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  ספר

  עקידת יצחקזוהר 
  חלק א�

  

  

 הָאֵּ֔לֶה הַּדְבָרִ֣ים ַאחַר֙ וַיְהִ֗י  א
 וַּיֹ֣אמֶר ַאבְרָהָ֑ם- אֶת נִּסָ֖ה וְהָ֣אֱלֹהִ֔ים

 וַּיֹ֡אמֶר ב א:הִֵּנֽנִי אמֶרוַּיֹ֥ ַאבְרָהָ֖ם אֵלָ֔יו
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   ::)דף קיח(זוהר פרשת וירא ב א

ָרה ַקד ֶאת ׂשָ   ַוה' ּפָ

ּפָקַד אֶת ׂשָרָה ּכַאֲׁשֶר ָאמָר. מַאי ׁשִּנּויָא הֲוָה הָכָא, ּפָתַח וְָאמַר וַיְיָ 
וַּיִזְּכֹר  (בראשית ל)הֲוָה לֵיּה לְמֵימַר וַיְיָ זָכָר אֶת ׂשָרָה ּכְמָה ּדְָאמַר 

אֱלהִים אֶת רָחֵל. ּדְאֵין ּפְקִידָה אֶּלָא עַל מַה ּדְהֲוָה ּבְקַדְמִיתָא. 
תִיב ׁשֹוב ָאׁשּוב אֵלֶיךָ ּכָעֵת חַּיָה, וְעַל אֶּלָא ּבְקַדְמִיתָא הֲוָה, ּדִכְ

אֹותֹו עִנְיָן נֶאֱמַר ׁשֶּפָקַד עַכְׁשָיו, מַׁשְמַע ּדִכְתִיב ּכַאֲׁשֶר ָאמָר, 
ּדְאִלְמָלֵא לֹא נְאֱמַר ּכַאֲׁשֶר ָאמָר לֵימָא זְכִירָה, אֲבָל ּפָקַד הַהִיא 

 מִּלָה ּדְָאמַר לַּמֹועֵד ָאׁשּוב אֵלֶיךָ. 
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תַ  ר ָאַמר, ָמה ּפָ ֲאׁשֶ ָרה ּכַ ַקד ֶאת ׂשָ ח ְוָאַמר, ַוה' ּפָ
אן? ָהָיה לֹו לֹוַמר, ַוה' ָזַכר ֶאת  ָהָיה ּכָ ּנּוי ׁשֶ ִ ַהׁשּ

ָאַמר  מֹו ׁשֶ ָרה, ּכְ ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ָרֵחל,  (בראשית ל)ׂשָ ַוּיִ
א  ה. ֶאּלָ ִחּלָ ּתְ ָהָיה ּבַ ֶ א ַעל ַמה ׁשּ ִקיָדה ֶאּלָ ֵאין ּפְ ׁשֶ

ַהְתחָ  ֵעת ּבַ תּוב ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶליְך ּכָ ּכָ ָלה ָהָיה, ׁשֶ
ָמע  ו, ַמׁשְ ַקד ַעְכׁשָ ּפָ ה, ְוַעל אֹותֹו ִעְנָין ֶנֱאַמר ׁשֶ ַחּיָ
ר  ֲאׁשֶ ִאְלָמֵלא לֹא ֶנֱאַמר ּכַ ר ָאָמר. ׁשֶ ֲאׁשֶ תּוב ּכַ ּכָ ׁשֶ

ַקד  ּיֹאַמר ְזִכיָרה. ֲאָבל ּפָ ָבר  -ָאָמר, ׁשֶ אֹותֹו ּדָ
ָאַמר ַלּמֹוֵעד    ָאׁשּוב ֵאֶליְך. ׁשֶ

ֶמׁש ָיֵרַח ָעַמד ְזֻבָלה   ׁשֶ

לְבָתַר ָאמַר הָכִי, הַאי ּצַּדִיק ּדְזָכֵי לְמֵיסַק לְהַהּוא יְקָר עִּלָָאה, 
ּדִיּוקְנֵיּה מִתְּפַּתַח ּבְכָרְסֵי יְקרִיּה, וכֵן לְכָל ּצַּדִיק וְּצַּדִיק ּדִיּוקְנֵיּה 

א לְהַהִיא נִׁשְמָתָא קַּדִיׁשָא. וְהַיְינּו לְעֵילָא ּכַד הֲוָה לְתַּתָא לְַאבְטָחָ
ׁשֶמֶׁש יָרֵחַ עָמַד זְבֻלָה, ּדְזָהֲרָן  (חבקוק ג)ּדְָאמַר רַּבִי יֹוחָנָן, מַאי דִכְתִיב, 

ּגּופָא וְנִׁשְמָתָא ּדְקָיְימִין ּבְאִדְרָא קַּדִיׁשָא עִּלָָאה דִלְעֵילָא ּכִדִיּוקְנָא 
מִּמְזֹונָּה הֲנַָאת  (ס"א מזונה)הַהִיא דִיּוקְנָא ּדְהֲוָה קָאִים ּבְַארְעָא, ו

נִׁשְמָתָא, והַהִיא עֲתִידָה לְאִתְלַּבַׁש ּבְהַאי גַרְמָא ּדְאִׁשְּתַָאר ּבְַארְעָא, 
וְַארְעָא מִתְעֲבַר מִּנִיּה וטָפַל טִינֵיּה לְבָרָא, וְדָא הּוא ּדְאִתְקְרֵי 

יא דִלְעֵילָא, אֲתָא ּבְכָל יַרְחָא קְדּוׁשָה. וְכַד קָיְימָא ּדִיּוקְנָא הַהִ
והָיָה מִּדֵי  (ישעיה סו)לְסָגְדָא קַּמֵי מַלְּכָא קַּדִיׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ּדִכְתִיב, 

חֹדֶׁש ּבְחָדְׁשֹו. והּוא מְבַׂשֵּר לֵיּה וְָאמַר לַּמֹועֵד ָאׁשּוב אֵלֶיךָ, לְהַהּוא 
ּפַקְדַת לְהַהּוא זִמְנָא ּכְמָה זְמַן ּדְעָתִיד לְַאחֲיָא מֵיתַיָא עַד ּדְאִתְ
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דְאִתְּבַׂשַּר הֲדָא הּוא דִכְתִיב וַיְיָ ּפָקַד אֶת ׂשָרָה ּכַאֲׁשֶר ָאמָר. וְהַהּוא 
 (תהלים קד)יֹומָא ּדְחָדֵי קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ּבְעֹובָדֹוי הֲדָא הּוא דִכְתִיב, 

א נֵימָא לָן מַר עַל ּפָרָׁשָתָא יִׂשְמַח יְיָ ּבְמַעֲׂשָיו. ָאמַר לֵיּה רַּבִי ַאּבָ
לְבָתַר, ָאמַר יָאֹות לְכֹון לְמִפְּתַח ּפָרְׁשָתָא דָא. ּפָתַח וְָאמַר וַיְהִי 
ַאחַר הַּדְבָרִים הָאֵּלֶה וְהָאֱלהִים נִּסָה אֶת ַאבְרָהָם וְגו' וַּיֹאמֶר קַח נָא 

ת לְאִסְּתַּכָלָא הַאי אֶת ּבִנְךָ אֶת יְחִידְךָ אֲׁשֶר ָאהַבְּתָ וְגו'. הָכָא אִי
אּומָנָא ּדְַאּפִיק ּכַסְָּפא מִמְקֹורָא דְַארְעָא, מַאי עֲבַד. ּבְקַדְמִיתָא 
מְעֲּיִיל לֵיּה ּבְנּור ּדָלִיק עַד ּדְנָפִיק מִּנִיּה ּכָל זּוהֲמָא דְַארְעָא, וְהָא 

עָבִיד, אִׁשְּתָאֲרַת ּכַסְּפָא אֲבָל לָא כַסְּפָא ׁשְלֵימָתָא, לְבָתַר מַאי 
מְעֲּיִיל לֵיּה ּבְנּורָא ּכִדְבְקַדְמִיתָא ּומַּפִיק מִּנֵיּה סְטָיְיפֵי ּכְמָא דְַאּתְ 

הָגֹו סִיגִים מִּכָסֶף וְגו' ּוכְדֵין הּוא ּכַסְּפָא ְׁשלֵימָתָא ּבְלָא  (משלי כה)ָאמֵר, 
  עִרְּבּובְיָא. 

ּזֹוֶכה ַלֲעלוֹ  יק ֶזה ׁשֶ ְך, ַצּדִ ְך ָאַמר ּכָ ת ְלאֹותֹו ַאַחר ּכָ
א ְכבֹודֹו, ְוֵכן  ִכּסֵ מּותֹו ֶנְחֶקֶקת ּבְ בֹוד ֶעְליֹון, ּדְ ּכָ
ָהָיה  מֹו ׁשֶ מּותֹו ְלַמְעָלה ּכְ יק ּדְ יק ְוַצּדִ ְלָכל ַצּדִ
ה. ְוְזִהּו  ָמה ְקדֹוׁשָ ה ְלַהְבִטיַח ְלאֹוָתּה ְנׁשָ ְלַמּטָ

תּוב  ּכָ ה ׁשֶ י יֹוָחָנן, ַמה ּזֶ ָאַמר ַרּבִ מֶ  (חבקוק ג)ׁשֶ ׁש ָיֵרַח ׁשֶ
ּגֶֹרן  עֹוְמִדים ּבַ ָמה ׁשֶ ּזֹוֲהִרים ּגּוף ּוְנׁשָ ָעַמד ְזֻבָלה? ׁשֶ
ָהָיה עֹוֵמד  ְדמּות ׁשֶ ַמְעָלה ּכִ ּלְ דֹוׁש ָהֶעְליֹון ׁשֶ ַהּקָ
ָמה,  ׁשָ מּות ִנּזֹוֵנית ֲהָנַאת ַהּנְ ָאֶרץ, ְואֹוָתּה ּדְ ּבָ

ֶעֶצם ַהּזֹו שֶׁ  ׁש ּבָ ֲאָרה ְואֹוָתּה ָהֲעִתיָדה ְלִהְתַלּבֵ ׁשְ ּנִ
ה ְוטֹוֶפֶלת ֶאת  ּנָ ֲעֹבר ִמּמֶ ָאֶרץ, ְוָהֲאָדָמה ּתַ ּבָ
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עֹוֶמֶדת  ה. ּוְכׁשֶ ָ ְקָרא ְקֻדׁשּ ּנִ ֲהָמה ַהחּוָצה, ְוֶזהּו ׁשֶ ַהּזֻ
ָכל חֶֹדׁש  ָאה ּבְ ַמְעָלה, ּבָ ּלְ מּות ַהִהיא ׁשֶ אֹוָתּה ַהּדְ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ֶלְך ַהּקָ ֲחוֹות ִלְפֵני ַהּמֶ ּתַ , ְלִהׁשְ

תּוב  ּכָ ָחְדׁשֹו. ְוהּוא  (ישעיה סו)ׁשֶ י חֶֹדׁש ּבְ ְוָהָיה ִמּדֵ
ר לֹו ְואֹוֵמר, ַלּמֹוֵעד ָאׁשּוב ֵאֶליְך. ְלאֹותֹו  ֵ ְמַבׂשּ
ֵקד ְלאֹותֹו  ּפָ ּתִ ָעִתיד ְלַהֲחיֹות ֵמִתים ַעד ׁשֶ ְזַמן ׁשֶ
ַקד ֶאת  תּוב ַוה' ּפָ ּכָ ָרה. ֶזהּו ׁשֶ ְ ׂשּ ִהְתּבַ מֹו ׁשֶ ְזַמן ּכְ

רָ  דֹוׁש ׂשָ ַמח ַהּקָ ׂשְ ּיִ ר ָאָמר. ְואֹותֹו יֹום ׁשֶ ֲאׁשֶ ה ּכַ
תּוב  ּכָ יו, ֶזהּו ׁשֶ ַמֲעׂשָ רּוְך הּוא ּבְ ַמח ה'  (תהלים קד)ּבָ ִיׂשְ

א, יֹאַמר ָלנּו ַמר ַעל  י ַאּבָ יו. ָאַמר לֹו ַרּבִ ַמֲעׂשָ ּבְ
ה  ָרׁשָ ְך. ָאַמר, ָיֶפה ָלֶכם ִלְפּתַֹח ּפָ ַאַחר ּכָ ה ׁשֶ ָרׁשָ ַהּפָ

ה  זֹו. ָבִרים ָהֵאּלֶ ַתח ְוָאַמר, ַוְיִהי ַאַחר ַהּדְ ּפָ
ה ֶאת ַאְבָרָהם ְוגֹו', ַוּיֹאֶמר ַקח ָנא  ְוָהֱאלִֹהים ִנּסָ
אן ֵיׁש  ר ָאַהְבּתָ ְוגֹו'. ּכָ ְנְך ֶאת ְיִחיְדְך ֲאׁשֶ ֶאת ּבִ
קֹור  ּמֹוִציא ֶכֶסף ִמּמְ ה ׁשֶ ן ַהּזֶ ְלִהְתּבֹוֵנן, ָהֻאּמָ

ה. בַּ  ה? ַמְכִניס אֹותֹו ְלֵאׁש ָהָאֶרץ, ָמה עֹוׂשֶ ִחּלָ ּתְ
ל  ֲהָמה ׁשֶ ל ַהּזֻ ּנּו ֶאת ּכָ ּמֹוִציא ִמּמֶ ּדֹוֶלֶקת ַעד ׁשֶ
ֵלם.  ֶסף ׁשָ ֶסף, ֲאָבל לֹא ּכֶ ָאר ּכֶ ָהָאֶרץ, ַוֲהֵרי ִנׁשְ
ה  ִחּלָ ַבּתְ ֵאׁש ּכְ ה? ַמְכִניס אֹותֹו ּבָ ְך ָמה עֹוׂשֶ ַאַחר ּכָ

מֹו  ּנּו ִסיִגים, ּכְ ֱאַמר ּומֹוִציא ִמּמֶ ּנֶ ָהגֹו  (משלי כה)ׁשֶ
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ֵלם ְללֹא  ֶסף ׁשָ ֶסף ְוגֹו', ְוָאז הּוא ּכֶ ִסיִגים ִמּכֶ
  ִעְרּבּוְבָיה. 

ַחת ָהָאֶרץ   ַמְכִניס ֶאת ַהּגּוף ַהזֶּה ּתַ

ּכָךְ הַּקָדֹוׁש ּבָרּוךְ הּוא מְעֲּיִיל הַאי גּופָא ּתְחֹות ַארְעָא עַד ּדְמִתְרְקַב 
ּכָל זּוהֲמָא ּבִיׁשָא, ואִׁשְּתַָאר הַהּוא ּתַרְוָוד רֶקֶב  ּכּולֵיּה וְנָפִיק מִּנֵיּה

  וְאִתְּבְנֵי גּופָא מִּנִיּה, וְעַד ּכְעָן הּוא גּופָא לָא ׁשְלִים. 

ַחת  ה ּתַ רּוְך הּוא ַמְכִניס ֶאת ַהּגּוף ַהּזֶ דֹוׁש ּבָ ָך ַהּקָ ּכָ
ל ַהזֻּ  ּנּו ּכָ ּלֹו ִנְרָקב ְוָיְצָאה ִמּמֶ ּכֻ ֲהָמה ָהָאֶרץ, ַעד ׁשֶ

ּנּו  ְרַוד ֶרֶקב ְוִנְבֶנה ִמּמֶ ָאר אֹותֹו ּתַ ָהָרָעה, ְוִנׁשְ
ֵלם.  ו הּוא גּוף לֹא ׁשָ   ַהּגּוף, ְוַעד ַעְכׁשָ

ַדע ַלה' ֹלא יֹום ְוֹלא ָלְיָלה   ְוָהָיה יֹום ֶאָחד הּוא ִיּוָ

דַע וְהָיָה יֹום אֶחָד הּוא יִּוָ (זכריה יד)לְבָתַר הַהּוא יֹומָא רַּבָא ּדִכְתִיב, 
לַיְיָ לא יֹום וְלֹא לַיְלָה, מִתְטַּמְרָן ּכֻּלְהּו ּבְעַפְרָא ּכִדְבְקַדְמִיתָא מִן 

 (ישעיה ב)קֳדָם ּדְחִילּו ותַּקִיפּו ּדְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, הֲדָא הּוא דִכְתִיב, 
ּגְאֹונֹו  ּובָאּו ּבִמְעָרֹות ּצֻרִים ּובִמְחִּלֹות עָפָר מִּפְנֵי ּפַחַד יְיָ ּומֵהֲדַר

וְגו'. וְנָפִיק נִׁשְמָתַיְיהּו ּומִתְעַּכֵל הַהּוא ּתַרְוָוד רֶקֶב ואִׁשְּתַָאר ּגּוּפָא 
ּדִילֵיּה ּכִנְהֹורָא דְׁשִמְׁשָא ּוכְזָהֲרָא ּדִרְקִיעָא  (נ"א נהורא)ּדְאִתְּבְנֵי ּתַּמָן 

קִיעַ וגו'. ּוכְדֵין ּכַסְָּפא והַּמַׂשְּכִילִים יַזְהִירּו ּכְזֹהַר הָרָ (דניאל יב)ּדִכְתִיב, 
  ׁשְלִים, ּגּוָפא ׁשְלֵימָא ּבְלָא עִרְּבּובְיָא ַאחְרָנַיְתָא. 
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תּוב  ּכָ דֹול, ׁשֶ ְוָהָיה יֹום  (זכריה יד)ַאַחר אֹותֹו יֹום ַהּגָ
ִרים  ַדע ַלה' לֹא יֹום ְולֹא ָלְיָלה, ֻמְסּתָ ֶאָחד הּוא ִיּוָ

ִחלָּ  ּתְ מֹו ּבַ ָעָפר ּכְ ם ּבֶ ּלָ ל ּכֻ ַחד ְוַהחֶֹזק ׁשֶ ְפֵני ּפַ ה ִמּלִ
תּוב  ּכָ רּוְך הּוא. ֶזהּו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ּוָבאּו  (ישעיה ב)ַהּקָ

ַחד ה'  ֵני ּפַ ְמָערֹות ֻצִרים ּוִבְמִחּלֹות ָעָפר ִמּפְ ּבִ
ל אֹותֹו  ָמָתם ּוִמְתַעּכֵ אֹונֹו ְוגֹו'. ְוָיָצא ִנׁשְ ּוֵמֲהַדר ּגְ

ָאר ּגּוף שֶׁ  ְרַוד ֶרֶקב, ְוִנׁשְ ם ּתַ ְבָנה ׁשָ ּלֹו  [האור]ּנִ ׁשֶ
תּוב  ּכָ ֶמׁש ּוְכזַהר ָהָרִקיַע, ׁשֶ ֶ אֹור ַהׁשּ  (דניאל יב)ּכְ

ֶסף  זַהר ָהָרִקיַע ְוגֹו', ְוָאז ּכֶ ִלים ַיְזִהרּו ּכְ ּכִ ׂשְ ְוַהּמַ
ִלי ִעְרּבּוְבָיה ַאֶחֶרת.  ֵלם ּבְ ֵלם, ּגּוף ׁשָ   ׁשָ

  ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר לוֹ 

ּופָא דְנָהִיר יִרְמֵי קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא מִּלְעֵילָא ּדְָאמַר רַּבִי יַעֲקֹב ּג
הִּנֵה יְיָ מְטַלְטֶלְךָ  (ישעיה כב)ּכִי טַל אֹורֹות טַּלֶךָ. ּוכְתִיב  (ישעיה כו)ּדִכְתִיב, 

קָדֹוׁש יֵָאמֶר לֹו.  (ישעיה ד)וגו'. ּוכְדֵין יִתְקְרּון ַקּדִיׁשִין עִּלָאִין ּדִכְתִיב, 
(כספא שלים גופא אִתְקְרֵי ּתְחִּיַית הַּמֵתִים ּדְבַתְרַיְיתָא, וְדָא הּוא וְדָא הּוא ּדְ

ּבַתְרַיְיתָא וְלָא יִטְעֲמּון עֹוד טַעֲמָא דְמֹותָא ּדִכְתִיב ּבִי  (נ"א נסיונא) שלימא)
נִׁשְּבַעְּתִי נְאֻם יְיָ ּכִי יעַן אֲׁשֶר עָׂשִיתָ וְגו' ּכִי ּבָרֵךְ אֲבָרֶכְךָ וְגו'. 

  הַהּוא זִמְנָא מַּצְלּו ּצַּדִיקַּיָיא ּדְלָא יִתְנַּסּון ּבְדָא יּתִיר. ּובְ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ִאיר ִיְזרֹק ַהּקָ ּמֵ י ַיֲעקֹב, ּגּוף ׁשֶ ָאַמר ַרּבִ ׁשֶ
תּוב  ּכָ ְך,  (ישעיה כו)הּוא ִמְלַמְעָלה, ׁשֶ י ַטל אֹורֹות ַטּלֶ ּכִ
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ְראּו ִהּנֵה ה' ְמַטְלֶטְלְך ְוגֹו' (שם כב)ְוָכתּוב  . ְוָאז ִיּקָ
תּוב  ּכָ ים ֶעְליֹוִנים, ׁשֶ ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר לֹו.  (שם ד)ְקדֹוׁשִ

ל ַהּסֹוף, ְוֶזהּו  ִתים ׁשֶ ת ַהּמֵ ִחּיַ ְקָרא ּתְ ּנִ [כסף שלם ְוֶזהּו ׁשֶ

ֶות,  [נסיון] גוף שלם] ַאֲחרֹון, ְולֹא ִיְטֲעמּו עֹוד ַטַעם ַהּמָ
י ְנֻאם ה' ְעּתִ ּבַ י ִנׁשְ תּוב ּבִ ּכָ יָת  ׁשֶ ר ָעׂשִ י ַיַען ֲאׁשֶ ּכִ

ְלִלים  י ָבֵרְך ֲאָבֶרְכְך ְוגֹו'. ּוְבאֹותֹו ְזַמן ִמְתּפַ ְוגֹו' ּכִ
ּלֹא ִיְתַנּסּו ָבֶזה יֹוֵתר.  יִקים ׁשֶ ּדִ   ַהּצַ

מַה ּכְתִיב וַּיִׂשָּא ַאבְרָהָם אֶת עֵינָיו וַּיַרְא וְהִּנֵה ַאיִל וגו'. אִּלֵין ׁשְָאר 
אֵילֵי נְבָיֹות  (ישעיה ס)אִתְקְרּון אֵילִים ּכְמָא דְַאּתְ ָאמֵר, חַּיָיבֵי עַלְמָא ּדְ

יְׁשָרְתּונֶךְ ּומְתַרְּגְמִינָן רַבְרְבֵי נְבָיֹות. ַאחַר נֶאֱחַז ּבַּסְבַךְ וְגו' ּכְמָא 
וַּיִלֶךְ  (וישלח אברהם וגו)וְכָל קַרְנֵי רְׁשָעִים אֲגַּדֵעַ.  (תהלים עה)דְַאּתְ ָאמֵר, 

וַּיִּקַח אֶת הַָאיִל וְגו'. ּדְאִּנּון מְזּומָנִין לְאִתְנַּסָָאה ּבְכָל  ַאבְרָהָם
נִסְיֹונָא ּבִיׁשָא, וְיְִׁשּתָאֲרּון הַּצַּדִיקִים לְעַלְמָא דְָאתֵי ּכְמַלְָאכִין 

ּבַּיֹום הַהּוא  (זכריה יד)עִּלָאִין קַּדִיׁשִין לְיַחֲדָא ׁשְמֵיּה, ּובְגִין ּכָךְ ּכְתִיב, 
רַּבִי יְהּודָה מִּכָאן  (נ"א אמר לון)יְה יְיָ אֶחָד ּוׁשְמֹו אֶחָד וגו'. ָאמַר לֵיּה יִהְ

ּולְהָלְָאה ַאּצְלָחּו ּפִתְחָא. עָאל יֹומָא ָאחֳרָא עָאלּו קַּמֵיּה ּכָל ּבְנִי 
מָתָא, ָאמְרּו לֵיּה לֵימָא לָן מַר מִּלַיָיא דְאֹורַיְיתָא ּבְפָרְׁשָתָא ּדְקָרֵינָן 

ּה יֹומָא דְׁשַּבַּתָא וַיְיָ ּפָקַד אֶת ׂשָרָה. קָם ּבֵינֵי עַּמּודֵי, ּפָתַח וְָאמַר ּבָ
וַיְיָ ּפָקַד אֶת ׂשָרָה וְגו'. ׁשָלׁש מַפְּתֵחֹות ּבְיָדֹו ׁשֶל הַּקָדֹוׁש ּבָרּוךְ 
הּוא ולא מְסָרָם לא ּבְיַד מַלְָאךְ וְלֹא ּבְיַד ׂשָרָף. מַפְּתֵחַ ׁשֶל חַּיָה 

. ּבָא אֵלִּיָהּו וְנָטַל הַׁשְּנַיִם ׁשֶל הַּמֵתִיםל ּגְׁשָמִים וְׁשֶל ּתְחִּיַית וְׁשֶ
ּגְׁשָמִים וְׁשֶל ּתְחִּיַית הַּמֵתִים. וְָאמַר רַּבִי יֹוחָנָן לֹא נִמְסַר ּבְיַד אֵלִּיָהּו 

ן הַּצָרְפִית אֶּלָא ַאחַת. ּדְָאמַר רַּבִי יֹוחָנָן ּכְׁשֶּבִּקֵׁש אֵלִּיָהּו לְהַחֲיֹות ּבֶ
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ָאמַר לֵיּה קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, לָא יָאֹות לָךְ לְמֵיסַב ּבִידָךְ ׁשְּתֵי 
מַפְּתֵחֹות, אֶּלָא ּתֵן לִי מַפְּתֵחַ הַּגְׁשָמִים ּותְחַּיֶה הַּמֵת. והַיְינּו דִכְתִיב, 

תֵן מָטָר לֵךְ הֵרָאֵה אֶל ַאחְָאב וְגו' וְאֶּתְנָה מָטָר. לא ָאמַר ו (מלכים א יח)
  אֶּלָא וְאֶּתְנָה. 

ְרא ְוִהּנֵה  א ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַוּיַ ָ ׂשּ תּוב? ַוּיִ ַמה ּכָ
ְקְראּו  ּנִ ֵעי ָהעֹוָלם ׁשֶ ָאר ִרׁשְ ַאִיל ְוגֹו'. ֵאּלּו ׁשְ

ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ְרתּוֶנְך,  (ישעיה ס)ֵאיִלים, ּכְ ֵאיֵלי ְנָביֹות ְיׁשָ
דֹוֵלי ְנָבי ִמים: ּגְ ַבְך ְוגֹו', ּוְמַתְרּגְ ּסְ ֹות. ַאַחר ֶנֱאַחז ּבַ

ֶלְך  ַע. ַוּיֵ ִעים ֲאַגּדֵ ֱאַמר ְוָכל ַקְרֵני ְרׁשָ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּכְ
ִנים  ֵהם ְמֻזּמָ ח ֶאת ָהַאִיל ְוגֹו', ׁשֶ ּקַ ַאְבָרָהם ַוּיִ
יִקים  ּדִ ֲארּו ַהּצַ ָ יֹון ַרע, ְוִיׁשּ ָכל ִנּסָ ְלִהְתַנּסֹות ּבְ

מֹו ַמְלָאכִ  א ּכְ ים ָלעֹוָלם ַהּבָ ים ֶעְליֹוִנים ְקדֹוׁשִ
תּוב  מֹו, ְוָלֵכן ּכָ ּיֹום ַההּוא  (זכריה יד)ְלַיֵחד ֶאת ׁשְ ּבַ

מֹו ֶאָחד ְוגֹו'. ָאַמר לֹו  י  [אמר להם]ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוׁשְ ַרּבִ
ַתח. ִנְכַנס יֹום  ְתחּו ַהּפֶ אן ָוָהְלָאה ּפִ ְיהּוָדה, ִמּכָ

ֵני  ל ּבְ ָהִעיר. ָאְמרּו לֹו, ַאֵחר, ְוִנְכְנסּו ְלָפָניו ּכָ
ִרינּו ָבּה  ּקָ ה ׁשֶ ָרׁשָ ּפָ ְבֵרי תֹוָרה ּבַ יֹאַמר ָלנּו ַמר ּדִ
ין ָהַעּמּוִדים,  ם ּבֵ ָרה. ּקָ ַקד ֶאת ׂשָ ת, ַוה' ּפָ ּבָ יֹום ׁשַ ּבְ
ה  לֹׁשָ ָרה ְוגֹו'. ׁשְ ַקד ֶאת ׂשָ ַתח ְוָאַמר, ַוה' ּפָ ּפָ

רּוְך הוּ  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ָידֹו ׁשֶ חֹות ּבְ א ְולֹא ְמָסָרם ַמְפּתְ
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ה,  ל ַחּיָ ַח ׁשֶ ָרף: ַמְפּתֵ ַיד ׂשָ ַיד ַמְלָאְך ְולֹא ּבְ לֹא ּבְ
הּו  א ֵאִלּיָ ִתים. ּבָ ת ַהּמֵ ִחּיַ ל ּתְ ִמים, ְוׁשֶ ׁשָ ל ּגְ ְוׁשֶ

ַנִים  ְ ִתים.  -ְוָנַטל ַהׁשּ ת ַהּמֵ ִחּיַ ל ּתְ ִמים ְוׁשֶ ׁשָ ל ּגְ ׁשֶ
ַיד אֵ  י יֹוָחָנן, לֹא ִנְמַסר ּבְ א ְוָאַמר ַרּבִ הּו ֶאּלָ ִלּיָ

הּו ְלַהֲחיֹות  ׁש ֵאִלּיָ ּקֵ ּבִ ׁשֶ י יֹוָחָנן, ּכְ ָאַמר ַרּבִ ַאַחת. ׁשֶ
רּוְך הּוא: לֹא ָנֶאה  דֹוׁש ּבָ ְרִפית, ָאַמר לֹו ַהּקָ ן ַהּצָ ּבֶ
ַח  ן ִלי ַמְפּתֵ א ּתֵ חֹות, ֶאּלָ ֵני ַמְפּתְ ָיְדְך ׁשְ ְלְך ָלַקַחת ּבְ

ת. ְוהַ  ִמים, ּוְתַחּיֶה ַהּמֵ ׁשָ תּוב ַהּגְ ּכָ ֵלְך  (מלכים א יח)ְינּו ׁשֶ
ָנה ָמָטר. לֹא ָאַמר ְוֵתן  ֵהָרֵאה ֶאל ַאְחָאב ְוגֹו' ְוֶאּתְ

ָנה.  א ְוֶאּתְ   ָמָטר, ֶאּלָ

  ::)דף קמ(זוהר פרשת תולדות ב

וְהָאֱלהִים נִּסָה  (בראשית כב)ּכְגַוְונָא דָא, עֲבַד לֵיּה לְַאבְרָהָם, ּדִכְתִיב, 
הָרִימּו  (ישעיה סב)ּסָה, הֲרָמַת נֵס. ּכְמָה דְַאּתְ ָאמֵר אֶת ַאבְרָהָם. מַאי נִ

ׂשְאּו נֵס, ָארִים ּדִגְלָא ּדִילֵיּה ּבְכָל עַלְמָא, וְַאף עַל ּגַב  (ירמיה ד)נֵס, 
ּדְהָא אִּתְמָר, ּבְגִין ּדָא קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ָארִים ּדִגְלָא דְַאבְרָהָם 

א הּוא דִכְתִיב נִּסָה אֶת ַאבְרָהָם, אּוף הָכִי ּבְעֵינֵיהֹון ּדְכֹּלָא, הֲדָ 
קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ּבְגִין לַאֲרָמָא דִגְלָא דְצַּדִיקַיָא אִיהּו ּבָחִין לֹון, 

צַּדִיק יִבְחָן, מַאי טַעְמָא,  (תהלים יא)לַאֲרָמָא רֵיׁשַיְיהּו ּבְכָל עַלְמָא. 
א ּבְרִיךְ הּוא ּכַד אִתְרָעֵי ּבְהּו ָאמַר רִּבִי ׁשִמְעֹון ּבְגִין ּדְקּודְׁשָ

וַיְיָ חָפֵץ ּדַּכְאֹו הֶחלִי. וְאּוקְמּוהָ. אֲבָל  (ישעיה נג)ּבְצַּדִיקַיָא, מַה ּכְתִיב, 
ּבְגִין ּדִרְעּותָא דְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, לָא אִתְרָעֵי אֶּלָא ּבְנִׁשְמָתָא, 
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י דַמְיָא לְנִׁשְמָתָא דִלְעֵילָא, אֲבָל ּבְגּופָא לָא, ּדְהָא נִׁשְמָתָא אִיהִ
וְגּופָא לָאו אִיהּו חָזֵי לְאִתְַאחֲדָא לְעֵילָא, וְַאף עַל ּגַב ּדְדִיּוקְנָא 

 אִיהּו.  (דף קמ ע"ב)דְגּופָא ּבְרָזָא עִּלָָאה 

תּוב  ּכָ ה לֹו ְלַאְבָרָהם, ׁשֶ מֹו ֶזה ָעׂשָ  (בראשית כב)ּכְ
ה ֶאת ַאְבָרָהם. ה? ֲהָרַמת  ְוָהֱאלִֹהים ִנּסָ ה ִנּסָ ַמה ּזֶ

ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ אּו ֵנס, ֵהִרים  (ישעיה סב)ֵנס, ּכְ ָהִרימּו ֵנס, ׂשְ
ֵאר,  ה ִנְתּבָ ּזֶ ב ׁשֶ ָכל ָהעֹוָלם. ְוַאף ַעל ּגַ ְגלֹו ּבְ ּדִ
ל  ְגלֹו ׁשֶ רּוְך הּוא ֵהִרים ֶאת ּדִ דֹוׁש ּבָ ִביל ֶזה ַהּקָ ׁשְ ּבִ

ם. ֶזהּו שֶׁ  ֵעיֵני ֻכּלָ ה ֶאת ַאְבָרָהם ּבְ תּוב ִנּסָ ּכָ
ֵדי ְלָהִרים  רּוְך הּוא, ּכְ דֹוׁש ּבָ ְך ַהּקָ ַאְבָרָהם. ַאף ּכָ
יִקים, הּוא ּבֹוֵחן אֹוָתם ְלָהִרים ֶאת  ּדִ ֶגל ַהּצַ ֶאת ּדֶ
ַעם?  יק ִיְבָחן, ָמה ַהּטַ ָכל ָהעֹוָלם. ַצּדִ ם ּבְ רֹאׁשָ

רּוְך הוּ  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ּום ׁשֶ ְמעֹון, ִמׁשּ י ׁשִ א, ָאַמר ַרּבִ
תּוב?  יִקים, ַמה ּכָ ּדִ ּצַ ה ּבַ ְתַרּצֶ ּמִ ׁשֶ ַוה' ָחֵפץ  (ישעיה נג)ּכְ

ל  ְרצֹונֹו ׁשֶ ּום ׁשֶ אֹו ֶהֱחִלי, ּוֵבֲארּוהּו. ֲאָבל ִמׁשּ ּכְ ּדַ
ָמה,  ׁשָ ּנְ א ּבַ ה ֶאּלָ רּוְך הּוא לֹא ִמְתַרּצֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

שָׁ  ָמה ּדֹוָמה ַלּנְ ׁשָ ֲהֵרי ַהּנְ ּגּוף לֹא. ׁשֶ ל ֲאָבל ּבַ ָמה ׁשֶ
ַמְעָלה, ְוַהּגּוף ֵאינֹו ָראּוי ְלֵהָאֵחז ְלַמְעָלה, ְוַאף 

סֹוד ֶעְליֹון.  מּות ַהּגּוף ִהיא ּבְ ּדְ ב ׁשֶ   ַעל ּגַ
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  :.)דף ל"ד(זוהר פרשת בא ב

ר' ׁשִמְעֹון ָאמַר, הַאי ּדְאִּיֹוב, לָאו נִּסּותָא אִיהּו דְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ 
ּדִיקַּיָא, ּדְהָא לָא ּכְתִיב וְהָאֱלֹהִים נִּסָה אֶת הּוא, ּכְנִסּותָא ּדִׁשְַאר צַ

וְהָאֱלֹהִים נִּסָה אֶת ַאבְרָהָם. ּדְַאבְרָהָם,  (בראשית כ"ב)אִּיֹוב, ּכְמָה ּדִכְּתִיב, 
אִיהּו ּבִידֵיּה ַאקְרִיב לִבְרֵיּה יְחִידָאי ּדִילֵיּה לְגַּבֵי קּודְׁשָא ּבְרִיךְ 

ּכְלּום, וְלָא מָסַר לֵיּה ּלְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא הּוא, וְאִּיֹוב לָא יָהִיב 
 ּכְלּום. 

ל  יֹון ׁשֶ ל ִאּיֹוב ֵאינֹו ִנּסָ ְמעֹון ָאַמר, ֶזה ׁשֶ י ׁשִ ַרּבִ
יִקים,  ּדִ ָאר ַהּצַ ל ׁשְ יֹון ׁשֶ מֹו ִנּסָ רּוְך הּוא ּכְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
מֹו  ה ֶאת ִאּיֹוב ּכְ ֲהֵרי לֹא ָכתּוב ְוָהֱאלִֹהים ִנּסָ ׁשֶ

תּוב שֶׁ  ה ֶאת ַאְבָרָהם.  (בראשית כב)ּכָ ְוָהֱאלִֹהים ִנּסָ
נֹו ַהְיִחיִדי  ָיָדיו ִהְקִריב ֶאת ּבְ ַאְבָרָהם הּוא ּבְ ׁשֶ

דֹוׁש  רּוְך  - ַלּקָ לּום, ְולֹא  -ּבָ הּוא, ְוִאּיֹוב לֹא ָנַתן ּכְ
דֹוׁש  רּוְך  -ָמַסר ַלּקָ לּום.  -ּבָ   הּוא ּכְ

  :)דף קפ"א( זוהר פרשת ואתה תצוהב

קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא לָא נַּסֵי לְאִּיֹוב, וְלָא  (פ' בא ל"ד ע"א)ָאמַר רַּבִי ׁשִמְעֹון, 
ָאתָא עִּמֵיּה ּבְנִסְיֹונָא, ּכְנִסְיֹונָא ּדִׁשְַאר צַּדִיקַּיָא, ּדְהָא לָא ּכְתִיב ּבֵיּה 

וְהָאֱלֹהִים  ית כב)(בראשוְהָאֱלהִים נִּסָה אֶת אִּיֹוב, ּכְמָה ּדִכְּתִיב ּבְַאבְרָהָם 
נִּסָה אֶת ַאבְרָהָם. ּדְאִיהּו ּבְיָדֵיּה ַאקְרִיב לִבְרֵיּה יְחִידָאי לְגַּבֵיּה. 
וְאִּיֹוב לָא יָהִיב לֵיּה וְלָא מָסַר לֵיּה ּכְלּום. וְלָא אִּתְמַר לֵיּה, אֲבָל 
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א. ּדְאִיהּו אִתְמְסָר ּבִיְדָא ּדִמְקַטְרְגָא, ּבְדִינָא ּדְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּו
ַאּתְעָר לְהַהּוא מְקַטְרְגָא לְגַּבֵיּה, מַה ּדְאִיהּו לָא ּבָעָא. ּדְהָא ּבְכָל 
זִמְנָא ָאתָא הַהּוא מְקַטְרְגָא לְַאתְעֲרָא עַל ּבְנֵי נָׁשָא, וְהָכָא קּודְׁשָא 

עַבְּדִי הֲׂשַמְּתָ לִּבְךָ עַל  (איוב א)ּבְרִיךְ הּוא ַאּתְעָר לְגַּבֵיּה, ּדִכְּתִיב, 
 אִּיֹוב. אֲבָל רָזָא עֲמִיקָא אִיהּו. 

ה ֶאת  רּוְך הּוא לֹא ִנּסָ דֹוׁש ּבָ ְמעֹון, ַהּקָ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ָאר  ל ׁשְ יֹון ׁשֶ ּסָ ּנִ יֹון ּכַ ִאּיֹוב ְולֹא ָבא ִעּמֹו ְבִנּסָ
ה ֶאת  ֲהֵרי לֹא ָכתּוב ּבֹו ְוָהֱאלִֹהים ִנּסָ יִקים, ׁשֶ ּדִ ַהּצַ

מֹו שֶׁ  ַאְבָרָהם ִאּיֹוב, ּכְ תּוב ּבְ ְוָהֱאלִֹהים  (בראשית כב)ּכָ
נֹו  הּוא ְבָיָדיו ִהְקִריב ֶאת ּבְ ה ֶאת ַאְבָרָהם. ׁשֶ ִנּסָ
ְיִחידֹו ֵאָליו. ְוִאּיֹוב לֹא ָנַתן לֹו ְולֹא ָמַסר לֹו 
ַיד ַהְמַקְטֵרג  ְכלּום, ְולֹא ֶנֱאַמר לֹו. ֲאָבל ִנְמַסר ּבְ

רּוךְ  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ִדין ׁשֶ הּוא עֹוֵרר ֶאת  ּבְ הּוא. ׁשֶ
ָכל  ֲהֵרי ּבְ הּוא לֹא ָרָצה. ׁשֶ ֶ ַהְמַקְטֵרג ָעָליו ַמה ׁשּ
ֵני ָאָדם,  א ַהְמַקְטֵרג ַההּוא ְלעֹוֵרר ַעל ּבְ ְזַמן ּבָ
תּוב  ּכָ רּוְך הּוא עֹוֵרר אֹותֹו ָעָליו, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְוָכאן ַהּקָ

י ִאּיֹוב. (איוב א) ְך ַעל ַעְבּדִ ְמּתָ ִלּבְ ֲאָבל סֹוד ָעמֹק  ֲהׂשַ
  הּוא. 

  :.)דף י"ח(זוהר פרשת ויקרא ב
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ּובְהַאי יֹומָא מִתְעַּטְרָא יִצְחָק, וְהּוא רֵיׁשָא לַאֲבָהָן. ּבְהַאי יֹומָא 
ּפָחֲדּו בְצִּיֹון חַּטָאִים. ּבְהַאי יֹומָא יִצְחָק אִתְעֲקָד,  (ישעיה לג)ּכְתִיב, 

וְקֹול ׁשֹופְרָא ּתַּקִיף לַחֲּדָא.  א מיללת)(ס"וְעָקִיד ּכֹּלָא, וְׂשָרָה מַּלִילַת 
זַּכָָאה חּולָקֵיּה, מַאן ּדְעָבַר ּבֵינַיְיהּו, וְאִׁשְּתְזִיב מִּנַיְיהּו. ָאמַר רִּבִי 
ַאּבָא, ּבְגִין ּכָךְ קָרֵינָן ּפַרְׁשְּתָא ּדְיִצְחָק ּבְהַאי יֹומָא, ּדִבְהַאי יֹומָא 

אֵימָתַי  (נ"א באברהם)קְׁשַר ּבְהַהּוא ּדִלְעֵיּלָא. אִתְעֲקָד יִצְחָק לְתַּתָא, ואִתְ
 וַּיַעֲקֹוד אֶת יִצְחָק ּבְנֹו וְגֹו'.  (בראשית כב)אִתְקְׁשַר. ּבְׁשַעֲתָא ּדִכְּתִיב, 

ר ִיְצָחק, ְוהּוא ָהרֹאׁש ָלָאבֹות.  ה ִמְתַעּטֵ ּוַבּיֹום ַהּזֶ
תּוב,  ה ּכָ ּיֹום ַהּזֶ ֲחדּו ְבִצּיוֹ  (ישעיה לג)ּבַ ּיֹום ּפָ ִאים. ּבַ ן ַחּטָ

ֶרת  ָרה ְמַדּבֶ ה ִיְצָחק ֶנֱעַקד, ְוָעַקד ַהּכֹל, ְוׂשָ , (מיללת)ַהּזֶ
ל ִמי  ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ ְוקֹול ׁשֹוָפר ָחָזק ְמֹאד. ַאׁשְ
א,  י ַאּבָ ל ֵמֶהם. ָאַמר ַרּבִ יֵניֶהם ְוִנּצַ עֹוֵבר ּבֵ ׁשֶ

ּיֹום הַ  ת ִיְצָחק ּבַ ָרׁשַ ְך קֹוְרִאים ּפָ ּום ּכָ ּיֹום ִמׁשּ ּבַ ה, ׁשֶ ּזֶ
ַמְעָלה.  ּלְ אֹותֹו ׁשֶ ר ּבְ ה ְוִנְקׁשַ ה ֶנֱעַקד ִיְצָחק ְלַמּטָ ַהּזֶ

תּוב  (באברהם) ּכָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ר? ּבְ ֲעקֹד  (בראשית כב)ָמַתי ִנְקׁשָ ַוּיַ
נֹו ְוגֹו'.    ֶאת ִיְצָחק ּבְ

כְּתִיב, ָאמַר רִּבִי אֶלְעָזָר, ּבְהַאי יֹומָא ַאעְּטָר יִצְחָק לְַאבְרָהָם, ּדִ
וְהָאֱלהִים נִָּסה אֶת ַאבְרָהָם. מַאי נִּסָה. ּכְמָה דְַאּתְ ָאמֵר,  (בראשית כב)

וַיִקְרָא ׁשְמֹו יְיָ' נִּסִי. מַאי קָא  (שמות יז)וְאֶל עַּמִים ָארִים נִּסִי.  (ישעיה מט)
דִכְתִיב מַׁשְמַע לָן. ּבְגִין ּדְאִׁשְּתָכְלִיל יְמִינָא וְאִׁשְּתְלִים. הֲדָא הּוא 
 (בראשית לא)וְהָאֱלֹהִים נִּסָה אֶת ַאבְרָהָם. והָאֱלהִים ּדַיְיקָא, ודָא הּוא 

  ּופַחַד יִצְחָק. 
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ר ִיְצָחק ֶאת  ה ְמַעּטֵ ּיֹום ַהּזֶ י ֶאְלָעָזר, ּבַ ָאַמר ַרּבִ
ה ֶאת ַאְבָרָהם. ַמה  תּוב ְוָהֱאלִֹהים ִנּסָ ּכָ ַאְבָרָהם, ׁשֶ

ּנֶאֱ  מֹו ׁשֶ ה? ּכְ ה ִנּסָ ים ָאִרים  (ישעיה מט)ַמר ּזֶ ְוֶאל ַעּמִ
י.  א  (שמות יז)ִנּסִ י. ַמה ּבָ מֹו ה' ִנּסִ ְקָרא ׁשְ ַוּיִ

ַלם. ֶזהּו  ִמין ִנְתַקן ְוִנׁשְ ַהּיָ ּום ׁשֶ ִמיֵענּו? ִמׁשּ ְלַהׁשְ
ה ֶאת ַאְבָרָהם. ְוָהֱאלִֹהים  תּוב ְוָהֱאלִֹהים ִנּסָ ּכָ ׁשֶ

ִדּיּוק. ְוֶזהּו    ִיְצָחק. ּוַפַחד  (בראשית לא)ּבְ

   :)פרשת חקת( זוהר חדשב

וְהָאֱלֹהִים נִּסָה אֶת ַאבְרָהָם, ּדְָארֵים ּדִגְלֵיּה עַל  (בראשית כב)ּתָא חֲזֵי, 
ּכֹלָא. אּוף הָכָא ָארֵים ּדִגְלָא ּדִיּלְהֹון עַל ּכֹולָא. ּומַאי טַעְמָא 

לְיָיא, ַאתְרָא עָבְדֵיּה מִּנְחׁשֶת. ּבְגִין ּדִנְחׁשֶת ּבְַאתְרָא ּדְחַּיִים ּתַ
 דְיַעֲקֹב ׁשְרֵי ּתַּמָן, ּבְגִין ּכָךְ וָחָי, וָחָי וַּדַאי. 

ה ֶאת ַאְבָרָהם,  (בראשית כב)ּבֹא ּוְרֵאה,  ְוָהֱאלִֹהים ִנּסָ
אן ֵהִרים ֶאת  ְגלֹו ַעל ַהּכֹל. ַאף ּכָ ֵהִרים ֶאת ּדִ ׁשֶ

חֹשֶׁ  ה אֹותֹו ִמּנְ ַעם ָעׂשָ ְגָלם ַעל ַהּכֹל. ּוָמה ַהּטַ ת? ּדִ
קֹום  לּוָיה, ַהּמָ ים ּתְ ְמקֹום ַהַחּיִ ת ּבִ חֹׁשֶ ּנְ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

אי.  ְך ָוָחי, ָוָחי ַוּדַ ּום ּכָ ם. ִמׁשּ רּוי ׁשָ ֲעקֹב ׁשָ ּיַ   ׁשֶ
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  :.)דף קכ(זוהר פרשת וירא ב ב

וַּיֹאמֶר קַח נָא אֶת ּבִנְךָ. וְכִי הֵיַאךְ יָכִיל ַאבְרָהָם ּדְאִיהּו סָבָא. אִי 
ן ּדְיִצְחָק לָא נָפִיק מֵרְׁשּותֵיּה ּכְלַל, יָאֹות, אֲבָל ּכְמָא תֵימָא ּבְגִי

קַח אֶת ַאהֲרֹן וְאֶת אֶלְעָזָר ּבְנֹו אֶּלָא ּבְגִין  (במדבר כ)דְַאּתְ ָאמֵר, 
לְַאמְׁשָכָא לֹון ּבְמִּלִין ּולְַאדְּבָרָא לֹון לִרְעּותָא ּדְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, 

 (דף קכ ע"א)ין. אֶת ּבִנְךָ אֶת יְחִידְךָ אֲׁשֶר ָאהַבְּתָ הָא אּוף הָכָא קַח ּבְמִּלִ
אֵלֵךְ  (שיר השירים ד)אּוקְמּוהָ. וְלֶךְ לְךָ אֶל אֶרֶץ הַּמֹורִּיָה ּכְמָא דְַאּתְ ָאמֵר 

 לִי אֶל הַר הַּמֹור. לְַאתְקָנָא ּבְַאתְרָא ּדְיִתְחֲזֵי: 

ְנְך. ְוִכי ֵאיְך  ָיכֹול ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ַקח ָנא ֶאת ּבִ
ְצָחק לֹא ָיָצא  ּיִ ּום ׁשֶ הּוא ָזֵקן? ִאם ּתֹאַמר ִמׁשּ ׁשֶ

ָלל  ֱאַמר  -ֵמְרׁשּותֹו ּכְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ַקח  (במדבר כ)ָיֶפה, ֲאָבל ּכְ
יָכם  ֵדי ְלַהְמׁשִ א ּכְ נֹו, ֶאּלָ ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ֶאְלָעָזר ּבְ

דֹוׁש בָּ  ְדָבִרים ּוְלַהְנִהיָגם ִלְרצֹון ַהּקָ רּוְך הּוא, ַאף ּבִ
ר  ְנְך ֶאת ְיִחיְדְך ֲאׁשֶ ְדָבִרים. ֶאת ּבִ אן ַקח ּבִ ּכָ
ה,  ְרׁשּוָה. ְוֶלְך ְלְך ֶאל ֶאֶרץ ַהּמִֹרּיָ , ֲהֵרי ּפֵ ָאַהְבּתָ
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ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ן  (שיר ד)ּכְ ֵאֵלְך ִלי ֶאל ַהר ַהּמֹור, ְלַתּקֵ
ָראּוי.  קֹום ׁשֶ ּמָ   ּבַ

"א ַאבְרָהָ"ם אֶ"ת עֵינָיו וַּיַרְא אֶת הַּמָקֹום ּבַּיֹום הַׁשְּלִיׁשִי וַּיִׂשָּ
מֵרָחֹוק. ּבַּיֹום הַׁשְּלִיׁשִי הָא אּוקְמּוהָ, אֶּלָא ּכֵיוָן ּדְאִּתְמָר וַּיָקָם וַּיֵלֶךְ 
אֶל הַּמָקֹום אֲׁשֶר ָאמַר לֹו הָאֱלהִים מַאי טַעְמָא ּבַּיֹום הַׁשְּלִיׁשִי 

ּלָא ּבְגִין ּדִכְתִיב ּכִי בְיִצְחָק יִּקָרֵא לְךָ וַּיַרְא אֶת הַּמָקֹום מֵרָחֹוק. אֶ
זָרַע וְדָא הּוא יַעֲקֹב ּדְנָפַק מִּנֵיּה וְהַאי הּוא ּבַּיֹום הַׁשְּלִיׁשִי. וַּיַרְא 

  מֵרָחֹוק יְיָ נִרְָאה לִי.  (ירמיה לא)אֶת הַּמָקֹום מֵרָחֹוק ּכְמָא דְַאּתְ ָאמֵר 

 ָ ׂשּ י ַוּיִ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ְרא ּבַ "א ַאְבָרָה"ם ֶא"ת ֵעיָניו ַוּיַ
ְרׁשּוָה.  י, ֲהֵרי ּפֵ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ קֹום ֵמָרחֹק. ּבַ ֶאת ַהּמָ
ר  קֹום ֲאׁשֶ ֶלְך ֶאל ַהּמָ ָקם ַוּיֵ ָאַמר ַוּיָ יָון ׁשֶ א ּכֵ ֶאּלָ
ְרא  י ַוּיַ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ַעם ּבַ ָאַמר לֹו ָהֱאלִֹהים, ָמה ַהּטַ

קֹום ֵמָרחֹק?  י ֶאת ַהּמָ תּוב ּכִ ּכָ ּום ׁשֶ א ִמׁשּ ֶאּלָ
ּנּו,  ָצא ִמּמֶ ּיָ ֵרא ְלְך ָזַרע, ְוֶזהּו ַיֲעקֹב ׁשֶ ְבִיְצָחק ִיּקָ
מֹו  קֹום ֵמָרחֹק, ּכְ ְרא ֶאת ַהּמָ י. ַוּיַ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ְוֶזהּו ּבַ

ֱאַמר  ּנֶ   ֵמָרחֹוק ה' ִנְראה ִלי.  (ירמיה לא)ׁשֶ

וַּיִּקַח מֵַאְבנֵי  (בראשית כח)קֹב ּדִכְתִיב, וַּיַרְא אֶת הַּמָקֹום. ּדָא הּוא יַעֲ
הַּמָקֹום. אִסְּתַּכַל ַאבְרָהָם ּבַּיֹום הַׁשְּלִיׁשִי ּדְאִיהּו דַרְּגָא ּתְלִיתָָאה 
וְחָמָא לֵיּה לְיַעֲקֹב ּדְזַּמִין לְמֵיפַק מִּנֵיּה. מֵרָחֹוק ּכְמָה דְאֲמָרָן 

  מֵרָחֹוק וְלָא לִזְמַן קָרִיב. 
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ְרא  קֹום ַוּיַ תּוב  -ֶאת ַהּמָ ּכָ  (בראשית כח)ֶזהּו ַיֲעקֹב, ׁשֶ
ּיֹום  ל ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ קֹום. ִהְסּתַ ח ֵמַאְבֵני ַהּמָ ּקַ ַוּיִ
ית, ְוָרָאה ֶאת  ִליׁשִ ְ ה ַהׁשּ ְרּגָ הּוא ַהּדַ י, ׁשֶ ִליׁשִ ְ ַהׁשּ
ָאַמְרנּו  מֹו ׁשֶ ּנּו. ֵמָרחֹוק, ּכְ ָעִתיד ָלֵצאת ִמּמֶ ַיֲעקֹב ׁשֶ

  לֹא ִלְזַמן ָקרֹוב. ֵמָרחֹוק וְ 

ָאמַר לֵיּה רִּבִי אֶלְעָזָר מַאי ׁשְבָחָא אִיהּו לְַאבְרָהָם ּכַד אִסְּתַּכַל 
וְחָמָא ּדְזַּמִין לְמֵיפַק מִּנִיּה יַעֲקֹב. ּדְהָא ּכַד ָאזִיל לְמֶיעֱקַד לֵיּה 

  לְיִצְחָק, לָאו ׁשְבָחָא ּכָל ּכָךְ אִיהּו דִילֵיּה. 

י ֶאלְ  ל ַאְבָרָהם ָאַמר לֹו ַרּבִ ַבח ׁשֶ ֶ ָעָזר, ַמה ׁשּ
ּנּו ַיֲעקֹב,  ָעִתיד ָלֵצאת ִמּמֶ ל ְוָרָאה ׁשֶ ּכֵ ִהְסּתַ ׁשֶ ּכְ
ְך  ל ּכָ ַבח ּכָ ָהַלְך ַלֲעקֹד ֶאת ִיְצָחק ֵאינֹו ׁשֶ ׁשֶ ֲהֵרי ּכְ ׁשֶ

ּלֹו?    ׁשֶ

חָמָא לֵיּה לְיַעֲקֹב ּדְהָא מִּקַדְמַת ּדְנָא יָדַע  (והא)ָאמַר לֵיּה וַּדַאי 
רָהָם חָכְמְתָא, וְאִסְּתַּכַל הַׁשְּתָא ּבַּיֹום הַׁשְּלִיׁשִי ּדְאִיהּו דַרְּגָא ַאבְ

ּתְלִיתָָאה לְמֶעְּבַד ׁשְלִימּו ּוכְדֵין חָמָא לֵיּה לְיַעֲקֹב ּדִכְתִיב וַּיַרְא אֶת 
הַּמָקֹום. אֲבָל הַׁשְּתָא קַיְימָא לֵיּה מִּלָה מֵרָחֹוק ּבְגִין ּדְָאזִיל 

ד לֵיּה לְיִצְחָק וְלָא ּבָעָא לְהַרְהֵר אֲבַתְרֵיּה ּדְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ לְמֶיעֱקַ
  הּוא. 

אי  ֲהֵרי ִמּקֶֹדם  [והרי]ָאַמר לֹו, ַוּדַ ָרָאה ֶאת ַיֲעקֹב, ׁשֶ ׁשֶ
ו  ל ַעְכׁשָ ּכֵ ָלֵכן ָיַדע ַאְבָרָהם ֶאת ַהָחְכָמה, ְוִהְסּתַ
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ִלישִׁ  ה ׁשְ ִהיא ַדְרּגָ י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ית ַלֲעׂשֹות ּבַ
ְרא ֶאת  תּוב ַוּיַ ּכָ ֵלמּות, ְוָאז ָרָאה ֶאת ַיֲעקֹב, ׁשֶ ׁשְ
ָבר ֵמָרחֹוק,  ו ָעַמד לֹו ַהּדָ קֹום. ֲאָבל ַעְכׁשָ ַהּמָ
ָהַלְך ַלֲעקֹד ֶאת ִיְצָחק ְולֹא ָרָצה ְלַהְרֵהר  ּום ׁשֶ ִמׁשּ

רּוְך הּוא.  דֹוׁש ּבָ   ַאֲחֵרי ַהּקָ

קְלַרְיָאה ּדְלָא נֲָהרָא ּבִלְחֹודֹוי, ּובְגִין ָּכךְ מֵרָחֹוק חָמָא לֵיּה ּגֹו ַאסְּפַ
חָמָא לֵיּה וְלָא אִתְּגְלִי ּכֹּלָא, ּדְאִּלּו ַאסְַּפקְלְַריָאה דְנַהֲרָא הֲוָה ׁשְכִיחַ 
עַל הַאי ַאסְּפַקְלַרְיָאה ּדְלָא נַהֲרָא אִתְקְּיַים עֲלֵיּה ַאבְרָהָם ּכְדְקָא 

  לְחֹודֹוי הֲוָה, מֵרָחֹוק. יָאֹות, אֲבָל מֵרָחֹוק, ּבִ

ּלֹא  ְקַלְרָיה ׁשֶ תֹוְך ָהַאְסּפַ ֵמָרחֹוק ָרָאה אֹותֹו ּבְ
ה  ּלָ ּה, ְוָלֵכן ָרָאה אֹותֹו ְולֹא ִהְתּגַ ְלַבּדָ ְמִאיָרה ּבִ
ִאיָרה  ְקַלְרָיה ַהּמְ ִאּלּו ָהְיָתה ְמצּוָיה ָהַאְסּפַ ַהּכֹל. ׁשֶ

ֵאיָנּה ְמִאיָרה ְקַלְרָיה ׁשֶ ם ָעֶליָה ַעל ָהַאְסּפַ , ִהְתַקּיֵ
ְלַבּדֹו ָהָיה.  ָראּוי, ֲאָבל ֵמָרחֹוק ּבִ ַאְבָרָהם ּכָ

  ֵמָרחֹוק. 

מַאי טַעְמָא אִסְּתַּלַק מֵהַאי מִּלָה ַאסְּפַקְלַרְָיאה ּדְנַהֲרָא ּבְגִין ּדְהַאי 
ּדַרְּגָא ּדְיַעֲקֹב הֲוָה. ּובְגִין ּדְיַעֲקֹב עַד לָא אִתְיְילִיד לָא אִׁשְּתַּכַח 
הַׁשְּתָא עַל הַאי דַרְגָא. וְתּו ּבְגִין ּדִיהַךְ וִיקַּבֵל ַאגְרָא. וַּיַרְא אֶת 

(ראייה הַּמָקֹום מֵרָחֹוק ּדָא יַעֲקֹב ּכְמָה דְאִּתְמָר מֵרָחֹוק ּדְלָא זָכָה ּבֵיּה. 

וחמא ליעקב, אמר  בעינוי בהאי עלמא אלא מרחוק מגו האי דרגא דהא כד אתא יעקב הכא דאף על גב דאתו לההוא ראייה
אברהם ודאי קודשא בריך הוא ידע בגוונא אחרא דאתחזי, מיד ויבן שם אברהם את המזבח וגו'. מה כתיב לעילא ויאמר יצחק 

) מִּיָד. אֶלָא ּבְגִין ּדְהָא אל אברהם אביו ויאמר אבי, הא אוקמוה. אבל מאי טעמא לא אתיב ליה (מדי)
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ּבְרָא ּובְגִין ּכָךְ ּכְתִיב הִּנְּנִי בְנִי, הִּנְּנִי  אִסְּתַּלַק מֵרַחֲמֵי דְַאּבָא עַל
  דְאִסְּתַּלָקּו רַחֲמֵי וְאִתְהַּפַךְ לְדִינָא: 

ְקַלְרָיה  ה ָהַאְסּפַ ָבר ַהּזֶ ָקה ֵמַהּדָ ּלְ ַעם ִהְסּתַ ָמה ַהּטַ
ל ַיֲעקֹב,  תֹו ׁשֶ ּזֹו ָהְיָתה ַדְרּגָ ּום ׁשֶ ִאיָרה? ִמׁשּ ַהּמְ

ֲעַדִין  ּום ׁשֶ אן ַעל ּוִמׁשּ לֹא נֹוַלד ַיֲעקֹב, לֹא ִנְמָצא ּכָ
ְרא  ָכר. ַוּיַ ל ׂשָ ֵלְך ִויַקּבֵ ּיֵ ֵדי ׁשֶ ה ַהּזֹו. ְועֹוד, ּכְ ְרּגָ ַהּדַ

קֹום ֵמָרחֹק  ֵאר  -ֶאת ַהּמָ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ֶזה ַיֲעקֹב, ּכְ
ּלֹא ָזָכה ּבֹו.  [ראיה בעיניו בעולם הזה, אלא מרחוק, מתוך הדרגה ֵמָרחֹוק, ׁשֶ

הרי כשבא יעקב, אברהם היה מת והסתלק מהעולם, וירא את המקום מרחק, אבל לא בראיה הזו, ש

ר ָאַמר לֹו ָהֱאלִֹהים ְוגֹו'. ָרמּוז [ראה] קֹום ֲאׁשֶ ֹבאּו ֶאל ַהּמָ ב  אחרת). ַוּיָ ַאף ַעל ּגַ אן, ׁשֶ ּכָ
ה ְוָרָאה ֶאת ַיֲעקֹב, ָאַמר  אּו ְלאֹוָתּה ְרִאּיָ ּבָ ׁשֶ

אי הַ  ָגֶון ַאֵחר ַאְבָרָהם, ַוּדַ רּוְך הּוא יֹוֵדַע ּבְ דֹוׁש ּבָ ּקָ
ַח ְוגֹו'.  ְזּבֵ ם ַאְבָרָהם ֶאת ַהּמִ ֶבן ׁשָ ד ַוּיִ ָראּוי, ִמּיָ ׁשֶ
תּוב ְלַמְעָלה? ַוּיֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל ַאְבָרָהם  ַמה ּכָ
ַעם  ְרׁשּוָה. ֲאָבל ָמה ַהּטַ ָאִביו ַוּיֹאֶמר ָאִבי. ֲהֵרי ּפֵ

יב לֹו  ק ִמיָּ  [דבר]לֹא ֵהׁשִ ּלֵ ֲהֵרי ִהְסּתַ ּום ׁשֶ א ִמׁשּ ד? ֶאּלָ
י ְבִני,  ּנִ תּוב ִהּנֶ ן, ְוָלֵכן ּכָ ל ָאב ַעל ּבֵ ֵמַרֲחִמים ׁשֶ

ְך ְלִדין.  קּו ָהַרֲחִמים ְוִהְתַהּפֵ ּלְ ִהְסּתַ י ׁשֶ ּנִ   ִהּנֶ

וַּיֹאמֶר ַאבְרָהָם, וְלָא ּכְתִיב וַּיֹאמֶר ָאבִיו, ּדְהָא לָא קָאִים עֲלֵיּה 
ּלָא ּבַעַל מַחְלֹוקֶת הֲוָה ּבֵיּה. אֱלהִים יִרְאֶה לֹו הַׂשֶּה. יִרְאֶה ּכְַאּבָא אֶ
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לָנּו מִּבָעֵי לֵיּה, מַאי יִרְאֶה לֹו. אֶּלָא ָאמַר לֵיּה אֱלֹהִים יִרְאֶה לֹו 
לְגַרְמֵיּה, ּכַד אִיהּו יִצְטְרִיךְ. אֲבָל הַׁשְּתָא ּבְנִי וְלָא אִמְרָא. מִּיָד 

  ם יַחְּדָו. וַּיֵלְכּו ׁשְנֵיהֶ

ֲהֵרי  ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם, ְולֹא ָכתּוב ַוּיֹאֶמר ָאִביו, ׁשֶ
ַעל ַמֲחלֶֹקת ָהָיה  א ּבַ ָאב, ֶאּלָ לֹא ָעַמד ָעָליו ּכְ

ה. ָהָיה ָצִריְך  ֶ ִיְרֶאה  (לכתב)ִעּמֹו. ֱאלִֹהים ִיְרֶאה ּלֹו ַהׂשּ
א ָאַמר לֹו ֱאלִֹהים  ה ִיְרֶאה ּלֹו? ֶאּלָ ָלנּו, ַמה ּזֶ

ִני, יִ  ו ּבְ הּוא ִיְצָטֵרְך, ֲאָבל ַעְכׁשָ ׁשֶ ְרֶאה לֹו ְלַעְצמֹו ּכְ
ו.  ֵניֶהם ַיְחּדָ ְלכּו ׁשְ ד ַוּיֵ  ְולֹא ֶכֶבׂש. ִמּיָ

  :.)דף עב(זוהר פרשת נח ב ג

ּתָא חֲזֵי, ַאבְרָהָם ַאתְקִין צְלֹותָא דְצַפְרָא וְאֹודַע טִיבּו דְמָארֵיּה 
תָא ּבְתִּקּונָהָא ּכְדְקָא יָאֹות ּדִכְתִיב, ּבְעָלְמָא. וְַאתְקִין הַהִיא ׁשַעֲ
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וַּיַׁשְּכֵם ַאבְרָהָם ּבַּבֹקֶר. יִצְחָק ַאתְקִין צְלֹותָא דְמִנְחָה וְאֹודַע  (בראשית כב)
 ּבְעָלְמָא ּדְאִית ּדִין וְאִית ּדַּיָין ּדְיָכֹול לְׁשֵזָבָא ּולְמֵידַן עָלְמָא. 

ן תְּ  ּקֵ ת ַהּבֶֹקר ְוהֹוִדיַע ּבֹא ְוִתְרֶאה, ַאְבָרָהם ּתִ ִפּלַ
ִתּקּוֶניָה  ָעה ּבְ ָ ן אֹוָתּה ַהׁשּ עֹוָלם, ְוִתּקֵ טּוב ִרּבֹונֹו ּבָ

תּוב  ּכָ ָראּוי, ׁשֶ ּבֶֹקר.  (בראשית כב)ּכָ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ׁשְ ַוּיַ
ין  ׁש ּדִ ּיֵ עֹוָלם ׁשֶ ת ִמְנָחה, ְוהֹוִדיַע ּבָ ִפּלַ ן ּתְ ּקֵ ִיְצָחק ּתִ

יָּ  ן ׁשֶ ּיָ יל ְוָלדּון ֶאת ָהעֹוָלם. ְוֵיׁש ּדַ   כֹול ְלַהּצִ

  :)דף קסד:(זוהר פרשת ויצא ב

אֶת קָרְּבָנִי  (במדבר כח)רִּבִי אֶלְעָזָר  (דף קסד ע"ב)ּפָתַח וְָאמַר, הַאי קְרָא ָאמַר 
לַחְמִי לְאִׁשַּי, אֶת קָרְּבָנִי, רָזָא דִכְנְסֶת יִׂשְרָאֵל. ּדִכְתִיב אֶת, אֶת 

נִי, ּדָא אִיהּו קָרְּבָנָא, וְקִׁשּּורָא לְאִתְקַׁשְּרָא. לַחְמִי, ּדָא ּדַיְיקָא. קָרְּבָ
מְזֹונָא ּדְָאתֵי מִלְעֵילָא, ּבְאִתְעֲרּותָא דִלְתַּתָא. לְאִׁשַּי, לְאִתְּכְלָלָא 
ׁשְָאר חֵילִין ָאחֳרָנִין ּדְאִצְטְרִיכּו לְאִּתְזָנָא, ּכָל חַד וְחַד ּכְדְקָא חָזֵי 

נִיחֹחִי, ּדָא רְעּותָא וְקִׁשּּורָא, ּדְאִתְַאחֲדָא ּכֹּלָא ּבְרָזָא לֵיּה. רֵיחַ 
 דְעַלְמָא עִּלָָאה. 

י ֶאְלָעָזר, ֶאת  ה ָאַמר ַרּבִ סּוק ַהּזֶ ַתח ְוָאַמר, ַהּפָ ּפָ
ִני  י. ֶאת ָקְרּבָ ַ ִני ַלְחִמי ְלִאׁשּ ל  -ָקְרּבָ ַהּסֹוד ׁשֶ
תּוב ֶאת, ֶאת דַּ  ּכָ ָרֵאל, ׁשֶ ֶנֶסת ִיׂשְ ִני ּכְ  - ְוָקא. ָקְרּבָ

ר. ַלְחִמי  ֵ ר ְלִהְתַקׁשּ ן ְוֶקׁשֶ זֹון  - ֶזהּו ָקְרּבָ ֶזה ַהּמָ
י  ַ ה. ְלִאׁשּ ַמּטָ ּלְ ִהְתעֹוְררּות ׁשֶ א ִמְלַמְעָלה ּבַ ּבָ  -ׁשֶ
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ִהְצָטְרכּו ְלִהּזֹון  ָאר ַהֲחָילֹות ָהֲאֵחִרים ׁשֶ ְלַהְכִליל ׁשְ
ָראּוי לֹו. ֵריַח ִניחֹ  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּכָ ֶזה ָהָרצֹון  -ִחי ּכָ

סֹוד ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון.  אֹוֵחז ֶאת ַהּכֹל ּבְ ר ׁשֶ ׁשֶ   ְוַהּקֶ

ּתִׁשְמְרּו לְהַקְרִיב לִי ּבְמֹועֲדֹו, מַאן מֹועֲדֹו, ּבִזְמַן ּדְאִתְעַר ַאבְרָהָם 
א וַּיַׁשְּכֵם ַאבְרָהָם ּבַּבֹקֶר. ּובְזִמְנָ (בראשית כב)לְמֶעְּבַד רְעּותֵיּה, ּדִכְתִיב, 

דְאִתְעֲקַד יִצְחָק עַל ּגַּבֵי מַדְּבְחָא, ּדְהַהִיא ׁשַעְּתָא, ּבֵין הָעַרְּבַיִם 
יֵיסָא, אִי הָכִי, הַאי דִכְתִיב ּבְמֹועֲדֹו, ּבְמֹועֲדִים  (חייא)הֲוָה. וְָאמַר רִּבִי 

א מִּבָעֵי לֵיּה. ָאמַר לֵיּה, הַהִיא ׁשַעְּתָא, אִתְּכְלִיל אֶׁשָא ּבְמַיָא ּומַיָ 
  ּבְאֶׁשָא, ּובְגִין ּכָךְ ּכְתִיב ּבְמֹועֲדֹו. 

מֹוֲעדֹו, ִמי הּוא מֹוֲעדֹו?  ְמרּו ְלַהְקִריב ִלי ּבְ ׁשְ ּתִ
תּוב  ּכָ ְתעֹוֵרר ַאְבָרָהם ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו, ׁשֶ ּמִ ַמן ׁשֶ ּזְ ּבַ

ֱעַקד  (בראשית כב) ּנֶ ַמן ׁשֶ ּבֶֹקר, ּוַבּזְ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ׁשְ ַוּיַ
ין ִיְצָחק ַעל  ָעה ָהְיָתה ּבֵ ָ אֹוָתּה ַהׁשּ ַח, ׁשֶ ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ּגַ

י  ִים. ְוָאַמר ַרּבִ תּוב  [חייא]ָהַעְרּבַ ּכָ ְך, ֶזה ׁשֶ ֵייָסא, ִאם ּכָ
מֹוֲעִדים! ָאַמר לֹו,  מֹוֲעדֹו ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות ּבְ ּבְ
ּום  ֵאׁש, ּוִמׁשּ ַמִים ּוַמִים ּבְ ָעה ִנְכַלל ֵאׁש ּבְ ָ אֹוָתּה ַהׁשּ

מֹוֲעדֹו. כָּ  תּוב ּבְ   ְך ּכָ

ּתָא חֲזֵי, ּבְכָל קָרְּבָנִין לָא ּכְתִיב ּכְמָה דִכְתִיב הָכָא, ּתִׁשְמְרּו 
לְהַקְרִיב לִי. ּתִׁשְמְרּו, רָזָא דְׁשָמֹור, ּדְאִיהּו צְרִיכָא לְקָרְבָא לְגַּבֵי 

א ּוׂשְמָאלָא, עֵילָא, ּדִכְתִיב ּתִׁשְמְרּו לְהַקְרִיב לִי ּבְמֹועֲדֹו. ּבִימִינָ
  ּכְמָה דְאִּתְמָר ּבְַאבְרָהָם וְיִצְחָק, וְכֹּלָא ּבְרָזָא עִּלָָאה. 
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תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ נֹות לֹא ָכתּוב ּכְ ְרּבָ ָכל ַהּקָ ּבֹא ְרֵאה, ּבְ
ְמרּו  ׁשְ ְמרּו ְלַהְקִריב ִלי. ּתִ ׁשְ אן ּתִ ל  -ּכָ ַהּסֹוד ׁשֶ

הּוא ָצִריְך ְלַהְקִריב ְלַמְעָלה, מֹור, ׁשֶ תּוב  ׁשָ ּכָ ׁשֶ
מֹאל,  ָיִמין ּוִבׂשְ מֹוֲעדֹו, ּבְ ְמרּו ְלַהְקִריב ִלי ּבְ ׁשְ ּתִ
סֹוד ֶעְליֹון.  ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק, ְוַהּכֹל ּבְ ֱאַמר ּבְ ּנֶ מֹו ׁשֶ   ּכְ

  :.)דף רג(זוהר פרשת מקץ ב

הַּבֹקֶר אֹור וְהָאֲנָׁשִים ׁשֻּלְחּו הֵּמָה וַחֲמֹורֵיהֶם, רִּבִי אֶלְעָזָר ָאמַר, 
כָא אִית לְאִסְּתַּכָלָא, אִי אִינּון הֲוּו ָאזְלֵי וְאִׁשְּתַּדָרּו, מַה ּלָן הָ

לְמִכְּתַב ּבְאֹורַיְיתָא, הֵּמָה וַחֲמֹורֵיהֶם. אֶּלָא ּבְגִין ּדִכְתִיב וְלָקַחַת 
אֹותָנּו לַעֲבָדִים וְאֶת חֲמֹורֵינּו, ּבְגִין ּכָךְ וְהָאֲנָׁשִים ׁשֻּלְחּו הֵּמָה 

 יהֶם. ּבְגִין ּדְלָא יִׁשְּתָאֲרּון אִינּון וַחֲמֹוֵריהֹון, ּכִדְקָאֲמְרּו. וַחֲמֹורֵ

י  ה ַוֲחמֵֹריֶהם. ַרּבִ חּו ֵהּמָ ּלְ ים ׁשֻ ַהּבֶֹקר אֹור ְוָהֲאָנׁשִ
אן ֵיׁש ְלִהְתּבֹוֵנן, ִאם ֵהם ָהיּו  ֶאְלָעָזר ָאַמר, ּכָ

ּתֹורָ  ה ָלנּו ִלְכּתֹב ּבַ ָלִחים, ָלּמָ ה הֹוְלִכים ְוִנׁשְ ה ֵהּמָ
תּוב ְוָלַקַחת ֹאָתנּו  ּכָ ּום ׁשֶ א ִמׁשּ ַוֲחמֵֹריֶהם? ֶאּלָ
חּו  ּלְ ים ׁשֻ ְך ְוָהֲאָנׁשִ ּום ּכָ ַלֲעָבִדים ְוֶאת ֲחמֵֹרינּו, ִמׁשּ
ֲארּו ֵהם ַוֲחמֹוֵריֶהם  ָ ּלֹא ִיׁשּ ֵדי ׁשֶ ה ַוֲחמֵֹריֶהם, ּכְ ֵהּמָ

ָאְמרּו.  מֹו ׁשֶ   ּכְ
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ׁשְּכֵם ַאבְרָהָם ּבַּבֹקֶר וַּיַחֲבׁש אֶת חֲמֹורֹו וְגו', וַּיַ (בראשית כב)ּפָתַח וְאֲמַר, 
הַהּוא ּבֹקֶר ּדְַאבְרָהָם הֲוָה נָהִיר, לְקַיְימָא עֲלַיְיהּו ּבִזְכּותֵיּה. ּכְדֵין 
זְכּותָא דְַאבְרָהָם קָיְימָא עֲלַיְיהּו, וְאֲזְלּו ּבִׁשְלָם, וְאִׁשְּתְזִיבּו ִמן 

ׁשַעְּתָא, קָיְימָא עֲלַיְיהּו דִינָא, לְאִתְּפָרְעָא ּדִינָא. ּבְגִין ּדְהַהִיא 
מִּנַיְיהּו. ּבַר ּדִזְכּותָא ּדְהַהּוא ּבֹקֶר ּדְַאבְרָהָם, ָאגִין עֲלַיְיהּו. 

  וְאִׁשְּתַּלָחּו מִן ּדִינָא, ּדְלָא ׁשַּלִיט עֲלַיְיהּו ּבְהַהּוא זִמְנָא. 

ַתח ְוָאַמר,  ם ַאבְ  (בראשית כב)ּפָ ּכֵ ׁשְ ֲחֹבׁש ַוּיַ ּבֶֹקר ַוּיַ ָרָהם ּבַ
ל ַאְבָרָהם ָהָיה  ֶאת ֲחמֹורֹו ְוגֹו'. אֹותֹו ַהּבֶֹקר ׁשֶ
ל  ְזכּותֹו, ָאז ְזכּותֹו ׁשֶ ֵמִאיר ַלֲעמֹד ֲעֵליֶהם ּבִ
לּו ִמן  לֹום ְוִנּצְ ַאְבָרָהם ָעְמָדה ֲעֵליֶהם ְוָהְלכּו ְבׁשָ

ָעה ָעַמד ֲעֵליֶהם ָ אֹוָתּה ַהׁשּ ּום ׁשֶ ין, ִמׁשּ ין  ַהּדִ ַהּדִ
ל  כּות אֹותֹו ַהּבֶֹקר ׁשֶ ּזְ ַרע ֵמֶהם, ַרק ׁשֶ ְלִהּפָ
ּלֹא  ין, ׁשֶ ְלחּו ִמן ַהּדִ ה ֲעֵליֶהם ְוִנׁשְ ַאְבָרָהם ֵהֵגּנָ

אֹותֹו ְזַמן.  ַלט ֲעֵליֶהם ּבְ   ׁשָ

ּוכְאֹור ּבֹקֶר יִזְרַח ׁשֶמֶׁש. ּדָא הּוא  (שמואל ב כג)רִּבִי יְהּודָה ּפָתַח, 
א ּבֹקֶר ּדְַאבְרָהָם. יִזְרַח ׁשֶמֶׁש, ּדָא הּוא ׁשִמְׁשָא נְהֹורָא, ּדְהַהּו

וַּיִזְרַח לֹו הַׁשֶּמֶׁש. ּבֹקֶר לֹא עָבֹות, ּדְהַהּוא  (בראשית לכ)דְיַעֲקֹב. ּדִכְתִיב, 
ּבֹקֶר לָא אִיהּו עָבֹות ּכָל ּכָךְ, אֶּלָא מִּנֹגַּה מִּמָטָר. נֹגַּה מִּמָטָר, אִיהּו 

  מִּסִטְרָא דְיִצְחָק, ּדְהַהּוא מִטְרָא ַאּפִיק ּדֶׁשֶא מֵָארֶץ.  מִּטְרָא ּדְָאתֵי

ַתח ְוָאַמר,  י ְיהּוָדה ּפָ וכאור בקר יזרח  (שמואל ב כג)ַרּבִ
זהו האור של אותו בקר של אברהם.  -שמש 
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זה הוא השמש של יעקב, שכתוב  -יזרח שמש 
 -ויזרח לו השמש. בקר לֹא ָעבֹות  (בראשית לב)
אֹותֹו  א ִמּנַֹגּה ׁשֶ ְך ָעבֹות, ֶאּלָ ל ּכָ ּבֶקר הּוא לֹא ּכָ

ָטר  ָטר. ֹנַגּה ִמּמָ ד  -ִמּמָ א ִמּצַ ּבָ ָטר ׁשֶ הּוא ַהּמָ
א ִמן ָהָאֶרץ.  אֹותֹו ָמָטר מֹוִציא ֶדׁשֶ   ִיְצָחק, ׁשֶ

 (דף רג ע"ב)ּדָבָר ַאחֵר, ּוכְאֹור ּבֹקֶר, ּבְהַהּוא נְהִירּו ּדְבֹקֶר ּדְַאבְרָהָם. 
מֶׁש, ּדָא הּוא יַעֲקֹב. ּדִנְהִירּו דִילֵיּה, ּכִנְהִירּו ּדְהַהּוא ּבֹקֶר. יִזְרַח ׁשֶ

ּבֹקֶר לֹא עָבֹות, ּבְגִין ּדְהַהּוא ּבֹקֶר, לָאו אִיהּו חָׁשּוךְ, אֶּלָא נָהִיר. 
ּדְהָא ּבְׁשַעְּתָא ּדְָאתֵי ּבֹקֶר, לָא ׁשָלְטָא דִינָא ּכְלַל. אֶּלָא ּכֹּלָא נָהִיר, 

רָא דְַאבְרָהָם. מִּנֹגַּה מִּמָטָר, ּדָא הּוא סִטְרָא דְיֹוסֵף הַּצַּדִיק, ּבְסִטְ
  ּדְאִיהּו ַאמְטִיר עַל ַארְעָא, לְאֲפָקָא דִׂשְָאה, וְכָל טִיבּו דְעָלְמָא. 

ָבר ַאֵחר ּוְכאֹור ּבֶֹקר  ל  -ּדָ אֹותֹו אֹור ַהּבֶֹקר ׁשֶ ּבְ
ֶמׁש, ֶזה הּוא ַיֲעקֹב אֹותֹו ַאְבָרָהם ִיְזַרח ׁשָ אֹורֹו ּכְ , ׁשֶ
ל ַהּבֶֹקר. ּבֶֹקר לֹא ָעבֹות  אֹותֹו  -אֹור ׁשֶ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

א  ּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֲהֵרי ּבְ א ֵמִאיר, ׁשֶ ּבֶֹקר ֵאינֹו ָחׁשּוְך, ֶאּלָ
א ַהּכֹל ֵמִאיר  ָלל, ֶאּלָ ין לֹא ׁשֹוֵלט ּכְ ַהּבֶקר, ַהּדִ

ָטר  ל ַאְבָרָהם. ִמּנַֹגּה ִמּמָ ד ׁשֶ ּצַ ל ֶזהּו  -ּבַ ד ׁשֶ ַהּצַ
הּוא ַמְמִטיר ַעל ָהָאֶרץ ְלהֹוִציא  יק, ׁשֶ ּדִ יֹוֵסף ַהּצַ

א ְוָכל טּוב ָהעֹוָלם.    ֶדׁשֶ
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ָאמַר רִּבִי ׁשִמְעֹון, ּתָא חֲזֵי, ּבְׁשַעְּתָא ּדְלֵילְיָא עָאל, ּופָרִיׂש ּגַדְפֹוי 
ׁשַּלְָטָאה עַל עַלְמָא, ּכַּמָה ּגַרְּדִינֵי טְהִירִין, זְמִינִין לְנַפְקָא, ּולְ

ּבְעַלְמָא. וְכַּמָה מָארֵיהֹון ּדְדִינִין, מִתְעָרִין ּבְכַּמָה סִטְרִין לִזְנַיְיהּו, 
וְׁשָלְטֵי עַל עַלְמָא. ּכֵיוָן ּדְָאתֵי צַפְרָא וְנָהִיר, ּכֻּלְהּו מִסְּתַּלְקֵי, וְלָא 

  ׁשָלְטֵי, וְכָל חַד וְחַד עָאל לְדּוכְּתֵיּה, וְתָב לְַאתְרֵיּה. 

ְכָנס  ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְמעֹון, ּבֹא ְרֵאה, ּבְ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ה ׁשֹוְמִרים  ּמָ ָנָפיו ַעל ָהעֹוָלם, ּכַ ְיָלה ּופֹוֵרׂש ּכְ ַהּלַ
ה  עֹוָלם, ְוַכּמָ לֹט ּבָ ִנים ָלֵצאת ְוִלׁשְ יִקים ְמֻזּמָ ַמּזִ
ה ְצָדִדים ְלִמיָנם,  ַכּמָ יִנים ִמְתעֹוְרִרים ּבְ ֲעֵלי ַהּדִ ּבַ

יַע ַהּבֶקר ּוֵמִאיר, ְוׁשֹוְלטִ  ּגִ ּמַ יָון ׁשֶ ים ַעל ָהעֹוָלם. ּכֵ
ִקים ְולֹא ׁשֹוְלִטים, ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד  ּלְ ם ִמְסּתַ ּלָ ּכֻ

ב ִלְמקֹומֹו.    ִנְכָנס ִלְמקֹומֹו ְוׁשָ

ּכְמָה דְַאּתְ ָאמֵר, הַּבֹקֶר אֹור, ּדָא ּבֹקֶר ּדְַאבְרָהָם. וְהָאֲנָׁשִים ׁשֻּלְחּו, 
(ס"א יהֹון ּדְדִינָא, ּדְהֲוּו ׁשָלְטִין ּבְלֵילְיָא. הֵּמָה וַחֲמֹורֵיהֶם אִּלֵין מָארֵ

אִינּון ּגַרְּדִינֵי נִימּוסִין, ּדְַאתְיָין מִּסִטְרָא  המה אינון מאריהון דדינא דקאמרן, וחמוריהם)
ָאתֵי  ּדִמְסָאֲבָא. ּדְלָאו אִינּון קַּדִיׁשִין, וְלָא ׁשָלְטִין, וְלָא אִתְחֲזּון מֵכִי

  צַפְרָא. וְאִינּון מִּסִטְרָא ּדְאִינּון חֲמָרִי, ּגַרְּדִינִי נִימּוסִין דְקָאֲמְרּו. 

ֱאַמר ַהּבֶֹקר אֹור  ּנֶ מֹו ׁשֶ ל ַאְבָרָהם.  -ּכְ ֶזה ּבֶֹקר ׁשֶ
חּו  ּלְ ים ׁשֻ ָהיּו  -ְוָהֲאָנׁשִ ין, ׁשֶ ֲעֵלי ַהּדִ ֵאּלּו ּבַ

ה ַוֲחמֹרֵ  ְיָלה. ֵהּמָ ּלַ [המה אותם בעלי הדינים  -יֶהם ׁשֹוְלִטים ּבַ

ד  שאמרנו, וחמריהם ] ִאים ִמּצַ ּבָ ים ׁשֶ ֵהם ׁשֹוְמֵרי ַהֻחּקִ



ל‡   „פסוק  â חלק ‡' â זו‰ר ‰עקי„‰

  9 9 9עם תרגום   -זוהר הקדוש   8 8 8
 

ים ְולֹא ׁשֹוְלִטים ְולֹא  ֵאיָנם ְקדֹוׁשִ ְמָאה, ׁשֶ ַהּטֻ
ל אֹוָתם  ם ׁשֶ ּדָ א ַהּבֶֹקר. ְוֵהם ִמּצִ ּבָ ׁשֶ ִנְרִאים ִמּכְ

ָאְמרּו.  ים ׁשֶ   ַהֲחמֹוִרים, ׁשֹוְמֵרי ַהֻחּקִ

ּבְהּו יְמִינָא ּוׂשְמָאלָא,  (אית)א לֵית לָךְ ּדַרְּגִין עִּלָאִין. ּדְלָא אִיתָאי ּדְהָ
רַחֲמֵי וְדִינָא. ּדַרְּגִין עַל ּדַרְּגִין קַּדִיׁשִין, מִּסִטְרָא ּדִקְדּוׁשָּה. 
ּומְסָאֲבִין, מִּסִטְרָא ּדִמְסָאֲבָא. וְכֻּלְהּו ּדַרְּגִין עַל ּדַרְּגִין, אִּלֵין עַל 
אִּלֵין. ּובְכָל אֲתַר ּדְבֹקֶר ּדְַאבְרָהָם אִתְעַר ּבְעַלְמָא, ּכֻּלְהּו מִתְעַבְרֵי, 

לְקָיְימָא ּבִסְטַר יְמִינָא, אֶּלָא  (ז"ח קיומא)וְלָא ׁשָלְטֵי. ּבְגִין ּדְלֵית לֹון 
א ּבִסְטַר ׂשְמָאלָא. וְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא עָבַד יְמָמָא וְלֵילְיָא, לְַאנְהָגָ 

ּכָל חַד וְחַד לְסִטְרֵיּה ּכְדְקָא חָזֵי לֵיּה. זַּכָָאה חּולָקֵיהֹון ּדְיִׂשְרָאֵל, 
  ּבְעַלְמָא דֵין, ּובְעַלְמָא דְָאתֵי. 

ֵאין  ָרגֹות ֶעְליֹונֹות ׁשֶ ֲהֵרי ֵאין ְלְך ּדְ ֶהם ָיִמין  [יש]ׁשֶ ּבָ
ָרגֹות ְקדֹוׁשוֹ  ָרגֹות ַעל ּדְ מֹאל, ַרֲחִמים ְוִדין, ּדְ ת ּוׂשְ

ם  ְמָאה, ְוֻכּלָ ד ַהּטֻ ה, ּוְטֵמאֹות ִמּצַ ָ ֻדׁשּ ד ַהּקְ ִמּצַ
ָרגֹות, ֵאּלּו ַעל ֵאּלּו. ּוְבָכל ָמקֹום  ָרגֹות ַעל ּדְ ּדְ
ם  ּלָ עֹוָלם, ּכֻ ל ַאְבָרָהם ּבָ ְתעֹוֵרר ַהּבֶֹקר ׁשֶ ּמִ ׁשֶ

ֵאין ָלֶהם  ּום ׁשֶ  [קיום]עֹוְבִרים ְולֹא ׁשֹוְלִטים, ִמׁשּ
ַצד ָימִ  דֹוׁש ַלֲעמֹד ּבְ מֹאל. ְוַהּקָ ַצד ׂשְ א ּבְ ין, ֶאּלָ

ל ֶאָחד  ה יֹוָמם ָוַלִיל ְלַהְנִהיג ּכָ רּוְך הּוא ָעׂשָ ּבָ
ל  ֵרי ֶחְלָקם ׁשֶ ָראּוי לֹו. ַאׁשְ ּלֹו ּכָ ד ׁשֶ ְוֶאָחד ַלּצַ

א.  ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ָרֵאל ּבָ   ִיׂשְ
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  :.)דף רמח(זוהר פרשת ויחי ב

עֶרֶב יְחַּלֵק ׁשָלָל. מַאי בַּבֹקֶר יאכַל עַד. אֶּלָא ּבַּבֹקֶר יאכַל עַד וְלָ
ּבְצַפְרָא, ּדְַאבְרָהָם אִתְעַר ּבְעַלְמָא, וְׁשַעְּתָא ּדְרַעֲוָא אִׁשְּתַּכַח, 
קָרְּבָנָא עָבִיד אִתְעֲרּותָא וְנַיְיחָא וְסַלְקָא עַד ע"ד. הַהּוא אֲתַר, 

 יךָ. וְׁשַבְּתָ עַד ה' אֱלהֶ (דברים ל)ּדִכְתִיב, 

ה  ָלל. ַמה ּזֶ ק ׁשָ ּבֶֹקר יֹאַכל ַעד ְוָלֶעֶרב ְיַחּלֵ ּבַ
ַאְבָרָהם ִמְתעֹוֵרר  ּבֶקר, ׁשֶ א? ּבַ ק ַעד ֶאּלָ ּבֶֹקר ְיַחּלֵ ּבַ
ה  ן עֹוׂשֶ ְרּבָ ַעת ָרצֹון, ַהּקָ עֹוָלם ְוִנְמֵצאת ׁשְ ּבָ
ִהְתעֹוְררּות ְוַנַחת רּוַח ְועֹוָלה ַעד ַע"ד, אֹותֹו 

תּוב ּכָ ְבּתָ ַעד ה' ֱאלֶֹהיְך.  (דברים ל) ָמקֹום ׁשֶ   ְוׁשַ

 (בראשית כב)תּו ּבַּבֹקֶר, מַאי ּבַּבֹקֶר, ּדָא ַאבְרָהָם ּכִדְקָאֲמָרָן, ּדִכְתִיב, 
וַּיַׁשְּכֵם ַאבְרָהָם ּבַּבֹקֶר, ּבְזִמְנָא דְרַעֲוָא אִׁשְּתַּכַח, ּבְהַהִיא ׁשַעְּתָא לָא 

אן הֲוָה ָאכִיל, הַהּוא אֲתַר ּדְאִקְרֵי הֲוָה ָאכִיל קָרְּבָנָא ָאחֳרָא, ּומַ
ע"ד, וְאִיהּו ּכֻרְסְיָיא עִּלָָאה, ּדְאִיהּו עֲדֵי עַד, ּכְדִכְתִיב עֲדֵי עַד וְגו'. 

, (הכי אתקרי)לְעֵילָא  (הכי נמי)ּוזְמַן אֲכִילָה, ּבְצַפְרָא ּדְעַ"ד הּוא, וְהַאי עַד, 
י עַד. ּובַּבֹקֶר, הַיְינּו קָרְּבַן לַה', וַדַאי. ּבִטְחּו ּבַיְיָ עֲדֵ (ישעיה כו)ּדִכְתִיב, 

  יאכַל עַד, וְלָא ָאחֳרָא. 

מֹו  ּבֶקר? ֶזה ַאְבָרָהם, ּכְ ה ּבַ ּבֶֹקר, ַמה ּזֶ עֹוד ּבַ
תּוב  ּכָ ָאַמְרנּו, ׁשֶ ּבֶֹקר.  (בראשית כב)ׁשֶ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ׁשְ ַוּיַ

ָעה לֹ  אֹוָתּה ׁשָ ְמָצא ָרצֹון, ּבְ ּנִ ְזַמן ׁשֶ א ָהָיה אֹוֵכל ּבִ
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ְקָרא  ּנִ ן ַאֵחר, ּוֶמה ָהָיה אֹוֵכל? אֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ ָקְרּבָ
תּוב  ּכָ הּוא ֲעֵדי ַעד, ּכַ א ֶעְליֹון, ׁשֶ ּסֵ ַע"ד, ְוהּוא ּכִ
ל ַע"ד הּוא,  ּבֶֹקר ׁשֶ ֲעֵדי ַעד ְוגֹו'. ּוְזַמן ֲאִכיָלה ּבַ

ה  תוּ [כך נקרא]ְלַמְעָלה  [כך גם כן]ְוָהַע"ד ַהּזֶ ּכָ  (ישעיה כו)ב , ׁשֶ
אי.  ן ַלה' ַוּדַ ה' ֲעֵדי ַעד. ּוַבּבֶֹקר, ַהְינּו ָקְרּבָ ְטחּו ּבַ ּבִ

  יֹאַכל ַעד, ְולֹא ַאֵחר. 
  

  ב"ח ע"דף ל -פרשת בא  -ספר שמות  -בזוהר 

וְרָזָא ּדָא הָכִי הּוא, ּכְגַוְונָא ּדְהָכָא לֵיל וְלַיְלָה, ּכַךְ זַּמִין קּודְׁשָא 
ׁשֹומֵר מַה ּמִּלַיְלָה ׁשֹומֵר  (ישעיה כא)ד לְהּו, ּדִכְּתִיב, ּבְרִיךְ הּוא לְמֶעְּבַ 

מַה מִּלֵיל. מַה ּלְהַּלָן ׁשְמִירָה וְלֵיל, אּוף ּכָאן ׁשְמִירָה וְלֵיל. מַה 
 ּלְהַּלָן ׁשְמִירָה וְלַיְלָה, אּוף ּכָאן ׁשְמִירָה וְלַיְלָה. 

ְך הּוא  אן ֵליל ְולַ  -ְוסֹוד ֶזה ּכָ ּכָ מֹו ׁשֶ ְך ּכְ ְיָלה, ּכָ
תּוב  ּכָ רּוְך הּוא ַלֲעׂשֹות ָלֶהם, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָעִתיד ַהּקָ
ן  ַהּלָ יל. ַמה ּלְ ְיָלה ּשֵמר ַמה ִמּלֵ ּלַ ׁשֵֹמר ַמה ּמִ
ן  ַהּלָ ִמיָרה ְוֵליל. ַמה ּלְ אן ׁשְ ִמיָרה ְוֵליל, ַאף ּכָ ׁשְ

ִמיָרה ְוַלְיָלה.  אן ׁשְ ִמיָרה ְוַלְיָלה, ַאף ּכָ   ׁשְ
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ָאתָא ּבֹקֶר  (ישעיה כא)קְרֵי אֲגַב ּדְכּורָא, הֲדָא הּוא דִכְתִיב, וְלַיְלָה אִתְ
וַּיַׁשְּכֵם ַאבְרָהָם ּבַּבֹקֶר.  (בראשית יט)וְגַם לַיְלָה. ּבֹקֶר: ּכְמָה דְַאּתְ ָאמֵר 

  יְיָ' ּבֹקֶר ּתִׁשְמַע קֹולִי, ּבֹקֶר מַּמָׁש.  (תהלים ה)ּדְהּוא מִּדָתֹו מַּמָׁש. ּוכְתִיב 

תּוב ְולַ  ּכָ ב ָזָכר, ֶזהּו ׁשֶ ָאָתא  (ישעיהכא)ְיָלה ִנְקָרא ַאּגַ
ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ם  (בראשית יט)ֹבֶקר ְוַגם ָלְיָלה. ּבֶֹקר, ּכְ ּכֵ ׁשְ ַוּיַ

ׁש. ְוָכתּוב  תֹו ַמּמָ הּוא ִמּדָ ּבֶֹקר, ׁשֶ  (תהלים ה)ַאְבָרָהם ּבַ
ׁש.  ַמע קֹוִלי, ּבֶֹקר ַמּמָ ׁשְ   ה' ּבֶֹקר ּתִ

  א"א ע"דף פ -פרשת יתרו  -שמות  ספר -בזוהר 

ָאמַר ר' יֹוסֵי, ּבִהְיֹות הַּבֹקֶר ׁשָארֵי קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא לְאִתְּגַּלָָאה 
ּבְטּורָא ּדְסִינַי. ּתָאנָא, ּבִהְיֹות הַּבֹקֶר, ּכַד אִּתְעַר זְכּותֵיּה ּדְַאבְרָהָם, 

 ּבַּבֹקֶר.  וַּיַׁשְּכֵם ַאבְרָהָם (בראשית יט)ּדִכְּתִיב ּבֵיּה 

דֹוׁש  ְהיֹות ַהּבֶֹקר ִהְתִחיל ַהּקָ י יֹוֵסי, ּבִ ָאַמר ַרּבִ
ְהיֹות  ִנינּו ּבִ ַהר ִסיַני. ׁשָ ּלֹות ּבְ רּוְך הּוא ְלִהְתּגַ ּבָ

תּוב  - ַהּבֶֹקר  ּכָ ל ַאְבָרָהם ׁשֶ ִהְתעֹוְרָרה ְזכּותֹו ׁשֶ ׁשֶ ּכְ
ּבֶֹקר.  (בראשית יט)ּבֹו  ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ׁשְ   ַוּיַ

יְהִי קֹלֹת ּובְרָקִים, ָאמַר רַּבִי ַאּבָא, קֹלת ּכְתִיב חָסֵר. ּתְרֵין קָלִין וַ
ּדְַאהַדְרּו לְחָד, ּדָא נָפְקָא מִן ּדָא, רּוחָא מִּמַּיָא. ּומַּיָא מֵרּוחָא. ּתְרֵין 

  ּדְאִיּנּון חַד, וְחַד ּדְאִיהּו ּתְרֵי. 
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א, י ַאּבָ תּוב  ַוְיִהי קֹלֹת ּוְבָרִקים. ָאַמר ַרּבִ קֹלֹת ּכָ
ָחְזרּו ִלְהיֹות ֶאָחד. ֶזה יֹוֵצא  ֵני קֹולֹות ׁשֶ ָחֵסר. ׁשְ
ֵהם ֶאָחד,  ַנִים ׁשֶ ִים, ּוַמִים ֵמרּוַח. ׁשְ ה. רּוַח ִמּמַ ִמּזֶ

ַנִים.  הּוא ׁשְ   ְוֶאָחד ׁשֶ

ָאמַר רַּבִי יֹוסֵי, קֹלֹת חַד, וְאִיהּו קָלָא רַבְרְבָא ּתַּקִיפָא, ּדְלָא ּפַסְקַת 
קֹול ּגָדֹול וְלא יָסָף ּדְהָא ׁשְַאר  (דברים ה)מִין, הַהּוא ּדִכְּתִיב ּבֵיּה לְעָלְ

קָלִין אִתְּפַּסְקָן, ּדְתַנְיָא, ּבְַארְּבָעָה ּתְקּופִין ּבַׁשַּתָא, קָלָא אִתְּפַּסְקַת, 
, ּוכְדֵין ּדִינִין מִתְעָרִין ּבְעָלְמָא. וְהַאי קָלָא ּדְכָלִיל ׁשְַאר קָלִין ּבֵיּה

לָא אִתְּפְסָק לְעָלְמִין, וְלָא אִתְעֲבָר מִּקּיּומָא ׁשְלִים וְּתּוקְּפָא ּדִילֵיּה. 
  ּתָאנָא, הַאי קָלָא, קָלָא ּדְקַלִין, קָלָא ּדְכָלִיל ּכָל ׁשְַאר קַלִין. 

דֹול ָחָזק  י יֹוֵסי, קֹלֹת ֶאָחד, ְוהּוא קֹול ּגָ ָאַמר ַרּבִ
ֵאינֹו פֹוֵסק ְלעֹוָלִמים, הוּ  דֹול ׁשֶ תּוב ּבֹו קֹול ּגָ ּכָ א ׁשֶ

ִנינּו,  ָ ׁשּ ָאר ַהּקֹולֹות ּפֹוְסִקים, ׁשֶ ֲהֵרי ׁשְ ְולֹא ָיָסף, ׁשֶ
יִנים  ָנה ַהּקֹול ִנְפָסק, ְוָאז ַהּדִ ָ ׁשּ קּופֹות ּבַ ע ּתְ ַאְרּבַ ּבְ
ָאר  ּכֹוֵלל ּבֹו ֶאת ׁשְ עֹוָלם, ְוקֹול ֶזה ׁשֶ ִמְתעֹוְרִרים ּבָ

ּיּום ַהּקֹולֹות, לֹא ִנְפָסק לְ  עֹוָלִמים ְולֹא עֹוֵבר ִמּקִ
ל  ִנינּו, קֹול ֶזה קֹול ׁשֶ ּלֹו. ׁשָ ֵלם ְוַהחֶֹזק ׁשֶ ׁשָ

ָאר ַהּקֹולֹות.  ל ׁשְ ּכֹוֵלל ֶאת ּכָ   ַהּקֹולֹות, קֹול ׁשֶ

  ב"ע ע"דף ק -תרומה  פרשת -ספר שמות  -בזוהר 
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ינָא. וְהָא ּבְהַהִיא ׁשַעֲתָא הֲוָה קְׁשֵה קַּמֵיּה, לְמֶעְּבַר עַל אֹרַח ּדִ
וַּיֹאמֶר יְיָ' אֶל מֹׁשֶה מַה  (שמות יד)יִׂשְרָאֵל הֲוֹו נַטְלֵי עַל יַּמָא, ּדִכְּתִיב, 

ּתִצְעַק אֵלָי ּדַּבֵר אֶל ּבְנִי יִׂשְרָאֵל וְּיִסָעּו, וֲַהוָה קְׁשֵה קַּמֵיּה לְמֶעְּבַר 
ׁשְּגַח קּודְׁשָא ּבְרִיךְ עַל ּדִינָא, ּולְמִקְרַע לֹון יַּמָא ּדְסּוף, וְאִלְמָלֵא ּדְַא

הּוא ּבִזְכּות ַאבְרָהָם, ּדְַאקְדִים ּבְצַפְרָא לְמֶעְּבַד ּפִּקּודָא ּדְמָארֵיּה, 
וַּיַׁשְּכֵם ַאבְרָהָם ּבַּבֹקֶר, ּכֻּלְהּו  (בראשית כב)ּורְעּותָא ּדִילֵיּה, ּכְדִכְתִיב 

א, ּבְדִינָא הֲוָה קּודְׁשָא אִתְאֲבִידּו ּבְיַּמָא, ּבְגִין ּדִבְכָל הַהּוא לֵילְיָ 
 ּבְרִיךְ הּוא עָלַיְיהּו ּדְיִׂשְרָאֵל. 

ֶרְך  ה ְלָפָניו ַלֲעֹבר ַעל ּדֶ ָעה ָהָיה ָקׁשֶ אֹוָתּה ׁשָ ּבְ
תּוב  ּכָ ם, ׁשֶ ָרֵאל ָהיּו נֹוְסִעים ַעל ַהּיָ ין. ַוֲהֵרי ִיׂשְ ַהּדִ

בֵּ  (שמות יד) ְצַעק ֵאָלי ּדַ ה ַמה ּתִ ר ֶאל ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֹׁשֶ
ה ְלָפָניו ַלֲעֹבר ַעל  עּו. ְוָהָיה ָקׁשֶ ָרֵאל ְוִיּסָ ֵני ִיׂשְ ּבְ
יַח  ּגִ ִהׁשְ ין ְוִלְקרַֹע ָלֶהם ֶאת ַים סּוף, ְוִאְלָמֵלא ׁשֶ ַהּדִ
ּבֶֹקר  ים ּבַ ִהְקּדִ ְזכּות ַאְבָרָהם ׁשֶ רּוְך הּוא ּבִ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

תוּ  ּכָ  (בראשית כב)ב ַלֲעׂשֹות ִמְצַות ִרּבֹונֹו ּוְרצֹונֹו, ּכַ
ּבֶֹקר  ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ׁשְ ם,  -ַוּיַ ּיָ ם ָהיּו אֹוְבִדים ּבַ ּלָ ּכֻ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ְיָלה ָהָיה ַהּקָ ָכל אֹותֹו ַהּלַ ּבְ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ָרֵאל.  ִדין ַעל ִיׂשְ   הּוא ּבְ

ָאתּו ּדְתָנֵינָן, מַאי ּדִכְּתִיב וְלָא קְרָב זֶה אֶל זֶה ּכָל הַּלַיְלָה. מְלַּמֵד ּדְ
מַלְאֲכֵי עִּלָאֵי לְׁשַּבְחָא ּבְהַהּוא לֵילְיָא קָמֵי קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, ָאמַר 

עֹובָדֵי יְדַי טַבְעִין ּבְיַּמָא, וְָאתּון מְׁשַּבְחָן קָמָאי, מִּיַד  (ס"א בני)לֹון, וְכִי 



לז   „פסוק  â חלק ‡' â זו‰ר ‰עקי„‰

  9 9 9עם תרגום   -זוהר הקדוש   8 8 8
 

מֹרֶת הַּבֹקֶר, וְלָא קְרָב זֶה אֶל זֶה ּכָל הַּלַיְלָה. מַה ּכְתִיב, וַיְהִי ּבְַאׁשְ
ַאׁשְּגַח קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ּבִזְכּותָא ּדְַאבְרָהָם, ּדְַאקְּדִים ּבְצַפְרָא 
לְמֶעְּבַד רְעּותֵיּה ּדְמָארֵיּה, ּכְדִכְתִיב וַּיַׁשְּכֵם ַאבְרָהָם ּבַּבֹקֶר. ּכְדֵין 

  ַאהְּדָר יַּמָא, וְעָרְקּו מַיִין קַּמָיְיהּו ּדְיִׂשְרָאֵל. 

 ָ ׁשּ ל ׁשֶ תּוב ְולֹא ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ּכָ ּכָ ֶ ִנינּו, ַמה ׁשּ
ַח  ּבֵ אּו ַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים ְלׁשַ ּבָ ד ׁשֶ ְיָלה, ְמַלּמֵ ַהּלַ
רּוְך הּוא, ְוָאַמר  דֹוׁש ּבָ אֹותֹו ַלְיָלה ִלְפֵני ַהּקָ ּבְ

ם  (בני)ָלֶהם: ְוִכי  ם ְוַאּתֶ ּיָ י ָיַדי טֹוְבִעים ּבַ ַמֲעׂשֵ
ִחים לְ  ּבְ ד ְמׁשַ ל  -ָפַני?! ִמּיָ ְולֹא ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ּכָ

מֶֹרת ַהּבֶֹקר.  ַאׁשְ תּוב? ַוְיִהי ּבְ ְיָלה. ַמה ּכָ ַהּלַ
ְזכּות ַאְבָרָהם  רּוְך הּוא ּבִ דֹוׁש ּבָ יַח ַהּקָ ּגִ ִהׁשְ
תּוב  ּכָ ּבֶֹקר ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ִרּבֹונֹו, ּכַ ים ּבַ ִהְקּדִ ׁשֶ

ּבֶֹקר. ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ׁשְ ִים  ַוּיַ ם, ּוָבְרחּו ַהּמַ ָאז ָחַזר ַהּיָ
ָרֵאל.  ְפֵני ִיׂשְ   ִמּלִ

ּדִכְּתִיב וַּיָׁשָב הַּיָם לִפְנֹות ּבֹקֶר לְאֵיתָנֹו, וְתָנֵינָן, לְאֵיתָנֹו: לִתְנָאֹו. 
לְהַהּוא ּתְנַאי ּדְהִתְנָה עִּמֵיּה קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, ּכַד ּבָרָא עָלְמָא, 

מַׂשְּכִיל לְאֵיתָן  (תהלים פט)הָכָא לְאֵיתָנֹו, ּוכְתִיב הָתָם לְאֵיתָנֹו, ּכְתִיב 
הָאֶזְרָחִי, וְעַל ּדָא לִפְנֹות ּבֹקֶר, ּבְהַהּוא זִמְנָא ּדְַאקְּדִים ַאבְרָהָם 

ְועַל  (הכא ויהם את מחנה מצרים)לְמֶעְּבַד רְעּותָא ּדְמָארֵיּה, ּכְדֵין אִתְקְרַע יַּמָא, 
  ּמֵיּה קְרִיעַת יַם סּוף. ּדָא קְׁשֵה הֲוָה קַ
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ִנינּו,  ם ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹו. ְוׁשָ ב ַהּיָ ׁשָ תּוב, ַוּיָ ּכָ ׁשֶ
ִהְתָנה ִעּמֹו  - ְלֵאיָתנֹו  ִלְתָנאֹו, ְלאֹותֹו ְתַנאי ׁשֶ

ָרא ֶאת ָהעֹוָלם. ְלֵאיָתנֹו,  ּבָ ׁשֶ רּוְך הּוא ּכְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
אן ְלֵאיָתנֹו, ְוָכתּוב שָׁ  תּוב ּכָ יל  (תהלים פט)ם ּכָ ּכִ ַמׂשְ

אֹותֹו ְזַמן  ְלֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי, ְוַעל ֶזה ִלְפנֹות ּבֶֹקר, ּבְ
ים ַאְבָרָהם ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ִרּבֹונֹו ָאז ִנְקַרע  ִהְקּדִ ׁשֶ

ם,  ה ָהָיה ְלָפָניו ְקִריַעת  (כאן ויהם את מחנה מצרים)ַהּיָ ְוָלֵכן ָקׁשֶ
  ַים סּוף. 

ין זִּוּוגִין קָמֵי קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ּכִקְרִיעַת יַם סּוף, ּכְגַוְונָא ּדָא, קָׁשִ
מַה קְרִיעַת יַם סּוף קָטִיל לְאִּלֵין ּבְהַאי סִטְרָא, ּומְקַיֵים לְאִּלֵין 

מֹוצִיא אֲסִירִים  (תהלים סח)ּבְהַאי סִטְרָא, אּוף הָכָא ּבְזִּוּוגִין, ּכְתִיב 
י וְׁשִירֹות, מַּיִית הַאי, וְיָהִיב אִּתְתֵיּה לְהַאי, ּבַּכֹוׁשָרֹות, וְתָנֵינָן ּבְכִ 

ּולְזִמְנִין לַחַּיָיבָא מִזְּדַמְנָא לֵיּה אִּתְתָא מָעַלְיָא. אֲבָל רָזִין סְתִימִין 
אִיּנּון ּבְכֹּלָא וְכֹּלָא הּוא ּבְדִינָא, ּומַה ּדְאִתְעֲרּו חַבְרַּיָיא ּבְהָא, וַּדַאי 

  הָכִי הּוא. 

מֹו כֵ  רּוְך הּוא ּכְ דֹוׁש ּבָ ּוּוִגים ִלְפֵני ַהּקָ ים ַהּזִ ן ָקׁשִ
ִריַעת ַים סּוף ָהַרג ֶאת  ְקִריַעת ַים סּוף. ַמה ּקְ ּכִ

ד ַההּוא  ּצַ ה ּבַ ם ֶאת ֵאּלֶ ה, ְוִקּיֵ ד ַהּזֶ ּצַ ה ּבַ ַאף  -ֵאּלֶ
תּוב  ּוּוִגים, ּכָ ּזִ אן ּבַ מֹוִציא ֲאִסיִרים  (תהלים סח)ּכָ

רֹות, ְושָׁ  ּכֹוׁשָ ירֹות. ֵמִמית ֶאת ֶזה,  -ִנינּו ּבַ ִכי ְוׁשִ ּבְ



לט   „פסוק  â חלק ‡' â זו‰ר ‰עקי„‰

  9 9 9עם תרגום   -זוהר הקדוש   8 8 8
 

ֶנת  ּמֶ ע ִמְזּדַ ּתֹו ְלֶזה, ְוִלְפָעִמים ָלָרׁשָ ְונֹוֵתן ֶאת ִאׁשְ
ּכֹל,  ִרים ֵהם ּבַ ה. ֲאָבל סֹודֹות ִנְסּתָ ה ְמֻעּלָ ָ ִאׁשּ
ֶזה,  ֵהִעירּו ַהֲחֵבִרים ּבָ ֶ ִדין. ּוַמה ׁשּ ְוַהּכֹל הּוא ּבְ

ְך הּוא.  אי ּכָ   ַוּדַ

מִּלְפָנַי, לִפְנֵי הַהּוא ּדְקָאִים לִפְנֵי,  (קנ"ג ע"ב)ּדְאִתְעֲרּו לִפְנֵי, וְלא ּומַה 
קָמֵיּה ּדְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, וְׁשִּמֵׁש קַּמֵיּה, וְעַל ּדָא לָא ָאמְרּו 
ּדְקָׁשִין זִּוּוגִין לְקּודְָׁשא ּבְרִיךְ הּוא. וְכֵן ָקׁשִין מְזֹונֹותָיו ׁשֶל ָאדָם 

דְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, אֶּלָא לִפְנֵי, ּולְהַאי ַקׁשְיָין ּכָל הָנֵי, ּדְהָא לָאו לְקּו
ּבִרְׁשּותֵיּה קַיְימֵי, ַאף עַל ּגַב ּדְאִיהּו עָבִיד, ּבִרְׁשּותָא ַאחֲרָא עָבִיד. 

   (ד"א ל"ג אבל אף על גב דאיהו עביד)

ָפַני  ֵהִעירּו ִלְפֵני ְולֹא ִמּלְ ֶ ֹותֹו ִלְפֵני א -ּוַמה ׁשּ
רּוְך הּוא,  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ עֹוֵמד ִלְפֵני, ְלָפָניו ׁשֶ ׁשֶ
ּוּוִגים  ים ַהּזִ ׁשִ ּקָ ְך לֹא ָאְמרּו ׁשֶ ׁש ְלָפָניו. ְוַעל ּכָ ּמֵ ְוׁשִ

דֹוׁש  רּוְך  -ַלּקָ ל  - ּבָ ים ְמזֹונֹוָתיו ׁשֶ הּוא, ְוֵכן ָקׁשִ
דֹוׁש  רּוְך  -ָאָדם ַלּקָ א ִלְפֵני, ְוָלזֶ  -ּבָ ה הּוא, ֶאּלָ

ֲהֵרי לֹא ִבְרׁשּוָתם ֵהם עֹוְמִדים.  ה, ׁשֶ ל ֵאּלֶ ים ּכָ ָקׁשִ
ה,  הּוא עֹוׂשֶ ב ׁשֶ ָרׁשּות  (אבל אף על גב שהוא עושה)ַאף ַעל ּגַ ּבְ

ה.    ַאֶחֶרת הּוא עֹוׂשֶ

  א"ו ע"דף ל -פרשת שמיני  -ספר ויקרא  -בזוהר 
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רָאֵל, וְכָל אִיּנּון וְכָל אִיּנּון ּכֹכְבֵי צַפְרָא, ּבְׁשַעֲתָא ּדִכְנֶסֶת יִׂשְ
ּדְלָעָאן ּבְאֹורַיְיתָא, ָאתָאן לְאִתְחֲזָָאה קָמֵי מַלְּכָא, ּכֻּלְהּו מְזַּמְרֵי 
ּכַחֲדָא, הֲדָא הּוא דִכְתִיב ּבְרָן יַחַד ּכֹכְבֵי ּבֹקֶר וַּיָרִיעּו ּכָל ּבְנֵי 

ה הִתְרֹועֲעָה רֹועָ (ישעיה כד)אֱלֹהִים. מַאי וַּיָרִיעּו. ּכְמָה דְַאּתְ ָאמֵר, 
הָָארֶץ. ּדְאִיּנּון ּדִינִין מִּתַּבְרִין, וְַאּתְּבָרּו ּכֻּלְהּו מִּקַּמֵי ּבֹקֶר, ּכַד אִּתְעַר 

וַּיַׁשְּכֵם ַאבְרָהָם ּבַּבֹקֶר. וְעַל  (בראשית כד)ּבֹקֶר ּבְעָלְמָא, ּכְמָה דְַאּתְ ָאמֵר, 
 ּדָא וַּיָרִיעּו ּכָל ּבְנֵי אֱלֹהִים. 

ָרֵאל ְוָכל אוֹ  ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָתם ּכֹוְכֵבי ֹבֶקר, ּבְ
ִאים ְלֵהָראֹות ִלְפֵני  ּתֹוָרה ּבָ עֹוְסִקים ּבַ ְוָכל אֹוָתם ׁשֶ
ָרן ַיַחד  תּוב ּבְ ּכָ ֶאָחד. ֶזהּו ׁשֶ ִרים ּכְ ם ְמַזּמְ ּלָ ֶלְך, ּכֻ ַהּמֶ
ה  ֵני ֱאלִֹהים. ַמה ּזֶ ל ּבְ ִריעּו ּכָ ּכֹוְכֵבי ֹבֶקר ַוּיָ

ִר  ֱאַמר ַוּיָ ּנֶ מֹו ׁשֶ רָֹעה ִהְתרֲֹעָעה ָהָאֶרץ.  (ישעיהכד)יעּו? ּכְ
ְפֵני  ִרים ִמּלִ ּבָ ם ִנׁשְ ִרים, ְוֻכּלָ ּבְ ּתַ יִנים ִמׁשְ אֹוָתם ּדִ ׁשֶ
ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ עֹוָלם, ּכְ ְתעֹוֵרר ּבֶֹקר ּבָ ּמִ ׁשֶ ַהּבֶֹקר, ּכְ

ן  (בראשית כב) ּבֶֹקר. ְוַעל ּכֵ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ׁשְ ִריעּו וַ  -ַוּיַ ּיָ
ֵני ֱאלִֹהים. ל ּבְ   ּכָ

  ב"ד ע"דף ס -פרשת אחרי מות  -ספר ויקרא  -בזוהר 

רִּבִי יֹוסֵי ָאמַר, ּכַד נָהִיר יְמָמָא, ּכָל אִיּנּון מָארֵי ּדִיבָבָא, מְׁשַּבְחָן 
י ּדְכַד אִּתְעַר הַא (ס"א כד אתער, דכד)ּבְמִלֵי ּתּוׁשְּבְחָן, לָקֳבְלֵיּה ּדְהַאי ּבֹקֶר. 

ּבֹקֶר, ּכֻּלְהּו מִתְבַּסְמִין, וְדִינָא אִׁשְּתְכִיךְ, וְָאמְרִין ּתּוׁשְּבְחָן. הֲדָא הּוא 
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ּבְרָן יַחַד ּכֹכְבֵי בֹקֶר וַּיָרִיעּו ּכָל ּבְנֵי אֱלֹהִים. וְהַהּוא  (איוב לח)דִכְתִיב, 
וְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ  חֶדְוָותָא ּובִרְּכָאן מִׁשְּתַּכְחִין ּבְעָלְמָא, (הימנותא)זִמְנָא, 

הּוא אִּתְעַר לְַאבְרָהָם לְַאחֲיָיא לֵיּה, וְאְִׁשּתַעֲׁשַע ּבֵיּה, וְַאׁשְלְטֵיּה 
 (בראשית יט)ּבְעָלְמָא. ּומְנָא לָן ּדְהַאי ּבֹקֶר ּדְַאבְרָהָם הּוא. ּדִכְתִיב 

 וַּיַׁשְּכֵם ַאבְרָהָם ּבַּבֹקֶר. 

ִאיר  ּמֵ ׁשֶ י יֹוֵסי ָאַמר, ּכְ ֲעֵלי ַרּבִ ל אֹוָתם ּבַ ַהּיֹום, ּכָ
ֶנֶגד ַהּבֶֹקר  חֹות ּכְ ּבָ ִדְבֵרי ִתׁשְ ִחים ּבְ ּבְ ְיָבָבה ְמׁשַ

ה.  ם  (כשמתעורר)ַהּזֶ ּלָ ה, ּכֻ ְתעֹוֵרר ַהּבֶֹקר ַהּזֶ ּמִ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ
חֹות. ֶזהּו  ּבָ ׁשְ ין ׁשֹוֵכְך, ְואֹוְמִרים ּתִ ִמים, ְוַהּדִ ְ ׂשּ ִמְתּבַ

תּוב  ּכָ ָרן יַ  (איובלט)ׁשֶ ֵני ּבְ ל ּבְ ִריעּו ּכָ ַחד ּכְֹכֵבי ֹבֶקר ַוּיָ
ְמָחה ּוְבָרכֹות ִנְמָצִאים  (אמונה)ֱאלִֹהים. ְואֹותֹו ְזַמן  ׂשִ

רּוְך הּוא ֵמִעיר ֶאת ַאְבָרָהם  דֹוׁש ּבָ עֹוָלם, ְוַהּקָ ּבָ
ִליטֹו ָבעֹוָלם.  ַע ִעּמֹו ּוַמׁשְ ֲעׁשֵ ּתַ ְלַהֲחיֹותֹו, ּוִמׁשְ

ַהּבֹקֶ  ִין ָלנּו ׁשֶ תּוב ּוִמּנַ ּכָ ל ַאְבָרָהם? ׁשֶ ה הּוא ׁשֶ ר ַהּזֶ
ּבֶֹקר.  (בראשית יט) ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ׁשְ   ַוּיַ

ּבְהַהּוא זִמְנָא ּדְבֵין הָעַרְּבָיִם, ּכָל אִיּנּון אֶלֶף וַחֲמֵׁש מְָאה וְתִׁשְעִין 
אֶלֶף רִּבֹוא מָארֵי ּדִילָלָה אִקְרּון, ּומְזַּמְרִין ּבְהַהִיא ׁשַעֲתָא, 

טּותָא ׁשַרְיָא ּבְעָלְמָא, וְהַהִיא ׁשַעֲתָא אִּתְעָרּותָא ּדְאִּתְעַר ּוקְטָ
קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא לְיִצְחָק, וְקָם וְדָאִין לְחַּיָיבַּיָא ּדְעַבְרִין עַל 
ּפִתְּגָמֵי אֹורַיְיתָא, וְִׁשבְעָה נַהֲרֵי אֶׁשָּא נַגְּדִין וְנָפְקִין ְוחָלִין עַל 

ׁשִיעַּיָיא, וְׁשַלְהֹובֵי ּגּומְרִין ּדְנּורָא מִתְעָרִין מֵעֵיּלָא רֵיׁשֵיהֹון ּדְרַ
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 (בראשית יח)לְתַּתָא, ּוכְדֵין ּתָב ַאבְרָהָם לְַאתְרֵיּה. ּכְמָה דְַאּתְ ָאמֵר, 
וְַאבְרָהָם ׁשָב לִמְקֹומֹו. וְיֹומָא אִתְּפְנֵי, וְחַּיָיבֵי ּגֵיהִּנָם צַוְוחִין וְַאמְרִין 

ֹוי לָנּו ּכִי ּפָָנה הַּיֹום ּכִי יִּנָטּו צִלְלֵי עָרֶב. וְהַהִיא ׁשַעֲתָא, א (ירמיה ו)
  ּבָעֵי ּבַר נָׁש לְאִזְּדַהֲרָא, ּבִצְלֹותָא ּדְמִנְחָה. 

ל אֹוָתם ֶאֶלף  ִים, ּכָ ין ָהַעְרּבַ ל ּבֵ אֹותֹו ְזַמן ׁשֶ ּבְ
ֲעֵלי ְיָלָלה  ִעים ֶאֶלף ִרּבֹוא ּבַ ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוִתׁשְ

ָטָטה ׁשֹוָרה נִ  ָעה, ְוַהּקְ אֹוָתּה ׁשָ ִרים ּבְ ְקָרִאים, ּוְמַזּמְ
ִעיר  ּמֵ ָעה ַהִהְתעֹוְררּות ׁשֶ עֹוָלם. ְואֹוָתּה ׁשָ ּבָ
רּוְך הּוא ֶאת ִיְצָחק, ְועֹוֵמד ְוָדן ֶאת  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ְבָעה  ְבֵרי ַהּתֹוָרה, ְוׁשִ עֹוְבִרים ַעל ּדִ ִעים ׁשֶ ָהְרׁשָ

י ַנֲהרֹות ֵאׁש זֹוְרמִ  ים ְויֹוְצִאים ְוָחִלים ַעל ָראׁשֵ
ל ֵאׁש ִמְתעֹוְררֹות  ָחִלים ׁשֶ ְלָהבֹות ּגֶ ִעים, ְוׁשַ ָהְרׁשָ
מֹו  ב ַאְבָרָהם ִלְמקֹומֹו, ּכְ ה. ְוָאז ׁשָ ְעָלה ְלַמּטָ ִמּמַ
ב ִלְמקֹומֹו. ְוַהּיֹום ּפֹוֶנה,  ֱאַמר ְוַאְבָרָהם ׁשָ ּנֶ ׁשֶ

יִהּנֹם צֹוְוִחים ְוא ֵעי ַהּגֵ י  (ירמיה ו)ֹוְמִרים: ְוִרׁשְ אֹוי ָלנּו ּכִ
ָעה ָצִריְך  טּו ִצְלֵלי ָעֶרב. ְואֹוָתּה ׁשָ י ִיּנָ ָפָנה ַהּיֹום ּכִ

ְנָחה.  ת ַהּמִ ְתִפּלַ ֵהר ּבִ   ָאָדם ְלִהּזָ

  א"ד ע"דף ר -פרשת בלק  -ספר במדבר  -בזוהר 
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י ַאּבָא וְחַבְרֹוי רִּבִי אֶלְעָזָר הֲוָה ָאזִיל לְמֵחמֵי לְרִּבִי יֹוסֵי חָמּוי, רִּבִ
יְיָ ּבֹקֶר ּתִׁשְמַע קֹולִי  (תהלים ה)ַאזְלּו עִּמֵיּה. ּפָתַח רִּבִי אֶלְעָזָר וְָאמַר, 

וְגֹו'. יְיָ ּבֹקֶר מַאי ּבֹקֶר. אֶּלָא ּדָא ּבֹקֶר ּדְַאבְרָהָם, ּדְאִּתְעַר ּבְעָלְמָא. 
. ּדְהָא ּכַד ָאתֵי צַפְרָא, הַהּוא וַּיַׁשְּכֵם ַאבְרָהָם ּבַּבֹקֶר (בראשית כב)ּדִכְּתִיב, 

ּבֹקֶר אִּתְעַר ּבְעָלְמָא, וְהּוא עִיּדָן רַעֲוָא לְכֹּלָא, ּולְמֶעְּבַד טִיבּו לְכָל 
עָלְמָא, לְזַּכָאִין ּולְחַיָיבִין. ּוכְדֵין עִיּדָן צְלֹותָא הּוא, לִמְצְלֵי קַּמֵי 

  מַלְּכָא קַּדִיׁשָא. 

י ֶאְלָעָזר ָהָיה הוֹ  י יֹוֵסי ַרּבִ ֵלְך ִלְראֹות ֶאת ַרּבִ
י  ַתח ַרּבִ א ַוֲחֵבָריו ָהְלכּו ִעּמֹו. ּפָ י ַאּבָ ָחִמיו, ַרּבִ

ַמע קֹוִלי ְוגֹו'. ה'  (תהלים ה)ֶאְלָעָזר ְוָאַמר,  ׁשְ ה' ּבֶקר ּתִ
ל ַאְבָרָהם  א ֶזה ּבֶֹקר ׁשֶ ּבֶֹקר, ֵאיֶזה ּבֶֹקר? ֶאּלָ

תּוב  ּכָ עֹוָלם, ׁשֶ ִהְתעֹוֵרר ּבָ וישכם אברהם  אשית כב)(ברׁשֶ
יַע ַהּבֶקר, אֹותֹו ּבֶֹקר  ּגִ ּמַ ׁשֶ בבקר. שהרי ּכְ
עֹוָלם, ְוהּוא ֵעת ָרצֹון ַלּכֹל, ְוַלֲעׂשֹות  ִמְתעֹוֵרר ּבָ
ִעים. ְוָאז ְזַמן  יִקים ְוָלְרׁשָ ּדִ טֹוב ְלָכל ָהעֹוָלם, ַלּצַ

דֹוׁש.  ֶלְך ַהּקָ ל ִלְפֵני ַהּמֶ ּלֵ ה הּוא ְלִהְתּפַ ִפּלָ   ּתְ

  א"ד ע"דף רכ -פרשת פנחס  -ספר במדבר  -הר בזו

ָאמַר רַעְיָא מְהֵימָנָא, ּכְעַן ּבָעֵי לְמִנְּדַע, אֵיךְ ַאתְקִינּו צְלֹותִין לָקֳבֵל 
קָרְּבְנִין. אֶּלָא ּתְלַת צְלֹותִין, לָקֳבֵל אֶת הַּכֶבֶׂש הָאֶחָד ּתַעֲׂשֶה בַּבֹקֶר, 

וַּיַׁשְּכֵם ַאבְרָהָם בַּבֹקֶר  (בראשית יט)ּבָּה, ּדָא צְלֹותָא ּדְׁשַחְרִית, ּדְאִּתְמַר 
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אֶל הַּמָקֹום אֲׁשֶר עָמַד ׁשָם אֶת ּפְנֵי יְיָ. וְאֹוקְמּוהָ רַּבָנָן, ּדְלֵית 
עֲמִידָה אֶּלָא צְלֹותָא. וְאֵת הַּכֶבֶׂש הַׁשֵּנִי ּתַעֲׂשֶה ּבֵין הָעַרְּבָיִם, 

(בראשית ּה יִצְחָק. הֲדָא הּוא דִכְתִיב, לְקַּבֵל צְלֹותָא ּדְמִנְחָה, ּדְתַּקִין לָ

וַּיֵצֵא יִצְחָק לָׂשּוחַ ּבַׂשָּדֶה לִפְנֹות עֶרֶב. וְלֵית ׂשִיחָה, אֶּלָא  כד)
צְלֹותָא. צְלֹותָא ּדְעַרְבִית, לָקֳבֵל אֱמּורִין ּופְדָרִין ּדְמִתְַאּכְלִין ּכָל 

ּגַע ּבַּמָקֹום וַּיָלֶן ׁשָם ּכִי בָא וַּיִפְ (בראשית כח)הַּלַיְלָה. הֲדָא הּוא דִכְתִיב, 
 הַׁשֶּמֶׁש. וְלֵית ּפְגִיעָה, אֶּלָא צְלֹותָא. 

ֵעת ָצִריְך ָלַדַעת ֵאיְך  ֱאָמן, ּכָ ָאַמר רֹוֶעה ַהּנֶ
לֹׁש  א ׁשָ נֹות. ֶאּלָ ֶנֶגד ָקְרּבָ ִהְתִקינּו ְתִפּלֹות ּכְ

ה ַבּבֹ  ֲעׂשֶ ֶבׂש ָהֶאָחד ּתַ ֶנֶגד ֶאת ַהּכֶ ִפּלֹות, ּכְ  - ֶקר ּתְ
ּה  ֱאַמר ּבָ ּנֶ ֲחִרית, ׁשֶ ת ׁשַ ִפּלַ ם  (בראשית יט)זֹו ּתְ ּכֵ ׁשְ ַוּיַ

ֵני  ם ֶאת ּפְ ר ָעַמד ׁשָ קֹום ֲאׁשֶ ּבֶֹקר ֶאל ַהּמָ ַאְבָרָהם ּבַ
ה.  ִפּלָ א ּתְ ֵאין ֲעִמיָדה ֶאּלָ ה'. ּוֵפְרׁשּוָה ַרּבֹוֵתינּו, ׁשֶ

יִ  ין ָהַעְרּבָ ה ּבֵ ֲעׂשֶ ִני ּתַ ֵ ֶבׂש ַהׁשּ ֶנֶגד  -ם ְוֶאת ַהּכֶ ּכְ
תּוב  ּכָ ן אֹוָתּה ִיְצָחק. ֶזהּו ׁשֶ ּקֵ ּתִ ת ִמְנָחה ׁשֶ ִפּלַ  (שם כד)ּתְ

יָחה  ֶדה ִלְפנֹות ָעֶרב, ְוֵאין ׂשִ ָ ׂשּ ֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ּבַ ַוּיֵ
ֶנֶגד ֵאמּוִרים  ת ַעְרִבית ּכְ ִפּלַ ה. ּתְ ִפּלָ א ּתְ ֶאּלָ

ְיָלה, זֶ  ל ַהּלַ ִלים ּכָ ְתַאּכְ ּמִ תּוב ּוְפָדִרים ׁשֶ ּכָ  (שם כח)הּו ׁשֶ
ֶמׁש, ְוֵאין  ֶ י ָבא ַהׁשּ ם ּכִ ֶלן ׁשָ קֹום ַוּיָ ּמָ ע ּבַ ְפּגַ ַוּיִ

ה.  ִפּלָ א ּתְ ִגיָעה ֶאּלָ   ּפְ
  דף רמ"ב ע"א - פרשת פנחס  -ספר במדבר  -בזוהר 
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ָאמַר לֵיּה קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, ּדָוִד לָאו אֹורַח ּדִילִי הָכִי. ָאמַר ּדָוִד, 
ּדָוִד עַבְּדֶךָ ַאל ּתָׁשֵב ּפְנֵי מְׁשִיחֶךָ. ּתִּקּונָא ּדַאֲנָא ּתַּקִינַת,  ּבַעֲבּור

לָא ּתְׁשָנֵּה לֵיּה. ָאמַר לֵיּה, ּדָוִד, הֹואִיל וְזַמִינַת לִי, אִית לִי לְמֶעְּבַד 
רְעּותָךְ, וְלָאו רְעּותִי. וְיַלְפֵינָן מֵהַאי, אֹורְחָא ּדְעָלְמָא, ּדְמַאן 

ן לְַאחֲרָא, הַהּוא ּדְָאתֵי לְגַּבֵיּה, אִית לֵיּה לְמֶעְּבַד רְעּותֵיּה, ּדִמְזַּמֵ
 ַאף עַל ּגַב ּדְלָאו אֹורְחֵיּה ּבְכַךְ. 

ְך.  י ּכָ ְרּכִ ִוד, ֵאין ּדַ רּוְך הּוא, ּדָ דֹוׁש ּבָ ָאַמר לֹו ַהּקָ
ֵני  ב ּפְ ׁשֵ ְך ַאל ּתָ ִוד ַעְבּדֶ ֲעבּור ּדָ ִוד, ּבַ ָאַמר ּדָ

יֶחְך. תִּ  ּנֶה אֹותֹו. ְמׁשִ ׁשַ י, ַאל ּתְ ְנּתִ ּקַ ֲאִני ּתִ ּקּון ׁשֶ
ְנּתָ אֹוִתי, ֵיׁש ִלי ַלֲעׂשֹות  ִוד, הֹוִאיל ְוִזּמַ ָאַמר לֹו, ּדָ
ֶרְך ָהעֹוָלם,  אן ּדֶ ְרצֹוְנְך, ְולֹא ְרצֹוִני. ּוְלֵמִדים ִמּכָ
א ֶאְצלֹו ֵיׁש לֹו  ּבָ ן ְלַאֵחר, אֹותֹו ׁשֶ ַזּמֵ ּמְ י ׁשֶ ּמִ ׁשֶ

ָכְך.  ַלֲעׂשֹות ְרּכֹו ּבְ ֵאין ּדַ ב ׁשֶ   ְרצֹונֹו ַאף ַעל ּגַ

וַּיִּקַח מֵַאבְנֵי הַּמָקֹום וְגֹו', הֹואִיל וְָאתָא חָתָן לְגַּבֵי ּכַּלָה,  (בראשית כח)ּכַךְ 
ַאף עַל ּגַב ּדְלָאו אֹורְחֵיּה לְמִׁשְּכַב. אֶּלָא ּבְכָרִים ּוכְסָתֹות, וְאִיהִי 

מִׁשְּכַב, ּכֹּלָא יְקַּבֵל ּבִרְעּותָא ּדְלִּבָא. הֲדָא הּוא יָהֲבָּה לֵיּה אֲבָנִין לְ
דִכְתִיב, וַּיִׁשְּכַב ּבַּמָקֹום הַהּוא, עַל אִיּנּון אֲבָנִין, ַאף עַל ּגַב ּדְלָאו 

  אֹורְחֵיּה ּבְכַךְ. 

ָך  קֹום ְוגֹו'. הֹוִאיל ּוָבא  (בראשית כח)ּכָ ח ֵמַאְבֵני ַהּמָ ּקַ ַוּיִ
ב ָחָתן ֵאֶצל ַהכַּ  ּכַ ְרּכֹו ִלׁשְ ֵאין ּדַ ב ׁשֶ ה, ַאף ַעל ּגַ ּלָ

ָכִרים ּוְכָסתֹות, ְוִהיא ָנְתָנה לֹו ֲאָבִנים  א ּבְ ֶאּלָ
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ב  ּכַ תּוב  -ִלׁשְ ּכָ ב. ֶזהּו ׁשֶ ְרצֹון ַהּלֵ ל ּבִ ַהּכֹל ְיַקּבֵ
קֹום ַההּוא, ַעל אֹוָתם ֲאָבִנים, ַאף ַעל  ּמָ ב ּבַ ּכַ ׁשְ ַוּיִ

כָ  ְרּכֹו ּבְ ֵאין ּדַ ב ׁשֶ   ְך. ּגַ

אּוף נָמֵי הָכָא, ָאכַלְּתִי יַעְרִי עִם ּדִבְׁשִי ַאף עַל ּגַב ּדְלָאו ָארְחֹוי 
ּבְכַךְ, ּבְגִין רְחִימּו ּדְכַּלָה. וְעִם ּכָל ּדָא ּבְבֵיתָא ּדְכַּלָה וְלָא ּבַאֲתָר 
ַאחֲרָא. ּבְַאתְרֵיּה לָא ָאכִיל וְלָא ׁשָתֵי, ּבַאֲתָר ּדִילָּה ָאכִיל וְׁשָתֵי. 
הֲדָא הּוא דִכְתִיב, ּבָאתִי לְגַּנִי. מַלְאֲכִין ּדְׁשָדַר קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא 
לְַאבְרָהָם, לָא ַאכְלּו וְלָא ׁשָתּו ּבְַאתְרַיְיהּו, ּבְגִין ַאבְרָהָם ַאכְלּו 
וְׁשָתּו. ָאמַר לֵיּה, ִרּבִי. חַּיֶיךָ, מִּלָה ּדָא ּבָעֵי קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא 

ר, ּובְגִין ּדְלָא לְמֶחְזָק טִיבּו לְגַרְמֵיּה, קַּמֵי ּכְנֶסֶת יִׂשְרָאֵל, לְמֵימַ
סָלִיק מִּלָה לְגַרְמָךְ, זַּכָָאה ַאנְּתְ ּבְעָלְמָא, ּדְמָארָךְ מִׁשְּתְּבַח ּבָךְ 

 (במדבר כ"ח)צַּדִיק מֹוׁשֵל יִרְַאת אֱלֹהִים.  (שמואל ב כג)לְעֵיּלָא. וְעָלָךְ ּכְתִיב, 
רְּבָנִי לַחְמִי לְאִׁשַּי וְגֹו', רִּבִי יּודָאִי ָאמַר, ּבְקָרְּבָנָא אִית עָׁשָן, אֶת קָ

 (דברים כט)וְאִית רֵיחַ, וְאִית נִיחֹחַ. עָׁשָן: אִיּנּון מָארֵי ּדְרּוגְזָא. ּדִכְּתִיב, 
ֹוָטמָא ּכִי ָאז יְעְׁשַן ַאף יְיָ. אִיּנּון אִתְהֲנּון מֵעָׁשָן. וְעָׁשָן רּוגְזָא, ּבְח

אִיהּו. רֵיחַ: אִיּנּון ּדְאִקְרּון ּתַּפּוחִין. ָאמַר רִּבִי ַאּבָא, ּכַּתַּפּוחִים. הֲדָא 
אֶת הַּכֶבֶׂש  (במדבר כ"ח)וְרֵיחַ ַאּפֵיךְ ּכַּתַּפּוחִים.  (שיר השירים ז)הּוא דִכְתִיב, 

(בראשית ּדִכְּתִיב, אֶחָד ּתַעֲׂשֶה בַּבֹקֶר. מַאי בַּבֹקֶר. ּדָא ּבֹקֶר ּדְַאבְרָהָם. 

וַּיַׁשְּכֵם ַאבְרָהָם ּבַּבֹקֶר. מְנָלָן ּדְהַאי ּבֹקֶר ּדְַאבְרָהָם הּוא. ָאמַר  כב)
הַּבֹקֶר אֹור. ּבֹקֶר אֹור לָא ּכְתִיב, אֶּלָא  (בראשית מד)רִּבִי אֶלְעָזָר, מֵהָכָא, 

הּוא ּבְעֹובָדָא  הַּבֹקֶר אֹור, וְדָא אֹור קַדְמָָאה, ּדְבָרָא קּודְׁשָא ּבְרִיךְ
ּדִבְרֵאׁשִית, וְעַל ּדָא ּתַעֲׂשֶה בַּבֹקֶר, בַּבֹקֶר ּדְאִׁשְּתְמֹודָעָא. וְלָקֳבֵל 
ּבֹקֶר ּדְַאבְרָהָם, אִתְקְרִיב קָרְּבְנָא ּדָא. קָרְּבָן ּדְבֵין הָעַרְּבַיִם, ּדָא 

וַּיֵצֵא  (בראשית כד), יִצְחָק, וְלָקֳבֵל עֶרֶב ּדְיִצְחָק אִתְקְרִיב. מְנָלָן. ּדִכְּתִיב
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יִצְחָק לָׂשּוחַ ּבַׂשָּדֶה לִפְנֹות עָרֶב. וְעֶרֶב ּדְיִצְחָק הּוא, וְהָא 
  אֹוקִימְנָא. 

י  ְבׁשִ י ַיְעִרי ִעם ּדִ אן, ָאַכְלּתִ ם ּכָ ב  - ַאף ּגַ ַאף ַעל ּגַ
ה. ְוִעם  ּלָ ל ַהּכַ ְגַלל ַאֲהָבה ׁשֶ ָכְך, ּבִ ְרּכֹו ּבְ ֵאין ּדַ ׁשֶ

בֵ  ל ֶזה ּבְ ה, ְולֹא ְבָמקֹום ַאֵחר. ּכָ ּלָ ל ַהּכַ יָתּה ׁשֶ
ְמקֹומֹו לֹא אֹוֵכל ְולֹא ׁשֹוֶתה  ּה  -ּבִ ּלָ קֹום ׁשֶ ּמָ ּבַ

י. ַמְלָאִכים  אִתי ְלַגּנִ תּוב ּבָ ּכָ אֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה. ֶזהּו ׁשֶ
רּוְך הּוא ְלַאְבָרָהם לֹא ָאְכלּו  דֹוׁש ּבָ ַלח ַהּקָ ָ ׁשּ ׁשֶ

ְמקֹוָמם  תּו ּבִ ִביל ַאְבָרָהם ָאְכלּו בִּ  -ְולֹא ׁשָ ׁשְ
דֹוׁש  ָבר ֶזה ָרָצה ַהּקָ יְך ּדָ י, ַחּיֶ תּו. ָאַמר לֹו, ַרּבִ ְוׁשָ
ּלֹא ְלַהֲחִזיק טֹוָבה  ּום ׁשֶ רּוְך הּוא לֹוַמר, ּוִמׁשּ ּבָ
ָבר ְלָפֶניְך.  ָרֵאל, ֵהִביא ַהּדָ ֶנֶסת ִיׂשְ ְלַעְצמֹו ִלְפֵני ּכְ

ֲאדֹוְנְך ִמשְׁ  עֹוָלם, ׁשֶ ֶריְך ּבָ ְך ְלַמְעָלה, ַאׁשְ ַח ּבְ ּבֵ ּתַ
תּוב  ל ִיְרַאת ֱאלִֹהים.  (שמואל ב כג)ְוָעֶליְך ּכָ יק מֹוׁשֵ ַצּדִ

י ְוגֹו'  ַ ִני ַלְחִמי ְלִאׁשּ י יּוָדִאי (במדבר כח)ֶאת ָקְרּבָ . ַרּבִ
ן  ן, ְוֵיׁש ֵריַח, ְוֵיׁש ִניחֹוַח. ָעׁשָ ן ֵיׁש ָעׁשָ ְרּבָ ּקָ ָאַמר, ּבַ

ֲעֵלי ָהרֹגֶ  - ֱאַמר ֵאּלּו ּבַ ּנֶ ן ַאף  (דברים כט)ז, ׁשֶ י ָאז ֶיְעׁשַ ּכִ
חֶֹטם הּוא.  ן רֶֹגז ּבַ ן, ַוֲעׁשַ ה'. ֵאּלּו ֶנֱהִנים ֵמֶהָעׁשָ

א,  -ֵריַח  י ַאּבָ ּפּוִחים. ָאַמר ַרּבִ ְקָרִאים ּתַ ּנִ ֵאּלּו ׁשֶ
ּפּוִחים  ּתַ תּוב  -ּכַ ּכָ ְך  (שיר השירים ז)ֶזהּו ׁשֶ ְוֵריַח ַאּפֵ
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ּפּוִחים. אֶ  ּתַ ה ַבּבֶֹקר ּכַ ֲעׂשֶ ֶבׂש ֶאָחד ּתַ . (במדבר כח)ת ַהּכֶ
ֱאַמר  ּנֶ ל ַאְבָרָהם, ׁשֶ  (בראשית כב)ַמהּו ַבּבֶֹקר? ֶזה ּבֶֹקר ׁשֶ

ל  ה ַהּבֶֹקר ׁשֶ ּזֶ ִין ָלנּו ׁשֶ ּבֶקר. ִמּנַ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ׁשְ ַוּיַ
ֱאַמר  ּנֶ אן, ׁשֶ י ֶאְלָעָזר, ִמּכָ  (שם מד)ַאְבָרָהם? ָאַמר ַרּבִ

א ַהּבֶֹקר אֹור, ַהּבֹ ֶקר אֹור. ּבֶֹקר אֹור לֹא ָכתּוב, ֶאּלָ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ְוֶזה אֹור ִראׁשֹון ׁשֶ
ה ַבּבֶֹקר,  ֲעׂשֶ ית, ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר ּתַ ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ ּבְ
ל ַאְבָרָהם ַמְקִריִבים  דּוַע. ּוְכֶנֶגד ּבֶֹקר ׁשֶ ּבֶֹקר ַהּיָ ּבַ

ן ֶזה. ָקְר  ִים ֶזה ִיְצָחק, ּוְכֶנֶגד ָקְרּבָ ין ָהַעְרּבַ ל ּבֵ ן ׁשֶ ּבָ
ֱאַמר  ּנֶ ִין ָלנּו? ׁשֶ ל ִיְצָחק ִנְקָרב. ִמּנַ  (בראשית כד)ֶעֶרב ׁשֶ

ֶדה ִלְפנֹות ָעֶרב. ְוֶעֶרב הּוא  ָ ׂשּ ֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ּבַ ַוּיֵ
ַאְרנּו.  ל ִיְצָחק, ַוֲהֵרי ּבֵ   ׁשֶ

  א"ג ע"רמ דף -פרשת פנחס  -ספר במדבר  -בזוהר 

ּדְאִיּנּון מָארֵי ּתְרִיסִין, ּבְמִלְחַמְּתָּה ׁשֶל ּתֹורָה, עַד ּדְיִׁשְּתְמַע קְרָבָא 
לְטּורִין רַבְרְבִין, ּדְאִיּנּון ַאבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב, הֲדָא הּוא דִכְתִיב, 

יתָא. וְהַאי ׁשִמְעּו הָרִים אֶת רִיב יְיָ. רִיב ּדִצְלֹותָא. רִיב ּדְאֹורַיְ (מיכה ו)
קְרָבָא ּדִצְלֹותָא ּדְעַרְבִית, עַד עֲלֹות הַׁשָחַר. ּדְרַּבָן ּגַמְלִיאֵל אֹוקְָמּה, 
עַד עֲלֹות הַׁשַּחַר. ּדִתְפִּלַת עַרְבִית זְמָנָּה ּכָל הַּלַיְלָה, אֶּלָא ּדְחֲכָמִים 

 עָבְדּו ּגָדֵר עַד חֲצֹות. 
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ִמְלַחְמתָּ  ים ּבְ ֲעֵלי ָמִגּנִ ֵהם ּבַ ל ּתֹוָרה, ַעד ׁשֶ ּה ׁשֶ
ֵהם  בֹוִהים, ׁשֶ ְלָחָמה ֶלָהִרים ַהּגְ ַמַעת ַהּמִ ׁשְ ּנִ ׁשֶ

תּוב  ּכָ ְמעּו  (מיכה ו)ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב. ֶזהּו ׁשֶ ׁשִ
ה, ְוִריב ַהּתֹוָרה.  ִפּלָ ָהִרים ֶאת ִריב ה'. ִריב ַהּתְ

ְך ַעד  ְמׁשָ ּנִ ת ַעְרִבית ׁשֶ ִפּלַ ל ּתְ ָרב ׁשֶ ֲעלֹות ְוֶזה ַהּקְ
ְמִליֵאל ֶהֱעִמיד אֹוָתּה ַעד ֲעלֹות  ן ּגַ ַרּבָ ַחר. ׁשֶ ַ ַהׁשּ
א  ְיָלה, ֶאּלָ ל ַהּלַ ּה ּכָ ת ַעְרִבית ְזַמּנָ ִפּלַ ּתְ ַחר, ׁשֶ ַ ַהׁשּ

ֲחָכִמים ָעׂשּו ָגֵדר ַעד ֲחצֹות.    ׁשֶ

ּובְגִין ּדָא וַּיֵָאבֵק אִיׁש עִּמֹו עַד עֲלֹות הַׁשָּחַר, מַאן ׁשַחַר. צְלֹותָא 
(בראשית עַרְבִית. ּדְׁשִיעּורָּה עַד ּבֹקֶר ּדְַאבְרָהָם, ּדְאִיהִי ַארְּבַע ׁשָעֹות ּדְ

 (דאיהו)וַּיַׁשְּכֵם ַאבְרָהָם ּבַּבֹקֶר. ּבְרֵיׁש ׁשַעֲתָא קַדְמָָאה, ּבְסֹוף הַׁשַּחַר,  כב)
טְלָא נּוקְמָא לַמְנַּצֵחַ עַל ַאּיֶלֶת הַׁשַּחַר, לְנַ (תהלים כב)נֶצַח יַעֲקֹב, ּדְתַּמָן 

מִסָמָאֵל, ּדְנָגַע ּבְיָרֵךְ ׂשְמָאלָא ּדְיַעֲקֹב, ּדְאִיהּו הֹוד, ּדְבֵיּה אִּתְמַר 
נְתָנָנִי ׁשֹומֵמָה ּכָל הַּיֹום ּדָוָה, הֹוד, מִּסִטְרָא ּדְהֹוד, אֶלֶף  (איכה א)

  חֲמִיׁשָָּאה, אִׁשְּתְָארַת ּבֵי מַקְּדְׁשָא חֲרֵבָה וִיבֵׁשָה. 

ָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו ַעד ֲעלֹות ּוִמׁשּ  ּום ֶזה ֶנֱאַמר ַוּיֵ
עּוָרּה ַעד  ִ ׁשּ ת ַעְרִבית, ׁשֶ ִפּלַ ַחר? ּתְ ַ ַחר. ַמהּו ַהׁשּ ָ ַהׁשּ

עֹות.  ע ׁשָ הּוא ַאְרּבַ ל ַאְבָרָהם, ׁשֶ  (בראשית כב)ּבֶֹקר ׁשֶ
ָעה ִראׁשֹוָנה  ת ׁשָ ְתִחּלַ ּבֶֹקר. ּבִ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ׁשְ ַוּיַ

 ַ סֹוף ַהׁשּ ם  (שהוא)ַחר, ּבְ ָ ׁשּ ַח  (תהלים כב)ֵנַצח ַיֲעקֹב, ׁשֶ ַלְמַנּצֵ
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ַגע  ּנָ ָמֵאל, ׁשֶ ַחר, ָלַקַחת ְנָקָמה ִמּסָ ַ ֶלת ַהׁשּ ַעל ַאּיֶ
ּבֹו ֶנֱאַמר  הּוא הֹוד, ׁשֶ ל ַיֲעקֹב, ׁשֶ מֹאל ׁשֶ ֶיֶרְך ׂשְ ּבְ

ד  (איכה א) ָוה, הֹוד, ִמּצַ ל ַהּיֹום ּדָ ְנָתַנִני ּשֵמָמה ּכָ
ׁש ָחֵרב ַההֹוד, ֶאלֶ  ְקּדָ ית ַהּמִ ָאר ּבֵ י, ִנׁשְ ִ ף ֲחִמׁשּ

  ְוָיֵבׁש. 

ָאמַר רַּבִי ׁשִמְעֹון, ּדָא הֹוד ּדִילָךְ רַעְיָא מְהֵימָנָא, ּדְבֵיּה ַאנְּתְ חָרֵב, 
מֹולִיךְ לִימִין מֹׁשֶה  (ישעיה סג)מִּנְבּוָאה ּדִילָךְ מִׂשְּמָאלָא, ּובְגִין ּדְַאנְּתְ 

ַאּיֶלֶת ַאהָבִים, ּפָתַח ּדָוִד לַמְנַּצֵחַ  (משלי ה)ׁשָא ּדְׁשַחְרִין, ּדְאִיהּו נֶצַח, רֵי
עַל ַאּיֶלֶת הַׁשַּחַר, ּדְבֵיּה יֵיתֵי מָארֵי נַצְחָן קְרָבַּיָיא. ּובְגִין ּדְֶנצַח 
וְהֹוד ּתְרֵין ׁשַחְרִין, אּוקְמּוהָ ּבְמַתְנִיתִין מֵאֵימָתַי קֹורִין אֶת ׁשְמַע 

  לָא ָאמַר ּבַׁשַּחַר. אֶּלָא ּבְׁשַחְרִין ּתְרֵין. ּבְׁשַחְרִין, וְ

ּבֹו  ְך, רֹוֶעה ֶנֱאָמן, ׁשֶ ּלְ ְמעֹון, ֶזה הֹוד ׁשֶ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ה  ַאּתָ ּום ׁשֶ מֹאל, ּוִמׁשּ ְ בּוָאְתְך ִמׂשּ ה ָחֵרב ִמּנְ (ישעיה ַאּתָ

ל  סג) הּוא ֵנַצח, רֹאׁש ׁשֶ ה, ׁשֶ מֹוִליְך ִליִמין מֹׁשֶ
ַחר, וְ  ַ ִוד  (משלי ה)ֶנֱאַמר ַהׁשּ ַתח ּדָ ֶלת ֲאָהִבים, ָלֵכן ּפָ ַאּיֶ

ַעל  ּבֹו ָיֹבא ּבַ ַחר, ׁשֶ ַ ֶלת ַהׁשּ ַח ַעל ַאּיֶ ְוָאַמר ַלְמַנּצֵ
ֵני ִמיֵני  ַצח ְוהֹוד ֵהם ׁשְ ּנֵ ּום ׁשֶ ָרב. ּוִמׁשּ נֹוֵצַח ַהּקְ
ַמע  ָנה ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין ֶאת ׁשְ ׁשְ ּמִ ֲארּו ּבַ ַחר, ּבֵ ׁשַ

ֲחִרי ׁשַ ֲחִרין ּבְ ׁשַ א ּבְ ַחר, ֶאּלָ ַ ׁשּ ְלׁשֹון  -ן, ְולֹא ָאַמר ּבַ
ַנִים.  ים, ׁשְ   ַרּבִ
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ׁשִיחַ ּבֶן ּדָוִד, לָקֳבֵל נֶצַח, ּותְרֵין מְׁשִיחִין יִּתְעֲרּון לְגַּבַיְיהּו, מָ
(דף רמ"ג נְעִימֹות  (תהלים טז)וְאִתְקְׁשַר ּבַּבֹקֶר ּדְַאבְרָהָם, הֲדָא הּוא ּדִכְּתִיב, 

ּבִימִינְךָ נֶצַח. הֹוד ּבִגְבּורָה, ּדְבֵיּה מָׁשִיחַ ּבֶן אֶפְרַיִם ָאחִיד. ַאנְּתְ  ע"ב)
פְאֶרֶת, ּדְאִתְקְׁשַר ּבָךְ עַּמּודָא ּבְאֶמְצָעִיתָא, ּדְדַרְגָא ּדִילָךְ ּתִ

ּדְאֶמְצָעִיתָא. וִיסֹוד חַי עָלְמִין ּבְדַרְּגָא ּדִילָךְ. וְחָכְמָה ּבַּיָמִין, הָרֹוצֶה 
  לְהַחְּכִים יַדְרִים. ּובִינָה לִׂשְמָאלָא, הָרֹוצֶה לְהַעֲׁשִיר יַצְּפִין. 

יֶהם  יִחים ִיְתעֹוְררּו ְלַגּבֵ ֵני ְמׁשִ ִוד מָ  - ּוׁשְ ן ּדָ יַח ּבֶ ׁשִ
ל ַאְבָרָהם, ֶזהּו  ּבֶֹקר ׁשֶ ר ּבַ ַצח, ְוִנְקׁשָ ֶנֶגד ַהּנֵ ּכְ

תּוב  ּכָ יִמיְנְך ֶנַצח. הֹוד ָקׁשּור  (תהלים טז)ׁשֶ ְנִעמֹות ּבִ
ה  ן ֶאְפַרִים ָאחּוז. ַאּתָ יַח ּבֶ ּבֹו ָמׁשִ ְגבּוָרה, ׁשֶ ּבִ

נִּ  ְפֶאֶרת, ׁשֶ ְך ּתִ ּלְ ְדֵרָגה ׁשֶ ּמַ ֶאְמַצע, ׁשֶ ְך ּבָ ר ּבְ ְקׁשָ
ְדֵרָגה  ּמַ ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי. ִויסֹוד ַחי ָהעֹוָלִמים ּבַ

ים  ֱאַמר ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ּנֶ ָיִמין, ּכַ ְך. ְוָחְכָמה ּבְ ּלְ  - ׁשֶ
יר  מֹאל, ָהרֹוֶצה ְלַהֲעׁשִ ין.  - ַיְדִרים. ּוִביָנה ִלׂשְ   ַיְצּפִ

  ב"דף ח ע -הקדמת תקוני הזהר  -תיקוני הזוהר  -בזוהר 

וְהַאי אִיהּו דְאּוקְמּוהּו מָארֵי מַתְנִיתִין, ּכָל הַּקֹורֵא קְרִיַאת ׁשְמַע, 
ּכְאִּלּו אֹוֵחז חֶרֶב ּפִיפִּיֹות ּבְיָדֹו, וְהָא אּוקְמּוהּו עַל מִּטָתֹו, לְהָגֵן מִן 
 הַּמַזִיקִין, אֲבָל ּבִקְרִיַאת ׁשְמַע ּדִצְלֹותָא, אֲדֹון הַּמַּזִיקִין קָׁשּור, לֵית

לֵיּה רְׁשּו לְמִבְרַח, וְזַּכָָאה אִיהּו מָאן ּדְׁשָחִיט לֵיּה ּבְהַהּוא זִמְנָא, 
וַּיַׁשְּכֵם  (בראשית יט כז)הַׁשְּכֵם לְהָרְגֹו ּבִצְלֹותָא, דְאִּתְמַר ּבָּה  (בא להרגך)לְקַּיֵים 

א יִצְרֵיּה ַאבְרָהָם ּבַּבֹקֶר, ּכָל ׁשֶּכֵן מָאן ּדְלָא חָׁשַׁש לִיקָרֵיּה לְׁשַחֲטָ
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וְׂשַנְאֵיּה, ּדְלֵית ׂשַנְאֵיּה לְחֹוד אֶּלָא ׂשַנְאֵיּה ּדְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, 
 ּדִבְכָל יֹומָא ּתָבַע חֹובִין ּדִבְנֹוי לְׁשַחֲטָא לֹון. 

ל ַהּקֹוֵרא ְקִריַאת  ָנה, ּכָ ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ ֲארּו ּבַ ּבֵ ְוְזִהּו ׁשֶ
ִאּלּו אֹוֵחז ֶחֶרב פִּ  ַמע ּכְ ָידֹו, ַוֲהֵרי ׁשְ יִפּיֹות ּבְ

תֹו  ְרׁשּוהּו, ַעל ִמּטָ יִקים. ֲאָבל  -ּפֵ ּזִ ְלָהֵגן ִמן ַהּמַ
יִקים  ּזִ ה, ֲאדֹון ַהּמַ ִפּלָ ל ַהּתְ ַמע ׁשֶ ְקִריַאת ׁשְ ּבִ
ֹוֵחט  ׁשּ ֵרי ִמי ׁשֶ ָקׁשּור, ֵאין לֹו ְרׁשּות ִלְברַֹח, ְוַאׁשְ

ם  אֹותֹו ְזַמן, ְלַקּיֵ ם ְלָהְרגֹו  (בא להרגך)אֹותֹו ּבְ ּכֵ ַהׁשְ
ל  ּבֶֹקר, ּכָ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ׁשְ ּה ַוּיַ ֱאַמר ּבָ ּנֶ ה, ׁשֶ ִבְתִפּלָ
חֹט ִיְצרֹו ְוׂשֹוְנאֹו,  ׁש ִלְכבֹודֹו ִלׁשְ ּלֹא חֹוׁשֵ ן ִמי ׁשֶ ּכֵ ׁשֶ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ א ׂשֹוְנאֹו ׁשֶ ֵאין ׂשֹוְנאֹו ְלחּוד, ֶאּלָ ׁשֶ

ָכל יֹום ּתֹוֵבעַ  ּבְ חֹט  הּוא, ׁשֶ ֶאת ֲחָטֵאי ָבָניו, ִלׁשְ
  אֹוָתם. 

  א"דף יא ע -הקדמת תקוני הזהר  -תיקוני הזוהר  -בזוהר 

ּובְגִין ּדָא מָאן ּדְנָטִיר ּבְרִית אֵׁש, קָרִי אִיׁש צַּדִיק ּתָמִים, וְאֹות י' 
דְשד"י אִיהִי חּולְיָא עַל צַּוָאר ּדְׁשֵד יֵצֶר הָרָע, חּולְיָא דְׁשַלְׁשְלָָאה, 

בְגִין ּדָא רְׁשִים שד"י ּבִבְרִית, וְרָׁשִים ּבַּמְזּוזָה, ּדְמִזְּדַעִ◌ִזְעִין ּו
ּכֻּלְהֹון מֵהַאי ׁשַלְׁשְלָָאה, ּדְאִיהִי אֹות ּבְרִית, אֹות יֹמִין טָבִין, אֹות 

 ּתְפִּלִין. 
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ִרית ֵאׁש, ִנְקָרא ִאיׁש  ֹוֵמר ּבְ ׁשּ ן, ִמי ׁשֶ ּום ּכֵ ּוִמׁשּ
ִמים, וְ  יק ּתָ י ִהיא ֻחְלָיה ַעל ַצּדִ ּדַ ל ׁשַ אֹות י' ׁשֶ

ּום  ֶלת, ּוִמׁשּ ְלׁשֶ ַ ד ֵיֶצר ָהָרע, ֻחְלַית ַהׁשּ ֵ אר ַהׁשּ ַצּוַ
ם  ּלָ ּכֻ זּוָזה, ׁשֶ ּמְ ִרית, ְוָרׁשּום ּבַ ּבְ "י ּבַ ּדַ ְך ָרׁשּום ׁשַ ּכָ
ִרית,  ִהיא אֹות ּבְ ֶלת ַהּזֹאת, ׁשֶ ְלׁשֶ ַ ְעְזִעים ֵמַהׁשּ ִמְזּדַ

ין.  אֹות ָיִמים טֹוִבים, ִפּלִ   אֹות ּתְ

ּומִּיָד ּדְאִיהּו ּתָפִיס ּבָּה יֵצֶר הָרָע ּדְאִיהּו ׁשֵ"ד, נָטִיל ּבַר נַׁש חַרְּבָא 
רֹומְמֹות אֵ"ל ּבִגְרֹונָם, ּדְאִיהּו י' רֵיׁשָא  (תהלים קמט ו)דְאִּתְמַר ּבָּה 

וְׁשָחִיט לֵיּה, דְחַרְּבָא, ו' ּגּופָא דְחַרְּבָא, ה' ה' ּתְרֵי ּפִפִּיֹות ּדִילָּה, 
ּובְגִינֵיּה אִּתְמַר הַּבָא לְהָרְגָךְ הַׁשְּכֵם לְהָרְגֹו ּבִצְלֹותָא, דְאִּתְמַר ּבָּה 

  וַּיַׁשְּכֵם ַאבְרָהָם ּבַּבֹקֶר.  (בראשית יט כז)

הּוא ש"ד,  ּה ֵיֶצר ָהָרע, ׁשֶ הּוא תֹוֵפס ּבָ ד ׁשֶ ּוִמּיָ
ּה רוֹ  ֱאַמר ּבָ ּנֶ ְממֹות ֵאל לֹוֵקַח ָהִאיׁש ֶחֶרב, ׁשֶ

הּוא י'  ְגרֹוָנם, ׁשֶ ּגּוף ַהֶחֶרב,  -רֹאׁש ַהֶחֶרב, ו'  -ּבִ
ּה, ְוׁשֹוֵחט אֹותֹו, ּוִבְגָללֹו  - ה' ה'  ּלָ י ִפיִפּיֹות ׁשֶ ּתֵ ׁשְ

ה,  ְתִפּלָ ם ְלָהְרגֹו, ּבִ ּכֵ א ְלָהְרְגְך ַהׁשְ ֶנֱאַמר ַהּבָ
ּבֶֹקר.  ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ׁשְ ּה ַוּיַ ֱאַמר ּבָ ּנֶ   ׁשֶ

ֹוד קְרִיַאת ׁשְמַע אִיהִי רֹומַ"ח, ּכְלִילָא מִׁשִּית ּתֵיבִין ּדְיִחּודָא, וְע
ּומֵרַמַ"ח ּתֵיבִין עִם יהו"ה אֱלֹהֵיכֶם אֱמֶת, וְהּוא קִירְטָא, וְהָא 
אִּתְמַר חָמֵׁש ַאבְנִין ה', ּדְאִתְעֲבִידּו חַד ַאבְנָא ּבְָאת י', וְקָטִיל ּבָּה 
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תַר אִיהִי קִירְטָא, ּבִּתְפִּלִין, חּוט ּדְקֶלַע ּדְכָרִיךְ לְיֵצֶר הָרָע, ּובְָאן אֲ 
ּבְיָד ּדָא רְצּועָה דְיָד, ּדְאִיהּו ּכְחּוט ּדְזַרְקָא, וְאִיהִי קְרִיַאת ׁשְמַע, 
קֶׁשֶת ּדְזָרִיק חִּצִים מִּסִטְרָא דְּבָרּוךְ ׁשֵם ּכְבֹוד מַלְכּותֹו, ּובְרָכֹות 

  ּדְאִיהּו קֶׁשֶת הַּבְרִית. , (משלי י ו)לְרֹאׁש צַּדִיק 

ׁש  ֵ לּוָלה ִמׁשּ ַמע ִהיא רַֹמ"ח, ּכְ ְועֹוד, ְקִריַאת ׁשְ
בֹות  מֹוֶנה ּתֵ ִעים ּוׁשְ אַתִים ַאְרּבָ חּוד, ּוִמּמָ בֹות ַהּיִ ּתֵ
ִעם יהו"ה ֱאלֵֹהיֶכ"ם ֱאֶמת, ְוהּוא ֶקַלע, ַוֲהֵרי 

ֲעׂשּו ֶאֶבן ַאַחת ּנַ ֵאר ָחֵמׁש ֲאָבִנים ה', ׁשֶ אֹות  ִנְתּבָ ּבָ
ּה ֵיֶצר ָהָרע, ּוְבֵאיֶזה ָמקֹום הּוא  י', ְוהֹוֵרג ּבָ
ד זֹו  ּיָ ּכֹוֵרְך ּבַ ל ֶקַלע ׁשֶ ין. חּוט ׁשֶ ִפּלִ ּתְ ַלע? ּבַ ַהּקֶ
ל ְזִריָקה, ְוִהיא  הּוא חּוט ׁשֶ ל ָיד, ׁשֶ ְרצּוָעה ׁשֶ
רּוְך  ל ּבָ ד ׁשֶ ים ִמּצַ ּזֹוֶרֶקת ִחּצִ ת ׁשֶ ַמע, ֶקׁשֶ ְקִריַאת ׁשְ

ם כְּ  הּוא ׁשֵ יק, ׁשֶ בֹוד ַמְלכּותֹו, ּוְבָרכֹות ְלרֹאׁש ַצּדִ
ִרית.  ת ַהּבְ   ֶקׁשֶ

רֹומְחָא דָא עַּמּודָא דְאֶמְצָעִיתָא, ּבְחָמֵׁש אֶצְּבְעָאן ּדְיָד, ּדְאִיהִי ה' 
ּתַּתָָאה, וְאִיהִי לִימִינָא דְחֶסֶד, ּדַרְּגָא דְַאבְרָהָם ּדְחּוׁשְּבָנֵיּה רְמַ"ח, 

ּמּודָא דְאֶמְצָעִיתָא אִתְעֲבִיד רֹומַ"ח, קֶלַע ה' עִּלָָאה וְעִם ו' ּדְעַ
לִׂשְמָאלָא, י' ַאבְנָא דְקֶלַע, י"ה ּדִּתְפִּלִין, וְכֹּלָא י"ה עִם ׁשְמִ"י 

  ׁשְסָ"ה, זִכְרִ"י עִם ו"ה רְמַ"ח. 
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ל  עֹות ׁשֶ ֲחֵמׁש ָהֶאְצּבָ רַֹמח ֶזה ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי, ּבַ
ִהיא ה' תַּ  ד, ׁשֶ ְחּתֹוָנה, ְוִהיא ִליִמין ַהֶחֶסד, ַהּיָ

ִעים  ּבֹונֹו ָמאַתִים ַאְרּבָ ֶחׁשְ ל ַאְבָרָהם ׁשֶ ה ׁשֶ ְרּגָ ַהּדַ
ה  ל ַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי ַנֲעׂשֶ מֹוֶנה, ְוִעם ו' ׁשֶ ּוׁשְ
ַלע,  מֹאל, י' ֶאֶבן ַהּקֶ רֹוַמ"ח, ֶקַלע ה' ֶעְליֹוָנה ִלׂשְ

ין, ְוַהּכֹל י"ה ִעם שְׁ  ִפּלִ ל ּתְ שס"ה,  -ִמ"י י"ה ׁשֶ
  רמ"ח.  -ִזְכִר"י ִעם ו"ה 

  א"דף סז ע -תקונא עשרין ותרין  -תיקוני הזוהר  -בזוהר 

וְדָא רָזָא דְאִתְקַׁשַּר ׁשְבִיעִי ּבְיֹומָא קַדְמָָאה, ּומָאן ׁשְבִיעִי ּדָא צַּדִיק 
קֶר אֹות ּדְׁשַּבָת וְיֹומִין טָבִין, וְרָזָא דְמִּלָה חַי יהו"ה ׁשִכְבִי עַד הַּבֹ 

וַּיַׁשְֵּכם  (בראשית יט כז), וְדָא ּבֹקֶר ּדְַאבְרָהָם, הַהּוא דְאִּתְמַר ּבֵיּה (רות ג יג)
ַאבְרָהָם ּבַּבֹקֶר, וְאִיהּו חֶסֶד ּדִילֵיּה, ּבְגִין ּדִבְהַאי חֶסֶד אִתְּתַּקַן 

ֶחסֶד וְהּוַכן ּבַ (ישעיה טז ה)ּכָרְסַּיָיא דְאִיהִי נְפִילָה, הֲדָא הּוא דִכְתִיב 
, וְכָל (שם נד ח)ּכִּסֵא, ּובֵיּה ּתָקּום, וְרָזָא דְמִּלָה ּובְחֶסֶד עֹולָם רִחַמְּתִיךְ 

מִימִינֹו אֵׁש  (דברים לג ב)סְפִירָן מִתְקַׁשְּרִין ּבִימִינָא, ּבְגִין ּדַעֲלֵיּה אִּתְמַר 
ךְ לִימִין מֹׁשֶה ּדָת לָמֹו, מִימִינָא אִתְיַיהִיב אֹורַיְיתָא, ּבְגִין ּדָא מֹולִי

ּדְאֹורַיְיתָא מִּתַּמָן, מִה'  (ישעיהו סג יב)זְרֹועַ ּתִפְַארְּתֹו, ּובֹוקֵעַ מַיִם 
דְַאבְרָהָם, לְמֶהֱוִי לֵיּה ּבָּה ׁשֵם עֹולָם, ּובָּה אִׁשְּתַּלִים ה' דְמֹׁשֶה, 

ֹורַיְיתָא, עַד ּדְאִיהִי בְמַׁשְּכֹונָא לְגַּבֵיּה דְַאבְרָהָם ּבְמֹׁשֶה, דְַאיְיתֵי א
ּדְיִפְרֹוק לִבְנֹוי, וְרָזָא דְמִּלָה ּכִימֵי צֵאתְךָ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם ַארְאֶּנּו 

 . (מיכה ז טו)נִפְלָאֹות 
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ּיֹום ָהִראׁשֹון, ּוִמי  ִביִעי ּבַ ְ ר ַהׁשּ ְקׁשָ ּנִ ְוְזִה ַהּסֹוד ׁשֶ
ת ְוָיִמים טֹוִבים, ּבָ ל ׁשַ יק ָהאֹות ׁשֶ ִביִעי? ֶזה ַצּדִ ְ  ַהׁשּ

ָבר  ְכִבי ַעד ַהּבֶקר, ְוֶזה  -ְוסֹוד ַהּדָ ַחי יהו"ה ׁשִ
ם  ּכֵ ׁשְ ֱאַמר ּבֹו ַוּיַ ּנֶ ל ַאְבָרָהם, אֹותֹו ׁשֶ ַהּבֶֹקר ׁשֶ
ֶחֶסד  ּבַ ּום ׁשֶ ּלֹו, ִמׁשּ ּבֶקר, ְוהּוא ַהֶחֶסד ׁשֶ ַאְבָרָהם ּבַ
תּוב  ּכָ ִהיא ְנִפיָלה, ֶזהּו ׁשֶ א, ׁשֶ ּסֵ ה ִנְתָקן ַהּכִ ַהּזֶ

ָבר ְוהּוַכן בַּ  א, ּובֹו ָתקּום, ְוסֹוד ַהּדָ ּסֵ  - ֶחֶסד ּכִ
רֹות  ִפירֹות ִנְקׁשָ יְך, ְוָכל ַהּסְ ּוְבֶחֶסד עֹוָלם ִרַחְמּתִ
ת ָלמֹו,  ָעָליו ֶנֱאַמר ִמיִמינֹו ֵאׁש ּדָ ּום ׁשֶ ָיִמין, ִמׁשּ ּבְ
ה  ְגַלל ֶזה מֹוִליְך ִליִמין מֹׁשֶ ָנה תֹוָרה, ּבִ ִמין ִנּתְ ִמּיָ

ְפַארְ  ם, ְזרֹוַע ּתִ ָ ל ַהּתֹוָרה ִמׁשּ ִים ׁשֶ ּתֹו, ּובֹוֵקַע ַהּמַ
ם עֹוָלם, ּוָבּה  ּה ׁשֵ ל ַאְבָרָהם, ִלְהיֹות לֹו ּבָ ֵמה' ׁשֶ
י  ּכֹון ְלַגּבֵ ִהיא ְבַמׁשְ ה, ׁשֶ ל מֹׁשֶ ָמה ה' ׁשֶ ּלְ ּתַ ִהׁשְ
ה  ְפּדֶ ּיִ ֵהִביא ֶאת ַהּתֹוָרה, ַעד ׁשֶ ה, ׁשֶ מֹׁשֶ ַאְבָרָהם ּבְ

ָניו, ְוסֹוד ַהדָּ  יֵמי ֵצאְתְך ֵמֶאֶרץ  -ָבר ֶאת ּבָ ּכִ
  ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות. 

ּכִי  (ישעיהו נה יב)וְרָזָא דְפּורְקָנָא ּבְהַאי חֹותָמָא אִיהּו, ּדַעֲלֵיּה אִּתְמַר 
בְׂשִמְחָה תֵצֵאּו ּובְׁשָלֹום ּתּובָלּון, ּבְׂשִמְָחה סָלִיק לְחּוׁשְּבַן ָאדֶ"ן 

ן הַּבְרִית ָאדֹון ּכָל הָָארֶץ אִתְקְרֵי, ּבַר מֵָאת ש' ּדְאִיהּו אדנ"י, אֲרֹו
ּדְאִיהּו ּתְלַת מֵָאה, וְאִינּון ּתְלַת אֲבָהָן ּדְאִתְחַּבְרּו בָּה, וְַאתְוָון 
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ּבְׂשִמְחָ"ה אִיהִי מַחֲׁשָבָ"ה, ש ּתְלַת אֲבָהָן ּבְחַּמָה ה"ן, וְאִיהִי 
מִינָּה, ּכְמָה דְַאתְוָותָא דְה"ן, ׁשְכִינְּתָא דְלֵית לָּה יִחּודָא אֶּלָא בְ

וְאִתְעֲבִידּו עֲׂשָרָה וְאִתְעֲבִידּו מֵָאה, ּכְמָה דִׁשְכִינְּתָא ּכְלִילָא ּכֻּלְהּו 
הֵן לַיהו"ה אלהי"ך  (דברים י יד)עֲׂשָרָה וְכֻּלְהּו מֵָאה, וְהַיְינּו דִכְתִיב 
  ן אדנ"י. הַׁשָּמַיִם ּוׁשְמֵי הַׁשָּמַיִם, וְרָזָא דְמִּלָה הֵ

י  ָעָליו ֶנֱאַמר ּכִ ה, ׁשֶ ה הּוא ַבחֹוָתם ַהּזֶ ֻאּלָ ְוסֹוד ַהּגְ
ְמָחה עֹוֶלה  ׂשִ לֹום ּתּוָבלּון, ּבְ ְמָחה ֵתֵצאּו ּוְבׁשָ ְבׂשִ
ִרית, ֲאדֹון  ִהיא אדנ"י, ֲארֹון ַהּבְ ּבֹון ֶאֶד"ן ׁשֶ ְלֶחׁשְ
לֹׁש  הּוא ׁשְ ָרט ָלאֹות ש' ׁשֶ ל ָהָאֶרץ ִנְקָרא, ּפְ ּכָ

ּה, ֵמאוֹ  רּו ִעּמָ ִהְתַחּבְ ת ָהָאבֹות ׁשֶ לֹׁשֶ ת, ְוֵהם ׁשְ
ה ָאבֹות,  לֹׁשָ ָב"ה, ש ׁשְ ְמָח"ה ֵהן ַמֲחׁשָ ׂשִ ְואֹוִתּיֹות ּבְ
א  ֵאין ָלּה ִיחּוד ֶאּלָ ִכיָנה ׁשֶ ְ "ה ה"ן, ְוִהיא ַהׁשּ ַחּמָ ּבְ
ָרה ְוַנֲעׂשּו  אֹוִתּיֹות ה"ן, ְוַנֲעׂשּו ֲעׂשָ מֹו ׁשֶ ְבִמיָנּה, ּכְ

ָרה ְוָכל ֵמָאה, כְּ  ל ָהֲעׂשָ לּוָלה ּכָ ִכיָנה ּכְ ְ ַהׁשּ מֹו ׁשֶ
תּוב ֵהן ַליהו"ה ֱאלֶֹהי"ְך  ּכָ ֶ ָאה, ְוַהְינּו ַמה ׁשּ ַהּמֵ

ָבר  ַמִים, ְוסֹוד ַהּדָ ָ ֵמי ַהׁשּ ַמִים ּוׁשְ ָ   ֵהן אדנ"י.  - ַהׁשּ

מ'  , ש ּתְלַת אֲבָהָן, ו"ו ּתְרֵין מְׁשִיחִין,(ישעיהו נה יב)ּובְׁשָלֹום ּתּובָלּון 
וְׁשַבְּתִי  (בראשית כח כא)ל"ב ּדְּובְׁשָלֹו"ם סְלִיק ע"ב, וְדָא אִיהּו דְאִּתְמַר 
לֵךְ אֱכֹול  (קהלת ט ז)בְׁשָלֹום אֶל ּבֵית ָאבִי, ׂשִמְחָה אִיהּו דְאִּתְמַר ּבֵיּה 

 ּבְׂשִמְחָה לַחְמֶךָ ּוׁשְתֵה בְלֶב טֹוב יֵינֶךָ, ּדָא יַיִן הַמְׁשּומָר ּבַעֲנָבָיו,
סֹוד יהו"ה לִירֵיָאיו, יַיִן טֹוב ּדָא צַּדִיק,  (תהלים כה יד)וַעֲלֵיּה אִּתְמַר 
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הַּצַּדִיק ָאבָד, ּומַאי ָאבָד ָאבַד הַהּוא נְבִיעּו,  (ישעיה נז א)ּדְאִּתְמַר ּבֵיּה 
  וְאִׁשְּתַָאר נֶחרַב וְיָבֵׁש ּבְבַיִת רִאׁשֹון וְׁשֵנִי. 

לֹום ּתּוָבלּון, ש שְׁ  ֵני ּוְבׁשָ ת ָהָאבֹות, ו"ו ׁשְ לֹׁשֶ
לֹו"ם עֹוִלים ְלע"ב,  ל ּוְבׁשָ יִחים, מ' ל"ב ׁשֶ ְמׁשִ
ְמָחה  ית ָאִבי, ׂשִ לֹום ֶאל ּבֵ י ְבׁשָ ְבּתִ ֱאַמר ְוׁשַ ּנֶ ְוֶזהּו ׁשֶ
ֵתה  ְמָחה ַלְחֶמְך ּוׁשְ ׂשִ ּה ֵלְך ֱאֹכל ּבְ ֱאַמר ּבָ ּנֶ ִהיא, ׁשֶ

ר בַּ  ּמָ ֲעָנָביו, ְוָעָליו ְבֶלב טֹוב ֵייֶנְך, ֶזה ַיִין ַהְמׁשֻ
יק,  ֶנֱאַמר סֹוד יהו"ה ִליֵרָאיו. ַיִין טֹוב ֶזה ַצּדִ
ה ָאָבד? ָאַבד  יק ָאָבד, ּוַמה ּזֶ ּדִ ֱאַמר ּבֹו ַהּצַ ּנֶ ׁשֶ
ַבִית ִראׁשֹון  ָאר ֶנֱחָרב ְוָיֵבׁש, ּבְ ְעָין, ְוִנׁשְ אֹותֹו ַהּמַ

ִני.    ְוׁשֵ

  קא ע"אדף  -תקונא שתין ותשעה  -תיקוני הזוהר  -בזוהר 

ּתָא חֲזִי גִלְּגּול ּדְָאת ו' אִיהּו דְנָפִיק ּבְׁשַעִ◌ִּתֵיּה, ּדַעֲלֵיּה אִּתְמַר מַּזָל 
ׁשָעָה גֹורֵם, ּכְמָה דְאּוקְמּוהָ אֵין מַּזָל יֹום ּגֹורֵם אֶּלָא מַּזָל ׁשָעָה 

 ט כז)(בראשית יגֹורֵם, ּבְַאבְרָהָם מַה ּכְתִיב ּבֵיּה ּכַד ַאתְיָא בְגִלְּגּולָא, 
וַּיַׁשְּכֵם ַאבְרָהָם ּבַּבֹקֶר אֶל הַּמָקֹום, ּובְגִין ְלַאקְּדָמָא לָּה יִצְחָק מַה 

וַּיֵצֵא יִצְחָק לָׂשּוחַ ּבַׂשָּדֶה לִפְנֹות עָרֶב,  (שם כד סג)ּכְתִיב ּבֵיּה ּבְגִלְּגּולָא, 
י יִּתְנֵנִי בַּמִדְּבָר מִ (ירמיה ט ט)נָפַק לְגַּבָּה לְחַקְלָא, ּבְגִין ּדְאִּתְמַר ּבֵיּה 

מְלֹון אֹורְחִים, חַד ַאקְּדִים לְפַׁשְּפְׁשָא ּבָּה ּבְצַפְרָא, וְתִנְיָנָא 
וַּיִפְּגַע  (בראשית כה יא)לְפַׁשְּפְׁשָא ּבָּה ּבְרַמְׁשָא, יַעֲקֹב מַה ּכְתִיב ּבֵיּה 
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עֲקֹב, ּדַעֲלֵיּה ּבַּמָקֹום, ּפָגַע ּבָּה, ַזּכָָאה אִיהּו מָאן ּדְפָגַע ּכְגֹון יַ
(שם לב וַּיָלֶן ׁשָם, וְהַהּוא לִינָה הּוא לְוָיָה, מִּיָד ּדְַאעֲרַע ּבָּה  (שם)אִּתְמַר 

וַּיִפְּגְעּו בֹו מַלְאֲכֵי אלהי"ם, וְעִם ּכָל ּדָא דְפָגַע ּבָּה הֲוָה נָטִיר  ב)
וַּיָלֶן  (שם כח יא) לָּה, וְלָא אִתְַאחַד עִּמָּה עַד ּדְָאתָא ּבַעִ◌ִלָּה, וְדָא אִיהּו

וַּיִזְרַח לֹו הַׁשֶּמֶׁש, ּדְאִיהּו מֹׁשֶה  (שם לב לב)ׁשָם ּכִי בָא הַׁשֶּמֶׁש, ּדִבְגִינֵיּה 
דְָאתָא בֵיּה ּבְגִלְּגּולָא רּוחֵיּה ּדְמֹׁשֶה, ּובְגִין ּדָא יַעֲקֹב ּומֹׁשֶה הֲוֹו 

א, אֲבָל ּדָא בְגּופָא וְדָא קַיְימֵי ּבְדַרְּגָא חֲדָא ּבְעַּמּודָא דְאֶמְצָעִיתָ
בְנִׁשְמָתָא, ּובְגִין ּדָא לֵית ׁשַעִ◌ִּתָא קַיְימָא לְכָל ּבַר נַׁש ּדְאִיהִי 

 ׁשְכִינְּתָא בְלָא ּבַעִ◌ִלָּה 

ָעתֹו,  ּיֹוֵצא ִבׁשְ ְלּגּול ָהאֹות ו' הּוא ׁשֶ ּבֹא ּוְרֵאה, ּגִ
אֲ  ּבֵ מֹו ׁשֶ ָעה גֹוֵרם, ּכְ ל ׁשָ ָעָליו ֶנֱאַמר ַמּזַ רּוָה ֵאין ׁשֶ

תּוב  ָעה גֹוֵרם. ַמה ּכָ ל ׁשָ א ַמּזַ ל יֹום ּגֹוֵרם ֶאּלָ ַמּזַ
ּבֶֹקר  ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ׁשְ א ְבִגְלּגּול? ַוּיַ ּבָ ׁשֶ ַאְבָרָהם ּכְ ּבְ
ים ֶאת ִיְצָחק, ַמה  ִביל ְלַהְקּדִ קֹום. ּוִבׁשְ אִל ַהּמָ

דֶ  ָ ׂשּ ֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ּבַ ְלּגּול? ַוּיֵ ּגִ תּוב ּבַ ה ִלְפנֹות ּכָ
ֵנִני  ֱאַמר ּבֹו ִמי ִיּתְ ּנֶ ּום ׁשֶ ֶדה, ִמׁשּ ָ ָעֶרב, ָיָצא ֶאל ַהׂשּ
ּה  ׂש ּבָ ים ְלַחּפֵ ר ְמלֹון אֹוְרִחים. ָהֶאָחד ִהְקּדִ ְדּבָ ַבּמִ
ֶעֶרב. ַמה  ּה ּבָ ׂש ּבָ ים ְלַחּפֵ ִני ִהְקּדִ ֵ ּבֶֹקר, ְוַהׁשּ ּבַ

גַ  קֹום, ּפָ ּמָ ע ּבַ ְפּגַ ַיֲעקֹב? ַוּיִ תּוב ּבְ ֵרי ִמי ּכָ ּה. ַאׁשְ ע ּבָ
ם, ְואֹוָתּה  ֶלן ׁשָ ָעָליו ֶנֱאַמר ַוּיָ מֹו ַיֲעקֹב, ׁשֶ ּפֹוֵגַע ּכְ ׁשֶ
עּו בֹו  ְפּגְ ּה, ַוּיִ ַגׁש ּבָ ּפָ ד ׁשֶ ִליָנה ִהיא ְלָוָיה, ִמּיָ
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ּה, ָהָיה  ַגע ּבָ ּפָ ל ֶזה ׁשֶ ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהי"ם, ְוִעם ּכָ
הּ  א ַבְעָלּה,  ׁשֹוֵמר אֹוָתּה, ְולֹא ִהְתַאֵחד ִעּמָ ּבָ ַעד ׁשֶ

ְזַרח לֹו  ִבילֹו ַוּיִ ׁשְ ּבִ ֶמׁש, ׁשֶ ֶ י ָבא ַהׁשּ ם ּכִ ֶלן ׁשָ ְוֶזהּו ַוּיָ
ל  ִגְלּגּול רּוחֹו ׁשֶ א בֹו ּבְ ּבָ ה ׁשֶ הּוא מֹׁשֶ ֶמׁש, ׁשֶ ֶ ַהׁשּ
ה ָהיּו עֹוְמִדים  ּום ֶזה ַיֲעקֹב ּומֹׁשֶ ה, ּוִמׁשּ מֹׁשֶ

ַעּמּוד ָהֶאְמָצעִ  ה ַאַחת ּבָ ַדְרּגָ ּגּוף ְוֶזה ּבְ י, ֲאָבל ֶזה ּבַ
ָעה עֹוֶמֶדת ְלָכל  ָ ּום ֶזה ֵאין ַהׁשּ ָמה, ּוִמׁשּ ׁשָ ּנְ ּבַ

ִלי ַבְעָלּה.  ִכיָנה ּבְ ִהיא ׁשְ   ָאָדם, ׁשֶ

  תקונא קדמאה  -זוהר חדש  -בזוהר 

תא חזי גלגול דאת ו' איהו. דנפיק בשעתה, דעלה אתמר מזל 
רם אלא מזל שעה גורם. כמה דאוקמוה מ"מ אין מזל יום גו

 (בראשית יט)שעה גורם. באברהם מה כתיב בה כד אתיא בגלגולא 
וישכם אברהם בבקר אל המקום, בגין לאקדמא לה. יצחק מה 

ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב.  (שם כד)כתיב בה בגלגולא 
מי יתנני במדבר מלון  (ירמיה ט)נפק לגבה לחקלא בגין דאתמר בה 

לה בצפרא. ותנינא לפשפשא בה אורחים. חד אקדים לפשפשא 
. פגע (בראשית)ויפגע במקום  (בראשית כב)ברמשא. יעקב מה כתיב בה 

וילן  (שם)בה. זכאה איהו מאן דפגע בה, כגון יעקב דעלה אתמר 
ויפגעו בו  (שם לב)שם. וההיא לינה איהו לויה. מיד דאיערע בה 

מלאכי אלהים. ועכ"ד דפגע בה, הוה נטיר לה ולא אתאחר 
וילן שם כי בא השמש.  (שם כה)ד עד דאחד בעלה. ודא איהו יעמ



ס‡   „פסוק  â חלק ‡' â זו‰ר ‰עקי„‰

  9 9 9עם תרגום   -זוהר הקדוש   8 8 8
 

ויזרח לו השמש דאיהו משה דאתא בה בגלגולא  (שם לב)דבגינה 
רוחה דמשה. ובגין דא יעקב ומשה הוו קימי בדרגא חדא 
בעמודא דאמצעיתא. אבל דא בגופא ודא נשמתא לה ובגין דא 

ובגין לית שעתא קימא לכל בר נש דאיהי שכינתא בלא בעלה. 
דא כד דחיקת שעתא לרבי פדת ואמר אי בעית דאחרבה 
לעלמא, ואפשר דנפלת בשעתא דמזוני ואולי דנפלת. מאי 
ואולי אלא ואולי אי בעי קדשא בריך הוא דנפלת בשעתא 
דמזוני. דהא אתתה עביד, ואולי אי בעי בעלה דהוי קימא מה 
 דאיהי עבידת בלא רשותא דבעלה. וכגונא דא לית שעתא קימא

דאיהי שכינתא חההוא בר נש, אלא אם ייתי בגלגולא בההוא בר 
נש בעלה דההיא שעתא. ורזא דמלה בזאת יבא אהרן אל 

ואל יבא בכל עת אל הקדש,  (ויקרא טז)הקדש. ובלא בעלה אתמר 
והזר הקרב יומת. ולית מיתה אלא עניותא. והאי זר לא בזר  (שם)

ערא בשעתא אחרא דמום זר, אלא זר מבעלה. זכאה מאן דא
דאתברי מששת ימי בראשית. דכל נשמתא אית לה עת וזמן 

לכל זמן ועת לכל חפץ תחת  (קהלת ג)בגלגולא. כמא דאמר קהלת 
השמים. ודא שכינתא תתאה דאיהי זמן ועדן לכל ספירה 
וספירה ולכל גלגולא וגלגולא. ואיהי עדן ועדנין ופלג עדן דכל 

ג המנחה בשמאלא עדנין שפי מאי ופלג עדן, אלא כגון פל
אתפלגת לדינא, ובימינא לרחמי, בעמודא דאמצעיתא 

(אסתר אשתלימת. וכד אתפלגת בימינא ושמאלא אתמר בה לאסתר 

מה בקשתך עד חצי המלכות ותעש. ואיהי כח יהו'ה פלגו  ה)
דילה יד ימין, ופלגו דילה יד שמאל. ולקבל תרויהו אדכיר 

 עת ללדת וגו').  ג) (קהלתקהלת כ"ח זמנין עת הדא הוא דכתיב 
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ּיֹוֵצא  ל אֹות ו' הּוא ׁשֶ ְלּגּול ׁשֶ ּבֹא ּוְרֵאה, ַהּגִ
מֹו  ָעה ּגֹוֵרם. ּכְ ל ׁשָ ָעָליו ֶנֱאַמר ַמּזַ ָעתֹו, ׁשֶ ׁשְ ּבִ
א  ל יֹום ּגֹוֵרם, ֶאּלָ ָנה, ֵאין ַמּזַ ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ ֲארּוָה ּבַ ּבֵ ׁשֶ

תּוב בּ  ַאְבָרָהם ַמה ּכָ ָעה ּגֹוֵרם. ּבְ ל ׁשָ א ַמּזַ ּבָ ׁשֶ ֹו ּכְ
ִגְלּגּול?  ּבֶֹקר ֶאל  (בראשית יט)ּבְ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ׁשְ ַוּיַ

ִיְצָחק  תּוב ּבְ ים אֹוָתּה. ַמה ּכָ ֵדי ְלַהְקּדִ קֹום, ּכְ ַהּמָ
ִגְלּגּולֹו?  ֶדה ִלְפנֹות  (שם כד)ּבְ ָ ׂשּ ֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ּבַ ַוּיֵ

נֶּ  ּום ׁשֶ ֶדה, ִמׁשּ ָ ּה ָעֶרב. ָיָצא ֵאֶליָה ַלׂשּ  (ירמיה ט)ֱאַמר ּבָ
ר ְמלֹון ֹאְרִחים. ֶאָחד  ְדּבָ ֵנִני ַבּמִ ים  -ִמי ִיּתְ ְלַהְקּדִ

ִני  ֵ ּבֶֹקר, ְוַהׁשּ ׂש אֹוָתּה ּבַ ׂש אֹוָתּה  -ְלַחּפֵ ְלַחּפֵ
ַיֲעקֹב?  תּוב ּבְ ֶעֶרב. ַמה ּכָ קֹום.  (בראשית כח)ּבָ ּמָ ע ּבַ ְפּגַ ַוּיִ
ּפֹוֵגׁש  ֵרי ִמי ׁשֶ ּה. ַאׁשְ ַגע ּבָ ָעָליו ּפָ מֹו ַיֲעקֹב ׁשֶ ּה, ּכְ ּבָ

ד  ם. ְואֹוָתּה ִליָנה ִהיא ְלָוָיה. ִמּיָ ֶלן ׁשָ ֶנֱאַמר ַוּיָ
ּה,  ַגׁש ּבָ ּפָ עּו בֹו ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים. ְוִעם  (שם לב)ׁשֶ ְפּגְ ַוּיִ

ּה, ָהָיה ׁשֹוֵמר אֹוָתּה ְולֹא ִהְתַאֵחד  ַגׁש ּבָ ּפָ ל ֶזה ׁשֶ ּכָ
ְעָלהּ  א ּבַ ּבָ ּה ַעד ׁשֶ י ָבא  (שם כח). ְוֶזהּו ִאּתָ ם ּכִ ֶלן ׁשָ ַוּיָ

ִבילֹו  ׁשְ ּבִ ֶמׁש, ׁשֶ ֶ הּוא  (שם לב)ַהׁשּ ֶמׁש, ׁשֶ ֶ ְזַרח לֹו ַהׁשּ ַוּיִ
ּום ֶזה  ה. ּוִמׁשּ ל מֹׁשֶ ִגְלּגּול רּוחֹו ׁשֶ א ּבֹו ּבְ ּבָ ה ׁשֶ מֹׁשֶ
ַעּמּוד  ה ַאַחת ּבָ ַדְרּגָ ה ָהיּו עֹוְמִדים ּבְ ַיֲעקֹב ּומֹׁשֶ

ּלֹו. ָהֶאְמָצִעי,  ָמה ׁשֶ ׁשָ ּנְ ּגּוף, ְוֶזה ּבַ ֲאָבל ֶזה ּבַ
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ִהיא  ָעה עֹוֶמֶדת ְלָכל ָאָדם, ׁשֶ ָ ּום ֶזה ֵאין ַהׁשּ ּוִמׁשּ
ָעה  ָ ֲחָקה ַהׁשּ ּדָ ׁשֶ ּום ֶזה, ּכְ ִלי ַבְעָלּה. ּוִמׁשּ ִכיָנה ּבְ ְ ַהׁשּ
ַאֲחִריב ָהעֹוָלם,  ְרֶצה ׁשֶ ָדת, ְוָאַמר, ִאם ּתִ י ּפְ ְלַרּבִ

תִּ  ר ׁשֶ ּפֹל. ְוֶאְפׁשָ ּתִ ל ְמזֹונֹות, ְואּוַלי ׁשֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּפֹל ּבְ
דֹוׁש  א ְואּוַלי ִאם ִיְרֶצה ַהּקָ ה ְואּוַלי? ֶאּלָ ַמה ּזֶ
ֲהֵרי  ל ְמזֹונֹות. ׁשֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּפֹל ּבְ ּתִ רּוְך הּוא ׁשֶ ּבָ
ְהֶיה  ּיִ ְעָלּה ׁשֶ ָתה, ְואּוַלי ִאם רֹוֶצה ּבַ ּתֹו ָעׂשְ ִאׁשְ

ִהיא עָ  ֶ ם ַמה ׁשּ ְעָלּה. ְמַקּיֵ ל ּבַ ִלי ְרׁשּות ׁשֶ ָתה ּבְ ׂשְ
ִכיָנה,  ִהיא ׁשְ ָעה עֹוֶמֶדת, ׁשֶ ָ ּוְכמֹו ֶזה ֵאין ַהׁשּ
אֹותֹו ָהָאָדם  ִגְלּגּול ּבְ א ִאם ָיֹבא ּבְ ְלאֹותֹו ָאָדם, ֶאּלָ

ָבר  (בעלה) ָעה. ְוסֹוד ַהּדָ ָ ל אֹוָתּה ַהׁשּ ּזֹאת ָיֹבא  -ׁשֶ ּבְ
ְוַאל  (ויקרא טז)ְעָלּה ֶנֱאַמר ַאֲהרֹן ֶאל ַהּקֶֹדׁש. ּוְבִלי בַ 

ָכל ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש.  ֵרב יּוָמת.  (שם)ָיֹבא ּבְ ר ַהּקָ ְוַהּזָ
ָזר ַאֵחר  ה לֹא ּכְ ר ַהּזֶ א ֲעִנּיּות. ְוַהּזָ ְוֵאין ִמיָתה ֶאּלָ
ׁש  ְפּגָ ּנִ ֵרי ִמי ׁשֶ ְעָלּה. ַאׁשְ א ָזר ִמּבַ ל מּום ָזר, ֶאּלָ ׁשֶ

שֶׁ  ֵ ְבָרא ִמׁשּ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָכל ּבְ ּלְ ית, ׁשֶ ת ְיֵמי ְבֵראׁשִ
ָאַמר קֶֹהֶלת  מֹו ׁשֶ ִגְלּגּול, ּכְ ָמה ֵיׁש ֵעת ּוְזַמן ּבְ ְנׁשָ

ָמִים. ְוזֹו  (קהלתג) ָ ַחת ַהׁשּ ַלּכֹל ְזָמן ְוֵעת ְלָכל ֵחֶפץ ּתַ
ן ְלָכל ְסִפיָרה  ִהיא ְזַמן ְוִעּדָ ְחּתֹוָנה, ׁשֶ ִכיָנה ַהּתַ ְ ַהׁשּ

ְלּגּול ִנים  ּוְסִפיָרה ּוְלָכל ּגִ ן ְוִעּדָ ְוִגְלּגּול. ְוִהיא ִעּדָ
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 הַּמָקֹ֖ום-אֶת רְאוַּיַ֥ עֵינָ֛יו-אֶת ַאבְרָהָ֧ם
 נְעָרָ֗יו-אֶל ַאבְרָהָ֜ם וַּיֹ֨אמֶר ה: מֵֽרָחֹֽק
 וַֽאֲנִ֣י הַֽחֲמֹ֔ור-עִֽם ּפֹה֙ לָכֶ֥ם-ׁשְבּֽו

 וְנִׁשְּתַֽחֲוֶ֖ה ּכֹ֑ה-עַד נֵֽלְכָ֖ה וְהַּנַ֔עַר
- אֶת ַאבְרָהָ֜ם וַּיִּקַ֨ח ו: אֲלֵיכֶֽם וְנָׁשּ֥ובָה

 ּבְנֹ֔ו חָ֣קיִצְ-עַל וַּיָׂ֨שֶם֙ הָֽעֹלָ֗ה עֲצֵ֣י
 הַּמַֽאֲכֶֶ֑לת- וְאֶת הָאֵׁ֖ש- אֶת ּבְיָדֹ֔ו וַּיִּקַ֣ח
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ן?  ה ַוֲחִצי ִעּדָ ִנים ָיֶפה. ַמה ּזֶ ל ָהִעּדָ ּכָ ן. ׁשֶ ַוֲחִצי ִעּדָ
מֹאל ֶנֱחֶלֶקת ְלִדין,  ׂשְ ְנָחה, ּבִ ַלג ַהּמִ מֹו ּפְ א ּכְ ֶאּלָ
ֶלֶמת. ַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי ִנׁשְ  ּוְבָיִמין ְלַרֲחִמים. ּבָ

ר  ּה ְלֶאְסּתֵ מֹאל, ֶנֱאַמר ּבָ ָיִמין ּוׂשְ ֱחֶלֶקת ּבְ ּנֶ (אסתר ּוְכׁשֶ

ְלכּות ְוֵתָעׂש. ְוִהיא ּכַֹח  ה) ֵתְך ַעד ֲחִצי ַהּמַ ׁשָ ּקָ ַמה ּבַ
מֹאל.  ּה ַיד ׂשְ ּלָ ּה ַיד ָיִמין, ַוֲחִצי ׁשֶ ּלָ יהו"ה, ֲחִצי ׁשֶ

מוֹ  ִרים ּוׁשְ יר קֶֹהֶלת ֶעׂשְ ֵניֶהם ִהְזּכִ ֶנֶגד ׁשְ ֶנה ּכְ
תּוב  ּכָ ָעִמים ֵעת. ֶזהּו ׁשֶ   ֵעת ָלֶלֶדת ְוגֹו'.  (קהלת ג)ּפְ
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 יִצְחָ֜ק וַּיֹ֨אמֶר ז: יַחְּדָֽו ׁשְנֵיהֶ֖ם וַּיֵֽלְכּ֥ו
 וַּיֹ֖אמֶר ָאבִ֔י וַּיֹ֣אמֶר ָאבִיו֙ ַאבְרָהָ֤ם-אֶל

 וְהָ֣עֵצִ֔ים הָאֵׁש֙ הִּנֵ֤ה וַּיֹ֗אמֶר בְנִ֑י הִּנֶּ֣נִי
 וַּיֹ֨אמֶר֙  ח ד:לָֽהְלעֹ הַׂשֶּ֖ה וְַאּיֵ֥ה
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  א"דף ל' ע -פרשת צו  -ספר ויקרא  -בזוהר  ד

רִּבִי חִּיָיא ָאמַר, אֵׁש ּתָמִיד ּתּוקַד עַל הַּמִזְּבֵחַ לֹא תִכְּבֶה, ּדָא אֶׁשֹּו 
, וְהַיְינּו אֵׁש ּתָמִיד, הִּנֵה הָאֵׁש וְהָעֵצִים (בראשית כב)ּדְיִצְחָק. ּדִכְּתִיב, 

ּדְקַּיְימָא ּתָדִיר. וְהָעֵצִים, אִּלֵין עֵצִים ּדְַאבְרָהָם, ּדִכְּתִיב ּובִעֵר עָלֶיהָ 
 הַּכֹהֵן עֵצִים ּבַּבֹקֶר ּבַּבֹקֶר. 

ַח לֹא  ְזּבֵ ִמיד ּתּוַקד ַעל ַהּמִ יא ָאַמר, ֵאׁש ּתָ י ִחּיָ ַרּבִ
ה  ל ִיְצָחק,  -ִתְכּבֶ ֹו ׁשֶ תּוב ֶזה ִאׁשּ ּכָ ִהּנֵה  (בראשית כב)ׁשֶ

ִמיד.  עֹוֶמֶדת ּתָ ִמיד, ׁשֶ ָהֵאׁש ְוָהֵעִצים, ְוַהְינּו ֵאׁש ּתָ
תּוב  - ְוָהֵעִצים  ּכָ ל ַאְבָרָהם, ׁשֶ ֵאּלּו ָהֵעִצים ׁשֶ

ּבֶֹקר.  ּבֶֹקר ּבַ   ּוִבֵער ָעֶליָה ַהּכֵֹהן ֵעִצים ּבַ

זְּבֵחַ, וְנָפִיק ּגּומְרָא חַד ּתְנָן, מֵאֶׁשָּא ּדְיִצְחָק נָגִיד ּומָטֵי לְהַאי מִ
לִסְטַר מִזְרָח, וְגּומְרָא חַד לִסְטַר מַעֲרָב, וְגּומְרָא חַד לִסְטַר צָפֹון, 
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וְגּומְרָא חַד לִסְטַר ּדָרֹום, לְד' זָוְוּיָין ּדְמַדְּבְחָא, וְכַהֲנָא ַאסְחַר לָּה 
  לְד' זָוְוּיָין. 

ל ִיְצָחק ׁשֹופֵ  ִנינּו, ֵמָהֵאׁש ׁשֶ ַח ׁשָ ְזּבֵ יַע ַלּמִ ַע ּוַמּגִ
ֶחֶלת ַאַחת ְלַצד ִמְזָרח, ְוַגֶחֶלת  ה, ְויֹוֵצאת ּגַ ַהּזֶ
ַאֶחֶרת ְלַצד ַמֲעָרב, ְוַגֶחֶלת ַאַחת ְלַצד ָצפֹון, 
ַח,  ְזּבֵ ע ַקְרנֹות ַהּמִ רֹום, ְלַאְרּבַ ְוַגֶחֶלת ַאַחת ְלַצד ּדָ

ע ְקָרנֹות.    ְוַהּכֵֹהן ְמסֹוֵבב אֹוָתּה ְלַאְרּבַ

  תקונא תניינא  -תיקוני הזוהר  -הר בזו

ּבְרֵאׁשִית ּבָרָא אלהי"ם, ּבְרֵאׁשִית ּבָרָ"א ּתַיִ"ׁש, ּדָא אֵילֹו דְיִצְחָק. 
(ועל אלין תלת גלגולין אתמר ּבְרֵאׁשִית ּתַּמָן אֵ"ׁש לְעֹולָה דְיִצְחָק, וְרָזָא דְמִּלָה 

ת לפנים דא וזא (רות ד ד)מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב,  (שיר ז ב)
אימא עלאה עלמא דאתי, ד"א לגביה צריך חליצה, והדא הוא 

של נעליך וגומר, ואם לאו לית לון רשו לרווחא  (שמות ג ה)דכתיב 
לסלקא לעלמא דאתי, ובגין דאיהי יום  (נ"א לרוחא דמיתא)רמתאה 

הִּנֵה הָאֵׁש וְהָעִצִים  (בראשית כב ז)הכפורים אסיר בנעילת הסנדל), 
הַׂשֶּה לְעֹלָה, נָפַק קָלָא וְָאמַר מִׁשִּית יֹומֵי ּבְרֵאׁשִית אִתְּבְרֵי  וְַאּיֵה

  לַעֲקֵדָה דְיִצְחָק. 

ָרא  ית ּבָ ֵראׁשִ ִני ֶזהּו ִתּקּון כ"ב ְוכ"ג ּבְ ּקּון ׁשֵ ּתִ
ל  ִי"ׁש, ֶזה ֵאילֹו ׁשֶ ָר"א ּתַ ית ּבָ ֵראׁשִ ֱאלִֹהי"ם, ּבְ

ם ֵא"ׁש ָלעֹוָלה  ית ׁשָ ֵראׁשִ ל ִיְצָחק, ְוסֹוד ִיְצָחק. ּבְ ׁשֶ
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ָבר  (ועל אלו שלשת הגלגולים נאמר מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב, וזאת לפנים זו האם  -ַהּדָ

העליונה, העולם הבא. דבר אחר, אצלו צריך חליצה, וזהו שכתוב של נעליך וגומר, ואם לא, אין לו רשות 

לעלות לעולם הבא, ומשום שהיא  להרויח השלכה (לרּוח המת)
הכפורים, אסור בנעילת הסנדל) ִהּנֵה ָהֵאׁש  יום

ה ְלעָֹלה. ָיָצא קֹול ְוָאַמר,  ֶ ה ַהׂשּ ְוָהֵעִצים ְוַאּיֵ
ית ִנְבָרא ַלֲעֵקַדת ִיְצָחק.  ת ְיֵמי ְבֵראׁשִ ׁשֶ ֵ   ִמׁשּ

ּבְגִין ּדְלָא אִית קָרְּבָן ּדְבַּטֵיל מֹותָנָא ּכַעֲקֵדָה דְיִצְחָק, ּדְאִּתְמַר ּבֵיּה 
וְאִתְעַַּקד  (מלאך המות)עֲקֹוד אֶת יִצְחָק ּבְנֹו, אִתְקַׁשַּר מִּדַת הַּדִין וַּיַ (שם)

לְעִילָא, וְלָא הֲוָה ֵליּה רְׁשּו לְקָרְבָא לְבֵי דִינָא רַבְרְבָא דְאִיהּו 
גְבּורָה, לְתַבְעָא דִינָא, וַעֲקֵדָה דְנָא מֹועִילָה לְגָלּותָא, דַהֲוָה עָתִיד 

ַאל ּתַעַׂש  (שם)יחַ ּבֶן יֹוסֵף, וְקָלָא נָפִיק מֵהַהּוא זִמְנָא לְאִתְקַטְלָא מָׁשִ
(תהלים , ּבְגִין ּדְאִתְּגַּבְרּו רַחֲמֵי עַל ּדִינָא, וְרָזָא דְמִּלָה (שם יב)לֹו מְאּומָה 

הֹוׁשִיעָה ּלֹו יְמִינֹו, ּולְבָתַר זְרֹועַ ָקדְׁשֹו, דְגָבַר יְמִינָא עַל  צח א)
  ׂשְמָאלָא. 

ֲעֵקַדת ִיְצָחק, ִמׁשּ  ָפה ּכַ ל ַמּגֵ ַבּטֵ ּמְ ן ׁשֶ ֵאין ָקְרּבָ ּום ׁשֶ
ת  ָרה ִמּדַ נֹו, ִנְקׁשְ ֲעקֹד ֶאת ִיְצָחק ּבְ ֱאַמר ּבֹו ַוּיַ ּנֶ ׁשֶ

ין  ְוֶנֱעַקד ְלַמְעָלה, ְולֹא ָהָיה לֹו ְרׁשּות  (מלאך המות)ַהּדִ
הּוא ְגבּוָרה, ִלְתּבַֹע  דֹול, ׁשֶ ין ַהּגָ ִלְקַרב ְלֵבית ּדִ

ָהָיה ּדִ  לּות, ׁשֶ אן מֹוִעיָלה ַלּגָ ל ּכָ ין, ְוָהֲעֵקָדה ׁשֶ
ן יֹוֵסף, ְוקֹול ָיָצא ֵמאֹותֹו  יַח ּבֶ ָעִתיד ְלֵהָהֵרג ָמׁשִ
רּו  ּבְ ִהְתּגַ ּום ׁשֶ ַעׂש לֹו ְמאּוָמה, ִמׁשּ ְזַמן ַאל ּתַ
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ָבר  ין, ְוסֹוד ַהּדָ יָעה ּלֹו ְיִמינֹו,  -ַרֲחִמים ַעל ּדִ הֹוׁשִ
ְך זְ  מֹאל. ְוַאַחר ּכָ ְ ִמין ַעל ַהׂשּ ְבָרה ַהּיָ ּגָ   רֹוַע ָקְדׁשֹו, ׁשֶ

ּכַד אִתְּגַּבַר טִּפָה דִדְכּורָא עַל טִּפָה דְנּוקְבָא אִיהּו ּבֵן, רַחֲמֵי אִיהּו 
וַּדַאי, אֲבָל ּכַד אִתְּגַּבַר טִּפָה דְנּוקְבָא עַל ּדְכּורָא, בַת אִיהִי וְדִינָא 

רָא ׁשַּלִיט עַל נּוקְבָא גָרִים ּדְׁשַּלִיט יְמִינָא אִיהִי, וְרָזָא דְמִּלָה דְכּו
(תהלים קיז עַל ׂשְמָאלָא, וְיִפְקּון יִׂשְרָאֵל ּבְרַחֲמֵי וְלָא בְדִינָא, וְדָא אִיהּו 

ּבְטֶרֶם יָבֹא חֵבֶל לָּה  (ישעיה סו ז)ּכִי גָבַר עָלֵינּו חַסְּדֹו, וְרָזָא דְמִּלָה  ב)
  וְהִמְלִיטָה זָכָר. 

שֶׁ  ל ּכְ ה ׁשֶ ּפָ ָכר ַעל ַהּטִ ל ַהּזָ ה ׁשֶ ּפָ ֶרת ַהּטִ ּבֶ ְתּגַ ּמִ
אי ַרֲחִמים, ֲאָבל  ֵקָבה, הּוא ֵבן, הּוא ַוּדַ ַהּנְ
ָכר, ִהיא ַבת  ֵקָבה ַעל ַהּזָ ת ַהּנְ ֶרת ִטּפַ ּבֶ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ּכְ

ָבר  ֹוֵלט ַעל ְנֵקָבה  - ְוִהיא ִדין, ְוסֹוד ַהּדָ ׁשּ ָזָכר ׁשֶ
ֹוֵלט הַ  ׁשּ ָרֵאל ּגֹוֵרם ׁשֶ מֹאל, ְוֵיְצאּו ִיׂשְ ְ ִמין ַעל ַהׂשּ ּיָ

י ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו,  ַרֲחִמים ְולֹא ְבִדין, ְוֶזהּו ּכִ ּבְ
ָבר  ֶטֶרם ָיֹבא ֵחֶבל ָלּה ְוִהְמִליָטה  -ְוסֹוד ַהּדָ ּבְ

  ָזָכר. 

ּובִׁשְמָא דְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, יהו"ה רַחֲמֵי, אדנ"י ּדִינָא, ּכַד ׁשַּלִיט 
יהו"ה עַל אדנ"י יאהדונה"י רַחֲמֵי אִיהּו, וְכַד ׁשַּלִיט אדנ"י עַל 

אדנ"י אלהי"ם  (שם מ י)יהו"ה אידהנוי"ה דִינָא אִיהּו, וְרָזָא דְמִּלָה 
ּבְחָזָק יָבֹא, ּבִתְקִיפּו ּדְדִינָא, ּובְדָא עֲקֵדָה דְיִצְחָק ּדְאִתְעַּקַד קַּמֵי 

ה ּבְגִין ּדִיְׁשֵזִיב מָׁשִיחַ וְיִׂשְרָאֵל ּדְלָא אֲבֹוי, ּומָסַר ּגַרְמֵיּה לְמִיתָ
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יְמּותּון, וְלָא עֹוד אֶּלָא דַאֲפִילּו אִי יִׂשְרֵָאל לֶהֱוּו עָבְרִין ּבְגָלּוָתא, 
עַל ׁשְפִיכּות ּדָמִים וְגִּלּוי עֲרָיֹות וַעֲבֹודָה זָרָה, זְכּות אֲבָהָן יָגֵן 

ּבְגִין ּדְַאבְרָהָם נִתְנַּסָה ּבְנּורָא, וְיִצְחָק עֲלֵיהֹון מִׂשְּרֵפָה הֶרֶג וְחֶנֶק, 
  ּבְסַּכִינָא, וְיַעֲקֹב ּבְגָלּותָא, זְכּות אֲבָהָן יְהֵא מֵגִין עֲלֵיהֹון. 

רּוְך הּוא, יהו"ה ַרֲחִמים,  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ם ׁשֶ ֵ ּוַבׁשּ
ֹוֵלט יהו"ה ַעל אדנ"י  ׁשּ ין, ּוְכׁשֶ אדנ"י ּדִ

ֹוֵלט אדנ"י ַעל יאהדונה"י, הּוא ַרֲחִמים ׁשּ , ּוְכׁשֶ
ָבר  אדנ"י  -יהו"ה אידהנוי"ה, הּוא ִדין, ְוסֹוד ַהּדָ

ין, ּוָבֶזה ֲעֵקַדת  ֹתֶקף ַהּדִ ָחָזק ָיֹבא, ּבְ ֱאלִֹהי"ם ּבְ
ֵדי  ֱעַקד ִלְפֵני ָאִביו ּוָמַסר ַעְצמֹו ְלִמיָתה ּכְ ּנֶ ִיְצָחק ׁשֶ

ּלֹא ָימּות ָרֵאל ׁשֶ יַח ְוִיׂשְ ֵצל ָמׁשִ ּנָ ּיִ ּו, ְולֹא עֹוד, ׁשֶ
לּות ַעל  ּגָ ָרֵאל ִיְהיּו עֹוְבִרים ּבַ ֲאִפּלּו ִאם ִיׂשְ א ׁשֶ ֶאּלָ
ִמים ְוִגּלּוי ֲעָריֹות ַוֲעבֹוָדה ָזָרה, ְזכּות  ִפיכּות ּדָ ׁשְ
ּום  ֵרָפה ֶהֶרג ְוֶחֶנק, ִמׁשּ ְ ֵגן ֲעֵליֶהם ִמׂשּ ָאבֹות ּתָ

ין ַסּכִ ה ְבֵאׁש ְוִיְצָחק ּבְ ַאְבָרָהם ִנְתַנּסָ ְוַיֲעקֹב  ׁשֶ
ה ֲעֵליֶהם.  ְהֶיה ְמִגּנָ ָגלּות, ְזכּות ָאבֹות ּתִ   ּבְ

וְעֹוד נִסְיֹונָא דִתְלַת אֲבָהָן מְעִידִין, ּדְלָא עָבַר ָאדָם ּדְאִיהּו יִׂשְרָאֵל 
קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, הֲדָא הּוא  (ליה)עַל ּתְלַת ּפִּקּודִין אִּלֵין, ּדְמַּנִי לֹון 

וַיְצַו יהו"ה אלהי"ם עַל הָָאדָם, וַיְצַו ּדָא עֲבֹודָה  ב טז)(בראשית דִכְתִיב 
זָרָה, לֵאמֹר ּדָא ּגִּלּוי עֲרָיֹות, עַל הָָאדָם ּדָא ׁשְפִיכּות ּדָמִים, 
ּדְנִׁשְמָתָא דְָאדָם עָאלַת ּבְגִלְּגּולָא דְַאבְרָהָם, וְאִם אִיהּו עָבַד עֲבֹודָה 
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ּפְסִילֵי  (דברים ז כה)ּתֹוקַד, הֲדָא הּוא דִכְתִיב זָרָה, ּכַד עָאל ּבְנּורָא הֲוָה אִ
  אֱלֹהֵיהֶם ּתִׂשְרְפּון ּבָאֵׁש. 

ּלֹא  ת ָהָאבֹות ְמִעיִדים, ׁשֶ לֹׁשֶ ל ׁשְ יֹון ׁשֶ ּסָ ְועֹוד, ַהּנִ
ְצוֹות  ת ַהּמִ לֹׁשֶ ָרֵאל ַעל ׁשְ הּוא ִיׂשְ ָעַבר ָאָדם ׁשֶ

ה אֹוָתם  ּוָ ּצִ לּו ׁשֶ דֹוׁש בָּ  (אותו)ַהּלָ רּוְך הּוא, ֶזהּו ַהּקָ
תּוב ַוְיַצו יהו"ה ֱאלִֹהי"ם ַעל ָהָאָדם, ַוְיַצו  ּכָ זֹו  -ׁשֶ

ֶזה ִגּלּוי ֲעָריֹות, ַעל ָהָאָדם  -ֲעבֹוָדה ָזָרה, ֵלאמֹר 
ל ָהָאָדם ִנְכְנָסה  - ָמתֹו ׁשֶ ׁשְ ּנִ ִמים, ׁשֶ ִפיכּות ּדָ זֹו ׁשְ

ל ַאְבָרָהם, ְוִאם הּוא ָעַבד ֲעבֹוָדה ָזָרה,  ְבִגְלּגּול ׁשֶ
ִסיֵלי  תּוב ּפְ ּכָ ָרף, ֶזהּו ׁשֶ ְכַנס ָלֵאׁש ָהָיה ִנׂשְ ּנִ ׁשֶ ּכְ

ֵאׁש.  ְרפּון ּבָ ׂשְ   ֱאלֵֹהיֶהם ּתִ
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וַיְהִי ַאחַר הַּדְבָרִים הָאֵּלֶה. רַּבִי ׁשִמְעֹון ָאַמר הָא ּתָנִינָן וַיְהִי ּבִימֵי 
ּתְמָר, וַיְהִי ַאף עַל ּגַב ּדְלָא ּכְתִיב ּבִימֵי טַפְסֵי דְצַעֲרָא עַל צַעֲרָא אִ

אִית ּבֵיּה. וַיְהִי ַאחַר, ּבָתַר ּדַרְּגָא ּתַּתָָאה ּדְכָל ּדַרְּגִין עִּלָאִין, ּומַאן 
 לא אִיׁש ּדְבָרִים ָאנֹכִי.  (שמות ד)אִיהּו ּדְבָרִים, ּכְמָא דְַאּתְ ָאמֵר 

ְמעֹון ָאַמר, ִהּנֵה ַוְיִהי ַאַחר ַהּדְ  י ׁשִ ה. ַרּבִ ָבִרים ָהֵאּלֶ
יֵמי, ֶנֱאַמר ַעל ַצַער. ַוְיִהי  ִנינּו ַוְיִהי ּבִ ַאף ַעל  - ׁשָ

ל ַצַער ֵיׁש ּבֹו. ַוְיִהי  פּוס ׁשֶ יֵמי, ּדְ ּלֹא ָכתּוב ּבִ ב ׁשֶ ּגַ
ל  ל ּכָ ְחּתֹוָנה ׁשֶ ה ַהּתַ ְרּגָ ָבִרים, ַאַחר ַהּדַ ַאַחר ַהּדְ

ָרגֹות הָ  ֱאַמר ַהּדְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ָבִרים? ּכְ ֶעְליֹונֹות. ּוַמהּו ַהּדְ
ָבִרים ָאֹנִכי.  (שמות ד)   לֹא ִאיׁש ּדְ

ּומַאן הֲוָה ּבָתַר ּדַרְּגָא דָא, וְהָאֱלהִים נִּסָה אֶת ַאבְרָהָם ּדְַאתְיָא יֵצֶר 
הָרָע לְקַטְרְגָא קַּמֵי קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא. הָכָא אִית לְאִסְּתַּכָלָא 

הָאֱלהִים נִּסָה אֶת ַאבְרָהָם. אֶת יִצְחָק מִּבָעֵי לֵיּה. ּדְהָא יִצְחָק ּבַר וְ
ּתְלָתִין וְׁשֶבַע ׁשְנִין הֲוָה וְהָא אֲבֹוי לָאו ּבַר עֹונָׁשָא דִילֵיּה הֲוָה, 
ּדְאִלְמָלֵא ָאמַר יִצְחָק לָא בָעֵינָא לָא אִתְעֲנַׁש אֲבֹוי עֲלֵיּה. מַאי 

  ם נִּסָה אֶת ַאבְרָהָם וְלָא ּכְתִיב נִּסָה אֶת יִצְחָק. טַעְמָא וְהָאֱלהִי
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ה ֶאת  ה ַהּזֹו? ְוָהֱאלִֹהים ִנּסָ ְרּגָ ּוִמי ָהָיה ַאַחר ַהּדַ
דֹוׁש  א ֵיֶצר ָהָרע ְלַקְטֵרג ִלְפֵני ַהּקָ ּבָ ַאְבָרָהם. ׁשֶ
ה ֶאת  ל, ְוָהֱאלִֹהים ִנּסָ ּכֵ אן ֵיׁש ְלִהְסּתַ רּוְך הּוא. ּכָ ּבָ

ֲהֵרי ִיְצָחק (לכתב)ֶאת ִיְצָחק ָהָיה ָצִריְך ַאְבָרָהם?  , ׁשֶ
ר  ַבע, ַוֲהֵרי ָאִביו לֹא ָהָיה ּבַ ים ָוׁשֶ לֹׁשִ ן ׁשְ ָהָיה ּבֶ

ִאְלָמֵלא ָאַמר ִיְצָחק ֵאיִני רֹוֶצה  ּלֹו, ׁשֶ לֹא  -עֶֹנׁש ׁשֶ
ה  ַעם ְוָהֱאלִֹהים ִנּסָ ָהָיה ֶנֱעַנׁש ָאִביו ָעָליו. ָמה ַהּטַ

ה ֶאת ִיְצָחק? ֶאת ַאְבָרָהם ְולֹ    א ָכתּוב ִנּסָ

אֶּלָא אֶת ַאבְרָהָם וַּדַאי ּדְבָעֵי לְאִתְּכְלָלָא ּבְדִינָא, ּדְהָא ַאבְרָהָם לָא 
הֲוָה ּבֵיּה ּדִינָא ּכְלַל מִּקַדְמַת ּדְנָא, וְהַׁשְּתָא אִתְּכְלִיל מַיָי"א 

תְעַּטַר לְמֶעְּבַד ּבְאֶׁשָ"א. וְַאבְרָהָם לָא הֲוָה ׁשְלִים עַד הַׁשְּתָא ּדְאִ
  ּדִינָא ּולְַאתְקָנָא לֵיּה ּבְַאתְרֵיּה. 

ין,  ֵלל ִעם ּדִ ָרָצה ְלִהּכָ אי ׁשֶ א ֶאת ַאְבָרָהם, ַוּדַ ֶאּלָ
ָלל ִמּקֶֹדם ָלֵכן,  ין ּכְ ֲהֵרי ַאְבָרָהם לֹא ָהָיה ּבֹו ּדִ ׁשֶ
ְוָכאן ִנְכְללּו ַמִי"ם ִעם ֵא"ׁש, ְוַאְבָרָהם לֹא ָהָיה 

ֵלם ַעד עַ  ין ּוְלַהְתִקינֹו ׁשָ ר ַלֲעׂשֹות ּדִ ִהְתַעּטֵ ו, ׁשֶ ְכׁשָ
ְמקֹומֹו.    ּבִ

וְכָל יֹומֹוי לָא הֲוָה ׁשְלִים עַד הַׁשְּתָא ּדְאִתְּכְלִיל מַיָ"א ּבְאֶׁשָ"א 
וְאֶׁשָ"א ּבְמַיָ"א, ּובְגִין ּכָךְ וְהָאֱלהִים נִּסָה אֶת ַאבְרָהָם וְלא אֶת 

(קלג לְאִתְּכְלָלָא ּבְדִינָא, וְכַד עָבִיד ּדָא, עָאל יִצְחָק, ּדְַאזְמִין ַאבְרָהָם 
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אֶׁשָ"א ּבְמַיָ"א וְאִׁשְּתְלִים ּדָא עִם ּדָא. וְדָא עָבִיד ּדִינָא  ב)
לְאִתְּכְלָלָא ּדָא ּבְדָא. ּוכְדֵין יֵצֶר הָרָע אֲתָא לְקַטְרְגָא עֲלֵיּה 

יַעֲבִיד ּדִינָא ּבְיִצְחָק. ּדְַאבְרָהָם ּדְלָא אִׁשְּתְלִים ּכְדְקָא יְאּות עַד ּדְ
  ּדְיֵצֶר הָרָע ַאחַר הַּדְבָרִים אִיהּו וְָאתָא לְקַטְרְגָא. 

ְכַלל ַמִי"ם  ּנִ ו ׁשֶ ֵלם ַעד ַעְכׁשָ ְוָכל ָיָמיו לֹא ָהָיה ׁשָ
ְך ְוָהֱאלִֹהים  ּום ּכָ ִעם ֵא"ׁש ְוֵא"ׁש ִעם ַמִי"ם, ּוִמׁשּ

ה ֶאת ַאְבָרָהם ְולֹא ֶאת ִיְצָחק, שֶׁ  ִהְזִמין ַאְבָרָהם ִנּסָ
ה ֶאת ֶזה, ִנְכַנס ֵא"ׁש ִעם  ָעׂשָ ין. ּוְכׁשֶ ֵלל ִעם ּדִ ְלִהּכָ
ֵלל  ין ְלִהּכָ ה ַהּדִ ַלם ֶזה ִעם ֶזה. ְוֶזה עֹוׂשֶ ַמִי"ם ְוִנׁשְ
א ְלַקְטֵרג ַעל ַאְבָרָהם  ֶזה ִעם ֶזה. ְוָאז ֵיֶצר ָהָרע ּבָ

ה  ֲעׂשֶ ּיַ ָראּוי ַעד ׁשֶ ם ּכָ ּלֵ ּתַ ּלֹא ִהׁשְ ִיְצָחק. ׁשֶ ִדין ּבְ
א ְלַקְטֵרג.  ָבִרים ְוהּוא ּבָ ֶצר ָהָרע הּוא ַאַחר ַהּדְ ּיֵ   ׁשֶ

וְתָא חֲזֵי רָזָא דְמִּלָה, ַאף עַל ּגַב ּדְקָאֲמָרָן ּדְַאבְרָהָם ּכְתִיב וְלָא 
יִצְחָק, יִצְחָק נָמֵי אִתְּכְלִיל ּבֵיּה ּבְהַאי קְרָא, רָזָא דִכְתִיב וְהָאֱלֹהִים 

ַאבְרָהָם. נִּסָה לְַאבְרָהָם לָא ּכְתִיב אֶּלָא אֶת ַאבְרָהָם אֶת  נִּסָה אֶת
ּדַיְיקָא וְדָא יִצְחָק. ּדְהָא ּבְהַהִיא ׁשַעֲתָא ּבִגְבּורָ"ה ּתַּתָָאה ׁשַרְיָא, 
ּכֵיוָן ּדְאִתְעַּקַד וְאִזְּדַּמַן ּבְדִינָא עַל יְדָא ּדְַאבְרָהָם ּכְדְקָא יְאּות, ּכְדֵין 

ּבְַאתְרֵיּה ּבַהֲדֵיּה ּדְַאבְרָהָם וְאִתְּכְלִילּו אֶׁשָ"א ּבְמַיָ"א  אִתְעַּטַר
  ּוסְלִיקּו לְעֵילָא, ּוכְדֵין אִׁשְּתַּכַח מַחְלֹוקֶת ּכְדְקָא יְאּות מַיָא ּבְאֶׁשָא. 

ָאַמְרנּו  ב ׁשֶ ָבר. ַאף ַעל ּגַ ּוֹבא ּוְרֵאה סֹוד ַהּדָ
ם  תּוב ַאְבָרָהם ְולֹא ִיְצָחק, ּגַ ּכָ ִיְצָחק ִנְכָלל ׁשֶ
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ה ֶאת  תּוב ְוָהֱאלִֹהים ִנּסָ ה סֹוד ַהּכָ סּוק ַהּזֶ ּפָ ּבַ
א ֶאת  ה ְלַאְבָרָהם, ֶאּלָ ַאְבָרָהם. לֹא ָכתּוב ִנּסָ
אֹוָתּה  ֲהֵרי ּבְ ְוָקא, ְוֶזה ִיְצָחק. ׁשֶ ַאְבָרָהם, ֶאת ּדַ
ֱעַקד  ּנֶ יָון ׁשֶ ְחּתֹוָנה ׁשֹוֶרה. ּכֵ בּוָר"ה ַהּתַ ּגְ ָעה ּבַ ׁשָ

ר ְוִהזְ  ָראּוי, ָאז ִהְתַעּטֵ ִדין ַעל ְיֵדי ַאְבָרָהם ּכָ ן ּבְ ּמֵ ּדַ
ְמקֹומֹו ַיַחד ִעם ַאְבָרָהם ְוִנְכְללּו ֵא"ׁש ִעם ַמִי"ם  ּבִ
ָראּוי, ַמִים  ְוָעלּו ְלַמְעָלה, ְוָאז ִנְמְצָאה ַמֲחלֶֹקת ּכָ

  ִעם ֵאׁש. 

ּלָא ּבְגִין לְאִׁשְּתַּכָחָא חָמָא ַאּבָא רַחֲמָנָא ּדְאִתְעֲבִיד ַאכְזָר. אֶ (עבד)מַאן 
, עַד (ד"א ל"ג כדקא יאות)מַחְלֹוקֶת מַיָא ּבְאֶׁשָא ּולְאִתְעַּטְרָא ּבְַאתְרַייהּו 

ּדְָאתָא יַעֲקֹב וְאִתְּתַּקַן ּכֹּלָא ּכְדְקָא יְאּות וְאִתְעֲבִידּו ּתְלָתָא ַאּבָהָן 
  ׁשְלֵמִין וְאִתְּתַקָנּו עִּלָאֵי וְתַּתָאֵי: 

ֵדי  ה][עשִמי  א ּכְ ה ַאְכָזר? ֶאּלָ ֲעׂשֶ ּנַ ָרָאה ָאב ַרְחָמן ׁשֶ
ר  ֵצא ַמֲחלֶֹקת ַמִים ִעם ֵאׁש ּוְלִהְתַעּטֵ ּמָ ּתִ ׁשֶ

ְמקֹוָמם  ֵלִמים ְוִנְתְקנּו ּבִ ה ָאבֹות ׁשְ לֹׁשָ ָראּוי, ְוַנֲעׂשּו ׁשְ ן ּכָ ּקֵ א ַיֲעקֹב ְוַהּכֹל ִהְתּתַ ּבָ [כראוי), ַעד ׁשֶ

  ים. ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹונִ 

ּותֵיּה ּכְלַל, יָאֹות, ֲאבָל ּכְמָא ְדַאּתְ וַּיֹאמֶר קַח נָא אֶת ּבִנְךָ. וְכִי ֵהיַאְך יָכִיל ַאְברָהָם ּדְאִיהּו סָבָא. אִי ֵתימָא ּבְגִין ְּדיִצְחָק לָא נָפִיק מֵרְׁש
כָא לֹון ּבְמִּלִין ּולְַאדְּבָרָא לֹון לִרְעּותָא ּדְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, אּוף ָאמֵר, (במדבר כ) קַח אֶת ַאהֲרֹן וְאֶת אֶלְעָזָר ּבְנֹו אֶּלָא ּבְִגין לְַאמְׁשָ

ה ּכְמָא דְַאּתְ ָאמֵר (שיר הָכָא קַח ּבְמִּלִין. אֶת ִּבנְךָ אֶת יְחִידְךָ אֲׁשֶר ָאהַבְּתָ הָא (דף קכ ע"א) אּוקְמּוהָ. וְלֶךְ לְךָ אֶל אֶרֶץ הַּמֹוִרּיָ
  לִי אֶל הַר ַהּמֹור. לְַאתְקָנָא ּבְַאתְרָא ּדְיִתְחֲֵזי: השירים ד) אֵלֵךְ 

ְצָחק לֹא ָיָצא ֵמְרׁשוּ  ּיִ ּום ׁשֶ הּוא ָזֵקן? ִאם ּתֹאַמר ִמׁשּ ְנְך. ְוִכי ֵאיְך ָיכֹול ַאְבָרָהם ׁשֶ ָלל ַוּיֹאֶמר ַקח ָנא ֶאת ּבִ  - תֹו ּכְ
ֱאַמר (במדבר כ) ַקח ֶאת ַאֲהרֹן  ּנֶ מֹו ׁשֶ ְדָבִרים ּוְלַהְנִהיָגם ָיֶפה, ֲאָבל ּכְ יָכם ּבִ ֵדי ְלַהְמׁשִ א ּכְ נֹו, ֶאּלָ ְוֶאת ֶאְלָעָזר ּבְ

ְרׁשּוָה.  , ֲהֵרי ּפֵ ר ָאַהְבּתָ ְנְך ֶאת ְיִחיְדְך ֲאׁשֶ ְדָבִרים. ֶאת ּבִ אן ַקח ּבִ רּוְך הּוא, ַאף ּכָ דֹוׁש ּבָ ְוֶלְך ְלְך ֶאל ִלְרצֹון ַהּקָ
ֱאמַ  ּנֶ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ָראּוי. ֶאֶרץ ַהּמִֹרּיָ קֹום ׁשֶ ּמָ ן ּבַ   ר (שיר ד) ֵאֵלְך ִלי ֶאל ַהר ַהּמֹור, ְלַתּקֵ
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ּוהָ, אֶּלָא ּכֵיוָן ּדְאְִּתמָר ַוּיָקָם ַוּיֵלֶךְ אֶל ּבַּיֹום הַׁשְּלִיׁשִי ַוּיִׂשָּ"א ַאְברָהָ"ם אֶ"ת עֵינָיו וַּיַרְא אֶת ַהּמָקֹום מֵרָחֹוק. ּבַּיֹום הַׁשְּלִיׁשִי ָהא אּוקְמ
ּכִי ְביִצְחָק יִּקָרֵא לְָך זָרַע וְָדא  קֹום אֲׁשֶר ָאַמר לֹו הָאֱלִהים מַאי טְַעמָא ּבַּיֹום הַׁשְּלִיׁשִי וַּיַרְא אֶת ַהּמָקֹום מֵרָחֹוק. אֶּלָא ּבְגִין ּדִכְתִיבהַּמָ

  מֵרָחֹוק ּכְמָא דְַאּתְ ָאֵמר (ירמיה לא) מֵרָחֹוק יְָי נִרְָאה לִי.  הּוא יַעֲקֹב ּדְנָפַק מִֵּניּה וְהַאי הּוא ּבַּיֹום הַׁשְּלִיׁשִי. וַּיַרְא אֶת הַּמָקֹום

ְר  י, ֲהֵרי ּפֵ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ קֹום ֵמָרחֹק. ּבַ ְרא ֶאת ַהּמָ "א ַאְבָרָה"ם ֶא"ת ֵעיָניו ַוּיַ ָ ׂשּ י ַוּיִ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ יָון ּבַ א ּכֵ ׁשּוָה. ֶאּלָ
ֶלְך ֶאל ַהּמָ  ָקם ַוּיֵ ָאַמר ַוּיָ א ׁשֶ קֹום ֵמָרחֹק? ֶאּלָ ְרא ֶאת ַהּמָ י ַוּיַ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ַעם ּבַ ר ָאַמר לֹו ָהֱאלִֹהים, ָמה ַהּטַ קֹום ֲאׁשֶ

י.  ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ּנּו, ְוֶזהּו ּבַ ָצא ִמּמֶ ּיָ ֵרא ְלְך ָזַרע, ְוֶזהּו ַיֲעקֹב ׁשֶ י ְבִיְצָחק ִיּקָ תּוב ּכִ ּכָ ּום ׁשֶ קֹוםִמׁשּ ְרא ֶאת ַהּמָ ֵמָרחֹק,  ַוּיַ
ֱאַמר (ירמיה לא) ֵמָרחֹוק ה' ִנְראה ִלי.  ּנֶ מֹו ׁשֶ   ּכְ

ם הַׁשְּלִיׁשִי ּדְאִיהּו דַרְּגָא ּתְלִיתָָאה וַּיַרְא אֶת הַּמָקֹום. ּדָא הּוא יַעֲקֹב ּדִכְתִיב, (בראשית כח) וַּיִּקַח מֵַאְבנֵי הַּמָקֹום. אִסְּתַּכַל ַאבְרָהָם ַּבּיֹו
  קֹב ּדְזִַּמין לְמֵיפַק מִֵּניּה. מֵרָחֹוק ּכְמָה דְאֲמָרָן מֵָרחֹוק וְלָא לִזְמַן קָרִיב. וְחָמָא לֵיּה לְיַעֲ

קֹום  ְרא ֶאת ַהּמָ י,  -ַוּיַ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ל ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ קֹום. ִהְסּתַ ח ֵמַאְבֵני ַהּמָ ּקַ תּוב (בראשית כח) ַוּיִ ּכָ ֶזהּו ַיֲעקֹב, ׁשֶ
ה ַהׁשְּ  ְרּגָ הּוא ַהּדַ ָאַמְרנּו ֵמָרחֹוק ְולֹא ִלְזַמן ׁשֶ מֹו ׁשֶ ּנּו. ֵמָרחֹוק, ּכְ ָעִתיד ָלֵצאת ִמּמֶ ית, ְוָרָאה ֶאת ַיֲעקֹב ׁשֶ ִליׁשִ

  ָקרֹוב. 

ד ָאִזיל לְמֶיעֱקַד לֵיּה לְיִצְָחק, ּדְהָא ּכַָאמַר לֵיּה ִרּבִי אֶלְעָזָר מַאי ׁשְבָחָא ִאיהּו לְַאבְרָהָם ּכַד אִסְּתַּכַל וְחָמָא ּדְזִַּמין לְֵמיפַק ִמּנִיּה יַעֲקֹב. 
  לָאו ׁשְבָחָא ּכָל ּכָךְ אִיהּו דִילֵיּה. 

ֲהֵרי ּנּו ַיֲעקֹב, ׁשֶ ָעִתיד ָלֵצאת ִמּמֶ ל ְוָרָאה ׁשֶ ּכֵ ִהְסּתַ ׁשֶ ל ַאְבָרָהם ּכְ ַבח ׁשֶ ֶ י ֶאְלָעָזר, ַמה ׁשּ ָהַלְך ַלֲעקֹד  ָאַמר לֹו ַרּבִ ׁשֶ ּכְ
ַבח כָּ  ּלֹו? ֶאת ִיְצָחק ֵאינֹו ׁשֶ ְך ׁשֶ   ל ּכָ

ּיֹום הַׁשְּלִיׁשִי ּדְאִיהּו דְַרּגָא ָאמַר לֵיּה וַּדַאי (והא) חָמָא לֵיּה לְיַעֲקֹב ּדְהָא מִּקַדְמַת ּדְנָא יָדַע ַאבְָרהָם חָכְמְתָא, וְאִסְּתַּכַל הַׁשְּתָא ּבַ
יב וַּיְַרא אֶת הַּמָקֹום. אֲבָל הַׁשְּתָא קַיְימָא לֵיּה מִּלָה מֵָרחֹוק ּבְִגין ּדְָאזִיל לְֶמיעֱקַד ּתְלִיתָָאה לְמֶעְּבַד ׁשְלִימּו ּוכְדֵין חָמָא לֵיּה לְַיעֲקֹב ּדִכְתִ

  לֵיּה לְיִצְחָק וְלָא ּבָעָא לְהְַרהֵר אֲבַתְֵריּה ּדְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא. 

אי [והרי] ֲהֵרי ִמּקֶֹדם ָלֵכן  ָאַמר לֹו, ַוּדַ ָרָאה ֶאת ַיֲעקֹב, ׁשֶ ׁשֶ
ּיֹום  ו ּבַ ל ַעְכׁשָ ּכֵ ָיַדע ַאְבָרָהם ֶאת ַהָחְכָמה, ְוִהְסּתַ
ֵלמּות,  ית ַלֲעׂשֹות ׁשְ ִליׁשִ ה ׁשְ ִהיא ַדְרּגָ י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ַהׁשּ
קֹום.  ְרא ֶאת ַהּמָ תּוב ַוּיַ ּכָ ְוָאז ָרָאה ֶאת ַיֲעקֹב, ׁשֶ
ָהַלְך  ּום ׁשֶ ָבר ֵמָרחֹוק, ִמׁשּ ו ָעַמד לֹו ַהּדָ ֲאָבל ַעְכׁשָ

דֹוׁש ַלֲעקֹ  ד ֶאת ִיְצָחק ְולֹא ָרָצה ְלַהְרֵהר ַאֲחֵרי ַהּקָ
רּוְך הּוא.    ּבָ

מֵרָחֹוק חָמָא לֵיּה ּגֹו ַאסְּפַקְלַרְיָאה ּדְלָא נֲָהרָא ּבִלְחֹודֹוי, ּובְגִין ָּכךְ 
חָמָא לֵיּה וְלָא אִתְּגְלִי ּכֹּלָא, ּדְאִּלּו ַאסְַּפקְלְַריָאה דְנַהֲרָא הֲוָה ׁשְכִיחַ 
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אי ַאסְּפַקְלַרְיָאה ּדְלָא נַהֲרָא אִתְקְּיַים עֲלֵיּה ַאבְרָהָם ּכְדְקָא עַל הַ
  יָאֹות, אֲבָל מֵרָחֹוק, ּבִלְחֹודֹוי הֲוָה, מֵרָחֹוק. 

ּלֹא  ְקַלְרָיה ׁשֶ תֹוְך ָהַאְסּפַ ֵמָרחֹוק ָרָאה אֹותֹו ּבְ
ה  ּלָ ּה, ְוָלֵכן ָרָאה אֹותֹו ְולֹא ִהְתּגַ ְלַבּדָ ְמִאיָרה ּבִ

ִאיָרה ַהּכֹל ְקַלְרָיה ַהּמְ ִאּלּו ָהְיָתה ְמצּוָיה ָהַאְסּפַ . ׁשֶ
ם ָעֶליָה  ֵאיָנּה ְמִאיָרה, ִהְתַקּיֵ ְקַלְרָיה ׁשֶ ַעל ָהַאְסּפַ
ְלַבּדֹו ָהָיה.  ָראּוי, ֲאָבל ֵמָרחֹוק ּבִ ַאְבָרָהם ּכָ

  ֵמָרחֹוק. 

ּבְגִין ּדְהַאי  מַאי טַעְמָא אִסְּתַּלַק מֵהַאי מִּלָה ַאסְּפַקְלַרְָיאה ּדְנַהֲרָא
ּדַרְּגָא ּדְיַעֲקֹב הֲוָה. ּובְגִין ּדְיַעֲקֹב עַד לָא אִתְיְילִיד לָא אִׁשְּתַּכַח 
הַׁשְּתָא עַל הַאי דַרְגָא. וְתּו ּבְגִין ּדִיהַךְ וִיקַּבֵל ַאגְרָא. וַּיַרְא אֶת 

(ראייה ּבֵיּה.  הַּמָקֹום מֵרָחֹוק ּדָא יַעֲקֹב ּכְמָה דְאִּתְמָר מֵרָחֹוק ּדְלָא זָכָה

בעינוי בהאי עלמא אלא מרחוק מגו האי דרגא דהא כד אתא יעקב הכא דאף על גב דאתו לההוא ראייה וחמא ליעקב, אמר 
אברהם ודאי קודשא בריך הוא ידע בגוונא אחרא דאתחזי, מיד ויבן שם אברהם את המזבח וגו'. מה כתיב לעילא ויאמר יצחק 

) מִּיָד. אֶלָא ּבְגִין ּדְהָא וקמוה. אבל מאי טעמא לא אתיב ליה (מדי)אל אברהם אביו ויאמר אבי, הא א
אִסְּתַּלַק מֵרַחֲמֵי דְַאּבָא עַל ּבְרָא ּובְגִין ּכָךְ ּכְתִיב הִּנְּנִי בְנִי, הִּנְּנִי 

  דְאִסְּתַּלָקּו רַחֲמֵי וְאִתְהַּפַךְ לְדִינָא: 

ה הָ  ָבר ַהּזֶ ָקה ֵמַהּדָ ּלְ ַעם ִהְסּתַ ְקַלְרָיה ָמה ַהּטַ ַאְסּפַ
ל ַיֲעקֹב,  תֹו ׁשֶ ּזֹו ָהְיָתה ַדְרּגָ ּום ׁשֶ ִאיָרה? ִמׁשּ ַהּמְ
אן ַעל  ֲעַדִין לֹא נֹוַלד ַיֲעקֹב, לֹא ִנְמָצא ּכָ ּום ׁשֶ ּוִמׁשּ
ְרא  ָכר. ַוּיַ ל ׂשָ ֵלְך ִויַקּבֵ ּיֵ ֵדי ׁשֶ ה ַהּזֹו. ְועֹוד, ּכְ ְרּגָ ַהּדַ

קֹום ֵמָרחֹק  ֵאר ֶזה ַיֲעקֹב, כְּ  -ֶאת ַהּמָ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ
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ּלֹא ָזָכה ּבֹו.  [ראיה בעיניו בעולם הזה, אלא מרחוק, מתוך הדרגה ֵמָרחֹוק, ׁשֶ

הזו, שהרי כשבא יעקב, אברהם היה מת והסתלק מהעולם, וירא את המקום מרחק, אבל לא בראיה 

ר ָאַמר לֹו ָהֱאלִֹהים ְוגֹו'. ָרמּוז [רא קֹום ֲאׁשֶ ֹבאּו ֶאל ַהּמָ ב  ה]אחרת). ַוּיָ ַאף ַעל ּגַ אן, ׁשֶ ּכָ
ה ְוָרָאה ֶאת ַיֲעקֹב, ָאַמר  אּו ְלאֹוָתּה ְרִאּיָ ּבָ ׁשֶ
ָגֶון ַאֵחר  רּוְך הּוא יֹוֵדַע ּבְ דֹוׁש ּבָ אי ַהּקָ ַאְבָרָהם, ַוּדַ
ַח ְוגֹו'.  ְזּבֵ ם ַאְבָרָהם ֶאת ַהּמִ ֶבן ׁשָ ד ַוּיִ ָראּוי, ִמּיָ ׁשֶ

תּוב ְלַמְעָלה? ַוּיֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל ַאְבָרָהם  ַמה ּכָ
ַעם  ְרׁשּוָה. ֲאָבל ָמה ַהּטַ ָאִביו ַוּיֹאֶמר ָאִבי. ֲהֵרי ּפֵ

יב לֹו  ק  [דבר]לֹא ֵהׁשִ ּלֵ ֲהֵרי ִהְסּתַ ּום ׁשֶ א ִמׁשּ ד? ֶאּלָ ִמּיָ
י ְבִני,  ּנִ תּוב ִהּנֶ ן, ְוָלֵכן ּכָ ל ָאב ַעל ּבֵ ֵמַרֲחִמים ׁשֶ

קּו ָהַרֲחִמים ְוִהְתַהפֵּ  ּלְ ִהְסּתַ י ׁשֶ ּנִ   ְך ְלִדין. ִהּנֶ

וַּיֹאמֶר ַאבְרָהָם, וְלָא ּכְתִיב וַּיֹאמֶר ָאבִיו, ּדְהָא לָא קָאִים עֲלֵיּה 
ּכְַאּבָא אֶּלָא ּבַעַל מַחְלֹוקֶת הֲוָה ּבֵיּה. אֱלהִים יִרְאֶה לֹו הַׂשֶּה. יִרְאֶה 
 לָנּו מִּבָעֵי לֵיּה, מַאי יִרְאֶה לֹו. אֶּלָא ָאמַר לֵיּה אֱלֹהִים יִרְאֶה לֹו
לְגַרְמֵיּה, ּכַד אִיהּו יִצְטְרִיךְ. אֲבָל הַׁשְּתָא ּבְנִי וְלָא אִמְרָא. מִּיָד 

  וַּיֵלְכּו ׁשְנֵיהֶם יַחְּדָו. 

ֲהֵרי  ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם, ְולֹא ָכתּוב ַוּיֹאֶמר ָאִביו, ׁשֶ
ַעל ַמֲחלֶֹקת ָהָיה  א ּבַ ָאב, ֶאּלָ לֹא ָעַמד ָעָליו ּכְ

ה. ָהָיה ָצִריְך  ִעּמֹו. ֱאלִֹהים ִיְרֶאה ֶ ִיְרֶאה  (לכתב)ּלֹו ַהׂשּ
א ָאַמר לֹו ֱאלִֹהים  ה ִיְרֶאה ּלֹו? ֶאּלָ ָלנּו, ַמה ּזֶ



עח  זו‰ר ‰עקי„‰ â חלק ‡' â יפסוק 

  9 9 9עם תרגום   -זוהר הקדוש   8 8 8
 

ִני,  ו ּבְ הּוא ִיְצָטֵרְך, ֲאָבל ַעְכׁשָ ׁשֶ ִיְרֶאה לֹו ְלַעְצמֹו ּכְ
ו.  ֵניֶהם ַיְחּדָ ְלכּו ׁשְ ד ַוּיֵ   ְולֹא ֶכֶבׂש. ִמּיָ

הֵן אֶרְאֶלָם צָעֲקּו חּוצָה מַלְאֲכֵי  עיה לג)(ישרִּבִי ׁשִמְעֹון ּפָתַח וְָאמַר 
ׁשָלֹום מַר יִבְּכָיּון. הֵן אֶרְאֶלָם אִּלֵין מַלְאֲכֵי עִּלָאֵי. צָעֲקּו ּבְהַהִיא 

וַּיֹוצֵא אֹותֹו  (בראשית טו)ׁשַעֲתָא ּובָעּו לְקַיְימָא עַל הַהִיא מִּלָה ּדִכְתִיב, 
  . הַחּוצָה. ּבְגִין ּכָךְ צָעֲקּו חּוצָה

ַתח ְוָאַמר,  ְמעֹון ּפָ י ׁשִ ם ָצֲעקּו  (ישעיה לג)ַרּבִ ֵהן ֶאְרֶאּלָ
ם  יּון. ֵהן ֶאְרֶאּלָ לֹום ַמר ִיְבּכָ ֵאּלּו  -ֻחָצה ַמְלֲאֵכי ׁשָ

ָעה ְוָרצּו  אֹוָתּה ׁשָ ַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים, ָצֲעקּו ּבְ
תּוב  ּכָ ָבר, ׁשֶ תֹו ַוּיֹוֵצא אֹ  (בראשית טו)ַלֲעמֹד ַעל אֹותֹו ַהּדָ

  ַהחּוָצה, ָלֵכן ָצֲעקּו ֻחָצה. 

מַלְאֲכֵי ׁשָלֹום. אִּלֵין אִּנּון מַלְָאכִין ָאחֳרָנִין ּדְהֲוּו זְמִינִין לְמֵיהַךְ 
קַּמֵיּה ּדְיַעֲקֹב ּובְגִינֵיּה ּדְיַעֲקֹב ַאבְטַח לֹון ׁשְלִימּו, קּודְׁשָא ּבְרִיךְ 

לְדַרְּכֹו וַּיִפְּגְעּו ּבֹו מַלְאֲכֵי וְיַעֲקֹב הָלַךְ  (בראשית לב)הּוא. ּדִכְתִיב, 
אֱלהִים. וְאִּלֵין ִאקְרּון מַלְאֲכֵי ׁשָלֹום, ּכְֻּלהּו ּבָכּו ּכַד חָמּו לֵיּה 
לְַאבְרָהָם ּדְעָקִיד לֵיּה לְיִצְחָק, וְאִזְּדַעְזְעּו עִּלָאֵי וְתַּתָאֵי וְכֻּלְהּו 

  עֲלֵיּה ּדְיִצְחָק: 

לֹום  אֹוָתם ַמְלָאִכים ֲאֵחִרים ֵאּלּו  -ַמְלֲאֵכי ׁשָ
ִביל ַיֲעקֹב  ָהיּו ֲעִתיִדים ָלֶלֶכת ִלְפֵני ַיֲעקֹב, ּוִבׁשְ ׁשֶ
תּוב  ּכָ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ֵלמּות ַהּקָ ִהְבִטיַח ָלֶהם ׁשְ
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עּו בֹו ַמְלֲאֵכי  (שם לב) ְפּגְ ְוַיֲעקֹב ָהַלְך ְלַדְרּכֹו ַוּיִ
כּו  ֱאלִֹהים. ְוֵאּלּו ִנְקְראּו ַמְלֲאֵכי ם ּבָ ּלָ לֹום, ּכֻ ׁשָ

ְעְזעּו  עֹוֵקד ֶאת ִיְצָחק, ְוִהְזּדַ ָראּו ֶאת ַאְבָרָהם ׁשֶ ׁשֶ ּכְ
ם ַעל ִיְצָחק.    ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים ְוֻכּלָ

וַּיִקְרָא אֵלָיו מַלְַאךְ יְיָ וְגו', ּפָסִיק טַעְמָא ּבְגַּוַויְהּו, ּדְלָאו ַאבְרָהָם 
קַדְמָָאה לָא  (נשא קלח א)ׁשְלִים  (דף קכ ע"ב)תְרָָאה ּבַתְרָָאה ּכְקַדְמָָאה. ּבַ 

ׁשְלִים. ּכְגְַוונָא דָא ְׁשמּואֵל ׁשְמּואֵל, ּבַתְרָָאה ׁשְלִים, קַדְמָָאה לָא 
ׁשְלִים. ּבַתְרָָאה נָבִיא, קַדְמָָאה לָא נָבִיא. אֲבָל מׁשֶה מׁשֶה, לָא 

א ַאעֲדֵי מִּנֵיּה ׁשְכִינְּתָא. ַאבְרָהָם ּפָסִיק, ּבְגִין ּדְמִּיֹומָא ּדְאִתְיְילִיד לָ
ַאבְרָהָם. רַּבִי חִּיָיא ָאמַר ּבְגִין לְַאתְעָרָא לֵיּה ּבְרּוחָא ָאחֳרָא 

  ּבְעֹובָדָא ָאחֳרָא ּבְלִּבָא ָאחֳרָא. 

יֵניֶהם,  ְקָרא ֵאָליו ַמְלַאְך ה' ְוגֹו'. ַמְפִסיק ַטַעם ּבֵ ַוּיִ
ֵאין ַאְבָרָהם ָהַאֲחרֹון כָּ  ֵלם, ׁשֶ ִראׁשֹון. ָהַאֲחרֹון ׁשָ

מּוֵאל  מּוֵאל ׁשְ מֹו ֶזה ׁשְ ֵלם. ּכְ  - ָהִראׁשֹון לֹא ׁשָ
ֵלם. ָהַאֲחרֹון ָנִביא,  ֵלם, ָהִראׁשֹון לֹא ׁשָ ָהַאֲחרֹון ׁשָ
ה ֵאין ֶהְפֵסק  ה מֹׁשֶ מֹׁשֶ ָהִראׁשֹון לֹא ָנִביא. ֲאָבל ּבְ

ּנֹוַלד לֹא ָזָזה מִ  ּיֹום ׁשֶ ּמִ ּום ׁשֶ ִכיָנה. ַטַעם, ִמׁשּ ּנּו ׁשְ ּמֶ
ֵדי ְלעֹוְררֹו  יא ָאַמר, ּכְ י ִחּיָ ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם. ַרּבִ

ֵלב ַאֵחר.  ה ַאֵחר, ּבְ ַמֲעׂשֶ   ְלרּוַח ַאֶחֶרת, ּבְ
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רַּבִי יְהּודָה ָאמַר אִתְּבְרִיר יִצְחָק וְאִסְּתַּלִיק ּבִרְעּותָא קַּמֵי קּודְׁשָא 
סְמִין ּדְקָרְבִין ּכָהֲנַּיָיא קַּמֵיּה, ּתְרֵין ּבְרִיךְ הּוא ּכְרֵיחָא דִקְטֹורֶת ּבּו

זִמְנִין ּבְיֹומָא וְאִׁשְּתְלִים קָרְּבָנָא. ּדְהָא צַעֲרָא דְַאבְרָהָם הֲוָה 
ּבְׁשַעֲתָא ּדְאִּתְמָר לֵיּה ַאל ּתִׁשְלַח יָדְךָ אֶל הַּנַעַר וְַאל ּתַעַׂש לֹו 

לִים ּולְמַּגָנָא עָבַד וְסִּדֵר ּכֹּלָא מְאּומָה. חָׁשִיב ּדְקָרְּבָנֵיּה לָא אִׁשְּתְ
  ּובְנָה מִזְּבֵחַ. מִּיָד. 

ה ְבָרצֹון  י ְיהּוָדה ָאַמר, ִנְבַחר ִיְצָחק ְוִהְתַעּלָ ַרּבִ
ִמים  ׂשָ ֵריַח ְקטֶֹרת ַהּבְ רּוְך הּוא ּכְ דֹוׁש ּבָ ִלְפֵני ַהּקָ

ּיֹום ְוִנשְׁ  ֲעַמִים ּבַ ְקִריִבים ַהּכֲֹהִנים ְלָפָניו ּפַ ּמַ ָלם ׁשֶ
ָעה  ׁשָ ל ַאְבָרָהם ָהָיה ּבְ ֲהֵרי ַצֲערֹו ׁשֶ ן. ׁשֶ ְרּבָ ַהּקָ
ַעׂש  ַער ְוַאל ּתַ ַלח ָיְדְך ֶאל ַהּנַ ׁשְ ֱאַמר לֹו ַאל ּתִ ּנֶ ׁשֶ
ה  ם ָעׂשָ ַלם ּוְלִחּנָ נֹו לֹא ִנׁשְ ְרּבָ ּקָ ב ׁשֶ לֹו ְמאּוָמה, ָחׁשַ

ד:  ַח. ִמּיָ ר ַהּכֹל ּוָבָנה ִמְזּבֵ   ְוִסּדֵ

רָהָם אֶת עֵינָיו וַּיַרְא וְהִּנִה ַאיִל ַאחַר וְגו' הָא ּתָנִינָן הּוא וַּיִׂשָּא ַאבְ
ַאיִל ּדְאִתְּבְרֵי ּבֵין הַׁשְּמָׁשֹות הֲוָה, ּובֶן ׁשְנָתֹו הָיָה ּכְמָא דְַאּתְ ָאמֵר, 

יצחק לא (נ"א ואת אמרת בין השמשות. ותו והא ּכֶבֶׂש אֶחָד ּבֶן ׁשְנָתֹו וְהָכִי אִצְטְרִיךְ  (במדבר ז)

וְַאּתְ אֲמַרְּתְ ּבֵין הַׁשְּמָׁשֹות. אֶּלָא  (והא יצחק לא הוה בעלמא) הוה בעלמא, אלא אתפקיד וכו')
אִתְּפַּקַד חֵילָא לְאִזְּדַּמְנָא הַהּוא אִימְרָא ּבְׁשַעֲתָא ּדְאִצְטְרִיךְ לֵיּה 

ׁשֹות אִתְמַּנָא חֵילָא לְַאבְרָהָם. ּכְמָה ּדְכָל אִּנּון מִּלִין ּדְהֲוּו ּבֵין הַׁשְּמָ
ּבְׁשַעֲתָא ּדְאִצְטְרִיךְ לֵיּה. הָכִי נָמֵי  (לההוא זמנא)לְאִזְּדַּמְנָא הַהּוא מִּלָה 

  הַאי ַאיִל ּדְאִתְקְרִיב ּתְחֹותֵיּה ּדְיִצְחָק. 
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ְרא ְוִהּנֵה ַאִיל ַאַחר  א ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַוּיַ ָ ׂשּ ַוּיִ
ִנינּו, הּוא  ָמׁשֹות ְוגֹו'. ֲהֵרי ׁשָ ְ ין ַהׁשּ ְבָרא ּבֵ ּנִ ָהַאִיל ׁשֶ

ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ָנתֹו ָהָיה, ּכְ ֶבׂש  (במדבר ז)ָהָיה, ּוֶבן ׁשְ ּכֶ
ָנתֹו, ְוָכְך ָצִריְך.  ן ׁשְ [ואתה אמרת בין השמשות, ועוד, והרי יצחק לא ֶאָחד ּבֶ

נִּ  [והרי יצחק לא היה בעולם] היה בעולם, אלא נפקד וכו'] ה אֹוֵמר ׁשֶ ְבָרא ְוַאּתָ
ן אֹותֹו ָהַאִיל  ַזּמֵ ּיְ א ִנְפַקד ּכַֹח ׁשֶ ָמׁשֹות? ֶאּלָ ְ ין ַהׁשּ ּבֵ
ל אֹוָתם  ּכָ מֹו ׁשֶ ִהְצָטֵרְך אֹותֹו ַאְבָרָהם. ּכְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ן  ּמֵ ְזּדַ ּיִ ה ּכַֹח ׁשֶ ָמׁשֹות, ִהְתַמּנָ ְ ין ַהׁשּ ָהיּו ּבֵ ָבִרים ׁשֶ ַהּדְ

צָּ  [לזמן ההוא]אֹותֹו ָדָבר  ָעה ׁשֶ ׁשָ ם ּבְ ְך ּגַ ִריְך אֹותֹו. ּכָ
ַחת ִיְצָחק.  ֻהְקַרב ּתַ ה ׁשֶ   ָהַאִיל ַהּזֶ

ּבְכָל צָרָתָם לֹא צָר ּומַלְַאךְ ּפָנָיו הֹוׁשִיעָם וְגו'.  (ישעיה סג)ּפָתַח וְָאמַר, 
ּתָא חֲזֵי, ּבְכָל צָרָתָם ּדְיִׂשְרָאֵל ּכַד אִזְּדַּמַן לֹון עָאקָן, ּכְתִיב לֹא 

ּבְוא"ו, ּבְגִין ּדְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא עִּמְהֹון ּבְעָקּו. לא ּבְאל"ף ּוקְרִי 
ּבְאל"ף, אֲתַר עִּלָָאה יַּתִיר, ַאף עַל ּגַב ּדְלָאו ּבְהַהּוא אֲתַר רּוגְזָא 
וְעָקּו, לְהָתָם לְעֵילָא מָטָא עַקְתָא דְיִׂשְרָאֵל. לא ּבְאל"ף ּכְמָא דְַאּתְ 

  וְלֹא אֲנַחְנּו. ּכְתִיב ּבְאל"ף ּוקְרִי ּבְוא"ו.  הּוא עָׂשָנּו (תהלים ק)ָאמֵר, 

ַתח ְוָאַמר,  ָכל ָצָרָתם לֹא ָצר ּוַמְלַאְך  (ישעיה סג)ּפָ ּבְ
ל  ָכל ָצָרָתם ׁשֶ יָעם ְוגֹו'. ּבא ְרֵאה, ּבְ ָניו הֹוׁשִ ּפָ
תּוב לֹא  נֹות ָלֶהם ָצרֹות, ּכָ ּמְ ְזּדַ ּמִ ׁשֶ ָרֵאל, ּכְ ִיׂשְ

ָאֶל"ף ְוקֹוְרִאים בְּ  רּוְך ּבְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ּום ׁשֶ ָוא"ו, ִמׁשּ
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ָאֶל"ף ָמקֹום יֹוֵתר ֶעְליֹון,  ָרה. לֹא ּבְ ּצָ ם ּבַ הּוא ִעּמָ
ם  אֹותֹו ָמקֹום רֶֹגז ְוָצָרה, ְלׁשָ ֵאין ּבְ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ
ָאֶל"ף,  ָרֵאל. לֹא ּבְ ל ִיׂשְ יָעה ָצָרָתם ׁשֶ ְלַמְעָלה ַמּגִ

ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ תּוב הּוא עָ  (תהלים ק)ּכְ נּו ְולֹא ֲאַנְחנּו. ּכָ ׂשָ
ָוא"ו.  ָאֶל"ף ְוקֹוְרִאים ּבְ   ּבְ

ּומַלְַאךָ ּפָנָיו הֹוׁשִיעָם. וְהָא אִיהּו עִמְהֹון ּבְהַהּוא עָקּו, וְַאּתְ אֲמַרְּתְ 
הֹוׁשִיעָם. אֶּלָא מֹוׁשִיעָם לֹא ּכְתִיב, אֶּלָא הֹוׁשִיעָם מִּקַדְמַת ּדְנָא 

ּוא עָקּו לְמִסְּבַל עִּמְהֹון. ּתָא חֲזֵי, ּבְכָל זִמְנָא ּדְאִיהּו זַּמִין ּבְהַה
דְיִׂשְרָאֵל אִּנּון ּבְגָלּותָא, ׁשְכִינְּתָא עִּמְהֹון ּבְגָלּותָא, וְהָא אּוקְמּוהָ, 

  וְׁשָב יְיָ אֱלהֶיךָ אֶת ׁשְבּותְךָ וְרִחַמְךָ וְגו'.  (דברים ל)ּדִכְתִיב 

יָעם, ַוהֲ  ָניו הֹוׁשִ אֹוָתּה ּוַמְלַאָך ּפָ ם ּבְ ֵרי הּוא ִעּמָ
א לֹא ָכתּוב  יָעם? ֶאּלָ ה אֹוֵמר הֹוׁשִ ָצָרה, ְוַאּתָ
הּוא ָעִתיד  יָעם ִמּקֶֹדם ָלֵכן, ׁשֶ א הֹוׁשִ יָעם, ֶאּלָ מֹוׁשִ
ָכל ְזַמן  ם. ּבא ְרֵאה, ּבְ אֹוָתּה ָצָרה ִלְסּבֹל ִעּמָ ּבְ

לּות  ּגָ ָרֵאל ּבַ ׂשְ ּיִ לּות, -ׁשֶ ּגָ ם ּבַ ִכיָנה ִעּמָ ַוֲהֵרי  ׁשְ
תּוב  ּכָ ְרׁשּוָה ׁשֶ בּוְתְך  (דברים ל)ּפֵ ב ה' ֱאלֶֹהיְך ֶאת ׁשְ ְוׁשָ

  ְוִרַחְמְך ְוגֹו'. 

ּדָבָר ַאחֵר ּומַלְַאךְ ּפָנָיו הֹוׁשִיעָם, ּדָא ׁשְכִינְּתָא. ּדְאִיהִי עִּמְהֹון 
י, ּדְאִּלֵין ּבְגָלּותָא וְַאּתְ אֲמַרְּתְ ּדְאִיהּו הֹוׁשִיעָם. אֶּלָא הָכִי הּוא וַּדַא

אִּנּון מִׁשְּכְנֹותָיו ּדְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ּבְגָלּותָא, ּובְגִין ּדִׁשְכִינְּתָא 
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עִּמְהֹון קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ַאדְּכַר לֹון לְאֹוטָבָא לֹון וְלְאֲפָקָא לֹון מִן 
א, ּולְבָתַר וְעַּתָה וָאֶזְּכֹר אֶת ּבְרִיתִי ּבְקַדְמִיתָ (שמות ו)ּגָלּותָא, ּדִכְתִיב, 

  הִּנֵה צַעֲקַת ּבְנֵי יִׂשְרָאֵל ּבָָאה אֵלַי. 

יָעם  ָניו הֹוׁשִ ָבר ַאֵחר ּוַמְלַאְך ּפָ ִכיָנה,  - ּדָ זֹו ׁשְ
יָעם?  הּוא הֹוׁשִ ה אֹוֵמר ׁשֶ לּות, ְוַאּתָ ּגָ ם ּבַ ִהיא ִעּמָ ׁשֶ
ל נֹוָתיו ׁשֶ ּכְ ה ֵהם ִמׁשְ ֵאּלֶ אי, ׁשֶ ַוּדַ ְך ֶזה ּבְ א ּכָ  ֶאּלָ
ִכיָנה  ְ ׁשּ ּום ׁשֶ לּות. ּוִמׁשּ ּגָ רּוְך הּוא ּבַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
רּוְך הּוא זֹוֵכר אֹוָתם ְלֵהיִטיב  דֹוׁש ּבָ ֶהם, ַהּקָ ִעּמָ

תּוב  ּכָ לּות, ׁשֶ ָוֶאְזּכֹר ֶאת  (שמות ו)ָלֶהם ּוְלהֹוִציָאם ֵמַהּגָ
ה ִהּנֵה ַצֲעַקת  ְך, ְוַעּתָ ַהְתָחָלה. ְוַאַחר ּכָ ִריִתי, ּבַ ּבְ

ָאה ֵאַלי. בְּ  ָרֵאל ּבָ   ֵני ִיׂשְ

וְגַם רָאִיתִי. לְַאסְּגָָאה רְאִיָה ָאחֳרָא ּדְאִיהּו קַדְמָָאה ּדְכֹּלָא, ּוכְתִיב, 
וַּיִזְּכֹר אֱלהִים אֶת ּבְרִיתֹו ּדָא ׁשְכִינְּתָא. אֶת ַאבְרָהָם לְַאבְרָהָם  (שמות ב)

רּותָא וְזִּוּוגָא דִילָּה מִּבָעֵי לֵיּה, אֶּלָא אֶת ַאבְרָהָם ּדָא הּוא חַבְ
ּדָא הּוא מַעֲרָבִית ּדְרֹומִית. אֶת יִצְחָק  (במדבר קכ א)ּבַאֲבָהָן. אֶת ַאבְרָהָם 

ּדָא הּוא צְפֹונִית מַעֲרָבִית. וְאֶת יַעֲקֹב ּדָא הּוא זִּוּוגָא חָדָא, ּכְלָָלא 
  חָדָא, זִּוּוגָא ׁשְלִים ּכְדְקָא יָאֹות. 

ִהיא ְלרַ  -ְוַגם ָרִאיִתי  ה ַאֶחֶרת ׁשֶ ּבֹות ְרִאּיָ
ל ַהּכֹל. ְוָכתּוב  ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאל  (שם ב)ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ַוּיִ

ִכיָנה. ֶאת ַאְבָרָהם? ְלַאְבָרָהם ָהָיה  ִריתֹו, זֹו ׁשְ ּבְ
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ּוּוג  א ֶאת ַאְבָרָהם זֹו ַהֲחֵברּות ְוַהּזִ ָצִריְך ִלְכּתֹב. ֶאּלָ
ּה ִעם ָהָאבֹות. ֶאת ַאבְ  ּלָ ֶזהּו ַמֲעָרִבית  -ָרָהם ׁשֶ

רֹוִמית. ֶאת ִיְצָחק  ֶזהּו ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית. ְוֶאת  -ּדְ
ֵלם  -ַיֲעקֹב  ָלל ֶאָחד, ִזּוּוג ׁשָ ֶזהּו ִזּוּוג ֶאָחד, ּכְ
ָראּוי.    ּכָ

ּכְגַוְונָא דָא אֶת הַׁשָּמַיִם ּדָא הּוא ּכְלָלָא מִּדַת לַיְלָה ּבַּיֹום. וְאֶת 
ת יֹום ּבְלַיְלָה ּכְחֲדָא. אּוף הָכָא ּבְכֻּלְהּו אֶת, ּובְיַעֲקֹב הָָארֶץ ּדָא מִּדַ

וְאֶת, לְמֶהֱוֵי ּכֹּלָא זִּוּוָגא חָדָא ּדְלָא מִתְּפַרְׁשִין ּדְכַר וְנּוקְבָא 
לְעָלְמִין. וְזַּמִין קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא לְַאכְרָזָא ּבְכָל עַלְמָא ּולְַאׁשְמָעָא 

וַּיֹאמֶר ַאךְ עַּמִי הֵּמָה ּבָנִים לֹא יְׁשַּקֵרּו ויְהִי לָהֶם  יה סג)(ישעקָל ּדְיֵימָא 
  לְמֹוׁשִיעַ. ּבָרּוךְ יְיָ לְעֹולָם ָאמֵן וְָאמֵן: 

ַמִים  ָ מֹו ֶזה ֵאת ַהׁשּ ת ַלְיָלה  -ּכְ ל ִמּדַ ָלל ׁשֶ ֶזהּו ּכְ
ּיֹום. ְוֵאת ָהָאֶרץ  ֶאָחד.  -ּבַ ְיָלה ּכְ ּלַ ת יֹום ּבַ זֹו ִמּדַ

ְהֶיה ַהּכֹל ַאף כָּ  ּיִ ם ֶאת, ּוְבַיֲעקֹב ְוֶאת, ׁשֶ ֻכּלָ אן ּבְ
ּלֹא ִנְפָרִדים ָזָכר ּוְנֵקָבה ְלעֹוָלִמים.  ִזּוּוג ֶאָחד ׁשֶ
ָכל ָהעֹוָלם  רּוְך הּוא ְלַהְכִריז ּבְ דֹוׁש ּבָ ְוָעִתיד ַהּקָ

ּיֹאַמר  ִמיַע קֹול ׁשֶ י  (ישעיה סג)ּוְלַהׁשְ ַוּיֹאֶמר ַאְך ַעּמִ
נִ  ה ּבָ רּוְך ֵהּמָ יַע. ּבָ רּו ַוְיִהי ָלֶהם ְלמֹוׁשִ ּקֵ ים לֹא ְיׁשַ

  ה' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן. 
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  דף קיט ע"א -פרשת וירא  -ספר בראשית  -בזוהר  ו

וַיְהִי ַאחַר הַּדְבָרִים הָאֵּלֶה וְהָאֱלהִים נִּסָה אֶת ַאבְרָהָם וַּיֹאמֶר אֵלָיו 
ַאּתָה הּוא  (תהלים מה)ּודָה ּפָתַח וְָאמַר ַאבְרָהָם וַּיֹאמֶר הִּנִנִי. רַּבִי יְה

 מַלְּכִי וְגו'. ּדָא הּוא ׁשְלִימּו ּדְכָל ּדַרְּגִין ּכְחֲדָא ּדָא ּבְדָא. 

ה ֶאת  ה ְוָהֱאלִֹהים ִנּסָ ָבִרים ָהֵאּלֶ ַוְיִהי ַאַחר ַהּדְ
י  ִני. ַרּבִ ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ִהּנֵ

י ְוגֹו'.  (תהלים מד)ַתח ְוָאַמר, ְיהּוָדה פָּ  ה הּוא ַמְלּכִ ַאּתָ
ָרגֹות ַיַחד זֹו ִעם זֹו.  ל ַהּדְ ל ּכָ ֵלמּות ׁשֶ ְ   זֹוִהי ַהׁשּ

וַיְהִי ַאחַר הַּדְבָרִים הָאֵּלֶה. רַּבִי ׁשִמְעֹון ָאַמר הָא ּתָנִינָן וַיְהִי ּבִימֵי 
תִיב ּבִימֵי טַפְסֵי דְצַעֲרָא עַל צַעֲרָא אִּתְמָר, וַיְהִי ַאף עַל ּגַב ּדְלָא ּכְ 

אִית ּבֵיּה. וַיְהִי ַאחַר, ּבָתַר ּדַרְּגָא ּתַּתָָאה ּדְכָל ּדַרְּגִין עִּלָאִין, ּומַאן 
 לא אִיׁש ּדְבָרִים ָאנֹכִי.  (שמות ד)אִיהּו ּדְבָרִים, ּכְמָא דְַאּתְ ָאמֵר 
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ְמעֹון ָאמַ  י ׁשִ ה. ַרּבִ ָבִרים ָהֵאּלֶ ר, ִהּנֵה ַוְיִהי ַאַחר ַהּדְ
יֵמי, ֶנֱאַמר ַעל ַצַער. ַוְיִהי  ִנינּו ַוְיִהי ּבִ ַאף ַעל  - ׁשָ

ל ַצַער ֵיׁש ּבֹו. ַוְיִהי  פּוס ׁשֶ יֵמי, ּדְ ּלֹא ָכתּוב ּבִ ב ׁשֶ ּגַ
ל  ל ּכָ ְחּתֹוָנה ׁשֶ ה ַהּתַ ְרּגָ ָבִרים, ַאַחר ַהּדַ ַאַחר ַהּדְ

מ ָבִרים? ּכְ ָרגֹות ָהֶעְליֹונֹות. ּוַמהּו ַהּדְ ֱאַמר ַהּדְ ּנֶ ֹו ׁשֶ
ָבִרים ָאֹנִכי.  (שמות ד)   לֹא ִאיׁש ּדְ

ּומַאן הֲוָה ּבָתַר ּדַרְּגָא דָא, וְהָאֱלהִים נִּסָה אֶת ַאבְרָהָם ּדְַאתְיָא יֵצֶר 
הָרָע לְקַטְרְגָא קַּמֵי קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא. הָכָא אִית לְאִסְּתַּכָלָא 

צְחָק מִּבָעֵי לֵיּה. ּדְהָא יִצְחָק ּבַר וְהָאֱלהִים נִּסָה אֶת ַאבְרָהָם. אֶת יִ
ּתְלָתִין וְׁשֶבַע ׁשְנִין הֲוָה וְהָא אֲבֹוי לָאו ּבַר עֹונָׁשָא דִילֵיּה הֲוָה, 
ּדְאִלְמָלֵא ָאמַר יִצְחָק לָא בָעֵינָא לָא אִתְעֲנַׁש אֲבֹוי עֲלֵיּה. מַאי 

  ּסָה אֶת יִצְחָק. טַעְמָא וְהָאֱלהִים נִּסָה אֶת ַאבְרָהָם וְלָא ּכְתִיב נִ

ה ֶאת  ה ַהּזֹו? ְוָהֱאלִֹהים ִנּסָ ְרּגָ ּוִמי ָהָיה ַאַחר ַהּדַ
דֹוׁש  א ֵיֶצר ָהָרע ְלַקְטֵרג ִלְפֵני ַהּקָ ּבָ ַאְבָרָהם. ׁשֶ
ה ֶאת  ל, ְוָהֱאלִֹהים ִנּסָ ּכֵ אן ֵיׁש ְלִהְסּתַ רּוְך הּוא. ּכָ ּבָ

הֲ (לכתב)ַאְבָרָהם? ֶאת ִיְצָחק ָהָיה ָצִריְך  ֵרי ִיְצָחק , ׁשֶ
ר  ַבע, ַוֲהֵרי ָאִביו לֹא ָהָיה ּבַ ים ָוׁשֶ לֹׁשִ ן ׁשְ ָהָיה ּבֶ

ִאְלָמֵלא ָאַמר ִיְצָחק ֵאיִני רֹוֶצה  ּלֹו, ׁשֶ לֹא  -עֶֹנׁש ׁשֶ
ה  ַעם ְוָהֱאלִֹהים ִנּסָ ָהָיה ֶנֱעַנׁש ָאִביו ָעָליו. ָמה ַהּטַ

ה ֶאת ִיְצָחק?    ֶאת ַאְבָרָהם ְולֹא ָכתּוב ִנּסָ
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אֶת ַאבְרָהָם וַּדַאי ּדְבָעֵי לְאִתְּכְלָלָא ּבְדִינָא, ּדְהָא ַאבְרָהָם לָא אֶּלָא 
הֲוָה ּבֵיּה ּדִינָא ּכְלַל מִּקַדְמַת ּדְנָא, וְהַׁשְּתָא אִתְּכְלִיל מַיָי"א 
ּבְאֶׁשָ"א. וְַאבְרָהָם לָא הֲוָה ׁשְלִים עַד הַׁשְּתָא ּדְאִתְעַּטַר לְמֶעְּבַד 

  נָא לֵיּה ּבְַאתְרֵיּה. ּדִינָא ּולְַאתְקָ

ין,  ֵלל ִעם ּדִ ָרָצה ְלִהּכָ אי ׁשֶ א ֶאת ַאְבָרָהם, ַוּדַ ֶאּלָ
ָלל ִמּקֶֹדם ָלֵכן,  ין ּכְ ֲהֵרי ַאְבָרָהם לֹא ָהָיה ּבֹו ּדִ ׁשֶ
ְוָכאן ִנְכְללּו ַמִי"ם ִעם ֵא"ׁש, ְוַאְבָרָהם לֹא ָהָיה 

ין ר ַלֲעׂשֹות ּדִ ִהְתַעּטֵ ו, ׁשֶ ֵלם ַעד ַעְכׁשָ ּוְלַהְתִקינֹו  ׁשָ
ְמקֹומֹו.    ּבִ

וְכָל יֹומֹוי לָא הֲוָה ׁשְלִים עַד הַׁשְּתָא ּדְאִתְּכְלִיל מַיָ"א ּבְאֶׁשָ"א 
וְאֶׁשָ"א ּבְמַיָ"א, ּובְגִין ּכָךְ וְהָאֱלהִים נִּסָה אֶת ַאבְרָהָם וְלא אֶת 

(קלג ּדָא, עָאל  יִצְחָק, ּדְַאזְמִין ַאבְרָהָם לְאִתְּכְלָלָא ּבְדִינָא, וְכַד עָבִיד

אֶׁשָ"א ּבְמַיָ"א וְאִׁשְּתְלִים ּדָא עִם ּדָא. וְדָא עָבִיד ּדִינָא  ב)
לְאִתְּכְלָלָא ּדָא ּבְדָא. ּוכְדֵין יֵצֶר הָרָע אֲתָא לְקַטְרְגָא עֲלֵיּה 
ּדְַאבְרָהָם ּדְלָא אִׁשְּתְלִים ּכְדְקָא יְאּות עַד ּדְיַעֲבִיד ּדִינָא ּבְיִצְחָק. 

  ר הָרָע ַאחַר הַּדְבָרִים אִיהּו וְָאתָא לְקַטְרְגָא. ּדְיֵצֶ

ְכַלל ַמִי"ם  ּנִ ו ׁשֶ ֵלם ַעד ַעְכׁשָ ְוָכל ָיָמיו לֹא ָהָיה ׁשָ
ְך ְוָהֱאלִֹהים  ּום ּכָ ִעם ֵא"ׁש ְוֵא"ׁש ִעם ַמִי"ם, ּוִמׁשּ
ִהְזִמין ַאְבָרָהם  ה ֶאת ַאְבָרָהם ְולֹא ֶאת ִיְצָחק, ׁשֶ ִנּסָ

ֵלל ִעם ּדִ  ה ֶאת ֶזה, ִנְכַנס ֵא"ׁש ִעם ְלִהּכָ ָעׂשָ ין. ּוְכׁשֶ
ֵלל  ין ְלִהּכָ ה ַהּדִ ַלם ֶזה ִעם ֶזה. ְוֶזה עֹוׂשֶ ַמִי"ם ְוִנׁשְ
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א ְלַקְטֵרג ַעל ַאְבָרָהם  ֶזה ִעם ֶזה. ְוָאז ֵיֶצר ָהָרע ּבָ
ִיְצָחק.  ה ִדין ּבְ ֲעׂשֶ ּיַ ָראּוי ַעד ׁשֶ ם ּכָ ּלֵ ּתַ ּלֹא ִהׁשְ ׁשֶ

ֶצר ָהָרע הּוא  ּיֵ א ְלַקְטֵרג. ׁשֶ ָבִרים ְוהּוא ּבָ   ַאַחר ַהּדְ

וְתָא חֲזֵי רָזָא דְמִּלָה, ַאף עַל ּגַב ּדְקָאֲמָרָן ּדְַאבְרָהָם ּכְתִיב וְלָא 
יִצְחָק, יִצְחָק נָמֵי אִתְּכְלִיל ּבֵיּה ּבְהַאי קְרָא, רָזָא דִכְתִיב וְהָאֱלֹהִים 

תִיב אֶּלָא אֶת ַאבְרָהָם אֶת נִּסָה אֶת ַאבְרָהָם. נִּסָה לְַאבְרָהָם לָא ּכְ
ּדַיְיקָא וְדָא יִצְחָק. ּדְהָא ּבְהַהִיא ׁשַעֲתָא ּבִגְבּורָ"ה ּתַּתָָאה ׁשַרְיָא, 
ּכֵיוָן ּדְאִתְעַּקַד וְאִזְּדַּמַן ּבְדִינָא עַל יְדָא ּדְַאבְרָהָם ּכְדְקָא יְאּות, ּכְדֵין 

וְאִתְּכְלִילּו אֶׁשָ"א ּבְמַיָ"א אִתְעַּטַר ּבְַאתְרֵיּה ּבַהֲדֵיּה ּדְַאבְרָהָם 
  ּוסְלִיקּו לְעֵילָא, ּוכְדֵין אִׁשְּתַּכַח מַחְלֹוקֶת ּכְדְקָא יְאּות מַיָא ּבְאֶׁשָא. 

ָאַמְרנּו  ב ׁשֶ ָבר. ַאף ַעל ּגַ ּוֹבא ּוְרֵאה סֹוד ַהּדָ
ם ִיְצָחק ִנְכָלל  תּוב ַאְבָרָהם ְולֹא ִיְצָחק, ּגַ ּכָ ׁשֶ

ה סֹוד סּוק ַהּזֶ ּפָ ה ֶאת  ּבַ תּוב ְוָהֱאלִֹהים ִנּסָ ַהּכָ
א ֶאת  ה ְלַאְבָרָהם, ֶאּלָ ַאְבָרָהם. לֹא ָכתּוב ִנּסָ
אֹוָתּה  ֲהֵרי ּבְ ְוָקא, ְוֶזה ִיְצָחק. ׁשֶ ַאְבָרָהם, ֶאת ּדַ
ֱעַקד  ּנֶ יָון ׁשֶ ְחּתֹוָנה ׁשֹוֶרה. ּכֵ בּוָר"ה ַהּתַ ּגְ ָעה ּבַ ׁשָ

ִדין ַעל ְיֵדי ַאְבָרָהם כָּ  ן ּבְ ּמֵ ר ְוִהְזּדַ ָראּוי, ָאז ִהְתַעּטֵ
ְמקֹומֹו ַיַחד ִעם ַאְבָרָהם ְוִנְכְללּו ֵא"ׁש ִעם ַמִי"ם  ּבִ
ָראּוי, ַמִים  ְוָעלּו ְלַמְעָלה, ְוָאז ִנְמְצָאה ַמֲחלֶֹקת ּכָ

  ִעם ֵאׁש. 
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חָמָא ַאּבָא רַחֲמָנָא ּדְאִתְעֲבִיד ַאכְזָר. אֶּלָא ּבְגִין לְאִׁשְּתַּכָחָא  (עבד)מַאן 
, עַד (ד"א ל"ג כדקא יאות)ת מַיָא ּבְאֶׁשָא ּולְאִתְעַּטְרָא ּבְַאתְרַייהּו מַחְלֹוקֶ

ּדְָאתָא יַעֲקֹב וְאִתְּתַּקַן ּכֹּלָא ּכְדְקָא יְאּות וְאִתְעֲבִידּו ּתְלָתָא ַאּבָהָן 
  ׁשְלֵמִין וְאִתְּתַקָנּו עִּלָאֵי וְתַּתָאֵי: 

ה ַאכְ  [עשה]ִמי  ֲעׂשֶ ּנַ ֵדי ָרָאה ָאב ַרְחָמן ׁשֶ א ּכְ ָזר? ֶאּלָ
ר  ֵצא ַמֲחלֶֹקת ַמִים ִעם ֵאׁש ּוְלִהְתַעּטֵ ּמָ ּתִ ׁשֶ

ְמקֹוָמם  ן כראוי), (ּבִ ּקֵ א ַיֲעקֹב ְוַהּכֹל ִהְתּתַ ּבָ ַעד ׁשֶ
ֵלִמים ְוִנְתְקנּו  ה ָאבֹות ׁשְ לֹׁשָ ָראּוי, ְוַנֲעׂשּו ׁשְ ּכָ

  ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים. 

  כ"ז ע"ב דף -פרשת צו  -ספר ויקרא  -בזוהר 

אֵׁש ּתָמִיד ּתּוקַד עַל הַּמִזְּבֵחַ לֹא תִכְּבֶה. רִּבִי חִּיָיא ּפָתַח,  (ויקרא ו)
וַּיֹאמֶר יִצְחָק אֶל ַאבְרָהָם ָאבִיו וַּיֹאמֶר ָאבִי וַיֹאמֶר הִּנֶּנִי בְנִי  (בראשית כב)

ּדְַאבְרָהָם, אֲמַאי וְגֹו', וַּיֹאמֶר וַּיֹאמֶר ּתְלַת זִמְנִין ּדְיִצְחָק, וַּיֹאמֶר חַד 
הָכִי. אֶּלָא, ג' לְמַעֲׂשֶה ּבְרֵאׁשִית, ּדְאִיּנּון ּתְלַת ּדְיִצְחָק הֲוֹו. וְַחד 

הִּנֶּנִי. ּוכְתִיב,  (ס"א ודייקא)ּדְַאבְרָהָם ּבָרְבִיעִי, ּדִכְתִיב הִּנֶּנִי בְנִי ּדְחִיקָא 
 ת חָסֵר. יְהִי מְאֹרֹת ּבִרְקִיעַ הַׁשָּמַיִם מְאֹרֹ (בראשית א)

ה ַח לֹא ִתְכּבֶ ְזּבֵ ִמיד ּתּוַקד ַעל ַהּמִ י  .ֵאׁש ּתָ ַרּבִ
ַתח יא ּפָ ַוּיֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל ַאְבָרָהם ָאִביו  (בראשית כב) ,ִחּיָ

י ְבִני ְוגֹו' ּנִ  ,ַוּיֹאֶמר ַוּיֹאֶמר .ַוּיֹאֶמר ָאִבי ַוּיֹאֶמר ִהּנֶ
ל ִיְצָחק ָעִמים ׁשֶ לֹׁש ּפְ  .ל ַאְבָרָהםַוּיֹאֶמר ֶאָחד שֶׁ  ,ׁשָ
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ית ה ְבֵראׁשִ ה ְלַמֲעׂשֵ לֹׁשָ א ׁשְ ְך? ֶאּלָ ה ֶזה ּכָ  ,ָלּמָ
ל ִיְצָחק לֹׁש ׁשֶ ָ ֵהם ָהיּו ַהׁשּ ל ַאְבָרָהם  ,ׁשֶ ְוֶאָחד ׁשֶ

ְרִביִעי י ְבִני ,ּבָ ּנִ תּוב ִהּנֶ ּכָ חּוק  ,ׁשֶ י (ודוקא)ּדָ ּנִ  .ִהּנֶ
ַמיִ  (בראשית א)ְוָכתּוב  ָ ְרִקיַע ַהׁשּ ְמֹארֹת  ,םְיִהי ְמֹארֹת ּבִ

   .ָחֵסר

וְאִי ּתֵימָא וַּיֹאמֶר וַּיֹאמֶר יַתִיר אִיּנּון. אֶּלָא, אִיּנּון סְתִימִין הֲוֹו 
ּבְמַחֲׁשָבָה. וְאִּלֵין, אִתְגַּלְיָין מִּגֹו חֲׁשֹוכָא. וַֹּיאמֶר יִצְחָק אֶל ַאבְרָהָם, 

ר. וַּיֹאמֶר ָאבִי, ּוכְתִיב וַּיֹאמֶר אֱלֹהִים יְהִי אֹור וַיְהִי אֹו (בראשית א)ּוכְתִיב 
וַּיֹאמֶר אֱלֹהִים יְהִי רָקִיעַ ּבְתֹוךְ הַּמָיִם וִיהִי מַבְּדִיל ּבֵין מַיִם לָמָיִם. 
וַּיֹאמֶר הִּנֵה הָאֵׁש, וַּיֹאמֶר אֱלֹהִים יִּקָוּו הַּמַיִם. וַּיֹאמֶר הִּנֶּנִי, וַיֹאמֶר 

  אֱלֹהִים יְהִי מְאֹורֹות. 

ֵהם  - אֶמר ַוּיֹאֶמר ֵהם יֹוֵתרַוּיֹ  ,ְוִאם ּתֹאַמר א ׁשֶ ֶאּלָ
ָבה ֲחׁשָ ּמַ ִרים ּבַ ּלּו ִמּתֹוְך  ,ָהיּו ִנְסּתָ ְוֵאּלּו ִהְתּגַ

ָכה (בראשית ְוָכתּוב  - ַוּיֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל ַאְבָרָהם .ַהֲחׁשֵ

 -  ַוּיֹאֶמר ָאִבי .ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור א)
ִים ִויִהי ְוָכתּוב ַוּיֹאֶמר אֱ  תֹוְך ַהּמָ לִֹהים ְיִהי ָרִקיַע ּבְ

ין ַמִים ָלָמִים יל ּבֵ  - ַוּיֹאֶמר ִהּנֵה ָהֵאשׁ  .ַמְבּדִ
ִים וּו ַהּמַ י .ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ִיּקָ ּנִ ַוּיֹאֶמר  - ַוּיֹאֶמר ִהּנֶ

   .ֱאלִֹהים ְיִהי ְמֹארֹת
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  דף קכ ע"ב ז

יק טַעְמָא ּבְגַּוַויְהּו, ּדְלָאו ַאבְרָהָם וַּיִקְרָא אֵלָיו מַלְַאךְ יְיָ וְגו', ּפָסִ
קַדְמָָאה לָא  (נשא קלח א)ׁשְלִים  (דף קכ ע"ב)ּבַתְרָָאה ּכְקַדְמָָאה. ּבַתְרָָאה 

ׁשְלִים. ּכְגְַוונָא דָא ְׁשמּואֵל ׁשְמּואֵל, ּבַתְרָָאה ׁשְלִים, קַדְמָָאה לָא 
אֲבָל מׁשֶה מׁשֶה, לָא  ׁשְלִים. ּבַתְרָָאה נָבִיא, קַדְמָָאה לָא נָבִיא.

ּפָסִיק, ּבְגִין ּדְמִּיֹומָא ּדְאִתְיְילִיד לָא ַאעֲדֵי מִּנֵיּה ׁשְכִינְּתָא. ַאבְרָהָם 
ַאבְרָהָם. רַּבִי חִּיָיא ָאמַר ּבְגִין לְַאתְעָרָא לֵיּה ּבְרּוחָא ָאחֳרָא 

  ּבְעֹובָדָא ָאחֳרָא ּבְלִּבָא ָאחֳרָא. 

ְקָרא ֵאָליו ַמְלַאךְ  יֵניֶהם,  ַוּיִ ה' ְוגֹו'. ַמְפִסיק ַטַעם ּבֵ
ֵלם,  ִראׁשֹון. ָהַאֲחרֹון ׁשָ ֵאין ַאְבָרָהם ָהַאֲחרֹון ּכָ ׁשֶ

מּוֵאל  מּוֵאל ׁשְ מֹו ֶזה ׁשְ ֵלם. ּכְ  - ָהִראׁשֹון לֹא ׁשָ
ֵלם. ָהַאֲחרֹון ָנִביא,  ֵלם, ָהִראׁשֹון לֹא ׁשָ ָהַאֲחרֹון ׁשָ

ה  מֹׁשֶ ה ֵאין ֶהְפֵסק ָהִראׁשֹון לֹא ָנִביא. ֲאָבל ּבְ מֹׁשֶ
ִכיָנה.  ּנּו ׁשְ ּנֹוַלד לֹא ָזָזה ִמּמֶ ּיֹום ׁשֶ ּמִ ּום ׁשֶ ַטַעם, ִמׁשּ
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ֵדי ְלעֹוְררֹו  יא ָאַמר, ּכְ י ִחּיָ ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם. ַרּבִ
ֵלב ַאֵחר.  ה ַאֵחר, ּבְ ַמֲעׂשֶ   ְלרּוַח ַאֶחֶרת, ּבְ

יק ּבִרְעּותָא קַּמֵי קּודְׁשָא רַּבִי יְהּודָה ָאמַר אִתְּבְרִיר יִצְחָק וְאִסְּתַּלִ
ּבְרִיךְ הּוא ּכְרֵיחָא דִקְטֹורֶת ּבּוסְמִין ּדְקָרְבִין ּכָהֲנַּיָיא קַּמֵיּה, ּתְרֵין 
זִמְנִין ּבְיֹומָא וְאִׁשְּתְלִים קָרְּבָנָא. ּדְהָא צַעֲרָא דְַאבְרָהָם הֲוָה 

ּנַעַר וְַאל ּתַעַׂש לֹו ּבְׁשַעֲתָא ּדְאִּתְמָר לֵיּה ַאל ּתִׁשְלַח יָדְךָ אֶל הַ
מְאּומָה. חָׁשִיב ּדְקָרְּבָנֵיּה לָא אִׁשְּתְלִים ּולְמַּגָנָא עָבַד וְסִּדֵר ּכֹּלָא 

  ּובְנָה מִזְּבֵחַ. מִּיָד. 

ה ְבָרצֹון  י ְיהּוָדה ָאַמר, ִנְבַחר ִיְצָחק ְוִהְתַעּלָ ַרּבִ
ֵריַח ְקטֶֹרת ַהבְּ  רּוְך הּוא ּכְ דֹוׁש ּבָ ִמים ִלְפֵני ַהּקָ ׂשָ

ָלם  ּיֹום ְוִנׁשְ ֲעַמִים ּבַ ְקִריִבים ַהּכֲֹהִנים ְלָפָניו ּפַ ּמַ ׁשֶ
ָעה  ׁשָ ל ַאְבָרָהם ָהָיה ּבְ ֲהֵרי ַצֲערֹו ׁשֶ ן. ׁשֶ ְרּבָ ַהּקָ
ַעׂש  ַער ְוַאל ּתַ ַלח ָיְדְך ֶאל ַהּנַ ׁשְ ֱאַמר לֹו ַאל ּתִ ּנֶ ׁשֶ

ַלם ּוְלחִ  נֹו לֹא ִנׁשְ ְרּבָ ּקָ ב ׁשֶ ה לֹו ְמאּוָמה, ָחׁשַ ם ָעׂשָ ּנָ
ד:  ַח. ִמּיָ ר ַהּכֹל ּוָבָנה ִמְזּבֵ   ְוִסּדֵ

וַּיִׂשָּא ַאבְרָהָם אֶת עֵינָיו וַּיַרְא וְהִּנִה ַאיִל ַאחַר וְגו' הָא ּתָנִינָן הּוא 
ַאיִל ּדְאִתְּבְרֵי ּבֵין הַׁשְּמָׁשֹות הֲוָה, ּובֶן ׁשְנָתֹו הָיָה ּכְמָא דְַאּתְ ָאמֵר, 

(נ"א ואת אמרת בין השמשות. ותו והא יצחק לא ד ּבֶן ׁשְנָתֹו וְהָכִי אִצְטְרִיךְ ּכֶבֶׂש אֶחָ (במדבר ז)

וְַאּתְ אֲמַרְּתְ ּבֵין הַׁשְּמָׁשֹות. אֶּלָא  (והא יצחק לא הוה בעלמא) הוה בעלמא, אלא אתפקיד וכו')
יּה אִתְּפַּקַד חֵילָא לְאִזְּדַּמְנָא הַהּוא אִימְרָא ּבְׁשַעֲתָא ּדְאִצְטְרִיךְ לֵ

לְַאבְרָהָם. ּכְמָה ּדְכָל אִּנּון מִּלִין ּדְהֲוּו ּבֵין הַׁשְּמָׁשֹות אִתְמַּנָא חֵילָא 
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ּבְׁשַעֲתָא ּדְאִצְטְרִיךְ לֵיּה. הָכִי נָמֵי  (לההוא זמנא)לְאִזְּדַּמְנָא הַהּוא מִּלָה 
  הַאי ַאיִל ּדְאִתְקְרִיב ּתְחֹותֵיּה ּדְיִצְחָק. 

א ַאְבָרָהם אֶ  ָ ׂשּ ְרא ְוִהּנֵה ַאִיל ַאַחר ַוּיִ ת ֵעיָניו ַוּיַ
ָמׁשֹות  ְ ין ַהׁשּ ְבָרא ּבֵ ּנִ ִנינּו, הּוא ָהַאִיל ׁשֶ ְוגֹו'. ֲהֵרי ׁשָ

ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ָנתֹו ָהָיה, ּכְ ֶבׂש  (במדבר ז)ָהָיה, ּוֶבן ׁשְ ּכֶ
ָנתֹו, ְוָכְך ָצִריְך.  ן ׁשְ [ואתה אמרת בין השמשות, ועוד, והרי יצחק לא ֶאָחד ּבֶ

ְבָרא  [והרי יצחק לא היה בעולם] היה בעולם, אלא נפקד וכו'] ּנִ ה אֹוֵמר ׁשֶ ְוַאּתָ
ן אֹותֹו ָהַאִיל  ַזּמֵ ּיְ א ִנְפַקד ּכַֹח ׁשֶ ָמׁשֹות? ֶאּלָ ְ ין ַהׁשּ ּבֵ
ל אֹוָתם  ּכָ מֹו ׁשֶ ִהְצָטֵרְך אֹותֹו ַאְבָרָהם. ּכְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ

ָמׁשֹות, הִ  ְ ין ַהׁשּ ָהיּו ּבֵ ָבִרים ׁשֶ ן ַהּדְ ּמֵ ְזּדַ ּיִ ה ּכַֹח ׁשֶ ְתַמּנָ
ם  [לזמן ההוא]אֹותֹו ָדָבר  ְך ּגַ ִריְך אֹותֹו. ּכָ ּצָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ

ַחת ִיְצָחק.  ֻהְקַרב ּתַ ה ׁשֶ   ָהַאִיל ַהּזֶ
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 דף קיח ע"ב  -פרשת וירא  -ספר בראשית  -בזוהר  ח

ל וגו'. אִּלֵין ׁשְָאר מַה ּכְתִיב וַּיִׂשָּא ַאבְרָהָם אֶת עֵינָיו וַּיַרְא וְהִּנֵה ַאיִ
אֵילֵי נְבָיֹות  (ישעיה ס)חַּיָיבֵי עַלְמָא ּדְאִתְקְרּון אֵילִים ּכְמָא דְַאּתְ ָאמֵר, 

יְׁשָרְתּונֶךְ ּומְתַרְּגְמִינָן רַבְרְבֵי נְבָיֹות. ַאחַר נֶאֱחַז ּבַּסְבַךְ וְגו' ּכְמָא 
וַּיִלֶךְ  (וישלח אברהם וגו)ּדֵעַ. וְכָל קַרְנֵי רְׁשָעִים אֲגַ (תהלים עה)דְַאּתְ ָאמֵר, 

ַאבְרָהָם וַּיִּקַח אֶת הַָאיִל וְגו'. ּדְאִּנּון מְזּומָנִין לְאִתְנַּסָָאה ּבְכָל 
נִסְיֹונָא ּבִיׁשָא, וְיְִׁשּתָאֲרּון הַּצַּדִיקִים לְעַלְמָא דְָאתֵי ּכְמַלְָאכִין 

ּבַּיֹום הַהּוא  (זכריה יד)ךְ ּכְתִיב, עִּלָאִין קַּדִיׁשִין לְיַחֲדָא ׁשְמֵיּה, ּובְגִין ּכָ
רַּבִי יְהּודָה מִּכָאן  (נ"א אמר לון)יִהְיְה יְיָ אֶחָד ּוׁשְמֹו אֶחָד וגו'. ָאמַר לֵיּה 

ּולְהָלְָאה ַאּצְלָחּו ּפִתְחָא. עָאל יֹומָא ָאחֳרָא עָאלּו קַּמֵיּה ּכָל ּבְנִי 
דְאֹורַיְיתָא ּבְפָרְׁשָתָא ּדְקָרֵינָן  מָתָא, ָאמְרּו לֵיּה לֵימָא לָן מַר מִּלַיָיא

ּבָּה יֹומָא דְׁשַּבַּתָא וַיְיָ ּפָקַד אֶת ׂשָרָה. קָם ּבֵינֵי עַּמּודֵי, ּפָתַח וְָאמַר 
וַיְיָ ּפָקַד אֶת ׂשָרָה וְגו'. ׁשָלׁש מַפְּתֵחֹות ּבְיָדֹו ׁשֶל הַּקָדֹוׁש ּבָרּוךְ 

א ּבְיַד ׂשָרָף. מַפְּתֵחַ ׁשֶל חַּיָה הּוא ולא מְסָרָם לא ּבְיַד מַלְָאךְ וְלֹ
וְׁשֶל ּגְׁשָמִים וְׁשֶל ּתְחִּיַית הַּמֵתִים. ּבָא אֵלִּיָהּו וְנָטַל הַׁשְּנַיִם ׁשֶל 
ּגְׁשָמִים וְׁשֶל ּתְחִּיַית הַּמֵתִים. וְָאמַר רַּבִי יֹוחָנָן לֹא נִמְסַר ּבְיַד אֵלִּיָהּו 

נָן ּכְׁשֶּבִּקֵׁש אֵלִּיָהּו לְהַחֲיֹות ּבֶן הַּצָרְפִית אֶּלָא ַאחַת. ּדְָאמַר רַּבִי יֹוחָ
ָאמַר לֵיּה קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, לָא יָאֹות לָךְ לְמֵיסַב ּבִידָךְ ׁשְּתֵי 
מַפְּתֵחֹות, אֶּלָא ּתֵן לִי מַפְּתֵחַ הַּגְׁשָמִים ּותְחַּיֶה הַּמֵת. והַיְינּו דִכְתִיב, 
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ל ַאחְָאב וְגו' וְאֶּתְנָה מָטָר. לא ָאמַר ותֵן מָטָר לֵךְ הֵרָאֵה אֶ  (מלכים א יח)
 אֶּלָא וְאֶּתְנָה. 

ְרא ְוִהּנֵה  א ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַוּיַ ָ ׂשּ תּוב? ַוּיִ ַמה ּכָ
ְקְראּו  .ַאִיל ְוגֹו' ּנִ ֵעי ָהעֹוָלם ׁשֶ ָאר ִרׁשְ ֵאּלּו ׁשְ

ֱאַמר  ,ֵאיִלים ּנֶ מֹו ׁשֶ  ,ְרתּוֶנךְ ֵאיֵלי ְנָביֹות ְישָׁ  (ישעיה ס)ּכְ
דֹוֵלי ְנָביֹות ִמים: ּגְ ַבְך ְוגֹו' .ּוְמַתְרּגְ ּסְ  ,ַאַחר ֶנֱאַחז ּבַ

עַ  ִעים ֲאַגּדֵ ֱאַמר ְוָכל ַקְרֵני ְרׁשָ ּנֶ מֹו ׁשֶ ֶלְך  .ּכְ ַוּיֵ
ח ֶאת ָהַאִיל ְוגֹו' ּקַ ִנים  ,ַאְבָרָהם ַוּיִ ֵהם ְמֻזּמָ ׁשֶ

יֹון ַרע ָכל ִנּסָ ֲארּו הַ  ,ְלִהְתַנּסֹות ּבְ ָ יִקים ְוִיׁשּ ּדִ ּצַ
ים  מֹו ַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים ְקדֹוׁשִ א ּכְ ָלעֹוָלם ַהּבָ

מוֹ  תּוב  ,ְלַיֵחד ֶאת ׁשְ ּיֹום ַההּוא  (זכריה יד)ְוָלֵכן ּכָ ּבַ
מֹו ֶאָחד ְוגֹו' י  [אמר להם]ָאַמר לֹו  .ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוׁשְ ַרּבִ

ַתח ,ְיהּוָדה ְתחּו ַהּפֶ אן ָוָהְלָאה ּפִ ֹום ִנְכַנס י .ִמּכָ
ֵני ָהִעיר ,ַאֵחר ל ּבְ  ,ָאְמרּו לוֹ  .ְוִנְכְנסּו ְלָפָניו ּכָ

ִרינּו ָבּה  ּקָ ה ׁשֶ ָרׁשָ ּפָ ְבֵרי תֹוָרה ּבַ יֹאַמר ָלנּו ַמר ּדִ
ת ּבָ יֹום ׁשַ ָרה ,ּבְ ַקד ֶאת ׂשָ ין ָהַעּמּוִדים .ַוה' ּפָ ם ּבֵ  ,ּקָ

ַתח ְוָאַמר ָרה ְוגֹו' ,ּפָ ַקד ֶאת ׂשָ ה  .ַוה' ּפָ לֹׁשָ ׁשְ
רּוְך הּוא ְולֹא ְמָסָרם ַמפְ  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ָידֹו ׁשֶ חֹות ּבְ ּתְ

ה ל ַחּיָ ַח ׁשֶ ָרף: ַמְפּתֵ ַיד ׂשָ ַיד ַמְלָאְך ְולֹא ּבְ  ,לֹא ּבְ
ִמים ׁשָ ל ּגְ ִתים ,ְוׁשֶ ת ַהּמֵ ִחּיַ ל ּתְ הּו  .ְוׁשֶ א ֵאִלּיָ ּבָ



צו  זו‰ר ‰עקי„‰ â חלק ‡' â טופסוק 

 וַּיִקְרָ֛א טו: יֵֽרָאֶֽה יְהֹוָ֖ה ּבְהַ֥ר הַּיֹ֔ום
- מִן ׁשֵנִ֖ית ַאבְרָהָ֑ם-אֶל יְהֹוָ֖ה מְַלַא֥ךְ

 נִׁשְּבַ֖עְּתִי ּבִ֥י וַּיֹ֕אמֶר טז: הַׁשָּמָֽיִם
- אֶת עָׂשִ֨יתָ֙ אֲׁשֶ֤ר יַ֚עַן ּכִ֗י יְהֹוָ֑ה-נְאֻם

 ּבִנְךָ֥ -תאֶ חָׂשַ֖כְּתָ וְלֹ֥א הַּזֶ֔ה הַּדָבָ֣ר
 אֲבֶָֽרכְךָ֗ בָרֵ֣ךְ-ּכִֽי יז: יְחִידֶֽךָ- אֶת

 ְּככֹֽוכְבֵ֣י זַרְעֲךָ֙-אֶת ַארְּבֶ֤ה וְהַרְּבָ֨ה
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ַנִים ְ ִתים - ְוָנַטל ַהׁשּ ת ַהּמֵ ִחּיַ ל ּתְ ִמים ְוׁשֶ ׁשָ ל ּגְ  .ׁשֶ
י יֹוָחָנןוְ  א  ,ָאַמר ַרּבִ הּו ֶאּלָ ַיד ֵאִלּיָ לֹא ִנְמַסר ּבְ

י יֹוָחָנן .ַאַחת ָאַמר ַרּבִ הּו ְלַהֲחיֹות  ,ׁשֶ ׁש ֵאִלּיָ ּקֵ ּבִ ׁשֶ ּכְ
ְרִפית ן ַהּצָ רּוְך הּוא: לֹא ָנֶאה  ,ּבֶ דֹוׁש ּבָ ָאַמר לֹו ַהּקָ

חֹות ֵני ַמְפּתְ ָיְדְך ׁשְ ן ִלי ַמפְ  ,ְלְך ָלַקַחת ּבְ א ּתֵ ַח ֶאּלָ ּתֵ
ִמים ׁשָ ת ,ַהּגְ תּוב  .ּוְתַחּיֶה ַהּמֵ ּכָ ֵלְך  (מלכים א יח)ְוַהְינּו ׁשֶ

ָנה ָמָטר לֹא ָאַמר ְוֵתן  .ֵהָרֵאה ֶאל ַאְחָאב ְוגֹו' ְוֶאּתְ
ָנה ,ָמָטר א ְוֶאּתְ    .ֶאּלָ
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 הַּיָ֑ם ׂשְפַ֣ת-עַל אֲׁשֶ֖ר וְכַחֹ֕ול הַׁשָּמַ֔יִם
 יח ט:אֹֽיְבָֽיו ׁשַ֥עַר אֵ֖ת זַרְעֲךָ֔ וְיִרַׁ֣ש
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  ב"דף קיח ע -פרשת וירא  -ספר בראשית  -בזוהר  ט

אֲׁשֶר ָאמָר. מַאי ׁשִּנּויָא הֲוָה הָכָא, ּפָתַח וְָאמַר וַיְיָ ּפָקַד אֶת ׂשָרָה ּכַ
וַּיִזְּכֹר  (בראשית ל)הֲוָה לֵיּה לְמֵימַר וַיְיָ זָכָר אֶת ׂשָרָה ּכְמָה ּדְָאמַר 

אֱלהִים אֶת רָחֵל. ּדְאֵין ּפְקִידָה אֶּלָא עַל מַה ּדְהֲוָה ּבְקַדְמִיתָא. 
אֵלֶיךָ ּכָעֵת חַּיָה, וְעַל אֶּלָא ּבְקַדְמִיתָא הֲוָה, ּדִכְתִיב ׁשֹוב ָאׁשּוב 

אֹותֹו עִנְיָן נֶאֱמַר ׁשֶּפָקַד עַכְׁשָיו, מַׁשְמַע ּדִכְתִיב ּכַאֲׁשֶר ָאמָר, 
ּדְאִלְמָלֵא לֹא נְאֱמַר ּכַאֲׁשֶר ָאמָר לֵימָא זְכִירָה, אֲבָל ּפָקַד הַהִיא 

 מִּלָה ּדְָאמַר לַּמֹועֵד ָאׁשּוב אֵלֶיךָ. 

ַתח ְוָאַמר קַ  ,ּפָ ר ָאַמרַוה' ּפָ ֲאׁשֶ ָרה ּכַ ָמה  ,ד ֶאת ׂשָ
אן? ָהָיה לֹו לֹוַמר ָהָיה ּכָ ּנּוי ׁשֶ ִ ַוה' ָזַכר ֶאת  ,ַהׁשּ

ָרה ָאַמר  ,ׂשָ מֹו ׁשֶ ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ָרֵחל (בראשית ל)ּכְ  ,ַוּיִ
ה ִחּלָ ּתְ ָהָיה ּבַ ֶ א ַעל ַמה ׁשּ ִקיָדה ֶאּלָ ֵאין ּפְ א  .ׁשֶ ֶאּלָ

ַהְתָחָלה ָהָיה תוּ  ,ּבַ ּכָ ֵעת ׁשֶ ב ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶליְך ּכָ
ה ו ,ַחּיָ ַקד ַעְכׁשָ ּפָ ָמע  ,ְוַעל אֹותֹו ִעְנָין ֶנֱאַמר ׁשֶ ַמׁשְ

ר ָאָמר ֲאׁשֶ תּוב ּכַ ּכָ ר  .ׁשֶ ֲאׁשֶ ִאְלָמֵלא לֹא ֶנֱאַמר ּכַ ׁשֶ
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ּיֹאַמר ְזִכיָרה ,ָאָמר ַקד .ׁשֶ ָבר  - ֲאָבל ּפָ אֹותֹו ּדָ
ָאַמר ַלּמֹוֵעד ָאׁשּוב ֵאֶליךְ     .ׁשֶ

בָתַר ָאמַר הָכִי, הַאי ּצַּדִיק ּדְזָכֵי לְמֵיסַק לְהַהּוא יְקָר עִּלָָאה, לְ
ּדִיּוקְנֵיּה מִתְּפַּתַח ּבְכָרְסֵי יְק רִיּה, וכֵן לְכָל ּצַּדִיק וְּצַּדִיק ּדִיּוקְנֵיּה 
לְעֵילָא ּכַד הֲוָה לְתַּתָא לְַאבְטָחָא לְהַהִיא נִׁשְמָתָא קַּדִיׁשָא. וְהַיְינּו 

ׁשֶמֶׁש יָרֵחַ עָמַד זְבֻלָה, ּדְזָהֲרָן  (חבקוק ג)ָאמַר רַּבִי יֹוחָנָן, מַאי דִכְתִיב, ּדְ
ּגּופָא וְנִׁשְמָתָא ּדְקָיְימִין ּבְאִדְרָא קַּדִיׁשָא עִּלָָאה דִלְעֵילָא ּכִדִיּוקְנָא 

ת מִּמְזֹונָּה הֲנַָא (ס"א מזונה)ּדְהֲוָה קָאִים ּבְַארְעָא, והַהִיא דִיּוקְנָא 
נִׁשְמָתָא, והַהִיא עֲתִידָה לְאִתְלַּבַׁש ּבְהַאי גַרְמָא ּדְאִׁשְּתַָאר ּבְַארְעָא, 
וְַארְעָא מִתְעֲבַר מִּנִיּה וטָפַל טִינֵיּה לְבָרָא, וְדָא הּוא ּדְאִתְקְרֵי 
קְדּוׁשָה. וְכַד קָיְימָא ּדִיּוקְנָא הַהִיא דִלְעֵילָא, אֲתָא ּבְכָל יַרְחָא 

והָיָה מִּדֵי  (ישעיה סו)ּמֵי מַלְּכָא קַּדִיׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ּדִכְתִיב, לְסָגְדָא קַ
חֹדֶׁש ּבְחָדְׁשֹו. והּוא מְבַׂשֵּר לֵיּה וְָאמַר לַּמֹועֵד ָאׁשּוב אֵלֶיךָ, לְהַהּוא 
זְמַן ּדְעָתִיד לְַאחֲיָא מֵיתַיָא עַד ּדְאִתְּפַקְדַת לְהַהּוא זִמְנָא ּכְמָה 

הֲדָא הּוא דִכְתִיב וַיְיָ ּפָקַד אֶת ׂשָרָה ּכַאֲׁשֶר ָאמָר. וְהַהּוא דְאִתְּבַׂשַּר 
 (תהלים קד)יֹומָא ּדְחָדֵי קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ּבְעֹובָדֹוי הֲדָא הּוא דִכְתִיב, 

יִׂשְמַח יְיָ ּבְמַעֲׂשָיו. ָאמַר לֵיּה רַּבִי ַאּבָא נֵימָא לָן מַר עַל ּפָרָׁשָתָא 
יָאֹות לְכֹון לְמִפְּתַח ּפָרְׁשָתָא דָא. ּפָתַח וְָאמַר וַיְהִי לְבָתַר, ָאמַר 

ַאחַר הַּדְבָרִים הָאֵּלֶה וְהָאֱלהִים נִּסָה אֶת ַאבְרָהָם וְגו' וַּיֹאמֶר קַח נָא 
אֶת ּבִנְךָ אֶת יְחִידְךָ אֲׁשֶר ָאהַבְּתָ וְגו'. הָכָא אִית לְאִסְּתַּכָלָא הַאי 

ָּפא מִמְקֹורָא דְַארְעָא, מַאי עֲבַד. ּבְקַדְמִיתָא אּומָנָא ּדְַאּפִיק ּכַסְ
מְעֲּיִיל לֵיּה ּבְנּור ּדָלִיק עַד ּדְנָפִיק מִּנִיּה ּכָל זּוהֲמָא דְַארְעָא, וְהָא 
אִׁשְּתָאֲרַת ּכַסְּפָא אֲבָל לָא כַסְּפָא ׁשְלֵימָתָא, לְבָתַר מַאי עָבִיד, 

תָא ּומַּפִיק מִּנֵיּה סְטָיְיפֵי ּכְמָא דְַאּתְ מְעֲּיִיל לֵיּה ּבְנּורָא ּכִדְבְקַדְמִי
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הָגֹו סִיגִים מִּכָסֶף וְגו' ּוכְדֵין הּוא ּכַסְּפָא ְׁשלֵימָתָא ּבְלָא  (משלי כה)ָאמֵר, 
  עִרְּבּובְיָא. 

ךְ  ְך ָאַמר ּכָ ּזֹוֶכה ַלֲעלֹות ְלאֹותֹו  ,ַאַחר ּכָ יק ֶזה ׁשֶ ַצּדִ
בֹוד ֶעְליֹון מּותֹו ֶנְחֶקקֶ  ,ּכָ א ְכבֹודוֹ ּדְ ִכּסֵ ְוֵכן  ,ת ּבְ

ָהָיה  מֹו ׁשֶ מּותֹו ְלַמְעָלה ּכְ יק ּדְ יק ְוַצּדִ ְלָכל ַצּדִ
ה ָמה ְקדֹוׁשָ ה ְלַהְבִטיַח ְלאֹוָתּה ְנׁשָ ְוְזִהּו  .ְלַמּטָ

י יֹוָחָנן ָאַמר ַרּבִ תּוב  ,ׁשֶ ּכָ ה ׁשֶ ֶמׁש ָיֵרַח  (חבקוק ג)ַמה ּזֶ ׁשֶ
ּזֹוֲהִרים ּגּוף וּ  ּגֶֹרן ָעַמד ְזֻבָלה? ׁשֶ עֹוְמִדים ּבַ ָמה ׁשֶ ְנׁשָ

ָהָיה עֹוֵמד  ְדמּות ׁשֶ ַמְעָלה ּכִ ּלְ דֹוׁש ָהֶעְליֹון ׁשֶ ַהּקָ
ָאֶרץ ָמה ,ּבָ ׁשָ מּות ִנּזֹוֵנית ֲהָנַאת ַהּנְ  ,ְואֹוָתּה ּדְ

ֲאָרה  ׁשְ ּנִ ֶעֶצם ַהּזֹו ׁשֶ ׁש ּבָ ְואֹוָתּה ָהֲעִתיָדה ְלִהְתַלּבֵ
ָאֶרץ ֲעֹבר ִמּמֶ  ,ּבָ ה ְוטֹוֶפֶלת ֶאת ְוָהֲאָדָמה ּתַ ּנָ

ֲהָמה ַהחּוָצה ה ,ַהּזֻ ָ ְקָרא ְקֻדׁשּ ּנִ עֹוֶמֶדת  .ְוֶזהּו ׁשֶ ּוְכׁשֶ
ַמְעָלה ּלְ מּות ַהִהיא ׁשֶ ָכל חֶֹדׁש  ,אֹוָתּה ַהּדְ ָאה ּבְ ּבָ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ֶלְך ַהּקָ ֲחוֹות ִלְפֵני ַהּמֶ ּתַ  ,ְלִהׁשְ
תּוב  ּכָ י חֶֹדׁש בְּ  (ישעיה סו)ׁשֶ ְוהּוא  .ָחְדׁשוֹ ְוָהָיה ִמּדֵ

ר לֹו ְואֹוֵמר ֵ ְלאֹותֹו  .ַלּמֹוֵעד ָאׁשּוב ֵאֶליךְ  ,ְמַבׂשּ
ֵקד ְלאֹותֹו  ּפָ ּתִ ָעִתיד ְלַהֲחיֹות ֵמִתים ַעד ׁשֶ ְזַמן ׁשֶ

ָרה ְ ׂשּ ִהְתּבַ מֹו ׁשֶ ַקד ֶאת  .ְזַמן ּכְ תּוב ַוה' ּפָ ּכָ ֶזהּו ׁשֶ
ר ָאָמר ֲאׁשֶ ָרה ּכַ ַמח הַ  .ׂשָ ׂשְ ּיִ דֹוׁש ְואֹותֹו יֹום ׁשֶ ּקָ
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יו ַמֲעׂשָ רּוְך הּוא ּבְ תּוב  ,ּבָ ּכָ ַמח ה'  (תהלים קד)ֶזהּו ׁשֶ ִיׂשְ
יו ַמֲעׂשָ א .ּבְ י ַאּבָ יֹאַמר ָלנּו ַמר ַעל  ,ָאַמר לֹו ַרּבִ

ךְ  ַאַחר ּכָ ה ׁשֶ ָרׁשָ ה  ,ָאַמר .ַהּפָ ָרׁשָ ָיֶפה ָלֶכם ִלְפּתַֹח ּפָ
ַתח ְוָאַמר .זוֹ  ָבִרים ָהֵאלֶּ  ,ּפָ ה ַוְיִהי ַאַחר ַהּדְ

ה ֶאת ַאְבָרָהם ְוגֹו' ַוּיֹאֶמר ַקח ָנא  ,ְוָהֱאלִֹהים ִנּסָ
ר ָאַהְבּתָ ְוגֹו' ְנְך ֶאת ְיִחיְדְך ֲאׁשֶ אן ֵיׁש  .ֶאת ּבִ ּכָ

קֹור  ,ְלִהְתּבֹוֵנן ּמֹוִציא ֶכֶסף ִמּמְ ה ׁשֶ ן ַהּזֶ ָהֻאּמָ
ה ,ָהָאֶרץ ה? ַמְכִניס אֹותֹו ְלֵאׁש  .ָמה עֹוׂשֶ ִחּלָ ּתְ ּבַ

ל ּדֹוֶלֶקת עַ  ֲהָמה ׁשֶ ל ַהּזֻ ּנּו ֶאת ּכָ ּמֹוִציא ִמּמֶ ד ׁשֶ
ֶסף ,ָהָאֶרץ ָאר ּכֶ ֵלם ,ַוֲהֵרי ִנׁשְ ֶסף ׁשָ  .ֲאָבל לֹא ּכֶ

ה  ִחּלָ ַבּתְ ֵאׁש ּכְ ה? ַמְכִניס אֹותֹו ּבָ ְך ָמה עֹוׂשֶ ַאַחר ּכָ
ּנּו ִסיִגים ֱאַמר  ,ּומֹוִציא ִמּמֶ ּנֶ מֹו ׁשֶ ָהגֹו  (משלי כה)ּכְ

ֶסף ְוג ֵלם ְללֹא  ,ֹו'ִסיִגים ִמּכֶ ֶסף ׁשָ ְוָאז הּוא ּכֶ
   .ִעְרּבּוְבָיה

ּכָךְ הַּקָדֹוׁש ּבָרּוךְ הּוא מְעֲּיִיל הַאי גּופָא ּתְחֹות ַארְעָא עַד ּדְמִתְרְקַב 
ּכּולֵיּה וְנָפִיק מִּנֵיּה ּכָל זּוהֲמָא ּבִיׁשָא, ואִׁשְּתַָאר הַהּוא ּתַרְוָוד רֶקֶב 

  וְעַד ּכְעָן הּוא גּופָא לָא ׁשְלִים. וְאִתְּבְנֵי גּופָא מִּנִיּה, 

ַחת  ה ּתַ רּוְך הּוא ַמְכִניס ֶאת ַהּגּוף ַהּזֶ דֹוׁש ּבָ ָך ַהּקָ ּכָ
ֲהָמה  ,ָהָאֶרץ ל ַהּזֻ ּנּו ּכָ ּלֹו ִנְרָקב ְוָיְצָאה ִמּמֶ ּכֻ ַעד ׁשֶ
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ּנּו  ,ָהָרָעה ְרַוד ֶרֶקב ְוִנְבֶנה ִמּמֶ ָאר אֹותֹו ּתַ ְוִנׁשְ
ֵלםְוַעד ַעְכשָׁ  ,ַהּגּוף    .ו הּוא גּוף לֹא ׁשָ

והָיָה יֹום אֶחָד הּוא יִּוָדַע  (זכריה יד)לְבָתַר הַהּוא יֹומָא רַּבָא ּדִכְתִיב, 
לַיְיָ לא יֹום וְלֹא לַיְלָה, מִתְטַּמְרָן ּכֻּלְהּו ּבְעַפְרָא ּכִדְבְקַדְמִיתָא מִן 

 (ישעיה ב)הּוא דִכְתִיב, קֳדָם ּדְחִילּו ותַּקִיפּו ּדְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, הֲדָא 
ּובָאּו ּבִמְעָרֹות ּצֻרִים ּובִמְחִּלֹות עָפָר מִּפְנֵי ּפַחַד יְיָ ּומֵהֲדַר ּגְאֹונֹו 
וְגו'. וְנָפִיק נִׁשְמָתַיְיהּו ּומִתְעַּכֵל הַהּוא ּתַרְוָוד רֶקֶב ואִׁשְּתַָאר ּגּוּפָא 

רָא דְׁשִמְׁשָא ּוכְזָהֲרָא ּדִרְקִיעָא ּדִילֵיּה ּכִנְהֹו (נ"א נהורא)ּדְאִתְּבְנֵי ּתַּמָן 
והַּמַׂשְּכִילִים יַזְהִירּו ּכְזֹהַר הָרָקִיעַ וגו'. ּוכְדֵין ּכַסְָּפא  (דניאל יב)ּדִכְתִיב, 

  ׁשְלִים, ּגּוָפא ׁשְלֵימָא ּבְלָא עִרְּבּובְיָא ַאחְרָנַיְתָא. 

דֹול תּוב  ,ַאַחר אֹותֹו יֹום ַהּגָ ּכָ ה יֹום ְוָהיָ  (זכריה יד)ׁשֶ
ַדע ַלה' לֹא יֹום ְולֹא ָלְיָלה ִרים  ,ֶאָחד הּוא ִיּוָ ֻמְסּתָ

ל  ַחד ְוַהחֶֹזק ׁשֶ ְפֵני ּפַ ה ִמּלִ ִחּלָ ּתְ מֹו ּבַ ָעָפר ּכְ ם ּבֶ ּלָ ּכֻ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ תּוב  .ַהּקָ ּכָ ּוָבאּו  (ישעיה ב)ֶזהּו ׁשֶ

ַחד ה' ֵני ּפַ ְמָערֹות ֻצִרים ּוִבְמִחּלֹות ָעָפר ִמּפְ  ּבִ
אֹונֹו ְוגֹו' ל אֹותֹו  .ּוֵמֲהַדר ּגְ ָמָתם ּוִמְתַעּכֵ ְוָיָצא ִנׁשְ

ְרַוד ֶרֶקב ם  ,ּתַ ְבָנה ׁשָ ּנִ ָאר ּגּוף ׁשֶ ּלֹו  [האור]ְוִנׁשְ ׁשֶ
ֶמׁש ּוְכזַהר ָהָרִקיעַ  ֶ אֹור ַהׁשּ תּוב  ,ּכְ ּכָ  (דניאל יב)ׁשֶ

זַהר ָהָרִקיַע ְוגֹו' ִלים ַיְזִהרּו ּכְ ּכִ ׂשְ ֶסף ְוָאז כֶּ  ,ְוַהּמַ
ֵלם ִלי ִעְרּבּוְבָיה ַאֶחֶרת ,ׁשָ ֵלם ּבְ    .ּגּוף ׁשָ
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ּדְָאמַר רַּבִי יַעֲקֹב ּגּופָא דְנָהִיר יִרְמֵי קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא מִּלְעֵילָא 
הִּנֵה יְיָ מְטַלְטֶלְךָ  (ישעיה כב)ּכִי טַל אֹורֹות טַּלֶךָ. ּוכְתִיב  (ישעיה כו)ּדִכְתִיב, 

קָדֹוׁש יֵָאמֶר לֹו.  (ישעיה ד)רּון ַקּדִיׁשִין עִּלָאִין ּדִכְתִיב, וגו'. ּוכְדֵין יִתְקְ
(כספא שלים גופא וְדָא הּוא ּדְאִתְקְרֵי ּתְחִּיַית הַּמֵתִים ּדְבַתְרַיְיתָא, וְדָא הּוא 

ּבַתְרַיְיתָא וְלָא יִטְעֲמּון עֹוד טַעֲמָא דְמֹותָא ּדִכְתִיב ּבִי  (נ"א נסיונא) שלימא)
ּתִי נְאֻם יְיָ ּכִי יעַן אֲׁשֶר עָׂשִיתָ וְגו' ּכִי ּבָרֵךְ אֲבָרֶכְךָ וְגו'. נִׁשְּבַעְ

  ּובְהַהּוא זִמְנָא מַּצְלּו ּצַּדִיקַּיָיא ּדְלָא יִתְנַּסּון ּבְדָא יּתִיר. 

י ַיֲעקֹב ָאַמר ַרּבִ רּוְך  ,ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ִאיר ִיְזרֹק ַהּקָ ּמֵ ּגּוף ׁשֶ
תּוב  ,הּוא ִמְלַמְעָלה ּכָ ךְ  (ישעיה כו)ׁשֶ י ַטל אֹורֹות ַטּלֶ  ,ּכִ

ְראּו  .ִהּנֵה ה' ְמַטְלֶטְלְך ְוגֹו' (שם כב)ְוָכתּוב  ְוָאז ִיּקָ
ים ֶעְליֹוִנים תּוב  ,ְקדֹוׁשִ ּכָ  .ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר לוֹ  (שם ד)ׁשֶ

ל ַהּסֹוף ִתים ׁשֶ ת ַהּמֵ ִחּיַ ְקָרא ּתְ ּנִ [כסף שלם ְוֶזהּו  ,ְוֶזהּו ׁשֶ

ֶות ,רֹוןַאחֲ  [נסיון] גוף שלם]  ,ְולֹא ִיְטֲעמּו עֹוד ַטַעם ַהּמָ
יָת  ר ָעׂשִ י ַיַען ֲאׁשֶ י ְנֻאם ה' ּכִ ְעּתִ ּבַ י ִנׁשְ תּוב ּבִ ּכָ ׁשֶ

י ָבֵרְך ֲאָבֶרְכְך ְוגֹו' ְלִלים  .ְוגֹו' ּכִ ּוְבאֹותֹו ְזַמן ִמְתּפַ
ּלֹא ִיְתַנּסּו ָבֶזה יֹוֵתר יִקים ׁשֶ ּדִ    .ַהּצַ

הָם אֶת עֵינָיו וַּיַרְא וְהִּנֵה ַאיִל וגו'. אִּלֵין ׁשְָאר מַה ּכְתִיב וַּיִׂשָּא ַאבְרָ
אֵילֵי נְבָיֹות  (ישעיה ס)חַּיָיבֵי עַלְמָא ּדְאִתְקְרּון אֵילִים ּכְמָא דְַאּתְ ָאמֵר, 

יְׁשָרְתּונֶךְ ּומְתַרְּגְמִינָן רַבְרְבֵי נְבָיֹות. ַאחַר נֶאֱחַז ּבַּסְבַךְ וְגו' ּכְמָא 
וַּיִלֶךְ  (וישלח אברהם וגו)וְכָל קַרְנֵי רְׁשָעִים אֲגַּדֵעַ.  (תהלים עה)דְַאּתְ ָאמֵר, 

ַאבְרָהָם וַּיִּקַח אֶת הַָאיִל וְגו'. ּדְאִּנּון מְזּומָנִין לְאִתְנַּסָָאה ּבְכָל 
נִסְיֹונָא ּבִיׁשָא, וְיְִׁשּתָאֲרּון הַּצַּדִיקִים לְעַלְמָא דְָאתֵי ּכְמַלְָאכִין 
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ּבַּיֹום הַהּוא  (זכריה יד)יׁשִין לְיַחֲדָא ׁשְמֵיּה, ּובְגִין ּכָךְ ּכְתִיב, עִּלָאִין קַּדִ
רַּבִי יְהּודָה מִּכָאן  (נ"א אמר לון)יִהְיְה יְיָ אֶחָד ּוׁשְמֹו אֶחָד וגו'. ָאמַר לֵיּה 

ּולְהָלְָאה ַאּצְלָחּו ּפִתְחָא. עָאל יֹומָא ָאחֳרָא עָאלּו קַּמֵיּה ּכָל ּבְנִי 
ָאמְרּו לֵיּה לֵימָא לָן מַר מִּלַיָיא דְאֹורַיְיתָא ּבְפָרְׁשָתָא ּדְקָרֵינָן  מָתָא,

ּבָּה יֹומָא דְׁשַּבַּתָא וַיְיָ ּפָקַד אֶת ׂשָרָה. קָם ּבֵינֵי עַּמּודֵי, ּפָתַח וְָאמַר 
וַיְיָ ּפָקַד אֶת ׂשָרָה וְגו'. ׁשָלׁש מַפְּתֵחֹות ּבְיָדֹו ׁשֶל הַּקָדֹוׁש ּבָרּוךְ 

ּוא ולא מְסָרָם לא ּבְיַד מַלְָאךְ וְלֹא ּבְיַד ׂשָרָף. מַפְּתֵחַ ׁשֶל חַּיָה ה
וְׁשֶל ּגְׁשָמִים וְׁשֶל ּתְחִּיַית הַּמֵתִים. ּבָא אֵלִּיָהּו וְנָטַל הַׁשְּנַיִם ׁשֶל 

הּו ּגְׁשָמִים וְׁשֶל ּתְחִּיַית הַּמֵתִים. וְָאמַר רַּבִי יֹוחָנָן לֹא נִמְסַר ּבְיַד אֵלִּיָ 
אֶּלָא ַאחַת. ּדְָאמַר רַּבִי יֹוחָנָן ּכְׁשֶּבִּקֵׁש אֵלִּיָהּו לְהַחֲיֹות ּבֶן הַּצָרְפִית 
ָאמַר לֵיּה קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, לָא יָאֹות לָךְ לְמֵיסַב ּבִידָךְ ׁשְּתֵי 

דִכְתִיב,  מַפְּתֵחֹות, אֶּלָא ּתֵן לִי מַפְּתֵחַ הַּגְׁשָמִים ּותְחַּיֶה הַּמֵת. והַיְינּו
לֵךְ הֵרָאֵה אֶל ַאחְָאב וְגו' וְאֶּתְנָה מָטָר. לא ָאמַר ותֵן מָטָר  (מלכים א יח)

  אֶּלָא וְאֶּתְנָה. 

ְרא ְוִהּנֵה  א ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַוּיַ ָ ׂשּ תּוב? ַוּיִ ַמה ּכָ
ְקְראּו  .ַאִיל ְוגֹו' ּנִ ֵעי ָהעֹוָלם ׁשֶ ָאר ִרׁשְ ֵאּלּו ׁשְ

מֹו שֶׁ  ,ֵאיִלים ֱאַמר ּכְ ְרתּוֶנךְ  (ישעיה ס)ּנֶ  ,ֵאיֵלי ְנָביֹות ְיׁשָ
דֹוֵלי ְנָביֹות ִמים: ּגְ ַבְך ְוגֹו' .ּוְמַתְרּגְ ּסְ  ,ַאַחר ֶנֱאַחז ּבַ

עַ  ִעים ֲאַגּדֵ ֱאַמר ְוָכל ַקְרֵני ְרׁשָ ּנֶ מֹו ׁשֶ ֶלְך  .ּכְ ַוּיֵ
ח ֶאת ָהַאִיל ְוגֹו' ּקַ ִנים  ,ַאְבָרָהם ַוּיִ ֵהם ְמֻזּמָ ׁשֶ

יֹון ַרעְלִהְתַנּסוֹ  ָכל ִנּסָ יִקים  ,ת ּבְ ּדִ ֲארּו ַהּצַ ָ ְוִיׁשּ
ים  מֹו ַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים ְקדֹוׁשִ א ּכְ ָלעֹוָלם ַהּבָ
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מוֹ  תּוב  ,ְלַיֵחד ֶאת ׁשְ ּיֹום ַההּוא  (זכריה יד)ְוָלֵכן ּכָ ּבַ
מֹו ֶאָחד ְוגֹו' י  [אמר להם]ָאַמר לֹו  .ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוׁשְ ַרּבִ

אן ,ְיהּוָדה ַתח ִמּכָ ְתחּו ַהּפֶ ִנְכַנס יֹום  .ָוָהְלָאה ּפִ
ֵני ָהִעיר ,ַאֵחר ל ּבְ  ,ָאְמרּו לוֹ  .ְוִנְכְנסּו ְלָפָניו ּכָ

ִרינּו ָבּה  ּקָ ה ׁשֶ ָרׁשָ ּפָ ְבֵרי תֹוָרה ּבַ יֹאַמר ָלנּו ַמר ּדִ
ת ּבָ יֹום ׁשַ ָרה ,ּבְ ַקד ֶאת ׂשָ ין ָהַעּמּוִדים .ַוה' ּפָ ם ּבֵ  ,ּקָ

ַתח ְוָאַמר ָרה ְוגֹו'ַוה' פָּ  ,ּפָ ה  .ַקד ֶאת ׂשָ לֹׁשָ ׁשְ
רּוְך הּוא ְולֹא ְמָסָרם  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ָידֹו ׁשֶ חֹות ּבְ ַמְפּתְ
ה ל ַחּיָ ַח ׁשֶ ָרף: ַמְפּתֵ ַיד ׂשָ ַיד ַמְלָאְך ְולֹא ּבְ  ,לֹא ּבְ

ִמים ׁשָ ל ּגְ ִתים ,ְוׁשֶ ת ַהּמֵ ִחּיַ ל ּתְ הּו  .ְוׁשֶ א ֵאִלּיָ ּבָ
ַנִים ְ ל גְּ  - ְוָנַטל ַהׁשּ ִתיםׁשֶ ת ַהּמֵ ִחּיַ ל ּתְ ִמים ְוׁשֶ  .ׁשָ

י יֹוָחָנן א  ,ְוָאַמר ַרּבִ הּו ֶאּלָ ַיד ֵאִלּיָ לֹא ִנְמַסר ּבְ
י יֹוָחָנן .ַאַחת ָאַמר ַרּבִ הּו ְלַהֲחיֹות  ,ׁשֶ ׁש ֵאִלּיָ ּקֵ ּבִ ׁשֶ ּכְ

ְרִפית ן ַהּצָ רּוְך הּוא: לֹא ָנֶאה  ,ּבֶ דֹוׁש ּבָ ָאַמר לֹו ַהּקָ
ָיְדְך  חֹותְלְך ָלַקַחת ּבְ ֵני ַמְפּתְ ַח  ,ׁשְ ן ִלי ַמְפּתֵ א ּתֵ ֶאּלָ

ִמים ׁשָ ת ,ַהּגְ תּוב  .ּוְתַחּיֶה ַהּמֵ ּכָ ֵלְך  (מלכים א יח)ְוַהְינּו ׁשֶ
ָנה ָמָטר לֹא ָאַמר ְוֵתן  .ֵהָרֵאה ֶאל ַאְחָאב ְוגֹו' ְוֶאּתְ

ָנה ,ָמָטר א ְוֶאּתְ    .ֶאּלָ

  שייך לפרשת שלח לך  -זוהר חדש  -בזוהר 
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ּפָתַח רִּבִי  (בראשית כו)יו ה' וַּיֹאמֶר ַאל ּתֵרֵד מִצְרַיְמָה וְכּו'. וַּיַרְא אֵלָ
ׁשִמְעֹון וְָאמַר וַּיֵרָא אֵלָיו ה', מִּסִטְרָא ּדְַאסְּפַקְלַרְיָא ּדְנַהֲרָא הָכֵי 
אִיהּו, ה' ּבְכָל סְפִירָה ּוסְפִירָה ּכְנִׁשְמְתָא ּבְגּופָא ּדְבַר נָׁש. ּומִּסִטְָרא 

דָא ּדְאֶמְצָעִיתָא אִּתְמַר וַּיַרְא אֵלָיו ה', אִתְּגַּלֵי ּבְרַחֲמֵי ּדְעַּמּו
לְיִׂשְרָאֵל ּכְגַוְנָא ּדְאִתְּגְלֵי לֹון ּבְפֻרְקָנָא ּדְגָלּותָא ּדְמִצְרַיִם ּדְאִּתְמַר 
ּבֵּה אֲנִי וְלֹא מַלְָאךְ אֲנִי וְלֹא ׂשָרָף. ַאּדְהָכֵי הָא סָבָא ּדְסָבִין אִזְּדְמַן 

גַּבֵי וְָאמַר, ּבּוצִינָא קַּדִיׁשָא מִּסִטְרָא ּדִנְבּוָאה ּכָל סְפִירָן אִתְּכְלִילָן לְ
ּתַּמָן. אֲבָל ׁשֵם יְ"יָ הּוא ּבְכָל אֲתַר וַּדַאי. אֲבָל נְבּוָאה ּדַרְּגָא יְדִיעָה 
 אִית לָּה. וְהָכֵי צְלֹותָא ּכָל סְפִירָן אִתְּכְלִילָן ּבָּה. אֲבָל ּכָל חֲדָא

וַחֲדָא אִית לָּה ּדַרְּגָא יְדִיעָה ּדַרְּגָא יְדִיעָא אִית לָּה וְהָכֵי ּבְכָל אִּנּון 
ּפִּקּודָא ּכָל ּפִּקּודָא ּופִּקּודָא ּכָל סְפִיָרן אִתְּכְלִילָן ּבָּה אֲבָל. 

בִיאִים ּוׁשְכִינְּתָא אִיהִי מִצְוָה ּדְכֻּלְהּו ּפִּקּודִין ּובֵּה אִתְּכְלִילָן ּכֻּלְהּו נְ
וַּדַאי נֶצַח וָהֹוד, ּובְהֹון אִתְּכַּלְיָן עַּמּודָא ּדְאֶמְצָעִיתָא ּוׁשְכִינְּתָא. 
עַּמּודָא ּדְאֶמְצָעִיתָא מִּתַּמָן אִתְקְרֵי ַאסְּפַקְַלרְיָא ּדְנַהֲרָא ּדְנֶצַח ּדְבֵּה 

ׁשֶךָ. ׁשְכִיְנּתָא אִיהּו אֹור צַח. ּוְבגִיֵנּה אִּתְמַר וְהִׂשְּבִיעַ ּבְצַחְצָחֹות נַפְ
ּדְאִיהִי מַלְכּותָא קַּדִיׁשָא מִּסִטְרָא ּדְהֹוד אִתְקְרִיַאת ַאסְּפַקְלַרְיָא 
ּדְלָא נַהֲרָא. וְאִּנּון ְּכתּובִים מִּזֶה ּומִּזֶה. ּוכְתִיב ּבֹו מִׁשְּנֵי עֶבְרֵיהֶם 

 (נראה ידין)ין יּודִין וְאִּנּון יְמִינָא ּוׂשְמָאלָא חֶסֶד ּוגְבּורָה ּדִי ּבְהֹון ּתְרֵ
לְמִכְּתַב. וְאִּנּון ה' ה' חָמֵׁש אֶצְּבְעָן ּדְיַד יְמִינָא, וְחָמֵׁש אֶצְּבְעָן ּדְיָד 
ׂשְמָאלָא. רּוחָא ּדְקֻדְׁשָא ו' אִיהּו ּתֹורָה ׁשֶּבִכְתָב עָלַיְהּו ה"ה ו' וְעִם 

ד ּתְרֵין נְבִיאֵי, ּתְרֵין י' ּדְהִיא חָכְמָה אִתְעֲבִידַת יהו'ה וְאִּנּון נֶצַח וָהֹו
ּכְתּובִים, ּתְרֵין לּוחִין ּדְאֹורַיְתָא ּדְאִתְיְהִיבּו מִימִינָא ּוׂשְמָאלָא. 
עַּמּודָא ּדְאֶמְצָעִיתָא אִיהּו אֹורַיְתָא ּדְבִכְתָב מִימִינָא. מַלְכּות 

רָא מִימִינָא אֹורַיְתָא ּדִבְעַל ּפֶה מִׂשְּמָאלָא, וְאִיהּו ַאסְַּפקְלַרְיָא ּדְנַהֲ
וְאִיהִי ַאסְּפַקְלַרְיָא ּדְלָא נַהֲרָא מִׂשְּמָאלָא. וְאִּנּון רּוחָא ּדְקֻדְׁשָא 
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ּדְכָר וְנּוקְבָא. מִּסִטְרָא ּדְצַּדִיק מִתְחַּבְרָן עַּמּודָא ּדְאֶמְצָעִיתָא 
בְגִין ּדָא ּכִי ּוׁשְכִינְּתָא ּבֵין ּבְאֹורַיְתָא ּבֵין ּבַּכְתּובִים ּבֵין ּבַּנְבִיאִים. ּו

 ּכָל ּבַׁשָּמַיִם ּובָָארֶץ. 

ֵרד ִמְצָרְיָמה ְוכּו'  ָרא ֵאָליו ה' ַוּיֹאֶמר ַאל ּתֵ (בראשית ַוּיֵ

ְמעֹון ְוָאַמר .כו) י ׁשִ ַתח ַרּבִ ָרא ֵאָליו ה' ,ּפָ ד  - ַוּיֵ ִמּצַ
ָכל  ְך הּוא ה' ּבְ ִאיָרה ּכָ ּמְ ְקַלְרָיה ׁשֶ ל ָהַאְסּפַ ׁשֶ

גּוף ָאָדםְסִפיָרה ּוְסִפירָ  ָמה ּבְ ְנׁשָ ד ָהַעּמּוד  .ה ּכִ ּוִמּצַ
ָרא ֵאָליו ה' ַרֲחִמים  ,ָהֶאְמָצִעי ֶנֱאַמר ַוּיֵ ה ּבְ ּלָ ִהְתּגַ

לּות  ל ּגָ ה ׁשֶ ֻאּלָ ּגְ ה ָלֶהם ּבַ ּלָ ִהְתּגַ מֹו ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ְלִיׂשְ
ּה ֲאִני ְולֹא ַמְלָאְך ֲאִני ְולֹא  ,ִמְצַרִים ֱאַמר ּבָ ּנֶ ׁשֶ

ָרף יְנתַ  .ׂשָ ן ֵאָליו ּבֵ ּמֵ ֵקִנים ִהְזּדַ ל ַהּזְ ֵקן ׁשֶ ִים ִהּנֵה ַהּזָ
ה ,ְוָאַמר דֹוׁשָ נֹוָרה ַהּקְ ל  ,ַהּמְ בּוָאה ּכָ ד ַהּנְ ִמּצַ

ם ִפירֹות ִנְכָללֹות ׁשָ ָכל  ,ַהּסְ ם ה' הּוא ּבְ ֲאָבל ׁשֵ
אי בּוָאה .ָמקֹום ַוּדַ ה ְידּוָעה ֵיׁש ָלהּ  ,ֲאָבל ַהּנְ ְרּגָ  ,ּדַ

ה  ִפּלָ הּ ְוָכְך ַהּתְ ִפירֹות ִנְכָללֹות ּבָ ל ַהּסְ ֲאָבל  ,ּכָ
ה ְידּוָעה ֵיׁש ָלהּ  ְרּגָ ָכל אֹוָתן מּצוות .ּדַ ּבָכל  ,ְוָכְך ּבְ

הּ  ל ַהּספּירות נכָללות ּבָ ל  ,מּצָוה ּומּצָוה ּכָ ַאָבל ּכָ
ה ּידּוָעה רּגָ וַהּשכּיָנה הּיא  ,ַאַחת וַאַחת ּיּש ָלּה ּדַ

ל ַהּמּצוות ל ּכָ ל וּ  ,ַהּמּצָוה ּשִ ָבּה נכָללּים ּכָ
איּ  ח ְוהֹוד ,ַהּנבּיאּים ַוּדַ ּוָבֶהם ִנְכָלִלים ָהַעּמּוד  ,נּצַ
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ִכיָנה ְ ם  ,ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי .ָהֶאְמָצִעי ְוַהׁשּ ָ ִמׁשּ
ּה  ּבָ ַצח ׁשֶ ּנֵ ד ׁשֶ ִאיָרה ִמּצַ ְקַלְרָיה ַהּמְ ִנְקֵראת ָהַאְסּפַ

בִּ  ,הּוא אֹור ַצח ִבילֹו ֶנֱאַמר ְוִהׂשְ ַצְחָצחֹות ּוִבׁשְ יַע ּבְ
ךְ  ִכיָנה .ַנְפׁשֶ ְ ד  ,ַהׁשּ ה ִמּצַ דֹוׁשָ ִהיא ַמְלכּות ַהּקְ ׁשֶ
ּלֹא ְמִאיָרה ,ַההֹוד ְקַלְרָיה ׁשֶ ְוֵהם  ,ִנְקֵראת ַאְסּפַ

ה ה ּוִמּזֶ תּוִבים ִמּזֶ ֵני ֶעְבֵריֶהם ,ּכְ ְ  ,ְוָכתּוב ּבֹו ִמׁשּ
מֹאל ֶהם שְׁ  ,ֶחֶסד ּוְגבּוָרה ,ְוֵהם ָיִמין ּוׂשְ ּבָ י ׁשֶ ּתֵ

ל ַיד  ,ְוֵהם ה' ה' .ָיַדִים ִלְכּתֹב עֹות ׁשֶ ֲחֵמׁש ָהֶאְצּבָ
מֹאל ,ָיִמין ל ַיד ׂשְ עֹות ׁשֶ רּוַח ַהּקֶֹדׁש  .ַוֲחֵמׁש ָהֶאְצּבָ

ְכָתב ּבִ ְוִעם י'  ,ה ו'"ֲעֵליֶהם ה ,ו' ִהיא ּתֹוָרה ׁשֶ
ית יהו ִהיא ָחְכָמה ַנֲעׂשֵ ֵני  ,ְוֵהם ֵנַצח ְוהֹוד ,ה"ׁשֶ ׁשְ

ֵני ְכתּוִבים ,םְנִביִאי נּו  ,ׁשְ ּתְ ּנִ ֵני לּוחֹות ַהּתֹוָרה ׁשֶ ׁשְ
מֹאל ְ ִמין ּוִמׂשּ ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי הּוא ּתֹוָרה  .ִמּיָ
ִמין ְכָתב ִמּיָ ּבִ ה  .ׁשֶ ַעל ּפֶ ּבְ ַמְלכּות ַהּתֹוָרה ׁשֶ

מֹאל ְ ִמין .ִמׂשּ ִאיָרה ִמּיָ ְקַלְרָיה ַהּמְ ְוִהיא  ,ְוִהיא ַאְסּפַ
ְקַלְריָ  מֹאלַאְסּפַ ְ ּלֹא ְמִאיָרה ִמׂשּ ְוֵהם רּוַח  ,ה ׁשֶ

ִרים  .ַהּקֶֹדׁש ָזָכר ּוְנֵקָבה יק ִמְתַחּבְ ּדִ ִמַצד ַהּצַ
ין  ּתֹוָרה ּבֵ ין ּבַ ִכיָנה ּבֵ ְ ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי ְוַהׁשּ

ִביִאים ּנְ ין ּבַ תּוִבים ּבֵ ּכְ ַמִים  ,ּבַ ָ ׁשּ י ֹכל ּבַ ּום ֶזה ּכִ ּוִמׁשּ
   .ּוָבָאֶרץ
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מּוּה ּדְָאחִיד ּבִׁשְמַּיָא ּובְַארְעָא ּדִבְכָל ּדַרְּגִין אִּנּון יְמִינָא וְהָא אֹוקְ
ּוׂשְמָאלָא לֵית יחוְדָא וְקּורְבָא לְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא אֶּלָא ּבְצַּדִיק 
ּדְאִּנּון ּכְאִילָנָא ּדְעַנְפִין מִתְּפָרְדִין לִימִינָא ּוׂשְמָאלָא, ּומִתְיַחֲדִין 

ׁשֹרֶׁש ּדְאִיהּו אֲגֻּדָה. ּדְאִיהּו צַּדִיק עִּקָרָא ּדְיִחּודָא. ּוכְגַוְָנא לְתַּתָא ּכְ
ּדְצַּדִיק אִיהּו עִּקָרָא ּדְיִחּודָא לְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ּוׁשְכִינְּתָא לְתַּתָא, 
הָכֵי אִיהּו עַּמּודָא ּדְאֶמְצָעִיתָא קּורְבָא ויחוְדָא וְעִּקָרָא לְַאּבָא 

א. וְהָכֵי ּכְגַוְנָא ּדָא ּתְפִּלָה מְעֹומֵד ּותְפִּלָה מְיֹוׁשֵב אִתְּכְלִילּו וְאִיּמָ
ּבְצַּדִיק חַי עָלְמִין ּכְלִילָא חַ"י ּבִרְּכָאן ּדִצְלֹותָא, ּוצְלֹותָא ּדְׁשַחֲרִית 

ילָן ּוצְלֹותָא ּדְמִנְחָה אִּנּון יְמִינָא ּוׂשְמָאלָא. ּתַּמָן ַאּבָא וְאִיּמָא וְאִתְּכְלִ
וַּיִפְּגַע  (בראשית כח)ּבְעַּמּודָא ּדְאֶמְצָעִיתָא ּדְאִיהּו צְלֹותָא ּדְעַרְבִית ּדְבֵּה 

ּבַּמָקֹום, ּדַרְּגָא ּדְעַּמּודָא ּדְאֶמְצָעִיתָא. וְאִיהּו עִּקָרָא ּדִתְפִּלִין, ּובֵּה 
לִי וְדָא י' ּבִינָה. לֹון ּכְגַוְנָא ּדָא חָכְמָה קֹדֶׁש  (נ"א לסדרא)צָרִיךְ לְקַׁשְּרָא 

וְהָיָה ּכִי יְבִיאֲךָ וְדָא ה' ׁשְמַע יִׂשְרָאֵל לִימִינָא ו'. וְהָיָה אִם ׁשָמֹועַ 
לִׂשְמָאלָא וְדָא ה' ּובְעַּמּודָא ּדְאֶמְצָעִיתָא אִתְּכְלִילָן, וְכַד ּתְפִּלִין 

ּה אִּנּון פקוְדָא חֲדָא ּדְרֹאׁש ּודְיָד אִתְּכְלִילָן ּבֵּה אִתְקְרִיאּו ּתְפִּלִין. ּובֵ
וְלֹא צָרִיךְ לְַאפְסָקָא ּכְמָא ּדְאֹוקְמּוּה סָח ּבֵין ּתְפִּלָה לִתְפִּלָה עֲבֵרָה 
הִיא ּבְיָדֹו. וְהַאי אִיהּו עִּקָרָא ּדִגְמָרָא. וְאִּלֵין ּדְעָבְדִין לֵּה ּתְרֵי 

תַּמָן עַנְּפִין מִתְּפָרְדִין ּפִּקּודִין ּדִירּוׁשַלְמִי, אִיהּו מִימִינָא ּוׂשְמָאלָא ּדְ 
ּדְמִּסִטְרָא ּדִימִינָא ּוׂשְמָאלָא. ׁשְּתַיִם ּדְבַר אֱלֹהִים צָרִיךְ לְבָרְכָא 
עָלַיְהּו ּתְרֵין ּבִרְּכָאן חַד לְהָנִיחַ ּתְפִּלִין עַל ׁשֶל יָד, וְחַד עַל מִצְֹות 

ׁשֶל רֹאׁש ׁשְּתַיִם. אֲבָל ּתְפִּלִין ׁשֶל רֹאׁש. וְאִם סָח ּבֵנְתַיִם מְבָרֵךְ עַל 
מִּסִטְרָא ּדְעַּמּודָא ּדְאֶמְצָעִיתָא עָלַיְהּו אִּתְמַר ַאחַת ּדְבַר אֱלֹהִים. 
וְלֹא צָרִיךְ אֶּלָא ּבִרְכָתָא חֲדָא. ּכִי אֶחָד קְרָאתִיו. וְאִם סָח ּבֵין 

אִיהּו עָבִיד  ּתְפִּלָה ׁשֶל יָד לִתְפִּלָה ׁשֶל רֹאׁש ּבְעַּמּודָא ּדְאֶמְצָעִיתָא
  ּפֵרּוד ּבְיִחּודָא. ּובְגִין ּדָא עֲבֵרָה הִיא ּבְיָדֹו וְלֹא מִצְוָה. 
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ַמִים ּוָבָאֶרץ ָ ׁשּ אֹוֵחז ּבַ ְרׁשּוָה ׁשֶ ָכל  ,ַוֲהֵרי ּפֵ ּבְ ׁשֶ
מֹאל ָרגֹות ֵהם ָיִמין ּוׂשְ ֵאין ִיחּוד ְוִקְרָבה  ,ַהּדְ ׁשֶ

יק ַצּדִ א ּבְ רּוְך הּוא ֶאּלָ דֹוׁש ּבָ ִאיָלן שֶׁ  ,ַלּקָ ֵהם ּכְ
מֹאל ּוִמְתַיֲחִדים  ָהֲעָנִפים ִנְפָרִדים ְלָיִמין ְוִלׂשְ ׁשֶ

ה ִהיא ֲאֻגּדָ ׁשֶֹרׁש ׁשֶ ה ּבְ יק ,ְלַמּטָ ּדִ הּוא ַהּצַ ר  ,ׁשֶ ִעּקַ
חּוד דֹוׁש  .ַהּיִ חּוד ַלּקָ ר ַהּיִ יק הּוא ִעּקַ ּדִ ַהּצַ ּוְכמֹו ׁשֶ

ה ִכיָנתֹו ְלַמּטָ רּוְך הּוא ּוׁשְ ְך הּוא ,ּבָ ָהַעּמּוד  ּכָ
ר ָלָאב ְוָלֵאם מֹו  .ָהֶאְמָצִעי ִקְרָבה ְוִיחּוד ְוִעּקָ ְוָכָך ּכְ

יק ַחי  ַצּדִ ב ִנְכְללּו ּבְ ה ִמּיֹׁשֶ ה ֵמעֶֹמד ּוְתִפּלָ ִפּלָ ֶזה ּתְ
ל  ָרכֹות ׁשֶ ֵרה ּבְ מֹוֶנה ֶעׂשְ ָהעֹוָלִמים ַהּכֹוֵלל ׁשְ

ה ִפּלָ ת ִמְנָחה הֵ  .ַהּתְ ֲחִרית ּוְתִפּלַ ת ׁשַ ן ָיִמין ּוְתִפּלַ
מֹאל ם ָהָאב ְוָהֵאם ,ּוׂשְ ַעּמּוד  ,ׁשָ ְוִנְכָלִלים ּבָ

ת ַעְרִבית ִפּלַ הּוא ּתְ ּבֹו  ,ָהֶאְמָצִעי ׁשֶ ע  (בראשית כח)ׁשֶ ְפּגַ ַוּיִ
קֹום ּמָ ל ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי .ּבַ ה ׁשֶ ְרּגָ ר  ,ַהּדַ ְוהּוא ִעּקַ
ין ִפּלִ מֹו ֶזה: אֹוָתם כְּ  (לסדר)ּובֹו ָצִריְך ִלְקׁשֹר  ,ַהּתְ
ׁש ִלי - ָחְכָמה יָנה .ְוֶזה י' ,ַקּדֶ י  - ּבִ ְוָהָיה ּכִ
ָרֵאל ְלָיִמין .ְוזֹו ה' ,ְיִביֲאךְ  ַמע ִיׂשְ ְוָהָיה ִאם  .ו' - ׁשְ

מֹאל מַֹע ִלׂשְ  .ּוָבַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי ִנְכָלִלים ,ְוזֹו ה' ,ׁשָ
ל ָיד ל רֹאׁש ְוׁשֶ ין ׁשֶ ִפּלִ ְכָללֹות ּבֹו ּתְ ּנִ ְקָראֹות נִ  ,ּוְכׁשֶ

ין ִפּלִ  ,ְולֹא ָצִריְך ְלַהְפִסיק ,ּובֹו ֵהם ִמְצָוה ַאַחת .ּתְ
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ֲארּוהָ  ּבֵ מֹו ׁשֶ ה ,ּכְ ה ִלְתִפּלָ ִפּלָ ין ּתְ ֲעֵבָרה  - ָסח ּבֵ
ָידוֹ  ָמָרא .ִהיא ּבְ ר ַהּגְ ים  .ְוֶזהּו ִעּקַ עֹוׂשִ ְוֵאּלּו ׁשֶ

י ִמְצוֹות  ּתֵ ְלִמי (כתלמוד)אֹותֹו ׁשְ ל ְירּוׁשַ ִמין  הּוא ,ׁשֶ ִמּיָ
ִמין  ד ַהּיָ ּצַ ּמִ ם ָהֲעָנִפים ִנְפָרִדים ׁשֶ ָ ׁשּ מֹאל ׁשֶ ּוׂשְ

מֹאל ְ ר ֱאלִֹהים .ְוַהׂשּ ּבֵ ִים ּדִ ּתַ ָצִריְך ְלָבֵרְך  - ׁשְ
י ְבָרכֹות ּתֵ ל  ,ֲעֵליֶהן ׁשְ ין ַעל ׁשֶ ִפּלִ ַאַחת ְלָהִניַח ּתְ

ל רֹאשׁ  ,ָיד ין ׁשֶ ִפּלִ ְוִאם ָסח  .ְוַאַחת ַעל ִמְצַות ּתְ
ִים ,יְנַתִיםבֵּ  ּתַ ל רֹאׁש ׁשְ ד  .ְמָבֵרְך ַעל ׁשֶ ֲאָבל ִמּצַ

ל ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי ר  ,ׁשֶ ּבֶ ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ַאַחת ּדִ
ָרָכה ַאַחת ,ֱאלִֹהים א ּבְ י ֶאָחד  ,ְולֹא ָצִריְך ֶאּלָ ּכִ
ל  .ְקָראִתיו ה ׁשֶ ל ָיד ִלְתִפּלָ ה ׁשֶ ִפּלָ ין ּתְ ְוִאם ָסח ּבֵ

חּודהּוא עֹושֶׂ  ,רֹאשׁ  ּיִ ּום ֶזה ֲעֵבָרה  ,ה ֵפרּוד ּבַ ּוִמׁשּ
   .ִהיא ְבָידֹו ְולֹא ִמְצָוה

וְלֵית עֲבֵרָה אֶּלָא מָוֶת ּדְאִּתְמַר רַגְלֵּה יֹורְדֹות מָוֶת ּדְעָלַּה אִּתְמַר ּכִי 
הַּמָוֶת יַפְרִיד ּבֵין א'ח לְד'. ּובְגִין ּדָא עֲבֵרָה הִיא ּבְיָדֹו וְחֹוזְרִין 

רְכֵי הַּמִלְחָמָה. ּודְאִי נָפִיק מִּתַּמָן ּבְחֹובָא ּדָא יָמּות. וְהַאי עָלֶיהָ מֵעֹו
אִיהּו ַאחַת ּדְבַר אֱלֹהִים. זֶה צַּדִיק ּדְאִיהּו יֹום ׁשַּבָת. זָכֹור וְׁשָמֹור 
ּבְדִּבּור אֶחָד צְרִיכִין לְיַחֲדָא לֹון ּבֵּה ּולְמֶעֱבַד לֹון חַד. וְהָא אֹוקְמּוּה 

ּכֹר ׁשָמֹור לְנּוקְבָא. אֲבָל מִּסִטְרָא ּדִימִינָא ּוׂשְמָאלָא אִּנּון זָכֹור לִזְ
ּתַרְוַיְהּו ּתְרֵין ּפִּקּודִין. ּוכְגַוְנָא ּדָא ּכָל ּפִּקּודִין. ּובְגִין ּדָא מַחֲלֹקֶת 
. ּדְאִיהּו ּבֵין חַבְרַּיָא ּבִתְפִּלִין ּוׁשְָאר ִּפּקּודִין ּבִימִינָא ּוׂשְמָאלָא אִיהּו
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אֲבָל ּבְעַּמּודָא ּדְאֶמְצָעִיתָא לֵית ּתַּמָן מַחֲלֹקֶת. ּבְגִין ּדְאִיהּו עִָּקרָא 
ּדִגְמָרָא ּדְאִיהִי ׁשְלֵמָה. ומִּתַּמָן אִתְקְרֵי יַעֲקֹב אִיׁש ּתָם אִיהּו ו' 
ּכָלִיל ׁשִית סִדְרֵי מִׁשְנָה. ה' ּגְמָרָא דִילָּה אִיהִי ּתָם ּבִתְלָת אֲבָהָן 

ּובֵּה אִׁשְּתְלִים יהו"ה. ּובְגִין ּדָא ּבְכָל אֲתַר ּדְעַנְפִין מִתְּפָרְדִין  יְה"ּו
לִימִינָא ּוׂשְמָאלָא. אֲבָל לְתַּתָא אִּקְרֵי אֲגֻּדָה חֲדָא ּבְעַּמּודָא 
ּדְאֶמְצָעִיתָא. ּובְגִין ּדָא וַּיַרְא אֵלָיו ה' וַּיֹאמֶר ַאל ּתֵרֵד מִצְרַיְמָה. 

ּבִיׁשָא ּדִגְרָמַת ּכַפְנָא ּדְאֹורַיְתָא וַעֲנִּיּותָא ּדְפִּקּודִין ּדָא ּדַרְּגָא 
ּדְאֹורַיְתָא, ּדְהָא אֹוקְמּוּה ׁשָכֵן ּבָָארֶץ ּדָא ׁשְכִינְּתָא וְהָא אֹוקְמּוּה 
קַדְמָאִין, ּכָל הַּדָר ּבְחּוצָה לָָארֶץ ּדֹומֶה ּכְמִי ׁשֶאֵין לֹו אֱלֹוּהַ. וְַאבְָרם 

רְיֵה ּדְאִּתְמַר ּבֵּה ּגּור ַארְיֵה. ּובְגִין ּדָא ָאמַר לֹו הַּקּודְׁשָא ּדַרְּגֵּה ַא
ּבְרִיךְ הּוא ּגּור ּבָָארֶץ הַּזֹאת. יְמִינָא ּתַּמָן יְה"ּו ּדְסָלִיק לְחֻׁשְּבַן 
אֶהְיֶ"ה וְתַּמָן ו' ּבְגִין ה' ּדְַאבְרָהָם ּדְאִיהִי הָָארֶץ. ּומִּסִטְרָא ּדִימִינָא 

י ּבָָארֶץ ּדְתַּמָן ָאב ב'א ּבְהִּפּוךְ ַאתְוָן ָאב וְהַאי אִיהּו ּבָָארֶ"ץ אִתְקְרֵ
ּכִי ָאב הֲמֹון ּגֹויִם נְתַּתִיךָ. וְאֶהְיֶה עִּמָךְ ּדָא יה'ו ּבְחֻׁשְּבַן אֶהְיֶה. ּבְגִין 

רְכָָאן ה' וְאֶהְיֶה עִּמָךְ ו' ּדְאִיהּו ּבֵן יָ"ּה מִן אֶהְיֶה עִּמָךְ. וַאֲבָרֶכְךָ ּדְבִ
מִּסִטְרָא ּדְכַהֲנָא אִּנּון. ׁשְכִינְּתָא עִּלָָאה אִתְקְרִיַאת ּבְרָכָה מִּסִטְרָא 
ּדִימִינָא. וְקִּדּוׁשָא מִּסִטְרָא ּדִׂשְמָאלָא. וְעַּמּודָא ּדְאֶמְצָעִיתָא אִתְקְרֵי 

מָאלָא יְבָרֵךְ הָדָא הּוא ּדִכְתִיב ּבָךְ יְבָרֵךְ יִׂשְרָאֵל. ּומִּסִטְרָא ּדִׂשְ
  אִתְקְרֵי קֹדֶׁש הָדָא הּוא ּדִכְתִיב קֹדֶׁש יִׂשְרָאֵל לַה'. 

א ָמֶות ֱאַמר ַרְגֶליָה יְֹרדֹות  ,ְוֵאין ֲעֵבָרה ֶאּלָ ּנֶ ׁשֶ
ין א ,ָמֶות ֶות ַיְפִריד ּבֵ י ַהּמָ ָעֶליָה ֶנֱאַמר ּכִ ח "ׁשֶ
ָידוֹ  .ְלד' ּום ֶזה ֲעֵבָרה ִהיא ּבְ ְוחֹוְזִרים ָעֶליָה  ,ּוִמׁשּ

ְלָחָמהמֵ  ֵחְטא ֶזה .עֹוְרֵכי ַהּמִ ם ּבְ ָ ִאם יֹוֵצא ִמׁשּ  ,ְוׁשֶ
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ר ֱאלִֹהים .ָימּות ּבֶ הּוא  .ְוְזִהּו ַאַחת ּדִ יק ׁשֶ ּדִ ֶזה ַהּצַ
ת ּבָ ִדּבּור ֶאָחד ְצִריִכים ְלַיֵחד  ,יֹום ׁשַ מֹור ּבְ ָזכֹור ְוׁשָ

ְרׁשּוהָ  .אֹוָתם ּבֹו ְוַלֲעׂשֹות אֹוָתם ֶאָחד  ,ַוֲהֵרי ּפֵ
מֹור ִלְנֵקָבהָזכוֹ  ל ָיִמין  .ר ְלָזָכר ְוׁשָ ד ׁשֶ ֲאָבל ִמּצַ

י ִמְצוֹות ּתֵ ֵניֶהם ׁשְ מֹאל ֵהם ׁשְ ל  ,ּוׂשְ ּוְכמֹו ֶזה ּכָ
ְצוֹות ין ַהֲחֵבִרים  .ַהּמִ ֲחלֶֹקת ִהיא ּבֵ ּום ַהּמַ ּוִמׁשּ
ין ִפּלִ ּתְ מֹאל ,ּבַ ָיִמין ּוׂשְ ְצוֹות הּוא ּבְ ָאר ַהּמִ ֲאָבל  .ּוׁשְ

ַעּמּוד ָהאֶ  ם ַמֲחלֶֹקתּבָ הּוא  ,ְמָצִעי ֵאין ׁשָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ֵלָמה ִהיא ׁשְ ָמָרא ׁשֶ ר ַהּגְ ם ִנְקָרא ַיֲעקֹב  ,ִעּקַ ָ ּוִמׁשּ

ם ָנה ,ִאיׁש ּתָ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ׁשּ ּכֹוֵלל ׁשִ ה'  .הּוא ו' ׁשֶ
ת ָהָאבֹות יה לֹׁשֶ ׁשְ ּה ִהיא ָתם ּבִ ּלָ ָמָרא ׁשֶ ּובֹו  ,ו"ַהּגְ

ם יהו ּלֵ ּתַ ּום ֶזהּומִ  .ה"ִנׁשְ ְפָרִדים  ,ׁשּ ּנִ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ּבְ
מֹאל ה ִנְקֵראת  ,ָהֲעָנִפים ְלָיִמין ְוִלׂשְ ֲאָבל ְלַמּטָ

ַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי ה ַאַחת ּבָ ָרא  ,ֲאֻגּדָ ּום ֶזה ַוּיֵ ּוִמׁשּ
ֵרד ִמְצָרְיָמה ה  .ֵאָליו ה' ַוּיֹאֶמר ַאל ּתֵ ְרּגָ זֹו ַהּדַ

ל ַהתּ  ְרָמה ָרָעב ׁשֶ ּגָ ל ָהָרָעה ׁשֶ ֹוָרה ַוֲעִנּיּות ׁשֶ
ְרׁשּוהָ  ,ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ֲהֵרי ּפֵ ָאֶרץ ,ׁשֶ ֹכן ּבָ זֹו  - ׁשְ

ִכיָנה ְרׁשּוָה ָהִראׁשֹוִנים .ׁשְ חּוץ  ,ַוֲהֵרי ּפֵ ר ּבְ ל ַהּדָ ּכָ
ֵאין לֹו ֱאלֹוהַּ  ִמי ׁשֶ ַאְבָרם  .ָלָאֶרץ ּדֹוֶמה ּכְ ּום ׁשֶ ּוִמׁשּ

תֹו ַאְרֵיה ְרּגָ ֱאַמר בּ  ,ּדַ ּנֶ ּום ֶזה  ,ֹו ּגּור ַאְרֵיהׁשֶ ּוִמׁשּ
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ָאֶרץ ַהּזֹאת רּוְך הּוא ּגּור ּבָ דֹוׁש ּבָ  .ָאַמר לֹו ַהּקָ
ם יה ִמין ׁשָ ּבֹון ֶאְהיֶ "ַהּיָ עֹוֶלה ְלֶחׁשְ ם ו'  ,ה"ו ׁשֶ ְוׁשָ

ִהיא ָהָאֶרץ ל ַאְבָרָהם ׁשֶ ִביל ה' ׁשֶ ׁשְ ִמין  .ּבִ ד ַהּיָ ּוִמּצַ
ָאֶרץ ם ָאב ,ִנְקָרא ּבָ ָ ׁשּ ִהּפּוְך ָהאֹוִתּיֹות א "ב ,ׁשֶ ּבְ

ָארֶ  ,ָאב יךְ  ,ץ"ְוֶזהּו ּבָ י ַאב ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתּתִ  .ּכִ
ךְ  ּבֹון ֶאְהיֶ "זֹו יה - ְוֶאְהְיִה ִעּמְ ֶחׁשְ ִביל  ,ה"ו ּבְ ׁשְ ּבִ

ךְ  .ה' ן יָ  - ְוֶאְהֶיה ִעּמְ הּוא ּבֶ ּה ִמן ֶאְהֶיה "ו' ׁשֶ
ךְ  ָרכֹות ֵהן ִמצִּ  - ַוֲאָבֲרֶכךָּ  .ִעּמְ ַהּבְ ל ַהּכֵֹהןׁשֶ  .ּדֹו ׁשֶ

ִמין ד ַהּיָ ָרָכה ִמּצַ ִכיָנה ָהֶעְליֹוָנה ִנְקֵראת ּבְ ְ  ,ַהׁשּ
מֹאל ְ ד ַהׂשּ ה ִמּצַ ָ ְוָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי ִנְקָרא  ,ּוְקֻדׁשּ

ָרֵאל .ְיָבֵרךְ  ְך ְיָבֵרְך ִיׂשְ תּוב ּבְ ּכָ ּוִמַצד  .ֶזהּו ׁשֶ
מֹאל ִנְקָרא קֶֹדשׁ  ְ תּוב קֹדֶ  ,ַהׂשּ ּכָ ָרֵאל ֶזהּו ׁשֶ ׁש ִיׂשְ

   .ַלה'

ּומִקְּדָׁשִי תִירָאּו וְקָדֹוׁש מִּסִטְרָא ּדִׂשְמָאלָא. ּובְגִין ּדְאִיהִי ּבְרָכָה 
מִּסִטְרָא ּדִימִינָא ָאמַר וַאֲבָרֶכְךָ ּכִי לְךָ ּולְזַרְעֲךָ. זֶרַע מִּסִטְרָא 

יק לְתַּתָא, וְהַאי ּדְעַּמּודָא ּדְאֶמְצָעִיתָא אִיהּו לְעֵּלָא, ּומִּסִטְרָא ּדְצַּדִ
אִיהּו עַל ּכָל זֶרַע זָרּועַ. זָרּועַ לְעֵּלָא. זֶַרע לְתַּתָא. ּדְמָאן ּדְנָטִיר 
ּבְרִית סָלִיק עַל ּכָל אִּלֵין קְלִּפִין ּדְאִּנּון עָרְלָה ּופְרִיעָה, ּדְתַּמָן 

ּכִי לְךָ  סַּמָאֵל וְנָחָׁש מְמָנָן ּדְכָל אֻּמִין ּדְעָלְמָא. פ"כ ּובְגִין ּדָא
ּולְזַרְעֲךָ אֶּתֵן אֶת ּכָל הָאֲרָצֹות הָאֵל. ּדְאִּנּון ׁשֻלְטָנּותָא ּדְאֵל אֶחָד. 
וַהֲקִמֹתִי אֶת הַׁשְּבּועָה. ׁשְבּועָה אִיהִי ׁשְכִינְּתָא קִּיּומָא ּדִילָּה עַּמּודָא 
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רְקָנָא הָדָא ּדְאֶמְצָעִיתָא. אֲׁשֶר נִׁשְּבַעְּתִי לְַאבְרָהָם ָאבִיךָ. ּדְבֵּה ּפֻ
הּוא ּדִכְתִיב חַי ה' ׁשִכְבִי עַד הַּבֹקֶר. עֵקֶב אֲׁשֶר ׁשָמַע ַאבְרָהָם 
ּבְקֹולִי. עָקֵב רֹאׁשִי ּתֵבֹות ע' עֲנָוָה. ק' קְדֻׁשָּה. ב' ּבְרָכָה. סַנְּדָל 
לַעֲנָוָה יִרְָאה. ּובְגִין ּדָא עָקֵב עֲנָוָה יִרְַאת ה'. עֲנָוָה מִּסִטְרָא 

ּודָא ּדְאֶמְצָעִיתָא. ּובְגִין ּדְמֹׁשֶה הֲוָה מִּתַּמָן, אִּתְמַר ּבֵּה וְהָאִיׁש ּדְעַּמ
מֹׁשֶה עָנָיו מְאֹד. וַעֲנָוָה מִימִינָא ּוׁשְכִינְּתָא יִרְָאה מִּסִטְרָא ּדִׂשְמָאלָא. 

אׁש ּובְגִין ּדִׁשְכִינְּתָא אִיהִי עָקֵב לְעַּמּודָא ּדְאֶמְצָעִיתָא אִּתְמַר ּבֵּה, רֹ
ּדְבָרְךָ אֱמֶת. ּדְאִיהּו ּבִׁשְכִינְּתָא עָקֵב עֲנָוָה יִרְַאת ה'. ּכְהַאי אִיהּו. 
הּוא יְׁשּופְךָ רֹאׁש וְַאּתָה ּתְׁשּופֶּנּו עָקֵב. ּוְלבָתַר אִּתְמַר ּבְיַעֲקֹב הּוא 

ם. יְׁשּופְךָ רֹאׁש הָדָא הּוא ּדִכְתִיב ּופָקַדְּתִי עַל צְבָא הַּמָרֹום ּבַּמָרֹו
וְיִׁשְמֹר מִׁשְמַרְּתִי ּדָא ׁשְכִינְּתָא ּדְאִיהִי מִׁשְמֶרֶת ּתְרּומָתִי מִצְֹותַי 
מִּסִטְרָא ּדִימִינָא ּכְלִילָן ּבִרְמַ"ח אֵבָרִים. חֻּקֹותַי מִּסִטְרָא ּדִׂשְמָאלָא 

ן ּגְזֵרַת ּדְמִּתַּמָן ּכִי חֹק לְיִׂשְרָאֵל הּוא. חֻּקִים ּומִׁשְּפָטִים אִּנּון מִּתַּמָ
מַלְּכָא, ּדְתַּמָן ּגְזִירּו ּדְכָל ּדִינִין. וְתֹורֹתַי מִּסִטְרָא ּדְעַּמּודָא 
ּדְאֶמְצָעִיתָא. וְאִיהּו סֵפֶר ּתֹורָה. צַּדִיק אִיהּו סֵפֶר ּתֹורָה עַּמּודָא 
ּדְאֶמְצָעִיתָא. וְאִיּתֵימָא צַּדִיקִים עֹומְדִים וְעַטְרֹותֵיהֶם ּבְרָאׁשֵיהֶם, 

ּלֵין ּתָגִין ּדְסֵפֶר ּתֹורָה ּדְאִּנּון ּבֶדֶ'ק חַּיָ'ה שעטנ'ז ג'ץ. וְָאמְרֵי אִ
מָארֵי מַתְנִיתִין אִּלֵין ּתָגִין אִּנּון זַיְינִין ּכְָאדָם ׁשֶאֹוחֵז ּכְלֵי זַיִן ּבִידֵּה 

ת עָׂשָר ּומֵנִיעַ לֵּה לִימִינָא וְלִׂשְמָאלָא וְלִקְדֻׁשָּה. וְזַיְינִין אִּנּון ּבִתְלָ
ַאתְוָן ז'ן בדח'ק אִיהִי ּכְמִין חֲטֹטֶרֶת ּדְָאת זַיִן. וְאִתְעֲבִיד זֶה 
וְסִימָנִיךְ זֶ'ה ו'ד ז'חח'י. ז' צַּדִיק ח"ק ּבְכָל אֹות וְאֹות. וְאִיהּו עִם י' 

  עֲטָרָה עַל רֵיׁשֵּה: 

י ִתיָראוּ  ׁשִ מֹאל .ּוִמְקּדָ ְ ד ַהׂשּ ּום  .ְוָקדֹוׁש ִמּצַ ּוִמׁשּ
הַ  ִמיןׁשֶ ד ַהּיָ ָרָכה ִהיא ִמּצַ י ְלְך  ,ּבְ ָאַמר ַוֲאָבֲרֶכּךָ ּכִ
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ד ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי  .ּוְלַזְרֲעךְ  ַרע הּוא ִמּצַ ַהּזֶ
ה ,ְלַמְעָלה יק ְלַמּטָ ּדִ ד ַהּצַ ל ֶזַרע  ,ּוִמּצַ ְוֶזהּו ַעל ּכָ

ה ,ֵזרּוַע ְלַמְעָלה .ֵזרּועַ  ֹוֵמר  .ֶזַרע ְלַמּטָ ׁשּ י ׁשֶ ּמִ ׁשֶ
ִרית ֵהן ָעְרָלה  ַהּבְ לּו ׁשֶ ִלּפֹות ַהּלָ ל ַהּקְ עֹוֶלה ַעל ּכָ
ם ָסָמֵאל ְוָנָחשׁ  ,ּוְפִריָעה ָ ׁשּ ל  ,ׁשֶ ל ּכָ ים ׁשֶ ַהְמֻמּנִ

ן ֶאת  .ֻאּמֹות ָהעֹוָלם י ְלְך ּוְלַזְרֲעְך ֶאּתֵ ּום ֶזה ּכִ ּוִמׁשּ
ל ָהֲאָרצֹת ָהֵאל ל ֵאל ַאֵחר ,ּכָ ְלטֹון ׁשֶ ִ ֵהם ַהׁשּ  .ׁשֶ

ֻבָעהַוֲהִקמִֹתי ֶאת  ְ ִכיָנה ,ַהׁשּ ְ בּוָעה ִהיא ַהׁשּ ְ  ,ַהׁשּ
ּה ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי ּלָ ּיּום ׁשֶ י  .ְוַהּקִ ְעּתִ ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ

ה ,ְלַאְבָרָהם ָאִביךְ  ֻאּלָ ּבֹו ַהּגְ תּוב ַחי ה'  .ׁשֶ ּכָ ֶזהּו ׁשֶ
ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר קִֹלי .ׁשִ ַמע ַאְבָרָהם ּבְ ר ׁשָ  ,ֵעֶקב ֲאׁשֶ

י "ֵעקֶ  ה ,ֵתבֹות: ע' ֲעָנָוהב ָראׁשֵ ָ ב'  ,ק' ְקֻדׁשּ
ָרָכה ל ַלֲעָנָוה .ּבְ ּום ֶזה ֵעֶקב  ,ִיְרָאה - ַסְנּדָ ּוִמׁשּ

ד ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי .ֲעָנָוה ִיְרַאת ה'  .ֲעָנָוה ִמּצַ
ם ָ ה ָהָיה ִמׁשּ ּמֹׁשֶ ּום ׁשֶ ה  ,ּוִמׁשּ ֶנֱאַמר ּבֹו ְוָהִאיׁש מֹׁשֶ

ִמי .ָעָנו ְמֹאד ד  .ןְוָהֲעָנָוה ִמּיָ ִכיָנה ִיְרָאה ִמּצַ ְ ְוַהׁשּ
מֹאל ְ ִכיָנה ִהיא ָעֵקב ָלַעּמּוד  .ַהׂשּ ְ ׁשּ ּום ׁשֶ ּוִמׁשּ
ָבְרְך ֱאֶמת ,ָהֶאְמָצִעי ְוֶנֱאַמר  .ֶנֱאַמר ּבֹו רֹאׁש ּדְ

ִכיָנה ֵעֶקב ֲעָנָוה ִיְרַאת ה' ְ ׁשּ ְזִה הּוא .ּבַ הּוא  .ּכָ
ׁשּוֶפּנּו ָעֵקב ה ּתְ ְך ֶנֱאַמר  .ְיׁשּוְפְך רֹאׁש ְוַאּתָ ַאַחר ּכָ
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ַיֲעקֹב הּוא ְיׁשּוְפְך רֹאשׁ  תּוב  .ּבְ ּכָ ִיְפקֹד  (ישעיהכד)ֶזהּו ׁשֶ
רֹום ּמָ רֹום ּבַ י .ה' ַעל ְצָבא ַהּמָ ַמְרּתִ מֹר ִמׁשְ ׁשְ  -  ַוּיִ

ִכיָנה רּוָמִתי ,זֹו ׁשְ ֶמֶרת ּתְ ִהיא ִמׁשְ  -  ִמְצוַתי .ׁשֶ
ָמאַתִים ַאְרבָּ  לּוִלים ּבְ ִמין ּכְ ד ַהּיָ מֹוָנה ִמּצַ ִעים ּוׁשְ

י חֹק  - ֻחּקֹוַתי .ֵאיָבִרים ם ּכִ ָ ׁשּ ּמִ מֹאל ׁשֶ ְ ד ַהׂשּ ִמּצַ
ָרֵאל הּוא ֵזַרת  .ְלִיׂשְ ם ּגְ ָ ִטים ֵהם ִמׁשּ ּפָ ים ּוִמׁשְ ֻחּקִ

ֶלךְ  יִנים ,ַהּמֶ ל ַהּדִ ֵזַרת ּכָ ם ּגְ ָ ׁשּ ד  - ְותֹורָֹתי .ׁשֶ ִמּצַ
יק הּוא הַ  .ְוהּוא ֵסֶפר ּתֹוָרה ,ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי ּדִ ּצַ

 ,ְוִאם ּתֹאַמר .ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי ,ֵסֶפר ּתֹוָרה
יֶהם ָראׁשֵ יִקים עֹוְמִדים ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ּבְ ֵאּלּו  - ַצּדִ

ל ֵסֶפר ּתֹוָרה ִגים ׁשֶ דֶ  ,ַהּתָ ֵהם ּבֶ ז "ה שעטנ"ק ַחיָּ "ׁשֶ
ָנה .ץ"ג ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ ֵלי  ,ְוָאְמרּו ּבַ ִגים ֵהם ּכְ ֵאּלּו ַהּתָ
ָידֹו ּוֵמִניַע אֹותֹו  ,ןַזיִ  ִלי ַזִין ּבְ אֹוֵחז ּכְ ָאָדם ׁשֶ ּכְ

ה ָ מֹאל ְוִלְקֻדׁשּ לֹׁש  .ְלָיִמין ְוִלׂשְ ׁשְ ִין ֵהם ּבִ ּוְכֵלי ַהּזַ
ֵרה אֹוִתּיֹות ז ִמין ֲחטֶֹטֶרת  ,ק"ן בדח"ֶעׂשְ ִהיא ּכְ ׁשֶ

ה ֶזה ל ָהאֹות ַזִין ְוַנֲעׂשֶ ח "ד ז"ה ו"ז - ְוִסיָמְנךְ  ,ׁשֶ
ָכל אֹות ָואֹותז .י"ק ח"ח יק ּבְ ְוהּוא ִעם י'  ,' ַצּדִ

   .ֲעָטָרה ַעל רֹאׁשוֹ 
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  דף ק"ה ע"ב -פרשת משפטים  -ספר שמות  -בזוהר  י

מַאי ּבְמִסְּפָר. אֶּלָא ּבְרָא חַד ּדְנָהִיר מִּסַיְיפֵי עָלְמָא עַד סַיְיפֵי 
ּבָא וְתַּקִיף. עָלְמָא, אִית לֵיּה לְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, וְהּוא אִילָנָא רַ

רֵיׁשֵיּה מָטֵי לְצֵית ׁשְמַּיָא, וְסֹופֵיּה מַתְחִן ׁשָרְׁשֹוי, וְאִׁשְּתָרְׁשָן ֶּבעָפָר 
קַּדִיׁשָא, ּומִסְּפָר ׁשְמֵיּה. וְתַלְיָא ּבַׁשָּמַיִם עִּלָאִין, וְחָמֵׁש רְקִיעִין 

א ּדָא ּבְגִינֵיּה ּתַלְיָין מִּנֵיּה, עַד הַאי מִסְּפָר, וְכֻּלְהּו נַטְלִין ׁשְמָ
(ד"א בגין האי הַׁשָּמַיִם מְסַּפְרִים, ּבְגִין הַאי מִסְּפָר, ּכֻּלְהּו  (תהלים יט)ּדִכְּתִיב, 

ׁשָמַיִם רַוְוחִין ׁשְמָא ּדָא ּבְגִינֵיּה, וְעַל ּדָא הַּמֹוצִיא ּבְמִסְּפָר  שמא מספר)
ּון חַּיָילִין וְּתֹולָדִין צְבָָאם, ּדְאִלְמָלֵא מִסְּפָר ּדָא, לָא יִׁשְּתְּכְח

מִי מָנָה עֲפַר יַעֲקֹב ּומִסְּפָר ֶאת  (במדבר כג)לְעָלְמִין. וְעַל ּדָא ּכְתִיב, 
רֹבַע יִׂשְרָאֵל, ּתְרֵין אִיּנּון, ּדְמָנּו עָאנָא, וְעָאלּו ּבְחּוׁשְּבָנָא עַל 

מָנָה עֲפַר יַעֲקֹב, יְדַיְיהּו, ּבְגִין ּדְלָא ׁשַלְטָא ּבְהּו עֵינָא ּבִיׁשָא. מִי 
הָא חַד, ּדְעָבִיד חּוׁשְּבָנָא. ּומִסְּפָר אֶת רֹבַע יִׂשְרָאֵל, הָא מֹונֶה 
ַאחֲרָא. וְעַל ּתְרֵין אִּלֵין לָא ׁשַלְטָא ּבְהּו עֵינָא ּבִיׁשָא, ּדְהָא מִי מָנָה 

ין מְפּולָמִין, קַּדִיׁשִין, אֲבָנִ (ד"א דרגין)לְעָפָר יַעֲקֹב, אִּלֵין אִיּנּון אֲבָנִין 
וְהָיָה זַרְעֲךָ  (בראשית כח)ּדְמִּנְהֹון נַפְקֵי מַיִין לְעָלְמָא. וְעַל ּדָא ּכְתִיב 

עֲפַר, עָלְמָא מִתְּבָרִךְ ּבְגִינֵיּה. אּוף  (וישלח ק"ע)ּכַעֲפַר הָָארֶץ. מַה הַהּוא 
ּכַעֲפַר הָָארֶץ מַּמָׁש. וְהִתְּבָרַכּו בְזַרְעֲךָ ּכָל ּגֹויֵי הָָארֶץ.  (בראשית כב)הָכִי 

ּומִסְּפָר ּדְאִיהּו מֹונֶה ּתִנְיָינָא, מָנָה לְרֹבַע ּכָל אִיּנּון נּוקְבִין, מַרְְּגלָן 
ּולְהָלְָאה,  (דף ק"ה ע"ב)עִּלָאִין, ּדְמִּטָה ּדְׁשָכִיב עָלֵיּה יִׂשְרָאֵל. ּומִּתַּמָן 
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יִן. הֲדָא הּוא ּדִכְּתִיב, מֹונֶה אִיהּו מֹונֶה לְכֹּלָא, ּבְגִין ּדְאִיהּו טֹוב עַ 
מִסְּפָר לַּכֹכָבִים. מַאן הּוא מֹונֶה לַּכֹכָבִים. מִסְּפָר. מֹונֶה מִסְּפָר 

 (ירמיה לג)לַּכֹכָבִים, עַל יְדֹוי עַבְרִין ּכֻּלְהּו ּבְחֻׁשְּבָנָא, ּולְזִמְנָא ּדְָאתֵי, 
יַדְעִינָן מַאן הּוא. אֶּלָא עֹוד ּתַעֲבֹורְנָה הַּצֹאן עַל יְדֵי מֹונֶה, וְלָא 

ּבְגִין ּדִבְהַהּוא זִמְנָא, יְהֵא ּכֹּלָא ּבְיִחּודָא ּבְלא ּפִרּודָא, ּכֹּלָא לִיהֲוֵי 
  מֹונֶה חַד.  (וכלא ליהוי)

ִאיר ִמּסֹוף  ּמֵ ן ֶאָחד ׁשֶ א ּבֵ ר? ֶאּלָ ִמְסּפָ ה ּבְ ַמה ּזֶ
דֹוׁש  רוּ  -ָהעֹוָלם ְוַעד סֹוף ָהעֹוָלם ֵיׁש ַלּקָ  - ְך ּבָ

יַע ְלֹגַבּה  דֹול ְוָחָזק. רֹאׁשֹו ַמּגִ הּוא, ְוהּוא ֵעץ ּגָ
ים  ָרׁשִ יו, ּוֻמׁשְ ָרׁשָ ִטים ׁשָ ְ ׁשּ ַמִים, ְוסֹופֹו ִמְתּפַ ָ ַהׁשּ
ַמִים  ָ ׁשּ מֹו. ְוָתלּוי ּבַ ר ׁשְ דֹוׁש, ּוִמְסּפָ ָעָפר ַהּקָ ּבֶ
ּנּו ַעד  לּוִיים ִמּמֶ ה ְרִקיִעים ּתְ ָ ָהֶעְליֹוִנים, ַוֲחִמׁשּ

ְגָללֹו, הַ  ם ֶזה ּבִ ם נֹוְטִלים ׁשֵ ה, ְוֻכּלָ ר ַהּזֶ ְסּפָ ּמִ
תּוב  ּכָ ר ֶזה.  (תהלים יט)ׁשֶ ְגַלל ִמְסּפָ ִרים, ּבִ ַמִים ְמַסּפְ ָ ַהׁשּ

ל  ה  (בשביל השם הזה מספר)ּכָ ם ַהּזֶ ֵ ַמִים ַמְרִויִחים ֶאת ַהׁשּ ָ ַהׁשּ
ר ְצָבָאם,  ְגָללֹו. ְוַעל ֶזה ַהּמֹוִציא ְבִמְסּפָ ּבִ

ִאלְ  ְצאּו ֲחָילֹות ְותֹוָלדֹות ׁשֶ ר ֶזה לֹא ִיּמָ ָמֵלא ִמְסּפָ
תּוב  ִמי ָמָנה ֲעַפר  (במדבר כג)ְלעֹוָלִמים. ְוַעל ֶזה ּכָ

נּו  ּמָ ַנִים ֵהם ׁשֶ ָרֵאל. ׁשְ ר ֶאת רַֹבע ִיׂשְ ַיֲעקֹב ּוִמְסּפָ
ּלֹא  ְגַלל ׁשֶ ּבֹון ַעל ְיֵדיֶהם, ּבִ צֹאן ְוִנְכְנסּו ְבֶחׁשְ

ְלָטה ָבֶהם עַ  ֲהֵרי  -ִין ָהָרע. ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעקֹב ׁשָ
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ָרֵאל  ר ֶאת רַֹבע ִיׂשְ ּבֹון. ּוִמְסּפָ ה ֶחׁשְ ָעׂשָ  - ֶאָחד ׁשֶ
ְלָטה ָבֶהם  ה לֹא ׁשָ ֵני ֵאּלֶ ֲהֵרי מֹוֶנה ַאֵחר. ְוַעל ׁשְ

ֲהֵרי ִמי ָמָנה ַלֲעַפר ַיֲעקֹב  ה  -ַעִין ָהָרע, ׁשֶ ֵאּלֶ
ֶהן  ְקדֹוׁשֹות, (דרגות)אֹוָתן ֲאָבִנים  ּמֵ מֹות ׁשֶ ֲאָבִנים ְמֻפּלָ

תּוב  ְוָהָיה  (בראשית כח)יֹוְצִאים ַמִים ְלעֹוָלם. ְוַעל ֶזה ּכָ
ֲעַפר ָהָאֶרץ. ָמה אֹותֹו ָעָפר ָהעֹוָלם  ַזְרֲעְך ּכַ

ְך  ִבילֹו, ַאף ּכָ ׁשְ ֵרְך ּבִ ֲרכּו ְבַזְרֲעְך  (בראשית כב)ִמְתּבָ ְוִהְתּבָ
ֲעַפר הָ  ר, ּכֹל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ. ּכַ ׁש. ּוִמְסּפָ ָאֶרץ ַמּמָ

ל אֹוָתן ְנֵקבֹות,  ִני, ָמָנה ֶאת רַֹבע ּכָ הּוא מֹוֶנה ׁשֵ ׁשֶ
ֹוֵכב ָעֶליָה  ׁשּ ה ׁשֶ ּטָ ל ַהּמִ ִלּיֹות ֶעְליֹונֹות, ׁשֶ ַמְרּגָ
ּום  ם ָוָהְלָאה הּוא מֹוֶנה ַלּכֹל, ִמׁשּ ָ ָרֵאל. ּוִמׁשּ ִיׂשְ

תּוב מֹוֶנה  ּכָ הּוא טֹוב ַעִין. ֶזהּו ׁשֶ ר ׁשֶ ִמְסּפָ
ר.  ּמֹוֶנה ֶאת ַהּכֹוָכִבים? ִמְסּפָ ַלּכֹוָכִבים. ִמי הּוא ׁשֶ
ם  ּלָ ר ַלּכֹוָכִבים. ְוַעל ָידֹו עֹוְבִרים ּכֻ מֹוֶנה ִמְסּפָ

ּבֹון. ְוֶלָעִתיד ָלבא,  ֶחׁשְ ֲעבְרָנה ַהּצאן  (ירמיה לג)ּבְ עֹוד ּתַ
וּ  א ִמׁשּ ם ַעל ְיֵמי מֹוֶנה. ְולֹא יֹוְדִעים ִמי הּוא. ֶאּלָ

לֹא ֵפרּוד, ַהּכֹל  ִיחּוד ּבְ אֹותֹו ְזַמן ִיְהֶיה ַהּכֹל ּבְ ּבְ ׁשֶ
  מֹוֶנה ֶאָחד.  (והכל יהיה)ִיְהֶיה 

 (במדבר כג)קּום סָבָא, אִּתְעַר וְאִתְּגַּבַר ּבְחֵילָךְ, וְׁשּוט יַּמָא. ּפָתַח וְָאמַר, 
עֲתָא ּדְיִּתְעַר מִי מָנָה עֲפַר יַעֲקֹב ּומִסְּפָר אֶת רֹבַע יִׂשְרָאֵל. ּבְׁשַ
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קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא לְַאחֲיָיא מֵתַּיָא, הָנֵי ּדְאִתְהַּדָרּו ּבְגִלְּגּולָא, ּתְרֵין 
ּגּופִין ּבְרּוחָא חֲדָא, ּתְרֵין אֲבָהָן, ּתְרֵין אִּמָהָן, ּכַּמָה ּגִלְּגּולִין 

י הּוא, אֲבָל מִי מָנָה ּדָא, ַאף עַל ּגַב ּדְאִּתְמַר, וְהָכִ (ודא)מִתְּגַלְּגְלָן עַל 
עֲפַר יַעֲקֹב, וְאִיהּו יַתְקִין ּכֹּלָא, וְלָא יִתְאֲבִיד ּכְלּום, וְכֹּלָא יְקּום. 

וְרַּבִים מִּיְׁשֵנֵי ַאדְמַת עָפָר יָקִיצּו. ַאדְמַת עָפָר  (דניאל יב)וְהָא אִּתְמַר, 
ּיָיא אִסְּתַּכָלּו ּבְאִיּנּון הָנֵי, ּכְמָה ּדְאִּתְמַר ּבְסִפְרָא ּדְחֲנֹוךְ, ּכַד חַבְרַ

ת "ר, הַיְינּו, ַאדְמַ "ד פמת"ּבַאֲוִירָא ּבֵיּה, וְאִיּנּון אע (דטסין)ַאתְוָון 
וְׁשַּבֵחַ אֲנִי אֶת הַּמֵתִים ׁשֶּכְבָר מֵתּו, ַאדְמַת עָפָר  (קהלת ד)ר. הַיְינּו "עָפָ

 (ק"ג ע"ב)ּבְבִנְיָינָא  אִיּנּון ַאתְוָון וְקָלָא אִּתְעַר וְאֹודַע וְהָכִי ָאמַר
ּתִנְיָינָא. עָפָר, עָפָר קַדְמָָאה. ַאדְמַת ּתִנְיָינָא, ּדְאִתְּתָּקַן עִקָר 
קַדְמָָאה ּפְסֹולֶת לְגַּבֵיּה. ַאדְמַת עָפָר ּכֻּלְהּו, יָקִיצּו. אֵּלֶה ּדְאִּתָקָנּו, 

לו באינון אתוון אדמ"ת עפ"ר (ואינון אע"ד (ס"א יקיצו כמה דאתמר בספרא דחנוך. חברייא איסתכלְחַּיֵי עֹולָם. 

 (ס"א ואכריז)אינון אתוון טסאן באוירא וקלא אתער ואודע  פמת"ר)
הקיצו ורננו שוכני עפר ודא איהו בניינא תניינא דאתתקן והכי 
אמר בספרא דחנוך בניינא תניינא עפר דאתתקן. קדמאה אדמת. 

י אדמת וההוא קדמאה פסולת לגבי תניינא דאתתקן והני ישנ
עפר כלהו יקיצו אלה דאתתקנו לחיי עולם) מַאן עֹולָם. ּדָא 
עֹולָם ּדִלְתַּתָא ּדְהָא לָא זָכּו לְמהרֵ ּבָעֹוָלם ּדִלְעֵיּלָא. וְאֵּלֶה ּדְלָא 
זָכּו, לַחֲָרפֹותּולְדִרְאֹון עֹולָם. מַאי לַחֲרָפֹות, אֶּלָא ּבְגִין ּדְסִטְרָא 

וְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, אִּלֵין ּדַהֲוֹו מִּנְבִיעּו  ַאחֲרָא יִתְעַּבָר מֵעָלְמָא,
ּדְהַהּוא סִטְרָא, יָׁשְַאר לֹון, לְתַּוְוהָא ּבְהֹון ּכָל ּבְנֵי עָלְמָא. ּכָל ּדָא 

(ס"א מַאן ּגָרִים, הַהּוא ּדְָלא ּבָעֵי לְַאּפָׁשָא ּבְעָלְמָא, וְלָא ּבָעֵי לְקַּיְימָא 

רִית קַּדִיׁשָא, עַל ּדָא ּגָרִים ּכָל מַה ּדְגָרִים, וְכָל ּבְ בדרגא דההוא נהר דאיהו)
עַד ּכָאן סָָבא.  (הדא הוא)הָנֵי ּגִלְּגּולִין ּדְקָא ֲאמֵינָא עָלָּה עַד הָכָא. 
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ׁשָתִיק רִגְעָא חֲדָא, וְחַבְרַּיָיא הֲוֹו ּתָוְוהִין, וְלָא הֲוֹו יַדְעִין, אִי הֲוָה 
  , אִי קַיְימֵי ּתַּמָן, אִי לָא קַיְימֵי. יְמָמָא, אִי הֲוָה לֵילְיָא

ם.  ּיָ ֹכֲחְך ְוׁשּוט ּבַ ר ּבְ ּבֵ קּום ָזֵקן, ִהְתעֹוֵרר ְוִהְתּגַ
ַתח ְוָאַמר,  ר ֶאת  (במדבר כג)ּפָ ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעקֹב ּוִמְסּפָ

רּוְך הּוא ִיְתעֹוֵרר  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָרֵאל. ּבְ רַֹבע ִיׂשְ
ֵני גּוִפים  -ם ְלַהֲחיֹות ֵמִתי ָחְזרּו ְבִגְלּגּול ׁשְ ֵאּלּו ׁשֶ

ה  ּמָ הֹות, ּכַ י ִאּמָ ּתֵ ֵני ָאבֹות, ׁשְ רּוַח ַאַחת, ׁשְ ּבְ
ב  ִלים ַעל ְיֵדי ֶזה, ַאף ַעל ּגַ ְלּגְ ִגְלּגּוִלים ִמְתּגַ
ֵאר, ְוָכְך הּוא. ֲאָבל ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעקֹב,  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ

ן ַהּכֹל, ְולֹא י לּום, ְוַהּכֹל ָיקּום. ְוהּוא ְיַתּקֵ אַבד ּכְ
ֵני ַאְדַמת ָעָפר  (דניאל יב)ַוֲהֵרי ֶנֱאַמר  ׁשֵ ים ִמּיְ ְוַרּבִ

ל  ִסְפרֹו ׁשֶ ֱאַמר ּבְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ָיִקיצּו. ַאְדַמת ָעָפר ֵאּלֶ
אֹוָתן אֹוִתּיֹות  לּו ּבְ ּכְ ַהֲחֵבִרים ִהְסּתַ ׁשֶ  (שטסות)ֲחנֹוְך, ּכְ

ֲאִויר ּבֹו, ְוֵהם אע"ד פמת"ר, ַהְינּו ַאְדַמ"ת  ּבָ
ָבר  (קהלת ד)ָעָפ"ר. ַהְינּו  ּכְ ִתים ׁשֶ ַח ֲאִני ֶאת ַהּמֵ ּבֵ ְוׁשַ

ֵמתּו. ַאְדַמת ָעָפר ֵהן אֹוִתּיֹות, ְוקֹול ִמְתעֹוֵרר 
ִני. ָעָפר  ֵ ְנָין ַהׁשּ ּבִ ָעָפר  - ּומֹוִדיַע ְוָכְך אֹוֵמר ּבַ

ן ָהִעקָּ  -ִראׁשֹון. ַאְדַמת  ּקֵ ִהְתּתַ ִני. ׁשֶ ר ָהִראׁשֹון ׁשֵ
ֹסֶלת ֵאָליו. ַאְדַמת ָעָפר  ם  -ּפְ ּלָ ה  -ּכֻ ָיִקיצּו, ֵאּלֶ

י עֹוָלם.  נּו ְלַחּיֵ ּקְ ִהְתּתַ (יקיצו, כמו שגאמר בספרו של חנוך. חברים הסתכלו ׁשֶ
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אותן אותיות טסות  באלו האותיות אדמ"ת עפ"ר (והן אע"ד פמת"ר)
רגנו הקיצו ו (ּומכריז)באויר, וקול מתעורר ומודיע 

שכני עפר, וזהו בנין שני שגתקן. וכך אמר 
בספרו של חנוך, ' בנין שני עפר שגתקן. ראשון 
אדמת. ואותו ראשון פסלת לגבי שני שגתקן. 
ואלו ישני אדמת עפר כלם יקיצו אלה שגתקנו 
ה,  ַמּטָ ּלְ לחיי עולם) ִמי ֶזה עֹוָלם? ֶזהּו עֹוָלם ׁשֶ

עֹולָ  ֲהֵרי לֹא ָזכּו ִלְהיֹות ּבָ ה ׁשֶ ַמְעָלה. ְוֵאּלֶ ּלְ ם ׁשֶ
ּלֹא ָזכּו  ה  -ׁשֶ ַלֲחָרפֹות ּוְלִדְראֹון עֹוָלם. ַמה ּזֶ

ד ָהַאֵחר ַיֲעֹבר ִמן ָהעֹוָלם,  ּצַ ּום ׁשֶ ַלֲחָרפֹות? ִמׁשּ
ָהיּו  ה ׁשֶ ִאיר ֶאת ֵאּלֶ רּוְך הּוא ַיׁשְ דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ

ל בְּ  ֶהם ֶאת ּכָ ד ְלַהְתִמיּהַ ּבָ ִביַעת אֹותֹו ַהּצַ ֵני ִמּנְ
ּלֹא ָרָצה  ל ֶזה? אֹותֹו ׁשֶ ָהעֹוָלם. ִמי ָגַרם ּכָ

ם  עֹוָלם ְולֹא ָרָצה ְלַקּיֵ  (בדרגהשלאותונהרשהוא)ְלִהְתַרּבֹות ּבָ
ַרם ְוָכל  ּגָ ֶ ל ַמה ׁשּ ַרם ּכָ ִרית ַהּקֶֹדׁש, ְוָלֵכן ּגָ ּבְ

אן.  ָאַמְרנּו ָעֶליָה ַעד ּכָ לּו ׁשֶ ְלּגּוִלים ַהּלָ ַעד  (וזהו)ַהּגִ
אן  ֵמִהים, ּכָ ַתק ֶרַגע ֶאָחד, ְוַהֲחֵבִרים ָהיּו ּתְ ָזֵקן. ׁשָ

ְולֹא ָהיּו יֹוְדִעים ִאם ָהָיה יֹום ִאם ָהָיה ַלְיָלה, ִאם 
ם ִאם לֹא עֹוְמִדים.    עֹוְמִדים ׁשָ
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