֶ הּוא ָעִתיד ְלִהּפָ ּוְלַהְראֹות ָלֶהם ׁשֶ
ָפִטים ֲאִני ְיֹהָוה.  (שמות יב) ה ׁשְ ּוְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים ֶאֱעׂשֶ

יָון ּום  ּכֵ ִרּיֹות ְוָעׂשּו ַעְצָמם ֱאלֹוהּות, ּוִמׁשּ ִהְטעּו ַלּבְ ׁשֶ
ל  ים ׁשֶ ל ַהְמֻמּנִ דֹול ַעל ּכָ ּלֹו, הּוא ּגָ ה ׁשֶ ֶלה, ְמֻמּנֶ ּטָ ׁשֶ
ָרֵאל,  רּוְך הּוא ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים, ִצּוָ

ה ַלבָּ  (שמותיב) ה ְלֵבית ָאבֹות ׂשֶ ִית, ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיׁש ׂשֶ
ִפיָסה  ּתְ פּוס ּבַ ִליט אֹוָתם ָעָליו, ְוָתְפסּו אֹותֹו ּתָ ְוִהׁשְ
לֹׁש, ּוְלַאַחר ֶזה הֹוִציאּו לֹו ְלִדין  ַנִים ְוׁשָ ֶהם יֹום ּוׁשְ ּלָ ׁשֶ
ְרׁשּות  ֶהם ּבִ ּלָ ָהֱאלֹוּהַ ׁשֶ ל ִמְצַרִים, ְלַהְראֹות ׁשֶ ְלֵעיֵני ּכָ

ין.  ָרֵאל ַלֲעׂשֹות ּבֹו ּדִ   ִיׂשְ

אל תאכלו ממנו נא ובשל מבשל במים כי אם צלי אש  (שמות יב) בגין דא,

ראשו על כרעיו ועל קרבו, למהוי דן באש צלי, ומני לזרקא לגרמיה 

ועצם לא תשברו בו. ומני ליומא  (שמות יב)דיליה בשוקא בבזוי. ובגין דא, 

רביעאה, בתר דהוה תפיש ג' יומין קשור, למעבד ביה דינא. ודא קשיא 

תשין דמחא לון קדשא בריך הוא, על ידא דרעיא מהימנא. לון מכל מכ

ולא עוד, אלא דמני דלא למיכל ליה בתיאובתא. ומיד דחמאן גרמוי 

בשוקא, ולא יכלין לשזבא ליה, דא קשיא לון מכלא. ולא עוד, אלא 

ומקלכם בידכם, לאתכפייא כל דחלן דמצראי,  (שמות יב)דאתמר בהו, 

ויי הכה כל  (שמות יב)ורות ממנן, כתיב תחות ידייהו. ובגין דאינהו בכ

  בכור. 
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ְגַלל ֶזה ֶנֱאַמר,  ל  (שם)ּבִ ָ ל ְמֻבׁשּ ּנּו ָנא ּוָבׁשֵ ַאל ּתֹאְכלּו ִמּמֶ
ָרָעיו ְוַעל ִקְרּבֹו,  י ִאם ְצִלי ֵאׁש ֹראׁשֹו ַעל ּכְ ִים ּכִ ּמָ ּבַ

וּ  ׁשּ ה ִלְזֹרק ְלַעְצמֹוָתיו ּבַ ֵאׁש ָצִלי, ְוִצּוָ ק ִלְהיֹות ִנּדֹון ּבְ
ּום ֶזה ֶנֱאַמר,  יֹון. ּוִמׁשּ ִבּזָ רּו בֹו.  (שם)ּבְ ּבְ ְוֶעֶצם לֹא ִתׁשְ

ה ָיִמים  לֹׁשָ פּוס ׁשְ ָהָיה ּתָ ה ַלּיֹום ָהְרִביִעי, ַאַחר ׁשֶ ְוִצּוָ
ל ְנָגִעים  ה ָלֶהם ִמּכָ ין. ְוֶזה ָקׁשֶ ָקׁשּור, ַלֲעׂשֹות ּבֹו ּדִ

רּוְך הּוא ַעל יְ  דֹוׁש ּבָ ה ָלֶהם ַהּקָ ִהּכָ ֱאָמן. ׁשֶ ֵדי ָהרֹוֶעה ַהּנֶ
ד  ַתֲאָוה. ּוִמּיָ ּלֹא ֶלֱאֹכל אֹותֹו ּבְ ה ׁשֶ ּוָ ּצִ א ׁשֶ ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ
ה  ילֹו, ֶזה ָקׁשֶ ּוק ְולֹא ָיְכלּו ְלַהּצִ ׁשּ ָראּו ַעְצמֹוָתיו ּבַ ׁשֶ

ֶהם  ֱאַמר ּבָ ּנֶ א ׁשֶ  (שם)ָלֶהם ֵמַהּכֹל. ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ
ֶיְדֶכם, ִלכְ  ְלֶכם ּבְ ַחת ּוַמּקֶ ְצִרים ּתַ ל ַהּמִ ל ִיְרָאָתם ׁשֶ ּפֹות ּכָ

תּוב  ים, ּכָ כֹורֹות ְמֻמּנִ ֵהם ּבְ ּום ׁשֶ ַוה'  (שם)ְיֵדיֶהם. ּוִמׁשּ
כֹור.  ה ָכל ּבְ   ִהּכָ

ִתיב,  א ּכְ ל ּדָ ַתר ּכָ ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ָעָליו  (דברים טז)ּבָ לֹא ִיָאֵכל ָחֵמץ ׁשִ

ת לֹא ֹתאֵכלּו. ָאַמר ַרְעָיא  ת יב)(שמוַמּצֹות ֶלֶחם עֹוִני. ּוְכִתיב  ל ַמְחֶמּצֶ ּכָ

ה.  הֹון ַמּצָ ְבַעת יֹוִמין, ּוְלֵמיַכל ּבְ ָלא ְלֵמיַכל ָחֵמץ ׁשִ ְמֵהיָמָנא, ֲאַמאי ָמֵני ּדְ

א ז' ּכְֹכֵבי ֶלֶכת ְוִאיּנּון: שּצ"ם  ַוֲאַמאי לֹא ִיָאֵכל, ַוֲאַמאי לֹא ּתֹאֵכלּו. ֶאּלָ

טְ  ְלַבר ָחֵמץ. חנכ"ל. ְוִאיּנּון ִמּסִ ה. ְקִליָפה ּדִ ְלגֹו ַמּצָ טֹוב ָוָרע, ְנהֹוָרא ּדִ ָרא ּדְ

א.  ת נּוְקּבָ ַכר ַמְחֶמּצֶ   ְוִאיּנּון ָחֵמץ ּדְ

תּוב  ה, ּכָ ל ּזֶ  (דברים טז)לֹא ֵיָרֶאה ָחֵמץ,  (שם יג)ַאַחר ּכָ
ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם ֹעִני. ְוָכתּוב  (שמות ׁשִ

ל  יב) ֱאָמן, ַמּדּוַע ּכָ ַמְחֶמֶצת לֹא ֹתאֵכלּו. ָאַמר ָהרֹוֶעה ַהּנֶ
ה?  ֶהם ַמּצָ ְבַעת ָיִמים ְוֶלֱאֹכל ּבָ ּלֹא ֶלֱאֹכל ָחֵמץ ׁשִ ה ׁשֶ ִצּוָ
א  ּוַמדּוַע לֹא ֵיָאֵכל, ּוַמּדּוַע ֶנֱאַמר לֹא ֹתאֵכלּו? ֶאּלָ
ל  ד ׁשֶ ְבָעה ּכֹוְכֵבי ֶלֶכת, ְוֵהם: שצ"ם חנכ"ל. ְוֵהם ִמּצַ ׁשִ
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ה  ה. ְקִלּפָ ִניִמי, ַמּצָ   טֹוב ָוָרע, אֹור ַהּפְ

מּוָרה. ְוִאיּנּון,  ְלגֹו ׁשְ ה ּדִ ית  (אסתר ב)ַמּצָ ָערֹות ָהְראּויֹות ָלֶתת ָלּה ִמּבֵ ַבע ַהּנְ ׁשֶ

ַמר ָעַלְייהּו,  ֶלְך. ְוִאּתְ מּוָרה  (שמות יב)ַהּמֶ ה ִאיִהי ׁשְ ּצֹות. ַמּצָ ם ֶאת ַהּמַ ַמְרּתֶ ּוׁשְ

ָוה. ְלַבְעָלּה,  ִאיהּו ו'. ּוֵביּה ִאְתָעִביד ִמּצְ   ּדְ

ְפִנים  ּבִ מּוָרה. ְוֵהם  -ַמָצה ׁשֶ ָערֹות  (אסתר ב)ׁשְ ַבע ַהּנְ ׁשֶ
ֶלְך. ְוֶנֱאַמר ֲעֵליֶהם  ית ַהּמֶ  (שמות יב)ָהְרֻאיֹות ָלֶתת ָלּה ִמּבֵ

מּוָרה ְלַבְעָלּה,  ה ִהיא ׁשְ ּצֹות. ַמּצָ ם ֶאת ַהּמַ ַמְרּתֶ ּוׁשְ
הּוא אֹות ית ִמְצָוה.  ׁשֶ   ו', ּובֹו ַנֲעׂשֵ

ה, ְוִאיּנּון. י"ם ה"ץ. ּוָמֵני  מ"ץ ִמן ַמּצָ ְגִניִזין ּבְ י ָיּה, ּדִ ָנִטיר ָלּה ְלַגּבֵ ּוַמאן ּדְ

ָערֹות  ַבע ַהּנְ ִאיּנּון ׁשֶ ַסח, ּדְ ָרכֹות ֵליל ּפֶ ַבע ּבְ ִריְך הּוא ְלָבֵרְך ָלּה ׁשֶ א ּבְ קּוְדׁשָ

יָלּה, שּצ"ם חנכ"ל. ּוָמנֵ  ִאיּנּון ֲעָנִנים ּדִ ת, ּדְ הֹון ָחֵמץ ּוַמְחֶמּצֶ י ְלַאְעְבָרא ִמּנְ

הֹון  ַמר ּבְ ִאּתְ ְבָעה ּכְֹכֵבי ֶלֶכת, ּדְ ׁשִ ָיין ַעל ְנהֹוִרין, ּדְ ְמַכּסְ (בראשית ֲחׁשּוִכין ּדִ

ה ּוַמְרֵאיֶהן ַרע, ָחׁש  מא) ּנָ י ָבאּו ֶאל ִקְרּבֶ ה ְולֹא נֹוַדע ּכִ ּנָ ֹבאָנה ֶאל ִקְרּבֶ ּוְך ַוּתָ

ָלא ַיְכִלין ְנהֹוִרין ְלַאְנָהָרא  ְלהֹון, ּדְ ֲעָנִנין ּדִ ְך ֲחׁשֹוָכא ּדַ ָכל ּכַ ה. ּדְ ִחּלָ ּתְ ר ּבַ ֲאׁשֶ ּכַ

ָנה.  י ָבאּו ֶאל ִקְרּבֶ א ְולֹא נֹוַדע ּכִ   . (ע"כ רעיא מהימנא)ְלהֹון, ּוְבִגין ּדָ

אֹוִת  נּוִזים ּבְ ִביל ָי"ּה ַהּגְ ׁשְ ֹוֵמר ָלּה ּבִ ׁשּ ּיֹות מ"ץ ּוִמי ׁשֶ
רּוְך הּוא ְלָבֵרְך  דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ה, ְוֵהם י"ם ה"ץ. ְוִצּוָ ּצָ ִמּמַ
ָערֹות  ַבע ַהּנְ ֵהן ׁשֶ ַסח, ׁשֶ ְרכֹות ֵליל ּפֶ ַבע ּבִ ׁשֶ אֹוָתּה ּבְ
ה ְלַהֲעִביר ֵמֶהן ָחֵמץ  ֵהן שצ"ם חנכ"ל. ְוִצּוָ ּה, ׁשֶ ּלָ ׁשֶ

כַ  ּמְ ֵהם ֲעָנִנים ֲחׁשּוִכים ׁשֶ ים ַעל אֹורֹות ּוַמְחֶמֶצת, ׁשֶ ּסִ
ֶהם  ֱאַמר ּבָ ּנֶ ְבָעה ּכֹוְכֵבי ֶלֶכת, ׁשֶ ל ׁשִ  (בראשית מא)ׁשֶ

ָנה  י ָבאּו ֶאל ִקְרּבֶ ָנה ְולֹא נֹוַדע ּכִ באָנה ֶאל ִקְרּבֶ ַוּתָ
ְך  ְך ַהֹחׁשֶ ל ּכָ ּכָ ה. ׁשֶ ִחּלָ ּתְ ר ּבַ ֲאׁשֶ ּוַמְרֵאיֶהן ַרע. ָחׁשּוְך ּכַ

ּלֹא יְ  ֶהם, ׁשֶ ּלָ ל ָהֲעָנִנים ׁשֶ כֹוִלים אֹורֹות ְלָהִאיר ָלֶהם, ׁשֶ
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ָנה.  י ָבאּו ֶאל ִקְרּבֶ ּום ֶזה ֶנֱאַמר ְולֹא נֹוַדע ּכִ (ע"כ ּוִמׁשּ

 . רעיא מהימנא)

 
ֶאֶרץ ִמְצַריִ לד י ּבְ   םְוָעַבְרּתִ

  דף קא ע"ב - פרשת וירא  - ספר בראשית  - בזוהר 

א ֲחֵזי  ִליִחין ּוַמְלָאִכין  (שמות יב)ּתָ ה ׁשְ ּמָ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲאִני ְיָי. ְוִכי ּכַ י ּבְ ְוָעַבְרּתִ

בּוְכָרא ִא  ה ּדְ ין ִטּפָ ִאּנּון ָלא ָיְדֵעי ּבֵ ִגין ּדְ א ּבְ ִריְך הּוא, ֶאּלָ א ּבְ ית ֵליּה ְלקּוְדׁשָ

ְלחֹודֹוי.  ִריְך הּוא ּבִ א ּבְ ר קּוְדׁשָ ָלא ּבּוְכָרא ּבַ  ְלַההּוא ּדְ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲאִני ה'. ְוִכי  (שמות יב)ּבֹא ְרֵאה,  י ּבְ ְוָעַבְרּתִ
ִליחִ  ה ׁשְ ּמָ ֵהם ּכַ ּום ׁשֶ א ִמׁשּ "ה? ֶאּלָ ּבָ ים ּוַמְלָאִכים ֵיׁש ַלּקָ

ל  ּלֹא ׁשֶ כֹור ְלאֹוָתּה ׁשֶ ל ּבְ ה ׁשֶ ין ִטּפָ לֹא ָהיּו יֹוְדִעים ּבֵ
"ה ְלַבּדֹו.  ּבָ ָרט ַלּקָ כֹור ּפְ   ּבְ

א  ַגְווָנא ּדָ אי ְצִריִכין. אֶ  (יחזקאל ט)ּכְ ים. ְוַאּמַ ו ַעל ִמְצחֹות ָהֲאָנׁשִ א ְוִהְתֵויָת ּתָ ּלָ

ִאְתָמַסר לֹון ְלִמְנַדע  ִאּנּון ָלא ָיְדֵעי, ֶאָלא ַמה ּדְ ִגין ּדְ ל ִאּנּון (ידעי)ּבְ גֹון ּכָ , ּכְ

ִגין  ִריְך הּוא ְלַאְייָתָאה ַעל ָעְלָמא. ּוַמאי ַטְעָמא ּבְ א ּבְ ין קּוְדׁשָ ַזּמִ ין ּדְ ִמּלִ

ֻכְלהּו ְרקִ  רֹוָזא ּבְ ִריְך הּוא ַאֲעַבר ּכָ א ּבְ קּוְדׁשָ ין ּדְ ַזּמִ ה ּדְ ַהִהיא ִמּלָ יִעין ּבְ

  ְלַאְיָתָאה ַעל ָעְלָמא. 

מֹו ֶזה  ים.  (יחזקאל ט)ּכְ ו ַעל ִמְצחֹות ָהֲאָנׁשִ ְוִהְתִויָת ּתָ
א ַרק  ֵהם לֹא יֹוְדִעים ֶאּלָ ּום ׁשֶ א ִמׁשּ ה ְצִריִכים? ֶאּלָ ְוָלּמָ

ְמָסר ָלֶהם ָלַדַעת  ּנִ ֶ ָבִרי[יודעים]ַמה ׁשּ ל ַהּדְ מֹו ּכָ לּו , ּכְ ם ַהּלָ
ּום  ַעם? ִמׁשּ "ה ְלָהִביא ַעל ָהעֹוָלם. ּוָמה ַהּטַ ּבָ ָעִתיד ַהּקָ ׁשֶ
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אֹותֹו ָדָבר  ָכל ָהְרִקיִעים ּבְ רּוז ּבְ "ה ַמֲעִביר ּכְ ּבָ ַהּקָ ׁשֶ
ָעִתיד ְלָהִביא ַעל ָהעֹוָלם.    ׁשֶ

  דף קיח ע"ב - פרשת וירא  - ספר בראשית  - בזוהר 

רּוְך הּוא, ֵאינֹו  דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ עֹוׂשֶ ֶ ל ַמה ׁשּ י יֹוֵסי ּכָ ְנָיא ָאַמר ַרּבִ ּתַ

תֹו ְיֵהא  קֹום ְקדּוׁשָ ֵכיָון ְדָאַמר ִמּמְ ִדּבּור, ּדְ א ּבְ ִריְך ַלֲעׂשֹות ֶאּלָ ּצָ

ד ַנעֲ  רּוְך הּוא ָכְך ִמּיָ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ בּוָרתֹו ׁשֶ ה. ּבֹא ּוְרֵאה ּכַֹח ּגְ ׂשָ

ְכִתיב,  י יֹוָחָנן  (תהלים לג)ּדִ ָאַמר ַרּבִ ַמִים ַנֲעׂשּו. ּדְ ְדַבר ְיָי ׁשָ ּבִ
ַרִים (שמות יב)ַמאי ִדְכִתיב,  (יהודה) ֶאֶרץ ִמּצְ י ּבְ ֲאִני  ְוָעַבְרּתִ

 ְולֹא ַמְלָאְך וגו'. 

בָּ  ִנינּו ּבַ ה ׁשָ עֹוׂשֶ ֶ ל ַמה ׁשּ י יֹוֵסי, ּכָ ַרְיָתא, ָאַמר ַרּבִ
ִדּבּור.  א ּבְ רּוְך הּוא, ֵאינֹו ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ֶאּלָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ְך  תֹו ְיֵהא ּכָ ָ קֹום ְקֻדׁשּ ָאַמר ִמּמְ יָון ׁשֶ ּכֵ ה.  -ׁשֶ ד ַנֲעׂשָ ִמּיָ
רּוְך הּוא,  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ בּוָרתֹו ׁשֶ תּוב ּבֹא ְרֵאה ּכַֹח ּגְ ּכָ ׁשֶ

י יֹוָחָנן  (תהלים לג) ָאַמר ַרּבִ ַמִים ַנֲעׂשּו. ׁשֶ ְדַבר ה' ׁשָ ּבִ
תּוב [יהודה] ּכָ ה ׁשֶ ֶאֶרץ ִמְצַרִים  (שמות יב), ַמה ּזֶ י ּבְ ְוָעַבְרּתִ

  ֲאִני ְולֹא ַמְלָאְך ְוגֹו'? 

  דף ז' ע"א - פרשת שמות  - ספר שמות  - בזוהר 

ְמעֹון, ָאַמר  י ׁשִ ַרּבִ אֹוַרְייָתא ָקֵמיּה ּדְ י ְיהּוָדה, ֲהוֹו ַיְתִבי ְוָלָעאן ּבְ י יֹוֵסי ְוִרּבִ ִרּבִ

ָקם ֶמֶלְך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים, ְוָתֵניָנן יב ַוּיָ ְכּתִ י ְיהּוָדה, ַהאי ּדִ ִאיהּו ָקם ִרּבִ , ּדְ

י  א, ּוְבעּוְתָרא ָקם. ָאַמר ִרּבִ ַפל, ָקם, ְוָלא ִאְתָחֵזי ְלַמְלּכָ ֲהָוה ׁשָ ְרֵמיּה, ַמה ּדְ ִמּגַ

א, ְוָקם  ָלא ִאְתָחֵזי ְלַמְלּכָ ֵורֹוׁש ּדְ ֲאַחׁשְ ַגְווָנא ּדְ א ָהִכי הּוא, ּכְ ְמעֹון, ּכֹּלָ ׁשִ

עּוְתָרא, ּוָבָעא ְלאוֹ  ְרֵמיּה, ְוָקם ּבְ ָרֵאל ֵמָעְלָמא, אּוף ָהָכא, ַהאי ִמּגַ ָבָדא ְלִיׂשְ

יב  ְכּתִ ָרֵאל ֵמָעְלָמא, ּדִ א, ְוָקם ִמַגְרֵמיּה, ּוָבָעא ְלאֹוָבָדא ְלִיׂשְ ָלא ִאְתָחֵזי ְלַמְלּכָ
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א, ָקם  א ְלֵעיּלָ ָמה לֹו ְוגֹו', ְוַכד ֲהָוה ָקם ַמְלּכָ ְתַחּכְ ַוּיֹאֶמר ֶאל ַעּמֹו ְוגֹו', ָהָבה ּנִ

א א.  ַמְלּכָ  ְלַתּתָ

ּתֹוָרה  ִבים ְועֹוְסִקים ּבַ י ְיהּוָדה ָהיּו יֹוׁשְ י יֹוֵסי ְוַרּבִ ַרּבִ
תּוב  ּכָ ה ׁשֶ י ְיהּוָדה, ַמה ּזֶ ְמעֹון. ָאַמר ַרּבִ י ׁשִ ִלְפֵני ַרּבִ
הּוא ָקם ֵמַעְצמֹו,  ִנינּו ׁשֶ ָקם ֶמֶלְך ָחָדׁש ַעל ִמְצַרִים, ְוׁשָ ַוּיָ

ָפל  ָהָיה ׁשָ ֶ ר ָקם, וְ  -ַמה ׁשּ לֹא ָראּוי ָהָיה ִלְמלְֹך, ּוְבֹעׁשֶ
מֹו  ְך הּוא, ּכְ ְמעֹון, ַהּכֹל ּכָ י ׁשִ הּוא ָקם. ָאַמר ַרּבִ
ּלֹא ָהָיה ָראּוי ִלְמלְֹך, ְוָקם ֵמַעְצמֹו, ְוָקם  ֵורֹוׁש ׁשֶ ֲאַחׁשְ
אן  ָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם, ַאף ּכָ ר, ְוָרָצה ְלַהֲאִביד ֶאת ִיׂשְ ֹעׁשֶ ּבְ

ּוָכה, ְוָעַמד ֵמַעְצמֹו, ְוָרָצה ְלַהֲאִביד ֶזה לֹא ָראּוי ִלְמל
תּוב ַוּיֹאֶמר ֶאל ַעּמֹו ְוגֹו',  ּכָ ָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם, ׁשֶ ֶאת ִיׂשְ

ָהָיה עֹוֵמד ֶמֶלְך ְלַמְעָלה  ָמה לֹו ְוגֹו'. ּוְכׁשֶ ְתַחּכְ  - ָהָבה ּנִ
ה.    עֹוֵמד ֶמֶלְך ְלַמּטָ

י יֹוסֵ  א ְוִרּבִ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ ֲהוּו ִרּבִ ֶבְרָיא ְלִצּפֹוִרי, ַעד ּדַ י, ֲהוֹו ַאְזֵלי ִמּטְ

ַתח ְוָאַמר,  הּו ַחד יּוָדִאי, ּפָ ַגע ּבְ ה ה'  (ישעיה י"ט)ַאְזֵלי, ּפָ א ִמְצָרִים ִהּנֵ ָ ַמׂשּ

ל ַמְלִכין  א ֲחֵזי, ּכָ ָניו. ּתָ רֹוֵכב ַעל ָעב ַקל ּוָבא ִמְצַרִים ְוָנעּו ֱאִליֵלי ִמְצַרִים ִמּפָ

ָעלְ  ִריְך הּוא, ּדְ א ּבְ לּום ָקֵמי קּוְדׁשָ יֵבי ּכְ ָעְלָמא, ָלא ֲחׁשִ ין ּדְ ָמא, ְוָכל ַעּמִ

יב,  ְכּתִ ֵחיל  (דניאל ד')ּדִ ֵיּה ָעִביד ּבְ יִבין ּוְכִמְצּבְ ָלא ֲחׁשִ יֵרי ַאְרָעא ּכְ ּיְ ְוָכל ּדַ

בּוָראן, וְ  ָכל ִאיּנּון ּגְ ב ּדְ ִמְצַרִים, ַאף ַעל ּגַ א. ְוָהָכא ּבְ ַמּיָ ֵלי ׁשְ ַדְרָעא ְמֹרְמָמא ּגַ

ה ה' רֹוֵכב ַעל ָעב ַקל ּוָבא  ִתיב ִהּנֵ ִמְצַרִים, ַמה ּכְ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ

ִריְך  א ּבְ ָהא קּוְדׁשָ ָלא ֲהָוה ָהִכי, ּדְ ָעְלָמא, ּדְ ין ּדְ ָכל ַעּמִ ָנא, ּבְ ִמְצַרִים. ַמאי ׁשְ

ֵזָרה ְוִאְתָעִביד, ְוָהָכא ִאיהוּ  ַזר ּגְ יב ּוָבא ִמְצַרִים. ּוְכִתיב,  הּוא ּגָ ְכּתִ ָאָתא, ּדִ

י ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוגֹו' ֲאִני ה'.  (שמות י"ב)   ְוָעַבְרּתִ

ֶבְרָיה  י יֹוֵסי ָהיּו הֹוְלִכים ִמּטְ א ְוַרּבִ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ ַרּבִ
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תַ  ֶהם ְיהּוִדי ֶאָחד. ּפָ ַגע ּבָ ָהיּו הֹוְלִכים, ּפָ ח ְלִצּפֹוִרי. ַעד ׁשֶ
ה ה' רֵֹכב ַעל ָעב ַקל  (ישעיה יט)ְוָאַמר,  א ִמְצָרִים ִהּנֵ ָ ַמׂשּ

ל  ָניו. ּבֹא ְרֵאה, ּכָ ּוָבא ִמְצַרִים ְוָנעּו ֱאִליֵלי ִמְצַרִים ִמּפָ
ִבים ִלְכלּום  י ָהעֹוָלם לֹא ֶנְחׁשָ ַמְלֵכי ָהעֹוָלם ְוָכל ַעּמֵ

תּוב  ּכָ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ֵרי  ד)(דניאל ִלְפֵני ַהּקָ ּיָ ְוָכל ּדַ
ַמִים.  ָ ֵחיל ַהׁשּ ה ּבְ לֹא ֲחׁשּוִבים, ְוִכְרצֹונֹו עֹוׂשֶ ָהָאֶרץ ּכְ
בּורֹות ּוְזרֹוַע  ל אֹוָתן ַהּגְ ּכָ ב ׁשֶ ִמְצַרִים, ַאף ַעל ּגַ ְוָכאן ּבְ
ה  תּוב? ִהּנֵ ִמְצַרִים, ַמה ּכָ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ּלָ ָרָמה ּגִ

י ה' רֵֹכב ַעל ָעב ַקל וּ  ָכל ַעּמֵ ֹוֶנה ּבְ ָבא ִמְצַרִים. ַמה ׁשּ
ַזר  רּוְך הּוא ּגָ דֹוׁש ּבָ ֲהֵרי ַהּקָ ְך, ׁשֶ ּלֹא ָהָיה ּכָ ָהעֹוָלם ׁשֶ
תּוב ּוָבא ִמְצַרִים,  ּכָ א, ׁשֶ ָתה, ְוָכאן הּוא ּבָ ֵזָרה ְוֶנֶעׂשְ ּגְ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוגֹו' ֲאִני ה'?  (שמות יב)ְוָכתּוב  י ּבְ   ְוָעַבְרּתִ

ן. ּוְבִגין ְיָקָרא ֶאלָּ  ּמָ ֲהַוות ּתַ ָקא ְלַמְטרֹוִניָתא ּדַ א ֲהָוה ָאֵתי, ְלַאּפָ ַמְלּכָ ִגין ּדְ א, ּבְ

יָקָרּה, ְוָאֵתי  ֵעי ּבִ ִריְך הּוא ּבָ א ּבְ א ֲהָוה קּוְדׁשָ ַמְטרֹוִניָתא ֲהָוה ָאֵתי. ְוַעל ּדָ ּדְ

ָמא ָלּה, ּוְלֵמיַהב ָלּה ְיָדא, ּוְלַזְקפָ  ּה ַלֲאּקָ ִריְך ְלַגּבָ א ּבְ ין קּוְדׁשָ ַזּמִ ָמה ּדְ א ָלּה, ּכְ

ֱאדֹום.  לּוָתא ּדֶ סֹוף ּגָ ד ּבְ   הּוא ְלֶמְעּבַ

ִביָרה  א ְלהֹוִציא ֶאת ַהּגְ ֶלְך ָהָיה ּבָ ַהּמֶ ּום ׁשֶ א ִמׁשּ ֶאּלָ
ְך  א. ְוַעל ּכָ ִביָרה ָהָיה ּבָ בֹוד ַהּגְ ִביל ּכְ ם, ּוִבׁשְ ָהְיָתה ׁשָ ׁשֶ

רּוךְ  דֹוׁש ּבָ ְכבֹוָדּה, ּוָבא ֵאֶליָה  ָהָיה ַהּקָ הּוא רֹוֶצה ּבִ
ָעִתיד  מֹו ׁשֶ ַלֲהִקיָמּה ְוָלֵתת ָלּה ָיד ְוִלְזֹקף אֹוָתּה, ּכְ

לּות ֱאדֹום.  סֹוף ּגָ רּוְך הּוא ַלֲעׂשֹות ּבְ דֹוׁש ּבָ   ַהּקָ

 דף קיח ע"ב - פרשת וירא  - ספר בראשית  - בזוהר לה 

ִריְך ַלֲעׂשֹות  רּוְך הּוא, ֵאינֹו ּצָ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ עֹוׂשֶ ֶ ל ַמה ׁשּ י יֹוֵסי ּכָ ְנָיא ָאַמר ַרּבִ ּתַ

ה. ּבֹא  ד ַנֲעׂשָ תֹו ְיֵהא ָכְך ִמּיָ קֹום ְקדּוׁשָ ֵכיָון ְדָאַמר ִמּמְ ִדּבּור, ּדְ א ּבְ ּוְרֵאה ֶאּלָ
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ְכִתיב,  רּוְך הּוא ּדִ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ בּוָרתֹו ׁשֶ ַמִים ַנֲעׂשּו.  (תהלים לג)ּכַֹח ּגְ ְדַבר ְיָי ׁשָ ּבִ

י יֹוָחָנן  ָאַמר ַרּבִ ַרִים ֲאִני  (שמות יב)ַמאי ִדְכִתיב,  (יהודה)ּדְ ֶאֶרץ ִמּצְ י ּבְ ְוָעַבְרּתִ

 ְולֹא ַמְלָאְך וגו'. 

ַרְיָתא, אָ  ּבָ ִנינּו ּבַ ה ׁשָ עֹוׂשֶ ֶ ל ַמה ׁשּ י יֹוֵסי, ּכָ ַמר ַרּבִ
ִדּבּור.  א ּבְ רּוְך הּוא, ֵאינֹו ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ֶאּלָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ְך  תֹו ְיֵהא ּכָ ָ קֹום ְקֻדׁשּ ָאַמר ִמּמְ יָון ׁשֶ ּכֵ ה.  -ׁשֶ ד ַנֲעׂשָ ִמּיָ
תּוב  ּכָ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ בּוָרתֹו ׁשֶ ּבֹא ְרֵאה ּכַֹח ּגְ

י יֹוָחָנן  תהלים לג)( ָאַמר ַרּבִ ַמִים ַנֲעׂשּו. ׁשֶ ְדַבר ה' ׁשָ ּבִ
תּוב [יהודה] ּכָ ה ׁשֶ ֶאֶרץ ִמְצַרִים  (שמות יב), ַמה ּזֶ י ּבְ ְוָעַבְרּתִ

  ֲאִני ְולֹא ַמְלָאְך ְוגֹו'? 

א ְלַמא ָתַפׂש ַמְלּכָ ָלא ָדֵמי ַמאן ּדְ ָרֵאי, ּדְ יָאה הּוא ְלִמּצְ ן ִאי ָהִכי ְיָקָרא ַסּגִ

ִרים  ּצְ מֹו ַהּמִ ָכל טּוְמָאה ּכְ ָתַפׂש ֶהְדיֹוָטא. ְועֹוד ֵאין ְלָך אּוָמה ְמזּוֱהֶמת ּבְ ּדְ

הּו  ְכִתיב ּבְ ֵהם ֲחׁשּוִדים ַעל  (יחזקאל כג)ּדִ ָרם ְוגו' ׁשֶ ׂשָ ר ֲחמֹוִרים ּבְ ׂשַ ר ּבְ ֲאׁשֶ

ה ְלָאבִ  ָעׂשָ ֶ ה ַמה ׁשּ ָעׂשָ ִאים ֵמָחם ׁשֶ ב ָזכּור, ְוֵהם ּבָ ּכַ ל אֹותֹו ְוִלְכַנַען ִמׁשְ יו ְוִקּלֵ

ר ַלֲעׂשֹות ְנָקָמה  ּגֵ ִליַח ְלׁשַ רּוְך הּוא ַמְלָאְך אֹו ׁשָ דֹוׁש ּבָ נֹו. ְוִכי לֹא ָהָיה ְלַהּקָ ּבְ

ְכִתיב,  ם ּדִ ל ׁשֵ נֹו ׁשֶ ָהָיה ּבְ ּור ׁשֶ ַאׁשּ ה ּבְ ָעׂשָ מֹו ׁשֶ ַרִים ּכְ ִמּצְ ּוְבֵני  (בראשית י)ּבְ

ּור. ו ם ֵעיָלם ְוַאׁשּ ֱאַמר ׁשֵ ּנְ ֵרְך ׁשֶ דֹול ְוִנְתּבָ ם ָהָיה ּכֵֹהן ּגָ רּוְך ְיָי  (בראשית ט)ׁשֵ ּבָ

ם  ָרָכה ַעל ֶאָחיו. ּוְכִתיב ּבָ ה ְוַהּבְ דּוּלָ ם ַהּגְ ם. ְוָהָיה ְלׁשֵ  (ישעיה לז)ֱאלֵהי ׁשֵ

ה, כָ  ִליַח ַנֲעׂשָ ּור. ְוַעל ְיֵדי ׁשָ ַמֲחֶנה ַאׁשּ ה ּבְ ּכֶ א ַמְלַאְך ְיָי ַוּיַ ּצֵ ִרים ַוּיִ ּצְ ן ַהּמִ ּכֵ ל ׁשֶ

י  א ָאַמר ַרּבִ ל אּוָמה, וָאַמר ֲאִני ְולֹא ַמְלָאְך. ֶאּלָ ֵהם ְמזּוָהִמים יֹוֵתר ִמּכָ ׁשֶ

בֹוּהַ  הּוא ּגָ רּוְך הּוא ּוַמֲעָלתֹו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ בּוָרתֹו ׁשֶ אן ָלַמְדנּו ּכַֹח ּגְ ְיהּוָדה ִמּכָ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ַרִים ְמזּוֱהֶמת ּוְמטּוֶנֶפת, ַעל ַהּכֹל. ָאַמר ַהּקָ ל ִמּצְ הּוא אּוָמה זֹו ׁשֶ

ִעים ֲארּוִרים  ין ְרׁשָ ָבר ָקדֹוׁש ּבֵ ָרף, ּדָ ר ַמְלָאְך ולא ׂשָ ּגֵ וֵאין ָראּוי ְלׁשַ

ָרף ולא  ֵאין ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַמְלָאְך ְולֹא ׂשָ ֶ ה ַמה ׁשּ א ֲאִני עֹוׂשֶ ְמטּוָנִפים, ֶאּלָ

ֲאִני אֹומֵ  ִליַח. ׁשֶ ְלָאְך ׁשָ ֵאין ַהּמַ ֶ ה, ַמה ׁשּ ד ַנֲעׂשָ ִתי ְיֵהא ָכְך ּוִמּיָ ָ קֹום ְקדּוׁשּ ר ִמּמְ
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תֹו אֹוֵמר ְיֵהא ָכְך  ָ קֹום ְקדּוׁשּ רּוְך הּוא, ִמּמְ דֹוׁש ּבָ ָיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו. ֲאָבל ַהּקָ

ית ְנָקָמה  ה ַלֲעׂשֹות. ּוְלִפיָכְך לא ַנֲעׂשֵ הּוא רֹוּצֶ ֶ ה ַמה ׁשּ ד ַנֲעׂשָ זֹו ַעל ְיֵדי ּוִמּיָ

ּלֹא  ל ָמקֹום ׁשֶ תֹו ׁשֶ דּוּלָ ִרים, ּוְלַהְראֹות ּגְ ּצְ ִביל ְקלֹון ַהּמִ ׁשְ ִליַח, ּבִ ַמְלָאְך ְוׁשָ

ה ֶנֱאַמר ֲאִני ְולֹא ַמְלָאְך.  ֶרְך ַהּזֶ ָבר ָקדֹוׁש, ְוַעל ַהּדֶ יֵניֶהם ּדָ ְנסּו ּבֵ ּכָ ּיִ ה ׁשֶ ָרּצָ

  ֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו ְולֹא ַמְלָאְך. 

ּלֹא דֹוֶמה ִמי  דֹול הּוא ְלִמְצַרִים, ׁשֶ בֹוד ּגָ ְך, ּכָ ִאם ּכָ
ה  ַפס ֶהְדיֹוט. ְועֹוד, ֵאין ְלְך ֻאּמָ ּתָ ַפס ֶמֶלְך ְלִמי ׁשֶ ּתָ ׁשֶ

ֶהם  תּוב ּבָ ּכָ ְצִרים, ׁשֶ מֹו ַהּמִ ָכל ֻטְמָאה ּכְ (יחזקאל ְמֹזֶהֶמת ּבְ

הֵ  כג) ָרם ְוגֹו', ׁשֶ ׂשָ ר ֲחמֹוִרים ּבְ ׂשַ ר ּבְ ם ֲחׁשּוִדים ַעל ֲאׁשֶ
ה  ָעׂשָ ֶ ה ַמה ׁשּ ָעׂשָ ִאים ֵמָחם ׁשֶ ב ָזכּור, ְוֵהם ּבָ ּכַ ִמׁשְ
"ה  ּבָ נֹו. ְוִכי לֹא ָהָיה ַלּקָ ל אֹותֹו ְוִלְכַנַען ּבְ ְלָאִביו, ְוִקּלֵ
מֹו  ִמְצַרִים ּכְ ר ַלֲעׂשֹות ְנָקָמה ּבְ ּגֵ ִליַח ְלׁשַ ַמְלָאְך אֹו ׁשָ

ָהָיה בְּ  ּור ׁשֶ ַאׁשּ ה ּבְ ָעׂשָ תּוב ׁשֶ ּכָ ם, ׁשֶ ל ׁשֵ  (בראשית י)נֹו ׁשֶ
ֵרְך,  דֹול ְוִנְתּבָ ם ָהָיה ּכֵֹהן ּגָ ּור. ְוׁשֵ ם ֵעיָלם ְוַאׁשּ ּוְבֵני ׁשֵ

ֱאַמר  ּנֶ ה  (שם ט)ׁשֶ ֻדּלָ ם ַהּגְ ם, ְוָהָיה ְלׁשֵ רּוְך ה' ֱאלֵֹהי ׁשֵ ּבָ
ם  ָרָכה ַעל ֶאָחיו, ְוָכתּוב ּבָ ֵצא ַמְלַאְך ה'  (ישעיה לז)ְוַהּבְ ַוּיֵ

ן  ּכֵ ל ׁשֶ ה. ּכָ ִליַח ַנֲעׂשָ ּור, ְוַעל ְיֵדי ׁשָ ַמֲחֵנה ַאׁשּ ה ּבְ ּכֶ ַוּיַ
ה, ְוָאַמר ֲאִני  ל ֻאּמָ ֵהם ְמזָהִמים יֹוֵתר ִמּכָ ְצִרים ׁשֶ ַהּמִ
אן ָלַמְדנּו ּכַֹח  י ְיהּוָדה, ִמּכָ א,? ָאַמר ַרּבִ ְולֹא ַמְלָאְך. ֶאּלָ

רּוְך הּוא וּ  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ בּוָרתֹו ׁשֶ הּוא ָגבֹוּהַ ּגְ ַמֲעָלתֹו ׁשֶ
ל  ה זֹו ׁשֶ רּוְך הּוא: ֻאּמָ דֹוׁש ּבָ ֵמַעל ַהּכֹל. ָאַמר ַהּקָ
ר ַמְלָאְך ְולֹא  ּגֵ ֶפת, ְוֵאין ָראּוי ְלׁשַ ִמְצַרִים ְמֹזֶהֶמת ּוְמֻטּנֶ
א  ִפים, ֶאּלָ ִעים ֲארּוִרים ְמֻטּנָ ין ְרׁשָ ָבר ָקדֹוׁש ּבֵ ָרף, ּדָ ׂשָ

ֵאי ֶ ה ַמה ׁשּ ָרף ֲאִני עֹוׂשֶ ן ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַמְלָאְך ְולֹא ׂשָ
ְך  ִתי ְיֵהא ּכָ ָ קֹום ְקֻדׁשּ ֲאִני אֹוֵמר ִמּמְ ִליַח. ׁשֶ  -ְולֹא ׁשָ
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ְלָאְך ָיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו. ֲאָבל  ֵאין ַהּמַ ֶ ה, ַמה ׁשּ ד ַנֲעׂשֶ ּוִמּיָ
ְך  תֹו אֹוֵמר ְיֵהא ּכָ ָ קֹום ְקֻדׁשּ רּוְך הּוא ִמּמְ דֹוׁש ּבָ  -ַהּקָ

ד  הּוא רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות. ּוְלִפיָכְך לֹא ּוִמּיָ ֶ ה ַמה ׁשּ ַנֲעׂשֶ
ִביל ְקלֹון  ׁשְ ִליַח, ּבִ ית ְנָקָמה זֹו ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך ְוׁשָ ַנֲעׂשֵ
ּלֹא ָרָצה  ל ָמקֹום ׁשֶ תֹו ׁשֶ ֻדּלָ ְצִרים, ּוְלַהְראֹות ּגְ ַהּמִ

ה נֶ  ֶרְך ַהּזֶ ָבר ָקדֹוׁש. ְוַעל ַהּדֶ ְנסּו ֵביֵניֶהם ּדָ ּכָ ּיִ ֱאַמר ֲאִני ׁשֶ
  ְולֹא ַמְלָאְך. ֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו, ְולֹא ַמְלָאְך. 

י ְיהּוָדה ַמאי ִדְכִתיב,  א ּבֹו ָאַמר ַרּבִ ּיֹוּצֵ ה  (יונה ב)ּכַ ג. ְוַכּמָ ַוּיֹאֶמר ְיָי ַלּדָ

רּוְך הּוא,  דֹוׁש ּבָ ֶהם ַהּקָ ר ִעּמָ ּבֵ ּלֹא ּדִ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ יִקים ַוֲחִסיִדים ִמּיִ ּדִ ר ּצַ ּוָבא ְלַדּבֵ

ָעְלָתה  יָון ׁשֶ י ְיהּוָדה ּכֵ א ָאַמר ַרּבִ יר ְויֹוֵדַע. ֶאּלָ ֵאינֹו ַמּכִ ָבר ׁשֶ ג ּדָ ִעם ַהּדָ

ִביל  ׁשְ תֹו ָאַמר ּבִ ָ קֹום ְקדּוׁשּ רּוְך הּוא, ִמּמְ דֹוׁש ּבָ ל יֹוָנה ִלְפֵני ַהּקָ תֹו ׁשֶ ִפּלָ ּתְ

ה. ל ׁשָ ּבָ ג ֶאת יֹוָנה ֶאל ַהּיַ ִקיא ַהּדָ ּיָ לֹוַמר ַוּיֹאֶמר ְיָי ׁשֶ ִביל, ּכְ ׁשְ מֹו ּבִ ג ּכְ מ"ד ַלּדָ

דֹוׁש  תֹו ָאַמר ַהּקָ ָ קֹום ְקדּוׁשּ ה. ִמּמְ ׁשָ ּבָ ִקיא ֶאת יֹוָנה ֶאל ַהּיַ ּיָ ג ׁשֶ ִביל ַהּדָ ׁשְ ּבִ

ִליַח ָיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו.  ֵאין ׁשָ ה, ַמה ׁשֶ ד ַנֲעׂשָ רּוְך הּוא, ְיֵהא ָכְך ּוִמּיָ   ּבָ

ּיֹוֵצא ּבֹו  תּוב ּכַ ּכָ ה ׁשֶ י ְיהּוָדה, ַמה ּזֶ  (יונה ב)ָאַמר ַרּבִ
ּלֹא  ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ יִקים ַוֲחִסיִדים ִמּיִ ה ַצּדִ ג? ְוַכּמָ ַוּיֹאֶמר ה' ַלּדָ
ג  ר ִעם ַהּדָ רּוְך הּוא, ּוָבא ְלַדּבֵ דֹוׁש ּבָ ֶהם ַהּקָ ר ִעּמָ ִדּבֵ

י ְיה א, ָאַמר ַרּבִ יר ְויֹוֵדַע!? ֶאּלָ ֵאינֹו ַמּכִ ָבר ׁשֶ יָון ּדָ ּוָדה, ּכֵ
רּוְך הּוא,  דֹוׁש ּבָ ל יֹוָנה ִלְפֵני ַהּקָ תֹו ׁשֶ ָעְלָתה ְתִפּלָ ׁשֶ
ג ֶאת יֹוָנה ֶאל  ִקיא ַהּדָ ּיָ ִביל ׁשֶ ׁשְ תֹו ָאַמר ּבִ ָ קֹום ְקֻדׁשּ ִמּמְ
לֹוַמר, ַוּיאֶמר ה'  ִביל. ּכְ ׁשְ מֹו ּבִ ג ּכְ ה. ָלֶמ"ד ַל'ּדָ ׁשָ ּבָ ַהּיַ

ִקיא אֶ  ּיָ ג ׁשֶ ִביל ַהּדָ ׁשְ קֹום ּבִ ה. ִמּמְ ׁשָ ּבָ ת יֹוָנה ֶאל ַהּיַ
ְך  רּוְך הּוא ְיֵהא ּכָ דֹוׁש ּבָ תֹו ָאַמר ַהּקָ ָ ד  -ְקֻדׁשּ ּוִמּיָ

ִליַח ָיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו.  ֵאין ׁשָ ֶ ה, ַמה ׁשּ   ַנֲעׂשָ
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 זה שייך לפרשת שלח לך  - זוהר חדש  - בזוהר 

ֵרד ִמְצַרְיָמה ְוכּו'.  ְרא ֵאָליו ה' ַוּיֹאֶמר ַאל ּתֵ ְמעֹון  (בראשית כו)ַוּיַ י ׁשִ ַתח ִרּבִ ּפָ

ָכל  ַנֲהָרא ָהֵכי ִאיהּו, ה' ּבְ ְקַלְרָיא ּדְ ַאְסּפַ ְטָרא ּדְ ָרא ֵאָליו ה', ִמּסִ ְוָאַמר ַוּיֵ

ֶאְמָצִעיָתא ְסִפיָרה  ַעּמּוָדא ּדְ ְטָרא ּדְ ַבר ָנׁש. ּוִמּסִ גּוָפא ּדְ ְמָתא ּבְ ִנׁשְ ּוְסִפיָרה ּכְ

ֻפְרָקָנא  ֵלי לֹון ּבְ ִאְתּגְ ַגְוָנא ּדְ ָרֵאל ּכְ ַרֲחֵמי ְלִיׂשְ י ּבְ ּלֵ ְרא ֵאָליו ה', ִאְתּגַ ַמר ַוּיַ ִאּתְ

ּה ֲאִני ְולֹא ַמלְ  ַמר ּבֵ ִאּתְ ִמְצַרִים ּדְ ָגלּוָתא ּדְ ָהֵכי ָהא ּדְ ָרף. ַאּדְ ָאְך ֲאִני ְולֹא ׂשָ

ל ְסִפיָרן  ְנבּוָאה ּכָ ְטָרא ּדִ א ִמּסִ יׁשָ י ְוָאַמר, ּבּוִציָנא ַקּדִ ַמן ְלַגּבֵ ָסִבין ִאְזּדְ ָסָבא ּדְ

א ְיִדיָעה  ְרּגָ אי. ֲאָבל ְנבּוָאה ּדַ ָכל ֲאַתר ַוּדַ ם ְי"ָי הּוא ּבְ ן. ֲאָבל ׁשֵ ּמָ ִליָלן ּתַ ִאְתּכְ

ל ֲחָדא ַוֲחָדא ִאית  ִאית ָלּה. ּה. ֲאָבל ּכָ ִליָלן ּבָ ל ְסִפיָרן ִאְתּכְ ְוָהֵכי ְצלֹוָתא ּכָ

ּקּוָדא  ל ּפִ ּקּוָדא ּכָ ָכל ִאּנּון ּפִ א ְיִדיָעא ִאית ָלּה ְוָהֵכי ּבְ ְרּגָ א ְיִדיָעה ּדַ ְרּגָ ָלּה ּדַ

א ִא  ִכיְנּתָ ּה ֲאָבל. ּוׁשְ ִליָלן ּבָ ל ְסִפיָרן ִאְתּכְ ּקּוִדין ּוִפּקּוָדא ּכָ הּו ּפִ ֻכּלְ יִהי ִמְצָוה ּדְ

ָין ַעּמּוָדא  ּלְ אי ֶנַצח ָוהֹוד, ּוְבהֹון ִאְתּכַ הּו ְנִביִאים ַוּדַ ּלְ ִליָלן ּכֻ ּוֵבּה ִאְתּכְ

ְקַלְרָיא  ן ִאְתְקֵרי ַאְסּפַ ּמָ ֶאְמָצִעיָתא ִמּתַ א. ַעּמּוָדא ּדְ ִכיְנּתָ ֶאְמָצִעיָתא ּוׁשְ ּדְ

ֵבּה  ֶנַצח ּדְ ַנֲהָרא ּדְ ָך. ּדְ ַצְחָצחֹות ַנְפׁשֶ יַע ּבְ ּבִ ַמר ְוִהׂשְ ִאיהּו אֹור ַצח. ּוְבִגיֵנּה ִאּתְ

ְקַלְרָיא  הֹוד ִאְתְקִריַאת ַאְסּפַ ְטָרא ּדְ א ִמּסִ יׁשָ ִאיִהי ַמְלכּוָתא ַקּדִ א ּדְ ִכיְנּתָ ׁשְ

ֵני ֶעְבֵרי ְ ה. ּוְכִתיב ּבֹו ִמׁשּ ה ּוִמּזֶ תּוִבים ִמּזֶ ָלא ַנֲהָרא. ְוִאּנּון ּכְ ֶהם ְוִאּנּון ְיִמיָנא ּדְ

ֵרין יּוִדין  הֹון ּתְ י ּבְ ָמאָלא ֶחֶסד ּוְגבּוָרה ּדִ ב. ְוִאּנּון ה' ה'  (נראה ידין)ּוׂשְ ְלִמְכּתַ

א ו'  ֻקְדׁשָ ָמאָלא. רּוָחא ּדְ ָיד ׂשְ ָען ּדְ ַיד ְיִמיָנא, ְוָחֵמׁש ֶאְצּבְ ָען ּדְ ָחֵמׁש ֶאְצּבְ

ְכָתב ָעַלְיהּו ה"ה ּבִ ִהיא ָחְכָמה ִאְתֲעִביַדת יהו'ה  ִאיהּו ּתֹוָרה ׁשֶ ו' ְוִעם י' ּדְ

אֹוַרְיָתא  ֵרין לּוִחין ּדְ תּוִבים, ּתְ ֵרין ּכְ ֵרין ְנִביֵאי, ּתְ ְוִאּנּון ֶנַצח ָוהֹוד ּתְ

ִבְכָתב  ֶאְמָצִעיָתא ִאיהּו אֹוַרְיָתא ּדְ ָמאָלא. ַעּמּוָדא ּדְ ִאְתְיִהיבּו ִמיִמיָנא ּוׂשְ ּדְ

ַנֲהָרא ִמיִמיָנא. ַמְלכּות אוֹ  ְקַלְרָיא ּדְ ָמאָלא, ְוִאיהּו ַאְסּפַ ְ ה ִמׂשּ ְבַעל ּפֶ ַרְיָתא ּדִ

ָכר  א ּדְ ֻקְדׁשָ ָמאָלא. ְוִאּנּון רּוָחא ּדְ ְ ָלא ַנֲהָרא ִמׂשּ ְקַלְרָיא ּדְ ִמיִמיָנא ְוִאיִהי ַאְסּפַ

ִכינְ  ֶאְמָצִעיָתא ּוׁשְ ָרן ַעּמּוָדא ּדְ יק ִמְתַחּבְ ַצּדִ ְטָרא ּדְ ין ְונּוְקָבא. ִמּסִ א ּבֵ ּתָ

ַמִים ּוָבָאֶרץ.  ָ ׁשּ ל ּבַ י ּכָ א ּכִ ִביִאים. ּוְבִגין ּדָ ּנְ ין ּבַ תּוִבים ּבֵ ּכְ ין ּבַ אֹוַרְיָתא ּבֵ  ּבְ
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ֵרד ִמְצָרְיָמה ְוכּו'  ָרא ֵאָליו ה' ַוּיֹאֶמר ַאל ּתֵ . (בראשית כו)ַוּיֵ
ָרא ֵאָליו ה'  ְמעֹון ְוָאַמר, ַוּיֵ י ׁשִ ַתח ַרּבִ ל  -ּפָ ד ׁשֶ ִמּצַ

ָכל ְסִפיָרה הָ  ְך הּוא ה' ּבְ ִאיָרה ּכָ ּמְ ְקַלְרָיה ׁשֶ ַאְסּפַ
ד ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי  גּוף ָאָדם. ּוִמּצַ ָמה ּבְ ְנׁשָ ּוְסִפיָרה ּכִ
מֹו  ָרֵאל ּכְ ַרֲחִמים ְלִיׂשְ ה ּבְ ּלָ ָרא ֵאָליו ה', ִהְתּגַ ֶנֱאַמר ַוּיֵ

לּות ִמְצַריִ  ל ּגָ ה ׁשֶ ֻאּלָ ּגְ ה ָלֶהם ּבַ ּלָ ִהְתּגַ ּה ׁשֶ ֱאַמר ּבָ ּנֶ ם, ׁשֶ
ל  ֵקן ׁשֶ ה ַהּזָ יְנַתִים ִהּנֵ ָרף. ּבֵ ֲאִני ְולֹא ַמְלָאְך ֲאִני ְולֹא ׂשָ
ד  ה, ִמּצַ דֹוׁשָ נֹוָרה ַהּקְ ן ֵאָליו ְוָאַמר, ַהּמְ ּמֵ ֵקִנים ִהְזּדַ ַהּזְ
ם ה' הּוא  ם, ֲאָבל ׁשֵ ִפירֹות ִנְכָללֹות ׁשָ ל ַהּסְ בּוָאה ּכָ ַהּנְ

אי. ָכל ָמקֹום ַוּדַ ה ְידּוָעה ֵיׁש ָלּה,  ּבְ ְרּגָ בּוָאה, ּדַ ֲאָבל ַהּנְ
ה  ְרּגָ ּה, ֲאָבל ּדַ ִפירֹות ִנְכָללֹות ּבָ ל ַהּסְ ה ּכָ ִפּלָ ְוָכְך ַהּתְ
ָכל אֹוָתן מּצוות, ּבָכל מּצָוה  ְידּוָעה ֵיׁש ָלּה. ְוָכְך ּבְ
ל ַאַחת וַאַחת  ּה, ַאָבל ּכָ ל ַהּספּירות נכָללות ּבָ ּומּצָוה ּכָ

ל  ּיּש ָלהּ  ל ּכָ ה ּידּוָעה, וַהּשכּיָנה הּיא ַהּמּצָוה ּשִ רּגָ ּדַ
ח ְוהֹוד,  אּי, נּצַ ל ַהּנבּיאּים ַוּדַ ַהּמּצוות, ּוָבּה נכָללּים ּכָ
ִכיָנה. ָהַעּמּוד  ְ ּוָבֶהם ִנְכָלִלים ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי ְוַהׁשּ

ִאיָרה ִמצַּ  ְקַלְרָיה ַהּמְ ם ִנְקֵראת ָהַאְסּפַ ָ ד ָהֶאְמָצִעי, ִמׁשּ
יַע  ּבִ ִבילֹו ֶנֱאַמר ְוִהׂשְ ּה הּוא אֹור ַצח, ּוִבׁשְ ּבָ ַצח ׁשֶ ּנֵ ׁשֶ
ה  דֹוׁשָ ִהיא ַמְלכּות ַהּקְ ִכיָנה, ׁשֶ ְ ְך. ַהׁשּ ַצְחָצחֹות ַנְפׁשֶ ּבְ
ּלֹא ְמִאיָרה, ְוֵהם  ְקַלְרָיה ׁשֶ ד ַההֹוד, ִנְקֵראת ַאְסּפַ ִמּצַ

 ְ ה, ְוָכתּוב ּבֹו ִמׁשּ ה ּוִמּזֶ תּוִבים ִמּזֶ ֵני ֶעְבֵריֶהם, ְוֵהם ָיִמין ּכְ
י ָיַדִים ִלְכּתֹב. ְוֵהם  ּתֵ ֶהם ׁשְ ּבָ ֹמאל, ֶחֶסד ּוְגבּוָרה, ׁשֶ ּוׂשְ
עֹות  ל ַיד ָיִמין, ַוֲחֵמׁש ָהֶאְצּבָ עֹות ׁשֶ ה' ה', ֲחֵמׁש ָהֶאְצּבָ
ְכָתב,  ּבִ מֹאל. רּוַח ַהּקֶֹדׁש ו' ִהיא ּתֹוָרה ׁשֶ ל ַיד ׂשְ ׁשֶ

ית ְיֹהָו"ה, ְוֵהם  ֲעֵליֶהם ה"ה ו', ְוִעם י' ִהיא ָחְכָמה ַנֲעׂשֵ ׁשֶ
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ֵני לּוחֹות  ֵני ְכתּוִבים, ׁשְ ֵני ְנִביִאים, ׁשְ ֵנַצח ְוהֹוד, ׁשְ
ֹמאל. ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי הּוא  ְ ִמין ּוִמׂשּ נּו ִמּיָ ּתְ ּנִ ַהּתֹוָרה ׁשֶ
ה  ַעל ּפֶ ּבְ ִמין. ַמְלכּות ַהּתֹוָרה ׁשֶ ְכָתב ִמּיָ ּבִ ּתֹוָרה ׁשֶ

ֹמא ְ ִמין, ְוִהיא ִמׂשּ ִאיָרה ִמּיָ ְקַלְרָיה ַהּמְ ל. ְוִהיא ַאְסּפַ
מֹאל, ְוֵהם רּוַח ַהּקֶֹדׁש  ְ ּלֹא ְמִאיָרה ִמׂשּ ְקַלְרָיה ׁשֶ ַאְסּפַ
ִרים ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי  יק ִמְתַחּבְ ּדִ ָזָכר ּוְנֵקָבה. ִמַצד ַהּצַ

ין בַּ  תּוִבים ּבֵ ּכְ ין ּבַ ּתֹוָרה ּבֵ ין ּבַ ִכיָנה ּבֵ ְ ִביִאים, ְוַהׁשּ ּנְ
ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָ ׁשּ י ֹכל ּבַ ּום ֶזה ּכִ   ּוִמׁשּ

  דף רכ"ג ע"א - פרשת פנחס  - ספר במדבר  - בזוהר 

י ָחִסיד אָ  י ּכִ ְמָרה ַנְפׁשִ ָבר ַאֵחר ׁשָ ד ִעם ֲאִנ"י. ּדָ ֶאְתָחּסֵ ֵדי ׁשֶ ִני, ֲאַמאי. ּכְ

ַאְפִריׁש  יּה ֲאִנ"י ָוה"ּו. ַווי ֵליּה ְלַמאן ּדְ ַמר ּבֵ ִאּתְ ֲאִני ִמן הּוא.  (דף רכ"ג ע"א)ּדְ

ַמר  ִאּתְ רּוָדא. ֲהָדא הּוא  (תהלים ק)ּדְ ָלא ּפִ א ַחד ּבְ ֹכּלָ נּו ְולֹא ֲאַנְחנּו. ּדְ הּוא ָעׂשָ

י  ב)(דברים לִדְכִתיב,  ה ָמַחְצּתִ י ֲאִני ֲאִני הּוא ֲאִני ָאִמית ַוֲאַחּיֶ ה ּכִ ְראּו ַעּתָ

"ד, ֲאִני הּוא ְולֹא ַאֵחר. ְוָדא ֲאִני ִמן  יל. ֲאִני ְידֹוָ ִדי ַמּצִ א ְוֵאין ִמּיָ ַוֲאִני ֶאְרּפָ

ֶאְמָצִעיָתא.  ד ַעּמּוָדא ּדְ  ֲאֹדָנ"י. ְידֹוָ

י חָ  י ּכִ ְמָרה ַנְפׁשִ ָבר ַאֵחר, ׁשָ ֵדי  -ִסיד ָאִני ּדָ ה? ּכְ ָלּמָ
ֱאַמר ּבֹו ֲאִנ"י ָוה"ּו. אֹוי לֹו ְלִמי  ּנֶ ד ִעם ֲאִנ"י, ׁשֶ ֶאְתַחּסֵ ׁשֶ

ֱאַמר  ּנֶ ְפִריד ֲאִני ֵמהּוא, ׁשֶ ּמַ נּו ְולֹא  (תהלים ק)ׁשֶ הּוא ָעׂשָ
תּוב  ּכָ ִלי ֵפרּוד. ֶזהּו ׁשֶ ַהּכֹל ֶאָחד ּבְ  (דברים לב)ֲאַנְחנּו. ׁשֶ

ה כִּ  ה [וגו']י ֲאִני ֲאִני הּוא ְראּו ַעּתָ , ֲאִני ָאִמית ַוֲאַחּיֶ
יל. ֲאִני ְיהָֹו"ה, ֲאִני  ִדי ַמּצִ א ְוֵאין ִמּיָ י ַוֲאִני ֶאְרּפָ ָמַחְצּתִ

ַעּמּוד  -הּוא ְולֹא ַאֵחר. ְוֶזה ֲאִני ִמן ֲאדָנ"י. ה' 
  ָהֶאְמָצִעי. 

ִאיִהי ֶחֶסד, ָאַמר "ד ִאיהּו ִליִמיָנא ּדְ ְידֹוָ ְך ּוְבִגין ּדְ ד ּבָ ֶאְתַחּסֵ י ּדְ ְמָרה ַנְפׁשִ , ׁשָ
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ָמָהן  ֵרין ׁשְ ָרן ּתְ בּוָרה. ּוְבִתְפֶאֶרת, ִאְתַחּבְ ִעם ֲאִני, ְוִאיהּו ֲאֹדָנ"י ַלּגְ

ֶחֶסד ּוִבְגבּוָרה,  ה ּבְ ִמּלָ ּוְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם  (יחזקאל א)יאהדונה"י. ְוָרָזא ּדְ

ִא  רּודֹות ִמְלָמְעָלה ּוְבִתְפֶאֶרת, ּדְ "ד ִאיׁש ִמְלָחָמה, ַמה  (שמות טו)ְתְקֵרי ּפְ ְידֹוָ

ִתיב  ֲחָדא.  (יחזקאל א)ּכְ יּה ּכַ ָרן ּבֵ ָמָהן ִמְתַחּבְ ין ׁשְ ְרּתֵ ִים חֹוְברֹות ִאיׁש, ּתַ ּתַ ׁשְ

ְפֶאֶרת ִאְתְקֵרי ּגּוף,  ִוּיֹוֵתיֶהָנה. ּתִ ִים ְמַכּסֹות ֶאת ּגְ ּתַ תֹו  (דניאל י)ּוׁשְ ּוְגִוּיָ

יׁש יא ָך  (תהלים פו)ההויה"ה. ַכַתְרׁשִ ַח ֶנֶפׁש ַעְבּדֶ ּמֵ ה ֱאלַֹהי ׂשַ ָך ַאּתָ ע ַעְבּדְ הֹוׁשַ

א, ָלֳקֵבל ג'  ה ּדָ ְתִהּלָ ִוד ֶעֶבד ּבִ ַלת ִזְמִנין ִאְתָעִביד ּדָ ָך. ּתְ ָך ְלַעְבּדֶ ָנה ֻעּזְ ּתְ

ר ָנׁש ְלֶמֱהִוי ַעְבּדָ  ָבֵעי ּבַ אֹוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּדְ ְצלֹוָתא. ִזְמִנין, ּדְ א ּבִ

א  ַעְבּדָ ֶאְמָצִעּיֹות, ּכְ יּה. ּבְ י ַרּבֵ ָבחֹוי ַקּמֵ ר ׁשְ ְמַסּדֵ ֶעֶבד ּדִ ִבְרָכאן ַקְדָמִאין, ּכְ ּבְ

יל  ַקּבִ ַרס ּדְ ּפְ יּה, ּבַ מֹוֶדה ֳקָדם ַרּבֵ ֶעֶבד ּדְ ַאֲחרֹונֹות, ּכְ יּה. ּבַ ָרס ֵמַרּבֵ ָבֵעי ּפְ ּדְ

  ִמיֵניּה, ְוָאִזיל ֵליּה. 

ּום ׁשֶ  ְמָרה ּוִמׁשּ הּוא ֶחֶסד, ָאַמר, ׁשָ ְיֹהָו"ה הּוא ְלָיִמין, ׁשֶ
ְך ִעם ָאִנ"י, ְוהּוא ֲאֹדָנ"י ִלְגבּוָרה.  ד ּבְ ֶאְתַחּסֵ י ׁשֶ ַנְפׁשִ

מֹות  ֵני ׁשֵ ִרים ׁשְ יאהדונה"י. ְוסֹוד  -ּוְבִתְפֶאֶרת ִמְתַחּבְ
ֶחֶסד ּוִבְגבּוָרה  ָבר ּבְ ּוְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם  (יחזקאל א)ַהּדָ

ְקָרא ּפְ  ּנִ ה' ִאיׁש  (שמות טו)ֻרדֹות ִמְלָמְעָלה. ּוְבִתְפֶאֶרת ׁשֶ
תּוב?  ֵני  (יחזקאל א)ִמְלָחָמה, ַמה ּכָ ִים ֹחְברֹות ִאיׁש, ׁשְ ּתַ ׁשְ

ִים ְמַכּסֹות ֵאת  ּתַ ֶאָחד. ּוׁשְ ִרים ּבֹו ּכְ מֹות ִמְתַחּבְ ׁשֵ
ְפֶאֶרת ִנְקָרא ּגּוף,  ִוּיֵתיֶהָנה. ּתִ יׁש, ּוְגוִ  (דניאל י)ּגְ תֹו ְכַתְרׁשִ ּיָ

ַח ֶנֶפׁש  ּמֵ ה ֱאלַֹהי. ׂשַ ְך ַאּתָ ע ַעְבּדְ יאההויה"ה. הֹוׁשַ
ְך  ְך ְלַעְבּדֶ ָנה ֻעּזְ ְך. ּתְ ה (תהלים פו)ַעְבּדֶ ָעִמים ַנֲעׂשָ לֹׁש ּפְ . ׁשָ

ֶהֱעִמידּו  ָעִמים ׁשֶ לֹׁש ּפְ ֶנֶגד ׁשָ ה ַהּזֹו, ּכְ ִהּלָ ּתְ ָדִוד ֶעֶבד ּבַ
ָנה ׁשֶ  ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ ה: ּבַ ִפּלָ ּתְ ִריְך ָאָדם ִלְהיֹות ֶעֶבד ּבַ ּצָ

ְבחֹו ִלְפֵני  ר ׁשִ ַסּדֵ ּמְ מֹו ֶעֶבד ׁשֶ ָרכֹות ָהִראׁשֹונֹות, ּכְ ּבְ ּבַ
ָרס ֵמַרּבֹו.  ׁש ּפְ ַבּקֵ ּמְ מֹו ֶעֶבד ׁשֶ ֶאְמָצִעּיֹות, ּכְ ַרּבֹו. ּבָ
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ָרס ׁשֶ  ּפְ ּמֹוֶדה ִלְפֵני ַרּבֹו ּבַ מֹו ֶעֶבד ׁשֶ ל ּוָבַאֲחרֹונֹות, ּכְ ּבֵ ּקִ
ּנּו ְוהֹוֵלְך לֹו.    ִמּמֶ

אֹוְקמּוָה ָמאֵרי  ֲעבֹוָדה. ּדְ ְטָרא ּדְ ד ֶעֶבד, ִמּסִ ָבֵעי ְלֶמְעּבַ ּוְתַלת ִזְמִנין ּדְ

ה. ּוְתַלת ֲאָבָהן, ִאְתְקִריאּו ֲעָבִדים  ִפּלָ א ּתְ ֵלית ֲעבֹוָדה ֶאּלָ ַמְתִניִתין, ּדְ

ִאיִהי א, ּדְ ִכיְנּתָ ם ׁשְ ְטָרָהא, ַעל ׁשֵ ה ֶעֶבד ְיָי.  ִמּסִ ֲעבֹוַדת ְיָי. ְואֹוף ָהִכי ֹמׁשֶ

א,  ל  (ויקרא כה)ּוְבִגין ּדָ י ַאֲחָרִנין, ּכָ ָרֵאל ֲעָבִדים. ֲאָבל ְלַגּבֵ ֵני ִיׂשְ י ִלי ּבְ ּכִ

ַמְלכּות. ְוִאיִהי ֲאַמאי ִאְתְקִריַאת ֲעבֹוָדה.  ְטָרא ּדְ ֵני ְמָלִכים ֵהם, ִמּסִ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

ִאּתְ  אֹוַרח ּדְ ִנין, ְלִמְפַלח ַלֲאבּוהֹון. ּכְ   ָתא ְלִמיְפַלח ְלַבְעָלּה, ְואֹוַרח ּבְ

ד ָהֲעבֹוָדה,  ֶעֶבד ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ִמּצַ ָעִמים ׁשֶ לֹש ּפְ ְוׁשָ
ה,  ִפּלָ א ּתְ ֵאין ֲעבֹוָדה ֶאּלָ ָנה ׁשֶ ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ ְרׁשּוָה ּבַ ּפֵ ׁשֶ

ּה, עַ  ּדָ ה ָאבֹות ִנְקְראּו ֲעָבִדים ִמּצִ לֹׁשָ ִכיָנה, ּוׁשְ ְ ם ַהׁשּ ל ׁשֵ
ה ֶעֶבד ה'. ְוָלֵכן  ְך ֹמׁשֶ ִהיא ֲעבֹוַדת ה'. ְוַגם ּכָ  (ויקרא כה)ׁשֶ

י ֲאֵחִרים  ָרֵאל ֲעָבִדים. ֲאָבל ְלַגּבֵ י ִלי ְבֵני ִיׂשְ ל  -ּכִ ּכָ
ה  ְלכּות. ְוִהיא ָלּמָ ד ַהּמַ ֵני ְמָלִכים ֵהם, ִמּצַ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

 ָ ֶדֶרְך ִאׁשּ ה ַלֲעבֹד ְלַבְעָלּה, ְוֶדֶרְך ִנְקֵראת ֲעבֹוָדה? ּכְ
ִנים ַלֲעבֹד ֶאת ֲאִביֶהם.    ּבָ

ה ְלָדִוד  (תהלים פו)ְוָדִוד, ִאְתָעִביד ָעִני, ָחִסיד, ְוֶעֶבד. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ִפּלָ ּתְ

י ָחִסיד ָאִני. י ּכִ ְמָרה ַנְפׁשִ י ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני. ׁשָ ה ֲאֹדָני ָאְזְנָך ֲעֵנִני ּכִ ע  ַהּטֵ הֹוׁשַ

ַמר  ִאּתְ א, ּדְ ַמְלּכָ ה ֱאלַֹהי ַהּבֹוֵטַח ֵאֶליָך. ִאְתָעִביד ָעִני ְלַתְרָעא ּדְ ָך ַאּתָ ַעְבּדְ

ּה,  ח. ֲאֹדָנ"י ֵהיַכ"ל, ִאְתָעִביד ָעִני ְלַתְרָעא  (תהלים נא)ּבָ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ֲאֹדָני ׂשְ

ה ֲאֹדָני ָאזְ  ִתיב. ַהּטֵ א. ּוַמה ּכְ ַמְלּכָ ֵהיָכָלא ּדְ ָאה. ּדְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ְנָך ֲעֵנִני ְוָדא ׁשְ

ִדְכִתיב,  ַמע לֹון. ּכְ ָלא ְצלֹוִתין ּוְלִמׁשְ ִאיהּו ֹאֶזן ְלַקּבְ י לֹא ָבָזה  (תהלים כב)ּדְ ּכִ

ֵמַע.  עֹו ֵאָליו ׁשָ ּוְ ּנּו ּוְבׁשַ ָניו ִמּמֶ יר ּפָ ץ ֱענּות ָעִני ְולֹא ִהְסּתִ ּקַ   ְולֹא ׁשִ

ה ָעִני, חָ  תּוב, ְוָדִוד ַנֲעׂשָ ּכָ  (תהלים פו)ִסיד ְוֶעֶבד. ֶזהּו ׁשֶ
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י ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני.  ה ֲאדָני ָאְזְנְך ֲעֵנִני ּכִ ה ְלָדִוד ַהּטֵ ִפּלָ ּתְ
ה ֱאלַֹהי  ְך ַאּתָ ע ַעְבּדְ י ָחִסיד ָאִני. הֹוׁשַ י ּכִ ְמָרה ַנְפׁשִ ׁשָ

ֱאמַ  ּנֶ ֶלְך, ׁשֶ ַער ַהּמֶ ה ָעִני ְלׁשַ ּה ַהּבֹוֵטַח ֵאֶליְך. ַנֲעׂשָ ר ּבָ
ה ָעִני  (שם נא) ח. ֲאדָנ"י ֵהיָכ"ל, ַנֲעׂשָ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ֲאדָֹני ׂשְ

ה ֲאדָני ָאְזְנְך ֲעֵנִני, ְוזֹוִהי  תּוב? ַהּטֵ ֶלְך. ּוַמה ּכָ ַער ַהּמֶ ְלׁשַ
מַֹע  ִפּלֹות ְוִלׁשְ ל ּתְ ִהיא ֹאֶזן ְלַקּבֵ ִכיָנה ַתְחּתֹוָנה, ׁשֶ ׁשְ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ץ ֱענּות כִּ  (שם כב)אֹוָתן, ּכְ ּקַ י לֹא ָבָזה ְולֹא ׁשִ
ֵמַע.  עֹו ֵאָליו ׁשָ ּוְ ּנּו ּוְבׁשַ ָניו ִמּמֶ יר ּפָ   ָעִני ְולֹא ִהְסּתִ

ַאל ִמן א"ח,  ָאת ד' ִמן ֶאָחד, ְלִמׁשְ ְטָרא ּדְ ִאיהּו ִאְתָעִביד ָעִני ְוָדל, ִמּסִ ּדְ

יּה,  יָמא ּבֵ ֶאְמָצִעיָתא. ְלַקּיְ ִאיהּו ַעּמּוָדא ּדְ יַע,  קטז)(תהלים ּדְ ּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוׁשִ ּדַ

ָרֵאל  ִגין ִיׂשְ ְרָעא, ּבְ ַההּוא ּתַ יּה ּבְ ִאיל ִמּנֵ ן ֶאְפַרִים. ְוׁשָ יַח ּבֶ ָלא ְימּות ָמׁשִ ּדְ

הּו  ים ּבְ יַע.  (שמואל ב כב)ַהֲעִנִיים, ְלַקּיֵ   ְוֶאת ַעם ָעִני ּתֹוׁשִ

ד אֹות ד' ִמן ֶאָחד ה ָעִני ָוַדל ִמּצַ הּוא ַנֲעׂשָ ֹאל ִמן ׁשֶ , ִלׁשְ
ם ּבֹו  הּוא ַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי, ְלַקּיֵ ּלֹוִתי  (שם קטז)א"ח, ׁשֶ ּדַ

ּנּו  ַאל ִמּמֶ ן ֶאְפַרִים. ְוׁשָ יַח ּבֶ ּלֹא ָימּות ָמׁשִ יַע, ׁשֶ ְוִלי ְיהֹוׁשִ
ֶהם  ם ּבָ ים, ְלַקּיֵ ָרֵאל ָהֲעִנּיִ ִביל ִיׂשְ ׁשְ ַער ּבִ ַ אֹותֹו ַהׁשּ ּבְ

יַע. ְוֶאת ַעם עָ  (שמואל ב כב)   ִני ּתֹוׁשִ

ַיֲחזֹור ֲעבֹוָדה ִלְמקֹוָמּה, ְוִאְתָעִביד ֶעֶבד.  ֲהַנָייא, ּדְ ִגין ּכַ ִאיל ּבְ ּוְלָבַתר ׁשָ

ֶלי"ת ִמן  מּול ִעם ּדָ ד ּגְ ֶחֶסד, ְלֶמְעּבַ ְטָרא ּדְ ָיִהיב לֹון אֹוַרְייָתא ִמּסִ ּוְלָבַתר ּדְ

ךְ  א ִאְתָעִביד ָחִסיד. ּכַ ַתח  אֹוַרְייָתא, ּוְבִגין ּדָ ִאין, ּפָ ָמָטא ְלג' ְסִפיָראן ִעּלָ

ְגדֹולֹות  (תהלים קלא)ְוָאַמר  י ּבִ ְכּתִ י ְולֹא ָרמּו ֵעיַני ְולֹא ִהּלַ ַבּה ִלּבִ ְיָי לֹא ּגָ

י.  ּנִ   ּוְבִנְפָלאֹות ִמּמֶ

ֲחֹזר ֲעבֹוָדה  ּתַ ִביל ַהּכֲֹהִנים, ׁשֶ ׁשְ ַאל ּבִ ְך ׁשָ ְוַאַחר ּכָ
ה ֶעֶבד ד ִלְמקֹוָמּה, ְוַנֲעׂשָ ַתן ָלֶהם ּתֹוָרה ִמּצַ ּנָ . ְלַאַחר ׁשֶ

 



 מגיד
 

את  
 

ָרף ָפִטים . ְולֹא ׂשָ ה ׁשְ ּוְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרים ֶאֱעׂשֶ
ִליחַ  הּוא ֲאִניְיהָֹוה, ֲאִני  ָ    ֲאִניְיהָֹוה, ֲאִני  ,ְולֹא ַהׁשּ

  :ַאֵחר לֹאהּוא וְ   
  

ֶבר,. ֲחָזָקה ֱאַמר זֹו ַהּדֶ ּנֶ ָמה ׁשֶ  ְיהָֹוהד ִהֵנה יַ  ,ּכְ
ֲחמִֹרים  ּסּוִסים ּבַ ֶדה ּבַ ָ ׂשּ ר ּבַ ִמְקְנָך ֲאׁשֶ   הֹוָיה ּבְ

ֵבד ְמֹאד   ָקר ּוַבּצֹאן ֶדֶבר ּכָ ּבָ ַמִלים ּבַ ּגְ   : ּבַ
  

ָמה, זֹו ַהֶחֶרב. ְנטּוָיה ֱאַמר ּכְ ּנֶ   ְוַחְרּבֹו לו, ׁשֶ
ָידוֹ    לּוָפה ּבְ   :ְנטּוָיה ַעל ְירּוָשַלִים, ׁשְ
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ה  ֶל"ת ֵמַהּתֹוָרה, ְוָלֵכן ַנֲעׂשָ מּול ִעם ּדָ ַהֶחֶסד, ַלֲעׂשֹות ּגְ
ַתח ְוָאַמר,  לֹׁש ְסִפירֹות ָהֶעְליֹונֹות. ּפָ יַע ְלׁשָ ְך ִהּגִ ָחִסיד. ּכָ

י  (שם קלא) ְכּתִ י ְולֹא ָרמּו ֵעיַני ְולֹא ִהּלַ ה' לֹא ָגַבּה ִלּבִ
גְ  י. ּבִ ּנִ   דלֹות ּוְבִנְפָלאֹות ִמּמֶ

 
לוָּפהלו ַל ם ְוַחְרּבֹו ׁשְ ָידֹו ְנטוָּיה ַעל ְירוּׁשָ   ּבְ

  דף סא ע"א - פרשת נח  - ספר בראשית  - בזוהר 

ֵדין ַאְרָעא  ּקּוֵדי ְדאֹוַרְייָתא, ּכְ א ָזָכאן ְוָנְטֵרי ּפִ ְבֵני ָנׁשָ ֲעָתא ּדִ ׁשַ א ֲחֵזי, ּבְ ּתָ

ּה. ַמאי ַטְעָמא בְּ  ַחת ּבָ ּכְ ּתַ ְקַפת, ְוָכל ֵחידּו ִאׁשְ ְרָיא ַעל ִאְתּתַ א ׁשָ ִכיְנּתָ ׁשְ ִגין ּדִ

ָלן ָאְרַחְייהּו  א ְמַחּבְ ֵני ָנׁשָ ֶחְדָוה. ְוַכד ּבְ ֵאי ּבְ ֵאי ְוַתּתָ א ִעּלָ ַאְרָעא. ּוְכֵדין ּכֹּלָ

ְחָיין ָלּה  ְבָיכֹול ּדַ י ָמאִריהֹון, ּוְכֵדין ּכִ קּוֵדי אֹוַרְייָתא ְוָחָטאן ַקּמֵ ְוָלא ָנְטֵרי ּפְ
 

ָיד  ּבְ

ּוִבְזרַֹע 
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א ֵמָעלְ  ִכיְנּתָ ְחָייא ִלׁשְ א ִאְתּדַ ִכיְנּתָ ָהא ׁשְ ָלא. ּדְ ָאַרת ַאְרָעא ְמַחּבְ ּתְ ָמא ְוִאׁשְ

ְרָיא רּוָחא  ׁשַ ִגין ּדְ ַלת. ּבְ ַלת. ַמאי ַטֲעָמא ִאְתַחּבְ ְרָיא ֲעָלּה ּוְכֵדין ִאְתַחּבְ ְוָלא ׁשָ

ָרֵאל ָיֲהֵבי  ִיׂשְ א ַאְמִריָנן ּדְ ָלא ָעְלָמא. ְוַעל ּדָ ְמַחּבְ עֹוז ֵלאלִהים ָאֳחָרא ֲעָלּה ּדִ

א.  ִכיְנּתָ א ׁשְ ְמַקְייִמין ָעְלָמא. ֱאלִהים ּדָ  ּדִ

ֵני ָאָדם זֹוִכים ְוׁשֹוְמִרים ֶאת  ּבְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבֹא ְרֵאה, ּבְ
ל  ּה ּכָ ֶקת ְוִנְמֵצאת ּבָ ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה, ָאז ָהָאֶרץ ִמְתַחּזֶ

ִכיָנה ׁשֹוָרה  ְ ַהׁשּ ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ ְמָחה. ָמה ַהּטַ ִ ַעל ַהׂשּ
ֵני  ּבְ ֶחְדָוה. ּוְכׁשֶ ָהָאֶרץ. ְוָאז ַהּכֹל, ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים, ּבְ
ְרֵכיֶהם ְולֹא ׁשֹוְמִרים ֶאת ִמְצוֹות  ִחיִתים ּדַ ָאָדם ַמׁשְ
ְבָיכֹול ּדֹוִחים ֶאת  ַהּתֹוָרה ְוחֹוְטִאים ִלְפֵני ִרּבֹוָנם, ָאז ּכִ

ֶאֶרת ָהָאֶר  ִכיָנה ֵמָהעֹוָלם, ְוִנׁשְ ְ ֲהֵרי ַהׁשּ ֶחֶתת, ׁשֶ ץ ֻמׁשְ
ֶחֶתת.  ִכיָנה ִנְדֲחָתה ְולֹא ׁשֹוָרה ָעֶליָה, ְוָאז ִהיא ִנׁשְ ְ ַהׁשּ
ֹוָרה רּוַח ַאֶחֶרת ָעֶליָה  ׁשּ ּום ׁשֶ ֶחֶתת? ִמׁשּ ַעם ִנׁשְ ָמה ַהּטַ
ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ֶלת ֶאת ָהעֹוָלם. ְוַעל ֶזה אֹוְמִרים, ׁשֶ ַחּבֶ ּמְ ׁשֶ

עֲ  ּמַ ִמיִדים ֶאת ָהעֹוָלם. ֱאלִֹהים זֹו נֹוְתִנים ֹעז ֵלאלִֹהים ׁשֶ
ִכיָנה.    ׁשְ

ִתיב,  יִבין ַמה ּכְ חּו ַחּיָ ּכְ ּתַ ָרֵאל ִיׁשְ לֹום ִאי ִיׂשְ רּוָמה ַעל  (תהלים ו)ְוִאם ַחס ְוׁשָ

ִסַבת ָחָמס  י ּבְ ַפף ַנְפׁשִ ת ֵהִכינּו ִלְפָעַמי. ּכָ ֶרׁשֶ ּום ּדְ ַמִים ֱאלִֹהים ְוגו' ִמׁשּ ָ ַהׁשּ

ְנַאת ִחנָּ  ֲהַות ְוׂשִ ְבִגין ָחָמס ּדְ ּבּול ּדִ ַגְווָנא ְדדֹור ַהּמַ רּו ְלָפַני ׁשּוָחה ְוגו' ּכְ ם. ּכָ

ְנָאה ּוְדָבבּו.  יֵניהֹון ׂשִ יֵניהֹון ֲהָוה ּבֵ   ּבֵ

תּוב?  ִעים, ַמה ּכָ ְצאּו ְרׁשָ ָרֵאל ִיּמָ לֹום ִאם ִיׂשְ ְוִאם ַחס ְוׁשָ
ַמִים ֱאלִֹהים ְוגֹו' (תהלים ו) ָ ת רּוָמה ַעל ַהׁשּ ֶרׁשֶ ּום ׁשֶ , ִמׁשּ

ם.  ְנַאת ִחּנָ ת ָחָמס ְוׂשִ ִסּבַ י, ּבְ ַפף ַנְפׁשִ ֵהִכינּו ִלְפָעַמי. ּכָ
ּום  ׁשּ ּמִ ּבּול, ׁשֶ דֹור ַהּמַ ּבְ מֹו ׁשֶ רּו ְלָפַני ׁשּוָחה ְוגֹו', ּכְ ּכָ
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ְנָאה ְוֵאיָבה.  ָהָיה ֵביֵניֶהם, ָהְיָתה ֵביֵניֶהם ׂשִ   ֶהָחָמס ׁשֶ

ְרָיא ֲעָלּה ָיכֹול ַאף ְבַאְרָעא ְד  ָרֵאל ָלא ׁשַ ִניָנן ַאְרָעא ְדִיׂשְ ן. ְוָהא ּתָ ָרֵאל ּכֵ ִיׂשְ

א ֲחֵזי,  ְלחֹודֹוי. ּתָ ִריְך הּוא ּבִ א ּבְ ר קּוְדׁשָ א ָאֳחָרא ּבַ רּוָחא ָאֳחָרא ְוָלא ְמַמּנָ

ְרָיא ֲעָלּה  ָלא ׁשַ ָרֵאל ָהִכי הּוא ּדְ ַאְרָעא ְדִיׂשְ ִליחָ  (פד ע"ב)ּדְ א ְוָלא ׁשְ א ְמַמּנָ

ְרָיא ֲעָלּה  ֲעָתא ָחָדא ׁשַ ְלחֹודֹוי. ֲאָבל ׁשַ ִריְך הּוא ּבִ א ּבְ ר קּוְדׁשָ ָאֳחָרא ּבַ

ְכִתיב,  ִוד ּדִ א. ְמָנָלן ִמּדָ ִני ָנׁשָ ָלא ּבְ ְרא ָדִוד ֶאת  (דברי הימים א כא)ְלַחּבְ ַוּיַ

ַל ם ּוכְ  ָידֹו ְנטּוָיה ַעל ְירּוׁשָ לּוָפה ּבְ ַלת ַאְרָעא. ַמְלַאְך ְיָי ְוַחְרּבֹו ׁשְ   ֵדין ִאְתַחּבָ

ָרֵאל  ֶאֶרץ ִיׂשְ ִנינּו ׁשֶ ן? ַוֲהֵרי ׁשָ ָרֵאל ּכֵ ֶאֶרץ ִיׂשְ ָיכֹול ַאף ּבְ
ה ַאֵחר חּוץ  לֹא ׁשֹוָרה ָעֶליָה רּוַח ַאֶחֶרת ְולֹא ְמֻמּנֶ
ָרֵאל  ֶאֶרץ ִיׂשְ ְלַבּדֹו. ּבֹא ְרֵאה ׁשֶ רּוְך הּוא ּבִ דֹוׁש ּבָ ֵמַהּקָ

ּלֹא ׁשוֹ  ְך ִהיא ׁשֶ ָרט ּכָ ִליַח ַאֵחר ּפְ ה ְולֹא ׁשָ ֶרה ָעֶליָה ְמֻמּנֶ
דֹוׁש  רּוְך  -ַלּקָ ָעה ַאַחת ׁשֹוֶרה  -ּבָ הּוא ְלַבּדֹו, ֲאָבל ׁשָ

ִוד,  ִין ָלנּו? ִמּדָ ֵני ָהָאָדם. ִמּנַ ִחית ֶאת ּבְ ָעֶליָה ְלַהׁשְ
תּוב  ּכָ ְרא ָדִוד ֶאת ַמְלַאְך ה' ְוַחְרּבֹו  (דברי הימים א כא)ׁשֶ ַוּיַ

ֲחָתה ָהָאֶרץ. ׁשְ  ַלִים, ְוָאז ִנׁשְ ָידֹו ְנטּוָיה ַעל ְירּוׁשָ   לּוָפה ּבְ

ִתיב ָהָכא  ִריְך הּוא ֲהָוה. ּכְ א ּבְ ֲעָתא קּוְדׁשָ ַהִהיא ׁשַ י ֶאְלָעָזר ֲאִפּלּו ּבְ ָאַמר ַרּבִ

ְלָאְך ַהּגֹוֵאל אֹוִתי. ּוְכִתיב  (בראשית מח)ַמְלַאְך ְיָי. ּוְכִתיב ָהָתם   )(שמות ידַהּמַ

יט ֲעָלּה.  ּלִ ִריְך הּוא ׁשַ א ּבְ ע ַמְלַאְך ָהֱאלִהים. ֵהן ְלַטב ְוֵהן ְלִביׁש קּוְדׁשָ ּסַ ַוּיִ

ְייֵרי ָעְלָמא ִיְכְספּון ִמן  ן, ְוָכל ּדָ ָאר ְמַמּנָ חֹות ׁשְ ָרא ּתְ ָלא ִאְתַמּסְ ִגין ּדְ ְלַטב ּבְ

לְ  ָלא ֶיחדּון ִאּנּון ְלׁשַ ִגין ּדְ (ד"א ל"ג ָטָאה ֲעָלּה. ְוִאי ֵתיָמא עֹוָבַדְייהּו. ְלִביׁש ּבְ

ִתיב,  לא) יָתא ְוִאי ָלאו  (איכה א)ְוָהא ּכְ ּה ְוֲחִריבּו ּבֵ אּו ִמְקָדׁשָ י ָרֲאָתה גֹוִים ּבָ ּכִ

א.  ׁשָ ן ָלא ִאְתָחַרב ַמְקּדְ ְלִטין ִאּנּון ְמַמּנָ   ׁשָ

רוּ  דֹוׁש ּבָ ָעה ַהּקָ אֹוָתּה ׁשָ י ֶאְלָעָזר, ֲאִפּלּו ּבְ ְך ָאַמר ַרּבִ
ם  אן ַמְלַאְך ה', ְוָכתּוב ׁשָ תּוב ּכָ  (בראשית מח)הּוא ָהָיה. ּכָ
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ע ַמְלַאְך ָהֱאלִֹהים. ֵהן  ּסַ ְלָאְך ַהּגֵֹאל ֹאִתי, ְוָכתּוב ַוּיִ ַהּמַ
רּוְך הּוא. ְלטֹוב  דֹוׁש ּבָ  -ְלטֹוב ֵהן ְלַרע ׁשֹוֵלט ָעֶליָה ַהּקָ

ָאר ַהְמֻמנִּ  ַחת ׁשְ ּלֹא ִנְמְסָרה ּתַ ּום ׁשֶ ֵרי ִמׁשּ ּיָ ים, ְוָכל ּדַ
יֶהם. ְלַרע  ֲעׂשֵ ׁשּו ִמּמַ ּיְ ְמחּו  -ָהעֹוָלם ִיְתּבַ ּלֹא ִיׂשְ ֵדי ׁשֶ ּכְ

תּוב  לֹט ָעֶליָה. ְוִאם ּתֹאַמר, ַוֲהֵרי ּכָ ה ִלׁשְ י  (איכה א)ֵאּלֶ ּכִ
ּה, ְוֶהֱחִריבּו ֵביָתּה. ְוִאם לֹא  ׁשָ אּו ִמְקּדָ ָרֲאָתה גֹוִים ּבָ

ׁש! ׁשֹוְלִטים אֹוָתם ְממֻ  ְקּדָ ים, לֹא ֶנֱחַרב ַהּמִ   ּנִ

ִתיב  א ֲחֵזי, ּכְ ר ָזַמם. ּתָ ה ְיָי ֶאת ֲאׁשֶ יָת ּוְכִתיב ָעׂשָ ה ָעׂשִ י ַאּתָ ִתיב ּכִ א ֲחֵזי, ּכְ ּתָ

ָמר. ָהִכי  ִאּתְ ָמה ּדְ אי ּכְ ָחָתה ַוּדַ ָחָתה. ִנׁשְ ה ִנׁשְ ְרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאֶרץ ְוִהּנֵ ַוּיַ

ְרא אֱ  (יונה ג)ָנֵמי  ֵדין ַוּיַ ָהא ּכְ ם ָהָרָעה. ּדְ ְרּכָ בּו ִמּדַ י ׁשָ יֶהם ּכִ לִהים ֶאת ַמֲעׂשֵ

נּוְקָבא  ָהא. ּכְ ָטא ַאְנּפָ ָאה ּוְמַקׁשְ ְסִליקּו ִעּלָ ַאְרָעא ָקָראת ְלֵעיָלא ְוָסְלָקא ּבִ

ִאין ְלַמלְ  ִנין ַזּכָ ִדיַלת ּבְ ָהא ּגְ י ְדכּוָרא. ָהִכי ָנֵמי ַאְרָעא. ּדְ ָטא ְלַגּבֵ ְמַקׁשְ א. ּדִ   ּכָ

יָת, ְוָכתּוב  ה ָעׂשִ י ַאּתָ תּוב ּכִ ה ה'  (שם ב)ּבֹא ְרֵאה, ּכָ ָעׂשָ
ְרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאֶרץ  תּוב ַוּיַ ר ָזָמם. ּבֹא ְרֵאה, ּכָ ֲאׁשֶ

ם  ְך ּגַ ֱאַמר. ּכָ ּנֶ מֹו ׁשֶ אי, ּכְ ָחָתה ַוּדַ ָחָתה. ִנׁשְ ה ִנׁשְ (יונה ְוִהּנֵ

יֶהם כִּ  ג) ְרא ֱאלִֹהים ֶאת ַמֲעׂשֵ ם ָהָרָעה. ַוּיַ ְרּכָ בּו ִמּדַ י ׁשָ
ה ֶעְליֹוָנה  ֲעִלּיָ ֲהֵרי ָאז ָהָאֶרץ קֹוֵראת ְלַמְעָלה ְועֹוָלה ּבַ ׁשֶ
ם  ְך ּגַ ָכר, ּכָ ֶטת ֶאל ַהּזָ ֶ ְתַקׁשּ ּמִ ְנֵקָבה ׁשֶ ֶניָה ּכִ ֶטת ּפָ ֶ ּוְמַקׁשּ

ֶלְך.  יִקים ַלּמֶ ָלה ָבִנים ַצּדִ ּדְ ֲהֵרי ּגִ   ָהָאֶרץ, ׁשֶ

  דף פ"ח ע"ב - פרשת אמור  - ספר ויקרא  - בזוהר 

ֵבי ַמְרֵעיּה,  ַבר ָנׁש ָקִאים ְלֵמיַהְך ְלַההּוא ָעְלָמא, ְוהּוא ּבְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ א ֲחֵזי, ּבְ ּתָ

לּוחִ  ד ִאיהּו ַאְתָיין ָעֵליּה ג' ׁשְ ר ָנׁש ְלֵמֱחֵמי ּכַ ָלא ָיִכיל ּבַ ן, ַמה ּדְ ּמָ ין, ְוָחֵמי ּתַ

ְקדֹוָנא  ֵעי ּפִ א ּבָ ַמְלּכָ ָאה הּוא, ּדְ ִדיָנא ִעּלָ ַהאי ָעְלָמא. ְוַההּוא יֹוָמא, יֹוָמא ּדְ ּבְ

ִאְתיְ  ָמה ּדְ א ּכְ ִפְקדֹוֵניּה ָאִתיב ְלַמְלּכָ ר ָנׁש, ּדְ ָאה ַההּוא ּבַ יֵליּה. ַזּכָ יִהיב ֵליּה ּדִ
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ְקדֹוָנא.  א ְלָמאֵרי ּפִ ִטּנּוֵפי ּגּוָפא, ַמה ֵייּמָ ף ּבְ ְקדֹוָנא ִאְתְטּנָ ַגִויּה. ִאי ַההּוא ּפִ  ּבְ

ן ָאָדם עֹוֵמד ָלֶלֶכת ְלאֹותֹו  ּבֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבֹא ְרֵאה, ּבְ
לּוִחים,  ה ׁשְ לֹׁשָ ִאים ָעָליו ׁשְ ֵבית ָחְליֹו, ּבָ ָהעֹוָלם ְוהּוא ּבְ

הּוא ְורֹוֶאה ׁשָ  ׁשֶ ּלֹא ָיכֹול ִלְראֹות ָאָדם ּכְ ֶ ם ַמה ׁשּ
ין ָהֶעְליֹון,  ה. ְואֹותֹו ַהּיֹום הּוא יֹום ַהּדִ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ
יב  ׁשִ ּמֵ ֵרי ָהִאיׁש ׁשֶ ְקדֹונֹו. ַאׁשְ ֶלְך ֶאת ּפִ ׁש ַהּמֶ ַבּקֵ ּמְ ׁשֶ
תֹוכֹו. ִאם אֹותֹו  ן לֹו ּבְ ּתַ ּנִ מֹו ׁשֶ ְקדֹונֹו, ּכְ ֶלְך ֶאת ּפִ ַלּמֶ

ִטּנּוֵפי ַהּגּוף, ַמה ּיֹאַמר ְלַבַעל הַ  ף ּבְ דֹון ִהְתַטּנֵ ּקָ ּפִ
דֹון?  ּקָ   ַהּפִ

  דף פ"ח ע"ב

יּה, ְוַסְייֵפי ְות ָקִאים ַקּמֵ ר ָזַקף ֵעינֹוי, ְוָחֵמי ְלַמְלַאְך ַהּמָ יֵדיּה, ַקְסּטַ ִליָפא ּבִ ּה ׁשְ

ְפִריׁשּו  א, ּכִ ֹכּלָ יּו ּבְ א ַקׁשְ ר ָנׁש. ְוֵלית ָלּה ְלַנְפׁשָ ַההּוא ּבַ קּוְטָמא ּדְ ַקְטִרין, ּבְ ּבְ

א, ּוִמּגֹו ְסִגיאּות  ִכיְנּתָ ָחֵמי ִלׁשְ יָלּה ִמן ּגּוָפא. ּוַבר ָנׁש ָלא ִמית, ַעד ּדְ ּדִ

א, ִכיְנּתָ ׁשְ א ּדִ יאּוְבּתָ א ַנְפַקת  ּתִ א.  (דף פ"ח ע"ב)ַנְפׁשָ ִכיְנּתָ ָלא ִלׁשְ   ְלַקּבְ

ֶות עֹוֵמד ְלָפָניו,  ֵמִרים ֵעיָניו, ְורֹוֶאה ֶאת ַמְלַאְך ַהּמָ
ל אֹותֹו  ֲאָסר ׁשֶ ּמַ ִרים ּבַ ְקׁשָ ר ּבִ ָידֹו, קֹוׁשֵ לּוָפה ּבְ ְוַחְרּבֹו ׁשְ

ְפֵרָדָתּה ִמ  ּכֹל ּכִ י ּבַ ֶפׁש קֹׁשִ ן ַהּגּוף. ְוָאָדם ָהִאיׁש. ְוֵאין ַלּנֶ
ׁשּוָקה  ִכיָנה, ּוִמּתֹוְך ּגֶֹדל ַהּתְ ְ רֹוֶאה ֶאת ַהׁשּ לֹא ֵמת ַעד ׁשֶ

ִכיָנה.  ְ ל ֶאת ַהׁשּ ֶפׁש יֹוֵצאת ְלַקּבֵ ִכיָנה, ַהּנֶ ְ   ַלׁשּ

ּה  ק ּבָ ּבָ ִאְתּדַ א ּדְ ָנְפָקא, ַמאן ִאיִהי ַנְפׁשָ ַתר ּדְ גּוָפא  (ס"א ותתקבל)ּבָ ל ּבְ ִויַקּבְ

ַאר  (ס"א בגווה) ּתְ א ִמן ּגּוָפא, ְוִאׁשְ ָנְפָקא ַנְפׁשָ ַתר ּדְ ְוָהא אּוְקמּוָה ְלָהֵני ִמֵלי. ּבָ

יב,  ְכּתִ ָלא ְקבּוָרָתא, ּדִ ק ֵליּה ּבְ ּבַ ָלא רּוָחא, ָאִסיר ְלִמׁשְ לֹא  (דברים כא)ּגּוָפא ּבְ

ִגין ּיֹום ַההּוא. ּבְ ֶרנּו ּבַ ְקּבְ י ָקֹבר ּתִ ֵהי  ָתִלין ִנְבָלתֹו ַעל ָהֵעץ ּכִ ּתָ ִיׁשְ ֵמיָתא ּדְ ּדְ
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ְייפֹוי  ׁשַ ָלא ְקבּוָרָתא, ָיִהיב ַחִליׁשּוָתא ּבְ ִאיּנּון יֹוָמם ָוַלְיָלה, ּבְ עֹות, ּדְ כ"ד ׁשָ

א  קּוְדׁשָ ר ּדְ ֶאְפׁשָ ֶמְעַבד ּדְ ִריְך הּוא ִמּלְ א ּבְ א ְדקּוְדׁשָ ב ַעִביְדּתָ ְרִתיָכא, ּוְמַעּכֵ ּדִ

גִ  ַזר ָעֵליּה, ּבְ ִריְך הּוא ּגָ ַההּוא יֹוָמא ּבְ ד ּבְ ִגְלּגּוָלא ָאֳחָרא, ִמּיַ ין ְלֵמיֵתיּה ּבְ

ְמָתא ָלאו ָעאַלת  ָלא ִאְתְקַבר ּגּוָפא, ִנׁשְ ָטר, ְלאֹוָטָבא ֵליּה. ְוָכל ִזְמָנא ּדְ ִאְתּפְ ּדְ

ְנָיי ִגְלּגּוָלא ּתִ גּוָפא ָאֳחָרא, ּבְ ִריְך הּוא, ְוָלא ַיְכָלא ְלֶמֱהִוי ּבְ א ּבְ ָנא, ָקֵמי קּוְדׁשָ

ֵמי ְלַבר ָנׁש  ִיְתְקָבר ַקְדָמָאה. ְוָדא ּדָ ְמָתא ּגּוָפא ָאֳחָרא, ַעד ּדְ ָלא ָיֲהִבין ְלִנׁשְ ּדְ

ָקִביר  ָתא ָאֳחָרא, ַעד ּדְ ֵתיּה, ָלא ִאְתֲחֵזי ֵליּה, ְלֵמיַסב ִאּתְ ֵמיַתת ִאּתְ ּדְ

א ָאְמָרה אֹוַרְייָתא, לֹא ָתִלין ִנְבָלתוֹ  ַקְדֵמיָתא, ּוְבִגין ּדָ   ַעל ָהֵעץ.  ּלְ

ּה  ֶקת ּבָ ְדּבֶ ּנִ ֶפׁש ׁשֶ ְצָאה, ִמי ַהּנֶ ּיָ ל  (ותתקבל)ַאַחר ׁשֶ ִויַקּבֵ
ּגּוף  ה. ַאַחר  (לתוכה)ּבַ ָבִרים ָהֵאּלֶ ַאְרנּו ֶאת ַהּדְ ? ַוֲהֵרי ּבֵ

ִלי רּוַח, ָאסּור  ָאר ַהּגּוף ּבְ ֶפׁש ִמן ַהּגּוף ְוִנׁשְ ְצָאה ַהּנֶ ּיָ ׁשֶ
ִלי ְקבוּ  ִאירֹו ּבְ תּוב ְלַהׁשְ ּכָ לֹא ָתִלין  (דברים כא)ָרה, ׁשֶ

ּום  ּיֹום ַההּוא. ִמׁשּ ֶרּנּו ּבַ ְקּבְ י ָקבֹור ּתִ ִנְבָלתֹו ַעל ָהֵעץ ּכִ
ִלי  ֵהם יֹוָמם ָוַלְיָלה, ּבְ עֹות, ׁשֶ ֶהה כ"ד ׁשָ ּתַ ׁשְ ּיִ ת ׁשֶ ּמֵ ׁשֶ
ב ֶאת  ָבה, ּוְמַעּכֵ ְרּכָ ֵאיְבֵרי ַהּמֶ ה ּבְ ְקבּוָרה, נֹוֵתן ֻחְלׁשָ

ר ַמֲעשֵׂ  ֶאְפׁשָ ֵהָעׂשֹות, ׁשֶ רּוְך הּוא ִמּלְ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ
ִגְלּגּול ַאֵחר  ֵדי ָלֹבא ּבְ רּוְך הּוא ּגֹוֵזר ָעָליו ּכְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ
ּלֹא  ְפָטר ְלֵהיִטיב לֹו, ְוָכל ְזַמן ׁשֶ ּנִ אֹותֹו יֹום ׁשֶ ד ּבְ ִמּיָ

ָמה לֹא ִנְכֶנֶסת ִלְפֵני ַהקָּ  ׁשָ ר ַהּגּוף, ַהּנְ רּוְך ִנְקּבָ דֹוׁש ּבָ
ֵבר  ּקָ ּיִ גּוף ַאֵחר ַעד ׁשֶ הּוא, ְולֹא ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ּבְ
ּתֹו, לֹא ָראּוי לֹו  ָתה ִאׁשְ ּמֵ ָהִראׁשֹון. ְוֶזה ּדֹוֶמה ְלָאָדם ׁשֶ
ּום  ּקֹוֵבר ֶאת ָהִראׁשֹוָנה, ּוִמׁשּ ה ַאֶחֶרת ַעד ׁשֶ ָ א ִאׁשּ ָ ִלׂשּ

ְך ָאְמָרה תֹוָרה, לֹא ָתִלין ִנְבָלתוֹ    ַעל ָהֵעץ.  ּכָ

ָמה דף ר"ח ע"ב - פרשת בלק  - ספר במדבר  - בזוהר  ְמעֹון, ּכַ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ

יא,  ֵלי ַחְבַרּיָ ּכְ א, ְוָלא ִמְסּתַ ה ּדָ ִריְך הּוא ָלא ִזְמִנין ֲאֵמיָנא ִמּלָ א ּבְ ָהא קּוְדׁשָ ּדְ
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ְרָיא ֲעלֹוי. ְוֵכן  ִאְתֲחֵזי ְלׁשַ ֲאָתר ּדְ א, ּבַ ֲאָתר ַקִדיׁשָ א ּבַ א, ֶאּלָ ִכיְנּתָ ְרָיא ׁשְ ׁשַ

ִריְך הּוא ַמְכִריז ְוָאַמר,  א ּבְ נֹו ְוגֹו'.  (דברים יח)קּוְדׁשָ ֵצא ְבָך ַמֲעִביר ּבְ לֹא ִיּמָ

ָאֵתי  ֲהַדְייהּו. ְלִא  (ס"א אתי)ְוהּוא ּדְ  ְתָעְרָבא ּבַ

ָבר ֶזה,  י ְלְך ּדָ ה ְפָעִמים ָאַמְרּתִ ּמָ ְמעֹון, ּכַ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
רּוְך הּוא לֹא  דֹוׁש ּבָ ֲהֵרי ַהּקָ ִלים ַהֲחֵבִרים, ׁשֶ ּכְ ְולֹא ִמְסּתַ
ָראּוי  ָמקֹום ׁשֶ ָמקֹום ָקדֹוׁש, ּבְ ִכיָנתֹו, ַרק ּבְ ֶרה ׁשְ ַמׁשְ

רֹות ָעָליו. ְוכֵ  רּוְך הּוא ַמְכִריז ְואֹוֵמר, ְלַהׁשְ דֹוׁש ּבָ ן ַהּקָ
א  (דברים יח) ּבָ נֹו ְוגֹו', ְוהּוא ׁשֶ ֵצא ְבְך ַמֲעִביר ּבְ  (בא)לֹא ִיּמָ

ם.    ְלִהְתָעֵרב ִאּתָ

ְרָיא  יׁש לֹון ְלׁשַ ִריְך הּוא ַקּדִ א ּבְ ָרֵאל, ְדקּוְדׁשָ ִיׂשְ ָאה חּוָלֵקיהֹון ּדְ א ַזּכָ ֶאּלָ

יַנְייהּו. ְוַהְיי יב, ּבֵ ְכּתִ ֶקֶרב ַמֲחֶניָך ְוגֹו'.  (דברים כג)נּו ּדִ ְך ּבְ י ְיָי ֱאלֶֹהיָך ִמְתַהּלֵ ּכִ

ִתיב ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש ְוגֹו'. ּוְכִתיב  ֶרב ַמֲחֶניָך, ּכְ ּקֶ ְך ּבְ הּוא ִמְתַהּלֵ ּוְבִגין ּדְ

ים ְוגֹו'. ּוְכִתיב  (ויקרא כ) טַּ  (ויקרא יח)ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ ה ְוגֹו'. ַאל ּתִ ָכל ֵאּלֶ אּו ּבְ ּמְ

רּו ִלי ְלַבר.  (ויקרא כ)ּוְכִתיב  ְייהּו, ְוׁשָ ּבַ ָלא ָיִכיְלָנא ְלָקְרָבא ּגַ ם ְוגֹו'. ּדְ ָוָאֻקץ ּבָ

ִאיּנּון  י, ּדְ ְנִביֵאי ְמֵהיְמֵני ַקִדיׁשֵ ָאה חּוָלֵקיהֹון ּדִ ָרֵאל, ְוַזּכָ ִיׂשְ ָאה חּוָלֵקיהֹון ּדְ ַזּכָ

ין, ְוִאי ָאה. ַקִדיׁשִ ה ִעּלָ ָ ְקדּוׁשּ א ּבִ ׁשָ ּמְ ּתַ ֶרא  (במדבר כ"ב)ת לֹון חּוָלָקא ְלִאׁשְ ַוּתֵ

ָידֹו,  לּוָפה ּבְ ֶדֶרְך ְוַחְרּבֹו ׁשְ ב ּבַ ַההּוא (ס"א בדרך)ָהָאתֹון ֶאת ַמְלַאְך ְיָי ִנּצָ , ּבְ

ַקע  ּתְ ֲהָוה ִאׁשְ יָ  (ס"א אשתכח)ָאְרָחא ּדְ לּוָפה ּבְ וּה. ְוַחְרּבֹו ׁשְ ַגּוָ דֹו, ְוִכי ִאי ִאיהּו ּבְ

ִבְלָעם,  א. ְוִאי ִאיהּו ָנִפיק ָלֳקְבֵליּה ּדְ ֵעי ַחְרּבָ ָנִפיק ָלֳקֵביל ַהאי ָאתֹון, ַמאי ּבָ

ַמן. ַההּוא ַמְלָאָכא  א ִאְזּדְ א ּכֹּלָ ֲאַמאי ָחָמאת ֲאָתֵניּה, ְוִאיהּו ָלא ָחָמא. ֶאּלָ

ָקא ָלּה  ָאתֹון, ְלַאּפָ ַמן ָלֳקְבֵליּה ּדְ ּה. ּוְבָמה. ִמְזּדְ ִאְתְטַען ּבָ ִמן ַההּוא ָאְרָחא ּדְ

ֵעי  ִאיהּו ֲהָוה ּבָ א ֵליּה, ַעל ּדְ ִבְלָעם, ְלַאְעְנׁשָ ַמן ָלֳקְבֵליּה ּדְ ַרֲחֵמי. ְוִאְזּדְ ּבְ

ְרׁשּוָתא ַאֲחָרא  ְרׁשּוֵתיּה, ְוָלא ּבִ   . (ס"א דלעילא)ְלֵמיַהְך ּבִ

הַ  ָרֵאל ׁשֶ ל ִיׂשְ ֵרי ֶחְלָקם ׁשֶ א ַאׁשְ רּוְך הּוא ֶאּלָ דֹוׁש ּבָ ּקָ
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ה ֱאלִֹהים ָלֹבא ָלַקַחת לֹו גֹוי ִמֶקֶרב  ֲהִנּסָ
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תּוב,  ּכָ ֶ יֵניֶהם. ְוַהְינּו ַמה ׁשּ רֹות ּבֵ ם ִלׁשְ ׁשָ י ה'  (שם כג)ִקּדְ ּכִ
הּוא  ּום ׁשֶ ֶקֶרב ַמֲחֶנְך ְוגֹו'. ּוִמׁשּ ְך ּבְ ֱאלֶֹהיְך ִמְתַהּלֵ
תּוב ְוָהָיה ַמֲחֶניְך ָקדֹוׁש ְוגֹו'.  ֶקֶרב ַמֲחֶנְך, ּכָ ְך ּבְ ִמְתַהּלֵ

ים ְוגֹו'. ְוָכתּוב  )(ויקרא כְוָכתּוב  ַאל  (שם יח)ִוְהִייֶתם ְקדׁשִ
ה ְוגֹו'. ְוָכתּוב  ָכל ֵאּלֶ אּו ּבְ ּמְ ּטַ ם ְוגֹו'.  (שם כ)ּתִ ָוָאֻקץ ּבָ

ֵרי  חּוץ. ַאׁשְ רּו אֹוִתי ּבַ י ִלְקַרב ֲאֵליֶהם, ְוִהׁשְ ּלֹא ָיֹכְלּתִ ׁשֶ
ִביִאים ַהנֶּ  ֵרי ֵחֶלק ַהּנְ ָרֵאל, ְוַאׁשְ ל ִיׂשְ ֱאָמִנים ֶחְלָקם ׁשֶ

ׁש  ּמֵ ּתַ ים, ְוֵיׁש ָלֶהם ֵחֶלק ְלִהׁשְ ֵהם ְקדֹוׁשִ ים, ׁשֶ דֹוׁשִ ַהּקְ
ב  ֶרא ָהָאתֹון ֶאת ַמְלַאְך ה' ִנּצָ ה ָהֶעְליֹוָנה. ַוּתֵ ָ ֻדׁשּ ּקְ ּבַ

ָידֹו.  לּוָפה ּבְ ֶרְך ְוַחְרּבֹו ׁשְ ּדֶ ָהָיה  (בדרך,)ּבַ ֶרְך ׁשֶ אֹותֹו ּדֶ ּבְ
תֹוָכּה. ְוחַ  (נמצא)ׁשֹוֵקַע  ָידֹו, ְוִכי ִאם הּוא ּבְ לּוָפה ּבְ ְרּבֹו ׁשְ

ם ָמה ָצִריְך ֶחֶרב? ְוִאם הּוא  ָיָצא מּול ָהָאתֹון ַהּזֹו, ְלׁשֵ
ּלֹו, ְוהּוא לֹא  ה ָרֲאָתה ָהָאתֹון ׁשֶ ְלָעם, ָלּמָ יֹוֵצא מּול ּבִ
ן מּול  ּמֵ ן. אֹותֹו ַמְלָאְך ִמְזּדַ ּמֵ א ַהּכֹל ִהְזּדַ ָרָאה? ֶאּלָ

ה? ָהָאתֹון ְלהֹוצִ  ּה. ּוַבּמֶ ְטָען ּבָ ּנִ ֶרְך ׁשֶ יָאּה ֵמאֹותֹו ַהּדֶ
ָרָצה  ְלָעם, ְלַהֲעִניׁשֹו ַעל ׁשֶ ן מּול ּבִ ּמֵ ַרֲחִמים. ְוִהְזּדַ ּבְ

ָרׁשּות ַאֶחֶרת  ְרׁשּותֹו ְולֹא ּבְ  . (שלמעלה)ָלֶלֶכת ּבִ

ּוְבמָֹרא 
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  ביד חזקהלז

  דף פ"ד ע"א - פרשת יתרו  - ספר שמות  - בזוהר 

ִמְצַרִים,  אֹוַרְייָתא, ִנּמּוִסין ּדְ ר ּבְ ַמר ְוַאְדּכַ ין ִזְמִנין ִאּתְ א, ַחְמׁשִ אָנא, ָלֳקֵבל ּדָ ּתָ

ר  הּו, ֲאׁשֶ ּלְ ָבֵחי ִאיּנּון ּכֻ (שמות ַוּיֹוִציֲאָך.  ם ד)(דבריהֹוֵצאִתיָך.  (דף פ"ד ע"א)ְוׁשְ

ּום  יג) יר, ִמׁשּ ין ִאיּנּון, ְוָלא ַיּתִ הּו ִזְמֵני, ַחְמׁשִ ַיד ֲחָזָקה הֹוִציֲאָך. ְוֻכּלְ י ּבְ ּכִ

ְך, אֹוַרְייָתא  א. ּוְבִגיֵני ּכַ יֹוְבָלא ָאָתא ּכֹּלָ ְטָרא ּדְ ר, ּוִמּסִ יֹוְבָלא ִאְתַעּטָ א ּבְ ֹכּלָ ּדְ

בּוָרה, ִאְת  ָאֵתי ִמּגְ יב, ּדְ ְכּתִ יִמיָנא. ּדִ ָרת ּבִ ת ָלמֹו.  (דברים לג)ַעּטְ ִמיִמינֹו ֵאׁש ּדָ

רּו  הּו, ְוִאְתַעּטְ ִלילּו ּבְ הּו, ְוִאְתּכְ הּו ִאְתֲחִזיאּו ּבְ א ָקִלין ֲהוֹו. ְוֻכּלְ ָ ְוַתְנָיא ֲחִמׁשּ

ָדא.   ּבְ

ּתוֹ  ר ּבַ ָעִמים ֶנֱאַמר ְוִנְזּכַ ים ּפְ ִ ֶנֶגד ֶזה ֲחִמׁשּ ִנינּו, ּכְ ָרה ׁשָ
ר הֹוֵצאִתיְך.  ָבִחים: ֲאׁשֶ ם ֵהם ׁשְ ַהְנָהגֹות ִמְצַרִים, ְוֻכּלָ
ָעִמים ֵהם  ָיד ֲחָזָקה הֹוִציֲאְך. ְוָכל ַהּפְ י ּבְ ַוּיִֹצֲאְך. ּכִ
ּיֹוֵבל.  ר ּבַ ַהּכֹל ִהְתַעּטֵ ּום ׁשֶ ים, ְולֹא יֹוֵתר. ִמׁשּ ִ ֲחִמׁשּ

א. ְוָלֵכן ּתֹוָרה ׁשֶ  ד ַהּיֹוֵבל ַהּכֹל ּבָ בּוָרה ּוִמּצַ ָאה ִמּגְ ּבָ
תּוב  ּכָ ִמין, ׁשֶ ּיָ ָרה ּבַ ת  (דברים לג)ִהְתַעּטְ י ִמיִמינֹו ֵאׁש ּדָ ּכִ

ם ִנְראּו ָבֶהם  ה קֹולֹות ָהיּו, ְוֻכּלָ ָ ִנינּו, ֲחִמׁשּ ָלמֹו. ְוׁשָ
רּו ָבֶזה.    ְוִנְכְללּו ָבֶהם ְוִהְתַעּטְ

ילּו ִיׂשְ  ַקּבִ ַההּוא ִזְמָנא ּדְ ְמעֹון, ּבְ ר ָאַמר ר' ׁשִ א ַאְעּטַ ָרֵאל אֹוַרְייָתא, יֹוְבָלא ּדָ

יב,  ְכּתִ גֹו ֵחיֵליּה. ּדִ ר ּבְ ִאְתַעּטָ א ּדְ ַמְלּכָ ִריְך הּוא, ּכְ א ּבְ רֹוי ְלקּוְדׁשָ ִעּטְ (שיר ּבְ

ָרה לֹו ִאּמֹו.  השירים ג) ִעּטְ ֲעָטָרה ׁשֶ לֹמה ּבַ ֶלְך ׁשְ ּמֶ נֹות ִצּיֹון ּבַ ְצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה ּבְ
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יב, ַמאן ִאּמֹו. ּדָ  ְכּתִ ִלימּו. ּדִ ׁשְ ְרִחימּו ּבִ ֶחְדָוה ּבִ ר, ּבְ א יֹוְבָלא. ְויֹוְבָלא ִאְתַעּטָ

א  (תהלים קיג) ְמעֹון ּדָ י ׁשִ ִנים. ָאַמר ַרּבִ ֵמָחה. ַמאן ֵאם ַהּבָ ִנים ׂשְ ֵאם ַהּבָ

  יֹוְבָלא. 

ָרֵאל ּתֹוָרה,  לּו ִיׂשְ ּבְ ּקִ אֹותֹו ְזַמן ׁשֶ ְמעֹון, ּבְ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
רּוְך הּוא הַ  דֹוׁש ּבָ ַעְטרֹוָתיו ֶאת ַהּקָ ר ּבְ ה ִעּטֵ ּיֹוֵבל ַהּזֶ

תּוב  ּכָ תֹוְך ֵחילֹו, ׁשֶ ר ּבְ ִהְתַעּטֵ ֶמֶלְך ׁשֶ ְצֶאיָנה  (שירג)ּכְ
ָרה ּלֹו  ִעּטְ ֲעָטָרה ׁשֶ לֹמֹה ּבָ ֶלְך ׁשְ ּמֶ נֹות ִצּיֹון ּבַ ּוְרֶאיָנה ּבְ

ְמָחה ִאּמֹו. ִמי זֹו ִאּמֹו? ֶזה ַהּיֹוֵבל, ְוַהּיוֹ  ׂשִ ר ּבְ ֵבל ִהְתַעּטֵ
תּוב  ּכָ ֵלמּות, ׁשֶ ׁשְ ַאֲהָבה ּבִ ִנים  (תהלים קיג)ּבְ ֵאם ַהּבָ

ְמעֹון, ֶזה ַהּיֹוֵבל.  י ׁשִ ִנים? ָאַמר ַרּבִ ֵמָחה. ִמי זֹו ֵאם ַהּבָ   ׂשְ

ִתיב,  א ּכְ י ְיהּוָדה, ַעל ּדָ ָך ְוָתֵגל יֹוַלְדּתֶ  (משלי כג)ָאַמר ִרּבִ ַמח ָאִביָך ְוִאּמֶ ָך. ִיׂשְ

ְצִניעּוָתא,  ִסְפָרא ּדִ אּוְקמּוָה ּבְ ָמה ּדְ י ְיהּוָדה, ּכְ ָך. ָאַמר ִרּבִ ַמאן ָאִביָך ְוִאּמֶ

יב,  ְכּתִ י  (ויקרא יח)ּדִ ַגּלֵ ה ַווי ְלַמאן ּדְ ַגּלֵ ָך לא ּתְ ֶעְרַות ָאִביָך ְוֶעְרַות ִאּמֶ

  ֲעָרַייְתהֹון. 

תּוב  י ְיהּוָדה, ַעל ֶזה ּכָ ַמח ָאִביְך  )(משלי כגָאַמר ַרּבִ ִיׂשְ
י  ְך? ָאַמר ַרּבִ ְך. ִמי ֶזה ָאִביְך ְוִאּמֶ ְך ְוָתֵגל יֹוַלְדּתֶ ְוִאּמֶ
תּוב  ּכָ ִסְפָרא ִדְצִניעּוָתא, ׁשֶ ֲארּוָה ּבְ ּבֵ מֹו ׁשֶ ְיהּוָדה, ּכְ
ה  ַגּלֶ ּמְ ה. אֹוי ְלִמי ׁשֶ ְך לֹא ְתַגּלֵ ֶעְרַות ָאִביְך ְוֶעְרַות ִאּמְ

  ֶעְרָוָתם. 

אָנא, ָאמַ  ִסיַני, ּתָ טּוָרא ּדְ ֵלי ּבְ ִריְך הּוא ִאְתּגְ א ּבְ קּוְדׁשָ ֲעָתא ּדְ ׁשַ י ִיְצָחק, ּבְ ר ִרּבִ

ְעְזעּו,  ַאר טּוֵרי ָעְלָמא ִאְזּדַ ל ׁשְ ְעָזע, ּכָ ִסיַני ִאְזּדַ ֲעָתא ּדְ ְעָזע טּוָרא. ּוְבׁשַ ִאְזּדַ

ִריְך  א ּבְ יט קּוְדׁשָ אֹוׁשִ ין, ַעד ּדְ ִקין ְוַנְחּתִ בּו. ַוֲהוּו ַסּלְ ְ הּוא ְידֹוי ָעַלְייהּו, ְוִאְתַיׁשּ

סֹוב ְלָאחֹור  (תהלים קיד)ְוָקָלא ָנְפָקא ּוַמְכְרָזא,  ן ּתִ ְרּדֵ י ָתנּוס ַהּיַ ם ּכִ ָך ַהּיָ ַמה ּלְ

ְרְקדּו ְכֵאיִלם ְוגֹו'.    ֶהָהִרים ּתִ
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רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָעה ׁשֶ ׁשָ י ִיְצָחק, ּבְ ִנינּו, ָאַמר ַרּבִ ׁשָ
יַני ִהְתגַּ  ּסִ ָעה ׁשֶ ֲעַזע ָהָהר, ּוְבׁשָ ַהר ִסיַני, ִהְזּדַ ה ּבְ ּלָ

ְעְזעּו ְוָהיּו עֹוִלים  ָאר ָהֵרי ָהעֹוָלם ִהְזּדַ ל ׁשְ ֲעַזע, ּכָ ִהְזּדַ
רּוְך הּוא ָידֹו ֲעֵליֶהם  דֹוׁש ּבָ יט ַהּקָ הֹוׁשִ ְויֹוְרִדים, ַעד ׁשֶ

בּו, ְוקֹול יֹוֵצא ּוַמְכִריז,  ְ י  )(תהלים קידְוִהְתַיׁשּ ם ּכִ ְך ַהּיָ ַמה ּלְ
ְרְקדּו ְכֵאיִלים ְוגֹו'.  ּסֹב ְלָאחֹור, ֶהָהִרים ּתִ ן ּתִ ְרּדֵ   ָתנּוס ַהּיַ

ָפַני ֲאדֹון,  ָפַני ֲאדֹון חּוִלי ָאֶרץ. ָאַמר ר' ִיְצָחק, ִמּלְ ָבאן ְוַאְמִרין, ִמּלְ ְוִאיּנּון ּתָ

ֵמָחה. חּוִלי אָ  ִנים ׂשְ יב ִאם ַהּבָ ְכּתִ א ִאיָמא, ּדִ ָפַני ּדָ ָאה. ִמּלְ ּתָ א ִאיָמא ּתַ ֶרץ, ּדָ

יב,  ְכּתִ א, ּדִ א הּוא ַאּבָ ָרֵאל. ְוַעל ַהאי  (שמות ד)ֱאלֹוּהַ ַיֲעֹקב, ּדָ ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ ּבְ

ָרה לֹו ִאּמֹו.  ִעּטְ ֲעָטָרה ׁשֶ ִתיב ּבַ   ּכְ

י  ְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ. ָאַמר ַרּבִ ִבים ְואֹוְמִרים, ִמּלִ ְוֵהם ׁשָ
ְפֵני ָאדֹון ִיצְ  ִנים  -ָחק, ִמּלִ תּוב ֵאם ַהּבָ ּכָ זֹו ָהֵאם, ׁשֶ

ֵמָחה. חּוִלי ָאֶרץ  ְפֵני ֱאלֹוּהַ  - ׂשְ ְחּתֹוָנה. ִמּלִ זֹו ָהֵאם ַהּתַ
ָרֵאל. ְוַעל ֶזה  -ַיֲעֹקב  ִני ְבֹכִרי ִיׂשְ תּוב ּבְ ּכָ ֶזהּו ָהָאב, ׁשֶ

ָרה ּלֹו ִאּמֹו.  ִעּטְ ֲעָטָרה ׁשֶ תּוב ּבָ   ּכָ

יב, ַמהּו בַּ  ְכּתִ ָמה ּדִ י ִיְצָחק, ּכְ יו  (שמואל א כג)ֲעָטָרה. ָאַמר ִרּבִ אּול ַוֲאָנׁשָ ְוׁשָ

ְווִנין  ָכל ּגַ סּוָמָקא ּוִבירֹוָקא, ּבְ ִחָווָרא ּבְ ר, ּבְ ִמְתַעּטָ ּום ּדְ ִוד. ִמׁשּ עֹוְטִרים ֶאת ּדָ

יּה. ָאַמר ר' ְיהּוָד  ֲחָרן ּבֵ יּה, ְוִאְסּתַ ִליָלן ּבֵ הּו ּכְ ֻכּלְ ָרה לֹו ּדְ ִעּטְ ֲעָטָרה ׁשֶ ה, ּבַ

יב,  ְכּתִ ָרה. ּדִ ָאר. ּוְכִתיב  (ישעיה מט)ִאּמֹו. ַמאן ֲעּטָ ָך ֶאְתּפָ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ִיׂשְ

י ֲאַפֵאר.  (ישעיה ס) ְפַאְרּתִ   ּוֵבית ּתִ

תּוב  ּכָ י ִיְצָחק, ּכַ ֲעָטָרה? ָאַמר ַרּבִ ה ּבָ  (שמואל א כג)ַמה ּזֶ
יו ֹעְטִר  אּול ַוֲאָנׁשָ ָלָבן ְוׁשָ ר ּבְ ְתַעּטֵ ּמִ ּום ׁשֶ ִוד. ִמׁשּ ים ֶאל ּדָ

ִפים  לּוִלים ּבֹו ּוֻמּקָ ם ּכְ ּלָ ּכֻ ָוִנים ׁשֶ ָכל ַהּגְ ּוְבָאדם ּוְבָיֹרק, ּבְ
ָרה ּלֹו ִאּמֹו, ִמי זֹו  ִעּטְ ֲעָטָרה ׁשֶ י ְיהּוָדה, ּבָ ּבֹו. ָאַמר ַרּבִ
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תּוב  ּכָ ְך  (ישעיהמט)ָהֲעָטָרה? ׁשֶ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ָאר, ִיׂשְ ֶאְתּפָ
י ֲאָפֵאר.  (שםס)ְוָכתּוב  ְפַאְרּתִ   ּוֵבית ּתִ

  דף פט ע"א - תקונא חמשין וחמש  - תיקוני הזוהר  - בזוהר 

סֶ  ּכֶ ְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ּבַ ָאה, ְועֹוד ּתִ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ֶסה ָדא ׁשְ ּכֶ נּו, ַמאי ּבַ ה ְליֹום ַחּגֵ

ָמאָלא,  ְטָרא ִדׂשְ ְטָרא ִדיִמיָנא ּוִמּסִ ִתיָבה ִמּסִ ִאיִהי ּכְ ים, ּדְ ְתֵבנּו ְלַחּיִ ּוָבּה ּכָ

ִתיָבה  ֵרין ִזְמִנין ּכְ יר ּתְ יּה ַאְדּכִ ִאְתַאַחד ּבֵ , (נ"א דאיהו יד עלאה יד תתאה)ּוְבִגין ּדְ

כּוֶסה  א אמא תתאה מסטרא דשמאלא איהי)(נ" ּמְ יּה ּבַ ַמר ּבֵ ַההּוא ְדִאּתְ ֶסה ּבְ ּכֶ ּבַ

ָרא ָדא  ּקְ ים ִאיהּו ּבַ ְתֵבנּו ְלַחּיִ ְחקֹור, ּכָ ְך ַאל ּתַ ה  (שמות לב)ִמּמָ חֹות ַמֲעׂשֵ ְוַהּלֻ

ֹחת  ב אלהי"ם הּוא ָחרּות ַעל ַהּלֻ ב ִמְכּתַ ְכּתָ ה ְוַהּמִ , ז)(שמות לב טאלהי"ם ֵהּמָ

ּה  ַמר ּבָ ִאּתְ א ה', ּדְ רֹור  (ויקרא כה י)ַמאי ָחרּות ּדָ ָאֶרץ, ּדְ רֹור ּבָ ּוְקָראֶתם ּדְ

ה אלהי"ם  א, ְוִאינּון ַמֲעׂשֵ ָרא ּוְבַרּתָ חֹו"ת ִאינּון ו"ה ּבְ ִאיִהי ֵחרּות, ְו"ַהּלֻ

יָּ  ן ֲעׂשִ ַתּמָ ְתֵרין ְיִדין ּדְ ה ִאיהּו ּבִ ָאה, ַמֲעׂשֶ א ִעּלָ ִאיִהי ִאיּמָ ב אלהי"ם ּדְ ה, ּוִמְכּתַ

ְתֵרין ְיַדִין  ֹחת, ָיד ּכֹוֶתֶבת  (דף פט ע"א)ּבִ ִתיָבה, ְוִאיִהי ָחרּות ַעל ַהּלֻ ן ּכְ ַתּמָ ּדְ

ּה  ַמר ּבָ דֹוָלה ְדִאּתְ ָרֵאל  (שמות יד לא)ְוָיד חֹוֶתֶמת, ְוִאיִהי ַחד ָיד ַהּגְ ְרא ִיׂשְ ַוּיַ

דֹוָלה, ְוִתְנָייָנא ָיד הַ  ד ַהּגְ ּוְבָיד  (דברים ד לד)ֲחָזָקה ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ֶאת ַהּיָ

דֹוָלה. כוז"ו במוכס"ז  ה יהו"ה אלהינ"ו יהו"ה ָי"ד ַהּגְ ֲחָזָקה וכו', ְוָרָזא ְדִמּלָ

ְטָרא  ָאה ִמּסִ ּתָ ְטָרא ִדיִמיָנא, ָיד ּתַ ָאה ִמּסִ כוז"ו ָי"ד ַהֲחָזָקה, ְוִאינּון, ָיד ִעּלָ

ְר  א כ"ח ּפִ ָמאָלא, ְוֹכּלָ הֹון ִדׂשְ ַמר ּבְ ִאּתְ ל ָנא ּכַֹח  (במדבר יד יז)ִקין, ּדְ ה ִיְגּדַ ְוַעּתָ

יד ְלַעּמֹו  יו ִהּגִ ית. (תהלים קיא ו)אדנ"י, ְוָדא ּכַֹח ַמֲעׂשָ ֵראׁשִ ה ּבְ  , ּכַֹח ַמֲעׂשֵ

ה  נּו, ַמה ּזֶ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ּבַ ְועֹוד, ּתִ
ִכיָנה ַתחְ  ֶסה? זֹו ׁשְ ּכֶ ִהיא ּבַ ים, ׁשֶ ְתֵבנּו ְלַחּיִ ּתֹוָנה, ּוָבּה ּכָ

ֱאָחז ּבֹו,  ּנֶ ּום ׁשֶ ֹמאל, ּוִמׁשּ ְ ד ַהׂשּ ִמין ּוִמּצַ ד ַהּיָ ְכִתיָבה ִמּצַ
ִתיָבה  ֲעַמִים ּכְ יר ּפַ (האם  (שהיא יד עליונה יד תחתונה)ִהְזּכִ

ֱאַמר ּבֹו התחתונה היא מצד השמאל) ּנֶ אֹותֹו ׁשֶ ֶסה, ּבְ ּכֶ . ּבַ
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ְמֻכסֶּ  תּוב ּבַ ּכָ ים הּוא ּבַ ְתֵבנּו ְלַחּיִ ְחֹקר, ּכָ ְך ַאל ּתַ ה ִמּמָ
ב  ב ִמְכּתַ ְכּתָ ה ְוַהּמִ ה ֱאלִֹהי"ם ֵהּמָ ה, ְוַהּלּוחֹות ַמֲעׂשֵ ַהּזֶ
ה ָחרּות? זֹו ה',  ֹחת, ַמה ּזֶ ֱאלִֹהי"ם הּוא ָחרּות ַעל ַהּלֻ

רֹור ִהיא חֵ  ָאֶרץ, ּדְ רֹור ּבָ ּה ּוְקָראֶתם ּדְ ֱאַמר ּבָ ּנֶ רּות, ׁשֶ
ה ֱאלִֹהי"ם,  ת, ְוֵהם ַמֲעׂשֵ ן ְוַהּבַ ֹחת" ֵהם ו"ה, ַהּבֵ ְו"ַהּלֻ
ם  ָ ׁשּ י ָיַדִים ׁשֶ ּתֵ ה הּוא ִבׁשְ ֲעׂשֶ ִהיא ָהֵאם ָהֶעְליֹוָנה, ַהּמַ ׁשֶ
ִתיָבה,  ם ּכְ ָ ׁשּ י ָיַדִים ׁשֶ ּתֵ ׁשְ ב ֱאלִֹהי"ם ּבִ ה, ּוִמְכּתַ ּיָ ֲעׂשִ

ְוָיד חֹוֶתֶמת, ְוִהיא ָיד ְוִהיא ָחרּות ַעל ַהּלֻחֹת, ָיד ּכֹוֶתֶבת 
ד  ָרֵאל ֶאת ַהּיָ ְרא ִיׂשְ ּה ַוּיַ ֱאַמר ּבָ ּנֶ דֹוָלה ַאַחת ׁשֶ ַהּגְ
תּוב ּוְבָיד ֲחָזָקה  ּכָ ִנית ָיד ַהֲחָזָקה, ֶזהּו ׁשֶ ֵ דָלה, ְוַהׁשּ ַהּגְ

ָבר  דֹוָלה.  -ְוכּו', ְוסֹוד ַהּדָ יהו"ה ֱאלֵֹהינ"ּו, יהו"ה ָי"ד ַהּגְ
ָי"ד ַהֲחָזָקה, ְוֵהם, ָיד ֶעְליֹוָנה כוז"ו במוכס"ז כוז"ו. 

מֹאל, ְוַהּכֹל כ"ח  ד ׂשְ ְחּתֹוָנה ִמּצַ ִמין, ָיד ּתַ ד ַהּיָ ִמּצַ
ל ָנא ּכַֹח אדנ"י, ְוֶזה  ה ִיְגּדַ ֶהם ְוַעּתָ ֱאַמר ּבָ ּנֶ ָרִקים, ׁשֶ ּפְ

ית.  ה ְבֵראׁשִ יד ְלַעּמֹו, ּכַֹח ַמֲעׂשֵ יו ִהּגִ   ּכַֹח ַמֲעׂשָ

  פרשת כי תשא  - זוהר חדש  - בזוהר 

ֶנה ּתֹוָרה,  ִמׁשְ רֹות ּבְ ּבְ ּדִ ִתיב ּבַ א ֲחֵזי, ּכְ ֶאֶרץ  (דברים ה)ּתָ י ֶעֶבד ָהִייָת ּבְ ְוָזַכְרּתָ ּכִ

ָך ה' ֱאלֶֹהיךָ  ְפּדְ ָך ה'  ִמְצָרִים ַוּיִ ן ִצּוְ ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה ַעל ּכֵ ם ּבְ ָ ִמׁשּ

ָהא  ָאה, ּדְ ת. ָהָכא אֹוִליף ָלן אֹוַרְייָתא ָרָזא ִעיּלָ ּבָ ַ ֱאלֶֹהיָך ַלֲעׂשֹות ֶאת יֹום ַהׁשּ

ִמְצַרִים, ַוֲאִחילּו ֵליּה. ְלִקְבֵליּה ִאיהּו זָ  א ּבְ ן ְלַעְבּדָ ּבַ ִאְזּדַ יָקא ּדְ כֹור ַההּוא ַצּדִ

ָבעֹו ִמְנכֹון  ָרֵאל, ּבְ ִריְך הּוא ְלִיׂשְ א ּבְ ְך ֲאַמר לֹון קּוְדׁשָ ת. ּוְבִגין ּכָ ּבָ ַ ֶאת יֹום ַהׁשּ

ִמְצַרִים,  א ּבְ ן ַעל ְיַדְיכּו, ַוֲהָוה ְלַעְבּדָ ּבַ ִאְזּדַ יָקא ּדְ ִכיִרין ַההּוא ַצּדִ ֲהוֹו ּדְ

עְ  ּתַ ַזר ֲעַלְייכּו ְלִאׁשְ ָרא ַההּוא חֹוָבה ּוְבַההּוא חֹוָבא ִאְתּגְ ִמְצַרִים, ּוְלַכּפָ ָדא ּבְ ּבְ

א  ּתָ ּבַ ׁשַ ָהא יֹוָמא ּדְ ֵביק ְלכֹון, ּדְ ּתְ א, ְוִיׁשְ ּתָ ּבַ ׁשַ יְנּתּון ֵליּה. ְנָטרּו יֹוָמא ּדְ ַזּבִ ּדְ
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 ְלִקְבֵליּה ִאיהּו. 

ֵנה תֹוָרה,  ִמׁשְ רֹות ּבְ ּבְ ּדִ תּוב ּבַ  (דברים ה)ּבֹא ּוְרֵאה, ּכָ
ְך ה' ֱאלֶֹהיְך ְוָזַכְרּתָ כִּ  ְפּדְ ֶאֶרץ ִמְצָרִים ַוּיִ י ֶעֶבד ָהִייָת ּבְ

ְך ה' ֱאלֶֹהיְך  ן ִצּוְ ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה ַעל ּכֵ ם ּבְ ָ ִמׁשּ
ֶדת אֹוָתנּו ַהּתֹוָרה  אן ְמַלּמֶ ת. ּכָ ּבָ ַ ַלֲעׂשֹות ֶאת יֹום ַהׁשּ

ר  ְמּכַ ּנִ יק ַההּוא ׁשֶ ּדִ ֲהֵרי ַהּצַ ְלֶעֶבד סֹוד ֶעְליֹון, ׁשֶ
ת.  ּבָ ַ ֶנְגּדֹו הּוא ָזכֹור ֶאת יֹום ַהׁשּ לּו אֹותֹו, ּכְ ִמְצַרִים ְוִחּלְ ּבְ
ָרֵאל:  רּוְך הּוא ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ְך ָאַמר ָלֶהם ַהּקָ ּום ּכָ ּוִמׁשּ
ר  ְמּכַ ּנִ יק ַההּוא ׁשֶ ּדִ ְהיּו זֹוְכִרים ֶאת ַהּצַ ם, ּתִ ה ִמּכֶ ׁשָ ַבּקָ ּבְ

ִמְצַרִים, ּוַבֵחְטא ַההּוא ִנְגַזר ַעל ֶיְדֶכם, ְוָהָיה ֶעֶבד לְ 
ר ַעל ַהֵחְטא ַההּוא  ִמְצַרִים ּוְלַכּפֵ ד ּבְ ְעּבֵ ּתַ ֲעֵליֶכם ְלִהׁשְ
ֵחל ָלֶכם,  ת ְוִיּמָ ּבָ ַ ְמרּו ֶאת יֹום ַהׁשּ ם אֹותֹו. ׁשִ ַכְרּתֶ ּמְ ׁשֶ

ֶנְגּדֹו.  ת הּוא ּכְ ּבָ ַ ֲהֵרי יֹום ַהׁשּ   ׁשֶ

  תקונא קדמאה  - זוהר חדש  - בזוהר 

י, ִאית  ַחּיֵ ִאיָלָנא ּדְ ַעת, ְלָאָדם ּדְ ֵעץ ַהּדַ ין ָאָדם טֹוב ּדְ א ּבֵ יׁשָ ֵא"ל ּבּוִציָנא ַקּדִ

ֹרֶכת ָלֶכם וְ  יָלה ַהּפָ גֹון ְוִהְבּדִ הֹון. ּכְ ֲאִצילּות. ִחּלּוף ּבְ ִריָאה ְוָדא ּבָ ּבְ ָדא ּבַ גֹו'. ּדְ

ין ַעל  ִפּלִ ד ָמַנח ּתְ אי ּכַ ָמֵתּה, ַוּדַ י ִנׁשְ ַחּיֵ ִאיהּו ֵמִאיָלָנא ּדְ מֹוַדע ָמאן ּדְ ּתְ ִאׁשְ

א  ִכיְנּתָ ׁשְ ְלָטנּוָתא ּדִ חֹות ׁשֻ ל ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ּתְ ן ְלַאֲעָלא ּכָ ּוֵ ּה ִמְתּכַ ֵריׁשֵ

ִאיִהי  ָאה ּדְ חֹות ַיד ה' ִעּלָ ין ּתְ ל ֻאּמִ ַבר ָנׁש, ּוְלַאֲעָלא ּכָ א ּדְ ֵריׁשָ ין ּדְ ִפּלִ ּתְ

לֹׁש ָרְגָזה ָהָאֶרץ,  ַחת ׁשָ ַמר ּתַ ְבָגלּוָתא ִאּתְ ִגין ּדִ ָאה. ּבְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ִאיִהי ׁשְ ּדְ

י ִתיַרׁש גְּ  ְפָחה ּכִ ע ֶלֶחם, ְוׁשִ ּבַ י ִיׂשְ י ִיְמלֹוְך ְוָנָבל ּכִ ַחת ֶעֶבד ּכִ א. ּוְבִגין ּתַ ִבְרּתָ

א.  א ְוַתּתָ ּה ֵעּלָ ִבְרּתָ חֹות ּגְ ְפָחה ּתְ א ְוָיד ְלַאֲעָלא ׁשִ ֵריׁשָ ין ּדְ ִפּלִ א ּתְ ּדָ

קּול ְלאֹוַרְיָתא, ָצִריְך ְלַאֲעָלא ֶעֶבד  ִאיהּו ׁשָ הֹון ּדְ ְכִליָלן ּבְ ְלָגאו ּדִ רֹות ּדִ ּוַבַהְזּכָ

ֵר  א. ְוָדא ִאּקְ א ְוַתּתָ ַחת ַרּבֹו ֵעּלָ ּה. ָהָדא ּתַ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ֻקְדׁשָ ָרא ּדְ י ּבָ
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הֹון  ַמר ּבְ א ִאּתְ ָעְבִדין ּדָ ין ּדְ ָרֵאל. ְוִאּלֵ ֹכִרי ִיׂשְ ִני ּבְ ְכִתיב ּכֹה ָאַמר ה' ּבְ הּוא ּדִ

א ָאַמר  ם ַלה' ֱאלֵֹהיֶכם. ּוְבִגין ּדָ ִנים ַאּתֶ ֲעָבִדים  (פרקי אבות)ּבָ ְהיּו ּכַ ַאל ּתִ

ּמְ  א ַעל ְמָנת ַהְמׁשַ ּקּוָדא ּדָ ָעִביד ּפִ ָרס. ּוָמאן ּדְ ל ּפְ ים ֶאת ָהַרב ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ ׁשִ

א  ְלַתּתָ ין ּדִ ְעּבּוֵדּה, ְוֻאּמִ ֲעבֹוָדה ָזָרה ְלֶמֱהֵוי ְלׁשִ ר ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ּדַ ֵ ְלַקׁשּ

ְטָרא ּדְ  א ִמּסִ ָמה ֶאּלָ חֹות ְיֵדּה, ָלא ָיֲהִבין ֵלּה ְנׁשָ י ּתְ ּוֵ א ִליׁשַ ַהאי ֶעֶבד. ּוְבִגין ּדָ

א  ֲעָבִדים. ּוְבִגין ּדָ ָבִנים ִאם ּכָ תֹוַרת ה' ֶחְפצֹו.  (תהלים א)ִאם ּכְ י ִאם ּבְ ּכִ

ּבֹו ָחֵפץ.  ּלִ ֶ ַמה ׁשּ א ּבְ אֹוַרְיָתא ֶאּלָ ר ָנׁש ּבְ ָקא ּבַ ֵלית ְלִאְתַעּסְ ָנן ּדְ ְואֹוְקמּוּה ַרּבָ

ִסְתֵרי אֹוַריְ  ּבֹו ָחֵפץ ּבְ ּלִ ָבה. ִאית ׁשֶ ה ֶמְרּכָ ית ּוְבַמֲעׂשֵ ְבֵראׁשִ עֹוָבָדא ּדִ ָתא, ּבְ

ֶעֶבד ְוָרִזין  ְטָרא ּדְ ִטין ִאּנּון ִמּסִ ָפׁשְ ֵטי אֹוַרְיָתא, ּדְ ְפׁשָ א ּבִ ֵעי ֶאּלָ ָלא ּבָ ְוִאית ּדְ

ִתיָלא ּוְלָדא ָנטּוַע.  א ְלָדא ִאְתְקֵרי ׁשְ א. ָאדֹון ְוֶעֶבד. ּוְבִגין ּדָ ַמְלּכָ ְטָרא ּדְ ִמּסִ

ֵלית ֵלּה ֲעִקיָרא. ׁשָ  ּוָרא. ְוָנטּוַע ּדְ ֵלית ֵלּה ִקׁשּ  ִתיל ּדְ

ה נֹוָדע ִמי  ּמֶ ֵקן, ּבַ ה ְלאֹותֹו ַהּזָ דֹוׁשָ נֹוָרה ַהּקְ ָאַמר לֹו ַהּמְ
ִליָמ"ה  ר ְסִפירֹות ּבְ הּוא ֶעׂשֶ ים, ׁשֶ ֵעץ ַהַחּיִ הּוא ּבְ ׁשֶ

הּוא אָ  ם ַהְמֹפָרׁש, ׁשֶ ֵ ל ַהׁשּ ר אֹוִתּיֹות ׁשֶ ֶעׂשֶ ל ּבְ ָדם ׁשֶ
ּבֹון  ְך עֹוֶלה יו"ד ה"א וא"ו ה"א ְלֶחׁשְ ּכָ ֲאִצילּות, ׁשֶ
ַעת טֹוב  ל ֵעץ ַהּדַ ל ָאָדם ׁשֶ ד ׁשֶ הּוא ֵמַהּצַ ָאָדם, ְלִמי ׁשֶ
ַעל? ָאַמר לֹו  ִלּיַ ׁש ּבֹו ָאָדם טֹוב ְוָאָדם ּבְ ּיֵ ָוָרע, ׁשֶ

ַעת  ל ֵעץ ַהּדַ ין ָאָדם טֹוב ׁשֶ ה, ּבֵ דֹוׁשָ נֹוָרה ַהּקְ ְלָאָדם ַהּמְ
רֶֹכת  יָלה ַהּפָ מֹו ְוִהְבּדִ ֶהם ִחּלּוף, ּכְ ים, ֵיׁש ּבָ ל ֵעץ ַהַחּיִ ׁשֶ
הּוא  ֲאִצילּות. נֹוָדע ִמי ׁשֶ ִריָאה ְוֶזה ּבָ ּבְ ה ּבַ ּזֶ ָלֶכם ְוגֹו'. ׁשֶ
ין ַעל ֹראׁשֹו,  ִפּלִ ִניַח ּתְ ּמֵ ׁשֶ אי ּכְ ָמתֹו, ַוּדַ ים ִנׁשְ ֵמֵעץ ַהַחּיִ

ן ְלַהְכִניס כָּ  ּוֵ ְלטֹון ִמְתּכַ ַחת ׁשִ ל ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ּתַ
ל  ל ֹראׁש ׁשֶ ין ׁשֶ ִפּלִ ִהיא ַהּתְ ִכיָנה ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ ְ ַהׁשּ
ִהיא  ַחת ַיד ה' ׁשֶ ל ָהֻאּמֹות ּתַ ָהָאָדם, ּוְלַהְכִניס ֶאת ּכָ

לּות ֶנֱאַמר  ּגָ ּבַ ּום ׁשֶ ְחּתֹוָנה. ִמׁשּ ִכיָנה ַהּתַ ְ ַחת  (משליל)ַהׁשּ ּתַ
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לֹוׁש ָרְגָזה אֶ  ע ׁשָ ּבַ י ִיׂשְ י ִיְמלֹוְך ְוָנָבל ּכִ ַחת ֶעֶבד ּכִ ֶרץ, ּתַ
ל  ין ׁשֶ ִפּלִ ּום ֶזה ּתְ ּה. ּוִמׁשּ ִבְרּתָ י ִתיַרׁש ּגְ ְפָחה ּכִ ָלֶחם, ְוׁשִ
ּה ְלַמְעָלה  ִבְרּתָ ַחת ּגְ ְפָחה ּתַ ֹראׁש ְוָיד, ְלַהְכִניס ׁשִ

הֶ  לּוִלים ּבָ ּכְ ְפִנים ׁשֶ ּבִ רֹות ׁשֶ ה. ּוַבַהְזּכָ הּוא ּוְלַמּטָ ם ׁשֶ
ַחת ַרּבֹו ְלַמְעָלה  קּול ַלּתֹוָרה, ָצִריְך ְלַהְכִניס ֶעֶבד ּתַ ׁשָ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ן ׁשֶ ה, ְוֶזה ִנְקָרא ַהּבֵ ּוְלַמּטָ
ָרֵאל.  ִני ְבֹכִרי ִיׂשְ תּוב ּכֹה ָאַמר ה' ּבְ ּכָ ִכיָנתֹו. ֶזהּו ׁשֶ ּוׁשְ

הֶ  ים ֶאת ֶזה, ֶנֱאַמר ּבָ עֹוׂשִ ה ׁשֶ ם ַלה' ְוֵאּלֶ ִנים ַאּתֶ ם ּבָ
ֲעָבִדים  ְהיּו ּכַ ּום ֶזה ָאַמר ַאל ּתִ ֱאלֵֹהיֶכם. ּוִמׁשּ
ה  עֹוׂשֶ ָרס. ּוִמי ׁשֶ ל ּפְ ים ֶאת ָהַרב ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ ׁשִ ּמְ ַהְמׁשַ
ל  ר ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ׁשֶ ֵ ְצָוה ַהּזֹו ַעל ְמָנת ְלַקׁשּ ֶאת ַהּמִ

ְעּבּודוֹ  ְהֶיה ְלׁשִ ּתִ ה ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ ַמּטָ ּלְ , ְוָהֻאּמֹות ׁשֶ
ד  א ִמּצַ ָמה ֶאּלָ ַחת ָידֹו, ֵאין נֹוְתִנים לֹו ְנׁשָ ים ּתַ ָלׂשִ
ּום  ֲעָבִדים. ּוִמׁשּ ָבִנים ִאם ּכַ ּום ֶזה ִאם ּכְ ה. ּוִמׁשּ ָהֶעֶבד ַהּזֶ

תֹוַרת ה' ֶחְפצֹו. ּוֵפְרׁשּוָה ֲחָכִמים,  (תהלים א)ֶזה  י ִאם ּבְ ּכִ
ק ָאָד  ּלֹא ִיְתַעּסֵ ּבֹו ָחֵפץ. ֵיׁש ׁשֶ ּלִ ֶ ַמה ׁשּ א ּבְ ּתֹוָרה ֶאּלָ ם ּבַ

ה  ית ּוְבַמֲעׂשֵ ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ ִסְתֵרי תֹוָרה, ּבְ ּבֹו ָחֵפץ ּבְ ּלִ ׁשֶ
ֵטי ַהּתֹוָרה.  ְפׁשָ א ּבִ ֵאין רֹוֶצה ֶאּלָ ָבה, ְוֵיׁש ׁשֶ ֶמְרּכָ
ל  ד ׁשֶ ל ֶעֶבד, ְוסֹודֹות ֵמַהּצַ ד ׁשֶ ִטים ֵהם ֵמַהּצַ ׁשָ ּפְ ׁשֶ

לֶ  תּול, ְוָלֶזה ַהּמֶ ּום ֶזה ָלֶזה ִנְקָרא ׁשָ ְך. ָאדֹון ְוֶעֶבד. ּוִמׁשּ
ֵאין לֹו ֲעִקיָרה.  ר. ְוָנטּוַע, ׁשֶ ֵאין לֹו ֶקׁשֶ תּול, ׁשֶ   ָנטּוַע. ׁשָ

ָתא, לֹא  ת ַמְלּכְ ּבַ א ׁשַ ִכיְנּתָ ל עֹוָלם, ִאיִהי ׁשְ ְרׁשּות ְיִחידֹו ׁשֶ ת ּבִ ּבָ ׁשַ ַוֲהָנָחה ּדְ

תֹוַרת ה' ֶחְפצֹו ָצִריְך ְלֶמֱעַבד בֵּ  י ִאם ּבְ ּה ּכִ ַמר ּבֵ ּה ֲעִקיָרא ֵמַההּוא ֵחֶפץ, דִאּתְ

ַעת טֹוב ָוָרע,  ֵעץ ַהּדַ ְטָרא ּדְ ּה ָקבּוַע. ֲאָבל ִמּסִ א ְלֶמֱהֵוי ּבֵ ָנן. ֶאּלָ ְואֹוְקמּוּה ַרּבָ

י ֵמֲאַתר ַלֲאַתר, כְּ  ּה ֲעִקיָרא ְלֶמֱהֵוי ְמֻטְלָטל ְוַגּלֵ ָמה ָצִריְך ְלֶמֱעַבד ּבֵ
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ִתין  ְמַכּתְ ין ִאּנּון ּדִ ים ְוגֹו'. ִאּלֵ ַמְתִניִתין. ַאף חֹוֵבב ַעּמִ ָנן ּדְ אֹוְקמּוּה ַרּבָ ּדְ

ים  ַאּתְ חֹוֵבב ַעּמִ ִזְמָנא ּדְ יָנן ֵלּה דה"ק ּבְ ִדיָנה ִלְמִדיָנה. ְוַדְרׁשִ ַרְגֵליהֹון ִמּמְ

יו ִיְהיּו בְּ  ל ְקדֹוׁשָ ָדָרא. ּכָ חֹוִבין ּדְ ָגלּוָתא ּבְ ּכּו ּבְ ָיֶדָך, ּוְלָבַתר ָאַמר ְוֵהם ּתֻ

ִדיָנה ִלְמִדיָנה ּוֵמֲאַתר ַלֲאַתר,  ִתין ַרְגֵליהֹון ִמּמְ ְמַכּתְ ין ִאּנּון ּדִ ְלַרְגֶליָך, ִאּלֵ

ָאְזִלין ְמֻטְלָטִלין ֵמֲאַתר ַלֲאַתר  אֹוַרְיָתא, ּדְ ן ּדְ א ּוְבַמּתָ ָ ַמׂשּ ן ּבְ א ְוִלּתֵ ָ ִלׂשּ

ִגלְ  יב לֹון ּכְ ַבע ִאְתֲחׁשִ ׁשֶ יב ֵלּה ְלַבר ָנׁש ּכְ ַבע ִמיֵני ֲעִנּיֹות ִאְתֲחׁשִ ּגּול. ְדׁשֶ

ַמר  ָעַלְיהּו ִאּתְ א ָסִליק, ּדְ ְתיּוְבּתָ הּו ָנִחית ָאָדם ּבִ ְלֻכּלְ ֵגיִהיּנֹם, ּדִ ְמדֹוִרין ּדְ

ז' ִמינִ  ָחב ָאָדם ּבְ ִגין ּדְ ַחֹטאֵתיֶכם. ּבְ ַבע ּכְ י ֶאְתֶכם ַאף ֲאִני ׁשֶ ְרּתִ ִאּנּון ְוִיּסַ ין ּדְ

ָנן  א ֲהוֹו ָאְמֵרי ַרּבָ ֶמן ּוְדַבׁש. ּוְבִגין ּדָ עֹוָרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֵזית ׁשֶ ִחָטה ּוׂשְ

ֶפן ֲהָוה.  ָאַכל ָאָדם ָהִראׁשֹון ִחָטה ָהָיה. ְוָאֳחָרִנין ָאְמִרין ּגֶ דמתני' ִאיָלן ׁשֶ

א ְקׁשֹוט. ְוָאֳחָרִנין ָאְמִרין ְתֵאָנה ָהְיָתה, ְולֹא ֲהו ֹכּלָ ִמּלּוַלְיהּו, ּדְ ֹו חּוָלִקין ּבְ

רֹות  ֲעֶצֶרת ַעל ּפֵ ְתָנן, ּבָ עֹוָרה. ְוַהְינּו ּדִ ָאֶרץ, ִחָטה ּוׂשְ ְבַעת ִמיִנין ְנטּוִעין ּבָ ׁשִ ּדְ

ְטָרא  ְטָרא ַחד. ּוִמּסִ הּו ָקָרא לֹון ִאיָלן ַחד ִמּסִ ּלְ ל ָעְלָמא. ּכֻ ָהִאיָלן ִנּדֹון ּכָ

א ָאֳחָרא ִמְת  א ּוְלֵעּלָ ה ֲחָדא ְלַתּתָ ִאיהּו ֲאֻגּדָ גֹון לּוָלב ּדְ ן ְלז' ִמיִנין. ּכְ ְרׁשָ ּפָ

הּו  ַמר ּבְ ִאּתְ ֵחיָון ּדְ ַגְוָנא ּדְ ל ַחד ְלחּוָלֵקּה. ּכְ ן ִמיִנין ּכָ ְרׁשָ  (יחזקאל א)ִמְתּפָ

ִים ֹחְבֹרת  ּתַ א ׁשְ ַמְעָלה ּוְלַתּתָ רּודֹות ִמּלְ ִים ּוְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ּפְ ּתַ ִאיׁש ּוׁשְ

י ַמִים  ְלּגֵ תּול ַעל ּפַ ִאיהּו ׁשָ ָאה ִאיהּו ֵעץ ּדְ ְמַכּסֹות ֶאת גויותיהנה. ַזּכָ

ְריֹו  ר ּפִ ּה ֲאׁשֶ ַמר ּבֵ י, דִאּתְ ַחּיֵ ִאיָלָנא ּדְ ְטָרא ּדְ ִאיהּו ִמּסִ יר ָמאן ּדְ אֹוַרְיָתא. ְוַיּתִ ּדְ

א ְוָלא ַאּפִ  ִכיְנּתָ ִעּת"ֹו, ְוָדא ׁשְ ן ּבְ ה. ִיּתֵ ּנָ "ּה ֲאִחיׁשֶ ִעּתָ יֵלּה. ֲאִני ה' ּבְ יק ֵמֵעת ּדִ

ְמָלְתָך  גֹון ׂשִ ִאיהּו ת' ִמן ֵעת ְוָעֵלהּו לֹא ִיּבֹול. ּכְ ִנים ַלּתֹוָרה, ּדְ ּה ע"ב ּפָ ִעּתָ ּבְ

ה ַיְצִליַח  ר ַיֲעׂשֶ ְלָתה ֵמָעֶליָך. ְוָכל ֲאׁשֶ ה. (תהלים א')לֹא ּבָ ֲעׂשֵ ּקּוִדין ּדַ ין ּפִ . ִאּלֵ

ִא  ִאיִהי ּדְ ָידֹו. ְואֹוְקמּוּה מ"מ ּדְ ה ה' ַמְצִליַח ּבְ ר הּוא עֹוׂשֶ ַמר ָעַלְיהּו ְוָכל ֲאׁשֶ ּתְ

ִסים.  ֵתה ַמִים ִמּבֹוֶרָך ְוגֹו'. ְואֹוְקמּוּה ּבֹור ַמִים ְמֻכּנָ ּה ׁשְ ַמר ּבֵ אֹוַרְיָתא דִאּתְ

ֵאר ים ּבְ ּנִ ְכִתיב ַמְעַין ּגַ ים. ָהָדא הּוא ּדִ ֵאר ַמִים ַחּיִ ֵעץ  ּבְ ְטָרא ּדְ ים. ִמּסִ ַמִים ַחּיִ

ין  ִסים ְסרּוִחים. ִאּלֵ ִסים ְלִמְקֶוה. ַמִים ְמֻכּנָ ַעת טֹוב ָוָרע, ִאיִהי ַמִים ְמֻכּנָ ַהּדַ
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ין ֲהָלכֹות ּוְלקּוטֹות  ִסים ִאּלֵ ַרע. ּוַמִים ְמֻכּנָ ְטָרא ּדְ ין ִמּסִ טֹוב. ְוִאּלֵ ְטָרא ּדְ ִמּסִ

כְ  גֹון ֶלֶקט ׁשִ ִאּנּון ּכְ ֵרי ָעִני ּדְ ִסים ְלַההּוא ְדִאּקְ ָחה ּוֵפָאה ֶלָעִני. ָהֵכי ַמִים ְמֻכּנָ

ָיא  ּקְ ּתַ ִאׁשְ ָיֲהִבין ֵלּה, ּדְ א ָמא ּדְ ֵלית ֵלּה ֶאּלָ יֵלּה, ּדְ אֹוַרְיָתא ּוְבִפּקּוִדין ּדִ ּבְ

ַבר ע"י ָאֳחָרא. ְוָכל  י, ִאּנוּ  (נ"א אכל)ִמּלְ ַחּיֵ ִאיָלָנא ּדְ ִסְטָרא ּדְ ין ּדְ ְמָין ִאּלֵ ן ּדַ

י ַמִים,  ְלּגֵ ִאיהּו ָנטּוַע ַעל ּפַ ִסיקּו, ְוַדְמָין ְלֵעץ ּדְ ֵלית ְלהּו ּפְ ים, ּדְ ִלְבֵאר ַמִים ַחּיִ

י ַמִים,  ְלּגֵ ָתלּו ֵלּה ַעל ּפַ ה ּוׁשְ ׁשָ ַיּבָ ַאֲעָקרּו ַההּוא ִאיָלָנא ֵמֲאַתר ּדְ תּול ּדְ אֹו ׁשָ

אֹוַרְיָתא. ְוִא  ים ּבְ ׁשִ ּלָ ִאּנּון ְמׁשֻ ִאית ְלהּו ּדְ ם ּדְ י ַמִים, ַעל ׁשֵ ְלּגֵ ְתְקִריאּו ּפַ

יְלהֹון ְוָהֵכי  ַמְתִניִתין ּדִ א ּדְ ֻלְגּתָ י, ִאיהּו ַמִים  (נ"א וההוא)ּפְ ַחּיֵ ִאיָלָנא ּדְ א ּדְ ֻלְגּתָ ּפְ

ָלא ְיהּו ְרחוֹ  ִגין ּדְ ְחּתֹוִנים ְנֵקבֹות, ְוִאּנּון ּבֹוִכים ּבְ ָכִרים, ַמִים ּתַ ִקין ֶעְליֹוִנים ּדְ

ְלּגּו  י ּפַ ּוֵ ׁשַ א, ּדְ ֻלְגּתָ הּו ּפְ ִריְך הּוא ֲעִביד ּבְ א ּבְ ִריְך הּוא. ְוֻקְדׁשָ א ּבְ ְדׁשָ ִמּקֻ

ן  מֹוַדע ִחּלּוק ּבֵ ּתְ ִגין ְלֶמֱהֵוי ִאׁשְ א ֵמְרִקיָעא. ּבְ א ִמן ְרִקיָעא, ּוַפְלּגּו ְלַתּתָ ְלֵעּלָ

י ֻקְד  ּוֵ ְך ׁשַ ִגין ּכָ כּוִרין ְלנּוְקִבין. ּבְ ְדכּוָרא ּדְ ין ּדִ ין ַאְנּפִ ָלה ּבֵ ִריְך ֲהָוא ַהְבּדָ א ּבְ ׁשָ

נּוְקָבא.  ין ּדְ   ְלַאְנּפִ

ל עֹוָלם, ִהיא  ְרׁשּות ְיִחידֹו ׁשֶ ת ּבִ ּבָ ל ׁשַ ַוֲהָנָחה ׁשֶ
ּה ֲעִקיָרה  ה, לֹא ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ּבָ ְלּכָ ת ַהּמַ ּבַ ִכיָנה ׁשַ ְ ַהׁשּ

י ִא  ֱאַמר ּבֹו ּכִ ּנֶ תֹוַרת ה' ֶחְפצֹו, ֵמאֹותֹו ֵחֶפץ, ׁשֶ ם ּבְ
ל  ד ׁשֶ א ִלְהיֹות ּבֹו ָקבּוַע. ֲאָבל ִמּצַ ּוֵפְרׁשּוָה ַרּבֹוֵתינּו. ֶאּלָ
ְהֶיה  ּיִ ָהֵעץ טֹוב ָוָרע, ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ּבֹו ֲעִקיָרה ׁשֶ
ֲארּוָה ַרּבֹוֵתינּו  ּבֵ מֹו ׁשֶ קֹום ְלָמקֹום, ּכְ ְמֻטְלָטל ְוגֹוֶלה ִמּמָ

ָנה, ַאף ׁשְ ל ַהּמִ ים ְוגֹו'  ׁשֶ ֵאּלּו אֹוָתם  - (דברים לג)ֹחֵבב ַעּמִ
ים אֹותֹו  ִדיָנה ִלְמִדיָנה. ְודֹוְרׁשִ ִתים ַרְגֵליֶהם ִמּמְ ַכּתְ ּמְ ׁשֶ
ֲחָטֵאי  לּות ּבַ ּגָ ים ּבַ ה חֹוֵבב ַעּמִ ַאּתָ ְזַמן ׁשֶ ְך אֹוֵמר, ּבִ ּכָ ׁשֶ

ְך ָאַמר וְ  יו ִיְהיּו ְבָיֶדְך. ְוַאַחר ּכָ ל ְקֹדׁשָ ּכּו ַהּדֹור, ּכָ ֵהם ּתֻ
ִדיָנה  ִתים ַרְגֵליֶהם ִמּמְ ַכּתְ ּמְ ְלַרְגֶלְך, ֵאּלּו אֹוָתם ׁשֶ
ל  ן ׁשֶ א ּוַמּתָ ָ ַמׂשּ ן ּבְ א ְוִלּתֵ ָ קֹום ְלָמקֹום ִלׂשּ ִלְמִדיָנה ּוִמּמָ
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ב  קֹום ְלָמקֹום, ֶנְחׁשָ הֹוְלִכים ְמֻטְלָטִלים ִמּמָ ּתֹוָרה, ׁשֶ
ְבָעה ִמיֵני  ִ ׁשּ ִגְלּגּול. ׁשֶ ב לֹו ָלָאָדם ָלֶהם ּכְ ֲעִנּיּות ֶנְחׁשָ

ם יֹוֵרד ָאָדם, ּוִבְתׁשּוָבה  ֻכּלָ ּלְ ְבָעה ְמדֹוֵרי ֵגיִהּנֹם, ׁשֶ ׁשִ ּכְ
ַבע ַעל  י ֶאְתֶכם ַאף ָאִני ׁשֶ ְרּתִ ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ְוִיּסַ עֹוֶלה, ׁשֶ
ֵהם  ְבָעה ִמיִנים, ׁשֶ ׁשִ ָחָטא ָאָדם ּבְ ּום ׁשֶ ַח אֵתיֶכם. ִמׁשּ

עֹוָר  ה ּוׂשְ ֶמן ּוְדַבׁש. ִחּטָ ה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֵזית ׁשֶ
ָנה, ִאיָלן  ׁשְ ל ַהּמִ ּום ֶזה ָהיּו אֹוְמִרים ַרּבֹוֵתינּו ׁשֶ ּוִמׁשּ
ֶפן  ה ָהָיה. ַוֲאֵחִרים אֹוְמִרים ּגֶ ָאַכל ָאָדם ָהִראׁשֹון ִחּטָ ׁשֶ
ֵאָנה ָהְיָתה. ְולֹא ָהיּו ֲחלּוִקים  ָהָיה. ַוֲאֵחִרים אֹוְמִרים ּתְ
יִנים ְנטּוִעים  ְבַעת ַהּמִ ִ ׁשּ ַהּכֹל ֱאֶמת. ׁשֶ ִדְבֵריֶהם, ׁשֶ ּבְ
ֲעֶצֶרת ַעל  ִנינּו, ּבַ ָ ׁשּ ֶ עֹוָרה. ְוַהְינּו ַמה ׁשּ ה ּוׂשְ ָאֶרץ, ִחּטָ ּבָ
ם ָקָרא ִאיָלן ֶאָחד  ל ָהעֹוָלם. ְלֻכּלָ רֹות ָהִאיָלן ִנּדֹון ּכָ ּפֵ

בְ  ד ַאֵחר ִנְפָרִדים ְלׁשִ ד ֶאָחד. ּוִמּצַ מֹו ִמּצַ ָעה ִמיִנים. ּכְ
ה ּוְלַמְעָלה, ִנְפָרִדים  ה ַאַחת ְלַמּטָ הּוא ֲאֻגּדָ לּוָלב ׁשֶ
ֶהן  ֱאַמר ּבָ ּנֶ מֹו ַהַחּיֹות ׁשֶ ל ֶאָחד ְלֶחְלקֹו, ּכְ יִנים ּכָ ַהּמִ

ה,  (יחזקאל א) ֻרדֹות ִמְלָמְעָלה. ּוְלַמּטָ ּוְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ּפְ
ּתַ  ִים ֹחְברֹות ִאיׁש ּוׁשְ ּתַ ִוּיֵֹתיֶהָנה. ׁשְ ִים ְמַכּסֹות ֵאת ּגְ

ל ַהּתֹוָרה.  ְלֵגי ַמִים ׁשֶ תּול ַעל ּפַ הּוא ׁשָ ָריו ָהֵעץ ׁשֶ ַאׁשְ
ֱאַמר ּבֹו  ּנֶ ים, ׁשֶ ל ֵעץ ַהַחּיִ ד ׁשֶ הּוא ֵמַהּצַ ְויֹוֵתר ִמי ׁשֶ

ִכיָנה, ְולֹא  (בראשית א) ְ ִעּת"ֹו, ְוזֹו ַהׁשּ ן ּבְ ְריֹו ִיּתֵ ר ּפִ ֲאׁשֶ
ּה, מֹוִציא ֵמֵעת  ִעּתָ ה. ּבְ ּנָ "ּה ֲאִחיׁשֶ ִעּתָ ּלֹו. ֲאִני ה' ּבְ ׁשֶ

הּוא ת' ִמן ֵעת, ְוָעֵלהּו  ִנים ַלּתֹוָרה, ׁשֶ ַנִים ּפָ ְבִעים ּוׁשְ ׁשִ
ר  ְמָלְתְך לֹא ָבְלָתה ֵמָעֶליְך. ְוֹכל ֲאׁשֶ מֹו ׂשִ לֹא ִיּבֹול. ּכְ

ה ַיְצִליַח  ֱאַמר ֲעֵלי -ַיֲעׂשֶ ּנֶ ה, ׁשֶ ֶהן ְוֹכל ֵאּלּו ִמְצוֹות ֲעׂשֵ
ָידֹו.  ה ה' ַמְצִליַח ּבְ ר הּוא ֹעׂשֶ (מים הינו שכתוב על פלגי ֲאׁשֶ
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ּה  מים) ֱאַמר ּבָ ּנֶ ִהיא ַהּתֹוָרה, ׁשֶ ָנה ׁשֶ ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ ּוֵפְרׁשּוָה ּבַ
ֵתה ַמִים ִמּבֹוֶרְך ְוגֹו'. ּוֵפְרׁשּוָה, ּבֹור  ִסים.  -ׁשְ ַמִים ְמֻכּנָ

ים. ֶזהּו ׁשֶ  ֵאר ַמִים ַחּיִ ים. ּבְ ֵאר ַמִים ַחּיִ ים ּבְ ּנִ תּוב ַמְעַין ּגַ ּכָ
ִסים  ַעת טֹוב ָוָרע, ִהיא ַמִים ְמֻכּנָ ל ֵעץ ַהּדַ ֵמַהַצד ׁשֶ
ד ַהּטֹוב, ְוֵאּלּו  ִסים ְסרּוִחים. ֵאּלּו ִמּצַ ְלִמְקֶוה. ַמִים ְמֻכּנָ

ִסים  ִים ַהְמֻכּנָ ד ָהָרע. ְוַהּמַ ֵאּלּו ֲהָלכֹות  (למקוה)ִמּצַ
ִים ּוְלקּוטֹות ׁשֶ  ְך ַהּמַ ְכָחה ּוֵפָאה ֶלָעִני, ּכָ מֹו ֶלֶקט ׁשִ ֵהן ּכְ

ּתֹוָרה ּוְבִמְצוֹוֶתיָה,  ְקָרא ָעִני ּבַ ּנִ ִסים ְלאֹותֹו ׁשֶ ַהְמֻכּנָ
חּוץ ַעל ְיֵדי  ָקה ִמּבַ ׁשְ ּנִ ּנֹוְתִנים לֹו, ׁשֶ ֶ א ַמה ׁשּ ֵאין לֹו ֶאּלָ ׁשֶ

ים, הֵ  ל ֵעץ ַהַחּיִ ל ַצד ׁשֶ ם ּדֹוִמים ַאֵחר. ֲאָבל ֵאּלּו ׁשֶ
ֵאין ָלֶהם ֶהְפֵסק, ְודֹוִמים ְלֵעץ  ים ׁשֶ ִלְבֵאר ַמִים ַחּיִ
ָעְקרּו אֹותֹו  תּול ׁשֶ ְלֵגי ַמִים, אֹו ׁשָ הּוא ָנטּוַע ַעל ּפַ ׁשֶ
ְלֵגי ַמִים,  ְתלּו אֹותֹו ַעל ּפַ ה ְוׁשָ ׁשָ ל ַיּבָ קֹום ׁשֶ ָהִאיָלן ִמּמָ

ּתֹוָרה. ְוִנְקְראּו  ים ּבַ ׁשִ ּלָ ֵהם ְמׁשֻ ם ׁשֶ ְלֵגי ַמִים, ַעל ׁשֵ ּפַ
ל  ֲחלֶֹקת ׁשֶ ֶהם, ְוָכְך ַהּמַ ּלָ ָנה ׁשֶ ׁשְ ּמִ ׁש ָלֶהם ַמֲחלֶֹקת ּבַ ּיֵ ׁשֶ
ְחּתֹוִנים  ים הּוא ַמִים ֶעְליֹוִנים ְזָכִרים. ַמִים ּתַ ֵעץ ַהַחּיִ
דֹוׁש  ּלֹא ִיְהיּו ְרחֹוִקים ֵמַהּקָ ֵדי ׁשֶ ְנֵקבֹות. ְוֵהם ּבֹוִכים ּכְ

רּוְך הּוא. ְוהַ  ה ָבֶהם ַמֲחלֶֹקת, ּבָ רּוְך הּוא עֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ ּקָ
ה ֵמָהָרִקיַע,  ם ֲחִצי ְלַמְעָלה ֵמָהָרִקיַע, ַוֲחִצי ְלַמּטָ ָ ׂשּ ׁשֶ
ּום  ים. ִמׁשּ ֵקִבּיִ ים ַלּנְ ָכִרּיִ ין ַהּזְ ְהֶיה נֹוָדע ַהִחּלּוק ּבֵ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּכְ

נֵ  ין ּפְ ָלה ּבֵ רּוְך הּוא ַהְבּדָ דֹוׁש ּבָ ם ַהּקָ ְך ׂשָ ָכר ִלְפֵני ּכָ י ַהּזָ
ֵקָבה.    ַהּנְ

גֹון  הּו ֶאָחד, ּכְ ּלְ ם. ֲאָבל ּכֻ סֹופֹו ְלִהְתַקּיִ ַמִים ּדְ ם ׁשָ ְוַהאי ִאיהּו ַמֲחלֶֹקת ְלׁשֵ

א ַמִים  ִאיִהי י' ְלֵעּלָ ֵתּה ֶאָחד ְקָראִתיו. ְוָאת א' ּתֹוִכיַח ּדְ ָאָדם ְוִאּתְ ַמר ּבָ ִאּתְ ּדְ

א ַמִים נּוקְ  ית ַאְתָון ְזָכִרים. י' ְלַתּתָ ֲארּו ׁשִ ּתְ גֹון ְי"ָי ִמן יאהדונה"י ִאׁשְ ִבין. ּכְ
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ִאיהּו ָרִקיַע  ן ו' ִמן א' ּדְ ּבַ ֻחׁשְ ין ְי"ָי ִמן יאהדונה"י ּכְ ֶאְמָצִעיָתא, ּבֵ ּבְ

ַמר  ֶאְמָצִעיָתא. ְוָעֵלּה ִאּתְ ם.  (יחזקאל א)ּבְ ר ַעל ֹראׁשָ ַעל ָלָרִקיַע ֲאׁשֶ ּוִמּמַ

מוּ  ּה ּדְ ַמר ּבֵ ל ְוִאּתְ ַמְעָלה, ְוָדא א' ִמן ָאָדם. ְוָלאו ּכָ ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמּלְ ת ּכְ

א ְלִמיְפַלג  ֻלְגּתָ ין טֹוב ְלַרע. ְוִאית ּפְ א ְלִמיְפַלג ּבֵ ֻלְגּתָ ִאית ּפְ ִוין. ּדְ א ׁשָ ֻלְגּתָ ּפְ

ָדא הּוא חּוָלק ַעל הַ  גֹון ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּדְ כּוִרין ְלנּוְקִבין, ּכְ ין ּדְ ֲהָלָכה ּבֵ

ְחּתֹוִנים  ִאיִהי ַמִים ּתַ ָרא ַעל נּוְקָבא ּדְ ּבְ יֵלּה, ְלֶמֱהֵוי ַמִים ֶעְליֹוִנים ְלִאְתּגַ ּדִ

ְפָיא ֲהָלָכא  ִאְתּכַ אי ּדְ ּמַ ׁשַ ל ַעל ֲהָלָכה ּדְ ִהּלֵ גֹון ֲהָלָכה ּדְ ַבר. ּכְ ים ּגָ ַאּלִ ּוָמאן ּדְ

ִאלּ  ל. אע"פ ּדְ ִהּלֵ חֹות ֲהָלָכה ּדְ אי ּתְ ּמַ ׁשַ א ּדְ ים. ֶאּלָ ְבֵרי ֱאלִֹהים ַחּיִ ּו ָוֵאּלּו ּדִ

כּוָרא.  חֹות ּדְ ְפָיא ּתְ נּוְקָבא, ָצִריְך ְלִאְתּכַ ְטָרא ּדְ ִאיהּו ִמּסִ ָמאן ּדְ ְלַאֲחָזָאה ּדְ

נּוְקָבא  ה ּדְ ן. ְוִאי ִטּפָ ֵרי ּבֵ ְדכֹוָרא ִאּקְ חֹות ּדִ ְפָיא ּתְ ִאְתּכַ נּוְקָבא ּדְ ה ּדְ גֹון ִטּפָ ּכְ

ְלָטא עַ  תּול ַעל ׁשָ ֵעץ ׁשָ ת. ְוָהָכא ִאיהּו ָרָזא ְוָהָיה ּכְ ֵרי ּבַ ְדכֹוָרא ִאּקְ ה ּדִ ל ִטּפָ

ים  ְבֵרי ֱאלִֹהים ַחּיִ ה. ְוִאְתְקִריאּו ּדִ ְבַעל ּפֶ אֹוַרְיָתא ּדִ ִאּנּון ָרִזין ּדְ י ַמִים, ּדְ ְלּגֵ ּפַ

ַמר  י. ְוָעַלְיהּו ִאּתְ ַחּיֵ ִאיָלָנא ּדְ ְטָרא ּדְ ַיד ה' ּפַ  (משלי כא)ִמּסִ י ַמִים ֵלב ֶמֶלְך ּבְ ְלּגֵ

ַכר  י א' ִמן ָאָדם ְוַהְינּו ּדְ א ַעל ְלבּוׁשֵ ֻלְגּתָ ר ַיְחּפֹוץ ַיֶטּנּו. ְוִאית ּפְ ל ֲאׁשֶ ַעל ּכָ

י ַמְטרֹוִניָתא, ְוַעְבִדין לֹון  ְלבּוׁשֵ ָסקֹות ּדִ חֹוְלִקין ַעל ּפְ ין ּדְ גֹון ִאּלֵ ְונּוְקָבא. ּכְ

רּוִקין, ָעלַ  ה ּפֵ ּמָ ְלָתה ּכַ ְמָלְתָך לֹא ּבָ גֹון ׂשִ ַמר ְוָעֵלהּו לֹא ִיּבֹל. ּכְ ְיהּו ִאּתְ

ָנן  ַרּבָ י ָמאֵני ּדְ ַהּנֵ סּול, ּדְ ִאּסּור ֻטְמָאה ּפָ ין ּדְ ִאּנּון ְלבּוׁשִ ֵמָעֶליָך. ְוָלאו ִאּנּון ּכְ

י ה ַיְצִליַח, ִאּלֵ ר ַיֲעׂשֶ הּו. ְוָכל ֲאׁשֶ ִדים ּבְ ֵכי ׁשֵ ִמְתַחּכְ ָבלּו ּדְ ה. ּדְ ֲעׂשֵ ּקּוֵדי ּדַ ן ּפִ

ִים ָלֶהם חֹוָמה ִמיִמיָנם. ְוִאיִהי  גֹון ְוַהּמַ ְועֹוד אֹוַרְיָתא ִאְתְקִריַאת חֹוָמא, ּכְ

ה  ִאְתֲעִביד לֹון ַחּמָ גֹון ִמְצַרִים ּדְ ילּו ָלּה, ּכְ ָלא ַקּבִ ָעְלָמא ּדְ ין ּדְ ה ְלֻאּמִ ַחּמָ

ִר  י ְיׁשָ יִמיָנא ִאְתְקִריַאת ְוָטְבעּו ּבֹו ּוֵמתּו. ְוַהְינּו ּכִ ְטָרא ּדִ ְרֵכי ה' ְוגֹו'. ִמּסִ ים ּדַ

ְגבּוָרה, ַוֲאִני ֶאְהֶיה  ְטָרא ּדִ ן ָחְכָמה. ּוִמּסִ ַתּמָ ֶחֶסד ּדְ ְטָרא ּדְ א חֹוָמה ִמּסִ ִכיְנּתָ ׁשְ

ֶאְמָצִעיָתא ִאְתְקִריַאת  ַעּמּוָדא ּדְ ְטָרא ּדְ ָלּה ְנֻאם ה' חֹוַמת ֵאׁש ָסִביב. ּוִמּסִ

ְגבּוָרה רּוַח גְּ  ְטָרא ּדִ ֶחֶסד. ְוָחָזק ִמּסִ ְטָרא ּדְ דֹוָלה ִמּסִ ָיד ֲחָזָקהדֹוָלה ְוָחָזק. ּגְ  ּבְ

ֹדָלה  ד ַהּגְ ָרֵאל ֶאת ַהּיָ ְרא ִיׂשְ דֹוָלה, ַוּיַ ְרַוְיהּו ְמָפֵרק ָהִרים (שם)ְוגֹו'. ּגְ . ִמּתַ
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י ָלא ַקּבִ ָעְלָמא ּדְ ין ּדְ ִאּנּון ֻאּמִ ר ְסָלִעים, ּדְ ּבֵ ַמר ּוְמׁשַ ִאּתְ לּו אֹוַרְיָתא. ֵמרּוַח ה' ּדְ

ַמע ַאֲחַרי  ְכִתיב ָוֶאׁשְ ּה ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ה'. ְוִאְתְקִריַאת ַרַעׁש ָהָדא הּוא ּדִ ּבֵ

ּה לֹא  ַמר ּבֵ ִסְטָרא ָאֳחָרא דִאּתְ דֹול ְוגֹו' ְוָעִתיד ְלַאַעְבָרא ַרַעׁש ּדְ קֹול ַרַעׁש ּגָ

ַרַעׁש ה'  ֵאׁש ְנֻאם . ְוִאְתְק (מלכים)ּבְ ְכִתיב ּכֹה ְדָבִרי ּכָ ִריַאת ֵאׁש, ָהָדא הּוא ּדִ

ָתא'  ָ ֵאׁש ה'. ֶאׁשּ ּה לֹא ּבָ ַמר ּבֵ ִסְטָרא ָאֳחָרא, דִאּתְ א ּדְ ָ ה'. ְוָעִתיד ִלְלֹחְך ֶאׁשּ

ָפתַ  ָבּה ֲאֹדָני ׂשְ אי, ּדְ ֲחׁשַ א ְצלֹוָתא ּבַ ִכיְנּתָ ִאיִהי ׁשְ ה, ּדְ ּקָ ָמָמה ּדַ קֹול ּדְ א ּבְ י ַמְלּכָ

א.  ִכיְנּתָ ִאיִהי ׁשְ ה, ּדְ ּקָ ָעה ִאיִהי ְרִביָעָאה ּדַ ְבַאְרּבָ ֶתָך ּדִ ִהּלָ יד ּתְ ח ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ּתִ

ָנה ָהְרִביִעית  ָ ִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵרִלים לֹא ֵיָאֵכל ּוַבׁשּ לֹׁש ׁשָ ין ׁשָ ָלת ְקִלּפִ ֲאָבל ּתְ

ה. וּ  ּקָ ָמָמה ּדַ א קֹול ּדְ ְריֹו, ּדָ ל ּפִ ָלת ִיְהֶיה ּכָ ס, ּתְ ְרּדֵ א ד' ִנְכְנסּו ַלּפַ ְבִגין ּדָ

ע. ג' ָיָצא  ַנִים ֲעֵרִלים ַחד ֵהִציץ ָוֵמת. ְוַחד ֵהִציץ ְוִנְפּגַ ְתָלת ׁשְ ָעאלּו ּבִ ּדְ

ָנה ָהְרִביִעית ֹקֶדׁש ִהּלּוִלים ַלה' ָעאל  ָ ׁשּ ָעאל ּבַ ְלַתְרּבּות ָרָעה. ְרִביָעה ּדְ

ָלם. ְוָדא ׁשְ ָלם ְוָנַפק ּבִ ׁשְ ט, ר' ְרָאָיה  ּבִ ׁשַ ִאיהּו פ', ּפָ ן ּדְ תֹוְך ַהּגַ ס ּבְ ַפְרּדֵ ָרָזא ּדְ

ָדה.  יִבין ַעל ַהַהּגָ אּוְקמּוּה ֵאין ְמׁשִ ָמה ּדְ ה, ּכְ ָרׁשָ ָפסּוק, ד' ּדְ   ּדְ

ם  ּלָ ם. ֲאָבל ּכֻ ּסֹוָפּה ְלִהְתַקּיֵ ַמִים ׁשֶ ם ׁשָ ְוזֹוִהי ַמֲחלֶֹקת ְלׁשֵ
ָאָד  ֱאַמר ּבְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּתֹו, ֶאָחד, ּכְ י ֶאָחד  (ישעיה נא)ם ְוִאׁשְ ּכִ

ִהיא י' ְלַמְעָלה ַמִים  ְקָראִתיו. ְוָהאֹות א' ּתֹוִכיַח, ׁשֶ
מֹו ְי"ָי ִמן יאהדונה"י,  ה ַמִים ְנֵקבֹות. ּכְ ְזָכִרים. י' ְלַמּטָ
ין ְי"ָי ִמן יאהדונה"י  ֶאְמַצע ּבֵ ׁש אֹוִתּיֹות ּבָ ֲארּו ׁשֵ ִנׁשְ

ּבֹון ו' ִמן א' ׁשֶ  ֶחׁשְ ֶאְמַצע, ְוָעָליו ֶנֱאַמר ּכְ הּוא ָהָרִקיַע ּבָ
ם, ְוֶנֱאַמר ּבֹו  (יחזקאל א) ר ַעל ֹראׁשָ ַעל ָלָרִקיַע ֲאׁשֶ ּוִמּמַ

ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה. ְוֶזה א' ִמן ָאָדם.  מּות ּכְ ּדְ
ין  ק ּבֵ ׁש ַמֲחלֶֹקת ְלַחּלֵ ּיֵ וֹות. ׁשֶ ֲחלֹוקֹות ׁשָ ל ַהּמַ ְולֹא ּכָ

מֹו  טֹוב ְלַרע, ין ְזָכִרים ִלְנֵקבֹות, ּכְ ק ּבֵ ְוֵיׁש ַמֲחלֶֹקת ְלַחּלֵ
ִים  ַהּמַ ּלֹו, ׁשֶ ה חֹוֵלק ַעל ַהֲהָלָכה ׁשֶ ּזֶ ָנה, ׁשֶ ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ ּבַ
ִהיא ַמִים  ֵקָבה ׁשֶ ִרים ַעל ַהּנְ ּבְ ָהֶעְליֹוִנים ִיְהיּו ִמְתּגַ
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מֹו ֲהָלָכה ׁשֶ  ים ּגֹוֵבר. ּכְ ַאּלִ ְחּתֹוִנים, ּוִמי ׁשֶ ל ַעל ּתַ ל ִהּלֵ
ַחת  אי ּתַ ּמַ ל ׁשַ ְכַנַעת ַהֲהָלָכה ׁשֶ ּנִ אי, ׁשֶ ּמַ ל ׁשַ ֲהָלָכה ׁשֶ
ְבֵרי ֱאלִֹהים  ֵאּלּו ָוֵאּלּו ּדִ י ׁשֶ ל, ַאף ַעל ּפִ ל ִהּלֵ ַהֲהָלָכה ׁשֶ
ֵקָבה, ָצִריְך  ד ַהּנְ הּוא ִמּצַ י ׁשֶ ּמִ א ְלַהְראֹות, ׁשֶ ים. ֶאּלָ ַחּיִ

ָכר, כְּ  ַחת ַהּזָ ַנע ּתַ ַחת ְלִהּכָ ְכַנַעת ּתַ ּנִ ל ְנֵקָבה ׁשֶ ה ׁשֶ מֹו ִטּפָ
ת  ת ְנֵקָבה ׁשֹוֶלֶטת ַעל ִטּפַ ן. ְוִאם ִטּפַ ְקָרא ּבֵ ּנִ ָכר ׁשֶ ַהּזָ
תּול ַעל  ֵעץ ׁשָ ת. ְוָכאן הּוא סֹוד ְוָהָיה ּכְ ָכר, ִנְקָרא ּבַ ַהּזָ
ה,  ַעל ּפֶ ּבְ ל אֹוָתם סֹודֹות ַהּתֹוָרה ׁשֶ ְלֵגי ַמִים, ׁשֶ ּפַ

ים,  ְוִנְקְראוּ  ל ֵעץ ַהַחּיִ ד ׁשֶ ים ִמּצַ ְבֵרי ֱאלִֹהים ַחּיִ ּדִ
ַיד ה' ַעל  (משלי כא)ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר  ְלֵגי ַמִים ֶלב ֶמֶלְך ּבְ ּפַ

י א' ִמן  ּנּו. ְוִיׁשִ ַמֲחלֶֹקת ַעל ְלבּוׁשֵ ר ַיְחּפֹץ ַיּטֶ ל ֲאׁשֶ ּכָ
חֹוְלִקים  מֹו ֵאּלּו ׁשֶ ַעל ָאָדם, ְוַהְינּו ָזָכר ּוְנֵקָבה, ּכְ

ה  ּמָ ים ָלֶהם ּכַ ִביָרה, ְועֹוׂשִ י ַהּגְ ל ְלבּוׁשֵ ָסקֹות ׁשֶ ַהּפְ
ְמָלְתְך  מֹו ׂשִ ּוִבים. ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ְוָעֵלהּו לֹא ִיּבֹול. ּכְ ִיׁשּ
ל ִאּסּור  ים ׁשֶ אֹוָתם ְלבּוׁשִ לֹא ָבְלָתה ֵמָעֶליְך. ְוֵאיָנם ּכְ

ל ַרבּ  לּו ׁשֶ ָגִדים ַהּלָ ַהּבְ סּול, ׁשֶ ים, ֻטְמָאה ּפָ ּלִ ְתּבַ ּמִ ֹוֵתינּו ׁשֶ
ה ַיְצִליַח  ר ַיֲעׂשֶ ִדים. ְוֹכל ֲאׁשֶ ֵ ֶהם ַהׁשּ ִכים ּבָ ְתַחּכְ ּמִ  -ׁשֶ

מֹו  ה. ְועֹוד, ּתֹוָרה ִנְקֵראת חֹוָמה, ּכְ ֵאּלּו ִמְצוֹות ֲעׂשֵ
ה ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם  ִים ָלֶהם ֹחָמה ִמיִמיָנם. ְוִהיא ַחּמָ ְוַהּמַ

לּו אֹוָתּה,  ּלֹא ִקּבְ ה, ׁשֶ ָתה ָלֶהם ַחּמָ ֶעׂשְ ּנֶ מֹו ִמְצַרִים ׁשֶ ּכְ
ד  ְרֵכי ה' ְוגֹו'. ִמּצַ ִרים ּדַ י ְיׁשָ ְוָטְבעּו ָבּה ּוֵמתּו. ְוַהְינּו ּכִ
ם  ָ ׁשּ ד ַהֶחֶסד ׁשֶ ִכיָנה חֹוָמה, ִמּצַ ְ ִמין ִנְקֵראת ַהׁשּ ַהּיָ

בּוָרה  ד ַהּגְ ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָלּה ְנֻאם ה' חֹוַמת  -ָחְכָמה. ּוִמּצַ
דֹוָלה אֵ  ד ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי ִנְקֵראת רּוַח ּגְ ׁש ָסִביב. ּוִמּצַ

ָיד  בּוָרה, ּבְ ד ַהּגְ ד ַהֶחֶסד, ְוָחָזק ִמּצַ דֹוָלה ִמּצַ ְוָחָזק. ּגְ
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ּדָֹלה.  ד ַהּגְ ָרֵאל ֶאת ַהּיָ ְרא ִיׂשְ דֹוָלה ַוּיַ ֲחָזָקה ְוגֹו'. ּגְ
ר ְסָלִעים ּבֵ ֵניֶהם ְמָפֵרק ָהִרים ּוְמׁשַ ְ ֵהם ֻאּמֹות ִמׁשּ . ׁשֶ

ֱאַמר ּבֹו ְוָנָחה  ּנֶ לּו תֹוָרה. ֵמרּוַח ה', ׁשֶ ּלֹא ִקּבְ ָהעֹוָלם ׁשֶ
ַמע ַאֲחַרי  תּוב ָוֶאׁשְ ּכָ ָעָליו רּוַח ה'. ְוִנְקֵראת ַרַעׁש. ֶזהּו ׁשֶ
ד  ל ַהּצַ דֹול ְוגֹו'. ְוָעִתיד ְלַהֲעִביר ַרַעׁש ׁשֶ קֹול ַרַעׁש ּגָ

ֱאַמר ּבֹו לֹא ּנֶ . ְוִנְקֵראת (מלכים א יט)ָבַרַעׁש ה'  ָהַאֵחר, ׁשֶ
ֵאׁש ְנֻאם ה'. ְוָעִתיד ִלְלחְֹך  תּוב ּכֹה ְדָבִרי ּכָ ּכָ ֵאׁש. ֶזהּו ׁשֶ
ָאר  ֱאַמר ּבֹו לֹא ָבֵאׁש ה'. ִנׁשְ ּנֶ ד ָהַאֵחר, ׁשֶ ל ַהּצַ ָהֵאׁש ׁשֶ
ה  ִפּלָ ִכיָנה, ּתְ ִהיא ׁשְ ה, ׁשֶ ָמָמה ַדּקָ קֹול ּדְ ֶלְך ּבְ ַהּמֶ

אי, ׁשֶ  ֲחׁשַ ֶתְך. ּבַ ִהּלָ יד ּתְ ח ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ּה ֲאּדָֹני ׂשְ ּבָ
ִכיָנה. ֲאָבל  ְ ִהיא ַהׁשּ ה, ׁשֶ ָעה ִהיא ְרִביִעית ַדּקָ ַאְרּבָ ּבְ ׁשֶ
ִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵרִלים לֹא ֵיָאֵכל  לֹׁש ׁשָ לֹׁש ְקִלּפֹות, ׁשָ ׁשָ

ְריֹו קֶֹדׁש, זֶ  ל ּפִ ָנה ָהְרִביִעת ִיְהֶיה ּכָ ָ ָמָמה ּוַבׁשּ ה קֹול ּדְ
ה  לֹׁשָ ס. ׁשְ ְרּדֵ ָעה ַלּפַ ּום ֶזה ִנְכְנסּו ַאְרּבָ ה. ּוִמׁשּ ַדּקָ

ִנים ֲעֵרִלים  לֹׁש ׁשָ ׁשָ ְכְנסּו ּבְ ּנִ ֶאָחד ֵהִציץ ּוֵמת, ְוֶאָחד  -ׁשֶ
י ָיָצא ְלַתְרּבּות ָרָעה. ָהְרִביִעי  ִליׁשִ ע, ׁשְ ֵהִציץ ְוִנְפּגַ

ָנה ָהְרִביִעית ָ ׁשּ ְכַנס ּבַ ּנִ קֶֹדׁש ִהּלּוִלים ַלה'. ִנְכַנס  - ׁשֶ
ן  תֹוְך ַהּגָ ס ּבְ ְרּדֵ ל ַהּפַ לֹום. ְוֶזהּו סֹוד ׁשֶ לֹום ְוָיָצא ְבׁשָ ׁשָ ּבְ
מֹו  ה, ּכְ ָרׁשָ סּוק, ד' ּדְ ל ּפָ ט, ר' ְרָאָיה ׁשֶ ׁשָ הּוא: פ' ּפְ ׁשֶ

ָדה.  יִבין ַעל ַהַהּגָ ֲארּוָה ֵאין ְמׁשִ ּבֵ  ׁשֶ
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ְווָיין ַההּוא  ִאיּנּון ֲעָנִקים, ֲהוֹו ׁשַ ְייהּו ּדְ ד ֲהוֹו ָמָטאן ְלַגּבַ י ִיְצָחק ָאַמר, ּכַ ִרּבִ

ַההּוא חּוְטָרא ָיִהיב לֹון. ֲהָדא  ִזיבּו. ּוְמָנָלן ּדְ ּתְ ְייהּו, ְוִאׁשְ ה ַקּמַ ֹמׁשֶ חּוְטָרא ּדְ

ִתיב ָהָכא ֲעלּו ֶזה, ּוְכִתיב ָהָתם  הּוא ִדְכִתיב, ַוּיֹאֶמר ֶגב. ּכְ ֲאֵליֶהם ַעלּו ֶזה ַבּנֶ

ה (שמות ד) ה ַהּזֶ ּטֶ יא  ְוֶאת ַהּמַ יָמא ָהֵני ֲעָנַקּיָ ִאי ּתֵ ִזיבּו. ּדְ ּתֵ ְוגֹו', ּוְבִגיֵניּה ִאׁשְ

ְווָיין ְלָקַמְייהּו ַההּוא  א לֹון, ַוֲהוּו ׁשַ א ָאתּו ְלַנְסּבָ ְבֵקי לֹון. ֶאּלָ חּוְטָרא, ׁשַ

ְזֵבי  ּתֵ א  (ס"א ומשתמטי)ּוִמׁשְ יׁשָ ָמא ַקּדִ י ְיהּוָדה ָאַמר, ָמסֹוֶרת ׁשְ ְייהּו. ִרּבִ ּמַ ִמּקַ

ְייהּו.  ִזיבּו ִמּנַ ּתֵ ה, ּוְבִגיֵניּה ִאׁשְ  ָמַסר לֹון ֹמׁשֶ

יִעים ְלאֹוָתם ֲעָנִקים, ָהיּו  ָהיּו ַמּגִ ׁשֶ י ִיְצָחק ָאַמר, ּכְ ַרּבִ
ִמים אֹותֹו ַמטֶּ  ִין ָלנּו ׂשָ לּו. ּוִמּנַ ה ִלְפֵניֶהם, ְוִנּצְ ל ֹמׁשֶ ה ׁשֶ

תּוב ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֲעלּו  ּכָ ה ָנַתן ָלֶהם? ֶזהּו ׁשֶ אֹותֹו ַמּטֶ ׁשֶ
ם  אן ֲעלּו ֶזה, ְוָכתּוב ׁשָ תּוב ּכָ ֶגב. ּכָ ּנֶ ְוֶאת  (שמות ד)ֶזה ּבַ
ִאם ּתֹאמַ  לּו. ׁשֶ ה ְוגֹו', ּוִבְגָללֹו ִנּצְ ה ַהּזֶ ּטֶ ָהֲעָנִקים ַהּמַ ר ׁשֶ

ִמים  ם, ְוָהיּו ׂשָ אּו ְלַקְחּתָ א ּבָ לּו ָעְזבּו אֹוָתם? ֶאּלָ ַהּלָ
ה, ְוִנּצֹוִלים  י  (ובורחים)מּוָלם אֹותֹו ַמּטֶ ְפֵניֶהם. ַרּבִ ִמּלִ

ה,  דֹוׁש ָמַסר ָלֶהם ֹמׁשֶ ם ַהּקָ ְיהּוָדה ָאַמר, ָמֹסֶרת ׁשֵ
לּו ֵמֶהם.   ּוִבְגָללֹו ִנּצְ

 .ּוְבמְֹפִתים
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  ג' פעמים: הכוסמ מטיפים
 

ם ן .ָוֵאשׁ  .ּדָ   : ְוִתיְמרֹות ָעׁשָ
  

ָיד ֲחָזָקה ,ַאֵחר ִים, ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה ּבְ ּתַ  ׁשְ
דֹל ִים, ּוְבמָֹרא ּגָ ּתַ ִים, ּוְבֹאתֹות ׁשְ ּתַ    ׁשְ

ִים, ּוְבמְֹפתִ    ּתַ ִים יםׁשְ ּתַ   : ׁשְ
  

רּוְך הּוא  ֵאּלוּ לט דֹוׁש ּבָ ֵהִביא ַהּקָ ר ַמּכֹות ׁשֶ ֶעׂשֶ
  ַעל 

ִמְצַרים, ְוֵאלּו ֵהן:   ְצִרים ּבְ   ַהּמִ
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  ביאאלו עשר מכות שהלט

   דף פב ע"א - פרשת לך לך  - ספר בראשית  - בזוהר 

יִחין  ּגִ ָלא ָיְדִעין ְוָלא ַמׁשְ יַבָיא ְדָעְלָמא ּדְ י ִיְצָחק. ַווי ְלִאּנּון ַחּיָ ָאַמר ַרּבִ

ֲעבִ  ֵלי ּבַ ּכְ ִריְך הּוא, ְוִאּנּון ָלא ִמְסּתַ א ּבְ קּוְדׁשָ יּה ּדְ ֲהֵוי  (בכלא)יְדּתֵ ָכל ַמה ּדְ ּדְ

ְלהֵוי  ַקְדִמיָתא ַמה ּדִ ִאיהּו ָיַדע ּבְ ִריְך הּוא ִאיהּו, ּדְ א ּבְ ָעְלָמא ֵמִעם קּוְדׁשָ ּבְ

ְכִתיב,  סֹוָפא ּדִ ית ַאֲחִרית. ְוִאיהּו  (ישעיה מו)ּבְ יד ֵמִראׁשִ ֵכי ְוֲעִביד ַמּגִ ִאְסּתָ

ִגין ְלָסְלָקא לֹון ְלָבַתר יֹוִמין.  ַקְדִמיָתא ּבְ  ֲעִביָדן ּבְ

ּלֹא  ֵעי ָהעֹוָלם ׁשֶ י ִיְצָחק, אֹוי ְלאֹוָתם ִרׁשְ ָאַמר ַרּבִ
רּוְך הּוא, ְוֵהם  דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ ַמֲעׂשֵ יִחים ּבְ ּגִ יֹוְדִעים ְולֹא ַמׁשְ

ִלים  ּכְ ל ַמה [בכל]לֹא ִמְסּתַ ּכָ עֹוָלם הּוא ֵמִעם  ׁשֶ ׁש ּבָ ּיֵ ֶ ׁשּ
ְהֶיה  ּיִ ֶ ה ַמה ׁשּ ִחּלָ ּתְ הּוא יֹוֵדַע ּבַ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
 

ָדָבר 
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תּוב  ּכָ ּסֹוף, ׁשֶ ית ַאֲחִרית. ְוהּוא  (ישעיה מו)ּבַ יד ֵמֵראׁשִ ַמּגִ
ֵדי ְלַהֲעלֹוָתם ְלַאַחר  ִראׁשֹוָנה ּכְ ים ּבָ ה ַמֲעׂשִ צֹוֶפה ְועֹוׂשֶ

  ָיִמים. 

א חֲ  א ּתָ ְרֹעה, ָלא ַאְלֵקי הּוא, ְוַאְלָקאּוָתא ּדָ י ּפַ ַרי ְלַגּבֵ ִאְנִסיַבת ׂשָ ֵזי ִאְלָמֵלא ּדְ

ִתיב ָהָכא  דֹוִלים, ּכְ ְנָגִעים ּגְ ִיְלקּון ִמְצַרִים ּבִ ן ּדְ ִרים ַאְלָקאּוָתא ְלָבַתר ּכֵ ּגָ

דֹוִלים ּוְכִתיב ָהָתם  ן ְיָי אֹותֹות וּ  (דברים ו)ְנָגִעים ּגְ ּתֵ דֹוִלים ְוָרִעים ַוּיִ מֹוְפִתים ּגְ

א  ֲעִביד קּוְדׁשָ ָמה ּדְ ר ַמּכֹות. ּכְ אן ֶעׂשֶ ר ַמּכֹות ַאף ּכָ ן ֶעׂשֶ ַהּלָ ִמְצַרִים. ַמה ּלְ ּבְ

ִריְך  א ּבְ ָרֵאל ֵליְלָיא, אּוף ָהָכא ֲעַבד ָלּה קּוְדׁשָ ין ּוְגבּוָרן ְלִיׂשְ ִריְך הּוא ִנּסִ ּבְ

ין ּוְגבּוָרא ָרה ִנּסִ   ן ֵליְלָיא. הּוא ְלׂשָ

ַרי ְלַפְרֹעה, הּוא לֹא ָהָיה  ָלה ׂשָ ּטְ ּנִ ּבֹא ְרֵאה, ִאְלָמֵלא ׁשֶ
ן  ְרָמה ַהְלָקָאה ְלַאַחר ִמּכֵ ֻמְלֶקה. ְוַהַהְלָקָאה ַהּזֹו ּגָ
אן ְנָגִעים  תּוב ּכָ דֹוִלים. ּכָ ְנָגִעים ּגְ ְלקּו ִמְצַרִים ּבִ ּיִ ׁשֶ

ם  דִלים, ְוָכתּוב ׁשָ ּתֵ  (דברים ו)ּגְ ן ה' אֹוֹתת ּוֹמְפִתים ַוּיִ
ר ַמּכֹות  ן ֶעׂשֶ ַהּלָ ִמְצַרִים. ַמה ּלְ דִלים ְוָרִעים ּבְ ַאף  -ּגְ

ים  רּוְך הּוא ִנּסִ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ָעׂשָ מֹו ׁשֶ ר ַמּכֹות. ּכְ אן ֶעׂשֶ ּכָ
ְיָלה  ּלַ ָרֵאל ּבַ דֹוׁש  -ּוְגבּורֹות ְלִיׂשְ ה ַהּקָ אן ָעׂשָ ַאף ּכָ

ָרה ִנסִּ  רּוְך הּוא ְלׂשָ ְיָלה. ּבָ ּלַ   ים ּוְגבּורֹות ּבַ

ַתח ְוָאַמר  י יֹוֵסי ּפָ י. ָאַמר  (תהלים ג)ַרּבִ בֹוִדי ּוֵמִרים ֹראׁשִ ֲעִדי ּכְ ה ְיָי ָמֵגן ּבַ ְוַאּתָ

ֲעִדי.  ה ְיָי ָמֵגן ּבַ י ְקָרָבא, ְוַאּתָ ֵני ָעְלָמא ֵייתּון ַלֲאָגָחא ּבִ ָכל ּבְ ב ּדְ ִוד ַאף ַעל ּגַ ּדָ

ִתיב  א ֲחֵזי, ּכְ ל עֹוָלם ּתָ ִריְך הּוא, ִרּבֹונֹו ׁשֶ א ּבְ ִוד ְלקּוְדׁשָ ֲעִדי. ָאַמר ּדָ ָמֵגן ּבַ

ְכִתיב  ַאְבָרָהם ּדִ ָרָכה ּבְ ָחְתֵמי ּבְ ָמה ּדְ י ֲחִתיָמה ִדְבָרָכה ּכְ ֵני ָמה ָלא ַעְבֵדי ּבִ ִמּפְ

  ָאֹנִכי ָמֵגן ָלְך. ְוָאְמֵרי ָמֵגן ַאְבָרָהם. 

ַתח ְוָאַמר,  י יֹוֵסי ּפָ ֲעִדי  תהלים ג)(ַרּבִ ה ה' ָמֵגן ּבַ ְוַאּתָ
ֵני  ל ּבְ ּכָ ב ׁשֶ ִוד, ַאף ַעל ּגַ י. ָאַמר ּדָ בֹוִדי ּוֵמִרים ֹראׁשִ ּכְ
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י ְקָרב  ֲעִדי.  -ָהעֹוָלם ָיבֹואּו ַלֲערְֹך ִעּמִ ה ה' ָמֵגן ּבַ ְוַאּתָ
דֹוׁש  ִוד ַלּקָ ֲעִדי. ָאַמר ּדָ תּוב ָמֵגן ּבַ רּוְך  -ּבא ְרֵאה, ּכָ  -ּבָ

י ֲחִתיָמה הּוא: ִר  ים ּבִ ֵני ָמה לֹא עֹוׂשִ ל עֹוָלם, ִמּפְ ּבֹונֹו ׁשֶ
תּוב  ּכָ ַאְבָרָהם, ׁשֶ ָרָכה ּבְ חֹוְתִמים ּבְ מֹו ׁשֶ ָרָכה ּכְ ל ּבְ ׁשֶ

  ָאֹנִכי ָמֵגן ָלְך, ְואֹוְמִרים ָמֵגן ַאְבָרָהם? 

   דף פ"ד ע"ב - פרשת קדושים  - ספר ויקרא  - בזוהר 

ר  ָרה ְלַמְלָאָכא, ְלַמֲחָאה ְלַפְרֹעה. ּוְבֶעׂשֶ ִקיַדת ׂשָ ר ִזְמִנין ּפְ א ֲחֵזי, ֶעׂשֶ ּתָ

ִמְצַרִים.  ְתָרָאה ּבְ ָרה ִלְבָנָהא ּבַ ין ַאְלֵקי. ִסיָמָנא ַעְבַדת ׂשָ ׁשִ  ַמְכּתְ

ְלָאְך ְלַהּכֹות ּבֹא ְראֵ  ָרה ַלּמַ ָתה ׂשָ ָעִמים ִצּוְ ר ּפְ ה, ֶעׂשֶ
ָרה  ָתה ׂשָ ר ַמּכֹות ָלָקה. ִסיָמן ָעׂשְ ְרֹעה, ּוְבֶעׂשֶ ֶאת ּפַ

ִמְצַרִים.    ְלָבֶניָה ַאֲחֶריָה ּבְ

ַתח,  א ּפָ י ַאּבָ ין  (מיכה ז)ִרּבִ יֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות. ַזּמִ ּכִ

א קוּ  ַלח קּוְדׁשָ ׁשָ ִאיּנּון יֹוִמין ּדְ ִריְך הּוא ְלַאֲחָזָאה ּפּוְרָקָנא ִלְבנֹוי, ּכְ א ּבְ ְדׁשָ

ִמְצָרֵאי, ְוַאְלֵקי לֹון  ין ּבְ ׁשִ ָרֵאל, ְוַאְחֵזי ִאיּנּון ַמְכּתְ ָקא ְלִיׂשְ ִריְך הּוא ְלַאּפָ ּבְ

ין ּפּוְרָקנָ  א ֲחֵזי, ַמה ּבֵ ָרֵאל. ּתָ ִיׂשְ ִגיֵניהֹון ּדְ ִמְצַרִים. ּבְ א, ְלפּוְרָקָנא ּדְ א ּדָ

ָכל ַמְלִכין  א, ּוְבַמְלכּו ֲחָדא. ָהָכא, ּבְ ַחד ַמְלּכָ ִמְצַרִים ֲהָוה ּבְ ּפּוְרָקָנא ּדְ

א ׁשּוְלָטנּו  עּון ּכֹּלָ ָכל ָעְלָמא, ְוִיְנּדְ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ר קּוְדׁשָ ָעְלָמא, ּוְכֵדין ִיְתְייּקָ ּדְ

ִריְך הוּ  א ּבְ קּוְדׁשָ ִגין ּדְ ֵרין, ּבְ ִאין, ַעל ַחד ּתְ ין ִעּלָ ׁשִ ַמְכּתְ הּו ִיְלקּון ּבְ א, ְוֻכּלְ

ָרֵאל.  ִיׂשְ הּו ּבְ ּלְ ְרבּון ּכֻ ִיּסָ   ּדְ

ַתח,  א ּפָ י ַאּבָ יֵמי ֵצאְתְך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים  (מיכהז)ַרּבִ ּכִ
רּוְך הּוא ְלַהְראֹות  דֹוׁש ּבָ ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות. ָעִתיד ַהּקָ

ה ֻאּלָ רּוְך הּוא  ּגְ דֹוׁש ּבָ ַלח ַהּקָ ָ ׁשּ ִמים ׁשֶ אֹוָתם ַהּיָ ְלָבָניו ּכְ
ּכֹות  ָרֵאל, ְוֶהְרָאה ֶאת אֹוָתן ַהּמַ ְלהֹוִציא ֶאת ִיׂשְ
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ָרֵאל. ּבֹא ּוְרֵאה ַמה  ְגַלל ִיׂשְ ְלִמְצַרִים, ְוִהְלָקה אֹוָתם ּבִ
ת ִמְצַריִ  ֻאּלַ ת ִמְצַרִים. ּגְ ה ַהּזֹו ִלְגֻאּלַ ֻאּלָ ין ַהּגְ ם ָהְיָתה ּבֵ

ֶמֶלְך ֶאָחד, ּוְבַמְלכּות ַאַחת  ל  -ּבְ ָלִכים ׁשֶ ָכל ַהּמְ אן ּבְ ּכָ
ָכל ָהעֹוָלם,  רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ד ַהּקָ ּבֵ ָהעֹוָלם. ְוָאז ִיְתּכַ
ם ִיְלקּו  רּוְך הּוא, ְוֻכּלָ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ְלטֹונֹו ׁשֶ ְוֵיְדעּו ַהּכֹל ׁשִ

ם ְבַמּכֹות ֶעְליֹונֹות, ַעל ַאחַ  ָסְרבּו ֻכּלָ ּיְ ֵני ׁשֶ ִים, ִמּפְ ּתַ ת ׁשְ
ָרֵאל.    ֶאת ִיׂשְ

יב,  ְכּתִ ִריְך הּוא, ּדִ א ּבְ קּוְדׁשָ ֵלי ׁשּוְלָטֵניּה ּדְ ְוָהָיה ְיָי' ְלֶמֶלְך  (זכריה יד)ּוְכֵדין ִיְתּגְ

א בְּ  קּוְדׁשָ ָרֵאל ּלְ ִיׂשְ הּו ּבְ בּון ּבְ הּו ִיְתַנּדְ ּלְ ל ָהָאֶרץ. ּוְכֵדין ּכֻ ִריְך הּוא, ַעל ּכָ

ֵדין ַקְייִמין ֲאָבָהן  (ישעיה סו)ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ל ֲאֵחיֶכם ְוגֹו'. ּכְ ְוֵהִביאּו ֶאת ּכָ

יֵמי ֵצאְתָך  ִמין. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּכִ ַקּדְ ִמּלְ ְבַנְייהּו ּכְ ֶחְדָוה, ְלֵמֱחֵמי ּפּוְרָקָנא ּדִ ּבְ

רּוְך ְיָי' ְלעֹוָלם ָאֵמן ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות. ָאמֵ  ן ְיִהי ָרצֹון. ּבָ ן ּכֵ

  ְוָאֵמן: ִיְמלֹוְך ְיָי' ָאֵמן ְוָאֵמן: 

תּוב  ּכָ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ְלטֹונֹו ׁשֶ ה ׁשִ ּלֶ ְוָאז ִיְתּגַ
ם  (זכריה יד) ּלָ ל ָהָאֶרץ. ְוָאז ּכֻ ְוָהָיה ה' ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ

ָרֵאל  בּו ֶאת ִיׂשְ תּוב ִיְתַנּדְ ּכָ רּוְך הּוא. ֶזהּו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַלּקָ
ל ֲאֵחיֶכם ְוגֹו'. ָאז ַיַעְמדּו ָהָאבֹות  (ישעיה סו) ְוֵהִביאּו ֶאת ּכָ

ִמּקֶֹדם. ֶזהּו  ֵניֶהם ּכְ ת ּבְ ֻאּלַ ְמָחה ִלְראֹות ֶאת ּגְ ׂשִ ּבְ
יֵמי ֵצאְתְך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות,  תּוב ּכִ ּכָ ׁשֶ

ן רּוְך ה' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ִיְמלְֹך ה'  ָאֵמן ּכֵ ְיִהי ָרצֹון. ּבָ
  ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן פרׁשת ְמֹצָרע 

  

   דף רנ"ב ע"א - פרשת פנחס  - ספר במדבר  - בזוהר 

ל יא מהימנא רע ִאיהּו ַמּקֵ ָנא ּדְ גֹון ִליׁשָ ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּכְ
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ֵביּה  ָאת ו', ְוִאיהּו ַמֵטה ּדְ ָנא ּדְ יֵתיּה, ְוִאיהּו ִליׁשָ י ּבֵ ְלָכל ַאְנׁשֵ

ִריְך הּוא ַעל ְידֹוי י' ָמָחאן.  א ּבְ ר אֹוִתיֹות, ּוֵביּה ָמָחא קּוְדׁשָ ֶעׂשֶ

ָכל ָמָחאן ֲהווֹ  ִין  ּוְבִגין ּדְ י ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ִמּנַ ה' ה', ִרּבִ ְטָרא ּדְ ִמּסִ

ִרים  ּצְ רּוְך הּוא ַעל ַהּמִ דֹוׁש ּבָ ֵהִביא ַהּקָ ה ׁשֶ ה ּוַמּכָ ל ַמּכָ ּכָ ׁשֶ

ה ְוכּו'. ְוָאת ה'  ל ָחֵמׁש ַמּכֹות ְוכּו', ֱאמֹור ֵמַעּתָ ַרִים ָהְיָתה ׁשֶ ִמּצְ ּבְ

ין ָמָחאן, חָ  ָאת י' ְלַחְמׁשִ ָקא ּבְ ין, ִאיּנּון ר"ן. ַסּלְ ֵמׁש ִזְמִנין ַחְמׁשִ
א, ְוַעל  ם ָלקּו ר"ן ַמּכֹות. ּוְבִגין ּדָ  ַהּיָ

י  ל ְלָכל ַאְנׁשֵ הּוא ַמּקֵ מֹו ָלׁשֹון ׁשֶ ֱאָמן, ּכְ ָאַמר ָהרֹוָעה ַהּנֶ
ר  ּבֹו ֶעׂשֶ ה ׁשֶ ֵביתֹו, ְוהּוא ָלׁשֹון צּוַרת אֹות ו', ְוהּוא ַמּטֶ

ה ַהקָּ  ר אֹוִתּיֹות, ּובֹו ִהּכָ רּוְך הּוא ַעל ָידֹו ֶעׂשֶ דֹוׁש ּבָ
ל ה' ה', ָאַמר  ד ׁשֶ ּכֹות ָהיּו ִמּצַ ל ַהּמַ ּכָ ּום ׁשֶ ַמּכֹות. ּוִמׁשּ
דֹוׁש  ֵהִביא ַהּקָ ה ׁשֶ ה ּוַמּכָ ל ַמּכָ ּכָ ִין ׁשֶ י ֲעִקיָבא, ִמּנַ ַרּבִ
ל ָחֵמׁש  ִמְצַרִים ָהְיָתה ׁשֶ ְצִרים ּבְ רּוְך הּוא ַעל ַהּמִ ּבָ

אֹות י' ַמּכֹות ְוכּו' ה ְוכּו'. ְואֹות ה' עֹוָלה ּבְ , ֱאמֹר ֵמַעּתָ
ים ֵהם ָמאַתִים  ִ ָעִמים ֲחִמׁשּ ים ַמּכֹות. ָחֵמׁש ּפְ ִ ַלֲחִמׁשּ
ם ָלקּו ָמאַתִים  ּום ֶזה ֶנֱאַמר, ְוַעל ַהּיָ ים. ּוִמׁשּ ִ ַוֲחִמׁשּ

ים ַמּכֹות.  ִ   ַוֲחִמׁשּ

פרישו אמר יוסף, כל מיטב ארץ מצרים רעמסס היא, וההיא ארעא א

לדחלן דלהון, לרעיא ולמיהך בכל ענוגין דעלמא. וכל מצראי חשיבון 

לאינון דרען לדחליהון, כדחליהון. ודא שאיל יוסף מפרעה, לשלטאה 

אחוי על דחלן דמצראי, דאתכפיין תחות ידיה, כעבדים בתר מלכיהון, 

למהוי כלהו מתכפיין תחות שם יי מסטריהון, ולא שליט בעלמא אלא 

  ואתכפיין כל ממנן תחות ידיה. שם יהוה. 

ל טּוב ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִהיא ַרְעְמֵסס, ְואֹוָתּה  ָאַמר יֹוֵסף, ּכָ
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ֲענּוגֹות  ָכל ּתַ ְך ּבְ ֶאֶרץ ִהְפִריׁשּו ְלִיְרָאָתם, ִלְרעֹות ּוְלַהּלֵ
רֹוִעים  יבּו ְלאֹוָתם ׁשֶ ְצִרים ֶהְחׁשִ ָהעֹוָלם. ְוָכל ַהּמִ

ִיְרָאָתם. וְ  -ְלִיְרָאָתם  ְרֹעה, ּכְ ַאל יֹוֵסף ִמּפַ ָ ׁשּ ֶ ֶזה ַמה ׁשּ
פּוִיים  ּכְ ְצִרים, ׁשֶ ל ַהּמִ ְלטּו ֶאָחיו ַעל ִיְרָאָתם ׁשֶ ׁשְ ּיִ ׁשֶ
ים  ם ִנְכּפִ ּלָ ֲעָבִדים ַאַחר ַמְלֵכיֶהם, ִלְהיֹות ּכֻ ַחת ָיָדיו ּכַ ּתַ
ם  א ׁשֵ עֹוָלם ֶאּלָ לֹט ּבָ ם, ְולֹא ִיׁשְ ּדָ ם ְיֹהָוה ִמּצִ ַחת ׁשֵ ּתַ

ַחת ָיָדיו. ְיֹהָוה,  ים ּתַ ל ְמֻמּנִ ְנעּו ּכָ   ְוִיּכָ

 (שמות יב)ולאחזאה לון, דאיהו עתיד לאיתפרעא מנהון, הדא הוא דכתיב, 

ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים אני יהוה. כד מטעיין לבריין ועבדין 

גרמייהו אלוהות. ובגין דטלה ממנא דיליה, איהו רב על כל ממנן 

ויקחו להם איש  (שמות יב)הוא לישראל, דאלהים אחרים, מני קדשא בריך 

שה לבית אבות שה לבית, ואשליט לון עליה, ותפשי ליה, תפיש בתפישה 

דלהון יומא ותרין ותלת. ולבתר דא אפיקו ליה לדינא לעיני כל מצראי, 

  לאחזאה דאלהא דלהון ברשו דישראל למעבד ביה דינא. 

ַרע מֵ  הּוא ָעִתיד ְלִהּפָ תּוב ּוְלַהְראֹות ָלֶהם ׁשֶ ּכָ ֶהם, ֶזהּו ׁשֶ
ָפִטים ֲאִני ְיֹהָוה.  (שמות יב) ה ׁשְ ּוְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים ֶאֱעׂשֶ

ּום  ִרּיֹות ְוָעׂשּו ַעְצָמם ֱאלֹוהּות, ּוִמׁשּ ִהְטעּו ַלּבְ יָון ׁשֶ ּכֵ
ל  ים ׁשֶ ל ַהְמֻמּנִ דֹול ַעל ּכָ ּלֹו, הּוא ּגָ ה ׁשֶ ֶלה, ְמֻמּנֶ ּטָ ׁשֶ

ָרֵאל, ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים, ִצוָּ  רּוְך הּוא ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ
ִית,  (שמותיב) ה ַלּבָ ה ְלֵבית ָאבֹות ׂשֶ ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיׁש ׂשֶ

ִפיָסה  ּתְ פּוס ּבַ ִליט אֹוָתם ָעָליו, ְוָתְפסּו אֹותֹו ּתָ ְוִהׁשְ
לֹׁש, ּוְלַאַחר ֶזה הֹוִציאּו לֹו ְלִדין  ַנִים ְוׁשָ ֶהם יֹום ּוׁשְ ּלָ ׁשֶ

ל ְרׁשּות  ְלֵעיֵני ּכָ ֶהם ּבִ ּלָ ָהֱאלֹוּהַ ׁשֶ ִמְצַרִים, ְלַהְראֹות ׁשֶ
ין.  ָרֵאל ַלֲעׂשֹות ּבֹו ּדִ  ִיׂשְ
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  מכת דםמ

  דף כ"ח ע"ב - פרשת וארא  - ספר שמות  - בזוהר 

ָך ּוְנֵטה ָיְדָך ַעל ֵמיֵמי ִמְצַרִים ַוּיֹא ה ֱאמֹור ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ַמּטְ ֶמר ה' ֶאל ֹמׁשֶ

ְהיוּ  ל ִמְקֵוה ֵמיֵמיֶהם ַוּיִ ם  ַעל ַנֲהרֹוָתם ַעל ְיאֹוֵריֶהם ְוַעל ֲאְגֵמיֶהם ְוַעל ּכָ ּדָ

יּה, ְוֵהיךְ  ָלא ּבֵ ּכְ י ְיהּוָדה, ַהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ ָיִכיל ְלֵמַהְך  ְוגֹו'. ָאַמר ִרּבִ

ְבַעת ָיִמים ַאֲחֵרי  (ולא עוד אלא)ְלָכל ָהֵני ַאְתֵרי.  ֵלא ׁשִ ּמָ ִתיב ְוּיִ ָהא ּכְ ְותּו, ּדְ

ִתיב, ְוַאּתְ ָאַמְרּתְ ַעל ֵמיֵמי ִמְצַרִים ַעל  ַהּכֹות ה' ֶאת ַהְיאֹור. ֶאת ַהְיאֹור ּכְ

 ַנֲהרֹוָתם ַעל ְיאֹוֵריֶהם ְוַעל ֲאְגֵמיֶהם. 

ְך ּוְנֵטה ָיְדְך ַוּיֹאֶמר  ה ֱאֹמר ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ַמּטְ ה' ֶאל ֹמׁשֶ
ַעל ֵמיֵמי ִמְצַרִים ַעל ַנֲהֹרָתם ַעל ְיֹאֵריֶהם ְוַעל ַאְגֵמיֶהם 
י ְיהּוָדה,  ל ִמְקֵוה ֵמיֵמיֶהם ְוִיְהיּו ָדם ְוגֹו'. ָאַמר ַרּבִ ְוַעל ּכָ

ה, ְוֵאיְך ָיכֹול ָללֶ  סּוק ַהּזֶ ּפָ ל ּבַ ּכֵ ֶכת ְלָכל ֵיׁש ְלִהְסּתַ
לּו?  קֹומֹות ַהּלָ תּוב  [ולא עוד, אלא]ַהּמְ ֲהֵרי ּכָ ְועֹוד, ׁשֶ

ְבַעת ָיִמים ַאֲחֵרי ַהּכֹות ה' ֶאת ַהְיֹאר. ֶאת  ֵלא ׁשִ ּמָ ַוּיִ
ה ָאַמְרּתָ ַעל ֵמיֵמי ִמְצַרִים ַעל  תּוב, ְוַאּתָ ַהְיֹאר ּכָ

  ַנֲהֹרָתם ַעל ְיֹאֵריֶהם ְוַעל ַאְגֵמיֶהם? 

א, ֵמימֵ  ין ֶאּלָ ַאר ֲאַגּמִ ל ִאיּנּון ׁשְ ן ִאְתַמְלָיין ּכָ ּמָ י ִמְצַרִים ִנילּוס ֲהָוה. ּוִמּתַ

א  א, ַאֲהֹרן לֹא ָנָטה ְלַמֲחָאה ֶאּלָ יְלהֹון. ְוַעל ּדָ ִויאֹוִרין ּוַמּבּוִעין ְוָכל ֵמיִמין ּדִ

יב ְולא ָיְכלּו ִמ  ְכּתִ ָהִכי הּוא, ּדִ ְלחֹודֹוי. ְוָתא ֲחֵזי ּדְ ּתֹות ַמִים ְלִנילּוס ּבִ ְצַרִים ִלׁשְ

  ִמן ַהְיאֹור. 
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ל  ִאים ּכָ ם ִמְתַמּלְ ָ ילּוס, ּוִמׁשּ א, ֵמיֵמי ִמְצַרִים ָהָיה ַהּנִ ֶאּלָ
ים ִויאֹוִרים ּוַמְעָינֹות ְוָכל ֵמיֵמיֶהם,  ָאר ֲאַגּמִ אֹוָתם ׁשְ
ילּוס ְלַבּדֹו.  ְוַעל ֶזה ַאֲהֹרן לֹא ָנָטה ְלַהּכֹות, ַרק ֶאת ַהּנִ

ּתֹות ּוֹבא ְראֵ  תּוב ְולֹא ָיְכלּו ִמְצַרִים ִלׁשְ ּכָ ָכה ֶזה, ׁשֶ ּכָ ה ׁשֶ
  ַמִים ִמן ַהְיֹאר. 

  דף כ"ט ע"א - פרשת וארא  - ספר שמות  - בזוהר 

ד ַהאי ּדָ  א ֲחֵזי, ּכַ ַער ּתָ (נ"א כד דינא אתער על עלמא בגין ההוא דמא ָמא ִאּתְ

ַער  דקטולין קודשא בריך הוא אתער) ִיּתְ ָקטּוִלין ִאיהּו ּדְ ָמא ּדְ א, ַההּוא ּדָ ַעל ַעּמָ

א ַאֲחָרא ְוָקִטיל לֹון. ֲאָבל  א  (השתא)ָעַלְייהּו ַעּמָ ָעא קּוְדׁשָ ִמְצַרִים, ָלא ּבָ ּבְ

ִריְך הּוא ְלַאְייָתאָ  ִגין ּבְ ָמא ּבְ א ַאֲחָרא ְלַאְתֲעָרא ָעַלְייהּו ּדָ ה ָעַלְייהּו ַעּמָ

יְלהֹון, ֲאָבל  ַאְרָעא ּדִ ַדְייִרין ּבְ ִגין ּדְ יַנְייהּו, ְוָלא ִיְצַטֲערּון ּבְ ָרֵאל ֲהוֹו ּבֵ ִיׂשְ ּדְ

ָלא ֲהוֹו ַיְכלִ  ְלהֹון, ּדְ ַנֲהִרין ּדִ ָדָמא, ּבְ ִריְך הּוא ָמָחא לֹון ּבְ א ּבְ י. קּוְדׁשָ ּתֵ  ין ְלִמׁשְ

ה ִמְתעֹוֵרר  ם ַהּזֶ ַהּדָ ׁשֶ (כשהדין מתעורר על העולם ּבֹא ְרֵאה, ּכְ

ַעל ָהָעם,  בגלל אותו דם של ההרוגים, הקדוש ברוך הוא מתעורר)
ְתעֹוֵרר ֲעֵליֶהם ַעם  ּיִ ל ַהֲהרּוִגים הּוא ׁשֶ אֹותֹו ָדם ׁשֶ

ִמְצַרִים לֹא  [כעת]ַאֵחר ְוהֹוֵרג אֹוָתם, ֲאָבל  ָרָצה ּבְ
רּוְך הּוא ְלָהִביא ֲעֵליֶהם ַעם ַאֵחר ְלעֹוֵרר  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ָרֵאל ָהיּו ֵביֵניֶהם ְולֹא ִיְצַטֲערּו  ׂשְ ּיִ ּום ׁשֶ ם, ִמׁשּ ֲעֵליֶהם ּדָ
ה  רּוְך הּוא ִהּכָ דֹוׁש ּבָ ַאְרָצם, ֲאָבל ַהּקָ ִרים ּבְ ּדָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ּלֹא ֶהם, ׁשֶ ּלָ ָהרֹות ׁשֶ ּנְ ָדם ּבַ ּתֹות.  אֹוָתם ּבְ   ָהיּו ְיכֹוִלים ִלׁשְ

ִריְך הּוא  א ּבְ ִקיד קּוְדׁשָ ַההּוא ַנֲהָרא, ּפָ ְלָטא ּבְ ְלהֹון, ׁשַ ׁשּוְלָטנּוָתא ּדִ ּוְבִגין ּדְ

ִגין  ַקְדִמיָתא, ּבְ ְלהֹון ּבְ ֲחָלא ּדִ ַיְלֵקי ּדַ ִגין ּדְ ַקְדִמיָתא, ּבְ ְלהֹון ּבְ ְלׁשּוְלָטנּוָתא ּדִ

ֲחָלא ּדִ  ִנילּוס ַחד ּדַ ָמא. ֲהָדא ּדְ ְלהֹון ַנְבִעין ּדָ ֲחִלין ּדִ ַאר ּדַ ְלהֹון ֲהָוה, ְוֵכן ׁשְ

ָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוָבֵעִצים ּוָבֲאָבִנים. ָדם  הּוא ִדְכִתיב ְוָהָיה   ּבְ
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ה  אֹותֹו ָנָהר, ִצּוָ ֶהם ׁשֹוֵלט ּבְ ּלָ ְלטֹון ׁשֶ ִ ַהׁשּ ּום ׁשֶ ּוִמׁשּ
יט ׁשֶ  ּלִ ַ רּוְך הּוא ַלׁשּ דֹוׁש ּבָ ֵדי ַהּקָ ִראׁשֹוָנה, ּכְ ֶהם ּבָ ּלָ

ילּוס ָהָיה ֶאָחד  ַהּנִ ּום ׁשֶ ִראׁשֹוָנה, ִמׁשּ ְלֶקה ִיְרָאָתם ּבָ ּתִ ׁשֶ
ֶהם ָנְבעּו ָדם. ֶזהּו  ּלָ ְראֹות ׁשֶ ָאר ַהּיִ ְראֹוֵתיֶהם, ְוֵכן ׁשְ ִמּיִ
ָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוָבֵעִצים ּוָבֲאָבִנים.  תּוב ְוָהָיה ָדם ּבְ ּכָ  ׁשֶ

 
  מכת צפרדעמא

  דף כ"ט ע"ב - פרשת וארא  - ספר שמות  - בזוהר 

ָכל ִזְמָנא  א ּבְ ָרֵאל, ֶאּלָ ִיׂשְ ָבַכת ָעַלְייהּו ּדְ ֲעָתא ֲחָדא, ִאיִהי ּדְ ְוָתא ֲחֵזי, ָלאו ׁשַ

ַרם לֹון ָקָלא ְוִזְמנָ  ִריְך הּוא ּגָ א ּבְ ְך, קּוְדׁשָ ָגלּוָתא. ּוְבִגיֵני ּכַ ִאיּנּון ּבְ א ּדְ

יב,  ְכּתִ ר  (שמות י"א)ְלִמְצָרֵאי, ּדִ ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאׁשֶ דֹוָלה ּבְ ְוָהְיָתה ְצָעָקה ּגְ

ִאיּנוּ  מֹוהּו לֹא ִנְהָיָתה ְוגֹו'. ְוָזִמין לֹון ָקִלין ַאֲחָרִנין, ּבְ ָרָמאן ּכָ ָעִנין, ּדְ ן עּוְרּדְ

ִתים.  ּמֵ ָוֵקי ּכַ ְ ׁשּ ֵמַעְייהּו, ַוֲהוּו ַנְפֵלי ּבַ  ָקִלין ּבְ

א  ָרֵאל, ֶאּלָ ָעה ַאַחת ִהיא ּבֹוָכה ַעל ִיׂשְ ּוֹבא ְרֵאה, לֹא ׁשָ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ לּות, ְוָלֵכן ַהּקָ ּגָ ֵהם ּבַ ָכל ְזַמן ּוְזַמן ׁשֶ ּבְ

ים קוֹ  ְצִרּיִ ַרם ַלּמִ תּוב ּגָ ּכָ ְוָהְיָתה ְצָעָקה  (שמות יא)ל, ׁשֶ
ֹמהּו לֹא ִנְהָיָתה ְוגֹו'.  ר ּכָ ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאׁשֶ ְגדָֹלה ּבְ
ִעים  ַפְרּדְ אֹוָתם ַהּצְ ְוִהְזִמין ָלֶהם קֹולֹות ֲאֵחִרים ּבְ
מֹו  ָוִקים ּכְ ְ ׁשּ ְמֵעיֶהם, ְוָהיּו נֹוְפִלים ּבַ ֵהִרימּו קֹולֹות ּבִ ׁשֶ

  ֵמִתים. 

הּו וַ  ּלְ ַע, ֲחָדא ֲהָות, ְואֹוִליַדת, ְוִאְתַמְלָיית ַאְרָעא ִמיַנְייהּו. ַוֲהוּו ּכֻ ַפְרּדֵ ַעל ַהּצְ ּתַ

ֲארֹוֶתיָך, ּוַמאי ֲהוֹו ָאְמרּו.  יב ּוְבַתּנּוֶריָך ּוְבִמׁשְ ְכּתִ א, ּדִ ָ ְרַמְייהּו ְלֶאׁשּ ַמְסִרין ּגַ

ִים ַוּתֹוִציאֵ  (תהלים ס"ו) ֵאׁש ּוַבּמַ אנּו ּבָ יָמא ִאי ֲהִכי ַמאי ּבָ נּו ָלְרָוָיה. ְוִאי ּתֵ

ְלהּו ֲעאִלין  א ּכֻ ל ִאינּון עֹוְרֵדַעִנין ֶאּלָ א ּכָ ת ְלהּו ְלִמְצָרֵאי ְדֲעאִלין ְלֶאׁשָ ִאיְכּפָ
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ין ַמאי ַקא ַעְבֵדי. ַנֲהָמא ַהָוה  נּוָרא ְוָלא ֵמִתין. ְוִאינּון ְדֵמּתִ ּתַ א ְוֲאְזִלין ּבְ ְלֶאׁשָ

נּוָרא וְ  ּתַ ַתֲאִרין ּבְ ְקִעין ְוַנְפֵקי ִמַנְייהּו ַאֲחָרִנין ְוִאׁשְ גֹו ַנֲהָמא ּוִמְתּבַ ֲעאִלין ּבְ

ֶמֲעְייהּו ְוַקְרָדן  ָתא ִאְתַהְדרּו עֹוְרֵדַעָנָייא ּבֵ יֵנה ַההּוא ּפִ א. ָאתּו ְלֵמיַכל ּמִ ַנָהּמָ ּבְ

ָייא לֹון ִמּכָֹלא אן ַקִלין ַעד ְדַהוּו ֵמִתים. ְוָדא ָקׁשְ ָרץ ְוַרּמָ ִתיב ְוׁשָ א ָחֵזי ּכְ . ּתָ

ְרֹעה  ְתָך. ּפַ ְבָך ְוַעל ִמּטָ ּכָ ֵביֶתָך ּוַבֲחַדר ִמׁשְ ַהְיאֹור ְצַפְרֶדִעים ְוָעלּו ּוָבאּו ּבְ

ֵמיּה ִדי ֱאַלָהא ְמֹבָרְך ִמן  ְלהּו. ֵליהֵוי ׁשְ ּכֻ יר ּמִ ְלהּו ְוָיּתִ ּכֻ ִאיהּו ַאְלֵקי ַקְדָמַאה ּמִ

ִתיב ַעְלָמא ְוַעד ַעְלָמא ְדהָ  א ְבָכל ָמה ְדֲעְבֵדי. ּכְ ִקיד עֹוַבִדין ִדְבֵני ָנׁשָ ָוה ּפָ

ה  (בראשית י"ב) ָ ְרֹעה ַוֻתַקח ָהִאׁשּ ְרֹעה ַוְיַהְללּו אֹוָתּה ֶאל ּפַ ֵרי ּפַ ְראּו אֹוָתה ׂשָ ַוּיִ

ְרֹעה  א. ְתָלת ּפַ א הּוא ְדַאּתָ ְרֹעה. ָהאי ְקָרא ִלְדָרׁשָ ית ּפַ   ּבֵ

עַ  ַפְרּדֵ ַעל ַהּצְ ָאה ַוּתַ . ָהְיָתה ַאַחת ְוהֹוִליָדה, ְוִהְתַמּלְ
תּוב  ּכָ ן מֹוְסרֹות ַעְצָמן ָלֵאׁש, ׁשֶ ָהָאֶרץ ֵמֶהם. ְוָהיּו ֻכּלָ

ֲארֹוֶתיְך. ּוָמה ָהיּו אֹוְמרֹות?   (תהלים סו)ּוְבַתּנּוֶריְך ּוְבִמׁשְ
ִים ַוּתֹוִציֵאנּו ָלְרָוָיה. ְוִאם ּתֹאַמר, ִאם  ֵאׁש ּוַבּמַ אנּו ּבָ ּבָ

ִעים ִנְכָנסֹות כָּ  ַפְרּדְ ל אֹוָתן ַהּצְ ּכָ ת ְלִמְצַרִים ׁשֶ ְך ָמה ִאְכּפַ
ּנּור ְולֹא  ּתַ ן ִנְכָנסֹות ָלֵאׁש ְוהֹוְלכֹות ּבַ א ֻכּלָ ָלֵאׁש? ֶאּלָ
ּנּור,  ּתַ תֹות ֶמה ָעׂשּו? ֶלֶחם ָהָיה ּבַ ּמֵ ֵמתֹות. ְואֹוָתן ׁשֶ

עֹות, וְ  ּקְ ֶחם ּוִמְתּבַ יֹוְצאֹות ֵמֶהן ְוִנְכָנסֹות ְלתֹוְך ַהּלֶ
ּנּו,  אּו ֶלֱאֹכל ִמּמֶ ֶחם. ּבָ ָאבֹות ְלתֹוְך ַהּלֶ ֲאֵחרֹות ְוִנׁשְ
ְמֵעיֶהם ְורֹוְקדֹות, ּוְמִרימֹות  ַע ּבִ ת ָהְפָכה ִלְצַפְרּדֵ אֹוָתּה ּפַ
ה ָלֶהם ֵמַהּכֹל. ּבֹא  ָהיּו ֵמִתים, ְוֶזה ָקׁשֶ קֹולֹות ַעד ׁשֶ

ַרץ ַהְיֹאר ְצַפְר  תּוב ְוׁשָ ֵביֶתְך ְרֵאה, ּכָ ִעים ְוָעלּו ּוָבאּו ּבְ ּדְ
ם,  ּלָ ְרֹעה ָלָקה ִראׁשֹון ִמּכֻ ֶתְך. ּפַ ְבְך ְוַעל ִמּטָ ּכָ ּוַבֲחַדר ִמׁשְ
ם ָהֱאלֹוּהַ ְמֹבָרְך ִמן ָהעֹוָלם  ְהֶיה ׁשֵ ּיִ ֵדי ׁשֶ ם, ּכְ ּלָ ְויֹוֵתר ִמּכֻ
ָכל ַמה  ֵני ָאָדם ּבְ י ּבְ הּוא ּפֹוֵקד ַמֲעׂשֵ ְוַעד ָהעֹוָלם, ׁשֶ

 ֶ ים. ׁשּ   עֹוׂשִ
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  מכת ערובמב

  דף כ"ט ע"ב - פרשת וארא  - ספר שמות  - בזוהר 

א  ָרֵאל, ֶאּלָ ִיׂשְ ָבַכת ָעַלְייהּו ּדְ ֲעָתא ֲחָדא, ִאיִהי ּדְ ָכל ִזְמָנא ְוָתא ֲחֵזי, ָלאו ׁשַ ּבְ

ַרם לֹון ָקָלא  ִריְך הּוא ּגָ א ּבְ ְך, קּוְדׁשָ ָגלּוָתא. ּוְבִגיֵני ּכַ ִאיּנּון ּבְ ְוִזְמָנא ּדְ

יב,  ְכּתִ ר  (שמות י"א)ְלִמְצָרֵאי, ּדִ ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאׁשֶ דֹוָלה ּבְ ְוָהְיָתה ְצָעָקה ּגְ

מֹוהּו לֹא ִנְהָיָתה ְוגֹו'. ְוָזִמין לֹון ָקִלין ָרָמאן  ּכָ ָעִנין, ּדְ ִאיּנּון עּוְרּדְ ַאֲחָרִנין, ּבְ

ִתים.  ּמֵ ָוֵקי ּכַ ְ ׁשּ ֵמַעְייהּו, ַוֲהוּו ַנְפֵלי ּבַ  ָקִלין ּבְ

א  ָרֵאל, ֶאּלָ ָעה ַאַחת ִהיא ּבֹוָכה ַעל ִיׂשְ ּוֹבא ְרֵאה, לֹא ׁשָ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ לּות, ְוָלֵכן ַהּקָ ּגָ ֵהם ּבַ ָכל ְזַמן ּוְזַמן ׁשֶ ּבְ

תּוב גָּ  ּכָ ים קֹול, ׁשֶ ְצִרּיִ ְוָהְיָתה ְצָעָקה  (שמות יא)ַרם ַלּמִ
ֹמהּו לֹא ִנְהָיָתה ְוגֹו'.  ר ּכָ ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאׁשֶ ְגדָֹלה ּבְ
ִעים  ַפְרּדְ אֹוָתם ַהּצְ ְוִהְזִמין ָלֶהם קֹולֹות ֲאֵחִרים ּבְ

ָוקִ  ְ ׁשּ ְמֵעיֶהם, ְוָהיּו נֹוְפִלים ּבַ ֵהִרימּו קֹולֹות ּבִ מֹו ׁשֶ ים ּכְ
  ֵמִתים. 

הּו  ּלְ ַע, ֲחָדא ֲהָות, ְואֹוִליַדת, ְוִאְתַמְלָיית ַאְרָעא ִמיַנְייהּו. ַוֲהוּו ּכֻ ַפְרּדֵ ַעל ַהּצְ ַוּתַ

ֲארֹוֶתיָך, ּוַמאי ֲהוֹו ָאְמרּו.  יב ּוְבַתּנּוֶריָך ּוְבִמׁשְ ְכּתִ א, ּדִ ָ ְרַמְייהּו ְלֶאׁשּ ַמְסִרין ּגַ

ֵאׁש  (תהלים ס"ו) אנּו ּבָ יָמא ִאי ֲהִכי ַמאי  ּבָ ִים ַוּתֹוִציֵאנּו ָלְרָוָיה. ְוִאי ּתֵ ּוַבּמַ

ְלהּו ֲעאִלין  א ּכֻ ל ִאינּון עֹוְרֵדַעִנין ֶאּלָ א ּכָ ת ְלהּו ְלִמְצָרֵאי ְדֲעאִלין ְלֶאׁשָ ִאיְכּפָ

ין ַמאי ַקא ַעְבֵדי. ַנֲהמָ  נּוָרא ְוָלא ֵמִתין. ְוִאינּון ְדֵמּתִ ּתַ א ְוֲאְזִלין ּבְ א ַהָוה ְלֶאׁשָ

ַתֲאִרין  ְקִעין ְוַנְפֵקי ִמַנְייהּו ַאֲחָרִנין ְוִאׁשְ גֹו ַנֲהָמא ּוִמְתּבַ נּוָרא ְוֲעאִלין ּבְ ּתַ ּבְ

ֶמֲעְייהּו ְוַקְרָדן  ָתא ִאְתַהְדרּו עֹוְרֵדַעָנָייא ּבֵ יֵנה ַההּוא ּפִ א. ָאתּו ְלֵמיַכל ּמִ ַנָהּמָ ּבְ

אן ַקִלין ַעד ְדַהוּו ֵמִתים. ְוָדא קָ  ָרץ ְוַרּמָ ִתיב ְוׁשָ א ָחֵזי ּכְ ָייא לֹון ִמּכָֹלא. ּתָ ׁשְ

ְרֹעה  ְתָך. ּפַ ְבָך ְוַעל ִמּטָ ּכָ ֵביֶתָך ּוַבֲחַדר ִמׁשְ ַהְיאֹור ְצַפְרֶדִעים ְוָעלּו ּוָבאּו ּבְ

ֵמיּה ִדי ֱאַלָהא ְמֹבָרְך ִמן  ְלהּו. ֵליהֵוי ׁשְ ּכֻ יר ּמִ ְלהּו ְוָיּתִ ּכֻ ִאיהּו ַאְלֵקי ַקְדָמַאה ּמִ
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ִתיב ַעלְ  א ְבָכל ָמה ְדֲעְבֵדי. ּכְ ִקיד עֹוַבִדין ִדְבֵני ָנׁשָ ָמא ְוַעד ַעְלָמא ְדָהָוה ּפָ

ה  (בראשית י"ב) ָ ְרֹעה ַוֻתַקח ָהִאׁשּ ְרֹעה ַוְיַהְללּו אֹוָתּה ֶאל ּפַ ֵרי ּפַ ְראּו אֹוָתה ׂשָ ַוּיִ

ְרֹעה  א. ְתָלת ּפַ א הּוא ְדַאּתָ ְרֹעה. ָהאי ְקָרא ִלְדָרׁשָ ית ּפַ   ּבֵ

ָאה וַ  ַע. ָהְיָתה ַאַחת ְוהֹוִליָדה, ְוִהְתַמּלְ ַפְרּדֵ ַעל ַהּצְ ּתַ
תּוב  ּכָ ן מֹוְסרֹות ַעְצָמן ָלֵאׁש, ׁשֶ ָהָאֶרץ ֵמֶהם. ְוָהיּו ֻכּלָ

ֲארֹוֶתיְך. ּוָמה ָהיּו אֹוְמרֹות?   (תהלים סו)ּוְבַתּנּוֶריְך ּוְבִמׁשְ
ִים ַוּתֹוִציֵאנּו ָלְרָוָיה. ֵאׁש ּוַבּמַ אנּו ּבָ ְוִאם ּתֹאַמר, ִאם  ּבָ

ִעים ִנְכָנסֹות  ַפְרּדְ ל אֹוָתן ַהּצְ ּכָ ת ְלִמְצַרִים ׁשֶ ְך ָמה ִאְכּפַ ּכָ
ּנּור ְולֹא  ּתַ ן ִנְכָנסֹות ָלֵאׁש ְוהֹוְלכֹות ּבַ א ֻכּלָ ָלֵאׁש? ֶאּלָ
ּנּור,  ּתַ תֹות ֶמה ָעׂשּו? ֶלֶחם ָהָיה ּבַ ּמֵ ֵמתֹות. ְואֹוָתן ׁשֶ

חֶ  עֹות, ְויֹוְצאֹות ֵמֶהן ְוִנְכָנסֹות ְלתֹוְך ַהּלֶ ּקְ ם ּוִמְתּבַ
ּנּו,  אּו ֶלֱאֹכל ִמּמֶ ֶחם. ּבָ ָאבֹות ְלתֹוְך ַהּלֶ ֲאֵחרֹות ְוִנׁשְ
ְמֵעיֶהם ְורֹוְקדֹות, ּוְמִרימֹות  ַע ּבִ ת ָהְפָכה ִלְצַפְרּדֵ אֹוָתּה ּפַ
ה ָלֶהם ֵמַהּכֹל. ּבֹא  ָהיּו ֵמִתים, ְוֶזה ָקׁשֶ קֹולֹות ַעד ׁשֶ

תּוב  ֵביֶתְך ְרֵאה, ּכָ ִעים ְוָעלּו ּוָבאּו ּבְ ַרץ ַהְיֹאר ְצַפְרּדְ ְוׁשָ
ם,  ּלָ ְרֹעה ָלָקה ִראׁשֹון ִמּכֻ ֶתְך. ּפַ ְבְך ְוַעל ִמּטָ ּכָ ּוַבֲחַדר ִמׁשְ
ם ָהֱאלֹוּהַ ְמֹבָרְך ִמן ָהעֹוָלם  ְהֶיה ׁשֵ ּיִ ֵדי ׁשֶ ם, ּכְ ּלָ ְויֹוֵתר ִמּכֻ

נֵ  י ּבְ הּוא ּפֹוֵקד ַמֲעׂשֵ ָכל ַמה ְוַעד ָהעֹוָלם, ׁשֶ י ָאָדם ּבְ
ים.  עֹוׂשִ ֶ   ׁשּ
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ִליִלי אֹוֵמר ה ,יֹוֵסי ַהּגְ ִין ַאּתָ ָלקּו  ִמּנַ אֹוֵמר ׁשֶ

ר ַמּכֹות ְוַעל ַהָים ָלקּו  ִמְצַרים ֶעׂשֶ ְצִרים ּבְ ַהּמִ
ים ַמּכֹות ִ ִמְצַרים ַמה הּוא אוֹ  ,ֲחִמׁשּ ַויֹאְמרּו , ֵמרּבְ

ע ֱאלִֹהים ְרעֹה ֶאְצּבַ ים ֶאל ּפַ ִהוא, ְוַעל  ַהַחְרֻטּמִ
ם ַמה הּוא ְרא, אֹוֵמר ַהּיָ ָרֵאל ֶאת ַהָיד  ַוּיַ ִיׂשְ

ה  ר ָעׂשָ דָֹלה ֲאׁשֶ ִמְצַרים ְיהָֹוהַהּגְ יְראּו ָהָעם  ּבְ ַוּיִ
ֲאִמינּו בַּ  ְיהָֹוהֶאת  ה ַעְבדוֹ  ְיהָֹוהַוּיַ ָמה : ּוְבמׁשֶ ּכַ

ר ַמּכֹותלָ  ע ֶעׂשֶ ה ,קּו ְבֶאְצּבַ ִמְצַרים ֱאמֹור ֵמַעּתָ    ּבְ
ר ַמּכֹות   ים ַמּכֹות, ָלקּו ֶעׂשֶ ִ ם ָלקּו ֲחִמׁשּ   :ְוַעל ַהּיָ
  

ה  ,אֹוֵמר רֱאִליֶעזֶ  ה ּוַמּכָ ל ַמּכָ ּכָ ִין ׁשֶ ִמּנַ
ְצִרים  רּוְך הּוא ַעל ַהּמִ דֹוׁש ּבָ ֵהִביא ַהּקָ ׁשֶ

ִמְצַרִים ָהְיָתה שֶׁ  ע ַמּכֹותּבְ ֱאַמר ,ל ַאְרּבַ ּנֶ , ׁשֶ
ם ֲחרֹון ַאּפוֹ  ח ּבָ ּלַ ַלַחת  ְיׁשַ ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה ִמׁשְ

ִים, ְוָצָרה ּתַ  ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ֶעְבָרה ַאַחת, ָוַזַעם ׁשְ
ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים לׁש, ִמׁשְ ע. ֱאמֹור  ׁשָ ַאְרּבַ

ה ִמְצַרים, ֵמַעּתָ ִעים ַמכּ  ּבְ ם ָלקּו ַאְרּבָ   ֹות ְוַעל ַהּיָ
  :ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹות  

  

י  ַרּבִ

י  ַרּבִ
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ימג ה וּ  אֹוֵמר אֲעִקיבָ  ַרּבִ ל ַמּכָ ּכָ ִין ׁשֶ הִמּנַ  ַמּכָ
רּוְך הּוא עַ ֵהבִ שֶׁ  דֹוׁש ּבָ ִמְצַרים יא ַהּקָ ְצִרים ּבְ ל ַהּמִ
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ם ָלקוּ  מג ים ַמּכֹות ְוַעל ַהּיָ ִ   ָמאַתִים ַוֲחִמׁשּ

 דף רנ"ב ע"א - פרשת פנחס  - ספר במדבר  - בזוהר 

י רעיא מהימנא  ל ְלָכל ַאְנׁשֵ ִאיהּו ַמּקֵ ָנא ּדְ גֹון ִליׁשָ ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּכְ

ר אוֹ  ֵביּה ֶעׂשֶ ָאת ו', ְוִאיהּו ַמֵטה ּדְ ָנא ּדְ יֵתיּה, ְוִאיהּו ִליׁשָ ִתיֹות, ּוֵביּה ָמָחא ּבֵ

ה' ה',  ְטָרא ּדְ ָכל ָמָחאן ֲהוֹו ִמּסִ ִריְך הּוא ַעל ְידֹוי י' ָמָחאן. ּוְבִגין ּדְ א ּבְ קּוְדׁשָ

רּוְך הּוא ַעל  דֹוׁש ּבָ ֵהִביא ַהּקָ ה ׁשֶ ה ּוַמּכָ ל ַמּכָ ּכָ ִין ׁשֶ י ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ִמּנַ ִרּבִ

ל חָ  ַרִים ָהְיָתה ׁשֶ ִמּצְ ִרים ּבְ ּצְ ה ְוכּו'. ְוָאת ה' ַהּמִ ֵמׁש ַמּכֹות ְוכּו', ֱאמֹור ֵמַעּתָ

א, ְוַעל  ין, ִאיּנּון ר"ן. ּוְבִגין ּדָ ין ָמָחאן, ָחֵמׁש ִזְמִנין ַחְמׁשִ ָאת י' ְלַחְמׁשִ ָקא ּבְ ַסּלְ

ם ָלקּו ר"ן ַמּכֹות.   ַהּיָ

י  ל ְלָכל ַאְנׁשֵ הּוא ַמּקֵ מֹו ָלׁשֹון ׁשֶ ֱאָמן, ּכְ ָאַמר ָהרֹוָעה ַהּנֶ
ר בֵ  ּבֹו ֶעׂשֶ ה ׁשֶ יתֹו, ְוהּוא ָלׁשֹון צּוַרת אֹות ו', ְוהּוא ַמּטֶ

ר  רּוְך הּוא ַעל ָידֹו ֶעׂשֶ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ אֹוִתּיֹות, ּובֹו ִהּכָ
ל ה' ה', ָאַמר  ד ׁשֶ ּכֹות ָהיּו ִמּצַ ל ַהּמַ ּכָ ּום ׁשֶ ַמּכֹות. ּוִמׁשּ

ה ׁשֶ  ה ּוַמּכָ ל ַמּכָ ּכָ ִין ׁשֶ י ֲעִקיָבא, ִמּנַ דֹוׁש ַרּבִ ֵהִביא ַהּקָ
ל ָחֵמׁש  ִמְצַרִים ָהְיָתה ׁשֶ ְצִרים ּבְ רּוְך הּוא ַעל ַהּמִ ּבָ
אֹות י'  ה ְוכּו'. ְואֹות ה' עֹוָלה ּבְ ַמּכֹות ְוכּו', ֱאמֹר ֵמַעּתָ
ים ֵהם ָמאַתִים  ִ ָעִמים ֲחִמׁשּ ים ַמּכֹות. ָחֵמׁש ּפְ ִ ַלֲחִמׁשּ

ּום ֶזה ֶנֱאַמר, ְוַעל  ים. ּוִמׁשּ ִ ם ָלקּו ָמאַתִים ַוֲחִמׁשּ ַהּיָ
ים ַמּכֹות.  ִ   ַוֲחִמׁשּ
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ל ָחֵמׁש ַמּכֹות ֱאַמר ,ָהְיָתה ׁשֶ ּנֶ ם ֲחרֹון  ,ׁשֶ ח ּבָ ּלַ ְיׁשַ
ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעיםַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצרָ   .ה ִמׁשְ

ִים, ָוַזַעם ַאַחת, ֶעְבָרה ֲחרֹון ַאּפוֹ  ּתַ לוׁש,  ׁשְ ׁשָ
ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים ְוָצָרה ע, ִמׁשְ  ,ָחֵמשׁ  ַאְרּבַ

ה ים , ֱאמֹור ֵמַעּתָ ִ ִמְצַרים ָלקּו ֲחִמׁשּ   ּבְ
ים   ִ ם ָלקּו ֲחִמׁשּ   :ּוָמאַתִים ַמּכֹות ַמּכֹות ְוַעל ַהּיָ

   

מָ  קֹום ָעֵלינוּ ה ּכַ   :ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלּמָ
  

ֶהםִאלּו  ה ּבָ   הֹוִציָאנּו ִמִמְצַרים ְולֹא ָעׂשָ
ָפִטים ֵיינוּ  ׁשְ   :ּדַ

  

  
הִאלּו  ָפִטים ְולֹא ָעׂשָ ֶהם ׁשְ ה ּבָ   ָעׂשָ

ֵיינוּ  ֵבאלֵֹהיֶהם   : ּדַ
  

ה ֵבאלֵֹהיֶהם ְולֹא ָהַרג ֶאתִאלּו    ָעׂשָ
כֹוֵריֶהם ֵיינוּ  ּבְ   :ּדַ

  

כֹוֵריֶהם ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאתָהרַ ִאלּו    ג ֶאת ּבְ
ֵיינוּ  ָממֹוָנם   : ּדַ

  

  ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם ְולֹא ָקַרע ָלנּו ֶאתִאלּו 
ם ֵיינוּ  ַהּיָ   :ּדַ



 מגיד
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תֹוכֹו ִאלּו  ם ְולֹא ֶהֱעִביָרנּו ּבְ ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהּיָ
ָחָרָבה ֵיינוּ  ּבֶ   : ּדַ

  

ָחָרָבהִאלּו  תֹוכֹו ּבֶ ַקע ָצֵרנּו  ֶהֱעִביָרנּו ּבְ ְולֹא ׁשִ
תֹוכוֹ  ֵיינוּ  ּבְ   :ּדַ

  

רִאלּו  ִמְדּבָ נּו ּבַ ק ָצְרּכֵ תֹוכֹו ְולֹא ִסּפֵ ַקע ָצֵרנּו ּבְ  ׁשִ
ָנה ִעים ׁשָ ֵיינוּ                             ַאְרּבָ    :ּדַ

  

נּו בַּ ִאלּו  ק ָצְרּכֵ ָנה ְולֹא ִסּפֵ ִעים ׁשָ ר ַאְרּבָ ִמְדּבָ
ן ֵיינוּ                         ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהּמָ    :ּדַ

  

ן ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאתִאלּו    ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהּמָ
ת ּבָ ֵיינוּ  ַהׁשַ   :ּדַ

  

ת ְולֹא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִאלּו  ּבָ ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהׁשַ
ֵיינוּ  ִסיַני   :ּדַ

  

ַתן ָלנּו ֶאת ִאלּו  ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני ְולֹא ַנָ
ֵיינוּ  ַהּתֹוָרה   : ּדַ

  

ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְולֹא ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִאלּו 
ָרֵאל יֵ  ִיׂשְ   :נוּ יּדַ

  

ָרֵאל ְולֹא ָבָנה ָלנּו ֶאת ִאלּו  ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ
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ִחיָרה ית ַהּבְ ֵיינוּ                              ּבֵ   :ּדַ
  

ָמה ַאַחת ָמהוְ  ּכַ ֶלת  ְכפּוָלה טֹוָבה ּכַ ּוְמֻכּפֶ
קֹום ָעֵלינוּ  הֹוִציָאנּו ִמִמְצַרים ,ַלּמָ ה , ׁשֶ ְוָעׂשָ

ה ֵבאלֵֹהיֶהם, ְוָהַרג ֶאת  ָפִטים, ְוָעׂשָ ָבֶהם ׁשְ
כֹוֵריֶהם, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם, ְוָקַרע ָלנּו ֶאת  ּבְ

ם, ְוֶהֱעִבירָ  ַקע ָצֵרנּו בְּ  נוּ ַהּיָ ָחָרָבה, ְוׁשִ תֹוכֹו ּבֶ
תֹוכֹו, ְוסִ  נּו בַּ ּבְ ק ָצְרּכֵ ָנה, ּפֵ ִעים ׁשָ ר ַאְרּבָ ִמְדּבָ

ת,  ּבָ ן, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהׁשַ ְוֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהּמָ
ְוֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, 
ית  ָרֵאל, ּוָבָנה ָלנּו ֶאת ּבֵ   ְוִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

ר    ִחיָרה ְלַכּפֵ לַהּבְ   :ֲעֹונֹוֵתינוּ  ַעל ּכָ
  

ן ְמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר ַרּבָ ה , ּגַ לׁשָ ּלֹא ָאַמר ׁשְ ל ׁשֶ ּכָ
ַסח, ּפֶ ָבִרים ֵאּלּו ּבַ    .לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתוֹ  ּדְ
  ְוֵאלּו ֵהן:   

  
ַסח   :ּוָמרֹור .ַמָצה .ּפֶ

  
  להגביה או להורות על הזרוע:אין   

  

ַעל 
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ְזַמן שֶׁ ַסחפֶּ  ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים ּבִ ית ׁשֶ ּבֵ
ַסח  ּפָ ם ַעל ׁשּום ָמה. ַעל ׁשּום ׁשֶ ׁש ָהָיה ַקּיָ ְקּדָ ַהּמִ
ִמְצַרִים.  י ֲאבֹוֵתינּו ּבְ ּתֵ רּוְך הּוא ַעל ּבָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ר  ַסח הּוא ַליהָֹוה ֲאׁשֶ ם ֶזַבח ּפֶ ֱאַמר, ַוֲאַמְרּתֶ ּנֶ ׁשֶ
ָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים ּבְ ָרֵאל ּבְ י ְבֵני ִיׂשְ ּתֵ ַסח ַעל ּבָ  ּפָ
ּקֹד ָהָעם  יל ַוּיִ ינּו ִהּצִ ּתֵ   ִמְצַרִים ְוֶאת ּבָ

ֲחוּו:   ּתַ   ַוִיׁשְ
 

  :כגמגביה את כבש הקרבן פסח ואומר
 

ַסח ָאנּו אֹוְכִליםֶזה  ּפֶ  ַעל ׁשּום ,ַעל ׁשּום ָמה ׁשֶ
י  ּתֵ רּוְך הּוא ַעל ּבָ דֹוׁש ּבָ ַסח ַהּקָ ּפָ ׁשֶ

ִמְצַרי ֱאַמר, םֲאבֹוֵתינּו ּבְ ּנֶ ַסח , ׁשֶ ם ֶזַבח ּפֶ ַוֲאַמְרּתֶ
נֵ  ְיהָֹוההּוא לַ  י ּבְ ּתֵ ַסח ַעל ּבָ ר ּפָ ָרֵאלֲאׁשֶ  י ִיׂשְ

יל  ינּו ִהּצִ ּתֵ ָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרים ְוֶאת ּבָ ִמְצַרים ּבְ   ּבְ
ֲחווּ    ּתַ ְ ׁשּ ּקֹד ָהָעם ַוּיִ   :ַוּיִ

  
  ואומרים: ,ביםולמס ומראה המצות את מגביה

 

 ַעל ׁשּום ,הָאנּו אֹוְכִלים ַעל ׁשּום מָ שֶׁ  זוּ 
ל ֲאבֹוֵתינּו ְלַהֲחִמיץ  ֵצָקם ׁשֶ יק ּבְ לֹא ִהְסּפִ ׁשֶ
דֹוׁש  ָלִכים ַהּקָ ְגָלה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ּנִ ַעד ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ רּוְך הּוא ּוְגָאָלם, ׁשֶ ֵצק  ַוּיֹאפּו ֶאת ,ּבָ ַהּבָ

ה  ַמּצָ
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ר הֹוִציאּו ִמִמְצַרים ֻעֹגת ַמצּ  י לֹא ָחֵמץ ֲאׁשֶ ֹות ּכִ
ְצַרים ְולֹא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמהַּ  י ֹגְרׁשּו ִמּמִ ם  ּכִ   ְוּגַ

  :לֹא ָעׂשו ָלֶהם ֵצָדה  
  

  ואומרים: ,ביםולמס ומראה רורהמ את מגביה
 

ָאנּו אֹוְכִלים ַעל ׁשּום  ,הַעל ׁשּום מָ  ֶזה ׁשֶ
ְצִרים ְררּו ַהּמִ ּמֵ  ֶאת ַחֵיי ֲאבֹוֵתינוּ  ׁשֶ

מִ  ֱאַמר, ְצַריםּבְ ּנֶ ֲעֹבָדה ַחֵייהֶ  ַוְיָמֲררּו ֶאת, ׁשֶ ם ּבַ
ֶדה ֶאת ָקָשה ָ ׂשּ חֶֹמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעֹבָדה ּבַ    ּבְ

ל   ָפֶרךְ  ּכָ ר ָעְבדּו ָבֶהם ּבְ   :ֲעֹבָדָתם ֲאׁשֶ
  

ַעְצמֹו  ִלְראֹות ֶאת ּדֹור ָודֹור ַחָיב ָאָדם
ְצַרים ִאלּו הּוא ָיָצא ִמּמִ ֱאַמרשֶׁ  ,ּכְ ְדּתָ  ,ּנֶ ְוִהּגַ

ה  ֲעבּור ֶזה ָעׂשָ יֹום ַההּוא ֵלאמֹר ּבַ  ְיהָֹוהְלִבְנָך ּבַ
ְצַרים ֵצאִתי ִמּמִ ְלָבד  ֲאבֹוֵתינוּ  לֹא ֶאת .ִלי ּבְ ּבִ

ַאל  א ַאף אֹוָתנּו ּגָ רּוְך הּוא, ֶאּלָ דֹוׁש ּבָ ַאל ַהּקָ ּגָ
ֱאַמר ּנֶ ֶהם, ׁשֶ ם, ִעּמָ ְלַמַען  ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמׁשָ

ע  ָהָאֶרץ ֶאת ָלֶתת ָלנוּ  ֹאָתנוּ  ָהִביא ּבַ ר ִנׁשְ   ֲאׁשֶ
  :ַלֲאֹבֵתנוּ   

  
  :ואומרים הכוס את ומגביהים, המצות יכסה

 

ָמרֹור 

ָכל  ּבְ
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חַ  ְלַהֵלל ֲאַנְחנּו ַחָיִבים ְלהֹודֹות ּבֵ  ְלָפֵאר ְלׁשַ
ר ְלרֹוֵמם ס ְלִמי  ְלָבֵרךְ  ְלַהּדֵ ה ּוְלַקּלֵ ְלַעּלֵ

ה ָעׂשָ ים ָהֵאלוּ ַלֲאבֹוֵתינּו וְ  ׁשֶ ל ַהִנּסִ  .ָלנּו ֶאת ּכָ
ְמָחה,  ,הֹוִציָאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות גֹון ְלׂשִ ִמּיָ

דֹול,  ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב, ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ּגָ
ה יָרה ֲחָדׁשָ ה. ְוֹנאַמר ְלָפָניו ׁשִ ְעּבּוד ִלְגֻאּלָ ִ    ,ּוִמׁשּ

  : ַהְללּוָיהּ   
  

  ואומר בנעימה: יש שמניחים את הכוס ומגלה את המצות,
 

ם  ַהְללּו ֶאת ְיהָֹוהַהְללּו ַעְבֵדי  ַהְללּוָיהּ מד ְיהָֹוה: ׁשֵ
ם  ה ְוַעד עֹוָלםְיהָֹוה ְיִהי ׁשֵ ְזַרח : ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ ִמּמִ

 
ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  

  

  דף רלב: - פרשת ויחי  - זוהר ח"א מד 

ְך ָצִריְך  חֹו ְלִפי ְכבֹודֹו ּוְלִפי ְכבֹודֹו ּכָ ּבְ ַח ֶאת ָהֶאָחד ָצִריְך ְלׁשַ ּבֵ ׁשַ ּמְ ִמי ׁשֶ

ְבחוֹ    ׁשִ

י  ַתח ְוָאַמר,  (יצחק)ִרּבִ ה ּפָ לּו ָיּה ַהלְּ  (תהלים קלה)ִחְזִקּיָ לּו ֶאת ַהּלְ י ה' ַהּלְ לּו ַעְבּדֵ

ם ה' לּו ׁשֵ אי ַהּלְ לּוָיה, ַאּמַ ָאַמר ַהּלְ יָון ּדְ יּה, ּכֵ ָלא ּבֵ ּכָ , ַהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ

ִניָנן,  א ָהִכי ּתָ ם ה'. ֶאּלָ לּו ֶאת ׁשֵ י ה', ּוְלָבַתר ַהּלְ ח ַעְבּדֵ ּבַ ְמׁשַ  (לחדא)ַמאן ּדִ

ָחא לֵ  ּבָ פּום ְיָקֵריּה, ּוְכפּום ְיָקֵריּה ָהִכי ִאְצְטִריְך ְלַאֲחָרא, ִאְצְטִריְך ְלׁשַ יּה ּכְ

ְבֵחיהּ  יּה, הּוא ָגֵלי , ׁשִ ֵלית ּבֵ ְבָחא ּדְ ׁשִ ח ְלַאֲחָרא, ּבְ ּבַ ְמׁשַ (גלותא ְוָתִניָנן ַמאן ּדִ

ָאה ֵליהּ  וסבב) ר ָנׁש, ְגנּוֵתיּה, ְוָצֵבי ְלַגּלָ ָדא ַעל ּבַ ָעִביד ֶהְסּפֵ א, ַמאן ּדְ . ְוַעל ּדָ

א  ְבֵחיּה ָאֵתי ִלְגנּוֵתיּה, ּוְבֹכּלָ ִמּגֹו ׁשִ יר. ּדְ פּום ְיָקֵריּה, ְוָלא ַיּתִ ִאְצְטִריְך ּכְ
 

ְלִפיָכְך 
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פּום ְיָקֵריּה.  ָבָחא ִאְצְטִריְך ּכְ  ׁשְ

ְלָטא  ָלא ׁשָ א. ֲאַתר ּדְ ָמאֵרי ְדֹכּלָ ָאה ּדְ ָבָחא ִעּלָ א ֲחֵזי, ַהְללּוָיּה, ָהָכא ִאית ׁשְ ּתָ

יּה ֵעיָנא ְלִמְנַד  ָלא ּבֵ ּכָ ִאיהּו ְטִמיָרא ְדָכל ְטִמיִרין. ּוַמאן (ס"א אתר)ע ּוְלִאְסּתַ , ּדְ

א.  ָאה ַעל ּכֹּלָ ָמא ִעּלָ   ִאיהּו, י"ה. ׁשְ

ה  ֲחָדא. ְוָהָכא ָסִתים ִמּלָ ִליָלן ּכְ ֲחָדא, ּכְ ָמא ּכְ ָבָחא ּוׁשְ לּוָיּה, ׁשְ ְך ַהּלְ ּוְבִגין ּכָ

לּוָיּה, ְוָלא ָאַמר ַמאן ָאַמר ַהּלְ י"ה  ּדְ ָמה ּדְ א ּכְ לּו, ֶאּלָ לּוָיּה, ְלַמאן ָאְמרּו ַהּלְ ַהּלְ

ֵחי ָלא ְיַדְעָנא ַמאן ִאינּון,  ּבְ ְמׁשַ ּבּוֵחי ָסִתים ִאינּון, ּדִ ׁשַ ָבָחא ּדְ ָסִתים, ָהִכי ׁשְ

ָרָזא  ָסִתים ּבְ ָאה. ּוְלָבַתר ּדְ ָרָזא ִעּלָ א ָסִתים, ּבְ ְוָהִכי ִאְצְטִריְך ְלֶמֱהֵוי ּכֹּלָ

ָדא ִאיהּו ֲאַתר ִעלָּ  ִגין ּדְ ם ה'. ּבְ לּו ֶאת ׁשֵ י ה' ַהּלְ לּו ַעְבּדֵ י ְוָאַמר, ַהּלְ ּלֵ ָאה, ּגַ

ם,  ִאְקֵרי ׁשֵ א הּוא ֲאַתר ּדְ ָכל ְטִמיִרין. ּדָ ָאה ְטִמיָרא ּדְ ַההּוא ִעּלָ ָלא ָסִתים ּכְ ּדְ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר,  ם ה'.  (שמואל ב ו)ּכְ ם ׁשֵ ר ִנְקָרא ׁשָ   ֲאׁשֶ

ָלא ַקְדמָ  ַקְייָמא  (תניינא)ַגְלָיא,  (ס"א דא)ָאה ָסִתים ּדְ ָסִתים ְוַגְלָיא, ּוְבִגין ּדְ

ֵחי ְלַההּוא ֲאַתר, ַמאן ִאינּון. ְוָקֲאַמר  ּבְ ָקא ְמׁשַ ָייא, ָאַמר ִאינּון ּדְ ּלְ ִאְתּגַ ּבְ

א.  ָחא ְלֲאַתר ּדָ ּבָ ִאְתַחּזּון ְלׁשַ י ה', ּדְ ִאינּון ַעְבּדֵ   ּדְ

ם ה'  כּוָתא ְיִהי ׁשֵ ַאְמׁשָ א ְיִהי, ָרָזא ּדְ ָקֲאַמר ְיִהי. ֶאּלָ ָנא ּדְ ְמבֹוָרְך, ַמאי ׁשְ

ִאיהּו י"ה, ַעד ָרָזא ִדְבִרית,  ָקֲאָמָרן, ּדְ ִאיהּו ָסִתים ּדְ ָאה, ּדְ ֵמַההּוא ֲאַתר ִעּלָ

סֹוָפא.  ירּוָתא ּכְ ָאה, ׁשֵ יּו"ד ִעּלָ ַגְווָנא ּדְ ָאה, ּכְ ּתָ ִאיהּו יו"ד ּתַ   ּדְ

ָאה. ּוְבִגי ּתָ א ּתַ ְרּגָ ִמיָרא ְדָכל ְטִמיִרין, ַעד ּדַ כּוָתא ִמּטְ ַאְמׁשְ ְך ְיִהי, ָרָזא ּדְ ן ּכָ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר,  ית. ּכְ ְבֵראׁשִ ל עֹוָבָדא ּדִ ים ּכָ ה ָדא ִאְתְקּיַ ְיִה"י  (י"ו ע"ב)ּוְבִמּלָ

לְ  ָכל ִאינּון עֹוָבִדין ּדִ ִתיב ְיִהי. ָרִקיַע, ְיִה"י ְמאֹורֹות, ְיִה"י אֹור. ּבְ   ֵעיָלא ּכְ

ִאיהּו  ָרָזא ָדא ּדְ ִגין ּדְ ִתיב ְיִה"י. ּבְ א, ָלא ּכְ ְלַתּתָ ָכל ִאינּון עֹוָבִדין ּדִ (ס"א ּבְ

ין  אמשכותא) ִמּלִ א ּבְ ים ֶאּלָ ָכל ְסִתיִמין, ָלא ִאְתְקּיַ ָאה, ְסִתיִמין ּדְ ֵמָרָזא ִעּלָ

ִאינּון  ָמר ּבְ ְלֵעיָלא, ְוָלא ִאּתְ ֵאי ּדִ א.  דף רלג ע"א)(ִעּלָ ְלַתּתָ ִאין ּדִ ּתָ ין ּתַ   ִמּלִ
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ם ְיָי ְמבֹוָרְך ְוגו',  ִתיב ְיִהי ׁשֵ א ּכְ א, ְוַעל ּדָ ֹכּלָ א ּבְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ַרְך ׁשְ ּוְבָדא ִמְתּבָ

א, ְוָנִהיר  ְמׁשָ יּה ׁשִ ָקא ָנִהיר ִמּנֵ ָאה, ּדְ א ֲאַתר ִעּלָ ֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו, ּדָ ְזַרח ׁשֶ ִמּמִ

א. ְוָד  ָאה ְסִתיָמָאה. ְלֹכּלָ א ִעּלָ   א הּוא ֲאַתר ְדֵריׁשָ

ְדָקא ָחֵזי,  יּה ְמֵהיְמנּוָתא ּכְ ר ּבֵ ַ ׁשּ ִאְתּקַ ָרא, ּדְ א הּוא ֲאַתר ִקׁשְ ְוַעד ְמבֹואֹו, ּדָ

ְך  ָמר. ּוְבִגין ּכָ ָמה ְדִאּתְ ָזן, ּכְ א, ְוַעְלָמא ֵמָהָכא ִאּתְ ְרָכאן ְלֹכּלָ ן ָנְפָקן ּבִ ּמָ ּוִמּתַ

א ָקְייָמא  ָקְייָמא ַהאי ן. ְוֹכּלָ ּמָ ְרָכא ִמּתַ ָזָנא ֵמֵעיָלא, ּוְלִאְתּבָ ֲאַתר ְלִאּתְ

א,  יׁשָ ָמא ַקּדִ ד ְמָבְרֵכי ׁשְ י ְיָי, ּכַ ִמְתָעֵרי ִאינּון ַעְבּדֵ א, ּדְ ְלַתּתָ ִאְתֲערּוָתא ּדִ ּבְ

לּו ַעְבּדֵ  ִתיב ַהּלְ ָייא, ּכְ ּלְ ִאְתּגַ ִאיהּו ּבְ ְך ּדְ ְדָקֲאָמָרן. וְבִגין ּכָ ם ּכִ לּו ֶאת ׁשֵ י ְיָי ַהּלְ

  ְיָי. 

 

  דף קצד: -פרשת מקץ  - זוהר ח"א  -פסוק ה'  –פרק קי"ג מה 

ה  ּלֶ ק ֵמֶהם ְולֹא ִמְתּגַ ּלֵ "ה ִמְסּתַ ּבָ עֹוָלם ֲהֵרי ַהּקָ יִקים ּבָ ֵאין ִנְמָצִאים ַצּדִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ

  ָלֶהם

ַתח ְוָאַמר,  ְגבִּ  (תהלים קיג)ּפָ ְיָי ֱאלֵֹקינּו ַהּמַ ֶבתִמי ּכַ ְיָי ֱאלֵֹקינּו  יִהי ָלׁשָ ְוגו'. ִמי ּכַ

ְרֵסי ְיָקֵריּה,  ק ֵמַעל ּכָ ּלַ ִאְסּתַ ֶבת, ּדְ יִהי ָלׁשָ ְגּבִ  (ס"א על כרסי יקריה לעילא)ַהּמַ

ַעְלָמא, ָהא ִאיהּו  ִאין ּבְ חּו ַזּכָ ּכָ ּתַ ָלא ִאׁשְ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ א. ּבְ ִלי ְלַתּתָ ְוָלא ִאְתּגְ

ְייהוּ  ק ִמּנַ ּלַ ִאין ִאינּון ִאְסּתַ ַזּכָ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ יִלי ִלְראֹות, ּבְ ּפִ ׁשְ ִלי ְלהּו. ַהּמַ , ְוָלא ִאְתּגְ

ֵאי,  ַתּתָ ַדְרּגֹוי ְלִקְבֵלהֹון ּדְ ִריְך הּוא ָנִחית ּבְ א ּבְ ַעְלָמא. קּוְדׁשָ חּו ּבְ ּכָ ּתַ ִאׁשְ ּדְ

ָחא ַעל ַעְלָמא, ְלאֹוָטָבא ְלהּו.  ּגָ  ְלַאׁשְ

ִאין לָ  ד ַזּכָ ָהא ּכַ ְייהּו, ּדְ ין ִמּנַ יר ַאְנּפִ ק, ְוַאְסּתִ ּלַ ַעְלָמא, ִאיהּו ִאְסּתַ חּו ּבְ ּכָ ּתַ א ִאׁשְ

ְכִתיב,  יא ִאינּון ְיסֹוָדא ְוִקּיּוָמא ְדַעְלָמא, ּדִ יַקּיָ ַצּדִ ִגין ּדְ ח ֲעַלְייהּו. ּבְ ּגַ ְולא ַאׁשְ
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יִהי ֱאלֵֹהינוּ  ְגּבִ ֶבת ַהּמַ יִלי ָלׁשָ ּפִ ׁשְ ִלְראֹות  ַהּמַ
ַמִים ּוָבָאֶרץ ָ ׁשּ ל: ּבַ ּפֹת ָיִרים  ְמִקיִמי ֵמָעָפר ּדָ ֵמַאׁשְ

יִבי ִעם ְנִדיִבים ִעם ְנִדיֵבי ַעּמוֹ  ֶאְביֹון   : ְלהֹוׁשִ
ִיתמו יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ ִנים שְׂ  מֹוׁשִ  ָחהמֵ ֵאם ַהּבָ

  :ַהְללּוָיהּ 
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יק ְיסֹוד עֹוָלם.  (משלי י)   ְוַצּדִ

ִריְך הּוא א ּבְ א קּוְדׁשָ ְלחֹודֹוי,  ְוַעל ּדָ ָרֵאל ּבִ ר ְלִיׂשְ א, ּבַ יׁשָ ֵמיּה ַקּדִ י ׁשְ ּלֵ ָלא ּגַ

ִריְך הּוא  א ּבְ ִליג ֵליּה קּוְדׁשָ יּה. ְוַעְלָמא ּפָ ִאינּון חּוַלק ַעְדֵביּה ְוַאְחַסְנּתֵ ּדְ

ְכִתיב,  ָמר. ּדִ ִריִסין, ְוָהא ִאּתְ ן ּתְ ַהְנֵחל ֶעְליֹון ּגֹוִים ְוגו'.  (דברים לב)ִלְמַמּנָ ּבְ

י ֵחֶלק ְיָי ַעּמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו.    ּוְכִתיב, ּכִ

  

  דף מז. - פרשת בראשית  - זוהר ח"א  - פסוק ט'  - פרק קי"ג מו 

יק ְלַמְעָלה  יִקים ַצּדִ ֵני ַצּדִ ין ׁשְ ִכיָנה ּבֵ ו ׁשְ ה  - ְוַעְכׁשָ יק ְלַמּטָ ּדִ ְנָיִמין  - יֹוֵסף ַהּצַ ּבִ

ִביָרה ְוֶזה ַהְמ  ַעל ַהּגְ   ָאֵרחַ ֶזהּו ּבַ

יהּוָדה  יּה ּבִ ִתיב ּבֵ א ֲחֵזי, ּכְ ְמֱעאִלים. ּוְבִגין  (בראשית ל"ז)ּתָ ֵרנּו ַלִיׁשְ ְלכּו ְוִנְמּכְ

ָאה ְוָיַהב ֵעָצה  יה ֵמַההּוא ֶאֶרץ ִעּלָ י ַההּוא ְיסֹוד ְוַאְפֵרׁשֶ ִאיהּו ָחב ְלַגּבֵ ּדְ

יֵדיהּ  ַההּוא חּוָלָקא ּדִ ְך ּבְ ִגין ּכָ ן ָיֵתיּה. ּבְ ָלא ֲהָוה ֵליּה ְיסֹוד. ְוָהִכי ָתֵניָנן  ְלִמְזּבַ

ֲעָזרֹות. ּוָמה ָהָיה חּוָלֵקיּה  ָכיו ּבַ ִית ּוְלׁשָ ָמה ֲהָוה חּוָלֵקיּה ִדיהּוָדה ַהר ַהּבַ

ים ּוְרצּוָעה  ָדׁשִ א אּוָלם ְוֵהיָכל ּוֵבית ֹקֶדׁש ַהּקֳ יק ְלַתּתָ ִאיהּו ַצּדִ ְדִבְנָיִמן ּדְ

ְזָרח ֲהָוה ַנְפָקא ֵמחּוָלֵקיּה ִדיהּוָד  ָגלּו ָנֵמי ִמּמִ ָהא ּדְ ַלֵפי ִמְזָרח ּדְ ה ְדִאיִהי ּכְ

ָחא חּוָלֵקיּה  ָהא ַמְדּבְ ָחא ּדְ ֵני ַמְדּבְ חּוָלֵקיּה ְדִבְנָיִמן. ְוֲעָלה ִאְתּבְ ְוִנְכֵנָסה ּבְ

אֹוִקיְמָנא  ּדְ יא עַ  (בראשית ל')ִדיהּוָדה ֲהָוה ּכְ ת ְדַקְייָמא כֹוְרַסּיָ ל ַוָתֲעֹמד ִמֵלּדֶ
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ָרֵאל ְדִאיִהי ְרִביָעָאה ּוְכִתיב  ֶנֶסת ִיׂשְ ָסְמכֹוִהי ַוֲהָוא ַסְמָכא ְרִביָעָאה ְלֳקֵבל ּכְ

ּה  ה (תהלים קי"ח)ּבָ ּנָ  . ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ּפִ

ָרָזא ִדְמֵהיְמנ אֹוִקיְמָנא ּבְ ּדְ ַח ּכְ ַההּוא ִמְזּבֵ יּה ּבְ ֵריּה ֲאִחיד ּבֵ ּוָתא ּוִבְנָיִמן ְוָדִוד ּבְ

יּה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  יק ִמְצָטֵער ָעֵליּה ְלָקְרָבא ָיֵתּה ְלַגּבֵ ּדִ  (דברים ל"ג)ַהּצַ

יָזא  ּפִ ה אּוׁשְ א ְוַנֲעׂשָ יק ְלַתּתָ ּדִ ְך ָזָכה ִבְנָיִמן ַהּצַ ִגין ּכָ ל ַהּיֹום. ּבְ יו ּכָ חֹוֵפף ַעּלָ

ִאיהּו חּוָלֵקיּה  (דברים ל"ג)ִלְגבּוָר"ה ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  ֵכן ּדְ ֵתָפיו ׁשָ ּוֵבין ּכְ

ָמֲעָרב  יק. ּבַ ּדִ יק ְלֵעיָלא יֹוֵסף ַהּצַ יִקים. ַצּדִ ֵרין ַצּדִ ין ּתְ א ּבֵ ִכיְנּתָ א ׁשְ ּתָ ְוַהׁשְ

יָזא ּפִ ְעָלּה ְדַמְטרֹוִניָתא ְוַהאי אּוׁשְ א ִבְנָיִמן. ַהאי ּבַ ִתיב ְלַתּתָ ְך ּכְ ִגין ּכָ (תהלים . ּבְ

ִיתמֹוׁשִ  קי"ג) ְלָיא  יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ א  (ס"א דאתגלייא)ָדא ַעְלָמא ְדִאְתּכָ ִכיְנּתָ ָדא ׁשְ

יִקים  ֵרין ַצּדִ ין ּתְ ַהאי ַעְלָמא ָרֵחל ּבֵ ִית. ִעיָקָרא ּדְ ָאה ְדִאיִהי ֲעֶקֶרת ַהּבַ ּתָ ּתַ

א.    ְלֵעיָלא ְוַתּתָ

  

ית עֹוָלִמים. ִמ  א ּבֵ ׁשָ י ַמְקּדְ ְך ִאְתְקֵרי ּבֵ ִגין ּכָ ית עֹוָלִמים ֲהָוה ּבְ ל ּבֵ ַח ׁשֶ ְזּבֵ

ילֹה  ׁשִ יה ְדיֹוֵסף ּבְ ַאֲחָסָנּתֵ א ּבְ ִכיְנּתָ ְרָייא ׁשְ ד ׁשַ יה ְדִבְנָיִמן. ֲאָבל ּכַ ַאֲחָסָנּתֵ ּבְ

ִנים  א ֵאם ַהּבָ ָהא עֹוָלם הֹו"ד ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ית עֹוָלִמים ּדְ לֹא ָקאֵרי ָלה ּבֵ

ִגין כָּ  א ּבְ ִכיְנּתָ ְמָחה ָדא ׁשְ   ְך ַהְללּוָיּה. ׂשֶ

  דף קנד. - פרשת ויצא  - זוהר ח"א 

ִית  יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ ֵמָחה  -מֹוׁשִ ִנים ׂשְ ִית ֵאם ַהּבָ ר ַהּבַ ִהיא ִעּקַ זֹו  - זֹו ָרֵחל, ׁשֶ

  ֵלָאה

ַתח,  (בראשית כט) י ֶאְלָעָזר ּפָ נּוָאה ֵלָאה ְוגו'. ַרּבִ י ׂשְ ְרא ה' ּכִ יִבי ֲעֶקֶרת ַוּיַ מֹוׁשִ

ִית  ֵמָחה ַהְללּוָיה לים קיג)(תהַהּבַ ִנים ׂשְ א ָרֵחל ֵאם ַהּבָ ִית, ּדָ יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ . מֹוׁשִ

א ֵלָאה. ֵמָחה, ּדָ ִנים ׂשְ ִאיִהי ִעְקָרא ְדֵביָתא. ֵאם ַהּבָ  ּדְ

ַהאי ַעְלָמא,  ָרא, ּדְ ִאיִהי ִעּקָ ה, ּדְ ִמּטָ א ׁשְ ִית ּדָ יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ ָבר ַאֵחר, מֹוׁשִ ּדָ
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הּו ֲעֵליּה ִאְתּדַ  ֻכּלְ ָכל ֵחידּו ְוָכל ֶחְדָוה ּדְ א יֹוְבָלא. ּדְ ֵמָחה, ּדָ ִנים ׂשְ ר. ֵאם ַהּבָ ּבַ

א,  ִליל ּכֹּלָ ַהאי ּכָ ִגין ּדְ א הּוא. ּבְ ָלָלא ְדֹכּלָ ְלָיין. ְוַהאי ְקָרא, ּכְ יּה ּתַ ַעְלִמין ּבֵ

א ִסּיּוָמא ִדְקָרא, ַהְללּוָיה.  א, ְוַעל ּדָ יׁשָ ָרָזא ַקּדִ   ּבְ

 דף קנז:  - פרשת ויצא  -א זוהר ח"

ַתח ְוָאַמר,  לּוָיה (תהלים קיג)ּפָ ֵמָחה ַהּלְ ִנים ׂשְ ִית ֵאם ַהּבָ יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ . מֹוׁשִ

יִבי  א ָקֲאַמר, מֹוׁשִ יא רּוָחא ְדקּוְדׁשָ י ִחּיָ א  (קנ"ד ע"א)ָאַמר ִרּבִ ִית, ּדָ ֲעֶקֶרת ַהּבַ

א ֵלָאה. מוֹ  ֵמָחה, ּדָ ִנים ׂשְ ָאה. ָרֵחל. ֵאם ַהּבָ ּתָ א ַעְלָמא ּתַ ִית, ּדָ יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ ׁשִ

ֵמָחה  ִנים ׂשְ ִגיֵני (הללויה)ֵאם ַהּבָ ָאה, ּבְ א ַעְלָמא ִעּלָ לּוָיה.  (קנ"ד ע"א), ּדָ ְך ַהּלְ  ּכָ

  דף ריח: - פרשת ויחי  - זוהר ח"א 

"ה ְוהָ  ּבָ ְזֻכּיֹות ִלְפֵני ַהּקָ ים ּבִ ֵני ָהעֹוָלם ּוַמְרּבִ ִבים ּבְ ָ ׁשּ ה ַעל ְכׁשֶ ָבה ּוְמַכּסָ ֵאם ׁשָ

ִנים ָאז ֶזה ִנְקָרא ְתׁשּוָבה  ַהּבָ

ִתיב,  י ִיְצָחק, ּכְ ְנָיא, ָאַמר ִרּבִ א  )(תהלים קיגּתַ לּוָיה, ִאּמָ ֵמָחה ַהּלְ ִנים ׂשְ ֵאם ַהּבָ

ִנין ִאית ְיִדיָעא ֵרין ּבְ ִניָנן, ּתְ ְמעֹון, ָהא ּתָ י ׁשִ ִנים ַמאן ִאינּון. ָאַמר ִרּבִ , ַהּבָ

ְכִתיב, ְלק ַכר, ַיֲהֵביּה ְלַיֲעֹקב, ּדִ ַכר ְוַחד נּוְקָבא. ּדְ ִריְך הּוא, ַחד ּדְ א ּבְ ּוְדׁשָ

ָרֵאל, ּוְכִתיב,  (שמות ד) כֹוִרי ִיׂשְ ִני ּבְ ֵאר.  (ישעיה מט)ּבְ ָך ֶאְתּפָ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ִיׂשְ

ְכִתיב,  ת, ַיֲהָבּה ְלַאְבָרָהם, ּדִ ַרְך ֶאת אַ  (בראשית כד)ּבַ ת ַוה' ּבֵ ּכֹל, ּבַ ְבָרָהם ּבַ

ָמה.   ָהְיָתה לֹו ְלַאְבָרָהם, ּוַבּכֹל ׁשְ

ִתיב,  ָיְנָקא ְלהּו, ְוַעל ַהאי ּכְ ח  (דברים קד)ְוִאָמא ְרִביָעא ֲעַלְייהּו, ּדְ לא ִתּקַ

א ק ִאּמָ ּלַ ִיְסּתַ ִגין ּדְ א, ּבְ ר ָנׁש חֹובֹוי ְלַתּתָ י ּבַ ִנים. ְוָתִניָנן, ָלא ַיְסּגֵ  ָהֵאם ַעל ַהּבָ

ִנין. ּוְכִתיב,  ָגֵלי  (ויקרא יח)ֵמַעל ּבְ ה ֶעְרָוָתּה, ַווי ְלַמאן ּדְ ָך ִהיא לא ְתַגּלֵ ִאּמְ

  ֶעְרָייָתא. 

א ָתַבת  ִריְך הּוא, ְוִאּמָ א ּבְ י קּוְדׁשָ ְזכּוָתא ַקּמֵ ין ּבִ ֵני ַעְלָמא, ְוַאְסּגִ ְייִבין ּבְ ְוַכד ּתָ

ֵדין ִאְתְקֵרי ּתְ  ִנין, ּכְ א, ְוַכְסָיא ַעל ּבְ ׁשּוָבה ְדִאּמָ א ּתְ ׁשּוָבה. ּדָ ׁשּוָבה. ַמאי ּתְ
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ִקּיּוָמָהא, ּוְכֵדין  ָתַבת ּבְ ִתיב,  (שמות פ"ג ע"א)ּדְ ֵמָחה,  (תהלים קיג)ּכְ ִנים ׂשְ ֵאם ַהּבָ

ן  אֹוִליד ּבֵ ה, ַעד ּדְ ה ּוְרִבּיָ ִרּיָ ַטר ִאיִניׁש ִמּפְ א, ָלא ִלּפָ אי. ְוַעל ּדָ ִנים ַוּדַ ֵאם ַהּבָ

  ּוַבת. 

  דף פ"ה: - פרשת יתרו  - והר ח"ב ז

ֶלךְ  גּוף ַהּמֶ ע ּבְ ׁשַ ּפָ ִמי ׁשֶ ל ַהּתֹוָרה ּכְ ִמְצָוה ַאַחת ׁשֶ ע ּבְ ׁשַ ּפָ   ְוָלֵכן ִמי ׁשֶ

א.  ַמְלּכָ גּוָפא ּדְ ּקּוֵדי אֹוַרְייָתא, ִמְתַאֲחָדן ּבְ ל ּפִ ָתֵניָנן, ּכָ ָמה ּדְ (דבר אחר ּכְ

א ּדְ  במלכא קדישא עלאה) ֵריׁשָ הֹון ּבְ יֵדי ִמּנְ גּוָפא, ּוִמְנהֹון ּבִ א, ּוִמְנהֹון ּבְ ַמְלּכָ

ְך,  א ְלַבר. ּוְבִגין ּכַ ַמְלּכָ ָנִפיק ִמן ּגּוָפא ּדְ ַרְגלֹוי, ְוֵלית ַמאן ּדְ א, ּוִמְנהֹון ּבְ ַמְלּכָ

א ַמְלּכָ גּוָפא ּדְ ע ּבְ ָפׁשַ ַמאן ּדְ ּקּוֵדי אֹוַרְייָתא, ּכְ ַחד ּפִ ע ּבְ ָפׁשַ ְכּתִ ַמאן ּדְ ָמה ּדִ יב, , ּכְ

א,  (ישעיה סו) יַבּיָ ׁש. ַווי ְלַחּיָ י ַמּמָ י. ּבִ ִעים ּבִ ים ַהּפֹוׁשְ ִפְגֵרי ָהֲאָנׁשִ ְוָיְצאּו ְוָראּו ּבְ

ֵמי אֹוַרְייָתא, ְוָלא ַיְדִעין ַמאי ָקא ַעְבִדין.  ְתּגָ ַעְבִרין ַעל ּפִ  ּדְ

  

יּה, ַההּוא ִאיהּו ָחב ְלַגּבֵ ְמעֹון, ַההּוא ֲאָתר ּדְ ָאַמר ר' ׁשִ י  ּדְ ּלֵ ׁש ּגַ ֲאָתר ַמּמָ

ִריְך  (ואמר ר' שמעון קודשא בריך הוא ממש גלי חוביה)חֹוֵביּה.  א ּבְ קּוְדׁשָ ָחב ּבְ

יב,  ְכּתִ י חֹוֵביּה, ּדִ ּלֵ ִריְך הּוא ּגַ א ּבְ ַמִים ֲעֹונֹו ְוֶאֶרץ  (איוב כ)הּוא, קּוְדׁשָ ְיַגּלּו ׁשָ

א ַמִים ֲעֹונֹו: ּדָ ִריְך הּוא. ְוֶאֶרץ ִמְתקֹוָמָמה לֹו:  ִמְתקֹוָמָמה לֹו. ְיַגּלּו ׁשָ א ּבְ קּוְדׁשָ

ִריְך הּוא  א ּבְ א קּוְדׁשָ    (נ"א דא כנסת ישראל.)ּדָ

ָיא חֹוֵביּה, ֶאֶרץ  ּלְ ִאיהּו ּגַ ֲעָתא ּדְ ַבר ָנׁש. ּוְבׁשַ ָיין חֹוֵביּה ּדְ ּלְ ַמִים ּגַ ְנָיא, ׁשָ ּתַ

יב ְוֶאֶרץ ִמְתק ְכּתִ ַבר ָנׁש, ּדִ יָנא ּדְ יּה. ָאַמר ָעִביד ּדִ יָנא ּבֵ ד ּדִ ֹוָמָמה לֹו, ְלֶמְעּבַ

ִאְתְיִהיַבת אֹוַרְייָתא, ִאיָמא  ֲעָתא ּדְ ׁשַ ְמעֹון, ּבְ ר' ׁשִ ֵמיּה ּדְ ְ ֵניָנן ִמׁשּ ר' יֹוֵסי, ּתָ

יב,  ְכּתִ ָכחּו, ּדִ ּתְ ֵלימּוָתא ִאׁשְ ׁשְ ֵמָחה.  (תהלים קיג)ּוְבִנין ּבִ ִנים ׂשְ   ֵאם ַהּבָ

ת ָהְיָתה לֹו ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו, ִהיא ָאֹנִכי ְיָי' ֱאלֶֹהיךָ  ָתֵניָנן, ּבַ ָמה ּדְ . ָאֹנִכי, ּכְ

יב  ְכּתִ ת. ְיָי' ֱאלֶהיָך, ּדִ א. ְוָדא ּבַ ִכיְנּתָ ָרֵאל. ּוְכִתיב  (שמות ד)ׁשְ ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ ּבְ
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ָרֵאל ית ַיֲעֹקב ֵמַעם לֵֹעז,  ָריםצְ ִמִממִּ  ִיׂשְ ּבֵ
לֹוָתיו ָרֵאל ַמְמׁשְ ה ְלָקְדׁשֹו, ִיׂשְ : ָהְיָתה ְיהּוּדָ

ֹנסמז ם ָרָאה ַוּיָ ן ִיּסֹב ְלָאחֹור ַהּיָ  ֶהָהִרים: ַהַיְרּדֵ
ָבעֹות ְבֵני צֹאן ָרְקדּו ְכֵאיִלים ּגְ י : ּכִ ם ּכִ ָך ַהּיָ ַמה ּלְ
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ן.  (משלי ג) ּה, ָהא ּבֵ ֲחִזיִקים ּבָ ים ִהיא ַלּמַ   ֵעץ ַחּיִ

ר הֹוֵצאִתיָך ֵמאֶ  יב, ֲאׁשֶ ְכּתִ ְהֶיה  (ויקרא כה)ֶרץ ִמְצַרִים, ּדִ יֹוֵבל ִהיא ֹקֶדׁש ּתִ

ים  (תהלים קיג)ָלֶכם, ּוְכִתיב  ִ ַנת ַהֲחִמׁשּ ם ֵאת ׁשְ ּתֶ ׁשְ ֵמָחה. ְוִקּדַ ִנים ׂשְ ֵאם ַהּבָ

ִנין.  רֹור, ָהא ִאיָמא ּוְבִנין. ָיְתָבא ִאיָמא ַיְתִבין ּבְ ָנה ּוְקָראֶתם ּדְ  (ועלמין)ׁשָ

הוּ  ּלְ ָרא  ּכֻ ֵמָחה. ִמְתַעּבְ ִנים ׂשְ ִתיב, ֵאם ַהּבָ א ּכְ ִלימּוָתא. ְוַעל ּדָ ׁשְ ֶחְדָוה ּבִ ּבְ

ְייהּו. ּוְכִתיב,  דּוְכּתַ ָרן ּבְ הּו ִמְתַעּבְ ּלְ ח ָהֵאם ַעל  (דברים כב)ִאיָמא, ּכֻ לא ִתּקַ

ִאְתעֲ  ִגין ּדְ א, ּבְ ר ָנׁש חֹוֵבי ְלַתּתָ ִנים. ְוָתֵניָנן, ָלא ַיְעִביד ּבַ א ֵמַעל ַהּבָ ָבר ִאיּמָ

ִנין.    ּבְ

ין,  ין ִאּלֵ א ַחד. ּוִמּלִ א הּוא. ּכֹּלָ ִריְך הּוא. ּכֹּלָ א ּבְ א קּוְדׁשָ ָאַמר ר' ִיְצָחק, ּכֹּלָ

ָאֵתי.  ין, ּוְבָעְלָמא ּדְ ָעְלָמא ּדֵ ִאין ִאיּנּון ּבְ ָיין. ַזּכָ ּלְ ֵדי ַחְקָלא ִאְתּגַ   ִלְמַחּצְ

  פסוק ג'  –פרק קי"ד מז 

  דף ר"ל: -פרשת פקודי  -זוהר ח"ב 

ה ׁשָ ד ִנְבַקע ְוָהָיה ַיּבָ ל יֹוֵסף ִמּיָ ם ֶאת ֲארֹונֹו ׁשֶ ָרָאה ַהּיָ יָון ׁשֶ   ּכֵ

ַתח ְוָאַמר,  ר ְלִמי ָהָרָעה ַהּזֹאת  (יונה א)ּפָ ֲאׁשֶ יָדה ָנא ָלנּו ּבַ ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַהּגִ

יּה, כֻּ  ָלא ּבֵ ּכְ ִאילּו. ָלנּו ְוגֹו'. ַהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ ָחְכְמָתא ׁשָ ָרָזא ּדְ הּו ּבְ ּלְ

ִאילּו. ָהָכא  ָחְכְמָתא ׁשָ ר, ָרָזא ּדְ ֲאׁשֶ ר ְלִמי, ּבַ ֲאׁשֶ יָדה ָנא ָלנּו ּבַ יב ַהּגִ ְכּתִ ּדִ

יָון  א ּכֵ ַיּמָ יֹוֵסף ָקֲאֵתי, ּדְ ְרָעא ּדְ ע ִאי ִמּזַ ְלָייא, ְלִמְנּדַ ִאְתּגַ ִאיהּו ּבְ ִאילּו ָרָזא ּדְ ׁשָ
 

צֵ   אתּבְ



 מגיד
 

נגת  
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ָחָמא ֲארוֹ  יב ּדְ ְכּתִ א, ּדִ ּתָ ׁשְ ַקע, ַוֲהָוה ַיּבֶ ד ִאְתּבְ יֵליּה, ִמּיַ ם  (תהלים קיד)ָנא ּדִ ַהּיָ

נֹוס יּה ָרָאה ַוּיָ יב ּבֵ ְכּתִ ם ָרָאה, ַההּוא ּדִ ֵצא ַהחּוָצה.  (בראשית לט), ַהּיָ ַוָיָנס ַוּיֵ

ן ִיּסֹוב ְלָאחֹור.  ְרּדֵ ד ַהּיַ   ִמּיַ

ר, ֲאׁשֶ ִאילּו ֵליּה ּבַ א ׁשָ יֹוֵסף,  ְוַעל ּדָ יּה ּבְ יב ּבֵ ְכּתִ ר ַאּתְ  (בראשית לט)ּדִ ֲאׁשֶ ּבַ

א ִמיָנן. ְלִמי, ְוִאי  ּתֹוק ַיּמָ ִיׁשְ י ּדְ ּתֹו. ִאי ֵמַההּוא ַזְרָעא ָקא ָאִתית, ַצּלֵ ִאׁשְ

יּה,  יב ּבֵ ְכּתִ ַיֲעֹקב ָקא ָאִתית, ּדִ ְרָעא ּדְ ה ְוָאָנה ֵתֵלְך,  (בראשית לב)ִמּזַ ְלִמי ַאּתָ

ִזיב ֵמַההּוא ָעאקּו. ְוִאיּנּון  ּתְ ִליחּוֵתיּה, ְוִאׁשְ ׁשְ ַדר ּבִ ׁשָ ין, ּדְ יׁשִ ֲהוֹו ַמְלֲאִכין ַקּדִ

ִזיב ֵמַההּוא ָעאקּו.  ּתְ ֵדר ַמְלֲאֵכיּה, ְוִנׁשְ י ְלָמָרְך, ִויׁשַ   ַצּלֵ

  דף רי"ד. - פרשת פנחס  - זוהר ח"ג 

תּוב ּבֹו ַויָּ  ּכָ א ָרָאה אֹותֹו ׁשֶ ֹנס? ֶאּלָ ה ַוּיָ ֵצא ַהחּוָצהַמה ּזֶ   ָנס ַוּיֵ

יֹוִקיר  ַהאי, ְוָנִטיר ַהאי, ָזָכה ּדְ ָמאֵריּה ּבְ ָמא ּדְ אֹוִקיר ׁשְ י ֵייָסא, ַמאן ּדְ ָאַמר ִרּבִ

יב,  ְכּתִ א. ְמָנָלן. ִמּיֹוֵסף. ּדִ ב אֹותֹו  (בראשית מא)ֵליּה ָמאֵריּה ַעל ּכֹּלָ ְרּכֵ ַוּיַ

ר לֹו, ּוְכִתיב ֶנה ֲאׁשֶ ׁשְ ֶבת ַהּמִ ִמְרּכֶ ל ֶאֶרץ ִמְצָרִים  ּבְ (דף רי"ד ְוָנֹתן אֹותֹו ַעל ּכָ

גֹו  ע"א) יֹוֵסף ָעאל ּבְ א, ֲארֹוָנא ּדְ ָרֵאל ַית ַיּמָ ד ָעְברּו ִיׂשְ א ּכַ ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ

ְכִתיב,  יּה, ֲהָדא הּוא ּדִ א ַקְייִמין ַעל ִקיּוַמְייהּו ַקּמֵ ַקְדִמיָתא, ְוָלא ֲהוֹו ַמּיָ ּבְ

ם ָר  (תהלים קיד) נֹוסַהּיָ יּה ָאה ַוּיָ ְכִתיב ּבֵ א ָרָאה ַההּוא ּדִ נֹוס. ֶאּלָ . ַמאי ַוּיָ

ֵצא ַהחּוָצה.  (בראשית לט) ָנס ַוּיֵ   ַוּיָ

ִגין ַההּוא  ַחָייו ֲאַמאי. ּבְ ִמיָתֵתיּה. ּבְ ַחּייֹוי ְוָזֵכי ִליָקָרא ּבְ א ֲחֵזי, ָזֵכי ִליָקָרא ּבְ ּתָ

ּה,  ָקא ּבָ ּבְ ָעא ְלִאְתּדַ ָלא ּבָ יב, ְזַמן ּדְ ְכּתִ ת  (בראשית לט)ּדִ ַוְיָמֵאן ַוּיֹאֶמר ֶאל ֵאׁשֶ

ְך ָזָכה  ִגין ּכַ ּה. ּבְ ב ֶאְצָלּה ִלְהיֹות ִעּמָ ּכַ ַמע ֵאֶליָה ִלׁשְ ֲאֹדָניו. ּוְכִתיב ְולֹא ׁשָ

ֵצא ַהחּוָצה, ָזכֵ  ִבְגדֹו, ּוְכִתיב ַוָיָנס ַוּיֵ הּו ּבְ ׂשֵ ְתּפְ יב ַוּתִ ְכּתִ יָון ּדִ ַהאי ָעְלָמא. ּכֵ י ּבְ

ַהאי  יֵדיּה ָנַטל ּבְ ָאה, ְוָהִכי ִאְתֲחֵזי ֵליּה, ּדִ א ִעּלָ רֹוְכּתָ ָעאל ְלגֹו ּפָ ְלָבַתר ּדְ

ָעְלָמא ַאֲחָרא.  ָעְלָמא, ְוִדיֵדיּה ָנַטל ּבְ
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ְרֵדן ָתנּוס ּסֹב ְלָאחֹור ַהּיַ ְרְקדּו  ֶהָהִרים: ּתִ ּתִ
ָבעֹות ְבֵני צֹאן ְכֵאיִלים ּגְ ְפֵני ָאדֹון חּוִלי מח: ּכִ ִמּלְ

ְפֵני ָאֶרץ ַההְֹפִכי ַהּצּור ֲאַגם מט: ֱאלֹוַה ַיֲעֹקב ִמּלְ
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  דף פ"ד. -פרשת יתרו  -זוהר ח"ב  –ז  -פרק קי"ד פסוקים ה מח 

ַהר ִסיַני ִהְזּדַ  ה ּבְ ּלָ "ה ִהְתּגַ ּבָ ַהּקָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ל ּבְ ֲעַזע ּכָ יַני ִהְזּדַ ּסִ ָעה ׁשֶ ֲעַזע ָהָהר ּוְבׁשָ

ְעְזעּו ְוָהיּו עֹוִלים ְויֹוְרִדים ָאר ָהֵרי ָהעֹוָלם ִהְזּדַ   ׁשְ

י ִיְצָחק,  אָנא, ָאַמר ִרּבִ ִסיַני, ּתָ טּוָרא ּדְ ֵלי ּבְ ִריְך הּוא ִאְתּגְ א ּבְ קּוְדׁשָ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ּבְ

ֲעָתא ּדְ  ְעָזע טּוָרא. ּוְבׁשַ ְעְזעּו, ַוֲהוּו ִאְזּדַ ַאר טּוֵרי ָעְלָמא ִאְזּדַ ל ׁשְ ְעָזע, ּכָ ִסיַני ִאְזּדַ

ין,  ִקין ְוַנְחּתִ בּו. ְוָקָלא ַסּלְ ְ ִריְך הּוא ְידֹוי ָעַלְייהּו, ְוִאְתַיׁשּ א ּבְ יט קּוְדׁשָ אֹוׁשִ ַעד ּדְ

ן ּתִ  (תהלים קיד)ָנְפָקא ּוַמְכְרָזא,  ְרּדֵ י ָתנּוס ַהּיַ ם ּכִ ָך ַהּיָ סֹוב ְלָאחֹור ַמה ּלְ

ְרְקדּו ְכֵאיִלם ְוגֹו'.   ֶהָהִרים ּתִ

ָפַני ֲאדֹון,  ָפַני ֲאדֹון חּוִלי ָאֶרץ. ָאַמר ר' ִיְצָחק, ִמּלְ ָבאן ְוַאְמִרין, ִמּלְ ְוִאיּנּון ּתָ

ָפַני  ָאה. ִמּלְ ּתָ א ִאיָמא ּתַ ֵמָחה. חּוִלי ָאֶרץ, ּדָ ִנים ׂשְ יב ִאם ַהּבָ ְכּתִ א ִאיָמא, ּדִ ּדָ

יב,  ֱאלֹוהַּ  ְכּתִ א, ּדִ א הּוא ַאּבָ ָרֵאל. ְוַעל ַהאי  (שמות ד)ַיֲעֹקב, ּדָ ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ ּבְ

ָרה לֹו ִאּמֹו.  ִעּטְ ֲעָטָרה ׁשֶ ִתיב ּבַ   ּכְ

יב,  ְכּתִ ָמה ּדִ י ִיְצָחק, ּכְ ֲעָטָרה. ָאַמר ִרּבִ יו  (שמואל א כג)ַמהּו ּבַ אּול ַוֲאָנׁשָ ְוׁשָ

וּ  ִוד. ִמׁשּ ְווִנין עֹוְטִרים ֶאת ּדָ ָכל ּגַ סּוָמָקא ּוִבירֹוָקא, ּבְ ִחָווָרא ּבְ ר, ּבְ ִמְתַעּטָ ם ּדְ

ָרה לֹו  ִעּטְ ֲעָטָרה ׁשֶ יּה. ָאַמר ר' ְיהּוָדה, ּבַ ֲחָרן ּבֵ יּה, ְוִאְסּתַ ִליָלן ּבֵ הּו ּכְ ֻכּלְ ּדְ

יב,  ְכּתִ ָרה. ּדִ ָאר. ּוכְ  (ישעיה מט)ִאּמֹו. ַמאן ֲעּטָ ָך ֶאְתּפָ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ִתיב ִיׂשְ

י ֲאַפֵאר.  (ישעיה ס) ְפַאְרּתִ   ּוֵבית ּתִ

  פרק קי"ד פסוק ח' מט 

  דף ס"ד: - [פרשת המן] -זוהר ח"ב 
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   ָמִים
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ְך ַהּצּור ַמִים  ִהְתַהּפֵ ֳעלֹו? ׁשֶ ִמים ּפָ ל ַהּצּור ּתָ ָמעֹו ׁשֶ ׁשְ ֳעלֹו ַמה ּמַ ִמים ּפָ ַהּצּור ּתָ

ִמים ל ּתָ ֳעלֹו ׁשֶ   ַלֲעׂשֹות ּפָ

א י ַאּבָ ַהאי ּתּו ָאַמר ִרּבִ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ָכל ָמקֹום, ָהא ְיִדיָעא, ְוקּוְדׁשָ , ַמִים ּבְ

ָהא ָלא ִאְתָחֵזי,  א, ּדְ ַער ְלַאְרָקא ַמּיָ ְוָדא הּוא ָאת  (אלא מגדולה)צּור ִאּתְ

ִוד ְוָאַמר,  ַבח ּדָ א ׁשָ ִריְך הּוא. ְוַעל ּדָ א ּבְ קּוְדׁשָ ַהֹהְפִכי  (תהלים קיד)ְוִניָסא ּדְ

ַכְך. ַהּצּור אֲ  צּור ּבְ ָהא ָלאו ָאְרחֹוי ּדְ ַמע ַהֹהְפִכי, ּדְ  ַגם ָמִים ְוגֹו'. ּוַמׁשְ

ַההּוא  ֵמיּה ּדְ א. ּוַמה ׁשְ ְלַתּתָ א ֵמֲאָתר ּדִ יק ַמּיָ ָאה, ַאּפִ צּור ִעּלָ א, ּבְ ְוַעל ּדָ

יב,  ְכּתִ א. ֶסַלע. ּדִ ְלַתּתָ ַלע. ּוַבּמֶ  (במדבר כ)ּדִ יק ְוהֹוֵצאָת ָלֶהם ַמִים ִמן ַהּסֶ ה ַאּפִ

א.  ְלֵעיּלָ צּור ּדִ ֵחיָלא ּדְ א. ּבְ   ַהאי ֶסַלע ַמּיָ

ְמעֹון ָאַמר,  י ׁשִ ַמע ַהּצּור ָתִמים  (דברים לב)ַרּבִ ֳעלֹו ַמאי ַמׁשְ ַהּצּור ָתִמים ּפָ

יב  ְכּתִ ָתִמים. ּוַמאי ִאיהּו. ַאְבָרָהם. ּדִ ֳעלֹו ּדְ ד ּפָ ְך צּור, ְלֶמְעּבַ ִאְתַהּפָ ֳעלֹו. ּדְ ּפָ

יּה  ְך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים. ְוָדא הּוא ַהֹהְפִכי ַהּצּור ֲאַגם  (בראשית יז)ּבֵ ִהְתַהּלֵ

ֳעלֹו, ְוָדא ַאְבָרָהם.  ַמע ָתִמים ּפָ   ָמִים, ּוַמׁשְ

ד  ְנָייָנא, ּכַ ֲעָתא ַאֲחָרא ּתִ ׁשַ ר ַהּצּור, ָתִמים. ּבְ א, ִאְתַהּדַ ֲעָתא ּדָ ׁשַ  (אתענש)ּבְ

ָקא ַמיָּ  ה ְלַאּפָ ָעא ֹמׁשֶ ר ָתִמים, ּבָ ָרֵאל, ָלא ִאְתַהּדַ ִיׂשְ חֹוַבְייהּו ּדְ ַהאי צּור, ּבְ א ּבְ

ת  ׁשְ לֹוַמר, ַחּלָ י. ּכְ ׁשִ ה ְוָאַמר, צּור ְיָלְדָך ּתֶ יּה ִזְמָנא, ִאְתָרַעם ֹמׁשֶ ַקְדִמיָתא. ּבֵ ּכְ

א, ּתָ ִמים ַהׁשְ ַכח ּתָ ּתְ ְבִגיָנְך ָלא ִאׁשְ ַקְדִמיָתא, ּדִ ֲהָוה ּבְ ה ּדְ ְוִאְתָעִביד  ֵליּה ִמּמַ

לֹוַמר עּוֵליָמְך.  (ביה) יֹוֵמי ְיָלְדָך, ּכְ ָלא ֲהָוה ּבְ יָנא, ַמה ּדְ   ּדִ

  



 זוהר ההגדה
 

456

  :ואומרים, הכוס מגביהים
  

ר הָ  ֶמֶלךְ  ֱאלֵֹהינוּ  ְיהָֹוהה תָּ אַ  עֹוָלם, ֲאׁשֶ
ַאל ָאָלנּו ְוּגָ ְצַרים ֶאת ּגְ  ֲאבֹוֵתינּו ִמּמִ

יָענּו  ְיָלה ַהזֶּההַ ְוִהּגִ ה חסַ פֶּ כד ֶלֱאָכל ּבוֹ  ּלַ    ַמּצָ
   ּוָמרֹור.  

ן יֵענּו  כהּכֵ ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַיּגִ
ִאים ִלְקָראתֵ  נּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים ַהּבָ

ֲעבֹוָדֶתָך,  ים ּבַ ׂשִ ִבְנַין ִעיֶרָך, ְוׂשָ ֵמִחים ּבְ לֹום, ׂשְ ְלׁשָ
ָסִחים  ָבִחים ּוִמן ַהּפְ ם ִמן ַהזְּ ִמן  במוצ"ש אומרים:(ְוֹנאַכל ׁשָ

ָבִחים) ָסִחים ּוִמן ַהזְּ ֲחָך  ַהּפְ ָמם ַעל ִקיר ִמְזּבַ יַע ּדָ ר ַיּגִ ֲאׁשֶ
יר ָחָדׁש ַעל גְּ  ֵתנּו ְוַעל ְלָרצֹון ְונֹוֶדה ְלָך ׁשִ   ֻאּלָ

נוּ    דּות ַנְפׁשֵ ה . ּפְ רּוְך ַאּתָ ַאל ְיהָֹוהּבָ ָרֵאל ּגָ   :ִיׂשְ
ו"ה  ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ְלׁשֵ

ִיחוּ אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ו"ק) ּבְ ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵיים י"ק ּבְ ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ָדא ׁשְ
מֹו  ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ ע ּכֹוסֹות ַלֲעׂשֹות ּבָ ִני ֵמַאְרּבַ   ִמְצַות ּכֹוס ׁשֵ

ה. ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמעֲ    ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:ְוִיְתַעּלֶ ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ  ׂשֵ
 

ה  רּוְך ַאּתָ   ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ְיהָֹוהּבָ
ִרי ַהָגֶפן   :ּבֹוֵרא ּפְ

 
  ושותים כוס שני בהסיבה לצד שמאל:

  

רּוְך  ּבָ



 רחצה
 

נזת  
 

  ָרְחָצה
  רחצה

  ם:נטילת ידי על ומברכים הידים את שנית נוטלים
  

ו"ה  ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ְלׁשֵ
ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵיים אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ י"ק ּבְ

ה. ִויִהי ֹנַעם ִמְצוַ  מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ   ת ְנִטיַלת ָיָדִים ַלֲעׂשֹות ּבָ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:   ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ  ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ

 
ִר  א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ו"ה ְלׁשֵ ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ יְך הּוא ּוׁשְ

ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵיים אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ י"ק ּבְ
זֶ  ה ַלֲעׂשֹות ּבָ ה. ִויִהי ֹנַעם ִמְצַות ֲאִכיַלת ַמּצָ מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ   ה ַנַחת רּוַח ּגָ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:   ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ  ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ
 

ה נ רּוְך ַאּתָ ר  ְיהָֹוהּבָ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ
נּו ַעל ְנִטיַלת ָיַדִיםקִ  ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ   :ְדׁשָ
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  פח ע"אדף  - פרשת לך לך  - ספר בראשית  - בזוהר נ 

ְמעֹון  י ׁשִ ַרּבִ יּה ּדְ י (לבתר)ָקמּו. ָאתּו ַקּמֵ ַרּבִ יּה ּדְ ל יֹוָמא ַקּמֵ , ְוֲהָוה ָיִתיב ְוָלֵעי ּכָ

ָלא ָנִטיל  ל ַמאן ּדְ יּה. ָאַמר ּכָ ְנִטיַלת ָיַדִים ַקּמֵ ְמעֹון. ְויֹוָמא ַחד ֲהָוה ָעִסיק ּבִ ׁשִ

ִאְתַענַּ  ב ּדְ ְדָקא ְיאּות, ַאף ַעל ּגַ א, ּוַמאי ְידֹוי ּכְ ׁש ְלַתּתָ ׁש ְלֵעיָלא ִאְתַעּנַ

ְך, ָהִכי  יּה ּכָ עֹוְנׁשֵ ָמה ּדְ נּוָתא. ּכְ ָגִרים ֵליּה ְלַגְרֵמיּה ִמְסּכְ א, ּדְ יּה ְלַתּתָ עֹוְנׁשֵ

ְלֵעיָלא  ְרָכאן ּדִ ָגִרים ְלַגְרֵמיּה ּבִ ְדָקא ְיאּות ּדְ ָנִטיל ְידֹוי ּכְ הּוא ָזֵכי ַמאן ּדְ

ְרָכאן ָראן ּבִ ׁשָ עּוְתָרא.  ּדְ ַרְך ּבְ ְדָקא ְיאּות, ְוִאְתּבָ   (דף פח ע"א)ַעל ְידֹוי ּכְ

ְמעֹון  י ׁשִ ב ְולֹוֵמד [אחר כך]ָקמּו, ָהְלכּו ִלְפֵני ַרּבִ , ְוָהָיה יֹוׁשֵ
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ְנִטיַלת  ְמעֹון. ְויֹום ֶאָחד ָהָיה ָעסּוק ּבִ י ׁשִ ל יֹום ִלְפֵני ַרּבִ ּכָ
ּלֹ  ל ִמי ׁשֶ ָראּוי, ַאף ָיַדִים ְלָפָניו. ָאַמר, ּכָ א נֹוֵטל ָיָדיו ּכָ

ֱעָנׁש ְלַמְעָלה  ּנֶ ב ׁשֶ ה. ּוָמה ָעְנׁשֹו  -ַעל ּגַ ֶנֱעָנׁש ְלַמּטָ
ְך  ָעְנׁשֹו ּכָ מֹו ׁשֶ ּגֹוֵרם ְלַעְצמֹו ֹעִני. ּכְ ה? ׁשֶ ְך  -ְלַמּטָ ּכָ

ָרכֹות  ּגֹוֵרם ְלַעְצמֹו ּבְ ָראּוי, ׁשֶ ּנֹוֵטל ָיָדיו ּכָ זֹוֶכה ִמי ׁשֶ
ַמְעָלה ּלְ ֵרְך ׁשֶ ָראּוי ּוִמְתּבָ ָרכֹות ַעל ָידֹו ּכָ ֹורֹות ַהּבְ ׁשּ , ׁשֶ

ר.  ֹעׁשֶ   ּבְ

יעּוָרא  ׁשִ ַמָיא ְוָנִטיל לֹון ּבְ ַאְנַטל ְידֹוי ּבְ ְמעֹון ָחָמא ֵליּה ּדְ י ׁשִ ים ַרּבִ ְלָבַתר ַאְקּדִ

ְרכֹוֶתיָך. ְוָכְך הֲ  א ָיָדיו ִמּבִ ְמעֹון ַמּלֵ י ׁשִ ָוה, ֵמַההּוא ַסְגָייא ְדַמִיין. ָאַמר ַרּבִ

אֹוַרְייָתא ְוָיִהיב ְמזֹוָנא  ח ִסיָמא ְוֲהָוה ָלֵעי ּבְ ּכַ ר ְוַאׁשְ יֹוָמא ּוְלָהְלָאה ִאְתַעּתַ

ין ְנִהיִרין. ָקָרא ֲעֵליּה  ר לֹון ַאְנּפִ הֹון ּוַמְסּבַ ל יֹוָמא, ְוֲהָוה ָחֵדי ִעּמְ ֵני ּכָ ְלִמְסּכְ

ְמעֹון  י ׁשִ ִגי (ישעי' מ"א)ַרּבִ ה ּתָ ְקדֹוׁש ְוגו', ְוַאּתָ ְיָי ּבִ    (חסר)ל ּבַ

ּנֹוֵטל ָיָדיו  ְמעֹון, ְוָרָאה אֹותֹו ׁשֶ י ׁשִ ים ַרּבִ ְך ִהְקּדִ ַאַחר ּכָ
י  ל ַמִים. ָאַמר ַרּבִ עּור ַרב ׁשֶ ׁשִ ַמִים, ְונֹוֵטל ָיָדיו ּבְ ּבְ
ְרכֹוֶתיְך. ְוָכְך ָהָיה. ֵמאֹותֹו ַהּיֹום  א ָיָדיו ִמּבִ ְמעֹון, ַמּלֵ ׁשִ

ּתֹוָרה ְונֹוֵתן  ָוָהְלָאה ר ּוָמָצא אֹוָצר, ְוָהָיה עֹוֵסק ּבַ ֵ ִהְתַעׁשּ
יר ָלֶהם  ֶהם, ּוַמְסּבִ ֵמַח ִעּמָ ל יֹום, ְוָהָיה ׂשָ ים ּכָ ָמזֹון ַלֲעִנּיִ

ְמעֹון,  י ׁשִ ָפִנים ְמִאירֹות. ָקָרא ָעָליו ַרּבִ  (ישעיה מא)ּבְ
ְקדֹוׁש ְוגֹו'.  ה' ּבִ ִגיל ּבַ ה ּתָ   ְוַאּתָ

  דף רמ"ד ע"ב - פרשת פנחס  - ספר במדבר  - בזוהר 

לְ  ֻ א. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְזה ַהׁשּ י ַמְלּכָ ָאִכיל ַקּמֵ ַמאן ּדְ תֹוָרא ּכְ ָנא ּפָ ר ִלְפֵני ַחד, ְלַתּקְ ָחן ֲאׁשֶ

ְבהֹון ָי"ד  ִרין, ּדִ ִאיּנּון ָחֵמׁש ִקׁשְ ָנן, ּדְ ָגְזרּו ַרּבָ עּוָרא ּדְ ְנָייָנא, ְנִטיַלת ָיַדִים, ַעד ׁשִ "ד. ּתִ ְידֹוָ

ְרִקין. ָלֳקְבַלְייהּו ּכֹ"חַ  ָמאָלא. ְוִאיּנּון ּכֹ"ַח ּפִ ָיד ׂשְ ְרִקין ִאיּנּון, ּדְ ְרִקין. ְואֹוף ָהִכי ַי"ד ּפִ "ד,  ּפִ ְידֹוָ

ה  הֹון, (במדבר יד) ְוַעּתָ ַמר ּבְ ִאּתְ ית. ּדְ ְבֵראׁשִ עֹוָבָדא ּדִ ְקָרא ַקְדָמָאה ּדְ ִאיּנּון ּכֹ"ַח ַאְתָוון ּדִ ּדְ
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ל ָנא ּכַֹח   . ה'ִיְגּדַ

ֶלְך. ֶזהּו  -ֶאָחד  אֹוֵכל ִלְפֵני ַהּמֶ ִמי ׁשֶ ְלָחן ּכְ ן ׁשֻ ְלַתּקֵ
ר ִלפְ  ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ תּוב ֶזה ַהׁשּ ּכָ ִני ׁשֶ ְנִטיַלת  -ֵני ְיֹהָו"ה. ׁשֵ

ִרים  ה ְקׁשָ ָ ֵהם ֲחִמׁשּ ְזרּו ֲחָכִמים, ׁשֶ ּגָ עּור ׁשֶ ָיַדִים ַעד ׁשִ
ר  ָעה ָעׂשָ ְך ַאְרּבָ ָרִקים. ְוַאף ּכָ ר ּפְ ָעה ָעׂשָ ֶהם ַאְרּבָ ּבָ ׁשֶ
ִרים  מֹוָנה ְוֶעׂשְ ֹמאל. ְוֵהם ׁשְ ל ַיד ׂשְ ָרִקים ֵהם ׁשֶ ּפְ

ם נֶ  ֶנְגּדָ ָרִקים. ּכְ מֹוֶנה ּפְ ֵהם ׁשְ ֱאַמר ּכֹ"ַח ְיֹהָו"ה, ׁשֶ
ה  ל ַמֲעׂשֵ סּוק ִראׁשֹון ׁשֶ ל ּפָ ִרים אֹוִתּיֹות ׁשֶ ְוֶעׂשְ

ֶהם  ֱאַמר ּבָ ּנֶ ית, ׁשֶ ל ָנא ּכַֹח  (במדבר יד)ְבֵראׁשִ ה ִיְגּדַ ְוַעּתָ
  . ה'

ית. ּוְבגִ  ְבֵראׁשִ עֹוָבָדא ּדִ ר ֲאִמיָרן ּדְ ָען, ְרִמיִזי ְלֶעׂשֶ ּבְ ר ֶאּצְ א אֹוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ְוֶעׂשֶ ין ּדָ

ר ֲאִמיָרן,  ֶעׂשֶ הֹון ָרָזא ּדְ ִאית ּבְ ִגין ּדְ ְנִטיַלת ָיַדִים, ֶנֱעַקר ִמן ָהעֹוָלם. ֲאַמאי. ּבְ ְמַזְלֵזל ּבִ ַמאן ּדִ

ֵרי ָעְלָמא.  ְבהֹון ִאְתּבְ   וכ"ח ַאְתָוון, ּדִ

ָרה ַמֲאָמרֹות עֹות רֹוְמזֹות ַלֲעׂשָ ר ֶאְצּבָ ה  ְוָעׂשֶ ל ַמֲעׂשֵ ׁשֶ
ַזְלֵזל  ּמְ ָנה, ִמי ׁשֶ ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ ֲארּו ּבַ ּום ֶזה ּבֵ ית. ּוִמׁשּ ְבֵראׁשִ
ׁש  ּיֵ ּום ׁשֶ ְנִטיַלת ָיַדִים, ֶנֱעָקר ִמן ָהעֹוָלם. ַמּדּוַע? ִמׁשּ ּבִ
ִרים  מֹוֶנה ְוֶעׂשְ ָרה ַמֲאָמרֹות ּוׁשְ ל ֲעׂשָ ֶהם סֹוד ׁשֶ ּבָ

ֶהם ִנְבָרא ָהעוֹ  ּבָ   ָלם. אֹוִתּיֹות ׁשֶ

  מוסר והלכות נטילת ידים

העונש הקשה למי כהלכתה, ו בנטילת ידים לסעודההגדול לנזהר השכר 

  הלכהשאינו נוטל ידיו לסעודה כ

יורד מנכסיו  ,ואיך שצריך ,מי שאינו נזהר ליטול ידיו כשצריך .א

  .נוכאילו נכרת מזה העולם לתקופה זו
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השי"ת לא ימחול  סימן רע הוא לו, –מי שאינו נוטל ידיו כמו שצריך  .ב

  .נונקרא אפיקורס נלו על כך

בשמים מוציאים אותו מכלל ישראל ולא יזכה לחלק לעולם הבא  .ג

  .נלאחר מותו

, אם היו ניש אומרים שנהיה צפרדע נלאחר מותו יתגלגל במים .ד

  .ניודעים איזה צער זה להתגלגל במים לא היו מפסיקים לבכות

גזלנים לא תהיה עליו  השי"ת לא יצילו מצרה רח"ל ואם יבואו עליו .ה

. לכן בזמן נשמירה מן השמים והם יוכלו לשדוד ממנו את כל רכושו

אין להם פרנסה  –שגניבות הן מעשה של יום יום ומצוי מאוד שאנשים 

התפקיד של כל יהודי להתחזק בנטילת ידים ולעורר את אשתו וילדיו על 

  .נ. העבירה שלהם על חשבונו וגם העונש מפני שיכל ללמדםנכך

מי שאינו נוטל ידיו כהלכה מביא עוני לעולם. הצרות והיסורים  .ו

שהעניים סובלים הוא אשם בכך, ולכן לאחר מותו לא תהיה לו מנוחה, 

  .נבדיוק כמו רוצח ששופך דם מפני שבגללו כבר מתו הרבה אביונים

טומאה שורה על ידיו לכן נוטלים ידים לפני הסעודה כדי להסיר  .ז

הלחם שאוכל טמא והוא מדבק  -ו נזהר בזה את הטומאה, ומי שאינ

  .נבסטרא אחרא רח"ל ועל ידי כך נהיה עני ונכרת מזה העולם

כל העונשים שנזכרו לעיל נאמרו גם על אלו שאינם נוטלים ידיהם  .ח

  .נכראוי וכנדרש מפאת עצלות

   - לנוטלים ידיהם כראוי  - בעולם הזה השכר הגדול 

  סגולה לעשירות ולאריכות ימים

. מי שאינו זוכה נטל ידיו עם הרבה מים זוכה לעשירותמי שנו .א

. בכל זאת יהיה רגוע נלעשירות זה מפני שעבירות אחרות מעכבות
 



 רחצה
 

סאת  
 

 
ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  

  

שהעושר שמור לו לעולם הבא ששם התענוג הוא אמיתי ולעשירות אין 

  .נויזכה גם ליראת שמים נשעור וגבול

  :הלכות והכנות לנטילת ידיים

נעלים: הנטילה, הכלי,  נים סודותבכל חלק ממצות נטילת ידיים מונח .א

שפשוף הידיים, ניגוב הידיים, הברכה וכו', לכן יהיה נזהר בכל אחד 

  .נמהם

כדי שלא תהי'  נלפני הנטילה יבדוק את ידיו אם אין עליהם חציצה .ב

, גם נשאלה על הצפרניים יגזור אותם בכל ערב שבת קודש - לו חציצה 

  .נאת העורות ליד הצפרניים

אין עליו שום חור או סדק אפילו יותר למעלה, וכן ישתמש בספל ש .ג

  ספל שיוכל להכיל הרבה מים ופתחו רחב. 

יכין מגבת עוד לפני שנוטל ידיו שיוכל מיד לנגב בה ידיו וכן לחם  .ד

   לחלה) –(וסכין ומלח על השולחן. 

ינגב היטיב ידיו ויגביה שרווליו עד המקום ששם נוטלים כדי שיטול  .ה

  ר. ידיו ברווח כפי השעו

   נכשהספל כבר מלא במים ינגב את שתי הידיות של הספל. .ו

ויזהר שיהיה לכל הפחות  ניטול ידיו הכי קרוב לשולחן שאוכל .ז

  באותו בית. 

(או יאמר את המזמור:  [באיזה לשון שירצה]לפני הנטילה יבקש על פרנסה  .ח

  .)נ"מזמור לדוד ה' רועי לא אחסר" וגו'

  סדר הנטילה:

מין ויעבירו ליד שמאל, יטול יד ימין שלש יקח הכלי עם מים ביד י .א
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פעמים, לאחר מכן יקח את הכלי ליד ימין ויטול את יד שמאל שלש 

  פעמים. 

צריך לפסק אצבעותיו ולכופף מעט את קצה האצבעות למעלה  .ב

, נולשפוך המים מקצות האצבעות כשמזיז הספל באיטיות עד סוף ידיו

ת, בין האצבעות, על כף כדי שהמים יגיעו לכל המקומות: בקצה האצבעו

  היד ועל סוף היד, לכן יטול ידיו עם הרבה מים כדי שיגיע לכל המקומות. 

לאחר הנטילה ישפשף היטיב יד אחת בשניה ויברך "על נטילת  .ג

   (על פי קבלה צריך להרים ידיו)ידיים" 

לאחר מכן ינגב היטיב ידיו עד שמרגיש שיבש בכל המקומות, ביותר  .ד

  בעות בקצה ובסוף היד. צריך להזהר בין האצ

  .נולא בבגדיו נלא ינגב ידיו במגבת רטובה .ה

  .ניברך וינגב ידיו הכי קרוב למקום ששם מברך המוציא ואוכל .ו

, אבל "אמן" נמתחילת הנטילה ועד שאוכל "המוציא" אסור לדבר .ז

  .נמותר לו לענות אם שומע ברכה כשכבר נטל שתי ידיו

 2רוצה לאכול לפחות  אסור לעשות ברכה "על נטילת ידים" רק אם .ח

עד ארבע דקות חצי מזה והחצי  (אחד ושליש מפרוסת לחם רגיל)אונץ לחם 

  .נהשני עד עוד ארבע דקות

  עוד דינים חשובים:

אם אחד יוצא באמצע הסעודה לזמן ארוך יותר צריך שוב ליטול  .א

  .נידיו בלי ברכה כשחוזר

ל אם נוגע במקומות המכוסים בשעת הסעודה או מגרד ראשו יטו .ב

  .נשוב ידיו בלי ברכה, עד אז אסור לו לבלוע הלחם
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  .נאם הולך לבית הכסא באמצע האוכל יטול עוד הפעם ידיו כשחוזר .ג

  על

כן יש להזהר מאוד בענין נטילת ידים, הן בנטילת ידים לסעודה והן 

כגון: בקימה בבוקר, היוצא ממרחץ,  –בנטילת ידים להטהר מטומאה 

י הוא יסוד גדול לטהרה, כמו שכתוב הנוגע במקום מכוסה וכדומה, כ

אם אינו נוטל ידיו אם תלמיד חכם הוא שוכח  נבשלחן ערוך אורח חיים

דרצה  נתלמודו, אם אינו תלמיד חכם יוצא מדעתו, וכתב האלי' רבה

לומר שנכנס בו רוח שטות ועל ידי זה בא לעבור עבירות רח"ל, כמו 

ירה אלא אם כן נכנס אין אדם עובר עב נשאמרו חכמינו זכרונם לברכה

בו רוח שטות, דהיינו שהיצר הרע שולט עליו להכשילו בעבירה ואינו 

מרגיש כלל שעובר עבירה, מפני שיש בו רוח שטות, ואחר כך יצטרך 

לסבול את עונשי ויסורי גיהנם רח"ל עד שיתמרקו עוונותיו, על כן 

  צריכים ללמוד הלכות נטילת ידים בעיון גדול. 

  בנטילת ידים לאכילה ג' מאות חומרות

  ידוע

דקדק כל כך בנטילת ידיים זי"ע  שמעלקע מניקלשבורגכי הרה"ק ר"ר 

. ומובא בספר אורחות לסעודה עד שהיו לו ג' מאות חומרות בנטילת ידים

אמרי יוסף ז"ל חתן הרה"ק בעל  נחמן כהנא מספינקאמהרה"ק ר'  נחיים

מפיו הקדוש של זי"ע, שמעתי מכ"ק אדמו"ח זי"ע אשר שמע  מספינקא

שמעלקע אשר רבינו הקדוש רבי ר'  דברי חיים מסאנץמרן אדמו"ר בעל 

היה לו שלוש מאות חומרות בנטילת ידים לאכילה, וחשב  מניקלשבורג

  גם אחד מהם מים ששאבו עכו"ם.

זי"ע, שבשמחה שהיו ציבור גדול, הביט מהצד  החזון אישומעשה ממרן 
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, וזאת (ע"כ), רק אחד נטל כהלכהשמכל אלו שנטלו ידיים אולי ואמר, 

מפני שרבו דקדוקיה, ועל כן כל איש הירא את ה' ילמד היטב את הלכות 

נטילת ידיים, ויתיעץ עם תלמיד חכם מורה הוראה, כדי שיזכה לקיים את 

  המצוה כהלכתה בשלימות.

מעשה בתלמיד חכם שנתגלגל בצפרדע חמש מאות שנים והבעל שם טוב 

  תיקן אותו

  בכתבי

מעשה מגלגול אחד וזה לשונו שם פעם אחת נכנס  נל שם טוב נדפסהבע

הרב הבעל שם טוב לעמקות גדול והלך בהתבוננות זה ג' ימים וג' לילות 

ולא ידע כלום מזה אח"ז הכיר שהוא מדבר גדול רחוק מאד ממקומו 

ויפלא מאד בעיניו על שנטה למדבר כזה ובודאי לא דבר ריק הוא ובתוך 

דולה עד מאד עד שכמעט לא הכיר איזה בריה היא, כך באה צפרדע ג

  ושאל אותה מי אתה ויאמר כי הוא תלמיד חכם ונתגלגל בצפרדע זו.

  ויאמר

. ותספר לו [ובזה הדבר העלה אותו הרבה]הבעל שם טוב תלמיד חכם אתה 

כי זה ת"ק שנים שנתגלגל בה, והגם שהרב האר"י זכרונו לברכה לחיי 

ת, אך מגודל פשעיו הרחיקו אותו נדוד העולם הבא תיקן כל הנשמו

במקום שאין בני אדם מצויים בכדי שלא יתקנו אותו, ושאל לו הבעל שם 

טוב מה היה פשעו ויאמר כי הוא פעם אחת זלזל בנטילת ידיים שלא 

נטל ידיו כהוגן וקטרג עליו השטן, והשיבו לו כי אין להאשימו על עבירה 

כל להכשילו בעבירה אחרת אזי אחת כי אם עבירה גוררת עבירה אם תו

גם זאת יחשבו לו, ונסהו בעבירה אחרת ונכשל בה ולא עמד בנסיון וכן 

שינה ושילש עד שכמעט עבר על כל התורה כולה והיה הפסק לדחות 

אותו שלא לקבל תשובתו, ועם כל זה אם היה דופק על שערי תשובה 
 



 מוציא
 

סהת  
 

 מֹוִציא
  מוציא

  ומברך: שביניהם הפרוסה ואת השלמות המצות שני את מגביהנא
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בבים חוץ היו מקבלים אותו כידוע מאחר שיצא בת קול שובו בנים שו

  .[חגיגה דף ט"ו]מאחר 

  וזה

היה עונש על חטאתו לדחותו, אבל אם היה דופק על פתחי תשובה היו 

מקבלין אותו כי אין לך דבר שעומד בפני תשובה והשטן הסיתו ונעשה 

שכור גדול עד שלא היה לו פנאי להתבונן ולשוב ועבר על כל העבירות 

ון שזלזל בנטילת ידיים שבעולם, ומפני שגרם החטאים היה החטא הראש

לכן כשמת נתגלגל בצפרדע שהיא תמיד במים ושיהיה במקום שאין בני 

אדם מצויים כי כאשר יעבור יהודי או שיברך איזה ברכה או יחשוב 

איזה מחשבה בזה יכול להוציא יקר מזולל והבעל שם טוב עשה תיקון 

  (שבחי בעל שם טוב) לנשמתו והעלה אותו עד שנשאר הצפרדע מת.

  

  דף קס"ז ע"ב - פרשת תרומה  - ספר שמות  - בזוהר נא 

תֹוֵריהּ  ר ָנׁש ַעל ּפָ ד ָיִתיב ּבַ ַקְדִמיָתא ּכַ אי ָהִכי הּוא, ּבְ א ַוּדַ ְלֵמיַכל, ְמָבֵרְך  ֶאּלָ

ִתיב  ָהא ּכְ (ישעיה ַעל ַנֲהָמא ַהּמֹוִציא. ַמאי ַטֲעָמא ַהּמֹוִציא, ְוָלא מֹוִציא, ּדְ

ִתיב ַהּבֹוֵרא.  מב) ַמִים, ְוָלא ּכְ ָ ִתיב  (ירמיה י)ּבֹוֵרא ַהׁשּ ה ֶאֶרץ, ְוָלא ּכְ עֹוׂשֶ

ה ֶאֶרץ. ַמאי ַטֲעָמא ָהָכא ַהּמֹוִציא.   ָהעֹוׂשֶ

א ַוּדַ  ב ָאָדם ַעל ֶאּלָ ׁשַ ּיָ ׁשֶ ִראׁשֹוָנה ּכְ ְך הּוא. ּבָ אי ּכָ
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ַעם  ֶחם ַהּמֹוִציא. ָמה ַהּטַ ְלָחנֹו ֶלֱאֹכל, ְמָבֵרְך ַעל ַהּלֶ ׁשֻ
ַמִים, ְולֹא  ָ תּוב ּבֹוֵרא ַהׁשּ ֲהֵרי ּכָ ַהּמֹוִציא ְולֹא מֹוִציא, ׁשֶ
ה ֶאֶרץ.  ה ֶאֶרץ, ְולֹא ָכתּוב ָהעֹוׂשֶ ָכתּוב ַהּבֹוֵרא. עֹוׂשֶ

אן ַהּמֹוִציא?  ָמה ַעם ּכָ   ַהּטַ

  דף קס"ח ע"ב

ן,  ּמָ ָרא ה' ִמּתַ ּתְ ָאה ְסִתיָרא, ִאְסּתַ ָעְלָמא ִעּלָ ִאיּנּון ֵמָרָזא ּדְ ין ּדְ ל ִמּלִ א ּכָ ֶאּלָ

ִניָזא ּוְסִתיָרא ִאיהּו.  ָהא ֵמָעְלָמא ּגְ ין  (דף קס"ח ע"ב)ְלִאְתֲחָזָאה ּדְ ְוָכל ִמּלִ

ָאה  ּתָ ִאיּנּון ֵמָעְלָמא ּתַ יב, ּדְ ְכּתִ ִתיב בה', ּדִ יר, ּכְ ְלָיא ַיּתִ ִאְתּגַ  (ישעיה מ)ּדְ

ר ְצָבָאם  ִמְסּפָ ָעְלָמא  (עמוס ה)ַהּמֹוִציא ּבְ הּו ֵמָרָזא ּדְ ּלְ ם, ּכֻ ַהּקֹוֵרא ְלֵמי ַהּיָ

ָאה ִאיהּו, ְוִאי  ּתָ דֹול,  (רל"א ע"ב)ּתַ גֹון ָהֵאל ַהּגָ ָמא ִאיהּו בה', ּכְ ׁשְ יב ּבִ ַאְכּתִ

ֹאַרח ָסִתים ְוָהָכא ּדְ  יָון  (נ"א באתגליא)ִאיהּו ּבְ ָאה ִאיהּו, ּכֵ ּתָ ָעְלָמא ּתַ ֵמָרָזא ּדְ

א ַאְתָיא ָקֵמיּה.  ִכיְנּתָ ר ָנׁש, ׁשְ ְמָבֵרְך ּבַ   ּדִ

ר,  ְסּתָ ֵהם ִמּסֹוד ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון ַהּנִ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ א ּכָ ֶאּלָ
ֲהֵרי מֵ  ם, ְלַהְראֹות ׁשֶ ָ ֶרת ה' ִמׁשּ ּתֶ ר ִמְסּתַ נּוז ְוִנְסּתָ עֹוָלם ּגָ

ה  ּלָ ְתּגַ ּנִ ְחּתֹון ׁשֶ ֵהם ֵמָהעֹוָלם ַהּתַ ָבִרים ׁשֶ הּוא. ְוָכל ַהּדְ
תּוב  ּכָ ה', ׁשֶ תּוב ּבְ ר  (ישעיה מ)יֹוֵתר ּכָ ִמְסּפָ ַהּמֹוִציא ּבְ

ם ֵהם ִמּסֹוד ָהעֹוָלם  (עמוס ט)ְצָבָאם,  ּלָ ם. ּכֻ ַהּקֵֹרא ְלֵמי ַהּיָ
ְחּתֹון, ְוִאם ִנכְ  דֹול. ַהּתַ מֹו ָהֵאל ַהּגָ ה', ּכְ ם הּוא ּבְ ֵ ׁשּ ב ּבַ ּתָ

ר  ֶדֶרְך ִנְסּתָ הּוא ּבְ ְחּתֹון  (בגלוי)ְוָכאן ׁשֶ ִמּסֹוד ָהעֹוָלם ַהּתַ
ָאה ְלָפָניו.  ִכיָנה ּבָ ָבֵרְך ָאָדם, ׁשְ ּמְ יָון ׁשֶ   הּוא, ּכֵ

ִליל לְ  ָאַמר ְוָאַכְלּתָ ִלְפֵני ְיָי' ֱאלֶֹהיָך. ָהָכא ִאְתּכְ י ּוַמה ּדְ ִמּלֵ ָלא ּבְ ַמּלְ

יָמא  ִריְך הּוא ָקֵמיּה, ְלַקּיְ א ּבְ ָהִכי ִאְצְטִריְך הֹוִאיל ְוקּוְדׁשָ אֹוַרְייָתא, ּדְ ּדְ

יב,  ְכּתִ ר ִלְפֵני ְיָי'. ּוְכִתיב  (יחזקאל מא)ּדִ ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ ם  (דברים יד)ֶזה ַהׁשּ ְוָאַכְלּתָ ׁשָ

  ִלְפֵני ְיָי' ֱאלֶהיָך. 
 



 מצה
 

סזת  
 

  

ה  רּוְך ַאּתָ   ,ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ְיהָֹוהּבָ
  :ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ

  
ה   ַמּצָ

  מצה
  ומברך:ובפרוסה  בעליונה ומחזיק התחתונה המצה את מניחנב
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ָאַמר ְואָ  ֶ ר ּוַמה ׁשּ אן ִנְכָלל ְלַדּבֵ ַכְלּתָ ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיְך, ּכָ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ְך ָצִריְך, הֹוִאיל ְוַהּקָ ּכָ ִדְבֵרי תֹוָרה, ׁשֶ ּבְ

תּוב,  ם ֶאת ַהּכָ ר  (יחזקאל מא)ְלָפָניו, ְלַקּיֵ ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ ֶזה ַהׁשּ
ם ִלְפֵני ה' אֱ  (דברים יד)ִלְפֵני ה'. ְוָכתּוב  ָ   לֶֹהיְך. ְוָאַכְלּתָ ׁשּ

ֵני, ְלֵמיַתן לֹון,  ר ָנׁש ָקֵמי ָמאֵריּה, ִאְצְטִריְך ָנֵמי ְלֵמיַחן ְלִמְסּכְ הֹוִאיל ְוָקִאים ּבַ

ִאיהּו ָיִהיב ֵליּה ְלֵמיַכל.  ָמה ּדְ (ס"א ומאן דאכיל קמיה מלכא קדישא אצטריך ּכְ

א וכו') יׁשָ א ַקּדִ ָאִכיל ָקֵמי ַמְלּכָ ַמאן ּדְ    .ּכְ

ם ְלַרֵחם ַעל הֹוִאיל ְועֹומֵ  ד ָאָדם ִלְפֵני ִרּבֹונֹו, ָצִריְך ּגַ
הּוא ָנַתן לֹו ֶלֱאֹכל,  מֹו ׁשֶ ים, ָלֵתת ָלֶהם ּכְ (ומי שאוכל ָהֲעִנּיִ

דֹוׁש  לפני המלך הקדוש, צריך) ֶלְך ַהּקָ אֹוֵכל ִלְפֵני ַהּמֶ ִמי ׁשֶ   .ּכְ

   דף מ"א ע"א - פרשת בא  - ספר שמות  - בזוהר נב 

ִרין, ַעל  ִאיהּו ּדּוְכָרָנא ְלָדֵרי ּדָ ִגין ּדְ ֶפַסח, ּבְ ה ּבְ א, ֶלֱאכֹול ַמּצָ ַתר ּדָ ּקּוָדא ּבָ ּפִ
 



 זוהר ההגדה
 

468

 
ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  

  

יִ  ְמֵהיְמנּוָתא. ְוָהא אּוְקמּוָה, ּדְ ַטֲעָוון ָרָזא ּדִ ַההּוא ִזְמָנא ֵמָרָזא ּדְ ָרֵאל ָנְפקּו ּבְ ׂשְ

י.  ה ּדּוְכּתֵ ַכּמָ ָנא ּבְ ְמֵהיָמנּוָתא. ְוָהא אּוְקמּוָה ָרָזא ּדְ ָרָזא ּדִ ַאֲחָרן, ְוָעאלּו ּבְ

א,  (שמות יב) ּקּוָדא ּדָ ַסח ְוגֹו'. כ"ח ּפִ ת ַהּפָ ה ְוַאֲהֹרן ֹזאת ֻחּקַ ַוּיֹאֶמר ְיָי' ֶאל ֹמׁשֶ

ִמְצַרִים. ְלִמׁשְ  ַסח ּדְ ַההּוא ּפֶ ִניָסן, ּדּוְכָרָנא ּדְ י"ד ּבְ ִים, ּבְ ין ָהַעְרּבַ ַסח ּבֵ ַחט ּפֶ

ל ְקַהל ֲעַדת  ֲחטּו אֹותֹו ּכָ ַאּתְ ָאֵמר, ְוׁשָ ָמה ּדְ א, ּכְ ְוָדא ִאיהּו חֹוָבָתא ַעל ּכֹּלָ

א, ִאְצְטִריְך ְלֶמהֵוי ָנִטיר ַסח ּדָ ִים. ּפֶ ין ָהַעְרּבַ ָרֵאל ּבֵ ָרה יֹוִמין ִיׂשְ , ֵמֲעׂשָ

ִגין  ה ְוִיְקחּו ָלֶהם ְוגֹו'. ַמאי ַטֲעָמא. ּבְ ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהּזֶ יב ּבֶ ְכּתִ ּוְלָהְלָאה, ּדִ

ָרה יֹוִמין ּוְלָהְלָאה, ַעד  ִריַאת ִסיֲהָרא ְלַאְנָהָרא, ֵמֲעׂשָ ֵדין ׁשָ ָהא ּכְ ּדְ

ֶליֱהִוי  יָסר ּדְ ֲחֵמיָסר. ְוַאְרּבֵ ִלים ּבַ ּתְ ִאׁשְ ְלָיא ַעל ּדְ ִדיָנא ּתַ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ָנִכיס, ּבְ

 ָעְלָמא. 

רֹון  הּוא ִזּכָ ּום ׁשֶ ֶפַסח, ִמׁשּ ה ּבְ ִמְצָוה ַאַחר זֹו ֶלֱאֹכל ַמּצָ
ְרׁשּוָה,  ְלדֹוֵרי דֹורֹות ַעל סֹוד ָהֱאמּוָנה, ַוֲהֵרי ּפֵ
ל ֱאִליִלים ֲאֵחִרים,  אֹותֹו ְזַמן ִמּסֹוד ׁשֶ ָרֵאל ָיְצאּו ּבְ ׂשְ ּיִ ׁשֶ

ה וְ  ֲארּו ֶאת ַהּסֹוד ַהּזֶ סֹוד ָהֱאמּוָנה, ַוֲהֵרי ּבֵ ִנְכְנסּו ּבְ
ת  ה ְוַאֲהֹרן ֹזאת ֻחּקַ ה ְמקֹומֹות. ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ֹמׁשֶ ַכּמָ ּבְ

ַסח ְוגֹו'. כ"ח  ִים  -ַהּפָ ין ָהַעְרּבַ ַסח ּבֵ ֹחט ּפֶ ִמְצָוה זֹו ִלׁשְ
ַסח ִמְצַרִים רֹון ְלאֹותֹו ּפֶ ִניָסן, ִזּכָ י"ד ּבְ , ְוזֹוִהי חֹוָבה ַעל ּבְ

ָרֵאל  ֲחטּו ֹאתֹו ּכֹל ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ ֱאַמר ְוׁשָ ּנֶ מֹו ׁשֶ ם, ּכְ ּלָ ּכֻ
ָרה  מּור ֵמֲעׂשָ ַסח ֶזה ָצִריְך ִלְהיֹות ׁשָ ִים. ּפֶ ין ָהַעְרּבָ ּבֵ
ה ְוִיְקחּו ָלֶהם  ָעּשר ַלֹחֶדׁש ַהּזֶ תּוב ּבֶ ּכָ ָיִמים ָוָהְלָאה, ׁשֶ

ַעם? מִ  ָבָנה ְוגֹו'. ָמה ַהּטַ ֲהֵרי ָאז ַמְתִחיָלה ַהּלְ ּום ׁשֶ ׁשּ
ה  ָ ֲחִמׁשּ ֶלֶמת ּבַ ׁשְ ּנִ ָרה ָיִמים ָוָהְלָאה, ַעד ׁשֶ ְלָהִאיר ֵמֲעׂשָ
ין  ַהּדִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָחט ּבְ ְהֶיה ִנׁשְ ּיִ ר ׁשֶ ָעה ָעׂשָ ר, ּוְבַאְרּבָ ָעׂשָ

לּוי ַעל ָהעֹוָלם.    ּתָ

ִר  ֵמי ּבְ ָרא זּוֲהָמא, ִמּקָ א, ְלַאְעּבְ ַההּוא ֵריָחא ָרָזא ּדָ א, ּוְלִאְתֲהָנָאה ּבְ יׁשָ ית ַקּדִ
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א, ְוָכל ָעֵרל לא  ְבָעא. ְוַעל ּדָ א ַעל ׂשָ א ָלא ַאְתָיא ֶאּלָ ָנִדיף ְטִוי נּור. ְוַעל ּדָ ּדְ

יּה  ָלא ִאית ּבֵ יּה. ַמאן ּדְ א, ֵייכּול ּבֵ יׁשָ ִרית ַקּדִ יּה ּבְ ִאית ּבֵ ֹיאַכל ּבֹו. ַמאן ּדְ

א, לָ  יׁשָ ִרית ַקּדִ א ּבְ ִרית ִאיהּו ְלַתְבָרא ּתּוְקּפָ ֵני ּבְ ַהאי ִמּבְ יּה. ּדְ א ֵייכּול ּבֵ

ִרית  ְבֵני ּבְ ְך, ַהאי ּבִ ִגין ּכַ ִרית. ּבְ ֵמי ּבְ ָרא ָעְרָלה ִמּקָ ֵחיָלא ַאֲחָרא, ְלַאְעּבְ ּדְ

ְבֵני ָעְרָלה.  ד, ְוָלא ּבִ   ִאיהּו ְלֶמְעּבַ

ְפֵני ַהבְּ  ֲהָמה ִמּלִ ה, סֹוד ֶזה ְלַהֲעִביר ַהּזֻ דֹוׁשָ ִרית ַהּקְ
ִלי ָהֵאׁש, ְוַעל ֶזה לֹא ָבא  ּנֹוֵדף ִמּצְ ְוֵלָהנֹות ֵמאֹותֹו ֵריַח ׁשֶ
ָבע, ְוַעל ֶזה ְוָכל ָעֵרל לֹא ֹיאַכל ּבֹו. ִמי  ָ א ַעל ַהׂשּ ֶאּלָ
ִרית קֶֹדׁש,  ֵאין ּבֹו ּבְ ִרית קֶֹדׁש, ֹיאַכל ּבֹו. ִמי ׁשֶ ׁש ּבֹו ּבְ ּיֵ ׁשֶ

זֶּ  ל לֹא יֹאַכל ּבֹו. ׁשֶ ּבֹר ּכַֹח ׁשֶ ִרית הּוא ִלׁשְ ֵני ַהּבְ ה ִמּבְ
ְך ֶזהּו  ּום ּכָ ְפֵני ְבִרית. ִמׁשּ ַחִיל ַאֵחר, ְלַהֲעִביר ָעְרָלה ִמּלִ

ְבֵני ָעְרָלה.  ְבֵני ְבִרית ְולֹא ּבִ   ַלֲעׂשֹות ּבִ

ֲהוָ  ַסח, ּדְ ַההּוא ּפֶ ָמא ּדְ ִריְך הּוא ְלִמְצַרִים, ָחָמא ּדָ א ּבְ ד ָאָתא קּוְדׁשָ ים ּכַ ה ָרׁשִ

ם  יב, ּוְלַקְחּתֶ ְכּתִ ְתָחא, ּדִ ְבִרית, ֵהיְך ֲהוֹו ַקְייִמין ַעל ּפִ ְתָחא, ְוָדָמא ּדִ ַעל ּפִ

ם ְוגֹו'. ֵאזֹוָבא, ָהא אֹוִקיְמָנא  ְעּתֶ ף ְוִהּגַ ּסַ ר ּבַ ם ֲאׁשֶ ּדָ ם ּבַ ת ֵאזֹוב ּוְטַבְלּתֶ ֲאֻגּדַ

ר רּוִחין  ִאיהּו ַמְעּבַ ין, ְוכָ  (כ"ב ע"ב)ּדְ יׁשִ ר ּבִ א, ַמְעּבַ יׁשָ ל ְסָטר רּוַח ּבִ

ָרֵאל.  ִיׂשְ ָאה ּדְ פּוְרָקָנא ִעּלָ יֵליּה, ּבְ ִאְתָערּוָתא ּדִ   ּבְ

ל  ם ׁשֶ רּוְך הּוא ְלִמְצַרִים, ָרָאה ֶאת ַהּדָ דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ ּבָ ׁשֶ ּכְ
ִרית, ֵאיְך  ַתח, ְוַדם ַהּבְ ָהָיה ָרׁשּום ַעל ַהּפֶ ַסח ׁשֶ אֹותֹו ּפֶ

ת ֵאזֹוב ָהיּו עֹוְמִדים עַ  ם ֲאֻגּדַ תּוב ּוְלַקְחּתֶ ּכָ ַתח, ׁשֶ ל ַהּפֶ
ם ְוגֹו'. ֵאזֹוב, ֲהֵרי  ְעּתֶ ף ְוִהּגַ ּסַ ר ּבַ ם ֲאׁשֶ ּדָ ם ּבַ ּוְטַבְלּתֶ
ל רּוַח  הּוא ַמֲעִביר רּוחֹות ָרעֹות, ְוָכל ַצד ׁשֶ ַאְרנּו ׁשֶ ּבֵ

ה ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ  ֻאּלָ ּגְ ּלֹו, ּבַ ִהְתעֹוְררּות ׁשֶ ל ַרע ַמֲעִביר ּבַ
ָרֵאל.    ִיׂשְ
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א  ּתָ ִריְך הּוא ְלֵיֶצר ָהָרע ְוִיּכֹוס ֵליּה. ְוַהׁשְ א ּבְ ָאֵתי, ֵייֵתי קּוְדׁשָ ְלִזְמָנא ּדְ

ָרֵאל ְוגֹו'. ּדּוְכָרָנא  ל ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ ֲחטּו אֹותֹו ּכָ ִתיב ְוׁשָ א, ּכְ פּוְרָקָנא ּדָ ּבְ

ָאה. ַההּוא ּפּוְרָקָנא ִעּלָ ָאֵתי, ּבְ ִזְמָנא ּדְ קֹוף  ּדְ ׁשְ זּוזֹות ְוַעל ַהּמַ י ַהּמְ ּתֵ ַעל ׁשְ

ְבִרית  ימּו ּדִ ָאת יֹו"ד, ְלַאֲחָזָאה ְרׁשִ ימּו ּדְ ָאת יֹו"ד, ּוְבַהאי ְרׁשִ ימּו ּדְ ַהאי ְרׁשִ ּבְ

ָמא ַעל  א, ְוָאָתא ּדָ ים ַעל ּכֹּלָ ְבִרית, ָרׁשִ ָמא ּדִ ֵמי ּדָ ר ָעְרָלה ִמּקָ ּבַ א, ְוִאּתְ יׁשָ ַקּדִ

ד עָ  ָמא. ּכַ ַאּתְ ּדָ ָמה ּדְ יָתא, ּכְ ִקיף ִמּבֵ ָמא, ְוִאְזּדְ ִחית, ֲהָוה ָחֵמי ּדָ ַבר ַההּוא ַמׁשְ

ִחית ְוגֹו'.  ׁשְ ן ַהּמַ   ָאֵמר ְולֹא ִיּתֵ

ֶצר ָהָרע  רּוְך הּוא ַלּיֵ דֹוׁש ּבָ ֶלָעִתיד ָלבא ָיִביא ַהּקָ
ֲחטּו ֹאתֹו כֹּ  תּוב, ְוׁשָ ה זֹו ּכָ ְגֻאּלָ ה ּבִ ַחט אֹותֹו. ְוַעּתָ ל ְוִיׁשְ

ה  ֻאּלָ ּגְ ל ֶלָעִתיד ָלבא, ּבַ רֹון ׁשֶ ָרֵאל ְוגֹו'. ִזּכָ ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ
ם  ֹרׁשֶ קֹוף, ּבָ ׁשְ זּוֹזת ְוַעל ַהּמַ י ַהּמְ ּתֵ ָהֶעְליֹוָנה ַהִהיא. ַעל ׁשְ
ל ָהאֹות יֹו"ד,  ה ׁשֶ ם ַהּזֶ ל אֹות יֹו"ד, ּוָבֹרׁשֶ ה ׁשֶ ַהּזֶ

דֹוׁש  ִרית ַהּקָ ם ַהּבְ ֶרת ָעְרָלה ְלַהְראֹות ֶאת ֹרׁשֶ ּבֶ , ְוִנׁשְ
ם.  ִרית, ָרׁשּום ַעל ַהּכֹל, ּוָבא ָדם ַעל ּדָ ם ַהּבְ ְפֵני ּדַ ִמּלִ
ִחית, ָהָיה רֹוֶאה ָדם ּוִמְתַרֵחק  ׁשְ עֹוֵבר אֹותֹו ַהּמַ ׁשֶ ּכְ

ִחית ְוגֹו'.  ׁשְ ן ַהּמַ ֱאַמר ְולֹא ִיּתֵ ּנֶ מֹו ׁשֶ ִית, ּכְ   ֵמַהּבַ

  דף מ"א ע"ב

ִריְך הּוא בִּ  א ּבְ ִחית, ִאי קּוְדׁשָ ׁשְ ן ַהּמַ ִתיב ְולֹא ִיּתֵ ְלחֹודֹוי ָקִטיל, ֲאַמאי ּכְ

א  אי קּוְדׁשָ א ַוּדַ ִריְך הּוא. ֶאּלָ א ּבְ ִחית ֲהָוה ָאִזיל ְוָלא קּוְדׁשָ ַמׁשְ ַמע ּדְ ַמׁשְ ּדְ

ִחית ֲהָוה ָאִזיל  ִריְך הּוא ֲהָוה ָקִטיל, ּוַמׁשְ ָחא ִעיָלה  (דף מ"א ע"ב)ּבְ ּכְ ְלַאׁשְ

ָרֵאל,  ְתֵרין ִסְטִרין, ֲהָוה ָעַרק ְלִיׂשְ ָעְרָלה, ּבִ ִבירּו ּדְ ֲהָוה ָחֵמי ַההּוא ּתְ יָון ּדְ ּכֵ

ְייהּו.  ַרׁש ִמּנַ   ְוִאְתּפְ

תּוב ְולֹא  ה ּכָ רּוְך הּוא ְלַבּדֹו הֹוֵרג, ָאז ָלּמָ דֹוׁש ּבָ ִאם ַהּקָ
ִחית ָהָיה הֹוֵלְך, ְולֹא  ׁשְ ַהּמַ ָמע ׁשֶ ׁשְ ּמַ ִחית, ׁשֶ ׁשְ ן ַהּמַ ִיּתֵ
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רּוְך הּוא הַ  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ אי ׁשֶ א ַוּדַ רּוְך הּוא? ֶאּלָ דֹוׁש ּבָ ּקָ
ָרֵאל.  ה ְלִיׂשְ ִחית ָהָיה הֹוֵלְך ִלְמֹצא ִעּלָ ׁשְ ָהָיה הֹוֵרג, ְוַהּמַ
ֵני ְצָדִדים,  ׁשְ ְברֹון ָהָעְרָלה ּבִ ָהָיה רֹוֶאה אֹותֹו ׁשִ יָון ׁשֶ ּכֵ

  ָהָיה ּבֹוֵרַח ְוִנְפָרד ֵמֶהם. 

ָקטַ  ַההּוא ִסְטָרא, ָיִהיב ּבּוְכִרין ְוַעל ּדְ ל ִאיּנּון ּבּוְכִרין ּדְ ִריְך הּוא ּכָ א ּבְ ל קּוְדׁשָ

א  ָלל, ּוְבֹכּלָ ח ָעַלְייהּו ִסְטָרא ַאֲחָרא ִעיָלה ּכְ ּכַ ָלא ִיׁשְ ָרֵאל ְלפּוְרָקָנא, ּדְ ִיׂשְ ּדְ

ִני א ַעל ּבְ ַאּבָ ִריְך הּוא, ּכְ א ּבְ ָרֵאל קּוְדׁשָ ַבִית ֶאָחד  (שמות יב)ן. ָנִטיר לֹון ְלִיׂשְ ּבְ

ִית ְוגֹו'   .ֵיָאֵכל לא תֹוִציא ִמן ַהּבַ

ל  כֹורֹות ׁשֶ ל אֹוָתם ּבְ רּוְך הּוא ּכָ דֹוׁש ּבָ ָהַרג ַהּקָ ְוַעל ׁשֶ
ּלֹא  ה, ׁשֶ ָרֵאל ִלְגֻאּלָ ל ִיׂשְ כֹורֹות ׁשֶ ד, ָנַתן ּבְ אֹותֹו ַהּצַ

ָלל, ּוַבכֹּ  ה ּכְ ד ָהַאֵחר ִעּלָ ל ׁשֹוֵמר ִיְמָצא ֲעֵליֶהם ַהּצַ
ַבִית  ִנים. ּבְ ָאב ַעל ּבָ ָרֵאל ּכְ רּוְך הּוא ֶאת ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ִית ְוגֹו'.    ֶאָחד ֵיָאֵכל לֹא תֹוִציא ִמן ַהּבַ

  נ ע"ב"דף ר - פרשת פנחס  - ספר במדבר  - בזוהר 

ְסָחא  ִאיהּו ּפִ ַסח ְוגֹו'. ִאיְמָרא ּדְ ר יֹום ַלֹחֶדׁש ּפֶ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ַתח, ּבְ יא ּפָ י ִחּיָ ִרּבִ

ִמְצָרֵאי  ִגין ּדְ ְלהֹון, ֲהָוה ִאְמָרא. ּבְ ִמְצָרֵאי, ְוֱאָלָהא ּדִ ֲחָלא ּדְ א ּדַ ֲאַמאי. ֶאּלָ

ְלִחין ְלמַ  ִתיב ּפַ א ֲחֵזי, ּכְ ְלִחין ְלִאיְמָרא. ּתָ ְך ּפַ ל ָטֶלה, ּוְבִגין ּכָ ֵהן  (שמות ח)ּזַ

ִתיב  ְנִאין ֵליּה, ּכְ ׂשַ ח ֶאת ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים. ַמאי ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים. ְוִכי ַעל ּדְ ִנְזּבַ

יְלהֹון, ִאקְ  ִמְצָרֵאי, ְוֱאָלָהא ּדִ ֲחָלא ּדְ א ּדַ ֵרי ּתֹוֲעַבת ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים. ֶאּלָ

יב,  ְכּתִ ָמה ּדִ ין.  (דברים יח)ִמְצַרִים. ּכְ ַאר ַעּמִ ׁשְ ֲחָלא ּדִ תֹוֲעֹבת ַהּגֹוִים, ּדַ  ּכְ

ַסח ְוגֹו'.  ר יֹום ַלחֶֹדׁש ּפֶ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ַתח, ּבְ יא ּפָ י ִחּיָ ַרּבִ
ְצִרים  ל ַהּמִ א ִיְרָאָתם ׁשֶ ַסח, ַמּדּוַע? ֶאּלָ הּוא ּפֶ ה ׁשֶ ׂשֶ

ְצִרים עֹוְבִדים ֵואלֹוּהַ  ַהּמִ ּום ׁשֶ ה. ִמׁשּ ֶהם ָהָיה ׂשֶ ּלָ ׁשֶ
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תּוב  ה. ּבא ּוְרֵאה, ּכָ ֶ ּום ֶזה עֹוְבִדים ַלׂשּ ל ָטֶלה, ּוִמׁשּ ְלַמּזַ
ח ֶאת ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים. ַמִהי ּתֹוֲעַבת  (שמות ח) ֵהן ִנְזּבַ

תּוב ּתֹוֲעַבת ִמְצַר  ֹוְנִאים אֹותֹו ּכָ ׂשּ ִים? ִמְצַרִים? ְוִכי ַעל ׁשֶ
ֶהם ִנְקָרא  ּלָ ְצִרים ְוָהֱאלֹוּהַ ׁשֶ ל ַהּמִ א ִיְרָאָתם ׁשֶ ֶאּלָ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ תֹוֲעֹבת ַהּגֹוִים,  (דברים יח)ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים, ּכְ ּכְ
ָאר ָהֻאּמֹות.  ל ׁשְ   ִיְרָאָתם ׁשֶ

  דף רנ"א ע"א 

יב,  ְכּתִ יֹוֵסף, ּדִ א ֲחֵזי ָחְכְמָתא ּדְ ה ּוִמְקֵצה ֶאחָ  (בראשית מז)ּתָ ָ יו ָלַקח ֲחִמׁשּ

יט  ּלִ ֲהָוה ׁשַ א ּדְ י ִמְקֶנה ָהיּו ֲעָבֶדיָך. ְוִכי ַמְלּכָ ים, ְואֹוִליף לֹון ְלֵמיַמר, ַאְנׁשֵ ֲאָנׁשִ

ְנאּון  ִיׂשְ א, ְוָעִביד ַלֲאחֹוי ּדְ ּדָ א, ָעִביד ּכְ א ְלַמְלּכָ ל ַאְרָעא, ְוַאּבָ (דף רנ"א ַעל ּכָ

בּון ְלהוֹ  ע"א) אי ּתֹוֲעַבת  (למעבד להון רועי צאן)ן. ְלהֹון, ְוָלא ַיְחׁשְ א ַוּדַ ֶאּלָ

ִתיב,  א ּכְ יְלהֹון ִאְקֵרי ָהִכי, ְוַעל ּדָ ֲחָלא ְוֱאָלָהא ּדִ ח  (שמות ח)ִמְצַרִים, ּדַ ֵהן ִנְזּבַ

  ֶאת ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים. 

תּוב  ּכָ ל יֹוֵסף, ׁשֶ ּוִמְקֵצה  (בראשית מז)ּבֹא ּוְרֵאה ָחְכָמתֹו ׁשֶ
י ֶאָחיו ָלַקח  ד אֹוָתם לֹוַמר, ַאְנׁשֵ ים, ּוְמַלּמֵ ה ֲאָנׁשִ ָ ֲחִמׁשּ

ָהָיה ׁשֹוֵלט  ָהָיה ֶמֶלְך ׁשֶ ִמְקֶנה ָהיּו ֲעָבֶדיְך. ְוִכי יֹוֵסף ׁשֶ
ה ְלֶאָחיו  ְך, ְוָעׂשָ ה ּכָ ל ָהָאֶרץ, ְוָאב ְלַמְלכּות, ָעׂשָ ַעל ּכָ

יבּו אֹוָתם  ְנאּו אֹוָתם ְולֹא ַיֲחׁשִ ׂשְ ּיִ ?!  י צאן)(שיעשו מהם רועׁשֶ
ֶהם ִנְקָרא  ּלָ אי ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים, ִיְרָאה ֵואלֹוּהַ ׁשֶ א ַוּדַ ֶאּלָ

תּוב  ְך, ְוַעל ֶזה ּכָ ח ֶאת ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים.  (שמות ח)ּכָ   ֵהן ִנְזּבַ

ל  ֵמיַטב ִמְצַרִים ִהיא ֶאֶרץ ַרְעְמֵסס, ְוַהִהיא ַאְרָעא  (בראשית מז)ָאַמר יֹוֵסף, ּכָ

ָעְלָמא. ְוָכל ִמְצָרֵאי ַאְפִריׁשּו לְ  ָכל ִעּנּוִגין ּדְ ְלהֹון, ְלַרְעָיא ּוְלֵמיַהְך ּבְ ַדֲחָלא ּדִ

ַיְרּתּון ַהִהיא  ַדֲחֵליהֹון. ַאֲעִביד ְלַאַחי ּדְ ָרָעאן ְלַדֲחֵליהֹון, ּכְ יבּו ְלִאיּנּון ּדְ ָחׁשִ

ָקא יָ  ּדְ בּון לֹון ּכַ דּון לֹון ִמְצָרֵאי, ְוַיְחׁשְ יב, ַאְרָעא, ְוִיְסּגְ ְכּתִ אּות. ְוַהְיינּו ּדִ
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ַדֲחֵליהֹון.  (בראשית מז) ִבין לֹון ּכְ ְ ל רֹוֵעה ֹצאן, ְמַחׁשּ י ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים ּכָ   ּכִ

ל ֵמיַטב ִמְצַרִים ִהיא ֶאֶרץ ַרְעְמֵסס,  ָאַמר יֹוֵסף, ּכָ
ָכל  ְואֹוָתּה ֶאֶרץ ִהְפִריׁשּו ְלִיְרָאָתם, ִלְרעֹות ְוָלֶלֶכת ּבְ

ֲענּוגֹות ה  ּתַ יבּו ְלֵאּלֶ ְצִרים ֶהְחׁשִ ָהעֹוָלם. ְוָכל ַהּמִ
יְרׁשּו  ּיִ ה ְלַאַחי ׁשֶ ִיְרָאָתם. ֶאֱעׂשֶ רֹוִעים ְלִיְרָאָתם, ּכְ ׁשֶ
יבּו אֹוָתם  ְצִרים, ְוַיֲחׁשִ ֲחוּו ָלֶהם ַהּמִ ּתַ אֹוָתּה ֶאֶרץ, ְוִיׁשְ

תּוב  ּכָ ָראּוי. ְוֶזהּו ׁשֶ מֹו ׁשֶ י תֹוֲעַבת ִמצְ  (בראשית מו)ּכְ ַרִים ּכִ
ִיְרָאָתם.  יִבים אֹוָתם ּכְ ל ֹרֵעה ֹצאן. ַמֲחׁשִ   ּכָ

  

ַפְלֵחי  ִריְך הּוא ֵמִאיּנּון ּדְ א ּבְ ַרע קּוְדׁשָ ִאְתּפְ ָמה ּדְ ֵניָנן ּכְ י יֹוֵסי, ְוָהא ּתָ ָאַמר ִרּבִ

ׁש, ְוִכי יֹוֵסף ָעִביד ַלַאחֹוי  ַרע ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה ַמּמָ ְלֲעבֹוָדה ָזָרה, ָהִכי ִאְתּפְ

א ָעִביד לֹון עֲ  בֹוָדה ָזָרה. ָאַמר ֵליּה, ָלא ָעִביד יֹוֵסף ַלַאחֹוי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ֶאּלָ

חֹות  יְלהֹון ּתְ ָיא ֲעבֹוָדה ָזָרה ּדִ יְלהֹון, ּוְלַאְכּפְ ָטָאה ַעל ֲעבֹוָדה ָזָרה ּדִ ּלְ ְלׁשַ

ל.  ּקֵ ּמַ ָאה לֹון ּבַ ָאַמר  שקודם זה)(אמר רעיא מהימנא כגון, בסוף דף ְיַדְייהּו, ּוְלַרּדָ

ְלטּון ַעל  ִיׁשְ ן ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ יְלהֹון, ּכָ ְלטּון ַאַחי ַעל ֲעבֹוָדה ָזָרה ּדִ יֹוֵסף, ִאי ִיׁשְ

ל ַאְרָעא.  ִליט לֹון ַעל ּכָ ֵמיַטב ַאְרָעא, ְוַאׁשְ ְך אֹוִתיב לֹון ּבְ ְרַמְייהּו, ּוְבִגין ּכָ   ּגַ

מֹו ׁשֶ  י יֹוֵסי, ַוֲהֵרי ָלַמְדנּו, ּכְ רּוְך ָאַמר ַרּבִ דֹוׁש ּבָ ְפַרע ַהּקָ ּנִ
עֹוְבִדים ַלֲעבֹוָדה ָזָרה  ְך ִנְפַרע  -הּוא ֵמֵאּלּו ׁשֶ ּכָ

ה ְלֶאָחיו ֲעבֹוָדה  ׁש. ְוִכי יֹוֵסף ָעׂשָ ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה ַמּמָ
ה יֹוֵסף ְלֶאָחיו ֲעבֹוָדה ָזָרה,  ָזָרה?! ָאַמר לֹו, לֹא ָעׂשָ

ְלטּו ַעל הָ  ׁשְ ּיִ ה ָלֶהם ׁשֶ א ָעׂשָ ֶהם, ֶאּלָ ּלָ ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ
ַחת ְיֵדיֶהם ְוִלְרּדֹוָתם  ֶהם ּתַ ּלָ ְוִלְכּפֹות ָהֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ
ְלטּו ַאַחי ַעל ָהֲעבֹוָדה ָזָרה  ל. ָאַמר יֹוֵסף, ִאם ִיׁשְ ַמּקֵ ּבְ
יב  ּום ֶזה הֹוׁשִ ְלטּו ַעל ַעְצָמם, ּוִמׁשּ ׁשְ ּיִ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ֶהם, ּכָ ּלָ ׁשֶ
 



 זוהר ההגדה
 

474

 
ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  

  

ֵמיַטב  ל ָהָאֶרץ. אֹוָתם ּבְ ִליט אֹוָתם ַעל ּכָ   ָהָאֶרץ ְוִהׁשְ

ִמְצָרֵאי,  ֲחָלא ּדְ א ּדַ ַסח ֲאַמאי. ֶאּלָ ִאיהּו ּפֶ א ִאְמָרא ּדְ ְוַעל ּדָ

ָעׂשֹור  ִריְך הּוא, ִמּבְ א ּבְ יְלהֹון ֲהָוה ִאיְמָרא. ָאַמר קּוְדׁשָ ְוֱאָלָהא ּדִ

ִמְצָרֵאי, ְוִתפְ  יְלהֹון ּדְ ֲחָלא ּדִ ׂשּו ֵליּה, ִויֵהא ָאסּור ַלֹחֶדׁש ִסיבּו ּדַ
יְלכֹון, יֹוָמא ַחד ּוְתֵרין  ה ּדִ ְתִפיׂשָ ְוג', ּוְביֹוָמא ד', ְוָתִפיׂש ּבִ

ָנׁשּו ָעֵליּה.  יקּו ֵליּה ְלִדיָנא, ְוִאְתּכְ   ַאּפִ

ַסח  הּוא ּפֶ ה ׁשֶ ל  -ְוַעל ֶזה ׂשֶ א ִיְרָאָתם ׁשֶ ַמּדּוַע? ֶאּלָ
ֶהם ָהָיה ּלָ ְצִרים ֵואלֹוּהַ ׁשֶ רּוְך  ַהּמִ דֹוׁש ּבָ ה. ָאַמר ַהּקָ ֶ ַהׂשּ

ְצִרים,  ל ַהּמִ ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ְקחּו ֶאת ִיְרָאָתם ׁשֶ הּוא: ִמּבֶ
ֶכם יֹום  ּלָ ְתִפיָסה ׁשֶ ְוִתְפׂשּו אֹותֹו, ְוִיְהֶיה ָקׁשּור ְוָתפּוס ּבִ
ה, ּוַבּיֹום ָהְרִביִעי הֹוִציאּו אֹותֹו ְלִדין  לֹׁשָ ַנִים ּוׁשְ ֶאָחד ּוׁשְ

  ְספּו ָעָליו. ְוֵהאָ 

ה  ְתִפיׂשָ ָתִפיׂש ּבִ יְלהֹון, ּדְ ֲחָלא ּדִ ְמִעין ָקל ּדַ ִמְצָרֵאי ֲהוֹו ׁשַ ֲעָתא ּדְ ּוְבׁשַ

ִאיּלּו  ָיא ָעַלְייהּו, ּכְ ָכאן, ַוֲהָוה ַקׁשְ ָזָבא ֵליּה, ֲהוֹו ּבָ ָרֵאל, ְוָלא ַיְכִלין ְלׁשֵ ִיׂשְ ּדְ

ְרַמְייהּו ִאְתֲעִקידּו ְלָקְטָלא. ָאַמר קוּ  ִפיׂש ּגַ ִריְך הּוא, ִיְהֶיה ּתָ א ּבְ ְדׁשָ

ִפיׂש,  ֶיחמּון ָיֵתיּה ּתָ ִגין ּדִ ָעה יֹוִמין, ּבְ ַתר יֹוָמא, ַאְרּבָ ְרׁשּוַתְייכּו, יֹוָמא ּבָ ּבִ

ין  יקּו ֵליּה ְלָקְטָלא, ְוֶייחמּון ֵליּה ִמְצָרֵאי ֵהיְך ַאּתּון ַעְבּדִ ּוְביֹוָמא ְרִביָעָאה ַאּפִ

יָנא, ְוָד  יּה ּדִ ִריְך הּוא, ּבֵ א ּבְ ָעַבד לֹון קּוְדׁשָ י ּדְ ׁשֵ ל ַמְכּתְ ָיא ְלהּו ִמן ּכָ א ַקׁשְ

ַדֲחֵליהֹון.  ַיַעְבדּון ּבְ יִנין ּדְ   ִאיּנּון ּדִ

פּוס  ּתָ ְצִרים ָהיּו ׁשֹוְמִעים קֹול ִיְרָאָתם ׁשֶ ַהּמִ ָעה ׁשֶ ּוְבׁשָ
יל אוֹ  ָרֵאל ְוֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלַהּצִ ל ִיׂשְ ְתִפיָסה ׁשֶ תֹו, ָהיּו ּבִ

רּו  ִאּלּו ֶאת ַעְצָמם ָקׁשְ ה ֲעֵליֶהם ּכְ בֹוִכים, ְוָהָיה ָקׁשֶ
פּוס  רּוְך הּוא: ִיְהֶיה ּתָ דֹוׁש ּבָ ַלֲהִריָגה. ְוָאַמר ַהּקָ
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ְרׁשּוְתֶכם יֹום ַאַחר יֹום  ְראּו  - ּבִ ּיִ ֵדי ׁשֶ ָעה ָיִמים, ּכְ ַאְרּבָ
פּוס, ּוַבּיֹום ָהְרִביִעי הֹוִציאּו א ֹותֹו ַלֲהִריָגה, אֹותֹו ּתָ

ין, ְוֶזה  ים ּבֹו ּדִ ם עֹוׂשִ ְצִרים ֵאיְך ַאּתֶ ְוִיְראּו אֹותֹו ַהּמִ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ה ָלֶהם ַהּקָ ָעׂשָ ּכֹות ׁשֶ ל ַהּמַ ה ָלֶהם ִמּכָ ָקׁשֶ

ֲעׂשּו ְבִיְרָאָתם.  ּיַ יִנים ׁשֶ   הּוא, ֵאּלּו ַהּדִ

  דף רנ"א ע"ב

ְייִנין ֵליּה  יב, בְּ  (דף רנ"א ע"ב)ְלָבַתר ּדַ ְכּתִ ִסיֵלי ֱאלֵֹהיֶהם  (דברים ז)נּוָרא, ּדִ ּפְ

ָלא ֵייְמרּון  ּנּו ָנא. ּדְ ִריְך הּוא, ַאל ּתֹאְכלּו ִמּמֶ א ּבְ ֵאׁש. ָאַמר קּוְדׁשָ ְרפּון ּבָ ׂשְ ּתִ

א ַאְתִקינּו ֵליּה ָצִלי,  ָדַחְלָנא, ַאְכִלין ֵליּה ָהִכי. ֶאּלָ א ּדְ יאּוְבּתָ ְרעּוָתא ּוְבּתִ ּבִ

יֵליּה ְולֹא ְמב ּקּוָנא ּדִ א ּתִ ל ְיֵהא ָטִמיר, ְוָלא ֶיחמּון ֵליּה, ֶאּלָ ִאלּו ְמבּוׁשָ ל, ּדְ ּוׁשָ

ֵריֵחיּה נֹוֵדף.  ִגין ּדְ נּוָרא, ּבְ ֶיֱחמּון ֵליּה ָהִכי מֹוְקָדא ּבְ   ּדְ

תּוב  ּכָ ֵאׁש, ׁשֶ ִנים אֹותֹו ּבְ ִסיֵלי  (דברים ז)ְלַבּסֹוף ּדָ ּפְ
אֵ  ְרפּון ּבָ ׂשְ רּוְך הּוא: ַאל ֱאלֵֹהיֶהם ּתִ דֹוׁש ּבָ ׁש. ָאַמר ַהּקָ

ל  ֲאָוה ׁשֶ ָרצֹון ּוַבּתַ ּבְ ּלֹא ֹיאְמרּו ׁשֶ ּנּו ָנא. ׁשֶ ּתֹאְכלּו ִמּמֶ
נּו אֹותֹו ָצִלי, ְולֹא  ּקְ א ּתַ ְך. ֶאּלָ ִיְרָאֵתנּו ָאְכלּו אֹותֹו ּכָ
ר ְולֹא ִיְראּו  ל, ִיְהֶיה ֻמְסּתָ ָ ִאם ִיְהֶיה ְמֻבׁשּ ל, ׁשֶ ָ ְמֻבׁשּ

ֵדי אוֹ  ֵאׁש, ּכְ רּוף ּבָ ְך ׂשָ ְראּו אֹותֹו ּכָ ּיִ ּקּונֹו ׁשֶ א ּתִ תֹו, ֶאּלָ
ְהֶיה ֵריחֹו נֹוֵדף.  ּיִ   ׁשֶ

  

ה ַאֲחָרא  ה, אֹו ִמּלָ ַחּיָ ָלא ֵייְמרּון ּדְ פּוף ַעל ַקְרסּולֹוי, ּדְ יּה ָעֵליּה ּכָ ְותּו ֵריׁשֵ

ֲחָלא ִאיהּו ּדַ מֹוְדעּון ֵליּה, ּדְ ּתְ ִיׁשְ א ּדְ ָלא ֵייְכלּון ֵליּה.  הּוא, ֶאּלָ ְלהֹון. ְותּו, ּדְ ּדִ

רּו בֹו,  ּבְ יֹון. ְותּו, ֶעֶצם לֹא ִתׁשְ ְבָעא, ֹאַרח ְקָלָנא ּוִבּזָ א ַעל ׂשַ א, ֶאּלָ ִתיאּוְבּתָ ּבְ

ִתיב,  א ּכְ ָזָבא ֵליּה. ְוַעל ּדָ ׁשּוָקא, ְוָלא ֵייְכלּון ְלׁשֵ ְרמֹוי ָרָמאן ּבְ ֶיֱחמּון ּגַ א ּדְ ֶאּלָ
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ֶיְדֶכם, וּ  (במדבר לג) ְלֶכם ּבְ יִאין. ּתּו ּוַמּקֶ יִנין ַסּגִ ָפִטים. ּדִ ה ה' ׁשְ ֵבאלֵֹהיֶהם ָעׂשָ

ַאר ָמאֵני ְקָרָבא.  א ְורֹוְמָחא ּוׁשְ   ְוָלא ַחְרּבָ

ּלֹא יֹאְמרּו  יו, ׁשֶ פּוף ַעל ַקְרֻסּלָ ְועֹוד, ֹראׁשֹו ָעָליו ּכָ
ירּו  ּכִ ּיַ א ׁשֶ ָבר ַאֵחר הּוא, ֶאּלָ ה אֹו ּדָ ַחּיָ הּוא ׁשֶ אֹותֹו ׁשֶ

א ַעל  ֵתָאבֹון, ֶאּלָ ּלֹא יֹאְכלּו אֹותֹו ּבְ ִיְרָאָתם. ְועֹוד, ׁשֶ
רּו בֹו,  ּבְ יֹון ְועֹוד, ֶעֶצם לֹא ִתׁשְ ֶרְך ָקלֹון ּוִבּזָ ַֹבע, ּדֶ ַהׂשּ
ּוק, ְולֹא ִיְהיּו  ׁשּ ָלכֹות ּבַ ְראּו ַעְצמֹוָתיו ֻמׁשְ ּיִ א ׁשֶ ֶאּלָ

יל אֹותֹו. ְוַעל תּוב,  ְיכֹוִלים ְלַהּצִ  (במדברלג)ֶזה ּכָ
ים. ְועֹוד ֶנֱאַמר,  יִנים ַרּבִ ָפִטים. ּדִ ה ה' ׁשְ ּוֵבאלֵֹהיֶהם ָעׂשָ

ֵלי ִמְלָחָמה.  ָאר ּכְ ֶיְדֶכם, ְולֹא ֶחֶרב ְוֹרַמח ּוׁשְ ְלֶכם ּבְ   ּוַמּקֶ

ךְ  ל ָטֶלה, ּוְבִגין ּכָ ְלֵחי ְלַמּזָ ִמְצָרֵאי ּפַ י ְיהּוָדה, ָהא אֹוְקמּוָה, ּדְ ְלִחין  ָאַמר ִרּבִ ּפַ

י יֹוֵסי, ִאי ָהִכי, ָטֶלה ִיְפְלחּון, ְוָלא ִאיְמָרא. ָאַמר ֵליּה,  ְלִאיְמָרא. ָאַמר ִרּבִ

ְלִחין  ְך ּפַ ָטֶלה ְוִאיְמָרא, ּוְבִגין ּכָ ל ָטֶלה ָנִחית ְוָסִליק ּבְ א ַמּזָ ְלִחין, ֶאּלָ א ּפַ ּכֹּלָ

עִ  ָכל ּבְ ַמְעָנא, ּדְ א. ָאַמר ֵליּה ָהִכי ׁשְ א ְלֹכּלָ ְלהֹון  (ס"א דצאן)יָרא ַרּבָ ֲחָלא ּדִ ּדַ

ין  ִאּלֵ ַמר ּדְ ֵהָמה. ְוָהא ִאּתְ כֹור ּבְ ל ּבְ ִריְך הּוא ּכָ א ּבְ א ָקִטיל קּוְדׁשָ ֲהָוה, ְוַעל ּדָ

ִאְקרּון ָהִכי.  א, ּדְ ְלֵעיּלָ ין ּדִ ְרּגִ   ִאיּנּון ּדַ

ְצִרים עֹובְ  ַהּמִ ְרׁשּוהּו ׁשֶ ָבר ּפֵ י ְיהּוָדה, ּכְ ִדים ָאַמר ַרּבִ
י יֹוֵסי,  ה. ָאַמר ַרּבִ ְך עֹוְבִדים ְלׂשֶ ּום ּכָ ל ָטֶלה, ּוִמׁשּ ְלַמּזַ
ה. ָאַמר לֹו, ַהּכֹל עֹוְבִדים,  ן, ַיַעְבדּו ָטֶלה ְולֹא ׂשֶ ִאם ּכֵ
ּום ֶזה  ה, ּוִמׁשּ ָטֶלה ְוׂשֶ ל ָטֶלה יֹוֵרד ְועֹוֶלה ּבְ ּזַ ּמַ א ׁשֶ ֶאּלָ

ְך ׁשָ  ם. ָאַמר לֹו, ּכָ ֵהָמה עֹוְבִדים ְלֻכּלָ ל ּבְ ּכָ י, ׁשֶ ַמְעּתִ
דֹוָלה  ֶהם ָהְיָתה, ְוַעל ֶזה ָהַרג (של צאן)ּגְ ּלָ , ִיְרָאה ׁשֶ

ֵאר  ֵהָמה. ַוֲהֵרי ִנְתּבָ כֹור ּבְ ל ּבְ רּוְך הּוא ּכָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ְך.  ְקָראֹות ּכָ ּנִ ַמְעָלה ׁשֶ ּלְ ֵאּלּו ֵהן ַמְדֵרגֹות ׁשֶ   ׁשֶ
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ִתיב  י ֶאְלָעָזר, ּכְ ל ַמְחֶמֶצת לֹא ֹתאֵכלּו, ּוְכִתיב  ת יב)(שמוָאַמר ִרּבִ  (שמות יג)ּכָ

ִרי,  ְמעֹון, ֶאְלָעָזר ּבְ י ׁשִ א. ָאַמר ַרּבִ ַכר, ְוָדא נּוְקּבָ א ּדְ א ּדָ לֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץ. ֶאּלָ

ָדא  ִתיב לֹא  (זה שייך ברעיא מהימנא אחר קרבנא)ּבְ ִתיב לֹא ּתֹאֵכלּו, ּוְבָדא ּכְ ּכְ

ִאיִהי ַאְסִטיַאת ָאְרָחָהא, ֵיָאֵכל, ֲאַמאי ָלא כְּ  א ּדְ א, נּוְקּבָ ִתיב לֹא ּתֹאְכלּו. ֶאּלָ

א  ה. ְוַעל ּדָ ׁשָ ַבּקָ יר, ּבְ ַדְכיּו ַיּתִ חּוָטא ּדְ ִאיהּו ָאִחיד ּבְ ַכר ּדְ אי, ּדְ ַאְזָהָרה וּדַ ּבְ

ִתיב, לֹא ֵיָאֵכל, לֹא ֹתאֵכלּו.    ּכְ

תּוב  י ֶאְלָעָזר, ּכָ ל  (שמות יב)ָאַמר ַרּבִ ַמְחֶמֶצת לֹא ּכָ
א ֶזה ָזָכר, ְוזֹו  (שם יג)ֹתאֵכלּו, ְוָכתּוב  לֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץ. ֶאּלָ

תּוב לֹא  ֶזה ּכָ ִני, ּבָ ְמעֹון, ֶאְלָעָזר ּבְ י ׁשִ ְנֵקָבה. ָאַמר ַרּבִ
תּוב לֹא ֵיָאֵכל. ַמּדּוַע לֹא ָכתּוב לֹא  ֹתאֵכלּו, ּוָבֶזה ּכָ

ִהיא נֹוָטה א ְנֵקָבה ׁשֶ ּה  ֹתאְכלּו? ֶאּלָ ְרּכָ אי  -ִמּדַ ַוּדַ
ל ָטֳהָרה יֹוֵתר  חּוט ׁשֶ הּוא ָאחּוז ּבְ ַאְזָהָרה. ָזָכר ׁשֶ  - ּבְ

תּוב לֹא ֵיָאֵכל, לֹא ֹתאֵכלּו.  ה. ְוַעל ֶזה ּכָ ׁשָ ַבּקָ   ּבְ

ִתיב  א, ְוָהא ּכְ לֹא ֹתאַכל ָעָליו ָחֵמץ. ָאַמר ֵליּה,  (דברים טז)ָאַמר ֵליּה ַאּבָ

ִבין ְיֵתיִר  י ּתָ ה לֹא ֵיָאֵכל. ַאְסּגֵ ׁשָ ַבּקָ ַקְדִמיָתא ּבְ ָנא. ֲאָבל ּבְ ין ִליָקָרא ְלָקְרּבְ

ְרַווְייהּו. ַמְחֶמֶצת ַמאי  ָיא ִמּתַ הּוא ַקׁשְ ַאְזָהָרה, לֹא ּתֹאְכלּו, ּדְ ֲאָבל ְלָבַתר ּבְ

א.  ַכר. ַמְחֶמֶצת, נּוְקּבָ ן. ָחֵמץ, ּדְ ּמָ מֹוָתא ִאית ּתַ ֵריָחא ּדְ ִגין ּדְ לי (משַטְעָמא. ּבְ

א ַמאן  ה) ח ָלּה. ּוְבִגין ּדָ ּכַ ׁשְ ֵתיָבה, ּתִ א ְוֵסיָפא ּדְ ֵריׁשָ ַרְגֶליָה יֹוְרדֹות ָמְות, ּבְ

ָעְלָמא  ִמית הּוא ּבְ יַמת ֵליּה מֹוָתא, ְוִליְנַדע ּדְ ַסח, ִאיהּו ַאְקּדִ ּפֶ ָאִכיל ָחֵמץ ּבַ ּדְ

ִתיב  ָאֵתי, ּכְ ין, ּוְבָעְלָמא ּדְ ֶפׁש ַהִהיא. ְוִנְכְרָתה הַ  (שמות יב)ּדֵ   ּנֶ

תּוב  א, ַוֲהֵרי ּכָ לֹא ֹתאַכל ָעָליו  (דברים טז)ָאַמר לֹו, ַאּבָ
ל  בֹות ְיֵתרֹות ִלְכבֹודֹו ׁשֶ ה ּתֵ ָחֵמץ. ָאַמר לֹו, ַהְרּבֵ

ה  ׁשָ ּקָ ה ּבַ ִחּלָ ּתְ ן. ֲאָבל ּבַ ְרּבָ לֹא ֵיָאֵכל, ֲאָבל ְלַבּסֹוף  -ַהּקָ
ַאְזָהָרה  הּוא ָקׁשֶ  -ּבְ ֵניֶהם. לֹא ֹתאֵכלּו, ׁשֶ ְ ה ִמׁשּ
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ם.  ל ָמֶות ֵיׁש ׁשָ ֵריַח ׁשֶ ּום ׁשֶ ֲעָמּה? ִמׁשּ ַמְחֶמֶצת, ַמה ּטַ
ַרְגֶליָה יְֹרדֹות  (משלי ה)ְנֵקָבה.  -ָזָכר, ַמְחֶמֶצת  -ָחֵמץ 

ּום ֶזה ִמי  ְמָצא אֹוָתּה. ּוִמׁשּ ָבה ּתִ ֹראׁש ּוְבסֹוף ַהּתֵ ָמֶות, ּבְ
י ֶפַסח הּוא ַמְקּדִ אֹוֵכל ָחֵמץ ּבְ ַדע ׁשֶ ּיֵ ֶות, ְוׁשֶ ם ְלַעְצמֹו ַהּמָ

תּוב  ּכָ א, ׁשֶ ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ הּוא ֵמת ּבָ  (שמות יב)ׁשֶ
ֶפׁש ַהִהיא.    ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ

ה, ֲאַמאי  ָאַמר ְלעֹוָלמֹו (ס"א אתקריאת מצה)ַמּצָ ִגין ּדְ י: ּבְ ּדַ ֵניָנן, ׁשַ א ָהִכי ּתָ . ֶאּלָ

יֹאַמר ְלָצרֹוֵתינ י, ּדְ ַמְבָרַחת ְלָכל ּדַ ד ּדְ ּדֵ ָקא ְמׁשַ ִגין ּדְ ה, ּבְ י. אּוף ָהִכי ַמּצָ ּו ּדַ

ִדים  ַמְבִריַח ְלׁשֵ ְמזּוָזה, ּדְ י ּדִ ּדַ ׁשַ ַגְווָנא ּדְ הּו, ּכְ ין, ְוָעִביד ְקָטָטה ּבְ יׁשִ ִסְטִרין ּבִ

ֵני ְקד ּכְ ל ִמׁשְ ַתְרָעא, אּוף ָהִכי ִאיִהי ַמְבָרַחת לֹון ִמּכָ יִקים ּדְ ה, ְוָעִביד ּוַמזִּ ָ ּוׁשּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר,  הּו. ּכְ ִתיב  (שמות יז)ְמִריָבה ּוְקָטָטה ּבְ א ּכְ ה ּוְמִריָבה. ַעל ּדָ ַמּסָ

ה, ִאיהּו ָמצּוָתא.  ַמּסָ ְרּגּומֹו ּדְ א ּתַ ָסֶמְך ִאיהּו. ֶאּלָ ה ּבְ ה. ְוָהא ַמּסָ   ַמּצָ

ִנינּו, ׁשַ  (נקראת מצה)ַמָצה, ַמּדּוַע  ְך ׁשָ א ּכָ י ? ֶאּלָ ּום  - ּדַ ִמׁשּ
ה,  ְך ַמּצָ י. ַאף ּכָ יֹּאַמר ְלָצרֹוֵתינּו ּדַ י, ׁשֶ ָאַמר ְלעֹוָלמֹו ּדַ ׁשֶ
ֶדת ּוַמְבִריָחה ְלָכל ְצָדִדים ָרִעים  ּדֶ ִהיא ְמׁשַ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
זּוָזה,  ּמְ ּבַ י ׁשֶ ּדַ ם ׁשַ ֻדְגַמת ׁשֵ יֵניֶהם ּכְ ה ְקָטָטה ּבֵ ְועֹוׂשָ

ִדים ּוַמזִּ  ְבִריַח ְלׁשֵ ּמַ ַער ׁשֶ ַ ׁשּ ּבַ ְך ִהיא  - יִקים ׁשֶ ַאף ּכָ
ה ְמִריָבה  ה, ְועֹוׂשָ ָ ֻדׁשּ ֵני ַהּקְ ּכְ ל ִמׁשְ ַמְבִריָחה אֹוָתם ִמּכָ

ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ֶהם, ּכְ ה ּוְמִריָבה. ְוַעל  (שמות יז)ּוְקָטטֹות ּבָ ַמּסָ
א  אֹות ָסֶמ"ְך? ֶאּלָ ֶבת ּבָ ה ִנְכּתֶ ה, ַוֲהֵרי ַמּסָ תּוב ַמּצָ ֶזה ּכָ

ְר  ה הּוא ַמּצּוָתא. ּתַ ל ַמּסָ   ּגּום ׁשֶ

  



 מרור
 

עטת  
 

ה  רּוְך ַאּתָ ר ְיהָֹוה ּבָ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ
ה נּו ַעל ֲאִכיַלת ַמּצָ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ ָשנּו ּבְ   :ִקּדְ

 
  , בהסיבה.מהפרוסההעליונה, וכזית  מהמצה כזית אחד כל ואוכלים

  

  ָמרֹור
  מרור

ו"ה  ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ְלׁשֵ
ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזוּ אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ ָמן ְלַקֵיים י"ק ּבְ

ה. ִויִהי נֹ  מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ   ַעם ִמְצַות ֲאִכיַלת ָמרֹור ַלֲעׂשֹות ּבָ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:   ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ  ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ

 
  את החרוסת  םמנעריבחרוסת ואח"כ  םומטבילי מרור יתכז נוטליםנג

  ומברכים:   
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  דף מ"א ע"ב - פרשת בא  - ספר שמות  - בזוהר נג 

ַסח. ַעל מַ  א, ְלֵמיַכל ַהאי ּפֶ ּקּוָדא כ"ט ּדָ ִתיב. ּפִ ת ּכְ ּצֹות ּוְמרֹוִרין, ַמּצֹות ַמּצַ

ָרֵאל,  ִיׂשְ הֹון ּדְ א ִעּמְ ִכיְנּתָ ׁשְ לּוָתא ּדִ א ְלַאֲחָזָאה ּגָ ַמאי ַהאי ָלֳקֵבל ַהאי, ֶאּלָ

ה ְוגֹו'. ְוַכד  ֲעבֹוָדה ָקׁשָ יֶהם ּבַ יב ַוְיָמַררּו ֶאת ַחּיֵ ְכּתִ ְלהֹון, ּדִ ַההּוא ְמִרירּו ּדִ ּבְ

לּוָתא ַאְכִלין ְלַהאי ּפֶ  ַההּוא ּגָ ִמְצַרִים, ּבְ ָעְבדּו לֹון ּבְ ל ַהאי ּדְ ַסח, ְלַאֲחָזָאה ּכָ

ְעּבּוָדא.    ּוְבַההּוא ׁשִ

ה ַעל ַמּצֹות  ַסח ַהּזֶ ִמְצָוה כ"ט זֹו ֶלֱאֹכל ֶאת ַהּפֶ
א  -ּוְמרֹוִרים. ַמּצֹות  ֶנֶגד ֶזה? ֶאּלָ ה ּכְ תּוב. ַמה ּזֶ ת ּכָ ַמּצַ

כִ  ְ לּות ַהׁשּ ִרירּות ְלַהְראֹות ּגָ אֹוָתּה ַהּמְ ָרֵאל ּבְ יָנה ִעם ִיׂשְ
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ה ְוגֹו'.  ֲעֹבָדה ָקׁשָ יֶהם ּבַ תּוב ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחּיֵ ּכָ ֶהם, ׁשֶ ּלָ ׁשֶ
ל ַמה  ה, ְלַהְראֹות ֶאת ּכָ ַסח ַהּזֶ אֹוְכִלים ֶאת ַהּפֶ ׁשֶ ּכְ

ְעּבּוד.  לּות ּוְבאֹותֹו ׁשִ אֹוָתּה ּגָ ִמְצַרִים ּבְ ָעׂשּו ָלֶהם ּבְ ֶ   ׁשּ

יּה ְקָלָנא, ּוְבָכל ִאיּנּון ַטֲעָוון ַמה  רּו בֹו, ְלַאֲחָזָאה ּבֵ ּבְ ִתיב ְוֶעֶצם לֹא ִתׁשְ ּכְ

ְרֵרי לֹון ֵמֲאָתר  י ַוֲהוּו ּגָ ְלּבֵ ׁשּוָקא, ְוָאתּו ּכַ ְרִמין ֲהוֹו ָרָמאן ּבְ ָהא ּגַ ִמְצָרֵאי. ּדְ ּדְ

ְרֵמי ִאינּ  ָהא ּגַ א, ּדְ ָיא לֹון ִמּכֹּלָ גּוָפא, ְוָדִמי ְלַגְווָנא ַלֲאָתר, ְוָדא ַקׁשְ ּקּוָנא ּדְ ּון ּתִ

ִתיב ְוֶעֶצם לֹא  א ּכְ ׁשּוָקא אֹוַרח ְקָלָנא, ְוַעל ּדָ ָרֵאל ָרָמאן לֹון ּבְ ַאֲחָרא, ְוִיׂשְ

ִרין ֵליּה.  י ֲהוֹו ַאְתָיין ּוְמַתּבְ ְלּבֵ רּון, ֲאָבל ּכַ ּבְ ׁשְ רּו בֹו, ַאּתּון ָלא ּתִ ּבְ   ִתׁשְ

תּוב? ְוֶעֶצם לֹ  רּו בֹו, ְלַהְראֹות ּבֹו ָקלֹון, ַמה ּכָ ּבְ א ִתׁשְ
ּוק  ׁשּ ֲהֵרי ָהיּו זֹוְרִקים ּבַ ּוְבָכל אֹוָתם ֱאִליֵלי ִמְצַרִים. ׁשֶ
קֹום  ָלִבים ְוָגְררּו אֹוָתם ִמּמָ ּלֹו, ּוָבאּו ַהּכְ ֶאת ָהֲעָצמֹות ׁשֶ
ֲהֵרי ָהֲעָצמֹות ֵהן  ה ָלֶהם ֵמַהּכֹל, ׁשֶ ְלָמקֹום, ְוֶזה ָהָיה ָקׁשֶ

ָרֵאל ָזְרקּו אֹוָתם ּתִ  ּקּון ַהּגּוף, ְודֹוִמים ְלָגֶון ַאֵחר, ְוִיׂשְ
רּו בֹו.  ּבְ תּוב ְוֶעֶצם לֹא ִתׁשְ ֶדֶרְך ָקלֹון, ְוָלֵכן ּכָ ּוק ּבְ ַלׁשּ
ִרים  ּבְ ִאים ּוְמׁשַ ָלִבים ָהיּו ּבָ רּו, ֲאָבל ַהּכְ ּבְ ם לֹא ִתׁשְ ַאּתֶ

  אֹותֹו. 

י ּתּו, ִמְצָרֵאי ֲהוֹו ַאְתָיין ְלבָ  ְלּבֵ ֲהוֹו ַנְטֵלי ּכַ ְרֵמי ּדַ ַתר, ַוֲהוּו ָחָמאן ִאיּנּון ּגַ

ָלא  י ּדְ ְלּבֵ ִגין ּכַ ֵמֲאָתר ַלֲאָתר, ּוַמְדָקן לֹון, ַוֲהוּו ִמְצָרֵאי ָטְמִני לֹון ּגֹו ַעְפָרא, ּבְ

יר,  לֹות, ַיּתִ ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ּטּוָלה ּדְ חּון לֹון, ְוָדא ִאיהּו ּבִ ּכְ ְטָרא ִיׁשְ ִמּסִ

ל ֵחיִלין  ְפָיין ּכָ יָקֵריּה, ְוִאְתּכַ ַלק ּבִ ִריְך הּוא ִאְסּתְ א ּבְ ְלהֹון. ּוְבָדא קּוְדׁשָ ּדִ

ְלהֹון, ְוַעל  ְטָרא ּדִ ַכח ִמּסִ ּתְ ִטילּו ִאׁשְ ד ּבָ יר, ּכַ ְפָיין ַיּתִ ֵדין ִאְתּכַ ָהא ּכְ ַאֲחָרִנין, ּדְ

ְכּתִ  ֵלי לֹון, ּדִ ָרֵאל ָלא ְמַבּטְ א ִיׂשְ רּו בֹו.ּדָ ּבְ   יב ְוֶעֶצם לֹא ִתׁשְ

ְך ְוָהיּו רֹוִאים אֹוָתם  ִאים ַאַחר ּכָ ְצִרים ָהיּו ּבָ עֹוד, ַהּמִ
קֹום ְלָמקֹום  ָלִבים ִמּמָ ָהיּו לֹוְקִחים ַהּכְ ַעְצמֹות ׁשֶ
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ָעָפר,  ְצִרים טֹוְמִנים אֹוָתם ּבֶ ְוׁשֹוְבִרים אֹוָתם, ְוָהיּו ַהּמִ
ָלִבים לֹא ִיְמ  ַהּכְ ֵדי ׁשֶ ל ּכְ ּטּול ׁשֶ ְצאּו אֹוָתם, ְוֶזהּו ּבִ

ֶהם. ּוָבֶזה  ּלָ ד ׁשֶ לֹות יֹוֵתר ֵמַהּצַ עֹוְבֵדי כֹוָכִבים ּוַמּזָ
ל ַהּכֹחֹות  ְכבֹודֹו ְוִנְכּפּו ּכָ רּוְך הּוא ּבִ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ִהְתַעּלָ
ּטּול ִנְמָצא  ַהּבִ ׁשֶ ֲהֵרי ָאז ִנְכּפּו יֹוֵתר, ּכְ ָהֲאֵחִרים, ׁשֶ

ד ׁשֶ  תּוב ֵמַהּצַ ּכָ לּו אֹוָתם, ׁשֶ ָרֵאל לֹא ִבּטְ ֶהם, ְוָלֵכן ִיׂשְ ּלָ
רּו בֹו. ּבְ   ְוֶעֶצם לֹא ִתׁשְ

  ע"ב דף כח - תקונא תליסר  - תיקוני הזוהר  - בזוהר 

ִאיִהי  ַבע ּדְ ִאיהּו ַעּמּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּוֵבין ׁשֶ ׁש ּדְ ין ׁשֵ ָלא ַיְפִריׁשּו ּבֵ ּוְבִגין ּדְ

ׁש  ין ׁשֵ ָלא ִיְתַחְזָיין ּבֵ ִאינּון ִעֶרב ַרב, ּדְ אֹור ְוָחֵמץ ּדְ ַבת זּוֵגיּה, ָצִריְך ְלַבֲעָרא ׂשְ

ּה  ַמר ּבָ ִאּתְ ַבע ּדְ ִאיהּו ו', ּוֵבין ׁשֶ ִגין  ם קיט קסד)(שּדְ יָך, ּבְ ְלּתִ ּיֹום ִהּלַ ַבע ּבַ ׁשֶ

ָמה ְדַאּתְ ָאַמר  ן ּתֹוָרה, ּכְ ַמּתַ ַבע ּבְ ׁש ְלׁשֶ ין ׁשֵ ִעֶרב ַרב ַאְפִריׁשּו ּבֵ (שמות לב ּדְ

ין ֲעַבדּו  א) ִעִ◌ּתִ ית ׁשַ ין ׁשִ ִאּלֵ ׁש, ּבְ ֵ ה, ְואּוְקמּוהּו ַבׁשּ ׁש ֹמׁשֶ י ֹבׁשֵ ְרא ָהָעם ּכִ ַוּיַ

א ָית ִעִ◌ְגלָ  ַבע, ָהִכי ַיְפִריׁש לֹון קּוְדׁשָ ׁש ְלׁשֶ ִאינּון ׁשֵ ין ו"ה ּדְ א, ְוַאְפִריׁשּו ּבֵ

ַבע.  ׁש ְלׁשֶ ין ׁשֵ ִריְך הּוא ּבֵ  ּבְ

הּוא ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי,  ׁש, ׁשֶ ין ׁשֵ ּלֹא ַיְפִרידּו ּבֵ ּוְכֵדי ׁשֶ
אֹור ְוחָ  ת זּוגֹו, ָצִריְך ְלַבֵער ׂשְ ִהיא ּבַ ַבע, ׁשֶ ֵמץ, ּוֵבין ׁשֶ

הּוא ו', ּוֵבין  ׁש, ׁשֶ ין ׁשֵ ּלֹא ֵיָראּו ּבֵ ֵהם ֵעֶרב ַרב, ׁשֶ ׁשֶ
ֵעֶרב  ּום ׁשֶ יְך, ִמׁשּ ְלּתִ ּיֹום ִהּלַ ַבע ּבַ ּה ׁשֶ ֱאַמר ּבָ ּנֶ ַבע, ׁשֶ ׁשֶ
ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ן ּתֹוָרה, ּכְ ַמּתַ ַבע ּבְ ׁש ְלׁשֶ ין ׁשֵ ַרב ִהְפִרידּו ּבֵ

ה, ׁש ֹמׁשֶ י ֹבׁשֵ ְרא ָהָעם ּכִ ׁש  ַוּיַ ׁשֵ ׁש, ּבְ ׁשֵ ּוֵפְרׁשּוהּו ּבְ
ֵהם  ין ו"ה, ׁשֶ לּו ָעׂשּו ֶאת ָהֵעֶגל, ְוִהְפִרידּו ּבֵ עֹות ַהּלָ ָ ַהׁשּ
ין  רּוְך הּוא ּבֵ דֹוׁש ּבָ ְך ַיְפִריד אֹוָתם ַהּקָ ַבע, ּכָ ׁש ְלׁשֶ ׁשֵ

ַבע.  ׁש ְלׁשֶ   ׁשֵ
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אי רּוָסה ֶלֶחם ֹעִני ָעִני ַוּדַ ה ּפְ ְבִגיַנְייהּו ֲהַות ַמּצָ ֵהא ּדִ , ּוְבַההּוא ִזְמָנא ּתְ

ֵליָמה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  ה ׁשְ ה ְדִאיִהי ַמּצָ ַגְווָנא ַדֲחֵבְרּתָ ֵליָמה ּכְ (ישעיה ל ׁשְ

ק  כו) ּלַ ִאְסּתַ ִגין ּדְ רּוָסה, ּבְ ה ּפְ אי ֲהַות ַמּצָ ה, ְוַאּמַ אֹור ַהַחּמָ ָבָנה ּכְ ְוָהָיה אֹור ַהּלְ

יָלּה ְלֶמֱהוֵ  ּה ו' ֶרֶגל ּדִ א ִמּנָ ָאַרת ד', ּוְבִגין ּדָ ּתְ רּוָסה ִאׁשְ ה ּפְ ִמְצָוה, ּוַמּצָ יּה ּכְ י ּבֵ

ֵאינֹו  ל ׁשֶ מּור ְוַהּלֵ ל ּגָ א ָאְמִרין ַהּלֵ ֵליָמה ה', ּוְבִגין ּדָ ה ׁשְ רּוָסה ד', ַמּצָ ה ּפְ ַמּצָ

רּוָסה.  ה ּפְ ֵליָמה ּוַמּצָ ה ׁשְ ַסח, ָלֳקֵבל ַמּצָ ּפֶ   ָגמּור ּבַ

ְגָלָלם ָהְיָתה ּבִ אי,  ׁשֶ רּוָסה ֶלֶחם ֹעִני, ָעִני ַוּדַ ה ּפְ ַמּצָ
ה  ִהיא ַמּצָ ּה ׁשֶ ֲחֶבְרּתָ מֹו ׁשֶ ֵלָמה, ּכְ ְהֶיה ׁשְ ּוְבאֹותֹו ְזַמן ּתִ
ה,  אֹור ַהַחּמָ ָבָנה ּכְ תּוב ְוָהָיה אֹור ַהּלְ ּכָ ֵלָמה. ֶזהּו ׁשֶ ׁשְ

ה ּנָ ק ִמּמֶ ּלֵ ִהְסּתַ ּום ׁשֶ רּוָסה? ִמׁשּ ה ּפְ ה ָהְיָתה ַמּצָ ו',  ְוָלּמָ
רּוָסה  ה ּפְ מֹו ִמְצָוה, ּוַמּצָ ּה, ִלְהיֹות ּבֹו ּכְ ּלָ ָהֶרֶגל ׁשֶ
ֵלָמה ה',  ה ׁשְ רּוָסה ד', ַמּצָ ה ּפְ ּום ֶזה ַמּצָ ֲאָרה ד', ּוִמׁשּ ִנׁשְ
ֵאינֹו ָגמּור  ל ׁשֶ מּור ְוַהּלֵ ל ּגָ ְך אֹוְמִרים ַהּלֵ ּום ּכָ ּוִמׁשּ

ה פְּ  ֵלָמה ּוַמּצָ ה ׁשְ ֶנֶגד ַמּצָ ֶפַסח, ּכְ   רּוָסה. ּבְ

ַוְיָמְררּו ֶאת  ַרׁש ִמן ה', ְוָדא ָגִרים לֹון ּדְ ִאְתּפַ ם ו' ּדְ ְוָאְמִרין ָמרֹור, ַעל ׁשֵ

יֶהם, ִאיהּו ָמרֹור ְוִאיִהי ָמָרה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  ְקֶראןָ◌ ִלי ָמָרה  (רות א כ)ַחּיֵ

ֹחֶמר בְּ  ָיא, ּבְ ֻקׁשְ ה ּבְ ֲעבֹוָדה ָקׁשָ י ֵהַמר שד"י ִלי, ּבַ ין אּוִמין ּכִ ַקל ָוֹחֶמר, ּבֵ

ָעְלָמא.    ּדְ

ְפָרד ֵמה', ְוֶזה ָגַרם ָלּה  ּנִ ם ו' ׁשֶ ְואֹוְמִרים ָמרֹור, ַעל ׁשֵ
יֶהם, הּוא ָמרֹור ְוִהיא ָמָרה. ֶזהּו  ְיָמְררּו ֶאת ַחּיֵ ּוַ ׁשֶ
ֲעבֹוָדה  "י ִלי, ּבַ ּדַ י ֵהַמר ׁשַ תּוב ְקֶראןָ◌ ִלי ָמָרה ּכִ ּכָ ׁשֶ

ָיה,  ֻקׁשְ ה ּבְ ין ֻאּמֹות ָהעֹוָלם. ָקׁשָ ַקל ָוֹחֶמר, ּבֵ חֶֹמר, ּבְ   ּבְ

א  ִגין ּדָ ִעֶרב ַרב, ּבְ ה ּבְ ָיִהיב ֹמׁשֶ ימּו ִדְבִרית, ּדְ א, י' ִמן שד"י ְרׁשִ ִרים ּדָ ּוָמאן ּגָ

יּה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  ְרּגֵ ה ִמּדַ ָך,  (שמות לב ז)ָנִחית ֹמׁשֶ ֵחת ַעּמְ י ׁשִ ֶלְך ֵרד ּכִ
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ה  רּוְך ַאּתָ ר  ְיהָֹוהּבָ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ
נּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ ָשנּו ּבְ   :ִקּדְ

  
  הסיבה: בלא ואוכלים

  קרבן חגיגה וקרבן פסח

ן ֲחִגיָגה   ֲאִכיַלת ָקְרּבָ
 

ם ִיחּוד ו"ה  כוְלׁשֵ ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ קּוְדׁשָ

ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּומְ אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ זּוָמן ְלַקֵיים י"ק ּבְ
מֹו ְוִיְתַעלֶּ  ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ ן ֲחִגיָגה ַלֲעׂשֹות ּבָ   ה. ִמְצַות ֲאִכיַלת ָקְרּבָ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנה   ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ  ּו:ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ
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ָך ְולֹא ַעּמִ  ִריְך הּוא, ַעּמְ א ּבְ א ְלַיֲחָדא ִעם קּוְדׁשָ ִכיְנּתָ י, ְוַעל ָיֵדיּה ֲעִתיָדה ׁשְ

הּו  ה ְדָחאב, ָקמּו ֻכּלְ ּמֶ ִאיהּו ַאְפִריׁש לֹון, ָצִריְך ְלַיֲחָדא לֹון, ְלַתְקָנא ּבַ ִגין ּדְ ּבְ

א ְלִמ  קּו ֵליּה, ְוָאְמרּו ִאי ָלא ָאֵתיָנא ְלָעְלָמא ֶאּלָ א ְוָנׁשְ א ַדי. ַחְבַרּיָ ַמע ּדָ   ׁשְ

ַתן  ּנָ ִרית, ׁשֶ ל ַהּבְ ם ׁשֶ "י, ָהֹרׁשֶ ּדַ ּוִמי ָגַרם ֶזה? י' ִמן ׁשַ
תֹו. ֶזהּו  ְרּגָ ה ִמּדַ ְך ָיַרד ֹמׁשֶ ּום ּכָ ֵעֶרב ַרב, ִמׁשּ ה ּבָ ֹמׁשֶ
י, ְוַעל ָידֹו  ְך ְולֹא ַעּמִ ְך, ַעּמְ ֵחת ַעּמְ י ׁשִ תּוב ֶלְך ֵרד ּכִ ּכָ ׁשֶ

ִכיָנה לְ  ְ רּוְך הּוא. ֲעִתיָדה ַהׁשּ דֹוׁש ּבָ ִהְתַיֵחד ִעם ַהּקָ
הּוא ִהְפִריד אֹוָתם, הּוא ָצִריְך ְלַיֵחד אֹוָתם,  ּום ׁשֶ ִמׁשּ
קּו אֹותֹו,  ל ַהֲחֵבִרים ְוָנׁשְ ָחָטא. ָקמּו ּכָ ֶ ַמה ׁשּ ן ּבְ ְלַתּקֵ

ֹמַע ֶאת ֶזה  א ִלׁשְ י.  -ְוָאְמרּו: ִאם לֹא ָבאנּו ָלעֹוָלם ֶאּלָ   ּדַ
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  החגיגה שהקריבו ביום י"ד (ערב פסח),  קרבן מבשר תחילה נוטלים

  ומברכים:  
 

ה  רּוְך ַאּתָ ר  ְיהָֹוהּבָ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ
נּו ַעל ֲאִכיַלת ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ ָשנּו ּבְ   ַהֶזַבח: ִקּדְ

 

  
ַסח ן ּפֶ   ֲאִכיַלת ָקְרּבָ

 
ו"ה  ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ְלׁשֵ

ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵיים אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ י"ק ּבְ
ה. ִויִהי ִמְצַות אֲ  מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ ַסח ַלֲעׂשֹות ּבָ ן ּפֶ   ִכיַלת ָקְרּבָ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:   ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ  ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ
  

  ם:הפסח, ומברכי מבשר נוטלים
 

ה  רּוְך ַאּתָ ר  ְיהָֹוהּבָ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ
נּו ַעל ֲאִכיַלת ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ ָשנּו ּבְ ַסח: ִקּדְ   ַהּפֶ

 
  פוטרת של זבח ולא של זבח פוטרת של פסח: הפסח ברכת ולא

  
  :מהפסחאסור לשבור עצם 

  



 כורך
 

פהת  
 

  כז ּכֹוֵרךְ 
  כורך

ם ִיחּוד קוּ  ו"ה ְלׁשֵ ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ְדׁשָ
ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ִלְכרְֹך אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ י"ק ּבְ

ַסח ה ּוָמרֹור ּולְ  ּפֶ מֹו ַמּצָ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ   ָאְכָלם ַיַחד ַלֲעׂשֹות ּבָ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהוּ    ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ ה. ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   :ְוִיְתַעּלֶ

 
השלישית עם כזית  צההמ מן כזית לוקח ביםומהמס אחד כלנד

  מרור 
   ואומרים: וכורכן יחד,  
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  דף קנז ע"א - פרשת ויצא  - ספר בראשית  - בזוהר נד 

יא,  י ִחּיָ י יֹוֵסי ְלַרּבִ אֹוְרָחא, ָאַמר ִרּבִ י יֹוֵסי, ֲהוּו ָאְזֵלי ּבְ יא ְוַרּבִ י ִחּיָ ָכל ַרּבִ ּבְ

ִריְך הּוא  (דאנן)ִזְמָנא  א ּבְ אֹוַרְייָתא, קּוְדׁשָ אֹוְרָחא, ְוָלֵעיָנן ּבְ ָאְזִליָנן ּבְ ּדְ

א  אֹוַרְייָתא, ְוקּוְדׁשָ ק ּבְ א אֹוְרָחא ָדא ָאִריְך ָלן, ִנְתַעּסַ ּתָ ין, ְוַהׁשְ ַמְרִחיׁש ָלן ִנּסִ

ֲהָדן.  וג ּבַ ּוֵ ִריְך הּוא ִיְזּדַ  ּבְ

יא ְוַר  י ִחּיָ י יֹוֵסי ַרּבִ ֶרְך. ָאַמר ַרּבִ ּדֶ י יֹוֵסי ָהיּו הֹוְלִכים ּבַ ּבִ
ַעם  ָכל ּפַ יא, ּבְ י ִחּיָ ֶרְך ְועֹוְסִקים  [שאנו]ְלַרּבִ ּדֶ הֹוְלִכים ּבַ

ים, ְוָכֵעת  רּוְך הּוא ַמְרִחיׁש ָלנּו ִנּסִ דֹוׁש ּבָ ּתֹוָרה, ַהּקָ ּבַ
ּתֹוָר  ק ּבַ ה ָלנּו, ִנְתַעּסֵ ֶרְך ַהּזֹו ֲאֻרּכָ רּוְך ַהּדֶ דֹוׁש ּבָ ה, ְוַהּקָ

נּו.  ר ִעּמָ   הּוא ִיְתַחּבֵ

יא ְוָאַמר,  י ִחּיָ ַתח ִרּבִ ֶעֶרב  (שמות יב)ּפָ ר יֹום ַלֹחֶדׁש ּבָ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ִראׁשֹון ּבְ ּבָ

ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם ֹעִני,  (דבהם טז)ּתֹאְכלּו ַמּצֹות, ּוְכִתיב,  ׁשִ

ִת  ד ֲהוּו ֶלֶחם ָעִני ּכְ א ֲחֵזי, ּכַ ּה ַחְבַרָייא. ֲאָבל ּתָ ה ִאְתָערּו ּבָ יב, ַהאי ִמּלָ
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ִריְך הּוא ְלָקְרָבא  א ּבְ ָעא קּוְדׁשָ ד ּבָ ְרׁשּוָתא ָאֳחָרא. ּכַ ִמְצַרִים, ֲהוּו ּבִ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

א ּדָ  ֶלֶחם ֹעִני. ֶלֶחם ָעִני, ַמאן ָעִני. ּדָ יּה, ָיַהב לֹון ֲאַתר ּדְ א, לֹון ְלַגּבֵ ִוד ַמְלּכָ

יּה  ְכִתיב ּבֵ י ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני.  (תהלים מו)ּדִ   ּכִ

יא ְוָאַמר,  י ִחּיָ ַתח ַרּבִ ר  (שמות יב)ּפָ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ִראּשן ּבְ ּבָ
ֶעֶרב ּתֹאְכלּו ַמּצת, ְוָכתּוב  ְבַעת  (דברים טז)יֹום ַלֹחֶדׁש ּבָ ׁשִ
תּוב. ָיִמים ּתֹאַכל ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם ֹעִני.  ֶלֶחם ָעִני ּכָ

ה ִהְתעֹוְררּו בֹו ַהֲחֵבִרים. ֲאָבל ּבא ְרֵאה,  ָבר ַהּזֶ ּדָ ּבַ
ָרָצה  ׁשֶ ְרׁשּות ַאֶחֶרת. ּכְ ִמְצַרִים, ָהיּו ּבִ ָרֵאל ּבְ ָהיּו ִיׂשְ ׁשֶ ּכְ
רּוְך הּוא ְלָקֵרב אֹוָתם ֵאָליו, ָנַתן ָלֶהם ָמקֹום  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ל ֶלֶחם ֹעִני, ֶלֶחם ָעִני. ֶלְך,  ׁשֶ ִוד ַהּמֶ ִמי ֶהָעִני? ֶזה ּדָ
תּוב ּבֹו  ּכָ י ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני.  (תהלים פז)ׁשֶ   ּכִ

נּוָתא ֲהֵוי, ִאְתְקִריבּו  ָלא ְדכּוָרא, ִמְסּכְ ה, נּוְקָבא ּבְ ְוַהאי ֶלֶחם ֹעִני ִאְקֵרי ַמּצָ

יר, ֲעיִּ  ָקִריבּו לֹון ַיּתִ יָון ּדְ ַקְדִמיָתא, ּכֵ ה ּבְ י ַמּצָ ִריְך הּוא ְלַגּבֵ א ּבְ יל לֹון קּוְדׁשָ

ַרת  ד ִאְתַחּבְ ה ּכַ נּוְקָבא. ּוְכֵדין, ַמּצָ כּוָרא ּבְ ר ּדְ ין ָאֳחָרִנין, ְוִאְתַחּבַ ַדְרּגִ ּבְ

תֹוֶסֶפת וא"ו, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ְדכּוָרא ִאְקֵרי ִמְצָוה ּבְ ְצָוה  (דברים ל)ּבִ י ַהּמִ ּכִ

ה  ְך, ַמּצָ ִגיִני ּכָ ַקְדִמיָתא, ּוְלָבַתר ִמְצָוה. ַהּזֹאת. ּבְ   ּבְ

ִלי ָזָכר ִהיא ֹעִני.  ה, ְנֵקָבה ּבְ ה ִנְקָרא ַמּצָ ְוֶלֶחם ֹעִני ַהּזֶ
ְרבּו אֹוָתם יֹוֵתר,  ּקֵ יָון ׁשֶ ַהְתָחָלה. ּכֵ ה ּבַ ּצָ ִהְתָקְרבּו ַלּמַ
ְדָרגֹות ֲאֵחרֹות,  רּוְך הּוא ּבִ דֹוׁש ּבָ ִהְכִניס אֹוָתם ַהּקָ

ר ָזכָ  ָכר, ְוִהְתַחּבֵ ּזָ ֶרת ּבַ ה ִמְתַחּבֶ ּצָ ּמַ ׁשֶ ר ִעם ְנֵקָבה. ְוָאז, ּכְ
תּוב  ּכָ תֹוֶסֶפת ָוא"ו. ֶזהּו ׁשֶ י  (דברים ל)ִנְקָרא ִמְצָוה, ּבְ ּכִ

ְך  ִראׁשֹוָנה, ְוַאַחר ּכָ ה ּבָ ְך ַמּצָ ּום ּכָ ְצָוה ַה את. ִמׁשּ ַהּמִ
  ִמְצָוה. 

  דף מ' ע"א - פרשת בא  - ספר שמות  - בזוהר 
 



 כורך
 

פזת  
 

  

ית  ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ל ּבִ ה ִהּלֵ ן ָעׂשָ ל. ּכֵ ִהּלֵ ׁש ּכְ ְלִמְקּדָ
ה  ַסח ַמּצָ ם ָהָיה ּכֹוֵרְך ּפֶ ׁש ָהָיה ַקּיָ ְקּדָ ַהּמִ
ֱאַמר ַעל ַמּצֹות  ּנֶ ם ַמה ׁשֶ ַיַחד ְלַקּיֵ   ּוָמרֹור ְואֹוֵכל ּבְ

  הּו:ּוְמרֹוִרים יֹאְכלֻ   
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א,  ְרּגָ ָסִליק ְלַהאי ּדַ ל ִאיּנּון יֹוִמין ּדְ ר ָנׁש רּוִפינּוס, ּכָ ָעַבד ְלַחד ּבַ א ּדְ ְלַמְלּכָ

י ְיַקר, ְלָבתַ  י, ְוָלִביׁש ְלבּוׁשֵ א ַאֲחָרא ָנִטיר ִאיּנּון ַחּדֵ ּתָ ר ָלא ִאְצְטִריְך. ְלׁשַ

ַהאי  א ּכְ ּתָ א ְוׁשַ ּתָ ל ׁשַ ין, ְוֵכן ּכָ א, ְוָלַבׁש ִאיּנּון ְלבּוׁשִ ָסִליק ְלָיִקירּו ּדָ יֹוִמין ּדְ

ִאיּנּון יֹוֵמי ֶחְדָווָתא,  ֵצא, ּדְ אֹור לא ִיּמָ ְ ְבַעת ָיִמים ׂשּ ִתיב, ׁשִ ָרֵאל, ּכְ ְווָנא ִיׂשְ ּגַ

ָכל י ְך, ַנְטִרין ּבְ ְעּבּוָדא ַאֲחָרא. ּוְבִגין ּכַ ִ א, ְוַנְפקּו ִמׁשּ ָסִליקּו ִליָקָרא ּדָ ֹוִמין ּדְ

ָסִליקּו ְלַהאי ְיַקר, ְוַנְפקּו ֵמְרׁשּוָתא ַאֲחָרא, ְוָעאלּו  א, יֹוִמין ּדְ ּתָ א ְוׁשַ ּתָ ׁשַ

ְבַעת ָיִמים מַ  ִתיב, ׁשִ א ּכְ א, ְוַעל ּדָ יׁשָ ְרׁשּוָתא ַקּדִ  ּצֹות ֹתאֵכלּו. ּבִ

ָעָלה  ל אֹוָתם ָיִמים ׁשֶ ה ָאָדם ֶאָחד ָקִצין. ּכָ ָעׂשָ ְלֶמֶלְך ׁשֶ
ְך לֹא ָצִריְך.  ְגֵדי ָכבֹוד. ַאַחר ּכָ ַמח, ְוָלַבׁש ּבִ ה זֹו ׂשָ ְלַדְרּגָ
ָעָלה ְלָכבֹוד ֶזה,  ָנה ַאֶחֶרת ׁשֹוֵמר אֹוָתם ָיִמים ׁשֶ ְלׁשָ

ָגִדים, ְוָכְך  ָרֵאל, ְולֹוֵבׁש אֹוָתם ּבְ ְך ִיׂשְ ָנה. ּכָ ָנה ְוׁשָ ל ׁשָ ּכָ
ִמָחה,  ֵהם ְיֵמי ׂשִ ֵצא, ׁשֶ ֹאר לֹא ִיּמָ ְבַעת ָיִמים ׂשְ תּוב ׁשִ ּכָ
ְעּבּוד ַאֵחר, ְוָלֵכן  ִ ָעלּו ְלָכבֹוד ֶזה ְוָיְצאּו ִמׁשּ ָיִמים ׁשֶ
בֹוד  ָעלּו ַלּכָ ִמים ׁשֶ ָנה ֶאת ַהּיָ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ׁשֹוְמִרים ּבְ

ה, ְוָיצְ  ה. ַהּזֶ דֹוׁשָ ָרׁשּות ַהּקְ אּו ֵמָרׁשּות ַאֶחֶרת ְוִנְכְנסּו ּבָ
ְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ּתֹאֵכלּו.  תּוב ׁשִ   ְוַעל ֶזה ּכָ

  

ֵזֶכר 
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  בהסבה בלי ברכה: יחד ואוכלים
  

השלישית עם  המצה מן כזית לוקח ביםומהמס אחד כל
  כזית מרור וכזית מקרבן פסח וכורכן יחד, ואוכלים 

  :כחבהסבה בלי ברכה  
  

  
ְלָחן עֹוֵרךְ    ׁשֻ

  שולחן עורך
ִכיְנתֵּ  ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ו"ה ְלׁשֵ ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ

ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ י"ק ּבְ
תבשבת: ( ֶלֶאכֹול ְסעּוַדת ּבָ ִיְהֶיה ָהַאִפי, יֹום טֹוב )וְ  ׁשַ ֶזה ַנַחת  ,קֹוָמן ֶנֶאָכל ַעל ַהׁשֹוַבעְוׁשֶ ַלֲעׂשֹות ּבָ

ה ָידֵ  ה. ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ   ינּו רּוַח ּגָ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:    ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ
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תֹוָרא  ָמאֵריהֹון, ָהא ַעל ּפָ ָרֵאל ַעְבֵדי ְרעּוָתא ּדְ ִיׂשְ ל ִזְמָנא ּדְ א, ּכָ ַגְווָנא ּדָ ּכְ

ן ְלהֹון. ְוִאיּנּון, ֵמַההּוא ֶחְדָוה  ּקַ א ִאיּנּון ַאְכֵלי, ְוָכל ְסעּוָדָתא ִאְתּתָ ַמְלּכָ ּדְ

ְרֵמי ּדְ  ְלהֹון, ָיֲהֵבי ּגַ ָרֵאל ָלא ּדִ ִיׂשְ ְמִצית ְלעֹוָבֵדי ּכֹוָכִבים. ְוָכל ִזְמָנא ּדְ ִאיהּו ּתַ

ק לֹון  ּלָ י, ְוִאְסּתַ ָגלּוָתא, ְוָהא ְסעּוָדָתא ְלַכְלּבֵ ָמאֵריהֹון, ַאְזֵלי ּבְ ַעְבֵדי ְרעּוָתא ּדְ

ְמִצית  ּגֹויִ  (יחזקאל ד)ּתַ ָרֵאל ֶאת ַלְחָמם ָטֵמא ּבַ ֵני ִיׂשְ ָכה ֹיאְכלּו ּבְ ָהא ּכָ ם, ּדְ
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ה ְלָפתֹוָרא  ָיִתיב ּוְמַצּפֶ א, ּדְ ַמְלּכָ ִגעּוֵליהֹון ַאְכֵלי. ַווי ִלְבָרא ּדְ ְמִצית ּדְ ּתַ

תֹוָרא ִאיהּו ָאִכיל.  ַאר ִמּגֹו ּפָ ּתְ ִאׁשְ ַעְבָדא, ַמה ּדְ  ּדְ

ים ְרצֹון ִרּבֹוָנם, ֵהם  ָרֵאל עֹוׂשִ ׂשְ ּיִ ל ְזַמן ׁשֶ מֹו ֶזה, ּכָ ּכְ
 ֻ עּודֹות אֹוְכִלים ַעל ַהׁשּ ֶלְך, ְוָכל ַהּסְ ל ַהּמֶ ה ׁשֶ ְלָחן ַהּזֶ

ֶהם, נֹוְתִנים  ּלָ ְמָחה ׁשֶ נֹות ָלֶהם. ְוֵהם, ֵמאֹוָתּה ׂשִ ְמֻתּקָ
ְמִצית ְלעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים. ְוָכל ְזַמן  ֵהן ּתַ ֲעָצמֹות ׁשֶ
לּות,  ים ְרצֹון ִרּבֹוָנם, ֵהם הֹוְלִכים ַלּגָ ָרֵאל לֹא עֹוׂשִ ׂשְ ּיִ ׁשֶ

עוּ  ָכה ְוַהּסְ ְמִצית. ּכָ ָלִבים, ְועֹוָלה ָלֶהם ַהּתַ ָדה הֹוֶלֶכת ַלּכְ
ֲהֵרי  ּגֹוִים, ׁשֶ ָרֵאל ֶאת ַלְחָמם ָטֵמא ּבַ ֹיאְכלּו ְבֵני ִיׂשְ
ֶלְך  ֶהם ֵהם אֹוְכִלים. אֹוי ְלֶבן ַהּמֶ ּלָ ְמִצית ַהּגַֹעל ׁשֶ ּתַ

ָאר ִמ  ׁשְ ּנִ ֶ ְלַחן ָהֶעֶבד, ּוַמה ׁשּ ה ְלׁשֻ ב ּוְמַצּפֶ ּיֹוׁשֵ ּתֹוְך ׁשֶ
ְלָחן הּוא אֹוֵכל.  ֻ   ַהׁשּ

א ָאַמר,  ִוד ַמְלּכָ ֶמן  (תהלים כג)ּדָ ֶ ְנּתָ ַבׁשּ ַ ׁשּ ְלָחן ְנֶגד צֹוְרָרי ּדִ ֲעֹרְך ְלָפַני ׁשֻ ּתַ

א. ֶנֶגד צֹוְרָרי,  ַמְלּכָ א ְסעּוָדָתא ּדְ ְלָחן, ּדָ ֲערֹוְך ְלָפַני ׁשֻ י ּכֹוִסי ְרָוָיה. ּתַ ֹראׁשִ

ַיְת  י ּדְ ְלּבֵ ְרִמין, ְוִאיהּו ָיִתיב ִעם ִאיּנּון ּכַ אן ְלחּוָלק ּגַ תֹוָרא, ְמַצּפָ ֵבי ָקֵמי ּפָ

ָפתֹוָרא.  ְסעּוָדָתא ּבְ ִענּוָגא ּדִ א ּבְ   ַמְלּכָ

ֶלְך ָאַמר,  ִוד ַהּמֶ ְלָחן ֶנֶגד  (תהלים כג)ּדָ ֲעֹרְך ְלָפַני ׁשֻ ּתַ
ֲערְֹך לְ  י ּכֹוִסי ְרָוָיה. ּתַ ֶמן ֹראׁשִ ֶ ְנּתָ ַבׁשּ ַ ׁשּ ָפַני ֹצְרָרי ּדִ

ְלָחן  ֶלְך. ֶנֶגד צְֹרָרי  -ׁשֻ ָלִבים  -זֹו ְסעּוַדת ַהּמֶ אֹוָתם ַהּכְ
ת ֲעָצמֹות, ְוהּוא  ים ַלֲחֻלּקַ ְלָחן ּוְמַצּפִ ֻ ִבים ִלְפֵני ַהׁשּ ּיֹוׁשְ ׁשֶ

ְלָחן.  ֻ ׁשּ עּוָדה ּבַ ל ַהּסְ עֶֹנג ׁשֶ ֶלְך ּבָ ב ִעם ָהּמֶ   יֹוׁשֵ

  

א ֵרי י, ּדָ ֶמן ֹראׁשִ ֶ ְנּתָ ַבׁשּ ַ ׁשּ ְמנּוָנא, ְוִתקּון ְסעּוָדָתא, ּדִ ָחא, ְוׁשַ ָכל ִמׁשְ ְסעּוָדָתא, ּדְ א ּדִ ׁשָ
 



 זוהר ההגדה
 

490

 
ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  

  

י, ּוְלִאיּנּון  ַאר, ְלָבַתר ִאְתְייִהיב ְלַכְלּבֵ ּתְ ִאׁשְ א. ַמה ּדְ ַמְלּכָ ַקְדִמיָתא ִלְרִחיָמא ּדְ ִאְתְייִהיב ּבְ

א ָקֵמי ְרִחיָמא  ּסָ תֹוָרא. ּכֹוִסי ְרָוָיה, ַמְלָיא ּכַ ְלֵחי ּפָ ַאל. ּפַ ָלא ִיְצְטִריְך ְלִמׁשְ ִדיר, ּדְ א ּתָ ַמְלּכָ ּדְ

ין.  ַאר ַעּמִ ִדיר, ִעם ׁשְ ָרֵאל ּתָ א, ֲהוֹו ִיׂשְ   ְוַעל ָרָזא ּדָ

י  ֶמן ֹראׁשִ ֶ ְנּתָ ַבׁשּ ַ ׁשּ ֶמן  -ּדִ ל ׁשֶ ּכָ עּוָדה. ׁשֶ ֶזה ֹראׁש ַהּסְ
ִראׁשֹוָנה ַלֲאהוּ  ִנים ּבָ עּוָדה ִנּתָ ְמנּוִנית ְוִתּקּון ַהּסְ ב ְוׁשַ

ָלִבים ּוְלאֹוָתם  ְך ַלּכְ ן ַאַחר ּכָ ָאר ִנּתָ ׁשְ ּנִ ֶ ֶלְך. ַמה ׁשּ ַהּמֶ
ְלָחן. ּכֹוִסי ְרָוָיה  ֻ ְמֵלָאה ַהּכֹוס ִלְפֵני ֲאהּוב  -עֹוְבֵדי ַהׁשּ

ׁש, ְוַעל סֹוד ֶזה ָהיּו  ּלֹא ִיְצָטֵרְך ְלַבּקֵ ִמיד ׁשֶ ֶלְך ּתָ ַהּמֶ
ים.  ָאר ָהַעּמִ ִמיד ִעם ׁשְ ָרֵאל ּתָ   ִיׂשְ
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ִעּדּוָנא  תֹוָרא ָאֳחָרא, ּבְ י ֵליּה ְלֵמיַכל ַעל ּפָ ַבר ָנׁש, ְמַזּכֵ תֹוָרא ּדְ ַההּוא ּפָ ּדְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ִמיד הּוא אֹוֵכל.  (שמואל ב ט)ָעְלָמא, ּכְ ֶלְך ּתָ ְלָחן ַהּמֶ י ַעל ׁשֻ ּכִ

א ֲהָוה ָאַמר,  ְלָחן ֶנֶגד צֹוְרָרי, ְוָדא ִאיהּו  (תהלים כג)ְוָדִוד ַמְלּכָ ֲעֹרְך ְלָפַני ׁשֻ ּתַ

ֵד  ָהא ּכְ ַההּוא ָעְלָמא, ּדְ ָפתֹוָרא ּבְ רּוָתא ּדְ ין ִאיהּו ִעּדּוָנא ְוִכּסּוָפא, ִאְתַסּדְ

ָאֵתי.  ָעְלָמא ּדְ הּו, ּבְ ְמָתא ִאְתֲהֵני ּבְ ִנׁשְ  ּדְ

ְלָחן ַאֵחר  ה אֹותֹו ֶלֱאֹכל ַעל ׁשֻ ל ָאָדם ְמַזּכֶ ְלָחנֹו ׁשֶ ׁשֻ
ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ל אֹותֹו ָהעֹוָלם, ּכְ ִעּדּון ׁשֶ י ַעל  (שמואל ב ט)ּבָ ּכִ

ִמיד הוּ  ֶלְך ּתָ ְלַחן ַהּמֶ ֶלְך ָהָיה אֹוֵמר, ׁשֻ א ֹאֵכל. ְוָדִוד ַהּמֶ
ְלָחן  ֻ ְלָחן ֶנֶגד ֹצְרָרי, ְוזֹוִהי ֲעִריַכת ַהׁשּ ֲעֹרְך ְלָפַני ׁשֻ ּתַ
ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֲהֵרי ָאז הּוא ִעּדּון ּוְתׁשּוָקה ׁשֶ אֹותֹו עֹוָלם, ׁשֶ ּבְ

א.  עֹוָלם ַהּבָ ֶהם ּבָ   ֶנֱהֵנית ּבָ

ָמִת  תֹוָרא ִאית לֹון ְלִנׁשְ ָהא ְמזֹוָנא ְוִסּפּוָקא ְוִכי ּפָ ַההּוא ָעְלָמא. ִאין. ּדְ ין ּבְ

ֵאי ַאְכֵלי. ְוִכי ַמְלֲאֵכי  ַמְלֲאֵכי ִעּלָ ַגְווָנא ּדְ ַההּוא ָעְלָמא, ּכְ ִעּדּוָנא, ַאְכֵלי ּבְ ּדְ
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ָרא. ְוַההּוא ְמזֹוָנא,  ַמְדּבְ ָרֵאל ּבְ ְלהֹון ָאְכלּו ִיׂשְ ַגְווָנא ּדִ ֵאי ַאְכֵלי. ִאין. ּכְ ִעּלָ

ָאֵתי, ְוִאיהּו ָר  ָעְלָמא ּדְ א, ֵמָרָזא ּדְ ְך ֵמֵעיּלָ ָנִגיד ְוִאְתְמׁשָ ָזא ִאיהּו ְלַטָלא, ּדְ

א  ְנּתָ ּגִ ן ּבְ ּמָ ָזנּו ִמּתַ א ִאּתְ יַקּיָ ַצּדִ ָמֵתהֹון ּדְ א, ְוִנׁשְ ח ְרבּות ֻקְדׁשָ ְנִהירּו ְמׁשַ ְמזֹוָנא ּדִ

ן ִנׁשְ  ּמָ ָהא ּתַ ן. ּדְ ּמָ ֵעֶדן, ְוִאְתֲהנּון ּתַ ֵעֶדן ּדְ א ּדְ ְנּתָ ּגִ ן ּבְ ׁשָ א, ִמְתַלּבְ יַקּיָ ַצּדִ ָמְתהֹון ּדְ

ַהאי ָעְלָמא.  ַגְווָנא ּדְ א, ּכְ ְלַתּתָ   ּדִ

ֲהֵרי ָמזֹון  ן. ׁשֶ אֹותֹו עֹוָלם? ּכֵ מֹות ּבְ ׁשָ ְלָחן ֵיׁש ַלּנְ ְוִכי ׁשֻ
אֹוְכִלים  מֹו ׁשֶ אֹותֹו עֹוָלם ּכְ ְוִסּפּוק ְוִעּדּון אֹוְכִלים ּבְ

ן.  ַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים. ְוִכי ַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים אֹוְכִלים? ּכֵ
ר. ְואֹותֹו ָמזֹון סֹוד הּוא  ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ מֹוָתם ָאְכלּו ִיׂשְ ּכְ
א, ְוהּוא  ְעָלה ִמּסֹוד ָהעֹוָלם ַהּבָ ְך ִמּמַ ֹוֵפַע ְוִנְמׁשָ ׁשּ ל ׁשֶ ַלּטַ

מֹות ַחת ֹקֶדׁש, ְוִנׁשְ ֶמן ִמׁשְ ל אֹור ׁשֶ יִקים  ָמזֹון ׁשֶ ּדִ ַהּצַ
מֹות  ם ִנׁשְ ֲהֵרי ׁשָ ם, ׁשֶ ַגן ֵעֶדן ְוֶנֱהנֹות ׁשָ ם ּבְ ָ ִנּזֹונֹות ִמׁשּ
ָהעֹוָלם  מֹו ׁשֶ ה ּכְ ל ַמּטָ ַגן ֵעֶדן ׁשֶ ׁשֹות ּבְ יִקים ִמְתַלּבְ ּדִ ַהּצַ

ה.    ַהּזֶ

ָמאֵריה יָקָרא ּדְ ִקין ְלֵמחֵמי ּבִ ָטאן, ְוַסּלְ ְ ׁשּ י, ִמְתּפַ ֵתי ּוִבְזַמּנֵ ּבָ ָנא ּוְבׁשַ ֹון, ּוְלִאְתַעּדְ

יב,  ְכּתִ ְדָקא ֵיאֹות, ּדִ ָאה ּכְ ִעּדּוָנא ִעּלָ ָחְדׁשֹו  (ישעיה סו)ּבְ י ֹחֶדׁש ּבְ ְוָהָיה ִמּדֵ

ר  ׂשָ ל ּבָ ֲחוֹות ְלָפַני ָאַמר ְיָי'. ְוִכי ּכָ ּתַ ר ְלִהׁשְ ׂשָ ל ּבָ ּתֹו ָיֹבא ּכָ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ י ׁשַ ּוִמּדֵ

ר. ֵייֵתי, ָלאו ָהִכי ֲהָוה ֵליּה  ׂשָ ל ּבָ ָמה, ַמהּו ּכָ ל ְנׁשָ ל רּוַח אֹו ּכָ א ּכָ ב, ֶאּלָ   ְלִמְכּתַ

ְכבֹוד  ִטים ְועֹוִלים ִלְראֹות ּבִ ְ ׁשּ ים ִמְתּפַ תֹות ּוִבְזַמּנִ ּבָ ּוְבׁשַ
תּוב  ּכָ ָראּוי, ׁשֶ ִעּדּון ֶעְליֹון ּכָ ן ּבְ  (ישעיה סו)ִרּבֹוָנם ּוְלִהְתַעּדֵ

ָחְדׁשֹו  י ֹחֶדׁש ּבְ ּתֹו ָיבֹוא ָכל ְוָהָיה ִמּדֵ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ י ׁשַ ּוִמּדֵ
ר ָיבֹוא? לֹא  ׂשָ ֲחות ְלָפַני ָאַמר ה'. ְוִכי ָכל ּבָ ּתַ ר ְלִהׁשְ ׂשָ ּבָ
ָמה. ַמהּו ָכל  ל ְנׁשָ ל רּוַח אֹו ּכָ א ּכָ ְך ָהָיה לֹו ִלְכּתֹב, ֶאּלָ ּכָ

ר?  ׂשָ   ּבָ
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  דף קנ"ז ע"א

ִריְך הּוא ֲעַבד ֵליּה לְ  א ּבְ א קּוְדׁשָ ְיָקָרא ֶאּלָ ַגְווָנא ּדִ ַהאי ָעְלָמא, ּכְ ר ָנׁש ּבְ ּבַ

ְמָתא  ָאה, ִאיהּו רּוַח ְלרּוַח, ְוִנׁשְ בֹוד ִעּלָ א. ַההּוא ּכָ ָאה ְלֵעיּלָ ָכבֹוד ִעּלָ ּדְ

ָמה,  ִאְקֵרי ּגּוף, ּוְבַהאי ָעֵייל  (דף קנ"ז ע"א)ַלְנׁשָ א ּדְ ָמֵטי ְלָחד ֲאָתר ְלַתּתָ ַעד ּדְ

ְמקֹוָרא  ל טּוָבא, ְוָכל ְמזֹוָנא, ְוָכל ַחד רּוַח ּדִ ָדא ִאיהּו ּכָ ִאְקֵרי ּכֹל, ּבְ ים, ּדְ ַחּיִ ּדְ

ַההּוא ּגּוף.    ִסּפּוָקא, ּדְ

א  עֹוָלם ַהּבָ ה ֶאת ָהָאָדם ּבָ רּוְך הּוא ָעׂשָ דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ ֶאּלָ
בֹוד ָהֶעְליֹון ְלַמְעָלה. אֹותֹו ָכבֹוד ֶעְליֹון  מֹו ְיַקר ַהּכָ ּכְ

יַע ְלָמקֹום הּוא רּוַח לְ  ּגִ ּמַ ָמה, ַעד ׁשֶ ָמה ִלְנׁשָ רּוַח ּוְנׁשָ
ל  ְקָרא גּוף, ּוָבֶזה ִנְכֶנֶסת רּוַח ַאַחת ׁשֶ ּנִ ה ׁשֶ ֶאָחד ְלַמּטָ
ל ַהּטּוב ְוָכל  ֶזה הּוא ּכָ ְקֵראת ּכֹל, ּבָ ּנִ ים ׁשֶ ְמקֹור ַהַחּיִ

זֹון ְוָכל ִסּפּוק אֹותֹו ַהּגּוף.    ַהּמָ

א,  ּכֹל ִהיא ְויִ  (קהלתה)ְוָרָזא ּדָ ל ִאיהּו  (ס"אמאי בכל היא)ְתרֹון ֶאֶרץ ּבַ ַהאי ּכָ

ְלָטא  ׁשַ ַהאי ָעְלָמא, ִאיהּו ּגּוף, ְורּוַח ּדְ ר ָנׁש ּבְ א ּבַ ַגְווָנא ּדָ רּוַח ְלַההּוא ּגּוף. ּכְ

ָאה,  ַההּוא רּוַח ִעּלָ ַגְווָנא ּדְ יּה, ּכְ ִאְקֵרי ּכֹל,  (ס"א דשלטא על גופא דאקרי כל)ּבֵ ּדְ

ִתיב, ָיֹבא ָכל ּדְ  א ּכְ ר, ְוַעל ּדָ ׂשָ ל ּבָ ִאְקֵרי ּכָ א, ְוָדא הּוא ּדְ ָשַלט ַעל ּגּוָפא ְלֵעיּלָ

ִתיב,  ֲחוֹות ְלָפַני ָאַמר ְיָי'. ַעל ַההּוא ִעּדּוָנא ּכְ ּתַ ר ְלִהׁשְ ׂשָ ַעִין לֹא  (ישעיה סד)ּבָ

ה לֹו.  ה ִלְמַחּכֵ   ָרָאָתה ֱאלִהים זּוָלְתָך ַיֲעׂשֶ

ּכֹל הּוא.  (קהלתה) -ְוסֹוד ֶזה   (מהו בכל היא, ')ְוִיְתרֹון ֶאֶרץ ּבַ
עֹוָלם  מֹו ֶזה ָאָדם ּבָ ה הּוא רּוַח ְלאֹותֹו גּוף. ּכְ ַהּכֹל ַהּזֶ
מֹו אֹוָתּה רּוַח  ֹוֶלֶטת ּבֹו, ּכְ ׁשּ ה הּוא גּוף, ְורּוַח ׁשֶ ַהּזֶ
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ְקֵראת ּכֹל,  (ששולטת על הגוף שגקרא כל)ֶעְליֹוָנה  ּנִ ׁשֶ
ֹולֶ  ׁשּ ר, ׁשֶ ׂשָ ְקָרא ָכל ּבָ ּנִ ֶטת ַעל ַהּגּוף ְלַמְעָלה, ְוֶזהּו ׁשֶ

ֲחות ְלָפַני ָאַמר ה'.  ּתַ ר ְלִהׁשְ ׂשָ תּוב ָיבֹוא ָכל ּבָ ְוַעל ֶזה ּכָ
תּוב,  ַעִין לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹהים  (ישעיהסד)ַעל אֹותֹו ִעּדּון ּכָ

ה לֹו.  ה ִלְמַחּכֵ   זּוָלְתְך ַיֲעׂשֶ

  

  דף רנ"ב ע"ב - פרשת פקודי  - ספר שמות  - בזוהר 

ְבֵני ָעְלָמא,  תֹוֵרי ּדִ ל ּפָ ן ּכָ ּמָ ָראן ּתַ ָתא, ִמְתַסּדְ ּבְ ד ָעֵייל ׁשַ ְבַהאי ֲאָתר, ּכַ ִגין ּדִ ּבְ

ָוון ְמָמָנן, ַקְייֵמי ַעל ִאיּנּון ּדְ  א, ְוֶאֶלף ַאְלִפין, ְוִרּבֹו ִרּבְ ַמְלּכָ ֵני ֵהיָכָלא ּדְ ִאְקרּו ּבְ

ַההּוא ֲאָתר,  ָרִפים, ְוָעאל ּבְ ָעה ׂשְ ין ַאְרּבָ ָאה ַעל ִאּלֵ תֹוֵרי. ְוַהאי ֵחיָוָתא ִעּלָ ּפָ

תֹוֵרי,  ל ִאיּנּון ּפָ תֹוָרא  ו)(וכל אינון דקיימא עלייהְוָחָמא ּכָ ָכל ּפָ ח ּבְ ּגַ ְוַאׁשְ

יָמא ּוָבִריְך ֵליּה ְלַההּוא  תֹוָרא ּוָפתֹוָרא, ְוַקּיְ ֵגי ֵליּה ְלָכל ּפָ ּוָפתֹוָרא, ְוֵהיְך ְמַעּנְ

ְתֵחי ְוַאְמֵרי ָאֵמן.  הּו ּפַ ּלְ ָבן, ּכֻ תֹוָרא. ְוָכל ִאיּנּון ֶאֶלף ַאְלִפין, ְוִרּבֹוא ִרּבְ  ּפָ

קֹום  ּמָ ּבַ ּום ׁשֶ ם ִמׁשּ ִרים ׁשָ ּדְ ת, ִמְסּתַ ּבָ ְכֶנֶסת ׁשַ ּנִ ׁשֶ ה, ּכְ ַהּזֶ
ֶלְך.  ֵני ֵהיַכל ַהּמֶ ְקָרִאים ּבְ ּנִ ֵני ָהעֹוָלם, ׁשֶ ְלֲחנֹות ּבְ ל ׁשֻ ּכָ
ְוֶאֶלף ֲאָלִפים ְוִרּבֹוא ְרָבבֹות עֹוְמִדים ַעל אֹוָתם 

ָרפִ  ְ ַעת ַהׂשּ ה ָהֶעְליֹוָנה ַהּזֹו ַעל ַאְרּבַ ְלָחנֹות. ְוַהַחּיָ ֻ ים ַהׁשּ
ל אֹוָתם  ם ֶאת ּכָ לּו, ְוִנְכֶנֶסת ְלאֹותֹו ָמקֹום, ְורֹוָאה ׁשָ ַהּלָ

ְלָחנֹות  ֻ ְלָחן (וכל אותם שעומדים עליהם)ַהׁשּ ָכל ׁשֻ יָחה ּבְ ּגִ , ּוַמׁשְ
ְלָחן, ְועֹוֶמֶדת  ְלָחן ְוׁשֻ ל ׁשֻ ִגים ֶאת ּכָ ְלָחן, ְוֵאיְך ְמַעּנְ ְוׁשֻ

ְלָחן. וְ  ֻ ָכל אֹוָתם ֶאֶלף ֲאָלִפים ּוְמָבֶרֶכת ֶאת אֹותֹו ַהׁשּ
ם ּפֹוְתִחים ְואֹוְמִרים ָאֵמן.  ּלָ   ְוִרּבֹוא ְרָבבֹות, ּכֻ

ְדָקא ֵיאֹות.  ָגא ּכְ ִמְתָסָדר ְוִאְתַעּנְ תֹוָרא ּדְ ָבִריְך ַעל ַהאי ּפָ ָרָכה ִהיא ּדְ ּוַמה ּבְ
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ר. ְוֻכלְּ  (ישעיה נח) ּבֵ י ְיָי' ּדִ י ּפִ ג ַעל ְיָי' ְוגֹו' ּכִ ְתַעּנַ ָאז  (ישעיה נח)הּו ַאְמֵרי, ָאז ּתִ

תֹוָרא  ד ַההּוא ּפָ ִאְקֵרי ְזכּו"ת ֵאל, ּכַ ָאה ּדְ ְקָרא ַוְיָי' ַיֲעֶנה ְוגֹו'. רּוָחא ִעּלָ ּתִ

ל  ים ְוָאַמר, ַעל ּכָ ִליָתָאה ְמַסּיֵ ְתָרָאה ּתְ ְסעּוָדָתא ּבַ הּו ְסעּוָדֵתי, ּבִ ֻכּלְ ג ּבְ ִאְתַעּנָ

ָך.  ה נח)(ישעיִאיּנּון ַקְדָמֵאי, ְוָאַמר  בֹוד ְיָי' ַיַאְסּפֶ ַחר אֹוֶרָך ְוגֹו', ּכְ ׁשַ ַקע ּכַ ָאז ִיּבָ

ְתֵחי ְוַאְמֵרי,  ָכל ִסְטִרין, ּפַ ְבִעין ְנהֹוִרין ַאֲחָרִנין ּבְ ל ִאיּנּון ׁשִ ה  (תהלים קכח)ּכָ ִהּנֵ

ֶבר ְיֵרא ְיָי'.  י ֵכן ְיבֹוַרְך ּגָ   ּכִ

ְלחָ  ֻ ָבֵרְך ַעל ַהׁשּ ּמְ ָרָכה ׁשֶ ֱעַרְך ְוֶנֱעַנג ּוָמה ַהּבְ ּנֶ ה ׁשֶ ן ַהּזֶ
ָראּוי?  ר.  (ישעיהנח)ּכָ ּבֵ י ה' ּדִ י ּפִ ג ַעל ה' ְוגֹו' ּכִ ְתַעּנַ ָאז ּתִ

ְקָרא ַוה' ַיֲעֶנה ְוגֹו'. רּוַח ָהֶעְליֹוָנה  ם אֹוְמִרים: ָאז ּתִ ְוֻכּלָ
ָכל  ג ּבְ ְלָחן ִמְתַעּנֵ ֻ אֹותֹו ַהׁשּ ׁשֶ ְקֵראת ְזכּו"ת ֵאל, ּכְ ּנִ ׁשֶ

עוּ  ם ְואֹוֵמר ַהּסְ ית ְמַסּיֵ ִליׁשִ ְ עּוָדה ָהַאֲחרֹוָנה ַהׁשּ ּסְ דֹות, ּבַ
ַחר  ַ ׁשּ ַקע ּכַ ל אֹוָתם ָהִראׁשֹוִנים, ְואֹוֵמר: ָאז ִיּבָ ַעל ּכָ
ְבִעים אֹורֹות  ל אֹוָתם ׁשִ בֹוד ה' ַיַאְסֶפְך. ּכָ אֹוֶרְך ְוגֹו', ּכְ

ָדִדים ּפֹוְתִחים ְואֹוְמִרים:  ָכל ַהּצְ  ם קכח)(תהליֲאֵחִרים ּבְ
ֶבר ְיֵרא ה'.  י ֵכן ְיֹבַרְך ּגָ ה ּכִ   ִהּנֵ

ְדָקא ֵיאֹות,  ִעּנּוָגא ּכְ ִסּדּוָרא ּדְ ַההּוא ֲאָתר ּבְ יָמא ּבְ ַבר ָנׁש ָלא ַקּיְ תֹוָרא ּדְ ְוַכד ּפָ

ָבן, ְתחֹוָתּה, ְוָכל ִאיּנּון ֶאֶלף ַאְלִפין ְוִרּבֹו ִרּבְ ע ּדִ ֵדין ַהאי ֵחיָוָתא, ְוִאיּנּון ַאְרּבַ  ּכְ

הּו  ּלְ יִני ִנימּוִסין, ּכֻ ְרּדִ ה ּגַ ְחָיין ֵליּה ְלַבר, ְלַההּוא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּוְכּמָ הּו ּדַ ּלְ ּכֻ

א, ְוִאְקֵרי ֶנַגע. ְוַכד  ִהּפּוָכא ִמן ּדָ ִאיהּו ּבְ ַנְטֵלי ֵליּה ְוַעְייֵלי ֵליּה ְלַההּוא ֲאָתר, ּדְ

ן,  ּמָ בֹוֵאהּו ְולֹא  קט) (תהליםְוַאְמֵרי  (ס"א פתחי)ַעִיִיל ָלּה ּתַ ַוֶיֱאַהב ְקָלָלה ַוּתְ

ּנּו.  ְרַחק ִמּמֶ ְבָרָכה ַוּתִ ר לֹו ְוגֹו', ַאל  (תהלים קט)ָחֵפץ ּבִ ה ְלָכל ֲאׁשֶ ׁש נֹוׁשֶ ְיַנּקֵ

ְזָבן.  ְך ָחֶסד ְוגֹו'. ַרֲחָמָנא ִלׁשֵ   ְיִהי לֹו מֹוׁשֵ

עֲ  אֹותֹו ָמקֹום ּבַ ְלַחן ָהָאָדם ֵאינֹו עֹוֵמד ּבְ ֻ ׁשּ ִריַכת ּוְכׁשֶ
יָה,  ְחּתֶ ּתַ ע ׁשֶ ה ַהּזֹו, ְואֹוָתן ַאְרּבַ ָראּוי, ָאז ַהַחּיָ ָהֹעֶנג ּכָ
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  ָצפּון
  צפון

ו"ה  ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ְלׁשֵ
שֵׁ אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵיים י"ק ּבְ ל ִיׂשְ ם ּכָ
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ם ּדֹוִחים  ּלָ ְוָכל אֹוָתם ֶאֶלף ֲאָלִפים ְוִרּבֹוא ְרָבבֹות, ּכֻ
ים,  ה ׁשֹוְמֵרי ַהֻחּקִ אֹותֹו ַהחּוָצה ְלאֹותֹו ַצד ָהַאֵחר, ְוַכּמָ

ם נֹוְטִלים אֹותֹו ּוַמְכִניִסים אוֹ  ּלָ תֹו ְלאֹותֹו ָמקֹום, ּכֻ
ְכִניִסים אֹותֹו  ּמַ ה, ְוִנְקָרא ֶנַגע. ּוְכׁשֶ ֵהֶפְך ִמּזֶ הּוא ּבְ ׁשֶ

ם,  בֹוֵאהּו  (שם קט) (פותחים ואומרים)ְלׁשָ ֱאַהב ְקָלָלה ַוּתְ ַוּיֶ
ר  ה ְלָכל ֲאׁשֶ ׁש נֹוׁשֶ ּנּו. ְיַנּקֵ ְרַחק ִמּמֶ ְבָרָכה ַוּתִ ְולֹא ָחֵפץ ּבִ

יֵלנּו. לֹו ְוגֹו', ַאל ְיִהי  ְך ָחֶסד ְוגֹו'. ָהַרֲחָמן ַיּצִ   לֹו מֹׁשֵ

ִריְך הּוא  א ּבְ ָתא, ּוְמֵהיְמנּוָתא ְדקּוְדׁשָ ּבְ ׁשַ ִעּנּוָגא ּדְ ִגין ּדְ (ס"א האי איהו אלין ּבְ

ִאיהּו. ּוְבִגין  פתורי דעינוגא דשבתא וזמנין וחגין כולהו חדוותא דקודשא בריך הוא)

ְמַעְנגֵ  ל ִאיּנּון ּדִ א, ּכָ ַקְייֵמי ּדָ ע ּדְ ין ַאְרּבַ ָתא ְוִזְמֵני ּומֹוֲעֵדי, ִאּלֵ ּבְ ׁשַ י ִעּנּוָגא ּדְ

ְבֵקי ְלִאּתֹוְקָדא  ינּור, ְוָלא ׁשַ יָמא ָלֳקֵבל ַההּוא ְנַהר ּדִ חֹות ַהאי ֵחיָוָתא, ַקּיְ ּתְ

ְדָקא ֵיאֹות.  ֵגי ִעּנּוַגְייהּו ּכְ ִמְתַעּנְ יּה, ְלָכל ִאיּנּון ּדְ   ּבֵ

עֹ  ּום ׁשֶ רּוְך הּוא ִמׁשּ דֹוׁש ּבָ ת, ֶוֱאמּוַנת ַהּקָ ּבָ (זה אלו ֶנג ׁשַ

 הקדוש של לם שמחהואותם שלחנות של ענג שבת ומועדים וחגים, כ

ִגים  כך) ברוך הוא, ומשום ַעּנְ ּמְ ל אֹוָתם ׁשֶ ּום ֶזה, ּכָ הּוא. ּוִמׁשּ
עֹוְמִד  לּו ׁשֶ ַעת ַהּלָ ים ּומֹוֲעִדים, ַאְרּבַ ת ּוְזַמּנִ ּבָ ַ ים ֹעֶנג ַהׁשּ

ינּור, ְולֹא  ֶנֶגד אֹותֹו ְנַהר ּדִ ה ַהּזֹו עֹוְמִדים ּכְ ַחת ַהַחּיָ ּתַ
ִגים ִעּנּוֵגיֶהם  ַעּנְ ּמְ ל ֵאּלּו ׁשֶ ם ֶאת ּכָ ֵרף ׁשָ ָ נֹוְתִנים ְלִהׂשּ

ָראּוי.    ּכָ
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ה. ִוי מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ   ִהי ִמְצַות ֲאִכיַלת ֲאִפיקֹוָמן ַלֲעׂשֹות ּבָ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעלֵ    ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ  ינּו ּוַמֲעׂשֵ

  
אחר גמר הסעודה אוכל כל אחד מהמסובים שני כזיתים מהמצה 

  השמורה שטמנה לאפיקומן:
  

  אסור לאכול שום דבר אחרי זה, כדי שישאר טעם האפיקומן בפיו:
  

  
  

  כזית מבשר הפסח:  אחד כל אוכל דהוהסע גמר אחר
  

  ר מבשר הפסח לאחר זמן אכילתו:, ושלא ישאר נותמהפסחלשבור עצם  אסור
  

  אסור לאכול שום דבר אחרי זה, כדי שישאר טעם בשר הפסח בפיו:נו
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ִר נו  ִאיהּו ּדּוְכָרָנא ְלָדֵרי ּדָ ִגין ּדְ ֶפַסח, ּבְ ה ּבְ א, ֶלֱאכֹול ַמּצָ ַתר ּדָ ּקּוָדא ּבָ ין, כ"ז ּפִ

ַההּוא ִזְמָנא ֵמָרָזא  ָרֵאל ָנְפקּו ּבְ ִיׂשְ ְמֵהיְמנּוָתא. ְוָהא אּוְקמּוָה, ּדְ ַעל ָרָזא ּדִ

ה  ַכּמָ ָנא ּבְ ְמֵהיָמנּוָתא. ְוָהא אּוְקמּוָה ָרָזא ּדְ ָרָזא ּדִ ַטֲעָוון ַאֲחָרן, ְוָעאלּו ּבְ ּדְ

י.  ה ְוַאֲהֹרן זֹ  (שמות יב)ּדּוְכּתֵ ַסח ְוגֹו'. כ"ח ַוּיֹאֶמר ְיָי' ֶאל ֹמׁשֶ ת ַהּפָ את ֻחּקַ

ַסח  ַההּוא ּפֶ ִניָסן, ּדּוְכָרָנא ּדְ י"ד ּבְ ִים, ּבְ ין ָהַעְרּבַ ַסח ּבֵ ַחט ּפֶ א, ְלִמׁשְ ּקּוָדא ּדָ ּפִ

ל  ֲחטּו אֹותֹו ּכָ ַאּתְ ָאֵמר, ְוׁשָ ָמה ּדְ א, ּכְ ִמְצַרִים. ְוָדא ִאיהּו חֹוָבָתא ַעל ּכֹּלָ ּדְ

י ָרֵאל ּבֵ ָרה ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ א, ִאְצְטִריְך ְלֶמהֵוי ָנִטיר, ֵמֲעׂשָ ַסח ּדָ ִים. ּפֶ ן ָהַעְרּבַ

ה ְוִיְקחּו ָלֶהם ְוגֹו'. ַמאי ַטֲעָמא.  ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהּזֶ יב ּבֶ ְכּתִ יֹוִמין ּוְלָהְלָאה, ּדִ

ָרה יֹוִמין ּוְלָהְלָאה, ַעד ִריַאת ִסיֲהָרא ְלַאְנָהָרא, ֵמֲעׂשָ ֵדין ׁשָ ָהא ּכְ ִגין ּדְ  ּבְ

ְלָיא ַעל  ִדיָנא ּתַ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ֶליֱהִוי ָנִכיס, ּבְ יָסר ּדְ ֲחֵמיָסר. ְוַאְרּבֵ ִלים ּבַ ּתְ ִאׁשְ ּדְ

  ָעְלָמא.
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הּוא  -כ"ז  ּום ׁשֶ ֶפַסח, ִמׁשּ ה ּבְ ִמְצָוה ַאַחר זֹו ֶלֱאֹכל ַמּצָ
ְרׁשּוָה,  רֹון ְלדֹוֵרי דֹורֹות ַעל סֹוד ָהֱאמּוָנה, ַוֲהֵרי ּפֵ ִזּכָ

ָראֵ  ׂשְ ּיִ ל ֱאִליִלים ֲאֵחִרים, ׁשֶ אֹותֹו ְזַמן ִמּסֹוד ׁשֶ ל ָיְצאּו ּבְ
ה  ֲארּו ֶאת ַהּסֹוד ַהּזֶ סֹוד ָהֱאמּוָנה, ַוֲהֵרי ּבֵ ְוִנְכְנסּו ּבְ
ת  ה ְוַאֲהֹרן ֹזאת ֻחּקַ ה ְמקֹומֹות. ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ֹמׁשֶ ַכּמָ ּבְ

ַסח ְוגֹו'. כ"ח  ין ָהַעְר  -ַהּפָ ַסח ּבֵ ֹחט ּפֶ ִים ִמְצָוה זֹו ִלׁשְ ּבַ
ַסח ִמְצַרִים, ְוזֹוִהי חֹוָבה ַעל  רֹון ְלאֹותֹו ּפֶ ִניָסן, ִזּכָ י"ד ּבְ ּבְ
ָרֵאל  ֲחטּו ֹאתֹו ּכֹל ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ ֱאַמר ְוׁשָ ּנֶ מֹו ׁשֶ ם, ּכְ ּלָ ּכֻ
ָרה  מּור ֵמֲעׂשָ ַסח ֶזה ָצִריְך ִלְהיֹות ׁשָ ִים. ּפֶ ין ָהַעְרּבָ ּבֵ

עָ  תּוב ּבֶ ּכָ ה ְוִיְקחּו ָלֶהם ָיִמים ָוָהְלָאה, ׁשֶ ּשר ַלֹחֶדׁש ַהּזֶ
ָבָנה  ֲהֵרי ָאז ַמְתִחיָלה ַהּלְ ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ ְוגֹו'. ָמה ַהּטַ
ה  ָ ֲחִמׁשּ ֶלֶמת ּבַ ׁשְ ּנִ ָרה ָיִמים ָוָהְלָאה, ַעד ׁשֶ ְלָהִאיר ֵמֲעׂשָ
ין  ַהּדִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָחט ּבְ ְהֶיה ִנׁשְ ּיִ ר ׁשֶ ָעה ָעׂשָ ר, ּוְבַאְרּבָ ָעׂשָ

לּוי ַעל  ָהעֹוָלם.  ּתָ

ַההּוא ֵריָחא  א, ּוְלִאְתֲהָנָאה ּבְ יׁשָ ִרית ַקּדִ ֵמי ּבְ ָרא זּוֲהָמא, ִמּקָ א, ְלַאְעּבְ ָרָזא ּדָ

א, ְוָכל ָעֵרל לא  ְבָעא. ְוַעל ּדָ א ַעל ׂשָ א ָלא ַאְתָיא ֶאּלָ ָנִדיף ְטִוי נּור. ְוַעל ּדָ ּדְ

א, יֵ  יׁשָ ִרית ַקּדִ יּה ּבְ ִאית ּבֵ יּה ֹיאַכל ּבֹו. ַמאן ּדְ ָלא ִאית ּבֵ יּה. ַמאן ּדְ יכּול ּבֵ

א  ִרית ִאיהּו ְלַתְבָרא ּתּוְקּפָ ֵני ּבְ ַהאי ִמּבְ יּה. ּדְ א, ָלא ֵייכּול ּבֵ יׁשָ ִרית ַקּדִ ּבְ

ִרית  ְבֵני ּבְ ְך, ַהאי ּבִ ִגין ּכַ ִרית. ּבְ ֵמי ּבְ ָרא ָעְרָלה ִמּקָ ֵחיָלא ַאֲחָרא, ְלַאְעּבְ ּדְ

בְ  ד, ְוָלא ּבִ   ֵני ָעְרָלה. ִאיהּו ְלֶמְעּבַ

ה,  דֹוׁשָ ִרית ַהּקְ ְפֵני ַהּבְ ֲהָמה ִמּלִ סֹוד ֶזה ְלַהֲעִביר ַהּזֻ
ִלי ָהֵאׁש, ְוַעל ֶזה לֹא ָבא  ּנֹוֵדף ִמּצְ ְוֵלָהנֹות ֵמאֹותֹו ֵריַח ׁשֶ
ָבע, ְוַעל ֶזה ְוָכל ָעֵרל לֹא ֹיאַכל ּבֹו. ִמי  ָ א ַעל ַהׂשּ ֶאּלָ

ִרית קֶֹדׁש, ֹיאַכל בּ  ׁש ּבֹו ּבְ ּיֵ ִרית קֶֹדׁש, ׁשֶ ֵאין ּבֹו ּבְ ֹו. ִמי ׁשֶ
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ל  ּבֹר ּכַֹח ׁשֶ ִרית הּוא ִלׁשְ ֵני ַהּבְ ה ִמּבְ ּזֶ לֹא יֹאַכל ּבֹו. ׁשֶ
ְך ֶזהּו  ּום ּכָ ְפֵני ְבִרית. ִמׁשּ ַחִיל ַאֵחר, ְלַהֲעִביר ָעְרָלה ִמּלִ

ְבֵני ָעְרָלה.  ְבֵני ְבִרית ְולֹא ּבִ   ַלֲעׂשֹות ּבִ

ִר  א ּבְ ד ָאָתא קּוְדׁשָ ים ּכַ ֲהָוה ָרׁשִ ַסח, ּדְ ַההּוא ּפֶ ָמא ּדְ יְך הּוא ְלִמְצַרִים, ָחָמא ּדָ

ם  יב, ּוְלַקְחּתֶ ְכּתִ ְתָחא, ּדִ ְבִרית, ֵהיְך ֲהוֹו ַקְייִמין ַעל ּפִ ְתָחא, ְוָדָמא ּדִ ַעל ּפִ

ם ְוגֹו'. ֵאזֹוָבא, ָהא אוֹ  ְעּתֶ ף ְוִהּגַ ּסַ ר ּבַ ם ֲאׁשֶ ּדָ ם ּבַ ת ֵאזֹוב ּוְטַבְלּתֶ ִקיְמָנא ֲאֻגּדַ

ר רּוִחין  ִאיהּו ַמְעּבַ ר  (כ"ב ע"ב)ּדְ א, ַמְעּבַ יׁשָ ין, ְוָכל ְסָטר רּוַח ּבִ יׁשִ ּבִ

ָרֵאל.  ִיׂשְ ָאה ּדְ פּוְרָקָנא ִעּלָ יֵליּה, ּבְ ִאְתָערּוָתא ּדִ   ּבְ

ל  ם ׁשֶ רּוְך הּוא ְלִמְצַרִים, ָרָאה ֶאת ַהּדָ דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ ּבָ ׁשֶ ּכְ
ָהָיה ָר  ַסח ׁשֶ ִרית, ֵאיְך אֹותֹו ּפֶ ַתח, ְוַדם ַהּבְ ׁשּום ַעל ַהּפֶ

ת ֵאזֹוב  ם ֲאֻגּדַ תּוב ּוְלַקְחּתֶ ּכָ ַתח, ׁשֶ ָהיּו עֹוְמִדים ַעל ַהּפֶ
ם ְוגֹו'. ֵאזֹוב, ֲהֵרי  ְעּתֶ ף ְוִהּגַ ּסַ ר ּבַ ם ֲאׁשֶ ּדָ ם ּבַ ּוְטַבְלּתֶ
ל רּוַח  הּוא ַמֲעִביר רּוחֹות ָרעֹות, ְוָכל ַצד ׁשֶ ַאְרנּו ׁשֶ ּבֵ

ל ַרע מַ  ה ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ ֻאּלָ ּגְ ּלֹו, ּבַ ִהְתעֹוְררּות ׁשֶ ֲעִביר ּבַ
ָרֵאל.    ִיׂשְ

א  ּתָ ִריְך הּוא ְלֵיֶצר ָהָרע ְוִיּכֹוס ֵליּה. ְוַהׁשְ א ּבְ ָאֵתי, ֵייֵתי קּוְדׁשָ ְלִזְמָנא ּדְ

ָרֵאל ְוגֹו'. ּדוּ  ל ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ ֲחטּו אֹותֹו ּכָ ִתיב ְוׁשָ א, ּכְ פּוְרָקָנא ּדָ ְכָרָנא ּבְ

קֹוף  ׁשְ זּוזֹות ְוַעל ַהּמַ י ַהּמְ ּתֵ ָאה. ַעל ׁשְ ַההּוא ּפּוְרָקָנא ִעּלָ ָאֵתי, ּבְ ִזְמָנא ּדְ ּדְ

ְבִרית  ימּו ּדִ ָאת יֹו"ד, ְלַאֲחָזָאה ְרׁשִ ימּו ּדְ ָאת יֹו"ד, ּוְבַהאי ְרׁשִ ימּו ּדְ ַהאי ְרׁשִ ּבְ

בְ  ָמא ּדִ ֵמי ּדָ ר ָעְרָלה ִמּקָ ּבַ א, ְוִאּתְ יׁשָ ָמא ַעל ַקּדִ א, ְוָאָתא ּדָ ים ַעל ּכֹּלָ ִרית, ָרׁשִ

ַאּתְ  ָמה ּדְ יָתא, ּכְ ִקיף ִמּבֵ ָמא, ְוִאְזּדְ ִחית, ֲהָוה ָחֵמי ּדָ ד ָעַבר ַההּוא ַמׁשְ ָמא. ּכַ ּדָ

ִחית ְוגֹו'.  ׁשְ ן ַהּמַ   ָאֵמר ְולֹא ִיּתֵ

ֶצר ָהָרע  רּוְך הּוא ַלּיֵ דֹוׁש ּבָ ֶלָעִתיד ָלבא ָיִביא ַהּקָ
ַחט ֲחטּו ֹאתֹו ּכֹל  ְוִיׁשְ תּוב, ְוׁשָ ה זֹו ּכָ ְגֻאּלָ ה ּבִ אֹותֹו. ְוַעּתָ
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ה  ֻאּלָ ּגְ ל ֶלָעִתיד ָלבא, ּבַ רֹון ׁשֶ ָרֵאל ְוגֹו'. ִזּכָ ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ
ם  ֹרׁשֶ קֹוף, ּבָ ׁשְ זּוֹזת ְוַעל ַהּמַ י ַהּמְ ּתֵ ָהֶעְליֹוָנה ַהִהיא. ַעל ׁשְ

ה  ם ַהּזֶ ל אֹות יֹו"ד, ּוָבֹרׁשֶ ה ׁשֶ ל ָהאֹות יֹו"ד, ַהּזֶ ׁשֶ
ֶרת ָעְרָלה  ּבֶ דֹוׁש, ְוִנׁשְ ִרית ַהּקָ ם ַהּבְ ְלַהְראֹות ֶאת ֹרׁשֶ
ם.  ִרית, ָרׁשּום ַעל ַהּכֹל, ּוָבא ָדם ַעל ּדָ ם ַהּבְ ְפֵני ּדַ ִמּלִ
ִחית, ָהָיה רֹוֶאה ָדם ּוִמְתַרֵחק  ׁשְ עֹוֵבר אֹותֹו ַהּמַ ׁשֶ ּכְ

ֱאַמר ְולֹא ִיּתֵ  ּנֶ מֹו ׁשֶ ִית, ּכְ ִחית ְוגֹו'. ֵמַהּבַ ׁשְ   ן ַהּמַ

  דף מ"א ע"ב

ִחית,  ׁשְ ן ַהּמַ ִתיב ְולֹא ִיּתֵ ְלחֹודֹוי ָקִטיל, ֲאַמאי ּכְ ִריְך הּוא ּבִ א ּבְ ִאי קּוְדׁשָ

א  אי קּוְדׁשָ א ַוּדַ ִריְך הּוא. ֶאּלָ א ּבְ ִחית ֲהָוה ָאִזיל ְוָלא קּוְדׁשָ ַמׁשְ ַמע ּדְ ַמׁשְ ּדְ

ִחי ִריְך הּוא ֲהָוה ָקִטיל, ּוַמׁשְ ָחא ִעיָלה  (דף מ"א ע"ב)ת ֲהָוה ָאִזיל ּבְ ּכְ ְלַאׁשְ

ְתֵרין ִסְטִרין, ֲהָוה ָעַרק  ָעְרָלה, ּבִ ִבירּו ּדְ ֲהָוה ָחֵמי ַההּוא ּתְ יָון ּדְ ָרֵאל, ּכֵ ְלִיׂשְ

ְייהּו.  ַרׁש ִמּנַ   ְוִאְתּפְ

תּוב ְולֹא  ה ּכָ רּוְך הּוא ְלַבּדֹו הֹוֵרג, ָאז ָלּמָ דֹוׁש ּבָ ִאם ַהּקָ
ן ַהּמַ  ִחית ָהָיה הֹוֵלְך, ְולֹא ִיּתֵ ׁשְ ַהּמַ ָמע ׁשֶ ׁשְ ּמַ ִחית, ׁשֶ ׁשְ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ אי ׁשֶ א ַוּדַ רּוְך הּוא? ֶאּלָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ָרֵאל.  ה ְלִיׂשְ ִחית ָהָיה הֹוֵלְך ִלְמֹצא ִעּלָ ׁשְ ָהָיה הֹוֵרג, ְוַהּמַ

ְברֹון ָהָעְרָלה בִּ  ָהָיה רֹוֶאה אֹותֹו ׁשִ יָון ׁשֶ ֵני ְצָדִדים, ּכֵ ׁשְ
  ָהָיה ּבֹוֵרַח ְוִנְפָרד ֵמֶהם. 

ַההּוא ִסְטָרא, ָיִהיב ּבּוְכִרין  ל ִאיּנּון ּבּוְכִרין ּדְ ִריְך הּוא ּכָ א ּבְ ָקַטל קּוְדׁשָ ְוַעל ּדְ

א  ָלל, ּוְבֹכּלָ ח ָעַלְייהּו ִסְטָרא ַאֲחָרא ִעיָלה ּכְ ּכַ ָלא ִיׁשְ ָרֵאל ְלפּוְרָקָנא, ּדְ ִיׂשְ ּדְ

ִנין. ָנִטיר  א ַעל ּבְ ַאּבָ ִריְך הּוא, ּכְ א ּבְ ָרֵאל קּוְדׁשָ ַבִית ֶאָחד  (שמות יב)לֹון ְלִיׂשְ ּבְ

ִית ְוגֹו'    .ֵיָאֵכל לא תֹוִציא ִמן ַהּבַ
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ל  כֹורֹות ׁשֶ ל אֹוָתם ּבְ רּוְך הּוא ּכָ דֹוׁש ּבָ ָהַרג ַהּקָ ְוַעל ׁשֶ
ָרֵאל ִלְגֻאלָּ  ל ִיׂשְ כֹורֹות ׁשֶ ד, ָנַתן ּבְ ּלֹא אֹותֹו ַהּצַ ה, ׁשֶ

ָלל, ּוַבּכֹל ׁשֹוֵמר  ה ּכְ ד ָהַאֵחר ִעּלָ ִיְמָצא ֲעֵליֶהם ַהּצַ
ַבִית  ִנים. ּבְ ָאב ַעל ּבָ ָרֵאל ּכְ רּוְך הּוא ֶאת ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ִית ְוגֹו'.   ֶאָחד ֵיָאֵכל לֹא תֹוִציא ִמן ַהּבַ

  דף ע"ג ע"א - פרשת אחרי מות  - ספר ויקרא  - בזוהר 

ַתח,  ְמעֹון ּפָ י ׁשִ ן ֵנָכר לֹא ֹיאַכל ּבֹו,  (שמות יב)ַרּבִ ל ּבֶ ַסח ּכָ ת ַהּפָ ֹזאת ֻחּקַ

ב וְ  ְסָחא ּוְכִתיב ְוָכל ֶעֶבד ִאיׁש ְוגֹו'. ּוְכִתיב ּתֹוׁשָ ִכיר לֹא ֹיאַכל ּבֹו. ּוַמה ּפִ ׂשָ

א, ָאִסיר ְלָכל ָהֵני  יׁשָ ה ַקּדִ ִמּלָ ִאְתְרִמיז ּבְ ָרא ְלֵמיְכָלא, ַעל ּדְ ׂשְ ִאיהּו ּבִ ּדְ

ִהיא ֹקֶדׁש  ָזרּו. אֹוַרְייָתא ּדְ ִאְתּגְ יּה, ּוְלֵמיַהב ְלהּו ְלֵמיַכל, ַעד ּדְ ְלֵמיַכל ּבֵ

ים  אָ  (דקדישא)ֳקָדׁשִ ָמא ִעּלָ ה. ׁשְ ה ְוַכּמָ ּמָ ִריְך הּוא, ַעל ַאַחת ּכַ א ּבְ קּוְדׁשָ  ה ּדְ

ַתח,  ְמעֹון ּפָ י ׁשִ ן ֵנָכר  (שמות יב)ַרּבִ ל ּבֶ ַסח ּכָ ת ַהּפָ ּזֹאת ֻחּקַ
ב  לֹא יֹאַכל ּבֹו, ְוָכתּוב ְוָכל ֶעֶבד ִאיׁש ְוגֹו', ְוָכתּוב ּתֹוׁשָ

שָׂ  הּוא ּבָ ַסח ׁשֶ ִכיר לֹא יֹאַכל ּבֹו. ּוַמה ּפֶ ר ְלַמֲאָכל, ְוׂשָ
ה ֶלֱאֹכל ּבֹו  ָדָבר ָקדֹוׁש ָאסּור ְלָכל ֵאּלֶ ְרָמז ּבְ ּנִ ַעל ׁשֶ

ּמֹולּו  ּיִ ִהיא ֹקֶדׁש  -ְוָלֵתת ָלֶהם ֶלֱאֹכל ַעד ׁשֶ ַהּתֹוָרה ׁשֶ
ים  רּוְך (של קדשים)ָקָדׁשִ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ם ָהֶעְליֹון ׁשֶ ֵ , ַהׁשּ

ה.  ה ְוַכּמָ ּמָ   הּוא, ַעל ַאַחת ּכַ

   דף צ"ו ע"א - פרשת אמור  - ספר ויקרא  - בזוהר 

קּוְדׁשָ  ָחא ּלְ ּבְ ָרֵאל ְלׁשַ יָרָתא, ְזִמיִנין ִיׂשְ י ִיְצָחק, ֶחְדָווָתא ְוׁשִ ִריְך ָאַמר ִרּבִ א ּבְ

ָרֵאל  ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ִפְסָחא, ּדְ ֵליְלָיא ּדְ ָרֵאל ּבְ ֵחי ִיׂשְ ּבְ ְמׁשַ ָבָחא ּדִ ַהאי ׁשְ הּוא, ּכְ

א. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ַמְלּכָ ה ּדְ ָ ְקדּוׁשּ ת ּבִ ׁשָ יר ִיְהֶיה ָלֶכם  (ישעיה ל)ִאְתַקּדְ ִ ַהׁשּ

יְ  ׁש ָחג ּדַ ֵליל ִהְתַקּדֶ ׁש ָחג. ּכְ ֵליל ִהְתַקּדֶ רּוְך ְיָי' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן. ּכְ  יָקא. ּבָ
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ַח  ּבֵ ָרֵאל ְלׁשַ יָרה ֲעִתיִדים ִיׂשְ ְמָחה ְוׁשִ י ִיְצָחק, ׂשִ ָאַמר ַרּבִ
ָרֵאל  ִחים ִיׂשְ ּבְ ׁשַ ּמְ ַבח ׁשֶ ֶ מֹו ַהׁשּ רּוְך הּוא ּכְ דֹוׁש ּבָ ֶאת ַהּקָ

 ַ ְקֻדׁשּ ת ּבִ ׁשֶ ָרֵאל ִמְתַקּדֶ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ַסח, ׁשֶ ֵליל ַהּפֶ ת ּבְ
תּוב  ּכָ ֶלְך. ֶזהּו ׁשֶ ֵליל  (ישעיה ל)ַהּמֶ יר ִיְהֶיה ָלֶכם ּכְ ִ ַהׁשּ

רּוְך ה' ְלעֹוָלם  ְוָקא. ּבָ ׁש ָחג ּדַ ֵליל ִהְתַקּדֶ ׁש ָחג. ּכְ ִהְתַקּדֶ
  ָאֵמן ְוָאֵמן.

  אדף קנ"ג ע" - פרשת תרומה  - ספר שמות  - בזוהר נז 

ַהאי ְסעּוָדָתא,  אֹוַרְייָתא ּבְ י ּדְ ל ַחד ְוַחד ֵליָמא ִמּלֵ ָיְתבּו ְלֵמיַכל. ָאְמרּו, ּכָ

א ְסעּוָדה ִאְקֵרי. ְולָ  ל ּדָ י ֵייָסא, ְסעּוַדת ֲעַראי ִאיִהי, ְוִעם ּכָ א עֹוד, ָאַמר ַרּבִ

א  ּה. ְוַעל ּדָ ִריְך הּוא ִאְתֲהֵני ִמיּנָ א ּבְ קּוְדׁשָ ַהאי ִאְקֵרי ְסעּוָדָתא ּדְ א ּדְ ֶאּלָ

ִתיב,  אֹוַרְייָתא ִיְסֲחרּון  (יחזקאל מא)ּכְ ין ּדְ ָהא ִמּלִ ר ִלְפֵני ְיָי', ּדְ ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ ֶזה ַהׁשּ

 ְלַהאי ֲאָתר. 

ל ֶאָחד ְואֶ  בּו ֶלֱאֹכל. ָאְמרּו, ּכָ ְבֵרי תֹוָרה ָיׁשְ ָחד ֹיאַמר ּדִ
י ֵייָסא, ְסעּוַדת ֲעַראי ִהיא, ְוָלֵכן  עּוָדה ַהּזֹו. ָאַמר ַרּבִ ּסְ ּבַ
ּזֹו ִנְקֵראת ְסעּוָדה  א ׁשֶ ִנְקֵראת ְסעּוָדה. ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ
תּוב, ֶזה  רּוְך הּוא. ְוַעל ֶזה ּכָ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ּנָ ֱהֶנה ִמּמֶ ּנֶ ׁשֶ

ר לִ  ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ יפּו ֶאת ַהׁשּ ְבֵרי תֹוָרה ַיּקִ ֲהֵרי ּדִ ְפֵני ה', ׁשֶ
ה.  קֹום ַהּזֶ   ַהּמָ

  דף קנ"ג ע"ב
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יא ְוָאַמר,  י ִחּיָ ַתח ַרּבִ ְוָאַכְלּתָ ְוָשָבְעּתָ ּוֵבַרְכּתָ ֶאת ְיָי' ֱאלֶֹהיָך ְוגֹו'.  (דברים ח)ּפָ

ִריֵסיּה, ָלא  ְבָעא, ְוִיְתְמֵלי ּכְ ר ָנׁש ְלׂשַ א ְוִכי ַעד ָלא ָאִכיל ּבַ ְיָבֵרְך ֵליּה ְלקּוְדׁשָ

ִריְך הּוא,  , ּוָבַתר  (דף קנ"ג ע"ב) (ד"א ל"ג אי הכי)ּבְ ַמאי נֹוִקים ְוָאַכְלּתָ ְוָשָבְעּתָ ּבְ

ַזִית, ּוְרעּוֵתיּה ִאיהּו ָעֵליּה,  א ּכְ ר ָנׁש ֶאּלָ א ֲאִפיּלּו ָלא ֵייכּול ּבַ . ֶאּלָ ּוֵבַרְכּתָ

ֵוי ֵליּה ְלַההּוא ֵמיְכָלא עִ  יב, ְוִיׁשָ ְכּתִ ְבָעא ִאְקֵרי. ּדִ ֵמיְכֵליּה, ׂשָ (תהלים ָקָרא ּדְ

א  קמה) ִתיב, ֶאּלָ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון. ְלָכל ַחי ֲאִכיָלה ָלא ּכְ ּבִ ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדיָך ּוַמׂשְ

ֵלית  ְבָעא ִאְקֵרי, ַוֲאִפיּלּו ּדְ י ַעל ַההּוא ֵמיְכָלא, ׂשָ ּוֵ ׁשַ ָרצֹון. ַההּוא ְרעּוָתא ּדְ

י  ָקֵמיהּ  ּוֵ ְבָעא ׁשַ ׂשָ יר ָהא ְרעּוָתא ּדְ ְכַזִית, ְוָלא ַיּתִ א ַההּוא ְזֵעיר ּבִ ַבר ָנׁש ֶאּלָ ּדְ

א  ִתיב, ְוָלא ֲאִכיָלה. ְוַעל ּדָ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון, ָרצֹון ּכְ ּבִ ְך, ּוַמׂשְ ָעֵליּה. ּוְבִגין ּכַ

ר ָנׁש ְלָבְרָכא ֵליּה לְ  אי, ְוִאְתַחָייב ּבַ ִגין ּוֵבַרְכּתָ ַוּדַ ִריְך הּוא, ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ

א.    ְלֵמיַהב ֶחְדָוה ְלֵעיּלָ

יא ְוָאַמר,  י ִחּיָ ַתח ַרּבִ ָבְעּתָ ּוֵבַרְכּתָ  (דברים ח)ּפָ ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ
ְבָעה  ּלֹא אֹוֵכל ָאָדם ְלׂשָ ֶאת ה' ֱאלֶֹהיְך ְוגֹו'. ְוִכי ַעד ׁשֶ

דֹוׁש  א ְכֵרסֹו לֹא ְיָבֵרְך ֶאת ַהּקָ רּוְך הּוא?! ְוִתְתַמּלֵ (אם ּבָ

?  כך) ְך ּוֵבַרְכּתָ , ְוַאַחר ּכָ ָבְעּתָ ה ְנָבֵאר ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ ּמֶ ּבַ
ִית, ּוְרצֹונֹו ָעָליו,  ּזַ א ּכַ א ֲאִפּלּו לֹא ֹיאַכל ָאָדם ֶאּלָ ֶאּלָ

ר ַמֲאָכלֹו  ֲאָכל ִעּקַ ים ֶאת אֹותֹו ַהּמַ ְבָעה,  -ְוָיׂשִ ִנְקָרא ׂשָ
תּוב  ּכָ יַע ְלָכל ַחי ּפ  (תהלים קמה)ׁשֶ ּבִ ֹוֵתַח ֶאת ָיֶדְך ּוַמׂשְ

א ָרצֹון. אֹותֹו ָרצֹון  ָרצֹון. לֹא ָכתּוב ְלָכל ַחי ֲאִכיָלה, ֶאּלָ
ֵאין ִלְפֵני  ְבָעה, ַוֲאִפּלּו ׁשֶ ם ַעל אֹותֹו ַמֲאָכל ִנְקָרא ׂשָ ָ ׂשּ ׁשֶ
ִית ְולֹא יֹוֵתר, ֲהֵרי ְרצֹון  ַכּזַ א אֹותֹו ְמַעט ּבְ ָהָאָדם ֶאּלָ

יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון. ַהׂשּ  ּבִ ְך ּוַמׂשְ ּום ּכָ ם ָעָליו. ּוִמׁשּ ַבע ׂשָ
ב  אי, ּוִמְתַחּיֵ תּוב ָרצֹון, ְולֹא ֲאִכיָלה. ְוַעל ֶזה ּוֵבַרְכּתָ ַוּדַ ּכָ
ְמָחה  ֵדי ָלֵתת ׂשִ רּוְך הּוא ּכְ דֹוׁש ּבָ ָהָאָדם ְלָבֵרְך ֶאת ַהּקָ

  ְלַמְעָלה. 
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ַהאי  ה, ּבְ י ִחְזִקּיָ ַתח ַרּבִ . ֵמָהָכא, ּפָ ְקָרא ֲאַבְתֵריּה ְוָאַמר, ְוָאַכְלּתָ ְושָבְעּתָ

ְמזֹוָנא,  ְרְכָתא ּדִ ֵרי ֵליּה ְלָבְרָכא ּבִ ּכֹור ׁשָ ׁשִ ֵלית ָהִכי  (ויגש ר"ז ע"ב)ּדְ ַמה ּדְ

ָלא ֲאִכיָלה ִאיִהי, ַמאי  ָהא ְצלֹוָתא ָמַעְלָיא ּבְ ְצלֹוָתא ָלאו ָהִכי, ּדְ ְצלֹוָתא. ּדִ ּבִ

יּה ָלא ֲאִכיָלה ַטֲעָמא, בְּ  ֵלית ּבֵ א, ֲאָתר ּדְ א ְלֵעיּלָ ָקא ְלֵעיּלָ ְצלֹוָתא ַסּלְ ִגין ּדִ

ה ְוכּו'.  ִתּיָ יּה ֲאִכיָלה ּוׁשְ ָאֵתי ֵלית ּבֵ ִניָנן, ָעְלָמא ּדְ א ּתָ ה. ְוַעל ּדָ ִתּיָ   ְוָלא ׁשְ

ה ַאֲחָריו ְוָאַמר, ְוָאַכְלּתָ  סּוק ַהּזֶ ּפָ ה ּבַ י ִחְזִקּיָ ַתח ַרּבִ ּפָ
זֹון, ַמה ְושָׂ  ת ַהּמָ ְרּכַ ר ְלָבֵרְך ּבִ ּכֹור ֻמּתָ ׁשִ ּלְ אן ׁשֶ . ִמּכָ ָבְעּתָ

ה  ה ְמֻעּלָ ִפּלָ ֲהֵרי ּתְ ְך, ׁשֶ ה לֹא ּכָ ִפּלָ ּתְ ה. ׁשֶ ְתִפּלָ ן ּבִ ֵאין ּכֵ ֶ ׁשּ
ה עֹוָלה  ִפּלָ ּתְ ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ ִלי ֲאִכיָלה, ָמה ַהּטַ ִהיא ּבְ

ֵאין בּ  ֹו לֹא ֲאִכיָלה ְולֹא ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה, ָמקֹום ׁשֶ
א ֵאין ּבֹו ֲאִכיָלה  ִנינּו, ָהעֹוָלם ַהּבָ ה. ְוַעל ֶזה ׁשָ ִתּיָ ׁשְ

ה ְוכּו'.  ִתּיָ   ּוׁשְ

ְווָנא ָאֳחָרא  ַכח ּגַ ּתְ ת ְמזֹוָנא, ִאׁשְ ִבְרּכַ א ִאית ּבְ ְלַתּתָ ין ּדִ ְרּגִ ַאר ּדַ ֲאָבל ׁשְ

בְ  ׂשַ ַכח ּבְ ּתְ ִאׁשְ ְרְכָתא ּדְ ת ְמזֹוָנא, ִאיִהי ּוָמַעְלָיא, ַההּוא ּבִ ִבְרּכַ ִגין ּדְ ָעא. ּבְ

א  א, ְוַעל ּדָ ְבָעא ְלַתּתָ יּה ָנַפק ְמזֹוָנא ְוׂשַ ה, ּוִמּנֵ ִתּיָ יּה ֲאִכיָלה ּוׁשְ ִאית ּבֵ ֲאָתר ּדְ ּבַ

ְבָעא ְוֶחְדָוה.  (ובגין כך האי איהו אתר דאית ביה ִאְצְטִריְך ְלַאֲחָזָאה ָקֵמיּה ׂשָ

ֲאָתר  ונא לתתא ואצטריך לאחזאה קמיה שבעא וחדוה)אכילה ושתיה ומניה נפיק מז ּבַ

ּכֹור ָלא  א, ׁשִ א ְוַעל ּדָ א ְלֵעיּלָ יר ְלֵעיּלָ ָקא ַיּתִ ָהא ַסּלְ ְצלֹוָתא, ָלאו ָהִכי, ּדְ ּדִ

ַמע  ת ְמזֹוָנא. ַמׁשְ ְרּכַ ֵרי ֵליּה ְלָבְרָכא ּבִ ּכֹור ׁשָ ת ְמזֹוָנא, ׁשִ ִבְרּכַ ִיְצֵלי ְצלֹוָתא. ּבְ

: זֹו ֵמַהאי ְקָר  ָבְעּתָ : זֹו ֲאִכיָלה. ְוׂשָ . ְוָאַכְלּתָ יב ְוָאַכְלּתָ ְוָשָבְעּתָ ּוֵבַרְכּתָ ְכּתִ א, ּדִ

אי, ְוָדא ִאיהּו  ְבָעא ַוּדַ י. ַחְמָרא ׂשָ ַחְמָרא ִאיִהי ַרּוֵ ְבָעא, ּבְ ָהא ׂשָ ה ּדְ ִתּיָ ׁשְ

ִבְרכַּ  ַמע ּדְ ַמׁשְ ְייָקא, ּדְ יב ּוֵבַרְכּתָ ֶאת ּדַ ְכּתִ ּכֹור. ּדִ ת ְמזֹוָנא ִאְצְטִריְך ֶחְדָוה ׁשִ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר,  ְבָעא. ּכְ ְבָעא. ַעל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה. ַמאי טֹוָבה. ׂשָ  (ירמיה מה)ְוׂשַ

ְבָעא.  ְך ִאְצְטִריְך ֶחְדָוה ְוׂשַ ִגין ּכַ ְהֶיה טֹוִבים ּבְ ע ֶלֶחם ַוּנִ ּבַ ׂשְ   ַוּנִ
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ה ֵיׁש. בְּ  ַמּטָ ּלְ ָרגֹות ׁשֶ ָאר ַהּדְ זֹון ִנְמָצא ֲאָבל ׁשְ ת ַהּמָ ִבְרּכַ
ּום  ַבע. ִמׁשּ ׂשּ ְמֵצאת ּבַ ּנִ ָרָכה ׁשֶ ה, אֹוָתּה ּבְ ָגֶון ַאֵחר ּוְמֻעּלֶ
ה,  ִתּיָ ׁש ּבֹו ֲאִכיָלה ּוׁשְ ּיֵ ָמקֹום ׁשֶ זֹון ִהיא ּבְ ת ַהּמָ ְרּכַ ּבִ ׁשֶ
ה, ְוַעל ֶזה ָצִריְך  ּנּו יֹוֵצאת ָמזֹון ְוּשַבע ְלַמּטָ ּוִמּמֶ

ְמָחה. ְלַהְראֹות ְלָפָני ַבע ְוׂשִ (ומשום כך זהו מקום שיש בו ו ׁשּ

אכילה ושתיה, וממנו יוצא מזון למטה, וצריך להראות לפניו שבע 

ֲהֵרי עֹוָלה יֹוֵתר  ושמחה) ְך, ׁשֶ ה לֹא ּכָ ִפּלָ ל ּתְ ָמקֹום ׁשֶ ּבְ
ה.  ִפּלָ ל ּתְ ּלֵ ּכֹור לֹא ִיְתּפַ ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה, ְוַעל ֶזה ׁשִ

ז ת ַהּמָ ִבְרּכַ זֹון. ּבְ ת ַהּמָ ְרּכַ ר לֹו ְלָבֵרְך ּבִ ּכֹור ֻמּתָ ֹון, ׁשִ
 . ָבְעּתָ ּוֵבַרְכּתָ תּוב ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ ּכָ ה, ׁשֶ סּוק ַהּזֶ ָמע ֵמַהּפָ ַמׁשְ

ָבְעּתָ  -ְוָאַכְלּתָ  ַבע  -זֹו ֲאִכיָלה. ְוׂשָ ֲהֵרי ׁשּ ה, ׁשֶ ִתּיָ זֹו ׁשְ
אי, ְוֶזהוּ  ַבע ַוּדַ ה. ַיִין ׁשּ ַיִין ִמְתַרּוֶ תּוב  ּבְ ּכָ ּכֹור, ׁשֶ ׁשִ

זֹון ָצִריְך  ת ַהּמָ ְרּכַ ּבִ ָמע ׁשֶ ׁשְ ּמַ ְוָקא, ׁשֶ ּוֵבַרְכּתָ ֶאת ּדַ
ַבע,  ה טֹוָבה? ׁשּ ַבע. ַעל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה. ַמה ּזֶ ְמָחה ְוׁשּ ׂשִ

ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ְהֶיה טֹוִבים.  (ירמיה מד)ּכְ ע ֶלֶחם ַוּנִ ּבַ ׂשְ ַוּנִ
ְמ  ְך ָצִריְך ׂשִ ּום ּכָ   ָחה ְוּשַבע. ִמׁשּ

  ע"א חדף קס" - פרשת תרומה  - ספר שמות  - בזוהר 

תּוב ֶאָחד  ת ְמזֹוָנא ְוָאַמר, ּכָ ִבְרּכַ ַתח ַההּוא ַרְבָיא ּבְ ְוָאַכְלּתָ  (דברים יד)אֹוֵמר ּפָ

ַמְחּתָ ִלְפֵני ְיָי' ֱאלֶֹהיָך. ָהֵני  (דברים כז)ִלְפִני ְיָי' ֱאלֶֹהיָך, ְוָכתּוב ֶאָחד אֹוֵמר  ְוׂשָ

ִריְך  א ּבְ י קּוְדׁשָ א, ְוִאְתָחזּון ַקּמֵ יׁשָ ַאְרָעא ַקּדִ ָראן ּבְ ָרֵאל ֲהוֹו ׁשָ ד ִיׂשְ ְקָרֵאי ּכַ

א, ׁשָ ֵבי ַמְקּדְ י, ַמאן ָיִכיל ְלֵמיַכל  הּוא ּבְ יּמֵ א ֵהיְך ִמְתַקּיְ ּתָ ְ י. ַהׁשּ יּמֵ ֲהוֹו ִמְתַקּיְ

 ִלְפֵני ְיָי' ּוְלֵמֱחֵדי ִלְפֵני ְיָי'. 

תּוב ֶאָחד אֹוֵמר  זֹון ְוָאַמר, ּכָ ת ַהּמָ ִבְרּכַ ַתח אֹותֹו ֶיֶלד ּבְ ּפָ
 )(דברים ידְוָאַכְלּתָ ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיְך, ְוָכתּוב ֶאָחד אֹוֵמר 
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ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ לּו ּכְ סּוִקים ַהּלָ ַמְחּתָ ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיְך. ַהּפְ ְוׂשָ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ה ְוִנְראּו ִלְפֵני ַהּקָ דֹוׁשָ ָאֶרץ ַהּקְ רּוִיים ּבָ ָהיּו ׁשְ
ו ֵאיְך  ִמים. ַעְכׁשָ ׁש, ָהיּו ִמְתַקּיְ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ הּוא ּבְ

ִמים? ִמי ָיכֹול ֶלֱאֹכל ִלְפנֵ  מַֹח ִלְפֵני ה'? ִמְתַקּיְ   י ה' ְוִלׂשְ

תֹוֵריּה ְלֵמיַכל, ְמָבֵרְך  ר ָנׁש ַעל ּפָ ד ָיִתיב ּבַ ַקְדִמיָתא ּכַ אי ָהִכי הּוא, ּבְ א ַוּדַ ֶאּלָ

ִתיב  ָהא ּכְ (ישעיה ַעל ַנֲהָמא ַהּמֹוִציא. ַמאי ַטֲעָמא ַהּמֹוִציא, ְוָלא מֹוִציא, ּדְ

ִתיב הַ  מב) ַמִים, ְוָלא ּכְ ָ ִתיב  (ירמיה י)ּבֹוֵרא. ּבֹוֵרא ַהׁשּ ה ֶאֶרץ, ְוָלא ּכְ עֹוׂשֶ

ה ֶאֶרץ. ַמאי ַטֲעָמא ָהָכא ַהּמֹוִציא.    ָהעֹוׂשֶ

ב ָאָדם ַעל  ׁשַ ּיָ ׁשֶ ִראׁשֹוָנה ּכְ ְך הּוא. ּבָ אי ּכָ א ַוּדַ ֶאּלָ
ַעם  ֶחם ַהּמֹוִציא. ָמה ַהּטַ ְלָחנֹו ֶלֱאֹכל, ְמָבֵרְך ַעל ַהּלֶ ׁשֻ

ַמִים, ְולֹא ַהּמֹוִציא ְולֹא מֹוִציא, ׁשֶ  ָ תּוב ּבֹוֵרא ַהׁשּ ֲהֵרי ּכָ
ה ֶאֶרץ.  ה ֶאֶרץ, ְולֹא ָכתּוב ָהעֹוׂשֶ ָכתּוב ַהּבֹוֵרא. עֹוׂשֶ

אן ַהּמֹוִציא?  ַעם ּכָ   ָמה ַהּטַ

  דף קס"ח ע"ב

ן,  ּמָ ָרא ה' ִמּתַ ּתְ ָאה ְסִתיָרא, ִאְסּתַ ָעְלָמא ִעּלָ ִאיּנּון ֵמָרָזא ּדְ ין ּדְ ל ִמּלִ א ּכָ ֶאּלָ

ִניָזא ּוְסִתיָרא ִאיהּו. ְלִאְתֲחזָ  ָהא ֵמָעְלָמא ּגְ ין  (דף קס"ח ע"ב)ָאה ּדְ ְוָכל ִמּלִ

יב,  ְכּתִ ִתיב בה', ּדִ יר, ּכְ ְלָיא ַיּתִ ִאְתּגַ ָאה ּדְ ּתָ ִאיּנּון ֵמָעְלָמא ּתַ  (ישעיה מ)ּדְ

ר ְצָבָאם  ִמְסּפָ הּו ֵמָרָזא ּדְ  (עמוס ה)ַהּמֹוִציא ּבְ ּלְ ם, ּכֻ ָעְלָמא ַהּקֹוֵרא ְלֵמי ַהּיָ

ָאה ִאיהּו, ְוִאי  ּתָ דֹול,  (רל"א ע"ב)ּתַ גֹון ָהֵאל ַהּגָ ָמא ִאיהּו בה', ּכְ ׁשְ יב ּבִ ַאְכּתִ

ֹאַרח ָסִתים  ִאיהּו ּבְ יָון  (נ"א באתגליא)ְוָהָכא ּדְ ָאה ִאיהּו, ּכֵ ּתָ ָעְלָמא ּתַ ֵמָרָזא ּדְ

א ַאְתָיא ָקֵמיּה.  ִכיְנּתָ ר ָנׁש, ׁשְ ְמָבֵרְך ּבַ   ּדִ

א כָּ  ר, ֶאּלָ ְסּתָ ֵהם ִמּסֹוד ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון ַהּנִ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ
ר  נּוז ְוִנְסּתָ ֲהֵרי ֵמעֹוָלם ּגָ ם, ְלַהְראֹות ׁשֶ ָ ֶרת ה' ִמׁשּ ּתֶ ִמְסּתַ
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ה  ּלָ ְתּגַ ּנִ ְחּתֹון ׁשֶ ֵהם ֵמָהעֹוָלם ַהּתַ ָבִרים ׁשֶ הּוא. ְוָכל ַהּדְ
תּוב  ּכָ ה', ׁשֶ תּוב ּבְ ר ַהּמוֹ  (ישעיה מ)יֹוֵתר ּכָ ִמְסּפָ ִציא ּבְ

ם ֵהם ִמּסֹוד ָהעֹוָלם  (עמוס ט)ְצָבָאם,  ּלָ ם. ּכֻ ַהּקֵֹרא ְלֵמי ַהּיָ
דֹול.  מֹו ָהֵאל ַהּגָ ה', ּכְ ם הּוא ּבְ ֵ ׁשּ ב ּבַ ְחּתֹון, ְוִאם ִנְכּתָ ַהּתַ

ר  ֶדֶרְך ִנְסּתָ הּוא ּבְ ְחּתֹון  (בגלוי)ְוָכאן ׁשֶ ִמּסֹוד ָהעֹוָלם ַהּתַ
בָ  ּמְ יָון ׁשֶ ָאה ְלָפָניו. הּוא, ּכֵ ִכיָנה ּבָ   ֵרְך ָאָדם, ׁשְ

י  ִמּלֵ ָלא ּבְ ִליל ְלַמּלְ ָאַמר ְוָאַכְלּתָ ִלְפֵני ְיָי' ֱאלֶֹהיָך. ָהָכא ִאְתּכְ ּוַמה ּדְ

יָמא  ִריְך הּוא ָקֵמיּה, ְלַקּיְ א ּבְ ָהִכי ִאְצְטִריְך הֹוִאיל ְוקּוְדׁשָ אֹוַרְייָתא, ּדְ ּדְ

יב,  ְכּתִ ֻ  (יחזקאל מא)ּדִ ר ִלְפֵני ְיָי'. ּוְכִתיב ֶזה ַהׁשּ ם  (דברים יד)ְלָחן ֲאׁשֶ ְוָאַכְלּתָ ׁשָ

  ִלְפֵני ְיָי' ֱאלֶהיָך. 

ר  אן ִנְכָלל ְלַדּבֵ ָאַמר ְוָאַכְלּתָ ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיְך, ּכָ ֶ ּוַמה ׁשּ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ְך ָצִריְך, הֹוִאיל ְוַהּקָ ּכָ ִדְבֵרי תֹוָרה, ׁשֶ ּבְ

ם אֶ  תּוב, ְלָפָניו, ְלַקּיֵ ר  (יחזקאל מא)ת ַהּכָ ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ ֶזה ַהׁשּ
ם ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיְך.  (דברים יד)ִלְפֵני ה'. ְוָכתּוב  ָ   ְוָאַכְלּתָ ׁשּ

ֵני, ְלֵמיַתן לֹון,  ר ָנׁש ָקֵמי ָמאֵריּה, ִאְצְטִריְך ָנֵמי ְלֵמיַחן ְלִמְסּכְ הֹוִאיל ְוָקִאים ּבַ

ִאיהּו ָיִהיב ֵליּה ְלֵמי ָמה ּדְ (ס"א ומאן דאכיל קמיה מלכא קדישא אצטריך ַכל. ּכְ

ְלָען ַעל  וכו') ַכח ּבַ ּתְ ָלא ִיׁשְ א ְוִאְצְטִריְך ּדְ יׁשָ א ַקּדִ ָאִכיל ָקֵמי ַמְלּכָ ַמאן ּדְ ּכְ

א  ְטָרא ַאֲחָרא ֲהֵוי, ְוָרָזא ּדָ ְלֲענּו ִמּסִ ָהא ּבִ תֹוֵריּה, ּדְ ַהְלִעיֵטִני  (בראשית כה)ּפָ

ְלֲענוּ  ּוֶבֶטן  (משלי יג), ְוָהִכי ִאְצְטִריְך ְלִסְטָרא ַאֲחָרא, ּוְכִתיב ָנא, ֹאַרח ּבַ

ִתיב, ְוָלא ִלְפֵני ִסְטָרא  א ְוָאַכְלּתָ ִלְפִני ְיָי' ֱאלֶֹהיָך ּכְ ִעים ֶתְחָסר. ְוַעל ּדָ ְרׁשָ

ֵטִלין, ּוְבָצְרֵכי ְסעּוָדה  ין ּבְ ִמּלִ ק ּבְ ָלא ִיְתַעּסֵ  (שפיר)ַאֲחָרא. ְוִאְצְטִריְך ּדְ

ָמרּו  אֹוַרְייָתא ִאּתְ ין ּדְ ד ִמּלִ ָהא ּכַ אֹוַרְייָתא, ּדְ ין ּדְ ִמּלִ ָקא ּבְ ְוִאְצְטִריְך ְלִאְתַעּסְ

א ְלָמאֵריּה.  ְקּפָ ר ָנׁש ּתֻ תֹוָרא, ָיִהיב ַההּוא ּבַ   ַעל ּפָ

ם ְלַרֵחם ַעל  הֹוִאיל ְועֹוֵמד ָאָדם ִלְפֵני ִרּבֹונֹו, ָצִריְך ּגַ
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ים, ָלֵתת ָלֶהם  הּוא ָנַתן לֹו ֶלֱאֹכל, ָהֲעִנּיִ מֹו ׁשֶ (ומי שאוכל ּכְ

דֹוׁש,  לפני המלך הקדוש, צריך) ֶלְך ַהּקָ אֹוֵכל ִלְפֵני ַהּמֶ ִמי ׁשֶ ּכְ
ְלָענּות  ֲהֵרי ּבַ ְלָחנֹו, ׁשֶ ְלָען ַעל ׁשֻ ֵצא ּבַ ּלֹא ִיּמָ ְוָצִריְך ׁשֶ

ד ָהַאֵחר, ְוסֹוד ֶזה  ַהְלִעיֵטִני ָנא,  (בראשית כה) -ִהיא ֵמַהּצַ
ד ָהַאֵחר, ְוָכתּוב ּדֶ  ְלָענּות, ְוָכְך ָצִריְך ַלּצַ  (משלי יג)ֶרְך ּבַ

ְחָסר. ְוַעל ֶזה ְוָאַכְלּתָ ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיְך  ִעים ּתֶ ּוֶבֶטן ְרׁשָ
ק  ּלֹא ִיְתַעּסֵ ד ָהַאֵחר. ְוָצִריְך ׁשֶ תּוב, ְולֹא ִלְפֵני ַהּצַ ּכָ

ֵטִלים ּוְבָצְרֵכי ְסעּוָדה  ְדָבִרים ּבְ ק (יפה)ּבִ , ְוָצִריְך ְלִהְתַעּסֵ
ְבֵרי תֹוָרה ֶנֱאָמִרים ַעל  ּדִ ׁשֶ ֲהֵרי ּכְ ִדְבֵרי תֹוָרה, ׁשֶ ּבְ

ְלָחן, נֹוֵתן אֹותֹו ָהָאָדם ּכַֹח ְלִרּבֹונֹו.    ׁשֻ

כֹוס  ר ָנׁש ּבְ ִריְך ּבַ ד ּבָ ָרָכה, ּכַ ל ּבְ כֹוס ׁשֶ א ִאיהּו ּבְ ַמְחּתָ ִלְפִני ְיָי' ֱאלֶֹהיָך, ּדָ ְוׂשָ

ָר  ל ּבְ ָנִטיל ׁשֶ יָון ּדְ ַלל, ּכֵ ָכה, ִאְצְטִריְך ְלֵמחֵדי ּוְלַאֲחָזָאה ֶחְדָוה ְוָלא ֲעִציבּו ּכְ

יּה, ְוִאיהּו ִאְצְטִריְך  ּבֵ ִריְך הּוא ָקִאים ַעל ּגַ א ּבְ ָרָכה, קּוְדׁשָ ל ּבְ ר ָנׁש ּכֹוס ׁשֶ ּבַ

מֹוָתב  ֶחְדָוה. ּוְלָבְרָכא ַעל ַהּכֹוס ּבְ יּה ּבְ ָאַכְלנּו ְלַאְעָטָפא ֵריׁשֵ ָלָתא, ְנָבֵרְך ׁשֶ ּתְ

לֹו.    ִמׁשֶ

ַמְחּתָ ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיְך  ָרָכה.  -ְוׂשָ ל ּבְ זֹוִהי ּכֹוס ׁשֶ
ֹמַח  ָרָכה, ָצִריְך ִלׂשְ ל ּבְ כֹוס ׁשֶ ָבֵרְך ָאָדם ּבְ ּמְ ׁשֶ ּכְ
ּנֹוֵטל ָאָדם  יָון ׁשֶ ָלל. ּכֵ ְמָחה ְולֹא ֶעֶצב ּכְ ּוְלַהְראֹות ׂשִ

ָרָכה ל ּבְ ּבֹו, ְוהּוא ּכֹוס ׁשֶ רּוְך הּוא עֹוֵמד ַעל ּגַ דֹוׁש ּבָ , ַהּקָ
ב  מֹוׁשַ ְמָחה ּוְלָבֵרְך ַעל ַהּכֹוס ּבְ ׂשִ ָצִריְך ַלֲעֹטף ֹראׁשֹו ּבְ

ּלֹו.  ֶ ָאַכְלנּו ִמׁשּ לֹׁשה: ְנָבֵרְך ׁשֶ   ׁשְ

יִק  ַעּתִ יָקא ּדְ י ַעּתִ א ְלַגּבֵ א ִאְצְטִריְך ְרעּוָתא ְלֵעיּלָ ינּו, ּדָ א ּוְבטּובֹו ָחּיִ ין, ְוַעל ּדָ

א ְיִמיָנא  ֹאַרח ָסִתים. ּוְבטּובֹו, ְוָלא ִמּטּובֹו, ּוְבטּובֹו: ּדָ  (ד"א זינה)ִאיִהי ּבְ

א  ְרּגָ יִמיָנא, ְוִאיהּו ּדַ ְטָרא ּדִ ָאֵתי ִמּסִ א ַאֲחָרא, ּדְ ְרּגָ א ּדַ ָאה. ּוִמּטּובֹו: ּדָ ִעּלָ
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נִ  ְבַההּוא טֹוב ִאְתּבְ ִגין ּדִ יּה, ּבְ א ִמּנֵ ָזן. ְלַתּתָ   י ָעְלָמא, ּוֵביּה ִאּתְ

יק  ּוְבטּובֹו ָחִיינּו, ֶזה ָצִריְך ָרצֹון ְלַמְעָלה ֶאל ַעּתִ
ר. ּוְבטּובֹו, ְולֹא  ֶדֶרְך ִנְסּתָ יִקים, ְוַעל ֶזה ִהיא ּבְ ָהַעּתִ

ִמין  ָהֶעְליֹון, ּוִמּטּובֹו זֹו  (מינו)ִמּטּובֹו. ּוְבטּובֹו, ֶזה ַהּיָ
בָּ  ה ַאֶחֶרת ׁשֶ ְרּגָ ה ּדַ ה ְלַמּטָ ְרּגָ ִמין, ְוִהיא ּדַ ד ַהּיָ ָאה ִמּצַ

אֹותֹו ַהּטֹוב ִנְבָנה ָהעֹוָלם ּובֹו ִנּזֹון.  ּבְ ּום ׁשֶ ּנּו, ִמׁשּ   ִמּמֶ

יּה, ְוָלא  ַגּוֵ א ּבְ ִליל ּכֹּלָ ד ּכָ ֲאַמאי ִאְקֵרי טֹוב ַוֲאַמאי ִאְקֵרי ֶחֶסד. טֹוב ִאיהּו, ּכַ

א. ֶחסֶ  א ְלַתּתָ ט ְלַנְחּתָ ׁשַ ְרָיין, ִאְתּפָ ָכל ּבִ א. ְוָעִביד ִטיבּו ּבְ א ְלַתּתָ ד ַנְחּתָ ד ּכַ

יב,  ְכּתִ ַדְרָגא ַחד הּוא. ְמָנָלן ּדִ ב ּדְ יֵעי ְוָלא ָחִייׁש, ְוַאף ַעל ּגַ יֵקי ּוְבַרׁשִ ַצּדִ ּבְ

ה טֹוב,  (תהלים כג) ה ֶחֶסד, ְוִאי ֶחֶסד ָלּמָ ַאְך טֹוב ְוֶחֶסד ִיְרְדפּוִני, ִאי טֹוב ָלּמָ

ָהא  א. ֶחֶסד ּדְ ט ְלַתּתָ ׁשַ יּה, ְוָלא ִאְתּפָ ַגּוֵ א ּבְ ִליל ּכֹּלָ א טֹוב ּכָ ַחד ַסְגָיא ֶאּלָ ּבְ

ֲחָדא.  (ק"ט ע"א)ָנִחית  יֵעי ּכַ יֵקי ְוַרׁשִ א ַצּדִ א, ְוָזן ּכֹּלָ ט ְלַתּתָ ַ ׁשּ   ְוִאְתּפָ

ה ִנְקָרא ֶחֶסד? ַהּטֹוב הּוא  ה ִנְקָרא טֹוב ְוָלּמָ ָלּמָ
ּכֹוֵלל ַהּכֹל ׁשֶ ה. ֶחֶסד  ּכְ ט ָלֶרֶדת ְלַמּטָ ֵ ׁשּ תֹוכֹו ְולֹא ִמְתּפַ ּבְ

יִקים  - ּדִ ּצַ ִרּיֹות, ּבַ ָכל ַהּבְ ה טֹוב ּבְ ה ְועֹוׂשֶ ּיֹוֵרד ְלַמּטָ ׁשֶ ּכְ
ה ַאַחת ִהיא.  ְרּגָ ּדַ ב ׁשֶ ׁש, ְוַאף ַעל ּגַ ִעים, ְולֹא חֹוׁשֵ ּוָבְרׁשָ

תּוב  ּכָ ִין ָלנּו? ׁשֶ פּוִני. ִאם  ַאְך טֹוב ָוֶחֶסד (תהלים סג)ִמּנַ ִיְרּדְ
ֶאָחד  ֲהֵרי ּבְ ה טֹוב, ׁשֶ ה ֶחֶסד? ְוִאם ֶחֶסד, ָלּמָ טֹוב, ָלּמָ
ט  ֵ ׁשּ תֹוכֹו, ְולֹא ִהְתּפַ א טֹוב ּכֹוֵלל ַהּכֹל ּבְ יק? ֶאּלָ ַמְסּפִ
יִקים  ּדִ ה ְוָזן ְלָכל ַהּצַ ט ְלַמּטָ ֵ ׁשּ ה. ֶחֶסד יֹוֵרד ּוִמְתּפַ ְלַמּטָ

ֶאָחד.  ִעים ּכְ   ְוָהְרׁשָ

טּובֹו ְוָהכָ  ּלֹו ּבְ ן ֶאת ָהעֹוָלם ּכֻ ינּו, ָהָדר ְוָאַמר ַהּזָ ָאַמר ּוְבטּובֹו ָחּיִ יָון ּדְ א ּכֵ

ֶחֶסד, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  (תהלים קלו)ּבְ ר ּכִ ׂשָ נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ

א. ּדָ  יֵעי ְלֹכּלָ ִדיֵקי ּוְלַרׁשִ ן ֶאת ַהּכֹל, ְלּצַ א ַהּזָ ת ָיִמין. ְוַעל ּדָ ְרּכַ א ִאְקֵרי ּבִ
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יַע ִליִמיָנא.  ַסּיֵ ָמאָלא ָלא ּתְ ְך ׂשְ ת ְמזֹוָנא. ּוְבִגין ּכַ ִבְרּכַ ֹמאל ָלאו ִאיהּו ּבְ   ׂשְ

ן ֶאת  ָאַמר ּוְבטּובֹו ָחִיינּו, ָחַזר ְוָאַמר, ַהּזָ יָון ׁשֶ ְוָכאן, ּכֵ
תּוב  ּכָ ֶחֶסד, ֶזהּו ׁשֶ טּובֹו ּבְ ּלֹו ּבְ נֹוֵתן  קלו)(תהלים ָהעֹוָלם ּכֻ

ן ֶאת ַהּכֹל,  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְוַעל ֶזה ַהּזָ ר ּכִ ׂשָ ֶלֶחם ְלָכל ּבָ
ת ָיִמין.  ְרּכַ ִעים, ַלּכֹל. ֶזה ִנְקָרא ּבִ יִקים ְוָלְרׁשָ ּדִ ַלּצַ
ע  מֹאל לֹא ְתַסּיַ זֹון, ְוָלֵכן ׂשְ ת ַהּמָ ִבְרּכַ ֹמאל ֵאינֹו ּבְ ְ ַהׂשּ

ִמין.    ַלּיָ

ָבִריְך בִּ  ֵכיָון ּדְ ת ָיִמין ּדְ ִמין, (נ"א היין)ְרּכַ ּיָ ים ּבַ ָקא ֶאֶרץ ַהַחּיִ , ִאְצְטִריְך ְלַדּבְ

ת  ְרּכַ ְנָייָנא ּבִ א ּתִ א, ְוַעל ּדָ ן, ּוְלַפְרָנָסא ּוְלֵמיַהב ְמזֹוָנא ְלֹכּלָ ּמָ ָזָנא ִמּתַ ְלִאּתְ

ִריְתָך ׁשֶ  ִרית ְותֹוָרה, ַעל ּבְ ּה ּבְ ָרא ּבָ ֵרנּו, ָהָאֶרץ, ְוִאְצְטִריְך ְלַאְדּכְ ְבׂשָ ָחַתְמּתָ ּבִ

ִאיהּו  ִרית ְותֹוָרה, ּדְ ָזן ּבְ ֵמַההּוא טֹוב ִאּתְ נּו, ְלַאֲחָזָאה ּדְ ִלַמְדּתָ ְוַעל ּתֹוָרְתָך ׁשֶ

ַהאי טֹוב.  ּקּוָנא ּדְ   ּתִ

ָרָכה, ָיִמין  ַרְך ּבְ ּבֵ יָון ׁשֶ ּכֵ ק ֶאת ֶאֶרץ (היין)ׁשֶ , ָצִריְך ְלַדּבֵ
ִמין, ְלִהּזוֹ  ּיָ ים ּבַ ם ּוְלַפְרֵנס ְוָלֵתת ָמזֹון ַלּכֹל, ַהַחּיִ ָ ן ִמׁשּ

ִרית  ּה ּבְ יר ּבָ ת ָהָאֶרץ, ְוָצִריְך ְלַהְזּכִ ְרּכַ ה ּבִ ִנּיָ ְ ְוָלֵכן ַהׁשּ
ֵרנּו, ְוַעל ּתֹוָרְתְך  ְבׂשָ ָחַתְמּתָ ּבִ ִריְתְך ׁשֶ ְותֹוָרה: ְוַעל ּבְ

ִרי אֹותֹו טֹוב ִנּזֹון ּבְ ּמֵ נּו. ְלַהְראֹות ׁשֶ ְדּתָ ּמַ ּלִ ת ְותֹוָרה, ׁשֶ
ה.  ל ַהּטֹוב ַהּזֶ ּקּון ׁשֶ הּוא ַהּתִ   ׁשֶ

ָהא  ָקא ְיֵדי חֹוָבה, ּדְ ת ְמזֹוָנא ְלַאּפָ ְרּכַ טּורֹות ִמּבִ ים ּפְ ָנׁשִ אן אֹוִליְפָנא, ּדְ ִמּכָ

ֲחָדא  ְדֵבקּוָתא ּכַ זֹון, ָהא ּדִ הּו ּתֹוָרה ּוְבִרית. ְוַלֲחתֹום ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהּמָ ֵלית ּבְ

ֶחֶסד,  א ִאיהּו ֶחֶסד, ָהא ּבְ זֹון ּדָ ים. ְוַעל ַהּמָ א ִאיִהי ֶאֶרץ ַהַחּיִ ַעל ָהָאֶרץ ּדָ

ְדֵביקּוָתא ֲחָדא.  ָדא ּבִ א ּבְ ִלילּו ּדָ   ּכְ

זֹון ָלֵצאת  ת ַהּמָ ְרּכַ טּורֹות ִמּבִ ים ּפְ ׁשִ ּנָ אן ָלַמְדנּו ׁשֶ ִמּכָ
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ֶהן ּתֹוָרה ּוְבִרית. ְוַלְחּתֹ  ֲהֵרי ֵאין ּבָ ם ַעל ְיֵדי חֹוָבה, ׁשֶ
ֶחֶסד. ַעל  ֶאָחד ּבְ ֵבקּות ּכְ ּדְ זֹון, ֶזה ׁשֶ ָהָאֶרץ ְוַעל ַהּמָ

זֹון  -ָהָאֶרץ  ים. ְוַעל ַהּמָ ֶזהּו ֶחֶסד. ֲהֵרי  -זֹוִהי ֶאֶרץ ַהַחּיִ
ְדֵבקּות ַאַחת.  ֶזה ּבִ לּוִלים ֶזה ּבָ   ּכְ

א ִאְקֵרי ֶחֶס"ד, ְוַעל ּדָ טֹוב ִאיהּו הֹוָדָאה ּדְ טּוָתא ּדְ ְ ׁשּ ִאיהּו אֹוֵמר, נֹוֶדה  ִאְתּפַ

יָמא ְוָהא  טֹוב. ְוִאי ּתֵ ְטָרא ּדְ ִאְתָעִביּדּו ִמּסִ ין ְוָאִתין ּדְ ְך ִנּסִ ְך ְוַעל ּכַ ְלָך, ַעל ּכַ

ִתיב  ָיִמין. ָלאו ָהִכי,  (תהלים טז)ּכְ ְטָרא ּדְ יִמיְנָך, ֶנַצח, ָהא ִאיהּו ִמּסִ ְנִעימֹות ּבִ

ל ַחד ְוַחד ַאְחֵזי ַעל ַהה א ּכָ יּה. ֶאּלָ ָנִפיק ִמּנֵ   ּוא ֲאָתר ּדְ

ְקֵראת ֶחֶס"ד, ְוַעל ֶזה  ּנִ טּות ַהּטֹוב ִהיא הֹוָדָאה ׁשֶ ְ ׁשּ ִהְתּפַ
ים ְואֹותֹות  ְך ִנּסִ ְך ְוַעל ּכָ הּוא אֹוֵמר נֹוֶדה ְלְך ַעל ּכָ
תּוב ְנִעמֹות  ד ַהּטֹוב. ְוִאם ּתֹאַמר, ַוֲהֵרי ּכָ ֲעׂשּו ִמּצַ ּנַ ׁשֶ

יִמיְנְך ֶנַצח, ֶזהוּ  ִמין  ּבִ ד ַהּיָ ל ֶאָחד  -ִמּצַ א ּכָ ְך, ֶאּלָ לֹא ּכָ
ּנּו.  ָצא ִמּמֶ ּיָ   ְוֶאָחד ַמְרֶאה ַעל אֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ

  דף קס"ט ע"א

ִתיב ְנִעימֹות, ּוְכִתיב  ִמין, ָהא ּכְ ּיָ יָמא ֶנַצח ּבַ ּוְנִעים ְזִמירֹות  (שמואל ב כג)ְוִאי ּתֵ

ָרֵאל,  ָמאָלא.  ח)(ד"א בימינך נצ (בראשית כ"א ע"ב)ִיׂשְ ְוָכל  (דף קס"ט ע"א)ְוָדא ׂשְ

יִמיָנא. ֲאָבל הֹוָדָאה אֹוֵדי ַעל ְיִמיָנא, ְלַאֲחָזָאה  ָרָזא ּדִ ִליל ּבְ ָמאָלא ִאְתּכְ ׂשְ

ים.  ֶאֶרץ ַהַחּיִ ט ּבְ ַ ׁשּ ִאְתּפָ טֹוב, ּדְ יטּו ּדְ ׁשִ יּה ָנְפָקא, ְוָדא ּפְ ָהא ִמּנֵ   ּדְ

ָיִמין  תּוב ְנִעמֹות, ְוָכתּוב ֲהֵר  -ְוִאם ּתֹאַמר, ֶנַצח ּבְ י ּכָ
ָרֵאל,  (שמואל ב כג) ְוֶזה  (בימינך נצח)ּוְנִעים ְזִמרֹות ִיׂשְ

ִמין. ֲאָבל הֹוָדָאה,  סֹוד ַהּיָ מֹאל ִנְכָלל ּבְ ֹמאל, ְוָכל ׂשְ ׂשְ
ּנּו ָיָצא, ְוזֹו  ֲהֵרי ִמּמֶ ִמין, ְלַהְראֹות ׁשֶ מֹוֶדה ַעל ַהּיָ

ִהְתּפַ  טּות ַהּטֹוב ׁשֶ ְ ׁשּ ים. ִהְתּפַ ֶאֶרץ ַהַחּיִ ט ּבְ ֵ   ׁשּ
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ְמזֹוָנא  ֵלית חּוָלָקא ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ּבִ ִגין ּדְ ָמאָלא, ּבְ ַמאי ַטְעָמא ֵלית ָהָכא ׂשְ

ין  יּה, ְוָהא ִאיהּו ַזּבִ ַער ִעּמֵ ָמאָלא, ִסְטָרא ַאֲחָרא ִיּתְ ַער ׂשְ ָרֵאל. ְוִאי ִאּתְ ִיׂשְ ּדְ

ֵכרּוֵתיּה ְוחּוָלֵקיּה ְלַיֲעֹקב ֲאבוּ  ְוָהא ֲאַנן ָיִהיְבָנא ֵליּה  (ויקרא כ"א ע"א)ָנא. ּבְ

ְתָרִאין, ְוִאי ֵלית זּוֲהָמא, ָהא  ַמִיין ּבַ זּוֲהָמא ּדְ חּוָלֵקיּה, ְלַההּוא ְמַקְטְרָגא ּבְ

יּה ְיִדין.  ָקִריבּו ּבֵ ַההּוא ֵמיְכָלא, ּדְ   חּוָלֵקיּה ּדְ

ֵאין לֹו  ּום ׁשֶ ֹמאל? ִמׁשּ אן ׂשְ ַעם ֵאין ּכָ ד ָמה ַהּטַ ֵחֶלק ַלּצַ
מֹאל,  ָרֵאל. ְוִאם ִמְתעֹוֵרר ׂשְ ל ִיׂשְ ְמזֹוָנם ׁשֶ ָהַאֵחר ּבִ
כֹוָרתֹו  ד ָהַאֵחר, ַוֲהֵרי הּוא ָמַכר ּבְ ִיְתעֹוֵרר ִעּמֹו ַהּצַ
ְוֶחְלקֹו ְלַיֲעֹקב ָאִבינּו. ַוֲהֵרינּו נֹוְתִנים לֹו ֶחְלקֹו ְלאֹותֹו 

ל ַמִים ַאֲחרֹוִני ֲהָמה ׁשֶ ּזֻ ם, ְוִאם ֵאין ֻזֲהָמה, ֲהֵרי ְמַקְטֵרג ּבַ
ְרבּו בֹו ָיַדִים.  ּקָ אֹותֹו ַמֲאָכל ׁשֶ   ֶחְלקֹו ּבְ

ָהא ָנַטל  ֲהָדן, ּדְ ֲהָדן. ְוהֹוִאיל ְוֵלית ֵליּה חּוָלָקא ּבַ א ֵלית ֵליּה חּוָלָקא ּבַ ְוַעל ּדָ

ַער ְמַקְטְרָגא ָלא ִיּתְ ַלל. ּדְ ָמאָלא ּכְ ֲעָרא ׂשְ ֵרין  חּוָלֵקיּה, ֵלית ָלן ְלִאּתְ ְוִיּטֹול ּתְ

ֵכרּוֵתיּה ְלַיֲעֹקב ֲאבּוָנא.  ין ּבְ ָהא ַזּבִ כֹור. ּדְ ּבְ א, ּכַ א, ְוַחד ְלֵעיּלָ חּוָלִקין, ַחד ְלַתּתָ

ו  א, ְוֵעׂשָ ָרֵאל ַנְטֵלי ְלֵעיּלָ לּום. ִיׂשְ א ּכְ א, ְוֵלית ֵליּה ְלֵעיּלָ חּוָלֵקיּה ִאיהּו ְלַתּתָ

א ָלא ִיְת  א, ְוַעל ּדָ ת ְמזֹוָנא. ָנִטיל ְלַתּתָ ִבְרּכַ ָלל, ּבְ ָמאָלא ּכְ   ְקַרב ׂשְ

נּו,  נּו. ְוהֹוִאיל ְוֵאין לֹו ֵחֶלק ִעּמָ ְוָלֵכן ֵאין לֹו ֵחֶלק ִעּמָ
ּלֹא  ָלל, ׁשֶ מֹאל ּכְ ְ ֲהֵרי ָנַטל ֶחְלקֹו, ֵאין ָלנּו ְלָהִעיר ַהׂשּ ׁשֶ

ה ְוֶאחָ  ֵני ֲחָלִקים, ֶאָחד ְלַמּטָ ד ִיְתעֹוֵרר ַהְמַקְטֵרג ִלּטֹל ׁשְ
כֹוָרתֹו ְלַיֲעֹקב  ֲהֵרי ָמַכר ֶאת ּבְ מֹו ְבכֹור. ׁשֶ ְלַמְעָלה, ּכְ

ָרֵאל  -ָאִבינּו  לּום. ִיׂשְ ה, ְוֵאין לֹו ְלַמְעָלה ּכְ ֶחְלקֹו ְלַמּטָ
ה, ְוַעל ֶזה לֹא ִיְקַרב  ו נֹוֵטל ְלַמּטָ נֹוְטִלים ְלַמְעָלה, ְוֵעׂשָ

זֹון.  ת ַהּמָ ִבְרּכַ ָלל ּבְ ֹמאל ּכְ ְ   ַהׂשּ

יוָ  ְרָכאּכֵ ִמְתּבָ ֵדין  ן ּדְ ל ְמזֹוָנא, ּכְ יִמיָנא, ּוְמַקּבֵ ְטָרא ּדִ ים ִמּסִ ַהאי ֶאֶרץ ַהַחּיִ
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ַלִים  ָרֵאל ַעָמְך ְוַעל ְירּוׁשָ א. ַרֵחם ְיָי' ֱאלֵֹהינּו ַעל ִיׂשְ ֵעיָנן ַרֲחִמין ַעל ּכֹּלָ ּבָ

ֶאֶרץ ַהַחיִּ  ָהא ֵמַההּוא ְמזֹוָנא ְוִסּפּוָקא ּדְ ּה ֲאָנן ּוֵבי ִעיָרְך ְוגֹו', ּדְ י ּבָ ים, ִנְזּכֵ

ִאיּנּון ַרֲחִמים.  א ּבְ א ְלַתּתָ ׁשָ י ַמְקּדְ ֵני ּבֵ ִיְתּבְ א. ּדְ ׁשָ   ַמְקּדְ

ֶלת  ִמין ּוְמַקּבֶ ד ַהּיָ ים ַהּזֹו ִמּצַ ֶרֶכת ֶאֶרץ ַהַחּיִ ְתּבָ ּמִ יָון ׁשֶ ּכֵ
ים ַרֲחִמים ַעל ַהּכֹל. ַרֵחם ה' ֱאלֵֹהינּו  ָמזֹון, ֲאַזי ְמַבְקׁשִ

ֲהֵרי עַ  ַלִים ִעיָרְך ְוגֹו'. ׁשֶ ְך ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמָ ל ִיׂשְ
ּה ֲאַנְחנּו  ה ּבָ ים ִנְזּכֶ ל ֶאֶרץ ַהַחּיִ ֵמאֹותֹו ָמזֹון ְוִסּפּוק ׁשֶ
אֹוָתם  ה ּבְ ׁש ְלַמּטָ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ּבָ ּיִ ׁש, ׁשֶ ְקּדָ ּוֵבית ַהּמִ

  ַרֲחִמים. 

י ַכח ּדִ ּתְ ָלא ִאׁשְ ת ּדְ ּבָ ַלל ֲחָסִדים, אֹוֵמר ְרֵצה ּוְבׁשַ ָנא, ְלֶמֱהֵוי ֶנַצח ְוהֹוד ּכְ

ְרַוְייהּו,  (ויחי רי"ט ע"א)ְוַהֲחִליֵצנּו ְלֶמֱהֵוי  ֱאָמִנים,  (ישעיה נה)ּתַ ִוד ַהּנְ י ּדָ ַחְסּדֵ

י ִוד, ְוׂשִ ָהא ְרֵצה ּומֹוִדים, ִאיּנּון ֲחְסֵדי ּדָ ִהי ָצָרה ְוָיגֹון ְוכּו', ּדְ א ַאל ּתְ ם ְוַעל ּדָ

ַרֲחָמיו  ְמרֹוָמיו הּוא ּבְ לֹום ּבִ ה ׁשָ ת עֹוׂשֶ ִבְרּכַ ְצלֹוָתא, ּבְ ָקָאַמָרן ּבִ לֹום ּדְ ׁשָ

לֹום ָעֵלינּו.  ה ׁשָ   ַיֲעׂשֶ

ַלל  ין לֹא ִנְמָצא ִלְהיֹות ֶנַצח ְוהֹוד ּכְ ַהּדִ ׁשֶ ת, ּכְ ּבָ ּוְבׁשַ
ֵניֶהם,  ה (ישעיַהֲחָסִדים, אֹוֵמר ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו, ִלְהיֹות ׁשְ

ִהי ָצָרה ְוָיגֹון  נד) ֱאָמִנים, ְוַעל ֶזה ַאל ּתְ ַחְסֵדי ָדִוד ַהּנֶ
לֹום  ים ׁשָ ֲהֵרי ְרֵצה ּומֹוִדים ֵהם ַחְסֵדי ָדִוד, ְוׂשִ ְוכּו', ׁשֶ
ְמרֹוָמיו הּוא  לֹום ּבִ ה ׁשָ ת עֹוׂשֶ ִבְרּכַ ה ּבְ ִפּלָ ּתְ ָאַמְרנּו ּבַ ׁשֶ

לֹום ָעֵלינּו.  ְבַרֲחָמיו ה ׁשָ   ַיֲעׂשֶ

לּום. ַהּטוֹ  ָמאָלא ּכְ יִמיָנא, ְוָלא ִמְסַטר ׂשְ ְטָרא ּדִ א ָאֵתי ִמּסִ ֹכּלָ ִטיב, ּדְ ב ְוַהּמֵ

ַרְך  הּו, ְוִאְתּבְ ּלְ ַקְדִמיָתא ְמּכֻ ְרָכאן ּבְ ת ְמזֹוָנא, ִאיהּו ָנִטיל ּבִ ְרּכַ ְמָבֵרְך ּבִ ַמאן ּדִ

ַחיִּ  א ּדְ א ִאית ֵליּה ַאְרּכָ ת ְמזֹוָנא, ְוַעל ּדָ ְרּכַ ְכָלל ּבִ ל ּבִ ָנִטיל ּכֹוס ׁשֶ ין. ַמאן ּדְ

ִתיב  ָרָכה, ְוָקא ְמָבֵרְך ָעֵליּה, ּכְ  (בראשית א' ע"א, רכ"ג ע"א)ּכֹוס  (תהלים קטז)ּבְ
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ל ְמַקְטְרִגין  יַע ִמּכָ ִאיהּו מֹוׁשִ א ְיִמיָנא, ּדְ א. ַמאן ְיׁשּועֹות ּדָ ְיׁשּועֹות ֶאׂשָ

יב  ְכּתִ ָעְלָמא, ּדִ ע לֹו ְיִמינֹו, ּוְכִתיב ַוּת  (נ"א הושיעה לו ימינו)ּדְ  (תהלים ס)ֹוׁשַ

יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני.    הֹוׁשִ

ד  ִמין ְולֹא ִמּצַ ד ַהּיָ א ִמּצַ ַהּכֹל ּבָ ִטיב, ׁשֶ ַהטֹוב ְוַהּמֵ
זֹון, הּוא נֹוֵטל  ת ַהּמָ ְרּכַ ָבֵרְך ּבִ ּמְ לּום. ִמי ׁשֶ ֹמאל ּכְ ְ ַהׂשּ

ֵרךְ  ם, ּוִמְתּבָ ּלָ ִראׁשֹוָנה ִמּכֻ ָרכֹות ּבָ ת  ּבְ ְרּכַ ל ּבִ ָלל ׁשֶ ּכְ ּבַ
ל  ּנֹוֵטל ּכֹוס ׁשֶ ים. ִמי ׁשֶ זֹון, ְוַעל ֶזה ֵיׁש לֹו ֹאֶרְך ַחּיִ ַהּמָ

תּוב  ָרָכה ּוְמָבֵרְך ָעָליו, ּכָ ּכֹוס ְיׁשּועֹות  (תהליםקטז)ּבְ
ל  יַע ִמּכָ הּוא מֹוׁשִ ִמין, ׁשֶ א. ִמי ַהְיׁשּועֹות? ֶזה ַהּיָ ָ ֶאׂשּ

ל ָהעֹולָ  תּוב ַהְמַקְטְרִגים ׁשֶ ּכָ ע  (הושיעה לו ימינו)ם, ׁשֶ ַוּתֹוׁשַ
יָעה ְיִמיְנְך ַוֲעֵנִני.  (תהלים ס)לֹו ְיִמינֹו, ְוָכתּוב    הֹוׁשִ

אי ִהלּוָלא  י יֹוִסי, ַוּדַ קּוהּו. ָאַמר ִרּבִ הּו ּוְנׁשָ ּלְ ַאְדָהִכי ֲהָוה ָנִהיר ְיָמָמא, ָקמּו ּכֻ

א, ְוָלא ֵניפּוק ֵמָהָכא, ַעד י ָמָתא,  ִאיהּו יֹוָמא ּדָ ָכל ַאְנׁשֵ ִיְתֲעִביד ִהלּוָלא ּבְ ּדְ

יּה.  ִריְך הּוא ִאְתְרֵעי ּבֵ א ּבְ קּוְדׁשָ א הּוא ִהלּוָלא ּדְ   ּדָ

י יֹוֵסי,  קּוהּו. ָאַמר ַרּבִ ם ּוְנׁשָ ְך ֵהִאיר ַהּיֹום, ָקמּו ֻכּלָ ין ּכָ ּבֵ
אן ַעד ה, ְולֹא ֵנֵצא ִמּכָ ה הּוא ַהּיֹום ַהּזֶ ּתֶ אי יֹום ִמׁשְ  ַוּדַ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ה ׁשֶ ּתֶ ה ְלָכל ָהִעיר. ֶזהּו ִמׁשְ ּתֶ ה ִמׁשְ ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ

  הּוא רֹוֶצה ּבֹו.

  

יר  ׁשִ
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ה יל  ִרּנָ ַלֲעׂשֹות ִעם  ְיהָֹוהָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגּדִ
ה יל : ֵאּלֶ ֵמִחים ְיהָֹוהִהְגּדִ : ַלֲעׂשֹות ִעָמנּו ָהִיינּו ׂשְ

ֶגב ְיהָֹוהׁשּוָבה  ּנֶ ֲאִפיִקים ּבַ ִביֵתנּו ּכַ : ֶאת ׁשְ
ה ִיְקצֹרוּ  ִרּנָ ִדְמָעה, ּבְ   ֹוְך ֵיֵלְך ּוָבֹכה ָהל: ַהזְֹּרִעים ּבְ

א ֲאֻלּמָֹתיו   ה ֹנׂשֵ ַרע ּבֹא ָיֹבא ְבִרּנָ א ֶמֶשְך ַהזָּ   :ֹנׂשֵ
 

ו"ה  ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ְלׁשֵ
יִ אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ו"ק) ּבְ ָרֵאל.י"ק ּבְ ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵיים  חּוָדא ׁשְ ִהּנְ

ָבְעּתָ ּוֵבַרְכּתָ ֶאת ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ַעל ָהָאֶרץ  ֱאַמר ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ ּנֶ זֹון ׁשֶ ת ַהּמָ ְרּכַ ל ּבִ ה ׁשֶ ִמְצַות ֲעׂשֵ
ר ָנַתן ָלךְ  ֶזה ַנַחת רּוחַ . ַהּטֹוָבה ֲאׁשֶ ה. ִויִהי  ַלֲעׂשֹות ּבָ מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ   ּגָ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:   ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ

  
ן: המברך אומר: עְנְטׁשְ   ַרּבֹוַתי ִמיר ֶוועֶלן ּבֶ

ם  :המסובים עונים ה ְוַעד עֹוָלם: ְיהָֹוהְיִהי ׁשֵ   ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ
ם  :חוזר ברךהמ ה ְוַעד עֹוָלם:  ְיהָֹוהְיִהי ׁשֵ   ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ

ְרׁשּות ָמָרָנן ְוַרּבֹוַתי ְנָבֵרךְ  המברך: ּלֹו: )ֱאלֵֹהינוּ  בעשרה:( ּבִ ֶ ָאַכְלנּו ִמׁשּ   ׁשֶ

רּוְך  המסובים: ּלוֹ  )ֱאלֵֹהינוּ  בעשרה:(ּבָ ֶ ָאַכְלנּו ִמׁשּ   ּוְבטּובֹו ָחִיינּו: ׁשֶ
רּוְך  המברך חוזר: ּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו: )ֱאלֵֹהינוּ  בעשרה:(ּבָ ֶ ָאַכְלנּו ִמׁשּ   ׁשֶ

  

מוֹ  ביחיד אינו אומר: רּוְך הּוא ּוָברּוְך ׁשְ   :ּבָ
רּוךְ נח ה  ּבָ ן ֶאת  ְיהָֹוהַאּתָ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהזָּ

ֵחן  טּובֹו ּבְ ּלֹו ּבְ ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים הּוא ָהעֹוָלם ּכֻ ּבְ
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  בו שורה ה"הקב ואז בשמחה הכוס על לזמןנח 

כֹוס : )ב"ע ח"קס דף( תרומה פרשת זוהרב א ִאיהּו ּבְ ַמְחּתָ ִלְפִני ְיָי' ֱאלֶֹהיָך, ּדָ ְוׂשָ

ִריְך בַּ  ד ּבָ ָרָכה, ּכַ ל ּבְ ָרָכה, ִאְצְטִריְך ְלֵמחֵדי ּוְלַאֲחָזָאה ׁשֶ ל ּבְ כֹוס ׁשֶ ר ָנׁש ּבְ
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ִריְך  א ּבְ ָרָכה, קּוְדׁשָ ל ּבְ ר ָנׁש ּכֹוס ׁשֶ ָנִטיל ּבַ יָון ּדְ ַלל, ּכֵ ֶחְדָוה ְוָלא ֲעִציבּו ּכְ

ֶחְדָוה. ּוְלָבְרכָ  יּה ּבְ יּה, ְוִאיהּו ִאְצְטִריְך ְלַאְעָטָפא ֵריׁשֵ ּבֵ א ַעל הּוא ָקִאים ַעל ּגַ

לֹו.  ָאַכְלנּו ִמׁשֶ ָלָתא, ְנָבֵרְך ׁשֶ מֹוָתב ּתְ  ַהּכֹוס ּבְ

ַמְחּתָ ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיְך בלשון הקודש:  זֹוִהי ּכֹוס  -ְוׂשָ
ָרָכה, ָצִריְך  ל ּבְ כֹוס ׁשֶ ָבֵרְך ָאָדם ּבְ ּמְ ׁשֶ ָרָכה. ּכְ ל ּבְ ׁשֶ

יוָ  ָלל. ּכֵ ְמָחה ְולֹא ֶעֶצב ּכְ ֹמַח ּוְלַהְראֹות ׂשִ ּנֹוֵטל ִלׂשְ ן ׁשֶ
ּבֹו,  רּוְך הּוא עֹוֵמד ַעל ּגַ דֹוׁש ּבָ ָרָכה, ַהּקָ ל ּבְ ָאָדם ּכֹוס ׁשֶ
ְמָחה ּוְלָבֵרְך ַעל ַהּכֹוס  ׂשִ ְוהּוא ָצִריְך ַלֲעטֹף ֹראׁשֹו ּבְ

ּלֹו.  ֶ ָאַכְלנּו ִמׁשּ לֹׁשה. ְנָבֵרְך ׁשֶ ב ׁשְ מֹוׁשַ   ּבְ

מֹו כֵּ  ְמָחה ּכְ ׂשִ זֹון ּבְ ת ַהּמָ ְרּכַ ַפע ִמּתֹוְך ַעִין טֹוָבהְלָבֵרְך ּבִ ע לֹו ׁשֶ ּפַ   ן ִנׁשְ

ִריְך הּוא ִמּגֹו  :)א"ע ח"רי דף( ויקהל פרשת זוהרב א ּבְ ְמָבֵרְך ְלקּוְדׁשָ ַמאן ּדִ

ח ָעִציב,  ּכַ ּתְ ֶחְדָוה, ְוָלא ִיׁשְ וָאה ְרעּוֵתיּה ּבְ ּוָ יּה, ּוְלׁשַ וָנא ִלּבֵ ֵעי ְלַכּוְ ְבָעא, ּבָ ׂשַ

חֶ  יָבֵרְך ּבְ א ּדִ א ֶאּלָ ּתָ ָהא ִאיהּו ָיִהיב ַהׁשְ ָאה ְרעּוֵתיּה ּדְ ּוָ א, ּוְלׁשַ ָרָזא ּדָ ְדָוה ּבְ

ֶחְדָוה ּוָבֵעיָנא ָטָבא.  ִאיהּו ְמָבֵרְך ּבְ ה ּדְ ֵעיָנא ָטָבא, ּוְכּמָ ֶחְדָוה, ּבְ ְלַאֲחָרא ּבְ

ח  ּכַ ּתְ ְך ָלא ִיׁשְ ִגין ּכָ ֶחְדָוה ּוָבֵעיָנא ָטָבא. ּוּבְ א ָהִכי ָיֲהִבין ֵליּה ּבְ ָלל, ֶאּלָ ָעִציב ּכְ

ָרָזא  א, ּבְ ָרָכה ּדָ יּה ּוְרעּוֵתיּה ְלֵמיַהב ּבְ י ִלּבֵ ּוֵ אֹוַרְייָתא, ִויׁשַ ין ּדְ ֶחְדָוה, ּוְבִמּלִ ּבְ

ִאְצְטִריְך.   ּדְ

רּוְך הּוא ִמּתֹוְך בלשון הקודש:  דֹוׁש ּבָ ָבֵרְך ֶאת ַהּקָ ּמְ ִמי ׁשֶ
ים ְר  ן ִלּבֹו ְוָלׂשִ ַבע, ָצִריְך ְלַכּוֵ ְמָחהׁשּ ׂשִ ֵצא צֹונֹו ּבְ , ְולֹא ִיּמָ

ים ְרצֹונֹו  סֹוד ֶזה ְוָלׂשִ ְמָחה ּבְ ׂשִ ָבֵרְך ּבְ ּיְ א ׁשֶ ָעצּוב, ֶאּלָ
ַעִין טֹוָבה.  ְמָחה, ּבְ ׂשִ ו ְלַאֵחר ּבְ ֲהֵרי הּוא נֹוֵתן ַעְכׁשָ ׁשֶ
ְך נֹוְתִנים לֹו  ְמָחה ּוְבַעִין טֹוָבה, ּכָ ׂשִ הּוא ְמָבֵרְך ּבְ ּוְכמֹו ׁשֶ

ׂשִ  ָלל, ְמָחה ּוְבַעִין טֹוָבהּבְ ֵצא ָעצּוב ּכְ ְך לֹא ִיּמָ ּום ּכָ . ּוִמׁשּ
ים ִלּבֹו ּוְרצֹונֹו ָלֵתת  ְמָחה ּוְבִדְבֵרי תֹוָרה, ְוָיׂשִ ׂשִ א ּבְ ֶאּלָ
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ִריְך.  ּצָ ּסֹוד ׁשֶ ָרָכה זֹו ּבַ   ּבְ

  יתירה בשמחה טובה בעין המזון ברכת לברך צריך

 נתבאר כבר המזון ברכתלמהרח"ו זי"ע:  עקב פרשת המצוות שערב

 החזה עלל גב זו ע זו אסורות וידיו. גמורה ברכת המזון בכונה שיברך

 עליו לקטרגא תמן קאי אחרא שסטרא לפי ,כוס שם אין אם עיניו ועוצם

 הסעודה שבתוך ל"שנת י"אעפ כי שתדע צריך גם. ביחיד הוא אם ובפרט

 בברכת אמנם הזוהר בשם ל"כנ החרבן על לבו אל יתעצב בחול הוא אם

 תרומה בזוהר ש"וכמ בלבו יתירה שמחה להראות צריך אדרבא המזון

. לבב ובטוב בשמחה מזוניה על דבריך לבו אל וייטב וישת ויאכל בועז על

 העליונה' בנוק שהוא לעיל נתבאר האכילה ענין הנה כי הוא והטעם

 לה ממשיכין אנו באכילתנו מכוונים שאנו מה י"וע הזכר משפע האוכלת

 מזון ונותנת כ"אח מחלקת היא לה ממשיכין שאנו וממה ומזון שפעה

 יתירה בשמחה טובה בעין המזון ברכת לברך צריך ולכן אלינו ואכילה

 לנו נותנת היא גם ואז עין כצרי ולא טובה בעין כנדיבים לפניה להראות

  .הטוב ובעין בשמחה מזונותינו

  בשמחה ברכותלברך 

 שבח לתת יכוון בברכותיו :האהבה)(שער  חכמה ראשיתבספר הקדוש 

 באהבת יתדבק השבח ידי ועל ההוא הדבר שברא הכל לעילת והודאה

 למעלה והנשמות העליונים שכל אמרנו כבר, ורוממותו ובגדולתו הבורא

 הכל עילת ולעולם ממנו שקבלו הטובה מפני לבורא משבחות כולם

 זו ולסבה, רכולב חייבים אנו זה ועל, מלהשפיע נמנע אינו ואורו שפעו

 שנזכור כדי דבר כל על הגדולה כנסת אנשי שתקנו הברכות ענין הוא

 בכל עמנו התדירה והשגחתו ורוממותו וגודלו הוא ברוך הקדוש אהבת

 שיהנו כדי העליונות מדותיו בכח שפעו ידי על ההוא הדבר שברא עת
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 לתת צריך ולכן. לעולם בו דבקים נהיה ידו ועל משפעו התחתונים

 זוהר( בזוהר פירשו וכן, ובשמחה טוב ועין טוב בלב לבורא והברכה השבח

 מזכיר האדם שכאשר יברך זכרנו' ה פסוק על שם אמר )במדבר פרשת ריש

 ומאן ואמר, הרע עין בו ישלוט שלא כדי לברכו צריך חבירו שבח

 בלבא טבא בעינא ליה דיברך הוא בריך קודשא בעי לחבריה דמברך

 עינא דבעי וכמה כמה אחת על הוא ברוך ושלהקד דמברך מאן, טבא

 בכל אלהיך' ה את ואהבת כך בגין, דלבא ורחימותא טבא ולבא טבא

  .לשונו כאן עד, לבבך

  בלבו יתירה שמחה להראות צריך אדרבא המזון בברכת

 רבינו בדברי מפורש ]א[: )חקת שתפר ראשונה שנה הלכות( חי איש בןבספר 

 שתדע צריך גם - לשונו וזה, א"ס ףד המצות טעמי בשער, ל"ז י"האר

 אל יתעצב בחול הוא אם הסעודה שבתוך, לעיל שנתבאר פי על דאף

 בברכת אמנם, הזוהר בשם כנזכר, החרבן על, ביחיד הוא אם ובפרט, לבו

 האכילה ענין כי והטעם ,בלבו יתירה שמחה להראות צריך אדרבא המזון

 שאנחנו מה ידי ועל, התפארת משפע הנהנית העליונה במלכות הוא

 שאנחנו וממה, ומזון השפע לה ממשיכים אנחנו באכילתנו מכוונים

 ברכת לברך צריך ולכך, אלינו מזון ונותנת מחלקת היא לה ממשיכים

, טובה בעין כנדיבים לפניה להראות, יתירה ובשמחה טובה בעין המזון

 לברך יזהר אדם כל כן על. שם יעוין, לשונו כאן עד', וכו עין כצרי ולא

 יהיו, בידו כוס לו אין ואם, גדולה ובכונה לב ובטוב בשמחה המזון ברכת

 וכמו, בכונה ומברך עיניו ועוצם, החזה על זה גב על זה אסורות ידיו

  .ל"ז רבינו שכתב

 ובשמחה, עצומה ובכונה ובאהבה ביראה, המזון ברכת לברך עשה מצות

  לבב ובטוב, רבה
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 המזון ברכת קודם - לשונו וזה, שלו בסידור ל"ז ש"הרש רבינו כתב ]ב[

 ובאהבה ביראה, המזון ברכת לברך עשה מצות לקיים עצמו להכין יכוין

 רבה וברכה שפע להמשיך, לבב ובטוב, רבה ובשמחה, עצומה ובכונה

 ולכל לנו וממנה, דאצילות קדישא למלכותא ומזון וחיות ומוחין

 על ימנית זה גב לע זה ידיו ויאסור עיניו ויעצום, הקדושים העולמות

 קדישא מלכותא, עולם של מלכו המלך לפני כיושב, השמאלית

 דאורייתא עשה מצות לקיים מוכן שהוא יכוין, שם כתוב עוד, דאצילות

 כונת ידי ועל', וכו וברכת ושבעת ואכלת שנאמר, המזון אחר לברך

 מוחין ארבע ולהמשיך ן"מ להעלות בברכה בכונתו כוח יהיה אז, זו הכנה

 קודם לומר נוסח כתבתי מקבציאל ק"ובסה. שם יעוין', וכו ה"י חינתלב

 אנחנו הרי', וכו ושכינתיה הוא בריך קודשא יחוד לשם, המזון ברכת

 בתורה ככתוב, המזון ברכת לברך דאורייתא עשה מצות לקיים באים

, לך נתן אשר הטובה הארץ על, אלהיך' ה את וברכת ושבעת ואכלת

 ואלקי אלקי' ה מלפניך רצון ויהי, עליון מקוםב זו מצוה שורש לתקן

 וברכה ראשונה ברכה לפניך ורצויה ומקובלת חשובה שתהא, אבותי

 ויכולת כח לנו ותתן, המזון על עתה נברך אשר, שלישית וברכה שנייה

 וגם, ורחל לישראל מוחין ארבעה ולהמשיך, ן"מ להעלות וסיוע ועזר

, עתה נברך אשר רביעית כהבר לפניך ורצויה ומקובלת חשובה תהיה

 אורות ארבע ולהמשיך, ן"מ להעלות וסיוע ועזר ויכולת כח לנו ותתן

 הראויות הכונות בכל כיווננו כאלו לפניך ויעלה, ורחל ליעקב מוחין

  עכ"ל. '.וכו נועם ויהי, המזון של אלו ברכות בארבע לכוין

 ךלבר שיש, כראוי המצוות לקיים שזכו והודיה בשמחה עליה לברך

  המצוות קיום על בשמחה

 מענין הכל בא זה אבל. אלול לחודש' ה דרוש' ב חלק דבש יערותבספר 

 בשמחה היה אילו אבל, וגיל שמחה מבלי וטורח ועול המצוות קבלת
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 פרטי בכל הדקדוק בתכלית בעשייתם היינו מדקדקים, כראוי וגיל וחדוה

 היא כי, שמחה םמוסיפי היינו, וזכזוך הדקדוק פרטי ובכל, כראוי דברים

 כמו, בהמה הנפש מעוררת שטות של בשמחה וכמו, הנפש מעוררת

 הניגון תנועת חלקי כפי, נגונים בערכי י"מוזיק פי על מסודר בנגון שידוע

 שהיה בשאול היה כאשר, שחורה מרה מחולי נרפאת ותהי, נפש תשמח

, המצו של בשמחה כן, ]טו ג, ב מלכים[ דוד נגן כאשר שחורה ממרה נרפא

, במצוה המתעצב זה ולעומת, ממעל אלוה חלק השכלי נפש תעורר

 שנאמר מה וזהו .נפש ועצבון יללה שהיא ולילית טומאה רוח מעורר

 בלבבו והתברך הזאת האלה דברי בשמעו והיה ]ט יח"כ דברים[ בקרא

 לו סלוח' ה יאבה לא' וכו אלך לבי בשרירות כי לי יהיה שלום לאמר

 לדקדק צריך אין אלו ודברים, הזה בספר תובההכ האלה כל בו ורבצה

 אלה דברי בשומעו כן יאמר תיתי מהיכי, הבנה מחוסרים הם כי, בהם

 תוכחות בכל נאמר כבר הלא, האלה כל בו ורבצה אמרו ומה, הזאת

  .אלות כל בו שיהיה, ישמעו לא שאם

 ה"הקב כהנים שבתורת קללות ]ב"ע לא מגילה[ ש"במ להבין יש אבל

 בעצם יש הבדל ומה טעם ומה, גבורה מפי משה תורה משנהוב, אמרן

 על באו לא כהנים בתורת קללות עיקר כי, הדברים הם אבל, ביניהם

 ולא' ה בתורת שימאסו, הלב כוונת על רק, בפועל' ה מצוות ביטול

 ]ב"ע פח מ"ב[ אמרו וכן, ועומד ולמשא לעול להם ויהיה בה ויקוצו. ישמחו

, בתורה ברכו שלא י"ואר', ה תורת את זבםע על, ארץ אבדה מה שעל

 לברך בה ישמחו ולא, ובטורח בעול היה, וקיימו, עברו שלא שאף והיינו

 על בשמחה לברך שיש, כראוי המצוות לקיים שזכו והודיה בשמחה עליה

 שלא והם, קונו רצון לעשות זו למצוה וזיכהו' ה שקדשו, המצוות קיום

  .הרעותמ רוב והגיעם לגלות באו, כן עשו

, תמאסו בחקותי ואם ]כט ו"כ ויקרא[ כהנים שבתורת תוכחה באה זה ועל
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 ויהיה נמאס בלב שיהיה הכל שדייק הרי, נפשכם תגעל ובמשפטי, דייקא

, )מג כו שם( בתוכחה מסיים וכן, וטורח בעול רק שמחה בלי אצלכם מגיע

 עוברים שבלב והכל, נפשכם געלה חקותי ואת מאסו במשפטי וביען יען

 נכבד הלב כי, כתבתי כאשר, מכל יותר המרי רוב וזהו', ה במצוות

 נאמרו לא תורה במשנה קללות אבל. מנשוא רב כ"ג בו והחטא, באברים

 כל ולעשות לשמור ]א ה"כ דברים[ כדכתיב, בפועל' ה מצוות ביטול על רק

 לא אם וכן, מצותיו לשמור פעמים כמה בתוכו הדבר ובא, מצותיו

, וגיעול מיאוס מענין שם בא ולא, בשימור תלוי הכל כי, לעשות תשמור

 קללות לכך, לרע אם לטוב אם לבבות בוחן לבד הוא ברוך הקדוש ולכך

 שבאו תורה ובמשנה, נאמרו' מה, המחשבה אל שבאו כהנים שבתורת

  .נאמרו בנבואה משה מפי, לכל גלוי מעשה על

  בשמחה ז"ברהמ לברך כדי טצדקי כל למיעבד גברא וחובת גדול צורך יש

 בנחת המזון ברכת שיברך וצריך: ושתיה אכילה ערך יועץ פלאבספר 

 לכוין מפיו מוציא שהוא לדברים לבו אל יתן כי הלב ובשמחת רם ובקול

 יש הקדוש הזוהר מדברי הנראה ולפי לשמוח שלא אפשר אי בעומק בהם

 ,בשמחה ז"ברהמ לברך כדי טצדקי כל למיעבד גברא וחובת גדול צורך

 ולבו למטה עיניו או סגורות בעינים שיברך לכוין כדי הגדול והגרר

 וברכה שפע להשפיע שם של אותיות' ד כנגד ברכות' בד ויכוין למעלה

 יש שקבלה החינוך וכתב זוכה שבך אשה ילוד אשרי ע"אבי עולמות' בד

 צא חייו ימי כל בכבוד לו מצויין מזונותיו המזון בברכת הזהיר שכל

  .ש"לש יהיו מעשיך וכל ליוצרו גדול רוח נחת שעושה רהשכ מן ולמד

ת ְלָבֵרךְ  ְרּכַ זֹון ּבִ ֶכף ַהּמָ ד ּתֵ נוֹ  ּוִמּיַ ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ּתֹוְקקּות ֲעַדִין ּכְ ל ִהׁשְ חַ  ׁשֶ ּבֵ  ְוהֹוָדָאה ׁשִ

ְמָחה   ָהְרָעבֹון ּוִמּלּוי השובע ַעל ְוׂשִ

 לאותלמ לפניו הדבר כי..: חנוכה רביעית קדושה לוי קדושתבספה"ק 
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 האדם כי, ממנו הלכו השתוקקות עדיין מלא שלא פי על אף חסרונו

 יח יומא( ל"ז חכמינו כמאמר חסרונו למלאות לפניו הדבר כשאין משתוקק

 והצמאון הרעבון חסר ועדין', כו בסלו פת לו שיש מי דומה אינו )ב"ע

 השביעה על הוא ברוך להבורא לברך וצריך ושתה שאכל ואחר ובעצמו

 למלאות לו אין כשאדם והנה. טוב מלא רעבה ונפש הוא זהו בעצמו

 יודע ואינו בסלו פת לו שאין השתוקק זה על במדבר כתועה חסרונו

 לדבר והוליכו לפניו הזמין יתברך שהשם ואחר, חסרונו למלאות האיך

 חסרונו למלאות דבר לפניו שבא ראשונה ברגע אזי חסרונו שימלא

 בהשמחה ודש ראה שכבר כיון שניהה ובשעה. מאוד עד גדולה השמחה

 פעם בכל וכן יותר השמחה נתמעט השלישית ובשעה. השמחה נתמעט

 יברך שאז, כששמעה תיכף טובה בשורה על לברך יש לכן נתמעט השמחה

 הראשונה ברגע בעצמו וצמאון הרעבון ועל. לבב ובטוב בשמחה' ה את

 השמחה ריות מעט שאכל וכיון. קטנה השמחה רעב ועדיין מעט שאכל

 לברך וצריך שלימה שמחתו אזי שביעה כדי שאכל ואחר גדולה יותר

 על השמחה אבל. אלהיך' ה את וברכת ושבעת ואכלת כמאמר לקונו

 לפניו כשבא הראשונה ברגע לפניו היה שלא שהשתוקק השתוקקת

  .השמחה נתמעט כך ואחר יותר השמחה

ַמְלּבּוׁש  ְלָבֵרךְ  ְמָחה ּבְ ִ ת ַהׂשּ ְרּכַ   ְוסֹוָדה זֹוןַהּמָ  ּבִ

 באר עיין( הפוסקים שכתבו הוא זה הקלושה ולדעתי: ).ז"ט דף( דכלה אגראב

 ן"העליו ש"במלבו ף"להתעט האדם שצריך )א"י ק"ס ג"קפ' סי ח"או היטב

. והחיים הברכה מקור העליון המלבוש סוד והבן, המזון ברכת בשעת

 ובטוב בשמחה י"הש את לברך בברכתו לבו יתלהב דבר על והמשכיל

 בטעמי ומסתוריו מצפוניו לנו וגילה העמים מכל בנו בחר אשר לבב

 אנחנו והנה. גוי לכל כן עשה לא, יפים ומה טובם מה הנעימים מצותיו

 ך"סמ ו"ו ף"כ כזה מלא ן"יי ס"כו, זה בענין נחמד דבר עוד נאמר בעניינו
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 שיסד וזה. הברכה מקור שמשם, ש"מלבו בגימטריא, ן"נו ד"יו ד"יו

 נהגו וכן. והבן, י"י ת"כברכ מלא ן"יי כוס על משלו צור בפיוט שוררהמ

 יתן לעמו עוז' ה )יא כט תהלים( בפסוק המזון ברכת אחר לסיים המדקדקים

 כאן עד(. )ש"מלבו אותיות(, בשלום עמו את )ל"וכנ ב"רל בגימטריא( ך"יבר' ה

  .)עדותיך דרך מספר מועתק

  רבה בשמחה התורה ברכת

 ליזהר צריך התורה ברכת: )א סעיף מז סימן( חיים אורח הרב ערוך שולחןב

 לפי תחלה בתורה ברכו שלא מפני אלא הארץ חרבה שלא מאד בה

 מזלזלים היו לכך עליה לברך כך כל בעיניהם חשובה היתה שלא

 ולכך הרבה בה שעסקו פי על אף תורתם עליהם הגינה לא לכן בברכתה

 משתעשע שהיה הוא ברוך דושהק של חמדתו כלי שתהיה אדם כל יראה

 הנאות כל מעל יותר בשמחה עליה לברך בעיניו חשובה יום בכל בה

 לעוסק הנמשך לשלשלת ויזכה לשמה בה שעוסק מורה שזה ,שבעולם

 שאלתו שתעשה' וגו זרעך ומפי מפיך ימושו לא שהוא לשמה בה

 להוסיף מדקדקים ויש וצאצאינו אנחנו ונהיה בברכתה שמבקש ובקשתו

 תורה אין שוב חכם תלמיד בנו ובן ובנו שהוא כל כי צאצאינו צאיוצא

  .בנים בני כ"ג הם צאצאינו בכלל כי לכך צריך ואין לעולם מזרעו פוסקת

  גדולה בשמחה לומר צריך המזון ברכת

 המזון ברכת לוריא י"מהר ערוך בשולחן כתב: )ג"קפ' סי ח"או( רבה אליהוב

' וגו יחנינו אלוקים בנגינות צחלמנ ויאמר, גדולה בשמחה לומר צריך

 כך ואחר', וגו נשמע הכל דבר סוף הפסוק' ה את אברכה כך ואחר

 באופן בימין ויניחם ידיו' בב ונוטל', וגו נברך ואנחנו' וגו' ה תהילות

 בכוס עיניו ויתן ממש גבוהים על שלו אצבעותיו חמישה על הכוס שיהיה

  .המזון ברכת בכל
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 אם להתעשר סגולה וזו בשמחה שיברך דיכ המשמחו דבר וישתה יאכל

  רם ובקול בשמחה יברך

 ואגב: )א סימן ריש מילואים(, חיים אורח -  א כרך א חלק פז עטרת ת"שו

, דאורייתא עשה דהווי ז"דברכהמ זו יקרה במצוה הכא דאיירינן אורחיה

 במאי אוכל לא במילין עצור, )ג"ס, רט' וסי. ד"ס, קפד' סי ח"אור ע"בשו' עי(

 על" אורות נצוצי" בהגהותיו א"זיע א"חיד רבינו עוזינו גאון למורינו זינןדח

 דברי על שם שכתב )א הערה א"ע, ריח דף( ויקהל' בפר הקדוש הזוהר גליון

 בעי שבעא מגו הוא בריך לקודשא דמברך מאן, התם דאמרינן ק"הזוה

 דיברך אלא עציב אשתכח ולא בחדוה רעותיה לשוואה ליביה לכוונא

 יהבין הכי טבא ובעינא בחדוה מברך דאיהו וכמה' וכו דא ברזא הבחדו

 ברכת חיוב בענין ק"הזוה לשון במתק ש"יעו', וכו טבא ובעינא בחדוה ליה

 אורות בניצוצי הוסיף שם א"החיד ורבינו. הלב ובכוונת בשמחה המזון

 ולכן' וכו המזון ברכת בשעת עצב יהיה ולא בשמחה רצונו ולכוון. ל"וז

 אם להתעשר סגולה וזו בשמחה שיברך כדי המשמחו דבר ישתהו יאכל

 ואפשר', וכו ב"בעוה גם שכרו גודל לקמיה ש"כמ רם ובקול בשמחה יברך

 עצב יוסיף ולא, תעשיר היא' ה ברכת ')י משלי( מהפסוק זה ענין לרמוז

 דשאר דוקא מדאורייתא שהיא המזון ברכת היא - ' ה ברכת' פי. עמה

 יוסיף ולא - בתנאי -  אותה למברך תעשיר היא - ,מדרבנן הוי הברכות

 הסטרא לסלק בשמחה אותה שיברך כתיקונה שתהיה - עמה עצב

  . ש"יעו, ד"עכת. אחרא

 כל בכבוד לו מצוין מזונותיו המזון בברכת הזהיר שכל מרבותי אני מקובל

  ימיו

 מרבותי אני מקובל כך. ל"וז שכתב )תל מצוה בסוף( החינוך בספר גם וראה

. ל"עכ. ימיו כל בכבוד לו מצוין מזונותיו המזון בברכת הזהיר שכל א"י
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 ברכת המברך בשבח המדבר ל"הנ י"דרשב במאמרו ל"הנ ק"הזוה ודברי

 מן וברכה טובה עליו ישפיעו זה כנגד אשר, הלב וכוונת בשמחה המזון

 הרב שהביא כמלאכים ראשונים רבותינו לדברי דמסייע תנא, השמים

 הזוהר ספר בידם היה לא הראשונים דרבותינו אמת ןוה, החינוך בעל

' סי( ח"חאור יוסף בבית' עי דוכתי בכמה רבותינו מדברי וכדמוכח, הקדוש

 ת"ובשו, )ב אות, פט' סי( ד"ביו משה ובדרכי', וכו מחמירין ויש ה"ד )קעג

 אות, ז' מער( ב"ח הגדולים בשם גם וראה, טובא ועוד )קצז' סי( יאיר חוות

 את ראו שהגאונים דאמרי איכא דהרי לומר יש אולי מ"מ. ש"יעו, )ח

 עמוד, כח' סי( חיים זרע' בס סופר י"להגר' עי, גנזוהו כ"ואח ק"הזוה ספר

 מהגאונים הראשונים היו מקובלים שמא כ"וא. ש"יעו, בזה כ"מש )קנז

 לדורות הדברים את והעבירו, הקדוש בזוהר הדברים את ראו שהם

' ס את המחבר הרב דאם לעיל שאמרנו מה ולפי .ל"וק. אחריהם הבאים

, ן"להרמב דכוונתו אפשר' וכו רבותי שכתב מה כ"א ה"הרא הוא החינוך

 גב על אף כי מרנן דסברי מרבותינו רבים איכא שהרי ולומר להוסיף יש

 ספר לו נגלה ל"ז ן"הרמב מ"מ ק"הזוה ספר את ראו לא שהראשונים

' מהדו -  הגדולים שם ספר על ציון מנחם בהגהות בזה' ועי הזוהר

 ן"דהרמב החליטו דרבים שם שהביא )ט אות, ז' מער ב"ח( - ט"תשל ירושלים

 זה דבר ראה ן"דהרמב ל"י ז"לפ כ"וא. ש"יעו, הזוהר ספר ראה ל"ז

' עי כנודע והקבלה הזוהר בחכמת ושם יד לו היה ן"והרמב, ממש מהזוהר

 ל"ז ה"הרא ממנו יבלשק והוא. ש"יעו, )קסב אות, מ' מער( א"ח ג"שה

 ן"הרמב אף לעולם כי לוחמים רבים זה דכנגד היא האמת אולם. תלמידו

 ל"ס גופיה שהוא )ל"הנ( ציון מנחם בהגהות' עי, ק"הזוה ספר ראה לא ל"ז

. ק"הזוה ספר את ראה לא ן"דהרמב לזה ראיות להביא שיש וכתב הכי

 המחבר הרב הוא ה"דהרא דאמרינן זה ענין גם דכאמור גם ומה, ש"יעו

עכ"ל  .יותר בזה ל"אכמ וכאמור, מוסכם אינו זה דבר, החינוך ספר את
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  שו"ת עטרת פז.

ָזל ׁש ּגָ ְדָבֵעי ְוִאם לֹא הֹוי ֵליּה ֲחׁשַ ָרכֹות ּכִ   ְלָבֵרְך ּבְ

, נחן הגזל, ליזהר מאד בברכותיומד: דרשות דרשה א')(חיד"א דברים אחדים ב

וכנסת  גוזל להקב"ה אלוכברכה  אהנהנה בל (ברכות ל"ה ע"ב כלשאמרו ז"ל 

נכלל בגזל  ידלג מהברכה, או תיבה אות בכל שהוא כן אם שדין הגזל ישראל, וכשם

א גדולה ומהקב"ה. אוי לנו כי לא די שהרשנו ברחמיו יתברך, לשרתו ולברך בשמו, וה

נה, אלא שזורק ברכה מפיו כמשליך אבנים פגומות ונמאסות, ואילו משאין למעלה הי

ותר לדבר בנחת ובכל לבו, ובבואו לברך לבורא עולם ים משרתו ודאי נותן לב ידבר ע

בולע  ולרוב המהירות מאי קאמר, אשר נשמתו בידו והוא רואה ומסתכל בו, לא ידע

 בל אותו ולבנו לה' ומברכים שאנו מתפללים לנו וברכות, אוי ואותיות בתפלה תיבות

, וכל זה עולם (אבות פ"ד מכ"א)מן ה עמנו. והקנאה היא מהג' שמוציאין האדם

  .נמשך מהתאוה

  זוהר ברכת המזון

ָבֵרךְ  ִמי ּמְ בָּ  ׁשֶ ן ָצִריךְ  ַהּשֹוַבע ִמּתֹוךְ  ה"ְלַהּקָ ים ִלּבוֹ  ְלַכּוֵ ְמָחה ְרצֹונוֹ  ּוְלָהׂשִ ׂשִ  ּבְ

ַעְצבּות ִנְמָצא ִיְהֶיה ְולֹא א ּבְ ָבֵרךְ  ֶאּלָ ּיְ ת ׁשֶ ְרּכַ זֹון ּבִ ְמָחה ַהּמָ ׂשִ   ּבְ

 על שבירך וביארו, לבו וייטב וישת בעז ויאכל )ג רות( ואמר פתח סייו רבי

 הוא ואיזו, לבו אל מטיב זה מזונו על שמברך שמי סוד הוא וזה, מזונו

 נח'וגו לבבי צור )עג שם( וכתוב, לבי אמר לך )כז תהלים( שכתוב כמו, לבו

 מטיב שובע על שמברך מי כל, ה"הקב לפני חביבה המזון שברכת ובשביל

 מזאת נהנה אחר שמקום שבת של סעודות וסימנך נחאחר למקום משמחו

 השביעה ברכת מן ההוא מקום נהנה היה חול בסעודת[ וכאן, והשמחה השביעה

 לפני קשה אדם של שמזונותיו לפי, הטעם ומה, לבו וייטב וזהו, בעז צדיק אותו של

 מאותן נהנה אההו ומקום עולה זו ברכה, ומברך ושותה אוכל שהאדם וכיון, ה"הקב

 סוד וזהו נחומלמעלה מלמטה מהמזון שנהנה נמצא, השובע מן העולים הברכה דברי
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 העולים המזון ברכת דברי מן אלא ההוא מקום נהנה אין שבחול אחד סוד, החברים בין

 נהנה ההוא ומקום, בשמחה שובע רוה שהם מתעטרים הברכה דברי וכל, השובע מן

 של מצוה סעודת של השמחה ומן ממש המזון מן שנהנה, אחר סוד הוא ובשבת, מהם

 ממך כי) כט א"דה( הסוד וזהו נחומלמטה מלמעלה כלולה הנאתו נמצאת ובכל, שבת

 כמו, שבת של מצוה סעודת בשמחת הזאת הנאתו על מוסב ודאי נחלך נתנו ומידך הכל

  :שנתבאר

 נמצא יהיה ולא, בשמחה רצונו ולהשים לבו לכוון צריך השובע מתוך ה"להקב שמברך מי

 עכשיו נותן שהוא הזה בסוד מחשבתו וישים ,בשמחה המזון ברכת שיברך אלא בעצבות

 כך עין ובטוב בשמחה מברך שהוא וכמו, עין ובטוב בשמחה ההוא אחר למקום הנאה

 ובדברי בשמחה אלא כלל בעצבות נמצא יהיה לא ולפיכך, עין ובטוב בשמחה לו ינתן

  :שנצרך ההוא המקום בסוד זו רכהב לתת ורצונו לבו וישים, תורה

 ניזונין מחנותיהן עם העולם צדדי בארבעה השולטות מרכבות ארבע, כאן זה סוד ועוד

 ונתעטרין ונתחזקין נהנין אתה ברוך של התיבות ובאותן נחשובע של המזון ברכת מן

 טוב) כב משלי( כתוב ז"וע, עין ובטוב שמחה של ברצון לברך צריך שמברך ומי, בהן

 לא שאם, לדל מלחמו נתן כי שכתוב המקרא בסוף להסתכל יש וכאן נחיבורך הוא עין

 כמו עין טוב אלא נחתחלתו סופו ואין סופו תחלתו אין זה מקרא הלא נחכך יפורש

 שהרי, בשמחה לברך חנם על זה ואין, בשמחה טובה בעין ודאי יברך הוא שנתבאר

 מכל ניזון להיות שנצרך םהמקו היינו, לדל מלחמו נתן השמחה ומזאת הברכה מזאת

 ונכלל הצדדים מכל שנהנה המקום הוא, כלום מעצמו לו שאין המקום הוא, הצדדים

 ודרכי עליונים סודות היודעים לחכמים אלא נמסרו לא האלה ענינים: הצדדים מכל

  .)ריח דף - ב"ח זוהר( :התורה

  מוסר והלכות ברכת המזון

ברכת את ה' אלוהיך על ארץ ואכלת ושבעת ו" התורה הקדושה מצוה אותנו .א

 "יש חיוב מתורה אחרי כל פעם שאוכלים לחם לברך ברכת ..."הטובה אשר נתן לך
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ברכה הזאת כל ימי חייו בשמחה השמי שמקפיד לברך  ספר החינוךהמזון!! וכתוב ב

אשר ! גדולה איזה הבטחהבואו וראו  !!!וימובטח לו!! שלא יחסר מזונו כל ימי חי ,ובאהבה

ולא תמצא בכל וברבינו בחיי (פרשת עקב), כתב: " .כל איש ואשה מישראל חייבים בה

התורה בשום מקום שצוה הקב"ה שנברך שלומו כי אם במקום הזה "ואכלת ושבעת 

" עיי"ש. [זאת הברכה ואברכה שמך", ומזה אמר דוד המלך ע"ה וברכת את ה' אלקיך

 .היחידה שחייבים מדאורייתא]

: שהשיב רב נטרואי גאון ריש מתיבתא (או"ח סימן מ"ו) כתב הטור .ב

. כי בכל יום היה מתים נחדוד המלך ע"ה תיקן מאה ברכותדמתא מחסיא, 

עד שחקר והבין  מאה נפשות מישראל, ולא היו יודעין על מה היו מתים,

ברוח הקודש ותיקן להם לישראל מאה ברכות, וצריך כל אדם להזהר 

ן, והביא מה שכתב רב בהם. ובב"ח שם כתב: שהטור האריך בזה העני

להורות שיזהרו לברך בעצמם המאה ברכות, ושלא יסמכו על נטרונאי, 

כמו שהיה קודם  עניית אמן, משום סכנת מיתת מאה מישראל בכל יום

 שתיקן דוד המע"ה ג' ברכות אלו.

כתב: דבברכת המזון לא מצינו אות ף', לפי  (סימן קפ"ה) באר היטבב .ג

 נחה, אין שולט בו, לא אף ולא קצף, וכו'כל המברך ברכת המזון בכוונש

. (ספר החינוך, עטרת זקנים)ומזונותיו מצויין לו בריוח ובכבוד כל ימיו 

 .(ב"ח)והמדקדק יזהר לברך דוקא תוך הספר ולא בעל פה 

עוד בבאר היטב שם: מעשה באחד שמת ונתגלה בחלום לאחד  .ד

דק לברך כל מקרוביו ואמר לו, בכל יום דנין אותי, על שלא הייתי מדק

 .(ספר חסידים עיי"ש, ובספר אליה רבה)הברכות בכוונת הלב, 

, כתב, יש מי שאומר דבעל הבית (סימן קפ"ה סעיף ג')בשולחן ערוך  .ה

. (ע"כ)עם בניו ואשתו, צריך לברך בקול רם, כדי שיצאו בברכתו, 

כתב, ויש שכתבו דטוב לעולם לברך בקול  (שם ס"ק ג')ובמשנה ברורה 
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ל מעורר הכוונה, ובפרט אם הוא שבת או ראש חודש, לא רם, כי הקו

 ישכח על ידי זה להזכיר מעין המאורע. 

כל הזהיר במאה ברכות ינצל , כתב: דז) -(דברים ו  בעל הטוריםב .ו

 עיי"ש. גם כל חלי וכל מכהועוד שנים הכתובים בפסוק  מצ"ח קללות

מצינו כתב: אף על פי שהוא יתברך מקור הברכות, כד הקמח ב .ז

למען יהיה העולם הזה מתברך בשפע וכו'  שהוא חפץ בברכות נבראיו

מצות עשה בתורה לברך על המזון כדי , על כן באה מזונות וריבוי הטובה

[והוא מפרש בתורה דהגשם התעכב מלבוא עד עיי"ש.  שיתברכו מזונות העולם

כנו שבא אדם הראשון להתפלל על הגשם, ויש להמליץ "מלא ידינו מברכותיך", שיז

השי"ת לברך הברכות כראוי, ועל ידי זה, נזכה ל"מעושר מתנות ידיך" שפע ברוח 

  .ובגשם אכי"ר]

כתב: שלענין לשאול בברכת  (סי' קפ"ג סעיף ח') שולחן ערוך או"חב .ח

המזון מפני היראה או מפני הכבוד, יש מי שאומר שדינו כתפלת שמונה 

 עשרה.

ומשיבין כלל,  הכריע שאין שואלין (ס"ק ל')משנה ברורה וב .ט

(סימן קל"א סעיף עיי"ש. ובמ"ב  החמירו בברכת המזון יותר מקריאת שמעש

אפילו תשמיש קל אסור לעשות, ואין צריך לומר , מביא מהמג"א שג')

 .שלא יעסוק בדבר שצריך לשים לבו אליו

אסור לעשות , פסק המחבר ש(סימן קל"א סעיף ג')בשו"ע או"ח  .י

 .מלאכה בעודו מברך

לא לעיין אפילו בדברי תורה כתוב, שיש ליזהר ש בטורי זהוב .יא

, כי זה מורה על היות הברהמ"ז אצלו רק על צד בשעה שמברך ברהמ"ז

ואסור להטות אוזן לשמוע בשעת המקרה וההזדמן בעלמא עיי"ש, 
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  .ברהמ"ז מה שאנשים אחרים מדברים

שד' ברכותיה , כתב: (פרשת עקב)בהלכות ברכת המזון  בבן איש חי .יב

פילת שמונה עשרה, ואסור לענות בהם אפילו קדיש וקדושה דינם כת

וצריך לישב בשעה שמברכים, ואין לעסוק  [גם בין הפרקים], וברכו

בתשמיש קל אפילו כעין ניגוב ידים, והכל משום שאין הפרש בינה לבין 

תפילת שמונה עשרה, כי אם שהתפילה בעמידה, וברהמ"ז נאמרת 

זון לברך אותה במהירות מאוד, או בישיבה. ויש שמזלזלים בברכת המ

, וגם רומז (מסדר כלים על השלחן וכדומה)שעוסק באיזה עסק בעת שמברך 

והתמיהה האיך אותו חסיד המהדר בעיניו ובידיו לחבירו שימתין לו וכו', 

בכל מיני הידורים בכל מצוה ומצוה לקיימם כהלכתם, מזלזל כל כך 

ומברך כמצות אנשים  ביומו,במצוה דאורייתא כל כך חשובה מידי יום 

 המגיד ממעזריטשמלומדה מחמת הרגל, ולבו בל עמו. עכת"ד. והצה"ק 

לכוון בברהמ"ז אפילו יותר , כתב: פרשת שופטים) תולדות אהרן(בספר זי"ע 

מתפלה, כי תפלה היא רק דרבנן, מה שאין כן ברהמ"ז הלא היא 

  .מדאורייתא

חילה צריך ליזהר מאוד דלכת: כתב (סי' קפ"ה סעיף ב') בשו"ע הרב .יג

שאפילו בדיעבד בפרט בברכת המזון, כיון שיש אומרים  בכוונת הברכה,

כתב: "הא  (הקדמה א' אות ג') דרך פקודיךבספר  בני יששכר. ובלא יצא

אם לא כיוון בברכת המזון ואכל כדי שביעה דהוי מחויב וודאי לדעתי 

רכות להקל, כיון ולא אמרינן בזה ספק ב צריך לחזור ולברך,, דאורייתא

  דהברכה הזאת היא המצוה של תורה" עכת"ד.

וזל"ק: ואני הכרתי  (ריש הלכות שבת)" אור זרועמה" - סיפור נורא .יד

יהודי אחד מוורמ"ש והיה קורין אותו רבי בונם, והיה זקן וקובר מתים, 

ושמעתי אל הנכון ואל האמת, שפעם אחת השכים לבית הכנסת, וראה 
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בית הכנסת, ובראשו כתר של עשבים, ופחד, שאדם אחד יושב לפני 

וכי אינך פלוני שמת עתה וקברתיך, אמר , [רבי בונם לנפטר]וקרא ואמר לו 

לו הן, ואמר ליה איך אתה באותו העולם ואמר היטב עד מאוד, ואמר ליה 

מה זכיות יש לך? והלא אתה היית אדם כל דהו, אמר ליה רק באותו זכות 

נעים בבהכ"נ, בזכות זה הביאני בגן עדן שהייתי אומר ברכות בקול 

, וזה לך הסימן שאני הוא המדבר אליך, כי תראה בית יד ומכבדין אותי

חלוקי שקרוע שקרעת לי כשהלבשתני התכריכין, ושאל לו מה זה 

שנתתי בראשי, כדי לבטל ריח רע  נחבראשך וענהו הם עשבים שבגן עדן

שים, כדי שיראו יראי מעלי של זה העולם, כתבתי אני המחבר אלו המע

ה', ושישים אל לבו ויאמר שבחותיו של הקב"ה בקול נעים ובכוונה, 

אחר שהביא עובדא הנ"ל, מוסיף:  מטה משהויזכה לגן עדן עכל"ק. וה

שעל אף שהיה איש פשוט, זכה למדריגה כה גדולה בעולם האמת, והכל 

  בזכות אמירת הברכות במתינות ובקול נעים בבית הכנסת.

זצ"ל, אמר: שכל המברך שלא בכוונה הוא  אלחנן ווסרמןר' הגאון  .טו

", כי על ידי הכוונה בברכות לא תעמוד על דם רעךכעובר על לאו ד"

ובפרט בברכת המזון יכול אותו אדם לעצור במקצת המגיפות, וכל 

(ועיי"ע בספר בשו"ת זבחו זבחי המתעלם מזה הרי הוא כעומד על דם רעהו. 

אם אינו מכוון בברכות, הורג הנשמות בי האריז"ל, שצדק בהקדמה שהעתיק מכת

לא רצה  ,הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זצ"ל. וידוע ש, עיי"ש)המגוגלות

רק כשראה ברוח קדשו שיש איזה בשר עופות בשום פעם  ולאכול אפיל

 .נחגלגול בהעוף שצריך תיקון

בר וכ (בספר שער הגלגולים הקדמה כ"ב דף כ"א ע"ב)המהרח"ו לשון וזה  .טז

הולך בשדה, והיה אומר לי:  החי]האר"י [הוא ז"ל פעמים הייתי עם מורי  הכמ

בת עוון יוהוא צדיק ותלמיד חכם, ולס ,הנה איש אחד הנקרא בשם כך

 ,או צמח זה ,אחד פלוני שעשה בחייו, הוא עתה מתגלגל תוך אבן זה
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י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ּוְבטּובֹו  ר ּכִ ׂשָ נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ
ִמיד לֹא ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון  דֹול ּתָ ַהּגָ
י הּוא ֵאל ָזן  דֹול ּכִ מֹו ַהּגָ ֲעבּור ׁשְ ְלעֹוָלם ָוֶעד ּבַ

ֹון ְלָכל ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל ּוֵמִטיב ַלּכֹל ּוֵמִכין ָמז
ָאמּור ָרא ּכָ ר ּבָ ִרּיֹוָתיו ֲאׁשֶ ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך  ּבְ
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כמו שיתבאר לקמן, ומעולם לא הכיר בו מורי ז"ל, והיינו  ,וכיוצא בו

והיינו מוצאים את דבריו כנים ואמיתיים,  ,וקרים אחר הנפטר ההואח

ולפעמים היה מסתכל ואין להאריך בדברים אלו כי לא יכילם ספר, 

בקבר אחד שבין עשרים אלף קברים אחרים, והיה רואה  ,מרחוק ת"ק אמה

נפש המת הנקבר שם עומד על הקבר ההוא, והיה אומר לנו בקבר ההוא 

על עוון פלוני,  ,שמו פלוני, ומענישים אותו עונש פלוניקבור איש פלוני ו

ומצאנו את דבריו נכונים ואמיתיים,  ,והיינו חוקרים על האיש ההוא

 וכאלה רבות וגדולות לא יכילם רעיון.

פר, שכאשר היה אביו המגיד יס יצחק מסקויראהקדוש רבי הרב  .יז

דג גדול  בעיר באהסלוב, הביא לו אחד מאנשי שלומו, כידמרהקדוש רבי 

ונה על הכנת הדג ולכבוד שבת קודש. הרבי בכבודו ובעצמו השגיח ברוב כ

. אחר כך פנה אל בניו ובליל שבת קודש אכל ממנו חלק גדול ,ובישולו

אכלו נא מן הדג הזה שרדף אחרי דרך שלושים ערים, שישבו לידו ואמר: "

 האיש אשר היה מגולגל בדג זה" הוסיף ואמר "היה בקי בש"ס בבלי

  .(סיפורים ומאמרים יקרים) וירושלמי, ספרא ספרי ותוספתא".
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יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון ּבִ ה . ּוַמׂשְ רּוְך ַאּתָ ן ֶאת  ְיהָֹוהּבָ   ַהזָּ
  ַהּכֹל:  

  
ָך  ִהְנַחְלּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו  ְיהָֹוהּלְ ֱאלֵֹהינּו ַעל ׁשֶ

הֹוצֵ  אָתנּו ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ְוַעל ׁשֶ
ית  ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְפִדיָתנּו ִמּבֵ

ֵרנּו ְוַעל  ְבׂשָ ָחַתְמּתָ ּבִ ִריְתָך ׁשֶ ֲעָבִדים ְוַעל ּבְ
נּו ְוַעל  הֹוַדְעּתָ יָך ׁשֶ נּו ְוַעל ֻחּקֶ ְדּתָ ּמַ ּלִ ּתֹוָרְתָך ׁשֶ
נּו ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון  חֹוַנְנּתָ ים ֵחן ָוֶחֶסד ׁשֶ ַחּיִ

אַ  ָכל יֹום ּוְבָכל ׁשָ ִמיד ּבְ ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ּתָ   ּתָ
ָעה:      ֵעת ּוְבָכל ׁשָ

  
ֱאלֵֹהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך  ְיהָֹוהַהּכֹל 

ל ַחי  ִפי ּכָ ְמָך ּבְ ַרְך ׁשִ ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך ִיְתּבָ
ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד ָבְעּתָ . ּתָ תּוב ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ ּכָ ּכַ

ר  ְיהָֹוהֵבַרְכּתָ ֶאת וּ    ֱאלֶֹהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאׁשֶ
ה . ָלךְ  ָנַתן   רּוְך ַאּתָ זֹון: ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְיהָֹוהּבָ   ַהּמָ

  
ָך ְוַעל  ְיהָֹוהָנא  ָרֵאל ַעּמֶ ֱאלֵֹהינּו ַעל ִיׂשְ

בֹוֶדָך  ן ּכְ ּכַ ַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמׁשְ ְירּוׁשָ

נֹוֶדה 

ְוַעל 

  ַרֶחם
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דֹול ְוַעל ַמְלכוּ  ִית ַהּגָ יֶחָך ְוַעל ַהּבַ ִוד ְמׁשִ ית ּדָ ת ּבֵ
ְמָך ָעָליו ְקָרא ׁשִ ּנִ דֹוׁש ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו ָאִבינּו ְרֵענּו . ְוַהּקָ

ֵלנּו ְוַהְרִויֵחנּו ְוַהְרַוח ָלנּו  ְרְנֵסנּו ְוַכְלּכְ זּוֵננּו ּפַ
ל ָצרֹוֵתינּו ְוָנא ַאל  ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ְמֵהָרה ִמּכָ

ְצִריֵכנ ר  ְיהָֹוהּו ּתַ ׂשָ ַנת ּבָ ֱאלֵֹהינּו לֹא ִליֵדי ַמּתְ
ֵלָאה  י ִאם ְלָיְדָך ַהּמְ ָוָדם ְולֹא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם ּכִ
ּלֹא ֵנבֹוׁש ְולֹא  ה ְוָהְרָחָבה ׁשֶ דֹוׁשָ תּוָחה ַהּקְ   ַהּפְ

ֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד:     ִנּכָ
  

  
  

  :מוסיפיםבשבת 
  

ת ֱאלֵֹהינּו בְּ  ְיהָֹוהְוַהֲחִליֵצנּו  ּבָ ַ ִביִעי ַהׁשּ ְ ִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהׁשּ
ת ּבֹו  ּבָ דֹול ְוָקדֹוׁש הּוא ְלָפֶניָך ִלׁשְ י יֹום ֶזה ּגָ דֹוׁש ַהזֶּה ּכִ דֹול ְוַהּקָ ַהּגָ

ִמְצַות ְרצֹוֶנָך ּוִבְרצֹוְנָך ָהִניַח ָלנּו  ַאֲהָבה ּכְ ּלֹא  ְיהָֹוהְוָלנּוַח ּבֹו ּבְ ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ
ֵהא  יֹום ְמנּוָחֵתנּו ְוַהְרֵאנּו ּתְ ֶנָחַמת ִצּיֹון  ְיהָֹוהָצָרה ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ּבְ ֱאלֵֹהינּו ּבְ

ַעל ַהְיׁשּועֹות ּוַבַעל  ה הּוא ּבַ י ַאּתָ ָך ּכִ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ   ִעיֶרָך ּוְבִבְנַין ְירּוׁשָ
ָחמֹות:     ַהּנֶ

  
יַע ְוֵיָרֶאה ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַיֲעֶלה ְוָיֹבא וְ  ַיּגִ

ֵכר ִזְכרֹוֵננּו  ֵקד ְוִיזָּ ַמע ְוִיּפָ ָ ְוֵיָרֶצה ְוִיׁשּ
ִוד  ן ּדָ יַח ּבֶ ְכרֹון ָמׁשִ ְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו ְוזִּ ּוִפְקדֹוֵננּו ְוזִּ
ל  ָך ְוִזְכרֹון ּכָ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ַעְבֶדָך ְוִזְכרֹון ְירּוׁשָ

ָרֵאל ְלָפֶניָך ִלְפֵלי ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן ַעּמְ

ְרֵצה 

ֱאלֵֹהינּו 
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יֹום לֹום ּבְ ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ַחג  ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחּיִ
צֹות ַהזֶּה ֱאלֵֹהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה  ְיהָֹוהָזְכֵרנּו . ַהּמַ

ים טֹוִבים.  יֵענּו בֹו ְלַחּיִ ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה ְוהֹוׁשִ
נּו  ְוַרֵחם ָעֵלינּו ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחּנֵ

י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון  י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו ּכִ יֵענּו ּכִ   ְוהֹוׁשִ
ה:      ְוַרחּום ָאּתָ

  
ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ּוְבֵנה  ַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש ּבִ   ְירּוׁשָ

ה    רּוְך ַאּתָ ָלִים ְיהָֹוהּבָ   ָאֵמן: :ּבֹוֵנה ְבַרֲחָמיו ְירּוׁשָ
  

  מברך: הטוב והמטיב י שיתחיל את ברכתאם שכח יעלה ויבוא ונזכר לפנ(
 

ה  רּוְך ַאּתָ ְמָחה ֶאת  ְיהָֹוהּבָ ׂשֹון ּוְלׂשִ ָרֵאל ְלׂשָ ר ָנַתן ָיִמים טֹוִבים ְלַעּמֹו ִיׂשְ   ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ
ה . ַהזֶּה ַהַמצֹותיֹום ַחג    רּוְך ַאּתָ ַמִנים: ְיהָֹוהּבָ ָרֵאל ְוַהזְּ ׁש ִיׂשְ   ְמַקּדֵ

  
  חל בשבת מברך:ואם 

 

ה  רּוְך ַאּתָ ַאֲהָבה ְלאֹות  ְיהָֹוהּבָ ָרֵאל ּבְ תֹות ִלְמנּוָחה ְלַעּמֹו ִיׂשְ ּבָ ר ָנַתן ׁשַ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ
ְמָחה ֶאת יֹום ַחג  ׂשֹון ּוְלׂשִ ה . ַהזֶּה ַהַמצֹותְוִלְבִרית ְוָיִמים טֹוִבים ְלׂשָ רּוְך ַאּתָ ׁש הַ  ְיהָֹוהּבָ ת ְמַקּדֵ ּבָ ַ   ׁשּ

ים   ָרֵאל ְוַהְזַמּנִ   ):ְוִיׂשְ

 

ה  ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ָהֵאל  ְיהָֹוהַאּתָ
יֵרנּו ּבֹוְרֵאנוּ  נּו ַאּדִ  ּגֹוֲאֵלנוּ  ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ָרֵאל  נּו ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיׂשְ יֹוְצֵרנּו ְקדֹוׁשֵ
ִטיב ַלכֹּ  ֶלְך ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ָכל יֹום ָויֹום הּוא ַהּמֶ ּבְ ל ׁשֶ

ֵהִטיב הּוא ֵמִטיב הּוא ֵייִטיב ָלנּו הּוא ְגָמָלנּו 

רּוְך  ּבָ



 ברך
 

קלהת  
 

הּוא גֹוְמֵלנּו הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ְלֵחן ּוְלֶחֶסד 
ָרָכה ִויׁשּוָעה  ָלה ְוַהְצָלָחה ּבְ ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח ַהּצָ

ים וְ  ָלה ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ ְרָנָסה ְוַכְלּכָ לֹום ֶנָחָמה ּפַ   ׁשָ
ֵרנוּ    ל טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחּסְ   :ְוָכל טֹוב ּוִמּכָ

  
הּוא ִיְמלְֹך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ָהַרֲחָמן 
ַמִים ּוָבָאֶרץ: ָהַרֲחָמן  ָ ׁשּ ַרְך ּבַ הּוא ִיְתּבָ
נּו ָלַעד  ַאר ּבָ ח ְלדֹור ּדֹוִרים ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ הּוא ִיׁשְ

נּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי ּוְלֵנַצח ְנָצִחים וְ  ר ּבָ ִיְתַהּדַ
ָכבֹוד: ָהַרֲחָמן  עֹוָלִמים: ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ּבְ
אֵרנּו ְוהּוא יֹוִליֵכנּו  ּבֹר ֻעֵלנּו ֵמַעל ַצּוָ הּוא ִיׁשְ
ָרָכה  ַלח ָלנּו ּבְ קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו: ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ

ִית ַהזֶּה ְוַעל שֻׁ  ּבַ ה ּבַ ָאַכְלנּו ָעָליו: ְמֻרּבָ ְלָחן ֶזה ׁשֶ
ִביא ָזכּור  הּו ַהּנָ ַלח ָלנּו ֶאת ֵאִלּיָ ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ
ׂשֹורֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות  ר ָלנּו ּבְ ֶ   ַלּטֹוב ִויַבׂשּ

  ְוֶנָחמֹות:  
  

ִית  ַעל ַהּבַ הּוא ְיָבֵרְך ֶאת (ָאִבי מֹוִרי) ּבַ
י מֹוָרִתי) ִית  ַהזֶּה ְוֶאת (ִאּמִ ֲעַלת ַהּבַ ּבַ

ר  ל ֲאׁשֶ יָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ּכָ ַהזֶּה. אֹוָתם ְוֶאת ּבֵ

ָהַרֲחָמן 

ָהַרֲחָמן 
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י ְוֶאת ָלֶהם. אֹוִתי ְוֶאת ּתִ ר  ִאׁשְ ל ֲאׁשֶ ַזְרִעי ְוֶאת ּכָ
ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ילִ  ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ . ּכְ

ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו כֻּ  ּכֹל ִמּכֹל ּכֹל ּכֵ נּו ַיַחד ְוַיֲעֹקב ּבַ   ּלָ
ֵלָמה ְוֹנאַמר ָאֵמן:   ְבָרָכה ׁשְ   ּבִ

  
ֵהא  ּתְ דּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְזכּות ׁשֶ ְיַלּמְ
א ְבָרָכה ֵמֵאת  ָ לֹום. ְוִנׂשּ ֶמֶרת ׁשָ ְלִמׁשְ

ֶכל  ְיהָֹוה ֵענּו ְוִנְמָצא ֵחן ְוׂשֵ   ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵֹהי ִיׁשְ
ֵעיֵני ֱאלִֹהים ְוָאָדם:     טֹוב ּבְ

  
  

  האורחים מברכים למארח:
 

א ְוִיְצַלח  ֵלם ָלעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהזֶּה ְולֹא ִיּכָ ִית ּבָ ַעל ַהּבַ ּלֹא ֵיבֹוׁש ּבַ ָרצֹון ׁשֶ
ָכל ְנָכָסיו ְוִיְהיּו ְנָכָסיו ּוְנָכֵסינּו מּוְצָלִחים ּוְקרֹוִבים ָלִעיר ְוַאל  ְמֹאד ּבְ

ה ָידָ  ַמֲעׂשֵ ָטן לֹא ּבְ לֹוט ׂשָ ק לֹא ְלָפָניו ְולֹא ִיׁשְ ה ָיֵדינּו ְוַאל ִיְזָדּקֵ ַמֲעׂשֵ   יו ְולֹא ּבְ
ה ְוַעד עֹוָלם:     ְלָפֵנינּו ׁשּום ְדַבר ִהְרהּור ֵחְטא ַוֲעֵביָרה ְוָעֹון ַמַעּתָ

  
  אומרים: שבתב

י ָהעֹוָלִמים: ת ּוְמנּוָחה ְלַחּיֵ ּבָ ּלֹו ׁשַ ּכֻ   ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו ְליֹום ׁשֶ

  
ּלֹו טֹוב ּכֻ ְליֹום , הּוא ַיְנִחיֵלנּו ְליֹום ׁשֶ

ּלֹו ָארוֹ  ּכֻ ִבי ,ךְ ׁשֶ יִקים יֹוׁשְ ּדִ ּצַ  םְליֹום ׁשֶ
יֶהם ְוֶנֱהִני ָראׁשֵ ִכיָנה  םְוַעְטרֹוֵתיֶהם ּבְ ְ יו ַהׁשּ   ִמזִּ

ֶהם     :ִויִהי ֶחְלֵקנּו ִעּמָ

רֹום  ּמָ ּבַ

ְיִהי 

 ָמןָהַרחֲ 



 ברך
 

קלזת  
 

  
יַח ּוְלַחיֵּ  ׁשִ נּו ִלימֹות ַהּמָ י ָהעֹוָלם הּוא ְיַזּכֵ

א: ה ֶחֶסד  ַהּבָ ִמְגּדֹול ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ְועֹׂשֶ
יחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: לֹום  ִלְמׁשִ ה ׁשָ עֹׂשֶ

ל  לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעׂשֶ   ּבִ
ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:     ִיׂשְ

  
י ֵאין ַמְחסוֹ  ְיהָֹוהֶאת  יו ּכִ ר ִליֵרָאיו: ְקדֹוׁשָ

י  ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו ְודֹוְרׁשֵ לֹא  ְיהָֹוהּכְ
י ְלעֹוָלם  ְיהָֹוהַיְחְסרּו ָכל טֹוב: הֹודּו לַ  י טֹוב ּכִ ּכִ

יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון:  ּבִ ַחְסּדֹו: ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמׂשְ
ר ִיְבַטח בַּ  ֶבר ֲאׁשֶ רּוְך ַהּגֶ  ְיהָֹוהְוָהָיה  ְיהָֹוהּבָ

יק ִמְבַטח י ְולֹא ָרִאיִתי ַצּדִ ֹו: ַנַער ָהִייִתי ַגם ָזַקְנּתִ
ׁש ָלֶחם:  ן  ְיהָֹוהֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבּקֶ   עֹז ְלַעּמֹו ִיּתֵ

לֹום: ְיהָֹוה   ָ   ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבׁשּ
  
  

ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּודְ  יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ו"ה ְלׁשֵ ם י"ה ּבְ ִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ
ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵיים אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ י"ק ּבְ

דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְראִ  ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ ע ּכֹוסֹות ַלֲעׂשֹות ּבָ י ֵמַאְרּבַ ִליׁשִ מֹו ִמְצַות ּכֹוס ׁשְ ַרְך ׁשְ   י ִיְתּבָ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהוּ    ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ ה. ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ  :ְוִיְתַעּלֶ

 
 

  
 

ה  רּוְך ַאּתָ   ,ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ְיהָֹוהּבָ
ִרי ַהָגֶפן   :ּבֹוֵרא ּפְ

ָהַרֲחָמן 

ְיראּו 



 זוהר ההגדה
 

538

  
  לצד שמאל:ושותים כוס שלישי בהסיבה 

  
  :ואומרים, הדלת ופותחים, הנביא אליהו של וכוסו, רביעי כוס מוזגים

  

פ ר לֹא ְיָדעּוָך  ךְ וֹ ׁשְ ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ
י  ְמָך לֹא ָקָראּו. ּכִ ׁשִ ר ּבְ ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאׁשֶ
ָפְך  מּו. ׁשְ ָאַכל ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהׁשַ

ְרדֹף ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך ַוֲחרוֹ  יֵגם. ּתִ ָך ַיׂשִ   ן ַאּפְ
ַחת   ִמיֵדם ִמּתַ ַאף ְוַתׁשְ ֵמי  ּבְ   ְיהָֹוה:ׁשְ

  הלל

  

  ַהֵלל
  

  קוראים את ההלל:נט

 
ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  

  

  דף פב ע"ב - פרשת לך לך  - ספר בראשית  - בזוהר נט 

ֲעָתא ְד  ׁשַ א ֲחֵזי, ּבְ ִריְך הּוא ּתָ א ּבְ ד ָקַטל קּוְדׁשָ יהֹון ּכַ ָבּתֵ ָרֵאל ֲהוּו ְסִגיִרין ּבְ ִיׂשְ

יּה.  ָחן ַקּמֵ ּבְ ִמְצָרֵאי, ֲהוּו ֲאָמֵרי ֲהֵליָלא ְוֻתׁשְ כֹוֵריהֹון ּדְ  ּבְ

ַחת  ּבַ ְיָלה ְלָפָניו, זֹו ִתׁשְ ּלַ עֹולֹות ּבַ חֹות ׁשֶ ּבָ ׁשְ ן ַהּתִ ְוַעל ּכֵ
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ׁשָ  ֵלָמה. ּבא ְרֵאה, ּבְ ָרֵאל ָהיּו ְסגּוִרים ׁשְ ׂשְ ּיִ ָעה ׁשֶ
ְבכֹוֵרי ִמְצַרִים,  רּוְך הּוא ּבִ דֹוׁש ּבָ ָהַרג ַהּקָ ׁשֶ יֶהם ּכְ ָבּתֵ ּבְ

חֹות ְלָפָניו.  ּבָ ל ְוִתׁשְ   ָהיּו אֹוְמִרים ַהּלֵ

  דף קמ"ט ע"א - פרשת בהעלותך  - ספר במדבר  - בזוהר 

כֹוֵרי  ל ִאיּנּון ּבְ ִריְך הּוא ְלָקְטָלא ּכָ א ּבְ ָבָעא קּוְדׁשָ ַההּוא ֵליְלָיא ּדְ א ֲחֵזי, ּבְ ּתָ

ָר  ִרין ְלַזּמְ ָרַמׁש ֵליְלָיא, ָאתּו ְמַזּמְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ַמר, ּבְ ִאּתְ ָמה ּדְ יּה, ָאַמר לֹון, ּכְ א ַקּמֵ

ַאְרָעא.  ַני ּבְ ִרין ּבָ יָרָתא ַאֲחָרא, ְמַזּמְ ָהא ׁשִ ן הּוא ּדְ  ָלאו ִעיּדָ

רּוְך הּוא ַלֲהרֹג  דֹוׁש ּבָ ָרָצה ַהּקָ אֹותֹו ַלְיָלה ׁשֶ ּבֹא ְרֵאה, ּבְ
ְיָלה,  ַרד ַהּלַ ּיָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֱאַמר, ּבְ ּנֶ מֹו ׁשֶ כֹורֹות ּכְ ל אֹוָתם ּבְ ּכָ

אּו ְמ  ר ְלָפָניו. ָאַמר ָלֶהם, לֹא ְזַמן הּוא, ּבָ ִרים ְלַזּמֵ ַזּמְ
ָא ֶרץ.  ַני ּבָ ִרים ּבָ יָרה ַאֶחֶרת ְמַזּמְ ֲהֵרי ׁשִ   ׁשֶ

ֵדין ֲעַבד  ִריְך הּוא ּכְ א ּבְ ַער רּוַח ָצפֹון, ְוקּוְדׁשָ ִליג ֵליְלָיא, ִאּתְ ִאְתּפְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ּבְ

יָרתָ  ין ׁשִ ָרֵאל ַעְבּדִ קֹול ָרם, נּוְקִמין, ְוִיׂשְ (ס"א וישראל מזמרין ואמרין הלילא א ּבְ

ְרָיין  בקול רם) ֵאי, ְוָכל ַמׁשִ א, ּוַמְלָאִכין ִעּלָ ֵני חֹוִרין ִמּכֹּלָ ּוְכֵדין ֲעַבד לֹון ּבְ

יהֹון,  ימּו ְלָבּתֵ ָזרּו, ְרׁשִ ִאְתּגְ ַתר ּדְ ָרֵאל. ּבָ ִיׂשְ הּו, ֲהוֹו ַצְייִתין ְלהֹון ְלַקֵליהֹון ּדְ ּלְ ּכֻ

יִמין. ֵמהַ  ְתַלת ְרׁשִ ִפְסָחא, ּבִ ָמא ּדְ ָמא, ּוִמּדָ קֹוף ְוַעל  (שמות יב)הּוא ּדָ ׁשְ ַעל ַהּמַ

זּוזֹות.  י ַהּמְ ּתֵ   ׁשְ

ה  ְיָלה ִהְתעֹוְרָרה רּוַח ָצפֹון, ְוָאז ָעׂשָ ֱחַלק ַהּלַ ּנֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
קוֹ  יָרה ּבְ ים ׁשִ ָרֵאל עֹוׂשִ רּוְך הּוא ְנָקמֹות, ְוִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ

ֵני  (וישראל מזמרים ואומרים הלל בקול רם)ָרם,  ָאם ּבְ ְוָאז ֲעׂשָ
בֹוֵתיֶהם ָהיּו  חֹוִרין ֵמַהּכֹל, ּוַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים ְוָכל ַמְרּכְ
מּו  ּמֹולּו, ָרׁשְ ּנִ ָרֵאל. ַאַחר ׁשֶ יִבים ָלֶהם ְלקֹולֹות ִיׂשְ ַמְקׁשִ

ַסח  ם ַהּפֶ ם ּוִמּדַ יֶהם ֵמאֹותֹו ּדָ ּתֵ ּוִמים: ֶאת ּבָ ה ִרׁשּ לֹׁשָ ׁשְ ּבִ
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זּוּזֹת.  (שם יב) י ַהּמְ ּתֵ קֹוף ְוַעל ׁשְ ׁשְ   ַעל ַהּמַ

  "ט ע"אעדף ק -  וישלחפרשת  -  ראשיתספר ב - בזוהר 

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר,  ַתח ִרּבִ ִרים  (שם קיא)ּפָ סֹוד ְיׁשָ ָכל ֵלָבב ּבְ ַהְללּוָיה אֹוֶדה ְיָי ּבְ

ל  ּדַ ּתַ ל יֹומֹוי ֲהָוה ִמׁשְ א ּכָ ִוד ַמְלּכָ א ֲחֵזי, ּדָ ְוֵעָדה, ַהאי ְקָרא אּוְקמּוָה. ֲאָבל ּתָ

ַפְלג ִריְך הּוא, ְוֲהָוה ָקם ּבְ א ּבְ פּוְלָחָנא ְדקּוְדׁשָ ח ּומֹוֶדה ּבְ ּבַ ּות ֵליְלָיא ּוְמׁשַ

ְלֵעיָלא.  ַמְלכּו ּדִ יּה ּבְ ָנא ּדּוְכּתֵ ּקָ ִגין ְלִאְתּתַ ָחן, ּבְ ּבְ יִרין ְותּוׁשְ ׁשִ  ּבְ

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר,  ַתח ַרּבִ ָכל  (שם קיא)ּפָ ַהְללּוָיּה אֹוֶדה ה' ּבְ
ְרׁשּוהּו, אֲ  סּוק ֶזה ּפֵ ִרים ְוֵעָדה, ּפָ סֹוד ְיׁשָ ָבל ּבֹא ֵלָבב ּבְ

ֲעבֹוַדת  ל ּבַ ּדֵ ּתַ ל ָיָמיו ָהָיה ִמׁשְ ֶלְך ּכָ ִוד ַהּמֶ ְרֵאה, ּדָ
ַח  ּבֵ ְיָלה ּוְמׁשַ ֲחצֹות ַהּלַ רּוְך הּוא, ְוָהָיה ָקם ּבַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ְלכּות  ּמַ ן ְמקֹומֹו ּבַ ֵדי ְלַתּקֵ חֹות ּכְ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ׁשִ ּומֹוֶדה ּבְ

ל ַמְעָלה.    ׁשֶ

ַכד ִאְתַער רּוחַ  ַהִהיא  ּדְ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ ַפְלגּות ֵליְלָיא, ֲהָוה ָיַדע ּדְ ָצפֹון ּבְ

יא, ְוִאיהּו ֲהָוה ָקם  יַקּיָ ַע ִעם ַצּדִ ְעׁשֵ ּתַ א ְדֵעֶדן ְלִאׁשְ ִגְנּתָ א ִיְתַער ּבְ ְעּתָ ׁשַ

ָסִליק ַצְפָרא ָחן ַעד ּדְ ּבְ יִרין ְותּוׁשְ ׁשִ ר ּבְ ּבַ א ְוִאְתּגַ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ   . ּבְ

ְיָלה, ָהָיה יֹוֵדַע  ֲחצֹות ַהּלַ ְתעֹוֵרר רּוַח ָצפֹון ּבַ ּמִ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ
ַגן ֵעֶדן  ָעה ִמְתעֹוֵרר ּבְ אֹוָתּה ׁשָ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ
ָעה  אֹוָתּה ׁשָ יִקים, ְוהּוא ָהָיה ָקם ּבְ ּדִ ַע ִעם ַהּצַ ֲעׁשֵ ּתַ ְלִהׁשְ

חֹות  ּבָ יִרים ְוִתׁשְ ׁשִ ר ּבְ ּבֵ ַחר. ּוִמְתּגַ ַ עֹוֶלה ַהׁשּ   ַעד ׁשֶ

ִאיהּו  א ְדֵעֶדן, ָהא אֹוִקיְמָנא ּדְ ִגְנּתָ ח ּבְ ּכַ ּתַ ִריְך הּוא ִאׁשְ א ּבְ ַכד קּוְדׁשָ ִגין ּדְ ּבְ

ִדְכִתיב,  הּו ַצְייִתין ְלָקֵליּה. ּכְ ּלְ א ּכֻ ְבִגְנּתָ יא ּדִ יַקּיָ ֲחֵבִרים  (שיר השירים ח)ְוָכל ַצּדִ

ִמ  יִבים ְלקֹוֵלְך ַהׁשְ יְך ֲעֵליּה ַמְקׁשִ א ְדחּוָטא ְדֶחֶסד ָמׁשִ יִעִני. ְוָלא עֹוד, ֶאּלָ

ְכִתיב,  ָמר. ּדִ ָמה ְדִאּתְ יָמָמא ּכְ ְיָלה  (תהלים מב)ּבִ ה ְיָי ַחְסּדֹו ּוַבּלַ יֹוָמם ְיַצּוֶ
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הּו  ּלְ ִאיהּו ָאַמר, ּכֻ אֹוַרְייָתא ּדְ ין ּדְ א ְדִאינּון ִמּלִ י. ְולא עֹוד, ֶאּלָ יֹרה ִעּמִ ׁשִ

ל ָסְלקִ  ּדֵ ּתַ א ֲהָוה ִמׁשְ ִוד ַמְלּכָ ְך ּדָ ִריְך הּוא. ּוְבִגין ּכָ א ּבְ י קּוְדׁשָ ִרין ַקּמֵ ין ּוִמְתַעּטְ

פּוְלָחָנא ְדָמאֵריּה.  ֵליְלָיא ּבְ   ּבְ

ַגן ֵעֶדן, ֲהֵרי  רּוְך הּוא ִנְמָצא ּבְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ּכְ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
בַּ  יִקים ׁשֶ ּדִ הּוא ְוָכל ַהּצַ ַאְרנּו ׁשֶ יִבים ּבֵ ם ַמְקׁשִ ּלָ ן, ּכֻ ּגָ

תּוב  ּכָ יִבים ְלקֹוֵלְך  (שיר ח)ְלקֹולֹו, ּכַ ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ
ל ֶחֶסד ָמׁשּוְך ָעָליו  א חּוט ׁשֶ ִמיִעִני. ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ ַהׁשְ

תּוב  ּכָ ֱאַמר, ׁשֶ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּיֹום, ּכְ ה ה'  (תהלים מב)ּבַ יֹוָמם ְיַצּוֶ
ירֹה עִ  ְיָלה ׁשִ אֹוָתם ַחְסּדֹו ּוַבּלַ א ׁשֶ ּמי. ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ

ִרים ִלְפֵני  ם עֹוִלים ּוִמְתַעּטְ ּלָ הּוא אֹוֵמר, ּכֻ ְבֵרי תֹוָרה ׁשֶ ּדִ
ל  ּדֵ ּתַ ֶלְך ָהָיה ִמׁשְ ִוד ַהּמֶ רּוְך הּוא, ְוָלֵכן ּדָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ֲעבֹוַדת ֲאדֹונֹו.  ְיָלה ּבַ ּלַ   ּבַ

י ָכל ִאינּון ׁשִ א ֲחֵזי, ַהְללּוָיּה, ּבְ ִניָנן ּתָ ִוד, ָהא ּתָ ָקֲאַמר ּדָ ָחן ּדְ ּבְ ִרין ְותּוׁשְ

ָמא  ָכִליל ׁשְ ִגין ּדְ הֹון הּוא ַהְללּוָיּה ְואּוְקמּוָה. ַמאי ַטְעָמא ּבְ ּלְ ְלֵעיָלא ִמּכֻ ּדִ

א  ָמא ּדָ ָבָחא. ׁשְ ָמא ּוׁשְ ֲחָדא. ַמאי ׁשְ ָבָחא ּכַ ָבָחא ַמאן ִאיהּו,  (א)ּוׁשְ י"ה. ׁשְ

ֶנֶסת  א ּכְ א ּדָ ִאיהּו ֶאּלָ ָרֵאל ּדְ ָבָחא  (הלל בגימ' ה"ס שהוא אדני)ִיׂשְ א ׁשְ ְמַתְקּנָ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר,  ַכת. ּכְ ּכְ ּתַ ִריְך הּוא, ְוָלא ִאׁשְ א ּבְ ִדיר ְלקּוְדׁשָ  (תהלים פג)ּתָ

ָבָחא  ׁשְ ִסּדּוָרא ּדְ ִגין ּדְ ֹקט ֵאל. ּבְ ׁשְ חָרׁש ְוַאל ּתִ ִמי ָלְך ַאל ּתֶ ֱאלִהים ַאל ּדֳ

ֲחָדא. ִאיִהי ְמ  ָבָחא ּכַ ָמא ּוׁשְ ְך ׁשְ יּה. ּוְבִגין ּכָ ִדיר ְלַגּבֵ ַחת ּתָ ּבַ ַרת ּוְמׁשַ   ַסּדְ

ִוד  ּדָ חֹות ׁשֶ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ָכל אֹוָתן ׁשִ ּבֹא ְרֵאה, ַהְללּוָיּה, ּבְ
ם הּוא ַהְללּוָיּה,  ּלָ ַמְעָלה ִמּכֻ ּלְ ִנינּו ׁשֶ ָאַמר, ֲהֵרי ׁשָ

ַעם? ִמ  ַבח ּוֵבֲארּוהּו, ָמה ַהּטַ ֶ ם ְוַהׁשּ ֵ ּכֹוֵלל ַהׁשּ ּום ׁשֶ ׁשּ
ַבח ַמהּו?  ֶ ם ֶזה י"ה. ַהׁשּ ַבח? ׁשֵ ֶ ם ּוַמה ׁשּ ֵ ֶאָחד. ַמה ׁשּ ּכְ

ִהיא  ָרֵאל ׁשֶ ֶנֶסת ִיׂשְ א זֹו ּכְ (הלל בגימטריא ה"ס, שהוא ֶאּלָ
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דֹוׁש  אדנ"י) ִמיד ַלּקָ ַבח ּתָ ֶנת ׁשֶ רּוְך  -ְמַתּקֶ הּוא ְולֹא  -ּבָ
מֹו ׁשֶ  ֱאַמר ׁשֹוֶקֶטת, ּכְ ִמי ָלְך ַאל  (שם פג)ּנֶ ֱאלִֹהים ַאל ּדֳ

ַבח ִהיא  ֶ ּדּור ַהׁשּ ּסִ ּום ׁשֶ ֹקט ֵאל. ִמׁשּ ׁשְ ֱחָרׁש ְוַאל ּתִ ּתֶ
ֶאָחד.  ַבח ּכְ ם ְוׁשֶ ִמיד ֵאָליו, ְוָלֵכן ׁשֵ ַחת ּתָ ּבַ ֶרת ּוְמׁשַ   ְמַסּדֶ

ֵיֶצר ַהּטֹוב ּוְביֵ  ָמה ְדאּוְקמּוָה ּבְ ָכל ֵלָבב, ּכְ ִאינּון אֹוֶדה ְיָי ּבְ ִגין ּדְ ֶצר ָהָרע, ּבְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר,  ַבר ָנׁש, ּכְ יּה ּדְ ִדיר ְלַגּבֵ ֵחי ּתָ ּכְ ּתַ ָכל ְלָבְבָך  (דברים ו)ִמׁשְ ּבְ

ִרים  סֹוד ְיׁשָ ָרן (ועדה)ְואּוְקמּוָה. ּבְ הּו ִמְתַעּטְ ין ּבְ ְרּגִ ָכל ּדַ ָרֵאל ּדְ ין ִאינּון ִיׂשְ , ִאּלֵ

ֲהֵני ְוֵליָוֵאי, ַצּדִ  ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּכַ ִרים. ְוֵעָדה, ּכְ ב  (תהלים פב)יֵקי ַוֲחִסיֵדי, ְיׁשָ ִנּצָ

הּו.  ר ּבְ ִריְך הּוא ִאְתַעּטַ א ּבְ קּוְדׁשָ ֲעַדת ֵאל. ְוִאינּון ָרָזא ּדְ   ּבַ

ֲארּוהּו  ּבֵ מֹו ׁשֶ ָכל ֵלָבב, ּכְ ֶצר ַהּטֹוב  -אֹוֶדה ה' ּבְ ּיֵ ּבַ
ֵהם ִנְמ  ּום ׁשֶ ֶצר ָהָרע, ִמׁשּ ִמיד ֵאֶצל ָהָאָדם, ּוַבּיֵ ָצִאים ּתָ

ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ סֹוד  (דברים ו)ּכְ ָכל ְלָבְבְך, ּוֵבֲארּוהּו. ּבְ ּבְ
ִרים ְוֵעָדה  ָרגֹות  -ְיׁשָ ל ַהּדְ ּכָ ָרֵאל ׁשֶ ֵאּלּו ֵהם ִיׂשְ

יִקים ַוֲחִסיִדים,  ם, ַצּדִ ֶהם, ּכֲֹהִנים ּוְלִוּיִ רֹות ּבָ ִמְתַעּטְ
מֹו  ִרים. ְוֵעָדה, ּכְ ֱאַמר ְיׁשָ ּנֶ ֲעַדת ֵאל.  (תהלים פג)ׁשֶ ב ּבַ ִנּצָ

ֶהם.  ר ּבָ רּוְך הּוא ִמְתַעּטֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ   ְוֵהם סֹוד ׁשֶ

ִאיהּו  ִגין ּדְ ִדיר, ּבְ ִריְך הּוא ּתָ א ּבְ ָחא ֵליּה ְלקּוְדׁשָ ּבְ ֵעי ַבר ָנׁש ְלׁשַ ְך ּבָ ּוְבִגין ּכָ

ָיַד  ָחן, ּוַמאן ּדְ ּבְ יִרין ְותּוׁשְ ׁשִ ִריְך הּוא ִאְתָרֵעי ּבְ א ּבְ ָחא ֵליּה ְלקּוְדׁשָ ּבְ ע ְלׁשַ

ִזיב ֵליּה. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  יל ְצלֹוֵתיּה ְוׁשֵ ִריְך הּוא ַקּבִ א ּבְ ְדָקא ְיאּות, קּוְדׁשָ ּכְ

ִמי ְוגו' ֹאֶרְך ָיִמים ְוגו'.  (תהלים צא) י ָיַדע ׁשְ ֵבהּו ּכִ ּגְ   ֲאׂשַ

ַח ֶאת הַ  ּבֵ ִמיד, ְוָלֵכן ָצִריְך ָהָאָדם ְלׁשַ רּוְך הּוא ּתָ דֹוׁש ּבָ ּקָ
ּיֹוֵדַע  חֹות, ּוִמי ׁשֶ ּבָ יִרים ְוִתׁשְ ׁשִ ה ּבְ הּוא ִמְתַרּצֶ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ָראּוי, ַהּקָ רּוְך הּוא ּכָ דֹוׁש ּבָ ַח לֹו ְלַהּקָ ּבֵ ְלׁשַ

תּוב  ּכָ ילֹו. ֶזהּו ׁשֶ תֹו ּוַמּצִ ִפּלָ ל ּתְ  (שם צא)הּוא ְמַקּבֵ
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ֵבהוּ  ּגְ ִמי ְוגֹו', ֹאֶרְך ָיִמים ְוגֹו'.  ֲאׂשַ י ָיַדע ׁשְ   ּכִ

  דף קעט ע"א

י יֹוֵסי ְוָאַמר,  ַתח ַרּבִ ט  (תהלים לב)ּפָ ְצֵרִני ָרִני ַפּלֵ ר ּתִ ה ֵסֶתר ִלי ִמּצַ ַאּתָ

ִאיהּו ִסְתָרא ּוָמֵגן  ִריְך הּוא ּדְ א ּבְ ה ֵסֶתר ִלי, ָדא קּוְדׁשָ ה. ַאּתָ סֹוְבֵבִני ֶסּלָ ּתְ

ָאזִ  ָלא ְלַבר ָנׁש ּדְ א ְדַגְדפֹוי ּדְ ִצּלָ ר ּבְ ּתַ ָאְרֵחי ְדאֹוַרְייָתא, ְוִאיהּו ִאְסּתַ יל ּבְ

א, ְלֵעיָלא ִאית ֵליּה ְלַבר  ּתָ ְצֵרִני, ֵמֵעיָלא ּוִמּתַ ר ּתִ א ֵליּה. ִמּצַ ָיְכִלין ְלַאְבָאׁשָ

א ֵיֶצר ָהָרע,  א אּוף ָהִכי ָנֵמי. ּוַמאן ִאיהּו, ּדָ (דף קעט ָנׁש ָמאֵרי ְדָבבּו, ְלַתּתָ

ח ָמאֵרי  ע"א) ּכַ ּתַ א. ְוִאְלָמֵלא ֵיֶצר ָהָרע, ָלא ִאׁשְ ְדִאיהּו ַצר ְלֵעיָלא ְוַצר ְלַתּתָ

ְצֵרִני.  ר ּתִ ְך ִמּצַ ִגין ּכָ ַעְלָמא. ּבְ ָבבּו ְלַבר ָנׁש ּבְ   ּדְ

י יֹוֵסי ְוָאַמר,  ַתח ַרּבִ ֵרִני  (שם לב)ּפָ ּצְ ר ּתִ ה ֵסֶתר ִלי ִמּצַ ַאּתָ
ט ּתְ  י ַפּלֵ ה ֵסֶתר ִלי ָרּנֵ דֹוׁש  -סֹוְבֵבִני ֶסָלה. ַאּתָ ֶזה ַהּקָ

ַדְרֵכי  הֹוֵלְך ּבְ הּוא ֵסֶתר ּוָמֵגן ְלָאָדם ׁשֶ רּוְך הּוא ׁשֶ ּבָ
ּלֹא ְיכֹוִלים ְלָהַרע  ָנָפיו, ׁשֶ ֵצל ּכְ ר ּבְ ּתֵ ַהּתֹוָרה, ְוהּוא ִמְסּתַ

ֵרִני  ּצְ ר ּתִ ה. ְלַמְעָלה  -לֹו. ִמּצַ ַמּטָ ֵיׁש ִמְלַמְעָלה ּוִמּלְ
ם, ּוִמיהּו? ֶזהּו ֵיֶצר ָהָרע  ְך ּגַ ה ּכָ ָלָאָדם ְיִריִבים, ַאף ְלַמּטָ

ה, ְוִאְלָמֵלא ֵיֶצר ָהָרע  הּוא ַצר ְלַמְעָלה ְוַצר ְלַמּטָ  - ׁשֶ
ר  ְך ִמּצַ ִביל ּכָ ׁשְ עֹוָלם. ּבִ ַעל ִריב ְלָאָדם ּבָ לֹא ִנְמָצא ּבַ

ֵרִני.  ּצְ   ּתִ

סֹוְבֵבִני ֶסָלה,  ט ּתְ ין ִאינּון ָרֵני ַפּלֵ סֹוְבֵבִני. ִאּלֵ ֵעי ֵליּה, ַמאי ּתְ ְיסֹוְבֵבִני ֶסָלה ִמּבָ

ָאְרָחא. ְוַהאי  ָזָבא ִלי ּבְ הּו ְלׁשֵ סֹוְבֵבִני ּבְ ָלה, ּתְ ין ְלַהּצָ ְרּגִ הּו ּדַ ִאית ּבְ יִרין ּדְ ׁשִ

ִסְדָרא ְוִאיהּו ְלַמְפֵרַע, ֵמַהאי ִגיָסא ּוֵמַהאי ִגיָסא.    ְקָרא ִאיהּו ּכְ

י סֹוְבֵבִני ֶסָלה, ָהָיה ָצִריְך ִלְכּתֹב ְיסֹוְבֵבִני  ָרּנֵ ט ּתְ ַפּלֵ
ָרגֹות  ֶהם ּדְ ׁש ּבָ ּיֵ יִרים ׁשֶ סֹוְבֵבִני? ֵאּלּו ׁשִ ה ּתְ ֶסָלה, ַמה ּזֶ
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ֶרְך. ּוָפסּוק ֶזה הּוא  ּדֶ יֵלִני ּבַ ֶהם ְלַהּצִ סֹוְבֵבִני ּבָ ָלה, ּתְ ְלַהּצָ
ד זֶ  ֶדר ְוַגם ְלַמְפֵרַע, ִמּצַ ּסֵ ם ּכַ ד ֶזה. ּגַ   ה ּוִמּצַ

ִאין  ין ִעּלָ הֹון ָרִזין ּוִמּלִ ִוד ִאית ּבְ ָקֲאַמר ּדָ ָחן ּדְ ּבְ יִרין ְותּוׁשְ ין ׁשִ ִאּלֵ א ֲחֵזי, ּבְ ּתָ

ַרא רּוַח  ֲהָוה ׁשָ א ִאְתֲאָמרּו. ּדְ רּוַח קּוְדׁשָ הּו ּבְ ֻכּלְ ִגין ּדְ ָרֵזי ְדָחְכְמָתא, ּבְ ּבְ

ָדִוד, ְוֲהָוה אָ  א ֲעֵליּה ּדְ ָרֵזי ְדָחְכְמָתא קּוְדׁשָ הּו ּבְ ּלְ ְך ּכֻ יָרָתא. ּוְבִגין ּכָ ַמר ׁשִ

  ִאְתֲאָמרּו. 

ּה  ִוד ֵיׁש ּבָ ָאַמר ּדָ לּו ׁשֶ חֹות ַהּלָ ּבָ יִרים ְוִתׁשְ ׁשִ ּבֹא ְרֵאה, ּבְ
ּום  סֹודֹות ַהָחְכָמה, ִמׁשּ סֹודֹות ּוְדָבִרים ֶעְליֹוִנים ּבְ

רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ׁשֶ  ם ֶנֶאְמרּו ּבְ ּלָ ּכֻ ָהָיה ׁשֹוֶרה רּוַח ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ
סֹודֹות  ם ֶנֶאְמרּו ּבְ ּלָ יָרה, ְוָלֵכן ּכֻ ִוד ְוָהָיה אֹוֵמר ׁשִ ַעל ּדָ

  ַהָחְכָמה. 

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר,  ַתח ַרּבִ ֹחה  (תהלים קיח)ּפָ ֹחה ְדִחיַתִני ִלְנּפֹל ַוְיָי ֲעָזָרִני, ּדָ ּדָ

ֵעי ֵליּה,  ֹחה ָדחּוִני ִמּבָ א ִסְטָרא ָאֳחָרא ְדִחיַתִני, ּדָ א ּדָ ֹחה ְדִחיַתִני. ֶאּלָ ַמאי ּדָ

א  ִדיר, ּוָבֵעי ְלַדְחָייא ֵליּה ּוְלַאְסָטָאה ֵליּה ֵמִעם קּוְדׁשָ ַדְחָייא ֵליּה ְלַבר ָנׁש ּתָ ּדְ

ִדיר. ּוְלֳקְבֵליּה  ר ָנׁש ּתָ יּה ְדּבַ ח ְלַגּבֵ ּכַ ּתַ ִאׁשְ ִריְך הּוא. ְוָדא הּוא ֵיֶצר ָהָרע ּדְ ּבְ

יּה ַאֲהַד  ל ְלַגּבֵ ּדַ ּתַ ִאיהּו ֲהָוה ִאׁשְ ִגין ּדְ ֹחה ְדִחיַתִני ִלְנּפֹול. ּבְ ִוד ְוָאַמר ּדָ ר ּדָ

ִוד  ִריְך הּוא. ְוֲעֵליּה ָאַמר ּדָ א ּבְ ָכל ִאינּון ַעְקִתין ְלַאְסָטָאה ֵליּה ֵמִעם קּוְדׁשָ ּבְ

לָ  ם. ַוְיָי ֲעָזָרִני ּדְ יִהּנָ ּגֵ ֹחה ְדִחיַתִני ִלְנּפֹול ּבַ יָדְך. ּדָ ְרָנא ּבִ   א ִאְתַמּסַ

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר,  ַתח ַרּבִ ֹחה ְדִחיַתִני ִלְנּפֹל  (תהלים קיח)ּפָ ּדָ
ֹחה ָדחּוִני ָהָיה ָצִריְך ִלְכּתֹב!  ֹחה ְדִחיַתִני, ּדָ ַוה' ֲעָזָרִני. ּדָ
ּדֹוֶחה ֶאת  א ֶזה ַצד ָהַאֵחר ׁשֶ ֹחה ְדִחיַתִני? ֶאּלָ ה ּדָ ַמה ּזֶ

ִמיד ְורֹוֶצה ִלְדחֹות אֹותֹו ּוְלַהְסטֹותֹו ֵמִעם  ָהָאָדם ּתָ
ְמָצא ָתִמיד ֵאֶצל  ּנִ רּוְך הּוא, ְוֶזהּו ֵיֶצר ָהָרע ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ֹחה ְדִחיַתִני ִלְנּפֹל,  ִוד ְוָאַמר ּדָ ָהָאָדם, ּוְכֶנְגּדֹו ָחַזר ּדָ
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ָכל אֹוָתן ָצרֹות  ל ֵאָליו ּבְ ּדֵ ּתַ הּוא ָהָיה ִמׁשְ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ִוד, ְלהַ  רּוְך הּוא. ְוָעָליו ָאַמר ּדָ דֹוׁש ּבָ ְסטֹותֹו ֵמִעם ַהּקָ

ֹחה ְדִחיַתִני ִלְנּפֹל  יִהּנֹם, ַוה' ֲעָזָרִני  -ּדָ ּגֵ ּלֹא  -ּבַ ׁשֶ
י ְלָיְדְך.    ִנְמַסְרּתִ

לֹוט ֲעֵליּה.  ָלא ִיׁשְ ִגין ּדְ יּה, ּבְ ֲהָרא ִמּנֵ א ִאית ֵליּה ְלַבר ָנׁש ְלִאְזּדַ ְוַעל ּדָ

ְכִתיב, ְוקּוְד  ָכל ָאְרחֹוי. ּדִ ֵדין ָנִטיר ֵליּה ּבְ ִריְך הּוא ּכְ א ּבְ ֵלְך  (משלי ג)ׁשָ ָאז ּתֵ

ָך ְוַרְגֶלָך לא ִתּגֹוף  רּוץ  (משלי ד)ָלֶבַטח ַדְרּכֶ ָך לֹא ֵיַצר ַצֲעֶדָך ְוִאם ּתָ ֶלְכּתְ ּבְ

ל. ּוְכִתיב,  ׁשֵ אֹור ֹנַגּה הֹולֵ  (משלי ד)לא ִתּכָ יִקים ּכְ ְך ְואֹור ַעד ְנכֹון ְוֹאַרח ַצּדִ

  ַהּיֹום. 

לֹט ָעָליו,  ּלֹא ִיׁשְ ֵדי ׁשֶ ּנּו ּכְ ֵהר ִמּמֶ ְוַעל ֶזה ֵיׁש ָלָאָדם ְלִהּזָ
ָרָכיו,  ָכל ּדְ רּוְך הּוא ׁשֹוֵמר אֹותֹו ּבְ דֹוׁש ּבָ ְוָאז ַהּקָ

תּוב  ּכָ ְך ְוַרְגְלְך לֹא ִתּגֹוף,  (משלי יג)ׁשֶ ְרּכֶ ֵלְך ָלֶבַטח ּדַ ָאז ּתֵ
ל, בְּ  (שם ד) ׁשֵ רּוץ לֹא ִתּכָ ְך לֹא ֵיַצר ַצֲעֶדְך ְוִאם ּתָ ֶלְכּתְ

אֹור ֹנַגּה הֹוֵלְך ָואֹור ַעד  (שם)ְוָכתּוב  יִקים ּכְ ְוֹאַרח ַצּדִ
  ְנכֹון ַהּיֹום. 

ַעְלָמא  ִריְך הּוא ָנִטיר לֹון ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ ָרֵאל ּדְ ִאין ִאינּון ִיׂשְ י ְיהּוָדה ַזּכָ ָאַמר ַרּבִ

ְכִתיב, ֵדין ּוְבעַ  יִקים ְלעֹוָלם ִיְרׁשּו  (ישעיה ס)ְלָמא ְדָאֵתי. ּדִ ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ ְוַעּמֵ

רּוְך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן.     (ע"כ פרשת וישלח)ָאֶרץ. ּבָ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָרֵאל ׁשֶ ֵריֶהם ִיׂשְ י ְיהּוָדה, ַאׁשְ ָאַמר ַרּבִ
ה ּובָ  עֹוָלם ַהּזֶ תּוב הּוא ׁשֹוֵמר אֹוָתם ּבָ ּכָ א, ׁשֶ עֹוָלם ַהּבָ

רּוְך  (ישעיה ס) יִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ. ּבָ ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ ְוַעּמֵ
  ה' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן. 
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ו"ה  ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ְלׁשֵ

י אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ן ֶאת ּפִ ָרֵאל. ֲהֵריִני ְמַזּמֵ ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ י"ק ּבְ
דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְר  ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ ל ַלֲעׂשֹות ּבָ ְקִריַאת ַהַהּלֵ ַח ֶאת ּבֹוְרִאי ּבִ ּבֵ ל ּוְלׁשַ ִאי ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ

ַרְך שְׁ  ה ָיֵדינּו ִיְתּבָ ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ ה. ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   מֹו ְוִיְתַעּלֶ
  ּכֹוְנֵנהּו:  

 

בֹוד לֹא ָלנוּ ְיהָֹוה ָלנּו  לֹא ן ּכָ ְמָך ּתֵ י ְלׁשִ ַעל  ּכִ
ךָ  ךָ  ַחְסּדְ ה יֹאְמרּו ַהגּ : ַעל ֲאִמּתֶ ה יֹאְמרּו ָלּמָ ֹוִים ָלּמָ

ר  ָמִים ּכֹל ֲאׁשֶ ָ ַאֵיה ָנא ֱאלֵֹהיֶהם: ֵואלֵֹהינּו ַבׁשּ
ה ְיֵדי ָאָדם:  ֶסף ְוָזָהב ַמֲעׂשֵ יֶהם ּכֶ ה: ֲעַצּבֵ ָחֵפץ ָעׂשָ
רּו ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו: ָאְזַנִים  ה ָלֶהם ְולֹא ְיַדּבֵ ּפֶ
ָמעּו ַאף ָלֶהם ְולֹא ְיִריחּון: ְיֵדיֶהם  ָלֶהם ְולֹא ִיׁשְ

כּו לֹא ֶיְהּגּו  לֹא ְיִמיׁשּוןוְ  ַרְגֵליֶהם ְולֹא ְיַהּלֵ
יֶהם מֹוֶהם ִיְהיּו עֹׂשֵ ְגרֹוָנם: ּכְ ר ּבֵֹטַח  ּבִ ּכֹל ֲאׁשֶ

ַטח בַּ  ָרֵאל ּבְ ֶהם: ִיׂשְ ם הּוא:  ְיהָֹוהּבָ ֶעְזָרם ּוָמִגּנָ
ְטחּו בַּ  ית ַאֲהרֹן ּבִ ם הּוא: ִיְרֵאי ְיהָֹוהּבֵ    ֶעְזָרם ּוָמִגּנָ

ְטחּו בַּ  ְיהָֹוה   ם הּוא: ְיהָֹוהּבִ   ֶעְזָרם ּוָמִגּנָ
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ָרֵאל ְיָבֵרְך  ְיהָֹוהס ית ִיׂשְ ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ
ית ַאֲהרֹן: ְיָבֵרְך ִיְרֵאי ים ִעם  ְיהָֹוה ֶאת ּבֵ ַטּנִ ַהּקְ
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  דף רלג. - פרשת ויחי  - זוהר ח"א ס 

ָרֵאל  - ה' ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך  ית ִיׂשְ ָבִרים ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ ים ִמ  - ֵאּלּו ַהּגְ ׁשִ ּום ֵאּלּו ַהּנָ ׁשּ

ים ְך ָנׁשִ ה ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ּתְ ֵרְך ּבַ ָכִרים ְצִריִכים ְלִהְתּבָ זְּ   ׁשֶ

ַתח ְוָאַמר,  י יֹוֵסי ּפָ ּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר, ִרּבִ ְיָי ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך  )(תהלים קטוַוְיָבַרֵכם ּבַ

ָרֵאל  ית ִיׂשְ ין ּגוּ ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ ית ְוגו'. ְיָי ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך, ִאּלֵ ְבִרין. ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ

ַקְדִמיָתא, ּוְלָבַתר  ְרָכא ּבְ ְעָיין ְלִאְתּבָ ְדכּוִרין ּבָ ִגין ּדִ ין. ּבְ ין ָנׁשִ ָרֵאל, ִאּלֵ ִיׂשְ

ְרָכן  כּוִרין ִמְתּבָ ַכד ּדְ ְדכּוִרין, ּדְ ְרַכְתהֹון ּדִ ְרָכן ֶאָלא ִמּבִ ין ָלא ִמְתּבָ ין, ְוָנׁשִ ָנׁשִ

ְרכָ  ין ִמְתּבָ ֵדין ָנׁשִ ְכִתיב, ּכְ ֲעדֹו ּוְבַעד  (ויקרא טז)ן. ְוִאי ֵתיָמא ֵמָהא, ּדִ ר ּבַ ְוִכּפֶ

ְרָכא  ִמְתּבָ ִגין ּדְ יֵתיּה, ּבְ ַקְדִמיָתא, ּוְלָבַתר ַעל ּבֵ ָרא ֲעֵליּה ּבְ ָבֵעי ְלַכּפָ יתֹו, ּדְ ּבֵ

יּה.   ִמּנֵ

ד ִאְתבָּ  א ִמּגּוְבִרין, ּכַ ְרָכן ֶאּלָ ין ָלא ִמְתּבָ ָנׁשִ א ֲחֵזי, ּדְ ַקְדִמיָתא, ּתָ ְרָכן ִאינּון ּבְ

א  ָרֵאל. ֶאּלָ ית ִיׂשְ ַמאי אֹוִקיְמָנא ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ א ּבְ ְרָכן. ֶאּלָ ְרָכָתא ִמְתּבָ ּוֵמַהאי ּבִ

ְרָכא  ִמְתּבָ ִגין ּדְ ָנִסיב, ּבְ ְרָכאן ִלְדכּוָרא ּדְ ִריְך הּוא ָיַהב ּתֹוֶסֶפת ּבִ א ּבְ קּוְדׁשָ

ָכל ָתא. ְוֵכן ּבְ ִריְך הּוא ּתֹוֶסֶפת  (דף רלג ע"ב)ֲאַתר  ִמיֵניּה ִאּתְ א ּבְ ָיִהיב קּוְדׁשָ

ְרָכא  ִמְתּבָ ִגין ּדְ ְרָכאן ִלְדכּוָרא ְדָנִסיב, ּבְ (מניה אתתא וכן בכל אתר יהיב קודשא ּבִ

ֵמַההּוא ּתֹוֶסֶפת  בריך הוא תוספת ברכאן לדכורא דנסיב, בגין דתתברך מניה נוקבא)

ִאנְ  יָון ּדְ ִבְרָכאן. ּכֵ ֵרין חּוָלִקין, ַחד ֵליּה ְוַחד ּדְ ר ָנׁש ָיִהיב ֵליּה ּתְ ִסיב ּבַ

א, חּוָלֵקיּה ְוחּוַלק נּוְקֵביּה.    ְלנּוְקֵביּה, ְוִאיהּו ָנִטיל ּכֹּלָ

  דף קי"ז: - פרשת במדבר  -זוהר במדבר 

ר - ה' ְזָכָרנּו ְיָבֵרךְ  ְדּבָ ּמִ ּבֹון ּבַ ֶחׁשְ ָהיּו עֹוִלים ּבַ ָבִרים ׁשֶ ה ַהּגְ "ה ְמָבֵרְך  ֵאּלֶ ּבָ ְוַהּקָ

ָכל ְזַמן   אֹוָתם ּומֹוִסיף ֲעֵליֶהם ּבְ
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ַתח,  י ִיְצָחק ּפָ ית ְוגֹו'. ְיָי ְזָכָרנּו ְיָבֵרךְ  (תהלים קטו)ִרּבִ , ְיָי ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ

א בְּ  ָרא, ְוקּוְדׁשָ ַמְדּבְ ָנא ּבְ ּבָ חּוׁשְ ֲהוֹו ָעאִלין ּבְ ין ּגּוְבִרין. ּדַ ִריְך הּוא ְמָבֵרְך ִאּלֵ

ָכל ִזְמָנא.   לֹון, ְואֹוִסיף ָעַלְייהּו ּבְ

ֵעי ְלָבְרָכא  ָממֹוֵניּה, ּבָ ְבנֹוי, אֹו ּדְ ַחְבֵריּה, ּדִ ָבָחא ּדְ ָאַמר ׁשְ א ֲחֵזי, ַהאי ַמאן ּדְ ּתָ

יב,  ְכּתִ ה. ּדִ ְרָכאן. ְמָנָלן. ִמּמֹׁשֶ ֶכם (דברים א)ֵליּה, ּוְלאֹוָדָאה ָעֵליּה ּבִ ַהּיֹום  ְוִהּנְ

ִתיב, ְיָי ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתיֶכם יֹוֵסף ֲעֵליֶכם  ַמִים ָלרֹוב, ְלָבַתר ַמה ּכְ ָ ֹכְכֵבי ַהׁשּ ּכְ

ְרָכאן ֲהוֹו, ַחד ְיָי ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתיֶכם ְוגֹו'. ָהא ַחד.  ֵרין ּבִ ָעִמים ְוגֹו'. ּתְ ֶכם ֶאֶלף ּפְ ּכָ

ר ָלֶכם. לְ  ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ְרָכאן. ְלָבַתר ִויָבֵרְך ֶאְתֶכם ּכַ ְרָכאן ַעל ּבִ   אֹוָדָאה ָעַלְייהּו, ּבִ

ס  ְרָכאן. הּוא ִנְתּפַ ַחְבֵריּה, ְוָלא אֹוֵדי ָעֵליּה ּבִ ָבָחא ּדְ ְוִאי ִאיהּו ָמֵני ׁשְ

א. ּוִבְרְכָתא  ֵעיּלָ ֵרְך ִמּלְ א. ְוִאי ִאיהּו ְמָבֵרְך ֵליּה, הּוא ִמְתּבָ ֵעיּלָ ַקְדִמיָתא ִמּלְ ּבְ

ֵעי ְלָבְרָכא ָלהּ  ִריְך  ּבָ א ּבְ ֵעי קּוְדׁשָ א ּבָ א. ּוְבֹכּלָ יׁשָ ֵעיָנא ּבִ ֵעיָנא ָטָבא, ְוָלא ּבְ ּבְ

ִריְך הּוא  א ּבְ ֵעי קּוְדׁשָ ְמָבֵרְך ְלַחְבֵריּה, ּבָ א. ּוַמה ַמאן ּדִ ִלּבָ הּוא ְרִחימּוָתא ּדְ

קּוְדׁשָ  ְמָבֵרְך ּלְ א ָטָבא. ַמאן ּדִ ִלּבָ ֵעיָנא ָטָבא, ּבְ ָבֵרְך ֵליּה ּבְ ּיְ ִריְך הּוא, ַעל ּדִ א ּבְ

ְך  ִגין ּכָ א. ּבְ ִלּבָ א ָטָבא, ּוְרִחימּוָתא ּדְ ָבֵעי ֵעיָנא ָטָבא, ְוִלּבָ ה, ּדְ ה ְוַכּמָ ּמָ ַאַחת ּכַ

ָכל ְלָבְבָך ְוגֹו'.  (דברים ו)   ְוָאַהְבּתָ ֶאת ְיָי ֱאלֶֹהיָך ּבְ

ְרָיא, א ׁשַ ְלֵעיּלָ ְרָכָתא ּדִ א ֲחֵזי, ָהא אּוְקמּוָה ֵלית ּבִ ִאְתְמֵני ּתָ ה ּדְ . ְוִאי ַעל ִמּלָ

ְייהּו, ְוָהא אּוְקמּוָה,  א ּכּוְפָרא ַנְטֵלי ִמּנַ ָרֵאל ֵאיְך ִאְתְמנּון. ֶאּלָ יָמא, ִיׂשְ ּתֵ

ָנא,  ּבְ ל ַההּוא ּכּוְפָרא, ְוָסִליק ְלחּוׁשְ ִניׁש ּכָ ִיְתּכְ ָנא ָלא ֲהִוי ַעד ּדְ ּבָ ְוחּוׁשְ

ָרֵאל, ּוְלָבַתר ְמָנָאן ַההּוא ּכּוְפָרא, ּוְלָבַתר ּוְבַקְדֵמיָתא ְמָבְרָכן ְלהּו ְלִיׂשְ 

ַקְדִמיָתא  ְרִכין ּבְ ָרֵאל ִמְתּבָ ִיׂשְ ָכחּו ּדְ ּתְ ָרֵאל. ִאׁשְ ִרין ּוְמָבְרִכין לֹון ְלִיׂשְ ְמַהּדְ

הּו מֹוָתָנא.    ּוְבסֹוָפא, ְוָלא ָסִליק ּבְ

ִבְר  ִגין ּדְ א ּבְ ִמְנָייָנא. ֶאּלָ יָון מֹוָתָנא ֲאַמאי ָסִליק ּבְ ִמְנָייָנא, ּכֵ ְרָיא ּבְ ְכָתא ָלא ׁשַ

א  ִגין ּדָ אֵרי ֲעלֹוי, ְוָיִכיל ְלַאְתְזָקא. ּבְ ְרָכָתא, ִסְטָרא ַאֲחָרא ׁשָ ַלק ּבִ ִאְסּתָ ּדְ

ְייהּו.  ָקא ָעֵליּה ִמּנַ ִמְנָייָנא ַנְטִלין ּכּוְפָרא ּוִפְדיֹוָנא, ְלַסּלְ  (ס"א מעליה מותנא)ּבְ
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דִֹלים: יֵֹסף  ֵניֶכם:  ְיהָֹוהַהּגְ ֲעֵליֶכם ֲעֵליֶכם ְוַעל ּבְ
ם לַ  רּוִכים ַאּתֶ ַמִים ָוָאֶרץ:  ְיהָֹוהּבְ ה ׁשָ עֹׂשֵ

ַמִים לַ סא ַמִים ׁשָ ָ ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם:  ְיהָֹוהַהׁשּ
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ית ִיׂשְ  ית ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ ִמְנָייָנא. ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ ִקין ּבְ ָלא ַסּלְ ין, ּדְ ין ָנׁשִ ָרֵאל, ִאּלֵ

א ָטָבא, ּוִבְרִחימּוָתא  ֵעיָנא ָטָבא ּוְבִלּבָ א, ּבְ ִאיּנּון ְמָבְרִכין ְלַעּמָ ַאֲהֹרן, ּדְ

ין  ית ַאֲהֹרן, ָהִכי ָנֵמי ָנׁשִ א. ֶאת ּבֵ ִלּבָ ִבְרָכָתא (דלהון)ּדְ ְרָכן ּבְ ִאְתּבָ (ס"א , ּדְ

  . דלהון)

ַדֲחִלין ֵליּה  ְיָבֵרְך ִיְרֵאי ְיָי. ִגין ּדְ ְרִכין, ּבְ הּו ִמְתּבָ ין ִאיּנּון ֵליָוֵאי, ְוֻכּלְ ִאּלֵ

ָלא ָעאִלין  ב ּדְ דֹוִלים, ַאף ַעל ּגַ ַטִנים ִעם ַהּגְ ִריְך הּוא. ַהּקְ א ּבְ קּוְדׁשָ ּלְ

ִמְנָייָנא.    ּבְ

ַכח ִמְנָייָנא  ּתְ א ֲחֵזי ָלא ִאׁשְ ַהאי ִמְנָייָנא. ּתָ יּה, ּכְ ְרָכן ּבֵ ִאְתּבָ ָרֵאל ּדְ ִיׂשְ הּו ּבְ ּבְ

ָעְלִמין ֲהָוה, ּוַבֲאָתר  ֵלימּוָתא ּדְ ְלָמא ׁשְ ְרָכא ֲהָוה, ּוְלַאׁשְ ַהאי ִמְנָייָנא ְלִאְתּבָ ּדְ

ִאיהּו ִזיָוא ּדְ  ִני, ּדְ ֵ ֶאָחד ַלֹחֶדׁש ַהׁשּ יב ּבְ ְכּתִ אן ָנְפִקין ִאְתְמנּון, ּדִ ִבְרּכָ ָאן ּדְ ִבְרּכָ

א  ֹכּלָ ִזיָוא ּדְ א ִאְקֵרי ֹחֶדׁש ִזי"ו, ּדְ יּה ָנִפיק ִזיָוא ְלָעְלָמא. ְוַעל ּדָ ִמּנֵ ָעְלָמא, ּדְ ּדְ

ִתיב,  א ּכְ יּה, ְוַעל ּדָ ה  (תהלים קלד)ָנִפיק ִמּנֵ א ַחד ִמּלָ ּיֹון, ְוֹכּלָ ְיָבֶרְכָך ְיָי ִמּצִ

ה ְיָי  (תהלים קלג)ּוְכִתיב  ם ִצּוָ י ׁשָ ָרָכה  ף קי"ח ע"א)(דּכִ  ְוגֹו'. ֶאת ַהּבְ

  זוהר שמות דף רט.  –פרק קט"ו פסוק טז סא 

ַמִים ַלה'  ַמִים ׁשָ ָ ּנוּ  –ַהׁשּ ה ִמּמֶ ַמִים ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ נֹו ב' ִעְנָיַני ׁשָ   ֶיׁשְ

ִתיב  א ְוָאַמר, ּכְ י ַאּבָ ַתח ִרּבִ ַמִים ַלְיָי' ְוָהָאֶרץ נָ  (תהלים קטו)ּפָ ַמִים ׁשָ ָ ַתן ִלְבֵני ַהׁשּ

ַמִים ַלְיָי', ָאָדם  ָ יּה, ְוָהִכי ִאְצְטִריְך ְלֵמיַמר ַהׁשּ ָלא ּבֵ ּכְ ַהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ

ָלא,  ּכְ א ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ַמִים. ֶאּלָ ָמִים ׁשָ ָ ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבִני ָאָדם. ַמאי ַהׁשּ

ַמִים.  ַמִים, ְוִאית ׁשָ ִאית ׁשָ ִגין ּדְ  ּבְ
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ִתים ְיַהְללּו ָיהּ סב ל יֹוְרֵדי דּוָמה:  לֹא ַהּמֵ ְולֹא ּכָ
  ַוֲאַנְחנּו 
ה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה:     ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעּתָ

  
ַמע  י ִיׁשְ י ֶאת  ְיהָֹוהּכִ ֲחנּוָני: ּכִ קֹוִלי ּתַ

ה ָאְזנֹו ִלי ּוְבָיַמי ֶאְקָרא: ֲאָפפּוִני  ִהּטָ
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ַמִים לְ  ְייהּו. ׁשָ א ִמּנַ א, ְוֶאֶרץ ְלַתּתָ ַמִים ְלֵעיּלָ ְייהּו. ׁשָ א ִמּנַ א, ְוֶאֶרץ ְלַתּתָ ַתּתָ

א,  ַמִים ְלַתּתָ ין. ׁשָ ִאּלֵ ין ּבְ א, ִאּלֵ ַגְווָנא ּדָ הּו ּכְ ּלְ ִאין, ּכֻ ִאין ְוַתּתָ ין ִעּלָ ְרּגִ ְוָכל ּדַ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ר ְיִריעֹות, ּכְ ְיִריָעה. נוֹ  (תהלים קד)ִאיּנּון ֶעׂשֶ ַמִים ּכַ ֶטה ׁשָ

ָאה.  ּתָ וְייהּו, ְלַאְנָהָגא ַאְרָעא ּתַ ַגּוַ י ּבְ ְרָיין ּדִ ִריְך הּוא ֲעַבד לֹון, ּוַמׁשִ א ּבְ ְוקּוְדׁשָ

יָרָאה, ִאיהּו  קּוְלָטא. ֲעׁשִ קּוְפְטָרא ּדְ ַסֲחָרן ּכְ ֵאי, ּדְ יָעָאה ַאְנִהיג ְלַתּתָ ׁשִ ּתְ

ָרא.  ִעּקָ

  דף רז: - אליו  פרשת ויגש - זוהר ח"א סב 

ּלֹו ְלַחי ָהעֹוָלִמים ְרָבה ׁשֶ ֶלְך הּוא ַחי ְוַהּקִ ִוד ַהּמֶ   ּדָ

ְך ָאַמר,  לּו ָיהּ  (תהלים קטו)ּוְבִגין ּכָ ִתים ְיַהּלְ ִגין לא ַהּמֵ ִתים, ּבְ . לא ַהּמֵ

ִתים ְיהַ  ְכִתיב לֹא ַהּמֵ ָחא ַחי ְלַחי. ּוֵמת ְלַחי ָלאו ָהִכי, ּדִ ּבְ ִאְצְטִריְך ְלׁשַ לּו ּדְ ּלְ

ַלל.  ִסְטָרא ְדמֹוָתא ּכְ ין ְוֵלית ָלן חּוָלָקא ּבְ ָהא ֲאַנן ַחּיִ ָיּה. ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה, ּדְ

הּו ָאַמר,  ִוד  (ישעיה לח)ִחְזִקּיָ ַחי ִאְתְקַרב ְלַחי. ּדָ ִגין ּדְ מֹוִני, ּבְ ַחי ַחי הּוא יֹוֶדָך ּכָ

א ִאיהּו ַחי, ְוקּוְרָבא ִדיֵליּה ְלחַ  יּה, ַמְלּכָ ִאְתְקִריב ְלַגּבֵ י ָהעֹוָלִמים. ּוַמאן ּדְ

ְכִתיב,  ֶכם ַהּיֹום.  (דברים ד)ִאיהּו ַחי. ּדִ ּלְ ים ּכֻ ה' ֱאלֵֹהיֶכם ַחּיִ ֵבִקים ּבַ ם ַהּדְ ְוַאּתֶ

ְבְצֵאל.  (שמואל ב כ"ג)ּוְכִתיב,  ָעִלים ִמּקַ ן ִאיׁש ַחי ַרב ּפְ ן ְיהֹוָיָדע ּבֶ  ּוְבָנָיהּו ּבֶ

 

י  ָאַהְבּתִ



 הלל
 

קנאת  
 

אֹול ְמָצאּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות ָצָרה ְוָיגֹון  ּוְמָצֵרי ׁשְ
ם  ה ְיהָֹוהֶאְמָצא: ּוְבׁשֵ ָטה  ְיהָֹוה ֶאְקָרא ָאּנָ ַמּלְ

י: ַחּנּון  יק ְיהָֹוהַנְפׁשִ ֵואלֵֹהינּו ְמַרֵחם: ׁשֵֹמר  ְוַצּדִ
י  ְיהָֹוהָתאִים פְּ  יַע: ׁשּוִבי ַנְפׁשִ ּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוׁשִ ּדַ

י  ִלְמנּוָחְיִכי י  ְיהָֹוהּכִ ְצּתָ ַנְפׁשִ י ִחּלַ ַמל ָעָלְיִכי: ּכִ ּגָ
ֶות ְמָעה ִמּמָ ִחי:  ֶאת ֵעיִני ִמן ּדִ ֶאת ַרְגִלי ִמּדֶ

י  ְיהָֹוהֶאְתַהֵלְך ִלְפֵני סג ים: ֶהֱאַמְנּתִ ַאְרצֹות ַהַחּיִ ּבְ
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  מדרש הנעלם  דף כ"ו: –פרשת נח  - זוהר חדש  - וק ט' פרק קט"ז פססג 

קֹום ַהּקֶֹדׁש  בֹוד ִמּמְ א ַהּכָ ּסֵ ַחת ּכִ תּוָנה ִמּתַ ָמה ַהּנְ ׁשָ ה ֲחִביָבה ִהיא ַהּנְ ּמָ ּכַ

ים   ֵמַאְרצֹות ַהַחּיִ

ַהאי ְקָרא,  ַתח ּבְ י ּפְ ִעיר ִהּכּונִ  (שיר השירים ה)ַרּבִ י ְמָצֻאִני ַהׁשְֹמִרים ַהּסְֹבִבים ּבָ

ָמה,  ׁשָ ה ֲחִביָבה ִהיא ַהּנְ ּמָ אּו ֶאת ְרִדיַדי ֵמָעַלי ׁשְֹמֵרי ַהֹחמֹות. ּכַ ְפָצעּוִני ָנׂשְ

ָמה ְדַאּתְ  ים, ּכְ קֹום ַהּקֹוֶדׁש, ֵמַאְרצֹות ַהַחּיִ בֹוד, ִמּמְ א ַהּכָ ּסֵ ַחת ּכִ תּוָנה ִמּתַ ַהּנְ

ַאְרצֹות ַהַחיִּ  (תהלים קטז)ָאֵמר  ְך ִלְפֵני ה' ּבְ  . יםֶאְתַהּלֵ

י ִיְצָחק,  ים, ְוִכי ְלַמְעָלה ֵיׁש ֲאָרצֹות. ָאַמר ִרּבִ ִוד ַאְרצֹות ַהַחּיִ ה ְקָראֹו ּדָ ְוָלּמָ

א ְלׁשֹון ִריּצּוי הּוא,  ִוד, ֶאּלָ ֲאָרצֹות ֲאָמרֹו ּדָ א ּדַ ׁש, ְולֹא ַאַדְעּתָ לֹא ֲאָרצֹות ַמּמָ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  לֹומַ  (יחזקאל כ)ּכְ ְך ִלְפֵני ֶאְרֶצה ֶאְתֶכם. ּכְ ִוד, ֶאְתַהּלֵ ר, ָאַמר ּדָ

ר ְרצֹוָנם ְוֶחְפָצם  ים, ֲאׁשֶ ְקָרִאים ַחּיִ יִקים, ַהּנִ ּדִ ִמיד ַהּצַ ר ִיְרצּו ּתָ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ה', ּבַ

ֵדי  ָמה ְלָהִאיר ַעל ַהּגּוף ֶהָאֵפל, ּכְ ׁשָ ָאה ַהּנְ קֹום ַהּקֹוֶדׁש, ּבָ ה. ּוִמּמְ ּמָ ָלֶלֶכת ׁשָ

ֶדֶר  ָרה, ְוַלֲעבֹוד ֲעבֹוָדתֹו ּוְרצֹון ּבֹוְראֹו, ָלֹבא ְלָמָחר ְוִליטֹול ְלהֹוִליכֹו ּבְ ְך ְיׁשָ

ָכרֹו.    ׂשְ
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רכִּ  י ְבָחְפִזי י ֲאַדּבֵ  ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד: ֲאִני ָאַמְרּתִ
ל    ּכָ

  ָהָאָדם ּכֵֹזב:  
  

יב לַ  ָמהסד ְגמּולֹוִהי ָעָלי:  ְיהָֹוהָאׁשִ ל ּתַ ּכֹוס סהּכָ
א ָ ם  ְיׁשּועֹות ֶאׂשּ  ְיהָֹוהֶאְקָרא: ְנָדַרי לַ  ְיהָֹוהּוְבׁשֵ
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  דף צט: –מדרש רות  - זוהר חדש  - פרק קט"ז פסוק יב סד 

ה ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ ן ִמּדָ "ה ּדָ ּבָ ַהּקָ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ

ָמּה. ָלּמָ  ה, ָהָרָפה ׁשְ ה ַלֲחמֹוָתּה. ָעְרּפָ ק ָעְרּפָ ַ ׁשּ ה. ַעל ַוּתִ ָמּה ָעְרּפָ ה ִנְקָרא ׁשְ

לּוָה,  ֵדה מֹוָאב. ָזְנָתה, ְולֹא ִקּבְ ֶהֱחִזיָרה עֹוֶרף ַלֲחמֹוָתּה, ְוָחְזָרה ִלְמקֹוָמּה ִלׂשְ ׁשֶ

ִהְפִקיָרה ַעְצָמּה  ָהִריפֹות, ׁשֶ ּה ּכְ ים ּבָ ׁשִ ים. ְוַהּכֹל ּדָ ּתִ ִלׁשְ ְוָהְלָכה ְלֶאֶרץ ּפְ

 ִלְזנּות. 

נוּ  ל ְוָיְלָהה ִמּזְ ָנּה ׁשֶ ן ּבְ ָהָיה ּבֶ יו, ׁשֶ ִוד ַוֲאָנׁשָ ַיד ּדָ ִנים. ְוכּוָלם ָנְפלּו ּבְ ה ּבָ ָ ׁשּ ת ׁשִ

ֱאַמר,  ּנֶ יִליֵדי ָהָרָפה. ְוִכי ִמי ָנַתן  (שמואל ב כא)רּות. ׁשֶ ר ּבִ י ְבֹנב ֲאׁשֶ ּבִ ְוִיׁשְ

ֶאֶרץ ִיׂשְ  ַלִים הּוא, ּבְ נֹוב. ַוֲהלֹא נֹוב ָסמּוְך ִלירּוׁשָ ֶאֶרץ אֹוָתם ּבְ ָרֵאל, ְוהּוא ּבְ

ים.  ּתִ ִלׁשְ   ּפְ

ַרם ִעְנַיין  ּגָ ֵני ׁשֶ א ַעל ִעְסֵקי נֹוב, ִמּפְ ּבָ ד, ׁשֶ ְנָחס, ְמַלּמֵ י ּפִ א ָהֵכי ָאַמר ִרּבִ ֶאּלָ

חּוט  יִקים ֲאִפיּלּו ּכְ ּדִ ק ִעם ַהּצַ רּוְך הּוא ְמַדְקּדֵ דֹוׁש ּבָ נֹוב ִעיר ַהּכֲֹהִנים, ְוַהּקָ

ֲעָרה. ָאַמר ל ַ נֹוב ִעיר ַהּכֲֹהִנים, ַהׂשּ ְך ּבְ ל ּכָ ַרְמּתָ ּכָ ִוד, ּגָ רּוְך הּוא, ּדָ דֹוׁש ּבָ ֹו ַהּקָ

א ֶאָחד.  ֵאר ֶאּלָ ָ ין ָיחּול ַעל ַעְצְמָך, אֹו ַעל ַזְרֶעָך, ְולֹא ִיׁשּ יָך, אֹו ַהּדִ   ַחּיֶ
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ִתיב,  יא, ּכְ ֵני ר' ִחּיָ ן ֶאָחד ַלֲאִחיֶמֶלְך וְ  (שמואל א כב)ּתָ ֵלט ּבֵ ּמָ ּלֹא ַוּיִ גו'. ׁשֶ

ית ָאִביו, זּוָלִתי ֶאְבָיָתר ְלַבּדֹו, ְוַעל ָעֹון ֶזה ֵמת  ל ּבֵ ָאר ַלֲאִחיֶמֶלְך ִמּכָ ִנׁשְ

ִוד ָלמּות.  ָרֵאל, ְוִנְגַזר ַעל ּדָ ׂשְ ה ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ִמּיִ אּול ּוָבָניו, ְוַכּמָ   ׁשָ

ים, ָרֲאָתה אֹותֹו הָ  ּתִ ִלׁשְ ָהַלְך ְלֶאֶרץ ּפְ ָקֵטיל ֵכיָון ׁשֶ ָרָפה, ָאְמָרה ִלְבָנּה, ַהאי ּדְ

ִוד, ַעל ִעְסֵקי נֹוב.  ֵקם ִמּדָ ין ְלִהּנָ ת ַהּדִ יַע ְזַמן ִמּדַ ָעה, ִהּגִ אֹוָתּה ׁשָ ָאחּוְך. ּבְ

י יֹוָחָנן,  א ַעל ִעְסֵקי נֹוב. ָאַמר ַרּבִ ּבָ נֹוב, ׁשֶ י ּבְ ּבִ ד, ְוִיׁשְ י ְלהֹוְרגֹו. ִמּיָ ּבִ ן ְלִיׁשְ ְוִזיּמֵ

ְך אָ  ל ָעַלי ּכָ ל עֹוָלם, ַזְרִעי ִיְהֶיה ָנכֹון ְלָפֶניָך, ַוֲהֵריִני ְמַקּבֵ ִוד, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ַמר ּדָ

ין.    ֶאת ַהּדִ

ֶטה, ָאַמר ֵליּה, ָלאו  י, ְוִהְגִרים ֶאת ַעְצמֹו ָעָליו, ְוַעל ַהּמַ ּבִ ה. ְנָטלֹו ִיׁשְ ֶמה ָעׂשָ

ִוד. ֲהָדא ְיָקָרא ִדיִלי. ְנָטלֹו ְוַאְרֵמי ֵליּה ַלֲאִויָרא ּה ּדָ ִיְתְקֵטל ּבָ י ַסְייָפא ּדְ ּוֵ , ְוׁשַ

ִוד.  (שמואל ב כא)הּוא ִדְכִתיב,  ה ַוּיֹאֶמר ְלַהּכֹות ֶאת ּדָ ְוהּוא ָחגּור ֶחֶרב ֲחָדׁשָ

ַמט, ְוָהַלְך  ד ִנׁשְ ֲאִויר, ְוסּוסּו ִמּיָ ם ַהְמפֹוָרׁש, ְוָעַמד ּבָ י ׁשֵ יר ֲאִביׁשַ ד ִהְזּכִ ִמּיָ

ַלִים   . ִלירּוׁשָ

ַעת  ׁשְ ל ֶמֶלְך ּבִ ִרין ְוָאַמר, ַמהּו ִלְרּכֹוב ַעל סּוסֹו ׁשֶ ְנֶהּדְ י ּוָבא ַלּסַ ָהַלָך ֲאִביׁשַ

ָתְך.  ִפּלָ ֲאִויר, ָאַמר ֵליּה ֲחזֹור ִמּתְ ירּוהּו. ְמָצאֹו ְלָדִוד עֹוֵמד ּבָ ַחק, ְוִהּתִ   ַהּדְ

ְגמּולֹוהִ  (תהלים קטז)ָאַמר ֵליּה,  ל ּתַ יב ַלה' ּכָ ַלִני י ָעָליָמה ָאׁשִ ְך ְמקּוּבְ ּכָ . ׁשֶ

ל  ארֹו ׁשֶ ַחת ַעל ַצּוָ ה מּוּנַ ֲאִפיּלּו ֶחֶרב ַחּדָ מּוֵאל ָהָרָמִתי, ׁשֶ ל ׁשְ ינֹו ׁשֶ ית ּדִ ִמּבֵ

ין ַעל ַזְרעֹו.  ל ַהּדִ תֹו, ְוִקּבֵ ִפּלָ ד ָחַזר ִמּתְ ָאָדם ַאל ִיְמַנע ַעְצמֹו ִמן ָהַרֲחִמים. ִמּיָ

ְכִתיב,  י ְוגו'. וַ  (שמואל ב כא)ּדִ ּתִ ִלׁשְ ְך ֶאת ַהּפְ ן ְצרּוָיה ַוּיַ י ּבֶ ֲעָזר לֹו ֲאִביׁשַ   ּיַ

ִתיב.  ָקם  (מלכים ב יא)ַמה ּכְ ָנּה ַוּתָ י ֵמת ּבְ ַוֲעַתְלָיה ֵאם ֲאַחְזָיהּו ָרֲאָתה ּכִ

ד, ּוְכִתיב  ַאּבֵ ִתיב ַוּתְ ְמָלָכה. ּכְ ל ֶזַרע ַהּמַ ד ֵאת ּכָ ַאּבֵ  (דברי הימים ב כב)ַוּתְ

ַד  ִוד ִליָאֵבד ַוּתְ ל ּדָ ֲעִתיִדין ַזְרעֹו ׁשֶ ר. ָאְמָרה ׁשֶ ַדּבֵ ל ֶזַרע כו'. ַמהּו ַוּתְ ר ֶאת ּכָ ּבֵ

  ִמן ָהעֹוָלם. 
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רּוְך  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ד ׁשֶ ֶלְך יֹוָרם כו', ֶאת יֹוָאׁש כו'. ְמַלּמֵ ת ַהּמֶ ַבע ּבַ ח ְיהֹוׁשֶ ּקַ ַוּתִ

ל ֶזה, ה. ְוַעל ּכָ ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ ן ִמּדָ ן  הּוא ּדָ ֵזיָרה זֹו, ְוִניּתַ ְגְזָרה ּגְ ּנִ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ

ִתיב,  ין, ַעל ֶזה ּכְ ת ַהּדִ ת  (ישעיה י)ְרׁשּות ְלִמּדַ ֹנב ַלֲעֹמד. ֲעַדִיין ִמּדַ עֹוד ַהּיֹום ּבְ

יִקים  ַצּדִ רּוְך הּוא. ּוַמה ּבְ דֹוׁש ּבָ ְפֵני ַהּקָ ין ִמּלִ נֹוב עֹוֶמֶדת ְותֹוַבַעת ּדִ ין ּבְ ַהּדִ

ה.ְמַדקְ  ה ְוַכּמָ ּמָ ִעים ַעל ַאַחת ּכַ ְרׁשָ ְך, ּבִ רּוְך הּוא ּכָ דֹוׁש ּבָ ק ַהּקָ  ּדֵ

  דף א. - זוהר  - פסוק י"ג  –פרק קט"ז סה 

ר ָעִלים  ה ָעׂשָ לֹׁשָ ּה ׁשְ ה ֵיׁש ּבָ ּנָ ֹוׁשַ ֵרה  - ַמה ׁשּ לֹׁש ֶעׂשְ ָרֵאל ֵיׁש ׁשְ ְכֶנֶסת ִיׂשְ ַאף ּבִ

יפֹות אֹוָתהּ  ּקִ ּמַ ל ְצָדֶדיהָ  ִמּדֹות ַרֲחִמים ׁשֶ   ִמּכָ

  

ִתיב,  (דף א ע"א) ַתח, ּכְ ה ּפָ י ִחְזִקּיָ  (פנחס רלג, ופ' תשא קפט) (שיר השירים ב)ִרּבִ

ָרֵאל.  ֶנֶסת ִיׂשְ א ּכְ ה, ּדָ ּנָ ין ַהחֹוִחים. ָמאן ׁשֹוׁשַ ה ּבֵ ּנָ ׁשֹוׁשַ (בגין דאית שושנה ּכְ

ין ַהחֹוִחים ִאיואית שושנה) ִאיִהי ּבֵ ה ּדְ ּנָ ֹוׁשַ ֶנֶסת , ַמה ׁשּ ר, אּוף ּכְ ּה סּוָמק ְוִחּוָ ת ּבַ

ֶנֶסת  ֵליַסר ָעִלין, אּוף ּכְ ּה ּתְ ה ִאית ּבַ ּנָ ֹוׁשַ ין ְוַרֲחֵמי. ַמה ׁשּ ּה ּדִ ָרֵאל ִאית ּבַ ִיׂשְ

ל ִסְטָרָהא. אּוף  ַסֲחִרין ַלּה ִמּכָ ַרֲחֵמי ּדְ ֵליַסר ְמִכיָלן ּדְ ּה ּתְ ָרֵאל ִאית ּבַ ִיׂשְ

ָהָכא  ר  (שמות קפו א) לא ב, וקלח, וקמז)(נשא דף קֱאלִהים ּדְ ִאְדּכַ א ּדְ ְעּתָ ִמׁשַ

ָרֵאל ּוְלַנְטָרא ַלּה. יִבין ְלַסֲחָרא ִלְכְנֶסת ִיׂשְ ֵליַסר ּתֵ יק ּתְ  ַאּפִ

  

ִגין ְלַאְפָקא ָחֵמׁש  ר ִזְמָנא ָאֳחָרא. ּבְ אי ִאְדּכַ ר ִזְמָנא ָאֳחָרא. ַאּמַ ּוְלָבַתר ִאְדּכַ

ַסֲחִרי יִפין ּדְ ּקִ ה. ָעִלין ּתַ ּנָ ֹוׁשַ , ְוִאּנּון ָחֵמׁש ִאְקרּון (פנחס רלג וצ"ע בקז א)ן ְלׁשּ

ִתיב  [ַחְמשין]ְיׁשּועֹות. ְוִאּנּון ָחֵמׁש  ְרִעין. ְוַעל ָרָזא ָדא ּכְ (תרומה  (תהלים קטז)ּתַ

ָרָכה ִאְצְטִריְך  קס"ט) ל ּבְ ָרָכה. ּכֹוס ׁשֶ ל ּבְ א ּכֹוס ׁשֶ א ּדָ ָ ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאׂשּ

ָיְתָבא ַעל ָחֵמׁש ָעִלין ְלֶמֱהוֵ  ה ּדְ ּנָ ׁשֹוׁשַ ַגְווָנא ּדְ יר. ּכְ ָען ְוָלא ַיּתִ י ַעל ָחֵמׁש ֶאְצּבְ

ה ָדא ִאיִהי  ּנָ ָען. ְוׁשֹוׁשַ יִפין ּדּוְגָמא ְדָחֵמׁש ֶאְצּבְ ּקִ ל  (תרומה קלא)ּתַ ּכֹוס ׁשֶ

יִבי ִליָתָאה ָחֵמׁש ּתֵ ְנָיָנא ַעד ֱאלִהים ּתְ ָרָכה. ֵמֱאלִהים ּתִ אן ּוְלָהְלָאה ּבְ ן. ִמּכָ
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ה  ּנָ ֹוׁשַ ׁשּ ָעאל ּבְ ִרית ַההּוא ּדְ ּבְ ִליל ּבְ ִניז ְוִאְתּכְ ֵרי ְוִאְתּגְ ִאְתּבְ  (ס"א דא)אֹור ּדְ

ה  ּה ַזְרָעא. ְוָדא ִאְקֵרי ֵעץ עֹוׂשֶ יק ּבַ ר ַזְרעֹו בֹו. ְוַההּוא  (סב ב)ְוַאּפִ ִרי ֲאׁשֶ ּפְ

ׁש.  ִרית ַמּמָ אֹות ּבְ יָמא ּבְ ִעין ֶזַרע ַקּיָ ַאְרּבְ ַרע ּבְ ָנא ִדְבִרית ִאְזּדְ ּוְכָמה ְדִדּיּוּקְ

ָמא ְגִליָפא ְמָפַרׁש  (נ"א דההוא)ּוְתֵרין ִזּוּוִגין ַההּוא  ַרע ׁשְ ְך ִאְזּדְ ַזְרָעא, ּכָ

ית.  ְבֵראׁשִ עֹוָבָדא ּדִ ִעין ּוְתֵרין ַאְתָון ּדְ ַאְרּבְ   ּבְ

  דף רנ. - פרשת ויחי  - זוהר ח"א 

ַמְעָלה ּכֹוס ְיׁשּועֹות אֶ  ּלְ ָרכֹות ֵמאֹוָתן ְיׁשּועֹות ׁשֶ כֹוס זֹו ׁשֹוְפעֹות ַהּבְ ֲהֵרי ּבְ א ׁשֶ ָ ׂשּ

  ְוהּוא נֹוֵטל אֹוָתם ְוכֹוֵנס אֹוָתם ֵאָליו

ר ָנׁש ָאֳחָרא ְלָבְרָכא,  א ְדִבְרָכָתא ָלא ָיִהיב ֵליּה ְלּבַ ּסָ ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא, ּכַ

ים (דבעי לאתנטלא) ְתֵרי ְידֹוי  (בימינא ובשמאלא)ְוָנִטיל ֵליּה  ֶאָלא ִאיהּו ַאְקּדִ ּבִ

יִמיָנא  ָבֵעי ְלַנְטָלא ֵליּה ּבִ  (ס"א ולא בשמאלא)ּוְמָבֵרְך. ְוָהא ֲאָמָרן, ּדְ

יר הּוא.  ּפִ יּה, ׁשַ א ִאְתָערּו ּבֵ ֹכּלָ ב ּדְ ָמאָלא, ְוַאף ַעל ּגַ  ּוִבׂשְ

ְבָרָכה ָהִכי ִאְצְטִריְך ּכֹוס, ּדִ  א ּדִ ּסָ ּכֹוס ְיׁשּועֹות  (תהלים קטז)ְכִתיב, ֲאָבל ּכַ

ְלֵעיָלא, ְוהּוא ָנִטיל  ְרָכאן ֵמִאינּון ְיׁשּועֹות ּדִ ַהאי ּכֹוס, ִאְתְנִגידּו ּבִ ָהא ּבְ א, ּדְ ָ ֶאׂשּ

יהּ  ן ִאְתְנִטיר לֹון, ְוָכִניׁש לֹון ְלַגּבֵ ַההּוא  (לון), ְוַתּמָ ִניׁש ּבְ ָאה ְוִאְתּכְ ַחְמָרא ִעּלָ

יִמיָנא, ּכֹוס. ּוְבִעינָ  ָמאָלא, ְוַחְמָרא  (ס"א ובשמאלא)ן ְלָבְרָכא ֵליּה ּבִ ׂשְ ְולֹא ּבִ

ָלא  תֹוָרא, ּדְ ֲחָדא, ּוְבִעיָנן ְלָבְרָכא ּפָ ְרכּון ּכְ ִיְתּבָ ִניׁש, ּדְ ַהאי ּכֹוס ּכָ ִאיהּו ּבְ ּדְ

א  ֲהָמא ְוַחְמָרא, ּכֹּלָ ֲחָדא.  (חד)ְתֵהא ֵריַקְנָיא ִמּנַ   ּכְ

ֶנסֶ  א ֲחֵזי, ּכְ ָרָכה, ּתָ ל ּבְ ִאיהּו ּכֹוס ׁשֶ ָרָכה ִאְקֵרי, ְוֵכיָון ּדְ ל ּבְ ָרֵאל, ּכֹוס ׁשֶ ת ִיׂשְ

ָמאָלא  ִעיָנן ְיִמיָנא ּוׂשְ ין ְיִמיָנא  (ובעי)ּבְ ְלַנְטָלא ֵליּה, ְוַההּוא ּכֹוס ִאְתְייִהיב ּבֵ

ִגין ַחְמָרא ְד  (דף רנ ע"ב) ִאְתַמְלָייא ַחְמָרא, ּבְ ָמאָלא, ּוָבֵעי ּדְ אֹוַרְייָתא, ּוׂשְ

ִאיהּו ָנִפיק ֵמַעְלָמא ְדָאֵתי.    ּדְ

ָרָכה,  ל ּבְ א ֲחֵזי, ּכֹוס ׁשֶ ֲאַנן  (הכא)ְוּתָ ִאין, ָהָכא ּדְ ין ִעּלָ ְלָיין ִמּלִ ַהאי ִאְתּגַ ּבְ
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ֵעי  ָרָכה ּבָ ל ּבְ א. ּכֹוס ׁשֶ יׁשָ ָייא ָרָזא ִדְרִתיָכא ַקּדִ ּלְ א, ֵאיָמא ָהָכא ִאְתּגַ ְמַעְרּתָ ּבִ

ָלא יֵהא ָנִטיל  ְלַקּבְ ָרָכה ּדִ ל ּבְ א ָצפֹון ְוָדרֹום, ְוכֹוס ׁשֶ ָמאָלא, ּדָ יִמיָנא ּוׂשְ ֵליּה ּבִ

ְייהּו.  ָרָכה ִמּנַ   ּבְ

ין ָצפֹון  ִאְתְייִהיב ּבֵ ְבִעיָנן ּדְ לֹמה, ּדִ ׁשְ ּלִ תֹו ׁשֶ א ִמּטָ ָרָכה, ּדָ ל ּבְ ַמאן ּכֹוס ׁשֶ

יִמיָנא, ְוגוּ  יּה ְלָדרֹום, ּוָבֵעי ַלֲאָנָחא ָלּה ּבִ ח ּבֵ ּגַ ֲהַדְייהּו, ְוַיׁשְ ן ּבַ ּקֵ ִיְתּתַ ָפא ּדְ

ְכִתיב,  ִגין ּדִ ְרָכאן, ּבְ ע ּבִ ַאְרּבַ ַההּוא ּכֹוס, ְלָבְרָכא ֵליּה ּבְ ִמיד  (דברים יא)ּבְ ּתָ

ּה ְוגו'.  ָרָכה, ָרָזא ִדְמֵהיְמנּוָתאֵעיֵני ה' ֱאלֶֹהיָך ּבָ ל ּבְ כֹוס ׁשֶ ח ּבְ ּכַ ּתַ , ָצפֹון ִאׁשְ

ְדָקא ָחֵזי ֵליּה. ְוָדרֹום  א ּכְ יׁשָ   ּוִמְזָרח ּוַמֲעָרב, ָהא ְרִתיָכא ַקּדִ

ַרְך ֶלֶחם עֹוִני,  א, ְוִיְתּבָ ְלַתּתָ ְרָכא ַההּוא ֶלֶחם ּדִ ִיְתּבָ ִגין ּדְ ַנֲהָמא, ּבְ ּוָפתֹוָרא ּבְ

ְר  ָרֵאל ִמְתּבָ ְכֶנֶסת ִיׂשְ ח ּדִ ּכַ ּתַ ג, ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ְוִיׁשְ ּנַ ד' ִויֵהא ֶלֶחם ּפַ ָכא ּבְ

א ְלֵעיָלא  ָרָכה, (בההוא נהמא של ברכה)ִסְטֵרי ַעְלָמא, ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ל ּבְ . ְוכֹוס ׁשֶ

ַרְך  ִיְתּבָ א, ּדְ ַרְך ְלַתּתָ ֲאָבָהן, ְוִיְתּבָ א ּבַ ִוד ַמְלּכָ ָרא ּדָ (נ"א ופתורא בנהמא ְלִאְתַחּבְ

לאתחברא דוד בגין דיתברך מכל סטרין מעילא ומתתא לעילא ברזא דכוס של ברכה 

 מלכא באבהן ויתברך לתתא דיתברך לחם עוני ויהא לחם פנג והא אוקמוה ויתברך)
ִדיר.  יּה ְמזֹוָנא ּתָ ָחא ּבֵ ּכְ ּתַ ר ָנׁש, ְלִאׁשְ ּבַ תֹוָרא ּדְ   ּפָ

  דף רמ"ד: - פרשת פנחס  - זוהר ח"ג 

  סדר כוס של ברכה ומנהגיה וסודותיה

ִליָתָאה,  ָתִקינוּ ּתְ ְבָרָכה, ּדְ ָבִרים ּכֹוס ּדִ ָרה ּדְ יּה ַעׂשְ ִטיָפה. ִעטּור. ּבֵ ָחה. ׁשְ . ַהּדָ

יהֹו  ִמין. ְונֹוֵתן ֵעיָניו ּבֹו. ּוַמְגּבִ ּיָ י ָיָדיו. ְונֹוְתנֹו ּבַ ּתֵ ׁשְ לֹו ּבִ ִעטּוף. ַחי. ָמֵלא. ְמַקּבְ

יתֹו.  י ּבֵ ָנה ְלַאְנׁשֵ ַמּתָ רֹו ּבְ ּגְ ְרַקע ֶטַפח. ּוְמׁשַ  ִמן ַהּקַ

ת ְיָי.  (דברים לג)ס ְואֹוַרח ָרָזא, ּכוֹ  ְרּכַ ן ּכֹוס בגי' ֱאלִֹהי"םָמֵלא ּבִ ּמָ . ּוִמּתַ

ֵמיּה ּכֹוס. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ִאיִהי ַעל ׁשְ ְמָתא, ּדְ ּכֹוס ְיׁשּועֹות  (תהלים קטז)ִנׁשְ

א ָ ִאיהּו ֶאׂשּ כֹוס. ּדְ ִאיּנּון ָלֳקֵבל ה' ְסִפיָרן ּדְ ָען. ּדְ ּבְ . ַמאן ְיׁשּועֹות. ה' ֶאּצְ
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יָנה אֱ  ים ּבִ ְרִעין. ה' ִזְמִנין  (דף רמ"ה ע"ב)לִֹהים ַחּיִ ין ּתַ הֹון, ְלַחְמׁשִ ָטא ּבְ ְ ׁשּ ִמְתּפַ

ים, ה'  ִאיהּו ֱאלִֹהים ַחּיִ כֹוס, ּדְ ָנן ּבְ ָתִקינּו ַרּבָ ָבִרים ּדְ ִאיהּו י' ּדְ ָאת י', ּדְ ר. ּבְ ֶעׂשֶ

ן ה'.  ּבַ ֻחׁשְ   ַאְתָוון, ּבְ

צָּ  כֹוס, ׁשֶ ְפִנים. ְואּוְקמּוָה ּבְ ִטיָפה ִמּבִ חּוץ, ּוׁשְ ָחה ִמּבַ ִטיָפה. ַהּדָ ָחה ּוׁשְ ִריְך ַהּדָ

ְמָתא ֵמַהאי ּכֹוס, ְלֶמֱהִוי  ָזֵכי ְלִנׁשְ ָברֹו. ַמאן ּדְ ֵהא ּתֹוכֹו ּכְ ּיְ ה, ׁשֶ ִמּלָ ְוָרָזא ּדְ

ה,  ִמּלָ ַבר. ְוָרָזא ּדְ גֹו ּוִמּלְ ְכָיא ִמּלְ ְמָתא ּדַ ׁשֹו, ָטֳהָרה ְוִטֲהרֹו ְוקִ  (ויקרא טז)ִנׁשְ ּדְ

ַבר  גֹו ּוִמּלְ ֵתיּה ִמּלְ חּוץ. ּוַמה ּכֹוס ָלאו ַטֲהָרֵתיּה ּוְקדּוׁשָ ה ִמּבַ ְפִנים, ּוְקדּוׁשָ ִמּבִ

ָלא  ַבר ּבְ גֹו ּוִמּלְ ָתּה ִמּלְ ָ ְמָתא, ָלאו ַטֲהָרָתּה ּוְקדּוׁשּ א. אּוף ָהִכי ִנׁשְ ָלא ַמּיָ ּבְ

ן גַּ  א ָאַמר ַרּבָ ֵנס ְלֵבית אֹוַרְייָתא. ּוְבִגין ּדָ ָברֹו לֹא ִיּכָ ֵאין ּתֹוכֹו ּכְ ְמִליֵאל, ִמי ׁשֶ

ַעת טֹוב  א ֵמֵעץ ַהּדַ י, ֶאּלָ ַחּיִ ִאיָלָנא ּדְ ְטָרא ּדְ ָלאו ִאיהּו ִמּסִ ִגין ּדְ ְדָרׁש. ּבְ ַהּמִ

  ָוָרע. 

ְלִמיִדים. ְוֹאַרח ָרָזא, ה' ִאיהּו ּכֹוס, ְמַעְטרֹו  ּתַ ִעטּור, אֹוְקמּוָה ְמַעְטרֹו ּבַ

ִגין בַּ  יּה ּבְ ִריְך ְלַאְעָטָפא ֵריׁשֵ ִאיהּו ֲעֶטֶרת ַעל ה'. ִעטּוף, ּצָ ָאת י', ּדְ ְלִמיִדים ּבְ ּתַ

ָהִכי אּוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ָאסּור ְלַתְלִמיד ָחָכם  יּה. ּדְ א ַעל ֵריׁשֵ ִכיְנּתָ ׁשְ ּדִ

ּום  ִגלּוי ָהֹראׁש. ִמׁשּ ל ְמלֹ (ישעיה ו)ְלֵמיַהְך ד' ַאּמֹות ּבְ בֹודֹו. ּכָ א ָכל ָהָאֶרץ ּכְ

ִגלּוי ָהֹראׁש.  א, ְלֶמֱהִוי ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ַרת ׁשְ ְבָרָכה, ּוְבַאְדּכְ ן ּבִ ּכֵ   ׁשֶ

יר.  אֹור, ְוִאְתָעִביד ַאּוִ ד, ִאיִהי ִאְתַעֵטף ּבָ ָאת י' ִמן ְידֹוָ (והיינו אוירא דארץ ּדְ

אֲ  ישראל מחכים) ִאיִהי ָחְכָמה ּבַ ָאת י' ּדְ ִגין ּדְ יּה ּבְ ִאְתֲעָטף ּבֵ ִויר, ְוַהְיינּו אֹור ּדְ

ָרא ָעְלָמא, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ד ּבָ ְלָמה. ְוַהאי  (תהלים קד)ּכַ ַ ׂשּ עֹוֶטה אֹור ּכַ

ֶטֶרם  (בראשית א)ִאיהּו  יר. ְואֹוְקמּוָה ָמאֵרי ִסְתֵרי ּתֹוָרה, ּבְ ְיִהי אֹור ְיִהי ַאּוִ

ָבר, ִנְתֲהוּו ָההַ  ל ּדָ ְדַמת ִנְתֲהָווה ּכָ ֲהָוה ִמּקַ א ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור, ּדְ ָויֹות. ּוְבִגין ּדָ

ָנא.    ּדְ

ִמיָנָאה  ָאה ִאיִהי ּתְ א ִעּלָ ִכיְנּתָ ַח"י אּוְקמּוָה, ַחי ִמן ֶהָחִבית. ְוֹאַרח ָרָזא, ׁשְ

ּה  ַמר ּבָ א ִאְתְקִריַאת ח', ְוִאּתְ א, ּוְבִגין ּדָ א ְלֵעיּלָ ּתָ ְסִפיָראן ִמּתַ  כד)(משלי ּדִ
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ְכִתיב  ים, ּדִ ִאיִהי ַחּיִ ִי"ת. ּוְבִגין ּדְ ִית. ְוַהְיינּו ָחִבית: ח' ּבַ ֶנה ּבָ ָחְכָמה ִיּבָ (משלי ּבְ

ן ִאיהּו ַח"י. ְוָדא ִאיהּו ִייָנא  ג) ּמָ ּה, ַיִין ִמּתַ ֲחִזיִקים ּבָ ים ִהיא ַלּמַ ֵעץ ַחּיִ

ּה, ִאְקֵרי ַח"י.  ל ּבָ ּדַ ּתְ ִאׁשְ אֹוַרְייָתא. ַמאן ּדְ ִדיק ַח"י. ִאיהּו ַחי ִמן ּדְ ְועֹוד, ּצַ

  ֶהָחִבית. 

ֵרין  ין. ָהא ע"ב. ְוָלֳקֵבל ּתְ ור ְוסּוָמק. ַיִין, ע' ַאְנּפִ ְווִנין, ִחּוָ ֵרין ּגַ יּה ּתְ ַיִין ִאית ִמּנֵ

ִקדּוׁש ַוְיֻכּל"ּו, ָהא ע"ב יִבין ּדְ ת, ְוע' ּתֵ ּבָ ׁשַ מֹור ּדְ ַיִין, ִאיִהי ָזכֹור ְוׁשָ ְווִנין ּדְ   . ּגַ

א, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ּכֹוס  א  (דברים לג)ָמּלֵ ִאיהּו ָמּלֵ ת ְיָי. ְואֹוף ּדְ ְרּכַ ָמֵלא ּבִ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ִלים, ּכְ ִריְך ְלֶמֱהִוי ׁשְ ר ָנׁש ָהִכי ּצָ אֹוַרְייָתא. ּבַ (בראשית ִמֵייָנא ּדְ

מֹו  כה) ִלים. ּכְ ַבר ׁשְ ם: ּגְ ֹבא ַיעֲ  (בראשית לג)ִאיׁש ּתָ ִריְך ַוּיָ ֵלם, ָהִכי ּצָ ֹקב ׁשָ

ָגם,  ּה ּפְ ֵליָמָתא, ְוָלא ִיְהֶיה ּבָ ְמָתא ׁשְ ר ּבֹו מּום  (ויקרא כא)ְלֶמֱהִוי ִנׁשְ ָכל ֲאׁשֶ ּדְ

ן ּכֹוס.  ּבַ חּוׁשְ ם ִעם ָי"ּה, הּוא ֱאלִֹהים, ּכְ ִאיהּו  (שם י"ה)לֹא ִיְקָרב. אּוף ָהִכי ִאּלֵ

א ָמלֵּ  ם ְוִתְמּצָ ן ָי"ּה. ְוַהְיינּו ָמֵלא, ַוֲהפֹוְך ִאּלֵ ּמָ ד ִאית ּתַ  (שמות יז)א. ֵאיָמַתי. ּכַ

א ִמן  ִעיָתא ָמּלֵ ֶאְמּצָ ֵניּה ו"ה. ַעּמּוָדא ּדְ ּבָ ס ָי"ּה. ֲאֹדָנ"י חּוׁשְ י ַיד ַעל ּכֵ ּכִ

ָמא ְמֹפָרׁש.  (תקונים ע' ע"א) הּוא ׁשְ ְרָיא ָעֵליּה ָאָדם, ּדְ א ׁשַ ְרַווְייהּו. ּוְבִגין ּדָ   ּתַ

לּוָחא ְמַקבְּ  ְבָרן ּבְ ְתֵרין לּוִחין, ה' ּדִ ֲהָוה ּבִ אֹוַרְייָתא, ּדְ ַגְווָנא ּדְ י ָיָדיו, ּכְ ּתֵ ׁשְ לֹו ּבִ

ָען  ּבְ ְנָייָנא, ָלֳקֵבל ה' ֶאּצְ לּוָחא ּתִ ַיד ְיִמיָנא. ְוה' ּבְ ָעָאן ּדְ ּבְ ֲחָדא, ָלֳקֵבל ה' ֶאּצְ

ַהְיינוּ  יִמיָנא ּדְ ָמאָלא. ְוִאְתְייִהיבּו ּבִ ַיד ׂשְ ֵני לּוחֹות  ּדְ א, ׁשְ ַיד ָיִמין. ּוְבִגין ּדָ ּבְ

ַאְסִהיד ְקָרא,  ָיָדיו. ְוַהאי ִאיהּו ּדְ ָידֹו, ְוָלא ּבְ ִמיִמינֹו  (דברים לג)ֲאָבִנים הֹוִריד ּבְ

ת ָלמֹו.    ֵאׁש ּדָ

ִאּתְ  ָרֵאל, ּדְ ִיׂשְ ִאיהּו ָלֳקֵבל ַאְרָעא ּדְ ַהאי ּכֹוס, ּדְ ִגין ּדְ ּה, ְונֹוֵתן ֵעיָניו ּבֹו, ּבְ ַמר ּבָ

ְבִעין ַסְנֶהְדִרין,  (דברים יא) א, ִאיּנּון ׁשִ ְלֵעיּלָ ּה. ְוַעְייִנין ּדִ ִמיד ֵעיֵני ְיָי ֱאלֶֹהיָך ּבָ ּתָ

ָמאָלא,  ִאין. ַחד ַעִין ָיִמין, ְוַחד ַעִין ׂשְ ֵרין ַעְייִנין ִעּלָ ה ְוַאֲהֹרן ָעַלְייהּו. ּתְ ּוֹמׁשֶ

יִ  ּיַ ִמְנָין ּבַ ּכֹוס ֵעינֹו. ְוִאיּנּון ע"ב, ּכְ נֹוֵתן ּבַ   ן. ְוַהאי ִאיהּו ָרָזא ּדְ

ָאת י',  ָקא ָלּה ּבְ ֵעי ְלַסּלְ ָאת ה' ִאיִהי ּכֹוס, ּבָ ִגין ּדְ ְרַקע ֶטַפח, ּבְ יהֹו ִמן ַהּקַ ּוַמְגּבִ
 



 הלל
 

קנטת  
 

ֵלם ֵעיֵני ֲאׁשַ א ְלָכל ַעּמֹו: ָיָקר ּבְ ה ּנָ ְיהָֹוה  ֶנְגּדָ
ה  ְוָתה ַלֲחִסיָדיו: ָאּנָ ךָ  ְיהָֹוהַהּמָ י ֲאִני ַעְבּדֶ ֲאִני  ּכִ

ח ֶזַבח  ְחּתָ ְלמֹוֵסָרי: ְלָך ֶאְזּבַ ּתַ ן ֲאָמֶתָך ּפִ ָך ּבֶ ַעְבּדְ
ם  ם ְיהָֹוהֶאְקָרא: ְנָדַרי לַ  ְיהָֹוהּתֹוָדה ּוְבׁשֵ ּלֵ  ֲאׁשַ

ַחְצרֹות א ְלָכל ַעּמֹו: ּבְ ה ּנָ ּדָ ית  ֶנּגְ    ָוהְיהֹ ּבֵ
ָלִים   תֹוֵכִכי ְירּוׁשָ   ַהְללּוָיּה: ּבְ

  
ל ּגֹוִים ְיהָֹוהֶאת ַהְללּו  ים ּכָ ל ָהֻאּמִ חּוהּו ּכָ ּבְ י : ׁשַ   ּכִ

  ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה: ְיהָֹוהָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו ֶוֱאֶמת   
  

י טֹוב ְיהָֹוההֹודּו לַ  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:      ּכִ   ּכִ
ָרֵאל י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:         יֹאַמר ָנא ִיׂשְ   ּכִ

ית ַאֲהרֹן י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     יֹאְמרּו ָנא ּבֵ   ּכִ
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יתֹו  י ּבֵ רֹו ְלַאְנׁשֵ ּגְ ָעאן. ּוְמׁשַ ּבְ ה' ֶאּצְ ַחת ה' ּבְ ּתְ ֵביּה ִאְתּפַ ִאיִהי ֶטַפח, ּדְ ּדְ

ַמּתָ  ּה ּבְ ַמר ּבָ ִאּתְ ִאיִהי ֶנֶפׁש, ּדְ ִביְתהּו, ּדְ ַרְך ּדְ ִיְתּבְ ִגין ּדְ נּו  (במדבר יא)ָנה, ּבְ ַנְפׁשֵ

ִרין, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ְרַכת ְוִאְתָעִביַדת ּפֵ ה ֵאין ּכֹל, ְוִאְתּבָ  (בראשית א)ְיֵבׁשָ

א. ׁשֶ א ָהָאֶרץ ּדֶ ְדׁשֵ   ּתַ
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י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:ְיהָֹוה      יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי   ּכִ
  
ַצר ָקָראִתי ָיהּ  ִמןסו ְרַחב ָיּה:  ַהּמֵ ּמֶ  ְיהָֹוהסזָעָנִני ּבַ

ה ִלי ָאָדם:  עֹוְזָרי לִ  ְיהָֹוהִלי לֹא ִאיָרא ַמה ַיֲעׂשֶ י ּבְ
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  דף קל"ט: - פרשת נשא  - זוהר ח"ג סו 

ׁשְ  ְבֵני ָאָדםּתִ ים ְוג' ּבִ מֹות ְקדֹוׁשִ ה ׁשֵ ָ ׁשּ אן ׁשִ ִוד ּכָ ּקּוִנין ָאַמר ּדָ   ָעה ּתִ

ִרי  ֵריּה, קּום ּבְ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ ּקּוָנא (קדישא)ָאַמר ִרּבִ , ַסְלֵסל ּתִ

ִדיְקָנא  ין.  (נ"א דמלכא)ּדְ ִתּקּונֹוי ִאּלֵ א, ּבְ יׁשָ י ֶאְלָעָזר, ָקם ִר  (דף קל"ט ע"ב)ַקּדִ ּבִ

ַתח ְוָאַמר,  ַצר ָקָראִתי ָיּה ָעָנִני (תהלים קיח)ּפָ ְוגֹו'. ַעד ַבֶמְרָחב ָיּה  ִמן ַהּמֵ

ּקּוִנין ִאְצְטִריְך  א. ְלָהֵני ּתִ יְקָנא ּדָ ְבּדִ ּקּוִנין ּדִ ָנא, ָהָכא ט' ּתִ ְנִדיִבים. ּתָ טֹוַח ּבִ ִמּבְ

ַאר ִגין ְלַנְצָחא ִלׁשְ א, ּבְ ִוד ַמְלּכָ ין.  ּדָ ַאר ַעּמִ  ַמְלִכין, ְוִלׁשְ

י  ם ְיָי ּכִ ׁשֵ ל ּגֹוִים ְסָבבּוִני ּבְ ּקּוִנין, ְלָבַתר ָאַמר ּכָ ָאַמר ָהֵני ט' ּתִ יָון ּדְ א ֲחֵזי, ּכֵ ּתָ

ָכל ּגֹוִים  ּום ּדְ ֲאֵמיָנא, ְלַמאי ִאְצְטִריְכָנא. ִמׁשּ ּקּוִנין ּדַ ֲאִמיַלם. ָאַמר, ָהֵני ּתִ

ם ְיָי, ַאֵשִצינּון ִמן ְסָבבּוִני. ּוְבִתּקוּ  ִאיּנּון ׁשֵ ּקּוִנין, ּדְ א, ט' ּתִ ִדיְקָנא ּדָ ָנא ּדְ

י ֲאִמיַלם.  ם ְיָי ּכִ ׁשֵ   ָעְלָמא, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ּבְ

יָתא ִאיּנּון  ִוד, ָהָכא, ׁשִ ּקּוִנין ָאַמר ּדָ ָעה ּתִ ׁשְ ִסְפָרא, ּתִ ְצִניעּוָתא ּדְ ְוָתָנא ּבִ

ׁשִ  א. ּדְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ֵרין ִאיּנּון. ּבִ יָמא ּתְ ָמָהן ֲהוֹו, ּוְתַלת ָאָדם. ְוִאי ּתֵ ית ׁשְ

ְכַלל ָאָדם ֲהוֹו.  ָהא ְנִדיִבים ּבִ ָלָתא ֲהוֹו, ּדְ   ּתְ

יב:  ְכּתִ ָמָהן, ּדִ יָתא ׁשְ ָנא ׁשִ ַצר ָקָראִתי ָיהּ ּתָ ֵרין. ִמן ַהּמֵ , ַחד. ָעָנִני ַבֶמְרָחב ָיּה, ּתְ

ַלת.  ה. טֹוב ְיָי ִלי לֹא ִאיָרא, ּתְ ָ ְיָי, ֲחִמׁשּ ע. טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ עֹוְזָרי, ַאְרּבַ ְיָי ִלי ּבְ

ה ִלי ָאָדם,  יב: ְיָי ִלי לֹא ִאיָרא ַמה ַיֲעׂשֶ ְכּתִ ַלת, ּדִ יָתא. ָאָדם ּתְ ְיָי, ׁשִ ַלֲחסֹות ּבַ

טֹוחַ  ְיָי ִמּבְ ֵרי. טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ ָאָדם, ּתְ טֹוַח ּבָ ְיָי ִמּבְ ְנִדיִבים,  ַחד. טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ ּבִ
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ַלת.    ּתְ

א  ר ֶאּלָ ר ָאָדם ָהָכא, ָלא ִאְדּכַ ִאְדּכַ ְבָכל ֲאָתר ּדְ ה, ּדִ ִמּלָ א ֲחֵזי ָרָזא ּדְ ְוּתָ

ָלא ִאְקֵרי  ּום ּדְ ָהִכי ִאְתֲחֵזי. ִמׁשּ א. ּדְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ָמה  (הוה)ּבִ א ּבְ ָאָדם, ֶאּלָ

מָ  ִאְתֲחֵזי ֵליּה. ּוַמאי ִאְתֲחֵזי ֵליּה. ׁשְ יב, ּדְ ְכּתִ א. ּדִ יׁשָ יֶצר ְיָי  (בראשית ב)א ַקּדִ ַוּיִ

ִאְתֲחֵזי ֵליּה ּוְבִגין  ָמה ּדְ הּוא ְיָי ֱאלִֹהים. ּכְ ם ָמֵלא, ּדְ ׁשֵ ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם, ּבְ

א.  יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ א ּבִ ר ָאָדם ֶאּלָ ְך ָהָכא ָלא ִאְדּכַ   ּכָ

ַצר ָקָראִתי ָיּה ָענָ  ִתיב ִמן ַהּמֵ ֵרי ִזְמֵני ָי"ּה ָי"ּה, ְוָתָנא, ּכְ ִני ַבֶמְרָחב ָיּה, ּתְ

ָכאן  ְ ְעֵרי ִאְתַמׁשּ ׂשַ הּו. ּוִמְדָחָמא ּדְ ְעֵרי ִאְתַאֲחָדן ּבְ ׂשַ ֵרי ִעְלעֹוי, ּדְ ָלֳקֵביל ּתְ

ָלא ָחֵסר.  ָמא ּדְ ׁשְ עֹוְזָרי. ּבִ אֵרי ְוָאַמר ְיָי ִלי לֹא ִאיָרא. ְיָי ִלי ּבְ ְוַתְלָיין, ׁשָ

הוּ  ָמא ּדְ ׁשְ ה ִלי ּבִ ֲעׂשֶ ָאַמר ַמה ּיַ ר ָאָדם. ּוַמה ּדְ א, ַאְדּכַ ָמא ּדָ א. ּוִבׁשְ יׁשָ א ַקּדִ

ְקָנן  ד ִאְתּתַ א, ּכַ ַמְלּכָ ין ּדְ יׁשִ ְתִרין ַקּדִ ל ִאיּנּון ּכִ ָתָנא ּכָ ָאָדם, ָהִכי הּוא. ּדְ

לְ  ַמׁשְ א. ּוַמה ּדְ ָכִליל ּכֹּלָ ּיּוְקָנא ּדְ ִתּקּונֹוי. ִאְתְקרּון ָאָדם. ּדִ הּו, ִאְתְקֵרי ּבְ ָפא ּבְ

ְכָלָלא  ֵביּה, ִאְתְקֵרי ידו"ד, ְוִאְתְקֵרי ָאָדם ּבִ ְעָרא ּוַמה ּדְ א. ְוּתַ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ

ֵביּה.  ְעָרא, ּוַמה ּדְ ּתַ   ּדְ

ָאִחיד  ַמאן ּדְ ִגין ּדְ ְנאֹוי ּבְ ִוד ָהָכא, ְלַאְכְנָעא ׂשַ ָאַמר ּדָ ּקּוִנין ּדְ ָעה ּתִ ׁשְ ין ּתִ ְוִאּלֵ

יְקָנא א  ּדִ א. ַמְלּכָ ָבֵעי ִמן ַמְלּכָ ל ַמה ּדְ ָאה, ּכָ ָיִקירּו ִעּלָ א, ְואֹוִקיר ֵליּה ּבְ ַמְלּכָ ּדְ

יְקָנא,  ַתר ּדִ א ּגּוָפא ָאִזיל ּבָ יְקָנא, ְוָלא ּגּוָפא. ֶאּלָ ִגיֵניּה. ַמאי ַטְעָמא ּדִ ָעִביד ּבְ

ַתר ּגּוָפא.  רי שמא קדישא, (ס"א ומה דאשתליף מתערא אתקְוִדיְקָנא ָלא ָאִזיל ּבָ

(ול"ג מן ודיקנא  תערא ומה דביה אתקרי יהו"ה אתקרי אדם בכלא תערא ומה דביה)

   עד וגופא)

ּה,  ַצר ָקָראִתי ּיָ ֵרין: ִמן ַהּמֵ ְדַקאְמָרן. ּתְ ָנא, ַחד ּכִ ּבָ ָווֵני ָאֵתי ַהאי חּוׁשְ ּוִבְתֵרי ּגְ

ֵרי. ה' ִלי לֹא ִאיָרא, ּתְ  ה ִלי ָאָדם, ַחד. ָעָנִני ַבֶמְרָחב ָיּה, ּתְ ֲעׂשֶ ַלת. ַמה ּיַ

ה',  יָתא. טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ שֹוְנָאי, ׁשִ עֹוְזָרי, ָחֵמׁש. ַוֲאִני ֶאְרֶאה ּבְ ע. ה' ִלי ּבְ ַאְרּבַ

ָעה.  ׁשְ ְנִדיִבים, ּתִ טֹוַח ּבִ ְיָי ִמּבְ ַמְנָייא. טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ ָאָדם, ּתְ טֹוַח ּבָ ְבָעה. ִמּבְ ׁשִ
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   באדם. ז. טוב לחסות בה'. ח. מבטוח בנדיבים) (ס"א טוב לחסות בה', מבטוח

ָאַמר ָהָכא, ַעל  ל ָמה ּדְ ִוד, ּכָ א ּדָ "ּה, ַמאי ָקא ַמְייֵרי ֶאּלָ ַצר ָקָראִתי ּיָ ִמן ַהּמֵ

א ָקָאַמר.  ִדיְקָנא ּדָ ּקּוָנא ּדְ ַצר ָקָראִתי ָיּה, ֵמֲאָתר  (רבי יהודה אמר)ּתִ ִמן ַהּמֵ

ׁשְ  יְקָנא ְלִאְתּפַ אִרי ּדִ ׁשָ אּוְדִנין ּדְ ְתָחא ּדְ י ּפִ ּמֵ ִחיק, ִמּקַ הּוא ֲאָתר ּדָ ָטא, ּדְ

ֵרי ִזְמֵני. ּוַבֲאָתר  ְך ָאַמר ָי"ּה ָי"ה ּתְ א. ּוְבִגין ּכָ ֵריׁשָ ְעֵרי ּדְ חֹות ׂשַ א, ּתְ ֵמֵעיּלָ

ָטא, ָאַמר ְייָ  (ס"א ובתר) ׁשְ אִרי ְלִאְתּפַ יְקָנא, ְוָנִחית ֵמאּוְדנֹוי, ְוׁשָ ט ּדִ ׁשַ ִאְתּפְ ִלי  ּדְ

ִחיל  ָלא ּדָ הּוא ֲאָתר ּדְ (אדם ְוָכל ַהאי ִאְצְטִריְך ְוכּו',  (ס"א דחיק)לֹא ִאיָרא, ּדְ

ִגין  אתקרי ועל אתפשטותא האי אצטריך) ין, ּבְ חֹוֵתיּה ַמְלִכין ְוַעּמִ ִוד ְלַאְכָנע ּתְ ּדָ

א.  ִדיְקָנא ּדָ   ְיָקָרא ּדְ

  דף צ"ג: - מדרש רות  -זוהר חדש סז 

ילּו ָמה ָראּו ֲחַננְ  ִעים ִהּפִ ַפְרּדְ א ָאְמרּו ַהּצְ ְפלּו ָלֵאׁש? ֶאּלָ ּנָ ֵאל ַוֲעַזְרָיה ׁשֶ ָיה ִמיׁשָ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ַמֲאָמרֹו ׁשֶ ֵדי ְלָהַרע ְלִמְצַרִים ּבְ ֵאׁש ּכְ ֲאַנְחנּו  - ֶאת ּגּוָפם ּבָ

בֹוד ִרּבֹוֵננוּ  ִביל ּכְ ׁשְ ה ּבִ ה ְוַכּמָ ּמָ  ַעל ַאַחת ּכַ

גֹו ַאּתּון ֲאַמר ַר  לּון לֹון ּבְ ִיּפְ ֵאל ַוֲעַזְרָיה, ּדְ ְכִפיתּו ַלֲחַנְנָיה ִמיׁשָ ָעה ּדִ ׁשָ י, ּבְ ּבִ

א. ֲחַנְנָיה ֲאַמר,  ה ִלי ָאָדם )(תהלים קיחנּוָרא ְיֵקיְדּתָ ֲעׂשֶ . ה' ִלי לֹא ִאיָרא ַמה ּיַ

ֵאל ֲאַמר,  י ַיֲעֹקב וְ  (ירמיה כז)ִמיׁשָ יָרא ַעְבּדִ ה ַאל ּתִ י ְוַאּתָ ָרֵאל ּכִ ַחת ִיׂשְ ַאל ּתֵ

ָרֵאל ְוגו'.  ַמע ִיׂשְ ָך ָאִני ְנֻאם ה'. ֲעַזְרָיה ֲאַמר, ׁשְ   ִאּתְ

רּוְך הּוא,  דֹוׁש ּבָ ָאַמר ה'  (ישעיה מד)ָאַמר ַהּקָ ֶזה ֹיאַמר ַלה' ָאִני, ֶזה ֲחַנְנָיה, ׁשֶ

ָאמַ  ֵאל, ׁשֶ ם ַיֲעֹקב, ֶזה ִמיׁשָ ׁשֵ יָרא ִלי לֹא ִאיָרא. ְוֶזה ִיְקָרא ּבְ ה ַאל ּתִ ר ְוַאּתָ

ָרֵאל וכו'. לֹא  ַמע ִיׂשְ ָאַמר ׁשְ ה, ֶזה ֲעַזְרָיה, ׁשֶ ָרֵאל ְיַכּנֶ ם ִיׂשְ י ַיֲעֹקב. ּוְבׁשֵ ַעְבּדִ

ָניו ֶיֱחָורּו.  ה ּפָ ה ֵיבֹוׁש ַיֲעֹקב ְולֹא ַעּתָ   ַעּתָ

אל ֲאַמר, ֲאִני ִנְקָרא  ִנּיֵ א ּדָ הֹון. ֶאּלָ אל ּבְ ה ָלא ֲהָוה ָדִנּיֵ ם ְוָלּמָ ׁשֵ ַצר, ּכְ ְלְטׁשַ ּבֵ

ֱאַמר, א  ּנֶ ּלֹו. ׁשֶ ם ֱאָלִהי כו', ּוְכִתיב,  (דניאל ד)ֱאִליל ׁשֶ ׁשֻ ר ּכְ אּצַ ְלְטׁשַ  (שם ב)ּבֵ
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טַֹח  ְיהָֹוהַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבׂשְנָאי: טֹוב ַלֲחסֹות בַּ  ִמּבְ
ָאָדם: טֹוב ַלֲחסֹות בַּ  ל ְיהָֹוה ּבָ ְנִדיִבים: ּכָ טַֹח ּבִ ִמּבְ

ם  ּגֹוִים ְסָבבּוִני ׁשֵ י ֲאִמיַלם: ַסּבּוִני ַגם  ְיהָֹוהּבְ ּכִ
ם ְסָבבּוִני ׁשֵ י ֲאִמיַלם: ַסּבּוִני ְיהָֹוה ּבְ ִכְדבֹוִרים  ּכִ

ֵאׁש קֹוִצים ם  ּדֲֹעכּו ּכְ ׁשֵ י ֲאִמיַלם:  ְיהָֹוהּבְ חֹה סחּכִ ּדָ
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רּוְך הּוא  אל ְסִגד. ְוַהָקדֹוׁש ּבָ ר ְנַפל ַעל ַאְנּפֹוִהי ּוְלָדִנּיֵ א ְנבּוַכְדֶנּצַ אַדִין ַמְלּכָ ּבֵ

ׂשְ  ִסיֵלי ֱאלֵֹהיֶהם ּתִ הֹון. ָאַמר, ּפְ ֵאׁש, ֲאַזל ְוָלא ֲהָוה ִעּמְ   ְרפּון ּבָ

ִלין  ִעים ַמּפְ א ֲאָמרּו, ְצַפְרּדְ נּוָרא. ֶאּלָ ָנְפלּו ּבְ ֵאל ַוֲעַזְרָיה ּדְ ָמה ָראּו ֲחַנְנָיה ִמיׁשָ

ִריְך הּוא.  א ּבְ קּוְדׁשָ ַמֲאָמר ּדְ ִביל ְלַאְבֵאיׁש ְלִמְצָרֵאי, ּבְ ׁשְ נּוָרא, ּבִ ּגּוְפהֹון ּבְ

ָמאָרָנא.  ֲאַנְחָנא ִביל ְיָקָרא ּדְ ׁשְ ה ּבִ ה ְוַכּמָ ּמָ  ַעל ַאַחת ּכַ

  דף קמו. -פרשת תולדות  -זוהר ח"א סח 

ּיְֻצְרכּו  ַמן ַההּוא ׁשֶ לּו ֲאָבל ַלזְּ ָרכֹות ַהּלָ ּבְ ֵעת ּבַ י ִלי ּכָ ו ּדַ י ֵעׂשָ ַלּפֵ ַיֲעקֹב ָאַמר ּכְ

יִטים ׁשֶ  ּלִ ַ ָלִכים ְוַהׁשּ ל ַהּמְ י ּכָ ַלּפֵ יַע ְלָבַני ּכְ ּגִ ּיַ ׁשֶ ל ָהעֹוָלם ַאֲעֶלה אֹוָתם ּכְ ל ּכָ

ָדִדים ְוִיְתַקּיֵם ָהעֹוָלם ַעל ִקּיּומֹו  ל ַהּצְ ָרכֹות ִמּכָ ַמן ִיְתעֹוְררּו אֹוָתן ַהּבְ אֹותֹו ַהזְּ

ָראּוי   ּכָ

ַההּוא ֲעִקימּו, ְוָרַווח כָּ  ֲאבֹוי, ּבְ ֵרְך ַיֲעֹקב, ַחד ּדְ ְרָכאן ִאְתּבָ ה ּבִ ּמָ א ֲחֵזי, ּכַ ל ּתָ

ד ֲהָוה ָאֵתי  ִריְך הּוא, ּכַ א ּבְ ָבִריְך ֵליּה קּוְדׁשָ א ּדְ ִכיְנּתָ ׁשְ ְרָכאן. ְוַחד ּדִ ִאינּון ּבִ

ְכִתיב,  ָבן, ּדִ ָבְרֵכיּה ֵליּה  (בראשית לה)ִמּלָ ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת ַיֲעֹקב. ְוַחד, ּדְ

ָרָכה ָאֳחָרא, ו. ְוַחד, ּבְ א ְדֵעׂשָ ד  ַההּוא ַמְלָאָכא ְמַמּנָ ָבְרֵכיּה ֵליּה ֲאבּוָה, ּכַ ּדְ

ְכִתיב  ן ֲאָרם, ּדִ י ְיָבֵרְך ֹאְתָך ְוגו'.  (בראשית כח)ֲהָוה ָאִזיל ְלַפּדַ ּדַ  ְוֵאל ׁשַ

ְרָכָתא  ַמאן ּבִ ְרָכאן, ָאַמר, ּבְ י ּבִ ָכל ַהּנֵ ְרֵמיּה ּבְ ָחָמא ַיֲעֹקב ּגַ ַההּוא ִזְמָנא ּדְ ּבְ

ּתָ  ׁש ַהׁשְ ּמֵ ּתַ ְייהּו ֶאׁשְ ִמּנַ א, ּוַמאן ּדְ ּתָ ׁש ַהׁשְ ּמֵ ּתַ ְייהּו ֶאׁשְ א ִמּנַ ֲחָלׁשָ א. ָאַמר, ּבַ
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יָפא, ָאַמר, ָלאו  ּקִ ִאיִהי ּתַ ב ּדְ ָבְרֵכיּה ֲאבּוָה, ְוַאף ַעל ּגַ ְתַרְייָתא, ּדְ א ּבַ ִאיהּו, ּדָ

ַקְדָמָאה.  ְלָטנּוָתא ְדַהאי ַעְלָמא ּכְ ׁשָ יָפא ּבְ ּקִ   ִאיִהי ּתַ

ּה, ָאַמר ַיֲעֹקב, ֶאּטֹול הַ  ַמׁש ּבָ ּתַ א ָדא ְוֶאׁשְ ּתָ ל  (קס"ו ע"ב, קע"ב ע"ב)ׁשְ ק ּכָ ַוֲאַסּלֵ

ִזְמָנא  ְתָראי. ֵאיָמַתי, ּבְ ִאְצְטִריְך ִלי ְוִלְבָנאי ּבַ ִאינּון ָאֳחָרִנין ְלִזְמָנא ּדְ

ְכִתיב,  ַני ֵמַעְלָמא, ּדִ ַמָיא ְלאֹוָבָדא ּבָ ל ַעּמְ ׁשּון ּכָ ּנְ ִיְתּכַ ל גּ  (תהלים קיח)ּדְ ֹוִים ּכָ

י ֲאִמיַלם ם ְיָי ּכִ ׁשֵ ם ְסָבבּוִני. ְסָבבּוִני ּבְ ְוגו'. ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים ְוגו'. ָהא  ַסּבּוִני ּגַ

ֲאבּוָה.  ְרָכאן ַקְדָמאי ּדְ ֲארּו. ַחד, ִאינּון ּבִ ּתָ ִאׁשְ ָלָתא ּדְ י ּתְ ָלָתא, ְלַגּבֵ ָהָכא ּתְ

א ָבְרֵכיּה קּוְדׁשָ ְרָכאן ּדְ ֵרין, ִאינּון ּבִ ְרָכאן  ּתְ ַלת, ִאינּון ּבִ ִריְך הּוא. ּתְ ּבְ

ָבְרֵכיּה ַההּוא ַמְלָאָכא.    ּדְ

יק  ָכל ַעְלָמא, ְוֲאְסּלִ ין ּדְ י ְמָלִכין ְוָכל ַעּמִ ָאַמר ַיֲעֹקב, ְלָהָתם ִאְצְטִריכּו, ְלַגּבֵ

ֲהוּו לֵ  א, ּדְ י ִלי ְבַהאי. ְלַמְלּכָ ו, ּדַ י ְדֵעׂשָ א ְלַגּבֵ ּתָ ה לֹון ְלָהָתם. ְוַהׁשְ ּמָ יּה ּכַ

י  ְזִמיִנין ְלַגּבֵ יֵחי ְקָרָבא ַלֲאָגָחא ְקָרִבין, ּדִ ה ָמאֵרי ַמּגִ ּמָ יִפין, ּכַ ּקִ ִלְגיֹוִנין ּתַ

יִפין  ּקִ ַמע ַעל ִלְסִטים ַחד  (דף קמו ע"ב)ְמָלִכין ּתַ הּו ְקָרָבא. ַאְדָהִכי ׁשָ ְלֲאָגָחא ּבְ

ְרֵעי ְיֲהכּון ּתַ  ֵני ּתַ י ּבְ ָחא, ָאַמר, ַהּנֵ יָלְך, ֵלית ַקּפָ ל ִלְגיֹוִנין ּדִ ן. ָאַמר ֵליּה, ִמּכָ ּמָ

ל  ָהא ּכָ ין. ּדְ ִאּלֵ י ּבְ י ַההּוא ִלְסִטים, ּדַ ין. ָאַמר, ְלַגּבֵ א ִאּלֵ ר ָהָתם ֶאּלָ ּדֵ ַאְנּתְ ְמׁשַ

יֹוָמא ִדְקָר  יִפין, ּבְ ּקִ י ִאינּון ְמָלִכין ּתַ ק ְלַגּבֵ ּלַ ָבא, ִלְגיֹונֹוַתי ּוָמאֵרי ְקָרָבא, ֶאְסּתַ

ִאְצְטִריכּו ִלי, ֵליהוּו.    ּדְ

ְרָכאן. ֲאָבל ְלַההּוא  ין ּבִ ִאּלֵ א ּבְ ּתָ י ִלי ַהׁשְ ו, ּדַ י ֵעׂשָ אּוף ָהִכי ַיֲעֹקב ָאַמר ְלַגּבֵ

ק לֹון.  ָכל ַעְלָמא, ֲאַסּלֵ יִטין ּדְ ּלִ ל ַמְלִכין ְוׁשַ י ּכָ ִאְצְטִריכּו ְלָבַני ְלַגּבֵ ִזְמָנא, ּדְ

ד ִיְמֵטי ַההּוא זִ  ים ַעְלָמא ַעל ּכַ ל ִסְטִרין, ְוִיְתַקּיַ ְרָכאן ִמּכָ ְמָנא, ִיְתָערּון ִאינּון ּבִ

ל  ְדָקא ְיאּות, ּוֵמַההּוא יֹוָמא ּוְלָהְלָאה, ְיקּום ַמְלכּוָתא ָדא ַעל ּכָ ִקּיּוֵמיּה ּכְ

ְכִתיב,  ָמה ְדאּוְקמּוָה, ּדִ ָאר ַמְלכּו ָאֳחָרא, ּכְ ק ְוָתֵסף כָּ  (דניאל ב)ׁשְ ּדִ ין ּתַ ל ִאּלֵ

ָזַרת ִמן טּוָרא ִדי  ִאְתּגְ א. ְוַהְיינּו ַהִהיא ַאְבָנא, ּדְ קּום ְלָעְלַמּיָ ַמְלְכָוָתא ְוִהיא ּתְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ָרֵאל, ַמאן ֶאֶבן  (בראשית מט)ָלא ִביַדִין, ּכְ ם רֹוֶעה ֶאֶבן ִיׂשְ ָ ִמׁשּ
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ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר,  ָרֵאל, ּכְ ֶנֶסת ִיׂשְ א ּכְ א. ּדָ ר  ראשית כח)(בּדָ ְוָהֶאֶבן ַהּזֹאת ֲאׁשֶ

ָבה ְוגו'.  י ַמּצֵ ְמּתִ   ׂשַ

  דף קעט.  -פרשת וישלח  -זוהר ח"א 

ִמיד ְורֹוֶצה ִלְדחֹות  ּדֹוֶחה ֶאת ָהָאָדם ּתָ ְמָצא ָתִמיד ֵאֶצל ָהָאָדם ׁשֶ ּנִ ֵיֶצר ָהָרע ׁשֶ

"ה ּבָ   אֹותֹו ּוְלַהְסטֹותֹו ֵמִעם ַהּקָ

י ֶאְלָעָזר ְואָ  ַתח ַרּבִ חֹה ְדִחיַתִני ִלְנּפֹל ַוְיָי ֲעָזָרִני (תהלים קיח)ַמר, ּפָ ֹחה ּדָ , ּדָ

א ִסְטָרא ָאֳחָרא  א ּדָ ֹחה ְדִחיַתִני. ֶאּלָ ֵעי ֵליּה, ַמאי ּדָ ֹחה ָדחּוִני ִמּבָ ְדִחיַתִני, ּדָ

ִדיר, ּוָבֵעי ְלַדְחָייא ֵליּה ּוְלַאְסָטָאה ֵליּה ֵמִעם קוּ  ַדְחָייא ֵליּה ְלַבר ָנׁש ּתָ א ּדְ ְדׁשָ

ִדיר. ּוְלֳקְבֵליּה  ר ָנׁש ּתָ יּה ְדּבַ ח ְלַגּבֵ ּכַ ּתַ ִאׁשְ ִריְך הּוא. ְוָדא הּוא ֵיֶצר ָהָרע ּדְ ּבְ

יּה  ל ְלַגּבֵ ּדַ ּתַ ִאיהּו ֲהָוה ִאׁשְ ִגין ּדְ ֹחה ְדִחיַתִני ִלְנּפֹול. ּבְ ִוד ְוָאַמר ּדָ ַאֲהַדר ּדָ

ָכל ִאינּון ַעְקִתין ְלַאְסָטָאה ֵליּה ֵמִעם  ִוד ּבְ ִריְך הּוא. ְוֲעֵליּה ָאַמר ּדָ א ּבְ קּוְדׁשָ

יָדְך.  ְרָנא ּבִ ָלא ִאְתַמּסַ ם. ַוְיָי ֲעָזָרִני ּדְ יִהּנָ ּגֵ ֹחה ְדִחיַתִני ִלְנּפֹול ּבַ  ּדָ

לֹוט ֲעֵליּה.  ָלא ִיׁשְ ִגין ּדְ יּה, ּבְ ֲהָרא ִמּנֵ א ִאית ֵליּה ְלַבר ָנׁש ְלִאְזּדַ ְוַעל ּדָ

ִריְך הוּ  א ּבְ ְכִתיב, ְוקּוְדׁשָ ָכל ָאְרחֹוי. ּדִ ֵדין ָנִטיר ֵליּה ּבְ ֵלְך  (משלי ג)א ּכְ ָאז ּתֵ

ָך ְוַרְגֶלָך לא ִתּגֹוף  רּוץ  (משלי ד)ָלֶבַטח ַדְרּכֶ ָך לֹא ֵיַצר ַצֲעֶדָך ְוִאם ּתָ ֶלְכּתְ ּבְ

ל. ּוְכִתיב,  ׁשֵ אֹור ֹנַגּה הֹוֵלְך ְואֹור ַעד נְ  (משלי ד)לא ִתּכָ יִקים ּכְ כֹון ְוֹאַרח ַצּדִ

  ַהּיֹום. 

ַעְלָמא  ִריְך הּוא ָנִטיר לֹון ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ ָרֵאל ּדְ ִאין ִאינּון ִיׂשְ י ְיהּוָדה ַזּכָ ָאַמר ַרּבִ

ְכִתיב,  יִקים ְלעֹוָלם ִיְרׁשּו  (ישעיה ס)ֵדין ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי. ּדִ ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ ְוַעּמֵ

רּוְך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן.     ע"כ פרשת וישלח)(ָאֶרץ. ּבָ
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יִקים  ָאֳהֵלי ַצּדִ ה ִויׁשּוָעה ּבְ ִלי ִליׁשּוָעה: קֹול ִרּנָ
ה ָחִיל: ְיִמין  ְיהָֹוהְיִמין   ֵמָמה ְיִמיןרוֹ  ְיהָֹוהעֹׂשָ
ה ָחִיל:  ְיהָֹוה ר סטעֹׂשָ י ֶאְחֶיה ַוֲאַסּפֵ לֹא ָאמּות ּכִ

י ָיּה:  י ָיהּ עַמֲעׂשֵ ַרּנִ ֶות לֹא ְנָתָנִני:  ַיּסֹור ִיּסְ ְוַלּמָ
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  דף ריט: -פרשת ויחי  -זוהר ח"א סט 

ַנע ָמֶות ֵמָהעֹוָלם רּוְך הּוא ֶאת ְיִמינֹו ִיּמָ דֹוׁש ּבָ עֹוֵרר ַהּקָ ּיְ ׁשֶ   ּכְ

יא, ַמאי ִדְכִתיב,  י ִחּיָ ד  (ישעיה כה)ָאַמר ִרּבִ ֶות ָלֶנַצח. ָאַמר ֵליּה, ּכַ ע ַהּמָ ּלַ ּבִ

ִריְך הּוא יְ  א ּבְ ִמיָנא ִדיֵליּה, ִאְתְמַנע מֹוָתא ִמן ַעְלָמא. ְוָלא ִיְתַער ִיְתַער קּוְדׁשָ

ִריְך הּוא, ּוַמאי  א ּבְ יִמיָנא ְדקּוְדׁשָ ָרֵאל ּבִ ד ִיְתָערּון ִיׂשְ א ּכַ ַהאי ְיִמיָנא, ֶאּלָ

ּה,  ְכִתיב ּבָ ַההּוא ִזְמָנא,  (דברים לג)ִניהּו ּתֹוָרה, ּדִ ת ָלמֹו. ּבְ ִמיִמינֹו ֵאׁש ּדָ

ה ָחִיל  )(תהלים קיח י ָיּה.  ְוגו',ְיִמין ה' עֹוׂשָ ר ַמֲעׂשֵ י ֶאְחֶיה ַוֲאַסּפֵ   לא ָאמּות ּכִ

  

  דף ר"ה. -פרשת בלק  - זוהר ח"ג ע 

הּ  י ּיָ ַרּנִ ֶזה ָהעֹוָלם ְוָאַמר  ַיּסֹר ִיּסְ ה ּבְ ָעׂשָ ֶ ל ַמה ׁשּ ֶלְך ָאַמר ֶאת ֶזה ַעל ּכָ ִוד ַהּמֶ ּדָ

אוֹ  ָהְיָתה לֹו ּבְ הַעל ַהַהְבָטָחה ׁשֶ עֹוָלם ַהּזֶ ָעַבר ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ  תֹו עֹוָלם ַעל ּכָ

ַתח ְוָאַמר,  י ָיהּ  (תהלים קיח)ּפָ ַרּנִ ל ַמה  ַיּסֹור ִיּסְ א, ַעל ּכָ א ָאַמר ּדָ ִוד ַמְלּכָ ְוגֹו', ּדָ

ַההּוא  (ס"א דאעבר) ֲהָוה ֵליּה ּבְ ַהאי ָעְלָמא, ְוָאַמר ַעל ַאְבָטחּוָתא ּדְ ֲעַבד ּבְ ּדְ

ְרִדיפּו ֵליּה, ַוֲהָוה ָעְלָמא. ַעל כָּ  ַהאי ָעְלָמא, ּדִ ר ּבְ ַאְעּבָ ָעִריק  (ליה)ל ַמה ּדְ

ִזיב ֵליּה  הּו ׁשֵ ּלְ ֵאי, ּוִמּכֻ ּתָ ְפִלׁשְ מֹוָאב, ּוְבַאְרָעא ּדִ ַאְרָעא ּדְ ַאְרָעא נּוְכָרָאה, ּבְ ּבְ

ִביק ֵליּה ְלמֹוָתא, ְוָאַמר ַעל ַאְבָטחוּ  ִריְך הּוא, ְוָלא ׁשָ א ּבְ ַההּוא קּוְדׁשָ ָתא ּדְ

 ָעְלָמא. 

יְלָנא  ִריְך הּוא, ָהָכא ַאְלֵקיָנא, ְוַקּבִ א ּבְ י קּוְדׁשָ ִוד, ִאי ָהָכא ַחְבָנא ְלַגּבֵ ָאַמר ּדָ
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יִלי ְלַההּוא  א ּדִ ִביק עֹוְנׁשָ ַחְבָנא, ְוָלא ׁשָ ל ַמה ּדְ י ִלי ִמּכָ יִלי, ְוַאְדּכֵ א ּדִ עֹוְנׁשָ

אי ַיסּ  ַתר ִמיָתה. ַוּדַ ָאה ִלי. ָעְלָמא, ּבָ ִגין ְלַנּקָ ַהאי ָעְלָמא, ּבְ י ָיּה, ּבְ ַרּנִ ֹור ִיּסְ

א  אי, ַוֲאָנא, ָהא קּוְדׁשָ ַההּוא ָעְלָמא, ְלַנְטָלא ִנְקָמָתא ִמּנַ ְות לֹא ְנָתָנִני, ּבְ ְוַלּמָ

אן ְוָהְלָאה ִאְצְטִריְכָנא  ַהאי ָעְלָמא, ִמּכָ ִריְך הּוא, ַאְנֵקי ִלי ִזְמָנא ֲחָדא ּבְ ּבְ

לָ  ָאֵתי. ּדְ ָעְלָמא ּדְ ִכּסּוָפא ּבְ   א ֱאֵהא ּבְ

  דף קג: -פרשת וירא  -זוהר ח"א עא 

רֹות  ָרגֹות ָהֶעְליֹונֹות ִלׁשְ ל ַהּדְ לּות ֲעִתידֹות ּכָ ָרֵאל ֵיְצאּו ִמן ַהּגָ ׂשְ ּיִ ְזַמן ׁשֶ ּבִ

ָראּוי   ֲעֵליֶהם ּכָ

א, ּוִמנַּ  א ְלַדְרּגָ ְתָחא ְלִפְתָחא ְוַדְרּגָ א ֲחֵזי, ִאית ּפִ א ּתָ קּוְדׁשָ ְייהּו ְיִדיַע ְיָקָרא ּדְ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר  ְתָחא ְדֶצֶדק. ּכְ א הּוא ּפִ ַתח ָהֹאֶהל, ּדָ ִריְך הּוא. ּפֶ  (תהלים קיח)ּבְ

ֲעֵר"י ֶצֶד"ק ְתח"ּו ִל"י ׁשַ ְתָחא  ּפִ יּה, ּוְבַהאי ּפִ ְתָחא ַקְדָמָאה ְלָאֳעָלא ּבֵ א ּפִ ְוגו' ּדָ

ְת  ָאר ּפִ ל ׁשְ ָזֵכי ְלַהאי ִאְתַחּזּון ּכָ ִאין. ַמאן ּדְ יּה  (פתחא)ִחין ִעּלָ ָזֵכי ְלִמְנַדע ּבֵ

ָראן ֲעֵליּה.  ֻכְלהּו ׁשָ ִגין ּדְ ְתִחין ּבְ ָאר ּפִ  ּוְבֻכְלהֹו ׁשְ

ְתִחין  ָגלּוָתא ְוֻכְלהּו ּפִ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ ִגין ּדְ ִפְתָחא ָדא ָלא ִאְתְיַדע. ּבְ א ּדְ ּתָ ְוַהׁשְ

יּה ְולָ  קּו ִמּנֵ ּלָ ָרֵאל ִאְסּתַ ִיְפקּון ִיׂשְ ִזְמָנא ּדְ ָקא. ֲאָבל ּבְ ּבְ א ָיְכִלין ְלִמְנַדע ּוְלִאְתּדַ

ְדָקא ְיאּות.  ֵרי ֲעֵליּה ּכְ ִאין ְלִמׁשְ ין ִעּלָ ְרּגִ ְלהּו ּדַ לּוָתא ְזִמיִנין ּכֻ   ִמן ּגָ

ָלא ֲהוּו ָיְד  יָרא ַמה ּדְ ָאה ַיּקִ ִני ָעְלָמא ָחְכְמָתא ִעּלָ ְדַמת ּוְכֵדין ִיְנְדעּון ּבְ ִעין ִמּקַ

ְכִתיב,  ָנא. ּדִ ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ְיָי רּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה רּוַח ֵעָצה  (ישעיה יא)ּדְ

ָאה  ּתָ ְתָחא ּתַ ָרָאה ַעל ַהאי ּפִ ְלהּו ְזִמיִנין ְלַאׁשְ ַעת ְוִיְרַאת ְיָי. ּכֻ ּוְגבּוָרה רּוַח ּדַ

ַתח ָהֹאֶהל. ְוֻכְלהּו ְזִמיִנין ְלאַ  ִאיהּו ּפֶ ִגין ְלֵמיַדן ּדְ יָחא ּבְ א ְמׁשִ ָרָאה ַעל ַמְלּכָ ׁשְ

ים ְוגו'.  ּלִ ֶצֶדק ּדַ ַפט ּבְ ְכִתיב ְוׁשָ   ָעְלָמא ּדִ

 



 זוהר ההגדה
 

568

 
ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  

  

  דף צ"ה. -פרשת אמור  -זוהר ויקרא 

ָעִרים ֶעְליֹוִנים ח ָלֶכם ׁשְ ל ַמַחט ַוֲאִני ֶאְפּתַ ִפְתחֹו ׁשֶ ַתח ּכְ ְתִחי ִלי ּפֶ   ּפִ

אי  ָלא ֵייֲעלּון ְלַגּבָ ְתָחא ְלַאְעָלא ִלי הּוא, ּדְ ּתְ הּוא ּפִ ְך, ַאּנְ א ּבָ ַני ֶאּלָ , ִאי (בך)ּבָ

ְתִחי ִלי.  ְך, ּפִ ִגין ּכַ חּון ִלי. ּבְ ּכְ ָלא ִיׁשְ ְתָחְך, ָהא ֲאָנא ָסִגיר. ּדְ ח ּפִ ְפּתַ ַאְנּתְ ָלא ּתִ

א, אָ  ָעא ְלַאֲעָלא ְלַמְלּכָ ד ּבָ ִוד, ּכַ א ָאַמר ּדָ אי. ְוַעל ּדָ ְתִחי ִלי ַוּדַ (תהלים ַמר ּפִ

ַער ַלְיָי' קיח) ַ ֲעֵרי ֶצֶדק, ָאֹבא ָבם אֹוֶדה ָיּה. ֶזה ַהׁשּ ְתחּו ִלי ׁשַ ְתָחא ּפִ א הּוא ּפִ , ּדָ

יּה,  ָקא ּבֵ ּבְ ָחא ֵליּה, ּוְלִאְתּדַ ּכְ ַער ַלְיָי', ְלַאׁשְ ַ א. ֶזה ַהׁשּ אי ְלַאֲעָלא ְלַמְלּכָ ַוּדַ

ְתִחי ִלי ֲאחֹוִתי ַרְעָיִתי ׁשֶ  א ּפִ ְך, ּוְלֶמֱהִוי ְוַעל ּדָ וָגא ִעּמָ ּוְ ִגין ְלִאְזּדַ י ְוגֹו'. ּבְ ֹראׁשִ

ָעְלִמין.  ָלם ּדְ ׁשְ ְך ּבִ  ִעּמָ

  דף קכ"ב. - פרשת נשא  - זוהר ח"ג 

ַער ֶזה  ׁשַ ְקָרא ַאֲהָבה, אֹו ּבְ ּנִ ַער ֶזה ׁשֶ ׁשַ ְתחּו לֹו ּבְ נּוז יֹאַמר ָלֶהם: ּפִ אֹותֹו טֹוב ַהּגָ

ל  ׁשּוָבה, ּכָ ְקָרא ּתְ ּנִ תוֹ ׁשֶ ִפי ַדְרּגָ ֵנס ּכְ יק ִיּכָ   ַצּדִ

ָמה ַמְלֲאֵכי  אֹוַרְייָתא, ּכַ ע ָרִזין ּדְ ִאיהּו ַחָייָבא, ְוִייעּול ְלִמְנּדַ א ַמאן ּדְ ּוְבִגין ּדָ

ָרא ִאְתְקִריאּו,  ים ֵחיַות ּבָ ים ְוַעְקַרּבִ ְך ַוֲאֵפָלה, ְנָחׁשִ ִאְתְקִריאּו ֹחׁשֶ ָלה ּדְ ַחּבָ

בְ  ִלין ַמֲחׁשַ יֵליּה. ּוְמַבְלּבְ ָלאו ּדִ ָלא ִייעּול ַלֲאָתר ּדְ יּה, ּדְ   ּתֵ

ה  ין ְנִטיִרין ִאיּנּון ְלֶמְמֵריּה, ְוַקֵטיגֹור ֶנֱעׂשָ ל ִאּלֵ ִאיהּו טֹוב, ּכָ ֲאָבל ַמאן ּדְ

ר ָנׁש טֹוב  (ליה)ַסֵניגֹור, ְוִייָעלּון  ְלטֹוב ַהָגנּוז, ְוֵייְמרּון ֵליּה ָמָרָנא, ָהא ּבַ

יק ְיֵרא ׁשָ  ּדִ ֵעי ְלַאֲעָלא ֳקָדָמְך, ָאַמר ָלנּו, ְוּצַ ֲעֵרי  (תהלים קיח)ַמִים, ּבָ ְתחּו ִלי ׁשַ ּפִ

ֶדק ָאֹבא ָבם אֹוֶדה ָיהּ  ְרָעא ּצֶ ַהאי ּתַ ְתחּו ֵליּה ּבְ א לֹון, ּפִ . ַההּוא טֹוב ַהָגנּוז ִייּמָ

יק ּדִ ל ּצַ ׁשּוָבה. ּכָ ִאיִהי ּתְ ְרָעא ּדְ ַהאי ּתַ ִאְתְקֵרי ַאֲהָבה, אֹו ּבְ פּום  ּדְ ִייעּול ּכְ

ה  ִמּלָ יֵליּה, ְוָרָזא ּדְ א ּדִ ְרּגָ יק ְוגֹו'.  (ישעיה כו)ּדַ ּדִ ָעִרים ְוָיֹבא ּגֹוי ּצַ ְתחּו ׁשְ   ּפִ

  פרשת נח דף כו: - זוהר חדש  -פסוק כ'  –פרק קי"ח 

ל ֵנס ַעד ְמקֹום ַמֲעָלָתם ְוַעל ּכָ יִקים ְלִהּכָ ּדִ ְבָעה ְפָתִחים ֵיׁש ְלַנְפׁשֹות ַהּצַ ַתח  ׁשִ ּפֶ
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ים  - ּוֶפַתח ׁשֹוְמִרים  הּוא ֲעָרבֹות ְוִגְנֵזי ַחיִּ ִביִעי ׁשֶ ְ ַער ַהׁשּ ַ יִעים ַלׁשּ ּגִ ּמַ ַעד ׁשֶ

ם ם ׁשָ ּלָ יִקים ּכֻ ל ַצּדִ מֹוֵתיֶהם ׁשֶ ם ְוָכל ִנׁשְ   טֹוִבים ְמצּוִיים ׁשָ

ַלִים ְלַמְעלָ  רּוְך הּוא ְירּוׁשָ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ י ְיהּוָדה, ָעׂשָ ַלִים ָאַמר ִרּבִ ֶנֶגד ְירּוׁשָ ה, ּכְ

ל ַמָטה.  ַלִים ׁשֶ ירּוׁשָ ָרֵאל ּבִ בֹואּו ִיׂשְ ּיָ ם, ַעד ׁשֶ ּלֹא ָיֹבא ׁשָ ע ׁשֶ ּבַ ל ַמָטה. ְוִנׁשְ ׁשֶ

ֱאַמר,  ּנֶ ִעיר.  (הושע יא)ׁשֶ ָך ָקדֹוׁש ְולֹא ָאבֹוא ּבְ ִקְרּבְ  ּבְ

ֵרת ׁשֹוְמִרים אֹוָתם סָ  ָ ל ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ּתֹות ׁשֶ ַבע ּכִ ַתח ּוֶפַתח ְוׁשֶ ל ּפֶ ִביב, ְוַעל ּכָ

ֲעֵרי ֶצֶדק. ְוֵאּלּו ֵהם  ְקָרִאים ׁשַ ָתִחים ַהּנִ ֵרת. ְוֵהם ַהּפְ ָ ל ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ּתֹות ׁשֶ ּכִ

לֹום  ֶלְך ָעָליו ֲהׁשָ ִוד ַהּמֶ יִקים. ְוּדָ ּדִ ם ְנָפׁשֹות ַהּצַ ֵנס ׁשָ וִנים ְלִהּכָ ָתִחים, ַהְמֻכּוָ ַהּפְ

אֱ  ּנֶ ֲעֵרי ֶצֶדק ָאֹבא ָבם אֹוֶדה ָיּה, ֶזה  (תהלים קיח)ַמר ִנְכַסף ָלֶהם, ׁשֶ ְתחּו ִלי ׁשַ ּפִ

יִקים ָיבֹואּו בוֹ  ַער ַלה' ַצּדִ ַ   . ַהׁשּ

ֱאַמר  ּנֶ חֹומֹות ָהִעיר. ׁשֶ ַעל  (ישעיה סב)ּוְלַמְעָלה ֵמֶהם ׁשֹוְמִרים מה"ש, ּבְ

ל ַמְעָלה ַלִים ׁשֶ ַלִים, זֹו ִהיא ְירּוׁשָ י ׁשֹוְמִרים, ֵאּלּו חֹומֹוַתִיְך ְירּוׁשָ , ִהְפַקְדּתִ

ֵנס ַעד ְמקֹום מה"ש. ְוָתאָנא,  יִקים, ְלִהּכָ ּדִ ָתִחים ֵיׁש ִלְנָפׁשֹות ַהּצַ ַבע ּפְ ׁשֶ

ַתח ּוֶפַתח ׁשֹוְמִרים. ל ּפֶ    ַמֲעָלָתם. ְוַעל ּכָ

ַתח ָהִראׁשֹון ִהיא ְסמּוָכהַהּפֶ ָלה. ׁשֶ ְכּפֵ ְמָעַרת ַהּמַ ָמה ּבִ ׁשָ ן ֵעֶדן.  , ִנְכֶנֶסת ַהּנְ ְלּגַ

לֹום  ּנּו ָמקֹום, ׁשָ ְוָאָדם ָהִראׁשֹון, ׁשֹוֵמר ָעָליו. ָזְכָתה, הּוא ַמְכִריז ְואֹוֵמר, ּפַ

ַתח ָהִראׁשֹון.    ּבֹוֵאְך. ְוָיְצָאה ִמּפֶ

ִני ֵ ַתח ַהׁשּ רּוִבים, ְוֶאת ַלַהט ַהֶחֶרב  ַהּפֶ ן ֵעֶדן, ּומֹוְצָאה ֶאת ַהּכְ ֲעֵרי ּגַ ׁשַ ּבְ

כֶ  ְתַהּפֶ ֵרף ַהּמִ ָ ּה, ְוִתׂשּ ל עֹוְנׁשָ ַקּבֵ ם ּתְ לֹום. ְוִאם ָלאו, ׁשָ ׁשָ ת. ָזְכָתה, ִנְכֶנֶסת ּבְ

יֹום  ַהּכֵֹהן ִנְכַנס ּבְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ׁש, ּבְ ְקּדָ ּמִ רּוִבים ּבַ רּוִבים. ּוְכֶנְגָדם ָהיּו ַהּכְ ַלַהב ַהּכְ ּבְ

נֵ  ין ׁשְ לֹום. לֹא ָזָכה, ִמּבֵ ׁשָ ּפּוִרים, ָזָכה ִנְכַנס ּבְ רּוִבים יֹוֵצא ַלַהב, ַהּכִ י ַהּכְ

ן ֵעֶדן, ְלַצֵרף  ַער ּגַ ׁשַ ר ּבְ ֶנֶגד ֵאּלּו ֲאׁשֶ וִנים ּכְ ְפִנים, ּוֵמת. ְוָהיּו ְמֻכּוָ ַרף ִמּבִ ְוִנׂשְ

מֹות.  ׁשָ   ַהּנְ
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ָאֶרץ.  ר ּבָ ן ֵעֶדן ֲאׁשֶ ֵנס, ְוִנְכֶנֶסת ַלּגַ יְנָקס ִסיָמן ִליּכָ ָמה, נֹוְתִנין ָלּה ּפִ ׁשָ ָזְכָתה ַהּנְ

ֱאַמר,  ּנֶ ן ְונֹוַגּה ְסִביָביו. ׁשֶ ֶזה, ְוָעׁשָ ל ָעָנן ְונֹוַגּה ְמעֹוָרב ֶזה ּבָ ְוַעּמּוד ֶאָחד ׁשֶ

ן ְונֹוַגּה.  (ישעיה ד) ל ְמכֹון ַהר ִצּיֹון ְוַעל ִמְקָרֶאיָה ָעָנן יֹוָמם ְוָעׁשָ ּוָבָרא ה' ַעל ּכָ

ָמִים. ֲעֵרי ׁשָ ַמָטה ְלַמְעָלה ְלׁשַ ָזְכָתה ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה, עֹוָלה  ְוהּוא ָנעּוץ ִמּלְ

ר  ֶנת ֵמַהטֹוב ֲאׁשֶ ם, ּוִמְתַעּדֶ ֶאֶרת ׁשָ אֹותֹו ַעּמּוד. לֹא ָזְכָתה יֹוֵתר, ִנׁשְ ּבְ

רֹוֶכת ֶקַרח  ֶנֶגד ּפָ ון ּכְ ן ֵעֶדן, ְוהּוא ְמֻכּוָ י יֹוֵסי, ָרִאיִתי ּגַ ָאַמר ִרּבִ ְלַמְעָלה. ּדְ

ר ְלַמְעָלה. ְוִהיא  ּה. ַהּנֹוָרא ֲאׁשֶ ּנָ ִכיָנה, ֲאָבל ֵאיָנּה ִניּזֹוֵנית ִמּמֶ ְ יו ַהׁשּ   ֶנֱהֵנית ִמּזִ

י. ְוהּוא  ִליׁשִ ְ ַתח ַהׁשּ ַעת ַעד ַהּפֶ ּגַ ּמַ אֹותֹו ַעּמּוד, ַעד ׁשֶ ָזְכָתה ַלֲעלֹות, עֹוָלה ּבְ

וֹ  ם ַהׁשּ ם. ְוׁשָ ר ׁשָ ַלִים ֲאׁשֶ ַעת ַעד ְירּוׁשָ ְקָרא ְזבּול. ּוַמּגַ ְמִרים. ֶנֶגד ָהָרִקיַע ַהּנִ

ָתִחים ְוִנְכֶנֶסת.    ָזְכָתה, ּפֹוְתִחין ָלּה ַהּפְ

ּה,  ּנָ יְנָקָסּה ִמּמֶ ָעִרים, ְודֹוִחים אֹוָתּה ַלחּוץ, ְונֹוְטִלים ּפִ ְ לֹא ָזְכָתה, נֹוֲעִלים ַהׁשּ

ָמה אֹוֶמֶרת,  ׁשָ ִעיר, ֵאּלּו  (שיר השירים ז)ְוַהּנְ ֹוְמִרים ַהּסֹוְבִבים ּבָ ְמָצאּוִני ַהׁשּ

אּו ֶאת ַמלְ  ר ְלַמְעָלה. ָנׂשְ ַלִים ֲאׁשֶ ׁש ִוירּוׁשָ ְקּדָ ית ַהּמִ ֹוְמִרים ּבֵ ֵרת, ַהׁשּ ָ ֲאֵכי ַהׁשּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ּה. ׁשֹוְמֵרי ַהחֹומֹות, ּכְ ּלָ יְנָקס ִסיָמן ׁשֶ ְרִדיַדי ֵמָעַלי. ֶזהּו ּפִ

י ׁשֹוְמִרים. (ישעיה סב) ַלִים ִהְפַקְדּתִ    ַעל חֹומֹוַתִיְך ְירּוׁשָ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ַחת ְלַהּקָ ּבַ ָעִרים, ּוְמׁשַ ְ אֹוָתן ַהׁשּ ם ּבְ ָזְכָתה ַלֲעלֹות, ִנְכֶנֶסת ׁשָ

ן.  דֹול ַמְקִריב אֹוָתּה ְלָקְרּבָ ר ַהּגָ ַ ר ְלַמְעָלה. ּוִמיָכֵאל ַהׂשּ ׁש ֲאׁשֶ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ּבְ

ן הּוא זֶ  ְרּבָ יא, ַמה ּקָ י ִחּיָ י ִיְצָחק ְלַרּבִ ן. ָאַמר ִרּבִ ְרּבָ ָאר ַהּקָ ׁשְ ה, ָיכֹול לֹוַמר ּכִ

ֶלְך.  ְקִריב ּדֹורֹון ִלְפֵני ַהּמֶ ָאָדם ַהּמַ יא, ַהְקָרָבה זֹו ִהיא ּכְ י ִחּיָ   ָאַמר ִרּבִ

דֹוׁש  י, אֹוֵמר ִלְפֵני ַהּקָ ִ ׁשּ ִ י ְוַהׁשּ ַתח ָהְרִביִעי ְוַהֲחִמיׁשִ ּה, ַעד ַהּפֶ ּוִמיָכֵאל הֹוֵלְך ִעּמָ

רּוְך הּוא, ִר  ֵני אֹוֲהֶביָך ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ּבָ ֶניָך, ּבְ ֵרי ּבָ ל עֹוָלם, ַאׁשְ ּבֹונֹו ׁשֶ

ִביִעי,  ְ ַער ַהׁשּ ַ יִעים ַלׁשּ ּגִ ּמַ יִקים ַהטֹוִבים ַהזֹּוִכים ָלֶזה. ַעד ׁשֶ ּדִ ֵריֶהם ַהּצַ ַאׁשְ

מ ם, ְוָכל ִנׁשְ ים טֹוִבים ְמצּוִיין ׁשָ הּוא ֲעָרבֹות, ְוִגְנֵזי ַחּיִ יִקים ׁשֶ ל ַצּדִ ֹוֵתיֶהם ׁשֶ

ם ם ׁשָ ּלָ רּוְך הּוא, ְוִנּזֹוִנין ּכֻ דֹוׁש ּבָ ִסין ִלְפֵני ַהּקָ ֵרת, ּוְמַקּלְ ָ ים ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ , ְוַנֲעׂשִ
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י  ֲחָלה, ְונֹוַח ַחּיֵ ם ַהְמנּוָחה ְוַהּנַ ְקַלְרָיא ַהְמִאיָרה, ְוׁשָ ִכיָנה, ַאְסּפַ ְ יו ַהׁשּ ִמּזִ

ר עַ  א, ֲאׁשֶ   ִין לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹהים זּוָלֶתָך. ָהעֹוָלם ַהּבָ

  דף עב. - פרשת נח  -זוהר ח"א עב 

ן ָאָדם  ן ּבֶ ּלֹא ִתּקֵ ֶ ן ַמה ׁשּ ּקֵ ּתִ ה ַהזֹּו ׁשֶ ִפּלָ ִביל ַהּתְ ת ַעְרִבית ּוִבׁשְ ִפּלַ ן ּתְ ּקֵ ַיָעקֹב ּתִ

ח ֶאת ַעְצמֹו ְוָאַמר ְוָהֶאֶבן ַהזאת ֲאׁשֶ  ּבַ ָראּוי ָלֵכן ׁשִ ָבה ִמּקֶֹדם ָלֶזה ּכָ י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ

מֹותוֹ  ן אֹוָתּה ַאֵחר ּכְ ָעה לֹא ִתּקֵ ַעד אֹוָתּה ׁשָ   ׁשֶ

ְפסּוָקא ָדא  ֲאַמְרּתְ ּבִ ֵאיְלָנא ַעל ַמה ּדְ  (רזא דאבן שתיה דאמרת)ָאַמר ֵליּה ׁשְ

ִתָיה.  ָדא ֶאֶבן ׁשְ ית ֱאלִהים ּדְ ָבה ִיְהֶיה ּבֵ י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ (השתא ְוָהֶאֶבן ַהּזֹאת ֲאׁשֶ

ּה  דציית למלי) ֵרי ָעְלָמא ֲהַות ּוִמּנָ ה ַעד ָלא ִאְתּבְ ִתּיָ ָהא ֶאֶבן ׁשְ ר, ּדְ ֵהיְך ֶאְפׁשָ

א.  ּתָ י ָלּה ַהׁשְ ּוֵ ַיֲעֹקב ׁשַ ַמע ּדְ ַמׁשְ י, ּדְ ְמּתִ ר ׂשַ יל ָעְלָמא, ְוַאּתְ ֲאַמְרּתְ ֲאׁשֶ ּתִ ִאׁשְ

ם ֵמַרֲאׁשֹוָתיו.  ר ׂשָ ח ֶאת ָהֶאֶבן ֲאׁשֶ ּקַ  ּוְכִתיב ַוּיִ

ל ַאְרָעא  ַלם. ָאַמר ֵליּה ּכָ ְירּוׁשָ ֵבית ֵאל ֲהָוה ְוַאְבָנא ָדא ֲהַות ּבִ ַיֲעֹקב ּבְ ְותּו ּדְ

ם  ר ׂשָ חֹוֵתיּה ֲהַות. ָאַמר ֵליּה ֲאׁשֶ חֹותֹוי ְוַההּוא ֶאֶבן ּתְ ל ּתְ ָרֵאל ִאְכּפַ ְדִיׂשְ

ָבה. ָאַמר י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ ִתיב. ּוְכִתיב ְוָהֶאֶבן ַהּזֹאת ֲאׁשֶ ה  ּכְ ֵליּה ִאי ָיַדְעּתְ ִמּלָ

  ֵאיָמא ָלּה. 

ַתח ְוָאַמר,  ִוד  (תהלים יז)ּפָ מּוָנֶתָך. ּדָ ָעה ְבָהִקיץ ּתְ ּבְ ֲאִני ְבֶצֶדק ֶאחֶזה ָפֶניָך ֶאׂשְ

ַהאי ֶאֶבן ֲהָוה. ְוֲעָלּה ָאַמר  א ֲחִביבּוָתא ּוְדֵבקּוָתא ִדיֵליּה ּבְ  (תהלים קיח)ַמְלּכָ

ה.ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים  ּנָ ִחיזּו ְיָקָרא  ָהְיָתה ְלרֹאׁש ּפִ ָלא ּבְ ּכְ ָעא ְלִאְסּתַ ְוַכד ּבָ

ַקְדִמיָתא ּוְלָבַתר ָעִייל.  יֵדיּה ּבְ   ְדָמֵריּה, ְנַטל ְלַהאי ֶאֶבן ּבִ

ַהאי ֶאֶבן.  א ּבְ י ָמֵריּה, ָלא ָאִעיל ֶאּלָ ָבֵעי ְלִאְתֲחָזָאה ַקּמֵ ָכל ַמאן ּדְ ִגין ּדְ ּבְ

ְכִתיב,  ְרֵמיּה ְוָאַמר  ג)(ויקרא יּדִ ח ּגַ ּבַ ֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל ַהּקֶֹדׁש. ְוָדִוד ְמׁשַ ּבְ
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ַהאי ֶאֶבן  ָדִוד ְלִאְתֲחָזָאה ּבְ לּוֵתיּה ּדְ ּדְ ּתַ ֶצֶדק ֶאחֶזה ָפֶניָך. ְוָכל ִאׁשְ ֲאִני ּבְ

ְלֵעיָלא.  י ּדִ ְדָקא ְיאּות ְלַגּבֵ   ּכְ

א ֲחֵזי, ַאְבָרָהם ַאְתִקין ְצלֹוָתא ְדַצפְ  ָעְלָמא. ּתָ ָרא ְואֹוַדע ִטיבּו ְדָמאֵריּה ּבְ

ְכִתיב,  ְדָקא ָיאֹות ּדִ ִתּקּוָנָהא ּכְ ֲעָתא ּבְ ם  (בראשית כב)ְוַאְתִקין ַהִהיא ׁשַ ּכֵ ׁשְ ַוּיַ

ין ְוִאית  ִאית ּדִ ָעְלָמא ּדְ ּבֶֹקר. ִיְצָחק ַאְתִקין ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ְואֹוַדע ּבְ ַאְבָרָהם ּבַ

ָיכֹול לְ  ין ּדְ ּיָ ָזָבא ּוְלֵמיַדן ָעְלָמא. ּדַ   ׁשֵ

ָלא ַאְתִקין  ַאְתִקין ַמה ּדְ ַיֲעֹקב ַאְתִקין ְצלֹוָתא ְדַעְרִבית, ּוְבִגין ְצלֹוָתא ָדא ּדְ

ְרֵמיּה ְוָאַמר  ח ּגַ ּבַ ְך ׁשַ ְדָקא ְיאּות. ְבִגין ּכָ ָנא ּכְ ְדַמת ּדְ  (דף עב ע"ב)ַבר ָנׁש ִמּקַ

י ַמצֵּ  ְמּתִ ר ׂשַ י ָלּה ָאֳחָרא ְוָהֶאֶבן ַהּזֹאת ֲאׁשֶ ּוִ ֲעָתא ָלא ׁשַ ַעד ַהִהיא ׁשַ ָבה. ּדְ

וֵתיּה.  ּוָ   ּכַ

ָבה. ַמאי  ם אֹוָתּה ַמּצֵ ׂשֶ ם ְמַרֲאׁשֹוָתיו ַוּיָ ר ׂשָ ח ֶאת ָהֶאֶבן ֲאׁשֶ ּקַ ְך ַוּיִ ּוְבִגין ּכָ

ַיעֲ  ָהא ּבְ ּה. ּדְ ֶמן ַעל ֹראׁשָ ּצֹוק ׁשֶ ֲהָוה ְנִפיָלה ְואֹוִקים ָלּה. ַוּיִ ָבה ּדְ ְלָיא ַמּצֵ ֹקב ּתַ

ֵקיּה, ָאַמר ֵליּה  י ְיהּוָדה ּוְנׁשָ ֵני ָעְלָמא. ֲאָתא ַרּבִ ל ּבְ יר ִמּכָ ד ַיּתִ ִמיְלָתא ְלֶמְעּבַ

י ָעְלָמא. ָאַמר ֵליּה  (והיך)ְוָכל ַהאי ְיַדְעּתְ  ח ַחּיֵ ְסחֹוָרָתא ּוַמּנַ ל ּבִ ּדֵ ּתַ ְוַאּתְ ִמׁשְ

ֲעָתא, ְוִאית ִלי ּתְ  ֲהָוה ְדִחיָקא ִלי ׁשַ ֵבי ַרב ְוֲאָנא ּדְ ל יֹוָמא ּבְ ִנין ְוָקְייִמין ּכָ ֵרין ּבְ

לּון  ּדְ ּתַ ִיׁשְ ִגין ּדְ ְלָנא ַעל ְמזֹוַנְייהּו ּוְלֵמיַהב לֹון ֲאַגר ְלמֹוַרְייהּו ּבְ ּדַ ּתַ ִאׁשְ

אֹוַרְייָתא.    ּבְ

ַתח ְוָאַמר,  ּכֹון  (מלכים א ב)ּפָ ִוד ָאִביו ַוּתִ א ּדָ ּסֵ ב ַעל ּכִ לֹֹמה ָיׁשַ ַמְלכּותֹו ּוׁשְ

ים  ָדׁשִ י ֲעָלּה ֹקֶדׁש ַהּקֳ ּוֵ ה ְוׁשַ ִתּיָ ַאְתִקין ֶאֶבן ׁשְ א ּדְ ָבָחא ָדא. ֶאּלָ ְמֹאד. ַמאי ׁשְ

ּכֹון ַמְלכּותֹו ְמֹאד. ּוְכִתיב,  ִרית עֹוָלם.  (בראשית ט)ּוְכֵדין ַוּתִ ּוְרִאיִתיָה ִלְזּכֹור ּבְ

א ִדילֵ  יאּוְבּתָ ִריְך הּוא ּתִ א ּבְ ָהא קּוְדׁשָ ּה ּדְ ָלא ִאְתֲחֵזי ּבָ ִדיר, ּוַמאן ּדְ ּה ּתָ יּה ּבָ

ִרית עֹוָלם.  ִתיב ּוְרִאיִתיָה ִלְזּכֹור ּבְ א ּכְ י ָמאֵריּה. ְוַעל ּדָ   ָלא ָאִעיל ַקּמֵ

  דף רלא. -פרשת ויחי  -זוהר ח"א 
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ְיָלה, בִּ  ית ַהּלַ ֵראׁשִ יָרה ּבְ אֹוְמִרים ׁשִ ְלָאִכים ׁשֶ ן אֹוָתם ַהּמַ ִביל ַמְתִחיִלים ְלַנּגֵ ׁשְ

יָרה ָהיּו אֹוְמִרים? אֹותֹו ִנּגּון  ה ְלַמְעָלה ְוֵאיזֹו ׁשִ ַמּטָ "ה ִמּלְ ּבָ בֹוד ַהּקָ ֲעֶלה ּכְ ּיַ ׁשֶ

ל ַעְבֵדי ה' ְרכּו ֶאת ה' ּכָ ה ּבָ רּוִבים ִהּנֵ ְנֵפי ַהּכְ   ּכַ

י יֹוֵסי ְוָאַמר,  ַתח ִרּבִ עּו, ַהאי ְקָרא קוּ  (איוב לח)ּפָ א ַעל ָמה ֲאָדֶניָה ָהְטּבָ ְדׁשָ

א ַעל ָסְמִכין,  ָרא ַעְלָמא, ָלא ָבָרא ֵליּה ֶאּלָ ַכד ּבָ ִגין ּדְ ִריְך הּוא ָאַמר ֵליּה, ּבְ ּבְ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר,  ַעְלָמא. ּכְ ִאינּון ז' ָסְמִכין ּדְ ְבָעה,  (משלי ט)ּדְ ָחְצָבה ַעּמּוֶדיָה ׁשִ

  ְוִאינּון ָסְמִכין ָלא ִאְתְייַדע ַעל ָמה ָקְייִמין. 

ָנַטל בְּ  ֵרי, ַעד ּדְ ִאיהּו ָרָזא ֲעִמיָקא ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיָמן. ְוַעְלָמא ָלא ִאְתּבְ ִגין ּדְ

ִריְך הּוא,  א ּבְ ה, ְוָנַטל ָלּה קּוְדׁשָ ִתּיָ ִאְתְקֵרי ֶאֶבן ׁשְ ַאְבָנא ָחָדא, ְוִאיהּו ַאְבָנא ּדְ

א, וּ  יל ַעְלָמא. ְוָזַרק ָלּה ְלגֹו ְתהֹוָמא, ְוִאְתְנִעיץ ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ּתִ יּה ִאׁשְ ִמּנֵ

ים. ֲהָדא  ָדׁשִ ְוִאיִהי ְנקּוָדה ֶאְמָצִעיָתא ְדַעְלָמא, ּוְבַהאי ְנקּוָדה ָקְייָמא ֹקֶדׁש ַהּקֳ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר,  (איוב לח)הּוא ִדְכִתיב,  ָתּה. ּכְ ּנָ  (ישעיה כח)אֹו ִמי ָיָרה ֶאֶבן ּפִ

ַנת ִיְקַרת. ּוְכִתיב,  ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש  תהלים קיח)(ֶאֶבן ּבַֹחן ּפִ

ָנה   . ּפִ

הּו,  ּלְ ִליד ִמּכֻ ָיא, ְוִאְתּגְ א ּוֵמרּוָחא ּוִמּמַ ָ ֵרי ֵמֶאׁשּ א ֲחֵזי, ַהאי ֶאֶבן ִאְתּכָ ּתָ

יּה ַמָיא,  הֹוֵמי, ּוְלִזְמִנין ָנְבִעין ִמּנֵ ְוִאְתֲעִביד ַאְבָנא ָחָדא, ְוָקְייָמא ַעל ּתְ

ֶאְמָצִעיָתא ְדַעְלָמא, ְוַהאי ְוִאְתַמלְ  הֹוֵמי. ְוַהאי ַאְבָנא ָקְייָמא ְלָאת ּבְ ָיין ּתְ

ִתילּו ְוִקּיּוָמא ְדַעְלָמא. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  יל ַיֲעֹקב, ׁשְ ּתִ ים ְוַאׁשְ ִקּיֵ ִאיהּו ֶאֶבן ּדְ

ָבה.  (בראשית לא) ח ַיֲעֹקב ָאֶבן ַוְיִריֶמָה ַמּצֵ ּקַ   ַוּיִ

ָבה ְוגו', ְוָהֶאֶבן ַהּזֹא י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ י ֵליּה  (בראשית כט)ת ֲאׁשֶ ּוֵ ְוִכי ַהאי ֶאֶבן ׁשַ

ִריְך הּוא ַעְלָמא.  א ּבְ ָרא קּוְדׁשָ ד ּבָ ַקְדִמיָתא, ּכַ ֵרי ּבְ ַיֲעֹקב. ְוָהא ַהאי ֶאֶבן ִאְתּבְ

י ָלּה  ּוֵ ׁשַ א ּדְ  (נ"א וכי השתא שוי ליה יעקב. והא עד לא אתברי עלמא הוות, אלאֶאּלָ

ִתיב.  דיעקב שוי לה) ָבה ּכְ י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ א ֲאׁשֶ א, ְוַעל ּדָ ִקּיּוָמא ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ

י ְמדֹוָרא ִדְלֵעיָלא ָהָכא.  ּוֵ ׁשַ ית ֱאלִֹהים, ּדְ ְכִתיב, ִיְהֶיה ּבֵ י, ּדִ ְמּתִ ר ׂשַ   ַמאי ֲאׁשֶ
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ָמא ְדַאּתְ  ְבָעה ֵעיַנִים. ּכְ א ֲחֵזי, ַהאי ֶאֶבן ִאית ֲעָלּה ׁשִ ַעל  (זכריה ג)ָאֵמר,  ּתָ

יל  ּתִ ּה ִאׁשְ ִמּנָ ִתָייה. ַחד ּדְ ְבָעה ֵעיַנִים, ַעל ָמה ִאְתְקִריַאת ׁשְ ֶאֶבן ַאַחת ׁשִ

ּה  ְרָכא ִמּנָ ִריְך הּוא ָלּה, ְלִאְתּבָ א ּבְ י קּוְדׁשָ ּוֵ ׁשַ ת ָיה, ּדְ ִתָייה. ׁשָ ַעְלָמא. ְוַחד, ׁשְ

ּה ִמְתבָּ  ַעְלָמא ִמּנָ ִגין ּדְ   ְרָכא. ַעְלָמא, ּבְ

א, ְוֲהוּו  ַהאי דּוְכּתָ ָקְייִמין ּבְ רּוִבים ּדְ י ּכְ א, ַהּנֵ ְמׁשָ ָעאל ׁשִ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ א ֲחֵזי, ּבְ ְוּתָ

ַמע קֹול ִנּגּוָנא  ּתְ י לֹון, ְוִאׁשְ ְדַפְייהּו ְלֵעיל, ּוָפְרׂשֵ ן ּגַ ָאת, ֲהוּו ַאְקׁשָ ָיְתֵבי ּבְ

ָראן לְ  ַגְדַפְייהּו ְלֵעיָלא, ּוְכֵדין ׁשָ יָרָתא ּדְ ָאְמֵרי ׁשִ ַנְגָנא ִאינּון ַמְלָאִכין, ּדְ

א ְלֵעיָלא.  ּתָ ִריְך הּוא, ִמּתַ א ּבְ קּוְדׁשָ ק ְיָקֵריּה ּדְ יַסּלַ ִגין ּדִ ירּוָתא ְדֵליְלָיא, ּבְ ׁשֵ ּבְ

ְכרּוִבים,  ַגְדַפְייהּו ּדִ יָרָתא ֲהוּו ָאְמרּו, ַההּוא ִנּגּוָנא ּדְ ה  (תהלים קלד)ּוַמאי ׁשִ ִהּנֵ

ְרכ אּו ְיֵדיֶכם ֹקֶדׁש ְוגו', ּוְכֵדין ּבָ י ה' ְוגו', ׂשְ ל ַעְבּדֵ ִאיהּו  (אינון)ּו ֶאת ה' ּכָ

ָרא.  ֵאי ְלַזּמָ יָרָתא ְלִאינּון ַמְלֲאֵכי ִעּלָ   ׁשִ

רּוִבים  י ּכְ ְנָייָנא, ַהּנֵ א ּתִ ַמְרּתָ ִמׁשְ י ַגְדַפְייהּו ְלֵעיָלא,  (דף רלא ע"ב)ּבְ ַאְקׁשֵ

ַמע קֹול ִנגּ  ּתְ ָראן ְלַנְגָנא ִאינּון ַמְלָאִכין ְדָקְייִמין ְוִאׁשְ ְלהֹון, ּוְכֵדין ׁשָ ּוָנא ּדִ

ַפְייהּו  ַגּדְ א, ִנּגּוָנא ּדְ ְעּתָ ַהאי ׁשַ יָרָתא ֲהוּו ָאְמֵרי ּבְ ְנָייָנא. ּוַמאי ׁשִ א ּתִ ַמְרּתָ ִמׁשְ ּבְ

ַהר ִצּיֹון לא ִיּמֹוט ְוגו (תהלים קכה)ִדְכרּוִבים,  ה' ּכְ  (ההוא)'. ּוְכֵדין ַהּבֹוְטִחים ּבַ

ְנָייָנא ְלַנְגָנא.  (שירתא)ִאיהּו  ָמָרה ּתִ ַהאי ִמׁשְ ָקְייֵמי ּבְ ירּוָתא ְלִאינּון ּדְ   ׁשֵ

  

יָרָתא, ּוַמאי ִהיא.  רּוִבים ַאְקׁשּו ַגְדַפְייהּו ְוָאְמֵרי ׁשִ י ּכְ ִליָתָאה, ַהּנֵ ָמָרה ּתְ ִמׁשְ ּבְ

י ה'  (תהלים קיג) לּו ַעְבּדֵ ֶמׁש ַהְללּוָיה ַהּלְ ְזַרח ׁשֶ ם ה' ְמבֹוָרְך ְוגו', ִמּמִ  ְוגו', ְיִהי ׁשֵ

יָרָתא.  הּו ָאְמֵרי ׁשִ ּלְ ִליָתָאה, ּכֻ ָמָרה ּתְ ִמׁשְ ָקְייֵמי ּבְ ֵדין ִאינּון ַמְלָאִכין ּדְ   ְוגו'. ּכְ

ָמה ִדְכִתיב,  יָרָתא. ּכְ ְתֵחי ׁשִ ִבְרִקיָעא ּפָ ֵלי ּדְ הּו ּכֹוָכֵבי ּוַמּזָ ָרן בְּ  (איוב לח)ְוֻכּלְ

ֵני ֱאלִֹהים. ּוְכִתיב,  ל ּבְ ִריעּו ּכָ ל  (תהלים קמח)ַיַחד ּכֹוְכֵבי ֹבֶקר ַוּיָ לּוהּו ּכָ ַהּלְ

ָהא ִאינּון ּכְֹכֵבי ִדְנהֹוָרא, ְמַנְגָנן ַעל ְנהֹוָרא.  (ס"א דממנן על ּכֹוְכֵבי אֹור, ּדְ

  . שירתא)
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ְתַריְ  יָרָתא ֲאּבַ ד ָאֵתי ַצְפָרא, ּוְכֵדין ָנְטֵלי ׁשִ ָרֵאל ּכַ  (ס"א ישראל)יהּו ְדִיׂשְ

ָרֵאל  ֵעיָלא. ִיׂשְ א ּוִמּלְ ּתָ ִריְך הּוא, ִמּתַ א ּבְ קּוְדׁשָ א, ְוָסְלָקא ְיָקֵריּה ּדְ ְלַתּתָ

ָמא  ִלים ׁשְ ּתְ ֵליְלָיא, ּוְכֵדין ִאׁשְ ֵאי ְלֵעיָלא ּבְ יָמָמא, ּוַמְלֲאֵכי ִעּלָ א ּבִ ְלַתּתָ

ָכל ִסְטִרין.  א ּבְ יׁשָ   ַקּדִ

הּו ִאְתָקפּו ְוַהאי ֶאבֶ  ּלְ א, ּכֻ ָרֵאל ְלַתּתָ ֵאי, ְוִיׂשְ הּו ַמְלֲאֵכי ִעּלָ ּלְ ָקֲאַמר, ּכֻ ן ּדְ

יָמָמא.  ָרא ּגֹו ֲאָבָהן ּבִ ַהאי ֶאֶבן, ְוִאיִהי ָסְלָקא ְלֵעיָלא, ְלִאְתַעּטְ ּוְבֵליְלָיא, ּבְ

ִגְנתָ  יַקָיא ּבְ ָעא ִעם ַצּדִ ְעׁשְ ּתַ ִריְך הּוא ָאֵתי ְלִאׁשְ א ּבְ   . א ְדֵעֶדןקּוְדׁשָ

ִגין  ֵליְלָיא. ּבְ אֹוַרְייָתא ּבְ ִלין ּבְ ּדְ ּתַ ִקּיּוַמְייהּו, ּוִמׁשְ ָקְייֵמי ּבְ ל ּדְ ִאין ִאינּון ּכָ ַזּכָ

ְבֵני  ְמעּו ָקַלְייהּו ּדִ ְבִגְנָתא ְדֵעֶדן, ׁשָ יַקָייא ּדִ ִריְך הּוא ְוָכל ִאינּון ַצּדִ א ּבְ קּוְדׁשָ ּדְ

לֵ  ּדְ ּתַ ִמׁשְ א, ִאינּון ּדְ ָמה ִדְכִתיב, ָנׁשָ אֹוַרְייָתא. ּכְ ֶבת  (שיר השירים ח)י ּבְ ַהּיֹוׁשֶ

ים ְוגו'.  ּנִ ּגַ   ּבַ

א ֲחֵזי, ַהאי ֶאֶבן, ִאיהּו ֶאֶבן ָטָבא. ְוָדא הּוא ָרָזא ִדְכִתיב,  אָת  (שמות כח)ּתָ ּוִמּלֵ

ין ִאינּון ִסְדִרין  ָעה טּוֵרי ֶאֶבן. ְוִאּלֵ ֶאֶבן  א)(דאשלמותבֹו ִמּלּוַאת ֶאֶבן ַאְרּבָ ּדְ

ִאית  ִגין ּדְ ָלמּוָתא ְדֶאֶבן ְיָקָרה. ּבְ ְכִתיב,  (אשלמותא)ָטָבא, ַאׁשְ ֶאֶבן ָאֳחָרא. ּדִ

ן  (יחזקאל לו)ַוֲהִסירֹוִתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ְוגו'. ּוְכִתיב,  (יחזקאל לו) ְוֶאת רּוִחי ֶאּתֵ

ֶכם. ְוַהאי ִאיהּו  ִקְרּבְ ת יִ  (ישעיה כח)ּבְ ּנַ   ְקַרת ְואּוְקמּוָה. ֶאֶבן ּבַֹחן ּפִ

  דף לב. –פרשת בראשית  -זוהר חדש 

ה  ּנָ הּוא ֶרֶגל ָהְרִביִעי - ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ּפִ ֶלְך ׁשֶ ִוד ַהּמֶ   ֶזה ּדָ

ן  ּמַ ן ֲעָרְך, ִאְזּדַ אי ְלֶמֱחֵמי ְלר' ֶאְלָעָזר ּבֶ י דֹוְסּתָ ָנן, ִזְמָנא ָחָדא, ָאַזל ַרּבִ נּו ַרּבָ ּתָ

יּה, ְלַמאן ָאַזל.  ַתְקָנא ַקּמֵ י, ָאַמר ֵליּה ֵליָמא ָלן ַמר אֹוְרָחא ּדְ י ַחּגַ ֵליּה ַרּבִ

י יֹוִמין. ָאַמר ֵליּה ַמאן הּוא. ָאַמר ֵליּה, ַמאן  ָאַמר ֵליּה ְלֶמֱחֵמי ְסַבר ַאּפֵ

ִריְך הּוא.  א ּבְ ַמְלּכָ ֵאי ּדְ יּה ַרְבְרֵבי ִעיּלָ ַנֲחִתין ַקּמֵ  ּדְ

יּה ְלאֹוְרֵחיּה. ָאַמר ֵליּה, ִאי ֵתיכֹול ָאַמר ֵליהּ  ֵאיִזיל ִעּמֵ , ִניָחא ֵליּה ְלַמר ּדְ
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ָלא  י ֵהיֵכי ּדְ ַמע, ִזיל. ְוִאי ָלא, ְסֵטי ֲאַבְתָרְך, ּכִ ר ְסָבָרא ְלַמאי ְדִתׁשְ ְלִמְסּבַ

ָתא ְדָרָזא עִ  ָמִעית ִמיּלְ ָהא ׁשְ ָאה, ֵתָעֵנׁש. ָאַמר ֵליּה ָלא ֵליחּוׁש ַמר ְלַהאי, ּדְ יּלָ

יּה, ּוְסָבִרית ְסָבָרא.  ִלית ּבֵ ּכָ   ְוִאְסּתַ

סּוָקא,  ָמִעית ַהאי ָרָזא ְדַהאי ּפְ (שיר השירים ָאַמר ֵליּה ּוַמאי ִהיא, ָאַמר ֵליּה ׁשְ

ָלָמא ּכֹוָלא ִדיֵליּה.  ג) ׁשְ א ּדִ לֹמה, ִהיא ּכּוְרְסָייא ְיָקָרא ְדַמְלּכָ ׁשְ ּלִ ה ִמָטתֹו ׁשֶ ִהּנֵ

ים גִּ  ִ ׁשּ ין, ׁשִ יׁשִ ִאין ַקּדִ ין ִעיּלָ ׁשִ ּמְ ין ַרְבְרַבָיא ְמׁשַ ּתִ ּבֹוִרים ָסִביב ָלּה, ִאֵלין ׁשִ

ִאנּון  ָרֵאל, ּדְ ּבֹוֵרי ִיׂשְ ָאה. ִמּגִ א ִעיּלָ י ּכּוְרָסא ְיָקָרא ְדַמְלּכָ ּבֵ ין ּגַ ׁשִ ּמְ ִאינּון ְמׁשַ ּדְ

א, ִמיָכֵאל יׁשָ חֹות ׁשּוְלָטָנא ַרְבְרָבא ַקּדִ ן ּתְ ִגין  ְמַמּנָ ָרֵאל. ּבְ ָסא ְדִיׂשְ ַאּפֹוְטרֹוּפְ

ָרֵאל, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  ִיׂשְ ין ּדְ ְלהֹו ַרְבְרִבין ַאּפֹוְטרֹוּפִ חֹות ָיֵדיּה, ּכָ ִאינּון ּתְ ּדְ

ָרֵאל.  ּבֹוֵרי ִיׂשְ   ִמּגִ

י, ְלֵמיַזל ְלֶמֱחֵמי ְסַבר ַאּפֵ  יר ִמּנִ אי, ָיאֹות ַאְנּתְ ַיּתִ י יֹוִמין. ָאַמר ֵליּה ר' ּדֹוְסּתָ

כּוְרְסָייא  יּה ִזיל ְוֵאיָמא לֹון, ּדְ ׁשֵ ּמָ יּה ְוָחָמא לֹון, ֲאַמר ְלׁשַ ד ָמטֹו ְלַגּבֵ ֲאָזלּו, ּכַ

ָלא ָחד.  ְתַלת ָקְייָמא ַמאי ִהיא ּבְ   ּדִ

א ִזיל ְוֵאיָמא  ׁשָ ּמָ ָתא, ַוֲאַמר ְלׁשַ יּה ִמיּלְ ַנְפׁשֵ ל ּבְ ּכֵ אי, ִאְסּתַ י דֹוְסּתָ ַמע ַרּבִ ׁשָ

ִוד,  ֵליהּ  ָנא ֲאַמר ּדָ ָלאו ְלַמּגָ ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה  (תהלים קיח)ְלַמר, ּדְ

ִאיהּו ְרִביָעָאה א ּדְ א ָדִוד ַמְלּכָ ה, ּדָ ּנָ   . ְלרֹאׁש ּפִ

א  , ֶאּלָ יר ָקֲאַמְרּתְ ּפִ ָתא. ָאַמר ֵליּה ֵמיַמר ׁשַ יּה ְוָאַמר ֵליּה ַהאי ִמיּלְ ׁשֵ ּמָ ֲאַזל ׁשַ

ֲאַמר ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים.  ִזיל ְוֵאיָמא ָדִוד, ּדַ יּה ּבְ ֲעלּו ּבֵ   ֵליּה, ָאן ּגָ

ַלת ִעְנָייֵני  ם, ָאַמר ֵליּה ּתְ ָתא ִפְתּגָ ַהאי ִמיּלְ ַמְעּתְ ּבְ י, ׁשָ ָאַמר ֵליּה ְלר' ַחּגַ

עֹוָבָד  א ָקא ָאֵתיָנא ָהָכא. ּדְ א, ָאַמר ֵליּה ָלאו ִלְדָרׁשָ ָמִעית, ַחד הּוא ְדָרׁשָ א ׁשְ

, ֵאיָמא.  ַמְעּתְ ָתא ִאי ׁשָ ָרא ְדִמּלְ ַמֲעָנא, ֲאָבל ִעיּקָ י ּוְבנֹוי ׁשְ ַ ִיׁשּ   ּדְ

א,  ֲאַמר ַאּבָ ָמִעית, ָחָדא הּוא ּדַ ׁשְ ֵרי ִעְנָייֵני ּדִ ָתא ִאינּון ּתְ ָרא ְדִמּלְ ֲאַמר, ִעיּקָ

ִריְך הּוא ִטי א ּבְ א ֲעַבד קּוְדׁשָ ׁשָ י ַמְקּדְ ֵני ּבֵ ִאְתּבְ יֹוָמא ּדְ א. ּבְ י ְלָדִוד ַמְלּכָ   בּו ַסּגֵ
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ִריְך הּוא,  א ּבְ ָמַחל ֵליּה קּוְדׁשָ ב ּדְ ן ֵליּה ַההּוא חֹוָבא, ְוַאף ַעל ּגַ ּמַ ִאְזּדַ ָבַתר ּדְ ּדְ

ַלִים  ְרֵעי ְירּוׁשָ ֵאי ְלֶמֱעַבר ּתַ ְבקּוהּו ַמְלֲאֵכי ִעיּלָ ד ָנַפק ֵמַהאי ָעְלָמא, ָלא ׁשָ ּכַ

ְלֵעיָלא, ַוֲהָוה ָיֵתיב אַ  ָראי. ּדִ   ּבָ

ִריְך הּוא ְלִמיָכֵאל ַרְבְרָבא  א ּבְ א, ָקָרא קּוְדׁשָ ׁשָ י ַמְקּדְ ֵני ּבֵ ִאְתּבְ ּוְביֹוָמא ּדְ

ִסים  ִאין, ַאּפֹוְטרֹוּפְ ין ִעיּלָ יׁשִ ין ַקּדִ ּתִ י ֵליּה ְלֶמֱהֵוי הּוא, ְוׁשִ א, ּוַמּנֵ יׁשָ ַקּדִ

יׁשָ  ַאְסָחרּו ּכּוְרֵסי ַקּדִ ָרֵאל, ִאינּון ּדְ ִיׂשְ יָקֵריּה. ּדְ   א ּדִ

ְלֵעיָלא,  ַלִים ּדִ ַתְרֵעי ְירּוׁשָ יָחא ּבְ י ֵליּה ְלִמיָכֵאל, ְלֵמיַעל ְלָדִוד ְמׁשִ ּוַמּנֵ

ָאה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  א ִעיּלָ יׁשָ ּוְלַאְתָקָנא ֵליּה ִעם ַאְבָהָתָנא, ְרִתיָכא ַקּדִ

ה ה' ְלָדִוד ַעבְ  (מלכים א ח) ר ָעׂשָ ל ַהטֹוָבה ֲאׁשֶ ָרֵאל ַעּמֹו. ַעל ּכָ   ּדֹו ּוְלִיׂשְ

יה ֲאחֹוי. ֲהָדא הּוא  ָגֲעלֹוי ּבֵ יהּוָדה ָסבֹוי, ּדְ ְכִתיב ּבִ ְוִאיָהָך, ִעְנָיָנא הּוא, ּדִ

א  (בראשית לח)ִדְכִתיב,  אּוֵתיּה. ְוקּוְדׁשָ ָסרֹו ֵליּה ִמּגֵ ֶרד ְיהּוָדה ֵמֵאת ֶאָחיו, ּדְ ַוּיֵ

יּה ִמכָּ  ִריְך הּוא ָלא ִניָחא ַקּמֵ ַמְלכּוָתא ּבְ ַיֲעֹקב ְלֶמֱהֵוי ׁשּוְלָטָנא ּדְ נֹוי ּדְ ל ּבְ

א ִליהּוָדה. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ֶבט ִמיהּוָדה  (שם מט)ְדָעְלִמין, ֶאּלָ לֹא ָיסּור ׁשֵ

ָתא  נֹוי ְדַיֲעֹקב, ְוַהְיינּו ִמּלְ ָאר ּבְ ְלחֹודֹוי, ְוָלא ִלׁשְ ים, הּוא ּבִ וכו' ְולֹו ִיְקַהת ַעּמִ

ֲהָוה אֲ    ַמר ֲאבּוי. ּדְ

ל  ִריְך הּוא ְלֵמיַהב ׁשּוְלָטנּוָתא ִליהּוָדה ִמּכָ א ּבְ ַמְעָנא, ַמאי ָחָמא קּוְדׁשָ ְותּו ׁשְ

ים  ֲהָוה ָרׁשִ דֹול ּדְ ֵמיּה ַהּגָ ׁשְ ִריְך הּוא ּבִ א ּבְ ל קּוְדׁשָ ּכֵ א, ִאְסּתַ ָאר ֲאחֹוי. ֶאּלָ ׁשְ

ְלֵטיּה  יהּוָדה, ּוְבִגיֵניּה ַאׁשְ ֵמיּה ּדִ ׁשְ א, ְוׁשּוְלָטֵניּה ָלא ַתֲעֵדי. ֲאָתא ר' ּבִ ַעל ּכֹּלָ

יּה.  ֵריׁשֵ ֵקיּה ּבְ אי ּוְנׁשָ   דֹוְסּתָ
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ֵעיֵנינוּ  ְיהָֹוהֵמֵאת   :ָהְיָתה זֹאת ִהיא ִנְפָלאת ּבְ
ֵעיֵנינוּ ָהְיתָ  ְיהָֹוהֵמֵאת  ֶזה  :ה זֹאת ִהיא ִנְפָלאת ּבְ

ה  ְמָחה בוֹ  ְיהָֹוהַהּיֹום ָעׂשָ ֶזה ַהּיֹום  :ָנִגיָלה ְוִנׂשְ
ה    ָעׂשָ

ְמָחה בוֹ  ְיהָֹוה     :ָנִגיָלה ְוִנׂשְ
  

א  א: ְיהָֹוהָאּנָ יָעה ּנָ   הֹוׁשִ
א  א: ְיהָֹוהָאּנָ יָעה ּנָ   הֹוׁשִ
א  א: ְיהָֹוהָאּנָ   ַהְצִליָחה ּנָ
א  א: ְיהָֹוהָאּנָ   ַהְצִליָחה ּנָ

  
ם  ׁשֵ א ּבְ ית  ְיהָֹוהַהּבָ ַרְכנּוֶכם ִמּבֵ  ְיהָֹוה:ּבֵ

ם  ׁשֵ א ּבְ רּוְך ַהּבָ ית  ְיהָֹוהּבָ ַרְכנּוֶכם ִמּבֵ ּבֵ
ֲעבֹוִתים ַעד  ְיהָֹוהֵאל ְיהָֹוה:  ֶאר ָלנּו ִאְסרּו ַחג ּבַ ַוּיָ

חַ  ְזּבֵ ֶאר ָלנּו ִאסְ  ְיהָֹוהֵאל : ַקְרנֹות ַהּמִ רּו ַחג ַוּיָ
חַ  ְזּבֵ ֲעבֹוִתים ַעד ַקְרנֹות ַהּמִ ה ְואֹוֶדּךָ : ּבַ ֵאִלי ַאּתָ

ה ְואֹוֶדּךָ ֱאלַֹהי ֲארֹוְמֶמךָּ : ֱאלַֹהי ֲארֹוְמֶמךָּ  : ֵאִלי ַאּתָ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ  ְיהָֹוההֹודּו לַ  י טֹוב ּכִ   הֹודּו  :ּכִ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ  ְיהָֹוהלַ    י טֹוב ּכִ   :ּכִ
  

רּוְך  ּבָ



 הלל
 

קעטת  
 

י טֹוב הָֹוהיְ הֹודּו לַ עג י ְלעֹוָלם              ּכִ ּכִ
  ַחְסּדֹו:
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ה מעשה:  ה טֹובֹות ָעׂשָ ּמָ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ּכַ דלֹות ְלַבּדֹו ּכִ ה ִנְפָלאֹות ּגְ ְלֹעׂשֵ

ֵני ָהָאָדם "ה ִעם ּבְ ּבָ   ַהּקָ

י לְ  דלֹות ְלַבּדֹו ּכִ ה ִנְפָלאֹות ּגְ דף (פרשת בלק  זוהר ח"ג[: (קלו, ד)עֹוָלם ַחְסּדֹו ְלֹעׂשֵ

ָהְיָתה  )]ר: ְמעֹון, ׁשֶ י ׁשִ ל ַרּבִ ּתֹו ׁשֶ ּתֹו, ִאׁשְ ְנָחס ָהָיה הֹוֵלְך ִלְראֹות ֶאת ּבִ י ּפִ ַרּבִ

ָהָיה הֹוֵלְך  חֹוָלה, ְוָהיּו הֹוְלִכים ִאּתֹו ַהֲחֵבִרים, ְוהּוא ָרַכב ַעל ֲחמֹורֹו. ַעד ׁשֶ

ֶרְך,  ּדֶ ֶדה ֶזה ִהְתעֹוֵרר קֹול ִמיֵמי ָהעֹוָלם. ּבַ ׂשָ ֵני ַעְרִבים. ָאַמר ָלֶהם, ּבְ ׁשְ ַגע ּבִ ּפָ

ֲהֵרי יֹום ֶאָחד  ֵמינּו ָאנּו יֹוְדִעים. ׁשֶ ָאְמרּו לֹו, ִמיֵמי ָהעֹוָלם ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים, ִמּיָ

אֹותֹו  ים ּבְ ל ֲאָנׁשִ ָרִכים ׁשֶ ִחים ּדְ אֹוָתם ָהיּו אֹוָתם ִלְסִטים ְמַקּפְ ֶדה, ּוָפְגעּו ּבְ ׂשָ

ַער  ּנָ ה ׁשֶ ה קֹול ַהֲחמֹור ַהּזֶ ֶדה ַהּזֶ ָ ׂשּ ַמע ֵמָרחֹוק ּבַ ָחם, ְוִנׁשְ ְיהּוִדים ְוָרצּו ְלַקּפְ

אֹותֹו קֹול  ְלֶהֶבת ֵאׁש ּבְ ֲעַמִים, ּוָבָאה ׁשַ לּו  (באותו שדה)ּפַ ַרף אֹוָתם, ְוִנּצְ ְוׂשָ

ְצלּו יֹום ֶזה אֹוָתם ְיהּוִדים. ָאַמר ָלֶהם, ַעְרִבי ּנָ ם ִלי, ּתִ ֲאַמְרּתֶ ָדָבר ֶזה ׁשֶ ם, ּבְ

ְנָחס ְוָאַמר, ִרּבֹון ָהעֹוָלם  י ּפִ ָכה ַרּבִ ֶרְך. ּבָ ּדֶ ים ָלֶכם ּבַ ַחּכִ ּמְ ְסִטים ֲאֵחִרים ׁשֶ ִמּלִ

ַתח  י. ּפָ לּו אֹוָתם ְיהּוִדים ְולֹא ָיַדְעּתִ התַרָחּשּות נס ִזה ָעּשּיָת ּבגָללּי, ְוִנּצְ

ה טֹובֹות  (תהלים קלו), ְוָאַמר ּמָ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּכַ דלֹות ְלַבּדֹו ּכִ ה ִנְפָלאֹות ּגְ ְלֹעׂשֵ

ָכל יֹום,  ים ַמְרִחיׁש ָלֶהם ּבְ ה ִנּסִ ֵני ָהָאָדם, ְוַכּמָ רּוְך הּוא ִעם ּבְ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ָעׂשָ

ְלַבּדוֹ  ּבֶֹקר ְוָנָחׁש ְולֹא יֹוֵדַע, ַרק הּוא ּבִ ם . ָאָדם ָקם ּבַ א ְלָהְרגֹו, ְוָהָאָדם ׂשָ ּבָ

דֹוׁש  ָרט ַלּקָ ֶזה ָהִאיׁש, ּפְ רּוְך  -ַרְגלֹו ַעל ֹראׁשֹו ְוהֹוְרגֹו, ְולֹא ָיַדע ּבָ הּוא  -ּבָ

ְלַבּדֹו  דלֹות ְלַבּדוֹ  - ּבִ ה ִנְפָלאֹות ּגְ ֶרְך ְוִלְסִטים ָהֵוי ְלֹעׂשֵ ּדֶ . ָאָדם הֹוֵלְך ּבַ

א ַאֵחר וְ  ים ְלָהְרגֹו, ּבָ ה ְמַחּכִ ָעׂשָ ל, לֹא ָיַדע ַהּטֹוב ׁשֶ יו ְוהּוא ִנּצָ ְחּתָ ן ּכֶֹפר ּתַ ִנּתָ

ְלַבּדֹו  ִהְרִחיׁש לֹו, ַרק הּוא ּבִ ס ׁשֶ רּוְך הּוא ְוַהּנֵ דֹוׁש ּבָ ה  -לֹו ַהּקָ ָהֵוי ְלֹעׂשֵ

ה ְויֹוֵדַע, ְוַאֵחר לֹא יֹוֵדַע.  ֹדלֹות ְלַבּדֹו. ְלַבּדֹו ָעׂשָ   ִנְפָלאֹות ּגְ

ִמיד ָאַמר ַלֲחֵבִר  ְמָצִאים ּתָ ּנִ ה ׁשֶ י ָלַעְרִבים ָהֵאּלֶ ַאְלּתִ ָ ׁשּ ֶ ים, ֲחֵבִרים, ַמה ׁשּ
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ְמעֹון  י ׁשִ ֲהֵרי ַרּבִ ְמעּו, ׁשֶ ּתֹוָרה ׁשָ ִלים ּבַ ּדְ ּתַ ֵהם ִמׁשְ דֹות ִאם קֹול ַהֲחֵבִרים ׁשֶ ָ ׂשּ ּבַ

ָאר ַהֲחֵבִרים ָהְלכּו ְלָפֵנינּו ְולֹא ָיְדע נֹו ּוׁשְ י ֶאְלָעָזר ּבְ י ְוַרּבִ ַאְלּתִ נּו, ְוׁשָ ּו ֵמִאּתָ

דֹות ְוָהִרים,  יז ׂשָ ְמעֹון ַיְרּגִ י ׁשִ ל ַרּבִ ּקֹולֹו ׁשֶ י ׁשֶ ַדְעּתִ ּיָ לּו ֲעֵליֶהם, ׁשֶ ָלַעְרִבים ַהּלָ

ָהיּו הֹוְלִכים, אֹוָתם ַעְרִבים ָחְזרּו ֵאָליו.  י. ַעד ׁשֶ ּלֹא ָיַדְעּתִ ֶ ּלּו ִלי ַמה ׁשּ ְוֵהם ּגִ

ַאְלּתָ ַעל יֹום ֶזה, ָאְמרּו לֹו, ָזֵקן ָזקֵ  נּו ִמיֵמי ָהעֹוָלם, ְולֹא ׁשָ ַאְלּתָ ה ׁשְ ן, ַאּתָ

ִבים, ְוָזֵקן ֶאָחד ַיַחד  ֵני ָאָדם יֹוׁשְ ה ּבְ ָ ִמיָהה. ָרִאינּו ֲחִמׁשּ ָרִאינּו ְתִמיָהה ַעל ּתְ ׁשֶ

יֶהם, אֵ  ָנַפִים ַעל ָראׁשֵ ים ּכְ ִסים ּופֹוְרׂשִ ּנְ ם, ְוָרִאינּו עֹופֹות ִמְתּכַ ּלּו הֹוְלִכים ִאּתָ

יֶהם, ְואֹותֹו ָזֵקן ֵהִרים קֹולֹו ֲעֵליֶהם,  ל לֹא ָעַבר ֵמַעל ָראׁשֵ ִבים, ְוַהּצֵ ְוֵאּלּו ׁשָ

ֵהא  ְלכּו, ְוֶדֶרְך זֹו ּתְ י. ַעְרִבים ַעְרִבים, ּתֵ ַאְלּתִ ְוֵהם ׁשֹוְמִעים. ָאַמר, ַעל ֶזה ׁשָ

ֵני ְרצּו. ׁשְ ּתִ ֶ ָכל ַמה ׁשּ י ָבֶהם.  ְתִקיָנה ִלְפֵניֶכם ּבְ ַמְחּתִ ָ ׂשּ ם ִלי ׁשֶ ְדָבִרים ֲאַמְרּתֶ

רּוי ּבֹו, ֵאיְך ָאנּו  ְמעֹון ׁשָ י ׁשִ ַרּבִ ָהְלכּו. ָאְמרּו לֹו ַהֲחֵבִרים, אֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ

הּוא ַיְדִריְך  ֵהמֹות ׁשֶ ִסיעֹות ַהּבְ ִאירּו ְלַבַעל ּפְ ׁשְ יֹוְדִעים? ָאַמר ָלֶהם, ּתַ

ם. לֹא ָהיָ  ִסיעֹוָתיו ְלׁשָ ֵני ִמיִלין, ּפְ ֶרְך ׁשְ ה טֹוֵען ֲחמֹורֹו, ַוֲחמֹורֹו ָסָטה ֵמַהּדֶ

ְנָחס ְוָאַמר ַלֲחֵבִרים,  י ּפִ ָעִמים, ָיַרד ַרּבִ לֹׁש ּפְ ם. ִהְתִחיל ִלְנֹהר ׁשָ ְוָהַלְך ְלׁשָ

דֹולֹות ּוָפִנים ִנים ּגְ ו ֵיְצאּו ֵאֵלינּו ּפָ ַעְכׁשָ ִמים, ׁשֶ ֵני ַהּיָ ל ֵסֶבר ּפְ  ָנקּום ְלַקּבֵ

ֲהֵרי קֹול  ְמעֹון ַנֲהַרת ַהֲחמֹור, ָאַמר ַלֲחֵבִרים, ָנקּום ׁשֶ י ׁשִ ַמע ַרּבִ ְקַטּנֹות. ׁשָ

ְמעֹון ְוָקמּו  (שמחת) י ׁשִ ֵקן ֶהָחִסיד ִהְתעֹוֵרר ֵאֵלינּו. ָקם ַרּבִ ל ַהּזָ ַהֲחמֹור ׁשֶ

  ַהֲחֵבִרים. 

ְמעֹון ְוָאַמר,  י ׁשִ ַתח ַרּבִ ירּו  (תהלים צח)ּפָ י ִנְפָלאֹות ִמְזמֹור ׁשִ יר ָחָדׁש ּכִ ַלה' ׁשִ

ה  א  (שיר יתום קראנו לזה)ְוגֹו'. ִמְזמֹור, ָזקּוף ַטַעם ְלַמְעָלה, ָעׂשָ ה? ֶאּלָ ָלּמָ

ֲעֶטֶרת ֶעְליֹוָנה ְלַמְעָלה  ר ּבַ א אֹותֹו ִמְזמֹור ִמְתַעּטֵ ֲהֵרי ּבָ דֹול, ׁשֶ ָרׁשּום ַטַעם ּגָ

יָר  ָהיּו ַעל ֹראׁשֹו ּוָבא ָזקּוף. ִמי ָאַמר ׁשִ ִעּיֹות ׁשֶ אֹוָתן ּגְ רֹות ּבְ ה זֹו? אֹוָתן ּפָ

בֹות,  ה ֶמְרּכָ ירּו? ְלַכּמָ יר ָחָדׁש, ְלִמי ָהיּו אֹוְמרֹות ׁשִ ירּו ַלה' ׁשִ גֹועֹות. ׁשִ

ל ֶאת ָהָארֹון  ם ְוָיְצאּו ְלַקּבֵ ָהיּו ָבִאים ׁשָ ה ְדָרגֹות, ׁשֶ ים, ְלַכּמָ ה ְמֻמּנִ ְלַכּמָ

יר ָחָדׁש , ְוָלֶהם ָהיּו א(סתם) ירּו ַלה' ׁשִ יר,  -ֹוְמרֹות. ׁשִ אן ׁשִ ַעם ּכָ ָזָכר. ָמה ַהּטַ
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ה ָארֹון ֶאָחד  ֹמׁשֶ ם ּבְ א ׁשָ יָרה, ְנֵקָבה? ֶאּלָ ה ָאַמר ׁשִ . ּזֹאת, ָיְצָאה (לחוד)ּוֹמׁשֶ

יָרה ַהּזֹאת, ְנֵקָבה ִ ּום ֶזה ֶאת ַהׁשּ לּות ִהיא ְואּוְכלּוֶסיָה, ְולֹא יֹוֵתר, ּוִמׁשּ . ֵמַהּגָ

תֹוכֹו  נּוז ּבְ ָהָיה ּגָ ּום אֹותֹו ׁשֶ תֹוכֹו ָיָצא, ּוִמׁשּ ָהָיה ּבְ ֶ אן ָארֹון ּוַמה ׁשּ ֲאָבל ּכָ

ה  י ִנְפָלאֹות ָעׂשָ יר ָחָדׁש, ָזָכר. ּכִ ים ּוַמה  - ֶנֱאַמר ׁשִ ּתִ ה ִלְפִלׁשְ ָעׂשָ ֶ ַמה ׁשּ

יָעה ּלֹו ְיִמינֹו, לְ  ֶהם. הֹוׁשִ ּלָ ה ָלֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ ָעׂשָ ֶ ִמי? ְלַעְצמֹו. ִמי ֶזה ַעְצמֹו? ׁשּ

נּוָזה ּבֹו. ְיִמינֹו  ה ּגְ ַרׁש  -אֹותֹו ִמְזמֹור ַעְצמֹו, ְורּוַח ֶעְליֹוָנה ְקדֹוׁשָ ּיָ אֹותֹו ׁשֶ

ַיד ַאֵחר.  ִאירֹו ּבְ אֹותֹו ִמְזמֹור ְולֹא ִהׁשְ ֶהֱחִזיק ּבְ ֵקן, ְוזֹו ְיִמינֹו, ׁשֶ   ַהּזָ

ָבר ֶאָחד: אן ֵיׁש ְלַגּלֹות ּדָ אֹותֹו ָיִמין ָהָיה ְלַהְרִחיׁש ֵנס, ָהָיה  ּכָ ַעם ׁשֶ ל ּפַ ּכָ

ָחֵזה  ק ְיִמינֹו ּבְ ַחּזֵ ּמְ א ׁשֶ ַאּבָ ם אֹותֹו ְלָפָניו ְלַהֲחִזיק ּבֹו, ּכְ ִמְזמֹור ֶזה ְוׂשָ ַמֲחִזיק ּבְ

י ָאִביו,  ַרח ְלַגּבֵ ּסָ יָון ׁשֶ ְקַרב ִלְבִני? ּכֵ ּיִ נֹו ְלָפָניו ְואֹוֵמר: ִמי הּוא ׁשֶ ם ָאִביו ּבְ ׂשָ

תּוב,  ַהְתָחָלה ּכָ ְבָיכֹול ּבַ ֵתָפיו ְלָאחֹור, ּוְזָרקֹו ִביֵדי ׂשֹוְנָאיו. ּכִ (שמות ָיָדיו ַעל ּכְ

ַעְרִבית קֹוְרִאים ְלָחֵזה  טו) ֹכַח ִמי? אֹותֹו ַהּנֹוָדע. ּבְ ּכַֹח. ּבְ ִרי ּבַ ְיִמיְנְך ה' ֶנְאּדָ

ק  ִרי ְוִנְתַחּזֵ ְך ַמה ּכַֹח. אֹותֹו ָיִמין ֶנְאּדָ ְקַרב ִלְבִני. ַאַחר ּכָ ּיִ ֹכַח. ִמי הּוא ׁשֶ ּבְ

תּוב?  ֵתפֹו ְוָדָחה  (איכה ב)ּכָ ם ְיִמינֹו ַעל ּכְ ֵני אֹוֵיב. ׂשָ יב ָאחֹור ְיִמינֹו ִמּפְ ֵהׁשִ

ְך  ק ּבֹו, ְוַאַחר ּכָ ֲחֵזהּו ְלִהְתַחּזֵ ַהְתָחָלה ְיִמינֹו ְלָפָניו ּבְ אֹותֹו ִליֵדי ׂשֹוְנָאיו. ּבַ

ֵתָפיו ִלְדחֹות אֹותֹו. ְוָכאן ַלֲאחוֹ  יָעה ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו,  - ָריו ַעל ּכְ הֹוׁשִ

א  ים, ֶאּלָ לּו ְבִנּסִ ּלֹא ִהְתַרּגְ רֹות ׁשֶ ִאם אֹוָתן ּפָ ק ּבֹו. ׁשֶ י ְזרֹועֹות ְלִהְתַחּזֵ ּתֵ ׁשְ

יָרה זֹו, ְנִעיַרת ֶהן ָאְמרּו ׁשִ ּלָ ה ׁשֶ ִעּיָ ּגְ ָעה ּבַ ָרִגיל  אֹוָתּה ׁשָ ֵקן ֶהָחִסיד ׁשֶ ֲחמֹור ַהּזָ

ְרּכֹו  ֵאין ּדַ יָרה. ֲחֵבִרים, ִאם ּתֹאְמרּו ׁשֶ ָאַמר ׁשִ ה ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ים ַעל ַאַחת ּכַ ִנּסִ ּבְ

ע  ְלָעם ָהָרׁשָ ְבָרא ָהעֹוָלם, ְצאּו ּוְראּו ֲאתֹון ּבִ ּנִ ָכְך ִמּיֹום ׁשֶ ל ַהֲחמֹור ּבְ ׁשֶ

ָעֶליָה בַּ  ָחה ֶאת ּבְ ּצְ ּנִ ה ׁשֶ ּמָ ן ָיִאיר ַעל ַאַחת ּכַ ְנָחס ּבֶ י ּפִ ל ַרּבִ ּכֹל. ֲחמֹורֹו ׁשֶ

ָרה, ַמְלָאְך ֶעְליֹון ָהָיה ָעֶליָה ִמְלַמְעָלה.  ּבְ ּדִ ׁשֶ ְלָעם ּכְ ה. ְועֹוד, ֲאתֹון ּבִ   ְוַכּמָ

  

ין  ת ּבֵ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ְבָרא ּבְ ּנִ י ָהָאתֹון ׁשֶ ְמעּו. ּפִ ֵעת ֵיׁש ְלַגּלֹות. ֲחֵבִרים ׁשִ ּכָ
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ַנאי הַ  ּתְ תּוַח ֵמאֹותֹו ְזַמן, אֹו ׁשֶ ה ָהָיה ּפָ ַהּפֶ ֶכם ׁשֶ ָמׁשֹות, ֲהעֹוֶלה ְבַדְעּתְ ְ ׁשּ

ְמַסר ַלֲחָכִמים  ּנִ אן ׁשֶ ְך. ְוסֹוד ּכָ רּוְך הּוא ֵמאֹותֹו ְזַמן? לֹא ּכָ דֹוׁש ּבָ ִהְתָנה ַהּקָ

י ָהָאתֹון  ב. ּפִ ׁשּות ַהּלֵ יִחים ַעל ִטּפְ ּגִ ּלֹא ַמׁשְ ְרגַּ  - ׁשֶ ת ָהֲאתֹונֹות, אֹותֹו ֶעְליֹון ּדַ

ָרא  ּבָ ר ֵמָעֶליָה. ּוְכׁשֶ רּוי ַעל אֹוָתּה ָאתֹון ְוִדּבֵ ָהָיה ׁשָ ל ַצד ְנֵקבֹות, אֹותֹו ׁשֶ ׁשֶ

תֹוְך  י ָהָאתֹון, ָסַתם אֹוָתּה ּבְ ְקֵראת ּפִ ּנִ ה זֹו ׁשֶ רּוְך הּוא ְלַדְרּגָ דֹוׁש ּבָ  (האתון)ַהּקָ

ה, ְוָסַתם הֹום ַרּבָ ַתח אֹותֹו  ֶנֶקב ּתְ יַע אֹותֹו ְזַמן, ּפָ ִהּגִ ׁשֶ ָעֶליָה ַעד אֹותֹו ְזַמן. ּכְ

מֹו ֶזה,  ָרה. ּכְ ָרה ָעֶליָה ְוִדּבְ יָה.  (במדבר טז)ֶנֶקב, ְוָיָצא ְוׁשָ ח ָהָאֶרץ ֶאת ּפִ ְפּתַ ַוּתִ

י ָהָאתֹון  - ֶאת  י ָהָאֶרץ. ֶאת ּפִ הּוא ּפִ "ל, ְלַרּבֹות ַקְמִריאֵ  -ְלַרּבֹות ּדּוָמ"ה, ׁשֶ

ה  ְרּגָ ֵאר? אֹוָתּה ּדַ י ַהּבְ ה ּפִ מֹו ֶזה. ַמה ּזֶ ֵאר ּכְ י ַהּבְ י ָהָאתֹון. ּפִ ְקָרא ּפִ ּנִ ׁשֶ

מֹו.  י ה', ּוִמיהּו? ְיַהְדִריֵא"ל ׁשְ ַחת ּפִ ה, ְוִהיא ּתַ ה ָעֶליָה ְלַמּטָ ָהְיָתה ְמֻמּנָ ׁשֶ

 ְ ין ַהׁשּ ת ּבֵ ּבָ לּו ִנְבְראּו ֶעֶרב ׁשַ ּיֹות ַהּלָ ת ַהּפִ לֹׁשֶ ַדׁש ַהּיֹום, ׁשְ ּקָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָמׁשֹות. ּבְ

ׁש  ה ְוִהְתַקּדֵ ִהְתַעּלָ ּיֹות, ּוִמיהּו? אֹותֹו יֹום ׁשֶ ל ֶיֶתר ַהּפִ ה ַעל ּכָ י ַהְמֻמּנֶ עֹוֶלה ּפִ

ְקָרא ּנִ ּכֹל, אֹותֹו ׁשֶ ָאר  (ישעיה נח) ּבַ ָמׁשֹות ִנְבְראּו ׁשְ ְ ין ַהׁשּ ת ּבֵ ּבָ י ה'. ֶעֶרב ׁשַ ּפִ

ּיֹות. ִהְת  ׁש ַהּיֹוםַהּפִ י ה'. ַקּדֵ ֹוֵלט ַעל ַהּכֹל, ּפִ ׁשּ ה ׁשֶ   , ָעָלה ַהּפֶ

ק ֶאת  ְנָחס ְוָנׁשַ י ּפִ א ַרּבִ יעּו ֵאָליו, ּבָ א. ִהּגִ ָהָיה ּבָ ְנָחס ׁשֶ י ּפִ ְך ָראּו ֶאת ַרּבִ ין ּכָ ּבֵ

ְמעֹון. ָאַמר,  י ׁשִ י ה'ַרּבִ י ֶאת ּפִ ְקּתִ נָּ ָנׁשַ ל ּגִ ִמים ׁשֶ ׂשָ ּבְ ם ּבַ ֵ ׂשּ ְמחּו , ִהְתּבַ תֹו. ׂשָ

ים ֵצל  ָהיּו עֹוׂשִ ל אֹוָתם עֹופֹות ׁשֶ ְרחּו ּכָ בּו, ּפָ ׁשְ ּיָ יָון ׁשֶ בּו. ּכֵ ְכֶאָחד ְוָיׁשְ

ַמִים!  ָ ְמעֹון ְוֵהִרים ָלֶהם קֹול ְוָאַמר, עֹופֹות ַהׁשּ י ׁשִ רּו. ֶהֱחִזיר ֹראׁשֹו ַרּבִ ּזְ ְוִהְתּפַ

ְכבֹוד ִרּבֹוְנֶכם ׁשֶ  יִחים ּבִ ּגִ קֹוָמם, ֵאיְנֶכם ַמׁשְ אן?! ָעְמדּו, ְולֹא ָלְקחּו ִמּמְ עֹוֵמד ּכָ

ֲהֵרי לֹא ָנְתנּו  ם, ׁשֶ ְלכּו ְלַדְרּכָ ּיֵ ְנָחס, ֹאַמר ָלֶהם ׁשֶ י ּפִ ְולֹא ָקְרבּו ֵאָליו. ָאַמר ַרּבִ

רּוְך הּוא רֹוֶצה  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ י ׁשֶ ְמעֹון, ָיַדְעּתִ י ׁשִ ָלֶהם ְרׁשּות ַלֲחּזֹר? ָאַמר ַרּבִ

ה ְלַהְרחִ  ֶכם, ְוִאְמרּו ְלאֹותֹו ַהְמֻמּנֶ יׁש ָלנּו ֵנס. עֹופֹות עֹופֹות! ְלכּו ְלַדְרּכְ

ְרׁשּותֹו. ֲאָבל  ם ּבִ ְרׁשּותֹו, ְוָכֵעת ֶזה לֹא ַקּיָ ַהְתָחָלה ָהָיה ּבִ ֲהֵרי ּבַ ֲעֵליֶכם ׁשֶ

ֵני ֲחָזִקים, ְולֹ ין ׁשְ עֹוֶלה ָעָנן ּבֵ ׁשֶ ַלע, ּכְ ִרים. ֶהֱעֵלינּו אֹותֹו ְליֹום ַהּסֶ א ִמְתַחּבְ

ִטים  ְ ׁשּ ה ִאיָלנֹות ִמְתּפַ לֹׁשָ ְך ֲהֵרי ׁשְ ין ּכָ רּו אֹוָתם עֹופֹות ְוָהְלכּו. ּבֵ ּזְ ִהְתּפַ
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ל  ְמחּו ּכָ ה ְצָדִדים ֲעֵליֶהם, ּוַמְעַין ַמִים נֹוְבִעים ִלְפֵניֶהם. ׂשָ לֹׁשָ ֲעָנִפים ִלׁשְ ּבַ

י ׁשִ  ְנָחס ְוַרּבִ י ּפִ ְמחּו ַרּבִ דֹול ָהָיה ַהֲחֵבִרים, ְוׂשָ ְנָחס, ֹטַרח ּגָ י ּפִ ְמעֹון. ָאַמר ַרּבִ

תּוב  ֲהֵרי ּכָ ים לֹא ְצִריִכים, ׁשֶ ֲעֵלי ַחּיִ ה, ְוֹטַרח ּבַ ִחּלָ ּתְ (תהלים ְלאֹוָתם עֹופֹות ּבַ

יו.  קמה) ל ַמֲעׂשָ י אֹוָתם. ֲאָבל ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ ְמעֹון, ֲאִני לֹא ִהְטַרְחּתִ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ

דוֹ  ּלֹו. ִאם ַהּקָ נֹות ׁשֶ ּתָ רּוְך הּוא ָחס ָעֵלינּו, ֵאיֶנּנּו ְיכֹוִלים ִלְדחֹות ֶאת ַהּמַ ׁש ּבָ

ם.  ִים ְוֶנֱהנּו ׁשָ תּו ֵמַהּמַ בּו ַתַחת אֹותֹו ָהִאיָלן, ְוׁשָ   ָיׁשְ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ  ִים ּכִ דף (פרשת בראשית  זוהר חדש[: (קלו, ו) ְלרַֹקע ָהָאֶרץ ַעל ַהּמָ

ל ָאַמר  )]יז. ר ּכָ ִעּקַ ָצאנּו ׁשֶ ּמָ ּום ׁשֶ ל ַהּכֹל, ִמׁשּ ִים ָהיּו ַהְיסֹוד ׁשֶ י יֹוֵסי, ַהּמַ ַרּבִ

ִרים  ִים ְמֻפּזָ ה ָהיּו ַהּמַ ִחּלָ ּתְ ִנינּו, ּבַ ִים, ְוׁשָ ּלֹו ָהיּו ִמן ַהּמַ ית ׁשֶ ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ

ֶהם, רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש ּבָ ַער ַהּקָ ּגָ ַמִים, ַעד ׁשֶ ָ ַחת ַהׁשּ ְוִהְכִניָסם ַוֲאָסָפם ֶאת  ּתַ

תּוב  ּכָ ַמִים ֶאל ָמקֹום  (בראשית א)ָמקֹום ֶאָחד. ֶזהּו ׁשֶ ָ ַחת ַהׁשּ ִים ִמּתַ וּו ַהּמַ ִיּקָ

ִים.  ה, ְוָרַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהּמַ ִחּלָ ִמּתְ רּו ּכְ ּזְ ְך ִנְתּפַ ה. ּוְלַאַחר ּכָ ׁשָ ּבָ ֶאָחד ְוֵתָרֶאה ַהּיַ

תּוב  ּכָ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. לְ  (תהלים קלו)ֶזהּו ׁשֶ ִים ּכִ ָאַמר עּוָלא, רַֹקע ָהָאֶרץ ַעל ַהּמָ

תּוב  ּכָ אן ֶחֶסד, ׁשֶ ה ָצִריְך ּכָ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו?ְוִכי ָלּמָ ִים ּכִ  ְלרַֹקע ָהָאֶרץ ַעל ַהּמָ

ֶהֱעִמיד הָ  עֹוָלמֹו ׁשֶ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ דֹול ָעׂשָ י יֹוֵסי, ֶחֶסד ּגָ ָאֶרץ ָאַמר ַרּבִ

ָטׁש  ִאְלָמֵלא לֹא ָהְיָתה ָהָאֶרץ ִמְלַמְעָלה, ָהָיה ָהעֹוָלם ְמֻטׁשְ ִים, ׁשֶ ַעל ַהּמַ

ֵני ָאָדם נֹוְטִעים  ְך, לֹא ָהיּו ּבְ א, ִאְלָמֵלא ּכָ י ִחְסּדָ ַבת ַאַחת. ָאַמר ַרּבִ ּבְ

ָהָאֶרץ ְלַמְעָלה, נֹוְטִעים ְוזֹוְרעִ  ו ׁשֶ ים ְוזֹוְרִעים. ַעְכׁשָ ים, ְוָהָאֶרץ ְוחֹוְרׁשִ

ה  ַמּטָ ַחת ָלָאֶרץ. ּוִמּלְ ר ִמּתַ ִים ֲאׁשֶ ֵני ַלחּות ַהּמַ ֹכָחּה ּוְבִקּיּוָמּה ִמּפְ עֹוֶמֶדת ּבְ

ל ָהעֹוָלם  ן ּכָ ֵ ה ִמְקָואֹות, ְלַדׁשּ ּמָ ה ַמְעָינֹות, ּכַ ּמָ ה ְנָהרֹות, ּכַ ּמָ יֹוְצִאים ּכַ

ה ַהקָּ  ָעׂשָ ל ּוְלַהְצִמיַח ַהּכֹל, ְוֶזהּו ַהֶחֶסד ׁשֶ ִרּיֹוָתיו ְוִעם ּכָ רּוְך הּוא ִעם ּבְ דֹוׁש ּבָ

  ָהעֹוָלם. 

  כ"ה פסוק –פרק קל"ו 

ד  ֶהם ְוֵהם סֹוד ִנְכּבָ רּוְך הּוא נֹוָדע ּבָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ יִטים ֵהם ְלַמְעָלה ׁשֶ ּלִ ה ׁשַ לֹׁשָ ׁשְ
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ה ֵהם: מַֹח ְוֵלב ְוָכֵבד ּלֹו ְוֵאּלֶ   ׁשֶ

י ְלע ר ּכִ ׂשָ דף (פרשת תרומה ח"ב זוהר [: (קלו, כה)ֹוָלם ַחְסּדֹו נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ

ר  )]קנ"ג. י ַיֲעֹקב ּבַ ְמעֹון ִלְטֶבְרָיה, ְוָהיּו ִעּמֹו ַרּבִ י ׁשִ יא ָהָיה הֹוֵלְך ְלַרּבִ י ִחּיָ ַרּבִ

מוּ  יא, ּתָ י ִחּיָ י ֵייָסא ְלַרּבִ ָהיּו הֹוְלִכים, ָאַמר ַרּבִ ָטן. ַעד ׁשֶ י ֵייָסא ַהּקָ ּהַ ִאיִדי ְוַרּבִ

תּוב  ּכָ ֶ ֹאְכֵלי  (מלכים א ב)ַמה ׁשּ ה ֶחֶסד ְוָהיּו ּבְ ֲעׂשֶ ְלָעִדי ּתַ י ַהּגִ ְוִלְבֵני ַבְרִזּלַ

ָאַמר  ֶ ְלָחנֹו ְולֹא יֹוֵתר, ִמׁשּ ל טֹוב ֶוֱאֶמת ֶלֱאֹכל ַעל ׁשֻ ְך, ּכָ ְלָחֶנְך ְוגֹו'. ִאם ּכָ ׁשֻ

בֹוד ְלָחֶנְך. ְועֹוד, לֹא ּכְ ֹאְכֵלי ׁשֻ אן ְוָהיּו ּבְ ּיֹאַכל ִאיׁש ַאֵחר ַעל  ּכָ ֶלְך הּוא ׁשֶ ַהּמֶ

ּלֹו ְסִביבֹו  דֹוִלים ׁשֶ ֶלְך ְלַבּדֹו, ְוָכל ַהּגְ א ַהּמֶ ֶלְך, ְולֹא ָצִריְך ֶזה ֶאּלָ ְלַחן ַהּמֶ ׁשֻ

ּנּו.  ה ִמּמֶ   ְלַמּטָ

י ַיֲעֹקב  י ָבֶזה ָדָבר, ְולֹא ֹאַמר. ָאַמר לֹו ְלַרּבִ ַמְעּתִ יא, לֹא ׁשָ י ִחּיָ ר ָאַמר ַרּבִ ּבַ

ַבׁש  ָכל יֹום ִמּדְ ּיֹוְנִקים ּבְ ם ׁשֶ ָבר? ָאַמר לֹו, ַאּתֶ ֶזה ַהּדָ ַמְעּתָ ּבְ ה ׁשָ ִאיִדי, ְוַאּתָ

ַמְעּתָ  ה ׁשָ י ֵייָסא, ְוַאּתָ ַאל ֶאת ַרּבִ ן ֲאִני. ׁשָ ּכֵ ל ׁשֶ ם, ּכָ ַמְעּתֶ ֶמן ָהֶעְליֹון לֹא ׁשְ ׁשֶ

ֲאִני ִתינ ב ׁשֶ ֶזה ָדָבר? ָאַמר לֹו, ַאף ַעל ּגַ אִתי ּבָ ר ָיִמים ּבָ ְפֵני ִמְסּפַ ֹוק ּוִמּלִ

ַתח ְוָאַמר,  -ֲאֵליֶכם ְולֹא ָזִכיִתי ִמּקֶֹדם ָלֶזה  י. ּפָ ַמְעּתִ ן ׁשָ  (תהלים קלו)ֲאִני ּכֵ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ  ר ּכִ ׂשָ דֹול נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ ל ַהּגָ ִסּיּום ַהַהּלֵ ּבְ . ָמה ָרָאה ָדִוד ׁשֶ

סוּ  ּפָ ְך ּבַ ם ּכָ רּוְך ִסּיֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ יִטים ֵהם ְלַמְעָלה ׁשֶ ּלִ ה ׁשַ לֹׁשָ א ׁשְ ה? ֶאּלָ ק ַהּזֶ

ֵהֶפְך  ה ֵהם: ֹמַח ְוֵלב ְוָכֵבד. ְוֵהם ּבַ ּלֹו, ְוֵאּלֶ ד ׁשֶ ֶהם, ְוֵהם סֹוד ִנְכּבָ הּוא נֹוָדע ּבָ

ְך נֹוֵתן ַללֵּ  ֹראׁש, ְוַאַחר ּכָ ה. ְלַמְעָלה ַהּמַֹח נֹוֵטל ּבָ ל ָהעֹוָלם ַהּזֶ ב ׁשֶ ב, ְוַהּלֵ

ה,  ַמּטָ ּלְ ֵבד נֹוֵתן ֵחֶלק ְלָכל אֹוָתם ְמקֹורֹות ׁשֶ ְך ַהּכָ ֵבד, ְוַאַחר ּכָ נֹוֵטל ְונֹוֵתן ַלּכָ

ֹראׁש, ְוַאַחר ְמָקֵרב ַהּכֹל  ֵבד נֹוֵטל ּבָ ה ַהּכָ ָראּוי לֹו. ְלַמּטָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּכָ ּכָ

ֲאכָ  ל ַהּמַ ֶפה ׁשֶ ב נֹוֵטל ֶאת ַהּיָ ב, ְוַהּלֵ ק ֵמאֹותֹו ֹכַח ַלּלֵ ּנֹוֵטל ּוִמְתַחּזֵ יָון ׁשֶ ל. ּכֵ

ק ָמזֹון  ֵבד ּוְמַחּלֵ ְך חֹוֵזר ַלּכָ ּנֹוֵטל, נֹוֵתן ּוְמעֹוֵרר ֶאל ַהּמַֹח. ְוַאַחר ּכָ ְוָרצֹון ׁשֶ

(ביום שהאדם מתעורר בתענית, מתעורר למעלה כאותה דגמא ְלָכל ְמקֹורֹות ַהּגּוף. 

  . ממש, וביום של שבע לא כך)
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י ֵבד ָהֶעְליֹוןּבְ ה ַלּכָ ּתֶ ֲעִנית, ָאָדם ַמְקִריב ַמֲאָכל ּוִמׁשְ ל ּתַ , ּוַמה הּוא ֹום ׁשֶ

ַהּכֹל הּוא  יָון ׁשֶ ָרצֹון. ּכֵ ַמְקִריב? ֶחְלּבֹו ְוָדמֹו ּוְרצֹונֹו. אֹותֹו ָכֵבד נֹוֵטל ַהּכֹל ּבְ

דֹול ְוׁש  הּוא ּגָ ב, ׁשֶ ב ֵאָליו, נֹוֵטל ּוַמְקִריב ַהּכֹל ִלְפֵני ַהּלֵ ַהּלֵ יָון ׁשֶ ֹוֵלט ָעָליו. ּכֵ

ל ַהּגּוף.  יט ֶעְליֹון ַעל ּכָ ּלִ הּוא ׁשַ ק ָהָרצֹון, ַמְקִריב ַהּכֹל ַלּמַֹח, ׁשֶ נֹוֵטל ּוִמְתַחּזֵ

ה.  ַמּטָ ּלְ ק ֲחָלִקים ְלָכל אֹוָתם ְמקֹורֹות ְוֵאיָבִרים ׁשֶ ֵבד ּוְמַחּלֵ ְך חֹוֵזר ַהּכָ ַאַחר ּכָ

ר  ֲאׁשֶ ְזַמן ַאֵחר, ּכַ ב  ל)(כּבִ ב, ְוַהּלֵ ְך נֹוֵתן ַלּלֵ ה, ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ּתְ ַהּמַֹח נֹוֵטל ַהּכֹל ּבַ

ְך  ה, ְוַאַחר ּכָ ַמּטָ ּלְ קֹורֹות ְוָהֵאיָבִרים ׁשֶ ֵבד נֹוֵתן ְלָכל ַהּמְ ֵבד, ְוַהּכָ נֹוֵתן ַלּכָ

הּוא  ב, ׁשֶ ִראׁשֹוָנה נֹוֵתן ַלּלֵ ה, ּבָ ק ָמזֹון ָלעֹוָלם ַהּזֶ רֹוֶצה ְלַחּלֵ ׁשֶ ֶלְך ּכְ ַהּמֶ

ָריו  ֵני ָהעֹוָלם. ַאׁשְ ָאר ּבְ ל ׁשְ ִראׁשֹוָנה ִמּכָ ֶלְך ִמְתעֹוֵרר ּבָ ְלַחן ַהּמֶ ָאֶרץ, ְוׁשֻ ּבָ ׁשֶ

אֹותֹו  ֲהֵרי ָידּוַע הּוא ְלֵהיִטיב לֹו ּבְ ֶלְך, ׁשֶ ְלַחן ַהּמֶ ל ׁשֻ ּבֹון ׁשֶ ֶחׁשְ ָהָיה ּבַ ִמי ׁשֶ

ַמְעָלה.  ּלְ תּוב ְוֶזהּו טֹוב ֶואֱ  (ומשום כך)טֹוב ׁשֶ ּכָ י, ׁשֶ ה ָדִוד ִלְבֵני ַבְרִזּלַ ָעׂשָ ֶמת ׁשֶ

ָרט לֹו  ֶלְך אֹוֵכל ָאָדם ַאֵחר ּפְ ְלַחן ַהּמֶ ׁשֻ ּבְ ְלָחֶנְך. ְוִאם ּתֹאַמר ׁשֶ ֹאְכֵלי ׁשֻ ְוָהיּו ּבְ

אֹוְכִלים  - ל ָהָעם. ְואֹוָתם ׁשֶ ְך ּכָ ִראׁשֹוָנה, ְוַאַחר ּכָ ֶלְך אֹוֵכל ּבָ א ַהּמֶ לֹא! ֶאּלָ

לֶ  הּוא אֹוֵכל ִעם ַהּמֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ם, ְוֵהם ִנְמִנים  - ְך ּבְ ּלָ ֲחִביִבים ָעָליו ִמּכֻ אֹוָתם ׁשֶ

תּוב  ֶלְך. ְוִאם ּתֹאַמר, ֲהֵרי ּכָ ְלַחן ַהּמֶ ֻ ִמיד  (שמואל ב ט)ִמׁשּ ֶלְך ּתָ ְלַחן ַהּמֶ ַעל ׁשֻ

א עַ  -הּוא ֹאֵכל  ּבֹון ַאֵחר, ֶאּלָ ה ֶחׁשְ ל ְמזֹונֹו לֹא עֹוׂשֶ ּכָ ּום ׁשֶ ְלַחן ִמׁשּ ל ׁשֻ

ִמיד הּוא  ֶלְך ּתָ ְלַחן ַהּמֶ א ְמזֹונֹו ּוַמֲאָכלֹו. ְוֶזהּו ַעל ׁשֻ ם ָהָיה ּבָ ָ ׁשּ ּמִ ֶלְך, ׁשֶ ַהּמֶ

ה, ְוָחְכָמה ֶעְליֹוָנה  ינֹוק ַאּתָ קֹו ַעל ֹראׁשֹו. ָאַמר לֹו, ּתִ יא ּוְנׁשָ י ִחּיָ א ַרּבִ ֹאֵכל. ּבָ

יְנַתִים ָראּו ֶאת ַרבִּ  ְך. ּבֵ יא, ׁשֹוָרה ְבִלּבְ י ִחּיָ א. ָאַמר לֹו ַרּבִ ָהָיה ּבָ ה ׁשֶ י ִחְזִקּיָ

י  ָבִרים ִחּדּוׁשֵ ֲהֵרי ּדְ ר ָעֵלינּו, ׁשֶ רּוְך הּוא ִיְתַחּבֵ דֹוׁש ּבָ ֲחֵברּות זֹו ַהּקָ אי ּבַ ַוּדַ

ׁשּו ָכאן.    תֹוָרה ִיְתַחּדְ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  ר ּכִ ׂשָ דף (רשת בראשית פ זוהר ח"א[: (קלו, כה)נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ

ִים  ]השלמה מהשמטות סימן כ"ה )מז. ר ְנִטיעֹות, ֲעָרָבה ְוִנּסּוְך ַהּמַ ּבֹא ְרֵאה, ֶעׂשֶ

ל ַהּתֹוָרה  - ָבִרים ׁשֶ ָאר ַהּדְ יַני, ׁשְ ה ִמּסִ ּתֹוָרה, ְוָכאן ֲהָלָכה.  -ֲהָלָכה ְלֹמׁשֶ

ְקָרא ַהר סִ  ּנִ קֹום ֶזה ׁשֶ ּמָ ּום ׁשֶ א ִמׁשּ ַעם? ֶאּלָ ה ָמה ַהּטַ ַעל ּפֶ ּבְ יַני, ּתֹוָרה ׁשֶ
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דֹוׁש  ַטע ַהּקָ ּנָ ר ְנִטיעֹות ׁשֶ ֵרי ָהֱאמּוָנה. אֹוָתן ֶעׂשֶ ה ִלְקׁשֹר ִקׁשְ ָדה ֶאת ֹמׁשֶ ִלּמְ

ִביִעית, ְוַיֲעׂשּו ְפִרי  ְקָרא ֶעֶרב ׁשְ ּנִ אֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ ָאַחז אֹוָתן ּבְ רּוְך הּוא, ׁשֶ ּבָ

ב ּיָ ֵדי ׁשֶ ית ֵסָאה, ּכְ אֹותֹו ּבֵ ֵאין ָלֶהם ָמזֹון ּבְ ִביִעית ַהּזֹו, ׁשֶ ְ ׁשּ א ָמזֹון ָלעֹוָלם ּבַ

תּוב  ּכָ ּה ְזָרִעים. ֶזהּו ׁשֶ ּזֹוְרִעים ּבָ ית ׁשֶ ִ ׁשּ ָנה ׁשִ א ֵמאֹוָתּה ׁשָ ִזְרעּו  (הושע י)ֶאּלָ

ְקָרא  ּנִ ּזֹוְרִעים ִיְהֶיה ְלאֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ ֶ ָלֶכם ִלְצָדָקה ְוִקְצרּו ְלִפי ֶחֶסד. ַמה ׁשּ

ֵלָמה, ְוָאז ְוִקְצרּו ְלִפי ֶחֶסד, ָאז ִיְהֶיה טֹוב ָהֶעְליֹון. ּוִמי הּוא ְלִפי צְ  ָדָקה ׁשְ

יֵניֶהם. ְזִריָעה  ים ֵיׁש ּבֵ ְבָעה ַמֲעׂשִ ה ׁשִ  - ֶחֶסד? ֶזה ַאְבָרָהם. ּבֹא ְרֵאה, ְלַמּטָ

תּוב  ּכָ ֶנֶגד ָהֵאם ָהֶעְליֹוָנה, ֶזהּו ׁשֶ ֶנֶגד  - ִציָרה ֵהא ֶלם ֶזַרע. קְ  (בראשית מו)ּכְ ּכְ

תּוב  ּכָ ת ַאְבָרָהם, ֶזהּו ׁשֶ ְרּגַ ָחרּוץ  [ו]ּדַ ה ּבְ יׁשָ ת  -ִקְצרּו ְלִפי ֶחֶסד. ּדִ ְרּגַ ֶנֶגד ּדַ ּכְ

ין  ה ּדִ ּנּו, ְועֹוׂשֶ ין ַמְפִריד ִמּמֶ ר. ּדִ ֶבן ֵמאֹותֹו ּבָ ין ּוַמְפִריד ּתֶ ה ּדִ עֹוׂשֶ ִיְצָחק, ׁשֶ

ֵעי ָהעֹוָלם, ְוָאז הּוא  ִרׁשְ ל  תהלים לה)(ּבְ ה ׁשֶ ְרּגָ ֹמץ ִלְפֵני רּוַח. ְורּוַח ַהּזֹו זֹו ַהּדַ ּכְ

תּוב  ּכָ ן  (בראשית מה)ַיֲעֹקב, ׁשֶ ִחי רּוַח ַיֲעֹקב, ּוְכֶנְגדֹו זֹוֶרה. ְואֹותֹו ַהּמֹץ ִנּתָ ַוּתְ

ה. ָלׁש  - ָלֵאׁש ְלַמֲאָכל. טֹוֵחן  ת ֹמׁשֶ ְרּגַ ֶנֶגד ּדַ ת ַאֲהֹרן.  - ּכְ ְרּגַ ֶנֶגד ּדַ  -אֹוֶפה ּכְ

ִצּיֹון. ֶזהּו  ׁש ּבְ ּיֵ אֹותֹו אֹור ׁשֶ יק ּבְ ל ַצּדִ ָידֹו ׁשֶ ה ֶלֶחם ּבְ יק, ְוַנֲעׂשֶ ת ַצּדִ ְרּגַ ֶנֶגד ּדַ ּכְ

תּוב  ּכָ ְך ְלאֹותֹו  (תהלים קלו)ׁשֶ ה ְל"ָכל", ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ּתְ ר. ּבַ ׂשָ ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ

ה ֶלחֶ  ר. ּוַמה ּזֶ ׂשָ ְקָרא ּבָ ּנִ ּיּום. ָמקֹום ׁשֶ   ם? ֶזה ַהּקִ

ים ְמָלאָכה ִביִעית ַהזֹּו לֹא עֹוׂשִ ְ ָנה ַהׁשּ ָ ן , ּוַבׁשּ ּתַ ּנִ א אֹוְכִלים אֹותֹו ֶלֶחם ׁשֶ ֶאּלָ

ית, ִ ׁשּ ִ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ יִרים,  ָלֶהם ּבַ ים ְוָהֲעׁשִ ֶחְדָוה. ְוָכל ָהֲעִנּיִ ְוָכל ָהעֹוָלמֹות ָנִחים ּבְ

ֲהֵר  ָמקֹום ֶזה, ׁשֶ ִוים ּבְ ם ׁשָ ּלָ ִביִעית ַהּזֹו. ּכֻ ְ ָנה ַהׁשּ ָ ְחּתֹוִנים ִנּזֹוִנים ִמׁשּ ל ַהּתַ י ּכָ

ּנּו  ל ֲעִנּיּות מֹוֵנַע ִמּמֶ ה ׁשֶ קֹום ַהּזֶ רֹות, ַהּמָ אֹוָתם ּפֵ ה ְסחֹוָרה ּבְ ְוִאם ָאָדם עֹוׂשֶ

ָאֶרץ ַהקְּ  ּלָ ָרכֹות. ְוָצִריְך ָאָדם ְלַהְראֹות ׁשֶ ּנּו ּבְ ָרכֹות, ְוָלֵכן מֹוֵנַע ִמּמֶ ה ּבְ דֹוׁשָ

רּוְך הּוא נֹוֵתן  דֹוׁש ּבָ ְעָלּה, ְוַהּקָ רּוְך הּוא ֵיׁש ַנַחת ִעם ּבַ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ַהּזֹו ׁשֶ

ְקָרא  ּנִ ה, ְו"ֹכל" ְלאֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ ִרי, ְוֵאין  (בראשית ב)ֶלֶחם ַלּכֹל ַהּזֶ ׂשָ ר ִמּבְ ׂשָ ּבָ

 ִ ׁשּ ִ א אֹוָתם ְסִפיֵחי ַהׁשּ ּה, ֶאּלָ ּלָ ֶ יָלא. ְוָצִריָך ָלּה אֹור ִמׁשּ ְזְרעּו ָבּה ִמּמֵ ּנִ ית ׁשֶ

ר ְנִטיעֹות  אֹוָתן ֶעׂשֶ ִביִעית ַלֲעׂשֹות ְמֶלאֶכת ָהָאֶרץ ּבְ אֹותֹו ֶעֶרב ׁשְ ָאָדם ּבְ
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י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:            הֹודּו ֵלאלֵֹהי ָהֱאלִֹהים   ּכִ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:            הֹודּו ַלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים   ּכִ

דֹלֹות ְלַבּדוֹ  ה ִנְפָלאֹות ּגְ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:    ְלעֹׂשֵ   ּכִ
ה ַהשָּׁ  ְתבּוָנהְלעֹׂשֵ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:         ַמִים ּבִ   ּכִ

ִים י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:          ְלרֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהּמָ   ּכִ
דִֹלים ה אֹוִרים ּגְ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:             ְלעֹׂשֵ   ּכִ

ּיֹום ֶלת ּבַ ֶמׁש ְלֶמְמׁשֶ ֶ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     ֶאת ַהׁשּ   ּכִ
ֵרחַ  ְיָלה ֶאת ַהּיָ ּלָ לֹות ּבַ   ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמׁשְ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:   ּכִ
ְבכֹוֵריֶהם ה ִמְצַרִים ּבִ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:       ְלַמּכֵ   ּכִ

ָרֵאל ִמּתֹוָכם י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:           ַוּיֹוֵצא ִיׂשְ   ּכִ
ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה  י ְלעֹוָלם ַחְסדּ        ּבְ   ֹו:ּכִ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:            ְלֹגֵזר ַים סּוף ִלְגָזִרים    ּכִ
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ֵרד ֵמֶהם, ְוַאף ִהיא  ֶהם ְולֹא ִתּפָ ְתַיֵחד ָהָאֶרץ ַהּזֹו ִעּמָ ּתִ מּו ָבּה, ׁשֶ ּלְ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ

ֵרא ְנִטיָעה, ְנִטיָעה  ּקָ ה ּתִ ּנָ ַנע ִמּמֶ ּלֹא ִיּמָ ֵדי ׁשֶ רּוְך הּוא, ּכְ דֹוׁש ּבָ ַטע ַהּקָ ּנָ ׁשֶ

ּיֹום  ִביִעית. ְוָלֵכן ִנְבָרא ָאָדם ּבַ ְ ׁשּ ְעָלּה ְמנּוָחה ּבַ ׁש ָלּה ִעם ּבַ ּיֵ אֹותֹו טּוב ׁשֶ

ו ִהְזּדַ  ת, ְוַעְכׁשָ ּבָ ׁשַ ג ּבְ ת זּוגֹו ְלִהְתַעּנֵ ָגה ִעּמֹו ּבַ ּוְ י, ְוִהְזּדַ ִ ׁשּ ִ ָגה ֶצֶדק ִעם ַהׁשּ ּוְ

ה.  י ָלֵתת אֹור ְלַהר ִסיַני ַהּזֶ ִ ׁשּ   ׁשִ

  עג 
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תֹוכוֹ  ָרֵאל ּבְ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:         ְוֶהֱעִביר ִיׂשְ   ּכִ
ְרעֹה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:    ְוִנֵער ּפַ   ּכִ

ר  ְדּבָ ּמִ י ְלעֹוָלם ַחסְ            ְלמֹוִליְך ַעּמֹו ּבַ   ּדֹו:ּכִ
דִֹלים ה ְמָלִכים ּגְ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:             ְלַמּכֵ   ּכִ

יִרים ֲהרֹג ְמָלִכים ַאּדִ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:           ַוּיַ   ּכִ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:             ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי   ּכִ

ן ׁשָ י ְלעֹוָלם ַחסְ                ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהּבָ   ּדֹו:ּכִ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:              ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה   ּכִ

ָרֵאל ַעְבּדֹו  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:           ַנֲחָלה ְלִיׂשְ   ּכִ
ְפֵלנּו ָזַכר ָלנוּ  ׁשִ ּבְ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:              ׁשֶ   ּכִ

ֵרינוּ  ְפְרֵקנּו ִמּצָ י ְלעֹוָלם                ַוּיִ   ַחְסּדֹו: ּכִ
ר ׂשָ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:            נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ   ּכִ
ָמִים  ָ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:              הֹודּו ְלֵאל ַהׁשּ   ּכִ

  
ַמתעד ְמָך  ִנׁשְ ָבֵרְך ֶאת ׁשִ ל ַחי ּתְ ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוהּכָ

נוּ  ָפֵאר ּוְתרֹוֵמם ִזְכְרָך ַמְלּכֵ ר ּתְ ׂשָ ל ּבָ  ְורּוַח ּכָ
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 נשמת כל חיעד 

  :דף קל"ז ע"ב) -(חלק ב' בזוהר פרשת תרומה 

קֹום ַהזֶּה ּנּו ֵיׁש ְרׁשּות ְלָבֵרְך ֶאת ַהּמָ ּיֹוֵצאת ִמּמֶ ָמה ַהזֹּו ׁשֶ ׁשָ   ַהּנְ
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יהּ  ָערּו ר"ה ּבֵ יא ִאּתְ ל ַחי, ָהא ַחְבַרּיָ ַמת ּכָ ְקׁשֹוט. ֲאָבל ִאית ָלן  ִנׁשְ ין ּדִ ִמּלִ

יֵליּה,  ִאיִהי ּדִ ַפְרָחא ֵמַההּוא ַחי ָהעֹוָלִמים. ּוְבִגין ּדְ ְמָתא ּדְ ָרא, ַהאי ִנׁשְ ְלַאְדּכְ

ְמָתא  א, ַהאי ִנׁשְ ֵקי ּוְמָבַרְך ְלַתּתָ יּה, ְוהּוא ַאׁשְ ְרָיין ּבֵ אן, ְוׁשַ ְרּכָ ל ּבִ ִמֵניּה ַנְפָקן ּכָ ּדְ

ָנְפָקא ִמ  יּה, ִאית ָלּה ְרׁשּו ְלָבְרָכא ְלַהאי ֲאָתר.ּדְ   ּנֵ

ְבֵרי ֱאֶמת.  ל ַחי, ֲהֵרי ַהֲחֵבִרים עֹוְררּו בֹו ּדִ ַמת ּכָ ִנׁשְ
ּפֹוַרַחת ֵמאֹותֹו ַחי  ָמה ַהּזֹו ׁשֶ ׁשָ יר, ַהּנְ ֲאָבל ֵיׁש ָלנּו ְלַהְזּכִ

ּנּו יֹוְצאֹות כָּ  ּמֶ ּמִ ּלֹו, ׁשֶ ִהיא ׁשֶ ּום ׁשֶ ל ָהעֹוָלִמים. ּוִמׁשּ
ה,  ֶקה ּוְמָבֵרְך ְלַמּטָ ָרכֹות ְוׁשֹורֹות ּבֹו, ְוהּוא ַמׁשְ ַהּבְ
ּנּו ֵיׁש ְרׁשּות ְלָבֵרְך ֶאת  ּיֹוֵצאת ִמּמֶ ָמה ַהּזֹו ׁשֶ ׁשָ ַהּנְ

ה. קֹום ַהּזֶ   ַהּמָ

ִאיּנּון ָמִתין ּדְ א. ִאיּנּון ִנׁשְ ּתָ ּבַ ַמֲעֵלי ׁשַ ָמִתין ֵמַההּוא ַחי, ּבְ ְרִחין ִנׁשְ א ּפַ  ְוַעל ּדָ

ַנְפֵקי  א. ְוַההּוא ֲאָתר ּדְ ּתָ ם ִמּתַ ִאְקֵרי ׁשֵ ׁש ְמָבְרִכין ְלַהאי ֲאָתר ּדְ ְרָחאן, ַמּמָ ּפַ

א,  א ּוֵמֵעיּלָ ּתָ ְרָכאן, ִמּתַ ָלא ּבִ ם ְמַקּבְ א, ְוַהאי ׁשֵ יּה ְמָבַרְך ֵליּה ְלֵעיּלָ ִמּנֵ

ל ִסְטִרין. ִליַלת ִמּכָ   ְוִאְתּכְ

מֹות מֵ  ׁשָ ת, אֹוָתן ְוָלֵכן ּפֹוְרחֹות ַהּנְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ אֹותֹו ַחי ּבְ
ְקָרא  ּנִ ׁש ְמָבְרכֹות ָמקֹום ֶזה ׁשֶ ּפֹוְרחֹות, ַמּמָ מֹות ׁשֶ ְנׁשָ
ּנּו, ְמָבֵרְך אֹותֹו  ּיֹוְצאֹות ִמּמֶ ה. ְואֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ ַמּטָ ם ִמּלְ ׁשֵ
ְעָלה,  ה ּוִמּמַ ּטָ ָרכֹות ִמּמַ ל ּבְ ם ֶזה ְמַקּבֵ ְלַמְעָלה, ְוׁשֵ

ָדִדים.ְוִנְכֶלֶלת ִמ  ל ַהּצְ   ּכָ

  דף קל"ח ע"ב] -[זוהר חלק ב' 

ִעים ְוָחֵמׁש  ַאְרּבָ ָבְרכֹות אֹוָתּה ּבְ ּמְ מֹות ֶעְליֹונֹות ׁשֶ ָרכֹות ֵמאֹוָתן ְנׁשָ ֶלת ּבְ ְמַקּבֶ

ל ַחי ַעד ְוָהַאֲחרֹוִנים ַמת ּכָ ׁשְ ּבֹון מ"ה. ִמּנִ ֶחׁשְ בֹות ּכְ   ּתֵ

ְר  ָלא ּבִ חֹול, ִאיִהי ְמַקּבְ יֹוֵמי ּדְ א. ּבְ ּתָ ָקא ְמָבְרִכין ָלּה ִמּתַ ָמִתין, ּדְ ַאר ִנׁשְ ְ ָכאן, ִמׁשּ
 



 זוהר ההגדה
 

590

 
ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  

  

ָקא ְמָבְרָכאן ָלּה  ִאין, ּדְ ָמִתין ִעּלָ ְרָכאן ֵמִאיּנּון ִנׁשְ ָלא ּבִ ת, ִאיִהי ְמַקּבְ ּבָ ׁשַ יֹוָמא ּדְ ּבְ

ן מ"ה.  ּבָ חּוׁשְ יִבין, ּכְ ִעין ַוֲחֵמׁש ּתֵ ַאְרּבְ רזא (ס"א ב (מנשמת כל חי עד והאחרונים)ּבְ

ָמה דחמשין תיבין, כחושבן מ"י) ָרָזא מ"ה, ּוְבָרָזא  (הקדמה ב' ע"א) ּכְ אֹוִקיְמָנא, ּבְ ּדְ

ל ַחי  ַמת ּכָ ָאה. ִנׁשְ ּתָ ָאה, ְוָדא ָעְלָמא ּתַ א ָעְלָמא ִעּלָ  (ס"א עד האחרונים')מ"י. ּדָ

ָקא ּתוּ  ָפִנים, ַסּלְ יָרה ַעד ּוִמּלְ ינּו ָמֵלא ׁשִ א ַאֲחָרא מ"ה. ּוִמן ְוִאיּלּו ּפִ ְחּתָ ּבַ ׁשְ

ָנא  ּבָ ָקא חּוׁשְ ָנא, ַסּלְ ּבָ חּוׁשְ ה ּבְ ן ִמּלָ ּמָ יָמא ּתַ ָלא ַקּיְ ב ּדְ יִבין. ְוַאף ַעל ּגַ ין ּתֵ ַחְמׁשִ

ּבֹון  א ַאֲחָרא ְלֶחׁשְ ְחּתָ ּבַ ָקא ּתּוׁשְ ן ּוְלָהְלָאה ַסּלְ ּמָ ְמָאה  (מ"ה)ָרָזא מ"י. ּוִמּתַ

א, ֹכּלָ לּוִמין ּדְ ׁשְ יִבין, ּתַ ִאיהּו  ּתֵ ְרָיא ּדְ ׁשַ  (דף קל"ח ע"ב)ְוַחד ְרִתיָכא ַעל ַמה ּדְ

לּוָמא ׁשְ   (ס"א ההוא שלימא עלאה.) ּתַ

מֹות  ׁשָ ָאר ַהּנְ ְ ָרכֹות ִמׁשּ ֶלת ּבְ יֵמי ַהחֹל ִהיא ְמַקּבֶ ּבִ
ֶלת  ת, ִהיא ְמַקּבֶ ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ה ּבְ ַמּטָ ָבְרכֹות אֹוָתּה ִמּלְ ּמְ ׁשֶ

מוֹ  ָרכֹות ֵמאֹוָתן ְנׁשָ ָבְרכֹות אֹוָתּה ּבְ ּמְ ת ֶעְליֹונֹות ׁשֶ
ּבֹון מ"ה.  ֶחׁשְ בֹות ּכְ ִעים ְוָחֵמׁש ּתֵ ַאְרּבָ ל ַחי ַעד ּבְ ַמת ּכָ ׁשְ (ִמּנִ

ּבֹון מ"י) ְוָהַאֲחרֹוִנים) ֶחׁשְ בֹות, ּכְ ים ּתֵ ִ ל ֲחִמׁשּ ַאְרנּו  (ּוַבּסֹוד ׁשֶ ּבֵ מֹו ׁשֶ ּכְ
סֹוד מ"ה ּוְבסֹוד מ"י. ֶזה ָהעֹוָלם ָהֶעְליוֹ  ן, ְוֶזה ָהעֹוָלם ּבְ

ל ַחי  ַמת ּכָ ְחּתֹון. ִנׁשְ מ"ה. ּוִמן ְוִאּלּו  - (ַעד ְוָהַאֲחרֹוִנים)ַהּתַ
ָפִנים  יָרה ַעד ּוִמּלְ ַחת  -ִפינּו ָמֵלא ׁשִ ּבַ ׁשְ עֹוָלה ַהּתִ

ָבר  ּלֹא עֹוֵמד ַהּדָ ב ׁשֶ בֹות. ְוַאף ַעל ּגַ ים ּתֵ ִ ָהַאֶחֶרת ֲחִמׁשּ
בּ  ּבֹון, עֹוֶלה ַהֶחׁשְ ֶחׁשְ ם ָוָהְלָאה עֹוָלה ּבַ ָ ֹון סֹוד מ"י, ּוִמׁשּ

ּבֹון  ַחת ָהַאֶחֶרת ְלֶחׁשְ ּבַ ׁשְ ֵמָאה ֵתבֹות,  (מ"ה)ַהּתִ
ֹוֶרה  ׁשּ ֶ ָבה ַאַחת ַעל ַמה ׁשּ ל ַהּכֹל, ּוֶמְרּכָ לּוִמים ׁשֶ ׁשְ ּתַ

לּום  ׁשְ הּוא ּתַ ֵלם ֶעְליֹון)ׁשֶ   .(אֹותֹו ׁשָ

ר ֶאת ׁשֶ  ּיֹוְדִעים ְלַסּדֵ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָראּויַאׁשְ   ַבח ִרּבֹוָנם ּכָ

לּוָמא  ָנא ְלַתׁשְ ּבָ חּוׁשְ ְייִפין ְיִדיָען, ּבְ הּו ׁשַ ּלְ ין, ּכֻ ין ִאּלֵ א, ְוָכל ִמּלִ ָבָחא ּדָ ְוָכל ׁשְ
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ָבָחא  ָרא ׁשְ ַיְדֵעי ְלַסּדְ א, ּדְ ָאה ַעּמָ ְדָקא ֲחִזי. ַזּכָ ְייהּו, ּכַ ָמא ִמּנַ ּלְ ּתַ ת, ּוְלִאׁשְ ּבָ ׁשַ ּדְ

ְד  ְקַנת.ְדָמֵריהֹון, ּכַ ִאְתּתַ ָמה ּדְ ְצלֹוָתא ּכְ אן ּוְלָהְלָאה ִסּדּוָרא ּדִ   ָקא ֵיאֹות. ִמּכָ

ם ֵאיָבִרים  ּלָ לּו ּכֻ ָבִרים ַהּלָ ה ְוָכל ַהּדְ ַבח ַהּזֶ ֶ ְוָכל ַהׁשּ
ם ֵמֶהם  ּלֵ ּתַ ת ּוְלִהׁשְ ּבָ לּום ׁשַ ּבֹון ְלַתׁשְ ֶחׁשְ ְידּוִעים ּבְ

ּיֹוְדִעים ְלסַ  ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָראּוי. ַאׁשְ ַבח ִרּבֹוָנם ּכָ ר ֶאת ׁשֶ ּדֵ
ן. ּקַ ּתֻ מֹו ׁשֶ ה ּכְ ִפּלָ אן ָוָהְלָאה ִסּדּור ַהּתְ ָראּוי. ִמּכָ   ּכָ

ֶלךְ  ַחת ַהּמֶ ּבַ ׁשְ ר ֶאת ּתִ ן ּוְמַסּדֵ ָהָיה ְמַתּקֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֶלְך ָאַמר ֶאת ֶזה ּבְ ִוד ַהּמֶ   ּדָ

ִתיב  ְרָחק ֱאָילּוִתי ְלֶעזְ  (תהלים כב)ּכְ ה ְיָי' ַאל ּתִ א ָאַמר ְוַאּתָ ִוד ַמְלּכָ ה. ּדָ ָרִתי חּוׁשָ

א  ְמׁשָ ָרא ׁשִ ִגין ְלַחּבְ א, ּבְ ַמְלּכָ א ּדְ ְחּתָ ּבַ ר ּתּוׁשְ ן ּוְמַסּדֵ ֲהָוה ְמַתּקֵ ֲעָתא ּדְ ׁשַ א, ּבְ ּדָ

ה ְיָי'  ָרא, ָאַמר ְוַאּתָ יֵליּה ְלִאְתַחּבְ ָבִחין ּדִ ר ׁשְ ן ּוְמַסּדֵ ֲהָוה ְמַתּקֵ יָון ּדְ ִסיֲהָרא. ּכֵ ּבְ

  ְרָחק.ַאל ּתִ 

תּוב  ְרָחק ֱאָילּוִתי ְלֶעְזָרִתי  (תהלים כב)ּכָ ה ה' ַאל ּתִ ְוַאּתָ
ן  ָהָיה ְמַתּקֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֶלְך ָאַמר ֶאת ֶזה ּבְ ִוד ַהּמֶ ה. ּדָ חּוׁשָ
ֶמׁש  ֶ ר ֶאת ַהׁשּ ֵדי ְלַחּבֵ ֶלְך ּכְ ַחת ַהּמֶ ּבַ ׁשְ ר ֶאת ּתִ ּוְמַסּדֵ

ן ּוְמסַ  ָהָיה ְמַתּקֵ יָון ׁשֶ ָבָנה. ּכֵ ר, ַלּלְ ָבָחיו ְלִהְתַחּבֵ ר ֶאת ׁשְ ּדֵ
ְרָחק. ה ה' ַאל ּתִ   ָאַמר ְוַאּתָ

נּו ְוַלֲעזֹב אֹוָתנּו. ק ֵמִאּתָ ּלֵ ְרַחק ְלִהְסּתַ   ַאל ּתִ

ה ְיָי' ָרָזא  רּוָדא. ַאל  (רנ"א ע"א, ק"מ ע"א, קע"ט ע"ב)ְוַאּתָ לֹא ּפִ ַחְברּוָתא ֲחָדא ּבְ ּדְ

ָקא ְלִא  ִאיִהי ַסּלְ יָון ּדְ ְרָחק, ּכֵ ן ּתִ ּמָ ָאה, ּוִמּתַ ָעְלָמא ִעּלָ א ּבְ ַבְעָלּה, ְוֹכּלָ ָרא ּבְ ְתַעּטְ

ְרָחק,  ְך ַאל ּתִ ִגין ּכָ א, ּוּבְ א ְלֵעיּלָ א ְלֵעיּלָ ָרא ּכֹּלָ ְ ָקא ְלֵאין סֹוף, ְלִאְתַקׁשּ ֵעי ְלַסּלְ ּבָ

ְבָקא ָלן. ָקא ִמיָנן, ְלׁשַ ּלְ   ְלִאְסּתַ

ה ה'  לִ  -ְוַאּתָ ל ֲחֵברּות ַאַחת ּבְ ְרָחק סֹוד ׁשֶ י ֵפרּוד. ַאל ּתִ
עֹוָלם  - ְעָלּה, ְוַהּכֹל ּבָ ר ִעם ּבַ ָעְלָתה ְלִהְתַחּבֵ יָון ׁשֶ ּכֵ

 



 זוהר ההגדה
 

592

 
ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  

  

ר ַהּכֹל  ֵ ם רֹוָצה ַלֲעלֹות ְלֵאין סֹוף ְלִהְתַקׁשּ ָ ָהֶעְליֹון, ּוִמׁשּ
נּו  ק ֵמִאּתָ ּלֵ ְרַחק ְלִהְסּתַ ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה, ְוָלֵכן ַאל ּתִ

  ְוַלֲעֹזב אֹוָתנּו.

ָללּוְבעוֹ  ּנּו ּכְ סֹוד ִעּמֹו, לֹא ִמְתַרֶחֶקת ִמּמֶ הּוא ּבְ   ד ׁשֶ

ן,  ּמָ ָלא ּתַ ּלְ ָרֵאל ְלִאְתּכַ ָעאן ִיׂשְ א, ּבָ ְחּתָ ּבַ תּוׁשְ גֹו ִסּדּוָרא ּדְ ְך, ּבְ ּוְבִגין ּכַ

בֹוד, ָהא  ָקא ַהאי ּכָ ּלְ ִאְלָמֵלא ִיְבֵעי ְלִאְסּתַ א, ּדְ ּתָ ֲהַדְייהּו ִמּתַ ָקא ּבַ ּבְ ּוְלִאְתּדַ

ְייהּו. יִ  ְבֵקי ֵליּה ְלִאְתַרֲחָקא ִמּנַ ָלא ׁשַ יּה, ּדְ יּה ְוַתְקִפין ּבֵ א ֲאִחיָדן ּבֵ ָרֵאל ְלַתּתָ ׂשְ

ָרָזא  ִאיהּו ּבְ א, ּוְבעֹוד ּדְ ָרָזא ִעם ַמְלּכָ יל ּבְ ַמּלִ ַמאן ּדְ ָלַחׁש, ּכְ א ְצלֹוָתא ּבְ ְוַעל ּדָ

ָלל. יּה ּכְ יּה, ָלא ִאְתָרֲחָקא ִמּנֵ   ִעּמֵ

ֵלל ְוָלֵכן בְּ  ָרֵאל ְלִהּכָ ַחת ְצִריִכים ִיׂשְ ּבַ ׁשְ תֹוְך ִסּדּור ַהּתִ
ִאְלָמֵלא ִיְרֶצה  ה, ׁשֶ ַמּטָ ם ִמּלְ ֵבק ִעּמָ ם ּוְלִהּדָ ׁשָ
ה ֲאחּוִזים ּבֹו  ָרֵאל ְלַמּטָ ה, ֲהֵרי ִיׂשְ בֹוד ַהּזֶ ְלִהְתַעּלֹות ַהּכָ

ּלֹא ַיֲעֹזב אֹותֹו ְלִהְתַרֵחק ֵמֶהם.  ְוָלֵכן ּוַמֲחִזיִקים ּבֹו ׁשֶ
ֶלְך. ּוְבעֹוד  סֹוד ִעם ַהּמֶ ר ּבְ ַדּבֵ ּמְ ִמי ׁשֶ ַלַחׁש, ּכְ ה ּבְ ִפּלָ ַהּתְ

ָלל. ּנּו ּכְ סֹוד ִעּמֹו, לֹא ִמְתַרֶחֶקת ִמּמֶ הּוא ּבְ   ׁשֶ

ד חֹוֵזר  ֵאין סֹוף, ִמּיָ ה ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ּבְ ִהְתַעּלָ ב ׁשֶ רּוְך הּוא, ַאף ַעל ּגַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

  ִלְמקֹומוֹ 

ד ָאַהְדָרן ְלַההּוא ֲאָתר ֱאיָ  ַאְזֵלי ּוְמַרֲחֵקי, ִמּיַ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ל ּוְצִבי, ּבְ לּוִתי, ָמה ַאּיָ

ֵאין  א ּבְ א ְלֵעיּלָ ק ְלֵעיּלָ ּלָ ִאְסּתַ ב ּדְ ִריְך הּוא, ַאף ַעל ּגַ א ּבְ ְבֵקי, אּוף קּוְדׁשָ ׁשַ ּדְ

ִגין ּדְ  ר ְלַאְתֵריּה. ַמאי ַטְעָמא. ּבְ ד ַאְהּדָ יּה, סֹוף, ִמּיַ א ִאְתַאֲחָדן ּבֵ ָרֵאל ְלַתּתָ ִיׂשְ

ָיא,  ְ ְבִקין ֵליּה ְלִאְתַנׁשּ א, ֱאָילּוִתי  (מניה)ְוָלא ׁשַ ְייהּו. ְוַעל ּדָ ּוְלִאְתַרֲחָקא ִמּנַ

ה.   ְלֶעְזָרִתי חּוׁשָ

הֹוְלִכים ּוִמְתַרֲחִקים,  -ֱאָילּוִתי  ָעה ׁשֶ ׁשָ ל ּוְצִבי, ּבְ ָמה ַאּיָ
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ד חֹוְזִרים ְלאֹותוֹ  ָעְזבּו  ִמּיָ רּוְך  -ָמקֹום ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַאף ַהּקָ
ֵאין סֹוף,  ה ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ּבְ ִהְתַעּלָ ב ׁשֶ הּוא, ַאף ַעל ּגַ
ה  ָרֵאל ְלַמּטָ ׂשְ ּיִ ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ ד חֹוֵזר ִלְמקֹומֹו. ָמה ַהּטַ ִמּיָ
ח ּוְלִהְתַרֵחק ּכָ  ֲאחּוִזים ּבֹו, ְולֹא עֹוְזִבים אֹותֹו ִלְהיֹות ִנׁשְ

ה.   ֵמֶהם. ְוָלֵכן, ֱאָילּוִתי ְלֶעְזָרִתי חּוׁשָ

ה' ֱאלָֹהיו. ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה ּלֹו ַאׁשְ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ   ַאׁשְ

ַמאן  יּה, ּכְ ִריְך הּוא, ּוְלַאֲחָדא ּבֵ א ּבְ קּוְדׁשָ יּה ּבְ ֵעיָנן ְלִאְתַאֲחָדא ּבֵ ְך ּבָ ּוְבִגין ּכַ

ָלא ִיׁשְ  א, ּדְ א ְלַתּתָ יְך ֵמֵעיּלָ ַאְמׁשִ ֲעָתא ֲחָדא. ְוַעל ּדְ יּה, ֲאִפיּלּו ׁשַ ר ָנׁש ִמּנֵ ַבק ּבַ ּתְ

ְלִחיׁשּו,  ֲהֵדיּה ּבִ ֵעי ּבַ ּתָ יּה, ּוְלִאׁשְ ֵעי ְלַאֲחָדא ּבֵ ה, ּבָ אּוָלה ִלְתִפּלָ ד ָסִמיְך ּגְ א ּכַ ּדָ

ִתיב  א ּכְ ק ִמיָנן, ְוַעל ּדָ ּבַ ּתְ ָלא ִיְתְרַחק ִמיָנן, ְוָלא ִיׁשְ ָרָזא, ּדְ ם  )(דברים דּבְ ְוַאּתֶ

ְלֶכם ַהּיֹום.  ים ּכֻ ְיָי' ֱאלֵֹהיֶכם ַחּיִ ֵבִקים ּבַ ָכה לֹו  (תהלים קמד)ַהּדְ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ַאׁשְ

ְיָי' ֱאלָֹהיו. ֵרי ָהָעם ׁשֶ   ַאׁשְ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ְך ְצִריִכים ְלִהְתַאֵחד ִעם ַהּקָ ּום ּכָ ּוִמׁשּ
מַ  יְך ִמּלְ ְמׁשִ ּמַ ִמי ׁשֶ ֵאר ְוֶלֱאֹחז ּבֹו ּכְ ָ ּלֹא ִיׁשּ ה, ׁשֶ ְעָלה ְלַמּטָ

ּסֹוֵמְך  ׁשֶ ָעה ַאַחת. ְוָלֵכן ּכְ ּנּו ֲאִפּלּו ׁשָ ִאיׁש ָעזּוב ִמּמֶ
ַלַחׁש,  ר ִעּמֹו ּבְ ה, ָצִריְך ֶלֱאֹחז ּבֹו ּוְלַדּבֵ ה ִלְתִפּלָ ֻאּלָ ּגְ
נּו, ְוָלֵכן  נּו ְולֹא ֵיָעֵזב ֵמִעּמָ ּלֹא ִיְתַרֵחק ֵמִעּמָ סֹוד, ׁשֶ ּבְ

תּוב  ים  דברים ד)(ּכָ ה' ֱאלֵֹהיֶכם ַחּיִ ֵבִקים ּבַ ם ַהּדְ ְוַאּתֶ
ֶכם ַהּיֹום.  ּלְ ֵרי  (תהלים קמד)ּכֻ ָכה ּלֹו ַאׁשְ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ַאׁשְ

ה' ֱאלָֹהיו.   ָהָעם ׁשֶ

ל ֵעץ  ל ׁשֶ ּצֵ ִבים ּבַ אן ָהִיינּו יֹוׁשְ א, ַעד ּכָ ְמעֹון ָאִביו, ַאּבָ י ׁשִ י ֶאְלָעָזר ְלַרּבִ ָאַמר ַרּבִ

ַגן ֵעֶדןַהחַ  ים ּבְ   ּיִ

י  א אּוף ָהִכי ָקמּו ְוָאְזלּו. ָאַמר ַרּבִ ְמעֹון ְוַחְבַרּיָ י ׁשִ ֲעָתא, ָקם ַרּבִ ַהִהיא ׁשַ ּבְ
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י  ַחּיֵ ִאיָלָנא ּדְ א ּדְ ִצּלָ א, ַעד ָהָכא ֲהֵויָנא ַיְתֵבי ּבְ ְמעֹון ֲאבּוי, ַאּבָ י ׁשִ ֶאְלָעָזר ְלַרּבִ

אן ּוְלָהלְ  ֵעֶדן. ִמּכָ א ּדְ ִגְנּתָ ַנְטָרן ּבְ ָאְרחֹוי ּדְ ֲאָנן ָאְזִלין, ִאְצְטִריְך ָלן ְלֵמיַהְך ּבְ ָאה ּדְ

ָאְרָחא. ח ּבְ ירּוָתא ְלִמְפּתַ ׁשֵ ֵרי ּבְ ׁשְ א. ָאַמר ֵליּה, ַאְנּתְ ּתִ   ִאיָלָנא ּדָ

ְך ָקמּו  ְמעֹון, ְוַהֲחֵבִרים ַאף ּכָ י ׁשִ ָעה ָקם ַרּבִ אֹוָתּה ׁשָ ּבְ
י ֶאְלָעזָ  א, ַעד ְוָהְלכּו. ָאַמר ַרּבִ ְמעֹון ָאִביו, ַאּבָ י ׁשִ ר ְלַרּבִ

אן  ַגן ֵעֶדן. ִמּכָ ים ּבְ ל ֵעץ ַהַחּיִ ל ׁשֶ ּצֵ ִבים ּבַ אן ָהִיינּו יֹוׁשְ ּכָ
ַדְרֵכי  ָאנּו הֹוְלִכים, ָצִריְך ָלנּו ָלֶלֶכת ּבְ ָוָהְלָאה ׁשֶ
ית ִלְפּתַֹח  ֵראׁשִ ְתִחיל ּבְ ה ּתַ ה. ַאּתָ ֹוְמִרים ֶאת ָהֵעץ ַהּזֶ ַהׁשּ

ּדֶ    ֶרְך.ּבַ

  

 סגולת נשמת כל חי

  מקורות לסגולת "נשמת כל חי" בהרחבה

קטעים משבח   מביא (סדר אליהו רבה פרק ל"א)ספר תנא דבי אליהו 

  ה"נשמת":

"וכן משנחרב הבית הראשון עד שנבנה הבית האחרון שבעים שנה הייתה 

ידו פשוטה עליהן להצילם מכל צר ואויב, וכן משחרב הבית האחרון ועד 

מכאן  שע מאות שנה כמה מגפפן, כמה מחבקן, כמה מנשקן.עכשיו ת

מלא שירה  ויהיה לנו פה אנו ובנינו ובני בנינו  ואילך אם נעמוד

ולשוננו רנה כהמון גליו ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע וידינו פרושות  כים

כנשרי שמים ורגלינו קלות כאילות אין אנו יכולין להודות לך ה' אלהינו 

ולברך את שמך על אחת מאלף אלפי אלפים ורבי רבבות ואלהי אבותינו 

ולעתיד לבא כמה מאיר הקדוש ברוך הוא  ,הנסים והטובות שעשית עמנו

  פני הצדיקים שיהיו כשיטה ראשונה".
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  :תולדות סעיף ג') (שנה שניה פרשתספר בן איש חי לרבינו יוסף חיים זצ"ל 

אומרו בנעימה הוא יקר ומעולה מאד, וצריך ל  נשמת כל חי"שבח זה ד

והוא מסוגל על כל צרה שאדם עומד בה שידור נדר לומר אחר הצלתו 

רבי יהודה  ויועיל לו, וכמ"ש בשם  כל חי נשמתמהצרה שבח זה של

  ז"ל" וכו'. החסיד

העשיל זצ"ל רבו  בשם הרבי ר' )101(קונטרס אחרון דף ספר חנוכת התורה 

  של רבינו הש"ך זצ"ל:

רבינו הגאון ז"ל וזה לשונו: קודם צאתו  בשם תולדות אדם "וכתב בספר

מפתח ביתו לדרך יניח ידו על המזוזה ויאמר הנני מקבל עלי בנדר 

, וכשרואה אותו המקום נשמת כל חי כשאראה מקום פלוני אזי אאמור

  עד גמירא, עד כאן לשונו". נשמת כל חי  מיד יאמר

  'י זצ"ל:פאלאג לרבינו חיים (דף ק"א)ספר חיים לראש על הגדה של פסח 

"וראה נא מפלאות תמים דעים דנתקן בשבח הזה לומר כלשון הזה פודה 

ומציל ועונה ומרחם בכל עת צרה וצוקה, ומצד עצמו לשם שב'ח הוא גם 

כן סגולה נפלאה כי ממנו תוצאות חיים דריוח והצלה יעמוד ליהודים 

דבכלל מוסרו  (דף ר"נ ב') שלמי חגיגה , והרבחמדת ימים  כדכתב בספר

שר הזהיר שתהא נקראת בקריאה תמה יפה ומבוארת שלא תהא א

נחלפת באות אחרת ולא נקודה בנקודה אחרת, כתב וזה לשונו: וקבלה 

זצ"ל שגם הוא מסוגל על כל צרה שלא  רבי יהודה החסיד בידינו מאת

נשמת כל  תבא לקבל האדם על עצמו דכשה' יצילהו מהצרה לומר

ו נפוצו וניצולו רבים והוא בדוק בתודה וקול זמרה בפני עשרה וב  חי

ומנוסה, עד כאן לשונו. ואל כוונה זו סידרו לומר פודה ומציל ועונה 

  ומרחם בכל עת צרה וצוקה".
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  למהרי"ץ זצ"ל: (דף ק"ל ב')סידור עץ חיים 

ששבח זה מסוגל על כל צרה שלא תבא,  מרבי יהודה החסיד "קבלה

בתודה וקול זמרה  נשמת לקבל האדם על עצמו שכשינצל ממנה לומר

  ".(ח.ימים דף כ"ה ב')בפני עשרה ובו נפוצו וניצולו רבים והוא בדוק ומנוסה. 

לרבינו זכריה סימנר זצ"ל, והביאו  (ענין לויה ד"ה לעולם יכנס)ספר הזכירה 

  (סבו של המהרי"ץ זצ"ל)מהר"ץ זצ"ל 

  :(אות י"א)בספרו ליקוטים וחידושים 

יני מקבל עלי כשאגיע למקום "קבלה עוד: כשיצא מהעיר יאמר "הר

ל בתעצומות", וכשיגיע  -וכו' עד "הא  "נשמת כל חי" פלוני, אז אני אגיד

  למקום פלוני יקיים נדרו, בדוק".

לרבינו יעקב חיים סופר  (או"ח הלכות שבת סימן רפ"א אות ח')ספר כף החיים 

  זצ"ל:

צרה  מסוגל על כל נשמת כל חי ששבח מרבי יהודה החסיד  "קבלה בידינו

שלא תבא לקבל האדם על עצמו שכשיהיה ניצול ממנה 

חסד לאלפים (בתודה וקול זמרה בפני עשרה ובו ניצולו רבים.   נשמת לומר

סימן  הכפורים (או"ח הלכות יום  ", וכתב שם עודשם)  "פלא יועץ" לבעל סימן רפ"א

: "ולכן אכתוב גם אני הדל מה שנראה לי בס"ד, והוא כי תרט"ו אות י"א)

ט כי באותו היום יחזור בתשובה שלימה על חטא שבא לידו, פשו

כמנין אותיות   ויעשה פדיון ובמוצאי יום הכפורים יטבול תיכף אם אפשר,

כי בתשלום השנה  ויקבל עליו בפני עשרה שמו ויתן לעניים יראי שמים,

  בפני עשרה" וכו', עיין שם. נשמת כל חי ההיא יאמר

"מנהג בית אל יכב"ץ   :סימן תרס"ד אות ט"ל) לולב (או"ח הלכותוכתב שם עוד 

נשמת כל  אחר עלינו לשבח פותחין ההיכל ואומרים יום הושענא רבא
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מקבלים עלינו  עד גמר בלי שם ומלכות. ואחר כך אומרים הרי אנחנו  חי

לשנה הבאה עלינו לחיים טובים ולשלום כעת  נדר קבלה גמורה  בלי

שחרית לומר הלל  וכעונה הזאת יום הושענא רבא אחר תפילת

  ז"ל". בסידור הרש"ש וכו', כמו שכתב נשמת כל חי נוסח

על רבינו יעקב ישראל  (ח"א דף של"ד אותיות ה' ו' ז')ספר אורחות רבינו 

  קנייבסקי "הסטייפלר" זצ"ל:

"תש"מ. בעת שלקחו לבית החולים את נכדתו של מורינו ורבינו שהייתה 

יה נוכח שם ואמר לכל מסוכנת גדולה, ומורינו ורבינו זצ"ל ה

כשתחזור בריאה מבית  נשמת להגיד שם שיקבלו עליהם הנמצאים

  החולים".

"וכן לזוגתי ע"ה כשהקשתה בלידתה את בתי שתחי' לאורך ימים טובים, 

והייתה בסכנה, אמר מורינו ורבינו זצ"ל שתקבל על עצמה כשתלד 

יוק אם אמר (איני זוכר בדבכל יום  נשמת כשורה ולד בריא שתגיד עד פסח

  ".עד פסח או שתגיד במשך חצי שנה כל יום)

"פעם משהו ממשפחתי חלם חלום לא טוב ונשנה, וחשש מאוד מהחלום 

כמדומה מפני שהיה גם חולה, ואמר מורינו ורבינו זצ"ל שיקבל עליו אם 

  ".נשמת שיגיד בפסח (עד אז היה בערך חצי שנה)יחיה עד פסח 

נו אומר לקבל בלי נדר מורינו ורבי  "בכל צרה לא עלינו

 (ח"א דף מ"ו)ובהוספות לספר ארחות רבינו  כשינצלו ממנה".  נשמת לומר

"יש להוסיף: עוד מצאתי כתוב אצלי, אמר לי מורינו ורבינו זצ"ל   שם:

זצ"ל בעת צרה יש לומר בלי נדר כשאנצל או   הרבי ר' העשיל  בשם

נו ורבינו שכן , ואמר לי מורינשמת אגיד (כשנוסע בדרכים)אחזור לשלום 

שמועיל  הוא נוהג ואומר, ועוד אמר לי מורינו ורבינו זצ"ל

שהוא בצרה   עבור אחד מבני ביתו בלי נדר נשמת  אמירת קבלת
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  להצלתו".

ישראל קנייבסקי   על רבינו יעקב )5(דף קכ"ד בהערה ספר תולדות יעקב 

  "הסטייפלר" זצ"ל:

ליתן  צרה רח"ל, זצ"ל שיקבלו על עצמם בעת  הרבי ר' העשיל "יעץ בשם

עד סוף ישתבח  נשמת כל חי , וכאשר יצא לרווחה יאמרו בלי נדרצדקה

  בלי הברכה".

קנייבסקי  בשם מרן רבינו יעקב ישראל (דף צ"ב)תדרשו  ספר לשכנו

  "הסטייפלר" זצ"ל:

"מרן הקהילות יעקב היה נוהג וכן היה מייעץ לאחרים העצה של ר' 

יקבלו על עצמם ב' דברים אלו  שבעת צרה ל"ע (רבו של הש"ך)העשיל 

עד סוף  נשמת כל חי שכשיצאו לרווחה לומר  ב)..ליתן צדקה א). :(בלי נדר)

  ישתבח בלי החתימה של הברכה".

  שמעון שקאפ זצ"ל: על רבינו הגאון ר' )275(דף ספר תורה יבקשו מפיהו 

בעל "קונטרסי השיעורים": כשהגיע  ישראל גוסטמאן "סיפר הגאון ר'

ייצב בצבא הפולני חששנו מאוד, ונכנסנו לרבינו ליטול ברכתו זמני להת

ולהתייעץ עמו מה לעשות בכדי שלא יגייסונו, לבד כל ההשתדלויות 

בכוונה ובזה  נשמת כל חי שכבר עשינו. ורבינו ייעץ לנו לומר תפילת

להנצל. וכך הוה, שניצלתי בנס, שבדיוק הנציג שקבלני הכיר את אבי 

עשה שהיה, ושחררני, ומאז אנכי ממליץ בכל עת ונטה לי חסד משום מ

  ".נשמת צרה לומר

 (במבוא דף מ', וכן בספר שימוש חכמים ( דף נ"ב ונ"ג)ספר יסוד ושורש העבודה 

  רבינו אלכסנדר זיסקינד זצ"ל:  בשם הג"ר שניאור קוטלר זצ"ל) על

"ועוד יסופר: פעם אחת הגיע הלך עני בימי החורף הקשים להוראדנה, 
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טלטול הדרך במזג האויר הקשה נפל קפוא מקור, והביאוהו לבית ומרוב 

המדרש בהוראדנה בכדי להשיב את נפשו. רבינו נענה ואמר: מה לכם 

. שיאמר נשמת ועל ידי כך יתחמם ויתרפא מיד לבקש הרבה תחבולות,

  )".נשמת  שרבינו מפליג בגודל מעלת אמירת (וראה שער השמיני (פרק ח')

  על מרן רבינו החפץ חיים: (דף שי"ח אות קנ"ה) ספר מאורות הגדולים

היה רגיל על משכבו בלילות להודות לה' על הטובות  ["החפץ חיים"]הוא 

שגמל איתו, והיה הולך ומונה את כל פרטי חסדיו שהטיב עמו במשך כל 

ימי חייו, שעזר לו ביתמותו, שסייע בידו ללמוד תורה ולחבר ספרים, 

זצ"ל שבימי   יחזקאל אברמסקי . כן מספר ר'שנתן לו חתנים טובים וכו'

צעירותו נזדמן לו ללון בעיר אחת באיזה מלון. והנה בבקר השכם 

הופתע לשמוע דרך הקיר מהחדר שבשכנותו קול יהודי האומר 

במתיקות רבה, ומתרגם באידיש מילה במילה את כל  נשמת תפילת

כולו, ההודאות והתשבחות בהתלהבות גדולה ובבכיות, עד שהזדעזע 

והוא נהג כדרכו  ר' ישראל מאיר למחרת נודע לו שבחדר הלז התאכסן

  בלילות להביע הודאות לפני ה'".

  להגרי"ח סופר שליט"א: (ח"א דף רפ"א)ספר זכות יצחק 

ל, דלכן ביום  - "והשתא דאתינן להכי יובן פשר מנהג חסידי בית א 

רת הושענא רבה דהוא יומא דדינא, בעת החתימה האחרונה ומסי

ומקבלים עליהם לומר עוד הפעם   נשמתהפתקין, אומרים בקשה זו של

  להצלה". וזו סגולה יקרה "נשמת",

להרה"ג משה שטרנבוך   (חלק ה' יו"ד סימן ר"ג דף קצ"ה)ספר תשובות והנהגות 

  שליט"א:

"וסגולה נפלאה לקבל על עצמו בליל טבילה, שאם יעזור הקב"ה ותיפקד 
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  חה", ע"כ.כולו בכוונה ושמ נשמת  יאמר

  מקורות נוספים לסגולת "נשמת כל חי"

מביא עניין סגולת  לר' דוד פרדו זצ"ל (או"ח סימן י"ג) ספר מכתם לדוד

  אמירת "נשמת כל חי".

כתב "חסידים  (ח"ב חלק סודות התפילה עמ' תצ"ז) סידור רבי אלעזר מגרמייזא

"מסורת  (המעיין תשנ"ז)אומרים נשמת כל יום". וכתב רי"ל קלירס שליט"א 

  תקנו לומר "נשמת" בכל יום". עתיקה הייתה שאנשי כנסת הגדולה

להרה"ג יצחק ראצבי   (סימן קל"ט אות כ"ב) ספר שולחן ערוך המקוצר

מביא מענין סגולת "נשמת כל חי", וכן בחלק ו' מביא עדות על  שליט"א

אדם שנושע בימינו בזכות שקבל על עצמו אמירת "נשמת כל חי" לאחר 

  שיוושע.

 שליט"א) חיים קנייבסקי (דף נ"ב ונ"ג, אשר הוגה על ידי רבי  ספר שמוש חכמים

זצ"ל: עיין שם   אלעזר מ. שך  של הרה"ג נכדו  להרב אשר ברגמן שליט"א

שהביא מענין סגולת אמירת  הרב שניאור קוטלר זצ"לשהביא בשם

  ה"נשמת".

וס להרה"ג שמשון פינק  (שער רינה עמוד ז' בהגהה)  ספר שערים בתפילת

מדבר מעניין חשיבות ההודאה והלל בעת הצרה דווקא שאז  זצ"ל

נפתחים שערי השפע. ומביא מעשה בשנת בצורת שלא ירדו גשמים 

ושבחו בשמחה  לאחר שעשו סעודה ושרו וגזרו תעניות ולא הועילו, ורק

וצדיקים ישמחו יעלצו לפני ":(תהלים ס"ח ד')אז ירדו גשמים, כמו שנאמר 

  ."מחהאלקים וישישו בש

(יוסף בסדר סימן ד מובא נוסח הודאה לקב"ה על נס ב  ספר עבודת הקדש

   להרב חיד"א זצ"ל  "נשמת")
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כתב מעניין ה"נשמת", וכן בספר הנ"ל  (מערכת צ' צרה) ספר סגולות ישראל

  מובא מעניין סעודה לכבוד הושע בן בארי, עיין שם. (במערכת ח' חולה)

מביא מעניין  )91(עמוד  דקה זצ"להרה"ג יהודה צ על  ספר וזאת ליהודה

  חשיבות ה"נשמת".

כתב:  (עמוד קי"ח א')  הרב סלמאן מוצפי זצ"ל  על  ספר שפתי צדיקים

"כשאדם יוצא לדרכו, יקבל עליו לומר "נשמת כל חי" כאשר יגיע 

  למקומו בשלום".

בפירוש "שלמות הלב"  סידור איש מצליח להרה"ג מאיר מאזוז שליט"א

מדבר מחשיבות וסגולת אמירת "נשמת כל  בתבתפילת שחרית של ש

  חי".

בענין היוצא  (ענין שמירת הדרך דף ל"ז הוצאת שובי נפשי) ספר צידה לדרך

   לדרך שיקבל עליו לומר נשמת שיחזור בשלום, עיין שם.

  מהי הסגולה?

  שואלת: (קי"ח א') הגמרא במסכת פסחים

  מאי ברכת השיר?!

  רבי יוחנן אומר: נשמת כל חי!!!

  ה מרבי יהודה החסיד ז"ל לעורר זכות יעקב אבינו ע"הקבל

  ברכת שיר השבח "נשמת כל חי" העצה הנפלאה להוושע בכל העניינים,

  בדוק ומנוסה!

  לרפואה, פרנסה, זיווג, בנים, שלום בית וכו'

"נשמת כל חי" הינה תפילת הודאה להקדוש ברוך הוא אשר יסדה 
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(בן יצרתי לי תהילתי יספרו" שמעון בן שטח ועליה נאמר בנביא "עם זו 

וטוב לאומרה מידי פעם. אך היא גם עצה  חי, פר' תולדות ס' ג') -איש 

נפלאה לישועה על כל צרה שלא תבוא, יקבל האדם על עצמו בלא נדר 

ובקבלה גמורה, שכשינצל ממנה יאמר לאחר שיוושע את ברכת שיר 

קדש אחרי (מתוך שחרית של שבת השבח "נשמת כל חי" פעם אחת בלבד 

, ועצה זו בדוקה (ויחתום בלא שם ומלכות)בתודה וקול זמרה  הים) -שירת 

ומנוסה שניצולו רבים על ידה, ובפרט אם יקבל על עצמו לאומרה בפני 

עשרה אנשים הרי זה משובח. ובכדי שלא ישכח לקיים קבלת אמירת 

  הנשמת רצוי מאוד שירשום קבלה זו על דף.

ת "הנשמת" יפריש מעות לצדקה כפי בשעת קבלתו וכן בשעת אמיר

יכולתו, שהיא מסוגלת לכל העניינים, ומה טוב ונעים שיאמר "נשמת כל 

, (אך אין הכרח בדבר)חי" עם כיבוד או סעודה בבחינת סעדני ואוושעה 

  .(תהלים קי"ט)

  קבלת ה"נשמת כל חי" מלוקט מהספרים:

(הלכות שבת סימן רפ"א , כף החיים (שנה שניה פרשת תולדות סעיף ג')בן איש חי 

סק"ח בשם חסד לאלפים לרבינו אליעזר פאפו זצ"ל בעל "פלא יועץ", ובהלכות תפילה 

סימן ק"י ס"ק ל"א, ובהלכות יום הכפורים סימן תרט"ז ס"ק י"א, ובהלכות לולב סימן 

, ספר ליקוטים (דף ק"ל ע"ב), מהרי"ץ בסידור עץ חיים תרס"ד ס"ק ט"ל)

, הג"ר חיים (סבו של מהרי"ץ זצ"ל)בינו מהר"ץ זצ"ל לר (אות י"א)וחידושים 

בשם רבי יהודה החסיד, וכן כתב  (דף ק' ע"ב)פאלאג'י בספר חיים לראש 

(ח"ז דף ובספר כתר שם טוב  (סימן תרס"ד אות צ"ד)בספר מנהגי בית אל 

בשם סידור רבינו הרש"ש זצ"ל, בספר חנוכת התורה בשם מוה"ר  קס"ו)

(ענין לויה ד"ה , וכן בספר הזכירה רס אחרון דף נ"א)(קונטר' העשיל זצ"ל 

(ח"א דף של"ד אות לרבינו זכריה סימנר זצ"ל, ובארחות רבינו  לעולם יכנס)
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מובא על מרן הסטייפלר זצ"ל שהמליץ על עצה זו, וכן מפורסם בשם  ד')

(וכן נתן הסכמתו לספר שימוש חכמים דף בנו מרן הג"ר חיים קנייבסקי שליט"א 

, ובספר תורה יבקשו מפיהו על הג"ר שמעון ביא ענין זה באורך)נ"ב המ

מובא ג"כ בשם תלמידו הג"ר ישראל גוסטמאן זצ"ל  )257(דף שקאפ זצ"ל 

(ירושלים שהמליץ על עצה זו, ועיין במבוא לספר יסוד ושורש העבודה 

שהביא עדותו של רבינו  (דף שי"ח), ובספר מאורות הגדולים תשמ"ז דף מ')

ברמסקי זצ"ל על מרן החפץ חיים זצ"ל שהיה מנהגו להודות יחזקאל א

בשם הרה"ג שניאור  (דף נ"ב ונ"ג)לה' בשבח זה, ובספר שימוש חכמים 

קוטלר זצ"ל באורך, וכן ידוע בשם מהרי"ץ דושינסקי זצ"ל, ועיין בספר 

, ובשלחן ערוך המקוצר (ח"א דף רפ"א)זכות יצחק להגרי"ח סופר שליט"א 

להרה"ג יצחק רצאבי שליט"א, וכן ממליץ ע"ז הרה"צ  כ"ב) (סימן קל"ט אות

(בפירוש שלמות הלב על ניסים מויאל שליט"א, ובסידור איש מצליח 

(סדר  , ורמז לגודל מעלת "נשמת כל חי" תמצא בתנא דבי אליהו"נשמת")

  . אליהו רבא פרק ל"א)

  מענין ההודאה והשבח לה' יתברך

(תהלים "לעושה נפלאות גדולות לבדו" : (מזמור קל"ו)נאמר בילקוט תהלים 

וכי מישהו אחר עשה עמו דבר שהוא אומר "לבדו"? אלא לבדו  - קל"ו ד')

יודע מה פלאים עושה. כיצד? אדם נתון על המיטה והנחש לפניו בארץ. 

בא לעמוד הרגיש בו הנחש וברח מלפניו, ואינו יודע מה פלאים עשה 

ברוך הוא. וכן הוא אומר  הקדוש ברוך הוא עימו, ומי יודע? הקדוש

"רבות עשית אתה ה' אלהי נפלאותיך ומחשבותיך אלינו אין  (תהלים מ' ו')

ערוך אליך", אין לי להעריך שבחך, ואין כדאי לספר נפלאותיך. אמר 

רבי אלעזר: אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסו, שנאמר: "לבדו". וכפי 

, במה (ישעיה י"ב א')" שדרש רבי יוסף: מה שכתוב "אודך ה' כי אנפת בי

הכתוב מדבר? בשני בני אדם שהלכו לסחורה, ישב לו קוץ לאחד מהם 
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התחיל מחרף ומגדף, לימים שמע שטבעה ספינת חבירו בים, התחיל 

  : "ישב אפך ותנחמני".(שם)מודה ומשבח, לכך נאמר 

  הכרת טובה להשם יתברך

רבי יוחנן בשם רבי : רבי פנחס ורבי לוי ו(ויקרא כ"ז י"ב)נאמר במדרש רבה 

מנחם דגליא: לעתיד לבוא כל הקרבנות בטלין, וקרבן תודה אינו בטל 

לעולם. כל ההודיות בטלין, והודיות תודה אינן בטלין לעולם, וזהו 

: "קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול (ירמיה ל"ג י"א)שכתוב 

  אומרים הודו את ה' צבאות".

טאים יבוטלו לעתיד לבוא. החטאת, על ח כל הקרבנות הבאים לכפר

האשם, ואף קרבן עולה שמכפר על הרהורי הלב לא יהיו עוד בימות 

המשיח, משום שבאותם ימים לא יהיה יצר הרע, כמו שאומרת הגמרא 

בסוף מסכת סוכה שהקב"ה ישחט את היצר הרע, בני האדם לא יחטאו 

ודה הבא ולא יהיה צורך להביא קרבנות לכפרת עוונות, אבל קרבן ת

כאשר יהודי מודה לה' יתברך על הטובות שעשה עימו לא יבטל לעתיד 

לבוא, משום שבימים אלה לא יחסר כל טוב לבני ישראל, התורה תהיה 

בשפע, וכל המעדנים יהיו מצויים כעפר. לכן אז תהיה חובה גדולה יותר 

קרבנות תודה ולהודות לו יתברך, לפיכך קרבן תודה אינו בטל  להקריב

  .(פירוש מהרז"ו על המדרש)ולם לע

בספר "באר משה": קרבן תודה שבא על   מוסיף האדמו"ר מאוז'רוב

הודאה אינו בטל לעתיד לבוא, משום שאף לאחר כל ההודאות שאנו 

מודים לו, עדיין חייבים אנחנו להודות לו על עצם הדבר שזכינו להודות 

להכיר בטוב. לו ולהכיר בטובות שעשה לנו מה שלא כל אחד זוכה לזה 

דבר דומה אומרים פעמיים בכל יום ב"מודים דרבנן": "מודים אנחנו לך 

: "על שנתת (סוטה דף מ' א' ד"ה על)וכו' על שאנחנו מודים לך". ופרש רש"י 
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 -בלבנו להיות דבוקים בך ומודים לך". הרי לנו הודאה על הודאה 

ין שצריך הודאה לה' יתברך על כך שפקח את עיני שכלנו ונתן לנו להב

"תרננה  (תהלים ע"א כ"ג)להודות לו. וכך פרש הבעל שם טוב את הפסוק 

שפתי כי אזמרה לך", שפתי ירננו שיר ושבח לה' יתברך על עצם הדבר 

  "כי אזמרה לך".

  להודות לה' - מטרת בריאת האדם 

: "כוונת כל המצוות שנאמין באלקינו ונודה (סוף פרשת בא)כותב הרמב"ן 

ו, והיא כוונת היצירה, שאין לנו טעם אחר ביצירה אליו שהוא בראנ

הראשונה, ואין לעליון בתחתונים חפץ מלבד זה שידע האדם ויודה 

לאלקיו שבראו, וכוונת רוממות הקול בתפילות, וכוונת בתי כנסיות, 

וזכות תפילת הרבים, זהו שיהיה לבני אדם מקום יתקבצו ויודו לאל 

  ו לפניו: בריותיך אנחנו!".שבראם והמציאם, ויפרסמו זה ויאמר

  סעדני ואושעה

על לגביה רבי אבהו קביל  רבי זירא חלש,: "(דף מ"ו א')אמרו בברכות 

עבד  עליה אי מתפח קטינא חריך שקי עבידנא יומא טבא לרבנן, אתפח,

והפירוש הוא: רבי זירא חלה, נכנס לבקרו רבי  סעודתא לכולהו רבנן",

בריא הוא יעשה יום טוב בסעודה לכל אבהו וקיבל עליו שאם רבי זירא י

החכמים, וכך היה שהבריא רבי זירא, ורבי אבהו עשה סעודה לכל 

החכמים. מכאן נפתח מקור שאם אדם בצרה יכול לקבל עליו או על 

זולתו לעשות סעודה לחכמים אם יוושע ובזכות זה יוושע. ועיין לקמן 

מד מיעקב אבינו בעניין הנדרים מה שהבאנו בשם מעם לועז שדבר זה נל

ע"ה שבשעת צרה יקבל על עצמו איזה דבר טוב ויקיימו לכשיצא מן 

  הצרה, עיין שם.

מעניין ההודאה עם סעודה. מספר הרב   וכן מצאנו בתורת רבי זושא
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הקדוש רבי פנחס מקוריץ זצ"ל, שמל תינוק אחד ולא נעצר לו הדם, 

ואמר למהר ונזדמן לשם פתאום הרב הקדוש רבי זושא מאניפולי זצ"ל, 

להכין סעודה ולהתחיל לאכול ולשתות, ואכן נעצר הדם ושאל הרה"ק 

(שמות רבי פנחס את הרה"ק רבי זושא מהיכן ידע זאת, והשיב לו, דכתיב 

היינו, כאשר ראו בחינת   האלהים ויאכלו וישתו",  "ויחזו את :כ"ד י"א)

"אלקים" שמידת הדין שולטת, אזי "ויאכלו וישתו" שעל ידי המאכל 

מלשון  - ומשתה מבלבלים את השטן וכן זה מבחינת "סעדני ואושעה" 

  "סעדני ואושעה ואשעה בחקיך תמיד". (קי"ט קי"ז)סעודה, בתהלים 

שבעת שנפל למשכב אמר פסוק זה "סעדני  ומסופר על רבי זושא

ואושעה", והיה מפרש סעדני, היינו עשו עלי, כלומר עשו סעודה 

אוושע מחליי. מכאן נמצא שאפשר  לתלמידי חכמים ויראי ה' למען

לעשות סעודה לא רק אחרי הישועה אלא גם בתוך הצרה עצמה. תורת 

  הבעל שם טוב. הרבי רבי זושא על "סעדני ואושעה", ידועה גם בשם

סגולה שהחולה יקבל עליו, שכשיבריא יעשה  ומובא בשם החוזה מלובלין

לכבוד הושע  ה' ביום שלישי מימי השבוע סעודה לתלמידי חכמים ויראי

  (סגולות ישראל מערכת ח' חולה), ויושע.בן בארי

היום שלמתי נדרי", ומפרש רש"י:  זבחי שלמים עלי: "(ז' י"ד)ונאמר במשלי 

  "סעודה גדולה הכינותי, כי היום הקרבתי נדרי ושלמי".

שבה שרים את ההלל וההודאה  ועצם הכינוס של עשרה איש בסעודה

לבבות ואהבת חינם שבעבורם יבנה בית "נשמת" יש בה משום קרוב 

המקדש, שכל דבר מצווה שנעשה בעשרה שורה שם השכינה, ולכן 

זצ"ל שיבואו  במאמר הגאולה לרמח"ל שעת רצון גדולה היא.וכן מובא

ולאחר  מהשבטים וישוררו לקב"ה חלק יתקבצו ביחדעם ישראל מהגלות ו

תתבטל  יתקבצותמכן יצתרפו שאר כל השבטים וישוררו לד' ועל ידי הה
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שבגללה נחרב בית המקדש.וכן מובא במעם לועז בספר  הקנאה והשנאה

והשירה  שירות 10מעניין ה  שמות פר' בשלח בפרק ו' עמ' שס"א

שיר מבחינת זכר שלא תהיה  "שיר חדש" העשירית תהיה לעתיד לבוא

יותר גלות והשמחה תהיה גדולה מאוד וכו' ולעתיד לבוא יהיו כולם 

ב"ה בכל לבם, וישוררו לקב"ה עוד לפני שייעשה להם ניסים בבטחון בק

  יאמרו שירה על הנס שעתיד להיות.

"שכל שעושה כדי ליתן  כתב: (הלכות חנוכה סימן תר"ע סק"י)ובמשנה ברורה 

  שבח למקום או לפרסם הנס או המצווה, הכל סעודת מצווה".

ים דף קי"א (פסחהקדוש ברוך הוא הרבה עמנו פדות, כמאמר רבותינו ז"ל 

: "הודו לה' כי טוב" שגובה חובתו של אדם לטובתו, עשיר בשורו, עני א')

בשיו, אלמנה בתרנגולתה, וזהו רמז לכך שעניין הוא שיעשה האדם 

סעודה כפי יכולתו בשעת צרתו, ויגבה הוא חובתו מעצמו, ויהפך לו 

  לפדות.

  מחבר תפילת "נשמת כל חי" ותקנותיה

"רביעי גומר עליו את ההלל  [כוס]: ואילך במשנה שם)(קי"ז ב' במסכת פסחים 

ואומר עליו ברכת השיר". ופרכינן בגמרא: מאי "ברכת השיר"? אמר רבי 

  יוחנן: "נשמת כל חי".

נציין כי הקטע ב"נשמת כל חי" המתחיל ב"ואילו פינו מלא שירה כים", 

"ואילו  :(דף ו' ב'), וכן במסכת תענית (דף נ"ט ב')הוזכר גם במסכת ברכות 

[לגירסת הגר"א בשם הרי"ף, עד "וימליכו את פינו" וכו' עד "ולא עזבונו חסדיך". 

  .שמך מלכנו תמיד"]

"ואילו פינו... אין אנחנו מספיקין..." מובא  תיאור השבח המופלא של

כ"נוסח  (סדר אליהו רבה פרק ל"א)בשינויים מסוימים גם בתנא דבי אליהו 
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"פיוט", אלא כתיאור מצב שלעתיד  אמירה", לא בתורת "תפילה" או

  לבוא.

"...משנחרב הבית הראשון עד שנבנה  בתנא דבי אליהו: וכך הם הדברים

הבית האחרון, שבעים שנה הייתה ידו פשוטה עליהן להצילם מכל צר 

ואויב. וכן משחרב הבית האחרון ועד עכשיו תשע מאות שנה, כמה מגפפן, 

אם נעמוד אנו ובנינו ובני בנינו כמה מחבקן, כמה מנשקן. מכאן ואילך, 

ויהיה לנו פה מלא שירה כים ולשוננו רינה כהמון גליו ושפתותינו שבח 

כמרחבי רקיע וידינו פרושות כנשרי שמים ורגלינו קלות כאילות, אין אנו 

יכולין להודות לך ה' אלקינו ואלקי אבותינו ולברך את שמך על אחת 

והטובות שעשית עמנו, ולעתיד  מאלף אלפי אלפים וריבי רבבות הניסים

  לבוא כמה מאיר הקדוש ברוך הוא פני הצדיקים שיהיו כשיטה ראשונה...".

כאמור, תפילת "נשמת כל חי" או קטעים ממנה הוזכרו בדברי התלמוד 

, אולם בדבר מחבר תפילת "נשמת כל חי" (וכן בדברי הזוהר הקדוש כדלקמן)

  מצאנו דעות ומסורות שונות:

: "מצאתי שיש (הובא בסידור אוצר התפילות)ר "כל בו" כתוב בפירוש סידו

  ש' אומרים ששמעון בן שטח יסד את "נשמת", ורמז שמו למפרע, דהינו

 -   נ' ואילו פינו, -   ו' עד הנה עזרונו, -  ע'  מי ידמה לך, -   מ' שוכן עד, -

  נשמת", עד כאן לשונו.

ב: "שמעתי ובפירוש "עץ חיים" להגדה של פסח ממהר"י צאלח כת

יסדו, ויש  רבי שמעון הגדול בן פזי  גדולים נחלקים: יש אומרים

בהיותו במערה ונתפלל על מזונו, והקדוש  רבי שמעון בר יוחאי  אומרים

ברוך הוא הכין לו עץ חרובים ומעיין אחד, וזהו "ברעב זנתנו" ו"מחלאים 

  רעים" שכל גופו נעשה קמטים עד שהעלה חלודה".

פי מספר מקורות הרי שנוסח תפילת "נשמת כל חי" חשוב לציין, כי ל
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בתקופת התלמוד הייתה תפילה קצרה יחסית, ובמשך הדורות נוספו בה 

(הוצאת אוצר הפוסקים, תשנ"ז, עמוד קטעים, וראה הגדת הגאונים והרמב"ם 

שהביא תשובת הראב"ד, וזה לשונו: "כל עיקר נראה לי, ש"נשמת  ת"ד)

ראשונים חכמי התלמוד היו, כי בעניין ברכת  כל חי" ו"ואילו פינו" מטבע

: מאי ברכת השיר, ואפליגו בה, דחד אמר (פסחים קי"ח א')השיר שאלו 

"נשמת כל חי", ואידך אמר "יהללוך". ואף על פי שהלכה כמאן דאמר 

"יהללוך", מכל מקום נראה לנו ש"נשמת" הזכירוהו בהורדת הגשמים 

, כי אם עד זה (חכמי התלמוד)נים אך אינו ממטבע הראשו (ברכות נ"ט ב')

הוא, ושם  (הפייטנים)הפרק. נמצא ש"כל קומה לפניך", תוספת הפיוטין 

הפייט ההוא יצחק שמו, כאשר סימן שם "בפי ישרים" "ובדברי הצדיקים" 

  "ובלשון כל חסידים" "ובקרב קדושים"..."

  טעם לתקנת תפילת "נשמת"

 (פרק ב' דף י"ח ע"א)מגילה הרב "בן איש חי" בספרו "בניהו" על מסכת 

מבאר את הטעם שתקנו תפילת "נשמת" ומטרת אמירתו, כהא דאיתא 

"מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל  (תהלים ק"ו ב')בגמרא, מאי דכתיב 

? למי נאה למלל גבורות ה'? למי שיכול להשמיע כל תהילותיו. תהילתו"

ם להשמיע כל והקשה ה"בן איש חי": "קשה, וכי כנסת הגדולה היו יכולי

תהילותיו, ואיך תקנו תהילות בברכות? ונראה לומר בסייעתא דשמיא, 

תקנו שבח "נשמת כל חי", שבו עשו גלוי דעת ומודעה דאי אפשר 

להשמיע כל תהילות ה', שאמרו: ואלו פינו מלא שירה כים, ולשוננו רנה 

ן כהמון גליו, ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע וכו' וכו', אין אנו מספיקי

להודות וכו' על אחת מאלף אלפי אלפים ורוב רבי רבבות וכו', ובזאת 

התהילה עשו גלוי ומודעה שכל תהילות שהם מתקנים לשמו יתברך הם 

קצת מן המקצת, דאי אפשר להשלים תהילותיו. וכיון דעשו גלוי דעת 

ומודעה זו בתהילה זו ד"נשמת כל חי", הותר להם לתקן תהילות לאל 
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למימר על תיקון תהילות שתקנו סימתינהו לשבחא  בברכות. וליכא

דמרך, ואין הכי נמי כל מי שיעשה גלוי דעת ומודעה כזאת יוכל לתקן 

  תהילות לאל יתברך".

  תקנת אמירת "נשמת" בשבת

בסדר תפילת שבת קדש נהגו במקהלות ישראל לפתוח בתפילת "נשמת 

ולה שיר כל חי" לאחר שירת "אז ישיר". אין כל ספק שתפילה זו שכ

שבח והודיה לה' יתברך, נאה לאומרה ביום שבת קדש, וכמאמר נעים 

זמירות ישראל: "מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לה' ולזמר לשמך 

  עליון" וכו'.

נאמרו לכך שתקנו לומר "נשמת" בשבת קדש. ב"אוצר   טעמים נוספים

ש מובא ש"נשמת" היא כנגד הנשמה יתרה שי (בראשי בשמים)התפלות" 

לאדם בשבת. והוסיף שם שיאמר כל השבח בשמחה עצומה, ומגודל 

(וראה בהמשך בדבר אמירת "נשמת" התשוקה יקבל על עצמו מסירות נפש. 

  .בהשתוקקות עד כלות הנפש מהמסופר בפי צדיקים וחסידים)

לאלוקים לאל חי... לבי ובשרי ירננו  צמאה נפשי[במאמר מוסגר נביא כי הפיוט הנורא "

סיים הפיוט כך:  י..." כתבו האבן עזרא כפתיחה ורשות ל"נשמת כל חי", ולכןאל אל ח

"אקוד על אפי, ואפרוש לך כפי, עת אפתח פי, בנשמת כל חי", ובפירוש מטה יהודה לר' 

לייב אופנהיימר זצ"ל על זמירות שבת פירש: "אקוד, אבוא בקידה על אפיים ובפרישת 

פתוח פי בנשמת כל חי לברך על גאולתנו ועל כפיים לבקש ליתן לי פתחון פה שאוכל ל

וראה בספר יינה של תורה להגר"ב  פדות נפשנו, ואז לבי ובשרי ירננו אל אל חי".

  .אדלר שליט"א (עמ' קפ"ז)]

  כל עצמותי תאמרנה

חסידים ואנשי מעשה שבדורות שלפנינו היו מתלהבים בשעת אמירת 
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ה"ק רבי מנחם "נשמת כל חי" בהתלהבות קודש ובדבקות נפלאה. הר

מנדל מרימנוב זי"ע ביאר "נשמת כל חי תברך"... וכי עד עתה מי היה 

המברך אם לא הנשמה? אלא הפירוש כי עד עכשיו, היינו עד תפילת 

"נשמת", היו שניהם הגוף והנשמה מברכים יחדיו, ומעתה, מתפילת 

. (בארות מים, ד' לקוטים)"נשמת", תברך הנשמה לבדה עד כלות הגוף 

(ח"א דף ה' ד"ה ר "ראשית העבודה" להרב יהודה זרחיה סגל זצ"ל ובספ

הביא ששמע בנובהרדוק שאם קר לאדם יאמר  קבלת עול מלכות שמים)

  "נשמת כל חי" ובלי ספק יתחמם ויתלהב וכו'.

בכתבי תולדות שונים מתארים ומספרים תיאורים נפלאים על 

ן עובדות השתוקקות ודבקות גדולי ישראל באמירת "נשמת". נציי

  ספורות:

הובא מה שסיפר האדמו"ר  (ל"ה תש"ס גליון י"ט עמוד ה')בפרי הכרם 

(אביו של הרה"ק מראפשיץ מבאבוב זצ"ל על הרה"ק ר' מענדלי ליסקער זי"ע 

: "גבוה מעל גבוה הייתה התלהבותו ודבקותו בעת אמירת התפילה זי"ע)

ובה, הנוראה "נשמת כל חי", בה היה מאריך מאד בהתעוררות מר

בהתאמצות גדולה ובהשתפכות הנפש, עד שמדי פעם בפעם נחלש מרוב 

עבודה ונפל בהתעלפות עמוקה. כאשר ראתה אשתו הרבנית הצדקנית 

שהתנהגות זו עלולה להביא את בעלה  (בת הגה"ק ר' איציק'ל המבורגער זי"ע)

הקדוש לחשש סכנה, חס ושלום, הכינה עבורו בערב שבת עוגיות דבש 

תות מכזית, והכניסה אותם לכיס בגדי השבת שלו, ובקשה קטנות פחו

ממנו שכשירגיש באמצע אמירת "נשמת" שבא למצב אפיסת הכוחות 

עד לכלות הנפש, יחוס על נפשו ויאכל מהעוגיות שבכיסו. וכן עשה 

הרה"ק ר' מענדלי, ובעת הצורך טעם מ"עוגיות הנשמת", ואחר כך 

  יו את שם קדשו".המשיך בעבודתו הנוראה לברך בכל עצמות
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זצ"ל וסיפר: הרה"ק ר' מענדלי נפטר כמה   המשיך האדמו"ר מבאבוב

שנים קודם פטירת אשתו הרבנית, לאחר כמה שנים בשעה שהייתה 

הרבנית נוטה למות, נענתה פתאום ואמרה: מענדל אומר "נשמת"! 

מענדל אומר "נשמת"! באותה שעה זכתה שנתגלה אליה בעלה וראתה 

ת" בהתרגשות עצומה, כדרכו בחיים חיותו. כך חזרה אותו אומר "נשמ

  ואמרה כמה פעמים, ובדברים אלו יצאה נשמתה בטהרה.

על ההתלהבות העצומה והמתיקות בעת אמירת  רבות מסופר בפי חסידים

תפילת "נשמת". פעם ספרו לרבינו האדמו"ר בעל ה"בית אהרן" מקרלין 

מד באחת מימות הקיץ זי"ע על המלך נאפוליון שנכנס בו רוח שטות וח

להחליק על הרי שלג, ולשם כך פזרו חייליו על פני השדה מאות שקי סוכר 

בכדי שיוכל להחליק עליהם. נענה האדמו"ר ואמר: "וכי איזה השגות יש לו 

בתאוות? הלא כל תאוותיו לא ישוו לגודל התענוג שיש לנו באמירת 

  "נשמת כל חי" בשבת קודש".

 )255(דףרב הצדיק ר' אברהם אהרונוביץ זצ"ל על ה  בספר אברהם עבד ה'

מובא מעשה זה: אחד מחסידי באיאן הישישים התלונן באזניו של רבי 

אברום אהרונוביץ זצ"ל כי לבו נחלש. וביום שבת בגלל אריכות התפילה, 

קשה עליו ההמתנה מבלי לטעום משהו עד שעה מאוחרת. רבי אברום 

ה עד לשעות הצהרים עד שבעצמו נשאר בדרך כלל ללא אוכל ושתי

השלימו את תפילותיו וטבילותיו. חס על אותו חסיד חלש ויעץ לו לטעום 

משהו קל קודם התפילה להחיות את נפשו. אולם הלה נפגע מכך וסרב 

לאכול קודם התפילה. שהרי הלכה מפורשת בשו"ע שאסור לאכול קודם 

הדם",  התפילה, והסמיכו חכמים את דבריהם על הפסוק "לא תאכלו על

לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם). אך רבי אברום נשאר בשלו, ושדל 

שוב ושוב את החסיד להכניס לפחות חתיכת "קוגל" לפיו, כדי לחזק את 

"תאכל,  - לבו. בלהט דבריו שבקעו מלבו המלא באהבת ישראל אמר לו 
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  ומה איכפת לך שגם ה"קוגל" יצעק יחד אתך "נשמת כל חי".

  זמנים מקודשים ובעת רצוןאמירת "נשמת" ב

לאור חביבותה וחשיבותה המיוחדת של תפילת "נשמת כל חי" נהגו 

בכמה מקהילות ישראל לומר את תפילת "נשמת" בזמנים מקודשים 

: (סימן תרס"ד אות ל"ט)ובעתות רצון, וכמובא ב"כף החיים" הלכות לולב 

, "מנהג בית אל יכב"ץ, יום הושענא רבה אחר תפילת עלינו לשבח

פותחין ההיכל ואומרים "נשמת כל חי" עד גמר בלי שם ומלכות. ואחר 

אומרים: הרי אנחנו מקבלים עלינו בלי נדר קבלה גמורה לשנה הבאה 

עלינו לחיים טובים ולשלום, כעת וכעונה הזאת, יום הושענא רבא אחר 

תפילת שחרית לומר הלל נוסח "נשמת כל חי" וכו'". עוד הובא שם 

: "אכתוב גם אני הדל מה (סימן תרט"ו אות י"א)פורים בהלכות יום הכ

שנראה לי בסיעתא דשמיא והוא, כי פשוט כי באותו היום יחזור 

בתשובה שלימה על חטא שבא לידו, ובמוצאי יום הכפורים יטבול תיכף 

אם אפשר, ויעשה פדיון כמנין אותיות שמו, ויתן לעניים יראי שמים, 

ום השנה ההיא יאמר "נשמת כל חי" ויקבל עליו בפני עשרה כי בתשל

  בפני עשרה...".

האשכנזים אומרים "נשמת" בכל סעודה שלישית, עת  בכמה מקהילות

רעווא דרעוין, ומה נורא המחזה כאשר בני היכלא פוצחין פיהן בקדושה 

  ובטהרה, בשירה ובזמרה בתפילת "נשמת כל חי".

נהיגו לומר כמו כן ידוע על כמה וכמה ממקהלות החסידים שנהגו וה

תפילת "נשמת כל חי" בחנוכה בעת הדלקת הנרות, וכן בזאת חנוכה, 

  בעידנא דרעווא, בשעת שריפת שיירי השמן והפתילות.

כמו כן יש המשוררים תפילת "נשמת" בסעודת יום הפורים ובליל שביעי 

  של פסח ואף בפסח שני.
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  להודות על העבר ולבקש ולצעוק על העתיד

בי שלמה זלמן פרידמן זצ"ל, אבד"ק טענקא, ברוקלין (לרבספר "כרם שלמה" 

הסביר את קבלת רבי יהודה החסיד באמירת "נשמת"  תש"ס. פרק ב' אות ט')

כסגולה על כל צרה שלא תבוא, וזה לשונו: "ובטעם הדבר אפשר לומר 

על פי אמרם ז"ל, נותן הודאה על העבר וצועק על העתיד, והיינו על פי 

ך מובא בשם הרה"ק החוזה מלובלין במה שכתוב הידוע בשם צדיקים, וכ

אצל לאה אחר שילדה את יהודה, "ותאמר הפעם אודה את ה' וגו' 

. כי על ידי שהודתה את ה' על העבר (בראשית כ"ט ל"ה)ותעמוד מלדת" 

ולא בקשה על העתיד, בזה הפסיקה את ההשפעה, ולכן "ותעמוד 

ותיכף צועק  העבר מלדת". ולזה אמרו זכרונם לברכה נותן הודאה על

  על העתיד.

ובזה אמרתי לפרש, למה כתיב "אז ישיר משה" בלשון עתיד, ולא כתיב 

"אז שר משה", כי משה רבינו כששר לה' על כל ניסי ה' בקריעת ים סוף 

התכוון להודות ולבקש גם על העתיד. וכן מצינו שתקנו חז"ל בתפילת 

שהחייתנו וקיימתנו",  "מודים דרבנן" שאומרים "ברכות והודאות וגו' על

  ומסיימים שם על העתיד ואומרים: 'כן תחיינו ותקיימנו וכו'".

והנה, גם בתפילת "נשמת" אחרי שמזכירים ומספרים נפלאות וחסדי 

הבורא יתברך "מלפנים ממצרים גאלתנו וגו' ומבית עבדים פדיתנו, 

ברעב זנתנו ובשבע כלכלתנו, מחרב הצלתנו ומחליים רעים ורבים 

מסיימים "עד הנה עזרונו רחמיך ולא עזבונו חסדיך ה' אלקינו,  -נו" דלית

ואל תטשנו ה' אלקינו לנצח", שנותנים ההודאה על העבר וצועקים על 

העתיד, ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא עומד לימין הצדיק ונושע 

  בתפילתו".

  חובת כל אדם לשבח לה'
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ום, שהיה עוסק כל אמרו חכמינו זכרונם לברכה על דוד המלך עליו השל

הלילה בשירות ותשבחות, עד שחבר ברוח הקודש את ספר תהלים 

הנפלא, שבו כלל כל מיני שירות, זמירות ותשבחות שבעולם, ויש 

לשירות הללו שייכות לכל הנבראים כולם, וכמו שאומרים ב"נשמת כל 

חי": "שכן חובת כל היצורים לפניך, ה' אלקינו, להודות, להלל, לפאר, 

ם, להדר ולברך ולקלס כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי". הרי לרומ

  שחובת כל אדם להודות ולהלל לה'.

  סעודות הודיה ו"נשמת"

בשנים האחרונות לאור פרסומים שונים התעוררו רבים לפעול ולהגביר 

חיילים למען העצה הנפלאה של אמירת "נשמת", וכבר יסדו ותקנו 

ה ותודה המון חוגג, כשכל העם מסובים אמירת "נשמת" ברבים בקול רינ

בסעודת מצווה, וכל מי שזקוק לישועה משתתף ומקבל עליו בלי נדר 

שבשעה שיענהו השם יתברך ויוציאו מן המצר למרחב יערוך סעודת 

  הודאה, ובתוך סעודה זו יאמר "נשמת" בעשרה או יותר.

 יש ובמהלך הסעודה מספרים ברבים את אשר פעל ה' עמם, ומהללים

  ומשבחים להקדוש ברוך הוא על חסדיו המרובים.

על עמך ישראל שקיבלו על עצמם לומר "נשמת"  ישנם סיפורים בלי סוף

בעשרה או יותר, עם סעודה או כיבוד, או רק לומר "נשמת" עם יציאתם 

לגאולה ומאפילה לאור גדול, וזכו לרחמי ה' יתברך ולישועות למכביר, 

ידוך בגילאים מבוגרים, או לחשוכי בנים אם לזיווגים ובפרט למעוכבי ש

שנים רבות שזכו לפרי בטן, עד לבעיות פרנסה, בריאות, שלום בית, 

ובעיות וצרות שונות ומשונות רח"ל, ואנשים אלו שקבלו על עצמם לומר 

  "נשמת" ב"ה זכו לגאולה, ישועה ופדות.

נו " אחת גוררת אחריה "סעודות נשמת" נוספות, ועיניוכך "סעודת נשמת
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הרואות ולא זר את גודל הישועות בהם אנו מתבשרים ללא הרף בחסדי 

טיפה  (חלק המעשיות והסיפורים)ה', ועיין לקמן בהמשך הספר "מטה אהרן" 

מן הים מהישועות הרבות שאנשים נושעו בזכות קבלת אמירת "נשמת 

וב"ה העניין של "קבלות נשמת" ו"ישועות נשמת" ו"סעודות  כל חי",

יף ומתפתח עד שבעזרת ה' נזכה במהרה ממש שיושעו כל נשמת" מוס

  ישראל בתשועת עולמים בביאת גואל צדק, אמן.

הדברים פשוטים. לכל אחד יש, בעוונותינו, את צרותיו ויסוריו. אך עם 

ההרגשה שהכל בידי בורא עולם והוא מלך עוזר ומושיע, וכשאנו 

י וחסדי ה' להודות לו כשיושיענו, זוכים לרחמ מקבלים על עצמנו

  ולישועתו, ומתרבה כבוד שמים.

  עניין הנדרים

ישנם אנשים שמקבלים על עצמם בנדר לומר "נשמת" עם שלושה או 

עשרה בני אדם או יותר, ומקבלים על עצמם צדקה, תפילה או סעודה 

ועוד מיני נדרים, ולכן מצאנו לנכון להביא כאן מענין חומר הנדרים 

לה שאדם יחיד או ציבור יקבלו על והזהירות מהם, ושעדיף שכל קב

עצמם, יקבלו בהבטחה, ולאו דווקא בנדר, ושכל אחד יתייעץ עם רבו 

וזה  מסעי) - (פרשת מטות וכך מופיע בספר "מעם לועז"  כיצד לנהוג בעניין.

לשונו: "אמר הקדוש ברוך הוא לישראל: אם אתם נודרים נדר, ראו 

מצולות ים והיה בסכנה, לשלם מיד, ותלמדו לקח מיונה הנביא שהיה ב

ונזכר שנדר נדר ולא קיימו. אמר: רבונו של עולם, יודע אני העוון שעליו 

באתי לידי צער זה, בגלל הנדר שהבטחתי ולא שלמתי. לכן אני מבקש 

: "ויאמר קראתי י') -(יונה ב' ג' ממך, תצילני ואקיים נדרי. וזהו שאמר 

  נדרתי אשלמה". מצרה לי וגו' ואני בקול תודה אזבחה לך אשר

, שכמה פורענויות ארעו לו בעוון זה שנשתהה וכן מצינו ביעקב אבינו
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: "וידר יעקב נדר (בראשית כ"ח כ')לקיים הנדר שנדר, שכן נאמר בפסוק 

לאמר, אם יהיה אלהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך". 

שבקש מאת הקדוש ברוך הוא שלשה דברים. הדבר הראשון "אם יהיה 

להים עמדי", שלא יתן לו להכשל בעוון עבודה זרה. על זה השיב לו א

  : "והנה אנכי עמך", שהבטיחו על כך.(שם ט"ו)הקדוש ברוך הוא ואמר 

"ושמרני" וגו', היינו, שישמור אותו מעוון גילוי  הבקשה השניה הייתה

עריות, ועל זה השיב לו הקדוש ברוך הוא: "ושמרתיך". הבקשה 

בדרך הזה אשר אנכי הולך", היינו, שלא יבוא לידי השלישית הייתה "

שפיכות דמים. על זה ענה לו הקדוש ברוך הוא: "בכל אשר תלך". ומפני 

(שם ל"ה ב' שאחר הנדר, נכשל בשלושת הדברים. בעבודה זרה שנאמר 

: "הסירו את אלהי הנכר וגו' ויטמון אותם יעקב". בגילוי עריות שכן ד')

א דינה בת לאה". ובשפיכות דמים שאמר לו : "ותצ(שם ל"ד א')נאמר 

: "קום עלה בית אל". נמצא שעל ידי איחור (שם ל"ה א')הקדוש ברוך הוא 

  הנדר נכשל בשלושה.

לכן צריך האדם להזהר הרבה בפיו שלא יהיה רגיל בנדרים, ואם יש 

הכרח גדול לנדור יזהר לקיימו מיד, שאמרו חכמים: "כל המאחר לקיים 

אל תתן את פיך  (קהלת ה' ה')ים ואשתו מתים, שנאמר נדרו בניו הקטנ

לחטיא את בשרך וגו' למה יקצוף האלהים על קולך וחבל את מעשה 

נאמר: "אם  (כ"ב כ"ז)ידיך", היינו, כל המאחר נדריו בניו מתים. ובמשלי 

  אין לך לשלם למה יקח משכבך מתחתיך".

צווה לנדור , שאם אדם שרוי בצער, מודעו שמיעקב אבינו אנו למדים

לעשות צדקה או ללמוד. וזהו שנאמר שם: "וידור יעקב נדר לאמר". 

שכל "לאמר" בא לרמז שיש לומר הדבר לאחרים, ודבר זה בא ללמדנו 

שמצוה לנדור בעת צרה. ואף על פי שאז אינו עושה כלום, אבל אותו 
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הזכות שנדר עומדת לו ומצילתו מן הצער. וצריך אדם לתלות הנדר 

נו, שאם יש לו בן חולה, יאמר ש"אם אלהי יעקב ישלח ביעקב אבי

רפואה לבני, אני מתחייב ליתן כך וכך צדקה או לעשות מצווה פלונית", 

  שמאחר שלמדים הדבר מיעקב אבינו, יש להזכיר שמו.

ויש אומרים שיזהר אדם ולא ידור נדר ואפילו בשעת צרה. ולא נאמרו 

רות הקדמונים שהיו הדברים הנ"ל שיש לדור בשעת צרה אלא בדו

מקיימים את מה שמבטיחים, ואילו כיום הרבה טרדות ועכובים מצויים 

המונעים את האדם מלקיים נדרו, ואם לא יקיים נדרו, יגרום לו הדבר 

הרבה פורענות. ואפילו אם עושה התרה, אין הדבר ברור כל כך, שכן 

וא סבור הרבה דינים והרבה חילוקים יש בזה, ויתכן שאין לו התרה, וה

שעל ידי אמירת "מותר לך" שלוש פעמים על ידי שלושה אנשים הותר 

הנדר, ולפיכך ראוי שלפני שמוציא מפיו דיבור של מצווה, יאמר "בלי 

  נדר".

, אף על פי שמקיים הנדר. ואם מאחר נדרו, וכל הנודר נקרא רשע וחוטא

יו פנקסיו נבדקים למעלה לראות מעשיו הטובים, ומזכירים לו כל חטא

שעשה מימיו, שהכל רשום. ומזה רואים באיזו סכנה מעמיד עצמו זה 

שנודר נדר. לכן יזהר אדם שלא ידור אפילו בעניין של צדקה, אלא יתן 

צדקה בלי הבטחה, ואם יש הכרח לנדור, כגון שעושים מגבית בבית 

  הכנסת, יאמר בלחש "בלי נדר".

, משובח הוא. כגון כדי לחזק עצמו ולתקן דרכיו הטובים ואם נודר אדם

זה שהוא גרגרן ושתיין ונודר שלא לשתות יין כך וכך זמן, או שנודר 

שלא לשתות לשכרה, או לפרוש ממידות מגונות אחרות אלו נדרים לשם 

שמים משובחים, ומצווה לנדור, שעושה כן לעבודתו יתברך. שאם יש בו 

אמרו במשנה מידות מגונות אלו, בוודאי יבוא לידי חטא. ועל נדרים אלו 
 



 הלל
 

ריטת  
 

 
ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  

  

: נדרים סייג לפרישות. מכל מקום, לא ירגיל עצמו בכך (פ"ג מי"ג)באבות 

  לנדור תמיד, אלא ישתדל לפרש "בלי נדר".

  חובת ההודאה ההלל והשבח לבורא עולם בכל עת

: "ראוי להלל לה' על כל הטובה שעושה (ערך הילול)כתב בספר פלא יועץ 

א נספיק להללו, ולו דומיה עמנו. ואף שאילו פינו מלא שירה וכו' ל

תהלה, על כל פנים בלא כלום אי אפשר, וראוי לכל אדם מעת לעת 

ומפקידה לפקידה להודות ולהלל את ה'. ובפרט כשמספר איזה ענין 

שעשה והצליח תיכף יהיה שם שמים שגור בפיו, ויאמר: שבח לאל 

ש יתברך כי הפליא חסדו לי ועד כה עזרני לעשות כך וכך. אפילו אם י

לו יסורין יש לו להלל לה' שזכהו להיות מכלל אשר יאהב ה' יוכיח, 

ושאינו מכלל משלם לשונאיו, ושלא יסרו ביסורין יותר קשים ומרים, כי 

הוא רחום בדין וגובה חובתו של אדם בטובתו. ואם העדיף ה' לו טובה 

ראוי לו להלל לה' המעדיף טובו עליו שלא בזכות רק  יותר על אחרים

ובחמלתו, כי כמה טובים ממנו חסרים כל טוב. ויכנע מאוד  ברחמיו

ויקבע בלבו אמונה שלמה כי הוא הנותן לו כח לעשות חיל ומידו הכל, 

  ולו נתכנו עלילות".

  בפי ישרים תתרומם

ב"נשמת כל חי" אנו אומרים: "בפי ישרים תתרומם. ובשפתי צדיקים 

". אות ראשונה תתברך. ובלשון חסידים תתקדש. ובקרב קדושים תתהלל

, ואות שלישית של "יצחק" דושים" הןק' סידים,ח'דיקים,צ' שרים,י'של "

. "יצחק רבקה" "רבקה" לל" הןה'דש, תתק'רך, תתב'ומם, תתר'"תת

(רעיא מהימנא זהר חדש ח"ג דף בגימטריא "תפלה", והשכינה נקראת תפילה 

ילה לשון חבור, [כי תפ, שכל חפצה להתחבר עם דודה רכ"ג א', ושם דף רנ"ג א')

. ואפשר כי "תפלה" כמו "נפתולי אלקים נפתלתי" (עיין רש"י בראשית ל' ח')]
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(השמטות גימטריא "יצחק רבקה", ו"יצחק" נוטריקון "קץ חי", רמז ליסוד 

(זהר ח"א , ורבקה רומז לשכינה, כמו שאמרו בזהר הקדוש הזוהר דף רנ"ב ב')

עים לפי זה כי בנוסח "בפי ישרים . ומה נק"מ ב', רעיא מהימנא זח"ג צ"ט ב')

תתרומם" ראשי תבות "יצחק רבקה", כי "תפלה" גימטריא "יצחק רבקה", 

והוא רמז יסוד ומלכות. ב"נשמת כל חי" עומדים שמות יצחק ורבקה זה 

כתוב "ויעתר יצחק  (בראשית כ"ה כ"א)לנכח זו, ובפסוק בפרשת תולדות 

'י, וזהו ממש ח  'לכ 'שמתנ ר"ת נכ"חאשתו כי עקרה היא", לנכח

אשתו. ושם תיכף נאמר ויעתר לו ה'. גםמעניין כי "הבן איש חי"  נכחל

כתב עצה זו דווקא בפרשת תולדות, ומסתמא יש שייכות בין העניינים 

  כפי שכתבנו, והבן.

  שמחת הרגל

: "קומי רוני בלילה לראש אשמרות שפכי כמים (איכה ב' י"ט)כתיב 

י ה'. שאי אליו כפיך על נפש עולליך פנ (ר"ת נשמת כל חי) נכח  לבך

העטופים ברעב בראש כל חוצות". וקשה, דלכאורה רינה היא תפילה 

הבאה מתוך שמחה ושבח להקדוש ברוך הוא, ואם כן, איך נמצא מקומה 

  כאן בתפילה "על נפש עולליך העטופים ברעב בראש כל חוצות"?

רעב וצרות אבל באמת, מיוחדת היא תפילה זו של רינה דווקא בזמן 

נוראות. משנסגרו שערי שמים וצריכים לפתוח שערי ברכה, אין לך 

מפתח הפותח שערי השפעה טובה מן השמים כמו שירות ותשבחות לה' 

יתברך. וכאשר משבח, מהלל ומודה לה' יתברך, מקיים בו הקדוש ברוך 

  הוא: "ה' צלך על יד ימינך", ופותחים לו שערי ברכה.

  להאמין בה'

מין בה' שבזכות שקיבל על עצמו לשבחו בשבח הנפלא הזה העיקר להא

ומאמין בישועתו, יזכה באמת לישועה. וכן רמוז ב"נשמת": 
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(סידור אמרי פי , למשבחים לשמו ישלםלכנו", ר"תמ' עדל' מךש'  שתבחי'"

  . אמן כן יהי רצון.השלם בפירוש הגיון לבי)

  הישועות משיר השבח "נשמת כל חי"

  ודה החסיד זצ"ל בדוק ומנוסה!קבלה בידנו מרבי יה

* * *  

  "זה השער לה' צדיקים יבואו בו"

חלק ה"מעשיות והסיפורים" על אנשים בימינו שנושעו, וזכו ל"ניסים 

ונפלאות" בזכות שקיבלו על עצמם בלי נדר בשעת צרתם שכאשר יזכו 

 –לישועה, יודו לקב"ה בסמוך לישועתם בשבח תפילת ההלל וההודיה 

מת כל חי". ובאמת זכו לישועות רבות. ועדים אנו לכך. ברכת השיר "נש

  הן לפרנסה, והן לזיווגים, ולבנים , ולרפואה שלימה, ושלום בית ועוד.

"ואין לנו רק להישען על אבינו   יודו לה' חסדו" "שיחו בכל נפלאותיו" "

  שבשמים"

תורה,  - בחור שיצא לעבוד, חזר לישיבה והתעלה ובנה את ביתו כבן 

  נשמת"בזכות "

בחור כבן עשרים וחמש שהגיע לפרקו, עזב את מסגרת הישיבה והלך 

לעבוד. כמובן שינה את לבושו. יום אחד הוא נקלע להשלים מנין עשרה 

לסעודת "נשמת" באזור המרכז, פנינו אליו ושאלנו מדוע יצא לעבוד 

ולא המשיך במסגרת של ישיבה. ענה לנו: בישיבה שלמדתי יצא לי 

  יה קשה לי להמשיך ללמוד, ולכן יצאתי לעבוד.החשק ללמוד, ה

אמרנו לו: זה לא פתרון ותכלית שאתה יוצא לעבודה בהיותך בחור ואין 

לך עול לפרנס משפחה, ואם אמרו חז"ל אין אדם לומד תורה אלא 
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במקום שלבו חפץ, תמצא לך מקום שלבך חפץ. והנה לעניין השגת 

י רוצות להשתדך עם שידוך מתאים המצב כיום שהנערות בחוג החרד

בחור שלומד יום שלם או לכל הפחות חצי יום אז ודאי מסגרת ישיבתית 

יש לך גם  יכולה לעזור לך, ומהבחינה האישית שלך כבחור עובד

הוצאות לשכירות אוכל וביגוד, אמנם אתה עובד ומשתכר למחייתך, 

שער בעצמך כמה תוכל לחסוך "נטו" לעצמך, אפילו אם תחסוך 

  שנה, סכום זה לא יספיק לך להוצאות נישואין.ב 10.000₪

לשם הרחבת העניין, הוספנו להסביר ולתאר לפניו את יתרונו ומעלותיו 

של זה היושב ולומד במסגרת ישיבתית שהוא א. מתפלל שלשה פעמים 

ביום במניין בקביעות וגם נמצא במקום תורה שהיא מטהרת את האדם 

הרע לעומת בחור שלא נמצא ועל ידי התורה אפשר להכניע את היצר 

במסגרת, כי היצר הרע גובר עליו בנקל ומתחבר עם חברים שאינם 

מתאימים לרוח התורה, מידותיו מתקלקלות וכל מהלך מחשבותיו 

גדולה לגבי העתיד  שקועים רק לנושא של אכול ושתה, ויש לזה השלכה

 של הקמת בית בישראל כפי שמקובל לנו מדור דור, לעומת זאת הבחור

שלומד בישיבה ויש לו סדר של שלש תפילות ביום, שיעורי תורה, לימוד 

מוסר קונה לעצמו הנהגה ישרה לעתיד והכנה טובה לחיי הנישואין עם 

  מידות טובות ונאמנות.

  הדברים הם מאוד נכונים, אך קשה לי. ענה לנו הבחור:

תדע לך שזה צרה. ועל כל צרה, שבאה על האדם צריך לקבל  אמרנו לו:

על עצמו אמירת "נשמת כל חי", כפי שמקובל לנו מרבותינו הקדושים 

בפרט מרבי יהודה החסיד זצ"ל, ששבח אמירת "נשמת כל חי" עוצמתו 

מרובה ומסוגל לישועות, וכאשר בעזרת ה' יתברך תפשפש במעשיך 

ותגיע להחלטה נכונה לגבי עתידך יתגלגלו הדברים לטובה, והרי אמרו 
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ה אין אדם לומד אלא במקום שלבו חפץ, ה' חז"ל במסכת עבודה זר

יעזור לך למצוא מסגרת תורנית מתאימה לך, ואתה תשתלב בסדרי 

הבחור  "נשמת כל חי". הישיבה ואנו מציע לך לומר גם כעת שבח

את דברנו, וקיבל על עצמו את ה"קבלה" ורשם זאת בדף שכאשר  קיבל

"נשמת כל הוא יזכהו להיות במסגרת ישיבתית יגיד  הקדוש ברוך

  במנין עשרה, ויעשה סעודה, וכן יתן צדקה סמוך לישועתו. חי"

והנה לאחר כחודשיים מבשר לנו הבחור הנ"ל שנכנס לאחת הישיבות 

מבחינה לימודית, וכן החברים טובים, ומצא מקום  הטובות ומרוצה מאוד

שלבו חפץ והתחזק בעבודת ה' וביראת שמים. לאחר תקופה מסוימת פנה 

רוחנית,  לאחר שהרגיש שהוא כבר בשל לנישואין מבחינה אלינו שוב

"נשמת", ועשינו  רצה פעם נוספת לקבל את העצה של קבלת אמירת

"קבלה" נוספת לזיווג, שכאשר ימצא את זיווגו ההגון יאמר ברכת השבח 

כהודאה לה', וכן יעשה סעודה כדברי דוד המלך ע"ה  "נשמת כל חי"

" על פי פירושו של הרה"ק רבי משולם "סעדני ואושעה (קי"ט)בתהילים 

זוסיא מאנפולי זיע"א שסעודת מצווה בכוחה להמשיך ישועות לאדם 

  במה שנצרך לו.

תוך כדי כתיבת "הקבלה" בפתק ביקש להתפנות לשיחת טלפון, לאחר 

סיום השיחה התברר ששיחה זו הייתה הצעת שידוכין והיא נמשכה עד 

ארס קיים את קבלתו, עשה שהגיעה לגמר מוצלח. לאחר שהבחור הת

סעודת "נשמת" בקול תודה ורינה במעמד עשרה אנשים, וזכה להתחתן 

  כבן תורה.

* * *  

  שנה 21זכה להפקד אחרי 

מענין לענין באותה סעודה הנ"ל שנערכה באזור המרכז הגיע אברך כדי 
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להשלים מנין לסעודת "נשמת כל חי", ועודדנו אותו לקבל את העניין 

ת" כסגולה להפקד בזרע של קיימא, לאחר שלא נפקד "נשמ של אמירת

ניסינו  שנים רבות ובפרט שיש במקום זה עשרה אנשים, וזוהי שעת רצון.

לאמצו ולחזקו שיקבל על עצמו את ה"קבלה" של אמירת "נשמת כל חי". 

יש לציין שהאברך הנ"ל היה במצב רוח קודר, מכיוון שעברו עליו הרבה 

ני השתדלויות שעשה ולא הועילו לו, אך הרפתקאות, סגולות וכל מי

ניצלנו את ההזדמנות הזו של מעמד עשרה אנשים וסעודה שהייתה 

וכמו שדוד המלך ע"ה אמר "מהולל אקרא ה'  בבחינת "סעדני ואושעה",

  ומן אויבי אושע" שדוד המלך היה מהלל להקב"ה כבר לפני הישועה.

לי נדר ובקבלה האברך הנ"ל קיבל על עצמו בנוכחות עשרה אנשים ב

בשעה טובה ומוצלחת אז  גמורה שכאשר יוושע בעז"ה וכשאשתו תלד

יודה להקב"ה באמירת שיר השבח "נשמת כל חי" ובסעודת הודאה עם 

קהל של עשרה אנשים. לאחר כשלושה חודשים בישר לנו שנפקדו ב"ה. 

ובמלאת תשעה ירחי לידה ילדה אשתו בן בשעה טובה ומוצלחת, 

ילה בפני מאות נוכחים באולם תוך ריקודים ושמחה בסעודת ברית המ

"נשמת כל חי" להודות לה' על חסדיו  זכה ב"ה להגיד את ברכת השבח

  שנה של המתנה וציפיה לישועה. 21הגדולים שזכה להפקד אחרי 

* * *  

  קבוצת בחורי ישיבה שנושעו בזיווגים

תוך בישיבה מפורסמת בירושלים זכו בחורים רבים למצוא את זיווגם 

זמן קצר מעת קבלת אמירת "נשמת כל חי" בציבור של עשרה, שעל 

שבח זה נאמר בנביא ישעיה "עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו" כדברי 

(שנה שנייה פרשת הצדיק רבי יוסף חיים מבגדאד זיע"א בספרו בן איש חי 

ה"נשמת כל  , הוא מביא בדבריו בסעיף זה את עניין אמירתתולדות סעיף ג')
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  סגולה להפקד ולהינצל מכל צרה וצוקה.כ חי"

בימי החורף הקשים בירושלים כשירד שלג והיה קשה לאסוף מנין עשרה 

אנשים כדי לעשות סעודה חמה ולומר בצוותא "נשמת כל חי", בקשנו 

ממספר בחורים בישיבה מפורסמת שיבואו להשלים מנין, ובפרט שהם 

  עצמם היו זקוקים לזיווגים לאחר שהגיעו לפרקם.

הבחורים הגיעו אלינו לסעודה וקיבלו על עצמם "קבלות" בפתק שכאשר 

יזכו לזיווג יאמרו "נשמת כל חי" בפני עשרה אנשים עם סעודה. יש 

לציין את האווירה המיוחדת של סעודות "נשמת" כאשר 

מספרים תהילות ה' וישועותיו, והנוכחים מתמלאים באמונה  הנושעים

ואז האמונה והביטחון בה' מתחזקים דבר ושמחה ומזדהים עם ישועת ה', 

ל"קבלה" יותר עמוקה ומשמעותית, באופן כזה הקבלה נעשית  זה גורם

בלב שמח ונוצרת תחושה בלב שהישועה כבר הופיעה. יש לציין כי 

והנה  "קול חתן" בישיבה הנ"ל במשך שנה וחצי כמעט ולא נשמע שם

רים למצוא את בעז"ה לאחר תקופה יחסית קצרה זכו כחמש עשרה בחו

  זיווגם וזכו לערוך סעודות בפני עשרה אנשים בשמחה ובטוב לבב.

עברה תקופה ואותה ישיבה קבעה את משכנה בבנין מרווח בשכונה 

רחוקה יותר בירושלים, והנה ברבות הימים נשכח מהם ענין 

לישועה, ולא נשמע במשך שנתיים בין  "נשמת" המסוגלת קבלת

"קול חתן" החליטו קבוצה של בחורים הבחורים ובפרט מהמבוגרים 

שזכרו את סגולת אמירת ה"נשמת" להתארגן ולקבל על עצמם סעודת 

הודאה כבר קודם לישועה ולקיים את הנאמר "סעדני ואושעה" כנ"ל, 

לסעודה ואמירת "נשמת", ולאחר מכן קבלו על עצמם "קבלות"  והתקבצו

  באלוקי עולם. בפתק לזיווגים באימה וביראה ושמחה ותקווה ובטחון

לאחר חודשיים נתבשרנו ששמונה בחורים שהיו נוכחים בסעודה אצלנו 
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  נושעו בזיווגים הגונים, וזכו לערוך סעודת הודאה לה' על שזכו לישועה.

* * *  

  השוטר שזכה לישועה

יום אחד נקש בדלת ביתנו שוטר עם מדים, לאחר שפתחנו את הדלת 

ובידו "טופס" ושאל לשמנו הופתענו לראות אדם עם פנים מודאגות, 

ולכתובתנו כדי לאמת שהגיע לכתובת הנכונה, לאחר ששמע מחברו 

סגולת אמירת "נשמת" החליט להכיר מקרוב עצה זו, וביקש להכנס 

פנימה ולשוחח אתנו ביחידות. לאחר שיחה עמו כאשר שפך את מר לבו 

שנים ועדיין לא נפקד בזרע של קיימא, גם  - 5שכבר נשוי במשך כ

אשר ניסה בכל מיני דרכים שונות, חזותו אמרה קדרות ויאוש וביקש כ

מאתנו לשמוע בפרטות את עניין סגולת אמירת ברכת השבח "נשמת כל 

חי". ישבנו אתו לשיחת עידוד וחיזוק והראנו לו מקורות לסגולה זו 

מגדולי התורה, שכאשר אדם נמצא בעת צרה צריך לקבל על עצמו בלי 

אמר "נשמת כל חי" בשמחה וקול תודה בסמוך שכאשר יוושע י נדר

לישועתו. וקיבל על עצמו בדף שיעשה "סעודת הודאה" בעשרה אנשים 

  בסמוך לישועתו ויצא מאתנו מעודד ומלא תקווה ושמחה.

והנה לאחר שחלפה תקופה, יום אחד שומעות אזננו נקישות בדלת 

תנו האם פתחנו את הדלת וראינו אברך מזוקן בעל חזות דתית, שאל או

הנכם מכירים אותי, תוך כדי השיחה הופתענו לגלות שאדם זה הינו 

אותו שוטר שהיה במבט מודאג והנה עתה הגיע אלנו עם פנים צוהלות 

ושמחות ביראת שמים, בבשורה טובה, שלפני כחצי שנה נולדו לו במזל 

תאומים בשעה טובה ומוצלחת, ומלא התרגשות ושמחה ורוצה  טוב

ודאה, וב"ה זכה לעשות סעודה ולהודות לה' כפי שקיבל לערוך סעודת ה

עליו, וחייו השתנו מהקצה לקצה ללא הכר. בעת הסעודה סיפר 
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בהתרגשות את חסדי ה' אשר גמל עמו והחוויות שעבר, והודה לקב"ה 

על העצה הנפלאה של אמירת "נשמת כל חי", שאדם מקבל על עצמו 

יך ישועת ה' לכל מה לשבח לקב"ה בפני עשרה, זהו כח נפלא הממש

  שהאדם נצרך.

* * *  

  הקצינה שנפקדה

בעקבות פרסום אמירת "נשמת כל חי" יצרו אתנו קשר קצינת משטרה 

וביקשה לברר מקרוב על ענין אמירת "נשמת כל חי" כסגולה להמשיך 

 10ישועות ולהוושע, לאחר שהיא נישאה ולא נפקדה בזרע של קיימא כ 

יות ולא הועילו לה התעניינה שנים ולאחר שעשתה כמה השתדלו

בהשתוקקות רבה בעניין אמירת "נשמת כל חי" וקיבלה פרטים ומקורות 

  אצלנו.

לאחר שהעמיקה וקלטה את סיפורי הישועות והאמונה התמימה בה' 

ובחסדו הגדול שע"י אמירת שבחיו מתבטלים כל העיכובים והמניעות 

"נשמת". ואכן, וזוכים לישועות, גמלה בלבה לקבל החלטה על אמירת 

קיבלה על עצמה במעמד קהל רב אמירת "נשמת כל חי" ועשיית סעודה 

לאחר שתיוושע, ופני כל הנוכחים הביעו שמחה ואמונה מעומקא דליבא. 

הקצינה יצאה בהרגשה של ביטחון ותקווה שהנה כבר הישועה עומדת 

בפתחה ולאחר כחודשים שלחה אלינו מכתב באמצעות שליח שבעז"ה 

מודה להקב"ה באמירת "נשמת", והודנו כולנו להשי"ת. חסדי ה' נפקדה ו

  כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו !!!

* * *  

  הודאה לה' על הניסים ועל הנפלאות
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לאחר סיכול ומציאת מטען בפח האשפה בשכונת שומרי אמונים נעשתה 

  סעודה גדולה עם אמירת "נשמת כל חי".

מאה שערים פתחו  כמו כן לאחר שמצאו את בלוני הגז בשכונת

  בריקודים ואמרו בכיכר השבת "נשמת כל חי" אלפי אנשים.

אחרי מלחמת המפרץ בבית המדרש "בורוכוב" בשכונת הבוכרים בעיר 

הקודש ירושלים ביקש הרה"ג יעקב חיים סופר שליט"א לאחר דרשתו 

מכל מאות הנוכחים לעמוד על רגליהם ולהודות לה' על הניסים שקרו 

השבח "נשמת כל חי" בקול רם ובקול אחד, וכמו שמביא על ידי אמירת 

  החיד"א להודות לה' על הנס שקרה על ידי אמירת "נשמת כל חי".

כמו כן מסופר על הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א מחכמי תוניס ראש 

רחמים" בעיה"ק בני ברק שלאחר מלחמת המפרץ בשנת  ישיבת "כסא

תם לירושלים עיה"ק בכדי תשנ"א כינס את תלמידי הישיבה ועלה אי

להודות להשי"ת ולהגיד שבח "נשמת כל חי" ברוב עם ובקול תודה 

  ברחבת הכותל המערבי.

* * *  

  זכה שהחזירו לו חובות

להשתתף  בין האורחים הבאים לסעודות "נשמת" הגיע אברך חסידי

  בסעודה, ולקבל על עצמו קבלה של אמירת "נשמת".

שורה השכינה כמו שמוזכר בגמ'  כידוע שקבלה במעמד של עשרה שבו

(כדברי בעל התניא בספרו שכאשר . שזהו שעת רצון (דף ו')מסכת ברכות 

, מתקבצים עשרה אנשים מלאך הפורח מעליהם נשרף מגודל קדושת נפשות ישראל)

וקיבל על עצמו מספר קבלות לישועה שיזכה לשדך את בתו, וכן יזכה 

נתעכב במשך תקופה ארוכה לקבל חזרה סכום כסף גדול שחייבים לו ש
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שכאשר יזכה בהם יודה לה' בפני עשרה, וב"ה זכה שנתמלאו משאלותיו 

וזכה לארס את בתו, וכן בעל חובו החל להחזיר לו את כספו, והודה לה' 

  בסעודה ואמירת "נשמת".

* * *  

  בזכות קבלת אמירת "נשמת" זכה לישועה גדולה ופרנסה

מירת "נשמת כל חי" ומעלותיה. הגיע אלינו אברך לשמוע על עניין א

לאחר מכן התייעץ עם הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א האם לקבל על 

עצמו לומר "נשמת" לאחר שיצא מצרתו בפני עשרה אנשים. כשהרב 

עובדיה יוסף שמע את מקורות אמירת ה"נשמת" אחד מהם בשם רבי 

 חיים פאלאג'י בספר "חיים לראש" בשם רבי יהודה החסיד שאמירת

נשמת בפני עשרה בדוק ומנוסה, אמר לו הרב עובדיה יוסף שזהו מקור 

חשוב שאפשר לסמוך עליו. וכן עשה, קיבל עליו בדמעות שליש שכאשר 

יזכה לרווחה בפרנסתו וישתחרר מחובותיו הכבדים מאוד וממצוקתו 

כן שכר למוד בגנים  - הקשה בחיי היום יום ויוכל לשלם שכר דירה וכמו 

  חודש תשרי הבעל"ט בהרחבה.וכן לחוג את 

ובעז"ה לאחר מספר ימים פגש אותו ידידו והפנה אותו לאדם ירא שמים 

וחשוב, ובעל חסד שיוכל לשטוח לפניו את מצוקתו. לאחר ששטח את 

ל שימשיך ללמוד הלאה במסגרת כולל והוא "מצוקתו, יעץ לו האדם הנ

מיד נתן לו ידאג לו להסדיר את חובותיו הכבדים ולתשלומים בשכ"ל, ו

שיק לכיסוי חובותיו הכבדים וכן לשכירות למשך שנה וכן שילם לו עבור 

אפשרות קניה במכולת וכן ירקות וביגוד  ₪ - 5000גני ילדים וכן נתן לו כ

הדעת ובשמחה  למשך שנה. וזכה במשך שנה שלימה ללמוד בישוב

איש והודה לה'  200 -ובצהלת פנים ובטוב לבב ועשה סעודה ל 

רת נשמת כל חי" ובשמחה, אך לאחר כשנה חשש שמא יפסק לו ב"אמי
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הסיוע ודאג בלבו, להפתעתו, אותו בעל חסד בישר לו שימשיך גם לשנה 

לסייעו בסיוע של ממש כדי שיוכל לשבת וללמוד בהשקט ובטח.  הבאה

כאשר האברך שמע זאת בא אצלנו להודות לה' על כל החסד אשר גמל 

יל האברך הנ"ל את "בני ביתו" להגיד על עמו במעמד אנשים, ומאז הרג

  כל מה שנצרך להם שבח "נשמת כל חי".

* * *  

  קבלה עבור אח

ביום אחד הגיע אלינו ראובן וקיבל "קבלה" עבור שמעון אחיו שהיה 

, ובעניין 26בחור מצטיין באחת הישיבות הגדולות בארץ והגיע לגיל 

יבל על אחיו שכאשר הזיווג היו לו הרבה עיכובים שלא ידע לפותרם. וק

  ימצא את זיווגו המתאים יאמר נשמת כל חי בעשרה אנשים תוך סעודה.

חברים מהישיבה שהצטרפו  2לאחר שעבר זמן קיבל על אחיו וכן עוד 

לקבלה בכדי לזרז את הישועה. מקור לכך נמצא בשם הגאון הרב 

קנייבסקי מסטייפלא זצ"ל, שמועיל שאדם יכול לקבל על עצמו קבלה 

אנשים עבור הבחור הנ"ל, והנה  3חברו, וכאן הרי קיבלו על עצמם  עבור

לא עבר חודש ימים מהקבלה החזקה הנ"ל, והבחור המבוגר זכה למצוא 

  את זיווגו ולהשתדך בסייעתא דשמיא, ולהקים בית בישראל.

* * *  

  התפלל, נענה, והמשיך להתפלל

הוא השכיר יהודי קנה דירה להשקעה באיזור המרכז. בתקופה הראשונה 

את הדירה ולאחר מכן החליט לעבור לאותה דירה. הדייר שגר בדירתו 

הערים עליו קשיים ולא רצה לצאת מהדירה. למשכיר היה מאוד חשוב 

לבוא לגור בדירתו קודם תחילת זמן החורף בכדי שיוכל להתחיל ברגל 
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ילדיו יוכלו ללכת לגן בתחילת השנה וכך תהיה  ימין את הזמן החדש וכן

הצלחה, וגם היה נצרך לו למצוא כולל וכל הרשימות לכוללים נסגרו  לו

  ונותרו מספר ימים מצומצם להסדיר את העניין של הדירה.

הוא היה מודאג מאוד וחשש למצבו הקשה. ועלה בליבו לקבל על עצמו 

עם עשרה אנשים שכאשר השוכר יתפנה  "נשמת כל חי"את אמירת 

  ם " נשמת כל חי " וכן יעשה סעודה.מהדירה ויכנס יאמר עם מנין אנשי

החליט ראובן גם לעשות חסד ולהתפלל עבור השוכר שמעון שהוא גם 

ה "וב והמתפלל על חברו נענה תחלה (חסד חנם)ימצא דירה מתאימה.

לאחר ימים מועטים שמעון עזב את הדירה ומצא דירה אחרת. ראובן 

להתקבל  מודעה על אפשרות נכנס לדירתו והלך למחרת ברחוב וראה

לכולל אברכים התקשר לשם וקיבלו אותו עם תנאים גשמיים משופרים 

על הצד היותר טוב. והודה לה' על חסדיו ורחמיו. כל העניינים הסתדרו 

לטובה ועשה סעודה ובמרכזה אמר "נשמת כל חי" בהתלהבות ובקול 

  שמחה.

* * *  

  משגיח שקבל עבור בחורי הישיבה

וסיפר כי קיבל  (המשמש גם כראש כולל)בה הגיע אלינו משגיח בישיבה חשו

על עצמו אמירת "נשמת כל חי" במניין עשרה, עבור בחורים בישיבה 

לאחר זמן קצר זכו  ה"שהגיעו לפרקם ומתקשים למצוא את זיווגם, וב

בחורים מהישיבה שהמשגיח קבל בשבילם לומר  3למצוא את זיווגם 

  …נשמת כל חי, וזכה להודות לה' בסעודה

* * *  

  הקבלן שנפקד בבן זכר והתגלגלו על ידו ישועות נוספות
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השתתפנו בחוג בית באחד המושבים הסמוכים לירושלים לעילוי נשמת 

הצדיק רבי יוחנן בן סרח זצ"ל, והסברנו להם את מהות ענין אמירת 

ומעלותיו היקרות הממשיכות לישועות לאומרים אותם  נשמת כל חי

  שיוושעו במשאלות לבם. ומקבלים על עצמם את אמירתו לאחר

יש לציין שמשתתפי החוג היו אנשים מסורתיים וכן אנשים חילוניים 

  שנדלק בלבם ניצוץ לשמוע.

לאחר ששמעו את הרצאת הדברים והתיישב בלבם עמוק קיבלו על 

בישועה.  עצמם אנשי המקום להגיד אמירת "נשמת כל חי" כאשר יוושעו

עצמו שכשיפקד בזרע של קיימא בין הנוכחים היה קבלן בנין שקיבל על 

יודה לקב"ה בפני עשרה אנשים. בעז"ה לאחר חודש וחצי נפקד בישועה. 

(אצל אחינו בני באותו מעמד של קידוש השם שהיה בסעודת "ברית יצחק" 

ישראל הספרדים נוהגים לעשות לילה שלפני ברית המילה סעודת "ברית יצחק" 

נעמד הקבלן ואמר עם דמעות  ם)ומרבים באמירת שירות ותשבחות לבורא עול

  "נשמת כל חי". של שמחה את אמירת השבח

אחיו של הקבלן שהיה נוכח ביקש לקבל "קבלה" למציאת זיווג שכאשר 

יוושע יאמר במנין עשרה וסעודה שבח "נשמת כל חי" וכן חבירו יצטרף 

לקבלה זו עבור עצמו למציאת זיווג. לאחר כמה חודשים קיבלנו צלצול 

מעבר לקו היה זה קולו של המושבניק אח של "הקבלן" ומודיע בטלפון ו

על יום נישואיו בעוד ימים ספורים וכן הוא מודיע שחבירו שגם קיבל 

איתו אמירת "נשמת" באותו מעמד של "ברית יצחק" אף הוא מתחתן יום 

אחריו. וכמובן שעשו שניהם סעודה ואמרו שבח "נשמת כל חי". ולאחר 

אשתו ילדה בן למז"ט ועשו סעודת  בלן שבעז"החודשים בישר לנו הק

  הודיה.

באותו מעמד נכחה אחותו של הקבלן שאף היא חילונית והיה שם קידוש 
 



 הלל
 

רלגת  
 

 
ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  

  

השם וטענה שאולי סגולה זאת לא תועיל לאחיה מכיוון שהוא 

והשבנו לה: שבתורה אנו מוצאים אצל ישמעאל שבכה והתפלל  חילוני?!

עתיד להמית את עם ישראל?  להקב"ה ובאה מידת הדין וקטרגה שהוא

וענה לה הקב"ה: עכשיו הוא צדיק "באשר הוא שם" ועצם זה שהוא פונה 

אלי כבר מזכה אותו בישועה. לאחר שהדברים נקלטו בליבה ביקשה 

שנים ומאז עצרה מלדת, ומוכנה לקבל על  8בקשה שהנה ילדה בן לפני 

והנה עצמה אמירת "נשמת" בינה לבין הקב"ה לאחר שתפקד ותלד. 

נתבשרנו לאחר כמה חודשים ספורים שנפקדה וב"ה לאחר שנה ילדה בן 

  למז"ט והודתה לה' על חסדיו.

* * *  

  מכר את הדירה אחר קשיים רבים

יהודי שהיה לו דירה בבית שמש והתקשה מאוד למכור את הדירה 

במשך חמש שנים ורץ לכל מיני מתווכים וסרסורים למיניהם ולא עלתה 

ר ששמע על סגולת אמירת שבח "נשמת כל חי" קיבל בידו. והנה לאח

על עצמו שכאשר יזכה למכור את דירתו יודה לה' באמירת ה "נשמת" 

זכה למכור את הדירה  בפני עשרה אנשים וכו'. והנה לאחר שבועיים

  במחיר טוב ושמח והודה לה'.

עקב ישועה זו החליט לקבל על עצמו קבלת אמירת "נשמת" שכאשר 

ירה ראויה עבורו במחיר טוב יודה לה'. ניסה להתעניין יזכה למצוא ד

אצל מתווכים שונים והציעו לו דירה נאה וראויה למגורים כפי שחפץ 

לבבו. אך היו קשיים לסגור את המשא ומתן בצורה מוצלחת, והנה 

לאחר שעיין בפתק שקיבל עליו ראה שכתוב "מציאת דירה" התחיל 

"לקנות דירה" בקרוב אזי לשפר את הקבלה ולרשום שכאשר אזכה 

  אומר "נשמת כל חי" כפי שקיבל על עצמו בפעם הראשונה .
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נ.ב. יש לציין כי הקבלה השניה נעשתה אף היא במעמד עשרה נוכחים 

שזהו שעת רצון, ותוך כדי הקבלה שהוא מקבל עצמו לקנות הדירה 

פון והוחלט על סגירת העיסקה של קניית הדירה  - מקבל צלצול בפלא 

טובה ומוצלחת בעז"ה. לאחר שקנה את הדירה עשה סעודה עם בשעה 

  אמירת "נשמת כל חי".

* * *  

  מציאת עבודה לאחר שש שנים של קשיים

אשה אחת השתתפה בשיעור נשים בעיר פתח תקוה, ושמעה בשיעור על 

ענין אמירת "נשמת כל חי" המסוגל לישועות והחליטה לאמץ את העצה 

"נשמת" בפני עשרה נשים שזהו כוח גדול הנ"ל וקיבלה על עצמה להגיד 

לשבירת כל המניעות. לאחר שבמשך שש שנים לא מצאה עבודה כלל 

המתאימה לאופייה ולכישוריה והנה לאחר שקיבלה על עצמה אחרי 

  ימים ספורים מצאה עבודה מתאימה והודתה לה' בפני עשרה נשים.

* * *  

  אמירת "נשמת"  ישועה משולשת בזכות קבלת

התקשרה אלינו ושפכה את מר לבה על שלשה דברים אשה אחת 

המעמיקים עליה א. במשך תקופה ארוכה אין להם מקום עבודה שתוכל 

לפרנס עצמה ב. החובות שלנו השתרגו ועלו והגיעו לעשרות אלפי 

  שקלים ג. בתה הגיעה לפרקה ומתקשה בהשגת שידוך מתאים.

ת הליכות הבית והנה כל הבעיות הנ"ל מכבידים ומלחיצים ומשבשים א

והצענו לה לקבל על עצמה אמירת שבח "נשמת כל חי" וכמובן קיבלה 

  על עצמה.

לאחר מספר חודשים מתקשרת אילינו האשה הנ"ל והודיעה לנו 
 



 הלל
 

רלהת  
 

 
ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  

  

שנושעה בענין הפרנסה כשקרוב משפחה הגיע סמוך לקבלה ולאחר 

שיחה כללית הציע את עזרתו ושילם את כל חובותיה וכן בתה זכתה 

זיווגה ולהשתדך וכן מצאה מקום פרנסה מתאים והודתה  למצוא את

  להקב"ה על הישועה.

* * *  

  סיבת העיכוב בשידוכין בזכות אמירת "נשמת" נתגלה

בחור אחד היה נוהג לבוא אלינו ולהשתתף בסעודות "נשמת כל חי" 

במשך תקופה ארוכה. הבחור קיבל עליו בפתק אמירת "נשמת כל חי" 

ה ולא נושע ושאל אותנו מה ניתן לעשות כולל סעודה. עברה תקופ

  השתדלות כדי שהישועה תופיע?

תוך כדי שיחת ליבון על העניין ההשתדלות לישועה עלתה במחשבתנו 

לעשות ביקור בדק בית במעונו של אותו בחור ולתהות על קנקנו. באנו 

למעונו ובדלת הראשית כשרצינו בידינו לנשק ולפתוח את המזוזה אנו 

זה אינה נמצאת וכששאלנו אותו לפשר הענין, התברר לנו רואים שהמזו

כי היה ויכוח בין המשכיר לשוכרים על איכות המזוזה והידורה ולכן 

  נתעכב עדיין.

זרזנו את הבחורים הגרים בדירה שכדאי שהם בעצמם יקנו מזוזה 

  מהודרת וכך עשו.

א אחד הבחורים הוציא מיד מכספו לקנות מיד מזוזה מהודרת וזכה למצו

את זיווגו תוך חודש, והבחור השני שהלך לקנות את המזוזה זכה למצוא 

את זיווגו לאחר כשלושה חודשים ועשו סעודת הודיה עם אמירת "נשמת 

  כל חי".

* * *  
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  לפרט את הבקשה

בחור מישיבה מפורסמת מאוד הגיע לאחר ששמע על העצה הנפלאה 

די פעם תוך כדי של אמירת "נשמת כל חי" והגיע אלינו מתוך סקרנות מ

שרואה שאחרים נושעו, עד שהחליט לקבל על עצמו אמירת "נשמת". 

לאחר מס' חודשים שאל אותנו מדוע מתעכבת ישועתו מלבוא והצענו 

לו שיקבל על עצמו שיפרט ב"קבלה" דהינו לעשות נשמת בפני עשרה 

  אנשים עם סעודה ולאחר תקופה קצרה זכה למצוא את זיווגו.

* * *  

  מו עבור ידידיוקבל על עצ

הגיע אלינו בחור מישיבה מכובדת וקיבל על עצמו אמירת "נשמת" 

בשביל אחיו הגדול ממנו, וזכה לאחר כחודשיים למצוא את זיווגו. אותו 

בחור התחיל מאז לקבל על עצמו בשביל ידידיו אמירת "נשמת" בכוונה 

  שלימה ולקיים את קבלותיו וזכה לשמוע בשורות טובות.

* * *  

  ה לה' גורמת להודות על ישועה נוספתהודי

אשה אחת העוסקת בהוראה יצאה לחופשה ועסקה בשידוכי מצווה, 

ושמעה על עצת "נשמת" שזה מועיל להיוושע בזיווגים וכו' ובפרט 

שמועיל לקבל בשביל השני. החליטה לקבל על עצמו שתגיד "נשמת כל 

ם אצלה כמאתיים (יצוין שהיו רשומיחי" על כל מי שמופיע אצלה ברשימה. 

וקיבלה על עצמו שתגיד עבור אנשים אלה "נשמת" אפילו אם  מועמדים)

(דרך אגב היא הייתה רגילה לשמוע על שידוך שנסגר הם ישתדכו לא על ידיה.

, והנה להפתעתה תוך חודש ימים היא שמעה על שנים פעם בכמה חודשים)

שה. וכך לעשרים ושלו עשר שידוכים שנעשו, ולאחר כחודשיים הגיעו
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הוסיפה לשמוע בשורות טובות ובמשך כשנה שמעה מאה ששים בשורות 

  "נשמת כל חי ". טובות ואמרה מאה וששים פעמים

* * *  

  ידי אמירת "נשמת" - ישועה גדולה על 

אדם שנפגע ל"ע בתאונת דרכים קשה עד שנשאר מוגבל, שמע על 

שמת" הסגולה הנפלאה של "נשמת כל חי", וקיבל על עצמו להגיד "נ

ביום חתונתו, כאשר יהיה שם מעמד של לפחות מאה אנשים, 

בישר לנו לאחר כחודש ימים על הצעת שידוכין מתאימה  ולהפתעתנו

ההולכת ונשלמת, וב"ה זכה להתחתן, ובשעת הנישואין תוך כדי ריקודים 

סוערים בגיל, שמחה ורון התקבצו הנוכחים לאמירת "נשמת כל חי" 

באותו היום גם בירושלים אמרו "נשמת כל למעלה מחמש מאות איש. 

חי" לחתן שאביו קיבל עליו שכשיזכה לזיווג יאמר בעבורו "נשמת", ובנו 

זכה להשתדך תוך כמה שבועות ובחתונה אמרו "נשמת" וזה היה באותו 

  היום.

* * *  

  פנה לרופא כל בשר ונענה

מספר יהודי שקיבל על עצמו בשעת רצון בנוכחות עשרה אנשים 

יוושע בזרע של קיימא יאמר "נשמת" עם מנין וסעודה.  שכאשר

מבית  כעשרה חודשים נולד לו בן בשעה טובה ומוצלחת. כשיצאו לאחר

ואמרו שיש לתינוק בעיה עם הלב,  החולים טלפנו הרופאים אל הזוג

ורוצים שהתינוק יעבור ניתוח. ממשיך האב ומספר, רק שמענו את 

רנו, לקחנו אמבולנס ונסענו לביה"ח הטלפון הזה ולחץ הדם עלה לנו. עצ

שערי צדק. לפני שנכנסנו לרופא קיבלתי על עצמי בהתרגשות ובכוונה 
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רבה שכאשר אתבשר שהילד בעז"ה בריא ולא יצטרכו לעשות ניתוח 

אודה להקב"ה באמירת "נשמת". וב"ה, לאחר שנכנסנו לרופא והרופא 

, וב"ה אתם בדק אותו פעם נוספת ולהפתעתו אמר שאין לו שום דבר

יכולים ללכת הביתה. הודינו לה' בסעודה ואמירת "נשמת" בברית 

[כמובן לאחר שהיהודי פנה לרופא האמיתי רופא כל בשר המילה בציבור גדול.

  .ונענה, לא היה צריך בהתערבות רופא בשר ודם]

* * *  

  בזכות "נשמת" מצא קבלן

ת ולא אברך בעל מגרש רצה לבנות בנין באחת מערי הארץ החרדיו

השיג במשך זמן ממושך קבלן עם תנאים נוחים. האברך קיבל על עצמו 

בפתק להגיד "נשמת כל חי" כאשר ימצא קבלן טוב ובמחיר מוזל. וב"ה 

הקבלן גמר את העבודה בבניית  מיד מצא קבלן, ותוך שלשה חודשים

  בנין של שתי קומות.

* * *  

  שנים 8ישועה בזרע של קיימא לאחר 

שנים. לאחר שעשה כל מיני  8זרע של קיימא אברך לא נפקד ב

השתדלויות וטיפולים, הוצע לו שיקבל על עצמו לומר "נשמת" וכן לתת 

וב"ה  "ח"י רוטל""ח"י רוטל". ואכן, קיבל על עצמו קבלת "נשמת" וכן 

  מיד נפקד והודה להקדוש ברוך הוא.

* * *  

  הבת שהתקבלה לסמינר

ינר והיו עיכובים בענין, אדם שהיה מודאג כי בתו לא התקבלה לסמ

הוצע לו שיקבל על עצמו להלל את ה' ולומר "נשמת", לאחר יומיים 
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קיבל את הבשורה הטובה שבתו התקבלה לסמינר. וכן מספר אנשים 

שגם בנותיהם לא התקבלו לסמינר, קיבלו על עצמם לומר "נשמת" 

  כשהענין יסודר, וכן היה.

* * *  

  נפקדו בזרע של קיימא

דרום התענינו אצלנו בענין סגולת אמירת "נשמת כל חי" הם זוג מאזור ה

סיפרו לנו כי עבר למעלה מחמש שנים מנישואיהם ועדיין לא נפקדו, 

הראנו להם את כל המקורות וסיפרנו להם סיפורים שקרו ואנשים רבים 

נפקדו לאחר שקיבלו עליהם אמירת "נשמת" וביקשנו שיקבלו עליהם 

" בעשרה אנשים ולאחר כחודשים בשרו לעשות סעודה ואמירת "נשמת

לנו שהם נפקדו לאחר הלידה התקשרו אילינו ובישרו לנו שנולדו להם 

  במזל טוב תאומים.

* * *  

  פרנסה

יהודי מאזור הצפון שכיר עבד אצל קבלן לאחר סיום העבודה בא לבקש 

את שכרו מהקבלן הקבלן נתן לו סכום זעום ולאחר ויכוחים וקטטות 

לא יתן לו יותר כסף כלל, והגיעו  בתור פרילנסרהקבלן החליט ש

לאלימות ואיומים קשים מאוד השכיר התקשר אלינו והתחיל לשפוך את 

מר נפשו והצענו לו את עצת אמירת "נשמת כל חי" בעשרה אנשים 

כאשר ישתכנע קיבל על עצמו את אמירת "נשמת כל חי" ולאחר מספר 

קבלן ולאחר שיחת ריכוך ימים השכיר ניסה שוב את מזלו לשוחח עם ה

בלשון רכה הסכים לתת עוד סכום קטן וכאשר ניגשו לקבל את הכסף 

להפתעתו קיבל את כל הסכום המגיע לו והודה להקב"ה וראה את 
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  ישועת ה'.

* * *  

  חשיבות לכתוב ב"פתק"

לקבל  היה אומר לתלמידי ישיבתו שעדיף ל"רבי אליהו לופיאן זצ הגאון

לה בעל פה, מכיוון שקבלה בכתב מחייבת קבלה בכתב מאשר לקבל קב

כי אנו  ד"רבי אלחנן וסרמן הי ק"בשם הגה יותר. והוסיף

נאמן גם בהבטחה בעל פה,  ה"והרי הקב ,"החיים בספר וכתבינו" מבקשים

מקבל  זה "פתק"יתרה. וכשרושם ב אלא הבטחה בכתב יש לה משמעות

דוד המלך אותיות תקף. ורמז בדברי  - וחוזק, וכן רמז פתק  תוקף

אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב  אז" ( תהילים מ' ח')בתהילותיו  ה"ע

  .עלי

  הסכם לקבלת סגולת "נשמת כל חי"

  הסבר לקבלת "הסכם" "נשמת כל חי" לישועות

נזקק לישועה, עליו לעשות תשובה ולהשתדל לקבל על  ודאי שהאדם

ו להשי"ת עצמו קבלות טובות בלי נדר, שעל ידי שינוי מעשיו ובהלל

יזכה בס"ד לישועה. ראינו לנכון לציין כאן כמה עניינים המסוגלים לזה, 

  ונוכחנו זאת מתוך ניסיון ממש.

את מה  פתק"(רצוי לירשום ב"  יתן קודם צדקה ויקבל עליו קבלה "בלי נדר"

ישתדל  ויגיד בפיו שמקבל עליו שכאשר יזכה לישועה, שמתחייב וכו' )

  בסמוך לישועתו:

 (פעם אחת לאחר הישועה)  תפילת "נשמת כל חי". בינו לבין הקב"ה). לומר 1

בקול לומר "נשמת כל חי" בפני עשרה אנשים לפחות, (ואם יוכל לקבל על עצמו בלי נדר

(אך לא  –! ובדוק ומנוסה תודה וזימרה,שיש בזה כח גדול בפני עשרה, והרבה נצולו
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  .חייבים)

(שיכולים רק להועיל ולזרז   ואם ירצה להוסיף עוד קבלות טובות בלי נדר

  הישועה)

, או אם יוכל לקבל (לעשרה אנשים לפחות)ושתיה וכו'  (מזונות) ). יתן כיבוד2

בבחינת "סעדני  (לעשרה אנשים לפחות) –לעשות סעודה  עליו בלי נדר

  ואושעה".

  . לאחר הישועה.). יתן לצדקה3

ת לע"נ או להדליק נרו –לכבוד רבי מאיר בעל הנס   ). להדליק נר.4

  נשמת הצדיקים.

  .(תהילים ק')  מזמור לתודה"או לקרוא " ללמוד משנה. .)5

  

 סגולת נשמת כל חי

  מקורות לסגולת "נשמת כל חי" בהרחבה

קטעים משבח   מביא (סדר אליהו רבה פרק ל"א)ספר תנא דבי אליהו 

  ה"נשמת":

"וכן משנחרב הבית הראשון עד שנבנה הבית האחרון שבעים שנה הייתה 

פשוטה עליהן להצילם מכל צר ואויב, וכן משחרב הבית האחרון ועד  ידו

מכאן  עכשיו תשע מאות שנה כמה מגפפן, כמה מחבקן, כמה מנשקן.

מלא שירה  ויהיה לנו פה אנו ובנינו ובני בנינו  ואילך אם נעמוד

ולשוננו רנה כהמון גליו ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע וידינו פרושות  כים

גלינו קלות כאילות אין אנו יכולין להודות לך ה' אלהינו כנשרי שמים ור

ואלהי אבותינו ולברך את שמך על אחת מאלף אלפי אלפים ורבי רבבות 
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ולעתיד לבא כמה מאיר הקדוש ברוך הוא  ,הנסים והטובות שעשית עמנו

  פני הצדיקים שיהיו כשיטה ראשונה".

  :תולדות סעיף ג') שת(שנה שניה פרספר בן איש חי לרבינו יוסף חיים זצ"ל 

הוא יקר ומעולה מאד, וצריך לאומרו בנעימה   נשמת כל חי"שבח זה ד

והוא מסוגל על כל צרה שאדם עומד בה שידור נדר לומר אחר הצלתו 

רבי יהודה  ויועיל לו, וכמ"ש בשם  כל חי נשמתמהצרה שבח זה של

  ז"ל" וכו'. החסיד

העשיל זצ"ל רבו  רבי ר'בשם ה )101(קונטרס אחרון דף ספר חנוכת התורה 

  של רבינו הש"ך זצ"ל:

בשם רבינו הגאון ז"ל וזה לשונו: קודם צאתו  תולדות אדם "וכתב בספר

מפתח ביתו לדרך יניח ידו על המזוזה ויאמר הנני מקבל עלי בנדר 

, וכשרואה אותו המקום נשמת כל חי כשאראה מקום פלוני אזי אאמור

  כאן לשונו".עד גמירא, עד  נשמת כל חי  מיד יאמר

  פאלאג'י זצ"ל: לרבינו חיים (דף ק"א)ספר חיים לראש על הגדה של פסח 

"וראה נא מפלאות תמים דעים דנתקן בשבח הזה לומר כלשון הזה פודה 

ומציל ועונה ומרחם בכל עת צרה וצוקה, ומצד עצמו לשם שב'ח הוא גם 

דים כן סגולה נפלאה כי ממנו תוצאות חיים דריוח והצלה יעמוד ליהו

דבכלל מוסרו  (דף ר"נ ב') שלמי חגיגה , והרבחמדת ימים  כדכתב בספר

אשר הזהיר שתהא נקראת בקריאה תמה יפה ומבוארת שלא תהא 

נחלפת באות אחרת ולא נקודה בנקודה אחרת, כתב וזה לשונו: וקבלה 

זצ"ל שגם הוא מסוגל על כל צרה שלא  רבי יהודה החסיד בידינו מאת

נשמת כל  צמו דכשה' יצילהו מהצרה לומרתבא לקבל האדם על ע

בתודה וקול זמרה בפני עשרה ובו נפוצו וניצולו רבים והוא בדוק   חי
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ומנוסה, עד כאן לשונו. ואל כוונה זו סידרו לומר פודה ומציל ועונה 

  ומרחם בכל עת צרה וצוקה".

  למהרי"ץ זצ"ל: (דף ק"ל ב')סידור עץ חיים 

מסוגל על כל צרה שלא תבא,  ששבח זה מרבי יהודה החסיד "קבלה

בתודה וקול זמרה  נשמת לקבל האדם על עצמו שכשינצל ממנה לומר

  ".(ח.ימים דף כ"ה ב')בפני עשרה ובו נפוצו וניצולו רבים והוא בדוק ומנוסה. 

לרבינו זכריה סימנר זצ"ל, והביאו  (ענין לויה ד"ה לעולם יכנס)ספר הזכירה 

  )(סבו של המהרי"ץ זצ"למהר"ץ זצ"ל 

  :(אות י"א)בספרו ליקוטים וחידושים 

"קבלה עוד: כשיצא מהעיר יאמר "הריני מקבל עלי כשאגיע למקום 

ל בתעצומות", וכשיגיע  -וכו' עד "הא  "נשמת כל חי" פלוני, אז אני אגיד

  למקום פלוני יקיים נדרו, בדוק".

ופר לרבינו יעקב חיים ס (או"ח הלכות שבת סימן רפ"א אות ח')ספר כף החיים 

  זצ"ל:

מסוגל על כל צרה  נשמת כל חי ששבח מרבי יהודה החסיד  "קבלה בידינו

שלא תבא לקבל האדם על עצמו שכשיהיה ניצול ממנה 

חסד לאלפים (בתודה וקול זמרה בפני עשרה ובו ניצולו רבים.   נשמת לומר

סימן  הכפורים (או"ח הלכות יום  ", וכתב שם עודשם)  "פלא יועץ" לבעל סימן רפ"א

: "ולכן אכתוב גם אני הדל מה שנראה לי בס"ד, והוא כי רט"ו אות י"א)ת

פשוט כי באותו היום יחזור בתשובה שלימה על חטא שבא לידו, 

כמנין אותיות   ויעשה פדיון ובמוצאי יום הכפורים יטבול תיכף אם אפשר,

כי בתשלום השנה  ויקבל עליו בפני עשרה שמו ויתן לעניים יראי שמים,

  בפני עשרה" וכו', עיין שם. נשמת כל חי ההיא יאמר

 



 זוהר ההגדה
 

644

 
ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  

  

"מנהג בית אל יכב"ץ   :סימן תרס"ד אות ט"ל) לולב (או"ח הלכותוכתב שם עוד 

נשמת כל  אחר עלינו לשבח פותחין ההיכל ואומרים יום הושענא רבא

מקבלים עלינו  עד גמר בלי שם ומלכות. ואחר כך אומרים הרי אנחנו  חי

ה עלינו לחיים טובים ולשלום כעת לשנה הבא נדר קבלה גמורה  בלי

וכעונה הזאת יום הושענא רבא אחר תפילת שחרית לומר הלל 

  ז"ל". בסידור הרש"ש וכו', כמו שכתב נשמת כל חי נוסח

על רבינו יעקב ישראל  (ח"א דף של"ד אותיות ה' ו' ז')ספר אורחות רבינו 

  קנייבסקי "הסטייפלר" זצ"ל:

ת נכדתו של מורינו ורבינו שהייתה "תש"מ. בעת שלקחו לבית החולים א

מסוכנת גדולה, ומורינו ורבינו זצ"ל היה נוכח שם ואמר לכל 

כשתחזור בריאה מבית  נשמת  להגידשם שיקבלו עליהם הנמצאים

  החולים".

"וכן לזוגתי ע"ה כשהקשתה בלידתה את בתי שתחי' לאורך ימים טובים, 

עצמה כשתלד  והייתה בסכנה, אמר מורינו ורבינו זצ"ל שתקבל על

(איני זוכר בדיוק אם אמר בכל יום  נשמת כשורה ולד בריא שתגיד עד פסח

  ".עד פסח או שתגיד במשך חצי שנה כל יום)

"פעם משהו ממשפחתי חלם חלום לא טוב ונשנה, וחשש מאוד מהחלום 

כמדומה מפני שהיה גם חולה, ואמר מורינו ורבינו זצ"ל שיקבל עליו אם 

  ".נשמת שיגיד בפסח היה בערך חצי שנה) (עד אזיחיה עד פסח 

מורינו ורבינו אומר לקבל בלי נדר   "בכל צרה לא עלינו

 (ח"א דף מ"ו)ובהוספות לספר ארחות רבינו  כשינצלו ממנה".  נשמת לומר

"יש להוסיף: עוד מצאתי כתוב אצלי, אמר לי מורינו ורבינו זצ"ל   שם:

נדר כשאנצל או  זצ"ל בעת צרה יש לומר בלי  הרבי ר' העשיל  בשם

, ואמר לי מורינו ורבינו שכן נשמת אגיד (כשנוסע בדרכים)אחזור לשלום 
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שמועיל  הוא נוהג ואומר, ועוד אמר לי מורינו ורבינו זצ"ל

שהוא בצרה   עבור אחד מבני ביתו בלי נדר נשמת  אמירת קבלת

  להצלתו".

קי ישראל קנייבס  על רבינו יעקב )5(דף קכ"ד בהערה ספר תולדות יעקב 

  "הסטייפלר" זצ"ל:

ליתן  זצ"ל שיקבלו על עצמם בעת צרה רח"ל,  הרבי ר' העשיל "יעץ בשם

עד סוף ישתבח  נשמת כל חי , וכאשר יצא לרווחה יאמרו בלי נדרצדקה

  בלי הברכה".

קנייבסקי  בשם מרן רבינו יעקב ישראל (דף צ"ב)תדרשו  ספר לשכנו

  "הסטייפלר" זצ"ל:

ג וכן היה מייעץ לאחרים העצה של ר' "מרן הקהילות יעקב היה נוה

שבעת צרה ל"ע יקבלו על עצמם ב' דברים אלו  (רבו של הש"ך)העשיל 

עד סוף  נשמת כל חי שכשיצאו לרווחה לומר  ב)..ליתן צדקה א). :(בלי נדר)

  ישתבח בלי החתימה של הברכה".

  שמעון שקאפ זצ"ל: על רבינו הגאון ר' )275(דף ספר תורה יבקשו מפיהו 

בעל "קונטרסי השיעורים": כשהגיע  ישראל גוסטמאן יפר הגאון ר'"ס

זמני להתייצב בצבא הפולני חששנו מאוד, ונכנסנו לרבינו ליטול ברכתו 

ולהתייעץ עמו מה לעשות בכדי שלא יגייסונו, לבד כל ההשתדלויות 

בכוונה ובזה  נשמת כל חי שכבר עשינו. ורבינו ייעץ לנו לומר תפילת

ה, שניצלתי בנס, שבדיוק הנציג שקבלני הכיר את אבי להנצל. וכך הו

ונטה לי חסד משום מעשה שהיה, ושחררני, ומאז אנכי ממליץ בכל עת 

  ".נשמת צרה לומר

 (במבוא דף מ', וכן בספר שימוש חכמים ( דף נ"ב ונ"ג)ספר יסוד ושורש העבודה 
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  רבינו אלכסנדר זיסקינד זצ"ל:  בשם הג"ר שניאור קוטלר זצ"ל) על

ועוד יסופר: פעם אחת הגיע הלך עני בימי החורף הקשים להוראדנה, "

ומרוב טלטול הדרך במזג האויר הקשה נפל קפוא מקור, והביאוהו לבית 

המדרש בהוראדנה בכדי להשיב את נפשו. רבינו נענה ואמר: מה לכם 

. שיאמר נשמת ועל ידי כך יתחמם ויתרפא מיד לבקש הרבה תחבולות,

  )".נשמת  שרבינו מפליג בגודל מעלת אמירת (פרק ח') (וראה שער השמיני

  על מרן רבינו החפץ חיים: (דף שי"ח אות קנ"ה)ספר מאורות הגדולים 

היה רגיל על משכבו בלילות להודות לה' על הטובות  ["החפץ חיים"]הוא 

שגמל איתו, והיה הולך ומונה את כל פרטי חסדיו שהטיב עמו במשך כל 

תמותו, שסייע בידו ללמוד תורה ולחבר ספרים, ימי חייו, שעזר לו בי

זצ"ל שבימי   יחזקאל אברמסקי שנתן לו חתנים טובים וכו'. כן מספר ר'

צעירותו נזדמן לו ללון בעיר אחת באיזה מלון. והנה בבקר השכם 

הופתע לשמוע דרך הקיר מהחדר שבשכנותו קול יהודי האומר 

ה במילה את כל במתיקות רבה, ומתרגם באידיש מיל נשמת תפילת

ההודאות והתשבחות בהתלהבות גדולה ובבכיות, עד שהזדעזע כולו, 

והוא נהג כדרכו  ר' ישראל מאיר למחרת נודע לו שבחדר הלז התאכסן

  בלילות להביע הודאות לפני ה'".

  להגרי"ח סופר שליט"א: (ח"א דף רפ"א)ספר זכות יצחק 

ל, דלכן ביום  - "והשתא דאתינן להכי יובן פשר מנהג חסידי בית א 

הושענא רבה דהוא יומא דדינא, בעת החתימה האחרונה ומסירת 

ומקבלים עליהם לומר עוד הפעם   נשמתהפתקין, אומרים בקשה זו של

  להצלה". וזו סגולה יקרה "נשמת",

להרה"ג משה שטרנבוך   (חלק ה' יו"ד סימן ר"ג דף קצ"ה)ספר תשובות והנהגות 
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  שליט"א:

עצמו בליל טבילה, שאם יעזור הקב"ה ותיפקד  "וסגולה נפלאה לקבל על

  כולו בכוונה ושמחה", ע"כ. נשמת  יאמר

  מקורות נוספים לסגולת "נשמת כל חי"

מביא עניין סגולת  לר' דוד פרדו זצ"ל (או"ח סימן י"ג) ספר מכתם לדוד

  אמירת "נשמת כל חי".

"חסידים כתב  (ח"ב חלק סודות התפילה עמ' תצ"ז) סידור רבי אלעזר מגרמייזא

"מסורת  (המעיין תשנ"ז)אומרים נשמת כל יום". וכתב רי"ל קלירס שליט"א 

  תקנו לומר "נשמת" בכל יום". עתיקה הייתה שאנשי כנסת הגדולה

להרה"ג יצחק ראצבי   (סימן קל"ט אות כ"ב) ספר שולחן ערוך המקוצר

מביא מענין סגולת "נשמת כל חי", וכן בחלק ו' מביא עדות על  שליט"א

ם שנושע בימינו בזכות שקבל על עצמו אמירת "נשמת כל חי" לאחר אד

  שיוושע.

 שליט"א) חיים קנייבסקי (דף נ"ב ונ"ג, אשר הוגה על ידי רבי  ספר שמוש חכמים

זצ"ל: עיין שם   אלעזר מ. שך  של הרה"ג נכדו  להרב אשר ברגמן שליט"א

שהביא מענין סגולת אמירת  הרב שניאור קוטלר זצ"לשהביא בשם

  נשמת".ה"

להרה"ג שמשון פינקוס   (שער רינה עמוד ז' בהגהה)  ספר שערים בתפילת

מדבר מעניין חשיבות ההודאה והלל בעת הצרה דווקא שאז  זצ"ל

נפתחים שערי השפע. ומביא מעשה בשנת בצורת שלא ירדו גשמים 

ושבחו בשמחה  לאחר שעשו סעודה ושרו וגזרו תעניות ולא הועילו, ורק

וצדיקים ישמחו יעלצו לפני ":(תהלים ס"ח ד')כמו שנאמר אז ירדו גשמים, 

  ."אלקים וישישו בשמחה
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(יוסף בסדר סימן ד מובא נוסח הודאה לקב"ה על נס ב  ספר עבודת הקדש

   להרב חיד"א זצ"ל  "נשמת")

כתב מעניין ה"נשמת", וכן בספר הנ"ל  (מערכת צ' צרה) ספר סגולות ישראל

  עודה לכבוד הושע בן בארי, עיין שם.מובא מעניין ס (במערכת ח' חולה)

מביא מעניין  )91(עמוד  הרה"ג יהודה צדקה זצ"ל על  ספר וזאת ליהודה

  חשיבות ה"נשמת".

כתב:  (עמוד קי"ח א')  הרב סלמאן מוצפי זצ"ל  על  ספר שפתי צדיקים

"כשאדם יוצא לדרכו, יקבל עליו לומר "נשמת כל חי" כאשר יגיע 

  למקומו בשלום".

בפירוש "שלמות הלב"  צליח להרה"ג מאיר מאזוז שליט"אסידור איש מ

מדבר מחשיבות וסגולת אמירת "נשמת כל  בתפילת שחרית של שבת

  חי".

בענין היוצא  (ענין שמירת הדרך דף ל"ז הוצאת שובי נפשי) ספר צידה לדרך

   לדרך שיקבל עליו לומר נשמת שיחזור בשלום, עיין שם.

  מהי הסגולה?

  שואלת: (קי"ח א') הגמרא במסכת פסחים

  מאי ברכת השיר?!

  רבי יוחנן אומר: נשמת כל חי!!!

  קבלה מרבי יהודה החסיד ז"ל לעורר זכות יעקב אבינו ע"ה

  ברכת שיר השבח "נשמת כל חי" העצה הנפלאה להוושע בכל העניינים,

  בדוק ומנוסה!
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  לרפואה, פרנסה, זיווג, בנים, שלום בית וכו'

דאה להקדוש ברוך הוא אשר יסדה "נשמת כל חי" הינה תפילת הו

(בן שמעון בן שטח ועליה נאמר בנביא "עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו" 

וטוב לאומרה מידי פעם. אך היא גם עצה  חי, פר' תולדות ס' ג') -איש 

נפלאה לישועה על כל צרה שלא תבוא, יקבל האדם על עצמו בלא נדר 

ושע את ברכת שיר ובקבלה גמורה, שכשינצל ממנה יאמר לאחר שיו

(מתוך שחרית של שבת קדש אחרי השבח "נשמת כל חי" פעם אחת בלבד 

, ועצה זו בדוקה (ויחתום בלא שם ומלכות)בתודה וקול זמרה  הים) -שירת 

ומנוסה שניצולו רבים על ידה, ובפרט אם יקבל על עצמו לאומרה בפני 

ירת עשרה אנשים הרי זה משובח. ובכדי שלא ישכח לקיים קבלת אמ

  הנשמת רצוי מאוד שירשום קבלה זו על דף.

בשעת קבלתו וכן בשעת אמירת "הנשמת" יפריש מעות לצדקה כפי 

יכולתו, שהיא מסוגלת לכל העניינים, ומה טוב ונעים שיאמר "נשמת כל 

, (אך אין הכרח בדבר)חי" עם כיבוד או סעודה בבחינת סעדני ואוושעה 

  .(תהלים קי"ט)

  מלוקט מהספרים:קבלת ה"נשמת כל חי" 

(הלכות שבת סימן רפ"א , כף החיים (שנה שניה פרשת תולדות סעיף ג')בן איש חי 

סק"ח בשם חסד לאלפים לרבינו אליעזר פאפו זצ"ל בעל "פלא יועץ", ובהלכות תפילה 

סימן ק"י ס"ק ל"א, ובהלכות יום הכפורים סימן תרט"ז ס"ק י"א, ובהלכות לולב סימן 

, ספר ליקוטים (דף ק"ל ע"ב)י"ץ בסידור עץ חיים , מהרתרס"ד ס"ק ט"ל)

, הג"ר חיים (סבו של מהרי"ץ זצ"ל)לרבינו מהר"ץ זצ"ל  (אות י"א)וחידושים 

בשם רבי יהודה החסיד, וכן כתב  (דף ק' ע"ב)פאלאג'י בספר חיים לראש 

(ח"ז דף ובספר כתר שם טוב  (סימן תרס"ד אות צ"ד)בספר מנהגי בית אל 

ר רבינו הרש"ש זצ"ל, בספר חנוכת התורה בשם מוה"ר בשם סידו קס"ו)
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(ענין לויה ד"ה , וכן בספר הזכירה (קונטרס אחרון דף נ"א)ר' העשיל זצ"ל 

(ח"א דף של"ד אות לרבינו זכריה סימנר זצ"ל, ובארחות רבינו  לעולם יכנס)

מובא על מרן הסטייפלר זצ"ל שהמליץ על עצה זו, וכן מפורסם בשם  ד')

(וכן נתן הסכמתו לספר שימוש חכמים דף "ר חיים קנייבסקי שליט"א בנו מרן הג

, ובספר תורה יבקשו מפיהו על הג"ר שמעון נ"ב המביא ענין זה באורך)

מובא ג"כ בשם תלמידו הג"ר ישראל גוסטמאן זצ"ל  )257(דף שקאפ זצ"ל 

(ירושלים שהמליץ על עצה זו, ועיין במבוא לספר יסוד ושורש העבודה 

שהביא עדותו של רבינו  (דף שי"ח), ובספר מאורות הגדולים מ') תשמ"ז דף

יחזקאל אברמסקי זצ"ל על מרן החפץ חיים זצ"ל שהיה מנהגו להודות 

בשם הרה"ג שניאור  (דף נ"ב ונ"ג)לה' בשבח זה, ובספר שימוש חכמים 

קוטלר זצ"ל באורך, וכן ידוע בשם מהרי"ץ דושינסקי זצ"ל, ועיין בספר 

, ובשלחן ערוך המקוצר (ח"א דף רפ"א)גרי"ח סופר שליט"א זכות יצחק לה

להרה"ג יצחק רצאבי שליט"א, וכן ממליץ ע"ז הרה"צ  (סימן קל"ט אות כ"ב)

(בפירוש שלמות הלב על ניסים מויאל שליט"א, ובסידור איש מצליח 

(סדר  , ורמז לגודל מעלת "נשמת כל חי" תמצא בתנא דבי אליהו"נשמת")

  . א)אליהו רבא פרק ל"

  מענין ההודאה והשבח לה' יתברך

(תהלים : "לעושה נפלאות גדולות לבדו" (מזמור קל"ו)נאמר בילקוט תהלים 

וכי מישהו אחר עשה עמו דבר שהוא אומר "לבדו"? אלא לבדו  - קל"ו ד')

יודע מה פלאים עושה. כיצד? אדם נתון על המיטה והנחש לפניו בארץ. 

פניו, ואינו יודע מה פלאים עשה בא לעמוד הרגיש בו הנחש וברח מל

הקדוש ברוך הוא עימו, ומי יודע? הקדוש ברוך הוא. וכן הוא אומר 

"רבות עשית אתה ה' אלהי נפלאותיך ומחשבותיך אלינו אין  (תהלים מ' ו')

ערוך אליך", אין לי להעריך שבחך, ואין כדאי לספר נפלאותיך. אמר 

ו, שנאמר: "לבדו". וכפי רבי אלעזר: אפילו בעל הנס אינו מכיר בניס
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, במה (ישעיה י"ב א')שדרש רבי יוסף: מה שכתוב "אודך ה' כי אנפת בי" 

הכתוב מדבר? בשני בני אדם שהלכו לסחורה, ישב לו קוץ לאחד מהם 

התחיל מחרף ומגדף, לימים שמע שטבעה ספינת חבירו בים, התחיל 

  : "ישב אפך ותנחמני".(שם)מודה ומשבח, לכך נאמר 

  ובה להשם יתברךהכרת ט

: רבי פנחס ורבי לוי ורבי יוחנן בשם רבי (ויקרא כ"ז י"ב)נאמר במדרש רבה 

מנחם דגליא: לעתיד לבוא כל הקרבנות בטלין, וקרבן תודה אינו בטל 

לעולם. כל ההודיות בטלין, והודיות תודה אינן בטלין לעולם, וזהו 

וקול כלה קול  : "קול ששון וקול שמחה קול חתן(ירמיה ל"ג י"א)שכתוב 

  אומרים הודו את ה' צבאות".

על חטאים יבוטלו לעתיד לבוא. החטאת,  כל הקרבנות הבאים לכפר

האשם, ואף קרבן עולה שמכפר על הרהורי הלב לא יהיו עוד בימות 

המשיח, משום שבאותם ימים לא יהיה יצר הרע, כמו שאומרת הגמרא 

האדם לא יחטאו  בסוף מסכת סוכה שהקב"ה ישחט את היצר הרע, בני

ולא יהיה צורך להביא קרבנות לכפרת עוונות, אבל קרבן תודה הבא 

כאשר יהודי מודה לה' יתברך על הטובות שעשה עימו לא יבטל לעתיד 

לבוא, משום שבימים אלה לא יחסר כל טוב לבני ישראל, התורה תהיה 

ר בשפע, וכל המעדנים יהיו מצויים כעפר. לכן אז תהיה חובה גדולה יות

קרבנות תודה ולהודות לו יתברך, לפיכך קרבן תודה אינו בטל  להקריב

  .(פירוש מהרז"ו על המדרש)לעולם 

בספר "באר משה": קרבן תודה שבא על   מוסיף האדמו"ר מאוז'רוב

הודאה אינו בטל לעתיד לבוא, משום שאף לאחר כל ההודאות שאנו 

בר שזכינו להודות מודים לו, עדיין חייבים אנחנו להודות לו על עצם הד

לו ולהכיר בטובות שעשה לנו מה שלא כל אחד זוכה לזה להכיר בטוב. 
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דבר דומה אומרים פעמיים בכל יום ב"מודים דרבנן": "מודים אנחנו לך 

: "על שנתת (סוטה דף מ' א' ד"ה על)וכו' על שאנחנו מודים לך". ופרש רש"י 

 -ה על הודאה בלבנו להיות דבוקים בך ומודים לך". הרי לנו הודא

הודאה לה' יתברך על כך שפקח את עיני שכלנו ונתן לנו להבין שצריך 

"תרננה  (תהלים ע"א כ"ג)להודות לו. וכך פרש הבעל שם טוב את הפסוק 

שפתי כי אזמרה לך", שפתי ירננו שיר ושבח לה' יתברך על עצם הדבר 

  "כי אזמרה לך".

  להודות לה' - מטרת בריאת האדם 

: "כוונת כל המצוות שנאמין באלקינו ונודה סוף פרשת בא)(כותב הרמב"ן 

אליו שהוא בראנו, והיא כוונת היצירה, שאין לנו טעם אחר ביצירה 

הראשונה, ואין לעליון בתחתונים חפץ מלבד זה שידע האדם ויודה 

לאלקיו שבראו, וכוונת רוממות הקול בתפילות, וכוונת בתי כנסיות, 

היה לבני אדם מקום יתקבצו ויודו לאל וזכות תפילת הרבים, זהו שי

  שבראם והמציאם, ויפרסמו זה ויאמרו לפניו: בריותיך אנחנו!".

  סעדני ואושעה

על לגביה רבי אבהו קביל  רבי זירא חלש,: "(דף מ"ו א')אמרו בברכות 

עבד  עליה אי מתפח קטינא חריך שקי עבידנא יומא טבא לרבנן, אתפח,

ש הוא: רבי זירא חלה, נכנס לבקרו רבי והפירו סעודתא לכולהו רבנן",

אבהו וקיבל עליו שאם רבי זירא יבריא הוא יעשה יום טוב בסעודה לכל 

החכמים, וכך היה שהבריא רבי זירא, ורבי אבהו עשה סעודה לכל 

החכמים. מכאן נפתח מקור שאם אדם בצרה יכול לקבל עליו או על 

יוושע. ועיין לקמן  זולתו לעשות סעודה לחכמים אם יוושע ובזכות זה

בעניין הנדרים מה שהבאנו בשם מעם לועז שדבר זה נלמד מיעקב אבינו 

ע"ה שבשעת צרה יקבל על עצמו איזה דבר טוב ויקיימו לכשיצא מן 
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  הצרה, עיין שם.

מעניין ההודאה עם סעודה. מספר הרב   וכן מצאנו בתורת רבי זושא

א נעצר לו הדם, הקדוש רבי פנחס מקוריץ זצ"ל, שמל תינוק אחד ול

ונזדמן לשם פתאום הרב הקדוש רבי זושא מאניפולי זצ"ל, ואמר למהר 

להכין סעודה ולהתחיל לאכול ולשתות, ואכן נעצר הדם ושאל הרה"ק 

(שמות רבי פנחס את הרה"ק רבי זושא מהיכן ידע זאת, והשיב לו, דכתיב 

בחינת  היינו, כאשר ראו  האלהים ויאכלו וישתו",  "ויחזו את :כ"ד י"א)

"אלקים" שמידת הדין שולטת, אזי "ויאכלו וישתו" שעל ידי המאכל 

מלשון  - ומשתה מבלבלים את השטן וכן זה מבחינת "סעדני ואושעה" 

  "סעדני ואושעה ואשעה בחקיך תמיד". (קי"ט קי"ז)סעודה, בתהלים 

שבעת שנפל למשכב אמר פסוק זה "סעדני  ומסופר על רבי זושא

סעדני, היינו עשו עלי, כלומר עשו סעודה  ואושעה", והיה מפרש

לתלמידי חכמים ויראי ה' למען אוושע מחליי. מכאן נמצא שאפשר 

לעשות סעודה לא רק אחרי הישועה אלא גם בתוך הצרה עצמה. תורת 

  הבעל שם טוב. הרבי רבי זושא על "סעדני ואושעה", ידועה גם בשם

ליו, שכשיבריא יעשה סגולה שהחולה יקבל ע ומובא בשם החוזה מלובלין

לכבוד הושע  ביום שלישי מימי השבוע סעודה לתלמידי חכמים ויראי ה'

  (סגולות ישראל מערכת ח' חולה), ויושע.בן בארי

היום שלמתי נדרי", ומפרש רש"י:  זבחי שלמים עלי: "(ז' י"ד)ונאמר במשלי 

  "סעודה גדולה הכינותי, כי היום הקרבתי נדרי ושלמי".

שבה שרים את ההלל וההודאה  ל עשרה איש בסעודהועצם הכינוס ש

"נשמת" יש בה משום קרוב לבבות ואהבת חינם שבעבורם יבנה בית 

המקדש, שכל דבר מצווה שנעשה בעשרה שורה שם השכינה, ולכן 

זצ"ל שיבואו  במאמר הגאולה לרמח"ל שעת רצון גדולה היא.וכן מובא
 



 זוהר ההגדה
 

654

 
ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  

  

ולאחר  ישוררו לקב"המהשבטים ו חלק יתקבצו ביחדעם ישראל מהגלות ו

תתבטל  מכן יצתרפו שאר כל השבטים וישוררו לד' ועל ידי ההיתקבצות

שבגללה נחרב בית המקדש.וכן מובא במעם לועז בספר  הקנאה והשנאה

והשירה  שירות 10מעניין ה  שמות פר' בשלח בפרק ו' עמ' שס"א

שיר מבחינת זכר שלא תהיה  "שיר חדש" העשירית תהיה לעתיד לבוא

ר גלות והשמחה תהיה גדולה מאוד וכו' ולעתיד לבוא יהיו כולם יות

בבטחון בקב"ה בכל לבם, וישוררו לקב"ה עוד לפני שייעשה להם ניסים 

  יאמרו שירה על הנס שעתיד להיות.

"שכל שעושה כדי ליתן  כתב: (הלכות חנוכה סימן תר"ע סק"י)ובמשנה ברורה 

  עודת מצווה".שבח למקום או לפרסם הנס או המצווה, הכל ס

(פסחים דף קי"א הקדוש ברוך הוא הרבה עמנו פדות, כמאמר רבותינו ז"ל 

: "הודו לה' כי טוב" שגובה חובתו של אדם לטובתו, עשיר בשורו, עני א')

בשיו, אלמנה בתרנגולתה, וזהו רמז לכך שעניין הוא שיעשה האדם 

ך לו סעודה כפי יכולתו בשעת צרתו, ויגבה הוא חובתו מעצמו, ויהפ

  לפדות.

  מחבר תפילת "נשמת כל חי" ותקנותיה

"רביעי גומר עליו את ההלל  [כוס]: (קי"ז ב' ואילך במשנה שם)במסכת פסחים 

ואומר עליו ברכת השיר". ופרכינן בגמרא: מאי "ברכת השיר"? אמר רבי 

  יוחנן: "נשמת כל חי".

ים", נציין כי הקטע ב"נשמת כל חי" המתחיל ב"ואילו פינו מלא שירה כ

: "ואילו (דף ו' ב'), וכן במסכת תענית (דף נ"ט ב')הוזכר גם במסכת ברכות 

[לגירסת הגר"א בשם הרי"ף, עד "וימליכו את פינו" וכו' עד "ולא עזבונו חסדיך". 

  .שמך מלכנו תמיד"]
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"ואילו פינו... אין אנחנו מספיקין..." מובא  תיאור השבח המופלא של

כ"נוסח  (סדר אליהו רבה פרק ל"א)י אליהו בשינויים מסוימים גם בתנא דב

אמירה", לא בתורת "תפילה" או "פיוט", אלא כתיאור מצב שלעתיד 

  לבוא.

"...משנחרב הבית הראשון עד שנבנה  בתנא דבי אליהו: וכך הם הדברים

הבית האחרון, שבעים שנה הייתה ידו פשוטה עליהן להצילם מכל צר 

עכשיו תשע מאות שנה, כמה מגפפן,  ואויב. וכן משחרב הבית האחרון ועד

כמה מחבקן, כמה מנשקן. מכאן ואילך, אם נעמוד אנו ובנינו ובני בנינו 

ויהיה לנו פה מלא שירה כים ולשוננו רינה כהמון גליו ושפתותינו שבח 

כמרחבי רקיע וידינו פרושות כנשרי שמים ורגלינו קלות כאילות, אין אנו 

לקי אבותינו ולברך את שמך על אחת יכולין להודות לך ה' אלקינו וא

מאלף אלפי אלפים וריבי רבבות הניסים והטובות שעשית עמנו, ולעתיד 

  לבוא כמה מאיר הקדוש ברוך הוא פני הצדיקים שיהיו כשיטה ראשונה...".

כאמור, תפילת "נשמת כל חי" או קטעים ממנה הוזכרו בדברי התלמוד 

בדבר מחבר תפילת "נשמת כל חי" , אולם (וכן בדברי הזוהר הקדוש כדלקמן)

  מצאנו דעות ומסורות שונות:

: "מצאתי שיש (הובא בסידור אוצר התפילות)בפירוש סידור "כל בו" כתוב 

  ש' אומרים ששמעון בן שטח יסד את "נשמת", ורמז שמו למפרע, דהינו

 -   נ' ואילו פינו, -   ו' עד הנה עזרונו, -  ע'  מי ידמה לך, -   מ' שוכן עד, -

  נשמת", עד כאן לשונו.

ובפירוש "עץ חיים" להגדה של פסח ממהר"י צאלח כתב: "שמעתי 

יסדו, ויש  רבי שמעון הגדול בן פזי  גדולים נחלקים: יש אומרים

בהיותו במערה ונתפלל על מזונו, והקדוש  רבי שמעון בר יוחאי  אומרים

מחלאים ברוך הוא הכין לו עץ חרובים ומעיין אחד, וזהו "ברעב זנתנו" ו"
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  רעים" שכל גופו נעשה קמטים עד שהעלה חלודה".

חשוב לציין, כי לפי מספר מקורות הרי שנוסח תפילת "נשמת כל חי" 

בתקופת התלמוד הייתה תפילה קצרה יחסית, ובמשך הדורות נוספו בה 

(הוצאת אוצר הפוסקים, תשנ"ז, עמוד קטעים, וראה הגדת הגאונים והרמב"ם 

ב"ד, וזה לשונו: "כל עיקר נראה לי, ש"נשמת שהביא תשובת הרא ת"ד)

כל חי" ו"ואילו פינו" מטבע ראשונים חכמי התלמוד היו, כי בעניין ברכת 

: מאי ברכת השיר, ואפליגו בה, דחד אמר (פסחים קי"ח א')השיר שאלו 

"נשמת כל חי", ואידך אמר "יהללוך". ואף על פי שהלכה כמאן דאמר 

ש"נשמת" הזכירוהו בהורדת הגשמים  "יהללוך", מכל מקום נראה לנו

, כי אם עד זה (חכמי התלמוד)אך אינו ממטבע הראשונים  (ברכות נ"ט ב')

הוא, ושם  (הפייטנים)הפרק. נמצא ש"כל קומה לפניך", תוספת הפיוטין 

הפייט ההוא יצחק שמו, כאשר סימן שם "בפי ישרים" "ובדברי הצדיקים" 

  ...""ובלשון כל חסידים" "ובקרב קדושים"

  טעם לתקנת תפילת "נשמת"

 (פרק ב' דף י"ח ע"א)הרב "בן איש חי" בספרו "בניהו" על מסכת מגילה 

מבאר את הטעם שתקנו תפילת "נשמת" ומטרת אמירתו, כהא דאיתא 

"מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל  (תהלים ק"ו ב')בגמרא, מאי דכתיב 

ע כל תהילותיו. ? למי נאה למלל גבורות ה'? למי שיכול להשמיתהילתו"

והקשה ה"בן איש חי": "קשה, וכי כנסת הגדולה היו יכולים להשמיע כל 

תהילותיו, ואיך תקנו תהילות בברכות? ונראה לומר בסייעתא דשמיא, 

תקנו שבח "נשמת כל חי", שבו עשו גלוי דעת ומודעה דאי אפשר 

נה להשמיע כל תהילות ה', שאמרו: ואלו פינו מלא שירה כים, ולשוננו ר

כהמון גליו, ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע וכו' וכו', אין אנו מספיקין 

להודות וכו' על אחת מאלף אלפי אלפים ורוב רבי רבבות וכו', ובזאת 
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התהילה עשו גלוי ומודעה שכל תהילות שהם מתקנים לשמו יתברך הם 

קצת מן המקצת, דאי אפשר להשלים תהילותיו. וכיון דעשו גלוי דעת 

זו בתהילה זו ד"נשמת כל חי", הותר להם לתקן תהילות לאל ומודעה 

בברכות. וליכא למימר על תיקון תהילות שתקנו סימתינהו לשבחא 

דמרך, ואין הכי נמי כל מי שיעשה גלוי דעת ומודעה כזאת יוכל לתקן 

  תהילות לאל יתברך".

  תקנת אמירת "נשמת" בשבת

ח בתפילת "נשמת בסדר תפילת שבת קדש נהגו במקהלות ישראל לפתו

כל חי" לאחר שירת "אז ישיר". אין כל ספק שתפילה זו שכולה שיר 

שבח והודיה לה' יתברך, נאה לאומרה ביום שבת קדש, וכמאמר נעים 

זמירות ישראל: "מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לה' ולזמר לשמך 

  עליון" וכו'.

. ב"אוצר נאמרו לכך שתקנו לומר "נשמת" בשבת קדש  טעמים נוספים

מובא ש"נשמת" היא כנגד הנשמה יתרה שיש  (בראשי בשמים)התפלות" 

לאדם בשבת. והוסיף שם שיאמר כל השבח בשמחה עצומה, ומגודל 

(וראה בהמשך בדבר אמירת "נשמת" התשוקה יקבל על עצמו מסירות נפש. 

  .בהשתוקקות עד כלות הנפש מהמסופר בפי צדיקים וחסידים)

לאלוקים לאל חי... לבי ובשרי ירננו  צמאה נפשיי הפיוט הנורא "[במאמר מוסגר נביא כ

סיים הפיוט כך:  אל אל חי..." כתבו האבן עזרא כפתיחה ורשות ל"נשמת כל חי", ולכן

"אקוד על אפי, ואפרוש לך כפי, עת אפתח פי, בנשמת כל חי", ובפירוש מטה יהודה לר' 

ד, אבוא בקידה על אפיים ובפרישת לייב אופנהיימר זצ"ל על זמירות שבת פירש: "אקו

כפיים לבקש ליתן לי פתחון פה שאוכל לפתוח פי בנשמת כל חי לברך על גאולתנו ועל 

וראה בספר יינה של תורה להגר"ב  פדות נפשנו, ואז לבי ובשרי ירננו אל אל חי".

  .אדלר שליט"א (עמ' קפ"ז)]
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  כל עצמותי תאמרנה

יו מתלהבים בשעת אמירת חסידים ואנשי מעשה שבדורות שלפנינו ה

"נשמת כל חי" בהתלהבות קודש ובדבקות נפלאה. הרה"ק רבי מנחם 

מנדל מרימנוב זי"ע ביאר "נשמת כל חי תברך"... וכי עד עתה מי היה 

המברך אם לא הנשמה? אלא הפירוש כי עד עכשיו, היינו עד תפילת 

 "נשמת", היו שניהם הגוף והנשמה מברכים יחדיו, ומעתה, מתפילת

. (בארות מים, ד' לקוטים)"נשמת", תברך הנשמה לבדה עד כלות הגוף 

(ח"א דף ה' ד"ה ובספר "ראשית העבודה" להרב יהודה זרחיה סגל זצ"ל 

הביא ששמע בנובהרדוק שאם קר לאדם יאמר  קבלת עול מלכות שמים)

  "נשמת כל חי" ובלי ספק יתחמם ויתלהב וכו'.

תיאורים נפלאים על  בכתבי תולדות שונים מתארים ומספרים

השתוקקות ודבקות גדולי ישראל באמירת "נשמת". נציין עובדות 

  ספורות:

הובא מה שסיפר האדמו"ר  (ל"ה תש"ס גליון י"ט עמוד ה')בפרי הכרם 

(אביו של הרה"ק מראפשיץ מבאבוב זצ"ל על הרה"ק ר' מענדלי ליסקער זי"ע 

עת אמירת התפילה : "גבוה מעל גבוה הייתה התלהבותו ודבקותו בזי"ע)

הנוראה "נשמת כל חי", בה היה מאריך מאד בהתעוררות מרובה, 

בהתאמצות גדולה ובהשתפכות הנפש, עד שמדי פעם בפעם נחלש מרוב 

עבודה ונפל בהתעלפות עמוקה. כאשר ראתה אשתו הרבנית הצדקנית 

שהתנהגות זו עלולה להביא את בעלה  (בת הגה"ק ר' איציק'ל המבורגער זי"ע)

דוש לחשש סכנה, חס ושלום, הכינה עבורו בערב שבת עוגיות דבש הק

קטנות פחותות מכזית, והכניסה אותם לכיס בגדי השבת שלו, ובקשה 

ממנו שכשירגיש באמצע אמירת "נשמת" שבא למצב אפיסת הכוחות 

עד לכלות הנפש, יחוס על נפשו ויאכל מהעוגיות שבכיסו. וכן עשה 
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ך טעם מ"עוגיות הנשמת", ואחר כך הרה"ק ר' מענדלי, ובעת הצור

  המשיך בעבודתו הנוראה לברך בכל עצמותיו את שם קדשו".

זצ"ל וסיפר: הרה"ק ר' מענדלי נפטר כמה   המשיך האדמו"ר מבאבוב

שנים קודם פטירת אשתו הרבנית, לאחר כמה שנים בשעה שהייתה 

הרבנית נוטה למות, נענתה פתאום ואמרה: מענדל אומר "נשמת"! 

אומר "נשמת"! באותה שעה זכתה שנתגלה אליה בעלה וראתה  מענדל

אותו אומר "נשמת" בהתרגשות עצומה, כדרכו בחיים חיותו. כך חזרה 

  ואמרה כמה פעמים, ובדברים אלו יצאה נשמתה בטהרה.

על ההתלהבות העצומה והמתיקות בעת אמירת  רבות מסופר בפי חסידים

בעל ה"בית אהרן" מקרלין  תפילת "נשמת". פעם ספרו לרבינו האדמו"ר

זי"ע על המלך נאפוליון שנכנס בו רוח שטות וחמד באחת מימות הקיץ 

להחליק על הרי שלג, ולשם כך פזרו חייליו על פני השדה מאות שקי סוכר 

בכדי שיוכל להחליק עליהם. נענה האדמו"ר ואמר: "וכי איזה השגות יש לו 

נוג שיש לנו באמירת בתאוות? הלא כל תאוותיו לא ישוו לגודל התע

  "נשמת כל חי" בשבת קודש".

 )255(דףעל הרב הצדיק ר' אברהם אהרונוביץ זצ"ל   בספר אברהם עבד ה'

מובא מעשה זה: אחד מחסידי באיאן הישישים התלונן באזניו של רבי 

אברום אהרונוביץ זצ"ל כי לבו נחלש. וביום שבת בגלל אריכות התפילה, 

ם משהו עד שעה מאוחרת. רבי אברום קשה עליו ההמתנה מבלי לטעו

שבעצמו נשאר בדרך כלל ללא אוכל ושתיה עד לשעות הצהרים עד 

השלימו את תפילותיו וטבילותיו. חס על אותו חסיד חלש ויעץ לו לטעום 

משהו קל קודם התפילה להחיות את נפשו. אולם הלה נפגע מכך וסרב 

ר לאכול קודם לאכול קודם התפילה. שהרי הלכה מפורשת בשו"ע שאסו

התפילה, והסמיכו חכמים את דבריהם על הפסוק "לא תאכלו על הדם", 
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לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם). אך רבי אברום נשאר בשלו, ושדל 

שוב ושוב את החסיד להכניס לפחות חתיכת "קוגל" לפיו, כדי לחזק את 

"תאכל,  - לבו. בלהט דבריו שבקעו מלבו המלא באהבת ישראל אמר לו 

  ומה איכפת לך שגם ה"קוגל" יצעק יחד אתך "נשמת כל חי".

  אמירת "נשמת" בזמנים מקודשים ובעת רצון

לאור חביבותה וחשיבותה המיוחדת של תפילת "נשמת כל חי" נהגו 

בכמה מקהילות ישראל לומר את תפילת "נשמת" בזמנים מקודשים 

: אות ל"ט) (סימן תרס"דובעתות רצון, וכמובא ב"כף החיים" הלכות לולב 

"מנהג בית אל יכב"ץ, יום הושענא רבה אחר תפילת עלינו לשבח, 

פותחין ההיכל ואומרים "נשמת כל חי" עד גמר בלי שם ומלכות. ואחר 

אומרים: הרי אנחנו מקבלים עלינו בלי נדר קבלה גמורה לשנה הבאה 

עלינו לחיים טובים ולשלום, כעת וכעונה הזאת, יום הושענא רבא אחר 

שחרית לומר הלל נוסח "נשמת כל חי" וכו'". עוד הובא שם  תפילת

: "אכתוב גם אני הדל מה (סימן תרט"ו אות י"א)בהלכות יום הכפורים 

שנראה לי בסיעתא דשמיא והוא, כי פשוט כי באותו היום יחזור 

בתשובה שלימה על חטא שבא לידו, ובמוצאי יום הכפורים יטבול תיכף 

ין אותיות שמו, ויתן לעניים יראי שמים, אם אפשר, ויעשה פדיון כמנ

ויקבל עליו בפני עשרה כי בתשלום השנה ההיא יאמר "נשמת כל חי" 

  בפני עשרה...".

האשכנזים אומרים "נשמת" בכל סעודה שלישית, עת  בכמה מקהילות

רעווא דרעוין, ומה נורא המחזה כאשר בני היכלא פוצחין פיהן בקדושה 

  ילת "נשמת כל חי".ובטהרה, בשירה ובזמרה בתפ

כמו כן ידוע על כמה וכמה ממקהלות החסידים שנהגו והנהיגו לומר 

תפילת "נשמת כל חי" בחנוכה בעת הדלקת הנרות, וכן בזאת חנוכה, 
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  בעידנא דרעווא, בשעת שריפת שיירי השמן והפתילות.

כמו כן יש המשוררים תפילת "נשמת" בסעודת יום הפורים ובליל שביעי 

  בפסח שני.של פסח ואף 

  להודות על העבר ולבקש ולצעוק על העתיד

(לרבי שלמה זלמן פרידמן זצ"ל, אבד"ק טענקא, ברוקלין בספר "כרם שלמה" 

הסביר את קבלת רבי יהודה החסיד באמירת "נשמת"  תש"ס. פרק ב' אות ט')

כסגולה על כל צרה שלא תבוא, וזה לשונו: "ובטעם הדבר אפשר לומר 

תן הודאה על העבר וצועק על העתיד, והיינו על פי על פי אמרם ז"ל, נו

הידוע בשם צדיקים, וכך מובא בשם הרה"ק החוזה מלובלין במה שכתוב 

אצל לאה אחר שילדה את יהודה, "ותאמר הפעם אודה את ה' וגו' 

. כי על ידי שהודתה את ה' על העבר (בראשית כ"ט ל"ה)ותעמוד מלדת" 

ת ההשפעה, ולכן "ותעמוד ולא בקשה על העתיד, בזה הפסיקה א

ותיכף צועק  מלדת". ולזה אמרו זכרונם לברכה נותן הודאה על העבר

  על העתיד.

ובזה אמרתי לפרש, למה כתיב "אז ישיר משה" בלשון עתיד, ולא כתיב 

"אז שר משה", כי משה רבינו כששר לה' על כל ניסי ה' בקריעת ים סוף 

ינו שתקנו חז"ל בתפילת התכוון להודות ולבקש גם על העתיד. וכן מצ

"מודים דרבנן" שאומרים "ברכות והודאות וגו' על שהחייתנו וקיימתנו", 

  ומסיימים שם על העתיד ואומרים: 'כן תחיינו ותקיימנו וכו'".

והנה, גם בתפילת "נשמת" אחרי שמזכירים ומספרים נפלאות וחסדי 

תנו, הבורא יתברך "מלפנים ממצרים גאלתנו וגו' ומבית עבדים פדי

ברעב זנתנו ובשבע כלכלתנו, מחרב הצלתנו ומחליים רעים ורבים 

מסיימים "עד הנה עזרונו רחמיך ולא עזבונו חסדיך ה' אלקינו,  -דליתנו" 

ואל תטשנו ה' אלקינו לנצח", שנותנים ההודאה על העבר וצועקים על 
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העתיד, ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא עומד לימין הצדיק ונושע 

  בתפילתו".

  חובת כל אדם לשבח לה'

אמרו חכמינו זכרונם לברכה על דוד המלך עליו השלום, שהיה עוסק כל 

הלילה בשירות ותשבחות, עד שחבר ברוח הקודש את ספר תהלים 

הנפלא, שבו כלל כל מיני שירות, זמירות ותשבחות שבעולם, ויש 

לשירות הללו שייכות לכל הנבראים כולם, וכמו שאומרים ב"נשמת כל 

": "שכן חובת כל היצורים לפניך, ה' אלקינו, להודות, להלל, לפאר, חי

לרומם, להדר ולברך ולקלס כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי". הרי 

  שחובת כל אדם להודות ולהלל לה'.

  סעודות הודיה ו"נשמת"

בשנים האחרונות לאור פרסומים שונים התעוררו רבים לפעול ולהגביר 

נפלאה של אמירת "נשמת", וכבר יסדו ותקנו חיילים למען העצה ה

אמירת "נשמת" ברבים בקול רינה ותודה המון חוגג, כשכל העם מסובים 

בסעודת מצווה, וכל מי שזקוק לישועה משתתף ומקבל עליו בלי נדר 

שבשעה שיענהו השם יתברך ויוציאו מן המצר למרחב יערוך סעודת 

  או יותר. הודאה, ובתוך סעודה זו יאמר "נשמת" בעשרה

יש ובמהלך הסעודה מספרים ברבים את אשר פעל ה' עמם, ומהללים 

  ומשבחים להקדוש ברוך הוא על חסדיו המרובים.

על עמך ישראל שקיבלו על עצמם לומר "נשמת"  ישנם סיפורים בלי סוף

בעשרה או יותר, עם סעודה או כיבוד, או רק לומר "נשמת" עם יציאתם 

, וזכו לרחמי ה' יתברך ולישועות למכביר, לגאולה ומאפילה לאור גדול

אם לזיווגים ובפרט למעוכבי שידוך בגילאים מבוגרים, או לחשוכי בנים 
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שנים רבות שזכו לפרי בטן, עד לבעיות פרנסה, בריאות, שלום בית, 

ובעיות וצרות שונות ומשונות רח"ל, ואנשים אלו שקבלו על עצמם לומר 

  פדות."נשמת" ב"ה זכו לגאולה, ישועה ו

" אחת גוררת אחריה "סעודות נשמת" נוספות, ועינינו וכך "סעודת נשמת

הרואות ולא זר את גודל הישועות בהם אנו מתבשרים ללא הרף בחסדי 

טיפה  (חלק המעשיות והסיפורים)ה', ועיין לקמן בהמשך הספר "מטה אהרן" 

מן הים מהישועות הרבות שאנשים נושעו בזכות קבלת אמירת "נשמת 

וב"ה העניין של "קבלות נשמת" ו"ישועות נשמת" ו"סעודות  חי",כל 

נשמת" מוסיף ומתפתח עד שבעזרת ה' נזכה במהרה ממש שיושעו כל 

  ישראל בתשועת עולמים בביאת גואל צדק, אמן.

הדברים פשוטים. לכל אחד יש, בעוונותינו, את צרותיו ויסוריו. אך עם 

וזר ומושיע, וכשאנו ההרגשה שהכל בידי בורא עולם והוא מלך ע

להודות לו כשיושיענו, זוכים לרחמי וחסדי ה'  מקבלים על עצמנו

  ולישועתו, ומתרבה כבוד שמים.

  עניין הנדרים

ישנם אנשים שמקבלים על עצמם בנדר לומר "נשמת" עם שלושה או 

עשרה בני אדם או יותר, ומקבלים על עצמם צדקה, תפילה או סעודה 

צאנו לנכון להביא כאן מענין חומר הנדרים ועוד מיני נדרים, ולכן מ

והזהירות מהם, ושעדיף שכל קבלה שאדם יחיד או ציבור יקבלו על 

עצמם, יקבלו בהבטחה, ולאו דווקא בנדר, ושכל אחד יתייעץ עם רבו 

וזה  מסעי) - (פרשת מטות וכך מופיע בספר "מעם לועז"  כיצד לנהוג בעניין.

אל: אם אתם נודרים נדר, ראו לשונו: "אמר הקדוש ברוך הוא לישר

לשלם מיד, ותלמדו לקח מיונה הנביא שהיה במצולות ים והיה בסכנה, 

ונזכר שנדר נדר ולא קיימו. אמר: רבונו של עולם, יודע אני העוון שעליו 
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באתי לידי צער זה, בגלל הנדר שהבטחתי ולא שלמתי. לכן אני מבקש 

: "ויאמר קראתי י') -ב' ג' (יונה ממך, תצילני ואקיים נדרי. וזהו שאמר 

  מצרה לי וגו' ואני בקול תודה אזבחה לך אשר נדרתי אשלמה".

, שכמה פורענויות ארעו לו בעוון זה שנשתהה וכן מצינו ביעקב אבינו

: "וידר יעקב נדר (בראשית כ"ח כ')לקיים הנדר שנדר, שכן נאמר בפסוק 

הולך".  לאמר, אם יהיה אלהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי

שבקש מאת הקדוש ברוך הוא שלשה דברים. הדבר הראשון "אם יהיה 

אלהים עמדי", שלא יתן לו להכשל בעוון עבודה זרה. על זה השיב לו 

  : "והנה אנכי עמך", שהבטיחו על כך.(שם ט"ו)הקדוש ברוך הוא ואמר 

"ושמרני" וגו', היינו, שישמור אותו מעוון גילוי  הבקשה השניה הייתה

ת, ועל זה השיב לו הקדוש ברוך הוא: "ושמרתיך". הבקשה עריו

השלישית הייתה "בדרך הזה אשר אנכי הולך", היינו, שלא יבוא לידי 

שפיכות דמים. על זה ענה לו הקדוש ברוך הוא: "בכל אשר תלך". ומפני 

(שם ל"ה ב' שאחר הנדר, נכשל בשלושת הדברים. בעבודה זרה שנאמר 

כר וגו' ויטמון אותם יעקב". בגילוי עריות שכן : "הסירו את אלהי הנד')

: "ותצא דינה בת לאה". ובשפיכות דמים שאמר לו (שם ל"ד א')נאמר 

: "קום עלה בית אל". נמצא שעל ידי איחור (שם ל"ה א')הקדוש ברוך הוא 

  הנדר נכשל בשלושה.

לכן צריך האדם להזהר הרבה בפיו שלא יהיה רגיל בנדרים, ואם יש 

לנדור יזהר לקיימו מיד, שאמרו חכמים: "כל המאחר לקיים הכרח גדול 

אל תתן את פיך  (קהלת ה' ה')נדרו בניו הקטנים ואשתו מתים, שנאמר 

לחטיא את בשרך וגו' למה יקצוף האלהים על קולך וחבל את מעשה 

נאמר: "אם  (כ"ב כ"ז)ידיך", היינו, כל המאחר נדריו בניו מתים. ובמשלי 

  ח משכבך מתחתיך".אין לך לשלם למה יק
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, שאם אדם שרוי בצער, מצווה לנדור ודעו שמיעקב אבינו אנו למדים

לעשות צדקה או ללמוד. וזהו שנאמר שם: "וידור יעקב נדר לאמר". 

שכל "לאמר" בא לרמז שיש לומר הדבר לאחרים, ודבר זה בא ללמדנו 

שמצוה לנדור בעת צרה. ואף על פי שאז אינו עושה כלום, אבל אותו 

זכות שנדר עומדת לו ומצילתו מן הצער. וצריך אדם לתלות הנדר ה

ביעקב אבינו, שאם יש לו בן חולה, יאמר ש"אם אלהי יעקב ישלח 

רפואה לבני, אני מתחייב ליתן כך וכך צדקה או לעשות מצווה פלונית", 

  שמאחר שלמדים הדבר מיעקב אבינו, יש להזכיר שמו.

ר ואפילו בשעת צרה. ולא נאמרו ויש אומרים שיזהר אדם ולא ידור נד

הדברים הנ"ל שיש לדור בשעת צרה אלא בדורות הקדמונים שהיו 

מקיימים את מה שמבטיחים, ואילו כיום הרבה טרדות ועכובים מצויים 

המונעים את האדם מלקיים נדרו, ואם לא יקיים נדרו, יגרום לו הדבר 

כל כך, שכן הרבה פורענות. ואפילו אם עושה התרה, אין הדבר ברור 

הרבה דינים והרבה חילוקים יש בזה, ויתכן שאין לו התרה, והוא סבור 

שעל ידי אמירת "מותר לך" שלוש פעמים על ידי שלושה אנשים הותר 

הנדר, ולפיכך ראוי שלפני שמוציא מפיו דיבור של מצווה, יאמר "בלי 

  נדר".

ר נדרו, , אף על פי שמקיים הנדר. ואם מאחוכל הנודר נקרא רשע וחוטא

פנקסיו נבדקים למעלה לראות מעשיו הטובים, ומזכירים לו כל חטאיו 

שעשה מימיו, שהכל רשום. ומזה רואים באיזו סכנה מעמיד עצמו זה 

שנודר נדר. לכן יזהר אדם שלא ידור אפילו בעניין של צדקה, אלא יתן 

צדקה בלי הבטחה, ואם יש הכרח לנדור, כגון שעושים מגבית בבית 

  יאמר בלחש "בלי נדר".הכנסת, 

כדי לחזק עצמו ולתקן דרכיו הטובים, משובח הוא. כגון  ואם נודר אדם
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זה שהוא גרגרן ושתיין ונודר שלא לשתות יין כך וכך זמן, או שנודר 

שלא לשתות לשכרה, או לפרוש ממידות מגונות אחרות אלו נדרים לשם 

. שאם יש בו שמים משובחים, ומצווה לנדור, שעושה כן לעבודתו יתברך

מידות מגונות אלו, בוודאי יבוא לידי חטא. ועל נדרים אלו אמרו במשנה 

: נדרים סייג לפרישות. מכל מקום, לא ירגיל עצמו בכך (פ"ג מי"ג)באבות 

  לנדור תמיד, אלא ישתדל לפרש "בלי נדר".

  חובת ההודאה ההלל והשבח לבורא עולם בכל עת

וי להלל לה' על כל הטובה שעושה : "רא(ערך הילול)כתב בספר פלא יועץ 

עמנו. ואף שאילו פינו מלא שירה וכו' לא נספיק להללו, ולו דומיה 

תהלה, על כל פנים בלא כלום אי אפשר, וראוי לכל אדם מעת לעת 

ומפקידה לפקידה להודות ולהלל את ה'. ובפרט כשמספר איזה ענין 

ח לאל שעשה והצליח תיכף יהיה שם שמים שגור בפיו, ויאמר: שב

יתברך כי הפליא חסדו לי ועד כה עזרני לעשות כך וכך. אפילו אם יש 

לו יסורין יש לו להלל לה' שזכהו להיות מכלל אשר יאהב ה' יוכיח, 

ושאינו מכלל משלם לשונאיו, ושלא יסרו ביסורין יותר קשים ומרים, כי 

הוא רחום בדין וגובה חובתו של אדם בטובתו. ואם העדיף ה' לו טובה 

ראוי לו להלל לה' המעדיף טובו עליו שלא בזכות רק  ותר על אחריםי

ברחמיו ובחמלתו, כי כמה טובים ממנו חסרים כל טוב. ויכנע מאוד 

ויקבע בלבו אמונה שלמה כי הוא הנותן לו כח לעשות חיל ומידו הכל, 

  ולו נתכנו עלילות".

  בפי ישרים תתרומם

רומם. ובשפתי צדיקים ב"נשמת כל חי" אנו אומרים: "בפי ישרים תת

תתברך. ובלשון חסידים תתקדש. ובקרב קדושים תתהלל". אות ראשונה 

, ואות שלישית של "יצחק" דושים" הןק' סידים,ח'דיקים,צ' שרים,י'של "
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. "יצחק רבקה" "רבקה" לל" הןה'דש, תתק'רך, תתב'ומם, תתר'"תת

דש ח"ג דף (רעיא מהימנא זהר חבגימטריא "תפלה", והשכינה נקראת תפילה 

[כי תפילה לשון חבור, , שכל חפצה להתחבר עם דודה רכ"ג א', ושם דף רנ"ג א')

. ואפשר כי "תפלה" כמו "נפתולי אלקים נפתלתי" (עיין רש"י בראשית ל' ח')]

(השמטות גימטריא "יצחק רבקה", ו"יצחק" נוטריקון "קץ חי", רמז ליסוד 

(זהר ח"א שאמרו בזהר הקדוש  , ורבקה רומז לשכינה, כמוהזוהר דף רנ"ב ב')

. ומה נעים לפי זה כי בנוסח "בפי ישרים ק"מ ב', רעיא מהימנא זח"ג צ"ט ב')

תתרומם" ראשי תבות "יצחק רבקה", כי "תפלה" גימטריא "יצחק רבקה", 

והוא רמז יסוד ומלכות. ב"נשמת כל חי" עומדים שמות יצחק ורבקה זה 

כתוב "ויעתר יצחק  ת כ"ה כ"א)(בראשילנכח זו, ובפסוק בפרשת תולדות 

'י, וזהו ממש ח  'לכ 'שמתנ ר"ת נכ"חאשתו כי עקרה היא", לנכח

אשתו. ושם תיכף נאמר ויעתר לו ה'. גםמעניין כי "הבן איש חי"  נכחל

כתב עצה זו דווקא בפרשת תולדות, ומסתמא יש שייכות בין העניינים 

  כפי שכתבנו, והבן.

  שמחת הרגל

"קומי רוני בלילה לראש אשמרות שפכי כמים : (איכה ב' י"ט)כתיב 

פני ה'. שאי אליו כפיך על נפש עולליך  (ר"ת נשמת כל חי) נכח  לבך

העטופים ברעב בראש כל חוצות". וקשה, דלכאורה רינה היא תפילה 

הבאה מתוך שמחה ושבח להקדוש ברוך הוא, ואם כן, איך נמצא מקומה 

  בראש כל חוצות"? כאן בתפילה "על נפש עולליך העטופים ברעב

אבל באמת, מיוחדת היא תפילה זו של רינה דווקא בזמן רעב וצרות 

נוראות. משנסגרו שערי שמים וצריכים לפתוח שערי ברכה, אין לך 

מפתח הפותח שערי השפעה טובה מן השמים כמו שירות ותשבחות לה' 

יתברך. וכאשר משבח, מהלל ומודה לה' יתברך, מקיים בו הקדוש ברוך 
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  : "ה' צלך על יד ימינך", ופותחים לו שערי ברכה.הוא

  להאמין בה'

העיקר להאמין בה' שבזכות שקיבל על עצמו לשבחו בשבח הנפלא הזה 

ומאמין בישועתו, יזכה באמת לישועה. וכן רמוז ב"נשמת": 

(סידור אמרי פי , למשבחים לשמו ישלםלכנו", ר"תמ' עדל' מךש'  שתבחי'"

  אמן כן יהי רצון.. השלם בפירוש הגיון לבי)

  הישועות משיר השבח "נשמת כל חי"

  קבלה בידנו מרבי יהודה החסיד זצ"ל בדוק ומנוסה!

* * *  

  "זה השער לה' צדיקים יבואו בו"

חלק ה"מעשיות והסיפורים" על אנשים בימינו שנושעו, וזכו ל"ניסים 

ונפלאות" בזכות שקיבלו על עצמם בלי נדר בשעת צרתם שכאשר יזכו 

 –, יודו לקב"ה בסמוך לישועתם בשבח תפילת ההלל וההודיה לישועה

ברכת השיר "נשמת כל חי". ובאמת זכו לישועות רבות. ועדים אנו לכך. 

  הן לפרנסה, והן לזיווגים, ולבנים , ולרפואה שלימה, ושלום בית ועוד.

"ואין לנו רק להישען על אבינו   יודו לה' חסדו" "שיחו בכל נפלאותיו" "

  שבשמים"

תורה,  - חור שיצא לעבוד, חזר לישיבה והתעלה ובנה את ביתו כבן ב

  בזכות "נשמת"

בחור כבן עשרים וחמש שהגיע לפרקו, עזב את מסגרת הישיבה והלך 

לעבוד. כמובן שינה את לבושו. יום אחד הוא נקלע להשלים מנין עשרה 

לסעודת "נשמת" באזור המרכז, פנינו אליו ושאלנו מדוע יצא לעבוד 
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המשיך במסגרת של ישיבה. ענה לנו: בישיבה שלמדתי יצא לי ולא 

  החשק ללמוד, היה קשה לי להמשיך ללמוד, ולכן יצאתי לעבוד.

אמרנו לו: זה לא פתרון ותכלית שאתה יוצא לעבודה בהיותך בחור ואין 

לך עול לפרנס משפחה, ואם אמרו חז"ל אין אדם לומד תורה אלא 

שלבך חפץ. והנה לעניין השגת במקום שלבו חפץ, תמצא לך מקום 

שידוך מתאים המצב כיום שהנערות בחוג החרדי רוצות להשתדך עם 

בחור שלומד יום שלם או לכל הפחות חצי יום אז ודאי מסגרת ישיבתית 

יש לך גם  יכולה לעזור לך, ומהבחינה האישית שלך כבחור עובד

תך, הוצאות לשכירות אוכל וביגוד, אמנם אתה עובד ומשתכר למחיי

שער בעצמך כמה תוכל לחסוך "נטו" לעצמך, אפילו אם תחסוך 

  בשנה, סכום זה לא יספיק לך להוצאות נישואין. 10.000₪

לשם הרחבת העניין, הוספנו להסביר ולתאר לפניו את יתרונו ומעלותיו 

של זה היושב ולומד במסגרת ישיבתית שהוא א. מתפלל שלשה פעמים 

א במקום תורה שהיא מטהרת את האדם ביום במניין בקביעות וגם נמצ

ועל ידי התורה אפשר להכניע את היצר הרע לעומת בחור שלא נמצא 

במסגרת, כי היצר הרע גובר עליו בנקל ומתחבר עם חברים שאינם 

מתאימים לרוח התורה, מידותיו מתקלקלות וכל מהלך מחשבותיו 

העתיד  גדולה לגבי שקועים רק לנושא של אכול ושתה, ויש לזה השלכה

של הקמת בית בישראל כפי שמקובל לנו מדור דור, לעומת זאת הבחור 

שלומד בישיבה ויש לו סדר של שלש תפילות ביום, שיעורי תורה, לימוד 

מוסר קונה לעצמו הנהגה ישרה לעתיד והכנה טובה לחיי הנישואין עם 

  מידות טובות ונאמנות.

  לי. הדברים הם מאוד נכונים, אך קשה ענה לנו הבחור:

תדע לך שזה צרה. ועל כל צרה, שבאה על האדם צריך לקבל  אמרנו לו:
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על עצמו אמירת "נשמת כל חי", כפי שמקובל לנו מרבותינו הקדושים 

בפרט מרבי יהודה החסיד זצ"ל, ששבח אמירת "נשמת כל חי" עוצמתו 

מרובה ומסוגל לישועות, וכאשר בעזרת ה' יתברך תפשפש במעשיך 

ונה לגבי עתידך יתגלגלו הדברים לטובה, והרי אמרו ותגיע להחלטה נכ

חז"ל במסכת עבודה זרה אין אדם לומד אלא במקום שלבו חפץ, ה' 

יעזור לך למצוא מסגרת תורנית מתאימה לך, ואתה תשתלב בסדרי 

הבחור  "נשמת כל חי". הישיבה ואנו מציע לך לומר גם כעת שבח

ורשם זאת בדף שכאשר את דברנו, וקיבל על עצמו את ה"קבלה"  קיבל

הוא יזכהו להיות במסגרת ישיבתית יגיד "נשמת כל  הקדוש ברוך

  במנין עשרה, ויעשה סעודה, וכן יתן צדקה סמוך לישועתו. חי"

והנה לאחר כחודשיים מבשר לנו הבחור הנ"ל שנכנס לאחת הישיבות 

מבחינה לימודית, וכן החברים טובים, ומצא מקום  הטובות ומרוצה מאוד

חפץ והתחזק בעבודת ה' וביראת שמים. לאחר תקופה מסוימת פנה  שלבו

רוחנית,  אלינו שוב לאחר שהרגיש שהוא כבר בשל לנישואין מבחינה

"נשמת", ועשינו  רצה פעם נוספת לקבל את העצה של קבלת אמירת

"קבלה" נוספת לזיווג, שכאשר ימצא את זיווגו ההגון יאמר ברכת השבח 

ה', וכן יעשה סעודה כדברי דוד המלך ע"ה כהודאה ל "נשמת כל חי"

"סעדני ואושעה" על פי פירושו של הרה"ק רבי משולם  (קי"ט)בתהילים 

זוסיא מאנפולי זיע"א שסעודת מצווה בכוחה להמשיך ישועות לאדם 

  במה שנצרך לו.

תוך כדי כתיבת "הקבלה" בפתק ביקש להתפנות לשיחת טלפון, לאחר 

הייתה הצעת שידוכין והיא נמשכה עד סיום השיחה התברר ששיחה זו 

שהגיעה לגמר מוצלח. לאחר שהבחור התארס קיים את קבלתו, עשה 

סעודת "נשמת" בקול תודה ורינה במעמד עשרה אנשים, וזכה להתחתן 

  כבן תורה.
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* * *  

  שנה 21זכה להפקד אחרי 

מענין לענין באותה סעודה הנ"ל שנערכה באזור המרכז הגיע אברך כדי 

נין לסעודת "נשמת כל חי", ועודדנו אותו לקבל את העניין להשלים מ

"נשמת" כסגולה להפקד בזרע של קיימא, לאחר שלא נפקד  של אמירת

ניסינו  שנים רבות ובפרט שיש במקום זה עשרה אנשים, וזוהי שעת רצון.

לאמצו ולחזקו שיקבל על עצמו את ה"קבלה" של אמירת "נשמת כל חי". 

היה במצב רוח קודר, מכיוון שעברו עליו הרבה  יש לציין שהאברך הנ"ל

הרפתקאות, סגולות וכל מיני השתדלויות שעשה ולא הועילו לו, אך 

ניצלנו את ההזדמנות הזו של מעמד עשרה אנשים וסעודה שהייתה 

וכמו שדוד המלך ע"ה אמר "מהולל אקרא ה'  בבחינת "סעדני ואושעה",

  קב"ה כבר לפני הישועה.ומן אויבי אושע" שדוד המלך היה מהלל לה

האברך הנ"ל קיבל על עצמו בנוכחות עשרה אנשים בלי נדר ובקבלה 

בשעה טובה ומוצלחת אז  גמורה שכאשר יוושע בעז"ה וכשאשתו תלד

יודה להקב"ה באמירת שיר השבח "נשמת כל חי" ובסעודת הודאה עם 

קהל של עשרה אנשים. לאחר כשלושה חודשים בישר לנו שנפקדו ב"ה. 

מלאת תשעה ירחי לידה ילדה אשתו בן בשעה טובה ומוצלחת, וב

בסעודת ברית המילה בפני מאות נוכחים באולם תוך ריקודים ושמחה 

"נשמת כל חי" להודות לה' על חסדיו  זכה ב"ה להגיד את ברכת השבח

  שנה של המתנה וציפיה לישועה. 21הגדולים שזכה להפקד אחרי 

* * *  

  בזיווגים קבוצת בחורי ישיבה שנושעו

בישיבה מפורסמת בירושלים זכו בחורים רבים למצוא את זיווגם תוך 
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זמן קצר מעת קבלת אמירת "נשמת כל חי" בציבור של עשרה, שעל 

שבח זה נאמר בנביא ישעיה "עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו" כדברי 

(שנה שנייה פרשת הצדיק רבי יוסף חיים מבגדאד זיע"א בספרו בן איש חי 

ה"נשמת כל  , הוא מביא בדבריו בסעיף זה את עניין אמירתסעיף ג') תולדות

  כסגולה להפקד ולהינצל מכל צרה וצוקה. חי"

בימי החורף הקשים בירושלים כשירד שלג והיה קשה לאסוף מנין עשרה 

אנשים כדי לעשות סעודה חמה ולומר בצוותא "נשמת כל חי", בקשנו 

להשלים מנין, ובפרט שהם ממספר בחורים בישיבה מפורסמת שיבואו 

  עצמם היו זקוקים לזיווגים לאחר שהגיעו לפרקם.

הבחורים הגיעו אלינו לסעודה וקיבלו על עצמם "קבלות" בפתק שכאשר 

יזכו לזיווג יאמרו "נשמת כל חי" בפני עשרה אנשים עם סעודה. יש 

לציין את האווירה המיוחדת של סעודות "נשמת" כאשר 

ה' וישועותיו, והנוכחים מתמלאים באמונה  מספרים תהילות הנושעים

ושמחה ומזדהים עם ישועת ה', ואז האמונה והביטחון בה' מתחזקים דבר 

ל"קבלה" יותר עמוקה ומשמעותית, באופן כזה הקבלה נעשית  זה גורם

בלב שמח ונוצרת תחושה בלב שהישועה כבר הופיעה. יש לציין כי 

והנה  "קול חתן" מע שםבישיבה הנ"ל במשך שנה וחצי כמעט ולא נש

בעז"ה לאחר תקופה יחסית קצרה זכו כחמש עשרה בחורים למצוא את 

  זיווגם וזכו לערוך סעודות בפני עשרה אנשים בשמחה ובטוב לבב.

עברה תקופה ואותה ישיבה קבעה את משכנה בבנין מרווח בשכונה 

רחוקה יותר בירושלים, והנה ברבות הימים נשכח מהם ענין 

לישועה, ולא נשמע במשך שנתיים בין  המסוגלת "נשמת" קבלת

הבחורים ובפרט מהמבוגרים "קול חתן" החליטו קבוצה של בחורים 

שזכרו את סגולת אמירת ה"נשמת" להתארגן ולקבל על עצמם סעודת 
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הודאה כבר קודם לישועה ולקיים את הנאמר "סעדני ואושעה" כנ"ל, 

בלו על עצמם "קבלות" לסעודה ואמירת "נשמת", ולאחר מכן ק והתקבצו

  בפתק לזיווגים באימה וביראה ושמחה ותקווה ובטחון באלוקי עולם.

לאחר חודשיים נתבשרנו ששמונה בחורים שהיו נוכחים בסעודה אצלנו 

  נושעו בזיווגים הגונים, וזכו לערוך סעודת הודאה לה' על שזכו לישועה.

* * *  

  השוטר שזכה לישועה

ר עם מדים, לאחר שפתחנו את הדלת יום אחד נקש בדלת ביתנו שוט

הופתענו לראות אדם עם פנים מודאגות, ובידו "טופס" ושאל לשמנו 

ולכתובתנו כדי לאמת שהגיע לכתובת הנכונה, לאחר ששמע מחברו 

סגולת אמירת "נשמת" החליט להכיר מקרוב עצה זו, וביקש להכנס 

מר לבו פנימה ולשוחח אתנו ביחידות. לאחר שיחה עמו כאשר שפך את 

שנים ועדיין לא נפקד בזרע של קיימא, גם  - 5שכבר נשוי במשך כ

כאשר ניסה בכל מיני דרכים שונות, חזותו אמרה קדרות ויאוש וביקש 

מאתנו לשמוע בפרטות את עניין סגולת אמירת ברכת השבח "נשמת כל 

חי". ישבנו אתו לשיחת עידוד וחיזוק והראנו לו מקורות לסגולה זו 

רה, שכאשר אדם נמצא בעת צרה צריך לקבל על עצמו בלי מגדולי התו

שכאשר יוושע יאמר "נשמת כל חי" בשמחה וקול תודה בסמוך  נדר

לישועתו. וקיבל על עצמו בדף שיעשה "סעודת הודאה" בעשרה אנשים 

  בסמוך לישועתו ויצא מאתנו מעודד ומלא תקווה ושמחה.

נקישות בדלת  והנה לאחר שחלפה תקופה, יום אחד שומעות אזננו

פתחנו את הדלת וראינו אברך מזוקן בעל חזות דתית, שאל אותנו האם 

הנכם מכירים אותי, תוך כדי השיחה הופתענו לגלות שאדם זה הינו 

אותו שוטר שהיה במבט מודאג והנה עתה הגיע אלנו עם פנים צוהלות 
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ושמחות ביראת שמים, בבשורה טובה, שלפני כחצי שנה נולדו לו במזל 

תאומים בשעה טובה ומוצלחת, ומלא התרגשות ושמחה ורוצה  בטו

לערוך סעודת הודאה, וב"ה זכה לעשות סעודה ולהודות לה' כפי שקיבל 

עליו, וחייו השתנו מהקצה לקצה ללא הכר. בעת הסעודה סיפר 

בהתרגשות את חסדי ה' אשר גמל עמו והחוויות שעבר, והודה לקב"ה 

ת כל חי", שאדם מקבל על עצמו על העצה הנפלאה של אמירת "נשמ

לשבח לקב"ה בפני עשרה, זהו כח נפלא הממשיך ישועת ה' לכל מה 

  שהאדם נצרך.

* * *  

  הקצינה שנפקדה

בעקבות פרסום אמירת "נשמת כל חי" יצרו אתנו קשר קצינת משטרה 

וביקשה לברר מקרוב על ענין אמירת "נשמת כל חי" כסגולה להמשיך 

 10היא נישאה ולא נפקדה בזרע של קיימא כ ישועות ולהוושע, לאחר ש

שנים ולאחר שעשתה כמה השתדלויות ולא הועילו לה התעניינה 

בהשתוקקות רבה בעניין אמירת "נשמת כל חי" וקיבלה פרטים ומקורות 

  אצלנו.

לאחר שהעמיקה וקלטה את סיפורי הישועות והאמונה התמימה בה' 

ל העיכובים והמניעות ובחסדו הגדול שע"י אמירת שבחיו מתבטלים כ

וזוכים לישועות, גמלה בלבה לקבל החלטה על אמירת "נשמת". ואכן, 

קיבלה על עצמה במעמד קהל רב אמירת "נשמת כל חי" ועשיית סעודה 

לאחר שתיוושע, ופני כל הנוכחים הביעו שמחה ואמונה מעומקא דליבא. 

דת הקצינה יצאה בהרגשה של ביטחון ותקווה שהנה כבר הישועה עומ

בפתחה ולאחר כחודשים שלחה אלינו מכתב באמצעות שליח שבעז"ה 

נפקדה ומודה להקב"ה באמירת "נשמת", והודנו כולנו להשי"ת. חסדי ה' 
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  כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו !!!

* * *  

  הודאה לה' על הניסים ועל הנפלאות

לאחר סיכול ומציאת מטען בפח האשפה בשכונת שומרי אמונים נעשתה 

  גדולה עם אמירת "נשמת כל חי".סעודה 

כמו כן לאחר שמצאו את בלוני הגז בשכונת מאה שערים פתחו 

  בריקודים ואמרו בכיכר השבת "נשמת כל חי" אלפי אנשים.

אחרי מלחמת המפרץ בבית המדרש "בורוכוב" בשכונת הבוכרים בעיר 

הקודש ירושלים ביקש הרה"ג יעקב חיים סופר שליט"א לאחר דרשתו 

ת הנוכחים לעמוד על רגליהם ולהודות לה' על הניסים שקרו מכל מאו

על ידי אמירת השבח "נשמת כל חי" בקול רם ובקול אחד, וכמו שמביא 

  החיד"א להודות לה' על הנס שקרה על ידי אמירת "נשמת כל חי".

כמו כן מסופר על הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א מחכמי תוניס ראש 

בני ברק שלאחר מלחמת המפרץ בשנת רחמים" בעיה"ק  ישיבת "כסא

תשנ"א כינס את תלמידי הישיבה ועלה איתם לירושלים עיה"ק בכדי 

להודות להשי"ת ולהגיד שבח "נשמת כל חי" ברוב עם ובקול תודה 

  ברחבת הכותל המערבי.

* * *  

  זכה שהחזירו לו חובות

להשתתף  בין האורחים הבאים לסעודות "נשמת" הגיע אברך חסידי

  ולקבל על עצמו קבלה של אמירת "נשמת". בסעודה,

כידוע שקבלה במעמד של עשרה שבו שורה השכינה כמו שמוזכר בגמ' 
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(כדברי בעל התניא בספרו שכאשר . שזהו שעת רצון (דף ו')מסכת ברכות 

, מתקבצים עשרה אנשים מלאך הפורח מעליהם נשרף מגודל קדושת נפשות ישראל)

ה שיזכה לשדך את בתו, וכן יזכה וקיבל על עצמו מספר קבלות לישוע

לקבל חזרה סכום כסף גדול שחייבים לו שנתעכב במשך תקופה ארוכה 

שכאשר יזכה בהם יודה לה' בפני עשרה, וב"ה זכה שנתמלאו משאלותיו 

וזכה לארס את בתו, וכן בעל חובו החל להחזיר לו את כספו, והודה לה' 

  בסעודה ואמירת "נשמת".

* * *  

  רת "נשמת" זכה לישועה גדולה ופרנסהבזכות קבלת אמי

הגיע אלינו אברך לשמוע על עניין אמירת "נשמת כל חי" ומעלותיה. 

לאחר מכן התייעץ עם הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א האם לקבל על 

עצמו לומר "נשמת" לאחר שיצא מצרתו בפני עשרה אנשים. כשהרב 

ם בשם רבי עובדיה יוסף שמע את מקורות אמירת ה"נשמת" אחד מה

חיים פאלאג'י בספר "חיים לראש" בשם רבי יהודה החסיד שאמירת 

נשמת בפני עשרה בדוק ומנוסה, אמר לו הרב עובדיה יוסף שזהו מקור 

חשוב שאפשר לסמוך עליו. וכן עשה, קיבל עליו בדמעות שליש שכאשר 

יזכה לרווחה בפרנסתו וישתחרר מחובותיו הכבדים מאוד וממצוקתו 

כן שכר למוד בגנים  - היום יום ויוכל לשלם שכר דירה וכמו הקשה בחיי 

  וכן לחוג את חודש תשרי הבעל"ט בהרחבה.

ובעז"ה לאחר מספר ימים פגש אותו ידידו והפנה אותו לאדם ירא שמים 

וחשוב, ובעל חסד שיוכל לשטוח לפניו את מצוקתו. לאחר ששטח את 

סגרת כולל והוא ל שימשיך ללמוד הלאה במ"מצוקתו, יעץ לו האדם הנ

ידאג לו להסדיר את חובותיו הכבדים ולתשלומים בשכ"ל, ומיד נתן לו 

שיק לכיסוי חובותיו הכבדים וכן לשכירות למשך שנה וכן שילם לו עבור 
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אפשרות קניה במכולת וכן ירקות וביגוד  ₪ - 5000גני ילדים וכן נתן לו כ

בשמחה הדעת ו למשך שנה. וזכה במשך שנה שלימה ללמוד בישוב

איש והודה לה'  200 -ובצהלת פנים ובטוב לבב ועשה סעודה ל 

ב"אמירת נשמת כל חי" ובשמחה, אך לאחר כשנה חשש שמא יפסק לו 

הסיוע ודאג בלבו, להפתעתו, אותו בעל חסד בישר לו שימשיך גם לשנה 

לסייעו בסיוע של ממש כדי שיוכל לשבת וללמוד בהשקט ובטח.  הבאה

ת בא אצלנו להודות לה' על כל החסד אשר גמל כאשר האברך שמע זא

עמו במעמד אנשים, ומאז הרגיל האברך הנ"ל את "בני ביתו" להגיד על 

  כל מה שנצרך להם שבח "נשמת כל חי".

* * *  

  קבלה עבור אח

ביום אחד הגיע אלינו ראובן וקיבל "קבלה" עבור שמעון אחיו שהיה 

, ובעניין 26גיע לגיל בחור מצטיין באחת הישיבות הגדולות בארץ וה

הזיווג היו לו הרבה עיכובים שלא ידע לפותרם. וקיבל על אחיו שכאשר 

  ימצא את זיווגו המתאים יאמר נשמת כל חי בעשרה אנשים תוך סעודה.

חברים מהישיבה שהצטרפו  2לאחר שעבר זמן קיבל על אחיו וכן עוד 

רב לקבלה בכדי לזרז את הישועה. מקור לכך נמצא בשם הגאון ה

קנייבסקי מסטייפלא זצ"ל, שמועיל שאדם יכול לקבל על עצמו קבלה 

אנשים עבור הבחור הנ"ל, והנה  3עבור חברו, וכאן הרי קיבלו על עצמם 

לא עבר חודש ימים מהקבלה החזקה הנ"ל, והבחור המבוגר זכה למצוא 

  את זיווגו ולהשתדך בסייעתא דשמיא, ולהקים בית בישראל.

* * *  

  והמשיך להתפלל התפלל, נענה,
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יהודי קנה דירה להשקעה באיזור המרכז. בתקופה הראשונה הוא השכיר 

את הדירה ולאחר מכן החליט לעבור לאותה דירה. הדייר שגר בדירתו 

הערים עליו קשיים ולא רצה לצאת מהדירה. למשכיר היה מאוד חשוב 

לבוא לגור בדירתו קודם תחילת זמן החורף בכדי שיוכל להתחיל ברגל 

ילדיו יוכלו ללכת לגן בתחילת השנה וכך תהיה  ימין את הזמן החדש וכן

לו הצלחה, וגם היה נצרך לו למצוא כולל וכל הרשימות לכוללים נסגרו 

  ונותרו מספר ימים מצומצם להסדיר את העניין של הדירה.

הוא היה מודאג מאוד וחשש למצבו הקשה. ועלה בליבו לקבל על עצמו 

עם עשרה אנשים שכאשר השוכר יתפנה  "חינשמת כל "את אמירת 

  מהדירה ויכנס יאמר עם מנין אנשים " נשמת כל חי " וכן יעשה סעודה.

החליט ראובן גם לעשות חסד ולהתפלל עבור השוכר שמעון שהוא גם 

ה "וב והמתפלל על חברו נענה תחלה (חסד חנם)ימצא דירה מתאימה.

דירה אחרת. ראובן לאחר ימים מועטים שמעון עזב את הדירה ומצא 

מודעה על אפשרות להתקבל  נכנס לדירתו והלך למחרת ברחוב וראה

לכולל אברכים התקשר לשם וקיבלו אותו עם תנאים גשמיים משופרים 

על הצד היותר טוב. והודה לה' על חסדיו ורחמיו. כל העניינים הסתדרו 

לטובה ועשה סעודה ובמרכזה אמר "נשמת כל חי" בהתלהבות ובקול 

  חה.שמ

* * *  

  משגיח שקבל עבור בחורי הישיבה

וסיפר כי קיבל  (המשמש גם כראש כולל)הגיע אלינו משגיח בישיבה חשובה 

על עצמו אמירת "נשמת כל חי" במניין עשרה, עבור בחורים בישיבה 

לאחר זמן קצר זכו  ה"שהגיעו לפרקם ומתקשים למצוא את זיווגם, וב

שהמשגיח קבל בשבילם לומר בחורים מהישיבה  3למצוא את זיווגם 
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  …נשמת כל חי, וזכה להודות לה' בסעודה

* * *  

  הקבלן שנפקד בבן זכר והתגלגלו על ידו ישועות נוספות

השתתפנו בחוג בית באחד המושבים הסמוכים לירושלים לעילוי נשמת 

הצדיק רבי יוחנן בן סרח זצ"ל, והסברנו להם את מהות ענין אמירת 

יקרות הממשיכות לישועות לאומרים אותם ומעלותיו ה נשמת כל חי

  ומקבלים על עצמם את אמירתו לאחר שיוושעו במשאלות לבם.

יש לציין שמשתתפי החוג היו אנשים מסורתיים וכן אנשים חילוניים 

  שנדלק בלבם ניצוץ לשמוע.

לאחר ששמעו את הרצאת הדברים והתיישב בלבם עמוק קיבלו על 

בישועה.  שמת כל חי" כאשר יוושעועצמם אנשי המקום להגיד אמירת "נ

בין הנוכחים היה קבלן בנין שקיבל על עצמו שכשיפקד בזרע של קיימא 

יודה לקב"ה בפני עשרה אנשים. בעז"ה לאחר חודש וחצי נפקד בישועה. 

(אצל אחינו בני באותו מעמד של קידוש השם שהיה בסעודת "ברית יצחק" 

ברית המילה סעודת "ברית יצחק" ישראל הספרדים נוהגים לעשות לילה שלפני 

נעמד הקבלן ואמר עם דמעות  ומרבים באמירת שירות ותשבחות לבורא עולם)

  "נשמת כל חי". של שמחה את אמירת השבח

אחיו של הקבלן שהיה נוכח ביקש לקבל "קבלה" למציאת זיווג שכאשר 

יוושע יאמר במנין עשרה וסעודה שבח "נשמת כל חי" וכן חבירו יצטרף 

ה זו עבור עצמו למציאת זיווג. לאחר כמה חודשים קיבלנו צלצול לקבל

בטלפון ומעבר לקו היה זה קולו של המושבניק אח של "הקבלן" ומודיע 

על יום נישואיו בעוד ימים ספורים וכן הוא מודיע שחבירו שגם קיבל 

איתו אמירת "נשמת" באותו מעמד של "ברית יצחק" אף הוא מתחתן יום 
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שעשו שניהם סעודה ואמרו שבח "נשמת כל חי". ולאחר  אחריו. וכמובן

אשתו ילדה בן למז"ט ועשו סעודת  חודשים בישר לנו הקבלן שבעז"ה

  הודיה.

באותו מעמד נכחה אחותו של הקבלן שאף היא חילונית והיה שם קידוש 

השם וטענה שאולי סגולה זאת לא תועיל לאחיה מכיוון שהוא 

נו מוצאים אצל ישמעאל שבכה והתפלל והשבנו לה: שבתורה א חילוני?!

להקב"ה ובאה מידת הדין וקטרגה שהוא עתיד להמית את עם ישראל? 

וענה לה הקב"ה: עכשיו הוא צדיק "באשר הוא שם" ועצם זה שהוא פונה 

אלי כבר מזכה אותו בישועה. לאחר שהדברים נקלטו בליבה ביקשה 

ומוכנה לקבל על שנים ומאז עצרה מלדת,  8בקשה שהנה ילדה בן לפני 

עצמה אמירת "נשמת" בינה לבין הקב"ה לאחר שתפקד ותלד. והנה 

נתבשרנו לאחר כמה חודשים ספורים שנפקדה וב"ה לאחר שנה ילדה בן 

  למז"ט והודתה לה' על חסדיו.

* * *  

  מכר את הדירה אחר קשיים רבים

יהודי שהיה לו דירה בבית שמש והתקשה מאוד למכור את הדירה 

שנים ורץ לכל מיני מתווכים וסרסורים למיניהם ולא עלתה במשך חמש 

בידו. והנה לאחר ששמע על סגולת אמירת שבח "נשמת כל חי" קיבל 

על עצמו שכאשר יזכה למכור את דירתו יודה לה' באמירת ה "נשמת" 

זכה למכור את הדירה  בפני עשרה אנשים וכו'. והנה לאחר שבועיים

  במחיר טוב ושמח והודה לה'.

ב ישועה זו החליט לקבל על עצמו קבלת אמירת "נשמת" שכאשר עק

יזכה למצוא דירה ראויה עבורו במחיר טוב יודה לה'. ניסה להתעניין 

אצל מתווכים שונים והציעו לו דירה נאה וראויה למגורים כפי שחפץ 
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לבבו. אך היו קשיים לסגור את המשא ומתן בצורה מוצלחת, והנה 

עליו ראה שכתוב "מציאת דירה" התחיל לאחר שעיין בפתק שקיבל 

לשפר את הקבלה ולרשום שכאשר אזכה "לקנות דירה" בקרוב אזי 

  אומר "נשמת כל חי" כפי שקיבל על עצמו בפעם הראשונה .

נ.ב. יש לציין כי הקבלה השניה נעשתה אף היא במעמד עשרה נוכחים 

 שזהו שעת רצון, ותוך כדי הקבלה שהוא מקבל עצמו לקנות הדירה

פון והוחלט על סגירת העיסקה של קניית הדירה  - מקבל צלצול בפלא 

בשעה טובה ומוצלחת בעז"ה. לאחר שקנה את הדירה עשה סעודה עם 

  אמירת "נשמת כל חי".

* * *  

  מציאת עבודה לאחר שש שנים של קשיים

אשה אחת השתתפה בשיעור נשים בעיר פתח תקוה, ושמעה בשיעור על 

חי" המסוגל לישועות והחליטה לאמץ את העצה ענין אמירת "נשמת כל 

הנ"ל וקיבלה על עצמה להגיד "נשמת" בפני עשרה נשים שזהו כוח גדול 

לשבירת כל המניעות. לאחר שבמשך שש שנים לא מצאה עבודה כלל 

המתאימה לאופייה ולכישוריה והנה לאחר שקיבלה על עצמה אחרי 

  פני עשרה נשים.ימים ספורים מצאה עבודה מתאימה והודתה לה' ב

* * *  

  אמירת "נשמת"  ישועה משולשת בזכות קבלת

אשה אחת התקשרה אלינו ושפכה את מר לבה על שלשה דברים 

המעמיקים עליה א. במשך תקופה ארוכה אין להם מקום עבודה שתוכל 

לפרנס עצמה ב. החובות שלנו השתרגו ועלו והגיעו לעשרות אלפי 

  בהשגת שידוך מתאים. שקלים ג. בתה הגיעה לפרקה ומתקשה
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והנה כל הבעיות הנ"ל מכבידים ומלחיצים ומשבשים את הליכות הבית 

והצענו לה לקבל על עצמה אמירת שבח "נשמת כל חי" וכמובן קיבלה 

  על עצמה.

לאחר מספר חודשים מתקשרת אילינו האשה הנ"ל והודיעה לנו 

שנושעה בענין הפרנסה כשקרוב משפחה הגיע סמוך לקבלה ולאחר 

שיחה כללית הציע את עזרתו ושילם את כל חובותיה וכן בתה זכתה 

למצוא את זיווגה ולהשתדך וכן מצאה מקום פרנסה מתאים והודתה 

  להקב"ה על הישועה.

* * *  

  סיבת העיכוב בשידוכין בזכות אמירת "נשמת" נתגלה

בחור אחד היה נוהג לבוא אלינו ולהשתתף בסעודות "נשמת כל חי" 

וכה. הבחור קיבל עליו בפתק אמירת "נשמת כל חי" במשך תקופה אר

כולל סעודה. עברה תקופה ולא נושע ושאל אותנו מה ניתן לעשות 

  השתדלות כדי שהישועה תופיע?

תוך כדי שיחת ליבון על העניין ההשתדלות לישועה עלתה במחשבתנו 

לעשות ביקור בדק בית במעונו של אותו בחור ולתהות על קנקנו. באנו 

ובדלת הראשית כשרצינו בידינו לנשק ולפתוח את המזוזה אנו  למעונו

רואים שהמזוזה אינה נמצאת וכששאלנו אותו לפשר הענין, התברר לנו 

כי היה ויכוח בין המשכיר לשוכרים על איכות המזוזה והידורה ולכן 

  נתעכב עדיין.

זרזנו את הבחורים הגרים בדירה שכדאי שהם בעצמם יקנו מזוזה 

  עשו. מהודרת וכך

אחד הבחורים הוציא מיד מכספו לקנות מיד מזוזה מהודרת וזכה למצוא 
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את זיווגו תוך חודש, והבחור השני שהלך לקנות את המזוזה זכה למצוא 

את זיווגו לאחר כשלושה חודשים ועשו סעודת הודיה עם אמירת "נשמת 

  כל חי".

* * *  

  לפרט את הבקשה

שמע על העצה הנפלאה בחור מישיבה מפורסמת מאוד הגיע לאחר ש

של אמירת "נשמת כל חי" והגיע אלינו מתוך סקרנות מדי פעם תוך כדי 

שרואה שאחרים נושעו, עד שהחליט לקבל על עצמו אמירת "נשמת". 

לאחר מס' חודשים שאל אותנו מדוע מתעכבת ישועתו מלבוא והצענו 

לו שיקבל על עצמו שיפרט ב"קבלה" דהינו לעשות נשמת בפני עשרה 

  שים עם סעודה ולאחר תקופה קצרה זכה למצוא את זיווגו.אנ

* * *  

  קבל על עצמו עבור ידידיו

הגיע אלינו בחור מישיבה מכובדת וקיבל על עצמו אמירת "נשמת" 

בשביל אחיו הגדול ממנו, וזכה לאחר כחודשיים למצוא את זיווגו. אותו 

בכוונה בחור התחיל מאז לקבל על עצמו בשביל ידידיו אמירת "נשמת" 

  שלימה ולקיים את קבלותיו וזכה לשמוע בשורות טובות.

* * *  

  הודיה לה' גורמת להודות על ישועה נוספת

אשה אחת העוסקת בהוראה יצאה לחופשה ועסקה בשידוכי מצווה, 

ושמעה על עצת "נשמת" שזה מועיל להיוושע בזיווגים וכו' ובפרט 

שתגיד "נשמת כל  שמועיל לקבל בשביל השני. החליטה לקבל על עצמו
 



 זוהר ההגדה
 

684

 
ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  

  

(יצוין שהיו רשומים אצלה כמאתיים חי" על כל מי שמופיע אצלה ברשימה. 

וקיבלה על עצמו שתגיד עבור אנשים אלה "נשמת" אפילו אם  מועמדים)

(דרך אגב היא הייתה רגילה לשמוע על שידוך שנסגר הם ישתדכו לא על ידיה.

א שמעה על שנים , והנה להפתעתה תוך חודש ימים היפעם בכמה חודשים)

לעשרים ושלושה. וכך  עשר שידוכים שנעשו, ולאחר כחודשיים הגיעו

הוסיפה לשמוע בשורות טובות ובמשך כשנה שמעה מאה ששים בשורות 

  "נשמת כל חי ". טובות ואמרה מאה וששים פעמים

* * *  

  ידי אמירת "נשמת" - ישועה גדולה על 

וגבל, שמע על אדם שנפגע ל"ע בתאונת דרכים קשה עד שנשאר מ

הסגולה הנפלאה של "נשמת כל חי", וקיבל על עצמו להגיד "נשמת" 

ביום חתונתו, כאשר יהיה שם מעמד של לפחות מאה אנשים, 

בישר לנו לאחר כחודש ימים על הצעת שידוכין מתאימה  ולהפתעתנו

ההולכת ונשלמת, וב"ה זכה להתחתן, ובשעת הנישואין תוך כדי ריקודים 

שמחה ורון התקבצו הנוכחים לאמירת "נשמת כל חי" סוערים בגיל, 

למעלה מחמש מאות איש. באותו היום גם בירושלים אמרו "נשמת כל 

חי" לחתן שאביו קיבל עליו שכשיזכה לזיווג יאמר בעבורו "נשמת", ובנו 

זכה להשתדך תוך כמה שבועות ובחתונה אמרו "נשמת" וזה היה באותו 

  היום.

* * *  

  ונענה פנה לרופא כל בשר

מספר יהודי שקיבל על עצמו בשעת רצון בנוכחות עשרה אנשים 

שכאשר יוושע בזרע של קיימא יאמר "נשמת" עם מנין וסעודה. 
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מבית  כעשרה חודשים נולד לו בן בשעה טובה ומוצלחת. כשיצאו לאחר

ואמרו שיש לתינוק בעיה עם הלב,  החולים טלפנו הרופאים אל הזוג

יתוח. ממשיך האב ומספר, רק שמענו את ורוצים שהתינוק יעבור נ

הטלפון הזה ולחץ הדם עלה לנו. עצרנו, לקחנו אמבולנס ונסענו לביה"ח 

שערי צדק. לפני שנכנסנו לרופא קיבלתי על עצמי בהתרגשות ובכוונה 

רבה שכאשר אתבשר שהילד בעז"ה בריא ולא יצטרכו לעשות ניתוח 

כנסנו לרופא והרופא אודה להקב"ה באמירת "נשמת". וב"ה, לאחר שנ

בדק אותו פעם נוספת ולהפתעתו אמר שאין לו שום דבר, וב"ה אתם 

יכולים ללכת הביתה. הודינו לה' בסעודה ואמירת "נשמת" בברית 

[כמובן לאחר שהיהודי פנה לרופא האמיתי רופא כל בשר המילה בציבור גדול.

  .ונענה, לא היה צריך בהתערבות רופא בשר ודם]

* * *  

  "נשמת" מצא קבלןבזכות 

אברך בעל מגרש רצה לבנות בנין באחת מערי הארץ החרדיות ולא 

השיג במשך זמן ממושך קבלן עם תנאים נוחים. האברך קיבל על עצמו 

בפתק להגיד "נשמת כל חי" כאשר ימצא קבלן טוב ובמחיר מוזל. וב"ה 

הקבלן גמר את העבודה בבניית  מיד מצא קבלן, ותוך שלשה חודשים

  של שתי קומות.בנין 

* * *  

  שנים 8ישועה בזרע של קיימא לאחר 

שנים. לאחר שעשה כל מיני  8אברך לא נפקד בזרע של קיימא 

השתדלויות וטיפולים, הוצע לו שיקבל על עצמו לומר "נשמת" וכן לתת 

וב"ה  "ח"י רוטל""ח"י רוטל". ואכן, קיבל על עצמו קבלת "נשמת" וכן 
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  הוא. מיד נפקד והודה להקדוש ברוך

* * *  

  הבת שהתקבלה לסמינר

אדם שהיה מודאג כי בתו לא התקבלה לסמינר והיו עיכובים בענין, 

הוצע לו שיקבל על עצמו להלל את ה' ולומר "נשמת", לאחר יומיים 

קיבל את הבשורה הטובה שבתו התקבלה לסמינר. וכן מספר אנשים 

שמת" שגם בנותיהם לא התקבלו לסמינר, קיבלו על עצמם לומר "נ

  כשהענין יסודר, וכן היה.

* * *  

  נפקדו בזרע של קיימא

זוג מאזור הדרום התענינו אצלנו בענין סגולת אמירת "נשמת כל חי" הם 

סיפרו לנו כי עבר למעלה מחמש שנים מנישואיהם ועדיין לא נפקדו, 

הראנו להם את כל המקורות וסיפרנו להם סיפורים שקרו ואנשים רבים 

ו עליהם אמירת "נשמת" וביקשנו שיקבלו עליהם נפקדו לאחר שקיבל

לעשות סעודה ואמירת "נשמת" בעשרה אנשים ולאחר כחודשים בשרו 

לנו שהם נפקדו לאחר הלידה התקשרו אילינו ובישרו לנו שנולדו להם 

  במזל טוב תאומים.

* * *  

  פרנסה

יהודי מאזור הצפון שכיר עבד אצל קבלן לאחר סיום העבודה בא לבקש 

ו מהקבלן הקבלן נתן לו סכום זעום ולאחר ויכוחים וקטטות את שכר

לא יתן לו יותר כסף כלל, והגיעו  הקבלן החליט שבתור פרילנסר

לאלימות ואיומים קשים מאוד השכיר התקשר אלינו והתחיל לשפוך את 
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מר נפשו והצענו לו את עצת אמירת "נשמת כל חי" בעשרה אנשים 

ירת "נשמת כל חי" ולאחר מספר כאשר ישתכנע קיבל על עצמו את אמ

ימים השכיר ניסה שוב את מזלו לשוחח עם הקבלן ולאחר שיחת ריכוך 

בלשון רכה הסכים לתת עוד סכום קטן וכאשר ניגשו לקבל את הכסף 

להפתעתו קיבל את כל הסכום המגיע לו והודה להקב"ה וראה את 

  ישועת ה'.

* * *  

  חשיבות לכתוב ב"פתק"

לקבל  היה אומר לתלמידי ישיבתו שעדיף ל"יאן זצרבי אליהו לופ הגאון

קבלה בכתב מאשר לקבל קבלה בעל פה, מכיוון שקבלה בכתב מחייבת 

כי אנו  ד"רבי אלחנן וסרמן הי ק"בשם הגה יותר. והוסיף

נאמן גם בהבטחה בעל פה,  ה"והרי הקב ,"החיים בספר וכתבינו" מבקשים

מקבל  זה "פתק"ם ביתרה. וכשרוש אלא הבטחה בכתב יש לה משמעות

אותיות תקף. ורמז בדברי דוד המלך  - וחוזק, וכן רמז פתק  תוקף

אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב  אז" ( תהילים מ' ח')בתהילותיו  ה"ע

  .עלי

  הסבר לקבלת "הסכם" "נשמת כל חי" לישועות

נזקק לישועה, עליו לעשות תשובה ולהשתדל לקבל על  ודאי שהאדם

ת בלי נדר, שעל ידי שינוי מעשיו ובהללו להשי"ת עצמו קבלות טובו

יזכה בס"ד לישועה. ראינו לנכון לציין כאן כמה עניינים המסוגלים לזה, 

  ונוכחנו זאת מתוך ניסיון ממש.

את מה  פתק"(רצוי לירשום ב"  יתן קודם צדקה ויקבל עליו קבלה "בלי נדר"

ישתדל  שועה,ויגיד בפיו שמקבל עליו שכאשר יזכה לי שמתחייב וכו' )
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ִמיד ה ֵאל.  ּתָ ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ַאּתָ
יַע ּפֹוֶדה  ְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ּגֹוֵאל ּומֹוׁשִ ּוִמּבַ
ָכל ֵעת ָצָרה  יל ּוְמַפְרֵנס ְועֹוֶנה ּוְמַרֵחם ּבְ ּוַמּצִ
ה א ָאּתָ . ְוצּוָקה ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך עֹוֵזר ְוסֹוֵמְך ֶאּלָ

ִריֹות ֱאלֵֹהי ָהִראׁשֹוִנים ְוהָ  ל ּבְ ַאֲחרֹוִנים. ֱאלֹוּהַ ּכָ
רֹוב)  ָכל (ּבְ ל ּבְ ֻהּלָ ל ּתֹוָלדֹות ַהּמְ ֲאדֹון ּכָ

 
ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  

  

  בסמוך לישועתו:

 (פעם אחת לאחר הישועה)  ). לומר תפילת "נשמת כל חי". בינו לבין הקב"ה1

בקול לומר "נשמת כל חי" בפני עשרה אנשים לפחות, (ואם יוכל לקבל על עצמו בלי נדר

(אך לא  –! ובדוק ומנוסה תודה וזימרה,שיש בזה כח גדול בפני עשרה, והרבה נצולו

  .חייבים)

(שיכולים רק להועיל ולזרז   ירצה להוסיף עוד קבלות טובות בלי נדר ואם

  הישועה)

, או אם יוכל לקבל (לעשרה אנשים לפחות)ושתיה וכו'  (מזונות) ). יתן כיבוד2

בבחינת "סעדני  (לעשרה אנשים לפחות) –לעשות סעודה  עליו בלי נדר

  ואושעה".

  . לאחר הישועה.). יתן לצדקה3

או להדליק נרות לע"נ  –בוד רבי מאיר בעל הנס לכ  ). להדליק נר.4

  נשמת הצדיקים.

  .(תהילים ק')  מזמור לתודה"או לקרוא " ללמוד משנה. .)5
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חֹות ּבָ ׁשְ ֶחֶסד ּוְבִרּיֹוָתיו  ַהּתִ ַנֵהג עֹוָלמֹו ּבְ ַהּמְ
ַרֲחִמים ן  ְיהָֹוהוַ . ּבְ ה לֹא ָינּום ְולֹא ִייׁשָ ֵער ִהּנֵ

ִמים. ִקיץ ִנְרּדָ ִנים ְוַהּמֵ יַח וְ  ַהְמעֹוֵרר ְיׁשֵ ׂשִ ַהּמֵ
יר ֲאסּוִרים ְוַהּסֹוֵמְך נֹוְפִלים ְוַהזֹּוֵקף  ִאְלִמים ּתִ ְוַהּמַ
פּוִפים ַפֲעֵנַח ֶנֱעָלִמים ,ּכְ ָך ֲאַנְחנּו  .ְוַהּמְ ּוְלָך ְלַבּדְ
ם. מֹוִדים ּיָ יָרה ּכַ ה  ְוִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ׁשִ ּוְלׁשֹוֵננּו ִרּנָ

ַבח ְפתֹוֵתינּו ׁשֶ יו ְוׂשִ ּלָ ֲהמֹון ּגַ ֶמְרֲחֵבי ָרִקיעַ  ּכַ  ּכְ
ֵרַח ְוָיֵדינּו ְפרּוׂשֹות  ֶמׁש ְוַכּיָ ֶ ׁשּ ְוֵעיֵנינּו ְמִאירֹות ּכַ
לֹות. ֵאין ֲאַנְחנּו  ַאּיָ ָמִים ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות ּכָ ֵרי ׁשָ ִנׁשְ ּכְ

יִקים ְלהֹודֹות ְלָך  ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ְיהָֹוה ַמְסּפִ
ְמָך ַמלְ  נּו ַעל ַאַחת ֲאבֹוֵתינּו ּוְלָבֵרְך ֶאת ׁשִ ּכֵ

ָעִמים  י ְרָבבֹות ּפְ ֵמָאֶלף ֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרּבֵ
יָת ִעם ֲאבֹוֵתינּו  ָעׂשִ ים ְוִנְפָלאֹות ׁשֶ ַהּטֹובֹות ִנּסִ

נוּ  נּו . ְוִעּמָ ַאְלּתָ ְצַרִים ּגְ ָפִנים ִמּמִ ֱאלֵֹהינּו.  ְיהָֹוהִמּלְ
נ ָרָעב ַזְנּתָ ִדיָתנּו. ּבְ ית ֲעָבִדים ּפְ ָבע ּוִמּבֵ ּו. ּוְבׂשָ

נּו.  ְטּתָ ֶבר ִמּלַ נּו. ּוִמּדֶ ְלּתָ נּו. ֵמֶחֶרב ִהּצַ ְלּתָ ְלּכַ ּכִ
יָתנוּ  ּלִ ים ְוֶנֱאָמִנים ּדִ ה . ּוֵמֳחָלִים ָרִעים ְוַרּבִ ַעד ֵהּנָ

ֱאלֵֹהינּו.  ְיהָֹוהֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך ְולֹא ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיָך 
נּו  ׁשֵ ּטְ ן ֵאָבִרים ֱאלֵֹהינּו לָ  ְיהָֹוהְוַאל ּתִ ֶנַצח: ַעל ּכֵ

ינּו  ַאּפֵ ַפְחּתָ ּבְ ּנָ ָמה ׁשֶ נּו ְורּוַח ּוְנׁשָ ְגּתָ ּבָ ּלַ ּפִ ׁשֶ
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ִפינּו. ֵהן ֵהם יֹודּו ִויָבְרכּו  ְמּתָ ּבְ ר ׂשַ ְוָלׁשֹון ֲאׁשֶ
חּו ִויָפֲארּו ִויׁשֹוְררּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו  ּבְ ִויׁשַ

מְ  יׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת ׁשִ ִמידְוַיְקּדִ נּו ּתָ י ָכל . ָך ַמְלּכֵ ּכִ
ַבע. ְוָכל ַעִין ְלָך  ָ ה ְלָך יֹוֶדה. ְוָכל ָלׁשֹון ְלָך ִתׁשּ ּפֶ
ֶרְך ְלָך ִתְכַרע. ְוָכל קֹוָמה ְלָפֶניָך  ה. ְוָכל ּבֶ ַצּפֶ ּתְ
ָבבֹות ִייָראּוָך. ְוָכל ֶקֶרב  ֲחֶוה. ְוָכל ַהּלְ ּתַ ִתׁשְ

בָ  ּדָ ֶמָך. ּכַ רּו ִלׁשְ ל ּוְכָליֹות ְיַזּמְ תּוב ּכָ ּכָ ר ׁשֶ
יל ָעִני  .ִמי ָכמֹוךָ  ְיהָֹוהַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה  ַמּצִ

ּנוּ  ים  ֵמָחָזק ִמּמֶ ְוַעת ֲעִנּיִ ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמּגֹוְזלֹו. ׁשַ
יַע: ִמי  יב ְותֹוׁשִ ְקׁשִ ל ּתַ ַמע. ַצֲעַקת ַהּדַ ה ִתׁשְ ַאּתָ

ְך ּוִמי ַיֲעָרְך  ֶוה ּלָ ְך ּוִמי ִיׁשְ ָלְך. ָהֵאל ִיְדֶמה ּלָ
ַמִים  ּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון קֹוֵנה ׁשָ דֹול ַהּגִ ַהּגָ

ם . ָוָאֶרץ ֲחָך ּוְנָפֶאְרָך ּוְנָבֵרְך ֶאת ׁשֵ ּבֵ ְלָך ּוְנׁשַ ְנַהּלֶ
י ֶאת  ְרִכי ַנְפׁשִ ָאמּור ְלָדִוד ּבָ ָך ּכָ   ְוָכל  ְיהָֹוהָקְדׁשֶ

ם ָקְדׁשֹו:     ְקָרַבי ֶאת ׁשֵ
  

ַתֲעֻצמֹותָהֵאל  ֶמָך.  ּבְ ְכבֹוד ׁשְ דֹול ּבִ ָך. ַהּגָ   ֻעזֶּ
נֹוְראֹוֶתיָך:   ּבֹור ָלֶנַצח ְוַהּנֹוָרא ּבְ   ַהּגִ

  
ֶלְך  א:ַהּמֶ ָ א ָרם ְוִנׂשּ ּסֵ ב ַעל ּכִ   ַהּיֹוׁשֵ
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נּו  מֹו. ְוָכתּוב ַרּנְ ַעד ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ׁשְ

יִקים בַּ  ִפי  ְיהָֹוהַצּדִ ה. ּבְ ִרים ָנאָוה ְתִהּלָ ַלְיׁשָ
רֵ יְ  ְתּבָ יִקים ּתִ ְפֵתי ַצּדִ ְתרֹוָמם. ּוְבׂשִ ִרים ּתִ ְך. ׁשָ

ים  ׁש. ּוְבֶקֶרב ְקדֹוׁשִ ְתַקּדָ   ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים ּתִ
ל:   ְתַהּלָ   ּתִ

  
ה  ִרּנָ ָרֵאל ּבְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ִרְבבֹות ַעּמְ
ָכל ּדֹור ָודֹור.  נּו ּבְ ְמָך ַמְלּכֵ ֵאר ׁשִ ִיְתּפָ

ן חֹובַ  ּכֵ ל ַהְיצּוִרים ְלָפֶניָך ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוהת ּכָ
ַח ְלָפֵאר  ּבֵ ל ְלׁשַ ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְלהֹודֹות ְלַהּלֵ
ל  ס ַעל ּכָ ה ּוְלַקּלֵ ַח ְלָבֵרְך ְלַעּלֵ ר ּוְלַנּצֵ ְלרֹוֵמם ְלַהּדֵ
ָך  י ַעְבּדְ ן ִיׁשַ ִוד ּבֶ חֹות ּדָ ּבְ ירֹות ְוִתׁשְ ְבֵרי ׁשִ   ּדִ

יֶחָך:     ְמׁשִ
  

ֶלְך  נּו ָהֵאל ַהּמֶ ְמָך ָלַעד ַמְלּכֵ ח ׁשִ ּבַ ּתַ ִיׁשְ
י ְלָך  ַמִים ּוָבָאֶרץ. ּכִ ָ ׁשּ דֹוׁש ּבַ דֹול ְוַהּקָ ַהּגָ

ָבָחה  ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ ְיהָֹוה ָנֶאה  יר ּוׁשְ ׁשִ
ָלה ל ְוִזְמָרה עֹוז ּוֶמְמׁשָ ה ּוְגבּוָרה  ַהּלֵ ֻדּלָ ֶנַצח ּגְ

ה ְוִתפְ  ִהּלָ ה ּוַמְלכּותּתְ ָ ָרכֹות . ֶאֶרת ְקֻדׁשּ ּבְ

ׁשֹוֵכן 

ּוְבַמְקֲהלֹות 

ֵכן ּובְ 
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דֹוׁש. ּוֵמעֹוָלם ְוַעד  דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ   ְוהֹוָדאֹות ְלׁשִ
ה ֵאל:     עֹוָלם ַאּתָ

  
יָך ַוֲחִסיֶדיָך  ְיהָֹוה ל ַמֲעׂשֶ ֱאלֵֹהינּו ַעל ּכָ

ית  ָך ּבֵ י ְרצֹוֶנָך ְוָכל ַעּמְ יִקים עֹוׂשֵ ַצּדִ
ָרֵאל חּו ִויָפֲארּו ָלם כֻּ  ִיׂשְ ּבְ ה יֹודּו ִויָבְרכּו ִויׁשַ ִרּנָ ּבְ

יׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת  ִויׁשֹוְררּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקּדִ
י ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות ִמיד. ּכִ נּו ּתָ ְמָך ַמְלּכֵ ְמָך  ׁשִ ּוְלׁשִ

רּוְך  ה ֵאל: ּבָ י ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאּתָ ר ּכִ ֶאה ְלַזּמֵ   ּנָ
חֹות: ְיהָֹוהה ַאתָּ    ּבָ ׁשְ ּתִ ל ּבַ   ֶמֶלְך ְמֻהּלָ

  
ו"ה  ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ְלׁשֵ

ָרֵאל.אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵיים  י"ק ּבְ
מֹו  ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ ע ּכֹוסֹות ַלֲעׂשֹות ּבָ   ִמְצַות ּכֹוס ְרִביִעי ֵמַאְרּבַ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו וּ    ה. ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:ְוִיְתַעּלֶ  ַמֲעׂשֵ

  
ה  רּוְך ַאּתָ   ,ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ְיהָֹוהּבָ

ִרי ַהָגֶפן   :ּבֹוֵרא ּפְ
  

  לצד שמאל: ושותים כוס רביעי בהסיבה

  
ה  ֶפן  ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַעל ְיהָֹוהַאּתָ ַהּגֶ

ֶפן ִרי ַהּגֶ דֶ  ְוַעל ּפְ ָ נּוַבת ַהׂשּ ה ְוַעל ְוַעל ּתְ

ְיַהְללּוָך 

רּוְך  ּבָ



 נרצה
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ָרִציָת ְוִהְנַחְלּתָ  ה טֹוָבה ּוְרָחָבה ׁשֶ ֶאֶרץ ֶחְמּדָ
ּבֹוַע ִמּטּוָבּה, ַרֵחם  ְרָיּה ְוִלׂשְ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאֹכל ִמּפִ

ַלִים  ְיהָֹוהָנא  ָך ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמֶ ֱאלֵֹהינּו ַעל ִיׂשְ
ֶחךָ  בֹוֶדָך ְוַעל ִמְזּבְ ן ּכְ ּכַ ְוַעל  ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמׁשְ

ְמֵהָרה  ַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש ּבִ ֵהיָכֶלָך, ּוְבֵנה ְירּוׁשָ
ִבְנָיָנּה ְוֹנאַכל  ֵחנּו ּבְ ּמְ ָיֵמינּו ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה ְוׂשַ ּבְ
ה  ָ ְקֻדׁשּ ע ִמּטּוָבּה ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה ּבִ ּבַ ּה ְוִנׂשְ ְרּיָ ִמּפִ

יוֹ  :בשבת(: ּוְבָטֳהָרה ת ַהזֶּהּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ּבְ ּבָ ַ ְמֵחנּו . )ם ַהׁשּ ְוׂשַ
יֹום ַחג  ה . ַהזֶּה ַהַמצֹותּבְ י ַאּתָ טֹוב  ְיהָֹוהּכִ

ִרי ַהגָּ  ּוֵמִטיב ַלּכֹל ְונֹוֶדה ְלָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל    .ֶפןּפְ
ה    רּוְך ַאּתָ ִרי ַגְפָנּה: ְיהָֹוהּבָ   ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ּפְ

  
  ִנְרָצה

  נרצה
  לפני ה': הוא מרוצה הזה כסדר עשה כאשרעה

 
ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  

  

  דף קסז ע"ב - פרשת וישלח  - ית ספר בראש - בזוהר עה 

ה,  ְך ָלּמָ ִדיר  (אלא אינון)ְוָכל ּכָ ִריְך הּוא ִאְתָרֵעי ּתָ א ּבְ קּוְדׁשָ ִגין ּדְ ָאְמרּו ֵליּה, ּבְ
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ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  

  

ַההּוא ַמְלָאָכא  ְדַאְמִריָנן, ּדְ ְצלֹוְתהֹון. ּכִ ר ּבִ יַקָיא ּוִמְתַעּטֵ ַצּדִ ְצלֹוְתהֹון ּדְ ּבִ

א ַעל ְצלֹוְתהֹון ּדְ  ְמַמּנָ ל ִאינּון ְצלֹוִתין ּדִ ֵמיּה, ָנִטיל ּכָ "ְלפֹון ׁשְ ָרֵאל, ַסְנּדַ ִיׂשְ

א  יַקּיָ ַצּדִ ן ְצלֹוְתהֹון ּדְ ּכֵ ְייהּו ֲעָטָרה ְלֲחֵיי ָהעֹוָלִמים ְואּוְקמּוָה. ְוָכל ׁשֶ ְוָעִביד ִמּנַ

ָרא בְּ  הּו ְוִאְתַעְבָדן ֲעָטָרה ְלִאְתַעּטְ ִריְך הּוא ִאְתָרֵעי ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ ִאינּון ּדְ

יּה,  ין ֲהוּו ַאְתָיין ִעּמֵ יׁשִ ְרָיין ַקּדִ ִ ִריְך הּוא. ְוִאי ֵתיָמא ַמׁשּ א ּבְ ְצלֹוִתין ְלקּוְדׁשָ

א ַעל ְצלֹוְתהֹון  יַקָייא ָלא ַסְמִכין ַעל ְזכּוַתְייהּו, ֶאּלָ א ַצּדִ ִחיל. ֶאּלָ אי ּדָ ַאּמַ

י ָמאֵריהֹון.   ּוָבעּוְתהֹון ְלַגּבֵ

ה? ְך ָלּמָ רּוְך  [אלא הם] ְוָכל ּכָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ּום ׁשֶ ָאְמרּו לֹו, ִמׁשּ
ר  יִקים ּוִמְתַעּטֵ ּדִ ְתִפּלֹות ַהּצַ ה ּבִ ִמיד ְמֻרּצֶ הּוא ּתָ
ה  ְלָאְך ַהְמֻמּנֶ אֹותֹו ַהּמַ ָאַמְרנּו ׁשֶ מֹו ׁשֶ ְתִפּלֹוֵתיֶהם, ּכְ ּבִ

ל אֹותָ  מֹו, נֹוֵטל ּכָ ְלפֹו"ן ׁשְ ָרֵאל, ַסְנּדַ ִפּלֹות ִיׂשְ ן ַעל ּתְ
ה ֵמֶהם ֲעָטָרה ְלַחי ָהעֹוָלִמים ּוֵבֲארּוָה,  ִפּלֹות ְועֹוׂשֶ ּתְ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ יִקים ׁשֶ ּדִ ִפּלֹות ַהּצַ ן ּתְ ּכֵ ְוָכל ׁשֶ
ִפּלֹות  אֹוָתן ּתְ ר ּבְ ה ָבֶהן, ְוַנֲעׂשֹות ֲעָטָרה ְלִהְתַעּטֵ ִמְתַרּצֶ

דֹוׁש  רּוְך  -ַלּקָ ים הּוא. ְוִאם ּתֹאַמר, ַמחֲ  -ּבָ נֹות ְקדֹוׁשִ
יִקים לֹא  א ַצּדִ ַחד? ֶאּלָ ה ּפָ ָהיּו ָבִאים ִעּמֹו, ָאז ָלּמָ
ִפּלֹוֵתיֶהם  א ַעל ּתְ סֹוְמִכים ַעל ְזֻכּיֹוֵתיֶהם, ֶאּלָ

ׁשֹוֵתיֶהם ְלִרּבֹוָנם.    ּוַבּקָ

  דף קעט ע"ב - פרשת וישב  - ספר בראשית  - בזוהר 

ַהאי ַעְלָמא  ין ָסִביל ּבְ יׁשִ ה ּבִ ּמָ ִחיל ְלָמאֵריּה, ּכַ ִאיהּו ּדָ ָאה ּדְ ֲאָבל ַההּוא ַזּכָ

א  ַההּוא ֵיֶצר ָהָרע. ְוקּוְדׁשָ ף ּבְ ּתַ ּתַ ָלא ְיֵהיִמין ְוָלא ִיׁשְ ִגין ּדְ ִזיב ּבְ ִריְך הּוא ׁשֵ ּבְ

הּו, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ּלְ יֶלנּו  (תהלים לה)ֵליּה ִמּכֻ ם ַיּצִ ּלָ יק ּוִמּכֻ ַרּבֹות ָרעֹות ַצּדִ

ִריְך הּוא  א ּבְ קּוְדׁשָ ִגין ּדְ יק. ּבְ א ַצּדִ ִתיב, ֶאּלָ יק ָלא ּכְ ּדִ ְיָי. ַרּבֹות ָרעֹות ַלּצַ

ְך קּוְדׁשָ  יּה. ּוְבִגין ּכָ ִזיב ֵליּה ִאְתָרֵעי ּבֵ ַההּוא ַבר ָנׁש ְוׁשֵ ִריְך הּוא ִאְתָרֵעי ּבְ א ּבְ
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  ויתפלל לפני השי"ת:

  

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ

  
ִהְלָכתוֹ  ַסח ּכְ טֹו  ,ִסּדּור ּפֶ ּפָ ָכל ִמׁשְ ּכְ

תוֹ  ר ָזִכינוּ  ,ְוֻחּקָ ֲאׁשֶ ר אֹותוֹ  ּכַ ן  ,ְלַסּדֵ ּכֵ
ה ַלֲעשֹֹותוֹ  ָזְך ׁשֹוֵכן ְמעֹוָנה קֹוֵמם  :ִנְזּכֶ

ה ,ְקַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה ָקרֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכּנָ    ,ּבְ
ה:   ִרּנָ דּוִים ְלִצּיֹון ּבְ   ּפְ

  
ָלִים: ירּוׁשָ ָאה ּבִ ָנה ַהּבָ   ְלׁשָ

 
ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  

  

ָאה חּוָלֵקיּה.  ַהאי ַעְלָמא ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי, ַזּכָ א ּבְ  ִמּכֹּלָ

ה ָרעֹות סֹוֵבל  ּמָ ּפֹוֵחד ֵמִרּבֹונֹו, ּכַ יק ׁשֶ ֲאָבל אֹותֹו ַצּדִ
ּתֵ  ּתַ ּלֹא ַיֲאִמין ְולֹא ִיׁשְ ֵדי ׁשֶ ה ּכְ עֹוָלם ַהּזֶ ף ִעם אֹותֹו ּבָ

ם. ֶזהּו  ּלָ יל אֹותֹו ִמּכֻ רּוְך הּוא ַמּצִ דֹוׁש ּבָ ֵיֶצר ָהָרע, ְוַהּקָ
תּוב  ּכָ יֶלּנּו ה'.  (תהלים לד)ׁשֶ ם ַיּצִ ּלָ יק ּוִמּכֻ ַרּבֹות ָרעֹות ַצּדִ

ּום  יק, ִמׁשּ א ַצּדִ יק, ֶאּלָ ּדִ לֹא ָכתּוב ַרּבֹות ָרעֹות ַלּצַ
רּוְך הּוא ְמֻרצֶּ  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ דֹוׁש ׁשֶ ְך ַהּקָ ּום ּכָ ה ּבֹו, ּוִמׁשּ

יל אֹותֹו ִמן ַהּכֹל  ה ֵמאֹותֹו ָהָאָדם ּוַמּצִ רּוְך הּוא ְמֻרּצֶ ּבָ
ֵרי ֶחְלקֹו. א. ַאׁשְ ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ   ּבָ

ֲחַסל 
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ְיָלה ֲחִצי ַהּלַ   :ּוְבֵכן ַוְיִהי ּבַ
ים הִ  מֹוֶרת ָאז רֹוב ִנּסִ ראׁש ַאׁשְ ְיָלה. ּבְ ּלַ ְפֵלאָת ּבַ

ְיָלה. ֶנֱחַלק לוֹ  ֶזה ַהּלַ ְחּתֹו ּכְ   ַלְיָלה.  ֵגר ֶצֶדק ִנּצַ
ְיָלה ֲחִצי ַהּלַ   :ַוְיִהי ּבַ

  
ְיָלה. ִהְפַחְדּתָ ֲאַרִמי  ֲחלֹום ַהּלַ ָרר ּבַ ְנּתָ ֶמֶלְך ּגְ ּדַ

ָרֵאל ְלַמְלָאְך ַויוּ  ר ִיׂשְ ׂשַ ֶאֶמׁש ַלְיָלה. ַוּיָ ַכל לֹו ּבְ
ְיָלה                          ַלְיָלה. ֲחִצי ַהּלַ   : ַוְיִהי ּבַ

  
כֹוֵרי ַפְתרוֹ  ְיָלה. ֵחיָלם ֶזַרע ּבְ ֲחִצי ַהּלַ ס ָמַחְצּתָ ּבַ

ת  ְיָלה. ִטיַסת ְנִגיד ֲחרֹׁשֶ ּלַ קּוָמם ּבַ לֹא ָמְצאּו ּבְ
כֹוְכֵבי ַלְיָלה. יְ           ִסִליָת ּבְ ֲחִצי ַהּלַ   : ָלהַוְיִהי ּבַ

  
ְיָלה.  ּלַ ּתָ ְפָגָריו ּבַ ָיַעץ ְמַחֵרף ְלנֹוֵפף ִאּוּוי. הֹוַבׁשְ
ִאיׁשֹון ַלְיָלה. ְלִאיׁש ֲחמּודֹות  ל ּוַמָצבֹו ּבְ ַרע ּבֵ ּכָ

ְיָלה          ִנְגָלה ָרז ֲחזֹות ַלְיָלה. ֲחִצי ַהּלַ   : ַוְיִהי ּבַ
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ְיָלה. ּלַ ְכֵלי ֹקֶדׁש ֶנֱהַרג ּבֹו ּבַ ר ּבִ ּכֵ ּתַ ע  ִמׁשְ נֹוׁשַ
ְנָאה ָנַטר  ֲעתּוֵתי ַלְיָלה. ׂשִ ִמּבֹור ֲאָריֹות ּפוֵתר ּבִ

ְיָלה. ּלַ ְיָלה    ֲאָגִגי ְוָכַתב ְסָפִרים ּבַ ֲחִצי ַהּלַ   : ַוְיִהי ּבַ
  

ַנת ַלְיָלה. ּפּוָרה  ֶנֶדד ׁשְ עֹוַרְרּתָ ִנְצֲחָך ָעָליו ּבְ
ׁשֹוֵמר וְ ְך ְלׁשוֹ ִתְדרוֹ  ַלְיָלה. ָצַרח ּכַ ח ֵמר ַמה ּמִ ׂשָ

ְיָלה          ָאָתא ּבֶֹקר ְוַגם ַלְיָלה. ֲחִצי ַהּלַ   : ַוְיִהי ּבַ
  

ר הּוא לֹא יוֹ  ַדע ם ְולֹא ַלְיָלה. ָרם הוֹ ָקֵרב יֹום ֲאׁשֶ
י ְלָך ַהיוֹ  ְיָלה. ׁשוְמִרים ַהְפֵקד ְלִעיְרָך ּכִ ם ַאף ְלָך ַהּלַ

כַּ  אֹור יֹום ֶחׁשְ ִאיר ּכְ ְיָלה. ּתָ ל ַהיֹום ְוָכל ַהּלַ ת ּכָ
ְיָלה                         ַלְיָלה.  ֲחִצי ַהּלַ   :ַוְיִהי ּבַ

 

ַסח ם ֶזַבח ּפֶ   :ּוְבֵכן ַוֲאַמְרּתֶ
ל  רֹאׁש ּכָ ַסח. ּבְ ּפֶ בּורֹוֶתיָך ִהְפֵלאָת ּבַ ֹאֶמץ ּגְ

ִליָת ְלֶאְזָרִחי ֲחצוֹ ֲעדוֹ מוֹ  ַסח. ּגִ אָת ּפֶ ֵ ת ֵליל ת ִנׂשּ
ַסח.  ַסחַוֲאמַ                         ּפֶ ם ֶזַבח ּפֶ   :ְרּתֶ

  
חֹ  ַפְקּתָ ּכְ ָלָתיו ּדָ ַסח. ִהְסִעיד נוֹ ם ַהיוֹ ּדְ ּפֶ ְצִצים ם ּבַ

ָקר ָרץ ֵזֶכר ְלׁשוֹ ֻעגוֹ  ַסח. ְוֶאל ַהּבָ ּפֶ ר ת ַמּצֹות ּבַ
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ַסח. ַסח                   ֵעֶרְך ּפֶ ם ֶזַבח ּפֶ   : ַוֲאַמְרּתֶ
  
ַסח.ִמים ְולוֹ ֲעמּו ְסדוֹ זוֹ  ּפֶ ֵאׁש ּבַ ץ לוֹ  ֲהטּו ּבָ ט ֻחּלַ

ַסח. ִטאֵטאתָ  ֵקץ ּפֶ ַאְדַמת  ֵמֶהם ּוַמּצֹות ָאָפה ּבְ
ַסח.ף ְונֹ מֹ  ּפֶ ָעְבְרָך ּבַ ַסח      ף ּבְ ם ֶזַבח ּפֶ   :ַוֲאַמְרּתֶ
  

ל אוֹ  ַסח.ָיּה ראׁש ּכָ ּמּור ּפֶ ֵליל ׁשִ  ן ָמַחְצּתָ ּבְ
י  ַסח. ְלִבְלּתִ ַדם ּפֶ ַסְחּתָ ּבְ כֹור ּפָ ן ּבְ יר, ַעל ּבֵ ּבִ ּכַ

ת ַסח.  ּתֵ ּפֶ ְפָתַחי ּבַ ִחית ָלבא ּבִ   ַמׁשְ
ַסח ם ֶזַבח ּפֶ   : ַוֲאַמְרּתֶ

  
  

ְמָדה ִמְדָין  ַסח. ִנׁשְ ִעּתֹוֵתי ּפֶ ָרה ּבְ ֶרת ֻסּגָ ְמֻסּגֶ
עוֹ  ְצִליל ׂשְ ַסח. שׂ ּבִ ַמֵני ּפּול רָ וֹ ֵרי עֶֹמר ּפֶ פּו ִמׁשְ

יַקד ְיקוֹ  ַסח. ְולּוד ּבִ ַסח      ד ּפֶ ם ֶזַבח ּפֶ   :ַוֲאַמְרּתֶ
  

נֹ ד ַהיוֹ עוֹ  ָעה עוֹ ב ַלֲעמוֹ ם ּבְ ס ד ַעד ּגָ ַסח. ּפַ ַנת ּפֶ
ִפית ָערוֹ  ַסח. ָצֹפה ַהּצָ ּפֶ ְתָבה ְלַקֲעֵקַע צּול ּבַ ְך ַיד ּכָ

ַסח. ּפֶ ְלָחן ּבַ ֻ ַסח               ַהׁשּ ם ֶזַבח ּפֶ   :ַוֲאַמְרּתֶ
  



 נרצה
 

רצטת  
 

ׁש צוֹ  ּלֵ ה ְלׁשַ ָסה ֲהַדּסָ ּנְ ַסח. רֹאׁש ָקָהל ּכִ ּפֶ ם ּבַ
ית ָרשָׁ  י ִמּבֵ ּתֵ ַסח. ׁשְ ּפֶ ים ּבַ ִ ֵעץ ֲחִמׁשּ ע ָמַחְצּתָ ּבְ

עֹ  ַסח. ּתָ ּפֶ ית ּבַ ִביא ְלעּוּצִ ה ֶרַגע ּתָ ז ָיְדָך ְוָתרּום ֵאּלֶ
ַסח. ׁש ַחג ּפֶ ֵליל ִהְתַקּדֵ   ְיִמיְנָך ּכְ

סַ  ם ֶזַבח ּפֶ   ח: ַוֲאַמְרּתֶ
  
  

י לוֹ  י לוֹ  ּכִ   :ָיֶאה ָנֶאה. ּכִ
ֲהָלכָ  חּור ּכַ ְמלּוָכה. ּבָ דּוָדיו יֹאְמרּו לוֹ ַאִדיר ּבִ . ה. ּגְ

י ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ְיהָֹוה  ְלָך ּוְלָך. ְלָך ּכִ
ְמָלָכה. י לוֹ                 ַהּמַ י לוֹ ָנאֶ  ּכִ   :ָיֶאה ה. ּכִ

  
ֲהָלָכה. ָוִתיָקיו יֹ  ְמלּוָכה. ָהדּור ּכַ גּול ּבִ . אְמרּו לוֹ ּדָ
י ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך.  ְלָך ְיהָֹוה ְלָך ּוְלָך. ְלָך ּכִ

ְמָלָכה.  י לוֹ                ַהּמַ י לוֹ ָנאֶ  ּכִ   : ָיֶאה ה. ּכִ
  

ֲהָלָכה ְמלּוָכה. ָחִסין ּכַ אי ּבִ . אְמרּו לוֹ ַטְפְסָריו יֹ  .ַזּכַ
י ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ְיהָֹוה  ְלָך ּוְלָך. ְלָך ּכִ

ְמָלָכה. י לוֹ                 ַהּמַ י לוֹ ָנאֶ  ּכִ   :הָיאֶ  ה. ּכִ
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ֲהָלָכה יר ּכַ ּבִ ְמלּוָכה. ּכַ    .ואְמרּו לֹ ִלמּוָדיו יֹ  .ָיִחיד ּבִ
י ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ְיהָֹוה  ְלָך ּוְלָך. ְלָך ּכִ

ְמָלָכה. י לוֹ                 ַהּמַ י לוֹ ָנאֶ  ּכִ   :ָיֶאה ה. ּכִ
  
ְמלּוָכה. נוֹ  ךְ לֶ מֶ  ֲהָלָכהּבִ  .ְסִביָביו יֹאְמרּו לוֹ  .ָרא ּכַ
י ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ְיהָֹוה  ְלךָ  ּוְלָך. ְלָך ּכִ

ְמָלָכה. י לוֹ                 ַהּמַ י לוֹ ָנאֶ  ּכִ   :ָיֶאה ה. ּכִ
  

ְמלּוָכה. ּפוֹ  יָקיו יֹאְמרּו לוֹ ָעָניו ּבִ ֲהָלָכה. ַצּדִ . ֶדה ּכַ
י ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ְיהָֹוה  ְלָך ּוְלָך. ְלָך ּכִ

ְמָלָכה. י לוֹ                 ַהּמַ י לוֹ ָנאֶ  ּכִ   :ָיֶאה ה. ּכִ
  

ֲהָלָכה ְמלּוָכה. ַרחּום ּכַ דוׁש ּבִ ְנַאָניו יֹאְמרּו  .ּקָ ׁשִ
י ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ְיהָֹוה  .לוֹ  ְלָך ּוְלָך. ְלָך ּכִ

ְמָלָכה. י לוֹ                 ַהּמַ י לוֹ ָנאֶ  ּכִ   :ָיֶאה ה. ּכִ
  

ְמלּוָכה. ּתֹוֵמךְ  ִקיף ּבִ ֲהָלָכה ּתַ ִמיָמיו יאְמרּו  .ּכַ ּתְ
י ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ְיהָֹוה  .לוֹ  ְלָך ּוְלָך. ְלָך ּכִ

ְמָלָכה. י לוֹ                 ַהּמַ י לוֹ ָנאֶ  ּכִ   :ָיֶאה ה. ּכִ
  



 נרצה
 

שאת  
 

  
יר הּוא   ַאּדִ

ָקרֹוב. יתֹו ּבְ ְמֵהָרה, ִיְבֶנה ּבֵ ָיֵמינּו  ּבִ ְמֵהָרה, ּבְ   ּבִ
נֵ    ָקרֹוב. ֵאל ּבְ ָקרֹוב. ּבְ יְתָך ּבְ ֵנה ּבֵ ֵנה, ּבְ   ה, ֵאל ּבְ
  

יתֹו  גּול הּוא ִיְבֶנה ּבֵ דֹול הּוא, ּדָ חּור הּוא, ּגָ ּבָ
ְמֵהָרה, ָקרֹוב. ּבִ ָקרֹוב. ֵאל  ּבְ ָיֵמינּו ּבְ ְמֵהָרה, ּבְ   ּבִ

ָקרֹוב.    יְתָך ּבְ ֵנה ּבֵ ֵנה, ּבְ ֵנה, ֵאל ּבְ   ּבְ
  

אי הּוא ִיבְ  יתֹו ָהדּור הּוא, ָוִתיק הּוא, ַזּכַ ֶנה ּבֵ
ְמֵהָרה, ָקרֹוב. ּבִ ָקרֹוב. ֵאל  ּבְ ָיֵמינּו ּבְ ְמֵהָרה, ּבְ   ּבִ

ָקרֹוב.    יְתָך ּבְ ֵנה ּבֵ ֵנה, ּבְ ֵנה, ֵאל ּבְ   ּבְ
  

יתֹו  ָחִסיד הּוא, ָטהֹור הּוא, ָיִחיד הּוא ִיְבֶנה ּבֵ
ְמֵהָרה, ָקרֹוב. ּבִ ָקרֹוב. ֵאל  ּבְ ָיֵמינּו ּבְ ְמֵהָרה, ּבְ   ּבִ

ֵנה, ֵאל    ָקרֹוב. ּבְ יְתָך ּבְ ֵנה ּבֵ ֵנה, ּבְ   ּבְ
  

יתֹו  יר הּוא, ָלמּוד הּוא, ֶמֶלְך הּוא ִיְבֶנה ּבֵ ּבִ ּכַ
ְמֵהָרה, ָקרֹוב. ּבִ ָקרֹוב. ֵאל  ּבְ ָיֵמינּו ּבְ ְמֵהָרה, ּבְ   ּבִ

ָקרֹוב.    יְתָך ּבְ ֵנה ּבֵ ֵנה, ּבְ ֵנה, ֵאל ּבְ   ּבְ
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יב הּוא, ִעזּּוז הּוא ִיְבֶנה בֵּ  ּגִ יתֹו נֹוָרא הּוא, ׂשַ

ְמֵהָרה, ָקרֹוב. ּבִ ָקרֹוב. ֵאל  ּבְ ָיֵמינּו ּבְ ְמֵהָרה, ּבְ   ּבִ
ָקרֹוב.    יְתָך ּבְ ֵנה ּבֵ ֵנה, ּבְ ֵנה, ֵאל ּבְ   ּבְ

  
יתֹו  דֹוׁש הּוא ִיְבֶנה ּבֵ ּפֹוֶדה הּוא, ַצִדיק הּוא, ּקָ

ְמֵהָרה, ָקרֹוב. ּבִ ָקרֹוב. ֵאל  ּבְ ָיֵמינּו ּבְ ְמֵהָרה, ּבְ   ּבִ
ֵנה, ֵאל בְּ    ָקרֹוב. ּבְ יְתָך ּבְ ֵנה ּבֵ   ֵנה, ּבְ

  
יתֹו  יף הּוא ִיְבֶנה ּבֵ ּקִ י הּוא, ּתַ ּדַ ַרחּום הּוא, ׁשַ

ְמֵהָרה, ָקרֹוב. ּבִ ָקרֹוב. ֵאל  ּבְ ָיֵמינּו ּבְ ְמֵהָרה, ּבְ   ּבִ
ָקרֹוב.    יְתָך ּבְ ֵנה ּבֵ ֵנה, ּבְ ֵנה, ֵאל ּבְ   ּבְ

  
  

  ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע.
ַמים ּוָבָאֶרץֶאָחד ֲאִני יֹוֵדַע. ֶאָחד ֱאלֹהֵ  ָ ׁשּ ּבַ   :ינּו ׁשֶ

  
ַנִים ִמי יֹוֵדַע.   ׁשְ

ִרית ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו  ֵני ֻלחֹות ַהּבְ ַנִים ֲאִני יֹוֵדַע. ׁשְ   ׁשְ
ַמים ּוָבָאֶרץ   ָ ׁשּ ּבַ   : ׁשֶ



 נרצה
 

שגת  
 

  
ה ִמי יֹוֵדַע. לׁשָ   ׁשְ

ֵני ֻלחֹות  ה ָאבֹות ׁשְ לׁשָ ה ֲאִני יֹוֵדַע ׁשְ לׁשָ   ׁשְ
ִרית ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו שֶׁ    ַמים ּוָבָאֶרץַהּבְ ָ ׁשּ   : ּבַ

  
ע ִמי יֹוֵדַע.   ַאְרּבַ

ה ָאבֹות  לׁשָ ע ִאָמהֹות ׁשְ ע ֲאִני יֹוֵדַע. ַאְרּבַ ַאְרּבַ
ַמים  ָ ׁשּ ּבַ ִרית ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ ֵני ֻלחֹות ַהּבְ   ׁשְ

  : ּוָבָאֶרץ  
ה ִמי יֹוֵדַע. ָ ׁשּ   ֲחּמִ

י ּתֹוָרה ַאְר  ה חּוְמׁשֵ ה ֲאִני יֹוֵדַע. ֲחִמׁשָ ָ ׁשּ ע ֲחּמִ ּבַ
ִרית ֶאָחד  ֵני ֻלחֹות ַהּבְ ה ָאבֹות ׁשְ לׁשָ   ִאָמהֹות ׁשְ

ַמים ּוָבָאֶרץ   ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ
  

ה ִמי יֹוֵדַע. ָ ׁשּ   ׁשִ
ה  ָנה ֲחִמׁשָ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ׁשּ ה ֲאִני יֹוֵדַע. ׁשִ ָ ׁשּ ׁשִ
ֵני  ה ָאבֹות ׁשְ לׁשָ ע ִאָמהֹות ׁשְ י ּתֹוָרה ַאְרּבַ   חּוְמׁשֵ

ַמים ּוָבָאֶרץֻלחֹות ַהבְּ    ָ ׁשּ ּבַ   : ִרית ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ
  

ְבָעה ִמי יֹוֵדַע.   ׁשִ
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ה ִסְדֵרי  ָ ׁשּ ָתא ׁשִ ּבַ ְבָעה ְיֵמי ׁשַ ְבָעה ֲאִני יֹוֵדַע. ׁשִ ׁשִ
ע ִאָמהֹות  י ּתֹוָרה ַאְרּבַ ה חּוְמׁשֵ ָנה ֲחִמׁשָ ִמׁשְ
ִרית ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו  ֵני ֻלחֹות ַהּבְ ה ָאבֹות ׁשְ לׁשָ   ׁשְ

בַּ    ַמים ּוָבָאֶרץׁשֶ ָ   : ׁשּ
  

מֹוָנה ִמי יֹוֵדַע.   ׁשְ
ְבָעה ְיֵמי  מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה ׁשִ מֹוָנה ֲאִני יֹוֵדַע. ׁשְ ׁשְ
י ּתֹוָרה  ה חּוְמׁשֵ ָנה ֲחִמׁשָ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ׁשּ ָתא ׁשִ ּבַ ׁשַ
ִרית  ֵני ֻלחֹות ַהּבְ ה ָאבֹות ׁשְ לׁשָ ע ִאָמהֹות ׁשְ   ַאְרּבַ

שָּׁ    ּבַ   : ַמים ּוָבָאֶרץֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ
  

ָעה ִמי יֹוֵדַע. ׁשְ   ּתִ
מֹוָנה ְיֵמי  ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה ׁשְ ׁשְ ָעה ֲאִני יֹוֵדַע. ּתִ ׁשְ ּתִ
ָנה  ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ׁשּ ָתא ׁשִ ּבַ ְבָעה ְיֵמי ׁשַ ִמיָלה ׁשִ
ה  לׁשָ ע ִאָמהֹות ׁשְ י ּתֹוָרה ַאְרּבַ ה חּוְמׁשֵ ֲחִמׁשָ

ִרית ֶאחָ  ֵני ֻלחֹות ַהּבְ ַמים ָאבֹות ׁשְ ָ ׁשּ ּבַ   ד ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ
  : ּוָבָאֶרץ  

  
ָרה ִמי יֹוֵדַע.   ֲעׂשָ



 נרצה
 

שהת  
 

ָעה ַיְרֵחי  ׁשְ ַרָיא ּתִ ָרה ִדּבְ ָרה ֲאִני יֹוֵדַע. ֲעׂשָ ֲעׂשָ
ה  ָ ׁשּ ָתא ׁשִ ּבַ ְבָעה ְיֵמי ׁשַ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה ׁשִ ֵלָדה ׁשְ
ע ִאָמהֹות  י ּתֹוָרה ַאְרּבַ ה חּוְמׁשֵ ָנה ֲחִמׁשָ ִסְדֵרי ִמׁשְ

ל ִרית ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ׁשְ ֵני ֻלחֹות ַהּבְ ה ָאבֹות ׁשְ   ׁשָ
ַמים ּוָבָאֶרץ   ָ ׁשּ ּבַ   :ׁשֶ

  
ר ִמי יֹוֵדַע.   ַאַחד ָעׂשָ

ָרה  א ֲעׂשָ ר ּכֹוְכַבּיָ ר ֲאִני יֹוֵדַע. ַאַחד ָעׂשָ ַאַחד ָעׂשָ
ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה ׁשְ ַרָיא ּתִ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה  ִדּבְ ׁשְ

ָתא שִׁ  ּבַ ְבָעה ְיֵמי ׁשַ ה ׁשִ ָנה ֲחִמׁשָ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ׁשּ
ֵני  ה ָאבֹות ׁשְ לׁשָ ע ִאָמהֹות ׁשְ י ּתֹוָרה ַאְרּבַ   חּוְמׁשֵ

ַמים ּוָבָאֶרץ   ָ ׁשּ ּבַ ִרית ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ   : ֻלחֹות ַהּבְ
  

ר ִמי יֹוֵדעַ  ֵנים ָעׂשָ   .ׁשְ
ְבַטָיא ַאַחד  ר ׁשִ ֵנים ָעׂשָ ר ֲאִני יֹוֵדַע. ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ

ר ּכוֹ  ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה ָעׂשָ ׁשְ ַרָיא ּתִ ָרה ִדּבְ א ֲעׂשָ ְכַבּיָ
ה  ָ ׁשּ ָתא ׁשִ ּבַ ְבָעה ְיֵמי ׁשַ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה ׁשִ ׁשְ
ע ִאָמהֹות  י ּתֹוָרה ַאְרּבַ ה חּוְמׁשֵ ָנה ֲחִמׁשָ ִסְדֵרי ִמׁשְ
ִרית ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו  ֵני ֻלחֹות ַהּבְ ה ָאבֹות ׁשְ לׁשָ   ׁשְ

ַמים ּוָבָאֶרץ   ָ ׁשּ ּבַ   : ׁשֶ
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ה עָ  לׁשָ ר ִמי יֹוֵדַע.ׁשְ   ׂשָ

ֵנים  ָיא ׁשְ ר ִמּדַ ה ָעׂשָ לׁשָ ר ֲאִני יֹוֵדַע. ׁשְ ה ָעׂשָ לׁשָ ׁשְ
ַרָיא  ָרה ִדּבְ א ֲעׂשָ ר ּכֹוְכַבּיָ ְבַטָיא ַאַחד ָעׂשָ ר ׁשִ ָעׂשָ
ְבָעה ְיֵמי  מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה ׁשִ ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה ׁשְ ׁשְ ּתִ

בַּ  נָ ׁשַ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ׁשּ י ּתֹוָרה ָתא ׁשִ ה חּוְמׁשֵ ה ֲחִמׁשָ
ִרית  ֵני ֻלחֹות ַהּבְ ה ָאבֹות ׁשְ לׁשָ ע ִאָמהֹות ׁשְ   ַאְרּבַ

ַמים ּוָבָאֶרץ   ָ ׁשּ ּבַ   : ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ
  

ְדָיא ְדָיא. ַחד ּגַ   .ַחד ּגַ
ְדָיא. ְדָיא. ַחד ּגַ ְתֵרי זּוֵזי. ַחד ּגַ א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ   ּדְ

  
ְכָלה  ְתֵרי ְוָאָתא ׁשּוְנָרא ְוַאָ א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ   ְלַגְדָיא. ּדְ

ְדָיא   ְדָיא. ַחד ּגַ   :זּוֵזי. ַחד ּגַ
  

ְכָלה ְלַגְדָיא.  ַאָ ְך ְלׁשּוְנָרא. ּדְ א ְוָנׁשַ   ְוָאָתא ַכְלּבָ
ְדָיא   ְדָיא. ַחד ּגַ ְתֵרי זּוֵזי. ַחד ּגַ א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ   :ּדְ
  



 נרצה
 

שזת  
 

ְך לְ  ָנׁשַ א. ּדְ ה ְלַכְלּבָ ׁשּוְנָרא. ְוָאָתא חּוְטָרא וִהּכָ
ְתֵרי זּוֵזי. ַחד  א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ ְכָלה ְלַגְדָיא. ּדְ ַאָ   ּדְ

ְדָיא   ְדָיא. ַחד ּגַ   :ּגַ
  

א.  ה ְלַכְלּבָ ִהּכָ ַרף ְלחּוְטָרא. ּדְ ְוָאָתא נּוָרא ְוׂשָ
א  ין ַאּבָ ַזּבִ ְכָלה ְלַגְדָיא. ּדְ ַאָ ְך ְלׁשּוְנָרא. ּדְ ָנׁשַ   ּדְ

ְדָיא.    ְתֵרי זּוֵזי. ַחד ּגַ ְדָיאּבִ   :ַחד ּגַ
  

ה  ִהּכָ ַרף ְלחּוְטָרא. ּדְ ׂשָ ְוָאָתא ַמָיא ְוָכָבה ְלנּוָרא. ּדְ
ין  ַזּבִ ְכָלה ְלַגְדָיא. ּדְ ַאָ ְך ְלׁשּוְנָרא. ּדְ ָנׁשַ א. ּדְ   ְלַכְלּבָ

ְדָיא   ְדָיא. ַחד ּגַ ְתֵרי זּוֵזי. ַחד ּגַ א ּבִ   :ַאּבָ
ָכָבה ְלנּוָרא.  ָתה ְלַמָיא. ּדְ ַרף ְוָאָתא ּתֹוָרא ְוׁשָ ׂשָ ּדְ

ְכָלה ַאָ ְך ְלׁשּוְנָרא. ּדְ ָנׁשַ א. ּדְ ה ְלַכְלּבָ ִהּכָ  ְלחּוְטָרא. ּדְ
ְתֵרי זּוֵזי. א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ ְדָיא. ְלַגְדָיא. ּדְ    ַחד ַחד ּגַ

ְדָיא     :ּגַ
  

ָתה ְלַמָיא.  ָ ׁשּ ַחט ְלּתֹוָרא. ּדְ ְוָאָתא ַהׁשֹוֵחט ְוׁשָ
ַרף ְלחּוְטָרא.  ׂשָ ָכָבה ְלנּוָרא. ּדְ א. ּדְ ה ְלַכְלּבָ ִהּכָ ּדְ

א  ין ַאּבָ ַזּבִ ְכָלה ְלַגְדָיא. ּדְ ַאָ ְך ְלׁשּוְנָרא. ּדְ ָנׁשַ   ּדְ
ְתֵרי זּוֵזי.   ְדָיא ּבִ ְדָיא. ַחד ּגַ   :ַחד ּגַ
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ַחט ׁשָ ַחט ְלׁשֹוֵחט. ּדְ ֶות ְוׁשָ  ְוָאָתא ַמְלָאְך ַהּמָ

ַרף  ׂשָ ָכָבה ְלנּוָרא. ּדְ ָתה ְלַמָיא. ּדְ ָ ׁשּ ְלּתֹוָרא. ּדְ
ְכָלה ְלחוּ  ַאָ ְך ְלׁשּוְנָרא. ּדְ ָנׁשַ א. ּדְ ה ְלַכְלּבָ ִהּכָ ְטָרא. ּדְ

ְתֵרי זּוֵזי. א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ ְדָיא. ַחד  ְלַגְדָיא. ּדְ   ַחד ּגַ
ְדָיא     :ּגַ

  
ֶות. ַחט ְלַמְלַאְך ַהּמָ רּוְך הּוא ְוׁשָ דוׁש ּבָ  ְוָאָתא ַהּקָ

ָתה ָ ׁשּ ַחט ְלּתֹוָרא. ּדְ ׁשָ ַחט ְלׁשֹוֵחט. ּדְ ׁשָ ְלַמָיא.  ּדְ
א.  ה ְלַכְלּבָ ִהּכָ ַרף ְלחּוְטָרא. ּדְ ׂשָ ָכָבה ְלנּוָרא. ּדְ ּדְ
א  ין ַאּבָ ַזּבִ ְכָלה ְלַגְדָיא. ּדְ ַאָ ְך ְלׁשּוְנָרא. ּדְ ָנׁשַ   ּדְ

ְתֵרי זּוֵזי.   ְדָיא ּבִ ְדָיא. ַחד ּגַ   :ַחד ּגַ
  
  

  סים ובנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא לאבותינו יק ולספר בנוב אדם לעסיחי
  נה.ייציאת מצרים עד שתחטפנו שב  

  
  



 שיר השירים
 

שטת  
 

  השירים שיר אומרים יש הסדר לאחר
  

ו"ה ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ  ְלׁשֵ
ו" קי"אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( םק) ּבְ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ יר  ּבְ ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ָלׁשִ ל ִיׂשְ ּכָ

ה. מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ יִרים ַלֲעׂשֹות ּבָ ִ יר ַהׁשּ קֹול ָנִעים ׁשִ   ִויִהי  ּבְ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעלֵ    ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   ינּו ּוַמֲעׂשֵ

 

  יםיִר ׁשִ יר ַה ׁשִ 
  שיר השירים

  פרק א
  

ה: עו א ר ִלְׁשIֹמֽ ים ֲאֶׁש� יר ַהִּׁשיִר יהּו  בִׁש� ֹות ִּפ� ִני� ִמְּנִׁשי�4 �ִיָּׁש4ֵ

 ִין:  יV ִמָּיֽ ים 2ֶֹד י�טֹוִב� י ג0ִֽ יַח� ְׁשָמֶנ�יV טֹוִב� �4 ְלֵר ֶמן ּתּוַר� ם ֶׁש
 

ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  
  

. פתח רבי שמעון ואמר. אז ישיר משה ובני שיר השירים אשר לשלמהעו 

ת השירה הזאת, שם השירה ישראל את השירה הזאת, אז ישיר ישראל א

וכאן השיר העולה להעולם של בחי' זכר  עושל המדרגה בחינת נקבה

כאן הוא הסוד שהגוף והרוח מתחברים יחד, גוף בגוף ורוח ברוח,  עוהוא

ישקני מנשיקות פיהו, התחברות  עושיר השירים זהו התחברות הגוף בגוף

ד ביחוד הרוח ברוח, והכל הוא בסוד האהבה העליונה להיות הכל אח

אחד.. וזהו שהיה צריך שלמה המלך לייחד בהסוד של רוח הקודש, 

שיתחבר הכל ביחוד אחד בתשוקה, שיתקשר זה בזאת להיות הכל אחד, 

שהרי שלמה הוא המלך שכל השלום שלו.. ולפיכך כל השבח של שיר 

והיחוד שמיחד הכל במקום הזה  עוהשירים הוא להמלך שכל השלום שלו

קח כל החשקות של כל האברים וכל התענוגים וכל הוא, לפי שהוא לו
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ומאסף הכל בתוכו, ולכך הוא נקרא אחד, שלמה  עוכיסופים העליונים

המלך בהסוד של רוח הקודש כאשר שרתה עליו רוח הקודש ההיא, בקש 

לבחר הכל בתשוקה שלמה כראוי, וליחד הכל באהבה בתשוקה להיות 

  (ז"ח)יה ה' אחד ושמו אחד: אחד למעלה ולמטה, עול הסוד הזה נאמר, יה

, כסא הכבוד עוד אמר רבי שמעון בוא וראה בזמן שישראל זכאים

נתעלה למעלה מעלה בכמה שמחות באהבה רבה,  עושלמעלה

ומתחברים העולמות בשמחה, וכלם נתברכים מעומק הנחלים, וכל 

העולמות נשפעים ונתברכים בהרבה ברכות, ונתקדשים בכמה קדושות, 

הם בחדוה בשלמות, ובזמן שישראל אינם זכאים הכל והקב"ה שמח עמ

הוא להיפוך, ועם כל זה אהבת הקב"ה לא נמנעה מהם, וכסא הכבוד 

ואינה נמנעת מלתבוע רחמים  עושלו יושבת עליהם כאם על הבנים

לפי שרצונו הוא במי שמלמד  עועליהם, ובאותו הקול היא עולה למעלה

וממות על שלמד זכות על זכות על בניו, מניין, ממשה, שנתעלה בהתר

ישראל, זש"כ ומשה לא ידע כי קרן עור פניו, מתי נתעלה בכבוד הזה, 

כאשר חטאו ישראל ולמד עליהם זכות,, ובזמן שבנה שלמה בית 

המקדש, ונשתלם עולם התחתון כדמיון עולם העליון, היו כל ישראל 

ה זכאים ונתעלו בהרבה מדרגות עליונות, ואז נתעלה כסא הכבוד בחדו

בכמה שמחות בכמה הטבות, ואז שיר השירים אשר לשלמה, העליה 

בשמחה והירידה בשמחה, כל העולמות בשמחה והיחוד בשמחה, שיר 

להקב"ה, השירים לעליונים ולתחתונים, אשר לשלמה, התחברות של כל 

  (ז"ח)העולמות בשמחה להמלך שכל השלום שלו: 

 עוברשות העליונה שיר השירים אשר לשלמה. על פיו של אליהו נחרץ

לפי שהוא המקום  עושיר השירים, שבח השבחים להמלך שהשלום שלו

שצריך שמחה, כי אין שם רוגז ודין, שהרי העולם הבא כלו הוא שמחה 

ולפיכך הוא משלח חדוה ושמחה לכל המדרגות, וכמו  עווהוא משמח לכל
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כן נצרך  עושנצרך שיתעורר התעוררות של שמחה מעולם העליון ההוא

ולפיכך  עורר שמחה וחדוה מעולם המלכות לעומת עולם העליוןשיתעו

עומדים העולמות בהשואה אחת, והתעוררות אין עולה אלא מלמטה 

הוא ההיכל שיש  (מלכים א' ח)למעלה,, וע"ז כתיב בנה בניתי בית זבול לך 

בו תרנ"ו מדרגות העולות בשירי התשבחות, ובתוך כלן יש מדרגה אחת 

ה האהבה של השיר הזה שהיא בהירת נקודה פנימית מכלן, ונתברר

וכאשר נתבררה מתוך כלן היא עולה למעלה בסוד השיר,  עוהתחתונה

  ונקרא שיר השירים, לפי שעולה מתוך אותן התשבחות ונתבררה מכלן:

והבית  (מלכים א' ו)וגו' כתיב והבית בהבנותו אבן שלמה מסע נבנה 

חוברים יחד, אז אבן בהבנותו. כאשר העולמות של בחי' זכר ונקבה מ

נשתלמה האבן כמו שנצרך, ולא נשתלמה עד שנעשית מסע,  עושלמה

ואז  עושהסיע אותה הקב"ה והגביר אותה והעדה והביאה אצל האדם

נבנית ונשתלמה מהכל, וכאשר נתחברו זה עם זאת כל רוחות אחרות 

וכל מינים הרעים נעברו משם, ולא התקרבו למקדש, זש"כ ומקבות 

לי ברזל לא נשמע בבית בהבנותו, שהרי כלם נכנסו תוך והגרזל כל כ

עומק תהום רבה, כיון שנבנה בית המקדש למטה והוכן ההיכל בתוקפו, 

אז נתגלה שיר השירים, כיון שנצרך להתחבר מקדש במקדש.. אשה 

בבעלה פנים בפנים, וזה הוא שיר השירים אשר לשלמה, בלי ערבוב 

ות רעות נעברו אז מן העולם, ולא כלל, שהרי כל מינים הרעים וכל רוח

שלטו כלל, אשר לשלמה, פנים בפנים, אשר לשלמה, שנעתקה ונשתלה 

  (ז"ח)במקום שכל השלום שלו: 

 (דברים כח)וגו' עוד נחרץ על פיו של אליהו, כתיב יפתח ה' את אוצרו הטוב 

שהן  עוכאשר ברא הקב"ה את העולם ברא תחלה בריכות העליונות

גשמי ברכה וקדושות עליונות שלמעלה.. שהרי  מקורות להוריד בהן

ממקור החיים ממקום העליון יוצאים חמשה מקורות, ואחד נסתר, ואחד 
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ואותן המקורות היו כאשר נברא העולם, כמו שנאמר  עוהמאסף הכל

בראשית ברא אלהים וגו', בראשי"ת, בר"א שי"ת, זה השית הוא המקור 

את השמים, אלו הם ו'  עושנמשכים בו כל המעינות לכלכל העולמות

ומיום שנברא העולם  עומקורות העליונים שלמעלה להשפיע לזה השית

עד שנבנה בית המקדש היו סתומים, ולא נפתחו כלל.. והעולם היה ניזון 

מן המץ, מן בקיע צר בלי פתח כלל, כי אם כזעה הנוטפת מתוך העץ 

ויורדת למטה, או מתוך אבן, וכאשר בא שלמה המלך ונבנה בית 

המקדש, והיו כל העולמות במשקל אחד למעלה ולמטה, אז אותו השית 

המקבל ומאסף השפע מכל אותן בריכות העליונות נפתח, ומתי נפתח, 

בשעה שאותן בריכות העליונות נפתחות, וכיון שנפתח זה השית נשפעות 

ברכות להעולם, ומתי נפתח, כאשר מעבירים ממנו עקלתון אחד היושב 

א נעבר משם נעשה שיר, ונפתח אוצר הטוב עם השפע וכיון שהו עולרגלו

של אותן שאר הבריכות, וזה הוא השירים, שכלן נפתחות והתכוננו לתת 

מזון לכל העולמות, בכן כתיב ושיב ישראל לבטח איש תחת גפנו ותחת 

, שהרי השית (שם א' ד)ונאמר אוכלים ושותים ושמחים  (מלכים א' ה)תאנתו 

עדנים העליונים היו יורדים לכל העולמות, וכלם והבריכות נפתחו, וכל מ

היו שמחים לעלות אל עולם העליון ללקוט שפע ברכות ומעדנים עבור 

העולמות, ואז נתעוררה אהבה מהם אצל מלך העליון להיות כלם אחד 

בלי התפרדות, ואז עלה השיר שעל כל השירים להמלך שכל השלום 

  ח)(ז"שלו, להיות כלם בשמחה למעלה ולמטה: 

שיר השירים אשר לשלמה. ש גדולה, והיא אות השניה מסוף האותיות 

של האל"ף בי"ת, ב של בראשית גדולה, והיא השניה מהתחלת האותיות 

של האל"ף בי"ת, מה הטעם, לפי שהשי"ן היא סוד מרכבה העליונה, ולכן 

שהרי האבות הם המרכבה, וכל שיר השירים הוא  עוהיא בשלשה עמודים

ליונה, ולפיכך התחלתו אות ש היא. ב רמז על ביתו של סוד מרכבה הע
 



 שיר השירים
 

שיגת  
 

 
ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  

  

העולם, שבעשיית העולם מדבר, ולכך מעשה בראשית התחלתו באות ב, 

אותיות גדולות הנמצאות בהתחלת הספרים ד' הן, שהרי כדמיון שנעשו 

הספרים וכאותו הסוד שלהם כן רשימת האותיות בהתחלתם, והן אותיות 

ותיות, ואותו האות היא סוד הנסתר של גדולות העולות על כל שאר הא

כל הספר, ואלו הן, א של דברי הימים, ב של בראשית, מ של משלי, ש 

של שיר השירים, אלו ד' האותיות בהתחלת הספרים אותיות גדולות הן, 

והמבין בהן יודע הסוד של כל הספר, כיון שאותו האות מורה הסוד של 

העליונה, כי האבות הם הספר.. ש הזאת היא מתיחדת בסוד מרכבה 

מרכבה העליונה, אברהם ויצחק נאחזים זה בזה ונכללים זה בזה, ויעקב 

ולכך מתיחדים כלם בסוד עולם  עונכנס באמצע ומסכים לשני הצדדים

העליון, ולפיכך שיר הזה בסוד מרכבה העליונה הוא, שמתיחדת בהמלך 

שכל השלום שלו, ולפיכך היא שגדולה ונקשרת בהתחלת הספר, 

להראות שכל הספר על סוד הזה הולך והוכן, ועל כן אות ש תורה 

  (ז"ח)השבח של כל הספר: 

שיר השירים אשר לשלמה. פתח רבי יוסי ואמר, שיר זה היה מעורר 

אותו שלמה המלך כאשר נבנה בית המקדש, וכל העולמות נשתלמו 

ובית המקדש  עולמעלה ולמטה בשלמות אחת, הלבנ"ה נתמלאה בשלמות

דמיון שלמעלה, בזמן שנבנה בית המקדש למטה לא היתה שמחה נבנה כ

לפני הקב"ה מיום שנברא העולם כמו ביום ההוא. בית הראשון כאשר 

נבנה, נבנה עמו בית ראשון אחר והאיר לכל העולם, מתיקות באה 

לעולם ונפתחו כל החלונות העליונים להאי,ר ולא היתה שמחה בכל 

חו העליונים והתחתונים ואמרו שירה, העולמות כמו ביום ההוא, בכן פת

וזהו שיר השירים, שיר של אותן המנגנים שמזמרים להקב"ה, דוד המלך 

אמר שיר המעלות, שלמה המלך אמר שיר השירים, שיר מאותן 

המנגנים, מה בין זה לזה, הרי נראה שהכח אחד, אלא ודאי שהכל אחד, 
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ים במקומותם לנגן אבל בימי דוד המלך לא היו כל אותן המנגנים מתוקנ

כראוי, בית המקדש עוד לא נבנה, ולפיכך לא נתתקנו למעלה 

במקומותם, שהרי כמו שיש תקונים של משמרות בארץ, כן יש ברקיע, 

וקיימים אלה לעומת אלה, וביום שהוקם בית המקדש נתתקנו כלם 

ושיר הזה נתתקן לעומת  עובמקומותם, והנר שלא האיר התחיל להאיר

לך שהשלום שלו, ושיר הזה הוא יפה מכל השירים מלך העליון, מ

הראשונים, יום שנתגלה בו שיר הזה בעולם אותו היום נמצא שלם בכל, 

  וע"כ הוא קדש קדשים:

בספרו של אדם הראשון היה כתוב בו, ביום שיבנה בית המקדש יעוררו 

מאותיות  [בהתחלה]האבות שירה למעלה ולמטה, ולכך נמצאת ש 

אשר עוררו, לא שהם היו מזמרים, אלא שהם עוררו  הגדולות, ואלה הם

למעלה השיר מאותן משוררים הגדולים הממונים על כל העולמות, 

ולמדנו שביום ההוא עמד יעקב התם ונכנס בגן העדן בשמחה על מקומו, 

ובכן התחיל גן העדן לזמר, וכן כל עצי בושם שבגן, מי גרם שיר זה ומי 

לא הוא לא נכנס בגן העדן לא הי' הגן אמרו, הוה אומר זה יעקב, שאלמ

אומר שיר,ה שיר הזה הוא שיר שיש בו כלל כל התורה, שיר שעליונים 

ותחתונים נתעוררים אליו, שיר שהוא כדמיון עולם העליון שהוא שבת 

העליון, שיר שהשם הקדוש העליון נתעטר על ידו, וע"כ הוא קדש 

שמחה.. ולא נמצא כך קדשים, מה הטעם, לפי שכל דבריו באהבה וכלו ב

בשאר כל השירים שבעולם, ולבעבור זה שמצד האבות נתעורר שיר 

הזה, יום שנתגלה בו שיר הזה בו ביום ירדה השכינה לארץ, ככתוב 

ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת וגו', מה הטעם, לפי כי מלא  (מלכים א ח)

ה כבוד ה' את בית ה', ביום ההוא ממש נתגלה שיר הזה, ואמרו שלמ

ברוח הקודש, השבח של שיר הזה הוא כלל של כל התורה, כלל של כל 

מעשה בראשית, כלל של סוד האבות, כלל של גלות מצרים ושל יציאת 
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ישראל ממצרים והשיר שעל הים, כלל של עשרת הדברות ומעמד הר 

סיני, והליכת ישראל במדבר עד שנכנסו לארץ ונבנה בית המקדש, כלל 

יון באהבה ובשמחה, כלל גלותם של ישראל הכתרת השם הקדוש העל

בין האומות והגאולה שלהם, כלל של תחיית המתים עד היום שהוא 

שבת לה', מה שהיה מה שהוא ומה שעתיד להיות אחר כך ביום השביעי 

כאשר יהי' שבת לה', הכל הוא בשיר השירים, ולכן למדנו כל מי 

אז התורה חוגרת שמוציא פסוק של שיר השירים ואומרו בבית המשתה, 

שק והיא עולה אצל הקב"ה ואומרת לפניו, עשו לי בינך צחוק בבית 

המשתה, ודאי שהתורה עולה ואומרת כך, ולפיכך נצרך להזהר ולהעלות 

כמו עטרה על ראש האדם כל תיבה ותיבה של שיר השירים, ואם תשאל 

מדוע היא בין הכתובים, כך צריך להיות בודאי לפי שהיא שיר השבח 

ה שכנסת ישראל מתעטרת למעלה, ולפיכך כל השירות שבעולם לא במ

העלו רצון אצל הקב"ה כמו שיר הזה, וכך למדנו, שיר אחד, השירים 

שנים, אשר הרי שלשה, וזהו הסוד שכוס של ברכה ניתנית ונלקחת בין 

ובזה השיר  עווהכל נתעורר אצל המלך שהשלום שלו עוימין ושמאל

וד של אין סוף, מרכבה הקדושה כאן נתעלה הרצון למעלה מעלה בס

נמצאת, שהרי האבות הם המרכבה, דוד המלך נתחבר עמהם והם 

סוד מרכבה הקדושה העליונה, ולכך ארבע תיבות בזה הפסוק  עוארבעה

סוד מרכבה שלימה הקדושה: ועוד סוד זה, שיר, זהו סוד דוד  עוהראשון

הממונים  המלך, שהוא הסוד לעלות בשיר, השירים, אלו האבות, סוד

הגדולים, מרכבה שלימה כראוי, אשר לשלמה, זה סוד מי שרוכב על 

מרכבה השלימה הזאת, ובזה הפסוק נמצא שלימות הסוד של מן העולם 

ועד העולם, סוד כל האמונה, והכל הוא מרכבה שלימה למי שיש בו 

ידיעה, ולמי שאין בו ידיעה ואין מי שיוכל להשיג בו, ולפיכך נאמר פסוק 

ד' תיבות, סוד מרכבה שלימה מכל הצדדים, מכאן ולהלאה נמסר הזה ב
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  הסוד לחכמים:

שיר הזה הוא מעולה מכל שאר השירים של הראשונים, כל השירים 

שאמרו הראשונים אל עלו אלא תוך השירות שמלאכים העליונים 

אומרים, ואע"פ שזה נתבאר אבל כתיב שיר המעלות לדוד, שיר 

יונים אומרים, שאותן המעלות ומדרגות המעלות, שיר שהמלאכים העל

לבקש טרף ומזון ממנו: ועוד שיר המעלות, ככתוב  עואומרים, למי, לדוד

לדוד, בשביל דוד מלך  עועל עלמות שיר, על כן עלמות אהבוך (תהלים מו)

כיון שבא שלמה המלך אמר  עוהעליון, שהוא משבח תמיד למלך העליון

העליונים אומרים לפני מלך  שיר שהוא העליון למעלה, מה ששרי עולם

העליון שכל השלום שלו, כלם שאמרו שירה לא עלו בשירה ההיא 

לאמר אלא אותן השירות שמלאכים העליונים אומרים, מלבד שלמה 

המך שעלה בשירה הזאת למה ששרים העליונים עמודי העולם אומרים, 

כל בני העולם אמרו בדבר מרכבות התחתונות, שלמה המלך במרכבות 

ליונות, ואם תשאל משה שעלה במדרגת הנבואה לפני הקב"ה על כל הע

בני העולם, השירה שאמר במרכבות התחתונות הי' ולא עלה יותר, בוא 

וראה השירה שאמר משה עלה למעלה ולא למטה, אבל לא אמר שירה 

כשלמה המלך, ולא היה אדם שעלה בשיר כשלמה, משה עלה בשירה 

תת שבח והודיה למלך עליון שהציל שלו למעלה, ושירה שלו היתה ל

את ישראל, ועשה להם נסים וגבורות במצרים ועל הים, אבל דוד המלך 

ושלמה בנו אמרו שירה באופן אחר, דוד עמל להכין עלמות ולפאר אותן 

לפני השכינה, שתתראה השכינה עם עלמותיה ביופי, ועל זה היה עמל 

ר כל העלמות עם באותן שירות ותשבחות לפניהן, עד שהכין והאפי

השכינה, כיון שבא שלמה מצא להשכינה שהיא מקושטת ועלמותיה 

והכניס את החתן לחופה עם  עוביופי, היה עמל להכניסה אצל החתן

המטרונה, והביא דברי אהבה ביניהם כדי לחברם יחד, ולהיות שניהם 
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בשלימות אחת באהבה שלמה, ולכך עלה שלמה בשיר העליון על כל 

ה זווג לה להשכינה בעולם הזה למטה, להיותה בעולם בני העולם, מז

הזה בזיוג שלם בין התחתונים, שלמה זווג לה להשכינה בזיוג שלם 

למעלה, הכניס את החתן לחופה בתחלה, ואח"כ הכניס לשניהם בעולם 

הזה, והזמנים בשמחה בבית המקדש אשר בנה, ואם תשאל איך הכניס 

נראה פירוד, בוא וראה  משה להמטרונה בלבדה לעולם הזה, הלא

הקב"ה זווג לה במשה תחלה, והיא היתה כלת משה כמו שנתבאר, וכיון 

שנזדווגה בו במשה ירדה לעולם הזה בזיוג של עולם הזה, ונתתקנה בזה 

העולם מה שלא היתה מקודם לזה, ולעולם לא היתה בפירוד, אבל לא 

ניני זיוג היה אדם בעולם מיום שנברא אדם שיכניס אהבה וחביבות וע

למעלה מלבד שלמה המלך, שהוא הכין הזיוג שלמעלה בתחלה, ואחר 

כך הזמינם יחד בבית שהכין להם, זכאים הם דוד ושלמה בנו שהם הכינו 

הזיוג שלמעלה, ומיום שאמר לה הקב"ה להלבנה לכי ומעטי עצמך לא 

  נזדווגה בזיוג שלם בשמש, מלבד כאשר בא שלמה המלך:

חמש מדרגות להתדבק בעולם הבא, שיר אחד,  שיר השירים. הרי כאן

השירים שנים הרי שלשה, אשר הרי ארבעה, לשלמה הרי חמשה, הוא 

בוא וראה הזיגו  עובחמישי, שהרי יום החמשים סוד של יובל הוא

שלמעלה לא היה ביכולת שלמה להכין, אלא מפני שהיה נמצא הזיוג 

שאם לא היה אותו למטה מקודם לזה, ואיזה הוא, זה הזיוג שפעל מש,ה 

הזיוג לא היה ביכולת להכין הזיוג שלמעלה, והכל בסוד עליון הוא 

וידבר שלשת אלפים משל ויהי שירו חמשה  (מלכים א' ה)לחכמי לב: כתוב 

ואלף, מקרא זה ביארו החברים, אבל וידבר שלשת אלפים משל, ודאי 

. ויהי על כל דיבור ודיבור שהוא היה אומר היו בו שלשת אלפים משלים.

שירו חמשה ואלף, כך ביארנו ויהי שירו של משל, והכל אחד בין מי 

שאומר ויהי שירו של שלמה, בין מי שאומר ויהי שירו של משל, הכל 
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הוא אחד והכל הוא היה אומר, ויהי שירו, זה שיר השירים, וכי חמשה 

חמשה הם השערים והפתחים  עוואלף הוא שיר השירים, ודאי כך הוא

מלך שהשלום שלו, והם חמש מאה השנים של עץ החיים, שנפתחים בה

חמשים שנות היובל, והאלף זה הוא עץ החיים החתן שיוצא מצדו, והוא 

נוחל כל אותן החמשה לבוא אל הכלה, יומו של הקב"ה אלף שנים הוא, 

יוסף הצדיק שנקרא צדיק  [ומגיע אצל]וזה הוא הנהר שנמשך ויוצא מעדן, 

ח לה הקב"ה, ולפיכך שיר השירים קדש על שם הלבנה כמו שהבטי

קדשים, ואין לך מקרא בשיר השירים שלא יהיה בו הסוד של חמשה 

ואלף בודאי, שיר השירים ודאי כך הוא, חמש מדרגות הן במקרא 

הראשון כמו שנתבאר, ואם תשאל האלף למה לא נזכר כאן, ודאי אלף 

על זה ההוא נסתר היה ונסתר הוא עד שמתחברת האשה עם בעלה, ו

התיגע שלמה להביא לאלף ההוא אצל הכלה בהסתרת החותם של 

החכמה העליונה, כיון שעשה קדש הקדשים למטה גנוז ונסתר, והכניס 

הסוד של קדש הקדשים שמה לעשות הסתרת היחוד שלם למעלה 

ולמטה כראוי, קדש הקדשים הוא למעלה סוד חכמה העליונה והבינה, 

וחוזרת ירושת הנחלה  עונחלת האב והאםוכדמיון הזה נוחלים חתן וכלה 

 עובאופן אחר, נחלת האב ירושת הבת בהתעלות של שם הקודש הזה

והיא נקראת גם כן קד"ש חכמ"ה, נחלת האם יורש הבן ונקרא קדשי"ם, 

לפי שהוא מקבל כל אותן קדשים העליונים ומאספם אליו, ואחרי כן 

שיר לעומת נותנם ומכניסם אצל הכלה, ועל כן אמר שיר השירים, 

הקד"ש, השירים לעומת הקדשי"ם, להיות הכל קדש קדשים בסוד אחד 

כראוי, אשר לשלמה, הרי נדרש להמלך שהשלום שלו, ואפשר תאמר 

שזה השבח שלו הוא, אל תאמר כן, אלא שזה השבח במקום העליון הוא 

עולה ותדע שכך הוא הסוד, כאשר מתתקנים תפאר"ת ומלכו"ת כאחד 

אז המלך הזה נתעלה למעלה, ונתמלא מכל  עותחת מלך העליון
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הקדושות ומכל הברכות הנמשכין למטה, נתמלא ומשפיע למטה, וזאת 

כאשר נתמלא קדושות וברכות ומשפיע  עוהיא תשוקתו של מלך העליון

למטה, ועל זה הן התפלות והתחינות שיתתקן ויתמלא מעין העליון 

ארת התקון ההוא כי כאשר הוא מתתקן כראוי, מן הארתו ומן ה עוההוא

מתתקנת המלכות עולם התחתון עם עלמותיה, ולא נצרך עולם התחתון 

להתתקן אלא מהארת עולם העליון, הלבנ"ה אין לה אור מעצמה כלל, 

מלבד כשנתתקן השמ"ש ומאיר, מן אור השמ"ש והתיקון שלו מתתקנת 

הלבנ"ה ומאירה, ומה שנצרך תפלות ותחינות, הוא לבעבור שיאור 

מקום ההוא שהאור יוצא ממנו, כי כאשר מקום ההוא נתתקן, ויתתקן ה

מהארתו נתקן כל מה שלמטה, ולפיכך בשיר הזה שאמר שלמה לא היה 

וכיון שהוא יתתקן מן  עועמל אלא לבעבור שהמלך שהשלום שלו יתתקן

הארה שלו הכל יתתקן, ואם הוא לא יתתקן אין לה תקנה להלבנ"ה 

יתתקן ויתמלא כראוי בתחלה, כמו לעולם, ולפיכך אשר לשלמה, שהוא 

  קמג.) -ב  -(ז"ג שנתבאר: 

ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין. פתח רבי שמעון ואמר כתיב 

וישב יהודה וישראל לבטח, בוא וראה כיון שבא שלמה ובנה  (מלכים א' ה)

בית המקדש, ונתישבו העולמות למעלה ולמטה בצורה אחת, אז נתישרו 

ואותן שתי האותיות שהיו נרשמות ביניהן לרעה חט נהפכו כל האותיות, 

לטובה וחזרו להיות טח, שנאמר וישב יהודה וישראל לבטח, כל 

האותיות היה שלום ביניהן בלי קטרוג כלל, והאותיות של האל"ף בי"ת 

כלן היו שלמות למעלה ולמטה, אותיות הגדולות היו שלמות למעלה, 

, ובשעה שהכרובים היו פרושים ואותיות הקטנות היו שלמות למטה

כנפיהם מלמטה למעלה, והאותיות היו פורחות מלמטה למעלה 

ומלמעלה למטה, נכנסו אלה באלו ונתכללו אלה באלו בנשיקות של 

אהבה, וכיון שהאותיות מתחברות כל מדרגות התחתונות ומדרגות 
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העליונות וכל העולמות מתחברים יחד, ומנשקים אלה לאלו בנשיקות 

, עד שנעשים כלם אחד והקב"ה אחד בלי פירוד כלל, וכל נשיקות אהבה

האהבה אינן אלא להיות הכל אחד בכלל אחד, אותיות באותיות עולמות 

בעולמות מדרגות במדרגות אשה בבעלה להיות הכל אחד, פיהו, מדוע 

פיהו, פיו הי' צריך לומר, אלא להכליל שניהם כאחד, פיה"ו, להראות 

ליו, כאשה המתקנת פיה לקבל נשיקות מבעלה, שהרי היא מזומנת א

כאן יש להבין, אולי  עוובשביל זה להראות הזמנת פיה אליו כתיב פיה"ו

תאמר שהנשיקות הן למעלה מעלה באין סוף, לפי שנאמר בדרך נסתר, 

ישקני, פיהו, ואח"כ חוזר בדרך נגלה דודיך, לא כן, שהרי נשיקות אין 

ין אשה בבעלה, אלא כאשר עוד לא להן שייכות שם למעלה, כי אם בענ

נתקרבו זה בזאת אמר בדרך נסתר, וכיון שנתקרבו ונשקו בדביקות 

האהבה זה לזאת, אמרה היא בדרך נגלה דודיך, ולא כתיב דודיו, שהרי 

נכללים יחד באהבה בחיבור אחד בלי פירוד כלל, כי טובים דודיך מיין, 

ו וירא אלהים את שנאמר ב עוטוב אין הוא כי אם מצד האור הראשון

האור כי טוב, ועתה שהאותיות בשלימות כיון שנכלל ימין בשמאל, 

מצד של  [גם]טובים דודיך מיין, זה יינה של תורה שהוא שמחה, טובים, 

  (ז"ח)שמאל: 

עוד פתח רבי שמעון ואמר, ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין, 

הולכת אחר ואתן תורה שבעל פה אומרת לעומת תורה שבכתב, שהיא 

הנשיקות של תורה שבכתב, אחר המתיקות שלה להתחבר זה עם זאת 

להתתקן עמה להיות כלם  עובאותן הנשיקות שהיא במחלוקת מעלמותיה

תכשיטים אצל תורה שבכתב, וכאשר נתחברת ונתכללת בתורה שבכתב 

בחבור אחד, שמנשקים זה בזאת באהבה, היא מחזקת בו ואומרת אליו 

קרה אהבתך מהיין שלך, שהתגברה בי אהבתך עד שהרוו באהבה, מה י

אותי ביין של אהבה, להחזיק בך בהתכשיטים שנתקשטה תורה שבעל 
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פה מעלמותיה להתחבר בתורה שבכתב, משנה היא ההתחלה של 

ברייתא היא בסוד התיקון של ירכים  עוהראש, בסוד התיקון הראוי לה

וקרבים אליה לתקן אותה, רגלים והגוף בתיקון הראוי לה, העלמות באים 

זה אומר מותר וזה אומר אסור, זה הוא תכשיטי הכלה שמקשטים אותה, 

זה אומר כשמקשטים כך הולך תכשיט זה, וזה אומר לא כן, זה אומר 

התכשיט של הראש כך צריך להיות קשור ומהודק, וזה אומר הכיפה של 

ומר הראש צריך להיות מותר בצד זה וקושר ומהודק בצד זה, זה א

תכשיט הזהב זה בבגד זה פסול הוא להיות תכשיט אצל זה, וזה אומר 

כשר ויפה הוא שיתראה זה בזה, כל זה הוא תיקונים ותכשיטים להכלה, 

ועם כל זה בעוד שהם מקשטים ומתוכחים בדבר התכשיטים, היא נוספת 

בכח ויופי ותואר ותיקון בהם, ויושבת בכבוד ביניהם, והיא נחשבת 

מכמה שהיתה מאה פעמים, וכיון שנתקשטת בהם כלם  בנפשה יותר

אוחזים אותה בתכשיטיה ובתיקוני יופיה, ומכניסים אותה אצל המלך 

וכאשר יושבת המטרונה עם המלך בתיקוני יופיה,  עוהתורה שבכתב

והמלך רואה אותה מקושטת ביופי, קישוט הזה מכריז ואומר למלך לנשק 

כלל זה בזאת, מי הביא לאותן אותה, זאת היא התחברות של אהבה להת

נשיקות ולאהבה ההיא, אותן עלמות שהיו מקשטים אותה, וכאשר היא 

והמלך מבקשים להטיב לעלמותיה לתת להם מתנות, נותן לכלם יחדו, 

לכלם שהיו מתוכחים זה עם זה בתכשיטיה נותנים המלך והמטרונה 

נכספים אוצרות ומתנות ברצון ובאהבה, להנחילם נחלה באלף עולמות ה

לעולם הבא, וכל שכן לאותן היודעים סודות החכמה לקשט אותה 

שאין שיעור לירושת נחלה שלהם בעולם הבא, עליהם  עובתכשיטיה

  כתוב להנחיל אוהבי י"ש וגו':

ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין. הרי כאן שבע תיבות כנגד ז' 

לה, שהן וכנגדן שבע הנערות הראויות לתת  עוהמדרגות שעליה
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מקשטות אותה להכניסה אל המלך, ישקני, נגד חי העולמים, מנשיקות, 

נגד חסדי דוד, פיהו, נגד ישראל סבא, כי טובים, נגד אור הראשון, 

שבע  עודודיך, נגד יצחק ידיד מבטן, מיין, נגד יין העליון המשומר תמיד

הנערות הראויות לתת לה מבית המלך הן מיכאל גבריאל רפאל אוריאל 

דקיאל יופיאל רזיאל, וכמה אלפים ורבבות מחנות עמהם, ככתוב צ

ועלמות אין מספר, ג' פסוקים הם כאן שכלם מספרם רמז על סודותם, 

אחד, שיר השירים אשר לשלמה, סוד ד' תיבות האלו הוא סוד 

השני, ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין, זה הסוד של  עוהמרכבה

השלישי, לריח שמניך טובים וגו', זה  עומדרגותז' תיבות הוא בסוד ז' ה

זהו הסוד של שיר הזה..  עוהסוד של עשר תיבות בסוד עשרת הדברות

ישקני מנשיקות פיהו וגו', אע"פ שהן ז' נשיקות כמו שנזכר, אבל שלש 

[פיהו  (הרי שלש)נשיקות נראות בפסוק הזה, ישקני אחד, מנשיקות שתים 

רת מנשיקות, שנשמע נשיקה אחת, , ומה שהיא תובעת ואומהרי שלש]

אלא שזה נצרך לדעת מי שמבקש, שלא  עוככתוב מנשיקות ולא נשיקות

יבקש הרבה אלא מעט, הקב"ה כשמבקשים ממנו מעט הוא נותן הרבה, 

אברהם ביקש מעט בן אחד, והקב"ה נתן לו הרבה, כמו שנאמר הרבה 

כך הוא ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים, לפי ש

דרכי הקב"ה, וע"כ היא אומרת מנשיקות ולא נשיקות, ישקני, היינו 

התחברות של אהבה רוח ברוח, שהרי ד' רוחות מתחברות ונעשין כאחד, 

זה נותן רוח שלו לחבירו, ומקבל את רוחו של חבירו שנדבק בו, הרי 

שתים, וכן גם נעשה אצל חבירו, נמצא שארבע רוחות מתחברות כאחד 

יקות, מנשיקות פיהו, מאותן נשיקות העליונות שהיה נושק באותן נש

אותי מלפנים, שהרי אהבה של שמחה אינה אלא מתוך נשיקות של רוח 

העליון בתחתון, פיהו, ולא כתיב פיו, מהו פיהו, אלא זהו הזמנה להעולם 

וזהו תוספת ה שנתוספה  עושנקרא עולם הבא, מלך שכל השלום שלו
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תשוקת עולם התחתון היא רק להתחבר בשביל רמז הזה, לפי שכל 

בעולם העליון עולם הבא, ולכך בכל השירות נתעורר עולם התחתון 

לעומת עולם העליון, כי טובים, זהו התלהבות והתנוצצות של ספירות 

העליונות, וכל המאורות מתתקנים ונלהבים ומאירים כראוי, וזהו דודיך, 

אירות ונוצצות בהארה אותן ספירות קדושות אהובות העליונות כלן מ

המאיר את הפנים  עוובהתנוצצות כראוי, מיין, משמחת יין הטוב העליון

ונותן שמחה להלב, וכל העולמות שמחים בחלקם בשמחה ההיא.. ואותן 

ספירות הקדושות אהובות העליונות אינן מאירות אלא ע"י היין ההוא, 

רות קדושות, ואיזה הוא, זה השם החקוק המפורש בן ע' אותיות, שהן ספי

ולכך שמחה ורצון באותן נשיקות  עווהשם החקוק הקדוש שבו ע' שמות

כדי לעורר אהבה מן יי"ן העליון ההוא, וע"ז כתיב כי טובים דודיך מיין: 

  (ז"ח)

  סוד השכינה הקדושה

וארא  (יחזקאל א)ישקני מנשיקות פיהו וגו'. פתח רבי אלעזר ואמר, כתיב 

החיות וגו', הלא הם פנים נסתרים  החיות והנה אופן אחד בארץ אצל

שאין העין שולטת לראות, וכאן אמר וארא, אלא שהיה מסתכל מתוך 

כמי שרואה בעששות מתוך עינים סתומות.. אופן  עוהמאור שאינו מאיר

אחד בארץ אצל החיות, זאת היא מרכבה התחתונה, הנכללת בארבעה 

ונואר זה הצדדים של מרכבה העליונה, שהוא סוד ארבעה הצדדים.. 

לפעמים נואר זה הפן ונקרא אדני, והוא אדון המושל  עוהפן ממנה

בממשלה של הארה גדולה, ולפעמים נואר זה הפן ונקרא אל, והוא 

מושל להטיב לעולם ברחמים, וליתן מזון לכל אחד ואחד כראוי, 

ולפעמים נואר זה הפן ונקרא אלהים, והוא אדון המושל לדון העולם 

כל מי שנצרך, ולהנהיג הכל בדין.. פן האחד שנשאר בדין, לעשות דין ל

ממרכבה התחתונה כלם שואלים עליו, איה הוא פן הזה שנשאר, חוזר 
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ואומר באיזה מקום הוא, בארץ, לבעבור שלא ישארו התחתונים בלי 

השגחה אפילו רגע אחד, פן הזה נכללים בו כל שלשה האחרים, פן הזה 

כלם, בשביל להשגיח בטובם של מקבל מכלם ונכלל בכלם והוא לבדו ב

כל בני העולם, וזה הפן משורר תמיד ומעורר התעוררות אצל אותן 

שלמעלה ממנו, ואותן שלמעלה ממנו מעוררים אצל אותן שהם למעלה 

מעלה, ואותן שהם למעלה מעלה מעוררים אצל היותר גבוהים מלמעלה 

ררות של מעלה, ונקשרים זה בזה עד אין סוף, וכאשר זה נתעורר בהתעו

באותן נשיקות העליונות, להיות התחברות בסוד העליון,  עואותן הפנים

להשגיח ולכלכל כל העולמות, להיות כל העולמות בשמחה, בכן ישקני 

  (ז"ח)מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין: 

פתח רבי יצחק ואמר ישקני מנשיקות פיהו וגו'. אמרה כנסת ישראל 

ישקני, יאהבני צריך לומר, מדוע ישקני,  ישקני מנשיקות פיהו, מפני מה

אלא כך למדנו, מהו נשיקות, דבקות רוח ברוח, שבשביל זה הנשיקה 

בפה, כיון שהפה הוא המוציא והמקור של הרוח, וע"כ הנשיקות בפה 

באהבה, שנדבקים רוח ברוח ואין נפרשים זה מן זה, ולכך מי שמוציא 

נפרש ממנו, וזהו  ברוח שאינו עונשמתו בנשיקה מתדבק ברוח אחר

שנקרא נשיקה, ועל כן אמרה כנסת ישראל ישקני מנשיקות פיהו, 

להדביק רוח ברוח שלא יתפרשו זה מן זה, כי טובים דודיך מיין, מה ענין 

יין  (ויקרא י)וגם אלה ביין שגו וגו', וכתיב  (ישעי' כח)לכאן יין, והלא כתיב 

 עוא אמר מיינה של תורהושכר אל תשת וגו', ומפני מה כאן יין, רבי חיי

וע"כ כתוב  עוויין ישמח לבב אנוש (תהלים קד)רבי חזקיה אמר זהו שכתוב 

כי טובים דודיך מיין, לשמחת הלב, מיין, המשמחני יותר מהכל, רבי 

וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויבך,  (בראשית כט)יהודא אמר כתוב 

בל ובכה, ואם למה הי' בוכה, אלא מהתדבקות רוחו בה לא יכל הלב לס

וישקהו ויבכו, למדנו למה נקוד וישקהו, אלא  (שם לג)תשאל הלא כתוב 
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ונעתרות נשיקות  (משלי כז)לפי שלא נדבק רוחו בו כלל, ועל זה כתוב 

שונא, מהו ונעתרות נשיקות שונא, אלא מי שמנשק באהבה נדבק רוח 

ברוח בדביקות של אהבה, ומי שאינו מנשק באהבה אין זה בדביקות 

אלא ונעתרות, מהו נעתרות, געל נפש, שאין הרוח נדבק כנשיקה זו, ואין 

בזה התחברות כלל, ולפיכך כתיב ישקני מנשיקות פיהו, שהוא דביקות 

  קכד.) -(ב רוח ברוח: 

פתח עלם ההוא ואמר, ישקני מנשיקות פיהו, זו היא תשוקה עליונה 

האש יוצא, שיוצא הרצון מן הפה לנשק, ואינו יוצא מן החוטם כמו ש

שהרי כאשר נתחבר הפה לנשק יוצא אש ברצון בהארת פנים בשמחה 

רבה בדביקות של נחת, ולפיכך כי טובים דודיך מיין, מאותו היין המשמח 

ומאיר את הפנים בעינים שוחקות ומעורר את הרצון, ולא מיין המשכר 

 ומעורר רוגז ומחשיך הפנים בעינים נלהבות מיין הרוגז, ולכך לפי שיין

הזה הטוב מאיר את הפנים ומשמח העינים ומעורר תשוקת האהבה, היו 

מקריבים אותו כל יום על המזבח, בשיעור כזה שמי שישתה אותו 

ישמחנו ויעשה לו נחת רוח, שנאמר ונסכו יין רביעית ההין, ולפיכך כי 

טובים דודיך מיין, מאותו היין המעורר אהבה ותשוקה, והכל כמו למטה 

הבה שלמעלה, שני נרות דולקות כאשר נכבה נר הגבוה, כך נתעורר הא

 עובעשן לוהט העולה מן הנר הדולק מלמטה נדלק הנר שהוא למעלה

א"ר חזקיה כך הוא בודאי שעולם העליון תולה בהתחתון והתחתון 

בעליון, ומזמן שנחרב בית המקדש אין הברכות נמצאות לא למעלה ולא 

  )ע. -(א למטה, להראות שזה בזה תולה: 

ישב רבי ברכיה ודרש, ישקני מנשיקות פיהו וגו'. מה היה רואה שלמה 

המלך שהוא הכניס דברי אהבה בין עולם העליון לעולם התחתון, 

והתחלת השיר שהכניס אהבה ביניהם הוא ישקני, אלא זה נתבאר וכך 

הוא שאין אהבה של התחברות רוח ברוח מלבד נשיקה, והנשיקה בפה 
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או, כאשר מנשקים זה לזה מתחברות הרוחות שהוא מקור הרוח ומוצ

אלה באלו ונעשין אחד, ואז היא אהבה של אחדות, בספרו של רב 

המנונא סבא הראשון הי' אומר על מקרא הזה, נשיקת אהבה נתפשטת 

לד' רוחות, וד' הרוחות הן נדבקות יחד, והן תוך סוד האמונה, ועולות 

תלויות בהן, והעליונים  בארבע אותיות, ואותן האותיות של השם הקדוש

והתחתונים תלוים בהן, והשיר של שיר השירים תולה בהן, ואיזו הן, 

אהבה, והן מרכבה העליונה, והן התחברות ודבקות ושלימות של הכל, 

אלו האותיות ד' רוחות הן, והן רוחות של אהבה ושמחה מכל אברי הגוף 

נכללת בלי עצבות כלל, ארבע רוחות הן בנשיקה שכל אחת ואחת 

בשניה, וכאשר רוח אחת נכללת בשניה, ואותה השניה נכללת בראשונה 

ונעשו שתי הרוחות כאחת, כאשר מתחברות בדביקות אחת אז הן ארבע 

מתפשטות  (נפרשות)בשלימות, ונובעות זו בזו ונכללות זו בזו, וכאשר 

נעשה מאותן ד' רוחות פרי אחד, והוא רוח אחד הנכלל מן ד' רוחות, וזה 

ה ובוקע רקיעים, עד שעולה ויושב אצל היכל אחד שנקרא היכל עול

האהבה, והוא ההיכל שכל האהבות תלויות בו, ואותו הרוח כך נקרא 

אהבה, וכאשר זה הרוח עולה נתעורר אל היכל ההוא להתחבר עמו 

למעלה, ארבע אותיות הן אצל ארבע הרוחות והן אהבה, והפרי שלהן 

ד נתעורר זה בצד זה וזה בצד זה אהבה, כשמתחברים אלה באלו מי

א מיד יוצאת ה ומתחברת בא, מתדבקת בדביקות באהבה,  [כשנתעורר]

ונתעוררות ב' אותיות האחרות בה ונכללות רוחות ברוחות בדביקות 

האהבה, ופורחות אלו האותיות מהן באותו רוח העולה, ומתעטרות בו 

כלול בכל אותן כראוי, כיון שהולך ועולה אהבה ההוא בשלימות כשהוא 

ארבע הרוחות, הוא פוגע בממונה אחד עליון גדול הממונה על אלף 

ותשע מאות ותשעים רקיעים, והוא ממונה על המשכת י"ג נהרי 

אפרסמון טהור, שנמשך מן סוד הטל שלמעלה, ואותה המשכה נקראת 
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ואינו  עומים רבים, כיון שפוגע באותו השר שעל המחנות עומד אצלו

והוא עובר בהן, עד שנכנס לתוך היכל אהבה, על זה  יכול לעכב אותו

אמר שלמה בסוף שירתו מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, מים 

רבים, אלה הם מים העליונים שנמשכים מתוך טל העליון, ונהרות לא 

ישטפוה, אלו אותן נהרי אפרסמון טהור שהם שלשה עשר, ממונה ההוא 

ה הוא שר המחנות הקושר כתרים הוא המלאך הנשלח מלפני הקב"ה, וז

אכתריאל הקושר כתרים לרבונו בשם המפותח  [הוא] (סודו)לרבונו, 

החרות יהוה יה צבאות, וכיון שנכנס לתוך היכל אהבה נתעורר אהבת 

נשיקות העליונות, שנאמר וישק יעקב לרחל, להיות נשיקות אהבה 

ל אהבה העליונה כראוי, ואותן הנשיקות הן התחלת ההתעוררות של כ

והתחברות והתקשרות שלמעלה, ולכך התחלת שיר השירים היא ישקני, 

ואם תשאל היתכן  עומי ישקני, הוא הנסתר תוך הסתרה העליונה

שהנסתר מכל הנסתרות תלויות בו נשיקות והנשיקות מגיעות למטה, 

בוא וראה נסתר כל הנסתרות אין בו כל ידיעה, אלא שנתגלה ממנו אור 

ינו נתגלה אלא בנתיב דק אחד שמתפשט מתוכו, והוא אחד דק ונעלם, וא

וזו ההתעוררות של כל סודות העליונים, והוא נעלם,  עואור המאיר לכל

לפעמים נעלם ולפעמים נגלה, ואע"פ שאינו נתגלה כלל, מ"מ התעוררות 

ומתוך שהוא נעלם התחלת השיר בדרך  עושל עליית הנשיקות בו תלויות

שהרי בו תלויות  עומה ענין יעקב כאן נסתר הוא, אבל אם בו תלויות

הנשיקות, אלא ודאי כך הוא, ישקני, זה הנסתר למעלה, ובמה, באותה 

העליונה, שכל הגוונים תלוים ומחוברים בו, וזה הוא  (מנורה)מרכבה 

כמו שאמרנו שהדביקות להתחבר בהמלך תולה ביעקב בנו, ועל  עויעקב

ר בזה אל השמ"ש המאיר לה כן כתבי מנשיקות פיהו כי טובים דודיך, חוז

להלבנ"ה מתוך הארת אותן ספירות העליונות, הוא מקבל האור של כלן 

ומאיר להלבנ"ה, ואותן הספירות שמזדוגות עמו מאיזה מקום מאירות, 
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חוזר ואומר מיין, מאותו יין המשומר, מאותו יין שהוא שמחת כל 

 עואלהים חייםהשמחות, ואיזה הוא אותו יין שנותן חיים ושמחה לכל, זה 

הוא היין שנותן חיים ושמחה לכל, ועוד מיין, מן השם ההוא שנקרא 

זה הוא יין של שמחה של אהבה של רחמים, ומזה היין כלם  עויהוה

  קמו.) -(ב מאירים ושמחים: 

לריח שמניך טובים שמן תורק שמך וגו'. פתח רבי שמעון ודרש, לריח 

הוא, לריח, איזה ריח, ריח שמניך טובים וגו', מקרא זה עיינתי בו וכך 

וכאשר עולה ריח ההוא להתקשר  עוהקטרת שהוא זך וטוב ופנימי מהכל

באותו שמן המשחה של הנחל הנובע, נתעוררים זה בזה ומתקשרים יחד, 

ובכן אותו השמן טוב להאיר, ככתוב לריח שמניך טובים, ואז הורק השמן 

ש"כ שמן ז עוממדרגה למדרגה באותן המדרגות הנקראות שם הקודש

תורק שמך, על כן עלמות אהבוך, מהו עלמות, כמו שביארנו עלמות 

על עלמות  (תהלים מו)עולמות ממש, ד"א על כן עלמות אהבוך, ככתוב 

ובספרו של רב המנונא סבא נאמר מהו עלמות, ככתוב  עושיר, והכל אחד

ותתן טרף לביתה וחק לנערותיה, נערותיה אלו העולמות  (משלי לא)

רך את שמך ולזמר לפניך, ומשם נשפע ברכות לכל לב עואהבוך

התחתונים, ומתברכים העליונים והתחתונים: ד"א ע"כ עלמות אהבוך, 

שהרי בדבר זה שרי הדינים  עויפה הוא מי שאומר על מות אהבוך

נמתקים, ולפי שזה הקטרת מתקשר בשמן העליון, יותר חשוב הוא לפני 

ת ישראל אני כקטרת ואתה הקב"ה מכל קרבנות ועולות, לכך אמרה כנס

כהשמן, משכני אחריך נרוצה וגו', נרוצה, ככתוב על כן עלמות אהבוך, 

אני וכל המחנות, שהרי כלם בי נאחזים, ועל כן משכני, שהרי בי תלוים, 

אני  עוהביאני המלך חדריו, אם יכניסני המלך בהכלו נגילה ונשמחה בך

ורכת כל המחנות וכל המחנות, למדנו בשעה שכנסת ישראל שמחה ומב

ישמחו  (תהלים צו)שמחים, והדין אינו שורה אז בעולם, ועל זה כתוב 
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  :)נח -(ג השמים ותגל הארץ: 

עוד א"ר שמעון לריח שמניך טובים וגו'. מקרא זה עיינתי בו והוא סתום 

בסוד עליון, יש ריח ויש ריח, והרבה ריחות הם.. לריח, זו היא נקודה 

ך אותו הנסתר בכל הסתרות של כל העליונה העומדת בסתר מתו

הנסתרים, שלא נודע כלל, וזאת הנקודה היא ריח מאותו הסתר מכל, 

ובשביל ריח הזה כל אותן השמנים והבשמים כלם מאירים ונקראים 

לפי שזה מעמידם להיות כלם קשר אחד מאירים כאחד, ואם לא  עוטובים

תר לתוך נחל אין נקראים טובים, לפי שכאשר ריח העליון הזה נכנס בס

  (ז"ח)העמוק וממלא אותו כראוי, אז כל המדרגות נקראות טובים: 

פתח עלם ההוא ואמר, לריח שמניך טובים, לריח, איזה ריח, אלא יש ריח 

ויש ריח, ריח הקרבנות וריח הקטרת, ריח הקרבן מקרב ומייחד כל אותן 

וריח הקטרת מקרב ומייחד ומאיר לאותן  עוהשבטים של היכל בית דוד

וע"כ שני מזבחות היו,  עומאורות העליונים בהארת אפרסמון הטהור

מזבח הקטרת ומזבח העולה, מזבח הקטרת הוא פנימי, מזבח העולה הוא 

מבחוץ, ריח מזבח העולה מתקן להאיר מאורות התחתונים, ריח מזבח 

לריח  עוהקטרת מתקן להאיר מאורות העליונים, וע"כ לריח שמניך טובים

ניך טובים.. שאותן המאורות מאירים ונוצצים, של הקטרת ההוא שמ

(ז"ג השמטה כתוב כאן טובים, וכתיב שם וירא אלהים את האור כי טוב: 

  לבראשית)

לריח שמניך טובים. אמר רב המנונא סבא אלה הם ימים הטובים 

שנקראים טובים, והם תפילין של ראש, אותן התפילין הקב"ה מניחם, 

מאירים בהראש של קדושה העליונה, ולכך נקראים טובים, לפי שהם 

ובכל מקום ימים טובים הם התפילין של ראש שהקב"ה מניחם, חול 

המועד שלא נקרא יום טוב היינו תפילין של יד, שהרי אין לה להלבנ"ה 
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אור של עצמה אלא מהארתו של יום טוב, תפילין שעל הזרוע שהיא 

תפילין של  תפלה של יד אינה מאירה אלא מן הארת תפילין של ראש,

ראש היינו ימים טובים, תפילין של יד היינו חול המועד, יפה אמר רב 

המנונא וכך הוא, וע"כ חולו של מועד הוא לענין מלאכה כעין יום טוב, 

ונצרך לשמחה כעין יום טוב, ולפיכך באלה הימים שהם התפילין של 

רבון העולמים אסור להניח תפילין אחרים, שהרי אלה הימים שהם 

ילין העליונים שרוים על ראשי ישראל.. ואסור להעביר התפילין של תפ

רבון העולמים מעל הראש להניח תפילין אחרים, שהם התבנית והצורה 

למטה, משל למלך שחפץ לעשות שמירה לעבוד, א"ל עשה לך כצורת 

החותם שלי, וכל זמן שהצורה הזאת תתראה עליך כלם יחרדו ויפחדו 

תרה שאהב אותו המלך נתן בידו חותם טבעת ממך, אח"כ מתוך אהבה י

היקרה שלו, כיון שאחז חותם היקר של המלך בידו הניח ממנו צורת 

החותם ההיא שהוא עשה, ואם עבד הזה מדחה לחותם טבעת היקר של 

המלך בשביל צורת החותם ההיא שהוא עשה, ודאי בן מות הוא, לפי 

דו, ולפיכך אסור שעשה בזיון לחותם היקר של המלך ולא דאג על כבו

לעם הקדוש לדחות חותם היקר של המלך השורה עליו בשביל צורה זו 

שהם עשו.. וע"כ לריח שמניך טובים, ביום טוב מן ריח העליון ההוא, 

שמניך טובים, אלו תפילין של ראש, שמן תורק שמך, בחול המועד, זו 

על כן  עותפלה של יד העולה להתאחד בדרך נסתר עם תפילין של ראש

עלמות אהובך, ביום טוב האחרון של חג, שהרי אז תפלה של יד 

משתלמת ונוארה בשלימות, לחלק שפע לכל אותן המחנות והחילות 

  (ז"ח)למעלה ולמטה שנקראים עלמות, וע"כ עלמות אהבוך: 

ונתתי  (ויקרא כו)משכני אחריך נרוצה וגו'. פתח רבי שמעון ואמר, כתוב 

הקב"ה נתן שכינתו בין ישראל, להיותה משכני בתוככם וגו', בוא וראה 

רובצת עליהם כאם על בנים, ולהגן עליהם בכל הצדדים, וכל זמן שהאם 
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הקדושה הזאת שוכנת עליהם הקב"ה בא לדור עמהם, לפי שהקב"ה אל 

יעזבנה לעולם, וכל החביבות שלמעלה עליה היא, ולפיכך נתנה להיותה 

עזבם לעולם, מפני מה, משכון בין ישראל, להודיע שלא ישכחם ולא י

לפי שהמשכון הזה ביניהם, והיא אומרת, משכון נעשיתי בתחתונים, 

אהיה משכון גם אצלך לעלות אליך, ואני ובני אחריך נרוצה.. ובשעה 

שעולה התעוררות מלמטה בסוד הקרבנות, כמו שנאמר אשה ריח ניחוח 

לני לה', היא עולה ואומרת אל אהובה, משכני, שלח ימינך אצלי לקב

ולהעלות אותי מצד ההתעוררות של שמאלך וימינך תחבקני, כך אומרת 

ובכן אחריך נרוצה, מהו  עואשה אל הריח, הריח אל ניחוח, ניחוח לה'

ונרצה לו לכפר עליו, וכמו  (ויקרא א)נרוצה, נהיה ברצון, כמו שנאמר 

ויריצוהו מן הבור, מהו ויריצוהו, שהרציאו ופייסו  (בראשית מא)שנאמר 

תו בדברים טובים של רצון טוב, לפי שהי' נעצב מאותו הבור, ולכך או

אחריך נרוצה, נהיה בהתרצות ברצון שלם כראוי.. מכאן שרצון וברכות 

לא נמצאות אלא במקום שזכר ונקבה מתחברים יחד, ולפיכך משכני 

אצלך תחלה, בשביל שתקבל רצון מהמקום שכל הרצונות נובעות 

נהיה בהתרצות יחדו, ואם לא תמשכני  ואח"כ אחריך נרוצה, עומשם

אצלך, רצון העליון לא ישכון עליך, שהרי זכר בלתי נקבה אין הברכות 

  נמצאות בו:

הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך. הביאני המלך חדריו, באיזה 

שהרי התפשטות שלמעלה סוד מלך העליון היא האות  עומקום, באות ה

יכך אני בשבחה יתרה ובהתרוממות ולפ עוה, וזה שנכנס אליו אני היא

אני וחילותי נגילה  עוכבוד וגדולה, ולכן אע"פ שאני בשפלות אצלך

ונשמחה בך, שמחה ותשוקה יש לנו להיות אצלך ולא להפרד ממך, 

שהרי כל שמחה ותשוקה אינן אלא בך, כי אין שמחה ותשוקה לאשה 

דרי גן אלא בבעלה, ולא באמת ואביה, הביאני המלך חדריו, אלו הם ח
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העדן, ואם תשאל הלא היא הגן עדן, ואיך היא אומרת כך, אלא שהם 

  :עואותן חדרים העליונים שהג"ע ניזונת מהם ונקראת בשמותם

לפי שהיא נתתקנת ביופי  עונגילה ונשמחה בך. הלא היא והצדדים שלה

תיקונה להתחבר, להיות השם שלם בחיבור אחד, שכאשר היא עולה אז 

ואם תשאל הלא כאשר  עוסוד השם יהוה אלהים השם הוא שלם, היינו

ואיה הוא הסוד  עוהיא עולה להתחבר אז נשתלם השם יהוה ולא יותר

של השם אלהים, אלא כאשר נעשה השם בשלימות אז היא נכללת 

למעלה ולמטה, למעלה בהשם יהוה, ולמטה בהשם אלהים, ובכן היא 

  נשתלמת למעלה ולמטה בכל:

הבוך. מי הם אותן מישרים אלו יה שהאהבה נזכירה דודיך מיין משרים א

ועל כן משכני  עושלהן היא אלו, והם בכל הסכמתם וברצון אחד אל ו

אצלך להיות עמך, שהרי אותיות הקדושות העליונות יה כשמתחברת 

עמהן והרי זה שם קדוש עליון, ה היושבת תחת אותו השם אין לה אור 

, ואין לה לעלות אלא מעצמה כלל, ותשוקתה לעלות אליו ולהתחבר עמו

ברשות, וזהו שהיא אומרת משכני להיות עמך בחיבור אחד, הביאני 

המלך חדריו, ויפאר אותי בכל מיני תיקונים בתפארת עליונה, בשביל 

להיות אצלך, וע"כ נגילה ונשמחה בך, אני עם כל התיקונים שלי כאשר 

אחד אהיה אצלך בחיבור אחד, נזכירה דודיך מיין, נרוה לכל אחד ו

ונשמחם מאותו היין המשמח לכל, ולא נחדל מלשמח אותם, שהרי 

מישרים אהבוך, לא יחדלו מלתת לך, יען כי והם אהבוך ליתן לך 

  (ז"ח)להשפיע בך ולהאיר לך: 

עוד א"ר שמעון משכני אחריך נרוצה. מהו משכני, אלא משכני באותיות 

יהוה השם הקדוש, שכאשר מתחברים שני השמות יחד, שהם שם שלם 

אלהים, שם הראשון מושך אצלו את השם השני, ומה שאומרת אחריך 
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נרוצה ולא ארוצה, לפי שהשם הזה שנקרא אלהים הרבה מרכבות 

והרבה בתי דינין נכללים ומחוברים בו, וע"כ כתוב אחריך נרוצה, רבים 

הם הנכללים בשם הזה, והוא הכל שם אחד, כי כאשר שם הראשון 

הוא חבור אחד של שם אחד, ועליונים  מושך לשם השני, אז הכל

ותחתונים וכל המדרגות נקשרים זה בזה, להיות כלם קשר אחד וחבור 

  אחד ויחוד אחד:

הביאני המלך חדריו. המלך, זו קדושה העליונה, חדריו, אלו חדרים 

העליונים והיכלות הקדושים של מרכבות העליונות, חדר הראשון הוא 

איר מקצה העולם ועד סוף העולם, אור אור המאיר מצד הימין, אור המ

שכל האורות נכללים בו, אור של ארבעה גונים חקוקים בארבעה צדדי 

העולם, ונקרא אל גדול, אור שהופיע לראשונה, היכל וחדר הראשון, וזה 

הוא האור שמתאחד לראשונה בהסוד שנקרא יהוה, חדר השני הוא אור 

אדום חשוך, והוא נקרא חשוך היוצא מצד אור הראשון, וזה הוא אור 

אלהים, והוא בצד השמאל להתקשר באור הראשון, שני היכלות האלה 

הם המתקשרים ומתחברים זה בזה יאהלוההים, בהיכלות האלה מדרגה 

ומלך העליון מכניסה לאותן היכלות הקדושים, נגילה  עוהתחתונה נאחזת

 ונשמחה בך, אניוכלם בשעה שנתקשר יחד בקשר אחד, נגילה ונשמחה

באותן כ"ב אותיות של אל"ף בי"ת שנקראות ב"ך, ככתוב אשר נשבעת 

להם ב"ך, ב"ך יברך ישראל.. ב"ך ודאי, שהרי כל האותיות מקבל זה 

היסו"ד הקדוש, הסוד של ב"ך.. נזכירה דודיך מיין, מיינה של תורה, 

דודיך, אלו ע' ממונים הסובבים כסא הקדוש, והם שרים מושלים 

ההוא, וע"ז כתוב אשקך מיין הרקח, ואותן ע' דודים  ולוקחים דין מן יין

  אלו הם.

 (קמץ)אכתריאל מיכאל גבריאל רפאל אוריאל הודריאל נוריאל 

צוריאל  (צרי)פדיאל תומיאל חסדיאל  (פתח)קדומיאל מלכיאל צדקיאל 
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שבניאל ברקיאל  (שבא)סוריאל גזריאל להמיאל  (סגל)רזיאל יופיאל 

חזקיאל יעזריאל  (חירק)לעדיאל מלכיאל  חוניאל ומיאל (חולם)אהיאל 

שמעיאל  (שורק)קפציאל ברכיאל ודריאל צפיאל  (קבוץ)רחמיאל קמואל 

 (צפעס)תומיאל שכניאל רביאל קטוריאל  (תשרק)וחניאל רהטיאל קניאל 

נפליאל מלטיאל להודיאל כוכביאל  (נמלכ)צחיאל פניאל ענאל ספריאל 

ועריאל הדרניאל דהריאל  (והדג)יהואל טהוריאל חפניאל זכריאל  (יטחז)

 (חולם)שמשיאל בריאל אהניאל  (שבא)בואל אורפניאל  (בא)גדיאל 

קדושיאל מבניאל צפניאל:  (קמץ)חכמיאל וקשיאל להריאל מחניאל 

[בשמותע ' המלאכים יש הרבה נוסחאות בזהר בתקוני זהר ובזהר חדש, ומי  (הערה)

  יוכל לדעת איזה נוסח הוא העיקר.]

בכלל אחד, תחתונים מתוך עליונים, וכלם מאירים ונוצצים אלו כלם 

העליונים שהם נסתרים נקראים חיות נסתרות,  עומתוך אותו יין המשומר

ואלה  עושהם רצוא ושוב, והם מאירים מתוך עולם העליון עולם הבא

התחתונים מאירים ונוצצים מתוך אותו האור טמיר ונעלם שאלו נוצצים, 

ים השמות שהם אורות נעלמים, שהרי אותן וכלם מיי"ן, מאותן שבע

שבעים הסובבים לכסא הקדוש מלמטה כלם מאירים ונוצצים מאותן 

שבעים הפנימים, וזה הוא מיי"ן, מאותן מאורות העליונים שהם יינה של 

תורה, ואותן מאורות העליונים המאירים את הפנים ואת הספירות הם 

  (ז"ח)שבעים השמות שהקב"ה נקרא בהם: 

ה אני ונאוה בנות ירושלים וגו'. אמר רבי שמעון נר המערבי כאשר שחור

זה שחור וזה לבן, כמה הוא יפה  עוהוא מושל וקים אצל נר המזרחי

באותו אור הלבן, בהארת הנר שני אורות מתחברים כאחד, התחתון 

שחור העליון לבן, זה מושל על זה, אור הלבן על השחור, ועם כל זה 

הרבה תיקונים קיימים  עונים אשר תחתיהכמה היא יפה עם התיקו

תחתיה, נר פתילה ושמן, והיא עומדת בגדלות עליונה מפוארה באותו 
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אלו התיקונים שלמטה הקיימים  עואור הלבן, כך הן בנות ירושלים

  תחתיה ביופי שלה, כאהלי קדר כיריעות שלמה, זה שחור וזה לבן:

ה אני מצד ועוד שחורה אני ונאוה, שחוה אני מצד שלמטה, ונאו

התכללות שלמעלה, שחורה אני בראותי כמה רשעים המרגיזים לאדון 

הכל, ואני מפרנסם בצד אותה ההתכללות שלמטה אשר בי, ונאוה מצד 

שלמעלה, בנות ירושלים, אע"פ שירושלים ובית המקדש הכל אחד, אבל 

ביהמ"ק הוא יותר בהרבה קדושות בהרבה הטבות, ביהמ"ק לבד 

ית קדש הקדשים בפנימיות מהם, שהוא פנימי מכלם, וירושלים לבד, וב

וזה בשעה שהמטרונה מתקשטת ומבקשת להתקרב ולהתיחד עם בעלה, 

היא אומרת למחנותיה, שחורה אני מצד שלמטה, ונאוה בהתכללות הצד 

שלמעלה ביותר, לפי שנאמר ואתם הדבקים בה' אלהיכם, ישראל דבקים 

אינה אומרת כך אלא כשהיא  בה' בתקון ההוא יותר מכלם.. והמטרונה

יוצאת החוצה לשאר המחנות, בכן אומרת לאותן שמבפנים היודעים 

בתכשיטיה, ויפארוה בעדי עדיים, ישקני מנשיקות פיהו, כמה אני 

ולאותן שמבחוץ שאין יודעים  עומתוקנת ביופי לקבל הנשיקות מן המלך

בתכשיטיה אומרת שהיא שחורה מצד התחתונים, מצד ההתכללות 

מטה, כדי שלא יביטו בעין רעה לקטרג על התחתונים, שהרי אין להם של

קנאה אלא בתחתונים, שכאשר התחתונים בהטבה הם מקנאים אותם 

ביותר, ואם תשאל הלא אין להם קנאה, ביניהם אין קנאה, אבל על 

אחרים יש להם קנאה, ולפי שהיא כאם על בניה לישראל, לכן אותו 

הוא מצד ההתעללות שלמטה שבעבורו תיקון היפה והמפואר מהכל ש

תעלה למעלה, היא תסתירהו אצל המחנות שמבחוץ, כדי שלא יתקנאו 

ולא יקטרגו על ישראל, ולפיכך אל תראוני שאני שחרחורת, אל 

תסתכלו באותו התיקון לפי שאני שחרחורת, ולפי שבכל התיקונים שלה 

אותו התיקון אין לה תיקון יפה ומפאור בהתנשאות לעלות לקודש, מלבד 
 



 זוהר ההגדה
 

736

 
ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  

  

  שמצד ההתכללות שלמטה, ע"כ אומרת להם שחורה אני ונאוה:

ועוד שחורה אני ונאוה. שחורה אני מצד שלמטה, ונאוה אני מצד 

התכללות שלמעלה, שחורה אני בראותי כמה רשעים המרגיזים לאדון 

הכל, ואני מפרנסם בצד אותה ההתכללות שלמטה אשר בי, ונאוה מצד 

ים, אע"פ שירושלים ובית המקדש הכל אחד, אבל שלמעלה, בנות ירושל

ביהמ"ק הוא יותר בהרבה קדושות בהרבה הטבות, ביהמ"ק לבד 

וירושלים לבד, ובית קדש הקדשים בפנימיות מהם, שהוא פנימי מכלם, 

וזה בשעה שהמטרונה מתקשטת ומבקשת להתקרב ולהתיחד עם בעלה, 

וה בהתכללות הצד היא אומרת למחנותיה, שחורה אני מצד שלמטה, ונא

שלמעלה ביותר, לפי שנאמר ואתם הדבקים בה' אלהיכם, ישראל דבקים 

בה' בתקון ההוא יותר מכלם.. והמטרונה אינה אומרת כך אלא כשהיא 

יוצאת החוצה לשאר המחנות, בכן אומרת לאותן שמבפנים היודעים 

בתכשיטיה, ויפארוה בעדי עדיים, ישקני מנשיקות פיהו, כמה אני 

ת ביופי לקבל הנשיקות מן המלך ולאותן שמבחוץ שאין יודעים מתוקנ

בתכשיטיה אומרת שהיא שחורה מצד התחתונים, מצד ההתכללות 

שלמטה, כדי שלא יביטו בעין רעה לקטרג על התחתונים, שהרי אין להם 

קנאה אלא בתחתונים, שכאשר התחתונים בהטבה הם מקנאים אותם 

ה, ביניהם אין קנאה, אבל על ביותר, ואם תשאל הלא אין להם קנא

אחרים יש להם קנאה, ולפי שהיא כאם על בניה לישראל, לכן אותו 

תיקון היפה והמפואר מהכל שהוא מצד ההתכללות שלמטה שבעבורו 

תעלה למעלה, היא תסתירהו אצל המחנות שמבחוץ, כדי שלא יתקנאו 

ולא יקטרגו על ישראל, ולפיכך אל תראוני שאני שחרחורת, אל 

תכלו באותו התיקון לפי שאני שחרחורת, ולפי שבכל התיקונים שלה תס

אין לה תיקון יפה ומפואר בהתנשאות לעלות לקודש, מלבד אותו התיקון 

  שמצד ההתכללות שלמטה, ע"כ אומרת להם שחורה אני ונאוה:
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ועוד שחורה אני ונאוה, שחורה אני מצד שלמטה, ונאוה מצד שלכן אתן 

ון שלי תולה בכם שאתם מחנות קדושים, ולפיכך בנות ירושלים, הלא תק

ובכל היא כאם על בנים,  עואל תסתכלו באותו התיקון שמצד התחתונים

כי הרבה מקטרגים הם העומדים שם, ואם יסתכלו באותו התיקון שמצד 

ההתכללות שלמטה כמה היא יפה וכמה היא מפוארה לעלות בו למעלה, 

"ז יעכבוה מלעלות למעלה יבואו לקטרג ולהזכיר חטאי ישראל, ועי

להתחבר בבעלה, ולכך כאהלי קדר, מצד התחתונים, כיריעות שלמה, 

מצד שלכם, ולפיכך אל תראוני שאני שחרחרת, אל תסתכלו בי כלל 

בדבר אותן התיקונים שלי שהם מצד התחתונים, שהרי בשבילם גער בי 

השמש, ולא הוא בלבדו אלא בני אמי נחרו בי, אלה אבות העולם 

ראו חשכות שלי מצד התחתונים, ואם תשאל היתכן לאמר כך, כן, כש

משני טעמים ראוי כך, אחד מפני דרכי שלום, שלא יקטרגו על ישראל 

  בניה, ואחד למען שלא יעכבו עליה מלעלות להתחבר בבעלה:

ועוד שחורה אני ונאוה, כלה ההיא שהיא בבחינת הלבנה כשהמקטרג 

מלבד חוט אחד  עואינו מתקרב אליהגורם להחשיך אור הלבנ"ה, השמ"ש 

מחסד העליון שנתמשך עליה, ואותו החוט של חסד מבקיע בקליפה 

ההיא ומשבר כחה, ונותן להלבנ"ה פאר ויופי, בכן היא אומרת שחורה 

  אני מצד של ערלה, ונאוה מצד אותו חוט של חסד שנמשך עלי:

בר, ועוד שחורה אני ונאוה. שחורה אני מצד חשך העליון כאשר מתג

 עוכי הנה החשך יכסה ארץ, ונאוה מצד האור הראשון (ישעי' ס)כמ"ש 

  כי אשב בחשך, מצד של שמאל, ה' אור לי, מצד הימין: (מיכה ז)כמ"ש 

ועוד שחורה אני ונאוה. שחורה אני, לפי שהתגבר הגלות על ישראל, 

ועם כל זה ונאוה, שלא נתערבו ישראל באומות, שבטי יה נכנסו ושבטי 

כאהלי קדר, נשחרתי ביניהם, שגזרו על ישראל כמה גזרות  יה יצאו,
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  (ז"ח)רעות, ועם כל זה אני כיריעות שלמה, במעשים טובים: 

שחורה אני ונאוה בנות ירושלים. אמר רבי שמעון אמרה כנסת ישראל 

לפני הקב"ה, שחורה אני בגלות, ונאוה אני במצות התורה, כי אע"פ 

כאהלי קדר, שהם בני קטורה  שישראל בגלות אין עוזבים המצות,

שפניהם שחורים תמיד, ועם כל זה אני כיריעות שלמה, כעצם השמים 

נוטה שמים כיריעה, אל תראוני שאני  (תלים קד)לטהר, שכתוב 

שחרחורת, מפני מה אל תראוני שאני שחרחורת, לפי ששזפתני השמש, 

אמי  שלא הביט בי השמ"ש להאיר לי כראוי, ישראל מה הם אומרים, בני

נחרי בי, מי הם בני אמי, אלו השרים שליטים הממונים על שאר 

 עוהשליך משמים ארץ וגו' (איכה ב)האומות, ד"א בני אמי ממש, ככתוב 

וכאשר השליך משמים ארץ שמוני נוטרה את הכרמים, מפני מה, לפי 

שכרמי שלי לא נטרתי, ולמדנו הסוד שבני אמי ודאי הסכימו עלי, כלומר 

ותתצב  (שמות ב)ארץ משמים, כמו שביארנו בהכתוב  כאשר נתרחקה

  נט) -(ג אחותו מרחוק: 

רבי יהודה אמר שחורה אני ונאוה בנות ירושלים, שחורה אני, זו כנסת 

ישראל שהיא שחורה מן הגלות, ונאוה, שהיא נאה בתורה ובמצות 

ובמעשים טובים, בנות ירושלים, שבשביל זה זוכים לנחל ירושלים 

לי קדר, אע"פ שהיא שחורה בגלות, אבל במעשים היא שלמעלה, כאה

  יד.) -(ב כיריעות שלמה, של המלך שכל השלום שלו: 

פתח עלם ההוא ואמר. שחורה אני ונאוה בנות ירושלים וגו', אל תראוני 

שאני שחרחורת וגו', ענין זה כבר נתבאר, אבל בשעה שהיא תוך אהבה 

ממעטת עצמה בקטנות  גדולה אצל אהובה, מתוך שאין יכולה לסבול

מרובה, עד שאין נראה ממנה אלא כמו נקודה אחת קטנה, זו האות י, 

ובכן היא נסתרת מכל החילות ומחנות שלה, והיא אומרת שחורה אני, 
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שאין באות זו לבנונית בתוכה כבשאר אותיות, וזהו שחורה אני, שאין לי 

אין לה מקום להכניסם תחת כנפי, כאהלי קדר, למדנו שזו האות י ש

לבנונית בתוכה, כיריעות שלמה, זו ו, ולפיכך אל תראוני שאני 

שחרחורת, אל תביטו בי כלל, שאני נקודה קטנה, מה עושים האנשים 

הכפירים  (תהלים קד)שואגים כאריות גבורים, ככתוב  עוגבורי חיל שלה

שואגים לטרף, ומתוך הקולות ושאגות חזקים אשר שואגים כאריות 

נשמע קולם אצל אהובה למעלה, וידוע מאת אוהביו  עוחהאנשים גבורי כ

שאהובתו היא באהבה אליו כמוהו, עד שאין נראה מן תבניתה ויופיה 

כלל, ובכן מתוך הקולות ושאגות של אותן גבורי כח שלה, יוצא דודה 

אהובה מתוך היכלו בכמה מתנות בכמה אוצרות בריחות של בשמים, 

ה בלי תבנית ויופי כלל, מתקרב ונכנס אצלה ומוצא אותה שחורה קטנ

אליה מחבקה ומנשקה, עד שנתעוררת מעט מעט מתוך ריחות הבושם, 

ומתוך שמחת אהובה אליה נבנית, ונעשית בתיקוניה בתבניתה ביופיה 

אות ה כמקדם, ואלה גבורי כח עשו לה שתשוב אליה תבונתה ויופיה, 

י כח עושי דברו, גבור (תלים קג)הכח וגבורה שלהם גרמו לזה, וע"ז כתיב 

עושי דברו ודאי, שמתקנים לו לאותו דב"ר ומחזירים אותו לתבניתו 

וכיון שנתתקנה ונעשית בתבנותה יפה כמקדם, אז הם וכל  עוהראשונה

שאר החילות עומדים לשמוע מה שהיא אומרת, והיא עומדת כמלך בין 

ם החילות שלו, וזהו עושי דברו ודאי: כדמיון הזה למטה בזמן שיש רשעי

עד שאין נראה מכל תבניתה מלבד  עובדור, היא נתכסית וממעטת עצמה

נקודה אחת, וכאשר באים גבורי כח וצדיקי אמת, כביכול עושים לאותו 

דב"ר, ונוארה מעט מעט, ונתתקנית בתבניתה ביופי שלה לאות ה 

  קצא.) -(ג כמקדם: 

אל תראוני שאני שחרחרת ששזפתני השמש. אמר רבי שמעון כאשר 

ונה מתלבשת בדין לכלכל את העולם, בכן אומרת לבניה הקרובים המטר
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לה תוך ביתה, אל תראוני שאני שחרחרת, שהרי בודאי אם תהיו עמלים 

בתורה שנתתי לכם אל תפחדו, ואם לא תהיו עמלים בתורה תגרמו לי 

שבני אמי נחרו בי, שמוני נוטרה את הכרמים, לנטור לאומות העולם 

ביניהם, להניק ולהשפיע להמונים שלהם מחנות בעבורכם שאתם נפזרים 

של עכומ"ז, כרמי שלי לא נטרתי, אלה המונים הקדושים שלי, שאין 

  (ז"ח)ביכולתי לכלכלם כראוי בשמחה גדולה: 

רבי יהודה אמר אל תראוני שאני שחרחרת, מקרא זה נתבאר, אבל בזמן 

 שהלבנ"ה נתכסית בגלות היא אומרת אל תראוני, לא שהיא מפקדת

לבלתי לראותה, אלא לפי שהיא רואה תשוקת ישראל אליה להסתכל 

באורה, היא אומרת אל תראוני, אל תוכלו להסתכל בי, אל תראוני 

בודאי, מה הטעם, לפי שאני שחרחרת, לפי שאני בחשכות, מהו 

שחרחרת, שחורה היה צריך לומר, אלא חשכות כפולה, אחד ששזפתני 

ר לי ומהסתכל בי, ועוד שבני אמי השמש, שנתרחק ממני השמ"ש מלהאי

נחרו בי, ששזפתני, שזפתני היה צריך לומר, אלא רמז הוא שמרמז 

וכאשר נעתק  עובש"ש, שכאשר השמ"ש מאיר בששה מאורות מאיר

אורו כל אותן ששה מאורות נעתק אורם, בני אמי, אלו הם הבאים מצד 

צוארנו על  (איכה ה)נחרו בי, כמש"כ נחר גרוני, זש"כ  עוהדין הקשה

נרדפנו, שכאשר הלכו ישראל בגלות היו הולכים בידים אסירות לאחור, 

וריחיים על צואריהם, ולא יכלו לפתוח פיהם, שמוני נוטרה את הכרמים, 

ללכת בגלות לנטור לשאר אומות בעבור ישראל, כרמי שלי לא נטרתי, 

שהרי אין ביכולתי לנטור להם כמו מקדם, כי מקדם נטרתי כרמי שלי 

נו נשתמרו שאר כרמים, ועתה אני נוטר שאר כרמים לבעבור כרמי וממ

  :)מה -(ג שלי, שיהיה נשמר ביניהם: 

בני אמי נחרו בי שמוני נוטרה את הכרמים וגו'. אמר רבי שמעון בני 

השליך משמים ארץ, שכאשר חפץ הקב"ה  (איכה ב)אמי, כמו שכתוב 
 



 שיר השירים
 

שמאת  
 

 
ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  

  

ברי הקב"ה להחריב ביתו שלמטה ולהגלות לישראל בין העמים, הע

ותתצב אחותו  (שמות ב)מלפניו לההיא א"רץ ונתרחקה ממנו, ככתוב 

מרחוק, וכאשר ארץ ההיא נתרחקה מן השמי"ם שלמעלה, זאת הארץ 

שלמטה חרבה וישראל נפזרו בין העמים, אמרה כנסת ישראל מי גרם לי 

זאת ומי עשה לי כך, בני אמי שנחרבו בי ונתרחקו ממני, בני אמי ודאי: 

  ריט.) -(א 

שמוני נוטרה את הכרמים וגו'. כאשר ישראל אין עושים חסד עם 

אנשים, ושאר אומות עושים חסד בעולם, אז אותן הברכות הנשפעות 

מלמעלה מצד הימין יונקים או תן שאר עמים, זש"כ שמוני נוטרה את 

הכרמים, אלו שאר האומות, כרמי שלי לא נטרתי, אלה הם ישראל, לפי 

ך להם השפע, בשביל אותן החסדים שעושים עם ששאר האומות נמש

האנשים, וישראל מרחיקים השפע מהם, מפני שאין רודפים לעשות 

  רסו.) -(ב חסדים כשאר עמים: 

הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה איכה תרביץ בצהרים. אמר רבי 

שמעון הרי העירותי שבכל מקום שנאמר הגד הגיד ויגד, כלם עניני 

ן בהם, וכאן כתיב הגידה לי, סוד של חכמה הוא.. אגדה הם ויש לעיי

כאשר ברא הקב"ה את העולם ואמר יקוו המים מתחת השמים אל מקום 

אחד, מתחת השמים בודאי, ונאמר ויקרא אלהים ליבשה ארץ, אז כל 

חדוה וכל שמחה וכל התיקונים נתתקנו, וכיון שכל התיקונים נתתקנו 

חינת זכר ואמרה, הגידה לי להמטרונה, בכן עלתה אל העולם שהוא ב

שאהבה נפשי איכה תרעה איכה תרביץ בצהרים, איכה איכה שני 

פעמים, רמז על שני החרבנות, בית ראשון ובית שני, ולפיכך איכה תרעה 

בחורבן הראשון, ואיכה תרביץ בחורבן השני, שהרי השמחה שלנו היא 

ד מקדש טוב ויפה, ומתוך שמחה זו יש לי לבקש על שני המקדשים, אח

העליון, ואחד מקדש התחתון, שלמה אהיה כעוטיה, אלמלא אותן שני 
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פעמים שאני עתידה לקרות איכה, שלמה אהיה, בשלום אהיה בלי גלות 

והוא  (שמואל א' כח)כלל, בשלום על בני למטה, כעוטיה, כמו שכתוב 

עוטה מעיל, אהיה נעטפת במעטפה של קדושה העליונה, שהוא השם 

ה אהיה, בשלום אהיה בכל שלמות שלמעלה, כעוטי"ה, הקדוש יה, שלמ

כעוטה יה, להיות בכל שלמות העליונה על עדרי חבירך, אלו מדרגות 

הקדושות שכלן כדמיון שלמעלה: ובכן הוא משיב לה ומתחיל מן דבור 

האחרון של השבח הזה ואומר, אם לא תדעי לך היפה בנשים, אם את 

, צאי לך, צאי וראי בעקבי הצאן אינך יודעת השני איכה איכה למה הם

בשביל מה יהיו חורבן בית ראשון ובית שני, צאי לך בעקבי הצאן ורעי 

את גדיותיך, ותדעי בשביל מה החרבנות של משכנות הרועים, שהרי 

  (ז"ח)עתידים לבטל התורה בבית ראשון ובבית שני: 

 וידעת היום והשבות אל (דברים ד)עוד פתח רבי שמעון ואמר, כתוב 

לבבך כי ה' הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, 

זכאים הם העמלים בתורה להבין בהחכמה של רבונם, והם היודעים 

ומסתכלים בסודות העליונים.. החכמות שנצרך לו לאדם לדעת מרובות 

הן: אחת, להבין את גופו ולהכיר מי הוא, איך נברא, ומאין בא, ואנה 

ך נתתקן, ואיך הוא עתיד לעמוד בדין לפני ילך, ותיקון הגוף אי

ממההב"ה: ואחת, להבין ולהסתכל בסוד הנשמות, מה היא הנפש הזאת 

שבגופו, מאין באה, ובשביל מה באה בגוף הזה של טפה סרוחה, שהיום 

כאן ולמחר בקבר: ואחת, להסתכל בעולם הזה, להבין בשביל מה נתתקן 

בסודות עליונים של עולם זה העולם שהאדם עומד בו, ואח"כ לעיין 

העליון להכיר את רבונו, להבין ולהסתכל בסודות רבונו, וכל זה יכול 

האדם להבין מתוך סודות התורה, בוא וראה כל מי שהולך לעולם ההוא 

בלי ידיעת החכמה, אפילו אם יש בו מעשים טובים הרבה מוציאים אותו 

נפשי, אתה מכל שערי עולם ההוא, ועל זה כתוב הגידה לי שאהבה 
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אהוב נפשי הגידה לי בסוד החכמה העליונה, איכה תרעה, איך אתה 

רועה ומנהיג בצהרים, בעולם העליון ההוא, למדני סודות החכמה 

שאינני יודע ולא למדתי עד עתה, למען לא אהיה בבושה כעוטיה על 

עדרי חבריך, לפני אותן מדרגות העליונות שאני עתיד לכנוס ביניהן, 

ה עוד לא עיינתי בהם: בוא וראה מה כתוב אם לא תדעי שהרי עד עת

לך היפה בנשים, אם את תבוא בלי ידיעה ולא הבנת בחכמה טרם 

שתבוא לעולם ההוא, ולא ידעת בסודות של עולם העליון, צאי לך, אין 

את כדאי לכנוס לכאן בלי ידיעה, אכן כאשר את עדיין בעולם שלמטה 

הצאן, אלה הם הצדיקים אשר צאי לך בעקבי הצאן, מי הם עקבי 

האנשים דשים אותם בעקב, שהם יודעים סודות העליונים של רבונם, 

ועל ידם תבין להשכיל ולדעת, ורעי את גדיותיך, אלה הם תינוקות של 

בית רבם, נערים שהם בבתי מדרשים ולומדים בתורה, על משכנות 

תורה, הרועים, על אותן בתי כנסיות ובתי מדרשות אשר שם לומדים ב

ואע"פ שהם אין מבינים עוד, אבל אתה תבין מתוך דברי חכמה שהם 

  (ז"ח)אומרים: 

עוד פתח רבי שמעון ואמר, כתוב ויברא אלהים את שני המאורות 

הגדולים וגו', בתחלה שני המאורות היו שקולים זה לעומת זה כמו 

שביארו החברים, אמרה הלבנה לפני הקב"ה, הגידה לי שאהבה נפשי 

תרעה, איך איפה אפשר לך להנהיג את העולם בשני כתרים איכה 

כאחד, איכה תרביץ בצהרים, שהרי אז אין ביכולת הלבנה להאיר, ואי 

אפשר לך להנהיג בשני כתרים יחוד בשמש ובלבנה, שהרי הלבנה איזה 

אור יש לה בצהרים, לפיכך אי אפשר לך להשתמש בשני כתרים יחוד, 

אני אהיה מעוטפת בצהרים, כאשר אור  שלמה אהיה כעוטיה, איך איפה

הגדול של השמש יהיה הולך וחזק, הרי אז אני אהיה מעוטפת בבושה 

לפניו ולא אוכל לשמש לפניך, ולכך איך אתה תוכל להנהיג ולהשתמש 
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בשני כתרים יחוד, אמר לה הקב"ה, הן שמעתי לדבריך, לכי ומעטי 

לי להנהיג  עצמך, אם לא תדעי לך היפה בנשים, שאמרת אי אפשר

העולם בשני כתרים יחוד, לכי ומעטי עצמך ותהי ראש לשועלים, צאי 

לך בעקבי הצאן, צאי ותהי למלך על כל התחתונים, ותנהג לכל אחד 

ואחד כראוי לו, והיי שולטת בלילה בודאי, צאי ומעטי עצמך וכך ראוי 

  (ז"ח)לך: 

המטרונה הגידה לי שאהבה נפשי וגו'. על פיו של אליהו נחרץ, כאשר 

ההיא עולה למעלה ומתרחקת מן חילותיה ומחנותיה בסוד האות י, היא 

אתה אהוב נפשי איכה תרעה, כיון  עואומרת הגידה לי שאהבה נפשי

שאני נקודה אחת בלי התפשטות כלל, שהלא אני נכללת בפני עצמי ואין 

ביכולתי לקחת וליתן, לפי שאני יושבת קמוטה בפני עצמי בנקודה אחת.. 

אות י הקטנה מכל האותיות, שלמה אהיה כעוטיה, נכללת בפני זו ה

עצמי שאין לי התפשטות בכל הצדדים כלל, לפי שהאות י סתומה מכל 

 עוהצדדים יותר מכל שאר האותיות, וכאשר המלך יחפץ לכנוס בתוכה

ובא אליה מלך גדול, אומר לה, אם לא תדעי לך היפה  (קהלת ט)כמש"כ 

מך בכל הצדדים, ותקבל עדנים ותענוגות בנשים צאי לך, התפשטי עצ

באותה ההתפשטות, ומה היא התפשטות ההיא, בעקבי הצאן, שתיעשה 

כאותה הסוכה האחת השומרת עדרי הצאן, וזו היא האות ה, ובשביל זה 

הרחיבי מקום אהלך  (ישעי' נד)לא נכתב צאי אלא צאי לך, כמש"כ 

נקודה אחת שחורה  ויריעות משכנותיך יטו, שהרי בתחלה לא היתה אלא

סתומה בתוכה, ועתה שבעלה התחבר עמה הוא אומר לה צאי לך, 

הרחיבי מקום אהלך, התפשטי עצמך, ובכן ורעי את גדיותיך, תוכלי 

לקבל עדנים ותענוגות, שהרי בשעה שהיא נקודה אחת ועולה למעלה, 

ומלך עליון ההוא יורד אליה להתחבר בה, הוא דופק בנקודה הזאת 

כל הצדדים, ונעשית נקודה הזאת לאות ה, ונשתלמת מכל ומתפשטת ב
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הצדדים ומקבלת עדנים ותענוגות, בכן אומר לה ורעי את גדיותיך, קחי 

הארות ומזונות ולכי ותחלק לכל אותן החילות והמחנות שלך קטנים 

 עווגדולים ותני למו, על משכנות הרועים, אלה הם הרועים מנהיגי העולם

לכל אחד ואחד כראוי לו, וכל זה נעשה לתת להם ממשלה וגבורה 

  (ז"ח)בהתפשטות נקודה הזאת, שהיתה סתומה מקודם לזה: 

תו פתח ואמר, הגידה לי שאהבה נפשי וגו', בלאו דברי אהבה מושכת 

אליה המטרונה להקב"ה ואומרת אליו, הגידה לי שאהבה נפשי, אתה 

איך  שכל אהבת נפשי בך, אם לא תתחבר עמי איכה תרעה את העולם,

תקבל השפע מעומק העליון לך ולאחרים, שהרי הברכות שלמעלה אינן 

שריות אלא במקום של זכר ונקבה, שלמה אהיה כעוטיה, איך איפה 

אהיה בבושה כשיבקשו ממני מזון בני האבות שהם עדרי חבריך, עדר ה' 

ממש, הם עדרים הקדושים הסמוכים על שלחני, והקב"ה מה משיבה, אם 

פה בנשים צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיותיך אמר לא תדעי לך הי

לה הקב"ה, הרי לך עצה טובה, צאי לך בעקבי הצאן, אלו צדיקים 

תמימים שתתעטרי בהם לפני, ורעי את גדיותיך וגו', אותן הנמשכים 

אחריך, ואותן רשעי הדור יתמשכנו בעונותם, תכי אותם ברצועה ולא 

אחריך שלא יתמשך גם עליהם דין  יוסיפו לחטא, ותשמר לבניך ההולכים

  (ז"ח)האמת: 

הגידה לי שאהבה נפשי וגו'. אמר רבי אבא בוא וראה מקראות האלו 

כנסת ישראל אמרתן למלך הקדוש, הגידה לי שאהבה נפשי, ככתוב את 

שאהבה נפשי ראיתם, ועל המלך הקדוש זאת נאמר, אתה שאהבה נפשי 

, כל זמן שכנסת ישראל איכה תרעה, בספרו של רב המנונא סבא נמצא

נמצאת עם הקב"ה, כביכול הקב"ה בשלימות, והוא רועה ברצון לו 

לעצמו מאותה יניקת החלב של האם העליונה, ומאותה היניקה שהוא 

יונק הוא משקה לכל שאר האחרים ומניקם, ולמדנו שא"ר שמעון כל זמן 
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שכנסת ישראל נמצאת עם הקב"ה, אז הקב"ה בשלמות ובשמחה, 

בו שריות ויוצאות ממנו לכל שאר האחרים, וכל זמן שכנסת  הברכות

ישראל אינה נמצאת עם הקב"ה, כביכול הברכות נמנעות ממנו ומכל 

שאר האחרים, וסוד הדבר בכל מקום שלא נמצא זכר ונקבה אין 

שאג  (ירמי' כה)הברכות שריות עליו, ועל זה הקב"ה גועה ובוכה, כמש"כ 

י שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי ישאג על נוהו, ומה אומר, או

וכו', ובשעה שכנסת ישראל יצאה בגלות אמרה לפניו, הגידה לי שאהבה 

נפשי, אתה אהוב נפשי, אתה שכל אהבת נפשי בך, איכה תרעה, איך 

איך תפרנס עצמך מהארת עדן  עותכלכל עצמך מעומק הנחל שאינו פוסק

תן אחרים הנשפעים איכה תרביץ בצהרים, איך תפרנס לכל או עוהעליון

ממך תמיד, ואני הייתי ניזונת ממך בכל יום ויונקת, והריקותי שפע לכל 

אותן התחתונים, וישראל נתפרנסו ממני, ועתה שלמה אהיה כעוטיה, 

איך אהיה מעוטפת בלי ברכות כאשר יצטרכו לאותן הברכות ולא 

תהיינה בידי, על עדרי חביריך, איך אשכנה עליהם ולא אהיה מפרנס 

ומכלכל להם, עדרי חבריך, אלה הם ישראל שהם בני האבות, שהם 

המרכבה הקדושה למעלה, אמר לה הקב"ה, עזבי את מלדאג במה שנוגע 

לי, שהרי מה שנוגע לי הוא דבר נעלם מלהבין, אבל אם לא תדעי לך, 

במה שנוגע לעצמך הרי לך עצה, היפה בנשים, ככתוב הנך יפה רעיתי, 

אלה הם הצדיקים שהם נידושים בעקבים, צאי לך בעקבי הצאן, 

ובעבורם אתן לך כח להתקיים, ורעי את גדיותיך על משכנות הרועים, 

אלה הם תינוקות של בית רבם, שהעולם נתקיים בזכותם ונותנים כח 

לכנסת ישראל בגלות, משכנות הרועים, אלו בתי הרבנים ומקומות בתי 

  יז.) - (ג המדרשים שהתורה נמצאת בהם תמיד: 

עוד א"ר אבא, הגידה לי שאהבה נפשי, בוא וראה כנסת ישראל היא 

אמרה בתחלה שחורה אני ונאוה, הקטינה עצמה לפני מלך העליון, ובכן 
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שאלה ממנו ואמרה, הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה איכה תרביץ 

בצהרים, שני פעמים איכה איכה למה, אלא שהיא מרמזת על שני 

שכלם קוראים איכה איכה, איכה תרעה חרבנות של שני מקדשים, 

בחרבן בית הראשון, איכה תרביץ בחרבן בית השני, ועל זה נרמז שני 

פעמים איכה איכה, תרעה תרביץ, אין זה כזה, גלות בבל שהוא זמן קטן 

קורא בו תרעה, ועל גלות אדום שהוא זמן גדול קורא בו תרביץ, ועל כן 

ץ, ירעה הי' צריך לומר, וכן שני פעמים איכה איכה, ועוד תרעה תרבי

שהרי על ישראל אמרה, אלא היא אמרה כך על  עוירביץ הי' צריך לומר

נפשה, איכה תרעה כלתך לבניה בגלות כשיהיו בין שאר האומות, איכה 

תרביץ בצהרים, איך תנטף היא עליהם טללים ומים בעת חמימת צהרים, 

והלחץ שלהם, שלמה אהיה כעוטיה, בזמן שישראל צועקים מתוך הצרה 

ושאר האומות מחרפים ומגדפים אותם, מתי תצאו מן הגלות, מדוע אין 

אלהיכם עושה לכם נסים, ואני יושבת כעוטיה ואין ביכולתי לעשות להם 

נסים וליתן להם נקמות, הוא משיב לה, אם לא תדעי לך היפה בנשים, 

א מקרא זה כך הי' צריך לומר, אם לא תדעי היפה בנשים, לך למה, אל

צאי  עואם לא תדעי לך במה להתחזק בגלות ולהגביר כחך להגן על בניך

לך, צאי לך להתחזק בעקבי הצאן, אלו תינוקות של בית רבם הלומדים 

תורה, ורעי את גדיותיך, אלו עתיקי שדים שמסתלקים מן העולם 

ונמשכים לבית הישיבה העליונה, שהיא על משכנות הרועים, על דוקא, 

לא כתוב אלא על משכנות הרועים, זו ישיבת מטטרון, במשכנות הרועים 

אשר שם כל הגבורים והנערים של העולם, ומנהיגי התורה של עולם 

הזה באיסור והיתר ובכל מה שנצרכים בני העולם, שהרי עקבי הצאן הם 

התינוקות כמו שנתבאר, א"ר אלעזר עקבי הצאן הם תלמידי הישיבות, 

ם התורה בדרך ישר ושער פתוח, ועל הבאים לעולם בזמן מאוחר ומוצאי

כן הם מחדשים דברים עתיקים בכל יום, והשכינה שורה עליהם ושומעת 
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ויקשב ה' וישמע, א"ר אבא כך הוא בודאי  (מלאכי ג)דבריהם, כמש"כ 

והכל ענין אחד: דבר אחר אם לא תדעי לך, לך למה, אלא בכל מקום 

 (ישעי' סג), ונאמר שישראל בגלות היא עמהם בגלות, ועל זה כתוב לך

היפה בנשים, היפה, היא אומרת שהיא  עובכל צרתם לו צר, וזה הוא לך

שחורה, ככתוב שחורה אני, והוא אומר לה יפה, שמכל מקום את יפה, 

היפה בנשים, יופיה היא על כל המדרגות, וכתוב יפה את רעיתי: ד"א 

, היפה בנשים, יפה במעשים טובים, שעושה טוב לבניה בסתר בסוד

והקב"ה מטיב מאד עמה בעבור כל מה שהיא עושה לבניה בסתר בסוד, 

אע"פ שאין מעשיהם כשרים, מכאן שהאב צריך להיות שבע רצון מזה 

שהאם מרחמת על הבנים, וחביב עליו מה שהיא מרחמת על בניה בסתר, 

  קצז.) - (ג אע"פ שאין מעשיהם כשרים: 

עון מה שייכות לזה לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי. אמר רבי שמ

אצל הפסוקים שלמעלה, ובסוד האהבה והשמחה של שיר הזה מה ענין 

לכאן מרכבות פרעה, ומה הוא משיב לה, אלא בוא וראה שכאשר 

השליט הקב"ה את המטרונה על כל אותן המונים והמחנות שלמטה 

להיות הראש שלהם, מזמן ההוא והלאה היא משוררת תמיד בלי הרף, 

ה משוררים תמיד ולא ידמו לעולם, וכאשר יצאה וכל המונים של

ממצרים וכל המחנות שלמעלה ושלמטה היו לפניה, וסוסי פרעה עם 

מרכבותיו היו נוסעים מאחריהם של ישראל, בכן היא התחילה בשיר 

אהבה לאל עליון, והקב"ה לא רצה בשירים בזמן ההוא, כמש"כ ולא 

ר האהבה שהתחילה.. קרב זה אל זה כל הלילה, אז נשתתקה מלשיר שי

וכיון שטבעו כל אותן הסוסים ומרכבות פרעה בים, וראו ישראל כל 

אותן הגבורות והנסים שעשה להם הקב"ה, אז שוררו ישראל בארץ 

שירה בשבילה וקבלם הקב"ה, שנאמר אז ישיר משה ובנ"י את השירה 

הזאת לה'.. וכאשר בנה שלמה בית המקדש והיו כל העולמות במשקל 
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עוררה היא אהבה בשיר עליון, ואמרה דברי השיר באהבה  אחד, אז

אליו, והקב"ה מתוך האהבה והתשוקה של הכלה רצה להזכירה אותה 

השתיקה שעשה לה לשתוק ולא חפץ אז בשיר שלה, פתח ואמר לסוסתי 

ברכבי פרעה, כאשר אותן הסוסים והמרכבות של פרעה היו באים 

רשתיך אז בדמיה, דמיתיך, ורודפים אחרי ישראל, דמיתיך רעיתי, הח

כמש"כ וידום אהרן, שמש בגבעון דום, וכך נצרך, שהרי בזמן ההוא עד 

אז בנין ביהמ"ק והמחנות שבארץ וכל התיקונים שלך לא היו בשלמות 

כראוי, ואת לא היית מתעטרת בהם בתיקוניך כראוי, אבל עתה נאוו 

ם הם בתורים, לחייך בתורים, כמה נאים הם כל התיקונים שלך, וכמה יפי

שכבר קבלו ישראל התורה, תורה שבכתב ותורה שבע"פ ונתעטרת בהם, 

מה שלא היית כן מקודם לזה, ולפיכך דמיתיך רעיתי, לא חפצתי בשיר 

שלך ובהתעוררות אהבה שלך, לפי שהיית ערום ועריה ולא היית 

מתוקנת בתיקונים, ועתה כמה נאים התיקונים שלך, ורצון שלי בך 

תך, צואריך בחרוזים, הרי יש לך בית המקדש בארץ בדמיון ובדברי שיר

כל הצורות העליונות, והרבה צדיקים וחסידים גדולים בתוכו, ועכשו 

שאת מתעטרת בתיקוניך בשלמותם, הרי כל מקורות העליונים וכל 

המדרגות כוספים הם אליך לקבל אותך, ולתקן אותך בתיקונים עליונים, 

עשה בודאי, אעשה לא כתוב אלא נעשה, וע"כ תורי זהב נעשה לך, נ

מראשית נקודה העליונה עד היסוד התחתון נתקן לך ונעשה לך מן הצד 

אשר שם התעוררות האהבה, עם נקודות הכסף, היינו מצד  עובחינת הזהב

בחינת הימין, להראות שהתעוררות העליון אינו נתעורר ולא נתתקן לה 

וכיון  עוה העולםאלא כאשר נתתקנה היא תחלה בתיקונים של ז

שהתיקונים של זה העולם נתתקנו בה כראוי, בכן תיקונים שלמעלה 

מתתקנים בה ונותנים לה תורי זהב עם נקודות הכסף, תורי כמש"כ תור 

עכשו נכון הדבר שהרי נאוו לחייך בתורים וגו',  עואסתר בת אביחיל
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 כל אחד עוובעבור זה ודאי תורי זהב נעשה לך וגו', נתקן אותך כראוי

  (ז"ח)ואחד מאתנו לפי דרכו: 

ועוד לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי. כתוב וה' הולך לפניהם יומם 

בעמוד ענן וגו', כאשר הוציא הקב"ה את ישראל ממצרים לא היו רוצים 

ללכת במדבר ארץ חרבה, כי היו רגילים למצרים שהיתה כגן עדן, 

דרך יבשה בלי כמש"כ כגן ה' כארץ מצרים, ועכשו ילכו בארץ ציה ב

יושב, מה עשה הקב"ה, שלח לפניהם שכינה הקדושה שהיתה מהלכת 

בכל גונים של זוהר, בכל גונים מפליאים, והיו נמהרים אחריה להביט 

בהשתוקקות, והלכו ולא היו נעכבים.. וכדמיון שהם הלכו במהירות כמו 

כן עשה פרעה במרכבותיו וסוסים שלו, כדי לרדוף במהירות ולא 

מרכבותיו וסוסיו בדרך, מה עשה, לקח סוסים נקבות וסוסים  יתעכבו

זכרים, ויאסר הנקבות מלפנים והזכרים מאחריהן, הזכרים היו רצים אחר 

הנקבות, והנקבות היו נמהרות מלפני הזכרים, וכלם רדפו במהירות אחרי 

ישראל, כאשר השיגם ובקש להתגר מלחמה בישראל, נטל הנקבות 

רים מלפנים להשוות מרכבותיו, כך כאן בתחלה ואסר אותן לאחור והזכ

כתוב וה' הולך לפניהם יומם, ואח"כ כתוב ויסע מלאך האלהים ההולך 

לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם, ויסע, בשביל שישראל יהיו נשמרים, 

וכל אותן החצים ואבני בליסטראות והכדורים של מרכבות פרעה לא 

וראו, ולפיכך דמיתיך רעיתי,  הגיעו אצל ישראל, וזהו שכתוב התיצבו

בדמיון ההוא ממש של מרכבות פרעה, וכיון שאותן המונים של מצרים 

נאבדו, וראו ישראל כל אותן הנסים והגבורות שעשה להם הקב"ה על 

הים, בכן נאוו לחייך בתורים, נתתקנו ישראל בסוד האמונה, שנאמר 

ורה שבכתב ויאמינו בה' ובמשה עבדו, וקבלו התורה על הר סיני, ת

  ותורה שבעל פה, ובכן נתתקנו כלם למעלה ולמטה כראוי:

בזמן ששלמה המלך בנה בית המקדש, והיו ישראל כלם צדיקים וחסידים 
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שוקטים כיין על שמריו, אז נתפתח הכל ונתגלה שיר הזה למעלה 

ולמטה, ביציאת מצרים נאמר לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי, מה 

עה היו מזוינים בכל מיני כלי זיין, כמו כן את הסוסים של מרכבות פר

היית מלובשת בכמה מיני כלי זיין להתגיר מלחמה, ומה הסוסים של 

פרעה היו טעונים בכמה כלי מלחמה, אבני בליסטראות חיצים וכדורים 

להתגר מלחמה, כמו כן אני העמסתי בך כל מיני כלי מלחמה להתגר 

עתה אני רואה אותך בגוון אחר, מלחמות בהם, ולהתקדש בך לעיני כל, ו

בכמה תיקונים יפים ונאים, נאוו לחייך בתורים, בשתי ההי"ן, שהרי הכל 

נתפתח אצלך ונתגלה ה' העליונה תשמח בך ונכונה לקבלך ונתפתחה, 

ובשתי אלה נאוו לחייך ונתתקנו  עוואת נעברת מאות ד ונכנסת באות ה

ורה שבכתב ותורה אצלך בתורים, כי אותן שתי ההי"ן הן תורים, ת

שבע"פ, צוארך בחרוזים, הם תיקונים העליונים מכל המקורות שנתתקנו 

לך, וכל זה הוא מזכירה בחביבות ואהבה רבה, בשביל לנחמה ולדבר על 

לבה ולהראות לה אהבה גדולה, וע"כ אמר לה תורי זהב נעשה לך וגו', 

  (ז"ח)תיקונים: שהרי מכאן ואילך יש להוסיף לך יופי על יופי, תיקונים על 

לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי. א"ר יוסי בוא וראה יש מרכבות 

לשמאל בסוד של צד הטומאה, ויש מרכבות לימין בסוד העליון של 

הקדושה, ואלה לעומת אלה, אלו של רחמים ואלו של דין, וכשעשה 

הקב"ה דין במצרים, כל דין שעשה הי' כדמיון אותן המרכבות ממש, 

של צד ההוא ממש, כמו שצד ההוא הורג ומוציא הנשמות, אף וכדמיון 

ויהרג ה' כל בכור,  (שמות יג)הקב"ה עשה באותו הדמיון ממש, שנאמר 

וכן הכל במצרים הי' באותו הדמיון ממש, ולפיכך דמיתיך רעיתי כדמיון 

שלו ממש להרוג, שנאמר כי אני ה', אני הוא ולא אחר, ולעתיד לבוא 

  :)ריא - (א י זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה וגו': מ (ישעי' סג)כתוב 

נאוו לחייך בתורים וגו'. א"ר שמעון בוא וראה כל הגונים שבפנים, וכל 
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המחשבות והרצונות שבעולם שהם תוך הלב, כלם ניכרים בהפנים, 

ובהפנים ניכר האיש מי הוא, אם מעשיו לטוב או שמעשיו לרע, כמש"כ 

בם, ועל זה אמר נאוו לחייך בתורים, כי עתה הכרת פניהם ענתה  (ישעי' ג)

שתיקוני הכלה כלם כראוי בתיקונים ישרים, בתיקונים של מעשים 

טובים, מיד נאוו לחייך בלי בושה כלל, וכל זה היה בזמן שנבנה בית 

המקדש, שכל העולמות היו בשמחה, עליונים ותחתונים בחבור אחד, ואז 

לחייך כתוב ולא  עופנים כראוינתתקנו הפנים כראוי, שנתחברו פנים ב

פניך, לפי שהכל אחד, אבל לחיים הם מתקנים הצפצוף והדיבור להבין 

בהן, ולפיכך שיר הזה נתתקן בזמן שנבנה בית המקדש יותר מבשאר 

  זמנים שבעולם:

וישב  (דה"א כט)ובוא וראה כיון שבא שלמה ונבנה ביהמ"ק, מה כתוב 

 עונתעטרה למעלה ולמטהשלמה על כסא ה' למלך, שאז כס"א ההיא 

ועלתה בשיר למעלה, כיון שעלתה בשיר הושיט לה המלך ימינו לקבל 

אותה, וקבלה בין זרועיו ואמר לה דברי אהבה, ויפקד לתת לה מתנות 

ואוצרות וכבוד גדול, ואמר תורי זהב נעשה לך עם נקודת הכסף, תורי 

ן ואם זהב הן פסקי הטעמים, לפי שהן מלמדים הדרך לכנוס, אם לימי

לשמאל, ומפני מה נקראים תורי, לפי שכאשר מגיע התור והזמן של איזו 

מדרגה להשפיע בה על ידי היסו"ד ההוא, עושה בה רושם לכנוס וללכת 

בדרך ההוא שנצרך ללכת, כמו כן כאשר מדרגה אחרת מגיע לו התור 

והזמן להשפיע בה, עושה בה רושם באופן אחר לכנוס וללכת בדרך 

כי ישרים דרכי ה', אלו הן  (הושע יד)על זה הסוד כתוב ההוא ממש, ו

תנועות הטעמים כל אחד ואחד כראוי לו, תורי זהב, לפי שהטעמים כך 

תלוים על האותיות כמו שתולים עגילי נזמים על גבי האזנים של הכלה, 

כמו תלשא ושאר התנועות, שהן הנזמים והעגילים של תיקוני האותיות, 

טעמים ואין בהן תנועות, הרי הן כאזני הכלה בלי ואם האותיות הן בלי 
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נזמים ועגילים וחסר בהן התיקונים, תיבות בלי נקודות הן כאשה בלי 

מלבושי כבוד, לפיכך הטעמים והתנועות הן תיקוני האותיות והלבשה 

שלהן, וע"כ תורי זהב הן תנועות הטעמים, ומה שאמר זהב, לפי שהן 

לכל האותיות, לפיכך כלן בסוד באות מראש המלך ליתן דעת ושכל 

אחד עומדות, נקודות וטעמים ב' מדרגות הן, אלו ואלו נצרכות להתתקן 

בהן האותיות, והאותיות הן מצוירות בסודות עליונים, שהרי כלן יוצאות 

מסוד חכמ"ה העליונה, באותן שלשים ושתים נתיבות היוצאות מן 

ורשת אותן, וכאשר חכמ"ה, וכל האותיות חקוקות למטה ותורה שבכתב י

עושים בה נקודות  עוכל המדרגות באות לתקן אותה בסוד אותן האותיות

וטעמים.. ואפשר תאמר שהנקודות תקון סופרים הוא, חס ושלום, 

שאפילו כל נביאי העולם יהיו כמשה שקיבל התורה מהר סיני, אין להם 

רשות לחדש אפילו נקודה אחת קטנה באות אחת שבתורה, אלא כאן 

ת עיונים לאותן מביני מדע, צורות כל האותיות הן על פי סוד סודו

ונקראות גופי התורה, שעומדות ללמד ולהודיע בסודות עליונים, 

הנקודות יוצאות מסוד המוח להעמיד האותיות על תיקונן, ובנקודה אחת 

נשתנה התיבה, ומעבירה את התיבה ממעמדה לאופן אחר.. והטעמים 

ישר לימין או לשמאל לפי רצון הטעמים,  הם כמתג לסוס, ללכת בדרך

ואין רשות לכל האותיות ללכת לצד זה או לצד זה, אלא ברשות כמה 

טעמים המנהיגים אותן ללכת בדרך ישר בנקודות וטעמים יחדו, וזהו 

תפוחי זהב במשכיות כסף דבר דבור על אופניו,  (משלי כה)הסוד שכתוב 

כסף, אלו הנקודות, דבר  תפוחי זהב הן הטעמים והתנועות, במשכיות

דבור על אופניו, שהרי אין תיבה כראוי אלא בשתי אלה, ולפיכך תורי 

  (ז"ח)זהב נעשה לך עם נקודת הכסף: 

עד שהמלך במסבו נרדי נתן ריחו. א"ר אבא מקרא זה ביארו החברים, 

בשעה שהקב"ה הי' נמצא על הר סיני והי' מוכן ליתן התורה לישראל, 
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ראל נתנו והעלו ריח טוב שעומד ומגין עליהם לדורי נרדי נתן ריחו, יש

כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע: ד"א עד שהמלך  (שמות כד)דורות, ואמרו 

במסבו, בעוד שעלה משה לקבל התורה מהקב"ה שנחקקה בשני לוחות 

אבנים, עזבו ישראל ריח הטוב ההוא שהיה מכתיר עליהם, ואמרו לעגל 

  אלה אלהיך ישראל:

ונהר  (בראשית ב)א זה בסוד החכמה, בוא וראה כתוב עתה נבאר מקר

יוצא מעדן להקשות את הגן, נהר הזה מתפשט בצדדיו בשעה שמזדווג 

בנתיב ההוא שאינו ידוע למעלה ולמטה,  עועמו בזיוג שלם עדן ההוא

נתיב לא ידעו עיט, ונמצאים בחביבות שאין נפרשים  (איוב כח)כמש"כ 

ת ונחלים ומעטרים להמלך הקדוש תמיד זה מזו, בכן יוצאים מעינו

על זה כתוב בעטרה שעטרה לו אמו,  עושנקרא בן בכל אותן הכתרים

ובשעה ההיא יורש מלך הקדוש ההוא שנקרא בן נחלת אביו ואמו, בכן 

הוא משתעשע בזה התענוג והדשן, ולמדנו בשעה שמלך העליון הקדוש 

ה מלך יושב במעדני מלכים בכתרו, ע"ז כתוב עד שהמלך במסבו, ז

העליון, נרדי נתן ריחו, זה היסו"ד שמוציא ברכות להזדווג זה מלך 

הקדוש התחתון שנקרא בן בהמטרונה, ואז נשפע ברכות בכל העולמות 

  :)סא -(ג ונתברכים עליונים ותחתונים: 

עוד א"ר אבא עד שהמלך במסבו, זה הוא מלך העליון, באותו התחברות 

נסתר והנעלם שאינו ידוע נתמלא בנתיב ההוא ה עוודשן של עדן העליון

נרדי נתן ריחו, זה ים האחרון  עוומתפשט בנחלים ידועים [ים הגדול]ממנו 

שברא עולם התחתון כדמיון שלמעלה, ומעלה ריח טוב למעלה למשול 

ולעשות, והוא יכול ומושל ומאיר באור העליון, בוא וראה בשעה שזאת 

ולה זאת הנרד בכן חביבות מתקשרת וע עוהנרד מעלה ריח למעלה

להתיחד למעלה, וכל המרכבות הקדושות מעלין ריח להתעטר אצל 

על  (תהלים מו)שלמעלה, וכל אותן המרכבות נקראין עלמות שיר, כמש"כ 
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עלמות שיר, והרי ביארנו מהו עלמות שיר, והיינו ככתוב ועלמות אין 

היש מספר לגדודיו,  (איוב כה)מהו ועלמות אין מספר, כמש"כ  עומספר

  :)רכז -(ב פני שאין להן מספר כתוב ועלמות אין מספר: ומ

רבי יוסי אמר עד שהמלך במסבו נרדי נתן ריחו, בוא וראה כך דרכי 

הקב"ה, כאשר האדם מתדבק בו, והוא משרה שכינתו עליו, וידוע 

שלאחר זמן יחטא, הוא מקדים ולוקח ריח הטוב ממנו ומסלקהו מן 

נתן ריחו, עד שהמלך, זה הקב"ה, העולם, זש"כ עד שהמלך במסבו נרדי 

במסבו, זה אותו האדם שנדבק בו והולך בדרכיו, נרדי נתן ריחו, הם 

מעשים טובים שבו, שבשבילם יסתלק מן העולם קודם זמנו, וע"ז אמר 

יש הבל אשר נעשה על הארץ אשר יש צדיקים (קהלת ח)שלמה המלך 

שביארנו וגו', יש צדיקים אשר מגיע אליהם כמעשה הרשעים, כמו 

שבשביל מעשיהם הטובים מסלקם הקב"ה מן העולם קודם זמנם, ויש 

רשעים אשר מגיע אליהם כמעשה הצדיקים, שהקב"ה מאריך להם 

שנותיהם ומאריך אפו בהם, אלה בשביל שלא יתקלקלו, ואלה בשביל 

  נו:) -(א שיחזרו בתשובה, או בשביל שיצאו מהם בנים טובים: 

  תוספתא

אשכל, זו אם העליונה, מה אשכל מתקשט בכמה  .אשכל הכפר דודי לי

עלים בכמה זמורות לישראל האוכלים אותו, כך שכינה העליונה 

מתקשטת בכמה עדיים של שמנה כלים, מכמה קרבנות, מכמה מיני 

 (בראשית ט)תכשיטים לכפר על בניה, והיא עומדת בהם לפני המלך, ומיד 

לותיה באותן הברכות וראיתיה לזכור ברית עולם, ונותן לה כל משא

שתקנו החכמים בתפלה לבקש מלפני המלך, בזמן ההוא כל הדינים של 

שכינה התחתונה, שהן הוה"י אדנ"י, נהפכים לרחמים כזה יהו"ה, לקיים 

אם יהיו חטאיכם כשנים, הוה"י, כשלג ילבינו, יהו"ה, אם יאדימו  (ישעי' א)
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שכינה התחתונה כתולע, הוה"י, כצמר יהיו, יהו"ה, וכל הדינים של 

  כז:) -(ב נתלבנים מן השכינה העליונה, ע"כ: 

הנך יפה רעיתי וגו'. אמר רבי שמעון בוא וראה שם הקדוש הוא כולל 

הכל, י היא הכולל ספירת חכמה, ועולם הבא ההוא נברא ביו"ד, זש"כ 

ונהר יוצא מעדן להקשות את הגן, מהו עדן, זהו חכמה  (בראשית ב)

א אב, אב לכל, התחלת הכל, בית של הכל, שכתוב העליונה וזהו י ונקר

כלם בחכמה עשית, ה  (תהלים קד)בחכמה יבנה בית, וכתוב  (משלי כד)

הראשונה זו ספירת בינה ונקראת אם, חכמה ההיא לא נתגלה ואינו נודע 

במקומו, ומשנתחבר בהאם נרמז בהאם, וה אלו נקראים שני בנים בן ובת 

ם מנקת לשני הבנים בן ובת שהן וה שנתעטרים מן האם, ובשעה שהא

נקראת תבונה, לפי שהכל נכלל באותן האותיות ב"ן וב"ת, הכל כלל 

אחד וזהו תבונ"ה, בינה היינו בן יה, אב ואם שהם יה ובן שהוא ו ביניהם, 

בספרו של רב המנונא סבא מובא, כי שלמה המלך תקון הראשון שהיה 

ונה הוא שאמר, ובתקון מגלה ואמר הנך יפה רעיתי, מאותה אם העלי

השני נקראת כלה שהיא השכינה שלמטה, ואלה האומרים ששני 

התיקונים לזאת השכינה שלמטה נאמרים, לא כן, כי ה הראשונה לא 

נקראת כלה, רק ה האחרונה נקראת כלה לזמנים ידועים, שהרי הרבה 

ועל אותו הזמן  עוזמנים יש שהמלך אינו מתחבר עמה ומרוחק ממנה

ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב, וכאשר השכינה  רא יח)(ויקנאמר 

נטהרת והמלך יחפץ להתחבר עמה, אז נקראת כלה, ככלה ממש היא 

באה, אבל ביחוד אם העליונה ההיא לא נפסקה התחברות של שניהם 

לעולם, יחדו יופיעו ויחדו חונים, לא מתרחקים זה מזאת ולא נפרשים זה 

(ישעי' עדן, יוצא תמיד ואינו פוסק, זש"כ מזאת, ולפיכך כתוב ונהר יוצא מ

וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו, ולפיכך כתוב רעיתי, ברצון של  נח)

אחוה חונים באחדות השלימות, אבל כאן נקראת כלה, שכאשר בא 
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 :Vֹות ֲאֵהֽבּו ן ֲ.ָלמ� V ַ.ל�0ֵ ּוָצה  דְׁשֶמ& יV ָּנר& ִני ַאֲחֶר� ָמְׁשֵכ

 �Vי �יָרה ֹדֶד Q ַנְז0ִ� יָלה ְוִנְׂשְמָחה� ָּב� יו ָנִג� ֶלQ ֲחָדָר1 KBִֶני ַה Lֱהִביַא

 :Vים ֲאֵהֽבּו ִין ֵמיָׁשִר ֹות הִמַּי� ה ְּבנ ָנאָו� ֽ ה ֲאִני� וְ ִם  ְׁשחֹוָר� ְירּוָׁשָל&

ה:  ֹות ְׁשIֹמֽ ר 0ִיִרי. י 4ֵָד� י  ו0ְָאֳהֵל� ּוִני� ֶׁשֲאִנ� �ַאל�ִּתְרא

 �ִני �י ָׂשֻמ ֲחרּו�ִב1 י ִנֽ �Bִי ִא ֶמׁש ְּבֵנ* ְתִני ַהָּׁש& ֶרת ֶׁשֱּׁשָזַפ ְׁשַחְרֹח�

ְרִּתי:  א ָנָטֽ י ֹל� י ֶׁשִּל ים 0ְַרִמ� ה ֶאת�ַה0ְָרִמ� י  זֹנֵטָר� יָדה ִּל1 ַהִּג�

ִים ֶׁש�  ָּצֳהָר& יץ ַּבֽ ה ַּתְרִּב� ה ֵאיָכ ה ִתְרֶ.� י ֵאיָכ� ָאֲהָבה� ַנְפִׁש�

 :Vי י ֲחֵבֶרֽ ל ֶ.ְדֵר� ה ַ. ְטָי� �.ֹ0ְ �ְהֶיה ה ֶאֽ א ֵתְדִ.י�  חַׁשָּלָמ� ִאם�ֹל�

 
ââââââââââââââââââââ    זוהר הקדושââââââââââââââââââââ  

  

המלך להתחבר עמה היא כלה, ככלה היא באה ממש, ולכך ב' תיקונים 

ון נסתר, לפי שהיא של בחינת נקבה מפרש שלמה, תקון הראשון בלש

נסתרת, ותקון השני מפרש יותר ולא בהסתר כל כך, ואח"כ תולה כל 

שבח השכינה בהאם שלמעלה, שכתוב אחת היא לאמה ברה היא 

ליולדתה, ומפני שאותה האם היא המעטרת לכלם, ורצון היו"ד לא נפסק 

ממנה לעולם, לכך ניתן ברשותה כל החירות של עבדים, כל החירות של 

(ויקרא כל החירות המביאה מחילה לחוטאים לטהר לכלם, שנאמר כלם, 

וקדשתם את שנת  (ויקרא כה)כי ביום הזה יכפר עליכם וגו', ונאמר  טז)

ועל יובל ישלח  (ירמי' יז)החמשים שנה וגו' יובל היא, מהו יובל, כמש"כ 

 -(ג שרשיו, בשביל נהר ההוא שבא ונמשך יוצא ובא תמיד ואינו פוסק: 

 רצ:)
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 Qִי אן ּוְרִ.י� ֶאת�ְּגִדֹּיַת� י ַהּצ1ֹ Q ְּבִ.4ְֵב� Rִאי�ָל ים ְצֽ ה ַּבָּנִׁש& Q ַהָּיָפ ָל�

ל ִמׁשְ  ים: ַ. ֹות ָהֹרִ.ֽ יQ  ט0ְנ� ה Bִ2ִיִת י ַפְרֹע� ְלֻסָסִתי� ְּבִרְכֵב�

י:  ים:  יַרְ.ָיִתֽ Q ַּבֲחרּוִזֽ ים ַצָּואֵר � ַּבֹּתִר�Qִי �ּו ְלָחַי י  יאָנאו� ּתֹוֵר�

ֶסף:  ֹות ַה0ָֽ ם ְנ�24ֻ .ִ Q ֹו  יבָזָהב� ַנֲ.ֶׂשה�ָּל� � ִּבְמִסּב�Qֶל �Bֶַה ַ.ד�ֶׁש�

י ָנַת�  ין:  יגן ֵריֽחֹו: ִנְר2ִ י ָיִלֽ ין ָׁשַד י ֵּב� ר | 2ֹוִדי� ִל� �Bֹֹור ַה Lידְצר 

 ִדי:  ין ֶּגֽ י ֵ.� י ְּבַכְרֵמ ֶפר | 2ֹוִדי� ִל� ל ַה0ֹ� L0ֹטוֶאְׁש  � Q ָיָפה ִהָּנ�

ים:   ִיQ יֹוִנֽ ה ֵ.יַנ�  Q ָיָפ י ִהָּנ� ים  טזַרְ.ָיִת� ף ָנִ.� ה דֹוִדי� ַא� � ָיֶפ�Vִהְּנ

 ה: ַאף�ַ.ְרֵׂש ים יזנּו ַרֲ.ָנָנֽ ינּו� ֲאָרִז� �ֹות ָּבֵּת   )כתיב (רחיטנו 4ֹר�

ים:    נּו ְּברֹוִתֽ   ָרִהיֵט

  
  פרק ב

  

ים:  א ת ָהֲ.ָמ 4ִֽ ֹון ֽׁשֹוַׁשַּנ ֶלת ַהָּׁשר� ין  בֲאִני� ֲחַבֶּצ� 0ְֽׁשֹוַׁשָּנה� ֵּב�

ין ַהָּבֽנֹות:  י ֵּב� ן ַרְ.ָיִת ים �0ֵ ּוַח� ַּבֲ.ֵצ�  גַהחֹוִח� �ן 0ְַתּפ ַ.ר �0ֵ י ַהַּי�

י:  ֹו4 ְלִח0ִֽ ֹו ָמת� ְבִּתי ּוִפְרי ְדִּתי ְוָיַׁש� �Bִַח �ים ְּבִצּלֹו ין ַהָּבִנ& י ֵּב� 2ֹוִד

ה:  ד י ַאֲהָבֽ ֹו ָ.ַל ִין ְוִדְגל� ית ַהָּי� ִני� ֶאל�ֵּב� �ּוִני�  הֱהִביַא �ַסBְכ

ת ַאהֲ  ים 0ִי�חֹוַל� ּוִני ַּבַּתּפּוִח& ֹות ַרְּפד ֲאִׁשיׁש� ִני: ָּבֽ ה ָאֽ  וָב

ִני:  ֹו ְּתַחְּב 4ֵֽ י ִויִמינ ַחת ְלֹראִׁש� ם  זְׂשֹמאלֹו� ַּת� Kִּתי ֶאְתֶכ.ְ Lִהְׁשַּב

ירּו |  ה ִאם�ָּתִ.* ֹות ַהָּׂשֶד& ֹו ְּבַאְיל� ֹות א �ם� ִּבְצָבא�ִ ֹות ְירּוָׁשַל ְּבנ�
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ץ:  ד ֶׁשֶּתְחָּפֽ ה ַ.� ּו ֶאת�ָהַאֲהָב ִאם�ְּתֽ.ֹוְרר) ֽ י  חוְ ֹול 2ֹוִד� �4

ץ ַ.ל�ַהְּגָבֽ.ֹות:  ים ְמ4ֵַּפ ָהִר� א ְמַדֵּלג� ַ.ל�ֶה� ה ָּב&  טִהֵּנה�ֶז

ר  ים ִהֵּנה�ֶז�ה עֹוֵמד� ַאַח� ַאָּיִל& ֶפר ָהֽ ֹו ְלֹ.� י א ה דֹוִדי� ִלְצִב� 2ֹוֶמ�

ים:  ֲחַר0ִֽ יץ ִמן�ַהֽ ֹות ֵמִצ ֲחZנ� יַח� ִמן�ַהֽ �נּו ַמְׁשִּג ָ.ָנ�ה  י0ְָתֵל�

י  ַמר ִל& י ְוָא� Q: דֹוִד י ּוְלִכי�ָלֽ י ָיָפִת Q ַרְ.ָיִת� ּוִמי ָל) י�ִהֵּנ�ה  יא�4 ֽ0ִ

Q ֽלֹו:  )כתיב (הסתו ף ָהַל� ֶׁשם ָחַל Uר ַהֶּג יו ָ.ָב& ַהִּנָּצִנים�  יבַהְּסָת

נּו:  ע ְּבַאְרֵצֽ ֹור ִנְׁשַמ� ֹול ַהּת יַ. ְו�4 יר ִהִּג& ת ַהָ(ִמ ֶרץ ֵ.� ּו ָבָא� ִנְרא�

ה  יג ְנָט� ּוִמי ַהְּתֵאָנה� ָחֽ יַח �4 ר ָנ�ְתנּו ֵר& ים | ְסָמַד יָה ְוַהְּגָפִנ� ַפֶּג�

Q:  )כתיב (לכי י ּוְלִכי�ָלֽ י ָיָפִת Q ַרְ.ָיִת� ַלע  ידָל) �י ַהֶּס1 י ְּבַחְגוֵ Rיֹוָנִת

 Q יִני ֶאת�4ֹוֵל& ִיQ ַהְׁשִמיִ. יִני� ֶאת�ַמְרַא� �ה ַהְרִא ֶתר� ַהBְַדֵרָג� �ְּבֵס

ב ּוַמְר  Q ָ.ֵר ה: 0ִי�4ֹוֵל� ֽ יQ ָנאוֶ ים  טוֵא� ֱחזּו�ָל�נּו� ֽׁשּוָ.ִל� ֶאֽ

ר:  ינּו ְסָמַדֽ ים ּוְכָרֵמ ים 0ְָרִמ& ים ְמַחְּבִל� ים 4ְַטִּנ י  טזֽׁשּוָ.ִל� 2ֹוִד�

ים:  ה ַּבּׁשֹוַׁשִּנֽ ֹו ָהֹרֶ. י ל� סּו  יזִלי� ַוֲאִנ� ֹום ְוָנ ּוַח� ַהּי� �ד ֶׁשָּיפ �.ַ

 Kדֹוִד �V2ְֵמה�ְל Mים ֹסב יםַהְּצָלִל& ֶפר ָהַאָּיִל ֹו ְלֹ.� י א)   י ִלְצִב1

ֶתר:    ֵרי ָבֽ   ַ.ל�ָה�

  
  פרק ג
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י  א ה ַנְפִׁש& ת ֶׁשָאֲהָב ְׁשִּתי ֵא� U9ַֹות ִּב ַ.ל�ִמְׁש0ִָבי� ַּבֵּליל�

יו:  א ְמָצאִתֽ יו ְוֹל� יר  בִּב9ְַׁשִּת ה ָבִ.1 א ַוֲאסֹוְבָב� Kּוָמה ָּנ L4ָא

 Uֹות ֲאַב4ְָׁש ְרֹחב� יו ַּבְּׁשָו4ִים� ּוָב� י ִּב9ְַׁשִּת ה ַנְפִׁש& ת ֶׁשָאֲהָב ה ֵא�

יו:  א ְמָצאִתֽ ת  גְוֹל� יר ֵא) ים ָּבִ.& ים ַהֹּסְבִב ְמִר� ּוִני� ַהֹּׁש� �ְמָצא

ם:  י ְרִאיֶתֽ ה ַנְפִׁש ד  דֶׁשָאֲהָב� ם ַ.� ְרִּתי ֵמֶה� 0ְִמַ.ט� ֶׁשָ.ַב�

א י ֲאַחְזִּתיו� ְוֹל� ה ַנְפִׁש& ת ֶׁשָאֲהָב אִתי ֵא� Bָָצ� ּנּו  ֶׁשֽ ַאְרֶּפ�

י:  ֶדר הֹוָרִתֽ י ְוֶאל�ֶח �Bִית ִא ֲהֵביאִתיו� ֶאל�ֵּב� ְ.ִּתי  הַ.ד�ֶׁש� Lִהְׁשַּב

ה  ֹות ַהָּׂשֶד& ֹו ְּבַאְיל� ֹות א �ם� ִּבְצָבא�ִ ֹות ְירּוָׁשַל ם ְּבנ� Kֶאְתֶכ

ץ:  ד ֶׁשֶּתְחָּפֽ ה ַ.� ּו ֶאת�ָהַאֲהָב ִאם�ְּתֽ.ֹוְרר) ֽ ירּו | וְ י  וִאם�ָּתִ.* ִמ�

את  ֶרת מֹור� ֹז1 ן ְמ4ֶֻּט� ֹות ָ.ָׁש& יֲמר ר 0ְִתֽ ֹעָלה� ִמן�ַהBְִדָּב�

ל:  ת רֹוֵכֽ ל ַאְב �4ַ ה ִמ0ֹ ה  זּוְלבֹוָנ� ה ִמָּטתֹו� ֶׁשִּלְׁשIֹמ� ִהֵּנ1

ל:  י ִיְׂשָרֵאֽ ּה ִמִּגֹּבֵר יב ָל& ים ָסִב� ים ִּגֹּבִר ֵזי  חִׁשִּׁש� 0ָֻּלם� ֲאֻח�

י ה ִא� י ִמְלָחָמ& ֶרב ְמֻלBְֵד ַחד ֶח� ֹו ִמַּפ ׁש ַחְרּבֹו� ַ.ל�ְיֵרכ�

י ַהְּלָבֽנֹון:  טַּבֵּליֽלֹות:  ה ֵמֲ.ֵצ ֶלQ ְׁשIֹמ� �Bֶַה �ָׂשה לֹו ֹון ָ.� ַאִּפְרי1

ן ּתֹוכֹו�  י ֹו ַאְרָּגָמ& ב ֶמְר0ָב ֹו ָזָה� ֶסף ְרִפיָדת� ָׂשה ֶכ� �.ָ �ַ.Bּוָדיו

ם:  ִֽ ֹות ְירּוָׁשָל ה ִמְּבנ ּוף ַאֲהָב� ינָ  יאָרצ� ֹות ְצֶא* יָנה ְּבנ� ה | ּֽוְרֶא)

 �ֹו ִאBֹו ה ֶׁשִ.ְּטָרה�ּל� ה ָּבֲ.ָטָר1 ֶלQ ְׁשIֹמ& �Bֶֹון ַּב   ִצּי

ת ִלּֽבֹו:    ֹום ִׂשְמַח� ֹו ּוְבי ֹום ֲחֻתָּנת�   ְּבי�
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  פרק ד

  

Q  א ַ.ד ְלַצBֵָת& ים ִמַּב  ִיQ יֹוִנ� ה ֵ.יַנ�  Q ָיָפ� ה ַרְ.ָיִתי� ִהָּנ� Q ָיָפ� Lִהָּנ

 �Qד:  ַׂשְ.ֵר ר ִּגְלָ.ֽ ּו ֵמַה� ים ֶׁשָּגְלׁש �)ִ.ִ ֶדר ָהֽ ֶדר  ב0ְֵ.� �.ֵ0ְ �Qִי �ִׁשַּנ

ה  ֹות ְוַׁש0ָֻל ה ֶׁש0ָֻּלם� ַמְתִאימ� ּו ִמן�ָהַרְחָצ& ֹות ֶׁשָ.ל ַה9ְצּוב�

ם:  ין ָּבֶהֽ ַלח  גֵא� &ה 0ְֶפ� יQ ָנאוֶ ִיQ ּוִמְדָּבֵר ּוט ַהָּׁשִני� ִׂשְפֹתַת� 0ְח�

 �ִרBֹון Q: ָהֽ ַ.ד ְלַצBֵָתֽ Q ִמַּב ּוי  דַר9ֵָת� Q ָּבנ ל 2ִָויד� ַצָּואֵר� 0ְִמְג2ַ�

ים:  י ַהִּגּבֹוִרֽ ל ִׁשְלֵט� יו 0ֹ ּוי ָ.ָל� ֶלף ַהBֵָגן� ָּתל� ֹות ֶא�  הְלַתְלִּפּי&

ים:  ים ַּבּׁשֹוַׁשִּנֽ י ְצִבָּי&ה ָהרֹוִ. ים ְּתאֹוֵמ� י ֳ.ָפִר ִיQ 0ְִׁשֵנ� י ָׁשַד) ְׁשֵנ�

ֹור  ו �Bר ַה ֶלQ ִלי� ֶאל�ַה� ים ֵא� סּו ַהְּצָלִל& ֹום ְוָנ ּוַח� ַהּי� �ד ֶׁשָּיפ �.ַ

ה:  ת ַהְּלבֹוָנֽ Q:  זְוֶאל�ִּגְבַ. ין ָּבֽ ּום ֵא� י ּומ Q ָיָפה� ַרְ.ָיִת�  ח0ָֻּל�

אׁש  ּוִרי | ֵמֹר� ֹוִאי ָּתׁש� ֹון ָּתב& י ִמְּלָבנ� ה ִאִּת י ִמְּלָבנֹון� 0ַָּל� ִאִּת�

י ֲאָמָנ1  ַהְרֵר ֹות ֵמֽ ֹות ֲאָרי� ֹון ִמBְֹענ� אׁש ְׂשִניר� ְוֶחְרמ� ה ֵמֹר�

ים:  יִני�  טְנֵמִרֽ �ה ִלַּבְבִּת י ַכָּל& ִני ֲאֹחִת�  )כתיב (באחדִלַּבְבִּת

 :Qִי  4 ִמַּצְּוֹרָנֽ ד ֲ.ָנ ִיQ ְּבַאַח� ת ֵמֵ.יַנ� ִיQ  יְּבַאַח� ּו ֹדַד ַמה�ָּיפ�

בּו דֹ  ה ַמה�ֹּט� י ַכָּל&  ִיQ ֲאֹחִת� יַח ְׁשָמַנ ִין ְוֵר� � ִמַּי�Qִי �ַד
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ים:  ׁש ְוָחָלב�  יאִמ0ָל�ְּבָׂשִמֽ ה 2ְַב� ִיQ 0ַָּל& ְפָנה ִׂשְפתֹוַת ֶפת ִּתֹּט� ֹנ)

יַח ְלָבֽנֹון:  ִיQ 0ְֵר� יַח ַׂשְלֹמַת Q ְוֵר� ַחת ְלׁשֹוֵנ� ּול  יבַּת�  ן | ָנ. ַּג�

 ן ָחתֽ  ּול ַמְ.ָי� ל ָנ. ה ַּג� י ַכָּל& ס  יגּום: ֲאֹחִת� � ַּפְר�2ֵQִי �ְׁשָלַח

ים:  ים ִ.ם�ְנָרִדֽ ים 0ְָפִר י ְמָגִד& ם ְּפִר� ים ִ. ֵנ� ְר2ְ |  ידִרBֹוִנ�

ם  ֹות ִ. ר ַוֲאָהל� י ְלבֹוָנ&ה ֹמ? ם 0ָל�ֲ.ֵצ� ֹון ִ. ם 4ֶָנה� ְו4ִָּנמ� ְוַכְר10ֹ

ים:  י ְבָׂשִמֽ ִים ַחִּי&  טו0ָל�ָראֵׁש� ר ַמ� ים ְּבֵא ים ַמְ.ַי� ן ַּגִּנ� ים ְוֹנְזִל

ּו טזִמן�ְלָבֽנֹון:  י ִיְ(ל� יִחי ַגִּנ ן ָהִפ� ֹוִאי ֵתיָמ� ּוִרי ָצפֹון� ּוב� �.  

ֹו   א דֹוִדי� ְלַגּנ� יו ָיֹב� יו:  ְבָׂשָמ& י ְמָגָדֽ ל ְּפִר�   ְוֹיאַכ

  
  פרק ה

  

ְלִּתי  א י ָאַכ� יִתי מֹוִרי� ִ.ם�ְּבָׂשִמ� י ַכָּלה; ָאִר� אִתי ְלַגִּני5 ֲאֹחִת� ָּב�

ּו יַ  ים ְׁשת� ּו ֵרִ.� י ִאְכל� י ִ.ם�ֲחָלִב& יִתי ֵייִנ י ָׁשִת� ְ.ִרי� ִ.ם�2ְִבִׁש�

ים:  ּו 2ֹוִדֽ 4  בְוִׁשְכר י דֹוֵפ1 ֹול | 2ֹוִד� ר �4 י ֵ.& ה ְוִלִּב� י ְיֵׁשָנ ֲאִנ�

ל  י ֶׁשֹ[אִׁשי� ִנְמָלא�ָט� י ַתBִָת� י ַרְ.ָיִתי� יֹוָנִת� י ֲאֹחִת� Rִּפְתִחי�ִל

י  ְיָלה: 4ְֻּוּצֹוַת יֵסי ָלֽ ָכה  גְרִס� י ֵאיָכ ְטִּתי� ֶאת�0ָֻּתְנִּת� �ָּפַׁש

ם:  ָכה ֲאַטְּנֵפֽ י ֵאיָכ� ְצִּתי ֶאת�ַרְגַל ָּנה ָרַח� ח  דֶאְלָּבֶׁש& י ָׁשַל� 2ֹוִד1

יו:  ּו ָ.ָלֽ י ָהמ� ר ּוֵמַ. י  הָידֹו� ִמן�ַהֹח� ַח ְלדֹוִד& י ִלְפֹּת� י ֲאִנ ְמִּתֽ �4ַ

ֹור  ְטפּו�מ1 י ָנֽ ֹות ַהBְַנֽ.ּול: ְוָיַד� ל 0ַּפ� ר ַ. ֹור ֹעֵב�  וְוֶאְצְּבֹעַתי� מ�
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ֹו  ה ְבַדְּבר� ְצָא� ר ַנְפִׁשי� ָיֽ 4 ָ.ָב& י ָחַמ� י ְודֹוִד י ֲאִני� ְלדֹוִד� ְחִּתֽ ָּפַת�

ִני:  א ָ.ָנֽ יו ְוֹל� יהּו 4ְָראִת א ְמָצאִת� יהּו� ְוֹל� �ִני  זִּב9ְַׁשִּת ְמָצֻא*

ים ּבָ  ים ַהֹּסְבִב� ּו ֶאת�ְרִדיִדי� ַהֹּׁשְמִר) ּוִני ָנְׂשא� ּוִני ְפָצ.& יר ִה�0 .ִ

י ַהֹחֽמֹות:  י ֹׁשְמֵר ָ.ַל� ִם  חֵמֽ ֹות ְירּוָׁשָל& ם ְּבנ� ְ.ִּתי ֶאְתֶכ ִהְׁשַּב�

ִני:  ה ָאֽ ת ַאֲהָב ֹו ֶׁשחֹוַל� ידּו ל� י ַמה�ַּתִּג� ם�ִּתְמְצאּו� ֶאת�2ֹוִד�  טִאֽ

ה ַּבָּנִׁש&  ֹוד ַהָּיָפ Q ִמ�2 ָכה ַמה�2ֹוֵד� ֹוד ֶׁש0ָ Q ִמ�2 ים ַמה�2ֹוֵד�

נּו:  ה:  יִהְׁשַּבְ.ָּתֽ ּול ֵמְרָבָבֽ ֹום 2ָג י ַצח� ְוָאד� ֹו  יא2ֹוִד� ֹראׁש

ב:  ֹות 0ָעֹוֵרֽ ים ְׁשֹחר ז 4ְּוּצֹוָתיו� ַּתְלַּתִּל� ֶתם ָּפ& ים  יב�0ֶ יו 0ְיֹוִנ Uיָנ.ֵ

ב ֹיׁשְ  ָחָל� ֲחצֹות� ֶּבֽ ִים ֹרֽ י4ֵי ָמ& את: ַ.ל�ֲאִפ� ֹות ַ.ל�ִמֵּלֽ ְלָחָיו�  יגב

ים  ים ִׂשְפתֹוָתיו� ֽׁשֹוַׁשִּנ� ֹות ֶמְר4ִָח& ֶׂשם ִמְג2ְל 0ֲַ.רּוַג�ת ַהֹּב�

ר:  ֹור ֹעֵבֽ ֹות מ� יׁש  ידֹנְטפ ים ַּבַּתְרִׁש& ב ְמֻמָּלִא י ָזָה� ָיָדיו� ְּגִליֵל�

ים:  ֶפת ַסִּפיִרֽ ן ְמֻ.ֶּל ֶׁשת ֵׁש� �.ֶ �ׁש ׁשֹו4ָיו� ַ.�B  טוֵמָ.יו ּוֵדי ֵׁש�

ים:  ּור 0ֲָאָרִזֽ ֹון ָּבח הּו� 0ְַּלָבנ� �ז ַמְרֵא ים ַ.ל�ַאְדֵני�ָפ&  טזְמֻיָּסִד

י ים ֶז�ה דֹוִדי� ְוֶז�ה ֵרִ.� ֹו ַמֲחַמ2ִ& ים ְוֻכּל ְמַת�9ִ   ִח0ֹו� ַמֽ

ם:    ִֽ ֹות ְירּוָׁשָל   ְּבנ

  
  פרק ו
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נָ  א ים ָא? ה ַּבָּנִׁש& Q ַהָּיָפ Q 2ֹוֵד� ָנה ָהַל� ּנּו ָא? Q ּוְנַב4ְֶׁש ה ָּפָנ�ה דֹוֵד�

 :Q ֽBָ.ִים  ב ֶׂשם ִלְרעֹות� ַּבַּגִּנ� ֹות ַהֹּב& ֹו ַלֲ.רּוג ד ְלַגּנ� 2ֹוִדי� ָיַר�

ים:  ט ֽׁשֹוַׁשִּנֽ ים:  גְוִלְל4ֹ ה ַּבּׁשֹוַׁשִּנֽ י ָהֹרֶ. י ִל� י ְלדֹוִדי� ְודֹוִד� ֲאִנ�

  ד ה ָנאוָ ְּת ַרְ.ָיִתי� 0ְִתְרָצ� ה ַא� Lה ָיָפ Bִָם ֲאֻי ה 0ִירּוָׁשָל&

�  ה0ִַּנְדָּגֽלֹות: Qִני ַׂשְ.ֵר ם ִהְרִהיֻב& ֵה י ֶׁש� � ִמֶּנְג�2ִQִי �ִּבי ֵ.יַנ ָהֵס�

ד:  ּו ִמן�ַהִּגְלָ.ֽ ים ֶׁשָּגְלׁש �)ִ.ִ ֶדר ָהֽ ים  ו0ְֵ.� ְרֵחִל� ֶדר ָהֽ �.ֵ0ְ �Qִי �ִׁשַּנ

ֹו ה ֶׁש0ָֻּלם� ַמְתִאימ� ּו ִמן�ָהַרְחָצ& ם: ֶׁשָ.ל ין ָּבֶהֽ ה ֵא�  זת ְוַׁש0ָֻל

 :Q ַ.ד ְלַצBֵָתֽ Q ִמַּב ַלח ָהִרBֹון� ַר9ֵָת� Bָה�  ח0ְֶפ� �ים ֵה ִׁשִּׁש�

ר:  ין ִמְסָּפֽ ֹות ֵא� ים ַוֲ.ָלמ יַלְגִׁש& ים ִּפֽ ֹות ּוְׁשֹמִנ ת  טBְָלכ� ַאַח�

יא ְליֽ  ה ִה ּה ָּבָר� �Bְָלִא �ת ִהיא י ַאַח� י ַתBִָת� ּה ִהיא� יֹוָנִת� ֹוַלְדָּת&

 ְיַהְלֽלּוָה:  ֽ ים וַ יַלְגִׁש ֹות ּוִפֽ ּוָה ְמָלכ�  ְיַאְּׁשר� ֽ ּוָה ָבנֹות� וַ  יָרא�

ה  �Bַָח ֽ0ַ �ה ָּבָרה ה ַכְּלָבָנ1 ַחר ָיָפ� ה 0ְמֹו�ָׁש& את ַהִּנְׁש4ָָפ ִמי�ֹז�

ה 0ִַּנְדָּגֽלֹות:  Bָֹות ְּבִאֵּב�  יאֲאֻי ְדִּתי ִלְרא י ֶאל�ִּגַּנ�ת ֱאגֹוז� ָיַר�

ים: צּו ָהִרBִֹנֽ ֶפן ֵהֵנ ה ַהֶּג� ְרָח� ַחל ִלְראֹות� ֲהָפֽ ְ.ִּתי יב ַהָּנ& א ָיַד�   ֹל�

יב:    ֹות ַ.Bִי�ָנִדֽ ְתִני ַמְר0ְב י ָׂשַמ�  ַנְפִׁש�

  
  פרק ז
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ה�ֶּתֱחזּו�  א Q ַמֽ ּוִבי ְוֶנֱחֶזה�ָּב& ּוִבי ׁש ית ׁש� �Bִּוַל ּוִבי� ַהּׁש� �ּוִבי ׁש ׁש�

ית 0ִ  �Bִּוַל  ִים: ַּבּׁש� Bֲַחָנֽ ת ַהֽ ים  בְמֹחַל ִיQ ַּבְּנָ.ִל ּו ְפָ.ַמ) ַמה�ָּיפ*

ן:  ֽBָי ָא ה ְיֵד� ים ַמֲ.ֵׂש ֹו ֲחָלִא� ִיQ 0ְמ� י ְיֵרַכ� יב ַחBּו �4ֵ  גַּבת�ָנִד&

ים  ת ִחִּט� � ֲ.ֵרַמ�Qֶזג ִּבְטֵנ &Bָר ַה ַהר ַאל�ֶיְחַס  ן ַהַּס� � ַאַּג�Qָׁשְרֵר

ים:  ה ַּבּׁשֹוַׁשִּנֽ י ְצִבָּיֽה:  דסּוָג ים ָּתֳאֵמ� י ֳ.ָפִר ִיQ 0ְִׁשֵנ� י ָׁשַד) ְׁשֵנ�

ַ.ר�  ה �ֹון ַ.ל�ַׁש ֹות ְּבֶחְׁשּב1 ִיQ ְּבֵרכ� Kן ֵ.יַנ ל ַהֵּׁש& Q 0ְִמְג�2ַ ַצָּואֵר

ֶׂש4:  ֽBָי ַד ה ְּפֵנ� ֹון צֹוֶפ ל ַהְּלָבנ� � 0ְִמְג�2ַQים ַאֵּפ  וַּבת�ַרִּב�

� 0ַ0ְַר Qִי�Q ָ.ַל ּור ֹראֵׁש� ֶלQ ָאס� ן ֶמ Q 0ַָאְרָּגָמ& ת ֹראֵׁש ל ְוַדַּל� ֶמ�

ים:  ים:  זָּבְרָהִטֽ ֲ.נּוִגֽ ה ַּבַּתֽ ְמְּת ַאֲהָב  חַמה�ָּיִפית� ּוַמה�ָּנַ.�

ִיQ ְלַאְׁש0ֹֽלֹות:  ר ְוָׁשַד ה ְלָתָמ� ְמָת� ֽ2ָ �Qאת 4ֹֽוָמֵת ְרִּתי�  טֹז� �ָאַמ

ה ְּבַסְנִסָּנ&  ֲחָז ר ֹאֽ ה ְבָתָמ� ֹות ֶאֱ.ֶל� � 0ְֶאְׁש0ְל�Qִי �ְהיּו�ָנ�א ָׁשַד יו ְוִיֽ

ים:  Q 0ַַּתּפּוִחֽ יַח ַאֵּפ ֶפן ְוֵר� Q  יַהֶּג� ֹוב הֹוֵל� Q 0ְֵי�ין ַהּט) U0ְֵוִח

ים:  י ְיֵׁשִנֽ ב ִׂשְפֵת� ים 2ֹוֵב י ְלֵמיָׁשִר& י  יאְלדֹוִד י ְוָ.ַל י ְלדֹוִד� ֲאִנ�

ה דֹוִדי� ֵנֵצ�  יבְּתׁשּו4ָֽתֹו:  ים: ְלָכ� יָנה ַּב0ְָפִרֽ ה ָנִל  יגא ַהָּׂשֶד�

ר  ח ַהְּסָמַד� ֶפן� ִּפַּת� �ה ַהֶּג ְרָח� ה ִאם ָּפֽ Rים ִנְרֶא יָמה� ַל0ְָרִמ� �ַנְׁש0ִ

 :Q י ָלֽ ן ֶאת�2ַֹד ם ֶאֵּת� ים ָׁש) צּו ָהִרBֹוִנ& ים  ידֵהֵנ 2ּוָדִא� ַהֽ

 ים ֲחָדִׁש ינּו� 0ָל�ְמָגִד� �יַח ְוַ.ל�ְּפָתֵח ְתנּו�ֵר1 יָנֽ ים 2ֹוִד   ים ַּגם�ְיָׁשִנ&

   :Q ְנִּתי ָלֽ   ָצַפ�
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  פרק ח

  

�V4ְ  א ְמָצֲאV� ַבחּוץ� ֶאָּׁש� י ֶאֽ &Bִי ִא 4 ְׁשֵד� י יֹוֵנ ח ִל� � 0ְָא�Vי ִיֶּתְנ ִמ�

י:  ּוזּו ִלֽ ם ֹלא�ָיב� ִני  בַּג י ְּתַלBְֵד& Bִית ִא יֲאV) ֶאל�ֵּב� ֲג1V ֲאִבֽ ֶאְנָהֽ

� ִמַּי� ִיןV4ְי:  ַאְׁש יס ִרBִֹנֽ 4ַח ֵמֲ.ִס י  גָהֶר� ַחת ֹראִׁש� ְׂשֹמאלֹו� ַּת�

ִני:  ֹו ְּתַחְּב 4ֵֽ יִמינ ֽ ִם  דוִ ֹות ְירּוָׁשָל& ם ְּבנ� ְ.ִּתי ֶאְתֶכ ִהְׁשַּב�

ץ:  ד ֶׁשֶּתְחָּפֽ ה ַ.� ּו ֶאת�ָהַאֲהָב ְרר) ירּו | ּֽוַמה�ְּתֹ.ֽ י  הַמה�ָּתִ.* ִמ�

 ר ִמְתַרֶּפ את ֹעָלה� ִמן�ַהBְִדָּב� ּוַח� ֹז1 �ַחת ַהַּתּפ ּה ַּת� 4ֶת ַ.ל�2ֹוָד&

 :Vְת ה ְיָלַדֽ Bָה ִחְּבָל� V ָׁש �Bִֶא Vְת Bָה ִחְּבַל� יV ָׁש?  וֽ.ֹוַרְרִּת�

 �ֶות �Bָה ַכ י�ַ.ָ(� ֽ0ִ V חֹוָתם� ַ.ל�ְזרֹוֶ.� ֽ0ַ V ם ַ.ל�ִלֶּב1 Kחֹוָת ִני ַכֽ Lִׂשיֵמ

י Uה ְרָׁשֶפ ֹול 4ְִנָא& ה ִכְׁשא ה 4ָָׁש� ׁש ַאֲהָב� י ֵא Uָה ִרְׁשֵּפ

ה:  ֶבְתָיֽ ה  זַׁשְלֶה� ַאֲהָב� ֹות ֶאת�ָהֽ א ֽיּוְכלּו� ְלַכּב� ים ֹל� ִים ַרִּב1 ַמ�

 �ֹון ֵּביתֹו יׁש ֶאת�0ָל�ה� Kן ִא Lּוָה ִאם�ִיֵּת א ִיְׁשְטפ& ֹות ֹל� ּוְנָהר

ּוזּו ֽלֹו:  ֹוז ָיב� ה ּב ין ָל&  חָּבַאֲהָב� ִים ֵא� ה ְוָׁשַד ֹות ָל�נּו� 4ְַטָּנ� ּה ָאח�

ּה:  ֹום ֶׁשְּיֻדַּבר�ָּבֽ נּו ַּבּי ה�ַּנֲ.ֶׂשה� ַלֲאֹחֵת� יא  טַמֽ ה ִה� ִאם�חֹוָמ�

ּוַח  יָה ל� ּור ָ.ֶל יא ָנצ� ֶלת ִה� ֶסף ְוִאם��2ֶ יַרת 0ָ& יָה ִט� ִנְבֶנ�ה ָ.ֶל

ֶרז:  יו  יָאֽ יִתי ְבֵ.יָנ ז ָהִי� ֹות ָא) י Bִ0ְַג2ָל& ה ְוָׁשַד י חֹוָמ� ֲאִנ�

ת ׁשָ  ן  יאֽלֹום: 0ְמֹוְצֵא� ֹון ָנַת� ַ.ל ָהמ� ֶרם ָהָי�ה ִלְׁשIֹמה� ְּבַב� �0ֶ



 שיר השירים
 

שסזת  
 

ֶסף:  ֶלף 0ָֽ ֹו ֶא� א ְּבִפְרי יׁש ָיִב� ים ִא) ֶרם ַלֹּנְטִר& י  יבֶאת�ַה0ֶ 0ְַרִמ�

ים ֶאת�ִּפְרֽיֹו:  ִים ְלֹנְטִר� ה ּוָמאַת � ְׁשIֹמ�Vֶלף ְל י ָהֶא� י ְלָפָנ&  יגֶׁשִּל

ים  ֶבת ַּבַּגִּנ1 יִני: ַהּיֹוֶׁש� Q ַהְׁשִמיִ.ֽ ים ְל4ֹוֵל ים ַמ4ְִׁשיִב�  ידֲחֵבִר)

ל ים ַ. ַאָּיִל� ֶפר ָהֽ ֹו ְלֹ.� י ּֽוְדֵמה�ְלV� ִלְצִבי� א? ח | 2ֹוִד1   ְּבַר�

ים:   י ְבָׂשִמֽ ָהֵר�
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  ע"פ קיצור שולחן ערוך סימן קי"א סעיף י'. .
  מספר 'לשון חכמים' להבן איש חי זיע"א. .א
  ע"פ קיצור שולחן ערוך סימו קי"א סעיף י"א. .ב

  חכמים' להבן איש חי זיע"א. מספר 'לשון .ג

  יש ליזהר שלא לומר שום שם משמות הקודש. .ד

המקורות לסדר קרבן פסח: הרמב"ם בהלכות קרבן פסח, היעב"ץ בסדר הקרבת . ה
  קרבן פסח שלו, ספר עבודת הקרבנות לרבי אהרן הכהן זצוק"ל חתן החפץ חיים.

(רמב"ם  וכאן אין צריך קודם הפסח,רק בפסח מצרים הוצרכו לבדוק ארבעה ימים . ו

  .הלכות קרבן פסח פרק י' הלכה ט"ו)

  רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק י' הלכה ט"ו.. ז

אמר לנו הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר שליט"א שאף בזמן ביאת המשיח ובנין בית . ח
  המקדש אומרים לשם יחוד, כי היחוד הוא עד אין חקר.

להולכה קבלה וזריקה, מפני שהעבודות הצגנו כאן לפני השחיטה את הלשם יחוד . ט
, וא"כ מסתברא שאומרים את (ובפרט בקרבן פסח)האלו נעשים מיד אחד אחר השני 

  הלשם יחוד כבר לפני השחיטה.

נוסח הברכה בגמ' תענית ט"ז: ונפסק ברמב"ם הלכות תענית ד' ט"ו, שכל ברכה  .י
עולם ועד העולם', בבית המקדש אומרים 'ברוך אתה ה' אלקינו אלקי ישראל מן ה

  ועונים אחר כך בשכמל"ו. 

ונוסח סיום הברכה אמר לנו מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א לעיין במשנה למלך בתחילת 
הלכות מעשה הקרבנות להרמב"ם, שכתב וז"ל: נראה שנוסח הברכות הוא לעשות כך 

  כך.

לפי שאין  במה דברים אמורים בגבולין אבל במקדש אינו כן: (טז.)וז"ל הגמרא בתענית 
קומו ברכו את ה'  )ה נחמיה ט(עונין אמן במקדש ומנין שאין עונין אמן במקדש שנאמר 

אלהיכם מן העולם עד העולם ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה יכול על 
כל ברכות כולן לא תהא אלא תהלה אחת ת"ל ומרומם על כל ברכה ותהלה על כל 

הו אומר ברוך ה' אלהים אלהי ישראל מן העולם ברכה תן לו תהלה ואלא במקדש מ
ועד העולם ברוך גואל ישראל והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וחזן 
הכנסת אומר להם תקעו הכהנים בני אהרן תקעו וחוזר ואומר מי שענה את אברהם 

ראל בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה ברוך ה' אלהי יש
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זוכר הנשכחות והם עונים אחריו בשכמל"ו וחזן הכנסת אומר להם הריעו הכהנים בני 
אהרן הריעו וכו' וכן בכל ברכה וברכה באחת אומר תקעו ובאחת אומר הריעו עד 
שגומר את כולן וכך הנהיג ר' חלפתא בצפורי ור' חנניה בן תרדיון בסיכני וכשבא דבר 

ן אלא בשערי מזרח ובהר הבית ואית דאמרי לפני חכמים אמרו לא היו נוהגין כ
כדתניא אומר לפניהן עשרים וארבע ברכות שמונה עשרה שבכל יום ומוסיף עליהן עוד 
שש ואותן שש היכן אומרן בין גואל לרופא חולי ומאריך בגאולה והן עונין אחריו אמן 

' אלהי על כל ברכה וברכה וכך היו נוהגין בגבולין אבל במקדש היו אומרים ברוך ה
ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל ולא היו עונין אחריו אמן וכל כך למה 
לפי שאין עונין אמן במקדש ומנין שאין עונין אמן במקדש שנאמר קומו ברכו את ה' 

שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה על  (את)אלהיכם מן העולם ועד העולם ויברכו 
תנו רבנן על הראשונות הוא אומר ברוך ה' אלהי ישראל  כל ברכה וברכה תן לו תהלה:

מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם 
ועד וחזן הכנסת אומר תקעו כהנים תקעו וחוזר ואומר מי שענה את אברהם בהר 

ועל  ומריעין ותוקעין)(והן תוקעין המוריה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה 
השניה הוא אומר ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך זוכר הנשכחות והן 
עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וחזן הכנסת אומר הריעו בני אהרן 
הריעו ואומר מי שענה את אבותינו על ים סוף הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם 

ריעין ותוקעין ומריעין וכן בכל ברכה וברכה באחת אומר תקעו ובאחת היום הזה והם מ
אומר הריעו עד שיגמור את הברכות כולן וכך הנהיג ר' חלפתא בצפורי ור' חנניה בן 
תרדיון בסיכני וכשבא דבר אצל חכמים אמרו לא היו נוהגין כן אלא בשערי מזרח 

  .ובהר הבית

אמן בגבולין: אבל במקדש. אומר אותו הזקן  בד"א. דהן עונין אחריו: (שם)וז"ל רש"י 
לאחר הפרשיות מי שענה את אברהם הוא יענה אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה 
בא"י אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל והן עונים אחריו בשכמל"ו 
 וכן בכל ברכות שבמקדש: לפי שאין עונין אמן במקדש. כדיליף לקמן מקרא: מניין
שאין עונין אמן במקדש. דכתיב בתפלת עזרא בבית שני קומו וברכו את ה' אלהיכם 
והיינו ברוך ה' אלהי ישראל כו': ויברכו שם כבודך. היינו שעונין אחריו בשכמל"ו כך 
הוא הפסוק ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה: ה"ג יכול על כל הברכות 

כל ברכה תן לו תהלה: חזן הכנסת. לא אותו זקן כולן תהלה אחת ת"ל על כל ברכה על 
ניהו וחוזר חזן הכנסת ואומר להן מי שענה כו' אע"פ שאמרו אותו זקן: כשמריעין. תחלה 
הוא אומר להן הריעו בני אהרן וכשתוקעין תחלה הוא אומר להן תקעו בני אהרן כו': 

יהו עונין אחריו ברוך וכך הנהיג. כל מנהג זה רבי חלפתא בצפורי: לא היו נוהגין כך. ש
שם כבוד מלכותו לעולם ועד אלא עונין אמן בגבולין: ואית דאמרי כדתני' כו'. כלומר 

  ואיכא דמתני הכי: וכן הנהיג. מנהג זה אמקדש קאי.

כשהיו מתפללין על הסדר הזה בירושלים היו : יז)-(הלכות תענית ד טווז"ל הרמב"ם 
לין כסדר הזה. וכשמגיע שליח צבור מתכנסין להר הבית כנגד שער המזרח ומתפל
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לומר מי שענה את אברהם אומר ברוך אתה ה' אלהינו אלהי ישראל מן העולם ועד 
העולם ברוך אתה ה' גואל ישראל. והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. 
וחזן הכנסת אומר לתוקעים תקעו בני אהרן תקעו. וחוזר המתפלל ואומר מי שענה את 

הם בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה ואחר כך תוקעין אבר
וכן בברכה השנייה לזו שהיא ראשונה מן השש שמוסיף . הכהנים ומריעין ותוקעין

חותם בה ברוך ה' אלהים אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך אתה ה' זוכר 
ד. וחזן הכנסת אומר להן הריעו הנשכחות. והן עונין ברוך שם כבוד מלכותו לעולם וע

בני אהרן הריעו. וחוזר שליח צבור ואומר מי שענה את משה ואבותינו על ים סוף הוא 
וכן על כל  .יענה אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה ואחר כך מריעין ותוקעין ומריעין

באחת אומר תקעו ובאחת אומר הריעו עד שיגמור כל שבע הברכות.  הברכה וברכ
ו הכהנים פעם תוקעין ומריעין ותוקעין. ופעם מריעין ותוקעין ומריעין שבע ונמצא

פעמים. ואין עושים הסדר זה אלא בהר הבית בלבד. וכשהן תוקעין ומריעין שם תוקעין 
  .בחצוצרות ובשופר כאחת כמו שאמרנו

לקבל 'או  'לקבל את הדם'(הערה לנוסח כל הברכות בבית המקדש: סיום הברכות האם מסיימים בנוסח 
וכדומה עוד  'לקבל את דם הפסח בכלי'או  'לקבל הדם במזרק'או  'לקבל את דם הפסח'או  'את דם הזבח

אופנים על כל הפרטים היוצאים מכך, עדיין לא הוכרע, וכן השאלה על איזה עבודות מברכים ועל איזה אין 
ו עד שיורו בה משיח צדקנו מברכים ג"כ עדיין לא הוכרע, ונמתין עד אשר יבררוהו גדולי התורה, א

  .והסנהדרין, בב"א)

  שבט הלוי חלק ג' סימן ס"ט.. יא

כן נראה מסקנת הדברים, אולם אין לסמוך על כך להלכה למעשה, רק יש לשאול . יב
  חכם.

על כל קריאה וקריאה תוקעין שלש תקיעות : (הלכות קרבן פסח א יב)ז"ל הרמב"ם . יג
ל ואין לו נסכים לתקוע בשעת ניסוך תוקעין בחצוצרות. תקיעה תרועה ותקיעה. הואי

  בשעת שחיטה.

בימי המועדות כולם ובראשי חדשים היו הכהנים וז"ל:  (ג ה)ובהלכות כלי המקדש 
'וביום  (במדבר י י)תוקעים בחצוצרות בשעת הקרבן והלוים אומרין שירה שנאמר 

נעשית  שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצוצרות', החצוצרה היתה
מן עשת של כסף. עשה אותה מן הגרוטאות של כסף כשירה. משאר מיני מתכות 

  פסולה.

כן נפסק ברמב"ם, שהלוים שרים בפה, וישראלים מיוחסים המשיאים לכהונה . יד
  מנגנים בכלי.

מפורש ברמב"ם בהלכות חנוכה פרק ד', שהגדול מקרא וכל העם עונים. ובספר . טו
הן חתן החפץ חיים כתב בשם התוספתא שהלוים קורים, עבודת הכהנים לרבי אהרן הכ

  והקהל בשלושת הכיתות עונין אחריהם הללויה. וראה להלן.
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, כתב (הלכות קרבן פסח)בספר עבודת הכהנים לרבי אהרן הכהן, חתן החפץ חיים 

שאומרים בסדר זה את ההלל. וסידרנו ע"פ הרמב"ם בהלכות חנוכה פרק ד', אשר כתב 
  לומר את ההלל.  שם את הסדר איך

ונעזרנו וסידרנו למעשה ע"פ מנהג קהילות קודש תימן, וסידור ה'תכלאל', כמנהג ק"ק 
  תימן.

: מנהג קריאת ההלל בימי חכמים הראשונים כך היה. וז"ל יד)-(הלכות חנוכה ד יברמב"ם ב
אחר שמברך הגדול שמקרא את ההלל מתחיל ואומר הללויה וכל העם עונין הללויה 

מר הללו עבדי ה' וכל העם עונין הללויה וחוזר ואומר הללו את שם ה' וכל העם וחוזר ואו
עונין הללויה וחוזר ואומר יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם וכל העם עונין הללויה וכן 
על כל דבר, עד שנמצאו עונין בכל ההלל הללויה מאה ושלש ועשרים פעמים סימן להם 

ע לראש כל פרק ופרק הן חוזרין ואומרין מה שנותיו של אהרן. וכן כשהקורא מגי
שאמר. כיצד כשהוא אומר בצאת ישראל ממצרים כל העם חוזרין ואומרין בצאת 
ישראל ממצרים. והקורא אומר בית ישראל מעם לועז וכל העם עונין הללויה עד שיאמר 

ו'. אהבתי כי ישמע ה' את קולי תחנוני וכל העם חוזרין ואומרין אהבתי כי ישמע ה' וכ
וכן כשיאמר הקורא הללו את ה' כל גוים כל העם חוזרין ואומרין הללו את ה' כל גוים. 
הקורא אומר אנא ה' הושיעה נא והם עונין אחריו אנא ה' הושיעה נא. אע''פ שאינו ראש 
פרק. הוא אומר אנא ה' הצליחה נא והם עונים אנא ה' הצליחה נא. הוא אומר ברוך 

. ואם היה המקרא את ההלל קטן או עבד או אשה עונה ה'שם הבא וכל העם אומרים ב
אחריהם מה שהן אומרין מלה מלה בכל ההלל. זהו המנהג הראשון ובו ראוי לילך. אבל 
בזמנים אלו ראיתי בכל המקומות מנהגות משונות בקריאתו ובעניית העם ואין אחד 

  מהם דומה לאחד.

רך בנוסח 'אשר קדשנו לישראל מותר להפשיט את עור הקרבנות. ולכן מב .טז
  במצותיו', ולא 'אשר קדשנו בקדושתו של אהרן'.

נראה שיש ברכה כללית על הפשט העור של הקרבנות, ולא ברכה פרטית על כל קרבן 
  וקרבן. ולכן כתבנו רק 'להפשיט את עור הקרבן' ולא 'את עור הפסח'.

את הברכה  מכיוון שצולים את הקרבן פסח בירושלים ולא בבית המקדש, כתבנו .יז
בנוסח הרגיל. ועונים אחר כך אמן. כי רק בבית המקדש מברכים בנוסח 'אלקינו אלקי 

  ישראל מן העולם ועד העולם', ועונים 'ברוך שם'.

שלא צויין המקור, המקור הוא ברמב"ם  בעניינים לזמן בית המקדש :הערה כללית .יח
  הלכות חמץ ומצה פרק ח'.

: יזהר לומר לפני כל דבר ודבר של הסדר לשם כתב ביסוד ושורש העבודה וז"ל .יט
שיכוין שבכל דבר הוא עושה נחת רוח ליוצרנו יחוד וכו' ופסוק ויהי נועם. והעיקר 

  .ויעשה כל דבר בשמחה עצומה ורחמנא לבא בעי ברך שמו,ובוראנו ית
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  כן מפורש הטעם ברמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ח' הלכה ו'. .כ

  יסוד ושורש העבודה. .כא

  .(שבלי הלקט בפירוש ההגדה)בזמן הגאולה מוסיף כאן 'פסח'  .כב

כן כתב בספר 'עבודת הקרבנות' לרבי אהרן הכהן זצוק"ל חתן החפץ חיים,  .כג
  שמגביה את בשר הקרבן פסח.

  .(שבלי הלקט בפירוש ההגדה)בזמן הגאולה מוסיף כאן 'פסח'  .כד

  לכות חמץ ומצה פרק ח'. בזמן בית המקדש אינו אומר את הקטע כן וכו', רמב"ם ה .כה

יתכן שבזמן בית המקדש מוסיפים כאן שבח והודיה להשי"ת על הגאולה השלימה 
  ובנין בית המקדש.

אמר לנו הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר שליט"א, שאף לאחר ביאת המשיח יאמרו  .כו
  לשם יחוד, דהיחוד הוא עד אין חקר.

מביא גם איך הסדר אם אוכל ברמב"ם כתב פשוט שעושים כורך מיד בתחילה. ו .כז
בנפרד ואח"כ כורך. ומכיוון שכבר נהגו כל ישראל לאכלם קודם בנפרד ואח"כ כורך, 

 הבאנו גם אנו כך לזמן בית המקדש. ויש לשאול חכם.

  כן נראה פשוט, וכן משמע ברמב"ם. .כח

ה וז"ל: בתוך הסעוד (חלק א' סימן נד)כתב הבן איש חי זיע"א בספרו 'לשון חכמים' . כט
יזמר וישורר בקול נעים. דברים אלו לקוחים ומלוקטים מספר הזוהר הקדוש, דברים 

  כהויתן ממש, והם דברים אשר לצד עילאה ימללו:

א. ַאְנּתְ הּוא ִמְקָרא ֹקֶדׁש,  יׁשָ יָזא ַקּדִ ּפִ ָלָמא ֲעָלְך ֻאׁשְ א. ׁשְ יׁשָ ָלָמא ֲעָלְך יֹוָמא ָטָבא ַקּדִ ׁשְ
ין ַאְנּתְ ְלַההּוא  ח ְוַזּמִ ּכַ ּתַ ׁש ְוִיׁשְ ּה, ְוִתְתַקּדַ ֲאָבה ּבֵ ּתַ ּה ּוְלִאׁשְ ָרא ּבֵ ֵרי ֹקֶדׁש, ְלִאְתַעּטְ ִאּקְ ֲאַתר ּדְ

ּה, ָהא  ַנֲחִלין ּוַמּבּוִעין ַנְפִקין ִמּנֵ א, ּדְ ֲעִמיְקּתָ ִאיב ֵמַההּוא ֲעִמיָקא ּדַ ְך ֶחְדָוָתא. ָהא ַאְנּתְ ׁשָ ּבָ
ִאְתְקרּון ֹקֶדׁש ְמַקבְּ  ָרֵאל ּדְ ִנין ָלְך ִיׂשְ ָחָתא. ְמַזּמְ ּבְ ֶחְדָוָתא ּוְבתּוׁשְ ין ְנִהיִרין, ּבְ ַאְנּפִ ִלין ָלְך ּבְ

ִחין  ּבְ ָמאֵני ְיָקר. ֲחַדאן ּוְמׁשַ ְרַמְיהּו ּבְ ֵני ּגַ תֹוֵרי, ְמַתּקְ ִרין ּפָ ִנין ָלְך ְסעּוָדָתא ְיֵתיָרא, ְמַסּדְ ְמַתּקְ
ִריְך הּוא א ּבְ ָבָחא ְלֻקְדׁשָ  .ׁשְ

א ְדפִ  ָרֵאל ֵמְרׁשּוָתא ַאֲחָרא ַחּגָ ְך ַנְפקּו ִיׂשְ יר. ּבָ ה ָחִביב ַאְנּתְ ְוַיּקִ ּמָ רֹוָעא ְיִמיָנא, ּכַ ְסָחא ּדְ
יֶכם, ַהאי ַלְחָמא  ָבּתֵ ֵצא ּבְ אֹור לֹא ִיּמָ ְבַעת ָיִמים ׂשְ ִתיב: ׁשִ ְך ּכְ א. ּבָ יׁשָ ְרׁשּוָתא ַקּדִ ְוָעאלּו ּבִ

ּדֶ  ָקא ְמׁשַ ִגין ּדְ ה ּבְ ֵרי ַמּצָ הּו ְקָטָטא, ִאּקְ יִקין ְוָעִביד ּבְ ִדין ּוַמזִּ ֶדת ּוַמְבַרַחת ְלָכל ִסְטִרין ְלׁשֵ
ַתְרָעא, אֹוף ָהִכי ִאיִהי ַמְבַרַחת ְלָכל ִסְטִרין  יִקין ּדְ ִדין ּוַמזִּ ַמְבַרַחת ְלׁשֵ ְמזּוָזה ּדְ י ּדִ ּדַ ׁשַ ַגְוָנא ּדְ ּכְ

ה ֲחִביִבי ּמָ הּו. ּכַ ין ְוָעִביד ְקָטָטה ּבְ יׁשִ ַסְלִקין ּבִ ִאיּנּון יֹוֵמי ֶחְדָוָתא ִאיּנּון יֹוִמין ּדְ יַלְך ּדְ ן יֹוִמין ּדִ
ָרֵאל  ִחין ִיׂשְ ּבְ ְך ְמׁשַ ֶחְדָוָתא ְדפּוְרָקָנא ְדָמאֵריהֹון. ּבָ ָרֵאל ּבְ ְך ֲחָדאן ִיׂשְ ָאה. ּבָ ִליָקָרא ִעּלָ
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ִריְך הּוא ּוְבָדא ַיֲהֵבי ֵחיָלא ְלעֵ  א ּבְ ֻקְדׁשָ ּה ּדְ בּוְרּתֵ ִסּפּוָרא ּגְ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ְך ֲחֵדי ֻקְדׁשָ א. ּבָ ּלָ

ִאיִהי ַאְסָוָתא  ה ּדְ ְך ָאְכִלין ַמּצָ ָרֵאל ֵמיָכָלא ְדַאְסָוָתא. ּבָ ְך ָאְכִלין ִיׂשְ ָבָחא ִדְלהֹון. ּבָ ִדׁשְ
ּה יִ  ימּו ּבֵ ַאְחּכִ א ִאיהּו ַנֲהָמא ּדְ ָרָזא ִדְמֵהיְמנּוָתא. ּדָ ע ּבְ ָאה ְלֵמיַעל ּוְלִמְנּדַ ָרֵאל ָחְכְמָתא ִעּלָ ׂשְ

מּוִרים ּוְנטּוִרים ֵמָחֵמץ  הּו ְצִריִכין ְלֶמֱהֵוי ׁשְ ּלְ ָרֵאל ּכֻ ְך ִיׂשְ ָאְרָחָהא. ּבָ אֹוָרְיָתא ְוָעאלּו ּבְ ּדְ
ּצֹות ּתִ  ִתיב: ֶאת ַחג ַהּמַ הּו ְנטּוִרין. ֲעָלְך ּכְ ּלְ ִקין ּכֻ הּוא, ְוָכל ַמֲאָכִלין ּוַמׁשְ ָכל ׁשֶ אֹור ּבְ ֹמר. ּוׂשְ ׁשְ

ר ָנׁש ְלַנְטָרא ֵלּה.  ָבֵעי ּבַ ה ּדְ ָ ֹמר, ִסְטָרא ִדְקֻדׁשּ ׁשְ  ּתִ

ּצֹות,  ם ֶאת ַהּמַ ַמְרּתֶ ִתיב: ּוׁשְ ְך ּכְ מּור. ּבָ ֵרי ׁשָ ִאּקְ ֹמר, ַהאי ִאיהּו ֲאַתר ּדְ ׁשְ ּצֹות ּתִ ֶאת ַחג ַהּמַ
ָערֹות ָהְרא ַבע ַהּנְ מּוָרה. ְוִאיּנּון ׁשֶ ה ִדְלגֹו ׁשְ ַמר ָהא ַמּצָ ֶלְך, ִאּתְ ית ַהּמֶ ּויֹות ָלֵתת ָלּה ִמּבֵ

ִאיהּו ָוא"ו ּוֵביּה ִאְתֲעִביד ִמְצָוה.  מּוָרה ּוַבְעָלּה ּדְ ה ִאיִהי ׁשְ ּצֹות. ַמּצָ ם ֶאת ַהּמַ ַמְרּתֶ ֲעַלְיהּו: ּוׁשְ
ָכל ַחד ְוַחד  ָרָזא ְדֵחרּוָתא, ּדְ ֵסי ְדַחְמָרא ּבְ ע ּכָ ָרֵאל ַאְרּבַ ְך ׁשֹוִתין ִיׂשְ ְיהּו ִאיהּו ִמְצָוה ּבָ ִמּנַ

ְך  י. ּבָ ָאר ִזְמֵני ְוַחּגֵ ׁשְ ח ָהִכי ּבִ ּכַ ּתַ ָלא ִאׁשְ ֵליְלָיא, ַמה ּדְ ל ּבְ ְך ּגֹוְמִרין ַהַהּלֵ ּה. ּבָ י ַנְפׁשַ ַאּפֵ ּבְ
ְך ִאׁשְ  ֲעִדי ֲעָדִיים. ּבָ ֹבִאי ּבַ ִלי ַוּתָ ְגּדְ י ַוּתִ ְרּבִ ִדְכִתיב: ַוּתִ יר ּכְ ַכח ְרבּו ַיּתִ ּתַ ח ִזּוּוָגא ִאׁשְ ּכַ ּתַ

ִתיב ְך ּכְ א ּבָ י ַמְלּכָ ְך ִאְתֲערּו ִקּדּוׁשֵ ִלימּו. ּבָ ׁשְ א ּבִ ְמׁשָ ְנִהירּו ְדׁשִ  .ְדִסֲהָרא ּבִ

א  ְלֵעּלָ ְטָרא ּדִ ְך ִזּוּוָגא ִמּסִ א. ּבָ ֻכּלָ ּמּוִרים ּבְ א ְוהּוא ׁשִ יׁשָ ּמּוִרים הּוא ַלה' ִזּוּוָגא ַקּדִ ֵליל ׁשִ
כַּ  ּתַ ַער ְוִאׁשְ ְך ָנִטיר ִאּתְ ִסְטָרא ַאֲחָרא. ּבָ ל ִאיּנּון ּבּוְכִרין ּדְ ִריְך הּוא ּכָ א ּבְ יל ֻקְדׁשָ ְך ַקּטִ ח. ּבָ

ָרֵאל  ִריְך הּוא ְלִיׂשְ א ּבְ ְך ָנִטיר ֻקְדׁשָ ִסְטָרא ַאֲחָרא. ּבָ ל ִאיּנּון ּבּוְכִרין ּדְ ִריְך הּוא ּכָ א ּבְ ֻקְדׁשָ
ּטוּ  ְך הּוא ּבִ ִנין. ּבָ א ַעל ּבְ ַאּבָ ְך ּכְ יָקֵרּה. ּבָ ִריְך הּוא ּבִ א ּבְ ק ֻקְדׁשָ ּלַ ָלא ַדֲעבֹוָדה ָזָרה ְוִאְסּתַ

ל  מּו ּכָ ְך ִאְתַקּיָ ִריְך הּוא ֵחיָלא, ּבָ א ּבְ ְך ַאֲחזֵי ֻקְדׁשָ ִסְטָרא ַאֲחָרא. ּבָ ל ֵחיִלין ּדְ ְפָין ּכָ ִאְתּכַ
הּו דּוְכָר  ּלְ א ּכֻ ין, ּוְבִגין ּדָ ּתִ ּבַ ין ְוׁשַ ְך ִזְמִנין ְוַחּגִ ִריְך הּוא. ּבָ א ּבְ ְך ֻקְדׁשָ ֲעַבד ּבָ א ּדַ ָנא ְלַהאי ִנּסָ

ִריְך הּוא ֲהָדא  א ּבְ ֻקְדׁשָ א עֹוָבדֹוי ּדְ ל ַעּמָ יֹוָמא ִדְתקּוָפא ְדַתּמּוז, ַוֲחָמא ּכָ ֲהָוה ָנִהיר ֵליְלָיא ּכְ
ְרס ְך ּפִ אֹוָרה. ּבָ ָכה ּכָ ֲחׁשֵ ּיֹום ָיִאיר ּכַ ְכִתיב: ְוַלְיָלה ּכַ ַהאי ִמּיֹוָמא הּוא ּדִ ָלא ֲהָוה ּכְ א ּדְ ּוֵמי ִנּסָ

ּה, ּוְלֶמֱהֵוי  ָקא ִאיּנּון ּבֵ ּבְ ָרֵאל ְלִאְתּדַ ִיׂשְ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ְך ִאְתְרֵעי ֻקְדׁשָ ֵרי ָעְלָמא. ּבָ ִאְתּבְ ּדְ
ִקּיּוָמא ְד  ָרֵאל ּבְ ְך ָעאלּו ִיׂשְ י ֵחֶלק ה' ַעּמֹו. ּבָ ִדְכִתיב: ּכִ ְך ֲהָוה ִאינּון חּוָלֵקּה, ּכְ א. ּבָ יׁשָ אֹות ַקּדִ

ָרֵאל  ִריְך הּוא ְלִיׂשְ א ּבְ ְך ְיַהב ֻקְדׁשָ יָמא ִדְמֵהיְמנּוָתא, ּבָ ָרֵאל ְרׁשִ ְתָחא ְדִיׂשְ ים ַעל ּפִ ְרׁשִ
ָרֵאל  ִריְך הּוא ְלִיׂשְ א ּבְ יק ֻקְדׁשָ ְך ַאּפִ ְרׁשּוָתא ִדְמֵהיְמנּוָתא. ּבָ ָאה ּבִ ֲאַתר ִעּלָ ּוָרא ּבַ ִקׁשּ

ִדְכִתיב: ַוה' הֹוֵלְך ֵמַאְרעָ  ִבירּו ְדרּוֵחיהֹון ּכְ ִבירּו ְדַגְרֵמיהֹון ּוִמּתְ י לֹון ִמּתְ א ְדִמְצַרִים, ְוַאּסֵ
ַאְסָוָתא ְוָעאִלין ְלגּוַפְיהּו  ֶרְך, ְוָכל ָאְרִחין ֲהוֹו ַסְלִקין ֵריִחין ּדְ ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ַלְנחֹוָתם ַהּדֶ

ְמִעין קָ  ְסָין. ַוֲהוֹו ׁשָ א ְוִאּתַ י ֻקְדׁשָ ֲאִרימּו ַקּמֵ ין ּדַ יׁשִ אּוְכלּוִסין ּוְרִתיִכין ַקּדִ יִרין ּדְ ָחן ְוׁשִ ּבְ ׁשְ ל ּתֻ
רּוֵחיהֹון ִריְך הּוא, ַוֲהוֹו ֲחָדאן ְוַנְיִחין ּבְ  .ּבְ

ֵבּה ִאְתֲעבִ  ַיְרָחא ְדִניָסן ּדְ יר. ָהא ַאְנּתְ ָקִאים ּבְ ה ָחִביב ַאְנּתְ ְוַיּקִ ּמָ א ְדִפְסָחא ּכַ ין ַחּגָ ידּו ִנּסִ
ְתָרָאה.  פּוְרָקָנא ּבַ ָרֵאל ּבְ ין ַרְבְרִבין ְלִיׂשְ ּה ִנּסִ ד ּבֵ ין ְלֶמְעּבַ ָרֵאל. ְוָהא ִאיהּו ַזּמִ ַרְבְרִבין ְלִיׂשְ
ֲחָלא  ָרֵאל ַעל ּדַ ִליטּו ִיׂשְ ּה ׁשְ ּטּוָלא ַדֲעבֹוָדה ָזָרה, ּבֵ ָאה ַהאי ַיְרָחא ְדֵבּה ֲהָוה ּבִ ה ַזּכָ ּמָ ּכַ

ִמְצָרֵאי ֲהוֹו ַפְלִחין ְלַמזַּל ָטֶלה ּוְבִגין ְדִמְצָראֵ  ִגין ּדְ ֵרי ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים, ּבְ ִאּקְ י ֶוֱאָלָהא ִדְלהֹון ּדְ
ה ְלֵבית  ָרֵאל: ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיׁש ׂשֶ ִריְך הּוא ְלִיׂשְ א ּבְ י ֻקְדׁשָ א ַמּנֵ א ַפְלִחין ְלִאְמָרא. ּוְבִגין ּדָ ּדָ

ִית, ְואַ  ה ַלּבָ ִריְך ָאבֹות ׂשֶ א ּבְ ה ִדְלהֹון. ְוָאַמר ֻקְדׁשָ ְתִפיׂשָ ִפיׂש ּבִ י ֵלּה ּתָ ִליט לֹון ֲעֵלּה ְוָתְפׂשֵ ׁשְ
ה ִדְלכֹון  ְתִפיׂשָ יר ְוָתִפיׂש ּבִ ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ִסיבּו ַדֲחָלא ְדִמְצָרֵאי ְוִתְפׂשּו ֵלּה, ִויֵהא ַאּסִ הּוא ִמּבֶ
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א יֹוָמא ַחד ּוְתֵרין ּוְתָלת, ּוְביֹוָמא ְרבִ  ְעּתָ ׁשּו ֲעֵלּה. ּוְבׁשַ ּנְ יקּו ֵלּה ְלִדיָנא ְוִאְתּכַ יָעָאה ַאּפִ

ָזָבא ֵלּה  ָרֵאל ְוָלא ָיְכִלין ְלׁשֵ ה ְדִיׂשְ ְתִפיׂשָ ָתִפיׂש ּבִ ֲחָלא ִדְלהֹון ּדְ ְמִעין ָקל ּדַ ְדִמְצָרֵאי ֲהוֹו ׁשַ
ְרַמְיהּו ִא  ִאּלּו ּגַ ָיא ֲעַלְיהּו ּכְ ָכאן, ַוֲהָוה ַקׁשְ ִריְך הּוא ֲהוֹו ּבָ א ּבְ ְתֲעִקידּו ִלְקָטָלא. ְוָאַמר ֻקְדׁשָ

ֶיֱחמּון ָיֵתּה  ִגין ּדְ ָעה יֹוִמין, ּבְ ַתר יֹוָמא ַאְרּבָ ְרׁשּוַתְיכּו יֹוָמא ּבָ ִפיׂש ּבִ א ּתָ ָרֵאל, ְיֵהא ּדָ ְלִיׂשְ
יקּו ֵלּה ִלְקָטָלא, ְוֶיֱחמּון ֵלּה  ִפיׂש, ּוְביֹוָמא ְרִביָעָאה ַאּפִ ין ִמְצָרֵאי ּתָ ִמְצָרֵאי ֵהיְך ַאּתּון ַעְבּדִ

ד ֶיֱחזּון ִאיּנּון  ִריְך הּוא, ּכַ א ּבְ ֲעַבד לֹון ֻקְדׁשָ ין ּדַ ׁשִ ל ַמְכּתְ ָיא ְלהּו ִמן ּכָ יָנא. ְוָדא ַקׁשְ ּה ּדִ ּבֵ
ְיִנין ֵלּה בְּ  ַקְטִלין ֵלּה ּדַ ִמְצָרֵאי. ְלָבַתר ּדְ ַדֲחֵליהֹון ּדְ ָרֵאל ּבְ ין ִיׂשְ ַעְבּדִ יִנין ּדְ ְכִתיב: ּדִ נּוָרא, ּדִ

ָלא ֵייְמרּון  ּנּו ָנא, ּדְ ִריְך הּוא: ַאל ּתֹאְכלּו ִמּמֶ א ּבְ ֵאׁש. ְוָאַמר ֻקְדׁשָ ְרפּון ּבָ ׂשְ ִסיֵלי ֱאלֵֹהיֶהם ּתִ ּפְ
ִאלּ  ל, ּדְ ָ א ַאְתִקינּו ֵלּה ָצִלי ְוָלא ְמֻבׁשּ ַדְחָלָנא ָאְכִלין ֵלּה ָהִכי. ֶאּלָ ְרעּוָתא ּוְבִתיעּוְבָתא ּדְ ּו ּבִ

נּוָרא  ֶיֱחמּון ֵלּה ָהִכי. ִמּתֹוְקָדא ּבְ ּקּוָנא ִדיֵלּה, ּדְ א ּתִ ל ְיֵהא ָטִמיר ְוָלא ֶיֱחמּון ֵלּה, ֶאּלָ ָ ְמֻבׁשּ
ה ַאֲחָרא הּוא,  ה אֹו ִמּלָ ַחּיָ ָלא ֵיְמרּון ּדְ י, ּדְ פּוף ַעל ַקְרֻסּלֵ ּה ֲעֵלּה ּכָ ֵריֵחּה נֹוֵדף, ְותּו ֵריׁשֵ ִגין ּדְ ּבְ

א ְדיִ  א ַעל ֶאּלָ ִתיאּוְבָתא, ֶאּלָ ָלא ֵייְכלּון ֵלּה ּבְ ִאיהּו ַדֲחָלא ִדְלהֹון. ְותּו ּדְ מֹוְדעּון ֵלּה ּדְ ּתְ ׁשְ
ׁשּוָקא ְוָלא  ְרמֹוי ְרָמאן ּבְ א ְדֶיֱחמּון ּגַ רּו בֹו, ֶאּלָ ּבְ ְבָעא ֹאַרח ְקָלָנא ּוִבזָּיֹון. ְותּו ְוֶעֶצם לֹא ִתׁשְ ׂשַ

ָזָבא ֵלּה, ְועַ  ְלֶכם ַיְכִלין ְלׁשֵ יִאין. ְותּו ּוַמּקֶ יִנין ַסּגִ ָפִטים, ּדִ ה ה' ׁשְ ִתיב: ּוֵבאלֵֹהיֶהם ָעׂשָ א ּכְ ל ּדָ
ָאר ָמאֵני ְקָרָבא.  א ְוֻרְמָחא ּוׁשְ ֶיְדֶכם, ְוָלא ַחְרּבָ  ּבְ

ּוָרא ִדׁשְ  ִקׁשּ ָרֵאל ּבְ רּו ִיׂשְ ְ ְך ִאְתַאֲחדּו ְוִאְתַקׁשּ רֹוָעא ְיִמיָנא, ּבָ א ְדִפְסָחא ּדְ א ַחּגָ יׁשָ ָמא ַקּדִ
יַנְיהּו,  ְרַמְיהּו ּוְמַבֲעֵרי ָחֵמץ ִמּבֵ ֵני ּגַ ר ְלַיְרָחא ְמַתּקְ ע ָעׂשָ ַאְרּבַ ָהא ּבְ ּוְנַפקּו ֵמְרׁשּוָתא ַאֲחָרא ּדְ

א בָּ  ְבִגין ּדָ ָאה, ּדִ א ִעּלָ ִאּמָ ִעְטרֹוי ּדְ ה ּבְ ֵרי ָחָתן ְוַכּלָ ְך ִמְתַעּטְ א. ּבָ יׁשָ ְרׁשּוָתא ַקּדִ ר ְוַעְילּו ּבִ ֵעי ּבַ
ָכל  ח ּבְ ּכַ ּתַ ָאה ִאׁשְ ֵליְלָיא ַקּמָ א ּבְ יׁשָ ְך ִזּוּוָגא ַקּדִ ר חֹוִרין. ּבָ ִאיהּו ּבַ ְרֵמּה ּדְ ָנׁש ְלַאֲחָזָאה ּגַ

א. ְוַעל ּדָ  א ִמן ּדָ י ּדָ ְרׁשֵ ין ְוָלא ִמְתּפָ ְרּגִ ע ּדַ ִאיּנּון ַאְרּבַ ִרין, ּדְ ע ְקׁשָ ַאְרּבַ  אִסְטִרין. ְוִזּוּוָגא הּוא ּבְ
א,  ֻכּלָ ָלָמא ּבְ ד ׁשְ ָבִעיָנן ְלֶמְעּבַ ֵסי ְדַחְמָרא, ּדְ ע ּכָ י ַאְרּבַ ּתֵ ֶחְדָוָתא ִדְלהֹון ִאְתַעְרָנא ְלִמׁשְ ֲאָנן ּבְ
ֵסי ָלֳקֵבל  ע ּכָ י ַאְרּבַ ּתֵ ָבִעיָנן ְלִמׁשְ א. ְועֹוד ּדְ א ְוַתּתָ ֶחְדָוָתא הּוא ְלֵעּלָ ִגין ּדְ ּוְלֶמֱחֵדי ֵליְלָיא ּבְ

ע גְּ  ָמָהן ַאְרּבַ ְבִעין ּוְתֵרין ׁשְ א ׁשִ א, ְוַיְרּתָ ֻכּלָ ִלים ִסֲהָרא ּבְ ּתְ ֵבּה ִאׁשְ א ּדְ ָאה ַהאי ַחּגָ ֻאּלֹות. ַזּכָ
רּוְך ה' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן. ְתָלת ִסְטִרין, ּבָ ין ּבִ יׁשִ   ַקּדִ
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