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גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש

זוהר המהרח"ו
מֹות. ַער ַהַהְקּדָ ים ִויַטאל ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן ַעל ׁשַ ַמת מֹוֵרינּו ָהַרב ַחּיִ ָעָנף א: ַהְקּדָ

מֹות  ַער ַהַהְקּדָ ים ִויַטאל ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן ַעל ׁשַ ַמת מֹוֵרינּו ָהַרב ַחּיִ ָעָנף ב: ַהְקּדָ
ִרים -  ת ְיׁשָ ַעל ֵסֶפר ְמִסּלַ ים ְלָהַרְמַח"ל  ּבַ ֶרְך ֵעץ ַחּיִ ֵסֶפר ּדֶ

א. י ָהעֹוָלם ַהּבָ ים ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ְלַחּיֵ ַחּיִ

חלק ב

העסקים חכמים הלמידי  מל א גדר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹד)

מנת על לומדים הם הקדוש זוהר ללמוד בלי רהְַַַָ

ארץ רגזה ל ותחת פחה ואיהי רס לְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלק

לò₣ןהאמנם òלפר אפòר fiòכא₣רה ćי על אף ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
קòה ûבר זה ל עם זה, אפן על ֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהflאמר
ל ùכללýת ולא עסקינן פטניýòù וכי ל₣מר, מאד ְְְְְְְְִִִִַַָָָָֹֹֹמאד

ù₣רה הע₣סקים חכמים אמר₣הלמידי זה על והראיה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
חסד ל ùא₣ריתא ûמûòלי אינýן ל ýfiואפי ללýת: רûְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

עבדי ýלגרמיה יתרהûעבדי היא ל ûמfiת מר₣ל ואין , ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ
הõדה, ציץ ₣ûחס וכל òר₣û מקרא òהרי ,אòùòמýְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

,₣ûחס וכל אfiא ₣ûוחס נאמר הלמידיfiòא ל י לרמז ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
üנ₣òל על חסד ₣רת הŽקראת ù₣רה הע₣סקים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָחכמים

ýלגרמיהû מýôם הõדה ציץ אל ההýא ùחסד û₣מים ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָהם
לעילעבדי הŽזר לò₣ן ùאýר אבל .ית₣וòרא יýבן ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָ

ואהבהמאחר ויראה ₣אמרù ₣איהיית רסć לקùל מנת על ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָ
ארץ. רגזה òלò ותחת פחהòְְְִֶֶַַָָָָֹ

יתוהעניןòראù ùפרòת הþהר ùספר òתב ùמה יýבן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
כז:) לא(ûף הýא ריù קýדòא אמר דא ýבגין . ְְְִִַַָָָֹ

מòנה ûא נגד₣ עזר ₣ל אעóה ₣ûלב האדם הי₣ת ְְְְֱֱִֵֶֶֶֶַָָָָָט₣ב
ýזכ ואי דòכינא, òפחה ýואיה נער ûההýא ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָאתא
òר, טה₣ר ûהר מžטרא ùגלýתא ל₣ן עזר איהי ראלóְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָי

רýאס ćסýל דטמא מžטרא נגד₣ איהי לא וכý'...זואי ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָֹ

הי₣תהקודשלשון ט₣ב לא הýא, ýרù ò₣דčה אמר ולכן :ְֱֵַַָָָָֹ
₣òא מòנה, ז₣ .₣ûנג עזר ₣fi אעóה ₣ûלב ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָהאדם

ולקבל מנת על לא שלומדים אותם שאפילו הרב מפרש .
הסוד תורת לומדים אינם אם ישיבות ראשי שיקראו ולא פרס
להם איכפת ולא לעצמם, חסד עושים נקראים הם גם

הוא. ברוך מהקדוש

האדמהז מן אלהים ה' וצר ואמר. תח עד כ"ח: דף שם .ְֱֲִִִֶַַַָָָָָ

אימין אן לעלמא ווי המים. עף וכל דהה חת לְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָָ

.ידעין ולא דארייתא רזי מסלין לא עיינין סתימין ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָָלא

ע אן המים ועף הדה תח ואפיואי הארץ. י ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

הן עזר כחא לא הח נפ אן (בגלותא)אין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

גלת זמנא כל .ע איה למה ולא גלתא ְְְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָלכינא

.מ זז לא ְְִִָָָָכינא

הדה תח ל האדמה מן אלהים ה' וצר ואמר, תח ְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹעד

סתמי לב מיאט הם לעלם אי המים. עף ל ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָואת

אי ידעים. ולא רהה תדס מסלים א ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹעינים

הם ,א ואפ ,הארץ עי הם המים ועף דהה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָחת

ולא ,תל לכינה [בגלות] עזר בהם נמצא לא חה, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹנפ

.המ זז לא כינה לתה זמן כל ,ע הא הְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹלמ

ראלי אדם עבדא יהיב מאן והא אלעזר רי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָאמר

אליפת לא וכי הכי אמר ואנ רי לי אמר (ישעיהבמה. ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ

(אמו בגין ואי. הא הכי לי אמר .אחרית יתמרא ְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָמיד

גלתא אמר בגיני .איה אתקרי ואדם מית לא ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָמה

עדא וכן .נגד לה אא עזר מצא לא לאדם ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻתראה

יכינ איק עזר מצא לא לאדם י אמר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָדאמצעיתא

דכתיב הא הדא לתא ב)מן אין(שמות י ורא וכה ה ופן ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ

עזר מצא לא י אמר מ קניד איה המ .ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאי

.נגדְְֶ

ראלי אדם ל מעה נתן מי והרי אלעזר, רי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָאמר

למד לא וכי ? אמר הוא ,ני :ל אמר (ישעיהבמה? ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָֹֹ

(המומ ולכן .איו הא  ,ל אמר אחרית!? מראית ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹמיד

האחרנה תל נאמר בגלל ,אדם נקרא והא מת, ְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹלא

עד נאמר וכן .נג ם אא עזר, מצא לא ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻלאדם

זה מהלת. כינה ציא עזר מצא לא לאדם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹהאמצעי

ב)תב הא(שמות מה .אי אין י ורא וכה ה ופן ְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ

.נג עזר מצא לא  אמר ,מ תְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָֹבדמ

נאמר בגלל אדם, נקרא והא מת, לא המ ולכן ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹ[אר:

וכן .נג ם אא עזר, מצא לא לאדם האחרנה, ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֻלת

כינה ציא עזר, מצא לא לאדם ,האמצעי עד ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹנאמר

במת זה ב')הלת. אי)".מת אין י ורא וכה ה "ופן ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

.[נג עזר מצא לא  אמר ,מ תדמ הא המְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

למה עזר הי חכמים למידי מצא לא הא, ר דְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹה

אינם לפי ,נג הם א נחבים ם אא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻגלת,

הרה סדת ְְִַָעסקים

:מל מק לבאר,באר יחאי ר מען רי יממ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

זה ועל גלת, הכינה מן זזה אינ ינר מה ל חינההְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

למידי מצא לא ,אה ר דה האחרנה, גלת ְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹנאמר

הם א נחבים ם אא גלת, הלמ עזר הי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֻחכמים

ןלת לסע הרה, סדת עסקים אינם לפי ,נגְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

מצא לא ר ,נג עזר מצא לא לאדם , ונאמר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהכינה.
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ýזכ אם .כינהôה פחתò [והיא] והýא נער, א₣ת₣ לòְְְִִִֶַַַַָָ
טה₣ר הר òל מČד úùלýת להם ע₣זרת היא  ראלóְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָי
אסýר. לýסć טמא לò מČד ₣ûנג היא  לא ואם òְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹר.
הýא רýאס טמא לýסć הÿ₣ב. יצר הýא וכòר הר ְֵֵֵֵֶֶַָָָָָטה₣ר

הרע. ֵֶָָיצר

מהעלם חי רב ערב עד דיח אין (ִִֵֵֵֶֶֶַַָָָה

ליתûמעלמא ןýיתמח רב ûערב עד דאיחýדא ýבגין . ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ýקבýרא קûיòא, מארעא לבר מòה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָאתקבר
קùלה איהיû מטר₣ניתא על òûלטא מòנה איהי üיליûְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָָ
ûא ùýגין ,üעלùמ מתćרòא ýמטר₣ניתא ýמלא ,הòְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָלמ
עבדא אû ₣ימל י עבד חת ארץ רגזה òלò חתְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ûא לחם יùóע י ונבל מòנה, ûא וòפחה ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָידיעא,

רב. ֵֶַערב

מהע₣לם.הקודשלשון ýחflי רב òערב עד יחýד òאין :ִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ýקבýרת₣ ,הò₣דčה לארץ מחýץ מòה רùנק ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹולכן
הþה. ם₣Łה עד ₣רתýקב את òאי ידע ולא מòנה, ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹהיא
קùלה òהיא הúבירה, על ôò₣לטת מòנה ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָקבýרת₣

ולכן .üעלùמ מתćרדת ýגבירה .מלý ל)למòה (משלי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ýזה  ₣ימל י עבד חת 'ýוכ ארץ רגזה ò₣לò חתְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ
 לחם יùóע י ונבל מòנה. ₣ז  וòפחה .עýדŁה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָעבד

רב. ערב ֵֶֶַזה

חינת אה ני, את יט מן ט ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֻו)

החיצני ְִִִַַַהלים

ùכלהŽה ונמצאת לýלה הčד₣òה ýרתנ₣ י מבאר ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֹ
יציר"ה ùריא"ה ת"ýאציל] אùי"ע ע₣למ₣ת ְְְֲֲֲִִִִַַָָָארùע
י קùלה, נקראה אז האצילýת ùע₣לם üבהי₣תý ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָעŁó"ה]

הŽקרא יםòýבfiה למ טתòמפ היא םòן₣òfiמ òćט ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֻ
החיצ₣ני הflלòýùים ùחינת òהýא ני, את יטòć, ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֻ
ýוזה לפעמים, מעליו הflתôćט אדם ע₣ר ùúי על אýהòְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

.טòć תfiמ ְִִַַָעčר

עעוה עלמת רא הא ר דה ְְֲִַַַָָָָָז)

רהה ְַָסד

אואמנםýה ýרù ò₣דčה òם אòר האצילýת ùע₣לם ְְְֲֲִֶַַָָָָָָ
ýתינ₣ùר ùמדרòי Žזר ù₣רה וע₣סק ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָי₣òב
צח û₣די ćסýק על המתרúם דבריù וגם לברכה, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָזכר₣נם
òדרŽה ,'₣וג אמ₣ן ₣אצל ואהיה התýב òאמר ₣כמý ְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹואדם,
ò₣דčה òהיה הע₣לם, ריאתù על לברכה זכר₣נם ýתינ₣ùְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָלר
לא י ספק ואין ,ע₣למ₣ת ýב₣רא ù₣רה יטùמ הýא ýרùְִִֵֵֵַַָָָָֹ
ýכמעóה חרי ûבני מעóה ולא הראò₣ן אדם ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹמעóה
היה פýòטם הי₣תםù ùהם, וכŁ₣צא ûבלעם ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָאת₣נ₣
קדם òנה אלפים הýא ýרù ò₣דčה הםù ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמòעòע

.ע₣למ₣ת ùהם ýב₣רא הע₣לם בראŽòְִֵֶֶָָָָָ

דה לב הא הט (ְְַַָח

והי₣ת₣אמנם ù₣רה הýא ýרù ò₣דčה לò òעýòע₣ת ְֱֲֶֶַַַָָָָָ
ù₣רה ע₣סק ₣הי₣תù היתה ₣למ₣ע את üù רא₣ùְְִֵֵֶַָָָָָ
הŽקרא ₣רה, רזי הŽקרא ,üùò נימיתćה מהòŽה ùְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָבחינת

הŁ₣דעים. אל Ž₣דע הùčלה חכמת היא ,בהמר ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָמעóה
ט₣ב מאד העלי₣ן תýהאציל ע₣לם להי₣ת₣ הýא הûבר ְְְֱֲִֶֶַַַַָָָָֹוטעם
אתמר üועלי קליćה, üיflע להתערבא יכיל ûלא רע, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹולא

הýčנין ùספר רזŽ אן, לא לאחר ýčןýכב₣די ס"ו (ûף ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹ

(יתי"חòראù תòפרù הþהר ùספר וכן ,(.כח ףû).םò עŁן ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

אòולכן ה₣רה לבòýיúם למ מפòטת רק üŽאינ םò ר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
ע₣לם היצירה, ע₣לםù למÿה ן ôאין מה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָהýúפנים,
ט₣ב עתûה עץ הŽקרא והýא ט₣ב, עבד הŽקרא ûְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָמטטר₣"ן
י ,רע עבד נקרא ,üיליû קליćין òהýא ûסמאל ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹמžטרא
òפחה הŽקראים מòנה סדרי יתò הם òם, אòר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָה₣רה

יתòראù תòפרù רזŽוכ לעיל כז.)Žזר ûף ולכן(òם , ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
ט₣ב הפýכים ýŽòיים òי ôòם לפי מòנה, ְְְֲִִִִִִֵֵֶָָנקראת
רע ûעבד מžטרא רע טה₣ר òר הר ט₣ב עבדû ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמžטרא

.לýסć טמא ִֵָָאýžר

העלם ל עלינים תדס אא כם עררי לא ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹאני

ַָהא

òהיהúם ,לflל מòנה הŁהýדי מרûכי י ן₣òfiמ הýא ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
מòfi₣ן נקרא úם ,מל מל עבד קראŽה פחהòְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ćנחס תòפרù Žזר רמד:)מòנה ניינאû),ף זמנא קם ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָָ
ûלכ₣ן, יןòונפ ורýחין נòמתין מתניתין, מארי ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָואמר
מòנה, וûאי ýאיהû מŽכ₣ן, òינתא ýרùואע ,ען ýְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָאתער
אfiא ,ýכù אתערנא לא ואנא עלמא, ûהאי טòć ְְְְְְֲֶַַַַַָָָָָָָֹארח
ייòן ולא םýינ לא ùה₣ן ûאýן ûאתי, ûעלמא עfiאין ùְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָֹֹרזין

קכא) .(הfiים ְִִ

נòמ₣תהקודשלשון הòflנה, ùעלי ואמר, òני זמן קם :ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ
כםfi עת ýהתע₣רר fiòכם, ýנפò₣ת ְְְְְִֵֶֶֶָָָֻורýח₣ת
òל טòć רû ,נהòמ וûאי òהיא מם, òנה ýְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָוהעביר
עלי₣נים ס₣ד₣תù אfiא כםù ע₣ררי לא òאני הþה. ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹע₣לם

הםù םאò הùא, הע₣לם קכא)òל ינýם(תהלים לא הŽה ִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ייòן. ְִָֹולא

ורùנןוזה ,םò למעלה י₣תר òתýב ùמה יýבן ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָ
רזין על ûלה₣ן, דאýלמ ל ואמ₣ראין, ûְְְְֲִִִִִַַַַָָָָמתניתין
הם והô"ס הòflנה י ונמצא .üלי ýרûס ûְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָא₣רייתא

₣רה. ýúפי ְִֵַָָהŽקרא

רהה תדס קלת הא נה ְְִִַַַָָט)

ýסתריהוהŽה ורזיה ćתר₣ן ùלי ם₣חל בריהםû ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ćתר₣ן הם הם ה₣רה מתòנ הŽקרא ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָהćנימŁים

ער ולùי יòנה אני ùס₣ד הקיץù רפŽה ýכמ₣החל₣ם . ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָ
מתי ה₣òיבני יםòמחù" לברכה: זכר₣נם חכמים ýתבòְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ו)ע₣לם" ג א(איכהfiא מאיר ýŽאינ אòר ùבלי. למýד זה , ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ר₣ רזי הם הם הþהר ספר ידי עלעליהם אòר ýסתריה ה ְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

נקראת צרŁהò מ₣ י ספק ואין ."א₣ר "ות₣רה ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָנאמר
ûחל ýלבòýין קליćין ונקרא תýהאציל ערù וòפחה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶָָָֹעבד

הýčנין ספר ùהקûמת ג:)Žזר ýבי₣מיû)ף לò₣נ₣: וזה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָ
רóלע דמòflòי ûמלאכŁא, ₣ת עóר òלבי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָדח₣ל

ùûריאה. ְְִִִָָספירן

כינת את ציאלה ,יןאנ לזעיר עזר מי אה ר דְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹה

הלת. ִַָמן

ל ֹו טֹוב הּתֹורה, ס ֹוד ֹות ׁשהם  אמת, ּתֹורת למד ׁשּלא מי
נברא  ׁשּלא

זכר אחצירא, יעקב ינר ,דה היק ,האלקי לְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻהמק

הא העלם לחי לברכה וקד יקקפ"ה)צ ף לה נזי ספר) ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

הם אמת, רת למד א מי :דה יחאי ר ןמע יר ם ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאמר,

,רית תאלה ידע אדם אין זה בלא נברא, א ל טב הרה, תדְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹס

.דתועב ,ואהבת ויראתתזכ תה, יהדה אמר,והרב עלינ יגן ְְְְְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָָָָָ

ער תתח תב ,עלינ יגן תזכ ויטאל חים יר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָם

למדהצות: ל אחד מצוה חר הרי ן, הע לא ואם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

עד תלל וצרי הצות, כל קלה דלה היא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָרה,

הפרד"ס ל חינת 'ד ועדטרח .נל אן עד הזר. ְְְְְְִִִֶֶַַַַָ

עלינ יגן תזכ תה, יהדה הרב הלויהאמר עת עד , ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

םה גלל, הה לעלם חזר בר כןי עליו, כים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאר

. ְֵַירחם

חציר נקרא הרה תדס אצל ְְִִִֵֶַַָָָָהנה

הòflנהואם òהיא םò אòר ה₣רה י üלתמ אין ן ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
.תýאצילû û₣רה יןćוקלי òפחה נקרא ְְְְְֲִִִִִִֶַָָָהיה

חצירוזה הóùר ל ד₣ן,ס₣òהרא flùאמר לעיל הŽזר ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
א₣תŁ₣ת כ"ב מנין ùגימטרŁא òהיא òהחÿה ₣מ ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָי
הùžין òהם ýלבòýין קליćין flה ₣ הúנýזה ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻה₣רה

חציר, הŽקרא והעóב òčוה והבן הòflנהוהflרסן ן ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
.חציר נקרא רה₣ה ד₣ת₣ס ְִִֵֶַָָָאצל

רהה ל בל בן אכלים לאתם ְְְִֶֶֶֶֶַָָאי

מהימנאוזה ùרעיא צא י ćרòת הþהר ùספר נרמז ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
רעה:) ףû)בן ûאכלין לאיýŽן ווי רùנן, אבל : ְְְֲִִֶֶַַַַָָָ

וחמýרין קלין אfiא א₣רייתא, ùסתרי ידעין ולא ûְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָא₣רייתא
חÿה אינýן וחמýרין ûא₣רייתא, בן אינýן קלין ûְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָא₣רייתא,

.'ýוכ ורע ûט₣ב אילנא ה', ח"ט ûְְְְְִֵַָָָָא₣רייתא,

בןהקודשלשון òא₣כלים לא₣תם א₣י ,ýתינ₣ùר אבל :ְְֲִֵֶֶֶַָָ
ה₣רה לò ח'כםבל שנחשב התורה של חמו"ר) ְֶֶַָ

ר'בנן) ו'רב קfiיםמ'פלא אfiא ת₣רה, ùסתרי י₣דע ְְְִִֵֵֶַַָָֹולא
òל וחמרה ה₣רה. òל בן קfiים ה₣רה. לò ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻוחמýרים

ורע. ט₣ב לò עץ ה', חט חÿה, ִֵֵֶַָָָָה₣רה

הזה הדרוש לבאר קנטרסין מאה יקיס ְְְִִֵֵַָֹֻלא

ýfiקנטרסיןוא מאה ýיקćיס לא זה òýרû להרחיב אתיù ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹֻ
עיניו החכם האמנם ýúזמא. ýòם ùלי ספק ùְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָלי

ûברי י ₣òראùהאדם üיתמ ואל א₣מר, אני אמת ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ
ýקליćין, òפחה הòflנה אל ק₣רא אי הþהר ספר ₣רא₣תùְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
לבòýין הםò ספק אין ,טיהòć פי נהòflה עסק ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָי
גנזיםŽה ה₣רה ס₣ד₣ת אצל ùתכלית חיצ₣נים יןćקליýְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָ
דבריםù הþה ùע₣לם הם òćטיה ל י üתýŁפנימù ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָונרמזים

.נים₣ח ְֳִִַָחמרים

רהה פט האמת לכן (ְְֱִֵֶַַַָָי

ם,אמנםóùה קנה תćקל למאכל בים₣ט קליćין הם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
הלכתא הòflנה òćטי מביני הי₣תםù ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָולכן
ם₣לòו חס אòר אבל ט₣ב, עתûה עץ נקרא תýטע ùְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָלי
הćסýל את יריןòמכý הÿה₣ר את איםflמטý üù òְְְִִִִֶֶַַַַָָָ₣נים
להם. ומר רע עתûה לעץ נהćכת אז האýžר, את ýְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמירין

מל וא מל רהה עסק כר ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹיא)

ôתýבונחזר מה ýלבאר הראò₣ן ýלמאמרנ ואפיýfiעה ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
ûעבדי חסד ל ùא₣ריתא ûעסקי אינýן וכ,'ýל ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ

על ûאיהי םýôמ òפחה היא הòflנה י םò ע₣ד ְְְְִִִִִִִַַַָָָָואמר
הם רùית מû₣תיו ל הŽה י :òýירć ćרס, לקùל ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָמנת
יםŁפנýúה ùפòטיה הע₣סקים ולכן מûה, נגד ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָמûה
רסćה הýא וכב₣ד, עòר üמאלóù נאמר עליהם ,בים₣ÿְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹה
ùבחינת הýא ù₣רה עסקם כן י הþה, ùע₣לם להם ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהŽתýן
,'ýוכ וטהרה טמאה והר אýžר ùדיני הþה ùע₣לם ְְְְְֱֳִִֵֵֶֶַָָָָָָֻהי₣תם
לùלק מנת על איûוùò ₣ùר את הע₣בד העבד נגד ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָוהם
יםòflòהמ òýפח₣ת עבדים 'ýוכ ûעבדי חסד וכל ćְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָרס

ćרס. לקùל מנת על םùר ְְְֵֶַַַַָָאת

אם בנים "אם הנה רא ים מתלים ְְְְִִִִִַַָָָָֹאנ
ֲִַָעבדים"

אמנםפי רה₣ה ùחינת òהם ה₣רה ùרזי הע₣סקים ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
נאמר עליהם הùא, ùע₣לם üù ע₣סקיםô ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָמה
לפני הŽכנס בן ,אר ₣fiò לע₣לם ,üימינù ימים ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻאר
ćרס. לùלק מנת על fiòא אביו לפני òflòמý ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹולפנים
ûיצירה ýמטטר₣"ן ùן, נקרא ûאצילýת פארת י ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָונ₣דע
אם" הôנה òרא ùי₣ם ליםfićמת ýאנ ועליהם עבד, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹנקרא

ב."עבדים אם נים ְֲִִִַָָ

מתונ רהה סדת רק למדים הא עלם ְְְִִַַַָָָָָָיב)

עלוהŽה לברכה זכר₣נם ýתינ₣ùר ýאמר קהלת òדרflù ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
לò₣נ₣: וזה ,'ýוכ יóמח הרùה òנים אם י קýסćְְְְְִִִִֵֶַָָָ
לפני היא הבל למד אדםò ₣רה ,'ýוכ הרùה òנים אם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָי
יחòמ òל ₣רת₣ על נאמר  ואם ,יחòמ òל ₣רת₣ְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
לברכה זכר₣נם ýתבò ₣מ ,òונפ ùגýף ùהי₣תם òְְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָהיא
מלכŁ₣ת דýùעò אfiא יחòflה לימ₣ת הþה הע₣לם ùין ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ"אין
הŽקרא החיצ₣נה הćקל הרòעה תýמלכ לýÿù והýא לבדùְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָ
קýסć על לברכה זכר₣נם ýתינ₣ùר ýòרûò מ₣ ,הרע ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָיצר
ûעה הארץ "ýמלאה üלי וסמי 'ýוכ "óב עם זאב וגר"ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ

הôם" יןאתćליčù תòùתלflה הþה הע₣לם ₣רת ולכן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
היא ùע₣לם מצýיה קלćה הŽקרא הרע הŁצר הי₣ת ְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָָָָלסùת

מòיח òל ₣רת₣ לפני מלבòýיההבל קצת טôćתŽò ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
צרŁה תćלčמ ýטôćנת אדם ùני úòם מאחר ýְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָקלć₣תיה,
למעלה ýהי₣תנù וחמר קל לò ùנ₣ ùן וחמר וקל ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהרע,
,לל òýלב מיני למ ט₣תòנפ מ₣תòŽה ע₣לם הùא ùְְְְִִִֵַַַָָָָָָָע₣לם
רה₣ה ùנòמת רק ýŽאינ להם, אòר רה₣ה עסק ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָי

יםŁנימćה וס₣ד₣תיה. ְְִִִֶַָ

האמת חכמת  ואחר גלה חה יעסק (ְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַָָָָֹיג

ùחכמתואמנם, ואעסק לי אלכה אדם, יאמר אל ְְְְְְֱִֵֶַַַָָָָָָֹֹ
òflùנה ù₣רה, Łòעסק דםčמ ְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹֹהùčלה
נסי אל לברכה: זכר₣נם ýתינ₣ùר ýאמר בר י ,דýלמבýְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָ
זה והרי ויין. ùבóר רס₣ מfiא ן אם אfiא לćרûס ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאדם
וחùò₣ן ýמעóה óכר üל òאין ýúף ùלי לנòמה ûְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ₣מה
מתčן òלם ùהי₣ת₣ הýúף ₣תù מתקôרת üהי₣ת ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֻעד

ù וכן .מצו₣ת ùתרי"ג ה₣רה מצו₣תù,סקהפ₣ע ùהי₣ת₣ ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ
ד₣ת₣ס אל úם חלק ין ולא ùבלי דýלמוה נהòflה ùְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹחכמת
ùלי òחù הò₣Łב לגýף מה₣û זה הרי י סתריהý ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹה₣רה

üכ₣תù אירהflה הôם נר אדם יבòנòמת òהýúף ùאפן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
מק₣םù אמר₣ ענין ýזה אòר חŁים מflק₣ר ò₣אף ùְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָלי

לò₣נ₣: וזה לעיל הŽזר ההýא ûעבדיאחר אינýן ûאילין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
להùčה ùחכמת לאûòלא עאןù ולא הòיב וכý',לא₣ריתא ְְְְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָָָ

ולא üמòל ù₣רה הע₣סקים חכמים הלמידי י אפןùְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ
ùחכמת ùתחfiה עסקŁò צרי òם, ₣ל לעó₣ת ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹלòמ₣
,לùלס óכל₣ ýŁôכל מה פי והלמýד והòflנה ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹהflקרא
ýČòה ₣כמý האמת חכמתù ₣נ₣ק את לדעת יעסק  ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹואחר
אלהי את "ûע ùנ₣ òלמה את ם₣לôה עליו לflה ûְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹוד

."ýועבדה �ְְִֵָָאבי

להוק הלכה לד וכנת רס (ְְֲִִַַַָָָָָיד

ד,ואםýלמù העýŁן ùענין וקòה בד יהיה הþה òהאי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
מþל₣ חןùò אחר ýŽflמ ₣יד את ŽŁòיח ל₣ ִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָמýטב

:ýאמרò וזה ,האמת חכמתù ויעסק זאת "לùחכמה ְְְְְְְֱֲֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
ניםò הôחמù ùתלמýד יפה סימן ר₣אה òאינ₣ חכם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלמיד

ר₣אה" אינ₣ בýòבŁמח לעýŁן קל òהýא òהאי ל ואמנם . ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֻ
ýלכýן ההלכה ùעýŁן ùי₣ם ע₣תò ב' ₣א òעה חלק ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָלתת

ההלכה. ùפòט הŽ₣פלת הקòýיא ýְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָלתרץ

ןýרעויכ עבד [סמאל] òחŽה מČד הרעה הčלćה אין י ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
מטטר₣ן òflנה היא הÿ₣בה ùקליćה אfiא ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָנאחזת

ûמטר₣ניתא, וòפחה עבד הŽקרא היצירה לאע₣לם אבל ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ
עץ ונקרא האמת חכמת הćנימי הflח òהיא ùְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמטר₣ניתא

יםŁרההח₣ה ל ùס₣ד òמי הýא הôם אני אימר ועליו ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָ
אן לא לאחר כב₣דיý הýא. ýרù ò₣דčה òל òמ₣תיו ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹהיא
ט₣ב עתûה עץù אfiא הćקל üflע לאתערבא יכיל ûְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָלא

.לýפסý òר ýמר אסýר וטה₣ר טמא מòנה ְְִֵֵַָָָָָָָָֻורע

ןýרמתויכ₣úה òהיא הרעה הčלćה להסיר ùעýŁנ₣ ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
מע ויסfiקŽה רýצים האדם יבין fiòא לקòי₣ת ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ



זוהר המהרח"ו 3 ◇ אור הזוהר 313חשוון  תשע"ד

ýזכ אם .כינהôה פחתò [והיא] והýא נער, א₣ת₣ לòְְְִִִֶַַַַָָ
טה₣ר הר òל מČד úùלýת להם ע₣זרת היא  ראלóְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָי
אסýר. לýסć טמא לò מČד ₣ûנג היא  לא ואם òְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹר.
הýא רýאס טמא לýסć הÿ₣ב. יצר הýא וכòר הר ְֵֵֵֵֶֶַָָָָָטה₣ר

הרע. ֵֶָָיצר

מהעלם חי רב ערב עד דיח אין (ִִֵֵֵֶֶֶַַָָָה

ליתûמעלמא ןýיתמח רב ûערב עד דאיחýדא ýבגין . ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ýקבýרא קûיòא, מארעא לבר מòה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָאתקבר
קùלה איהיû מטר₣ניתא על òûלטא מòנה איהי üיליûְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָָ
ûא ùýגין ,üעלùמ מתćרòא ýמטר₣ניתא ýמלא ,הòְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָלמ
עבדא אû ₣ימל י עבד חת ארץ רגזה òלò חתְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ûא לחם יùóע י ונבל מòנה, ûא וòפחה ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָידיעא,

רב. ֵֶַערב

מהע₣לם.הקודשלשון ýחflי רב òערב עד יחýד òאין :ִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ýקבýרת₣ ,הò₣דčה לארץ מחýץ מòה רùנק ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹולכן
הþה. ם₣Łה עד ₣רתýקב את òאי ידע ולא מòנה, ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹהיא
קùלה òהיא הúבירה, על ôò₣לטת מòנה ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָקבýרת₣

ולכן .üעלùמ מתćרדת ýגבירה .מלý ל)למòה (משלי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ýזה  ₣ימל י עבד חת 'ýוכ ארץ רגזה ò₣לò חתְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ
 לחם יùóע י ונבל מòנה. ₣ז  וòפחה .עýדŁה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָעבד

רב. ערב ֵֶֶַזה

חינת אה ני, את יט מן ט ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֻו)

החיצני ְִִִַַַהלים

ùכלהŽה ונמצאת לýלה הčד₣òה ýרתנ₣ י מבאר ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֹ
יציר"ה ùריא"ה ת"ýאציל] אùי"ע ע₣למ₣ת ְְְֲֲֲִִִִַַָָָארùע
י קùלה, נקראה אז האצילýת ùע₣לם üבהי₣תý ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָעŁó"ה]

הŽקרא יםòýבfiה למ טתòמפ היא םòן₣òfiמ òćט ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֻ
החיצ₣ני הflלòýùים ùחינת òהýא ני, את יטòć, ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֻ
ýוזה לפעמים, מעליו הflתôćט אדם ע₣ר ùúי על אýהòְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

.טòć תfiמ ְִִַַָעčר

עעוה עלמת רא הא ר דה ְְֲִַַַָָָָָז)

רהה ְַָסד

אואמנםýה ýרù ò₣דčה òם אòר האצילýת ùע₣לם ְְְֲֲִֶַַָָָָָָ
ýתינ₣ùר ùמדרòי Žזר ù₣רה וע₣סק ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָי₣òב
צח û₣די ćסýק על המתרúם דבריù וגם לברכה, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָזכר₣נם
òדרŽה ,'₣וג אמ₣ן ₣אצל ואהיה התýב òאמר ₣כמý ְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹואדם,
ò₣דčה òהיה הע₣לם, ריאתù על לברכה זכר₣נם ýתינ₣ùְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָלר
לא י ספק ואין ,ע₣למ₣ת ýב₣רא ù₣רה יטùמ הýא ýרùְִִֵֵֵַַָָָָֹ
ýכמעóה חרי ûבני מעóה ולא הראò₣ן אדם ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹמעóה
היה פýòטם הי₣תםù ùהם, וכŁ₣צא ûבלעם ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָאת₣נ₣
קדם òנה אלפים הýא ýרù ò₣דčה הםù ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמòעòע

.ע₣למ₣ת ùהם ýב₣רא הע₣לם בראŽòְִֵֶֶָָָָָ

דה לב הא הט (ְְַַָח

והי₣ת₣אמנם ù₣רה הýא ýרù ò₣דčה לò òעýòע₣ת ְֱֲֶֶַַַָָָָָ
ù₣רה ע₣סק ₣הי₣תù היתה ₣למ₣ע את üù רא₣ùְְִֵֵֶַָָָָָ
הŽקרא ₣רה, רזי הŽקרא ,üùò נימיתćה מהòŽה ùְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָבחינת

הŁ₣דעים. אל Ž₣דע הùčלה חכמת היא ,בהמר ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָמעóה
ט₣ב מאד העלי₣ן תýהאציל ע₣לם להי₣ת₣ הýא הûבר ְְְֱֲִֶֶַַַַָָָָֹוטעם
אתמר üועלי קליćה, üיflע להתערבא יכיל ûלא רע, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹולא

הýčנין ùספר רזŽ אן, לא לאחר ýčןýכב₣די ס"ו (ûף ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹ

(יתי"חòראù תòפרù הþהר ùספר וכן ,(.כח ףû).םò עŁן ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

אòולכן ה₣רה לבòýיúם למ מפòטת רק üŽאינ םò ר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
ע₣לם היצירה, ע₣לםù למÿה ן ôאין מה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָהýúפנים,
ט₣ב עתûה עץ הŽקרא והýא ט₣ב, עבד הŽקרא ûְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָמטטר₣"ן
י ,רע עבד נקרא ,üיליû קליćין òהýא ûסמאל ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹמžטרא
òפחה הŽקראים מòנה סדרי יתò הם òם, אòר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָה₣רה

יתòראù תòפרù רזŽוכ לעיל כז.)Žזר ûף ולכן(òם , ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
ט₣ב הפýכים ýŽòיים òי ôòם לפי מòנה, ְְְֲִִִִִִֵֵֶָָנקראת
רע ûעבד מžטרא רע טה₣ר òר הר ט₣ב עבדû ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמžטרא

.לýסć טמא ִֵָָאýžר

העלם ל עלינים תדס אא כם עררי לא ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹאני

ַָהא

òהיהúם ,לflל מòנה הŁהýדי מרûכי י ן₣òfiמ הýא ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
מòfi₣ן נקרא úם ,מל מל עבד קראŽה פחהòְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ćנחס תòפרù Žזר רמד:)מòנה ניינאû),ף זמנא קם ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָָ
ûלכ₣ן, יןòונפ ורýחין נòמתין מתניתין, מארי ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָואמר
מòנה, וûאי ýאיהû מŽכ₣ן, òינתא ýרùואע ,ען ýְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָאתער
אfiא ,ýכù אתערנא לא ואנא עלמא, ûהאי טòć ְְְְְְֲֶַַַַַָָָָָָָֹארח
ייòן ולא םýינ לא ùה₣ן ûאýן ûאתי, ûעלמא עfiאין ùְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָֹֹרזין

קכא) .(הfiים ְִִ

נòמ₣תהקודשלשון הòflנה, ùעלי ואמר, òני זמן קם :ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ
כםfi עת ýהתע₣רר fiòכם, ýנפò₣ת ְְְְְִֵֶֶֶָָָֻורýח₣ת
òל טòć רû ,נהòמ וûאי òהיא מם, òנה ýְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָוהעביר
עלי₣נים ס₣ד₣תù אfiא כםù ע₣ררי לא òאני הþה. ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹע₣לם

הםù םאò הùא, הע₣לם קכא)òל ינýם(תהלים לא הŽה ִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ייòן. ְִָֹולא

ורùנןוזה ,םò למעלה י₣תר òתýב ùמה יýבן ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָ
רזין על ûלה₣ן, דאýלמ ל ואמ₣ראין, ûְְְְֲִִִִִַַַַָָָָמתניתין
הם והô"ס הòflנה י ונמצא .üלי ýרûס ûְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָא₣רייתא

₣רה. ýúפי ְִֵַָָהŽקרא

רהה תדס קלת הא נה ְְִִַַַָָט)

ýסתריהוהŽה ורזיה ćתר₣ן ùלי ם₣חל בריהםû ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ćתר₣ן הם הם ה₣רה מתòנ הŽקרא ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָהćנימŁים

ער ולùי יòנה אני ùס₣ד הקיץù רפŽה ýכמ₣החל₣ם . ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָ
מתי ה₣òיבני יםòמחù" לברכה: זכר₣נם חכמים ýתבòְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ו)ע₣לם" ג א(איכהfiא מאיר ýŽאינ אòר ùבלי. למýד זה , ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ר₣ רזי הם הם הþהר ספר ידי עלעליהם אòר ýסתריה ה ְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

נקראת צרŁהò מ₣ י ספק ואין ."א₣ר "ות₣רה ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָנאמר
ûחל ýלבòýין קליćין ונקרא תýהאציל ערù וòפחה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶָָָֹעבד

הýčנין ספר ùהקûמת ג:)Žזר ýבי₣מיû)ף לò₣נ₣: וזה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָ
רóלע דמòflòי ûמלאכŁא, ₣ת עóר òלבי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָדח₣ל

ùûריאה. ְְִִִָָספירן

כינת את ציאלה ,יןאנ לזעיר עזר מי אה ר דְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹה

הלת. ִַָמן

ל ֹו טֹוב הּתֹורה, ס ֹוד ֹות ׁשהם  אמת, ּתֹורת למד ׁשּלא מי
נברא  ׁשּלא

זכר אחצירא, יעקב ינר ,דה היק ,האלקי לְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻהמק

הא העלם לחי לברכה וקד יקקפ"ה)צ ף לה נזי ספר) ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

הם אמת, רת למד א מי :דה יחאי ר ןמע יר ם ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאמר,

,רית תאלה ידע אדם אין זה בלא נברא, א ל טב הרה, תדְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹס

.דתועב ,ואהבת ויראתתזכ תה, יהדה אמר,והרב עלינ יגן ְְְְְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָָָָָ

ער תתח תב ,עלינ יגן תזכ ויטאל חים יר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָם

למדהצות: ל אחד מצוה חר הרי ן, הע לא ואם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

עד תלל וצרי הצות, כל קלה דלה היא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָרה,

הפרד"ס ל חינת 'ד ועדטרח .נל אן עד הזר. ְְְְְְִִִֶֶַַַַָ

עלינ יגן תזכ תה, יהדה הרב הלויהאמר עת עד , ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

םה גלל, הה לעלם חזר בר כןי עליו, כים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאר

. ְֵַירחם

חציר נקרא הרה תדס אצל ְְִִִֵֶַַָָָָהנה

הòflנהואם òהיא םò אòר ה₣רה י üלתמ אין ן ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
.תýאצילû û₣רה יןćוקלי òפחה נקרא ְְְְְֲִִִִִִֶַָָָהיה

חצירוזה הóùר ל ד₣ן,ס₣òהרא flùאמר לעיל הŽזר ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
א₣תŁ₣ת כ"ב מנין ùגימטרŁא òהיא òהחÿה ₣מ ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָי
הùžין òהם ýלבòýין קליćין flה ₣ הúנýזה ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻה₣רה

חציר, הŽקרא והעóב òčוה והבן הòflנהוהflרסן ן ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
.חציר נקרא רה₣ה ד₣ת₣ס ְִִֵֶַָָָאצל

רהה ל בל בן אכלים לאתם ְְְִֶֶֶֶֶַָָאי

מהימנאוזה ùרעיא צא י ćרòת הþהר ùספר נרמז ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
רעה:) ףû)בן ûאכלין לאיýŽן ווי רùנן, אבל : ְְְֲִִֶֶַַַַָָָ

וחמýרין קלין אfiא א₣רייתא, ùסתרי ידעין ולא ûְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָא₣רייתא
חÿה אינýן וחמýרין ûא₣רייתא, בן אינýן קלין ûְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָא₣רייתא,

.'ýוכ ורע ûט₣ב אילנא ה', ח"ט ûְְְְְִֵַָָָָא₣רייתא,

בןהקודשלשון òא₣כלים לא₣תם א₣י ,ýתינ₣ùר אבל :ְְֲִֵֶֶֶַָָ
ה₣רה לò ח'כםבל שנחשב התורה של חמו"ר) ְֶֶַָ

ר'בנן) ו'רב קfiיםמ'פלא אfiא ת₣רה, ùסתרי י₣דע ְְְִִֵֵֶַַָָֹולא
òל וחמרה ה₣רה. òל בן קfiים ה₣רה. לò ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻוחמýרים

ורע. ט₣ב לò עץ ה', חט חÿה, ִֵֵֶַָָָָה₣רה

הזה הדרוש לבאר קנטרסין מאה יקיס ְְְִִֵֵַָֹֻלא

ýfiקנטרסיןוא מאה ýיקćיס לא זה òýרû להרחיב אתיù ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹֻ
עיניו החכם האמנם ýúזמא. ýòם ùלי ספק ùְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָלי

ûברי י ₣òראùהאדם üיתמ ואל א₣מר, אני אמת ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ
ýקליćין, òפחה הòflנה אל ק₣רא אי הþהר ספר ₣רא₣תùְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
לבòýין הםò ספק אין ,טיהòć פי נהòflה עסק ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָי
גנזיםŽה ה₣רה ס₣ד₣ת אצל ùתכלית חיצ₣נים יןćקליýְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָ
דבריםù הþה ùע₣לם הם òćטיה ל י üתýŁפנימù ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָונרמזים

.נים₣ח ְֳִִַָחמרים

רהה פט האמת לכן (ְְֱִֵֶַַַָָי

ם,אמנםóùה קנה תćקל למאכל בים₣ט קליćין הם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
הלכתא הòflנה òćטי מביני הי₣תםù ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָולכן
ם₣לòו חס אòר אבל ט₣ב, עתûה עץ נקרא תýטע ùְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָלי
הćסýל את יריןòמכý הÿה₣ר את איםflמטý üù òְְְִִִִֶֶַַַַָָָ₣נים
להם. ומר רע עתûה לעץ נהćכת אז האýžר, את ýְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמירין

מל וא מל רהה עסק כר ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹיא)

ôתýבונחזר מה ýלבאר הראò₣ן ýלמאמרנ ואפיýfiעה ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
ûעבדי חסד ל ùא₣ריתא ûעסקי אינýן וכ,'ýל ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ

על ûאיהי םýôמ òפחה היא הòflנה י םò ע₣ד ְְְְִִִִִִִַַַָָָָואמר
הם רùית מû₣תיו ל הŽה י :òýירć ćרס, לקùל ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָמנת
יםŁפנýúה ùפòטיה הע₣סקים ולכן מûה, נגד ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָמûה
רסćה הýא וכב₣ד, עòר üמאלóù נאמר עליהם ,בים₣ÿְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹה
ùבחינת הýא ù₣רה עסקם כן י הþה, ùע₣לם להם ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהŽתýן
,'ýוכ וטהרה טמאה והר אýžר ùדיני הþה ùע₣לם ְְְְְֱֳִִֵֵֶֶַָָָָָָֻהי₣תם
לùלק מנת על איûוùò ₣ùר את הע₣בד העבד נגד ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָוהם
יםòflòהמ òýפח₣ת עבדים 'ýוכ ûעבדי חסד וכל ćְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָרס

ćרס. לקùל מנת על םùר ְְְֵֶַַַַָָאת

אם בנים "אם הנה רא ים מתלים ְְְְִִִִִַַָָָָֹאנ
ֲִַָעבדים"

אמנםפי רה₣ה ùחינת òהם ה₣רה ùרזי הע₣סקים ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
נאמר עליהם הùא, ùע₣לם üù ע₣סקיםô ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָמה
לפני הŽכנס בן ,אר ₣fiò לע₣לם ,üימינù ימים ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻאר
ćרס. לùלק מנת על fiòא אביו לפני òflòמý ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹולפנים
ûיצירה ýמטטר₣"ן ùן, נקרא ûאצילýת פארת י ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָונ₣דע
אם" הôנה òרא ùי₣ם ליםfićמת ýאנ ועליהם עבד, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹנקרא

ב."עבדים אם נים ְֲִִִַָָ

מתונ רהה סדת רק למדים הא עלם ְְְִִַַַָָָָָָיב)

עלוהŽה לברכה זכר₣נם ýתינ₣ùר ýאמר קהלת òדרflù ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
לò₣נ₣: וזה ,'ýוכ יóמח הרùה òנים אם י קýסćְְְְְִִִִֵֶַָָָ
לפני היא הבל למד אדםò ₣רה ,'ýוכ הרùה òנים אם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָי
יחòמ òל ₣רת₣ על נאמר  ואם ,יחòמ òל ₣רת₣ְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
לברכה זכר₣נם ýתבò ₣מ ,òונפ ùגýף ùהי₣תם òְְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָהיא
מלכŁ₣ת דýùעò אfiא יחòflה לימ₣ת הþה הע₣לם ùין ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ"אין
הŽקרא החיצ₣נה הćקל הרòעה תýמלכ לýÿù והýא לבדùְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָ
קýסć על לברכה זכר₣נם ýתינ₣ùר ýòרûò מ₣ ,הרע ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָיצר
ûעה הארץ "ýמלאה üלי וסמי 'ýוכ "óב עם זאב וגר"ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ

הôם" יןאתćליčù תòùתלflה הþה הע₣לם ₣רת ולכן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
היא ùע₣לם מצýיה קלćה הŽקרא הרע הŁצר הי₣ת ְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָָָָלסùת

מòיח òל ₣רת₣ לפני מלבòýיההבל קצת טôćתŽò ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
צרŁה תćלčמ ýטôćנת אדם ùני úòם מאחר ýְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָקלć₣תיה,
למעלה ýהי₣תנù וחמר קל לò ùנ₣ ùן וחמר וקל ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהרע,
,לל òýלב מיני למ ט₣תòנפ מ₣תòŽה ע₣לם הùא ùְְְְִִִֵַַַָָָָָָָע₣לם
רה₣ה ùנòמת רק ýŽאינ להם, אòר רה₣ה עסק ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָי

יםŁנימćה וס₣ד₣תיה. ְְִִִֶַָ

האמת חכמת  ואחר גלה חה יעסק (ְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַָָָָֹיג

ùחכמתואמנם, ואעסק לי אלכה אדם, יאמר אל ְְְְְְֱִֵֶַַַָָָָָָֹֹ
òflùנה ù₣רה, Łòעסק דםčמ ְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹֹהùčלה
נסי אל לברכה: זכר₣נם ýתינ₣ùר ýאמר בר י ,דýלמבýְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָ
זה והרי ויין. ùבóר רס₣ מfiא ן אם אfiא לćרûס ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאדם
וחùò₣ן ýמעóה óכר üל òאין ýúף ùלי לנòמה ûְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ₣מה
מתčן òלם ùהי₣ת₣ הýúף ₣תù מתקôרת üהי₣ת ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֻעד

ù וכן .מצו₣ת ùתרי"ג ה₣רה מצו₣תù,סקהפ₣ע ùהי₣ת₣ ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ
ד₣ת₣ס אל úם חלק ין ולא ùבלי דýלמוה נהòflה ùְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹחכמת
ùלי òחù הò₣Łב לגýף מה₣û זה הרי י סתריהý ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹה₣רה

üכ₣תù אירהflה הôם נר אדם יבòנòמת òהýúף ùאפן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
מק₣םù אמר₣ ענין ýזה אòר חŁים מflק₣ר ò₣אף ùְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָלי

לò₣נ₣: וזה לעיל הŽזר ההýא ûעבדיאחר אינýן ûאילין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
להùčה ùחכמת לאûòלא עאןù ולא הòיב וכý',לא₣ריתא ְְְְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָָָ

ולא üמòל ù₣רה הע₣סקים חכמים הלמידי י אפןùְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ
ùחכמת ùתחfiה עסקŁò צרי òם, ₣ל לעó₣ת ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹלòמ₣
,לùלס óכל₣ ýŁôכל מה פי והלמýד והòflנה ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹהflקרא
ýČòה ₣כמý האמת חכמתù ₣נ₣ק את לדעת יעסק  ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹואחר
אלהי את "ûע ùנ₣ òלמה את ם₣לôה עליו לflה ûְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹוד

."ýועבדה �ְְִֵָָאבי

להוק הלכה לד וכנת רס (ְְֲִִַַַָָָָָיד

ד,ואםýלמù העýŁן ùענין וקòה בד יהיה הþה òהאי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
מþל₣ חןùò אחר ýŽflמ ₣יד את ŽŁòיח ל₣ ִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָמýטב

:ýאמרò וזה ,האמת חכמתù ויעסק זאת "לùחכמה ְְְְְְְֱֲֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
ניםò הôחמù ùתלמýד יפה סימן ר₣אה òאינ₣ חכם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלמיד

ר₣אה" אינ₣ בýòבŁמח לעýŁן קל òהýא òהאי ל ואמנם . ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֻ
ýלכýן ההלכה ùעýŁן ùי₣ם ע₣תò ב' ₣א òעה חלק ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָלתת

ההלכה. ùפòט הŽ₣פלת הקòýיא ýְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָלתרץ

ןýרעויכ עבד [סמאל] òחŽה מČד הרעה הčלćה אין י ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
מטטר₣ן òflנה היא הÿ₣בה ùקליćה אfiא ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָנאחזת

ûמטר₣ניתא, וòפחה עבד הŽקרא היצירה לאע₣לם אבל ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ
עץ ונקרא האמת חכמת הćנימי הflח òהיא ùְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמטר₣ניתא

יםŁרההח₣ה ל ùס₣ד òמי הýא הôם אני אימר ועליו ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָ
אן לא לאחר כב₣דיý הýא. ýרù ò₣דčה òל òמ₣תיו ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹהיא
ט₣ב עתûה עץù אfiא הćקל üflע לאתערבא יכיל ûְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָלא

.לýפסý òר ýמר אסýר וטה₣ר טמא מòנה ְְִֵֵַָָָָָָָָֻורע

ןýרמתויכ₣úה òהיא הרעה הčלćה להסיר ùעýŁנ₣ ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
מע ויסfiקŽה רýצים האדם יבין fiòא לקòי₣ת ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ



חשוון  תשע"ד זוהר המהרח"ו4 ◇ אור הזוהר 313

ûמטר₣ניתא òפחה הòflנה היא ורע ט₣ב עתûה עץ ùúְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָי
חכמת òהיא üעצמ הflטר₣ניתא טôלק יכýן  ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָואחר

זה. ענין òל ₣רýאù מק₣ם אין י ùזה ודי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהùčלה.

אמראתכם יעùòה" אû ýבגין לעיל הŽזר òדרflù ע₣ד ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
הûברים: òýרć .'ýוכ "ליםòýיר נ₣תùהיתה הŽה י ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

עד הfiאúה את ýיע₣רר fiòא לאלהי"ם ד₣להúה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻהôבýעה
עד òתýב מ₣ ט₣ב, ורצ₣ן ùחפץ היה האהבה üא₣תòְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
בכלý üיליû ćלטרין ùכל ועŁן אביו את הע₣בד בן ץćחòְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
על פחהôה ול₣קח òflùנה הע₣בד עבד ולא üיליû ניזיןúְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ćרס. לקùל ְְְֵַַָמנת

כברýהיא הôבýעה זמן י לברכה זכר₣נם ýתינ₣ùר ýאמר ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָ
òנים, אלף ùבריתאעד לברכה זכר₣נם ýתבò ₣מ ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָ

וזה ,אלŁנû òýרć על היכל₣ת ùפרקי מעאלòי ûְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָרùי
ואי עûן ýפלג ועûנין עûן עד üידיù ואתיהבýן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָלò₣נם:
והýא ע₣לם óר ýאבינ ליעקב הýא ýרù ò₣דčה ýְְְֲִֶַַַָָָָָֹהראה

òם. עŁן 'ýוכ ע₣קין 'ע ùבל לò óְִֵֶֶַָָָר₣

וכןראŁו תòרć קיז.)þùהר לò₣נ₣:(ûף י₣סיוזה יùר אמר ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
חברייא üא₣קמיû מהמ ייר זמנא ýאריכ ûא ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָל
ûכתיב ייר, ולא יóראל כנסתû úלýתא חד י₣מא ýאיהûְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

א) וה.(איכהû הŁ₣ם ל ò₣ממה נתנני : ְִֵֵַַָָָָָָ

הקודשלשוןי₣תר אר זמן זה ל י₣סי, רùי ₣ל אמר :ְִִֵֶַַַָָָֹ
òל תýלú אחד י₣ם òהýא החברים ýהýארùò ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָמפי

בýתò י₣תר, ולא ראלóי א)נסת ò₣ממה(איכה נתנני ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ûוה. הŁ₣ם לַָָָ

ויצא לם כנס  נאמר ,ח כנס עקיבא ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹרי
ְָבלם

ùראòיתע₣ד ùפרòת תýב אחר כז.)מאמר כו:, (ûף ְְֲִֵֵַַַַָָָָ

ùלאר והיה יćרד אýŽןýמôם אfiין ראòים עה ְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָ
ò₣נה ćי ùפיò₣"ן עאל חד לćרûס. ýכנסŽò ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָארùעה
ליתאה רמ"ז. ýאיה ודא גיח₣"ןù עאל ניינא .ת₣ְְְְֲִִִִֶֶָָָָָָָהלכ
עאל רביעאה .ò"לדר ýקלילא חדא ליòנא ק"לûחù ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָעאל
ùýן עזאי ùן ýרבŁה. הŁרć üביû מ₣חא ס₣ד ýאיהû ר"תćùְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
לקאן ýהו ûא₣רייתא, קליפיןù ýעאל אחר ואליòע ְְְְֱֲֲִִִִֵַָָָָָָז₣מא
ם₣לòù נכנס üיù אמר ùמ₣חא ûעאל עקיבא רùי ùְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָה₣ן.

òùל₣ם. ְְָָָויצא

עההקודשלשוןùלאר והיה יćרד ýמôם אחר ûבר :ְְְִִֵֵַַָָָָָָָָ
לćרûס. ýכנסŽò ארùעה א₣תם אfiה  ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָראòים
נכנס הôני הלכ₣ת. ò₣נה ćי òהýא ùפיò₣"ן, נכנס ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָאחד

₣ù Žòאמר א₣ת₣ קבýר, הýא וòם יא)ùגיח₣"ן, ל(ויקרא ְְֱִֶֶַָָֹ
נאמר עליו ,אל úבר  úבריא"ל úח₣ן. על ג)ה₣ל (איוב ְֱִֵֵֵֶַַַַָָָָ

òאי ידע ולא .₣עדù ü₣אל סŁו נסרה ₣רû רòא ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלגבר
ודי רמז, ýוזה òם, òהתfiúה הþה הŁ₣ם עד ₣רתýקב ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָאת
לò₣ן וז₣ קל, חד  ל"קûחù נכנס òליòי .רמיזאù ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָלחכימא
הflח, òהýא ùפר"ת, נכנס רביעי לדרòה. קfiה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻמחûדת
òל ת₣ćלčל ýכנסŽò עþאי ýבן ז₣מא ùן .הŁרבý הŁרć ₣ùòְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָ
נאמר ,חflù כנסŽò עקיבא רùי ùהם. קים₣ל ýהי ְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹה₣רה,

בòל₣ם. ויצא òùל₣ם Žòכנס ₣ùְְְְִֶַָָָָ

וכý',אמר מדרòא ùבי הוינא חד י₣מא אùא, אלעזר, רùי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
נחית מòה הוה אfiין לýחין מרין ûא₣רייתא ùְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹגין
גרים ודא ,ýברוא ýונפל ùה₣ן ýזכ ולא ליóראל, ְְְְְְְְְְִִִֵַָָָָָל₣ן
מžטרא אחרנין ל₣ן ויהיב òני, ביתý ן₣òרא ûבית ְְֳִִִִִִִִִִֵַַָָָָָאýùדא
רýžאù א₣רייתא אתייהיבת ûמflן ורע, ט₣ב עתûה ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָדעץ
ונהר אחר, ûבר .'ýוכ מ₣תא ýמõמאלא חŁי מימינא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָוהר,

.'ýוכ החŁים עץ לעילא ùוûאי מעדן ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָי₣צא

הייתיהקודשלשון אחד יום אבא, אלעזר, רבי אמר :
הלוחות משני שהתורה בגלל וכו', המדרש, בבית
ונשברו בהם, זכו ולא ,לישראל מוריד משה היה הללו

בגלל נפלו? ולמה ושני. ראשון בית אבדן גרם וזה ונפלו,
מצד אחרים להם ונתן ,וייצר של ו' שהוא מהם, ו' שפרח
והתר. באסור תורה נתנה שמשם ורע, טוב הדעת עץ של
מעדן יצא ונהר אחר דבר .'ýוכ מות ומשמאל חיים, ְמימין

בעץ למעלה בודאי .[נכריות קלפות אין [שם ,החיים

ùןלהòק₣ת ýעאל ûתflן ûמטטר₣"ן ćרûס דא הúן את ְְְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָ
מžטרא üיליû ýקליćין ואחר. ז₣מא ýבן ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָעזאי
ćסýל והר אýžר ýאיה ודא .רע דא ýמžטרא ט₣"ב ְְְִִִִֵֶַָָָָָדא

.'ýוכ וטהרה טýמאה ְְְְֳֵָָָָוòר

fiò₣הקודשלשון הćרûס ,₣fiò הúן  הúן את ת₣קòלה :ְְְֵֶֶֶַַַַַָָ
ýקלć₣ת ואליòע. ז₣מא ýבן עþאי ùן לòם ýכנסŽòְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָ
רò ,רוה אýžר וזה רע. זה ýמČד ט₣"ב זה מČד ₣fiòְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

וכו'. וטהרה טמאה ,לýפסýְְֳָָָָֻ

אתגוונא ýוימרר מתניתין מארי חברŁא ýאמר דא ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָ
ùקל ùח₣מר קòýיא. ûא קòה ùעב₣דה ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָחŁיהם
ûא õùדה עב₣דה בכלý הלכה. לýùן אû ýבלבנים .ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָוח₣מר

מòנה. ûא עב₣דתם ל את .רייתאùְְְֲִֶַָָָָָָ

אתהקודשלשון ýוימרר הòflנה, ùעלי ýאמר זה ג₣ן :ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָ
ùקל  ùחמר ùקòיא.  קòה ùעבדה ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָֹֹֻחŁיהם
₣ז  õùדה עבדה בכלý הלכה. ùלýùן  בלבניםý .ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹוחמר

מòנה. ז₣  '₣וג עבדתם ל את ùְְְֲִֵַָָָָָָֹריתא.

עץואי דא עץ" הôם ýרה₣Łו" תיב מה ùתיýבא ייבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָ
üיù ûאמר מòיח ודא הflים. ýקמŁו üביý ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָהחŁים

יז) מ₣תò)תאýגלù ýאיה וכfiא .'ýוכ ùידי האלהים ýמÿה ְְְְְֱִִִֵַָָָָָֹֹ
.üיליû ֲִֵֵַמחמת

ùהםאם נאמר ùתýòבה, וזה(שם)òבים עץ, ה' ýרה₣Łו ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
מòיח, מòה וזה הflים. ýקמŁו ýב₣ החŁים, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹעץ

₣ù אמרŽò(יז הýא(שם לוה וכו', ùיד₣. האלהים ýמÿה ְְֱֱִֵֶֶַַַָָֹֹ
.₣מחמת úùֲֵַָָלýת

ם ולכן קלה עסק א ןהרא אדם חטא ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹטו)

תחה רְְִַנ

ùעץהŽה הראò₣ן אדם עו₣ן י הþה אחר ùמק₣ם נתùאר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
הýא ורע ט₣ב עתûעץהù להתעžק חרù fiòא ְְְִֵֵֶַַַַַַָָֹ

רב הערב עו₣ן עצמ₣ ýוזה הùčלה, חכמת òהיא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהחŁים
עתûה ùעץ ונòמעה' ýנflע הא 'ùûר הòלמ ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהא₣מרים
₣רה, סתריù 'תýנמ ćן אלהים ýנflע ידùר 'ואל ,ורע ְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָֹט₣ב

סברציאים₣flה זה ýנŽזמù אòר רה₣ ùני קצת עים₣ÿה ת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ע₣לם, חŁי האמת חכמת על רע םòמי òל וא₣מרים ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ולכן וòל₣ם, חס òנים תýקצרù תýימ üù קžתעflòְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
ýנונ יםŁהח עץû מžטרא הראò₣נ₣ת ח₣תýfiה ýרùòְְְְְְִִִִִִֵַַַָָנ
òפחה מòנה ורע ט₣ב עתûה עץû מžטרא ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָלהם
וגלýת וòני ראò₣ן יתù ûחרùן אýùדא וגרם ûְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֻמטר₣ניתא
עד יםùהר ýעו₣נ₣תינù ýאנ אòר והאר הflר ְֲֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָֹהאחר₣ן
אלהיהם םôה את ýòčבý ùתיýבא ראלóי ùני ןýבýיתûְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ
מיý ע₣בדים הם מי את ýוידע ₣רה ùרזי ýלידע₣ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָלהיר₣
אמרò ₣מ האמת חכמתù לעסק ýיז וכûין מלם, ְְְְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹהýא

הòflיח. ידי על "ýקמŁו עץ הôם ýרה₣Łו" ְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָהתýב:

מהימנאýכמ₣ ùרעיא נóא ùפרòת קכד:)òתýב וזה(ûף ְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָ
מאילנא למטעם ראלóי ûעתידין ýבגין :₣נ₣òְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָל
'ýוכ úלýתא מן üיù יćקýן הרþה ספר האי ýאיהû ûְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹחŁי
יóראל על יטfiò לא רוה אýžר ýאיהû ורע ûט₣ב ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹואילנא
ùחכמת ע₣סקים עלי₣ן מלאכי ýיהי אז י 'ýוכ ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָייר
מלòùת מטטר₣"ן ùת₣רת ולא תýאצילû ְְְְְֲִֶֶַַַַָֹֻה₣רה

הþהר ùספר ýאמר ע₣ד òúמŁים. וסýćרים (ýčןùמלòýùים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָֹ

(יתôòמהאי אלת יתćרנסýן נòא ùני וכflה לò₣נ₣: וזה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
קראתםý üבגיניý י₣מŁא ùס₣ף תראהù ùדרא ילû ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָחýùרא

ùארץ. ר₣רûְֶָָ


