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הב ת מסר מער ת'ד ענין קריאת ל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ

ואמר,ּפ תח  )ינ וּ קא   )מה ע ּמ י 
בּ י. ענה  הלאתי וּ מה  ל עשׂ יתי
ליּה  דּ אית בּ חביבוּ תא  הוּ א  בּ רי ק וּ דׁש א 
עשׂ יתי  מה עּמ י. לה וֹ ן קרא ישׂ ראל, עם 
לבּת י  דּ תזלין א לּ א  . ל עשׂ יתי ל ּמ ה ,ל
בּ י  ותסהידוּ  מדרׁש וֹ ת, וּ לבּת י כנס יּ וֹ ת

דכתיב ה וּ א הדא  אחד,  )דּ אנא  )' ה 
דכתיבאחד, ה וּ א  )הדא  ).בי ענה 

ׁש מא ּת סהיד וּ  על וּ מתעלּ ה  חד, דּ אנא  
בּ פרׁש ת דּ אינוּ ן ּת יבין, דּ מ "ב
והיה . עד  ואהבּת  מן ׁש מע, קריאת
ׁש מא  ואיהוּ  עלייכ וּ . ליחדני ותעבידוּ 

ׁש מהן . דּ מ"ב ׁש מא  כּ דוּ גמא 

בּ פרׁש תוּ בׁש מא דּ אית ּת יבין, דּ ע"ב 
עד  והיה מן ׁש מע , קריאת

דּ חמ וּ ב ׁש מא  מןושׂ מ ּת ם. ּת יבין, ין 
כּ חוּ ׁש בּ ן ּפ רׁש תא , ס וֹ ף עד ו שׂ מּת ם
ו יּ אמר  מן  דּ ע"ב, וּ בׁש מא  בינה . ׁש ערי

הּפ רׁש ה . סוֹ ף עד

ּת יביןואינוּ ן י"ב עם ּפ רׁש יּ ין, ארבּ ע 
ּת רין ׁש מע, בּ קריאת דּ אית
מאתן כּ לה וֹ  יתעבידוּ  עילּ אין, יח וּ דין

פ' חדש זוהר
מות  אחרי 
נט.) (ד'

ואמר ,ּפ תח )ה ּת ינ וֹ ק )מה עּמ י ָ◌ַ◌
ענה הלאתי וּ מה  ל עשׂ יתי

ׁש יּ ׁש בּ י. בּ חביבוּ ת הוּ א,  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  
להם: קרא ישׂ ראל , עם  מהל וֹ  ע ּמ י, 

ל לע שׂ יתי ע שׂ יתי לּמ ה אלּ א? ? 
מדרׁש וֹ ת, וּ לבּת י כּ נסיּ וֹ ת  לבּת י ׁש ּת לכ וּ 

ׁש כּ תוּ ב  זה וּ  אחד . ׁש אני בּ י ( ותעיד וּ  
(.בּ י ענה ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  אחד. ה '

הםּת עיד וּ  על וּ מתעלּ ה אחד, ׁש אני ָ◌ִ◌
ּת בוֹ ת, וּ ׁש ּת ים ארבּ עים  ׁש ל
ואהבּת  מן  ׁש מע קריאת בּ פרׁש ת  ׁש הם

והיה , עליכםעד ׁש מי ליחד .ותע שׂ וּ  
אר בּ עים ׁש ל ה ם בּ דגמת  ה ם והוּ א 

ׁש מ וֹ ת. וּ ׁש נים

יׁש וּ בם ּת בוֹ ת  וּ ׁש ּת ים  ׁש בעים ׁש ל ַ◌ֵ◌
והיה מן ׁש מע קריאת  בּ פר ׁש ת
ּת בוֹ ת חמים ׁש ל וּ בם ושׂ מּת ם. עד
כּ חׁש בּ וֹ ן הּפ ר ׁש ה, סוֹ ף עד ושׂ מּת ם  מן
וּ ׁש נים ׁש בעים  ׁש ל וּ בם בינה . ׁש ערי

הּפ ר ׁש ה. ס וֹ ף עד ו יּ אמר מן

ׁש ּת יםואוֹ תן  עם ּפ רׁש יּ וֹ ת, ארבּ ע ְ◌ָ◌
בּ ּק ריאת ׁש יּ ׁש  ּת ב וֹ ת עשׂ רה

)ׁש מע  )כּ לּ ם יע שׂ וּ  עליוֹ נים, 
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אברים . רמ"ח  כּ חוּ ׁש בּ ן  וּ תמניא , וארבּ עין 
כּ דקא  ׁש מע  קריאת דּ יקרי אינׁש  וכל
אבר  בּ כל  מׁש ּפ יע  ו ּת יבה ּת יבה  כּ ל יאוֹ ת,
קריאת יקרי לא  אינׁש  ואי דּ יליּה . ואבר
ואבר  אבר  כּ ל וּ בליליא , בּ יממא  ׁש מע 
מלּ ין וּ מ כּ ל רעה, רוּ ח  מן יתמלי דּ יליּה 

דּ עלמא. בּ יׁש ין וּ מרעין

עדןןמדרי היכלי ערי לנפחיםדבעי מעקריאתידי על ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ

ואחזיאוּ ... דעדן. גּ נתא  כּ ל  ליּה  ואחזיא וּ 
עילּ אין מדוֹ רין וּ ביתין, היכלין  ליּה 
בּ יתין, וכּמ ה  דּ כסיפין, היכלין וכ ּמ ה
חלק וכל  דּ ר גּ ין, וכ ּמ ה מדוֹ רין, וכ ּמ ה

עצמוֹ . בּ פני ל צּ דּ יק  לוֹ  ׁש יּ ׁש  וחלק 

ּת ריןאמר  ליּה  אמרוּ  היכלין, אינוּ ן מה  
היכלין וּ תרין ארבּ עין מלאכין,
וכל  נאים, גּ וונין  מ כּ ּמ ה מר ּק מן  אינוּ ן
דּ מ"ב ׁש מא  ׁש מע קריאת דּ קרי אינׁש 

לוֹ ן . יירת  יא וֹ ת, כּ דקא  ׁש מהן

ע"בעאל  וּ בה וֹ ן  דּ רגּ ין, ל ׁש בעין  ליּה  
גּ וונין . בּ כ ּמ ה  וּ מרּק מן חלּ וֹ נ וֹ ת,
אינׁש  כּ ל ליּה , אמרוּ  אינוּ ן. למאן אמר
ּת יבין דּ ע"ב ׁש מא ׁש מע קריאת דּ קרי

דּ א. יירת יאוֹ ת, כּ דקא

ליּה עאל ואחזי לה לּ ן, חמ ׁש יןליּה  
בּ כּמ ה מרּק מן  אחרנין, מדוֹ רין
לכל  ליּה , אמרי אינוּ ן. למאן אמר גּ וונין.
דּ חמ ׁש ין ׁש מא ׁש מע  קריאת דּ קרי נׁש  בּ ר

דּ א. יירת יאוֹ ת, כּ דקא ּת יבין

פ' חדש זוהר
מות  אחרי 
נט.) (ד'

כּ חׁש בּ וֹ ן וּ ׁש מ וֹ נה, וארבּ עים  מאתים
וכל  איברים. וּ ׁש מ וֹ נה ארבּ עים מאתים

כּ ראוּ י, ׁש מע קריאת  ׁש יּ קרא כּ לאיׁש  
ואיבר איבר  בּ כל  מ ׁש ּפ יעה  ותבה ּת בה

ׁש מעׁש לּ וֹ . קריאת יקרא לא האיׁש  ואם 
ׁש לּ וֹ  ואיבר איבר כּ ל וּ בלּ ילה, בּ יּ וֹ ם

רעה, מרוּ ח  דּ בריםיתמלּ א וּ מ כּ ל 
הע וֹ לם. ׁש ל  רע וֹ ת וּ מחלוֹ ת 

לוֹ ... והראוּ  העדן, גּ ן כּ ל לוֹ  והרא וּ 
עליוֹ נים, מדוֹ רים  וּ בּת ים , היכלוֹ ת 
בּ ּת ים, וכ ּמ ה  נכספים, היכלוֹ ת וכ ּמ ה 
חלק וכל דרגוֹ ת, וכּמ ה  מדוֹ רים, וכ ּמ ה 

עצמוֹ . בּ פני לצּ דּ יק לוֹ  ׁש יּ ׁש  וחלק 

הלּ לוּ אמר, ההיכלוֹ ת ׁש ני מה ל וֹ  אמרוּ  ? ָ◌ַ◌
וּ ׁש נים אר בּ עים הּמ לאכים:
נאים, גונים מ כּ ּמ ה מרּק מים  הם היכלוֹ ת
ׁש ל  ׁש ם ׁש מע קריאת ׁש ּק וֹ רא אדם וכל
אוֹ תם. ייר ׁש  כּ ראוּ י , ׁש מוֹ ת וּ ׁש נים ארבּ עים

וּ בהןהעלוּ  מדרגוֹ ת , לׁש בעים  אוֹ ת וֹ  ֶ◌ֱ◌
חלּ וֹ נוֹ ת, וּ ׁש נים  ׁש בעים

אלּ וּ  למי אמר, גונים. בּ כּמ ה  ?וּ מרּק מים 
לוֹ , ׁש מעכּ ל אמר וּ  קריאת ׁש ּק וֹ רא איׁש  

כּ מ וֹ  ּת בוֹ ת וּ ׁש ּת ים ׁש בעים ׁש ל ׁש ם
זה. את יירׁש  ,ׁש צּ רי

לוֹ הכניסוּ  והרא וּ  הלאה, א וֹ ת וֹ  ִ◌ְ◌ִ◌
אחרים, מדוֹ רים  חמים

אלּ וּ  למי אמר, גונים. בּ כּמ ה ?מר ּק מים 
קריאת ׁש ּק וֹ רא אדם  לכל  לוֹ , אמרוּ 
כּ מוֹ  ּת בוֹ ת  חמים ׁש ל ׁש ם  ׁש מע

,זה.ׁש צּ רי את יירׁש  

ש קריאת  גמעזוהר ש  קריאת  מעסוד

וּ תריןעאל ׁש בעין ליּה  אחזי להלּ ן, ליּה  
בּ כּמ ה מרּק מן  אחרנין  מדוֹ רין
לכל  ליּה , אמר אינ וּ ן, למאן אמר  גּ וונין.
דּ ע"ב ׁש מא  ׁש מע קריאת דּ קרי נׁש  בּ ר

רביעאה . בּ פרׁש תא  דּ אית ּת יבין

מעקריאתסד  ְְִַַ

דּ בעי דהכי ׁש מע, דּ קרית בּ רזא  א וֹ ליפנא  
וּ לק ׁש רא  למאריּה , ליחדא  נׁש  בּ ר

דלבּ א. בּ רעוּ תא דמהימנוּ תא, ק ׁש רין

אחד  להארי והנה העם ארי וה ערענין ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָ

בּ א'וכד  לכוונא ליּה  א בּ עי לאחד מטי 
ע ּת יקא )סתימא  ") דּ כ לּ א 

עלּ אה מחכמה עלּ אין דרגּ ין תמניא  וח'
אתדבּ קוּ תא  רבּ תא  וד' צ דּ יק . עד
דדוד  חוּ לקיּה  דאיהי ישׂ ראל דּ כּ נסת

ו עני אביוֹ ן .דא ּק רי 

... ּכ ואמר וּ בגין בּ א וֹ רייתא  מׁש ה ּפ ּק ד 
(' ) יי אלהינוּ  יי ישׂ ראל ׁש מע

דמהימנ וּ תא. קׁש רין כּ וּ להוּ  לקׁש רא אחד.

לוֹ ּת א מאריכין  בּ אחד המארי כּ ל חזי, 
בּ גין טעמא  מאי וּ ׁש נוֹ ּת יו . ימיו 
בּ יה דעלמא  וּ ׁש נין יוֹ מין  דכל  אתר דאיהוּ 
בּ אחד  דּ רמיזין  דרגּ ין דּ אינּ וּ ן בּ רזא  תליין
בּ יה ואתערוּ  חד, וכ לּ ה וּ  עשׂ רה ואינּ וּ ן
דּ האי  בּ גין ו ׁש ּפ יר. בדל"ת ואמרוּ  חבריּ יא 
נה וֹ רא  לה ולית היא דּ דל"ת אתרא 
בּ ּה  לארכא נׁש  בּ ר  וּ בעי מ דּ יליּה .
סטרין ׁש ית מאינ וּ ן בּ רכאן  לה וּ לאמ ׁש כא

ספר הקדמת 
הזוהר
ע"א) יא (דף

לוֹ הכניסוּ  הראה  הלאה , א וֹ ת וֹ  ִ◌ְ◌ִ◌
מדוֹ רים וּ ׁש נים  ׁש בעים
אמר : גונים. בּ כּמ ה  מרּק מים אחרים 

הם ׁש ּק וֹ ראלמי אדם לכל לוֹ : אמר ? 
וּ ׁש ּת ים ׁש בעים ׁש ל ׁש ם  ׁש מע קריאת 

הרביעית. בּ ּפ רׁש ה  ׁש יּ ׁש  ּת בוֹ ת 

 ׁש מע,ׁש ּכ קריאת ׁש ל בּ ּס וֹ ד למדנ וּ  ֶ◌ָ◌
לאדוֹ נוֹ  ליחד אדם  ׁש צּ רי

הלּ ב. בּ רצוֹ ן האמוּ נה קׁש רי וּ לקר 

לכוּ ןוּ כׁש ּמ גּ יע לוֹ  צרי ל"אחד ", ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌
עּת יקהא'בּ  נסּת רת  

ו ה כּ ל , ׁש ל ׁש מ וֹ נהח '[עמקה] - 
עד  עליוֹ נה מחכמה  עליוֹ נוֹ ת דרגוֹ ת

ו ׁש ל ד 'צ דּ יק . הת דּ בּ קוּ ת  - גּ דוֹ לה 
דּ וד  ׁש ל חלקוֹ  ׁש היא  ישׂ ראל, כּ נסת

)ׁש נּ קרא  )...ואביוֹ ן עני 

ואמר ... בּ ּת וֹ רה  מׁש ה צוּ ה ( ולכן  
( .אחד ה ' אלהינוּ  ה' ישׂ ראל ׁש מע

האמ וּ נה. קׁש רי כּ ל  את לקר

מאריכיןראה ,בּ א בּ אחד , הּמ ארי כּ ל  ֹ
וּ ׁש נוֹ תיו . ימיו בּ גלל לוֹ  ה ּט עם  מה 

בּ וֹ  העוֹ לם  וּ ׁש נוֹ ת  ימי ׁש כּ ל מקוֹ ם  ׁש ה וּ א
ׁש רמוּ ז וֹ ת הדּ רגוֹ ת אוֹ תם בּ סוֹ ד ּת לוּ יים
אחד. וכלּ ם עשׂ רה , והם  בּ אחד,
בּ דל"ת ואמרוּ , החברים בוֹ  והתעוֹ ררוּ 
הוּ א, דּ ל"ת  ׁש ל זה  ׁש ּמ קוֹ ם  בּ גלל  ויפה,
אדם וצרי מלּ ּה , א וֹ ר לּה  ואין
מאוֹ תם בּ רכוֹ ת  לה   ולמׁש בּ ּה  להארי



שב קריאת  מעזוהר ש  קריאת  מעסוד

אברים . רמ"ח  כּ חוּ ׁש בּ ן  וּ תמניא , וארבּ עין 
כּ דקא  ׁש מע  קריאת דּ יקרי אינׁש  וכל
אבר  בּ כל  מׁש ּפ יע  ו ּת יבה ּת יבה  כּ ל יאוֹ ת,
קריאת יקרי לא  אינׁש  ואי דּ יליּה . ואבר
ואבר  אבר  כּ ל וּ בליליא , בּ יממא  ׁש מע 
מלּ ין וּ מ כּ ל רעה, רוּ ח  מן יתמלי דּ יליּה 

דּ עלמא. בּ יׁש ין וּ מרעין

עדןןמדרי היכלי ערי לנפחיםדבעי מעקריאתידי על ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ

ואחזיאוּ ... דעדן. גּ נתא  כּ ל  ליּה  ואחזיא וּ 
עילּ אין מדוֹ רין וּ ביתין, היכלין  ליּה 
בּ יתין, וכּמ ה  דּ כסיפין, היכלין וכ ּמ ה
חלק וכל  דּ ר גּ ין, וכ ּמ ה מדוֹ רין, וכ ּמ ה

עצמוֹ . בּ פני ל צּ דּ יק  לוֹ  ׁש יּ ׁש  וחלק 

ּת ריןאמר  ליּה  אמרוּ  היכלין, אינוּ ן מה  
היכלין וּ תרין ארבּ עין מלאכין,
וכל  נאים, גּ וונין  מ כּ ּמ ה מר ּק מן  אינוּ ן
דּ מ"ב ׁש מא  ׁש מע קריאת דּ קרי אינׁש 

לוֹ ן . יירת  יא וֹ ת, כּ דקא  ׁש מהן

ע"בעאל  וּ בה וֹ ן  דּ רגּ ין, ל ׁש בעין  ליּה  
גּ וונין . בּ כ ּמ ה  וּ מרּק מן חלּ וֹ נ וֹ ת,
אינׁש  כּ ל ליּה , אמרוּ  אינוּ ן. למאן אמר
ּת יבין דּ ע"ב ׁש מא ׁש מע קריאת דּ קרי

דּ א. יירת יאוֹ ת, כּ דקא

ליּה עאל ואחזי לה לּ ן, חמ ׁש יןליּה  
בּ כּמ ה מרּק מן  אחרנין, מדוֹ רין
לכל  ליּה , אמרי אינוּ ן. למאן אמר גּ וונין.
דּ חמ ׁש ין ׁש מא ׁש מע  קריאת דּ קרי נׁש  בּ ר

דּ א. יירת יאוֹ ת, כּ דקא ּת יבין

פ' חדש זוהר
מות  אחרי 
נט.) (ד'

כּ חׁש בּ וֹ ן וּ ׁש מ וֹ נה, וארבּ עים  מאתים
וכל  איברים. וּ ׁש מ וֹ נה ארבּ עים מאתים

כּ ראוּ י, ׁש מע קריאת  ׁש יּ קרא כּ לאיׁש  
ואיבר איבר  בּ כל  מ ׁש ּפ יעה  ותבה ּת בה

ׁש מעׁש לּ וֹ . קריאת יקרא לא האיׁש  ואם 
ׁש לּ וֹ  ואיבר איבר כּ ל וּ בלּ ילה, בּ יּ וֹ ם

רעה, מרוּ ח  דּ בריםיתמלּ א וּ מ כּ ל 
הע וֹ לם. ׁש ל  רע וֹ ת וּ מחלוֹ ת 

לוֹ ... והראוּ  העדן, גּ ן כּ ל לוֹ  והרא וּ 
עליוֹ נים, מדוֹ רים  וּ בּת ים , היכלוֹ ת 
בּ ּת ים, וכ ּמ ה  נכספים, היכלוֹ ת וכ ּמ ה 
חלק וכל דרגוֹ ת, וכּמ ה  מדוֹ רים, וכ ּמ ה 

עצמוֹ . בּ פני לצּ דּ יק לוֹ  ׁש יּ ׁש  וחלק 

הלּ לוּ אמר, ההיכלוֹ ת ׁש ני מה ל וֹ  אמרוּ  ? ָ◌ַ◌
וּ ׁש נים אר בּ עים הּמ לאכים:
נאים, גונים מ כּ ּמ ה מרּק מים  הם היכלוֹ ת
ׁש ל  ׁש ם ׁש מע קריאת ׁש ּק וֹ רא אדם וכל
אוֹ תם. ייר ׁש  כּ ראוּ י , ׁש מוֹ ת וּ ׁש נים ארבּ עים

וּ בהןהעלוּ  מדרגוֹ ת , לׁש בעים  אוֹ ת וֹ  ֶ◌ֱ◌
חלּ וֹ נוֹ ת, וּ ׁש נים  ׁש בעים

אלּ וּ  למי אמר, גונים. בּ כּמ ה  ?וּ מרּק מים 
לוֹ , ׁש מעכּ ל אמר וּ  קריאת ׁש ּק וֹ רא איׁש  

כּ מ וֹ  ּת בוֹ ת וּ ׁש ּת ים ׁש בעים ׁש ל ׁש ם
זה. את יירׁש  ,ׁש צּ רי

לוֹ הכניסוּ  והרא וּ  הלאה, א וֹ ת וֹ  ִ◌ְ◌ִ◌
אחרים, מדוֹ רים  חמים

אלּ וּ  למי אמר, גונים. בּ כּמ ה ?מר ּק מים 
קריאת ׁש ּק וֹ רא אדם  לכל  לוֹ , אמרוּ 
כּ מוֹ  ּת בוֹ ת  חמים ׁש ל ׁש ם  ׁש מע

,זה.ׁש צּ רי את יירׁש  

ש קריאת  גמעזוהר ש  קריאת  מעסוד

וּ תריןעאל ׁש בעין ליּה  אחזי להלּ ן, ליּה  
בּ כּמ ה מרּק מן  אחרנין  מדוֹ רין
לכל  ליּה , אמר אינ וּ ן, למאן אמר  גּ וונין.
דּ ע"ב ׁש מא  ׁש מע קריאת דּ קרי נׁש  בּ ר

רביעאה . בּ פרׁש תא  דּ אית ּת יבין

מעקריאתסד  ְְִַַ

דּ בעי דהכי ׁש מע, דּ קרית בּ רזא  א וֹ ליפנא  
וּ לק ׁש רא  למאריּה , ליחדא  נׁש  בּ ר

דלבּ א. בּ רעוּ תא דמהימנוּ תא, ק ׁש רין

אחד  להארי והנה העם ארי וה ערענין ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָ

בּ א'וכד  לכוונא ליּה  א בּ עי לאחד מטי 
ע ּת יקא )סתימא  ") דּ כ לּ א 

עלּ אה מחכמה עלּ אין דרגּ ין תמניא  וח'
אתדבּ קוּ תא  רבּ תא  וד' צ דּ יק . עד
דדוד  חוּ לקיּה  דאיהי ישׂ ראל דּ כּ נסת

ו עני אביוֹ ן .דא ּק רי 

... ּכ ואמר וּ בגין בּ א וֹ רייתא  מׁש ה ּפ ּק ד 
(' ) יי אלהינוּ  יי ישׂ ראל ׁש מע

דמהימנ וּ תא. קׁש רין כּ וּ להוּ  לקׁש רא אחד.

לוֹ ּת א מאריכין  בּ אחד המארי כּ ל חזי, 
בּ גין טעמא  מאי וּ ׁש נוֹ ּת יו . ימיו 
בּ יה דעלמא  וּ ׁש נין יוֹ מין  דכל  אתר דאיהוּ 
בּ אחד  דּ רמיזין  דרגּ ין דּ אינּ וּ ן בּ רזא  תליין
בּ יה ואתערוּ  חד, וכ לּ ה וּ  עשׂ רה ואינּ וּ ן
דּ האי  בּ גין ו ׁש ּפ יר. בדל"ת ואמרוּ  חבריּ יא 
נה וֹ רא  לה ולית היא דּ דל"ת אתרא 
בּ ּה  לארכא נׁש  בּ ר  וּ בעי מ דּ יליּה .
סטרין ׁש ית מאינ וּ ן בּ רכאן  לה וּ לאמ ׁש כא

ספר הקדמת 
הזוהר
ע"א) יא (דף

לוֹ הכניסוּ  הראה  הלאה , א וֹ ת וֹ  ִ◌ְ◌ִ◌
מדוֹ רים וּ ׁש נים  ׁש בעים
אמר : גונים. בּ כּמ ה  מרּק מים אחרים 

הם ׁש ּק וֹ ראלמי אדם לכל לוֹ : אמר ? 
וּ ׁש ּת ים ׁש בעים ׁש ל ׁש ם  ׁש מע קריאת 

הרביעית. בּ ּפ רׁש ה  ׁש יּ ׁש  ּת בוֹ ת 

 ׁש מע,ׁש ּכ קריאת ׁש ל בּ ּס וֹ ד למדנ וּ  ֶ◌ָ◌
לאדוֹ נוֹ  ליחד אדם  ׁש צּ רי

הלּ ב. בּ רצוֹ ן האמוּ נה קׁש רי וּ לקר 

לכוּ ןוּ כׁש ּמ גּ יע לוֹ  צרי ל"אחד ", ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌
עּת יקהא'בּ  נסּת רת  

ו ה כּ ל , ׁש ל ׁש מ וֹ נהח '[עמקה] - 
עד  עליוֹ נה מחכמה  עליוֹ נוֹ ת דרגוֹ ת

ו ׁש ל ד 'צ דּ יק . הת דּ בּ קוּ ת  - גּ דוֹ לה 
דּ וד  ׁש ל חלקוֹ  ׁש היא  ישׂ ראל, כּ נסת

)ׁש נּ קרא  )...ואביוֹ ן עני 

ואמר ... בּ ּת וֹ רה  מׁש ה צוּ ה ( ולכן  
( .אחד ה ' אלהינוּ  ה' ישׂ ראל ׁש מע

האמ וּ נה. קׁש רי כּ ל  את לקר

מאריכיןראה ,בּ א בּ אחד , הּמ ארי כּ ל  ֹ
וּ ׁש נוֹ תיו . ימיו בּ גלל לוֹ  ה ּט עם  מה 

בּ וֹ  העוֹ לם  וּ ׁש נוֹ ת  ימי ׁש כּ ל מקוֹ ם  ׁש ה וּ א
ׁש רמוּ ז וֹ ת הדּ רגוֹ ת אוֹ תם בּ סוֹ ד ּת לוּ יים
אחד. וכלּ ם עשׂ רה , והם  בּ אחד,
בּ דל"ת ואמרוּ , החברים בוֹ  והתעוֹ ררוּ 
הוּ א, דּ ל"ת  ׁש ל זה  ׁש ּמ קוֹ ם  בּ גלל  ויפה,
אדם וצרי מלּ ּה , א וֹ ר לּה  ואין
מאוֹ תם בּ רכוֹ ת  לה   ולמׁש בּ ּה  להארי



שד קריאת  מעזוהר ש  קריאת  מעסוד

ואינּ וּ ן דצדיק  ידי על ע לּ אין בּ נין ׁש ית
דּ תמנייא. בּ רזא  בח ' רמיזין  סטרין ׁש ית 

וּ בינהׁש ית  חכמה  לעילא וּ תרין  אלּ ין 
וּ לאכללא  לא וֹ ספא  ואימא אבּ א
מאבּ א  בּ רכאן להוּ  וּ למיהב לעילא , לה וּ 
טיבוּ  ׁש רייא לא  דהא  עלּ אה . ואימא 
בּ אתר  דׁש לים, בּ אתר  א לּ א  דעּת יקא 
דכתיב הוּ א  הדא ונוּ קבא. דכר דאׁש ּת כּ ח 

('   )ציּ וֹ ן בּ נוֹ ת וּ ראינה  צאינה 
בּ יוֹ ם וגוֹ '. חתוּ נתוֹ  בּ יוֹ ם וגוֹ ' ׁש מה בּ מל
וּ בּ לבד  אמרוּ  דּ א ועל דּ ייקא . חתוּ נתוֹ 
לאמׁש כא  בּ עי אלּ א  בחי "ת יחט וֹ ף ׁש א 
וּ לארקא  דכ וֹ לא , עלּ אה  מאתר בּ רכאן
דּ לית בּ ת  להאי לבתר בּ נין. ׁש ית בּ אינוּ ן 
האי  אלּ א  ואימא  אבוּ ה בּ בית אחסנא לה 
לאבּ א  ירית דּ ברא  א וֹ ליפנא וּ מכּ אן בּ רא.
מזוֹ ני  לה  דּ אית אלּ א  לא, וּ ברּת א וּ לאימא 

בּ האי לארכא  בּ עי אלּ א  בּ רא, .דּ ל"תמן 

לארכא תּמ ןו  נׁש  בּ ר בּ עי כּ מה אמרי 
יתּה  דימלי כּ ׁש יעוּ רא בּ ּה ,
דעלמא , זוויין וּ לארבּ ע וּ לתּת א לעילא
יתח בּ רוּ ן דכ לּ הוּ  עלּ אין סטרין ד ׁש ית רזא
נׁש  בּ ר וכד לעלמין . יתּפ רׁש וּ ן ולא  עּמ ּה 
עלּ אין וּ ׁש נין יוֹ מין  אינוּ ן כּ ל בּ האי מארי
בּ רי וק וּ דׁש א  ריׁש יּה  על בּ רכאן מ וֹ סרין

ליּה  קרי ')ה וּ א "   ) עבדּ י לי ו יּ אמר  
אתּפ אר.  ּב אׁש ר ישׂ ראל אּת ה

מעקריאתיחד  ְְִִַַ

עוֹ לםעוֹ ד ׁש ל רבּ וֹ נוֹ  וא וֹ מרת פוֹ תחת

בראשית  זוהר
וירא פ'
ע''ב קה  (דף 
השלמה 
מההשמטות 
טז ) סימן 

על  עליוֹ נים בנים  ׁש ה צדדים, ׁש ה 
צדדים ׁש ה  ואוֹ תם  הצּ דּ יק, ידי

בּ  ׁש מוֹ נה.ח 'רמוּ זים  ׁש ל בּ סוֹ ד , 

חכמהׁש ת - למעלה  וּ ׁש נים  א לּ ה , ֵ◌ֶ◌
לה וֹ סיף - ואם אב וּ בינה,
בּ רכוֹ ת להם  ולתת למעלה  וּ להכלילם 
ׁש וֹ רה אין  ׁש הרי העליוֹ נים , ואם  מאב
ׁש לם, בּ מקוֹ ם אלּ א העּת יק ׁש ל ה ּט וֹ ב
זהוּ  וּ נקבה . זכר  ׁש נּ מצאים  בּ מקוֹ ם

)ׁש כּ תוּ ב  )ציּ וֹ ן בּ נוֹ ת וּ ראינה צאינה  
חתנּ תוֹ  בּ יוֹ ם  וגוֹ מר. ׁש למה בּ ּמ ל
זה ועל דּ וקא . חת נּ ת וֹ  בּ יוֹ ם  וגוֹ מר.
אלּ א בּ חי"ת, יחטף ׁש לּ א  וּ בלבד  אמרוּ ,
ׁש ל  עליוֹ ן מּמ קוֹ ם בּ רכוֹ ת  למׁש צרי
אחר בנים. ׁש ה  בּ אוֹ תם וּ להריק ה כּ ל ,

ל בּ ת  ּבּ ביתהזּ אתכ יר ה לּה  ׁש אין 
וּ מכּ אן הזּ ה. הבּ ן  רק  אלּ א  ואּמ ּה , אביה

וא אב יוֹ רׁש  ׁש בּ ן לא,למדנ וּ  וּ בת ם, 
אלּ א הבּ ן , מן מזוֹ נ וֹ ת לּה  ׁש יּ ׁש  א לּ א

בּ דּ ל"ת להארי הזּ אתצרי. 

אדםוׁש ם צרי כּ ּמ ה אוֹ מרים ְ◌ָ◌
ׁש יּ מלי כּ ׁש עוּ ר  בּ ּה , להארי
זו יּ וֹ ת וּ לאר בּ ע וּ למּט ה  למעלה  א וֹ ת ּה 
עליוֹ נים צדדים  ׁש ה  ׁש ל סוֹ ד העוֹ לם ,
יּפ רדוּ  ולא עּמ ּה  יתחבּ ר וּ  ׁש כּ לּ ם
כּ ל  בּ זה , מארי וּ כׁש אדם  לעוֹ למים ,
מוֹ ׁש כים עליוֹ נים  ו ׁש נים ימים  א וֹ תם
ה וּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  ראׁש וֹ , על  בּ רכה

לוֹ   )קוֹ רא )א ּת ה עבדּ י לי ויּ אמר  
את ּפ אר.  ּב א ׁש ר ישׂ ראל

עוֹ לם,עוֹ ד ׁש ל רבּ וֹ נוֹ  וא וֹ מרת , ּפ וֹ תחת

ש קריאת  המעזוהר ש  קריאת  מעסוד

יׁש  א וּ לי כּ לוֹ מר ׁש ׁש ים  ׁש ם ימ צּ א וּ ן אוּ לי
א וֹ תם וה יגוּ  ׁש עסקוּ  צּ דּ יקים  בּ יניהם
בּ נבוּ את הרמוּ זוֹ ת מעלוֹ ת ה ׁש לׁש ים

בּ ׁש ׁש ים ויהי בּ פס וּ ק  וג וֹ '( )יחזקאל  
ׁש הם חכמה נתיבוֹ ת בּ ל"ב כּ לוּ לים  והם 
יׁש  אוּ לי וכן ספירוֹ ת. וי' אוֹ תיּ וֹ ת כ"ב 
סגוּ לה יחידי צּ דּ יקים אנ ׁש ים בּ יניהם
בּ פס וּ ק בּ יוֹ ם ּפ עמים ב' ׁש מ המיחדים
ספירוֹ ת י' כּ לוּ לים ׁש בּ ה ישׂ ראל  ׁש מע 
תׁש עה הם  החי"ת עם האל"ף אחד  בּ מ לּ ת
דוד  אמר  והד' עשׂ רה  הרי א ' והמלה

הׁש ל  עליו על ּה ה ּמ ל " )וֹ ם )זה 
וד"לת בּ וֹ  יבוֹ א וּ  צּ דּ יקים ליי ה ׁש ער
הרי  בּ יוֹ ם  ּפ עמים וּ ׁש ני ׁש ער מלׁש וֹ ן

עשׂ רים .

קּמ י רבּ י חד יוֹ מא יתיב הוה  יצחק 
בּ ר  חד  אעבר דּ אפיקוּ תא , מער ּת א
לחד, חד אמר והוה ע ּמ יּה . בּ נין וּ תרין נׁש 
דּ דרוֹ ם מּס טרא דּ ׁש מ ׁש א, ּת וּ קפא דּ א
רוּ ח, על  אלּ א  אתק יּ ים לא ועלמא  איהוּ .
דּ כל  ׁש לימוּ  קיּ וּ מא איה וּ  דּ רוּ ח  בּ גין
בּ ׁש לימ וּ , קיימא דּ איה וּ  ואלמלא סטרין ,

לאתק יּ ימא. עלמא  יכיל לא 

יעקב,אמר אלמלא  זעירא , אחוּ ה ליּה  
חזי, ּת א עלמא. אתקיּ ים  לא
דלעילא , יח וּ דא בּ נוֹ י דּ ייחדוּ  בּ ׁש עּת א

)ואמרוּ  ) יי אהינוּ  יי ישׂ ראל  ׁש מע 
לאתיחדא  עלּ אה, ׁש לימ וּ  הוּ א דּ א אחד,
אבוּ ה וֹ ן יעקב אתחבּ ר כּ דין  חד. בּ יח וּ דא
חדא  בּ ח בּ וּ רא בּ יּה  ויתיב בּ יתיּה , ונטיל

בראשית  זוהר
ויצא פ'
קמח  (דף
ע"א)

כּ ל וֹ מר, ׁש לׁש ים , ׁש ם  יּמ צאוּ ן  א וּ לי
ׁש עסקוּ  צדּ יקים  בּ יניהם  יׁש  א וּ לי
מעלוֹ ת ה ל ׁש ים  א וֹ תם והיגוּ 
ויהי  בּ ּפ סוּ ק יחזקאל בּ נב וּ את  הרמוּ ז וֹ ת
כּ לוּ לים והם [שנה], בּ ׁש לׁש ים 
ׁש הם חכמה, נתיב וֹ ת וּ ׁש ּת ים  בּ ׁש לׁש ים 
ספירוֹ ת, ועשׂ ר  א וֹ תיּ וֹ ת וּ ׁש ּת ים עשׂ רים
צדּ יקים אנׁש ים בּ יניהם  יׁש  א וּ לי וכן 
פעמים ׁש ּת י המיחדים סגלּ ה יחידי
ׁש בּ ּה  ישׂ ראל, ׁש מע בּ פסוּ ק בּ יּ וֹ ם
אחד. בּ מלּ ת ספיר וֹ ת  עשׂ ר  כּ לוּ לים 
והּמ לּ ה ּת ׁש עה, הם החי"ת עם האל"ף
הּמ ל דּ וד  אמר והד' עשׂ רה , הרי א '

עליה ה לוֹ ם )עליו  )ער ה זה 
מלּ ׁש וֹ ן ודל"ת בוֹ , יבוֹ א וּ  צדּ יקים  לה '
עשׂ רים. הרי בּ יּ וֹ ם פעמים  וּ ׁש ּת י ׁש ער,

לפני רבּ י  אחד יוֹ ם  יוֹ ׁש ב  היה  יצחק ַ◌ִ◌
איׁש  עבר אפיקוּ תא . מערת 
אחד  והיה עּמ וֹ , בנים  וּ ׁש ני אחד 
ה וּ א הזּ ה ה מׁש  חזק א וֹ מר, לאחד
מתקיּ ם העוֹ לם  ואין הדּ ר וֹ ם, מצּ ד
היא ׁש הרוּ ח  מוּ ם הרוּ ח , על א לּ א
ה צּ דדים, כּ ל ׁש ל ה למ וּ ת קיּ וּ ם
אין בּ ׁש למוּ ת , ע וֹ מד ׁש הוּ א  ואלמלא

להתק יּ ם. יכוֹ ל העוֹ לם 

יעקב,אמר אלמלא ה ּק טן , אחיו  לוֹ  ָ◌ַ◌
ראה, בּ א  העוֹ לם. התקיּ ם לא 
ה יּ ח וּ ד  את  בניו ׁש יּ חדוּ  בּ ׁש עה

ואמרוּ  )ׁש לּ מעלה  ) ישׂ ראל ׁש מע 
הלמוּ ת זוֹ הי אחד, ה' אלהינוּ  ה '
אזי  אחד, בּ יחוּ ד להתיחד העליוֹ נה 
בּ ית וֹ , את  ונטל אביהם , יעקב התחבּ ר 



שד קריאת  מעזוהר ש  קריאת  מעסוד

ואינּ וּ ן דצדיק  ידי על ע לּ אין בּ נין ׁש ית
דּ תמנייא. בּ רזא  בח ' רמיזין  סטרין ׁש ית 

וּ בינהׁש ית  חכמה  לעילא וּ תרין  אלּ ין 
וּ לאכללא  לא וֹ ספא  ואימא אבּ א
מאבּ א  בּ רכאן להוּ  וּ למיהב לעילא , לה וּ 
טיבוּ  ׁש רייא לא  דהא  עלּ אה . ואימא 
בּ אתר  דׁש לים, בּ אתר  א לּ א  דעּת יקא 
דכתיב הוּ א  הדא ונוּ קבא. דכר דאׁש ּת כּ ח 

('   )ציּ וֹ ן בּ נוֹ ת וּ ראינה  צאינה 
בּ יוֹ ם וגוֹ '. חתוּ נתוֹ  בּ יוֹ ם וגוֹ ' ׁש מה בּ מל
וּ בּ לבד  אמרוּ  דּ א ועל דּ ייקא . חתוּ נתוֹ 
לאמׁש כא  בּ עי אלּ א  בחי "ת יחט וֹ ף ׁש א 
וּ לארקא  דכ וֹ לא , עלּ אה  מאתר בּ רכאן
דּ לית בּ ת  להאי לבתר בּ נין. ׁש ית בּ אינוּ ן 
האי  אלּ א  ואימא  אבוּ ה בּ בית אחסנא לה 
לאבּ א  ירית דּ ברא  א וֹ ליפנא וּ מכּ אן בּ רא.
מזוֹ ני  לה  דּ אית אלּ א  לא, וּ ברּת א וּ לאימא 

בּ האי לארכא  בּ עי אלּ א  בּ רא, .דּ ל"תמן 

לארכא תּמ ןו  נׁש  בּ ר בּ עי כּ מה אמרי 
יתּה  דימלי כּ ׁש יעוּ רא בּ ּה ,
דעלמא , זוויין וּ לארבּ ע וּ לתּת א לעילא
יתח בּ רוּ ן דכ לּ הוּ  עלּ אין סטרין ד ׁש ית רזא
נׁש  בּ ר וכד לעלמין . יתּפ רׁש וּ ן ולא  עּמ ּה 
עלּ אין וּ ׁש נין יוֹ מין  אינוּ ן כּ ל בּ האי מארי
בּ רי וק וּ דׁש א  ריׁש יּה  על בּ רכאן מ וֹ סרין

ליּה  קרי ')ה וּ א "   ) עבדּ י לי ו יּ אמר  
אתּפ אר.  ּב אׁש ר ישׂ ראל אּת ה

מעקריאתיחד  ְְִִַַ

עוֹ לםעוֹ ד ׁש ל רבּ וֹ נוֹ  וא וֹ מרת פוֹ תחת

בראשית  זוהר
וירא פ'
ע''ב קה  (דף 
השלמה 
מההשמטות 
טז ) סימן 

על  עליוֹ נים בנים  ׁש ה צדדים, ׁש ה 
צדדים ׁש ה  ואוֹ תם  הצּ דּ יק, ידי

בּ  ׁש מוֹ נה.ח 'רמוּ זים  ׁש ל בּ סוֹ ד , 

חכמהׁש ת - למעלה  וּ ׁש נים  א לּ ה , ֵ◌ֶ◌
לה וֹ סיף - ואם אב וּ בינה,
בּ רכוֹ ת להם  ולתת למעלה  וּ להכלילם 
ׁש וֹ רה אין  ׁש הרי העליוֹ נים , ואם  מאב
ׁש לם, בּ מקוֹ ם אלּ א העּת יק ׁש ל ה ּט וֹ ב
זהוּ  וּ נקבה . זכר  ׁש נּ מצאים  בּ מקוֹ ם

)ׁש כּ תוּ ב  )ציּ וֹ ן בּ נוֹ ת וּ ראינה צאינה  
חתנּ תוֹ  בּ יוֹ ם  וגוֹ מר. ׁש למה בּ ּמ ל
זה ועל דּ וקא . חת נּ ת וֹ  בּ יוֹ ם  וגוֹ מר.
אלּ א בּ חי"ת, יחטף ׁש לּ א  וּ בלבד  אמרוּ ,
ׁש ל  עליוֹ ן מּמ קוֹ ם בּ רכוֹ ת  למׁש צרי
אחר בנים. ׁש ה  בּ אוֹ תם וּ להריק ה כּ ל ,

ל בּ ת  ּבּ ביתהזּ אתכ יר ה לּה  ׁש אין 
וּ מכּ אן הזּ ה. הבּ ן  רק  אלּ א  ואּמ ּה , אביה

וא אב יוֹ רׁש  ׁש בּ ן לא,למדנ וּ  וּ בת ם, 
אלּ א הבּ ן , מן מזוֹ נ וֹ ת לּה  ׁש יּ ׁש  א לּ א

בּ דּ ל"ת להארי הזּ אתצרי. 

אדםוׁש ם צרי כּ ּמ ה אוֹ מרים ְ◌ָ◌
ׁש יּ מלי כּ ׁש עוּ ר  בּ ּה , להארי
זו יּ וֹ ת וּ לאר בּ ע וּ למּט ה  למעלה  א וֹ ת ּה 
עליוֹ נים צדדים  ׁש ה  ׁש ל סוֹ ד העוֹ לם ,
יּפ רדוּ  ולא עּמ ּה  יתחבּ ר וּ  ׁש כּ לּ ם
כּ ל  בּ זה , מארי וּ כׁש אדם  לעוֹ למים ,
מוֹ ׁש כים עליוֹ נים  ו ׁש נים ימים  א וֹ תם
ה וּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  ראׁש וֹ , על  בּ רכה

לוֹ   )קוֹ רא )א ּת ה עבדּ י לי ויּ אמר  
את ּפ אר.  ּב א ׁש ר ישׂ ראל

עוֹ לם,עוֹ ד ׁש ל רבּ וֹ נוֹ  וא וֹ מרת , ּפ וֹ תחת

ש קריאת  המעזוהר ש  קריאת  מעסוד

יׁש  א וּ לי כּ לוֹ מר ׁש ׁש ים  ׁש ם ימ צּ א וּ ן אוּ לי
א וֹ תם וה יגוּ  ׁש עסקוּ  צּ דּ יקים  בּ יניהם
בּ נבוּ את הרמוּ זוֹ ת מעלוֹ ת ה ׁש לׁש ים

בּ ׁש ׁש ים ויהי בּ פס וּ ק  וג וֹ '( )יחזקאל  
ׁש הם חכמה נתיבוֹ ת בּ ל"ב כּ לוּ לים  והם 
יׁש  אוּ לי וכן ספירוֹ ת. וי' אוֹ תיּ וֹ ת כ"ב 
סגוּ לה יחידי צּ דּ יקים אנ ׁש ים בּ יניהם
בּ פס וּ ק בּ יוֹ ם ּפ עמים ב' ׁש מ המיחדים
ספירוֹ ת י' כּ לוּ לים ׁש בּ ה ישׂ ראל  ׁש מע 
תׁש עה הם  החי"ת עם האל"ף אחד  בּ מ לּ ת
דוד  אמר  והד' עשׂ רה  הרי א ' והמלה

הׁש ל  עליו על ּה ה ּמ ל " )וֹ ם )זה 
וד"לת בּ וֹ  יבוֹ א וּ  צּ דּ יקים ליי ה ׁש ער
הרי  בּ יוֹ ם  ּפ עמים וּ ׁש ני ׁש ער מלׁש וֹ ן

עשׂ רים .

קּמ י רבּ י חד יוֹ מא יתיב הוה  יצחק 
בּ ר  חד  אעבר דּ אפיקוּ תא , מער ּת א
לחד, חד אמר והוה ע ּמ יּה . בּ נין וּ תרין נׁש 
דּ דרוֹ ם מּס טרא דּ ׁש מ ׁש א, ּת וּ קפא דּ א
רוּ ח, על  אלּ א  אתק יּ ים לא ועלמא  איהוּ .
דּ כל  ׁש לימוּ  קיּ וּ מא איה וּ  דּ רוּ ח  בּ גין
בּ ׁש לימ וּ , קיימא דּ איה וּ  ואלמלא סטרין ,

לאתק יּ ימא. עלמא  יכיל לא 

יעקב,אמר אלמלא  זעירא , אחוּ ה ליּה  
חזי, ּת א עלמא. אתקיּ ים  לא
דלעילא , יח וּ דא בּ נוֹ י דּ ייחדוּ  בּ ׁש עּת א

)ואמרוּ  ) יי אהינוּ  יי ישׂ ראל  ׁש מע 
לאתיחדא  עלּ אה, ׁש לימ וּ  הוּ א דּ א אחד,
אבוּ ה וֹ ן יעקב אתחבּ ר כּ דין  חד. בּ יח וּ דא
חדא  בּ ח בּ וּ רא בּ יּה  ויתיב בּ יתיּה , ונטיל

בראשית  זוהר
ויצא פ'
קמח  (דף
ע"א)

כּ ל וֹ מר, ׁש לׁש ים , ׁש ם  יּמ צאוּ ן  א וּ לי
ׁש עסקוּ  צדּ יקים  בּ יניהם  יׁש  א וּ לי
מעלוֹ ת ה ל ׁש ים  א וֹ תם והיגוּ 
ויהי  בּ ּפ סוּ ק יחזקאל בּ נב וּ את  הרמוּ ז וֹ ת
כּ לוּ לים והם [שנה], בּ ׁש לׁש ים 
ׁש הם חכמה, נתיב וֹ ת וּ ׁש ּת ים  בּ ׁש לׁש ים 
ספירוֹ ת, ועשׂ ר  א וֹ תיּ וֹ ת וּ ׁש ּת ים עשׂ רים
צדּ יקים אנׁש ים בּ יניהם  יׁש  א וּ לי וכן 
פעמים ׁש ּת י המיחדים סגלּ ה יחידי
ׁש בּ ּה  ישׂ ראל, ׁש מע בּ פסוּ ק בּ יּ וֹ ם
אחד. בּ מלּ ת ספיר וֹ ת  עשׂ ר  כּ לוּ לים 
והּמ לּ ה ּת ׁש עה, הם החי"ת עם האל"ף
הּמ ל דּ וד  אמר והד' עשׂ רה , הרי א '

עליה ה לוֹ ם )עליו  )ער ה זה 
מלּ ׁש וֹ ן ודל"ת בוֹ , יבוֹ א וּ  צדּ יקים  לה '
עשׂ רים. הרי בּ יּ וֹ ם פעמים  וּ ׁש ּת י ׁש ער,

לפני רבּ י  אחד יוֹ ם  יוֹ ׁש ב  היה  יצחק ַ◌ִ◌
איׁש  עבר אפיקוּ תא . מערת 
אחד  והיה עּמ וֹ , בנים  וּ ׁש ני אחד 
ה וּ א הזּ ה ה מׁש  חזק א וֹ מר, לאחד
מתקיּ ם העוֹ לם  ואין הדּ ר וֹ ם, מצּ ד
היא ׁש הרוּ ח  מוּ ם הרוּ ח , על א לּ א
ה צּ דדים, כּ ל ׁש ל ה למ וּ ת קיּ וּ ם
אין בּ ׁש למוּ ת , ע וֹ מד ׁש הוּ א  ואלמלא

להתק יּ ם. יכוֹ ל העוֹ לם 

יעקב,אמר אלמלא ה ּק טן , אחיו  לוֹ  ָ◌ַ◌
ראה, בּ א  העוֹ לם. התקיּ ם לא 
ה יּ ח וּ ד  את  בניו ׁש יּ חדוּ  בּ ׁש עה

ואמרוּ  )ׁש לּ מעלה  ) ישׂ ראל ׁש מע 
הלמוּ ת זוֹ הי אחד, ה' אלהינוּ  ה '
אזי  אחד, בּ יחוּ ד להתיחד העליוֹ נה 
בּ ית וֹ , את  ונטל אביהם , יעקב התחבּ ר 



שו קריאת  מעזוהר ש  קריאת  מעסוד

כּ חדא. ונוּ קבא  דּ כר לאתח בּ רא  אבהן, עם 

מלכתב ד םר אמירתןיעקב  ְְֲֲִִֵֵַַַָֹ

אסּת לּ קבּ האי  לוֹ ן, קרא  דּ יעקב  ׁש ע ּת א  
א וּ קמ וּ ה . והא ׁש כינּת א , מנּ יּה 
קארי  הוה  דּ יעקב בּ ׁש עּת א חזי, ו ּת א 

אז ּת ּמ ן,לבנוֹ י, ויצחק  אברהם דּ ּמ נוּ  
חדי  הוה וּ ׁש כינּת א  גּ בּ ייהוּ . על וּ ׁש כינ ּת א

בּ אבהן , לאתחבּ רא  בּ יעקב, בּ יּה  ) 
(",כּ חד נפ ׁש ייה וּ  עם  לאתק רא

רתיכא. למהוי

האספוּ בּ ׁש ע ּת א ואמר יעקב, דּ פתח 
יקרא  א ׁש ר את לכם ואגּ ידה 
דּ א  בּ אחרית, ה יּ מים. בּ אחרית אתכם 
בּ יּה , עציבוּ  יהב כּ ביכ וֹ ל  ׁש כינּת א ,
בּ יחוּ די  בּ נוֹ י, ל ּה  אהדרוּ  וּ לבתר  ואס ּת לּ ק.

ואמרוּ , וּ פתח וּ  )דמילייה וּ , )ׁש מע 
לּה  קאים ׁש עּת א  בּ ההיא וגו '. ישׂ ראל
מלכ וּ תוֹ  כּ בוֹ ד ׁש ם  ּבּ רו ואמר  יעקב,
ׁש כינּת א  ואתייׁש בת ועד, לעוֹ לם
הכא. קריאה מאי יעקב, ויּ קרא  בּ דוּ כ ּת ּה .
לקיימא  דוּ כ ּת ייהוּ , לקיימא  קריאה , אלּ א 

ותּת א. לעילא ל וֹ ן

ראל ני את  תברכ ְְְְִֵֵֶָָֹה 

וכהויּ פן ')כּ ה )'נ בּ אלּ ין  חמא  . 
בּ כל  ישׂ ראל ליּה  דּ מיחדין  אתוון,
בּ ה וֹ ן דּ אית ּפ עמים, ישׂ ראל ׁש מע  יוֹ מא,

בּ יּה . חמא ולא זמני, ּת רי כ "ה  כ "ה 

בראשית  זוהר
ויחי פ'
ע"ב ) רלד (דף 

פ' זוהר
שמות 
ע"ב ) י "ב (דף

האבוֹ ת, עם אחד  בּ חבּ וּ ר בּ וֹ  ויׁש ב
יחד. וּ נקבה  זכר להתחבּ ר 

הס ּת לּ קהבּ ׁש עה יעקב, להם  ׁש ּק רא  זוֹ  ְ◌ָ◌ָ◌
ּפ רׁש וּ ה. והרי ׁש כינה, מּמ נּ וּ 

וּ ראה, קוֹ ראוּ בא היה  ׁש יּ עקב בּ ׁש עה 
ויצחק, אברהם  לׁש ם  הזדּ ּמ נוּ  לבניו,
היתה והכינה  גּ בּ יהם. על וּ ׁש כינה
בּ אבוֹ ת, להתחבּ ר בּ יעקב שׂ מחה
להיוֹ ת כּ אחד, נפ ׁש וֹ תיהם עם  להתקר 

מר כּ בה.

האספוּ בּ ׁש עה  ואמר, יעקב ׁש ּפ תח  ְ◌ָ◌ָ◌
יקרא א ׁש ר את  לכם  והגּ ידה
זוֹ  - בּ אחרית  היּ מים, בּ אחרית  אתכם 
עצבוּ ת, בּ וֹ  נתן  כּ ביכ וֹ ל ה כינה,
בּ ניו אוֹ תּה  החזירוּ   ּכ ואחר והסּת לּ ק.
ואמרוּ  וּ פתח וּ  ׁש לּ הם , הדּ ברים בּ יחוּ ד 

(  )ׁש עה בּ אוֹ ת ּה  וגוֹ '. ישׂ ראל ׁש מע
כּ בוֹ ד  ׁש ם   ּבּ רו ואמר  יעקב, העמידּה 
והתיבה ועד, לעוֹ לם  מלכוּ ת וֹ 
מה יעקב, ויּ קרא  בּ מקוֹ מ ּה . ה כינה

כּ אן לקיּ םּק ריאה קריאה , א לּ א ? 
וּ מּט ה. למעלה אוֹ תם  לקיּ ם  מק וֹ מם,

חמיםויּ פן בּ אוֹ תן ראה  וכה , כּ ה ַ◌ִ◌ֶ◌
ישׂ ראל  אוֹ תוֹ  ׁש ּמ יחדים  אוֹ ת יּ וֹ ת 
ׁש יּ ׁש  ּפ עמים, ישׂ ראל ׁש מע יוֹ ם בּ כל
אוֹ תם ראה ולא ּפ עמים , כ"ה כ"ה  בּ הם

וגוֹ '. וכה  כּ ה ויּ פן  בּ וֹ .

ש קריאת  ז מעזוהר ש  קריאת  מעסוד

מק םבכלהי"תאתייחד יםבכל ְְְִֵֶֶַַָָָ

רזא ּפ רׁש ה איה וּ  דּ א  ׁש מע, ּת ליתאה, 
עלּ אה . חסד דּ אקרי דּ ימינא,
סטרין, לד' דּ כ לּ א יח וּ דא מייחד קא  דּ איהוּ 
ס דּ וּ רא  בּ יּה , מס דּ ר ה וּ א בּ רי וקוּ דׁש א
בּ כל  מתּפ ט  דּ קא  איהוּ  ודא  עלמא , דּ כל
בּ דא  ּת ּת אי. ּת הוֹ מי גּ וֹ  אפילּ וּ  סטרין ,
כּ ד  עלמא, בּ רא הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א 
בּ עּט וּ פא  הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א  אתעּט ף
, ּכ וּ בגין יחוּ דא, מייחד  דּ קא  ודא  דּ זהרא ,

לוהי"ה . סמי ׁש מע

למנדּ עיחוּ דא  יח וּ דא איה וּ , יוֹ מא, דּ כל  
הא  דּ א יח וּ דא רע וּ תא. וּ לׁש וּ אה 
יוֹ מא , דּ כל יחוּ דא דּ וּ כ ּת י, בּ כ ּמ ה  אמרן

דּ קרא , יחוּ דא )איהוּ   ) ישׂ ראל ׁש מע 
אקרי  דּ א ועל חד , כּ לּ הוּ  הא יי' א הינוּ  יי'
אינּ וּ ן הי אינּ וּ ן, ׁש מהן ּת לת הא אחד.
אינּ וּ ן הי אחד , דּ קרינן גּ ב על  ואף חד,

חד.

אתיידע,אלּ א , קדׁש א דּ רוּ ח  בּ חזי וֹ נא  
סתימא , דּ עינא בּ חיזוּ  ואינּ וּ ן
רזא  איהוּ  ודא אחד . א לּ ין דּ תלתא  למנ דּ ע
ואיהוּ  חד, איהוּ  ק וֹ ל דּ א ׁש ּת מע, דּ ק וֹ ל
וכ לּ הוּ  וּ מיּ א, ור וּ חא אא גּ וונין, ּת לתא

דּ קוֹ ל . בּ רזא   )חד ,     )אוּ ף 
ּת לתא  חד. אינּ וּ ן יי' אלהינוּ  יי' הכא :

חד. ואינּ וּ ן גּ וונין,

בּ יחוּ דא ,ודא נׁש  בּ ר  דּ עביד קוֹ ל איה וּ  
דּ כ לּ א , בּ יחוּ דא  רעוּ תיּה  וּ לׁש וּ ואה 
קוֹ ל  בּ האי דּ כלּ א, ס וֹ פא  עד סוֹ ף מאין 

שמות  זוהר 
בא פ'
ע"א) מ"ג (דף

סוֹ ד ּפ ר ׁש ה זה וּ  ׁש מע. - ׁש ליׁש ית ָ◌ָ◌ָ◌
עליוֹ ן, חסד ׁש נּ קרא  ה יּ מין ,
ה כּ ל  ׁש ל היּ חוּ ד את מיחד ׁש ה וּ א
ה וּ א  ּבּ רו וה ּק דוֹ ׁש  צדדים , לארבּ עה 
וזהוּ  העוֹ לם , כּ ל  סדּ וּ ר  את בּ וֹ  מסדּ ר 
 ֹבּ תו אפלּ וּ  ה צּ דדים, לכל ׁש ּמ תּפ ט 
הּק דוֹ ׁש  בּ זה ה ּת חּת וֹ נים. ה ּת ה וֹ מוֹ ת 
כּ ׁש התע ּט ף העוֹ לם, את בּ רא ה וּ א  ּבּ ר ו
וזה זהר, ׁש ל בּ עּט וּ ף הוּ א   ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש 
ׁש מע  ּכ וּ מוּ ם ה יּ ח וּ ד , את ׁש ּמ יחד

לוהי"ה.  ּסמו

לדעתה יּ ח וּ ד  יחוּ ד ה וּ א יוֹ ם  כּ ל  ׁש ל  ַ◌ִ◌
הזּ ה היּ חוּ ד הרצוֹ ן. את  ולשׂ ים
ׁש ל  יח וּ ד מקוֹ מ וֹ ת, בּ כּמ ה אמרנ וּ  הרי
ׁש מע ׁש בּ פס וּ ק ה יּ ח וּ ד  ה וּ א יוֹ ם כּ ל
אחד, כּ לּ ם הרי ה'. אלהינוּ  ה' ישׂ ראל
ׁש לׁש ה הם הרי אחד. נקרא ולכן 

אחד  הם אי גּ בׁש מוֹ ת, על ואף ? 
אחד  הם  אי אחד, ?ׁש ּק וֹ ראים  

והםאלּ א  נ וֹ דע, ה ּק דׁש  רוּ ח בּ חזיוֹ ן  ֶ◌ָ◌
לדעת סת וּ מה, עין  ׁש ל בּ מראה
קוֹ ל  ׁש ל  ס וֹ ד וזהוּ  אחד. א לּ ה ׁש לׁש ה
ׁש לׁש ה וה וּ א  אחד, הוּ א  קוֹ ל ׁש נּ ׁש מע,

וּ מיםגונים , רוּ ח  בּ סוֹ ד אׁש  אחד וכלּ ם , 
] הּק וֹ ל . -אף]אחד אלּ אואינםׁש ל  כּ אן 

גונים, ׁש לׁש ה אחד. הם  ה ' אלהינוּ  ה '
אחד. והם

בּ יחוּ ד,וזהוּ  האדם  ׁש עשׂ ה הּק וֹ ל  ְ◌ֶ◌
ׁש ל  בּ יּ חוּ ד רצוֹ נוֹ  את  ולשׂ ים
בּ ּק וֹ ל  ה כּ ל , סוֹ ף עד  סוֹ ף מאין  ה כּ ל ,
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כּ חדא. ונוּ קבא  דּ כר לאתח בּ רא  אבהן, עם 

מלכתב ד םר אמירתןיעקב  ְְֲֲִִֵֵַַַָֹ

אסּת לּ קבּ האי  לוֹ ן, קרא  דּ יעקב  ׁש ע ּת א  
א וּ קמ וּ ה . והא ׁש כינּת א , מנּ יּה 
קארי  הוה  דּ יעקב בּ ׁש עּת א חזי, ו ּת א 

אז ּת ּמ ן,לבנוֹ י, ויצחק  אברהם דּ ּמ נוּ  
חדי  הוה וּ ׁש כינּת א  גּ בּ ייהוּ . על וּ ׁש כינ ּת א

בּ אבהן , לאתחבּ רא  בּ יעקב, בּ יּה  ) 
(",כּ חד נפ ׁש ייה וּ  עם  לאתק רא

רתיכא. למהוי

האספוּ בּ ׁש ע ּת א ואמר יעקב, דּ פתח 
יקרא  א ׁש ר את לכם ואגּ ידה 
דּ א  בּ אחרית, ה יּ מים. בּ אחרית אתכם 
בּ יּה , עציבוּ  יהב כּ ביכ וֹ ל  ׁש כינּת א ,
בּ יחוּ די  בּ נוֹ י, ל ּה  אהדרוּ  וּ לבתר  ואס ּת לּ ק.

ואמרוּ , וּ פתח וּ  )דמילייה וּ , )ׁש מע 
לּה  קאים ׁש עּת א  בּ ההיא וגו '. ישׂ ראל
מלכ וּ תוֹ  כּ בוֹ ד ׁש ם  ּבּ רו ואמר  יעקב,
ׁש כינּת א  ואתייׁש בת ועד, לעוֹ לם
הכא. קריאה מאי יעקב, ויּ קרא  בּ דוּ כ ּת ּה .
לקיימא  דוּ כ ּת ייהוּ , לקיימא  קריאה , אלּ א 

ותּת א. לעילא ל וֹ ן

ראל ני את  תברכ ְְְְִֵֵֶָָֹה 

וכהויּ פן ')כּ ה )'נ בּ אלּ ין  חמא  . 
בּ כל  ישׂ ראל ליּה  דּ מיחדין  אתוון,
בּ ה וֹ ן דּ אית ּפ עמים, ישׂ ראל ׁש מע  יוֹ מא,

בּ יּה . חמא ולא זמני, ּת רי כ "ה  כ "ה 

בראשית  זוהר
ויחי פ'
ע"ב ) רלד (דף 

פ' זוהר
שמות 
ע"ב ) י "ב (דף

האבוֹ ת, עם אחד  בּ חבּ וּ ר בּ וֹ  ויׁש ב
יחד. וּ נקבה  זכר להתחבּ ר 

הס ּת לּ קהבּ ׁש עה יעקב, להם  ׁש ּק רא  זוֹ  ְ◌ָ◌ָ◌
ּפ רׁש וּ ה. והרי ׁש כינה, מּמ נּ וּ 

וּ ראה, קוֹ ראוּ בא היה  ׁש יּ עקב בּ ׁש עה 
ויצחק, אברהם  לׁש ם  הזדּ ּמ נוּ  לבניו,
היתה והכינה  גּ בּ יהם. על וּ ׁש כינה
בּ אבוֹ ת, להתחבּ ר בּ יעקב שׂ מחה
להיוֹ ת כּ אחד, נפ ׁש וֹ תיהם עם  להתקר 

מר כּ בה.

האספוּ בּ ׁש עה  ואמר, יעקב ׁש ּפ תח  ְ◌ָ◌ָ◌
יקרא א ׁש ר את  לכם  והגּ ידה
זוֹ  - בּ אחרית  היּ מים, בּ אחרית  אתכם 
עצבוּ ת, בּ וֹ  נתן  כּ ביכ וֹ ל ה כינה,
בּ ניו אוֹ תּה  החזירוּ   ּכ ואחר והסּת לּ ק.
ואמרוּ  וּ פתח וּ  ׁש לּ הם , הדּ ברים בּ יחוּ ד 

(  )ׁש עה בּ אוֹ ת ּה  וגוֹ '. ישׂ ראל ׁש מע
כּ בוֹ ד  ׁש ם   ּבּ רו ואמר  יעקב, העמידּה 
והתיבה ועד, לעוֹ לם  מלכוּ ת וֹ 
מה יעקב, ויּ קרא  בּ מקוֹ מ ּה . ה כינה

כּ אן לקיּ םּק ריאה קריאה , א לּ א ? 
וּ מּט ה. למעלה אוֹ תם  לקיּ ם  מק וֹ מם,

חמיםויּ פן בּ אוֹ תן ראה  וכה , כּ ה ַ◌ִ◌ֶ◌
ישׂ ראל  אוֹ תוֹ  ׁש ּמ יחדים  אוֹ ת יּ וֹ ת 
ׁש יּ ׁש  ּפ עמים, ישׂ ראל ׁש מע יוֹ ם בּ כל
אוֹ תם ראה ולא ּפ עמים , כ"ה כ"ה  בּ הם

וגוֹ '. וכה  כּ ה ויּ פן  בּ וֹ .

ש קריאת  ז מעזוהר ש  קריאת  מעסוד

מק םבכלהי"תאתייחד יםבכל ְְְִֵֶֶַַָָָ

רזא ּפ רׁש ה איה וּ  דּ א  ׁש מע, ּת ליתאה, 
עלּ אה . חסד דּ אקרי דּ ימינא,
סטרין, לד' דּ כ לּ א יח וּ דא מייחד קא  דּ איהוּ 
ס דּ וּ רא  בּ יּה , מס דּ ר ה וּ א בּ רי וקוּ דׁש א
בּ כל  מתּפ ט  דּ קא  איהוּ  ודא  עלמא , דּ כל
בּ דא  ּת ּת אי. ּת הוֹ מי גּ וֹ  אפילּ וּ  סטרין ,
כּ ד  עלמא, בּ רא הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א 
בּ עּט וּ פא  הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א  אתעּט ף
, ּכ וּ בגין יחוּ דא, מייחד  דּ קא  ודא  דּ זהרא ,

לוהי"ה . סמי ׁש מע

למנדּ עיחוּ דא  יח וּ דא איה וּ , יוֹ מא, דּ כל  
הא  דּ א יח וּ דא רע וּ תא. וּ לׁש וּ אה 
יוֹ מא , דּ כל יחוּ דא דּ וּ כ ּת י, בּ כ ּמ ה  אמרן

דּ קרא , יחוּ דא )איהוּ   ) ישׂ ראל ׁש מע 
אקרי  דּ א ועל חד , כּ לּ הוּ  הא יי' א הינוּ  יי'
אינּ וּ ן הי אינּ וּ ן, ׁש מהן ּת לת הא אחד.
אינּ וּ ן הי אחד , דּ קרינן גּ ב על  ואף חד,

חד.

אתיידע,אלּ א , קדׁש א דּ רוּ ח  בּ חזי וֹ נא  
סתימא , דּ עינא בּ חיזוּ  ואינּ וּ ן
רזא  איהוּ  ודא אחד . א לּ ין דּ תלתא  למנ דּ ע
ואיהוּ  חד, איהוּ  ק וֹ ל דּ א ׁש ּת מע, דּ ק וֹ ל
וכ לּ הוּ  וּ מיּ א, ור וּ חא אא גּ וונין, ּת לתא

דּ קוֹ ל . בּ רזא   )חד ,     )אוּ ף 
ּת לתא  חד. אינּ וּ ן יי' אלהינוּ  יי' הכא :

חד. ואינּ וּ ן גּ וונין,

בּ יחוּ דא ,ודא נׁש  בּ ר  דּ עביד קוֹ ל איה וּ  
דּ כ לּ א , בּ יחוּ דא  רעוּ תיּה  וּ לׁש וּ ואה 
קוֹ ל  בּ האי דּ כלּ א, ס וֹ פא  עד סוֹ ף מאין 

שמות  זוהר 
בא פ'
ע"א) מ"ג (דף

סוֹ ד ּפ ר ׁש ה זה וּ  ׁש מע. - ׁש ליׁש ית ָ◌ָ◌ָ◌
עליוֹ ן, חסד ׁש נּ קרא  ה יּ מין ,
ה כּ ל  ׁש ל היּ חוּ ד את מיחד ׁש ה וּ א
ה וּ א  ּבּ רו וה ּק דוֹ ׁש  צדדים , לארבּ עה 
וזהוּ  העוֹ לם , כּ ל  סדּ וּ ר  את בּ וֹ  מסדּ ר 
 ֹבּ תו אפלּ וּ  ה צּ דדים, לכל ׁש ּמ תּפ ט 
הּק דוֹ ׁש  בּ זה ה ּת חּת וֹ נים. ה ּת ה וֹ מוֹ ת 
כּ ׁש התע ּט ף העוֹ לם, את בּ רא ה וּ א  ּבּ ר ו
וזה זהר, ׁש ל בּ עּט וּ ף הוּ א   ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש 
ׁש מע  ּכ וּ מוּ ם ה יּ ח וּ ד , את ׁש ּמ יחד

לוהי"ה.  ּסמו

לדעתה יּ ח וּ ד  יחוּ ד ה וּ א יוֹ ם  כּ ל  ׁש ל  ַ◌ִ◌
הזּ ה היּ חוּ ד הרצוֹ ן. את  ולשׂ ים
ׁש ל  יח וּ ד מקוֹ מ וֹ ת, בּ כּמ ה אמרנ וּ  הרי
ׁש מע ׁש בּ פס וּ ק ה יּ ח וּ ד  ה וּ א יוֹ ם כּ ל
אחד, כּ לּ ם הרי ה'. אלהינוּ  ה' ישׂ ראל
ׁש לׁש ה הם הרי אחד. נקרא ולכן 

אחד  הם אי גּ בׁש מוֹ ת, על ואף ? 
אחד  הם  אי אחד, ?ׁש ּק וֹ ראים  

והםאלּ א  נ וֹ דע, ה ּק דׁש  רוּ ח בּ חזיוֹ ן  ֶ◌ָ◌
לדעת סת וּ מה, עין  ׁש ל בּ מראה
קוֹ ל  ׁש ל  ס וֹ ד וזהוּ  אחד. א לּ ה ׁש לׁש ה
ׁש לׁש ה וה וּ א  אחד, הוּ א  קוֹ ל ׁש נּ ׁש מע,

וּ מיםגונים , רוּ ח  בּ סוֹ ד אׁש  אחד וכלּ ם , 
] הּק וֹ ל . -אף]אחד אלּ אואינםׁש ל  כּ אן 

גונים, ׁש לׁש ה אחד. הם  ה ' אלהינוּ  ה '
אחד. והם

בּ יחוּ ד,וזהוּ  האדם  ׁש עשׂ ה הּק וֹ ל  ְ◌ֶ◌
ׁש ל  בּ יּ חוּ ד רצוֹ נוֹ  את  ולשׂ ים
בּ ּק וֹ ל  ה כּ ל , סוֹ ף עד  סוֹ ף מאין  ה כּ ל ,



שח קריאת  מעזוהר ש  קריאת  מעסוד

ודא  חד. דּ אינּ וּ ן  ּת לתא בּ הני עביד דּ קא 
בּ רזא  דּ אתגלי יוֹ מא , דּ כל  יחוּ דא  איהוּ 

קוּ דׁש א. דּ רוּ ח

קיר והוֹ איל עליּ ת נא  נעשׂ ה הוּ א ,  וכ 
ס דּ וּ רא  איהוּ  דּ א קטנּ ה ,

")דּ תּק וּ נא " ) דּ איהי דּ ׁש כינּת א, 
אמר דאּת  כּ מה קיר, )עליּ ת )ו יּ ּס ב 

דּ איהי  בּ גין קטנּ ה: ה ּק יר. אל ּפ ניו חזקיּ ה וּ 
אמר דאּת  כּ מה  )זעירא, ). קט נּ ה עיר 

מתּק נין, דּ אנן דּ א  בּ תּק וּ נא  ׁש ם ל וֹ  ונשׂ ים
ותוּ ׁש בּ חן בּ ׁש ירין דּ ילן וּ בסדּ וּ רא 

)וּ בצלוֹ תא, ), לגבּ יּה מתּק נין  אנן 
וכּס א  ו ׁש לחן  מ ּט ה  דּ יליּה . לנייחא
בּ ׁש כינּת א  כּ לּ הוּ  א לּ ין , ארבּ ע וּ מנוֹ רה.

ואיהי א לּ ין()אינּ וּ ן. ּת ּק וּ נין  בּ כל 
בּ ס דּ וּ רא  עלּ אה עלמא לגבּ י מתּת ּק נן,

מס דּ רין . דּ אנן

וּ בתּק וּ נא בּ סדּ וּ רא דּ ערבית, דּ צלוֹ תא 
בּ ס דּ וּ רא  מ ּט ה . הא דּ יליּה ,
מס דּ רין דּ אנן  ועלּ וון, קרבּ נין דּ אינּ וּ ן
הא  ותוּ ׁש בּ חן , ׁש ירין ואינּ וּ ן בּ צפרא 

דּ צלוֹ  סדּ וּ רא וּ בהה וּ א דּ מיּ וּ ׁש ב,ׁש לחן. תא 
יח וּ דא  בּ הה וּ א ׁש מע, דּ קריאת וּ בתּק וּ נא 
ס דּ וּ רא  בּ ההוּ א  כּ ּס א . הא מתּק נין דּ אנן 
קד וּ ׁש אן, וּ באינּ וּ ן דּ מע וּ מד , דּ צלוֹ תא 
מס דּ רין דּ אנן  וּ ברכּ אן, קדוּ ׁש ה, ותוֹ ספת

( ). מנוֹ רה הא

בּ רעוּ תיּה ,ז כּ אה ׁש וּ י דּ דא נׁש , בּ ר  איהוּ  
יוֹ מא , בּ כל מאריּה  לגבּ י לאׁש למא
קטנּ ה, קיר עליּ ת האי וּ לאתקנא 

שמות  זוהר 
תרומה  פ'
קל "ג. (דף
קל "ד:)

אחד. ׁש הם א לּ ה בּ ׁש ל ׁש ת  ׁש עוֹ שׂ ה ה זּ ה 
בּ ּס וֹ ד  ׁש הת גּ לּ ה יוֹ ם כּ ל  ׁש ל היּ חוּ ד וזהוּ 

הּק דׁש . רוּ ח  ׁש ל 

עליּ תוה וֹ איל  נּ א  נעשׂ ה ה וּ א ,  וכ ְ◌ִ◌
ׁש ל  ס דּ וּ ר זה וּ  קט נּ ה. קיר 
כּ מוֹ  קיר , עליּ ת  ׁש היא  הכינה , ּת ּק וּ ן 

)ׁש נּ אמר   ) אל ּפ ניו חזקיּ ה וּ  ו יּ ּס ב 
כּ מוֹ  קטנּ ה , ׁש היא מוּ ם  קטנּ ה , ה ּק יר.

 )ׁש נּ אמר ) ֹלו ונ שׂ ים קטנּ ה . עיר  
מתּק נים, ׁש אנ וּ  ה זּ ה  בּ ּת ּק וּ ן - ׁש ם 
ות ׁש בּ חוֹ ת בּ ׁש ירוֹ ת  ׁש לּ נוּ  וּ בּס דּ וּ ר 

 )וּ תפלּ ה , ), ֹלו מת ּק נים  אנוּ  
-למנ וּ מנוֹ רה וכּס א  וׁש לחן מּט ה וּ חת וֹ . 

והיא בּ כינה, הם ה לּ ל וּ  האר בּ עה  כּ ל
( )מת ּק נים הלּ לוּ  הּת ּק וּ נים בּ כל

מסדּ רים. ׁש אנ וּ  בּ ּס דּ וּ ר  העליוֹ ן  לעוֹ לם

וּ בּת ּק וּ ןבּ ּס דּ וּ ר  ערבית ּת פלּ ת  ׁש ל  ַ◌ִ◌
בּ ּס דּ וּ ר מּט ה. הרי - ׁש לּ וֹ 
ׁש אנוּ  ועוֹ לוֹ ת  קר בּ נוֹ ת  אוֹ תם ׁש ל
ׁש יר וֹ ת ואוֹ תם  בּ בּ קר  מסדּ רים
וּ באוֹ תוֹ  ה לחן. הרי - ותׁש בּ חוֹ ת 
ׁש ל  וּ בּת ּק וּ ן מיב ּת פלּ ת ׁש ל סדּ וּ ר
ׁש אנוּ  יחוּ ד בּ א וֹ ת וֹ  ׁש מע קריאת 
ׁש ל  סדּ וּ ר  בּ א וֹ תוֹ  כּ ּס א. הרי - מת ּק נים
ותוֹ ספת קדוֹ ת  וּ בא וֹ תן מעּמ ד ּת פלּ ת

מסדּ רים  ׁש אנוּ  וּ ברכוֹ ת  -( )קד ה , 
מנ וֹ רה. הרי

בּ רצ וֹ נוֹ אׁש רי שׂ ם זה  ׁש את האיׁש  ַ◌ְ◌ֵ◌
יוֹ ם בּ כל לרבּ וֹ נ וֹ  להׁש לים
לרבּ וֹ נוֹ  זוֹ  קט נּ ה קיר  עליּ ת וּ לת ּק ן

ש קריאת  טמעזוהר ש  קריאת  מעסוד

ודּ אי  כּ דין ּת ּק וּ נין. בּ הני מאריּה  לגבּ י
בּ כל  א וּ ׁש ּפ יזיּה  יהא ה וּ א בּ רי ק וּ דׁש א 
וזכּ אה עלמא , בּ האי איה וּ  זכּ אה יוֹ מא.
ארבּ ע, דּ אלּ ין  בּ גין דּ אתי. בּ עלמא איהוּ 
לג בּ י  לאתּת קנא דּ ׁש כינּת א , ּת ּק וּ ני אינּ וּ ן
אתּת קנת אלּ ין, ּת ּק וּ נין בּ ארבּ ע בּ על ּה .
ידי  על בּ חזווהא, בּ חדווהא, בּ ׁש פירהא ,

יוֹ מא. בּ כל קדּ יׁש א דּ עּמ א

ועל מּט ה לאתּת ּק נא, ליעקב ליּה  אתיהיבת 
דּ ערבית . צלוֹ תא אתקין יעקב דּ א
ׁש ירין בּ אינוּ ן מלכּ א, דּ וד  אתקין ׁש לחן
אמר  דאּת  כּ מה אתקין, דּ איהוּ  ותוּ ׁש בּ חן

( )כּ ּס א צ וֹ ררי. נגד ׁש לחן  לפני  ּת ער
דּ עביד  דּ יליּה , בּ אתקר וּ תא אברהם , אתקין
ולית עלמא, בּ ני לכל דּ נ ׁש מתין וּ ׁש לימוּ  טיבוּ 
כּ מה דּ אברהם, בּ חסד אלּ א דּ כּס א, ּת ּק וּ נא

אמר )דאּת  )מנוֹ רה כּ ּס א. בּ חסד  והוּ כן 
( " "  )ׁש מא דּ אק דּ יׁש  יצחק, אתקין

עלמא, דּ כל לעיניהוֹ ן הוּ א בּ רי דּ קוּ דׁש א
קדוּ ׁש ה. בּ ההיא עלּ אה דּ בוּ צינא נהירוּ  ונהיר
ּת דיר  לוֹ מר קדּ יׁש א, עּמ א צריכין , ּכ בּ גיני
עלמא לגבּ י לסדּ רא רעוּ תהוֹ ן, וּ ל ׁש וּ אה
האהים, איׁש  דּ ביתא, מארי ּה  דּ איהוּ  עלּ אה,
ׁש לימוּ  למהוי  וּ מנ וֹ רה , וכּס א וׁש לחן מּט ה

ותּת א. עילּ א יוֹ מא, בּ כל

יח וּ דא בּ ׁש עתא ישׂ ראל, מיחדי דּ קא  
ישׂ ראל, דּ ׁש מע דרזא 
סתימ וּ  מגּ וֹ  נפקי כּ דין ׁש לים , בּ רעוּ תא 
נהירוּ  וההוּ א  נהירוּ , חד עלּ אה , דּ עלמא 
לע' ואתּפ לג דּ קר דּ ינוּ תא , בּ וּ צינא גּ וֹ  בּ טׁש 
ענפין בּ ע' נה וֹ רין, ע ' ואינּ וּ ן נה וֹ רין,

דּ ח יּ י. דּ אילנא

שמות  זוהר 
תרומה  פ'
קל "ד:) (דף

ׁש הּק דוֹ ׁש  ודּ אי אז  הלּ לוּ , בּ ּת ּק וּ נים
א ׁש ריו יוֹ ם . בּ כל אוֹ רחוֹ  יהיה ה וּ א  ּבּ ר ו
הבּ א. בּ ע וֹ לם וא ׁש ריו ה זּ ה , בּ ע וֹ לם
ּת ּק וּ ני  הם  הארבּ עה  ׁש א לּ וּ  מוּ ם 
בּ אר בּ עה לבעל ּה . להתּת ּק ן ה כינה
בּ יפיּה  מת ּת ּק נת  היא ה לּ ל וּ  ה ּת ּק וּ נים
העם ידי על  בּ מראיה, בּ שׂ מחוֹ תיה,

יוֹ ם. כּ ל הּק ד וֹ ׁש 

ולכן הּמ טה להתּת ּק ן, ליעקב נּת נה ַ◌ִ◌ָ◌
ׁש לחן  ערבית. ּת פלּ ת  ּת ּק ן  יעקב
ותׁש בּ חוֹ ת ׁש יר וֹ ת  בּ א וֹ תם הּמ ל דּ וד ּת ּק ן

ׁש נּ אמר כּ מוֹ   )ׁש ּת ּק ן,  ) לפני  ּת ער 
אברהם ּת ּק ן כּ ּס א צררי. נגד ׁש לחן
וּ ׁש למוּ ת טוֹ ב ׁש עשׂ ה בּ התקר וּ תוֹ ,
ּת ּק וּ ן  ואין  העוֹ לם, בּ ני לכל ה נּ ׁש מוֹ ת
כּ מ וֹ  אברהם, ׁש ל  בּ חסד אלּ א ה כּ ּס א 

 )ׁש נּ אמר   ).כּ ּס א בּ חסד  והוּ כן 
ה ּק ד וֹ ׁש  ׁש ם ׁש ּק דּ ׁש  יצחק, ּת ּק ן ה ּמ נוֹ רה 
את והאיר  העוֹ לם, כּ ל  לעיני  הוּ א   ּבּ ר ו
לכן  קד ה. בּ א וֹ תּה  העליוֹ נה הּמ נוֹ רה א וֹ ר 
ול שׂ ים ּת מיד לוֹ מר הּק דוֹ ׁש  העם צריכים 
בּ על  ׁש הוּ א  העליוֹ ן, לעוֹ לם  לסדּ ר  רצוֹ נם
וכּס א וׁש לחן מּט ה האלהים, איׁש  ה בּ ית ,
מעלה י וֹ ם  בּ כל ׁש למוּ ת להיוֹ ת וּ מנוֹ רה,

וּ מ ּט ה.

היּ ח וּ דבּ ׁש עה את מיחדים ׁש יּ שׂ ראל  ְ◌ָ◌ָ◌
בּ רצוֹ ן ישׂ ראל ׁש מע סוֹ ד ׁש ל 
העוֹ לם ׁש ל  סתר   ֹמ ּת ו יוֹ צא אז ׁש לם,
מ כּ ה אוֹ ר ואוֹ תוֹ  אחד , אוֹ ר העליוֹ ן 
ל ׁש בעים וּ מתח לּ ק הּק ׁש ה הנּ יצ וֹ ץ  ֹלתו
בּ ׁש בעים אוֹ רוֹ ת ׁש בעים ואוֹ תם  א וֹ רוֹ ת ,

הח יּ ים. עץ ענפי



שח קריאת  מעזוהר ש  קריאת  מעסוד

ודא  חד. דּ אינּ וּ ן  ּת לתא בּ הני עביד דּ קא 
בּ רזא  דּ אתגלי יוֹ מא , דּ כל  יחוּ דא  איהוּ 

קוּ דׁש א. דּ רוּ ח

קיר והוֹ איל עליּ ת נא  נעשׂ ה הוּ א ,  וכ 
ס דּ וּ רא  איהוּ  דּ א קטנּ ה ,

")דּ תּק וּ נא " ) דּ איהי דּ ׁש כינּת א, 
אמר דאּת  כּ מה קיר, )עליּ ת )ו יּ ּס ב 

דּ איהי  בּ גין קטנּ ה: ה ּק יר. אל ּפ ניו חזקיּ ה וּ 
אמר דאּת  כּ מה  )זעירא, ). קט נּ ה עיר 

מתּק נין, דּ אנן דּ א  בּ תּק וּ נא  ׁש ם ל וֹ  ונשׂ ים
ותוּ ׁש בּ חן בּ ׁש ירין דּ ילן וּ בסדּ וּ רא 

)וּ בצלוֹ תא, ), לגבּ יּה מתּק נין  אנן 
וכּס א  ו ׁש לחן  מ ּט ה  דּ יליּה . לנייחא
בּ ׁש כינּת א  כּ לּ הוּ  א לּ ין , ארבּ ע וּ מנוֹ רה.

ואיהי א לּ ין()אינּ וּ ן. ּת ּק וּ נין  בּ כל 
בּ ס דּ וּ רא  עלּ אה עלמא לגבּ י מתּת ּק נן,

מס דּ רין . דּ אנן

וּ בתּק וּ נא בּ סדּ וּ רא דּ ערבית, דּ צלוֹ תא 
בּ ס דּ וּ רא  מ ּט ה . הא דּ יליּה ,
מס דּ רין דּ אנן  ועלּ וון, קרבּ נין דּ אינּ וּ ן
הא  ותוּ ׁש בּ חן , ׁש ירין ואינּ וּ ן בּ צפרא 

דּ צלוֹ  סדּ וּ רא וּ בהה וּ א דּ מיּ וּ ׁש ב,ׁש לחן. תא 
יח וּ דא  בּ הה וּ א ׁש מע, דּ קריאת וּ בתּק וּ נא 
ס דּ וּ רא  בּ ההוּ א  כּ ּס א . הא מתּק נין דּ אנן 
קד וּ ׁש אן, וּ באינּ וּ ן דּ מע וּ מד , דּ צלוֹ תא 
מס דּ רין דּ אנן  וּ ברכּ אן, קדוּ ׁש ה, ותוֹ ספת

( ). מנוֹ רה הא

בּ רעוּ תיּה ,ז כּ אה ׁש וּ י דּ דא נׁש , בּ ר  איהוּ  
יוֹ מא , בּ כל מאריּה  לגבּ י לאׁש למא
קטנּ ה, קיר עליּ ת האי וּ לאתקנא 

שמות  זוהר 
תרומה  פ'
קל "ג. (דף
קל "ד:)

אחד. ׁש הם א לּ ה בּ ׁש ל ׁש ת  ׁש עוֹ שׂ ה ה זּ ה 
בּ ּס וֹ ד  ׁש הת גּ לּ ה יוֹ ם כּ ל  ׁש ל היּ חוּ ד וזהוּ 

הּק דׁש . רוּ ח  ׁש ל 

עליּ תוה וֹ איל  נּ א  נעשׂ ה ה וּ א ,  וכ ְ◌ִ◌
ׁש ל  ס דּ וּ ר זה וּ  קט נּ ה. קיר 
כּ מוֹ  קיר , עליּ ת  ׁש היא  הכינה , ּת ּק וּ ן 

)ׁש נּ אמר   ) אל ּפ ניו חזקיּ ה וּ  ו יּ ּס ב 
כּ מוֹ  קטנּ ה , ׁש היא מוּ ם  קטנּ ה , ה ּק יר.

 )ׁש נּ אמר ) ֹלו ונ שׂ ים קטנּ ה . עיר  
מתּק נים, ׁש אנ וּ  ה זּ ה  בּ ּת ּק וּ ן - ׁש ם 
ות ׁש בּ חוֹ ת בּ ׁש ירוֹ ת  ׁש לּ נוּ  וּ בּס דּ וּ ר 

 )וּ תפלּ ה , ), ֹלו מת ּק נים  אנוּ  
-למנ וּ מנוֹ רה וכּס א  וׁש לחן מּט ה וּ חת וֹ . 

והיא בּ כינה, הם ה לּ ל וּ  האר בּ עה  כּ ל
( )מת ּק נים הלּ לוּ  הּת ּק וּ נים בּ כל

מסדּ רים. ׁש אנ וּ  בּ ּס דּ וּ ר  העליוֹ ן  לעוֹ לם

וּ בּת ּק וּ ןבּ ּס דּ וּ ר  ערבית ּת פלּ ת  ׁש ל  ַ◌ִ◌
בּ ּס דּ וּ ר מּט ה. הרי - ׁש לּ וֹ 
ׁש אנוּ  ועוֹ לוֹ ת  קר בּ נוֹ ת  אוֹ תם ׁש ל
ׁש יר וֹ ת ואוֹ תם  בּ בּ קר  מסדּ רים
וּ באוֹ תוֹ  ה לחן. הרי - ותׁש בּ חוֹ ת 
ׁש ל  וּ בּת ּק וּ ן מיב ּת פלּ ת ׁש ל סדּ וּ ר
ׁש אנוּ  יחוּ ד בּ א וֹ ת וֹ  ׁש מע קריאת 
ׁש ל  סדּ וּ ר  בּ א וֹ תוֹ  כּ ּס א. הרי - מת ּק נים
ותוֹ ספת קדוֹ ת  וּ בא וֹ תן מעּמ ד ּת פלּ ת

מסדּ רים  ׁש אנוּ  וּ ברכוֹ ת  -( )קד ה , 
מנ וֹ רה. הרי

בּ רצ וֹ נוֹ אׁש רי שׂ ם זה  ׁש את האיׁש  ַ◌ְ◌ֵ◌
יוֹ ם בּ כל לרבּ וֹ נ וֹ  להׁש לים
לרבּ וֹ נוֹ  זוֹ  קט נּ ה קיר  עליּ ת וּ לת ּק ן

ש קריאת  טמעזוהר ש  קריאת  מעסוד

ודּ אי  כּ דין ּת ּק וּ נין. בּ הני מאריּה  לגבּ י
בּ כל  א וּ ׁש ּפ יזיּה  יהא ה וּ א בּ רי ק וּ דׁש א 
וזכּ אה עלמא , בּ האי איה וּ  זכּ אה יוֹ מא.
ארבּ ע, דּ אלּ ין  בּ גין דּ אתי. בּ עלמא איהוּ 
לג בּ י  לאתּת קנא דּ ׁש כינּת א , ּת ּק וּ ני אינּ וּ ן
אתּת קנת אלּ ין, ּת ּק וּ נין בּ ארבּ ע בּ על ּה .
ידי  על בּ חזווהא, בּ חדווהא, בּ ׁש פירהא ,

יוֹ מא. בּ כל קדּ יׁש א דּ עּמ א

ועל מּט ה לאתּת ּק נא, ליעקב ליּה  אתיהיבת 
דּ ערבית . צלוֹ תא אתקין יעקב דּ א
ׁש ירין בּ אינוּ ן מלכּ א, דּ וד  אתקין ׁש לחן
אמר  דאּת  כּ מה אתקין, דּ איהוּ  ותוּ ׁש בּ חן

( )כּ ּס א צ וֹ ררי. נגד ׁש לחן  לפני  ּת ער
דּ עביד  דּ יליּה , בּ אתקר וּ תא אברהם , אתקין
ולית עלמא, בּ ני לכל דּ נ ׁש מתין וּ ׁש לימוּ  טיבוּ 
כּ מה דּ אברהם, בּ חסד אלּ א דּ כּס א, ּת ּק וּ נא

אמר )דאּת  )מנוֹ רה כּ ּס א. בּ חסד  והוּ כן 
( " "  )ׁש מא דּ אק דּ יׁש  יצחק, אתקין

עלמא, דּ כל לעיניהוֹ ן הוּ א בּ רי דּ קוּ דׁש א
קדוּ ׁש ה. בּ ההיא עלּ אה דּ בוּ צינא נהירוּ  ונהיר
ּת דיר  לוֹ מר קדּ יׁש א, עּמ א צריכין , ּכ בּ גיני
עלמא לגבּ י לסדּ רא רעוּ תהוֹ ן, וּ ל ׁש וּ אה
האהים, איׁש  דּ ביתא, מארי ּה  דּ איהוּ  עלּ אה,
ׁש לימוּ  למהוי  וּ מנ וֹ רה , וכּס א וׁש לחן מּט ה

ותּת א. עילּ א יוֹ מא, בּ כל

יח וּ דא בּ ׁש עתא ישׂ ראל, מיחדי דּ קא  
ישׂ ראל, דּ ׁש מע דרזא 
סתימ וּ  מגּ וֹ  נפקי כּ דין ׁש לים , בּ רעוּ תא 
נהירוּ  וההוּ א  נהירוּ , חד עלּ אה , דּ עלמא 
לע' ואתּפ לג דּ קר דּ ינוּ תא , בּ וּ צינא גּ וֹ  בּ טׁש 
ענפין בּ ע' נה וֹ רין, ע ' ואינּ וּ ן נה וֹ רין,

דּ ח יּ י. דּ אילנא

שמות  זוהר 
תרומה  פ'
קל "ד:) (דף

ׁש הּק דוֹ ׁש  ודּ אי אז  הלּ לוּ , בּ ּת ּק וּ נים
א ׁש ריו יוֹ ם . בּ כל אוֹ רחוֹ  יהיה ה וּ א  ּבּ ר ו
הבּ א. בּ ע וֹ לם וא ׁש ריו ה זּ ה , בּ ע וֹ לם
ּת ּק וּ ני  הם  הארבּ עה  ׁש א לּ וּ  מוּ ם 
בּ אר בּ עה לבעל ּה . להתּת ּק ן ה כינה
בּ יפיּה  מת ּת ּק נת  היא ה לּ ל וּ  ה ּת ּק וּ נים
העם ידי על  בּ מראיה, בּ שׂ מחוֹ תיה,

יוֹ ם. כּ ל הּק ד וֹ ׁש 

ולכן הּמ טה להתּת ּק ן, ליעקב נּת נה ַ◌ִ◌ָ◌
ׁש לחן  ערבית. ּת פלּ ת  ּת ּק ן  יעקב
ותׁש בּ חוֹ ת ׁש יר וֹ ת  בּ א וֹ תם הּמ ל דּ וד ּת ּק ן

ׁש נּ אמר כּ מוֹ   )ׁש ּת ּק ן,  ) לפני  ּת ער 
אברהם ּת ּק ן כּ ּס א צררי. נגד ׁש לחן
וּ ׁש למוּ ת טוֹ ב ׁש עשׂ ה בּ התקר וּ תוֹ ,
ּת ּק וּ ן  ואין  העוֹ לם, בּ ני לכל ה נּ ׁש מוֹ ת
כּ מ וֹ  אברהם, ׁש ל  בּ חסד אלּ א ה כּ ּס א 

 )ׁש נּ אמר   ).כּ ּס א בּ חסד  והוּ כן 
ה ּק ד וֹ ׁש  ׁש ם ׁש ּק דּ ׁש  יצחק, ּת ּק ן ה ּמ נוֹ רה 
את והאיר  העוֹ לם, כּ ל  לעיני  הוּ א   ּבּ ר ו
לכן  קד ה. בּ א וֹ תּה  העליוֹ נה הּמ נוֹ רה א וֹ ר 
ול שׂ ים ּת מיד לוֹ מר הּק דוֹ ׁש  העם צריכים 
בּ על  ׁש הוּ א  העליוֹ ן, לעוֹ לם  לסדּ ר  רצוֹ נם
וכּס א וׁש לחן מּט ה האלהים, איׁש  ה בּ ית ,
מעלה י וֹ ם  בּ כל ׁש למוּ ת להיוֹ ת וּ מנוֹ רה,

וּ מ ּט ה.

היּ ח וּ דבּ ׁש עה את מיחדים ׁש יּ שׂ ראל  ְ◌ָ◌ָ◌
בּ רצוֹ ן ישׂ ראל ׁש מע סוֹ ד ׁש ל 
העוֹ לם ׁש ל  סתר   ֹמ ּת ו יוֹ צא אז ׁש לם,
מ כּ ה אוֹ ר ואוֹ תוֹ  אחד , אוֹ ר העליוֹ ן 
ל ׁש בעים וּ מתח לּ ק הּק ׁש ה הנּ יצ וֹ ץ  ֹלתו
בּ ׁש בעים אוֹ רוֹ ת ׁש בעים ואוֹ תם  א וֹ רוֹ ת ,

הח יּ ים. עץ ענפי



שי קריאת  מעזוהר ש  קריאת  מעסוד

ריחיןכּ דין, סליק אילנא  ההוּ א  
דּ גנּת א  אילני וכל  וּ בוּ סמין,
וּ מׁש בּ חן ריחין, סלּ קין כּ לּ ה וּ  דּ עדן,
אתּת ּק נת כּ דין דּ הא  למאריהוֹ ן,
בּ עלּה , בּ הדי לח וּ ּפ ה לאעלא מטר וֹ ניתא ,
מתחבּ רן כּ לּ הוּ  עלּ אין, ׁש ייפין אינּ וּ ן כל 
למהוי  חדא , וּ ברעוּ תא חדא, בּ תיאוּ בּת א 
בּ עלּה  וּ כדין כּ לל. ּפ רוּ דא בּ לא  חד
בּ יח וּ דא  לחוּ ּפ ה  לאעלא  לגבּ הא אתּת ּק ן 

בּ מטרוֹ ניתא. לאתייחדא  חד,

ואמרינןועל ליּה , מּת ערי אנן  ( דּ א 
( הא ,גּ רמ אתקין ישׂ ראל , ׁש מע

זּמ ין בּ ת ּק וּ נ וֹ י, לגבּ י ייתי בּ עלי
אחד, יי' אהינוּ  יי' .בּ יח וּ דא לקבל 

דּ כל  ּפ רוּ דא, בּ א חדא, בּ רעוּ תא  חדא ,
ועיילין חד , אתעבידוּ  כּ לּ הוּ  ׁש ייפין  אינּ וּ ן

ּת יא וּ בּת א. בּ חד

בּ אתער וּ תא כּ יון אחד יי' ישׂ ראל  דּ אמרי 
ׁש ית אי נּ וּ ן כּ ל כּ דין סטרין, דּ ׁש ית
בּ חד  ועאלין חד אתעבידוּ  סטרין ,
ּפ ׁש יטוּ  חד ו' דּ א ורזא  ּת יאוּ ב ּת א ,
לגבּ יּה , אחרא דּ בקוּ תא  בּ א בּ לח וֹ דוֹ י,
ואיהוּ  מכּ לּ א, ּפ ׁש יט בּ לחוֹ דוֹ י איה וּ  אלּ א 

חד.

יח וּ דא בּ ׁש עתא מיחדי קא דּ ישׂ ראל  
דּ כ "ה בּ רזא קרא , בּ האי
יי' אהינוּ  יי' ישׂ ראל ׁש מע דּ אינּ וּ ן  אתוון,
לעוֹ לם מלכ וּ תוֹ  כּ בוֹ ד ׁש ם   ּוּ בּ רו אחד,

ויכ וּ ון אתוון, כ "ד דּ אינּ וּ ן  חד ועד, כּ ל 
כּ חדא , מתחבּ רן אתוון כּ לּ הוּ  בּ ה וּ ,

חד בּ ח בּ וּ רא )וסלּ קין   " ) מ "ט 

שמות  זוהר 
תרומה  פ'
קל"ט (דף 
ע"ב )

וּ בשׂ מים,אז ריח וֹ ת מעלה אילן  א וֹ תוֹ  ָ◌
מעלים כּ לּ ם עדן, גּ ן אילנוֹ ת  וכל
אז ׁש הרי ר בּ וֹ נם , את וּ מׁש בּ חים  ריחוֹ ת
עם לחּפ ה  להכּ נס  ה גּ בירה מת ּק נת
כּ לּ ם עליוֹ נים, איברים אוֹ תם  כּ ל בּ על ּה .
אחד  וּ ברצ וֹ ן אחת בּ תׁש וּ קה מתח בּ רים
בּ עלּה  ואז כּ לל. פר וּ ד בּ לי אחד  להיוֹ ת
בּ יח וּ ד  לחּפ ה  להכניסּה  אליה  מת ּת ּק ן

הגּ בירה. עם להתיחד אחד

ואוֹ מריםולכן  א וֹ תוֹ  מע וֹ ררים אנוּ  ְ◌ָ◌ֵ◌
( ) ּת ּק ני ישׂ ראל. ׁש מע

בּ תּק וּ ניו אלי יבא  בּ על הרי , עצמ
אחד, ה ' אלהינוּ  ה ' . ּכּ נגד מזּמ ן
פר וּ ד, בּ לי אחד, בּ רצוֹ ן אחד, בּ יחוּ ד 
אחד, נעשׂ ים  האיברים  א וֹ תם  ׁש כּ ל

בּ תׁש וּ קה. בּ אחד ונכנסים

אחד"ּכ יון  "ה' ישׂ ראל  ׁש א וֹ מרים  ֵ◌ָ◌
אז צדדים , ׁש ה  בּ התעוֹ רר וּ ת
אחד  נעשׂ ים  ה צּ דדים ׁש ׁש ת  אוֹ תם כּ ל
ו' זה וסוֹ ד אחת , בּ ת ׁש וּ קה  ונכנסים 

בּ לי בּ לבדּ וֹ  ּפ ׁש יטוּ ת דּ בקוּ תאחד, 
ּפ ׁש וּ ט אחרת לבדּ וֹ  הוּ א אלּ א  אליו, 

אחד. וה וּ א מ כּ ל,

יח וּ ד ׁש יּ בּ ׁש עה מיחדים  שׂ ראל ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש ל  בּ סוֹ ד הזּ ה בּ ּפ סוּ ק 
ׁש מע ׁש הן: אוֹ תיּ וֹ ת , וחמׁש  עשׂ רים
ׁש ם  ּוּ ברו אחד, יי אלהינוּ  יי ישׂ ראל
ׁש הם ועד, לעוֹ לם  מלכוּ ת וֹ  כּ בוֹ ד 
אחד  כּ ל ויכוּ ן  א וֹ תיּ וֹ ת, ואר בּ ע עשׂ רים
כּ אחת, מתחבּ ר וֹ ת  הא וֹ ת יּ וֹ ת כּ ל - בּ הן

ש קריאת  יאמעזוהר ש  קריאת  מעסוד

אצטרי וּ כדין דּ י וֹ בלא . בּ רזא ּת רעין ,
אתּפ ּת חוּ  וּ כדין יּת יר. ולא עד לס לּ קא 
לההוּ א  ה וּ א בּ רי ק וּ דׁש א וח ׁש יב ּת רעין ,
כּ לּה , אוֹ רייתא ק יּ ים כּ אילּ וּ  נׁש , בּ ר

ּפ נים . בּ מ "ט  אתיא  דּ א ()דּ איהי ועל  
בּ כ "ה וּ רעוּ תא  לבּ א  לכ וּ ונא  אצטרי
דּ לבּ א , בּ רעוּ תא לוֹ ן  וּ לסלּ קא וּ בכ "ד,
דּ אתכּ וּ ון כּ יון דּ קאמרן. ּת רעין למ "ט 
מר, דּ אמר יח וּ דא בּ הה וּ א יתכּ וּ ון בּ האי,
מלכ וּ תוֹ  כּ בוֹ ד ׁש ם   ּוּ בּ רו ישׂ ראל ׁש מע 
כּ לּ ּה . א וֹ רייתא דּ כל  כּ ללא  ועד לעוֹ לם

מא  חוּ לקיּה  דּ ודּ אי זכּ אה בּ ה וּ , דּ יתכּ וּ ון ן 
ותּת א. דּ עילּ א  א וֹ רייתא  דּ כל איה וּ  כּ ללא
דּ דכר  ׁש לימא, דּ אדם רזא איהוּ  ודא 

מהימנ וּ תא. דּ כל ורזא ונ וּ קבּ א ,

נאה ה א  הח ד ל  יראל ְְִִֵֶֶַַָָמע

עד רבּ י בּ ארחא , אזלי הו וֹ  יוֹ סי ורבּ י ח יּ יא  
נפּת ח יוֹ סי, רבּ י אמר אזלי דּ הווֹ 

)בּ עידּ וּ נין,  ") מ לּ י ונימא 
דּ קריאת בּ מ לּ י יוֹ סי רבּ י ּפ תח  דּ אוֹ רייתא.

כּ תיב ואמר, )ׁש מע )'יי ישׂ ראל ׁש מע  
וּ כתיב אחד. יי' )אלהינ וּ  )ׁש מע 

וּ כתיב לעם. נהיית ה זּ ה ה יּ וֹ ם  ישׂ ראל
(   )את היּ וֹ ם עוֹ בר אּת ה ישׂ ראל  ׁש מע 

מ ׁש ה דּ קאמר  ׁש מע ׁש מע הני כּ ל ה יּ רדּ ן .
יאוֹ ת. דּ יחוּ דא  ישׂ ראל  ׁש מע דּ הא אמאי.

(   ).אמאי אחרנין  הני

שמות  זוהר 
תרומה  פ'
ק"ס  (דף
ע"ב )

אחד בּ חבּ וּ ר  )וע וֹ לוֹ ת  )אר בּ עים 
צרי ואז ה יּ וֹ בל, בּ סוֹ ד ׁש ערים  ותׁש עה 
נפּת חים ואז יוֹ תר. ולא עד לעלוֹ ת 
ה וּ א  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  וּ מח ׁש יב ה ערים ,
כּ ל  את קיּ ם  כּ אלּ וּ  האדם אוֹ תוֹ  את
ּפ נים. ותׁש ע בּ אר בּ עים  ׁש בּ א  ה ּת וֹ רה 
בּ ע שׂ רים ורצוֹ ן  לב לכוּ ן  צרי ולכן 
וּ להעלוֹ תם ואר בּ ע וּ בעשׂ רים וחמׁש 
ׁש ערים ותׁש עה  לאר בּ עים הלּ ב בּ רצוֹ ן 
יתכּ וּ ן בּ זה , ׁש התכּ וּ ן  כּ יון ׁש אמרנוּ .
ׁש מע - מ וֹ רנוּ  ׁש אמר יחוּ ד בּ א וֹ ת וֹ 
לעוֹ לם מלכוּ תוֹ  כּ בוֹ ד ׁש ם   ּוּ ברו ישׂ ראל

כּ לּ ּה . הּת וֹ רה כּ ל ׁש ל כּ לל אׁש רי ועד, 
כּ לל ׁש וּ דּ אי בּ הם, ׁש יּ תכּ וּ ן מי ׁש ל  חלקוֹ 
וּ מ ּט ה. ׁש לּ מעלה הּת וֹ רה, כּ ל  ׁש ל  ה וּ א
זכר ׁש ל ׁש לם, אדם ׁש ל  ס וֹ ד וזהוּ 

האמ וּ נה. כּ ל  ׁש ל וסוֹ ד וּ נקבה,

הוֹ לכיםר בּ י היוּ  יוֹ סי ורבּ י ח יּ יא  ַ◌ִ◌
אמר הוֹ לכים, ׁש היוּ  עד .בּ דּ ר

בּ עדּ וּ נים נפ ּת ח יוֹ סי, )ר בּ י ) 
יוֹ סי  רבּ י ּפ תח תוֹ רה. דּ ברי ונאמר 

כּ ת וּ ב ואמר, ׁש מע קריאת ( בּ דברי 
(.אחד ה' אלהינוּ  ה ' ישׂ ראל ׁש מע

)וכתוּ ב )הזּ ה היּ וֹ ם ישׂ ראל ׁש מע  
וכתוּ ב  לעם.  )נהיית  ) ישׂ ראל ׁש מע 

ה מע כּ ל ה יּ רדּ ן. את  ה יּ וֹ ם עבר  א ּת ה 
מה, לׁש ם מ ׁש ה  ׁש אמר הלּ לוּ  ׁש מע
ה וּ א ה יּ ח וּ ד ׁש ל ישׂ ראל ׁש מע ׁש הרי

)נאה,   ) ּה לּ לו והאחרים 
?לּמ ה 



שי קריאת  מעזוהר ש  קריאת  מעסוד

ריחיןכּ דין, סליק אילנא  ההוּ א  
דּ גנּת א  אילני וכל  וּ בוּ סמין,
וּ מׁש בּ חן ריחין, סלּ קין כּ לּ ה וּ  דּ עדן,
אתּת ּק נת כּ דין דּ הא  למאריהוֹ ן,
בּ עלּה , בּ הדי לח וּ ּפ ה לאעלא מטר וֹ ניתא ,
מתחבּ רן כּ לּ הוּ  עלּ אין, ׁש ייפין אינּ וּ ן כל 
למהוי  חדא , וּ ברעוּ תא חדא, בּ תיאוּ בּת א 
בּ עלּה  וּ כדין כּ לל. ּפ רוּ דא בּ לא  חד
בּ יח וּ דא  לחוּ ּפ ה  לאעלא  לגבּ הא אתּת ּק ן 

בּ מטרוֹ ניתא. לאתייחדא  חד,

ואמרינןועל ליּה , מּת ערי אנן  ( דּ א 
( הא ,גּ רמ אתקין ישׂ ראל , ׁש מע

זּמ ין בּ ת ּק וּ נ וֹ י, לגבּ י ייתי בּ עלי
אחד, יי' אהינוּ  יי' .בּ יח וּ דא לקבל 

דּ כל  ּפ רוּ דא, בּ א חדא, בּ רעוּ תא  חדא ,
ועיילין חד , אתעבידוּ  כּ לּ הוּ  ׁש ייפין  אינּ וּ ן

ּת יא וּ בּת א. בּ חד

בּ אתער וּ תא כּ יון אחד יי' ישׂ ראל  דּ אמרי 
ׁש ית אי נּ וּ ן כּ ל כּ דין סטרין, דּ ׁש ית
בּ חד  ועאלין חד אתעבידוּ  סטרין ,
ּפ ׁש יטוּ  חד ו' דּ א ורזא  ּת יאוּ ב ּת א ,
לגבּ יּה , אחרא דּ בקוּ תא  בּ א בּ לח וֹ דוֹ י,
ואיהוּ  מכּ לּ א, ּפ ׁש יט בּ לחוֹ דוֹ י איה וּ  אלּ א 

חד.

יח וּ דא בּ ׁש עתא מיחדי קא דּ ישׂ ראל  
דּ כ "ה בּ רזא קרא , בּ האי
יי' אהינוּ  יי' ישׂ ראל ׁש מע דּ אינּ וּ ן  אתוון,
לעוֹ לם מלכ וּ תוֹ  כּ בוֹ ד ׁש ם   ּוּ בּ רו אחד,

ויכ וּ ון אתוון, כ "ד דּ אינּ וּ ן  חד ועד, כּ ל 
כּ חדא , מתחבּ רן אתוון כּ לּ הוּ  בּ ה וּ ,

חד בּ ח בּ וּ רא )וסלּ קין   " ) מ "ט 

שמות  זוהר 
תרומה  פ'
קל"ט (דף 
ע"ב )

וּ בשׂ מים,אז ריח וֹ ת מעלה אילן  א וֹ תוֹ  ָ◌
מעלים כּ לּ ם עדן, גּ ן אילנוֹ ת  וכל
אז ׁש הרי ר בּ וֹ נם , את וּ מׁש בּ חים  ריחוֹ ת
עם לחּפ ה  להכּ נס  ה גּ בירה מת ּק נת
כּ לּ ם עליוֹ נים, איברים אוֹ תם  כּ ל בּ על ּה .
אחד  וּ ברצ וֹ ן אחת בּ תׁש וּ קה מתח בּ רים
בּ עלּה  ואז כּ לל. פר וּ ד בּ לי אחד  להיוֹ ת
בּ יח וּ ד  לחּפ ה  להכניסּה  אליה  מת ּת ּק ן

הגּ בירה. עם להתיחד אחד

ואוֹ מריםולכן  א וֹ תוֹ  מע וֹ ררים אנוּ  ְ◌ָ◌ֵ◌
( ) ּת ּק ני ישׂ ראל. ׁש מע

בּ תּק וּ ניו אלי יבא  בּ על הרי , עצמ
אחד, ה ' אלהינוּ  ה ' . ּכּ נגד מזּמ ן
פר וּ ד, בּ לי אחד, בּ רצוֹ ן אחד, בּ יחוּ ד 
אחד, נעשׂ ים  האיברים  א וֹ תם  ׁש כּ ל

בּ תׁש וּ קה. בּ אחד ונכנסים

אחד"ּכ יון  "ה' ישׂ ראל  ׁש א וֹ מרים  ֵ◌ָ◌
אז צדדים , ׁש ה  בּ התעוֹ רר וּ ת
אחד  נעשׂ ים  ה צּ דדים ׁש ׁש ת  אוֹ תם כּ ל
ו' זה וסוֹ ד אחת , בּ ת ׁש וּ קה  ונכנסים 

בּ לי בּ לבדּ וֹ  ּפ ׁש יטוּ ת דּ בקוּ תאחד, 
ּפ ׁש וּ ט אחרת לבדּ וֹ  הוּ א אלּ א  אליו, 

אחד. וה וּ א מ כּ ל,

יח וּ ד ׁש יּ בּ ׁש עה מיחדים  שׂ ראל ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש ל  בּ סוֹ ד הזּ ה בּ ּפ סוּ ק 
ׁש מע ׁש הן: אוֹ תיּ וֹ ת , וחמׁש  עשׂ רים
ׁש ם  ּוּ ברו אחד, יי אלהינוּ  יי ישׂ ראל
ׁש הם ועד, לעוֹ לם  מלכוּ ת וֹ  כּ בוֹ ד 
אחד  כּ ל ויכוּ ן  א וֹ תיּ וֹ ת, ואר בּ ע עשׂ רים
כּ אחת, מתחבּ ר וֹ ת  הא וֹ ת יּ וֹ ת כּ ל - בּ הן

ש קריאת  יאמעזוהר ש  קריאת  מעסוד

אצטרי וּ כדין דּ י וֹ בלא . בּ רזא ּת רעין ,
אתּפ ּת חוּ  וּ כדין יּת יר. ולא עד לס לּ קא 
לההוּ א  ה וּ א בּ רי ק וּ דׁש א וח ׁש יב ּת רעין ,
כּ לּה , אוֹ רייתא ק יּ ים כּ אילּ וּ  נׁש , בּ ר

ּפ נים . בּ מ "ט  אתיא  דּ א ()דּ איהי ועל  
בּ כ "ה וּ רעוּ תא  לבּ א  לכ וּ ונא  אצטרי
דּ לבּ א , בּ רעוּ תא לוֹ ן  וּ לסלּ קא וּ בכ "ד,
דּ אתכּ וּ ון כּ יון דּ קאמרן. ּת רעין למ "ט 
מר, דּ אמר יח וּ דא בּ הה וּ א יתכּ וּ ון בּ האי,
מלכ וּ תוֹ  כּ בוֹ ד ׁש ם   ּוּ בּ רו ישׂ ראל ׁש מע 
כּ לּ ּה . א וֹ רייתא דּ כל  כּ ללא  ועד לעוֹ לם

מא  חוּ לקיּה  דּ ודּ אי זכּ אה בּ ה וּ , דּ יתכּ וּ ון ן 
ותּת א. דּ עילּ א  א וֹ רייתא  דּ כל איה וּ  כּ ללא
דּ דכר  ׁש לימא, דּ אדם רזא איהוּ  ודא 

מהימנ וּ תא. דּ כל ורזא ונ וּ קבּ א ,

נאה ה א  הח ד ל  יראל ְְִִֵֶֶַַָָמע

עד רבּ י בּ ארחא , אזלי הו וֹ  יוֹ סי ורבּ י ח יּ יא  
נפּת ח יוֹ סי, רבּ י אמר אזלי דּ הווֹ 

)בּ עידּ וּ נין,  ") מ לּ י ונימא 
דּ קריאת בּ מ לּ י יוֹ סי רבּ י ּפ תח  דּ אוֹ רייתא.

כּ תיב ואמר, )ׁש מע )'יי ישׂ ראל ׁש מע  
וּ כתיב אחד. יי' )אלהינ וּ  )ׁש מע 

וּ כתיב לעם. נהיית ה זּ ה ה יּ וֹ ם  ישׂ ראל
(   )את היּ וֹ ם עוֹ בר אּת ה ישׂ ראל  ׁש מע 

מ ׁש ה דּ קאמר  ׁש מע ׁש מע הני כּ ל ה יּ רדּ ן .
יאוֹ ת. דּ יחוּ דא  ישׂ ראל  ׁש מע דּ הא אמאי.

(   ).אמאי אחרנין  הני

שמות  זוהר 
תרומה  פ'
ק"ס  (דף
ע"ב )

אחד בּ חבּ וּ ר  )וע וֹ לוֹ ת  )אר בּ עים 
צרי ואז ה יּ וֹ בל, בּ סוֹ ד ׁש ערים  ותׁש עה 
נפּת חים ואז יוֹ תר. ולא עד לעלוֹ ת 
ה וּ א  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  וּ מח ׁש יב ה ערים ,
כּ ל  את קיּ ם  כּ אלּ וּ  האדם אוֹ תוֹ  את
ּפ נים. ותׁש ע בּ אר בּ עים  ׁש בּ א  ה ּת וֹ רה 
בּ ע שׂ רים ורצוֹ ן  לב לכוּ ן  צרי ולכן 
וּ להעלוֹ תם ואר בּ ע וּ בעשׂ רים וחמׁש 
ׁש ערים ותׁש עה  לאר בּ עים הלּ ב בּ רצוֹ ן 
יתכּ וּ ן בּ זה , ׁש התכּ וּ ן  כּ יון ׁש אמרנוּ .
ׁש מע - מ וֹ רנוּ  ׁש אמר יחוּ ד בּ א וֹ ת וֹ 
לעוֹ לם מלכוּ תוֹ  כּ בוֹ ד ׁש ם   ּוּ ברו ישׂ ראל

כּ לּ ּה . הּת וֹ רה כּ ל ׁש ל כּ לל אׁש רי ועד, 
כּ לל ׁש וּ דּ אי בּ הם, ׁש יּ תכּ וּ ן מי ׁש ל  חלקוֹ 
וּ מ ּט ה. ׁש לּ מעלה הּת וֹ רה, כּ ל  ׁש ל  ה וּ א
זכר ׁש ל ׁש לם, אדם ׁש ל  ס וֹ ד וזהוּ 

האמ וּ נה. כּ ל  ׁש ל וסוֹ ד וּ נקבה,

הוֹ לכיםר בּ י היוּ  יוֹ סי ורבּ י ח יּ יא  ַ◌ִ◌
אמר הוֹ לכים, ׁש היוּ  עד .בּ דּ ר

בּ עדּ וּ נים נפ ּת ח יוֹ סי, )ר בּ י ) 
יוֹ סי  רבּ י ּפ תח תוֹ רה. דּ ברי ונאמר 

כּ ת וּ ב ואמר, ׁש מע קריאת ( בּ דברי 
(.אחד ה' אלהינוּ  ה ' ישׂ ראל ׁש מע

)וכתוּ ב )הזּ ה היּ וֹ ם ישׂ ראל ׁש מע  
וכתוּ ב  לעם.  )נהיית  ) ישׂ ראל ׁש מע 

ה מע כּ ל ה יּ רדּ ן. את  ה יּ וֹ ם עבר  א ּת ה 
מה, לׁש ם מ ׁש ה  ׁש אמר הלּ לוּ  ׁש מע
ה וּ א ה יּ ח וּ ד ׁש ל ישׂ ראל ׁש מע ׁש הרי

)נאה,   ) ּה לּ לו והאחרים 
?לּמ ה 
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ישׂ ראל אלּ א  ׁש מע  קאתוּ , ל דּ רׁש א  כּ לּ הוּ  
קא  לדּ רׁש א האי ודּ אי דּ יחוּ דא
יח וּ דא  ואתח זּ י רמיז  והכא אתיא ,
רברבן מאתוון ע ' ׁש מע, עלּ אה. דּ חכמתא
בּ כללא  רמיז קא רמז א לּ א  אמאי. איהי,
כּ חדא  ותּת א עילּ א לאכללא חדא ,

חדא, ")בּ יח וּ דא  " ).'ע ׁש ם ׁש מע: 
ע' בּ אינּ וּ ן  ׁש ם האי אתכּ ליל ")הכא ") 

ׁש ם דּ הא לוֹ ן, לאכללא  עלּ אין , ׁש מהן
בּ הוּ . ואתכּ ליל מ נּ ייהוּ , אתבּ רכא
בּ יח וּ דא  כּ חדא  ל וֹ ן לאכללא ואצטרי

בּ הוּ . רעוּ תיּה  וּ ל ׁש וּ אה  חד ,

דּ רּת יכא דּ הא בּ רזא אינּ וּ ן ׁש מהן  ע' ו דּ אי 
ע לּ אה, רתיכא וּ מהאי עלּ אה,
בּ גווייה וּ , ואתכּ ליל ׁש ם , האי אתבּ רכא
דּ א  ּת נינן, הא  אבל בּ כלל. ישׂ ראל וּ לבתר
חדא , בּ כללא  י שׂ ראל למהוי סבא, ישׂ ראל
ׁש מע דּ א  ועל דּ כלּ א . דּ בק וּ תא אתר  ההוּ א 
אּת תא  אתדּ בקת ה ׁש ּת א  ישׂ ראל,
ודא  חדא , בּ כללא כּ לּ א  והוי בּ בעלּה ,

דּ יחוּ דא . ישׂ ראל קא ()ׁש מע לבתר 
אחד, יי' אלהינ וּ  יי' סטרין, ּת לת מיחד

חד. כּ לּ א למהוי

אינּ וּ ןׁש מע לאו ׁש אר , דּ כ לּ הוּ  ישׂ ראל 
אחרנין כּ לּ הוּ  אבל גּ וונא, כּ האי
אחרא  בּ אתר וכ לּ הוּ  קאתוּ , לדּ רׁש א
ה יּ וֹ ם . עבר אּת ה ישׂ ראל ׁש מע אתדּ בקוּ ,
וכ לּ הוּ  לעם. נהיית ה זּ ה ה יּ וֹ ם  ישׂ ראל  ׁש מע 

אתדּ בקוּ . ּת ּת אה  בּ דרגּ א 

לעם,ׁש מע נהיית ה זּ ה ה יּ וֹ ם  ישׂ ראל 

ישׂ ראל אלּ א  ׁש מע לדרׁש ה . בּ אים  כּ לּ ם ֶ◌ָ◌
לדּ רׁש , בּ א  ׁש זּ ה ו דּ אי היּ חוּ ד ׁש ל
החכמה ׁש ל  היּ חוּ ד ונראה  רמ וּ ז וכאן
מהאוֹ ת יּ וֹ ת היא  ע' - ׁש מע  העליוֹ נה .

לּמ ה רוֹ מזה גּ דוֹ ל וֹ ת, הוּ א  רמז אלּ א ? 
כּ אחד  וּ מּט ה  מעלה לכלל אחד, בּ כלל
נכלל  כּ אן ע'. ׁש ם - ׁש מע אחד. בּ יחוּ ד 
ׁש מוֹ ת ׁש בעים בּ א וֹ תם  הזּ ה ה ם
 מתבּ ר ה ם ׁש הרי להכלילם, עליוֹ נים
להכלילם וצרי בּ הם , ונכלל מהם
בהם. רצוֹ נוֹ  ולשׂ ים  אחד, בּ יח וּ ד  כּ אחד

בּ סוֹ ד ׁש הרי  הם ׁש מוֹ ת  ׁש בעים  ודּ אי ֶ◌ֲ◌ֵ◌
העלי וֹ נה וּ מה ּמ רכּ בהה ּמ ר כּ בה  , 

ונכלל  הזּ ה  ה ם  מתבּ ר הזּ וֹ  העליוֹ נה 
אבל  בּ כלל. ישׂ ראל  ּכ ואחר  בּ ת וֹ כם ,
להיוֹ ת סבא, ישׂ ראל זה ׁש נינוּ , הרי
ׁש ל  מק וֹ ם אוֹ ת וֹ  אחד, בּ כלל ישׂ ראל
ישׂ ראל. ׁש מע זה ועל  ה כּ ל . דּ בקוּ ת
ונהיה בּ בעלּה , האה  נדבּ קה עכׁש ו 
ׁש ל  ישׂ ראל  ׁש מע  וזה אחד, בּ כלל  ה כּ ל 

ׁש לׁש ה()ה יּ חוּ ד. מיחד  ּכ אחר 
ה כּ ל  להיוֹ ת אחד, ה ' אלהינ וּ  ה ' צדדים ,

אחד.

אינםׁש מע  ה אר  כּ ל ׁש ל ישׂ ראל  ְ◌ַ◌
בּ אוּ  האחרים כּ ל אבל  זה , כּ מ וֹ 
נד בּ קוּ . אחר  בּ מקוֹ ם  וכ לּ ם  לדר ׁש ,
ׁש מע ה יּ וֹ ם. עבר א ּת ה  ישׂ ראל ׁש מע
וכלּ ם לעם. נהיית ה זּ ה  ה יּ וֹ ם  ישׂ ראל

נד בּ קוּ . ּת חּת וֹ נה בּ דר גּ ה

-ׁש מע לעם נהיית הזּ ה היּ וֹ ם ישׂ ראל ְ◌ַ◌
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לעם נהיית ה זּ ה היּ וֹ ם  יאוֹ ת. ישׂ ראל ׁש מע 
א לּ א  נהיית. מאי ליּה , מבּ עי היית מהוּ .
ל בּ ייהוּ  אתבּ רוּ  כּ ד עם , אתר בּ כל 

אמר דא ּת  כּ מה )לפלחנא, ) נהייתי 
דּ כ ּת יב, הוּ א  ודא  )ונחלתי.    ) 

ואי  ע ּמ י, לּמ ה אחי, אי ועּמ י. אחי ׁש מע וּ ני
אי  דּ וד, אמר אלּ א  אחי. לּמ ה  עּמ י,
עּמ י, אּת וּ ן לאו  ואי אחי, א ּת וּ ן בּ רעוּ תא
ה זּ ה היּ וֹ ם  ּכ לפ וּ לחני. לבּ ייכ וּ  לּת ברא
לפלחנא   ּלב ּת ברּת  לעם, נהיית

ה וּ א. בּ רי דּ ק וּ דׁש א 

אתׁש מע  ה יּ וֹ ם  עוֹ בר א ּת ה  ישׂ ראל 
ּת ּת אה, בּ דרגּ א  כּ לּ א  ה יּ רדּ ן ,
דּ רגּ א  ה וּ א דּ יחוּ דא ישׂ ראל וׁש מע איהוּ ,
ההוּ א  א לּ א להאי. האי בּ ין מה  עלּ אה.
בּ כ לּ הוּ  הוי לא  דּ יחוּ דא, י שׂ ראל ׁש מע 
דּ עילּ א  רזא הוי איהוּ  דּ הא גּ וונא , כּ האי

)ותּת א.  )('     ") 
מלכ וּ ת ע וֹ ל עלייהוּ  לקבּ לא רזא  ואיה וּ 
ליּה  דּ יצטרי בּ גין  סטרא , בּ כל  ׁש מים ,

ז ּמ ין למהוי נׁש , )לבר  ) בּ ההיא 
הוּ א , בּ רי דּ קוּ דׁש א ׁש מא  ליחדא  ׁש עתא,

ׁש מים . מלכ וּ ת ע וֹ ל עליּה  וּ לק בּ לא 

מבאר  רא המעקריאת ןצרי לכ האתלהמלי"עלהועלעצמ ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹ
מברכתעליו רהוהכינה,העליניםעלאפילכר ,העלםל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ת בעאת רכ ְְֶַָ

עליּה וּ בׁש עתא  לקבּ לא נ ׁש  בּ ר  דּ אתי 
כּ דין ׁש מים, מלכ וּ ת עוֹ ל
וקאים ריׁש יּה , על ו ׁש ריא  אתיא  ׁש כינּת א 
קמי  סהד וּ תא לסהדא כּ סהיד, עליּה 

ק דּ  מיחד מלכּ א דּ קא  איהוּ  דּ האי יׁש א , 

הקטע המשך 
הקודם
בזוה"ק 

הזּ ה ה יּ וֹ ם אבל הוּ א, נאה ישׂ ראל  ׁש מע
מהוּ  לעם להיוֹ תנהיית צרי היה  ? 

נהייתהיית זּ ה  מה  מקוֹ ם! בּ כל אלּ א ? 
כּ מוֹ  לעבוֹ דה, ל בּ וֹ תיהם כּ ׁש נּ ׁש בּ רוּ  עם ,

)ׁש נּ אמר  ) ּוזהו ונחליתי. נהייתי 
אחי, אם  ועּמ י. אחי ׁש מעוּ ני ׁש כּ ת וּ ב

עּמ י  אחי לּמ ה  לּמ ה עּמ י, ואם א לּ א,? ? 
ואם אחי. א ּת ם  - בּ רצ וֹ ן אם דּ וד , אמר
לעבוֹ דתי. לבּ כם לׁש בּ ר עּמ י, אּת ם  - לא 
 ּלב ׁש בר ּת  - לעם  נהיית  ה זּ ה  היּ וֹ ם   ּכ

הוּ א.  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  לעבוֹ דת 

אתׁש מע  ה יּ וֹ ם עבר אּת ה ישׂ ראל ְ◌ַ◌
בּ דרגּ ה הוּ א ה כּ ל היּ ר דּ ן,
ה וּ א היּ חוּ ד ׁש ל ישׂ ראל וּ ׁש מע תחּת וֹ נה,

לזה זה בּ ין מה  עליוֹ נה. אלּ אבּ דרגּ ה  ? 
היה לא  היּ חוּ ד  ׁש ל ישׂ ראל ׁש מע  א וֹ ת וֹ 
ׁש ל  סוֹ ד היה ה וּ א  ׁש הרי זה , כּ מוֹ  בּ כלּ ם 

וּ מּט ה ),()מעלה      ) 
מלכוּ ת על עליהם לקבּ ל סוֹ ד והוּ א 
לאדם  ׁש יּ צטר כּ די צד, בּ כל ׁש מים

מזּמ ן )להיוֹ ת )ׁש עה בּ אוֹ ת ּה  
וּ לק בּ ל  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ם  את  ליחד

ׁש מים. מלכוּ ת על עליו

על וּ בׁש עה עליו לקבּ ל אדם ׁש בּ א ְ◌ָ◌ָ◌
הכינה אז ׁש מים , מלכוּ ת
עליו ועוֹ מדת ראׁש וֹ , על  וׁש וֹ רה  בּ אה
ה ּק דוֹ ׁש , ה ּמ ל לפני עדוּ ת  להעיד כּ עד
בּ יוֹ ם, ּפ עמים  ׁש מוֹ  ׁש ּמ יחד  מי ׁש זּ הוּ 
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ישׂ ראל אלּ א  ׁש מע  קאתוּ , ל דּ רׁש א  כּ לּ הוּ  
קא  לדּ רׁש א האי ודּ אי דּ יחוּ דא
יח וּ דא  ואתח זּ י רמיז  והכא אתיא ,
רברבן מאתוון ע ' ׁש מע, עלּ אה. דּ חכמתא
בּ כללא  רמיז קא רמז א לּ א  אמאי. איהי,
כּ חדא  ותּת א עילּ א לאכללא חדא ,

חדא, ")בּ יח וּ דא  " ).'ע ׁש ם ׁש מע: 
ע' בּ אינּ וּ ן  ׁש ם האי אתכּ ליל ")הכא ") 

ׁש ם דּ הא לוֹ ן, לאכללא  עלּ אין , ׁש מהן
בּ הוּ . ואתכּ ליל מ נּ ייהוּ , אתבּ רכא
בּ יח וּ דא  כּ חדא  ל וֹ ן לאכללא ואצטרי

בּ הוּ . רעוּ תיּה  וּ ל ׁש וּ אה  חד ,

דּ רּת יכא דּ הא בּ רזא אינּ וּ ן ׁש מהן  ע' ו דּ אי 
ע לּ אה, רתיכא וּ מהאי עלּ אה,
בּ גווייה וּ , ואתכּ ליל ׁש ם , האי אתבּ רכא
דּ א  ּת נינן, הא  אבל בּ כלל. ישׂ ראל וּ לבתר
חדא , בּ כללא  י שׂ ראל למהוי סבא, ישׂ ראל
ׁש מע דּ א  ועל דּ כלּ א . דּ בק וּ תא אתר  ההוּ א 
אּת תא  אתדּ בקת ה ׁש ּת א  ישׂ ראל,
ודא  חדא , בּ כללא כּ לּ א  והוי בּ בעלּה ,

דּ יחוּ דא . ישׂ ראל קא ()ׁש מע לבתר 
אחד, יי' אלהינ וּ  יי' סטרין, ּת לת מיחד

חד. כּ לּ א למהוי

אינּ וּ ןׁש מע לאו ׁש אר , דּ כ לּ הוּ  ישׂ ראל 
אחרנין כּ לּ הוּ  אבל גּ וונא, כּ האי
אחרא  בּ אתר וכ לּ הוּ  קאתוּ , לדּ רׁש א
ה יּ וֹ ם . עבר אּת ה ישׂ ראל ׁש מע אתדּ בקוּ ,
וכ לּ הוּ  לעם. נהיית ה זּ ה ה יּ וֹ ם  ישׂ ראל  ׁש מע 

אתדּ בקוּ . ּת ּת אה  בּ דרגּ א 

לעם,ׁש מע נהיית ה זּ ה ה יּ וֹ ם  ישׂ ראל 

ישׂ ראל אלּ א  ׁש מע לדרׁש ה . בּ אים  כּ לּ ם ֶ◌ָ◌
לדּ רׁש , בּ א  ׁש זּ ה ו דּ אי היּ חוּ ד ׁש ל
החכמה ׁש ל  היּ חוּ ד ונראה  רמ וּ ז וכאן
מהאוֹ ת יּ וֹ ת היא  ע' - ׁש מע  העליוֹ נה .

לּמ ה רוֹ מזה גּ דוֹ ל וֹ ת, הוּ א  רמז אלּ א ? 
כּ אחד  וּ מּט ה  מעלה לכלל אחד, בּ כלל
נכלל  כּ אן ע'. ׁש ם - ׁש מע אחד. בּ יחוּ ד 
ׁש מוֹ ת ׁש בעים בּ א וֹ תם  הזּ ה ה ם
 מתבּ ר ה ם ׁש הרי להכלילם, עליוֹ נים
להכלילם וצרי בּ הם , ונכלל מהם
בהם. רצוֹ נוֹ  ולשׂ ים  אחד, בּ יח וּ ד  כּ אחד

בּ סוֹ ד ׁש הרי  הם ׁש מוֹ ת  ׁש בעים  ודּ אי ֶ◌ֲ◌ֵ◌
העלי וֹ נה וּ מה ּמ רכּ בהה ּמ ר כּ בה  , 

ונכלל  הזּ ה  ה ם  מתבּ ר הזּ וֹ  העליוֹ נה 
אבל  בּ כלל. ישׂ ראל  ּכ ואחר  בּ ת וֹ כם ,
להיוֹ ת סבא, ישׂ ראל זה ׁש נינוּ , הרי
ׁש ל  מק וֹ ם אוֹ ת וֹ  אחד, בּ כלל ישׂ ראל
ישׂ ראל. ׁש מע זה ועל  ה כּ ל . דּ בקוּ ת
ונהיה בּ בעלּה , האה  נדבּ קה עכׁש ו 
ׁש ל  ישׂ ראל  ׁש מע  וזה אחד, בּ כלל  ה כּ ל 

ׁש לׁש ה()ה יּ חוּ ד. מיחד  ּכ אחר 
ה כּ ל  להיוֹ ת אחד, ה ' אלהינ וּ  ה ' צדדים ,

אחד.

אינםׁש מע  ה אר  כּ ל ׁש ל ישׂ ראל  ְ◌ַ◌
בּ אוּ  האחרים כּ ל אבל  זה , כּ מ וֹ 
נד בּ קוּ . אחר  בּ מקוֹ ם  וכ לּ ם  לדר ׁש ,
ׁש מע ה יּ וֹ ם. עבר א ּת ה  ישׂ ראל ׁש מע
וכלּ ם לעם. נהיית ה זּ ה  ה יּ וֹ ם  ישׂ ראל

נד בּ קוּ . ּת חּת וֹ נה בּ דר גּ ה

-ׁש מע לעם נהיית הזּ ה היּ וֹ ם ישׂ ראל ְ◌ַ◌

ש קריאת  יגמעזוהר ש  קריאת  מעסוד

לעם נהיית ה זּ ה היּ וֹ ם  יאוֹ ת. ישׂ ראל ׁש מע 
א לּ א  נהיית. מאי ליּה , מבּ עי היית מהוּ .
ל בּ ייהוּ  אתבּ רוּ  כּ ד עם , אתר בּ כל 

אמר דא ּת  כּ מה )לפלחנא, ) נהייתי 
דּ כ ּת יב, הוּ א  ודא  )ונחלתי.    ) 

ואי  ע ּמ י, לּמ ה אחי, אי ועּמ י. אחי ׁש מע וּ ני
אי  דּ וד, אמר אלּ א  אחי. לּמ ה  עּמ י,
עּמ י, אּת וּ ן לאו  ואי אחי, א ּת וּ ן בּ רעוּ תא
ה זּ ה היּ וֹ ם  ּכ לפ וּ לחני. לבּ ייכ וּ  לּת ברא
לפלחנא   ּלב ּת ברּת  לעם, נהיית

ה וּ א. בּ רי דּ ק וּ דׁש א 

אתׁש מע  ה יּ וֹ ם  עוֹ בר א ּת ה  ישׂ ראל 
ּת ּת אה, בּ דרגּ א  כּ לּ א  ה יּ רדּ ן ,
דּ רגּ א  ה וּ א דּ יחוּ דא ישׂ ראל וׁש מע איהוּ ,
ההוּ א  א לּ א להאי. האי בּ ין מה  עלּ אה.
בּ כ לּ הוּ  הוי לא  דּ יחוּ דא, י שׂ ראל ׁש מע 
דּ עילּ א  רזא הוי איהוּ  דּ הא גּ וונא , כּ האי

)ותּת א.  )('     ") 
מלכ וּ ת ע וֹ ל עלייהוּ  לקבּ לא רזא  ואיה וּ 
ליּה  דּ יצטרי בּ גין  סטרא , בּ כל  ׁש מים ,

ז ּמ ין למהוי נׁש , )לבר  ) בּ ההיא 
הוּ א , בּ רי דּ קוּ דׁש א ׁש מא  ליחדא  ׁש עתא,

ׁש מים . מלכ וּ ת ע וֹ ל עליּה  וּ לק בּ לא 

מבאר  רא המעקריאת ןצרי לכ האתלהמלי"עלהועלעצמ ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹ
מברכתעליו רהוהכינה,העליניםעלאפילכר ,העלםל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ת בעאת רכ ְְֶַָ

עליּה וּ בׁש עתא  לקבּ לא נ ׁש  בּ ר  דּ אתי 
כּ דין ׁש מים, מלכ וּ ת עוֹ ל
וקאים ריׁש יּה , על ו ׁש ריא  אתיא  ׁש כינּת א 
קמי  סהד וּ תא לסהדא כּ סהיד, עליּה 

ק דּ  מיחד מלכּ א דּ קא  איהוּ  דּ האי יׁש א , 

הקטע המשך 
הקודם
בזוה"ק 

הזּ ה ה יּ וֹ ם אבל הוּ א, נאה ישׂ ראל  ׁש מע
מהוּ  לעם להיוֹ תנהיית צרי היה  ? 

נהייתהיית זּ ה  מה  מקוֹ ם! בּ כל אלּ א ? 
כּ מוֹ  לעבוֹ דה, ל בּ וֹ תיהם כּ ׁש נּ ׁש בּ רוּ  עם ,

)ׁש נּ אמר  ) ּוזהו ונחליתי. נהייתי 
אחי, אם  ועּמ י. אחי ׁש מעוּ ני ׁש כּ ת וּ ב

עּמ י  אחי לּמ ה  לּמ ה עּמ י, ואם א לּ א,? ? 
ואם אחי. א ּת ם  - בּ רצ וֹ ן אם דּ וד , אמר
לעבוֹ דתי. לבּ כם לׁש בּ ר עּמ י, אּת ם  - לא 
 ּלב ׁש בר ּת  - לעם  נהיית  ה זּ ה  היּ וֹ ם   ּכ

הוּ א.  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  לעבוֹ דת 

אתׁש מע  ה יּ וֹ ם עבר אּת ה ישׂ ראל ְ◌ַ◌
בּ דרגּ ה הוּ א ה כּ ל היּ ר דּ ן,
ה וּ א היּ חוּ ד ׁש ל ישׂ ראל וּ ׁש מע תחּת וֹ נה,

לזה זה בּ ין מה  עליוֹ נה. אלּ אבּ דרגּ ה  ? 
היה לא  היּ חוּ ד  ׁש ל ישׂ ראל ׁש מע  א וֹ ת וֹ 
ׁש ל  סוֹ ד היה ה וּ א  ׁש הרי זה , כּ מוֹ  בּ כלּ ם 

וּ מּט ה ),()מעלה      ) 
מלכוּ ת על עליהם לקבּ ל סוֹ ד והוּ א 
לאדם  ׁש יּ צטר כּ די צד, בּ כל ׁש מים

מזּמ ן )להיוֹ ת )ׁש עה בּ אוֹ ת ּה  
וּ לק בּ ל  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ם  את  ליחד

ׁש מים. מלכוּ ת על עליו

על וּ בׁש עה עליו לקבּ ל אדם ׁש בּ א ְ◌ָ◌ָ◌
הכינה אז ׁש מים , מלכוּ ת
עליו ועוֹ מדת ראׁש וֹ , על  וׁש וֹ רה  בּ אה
ה ּק דוֹ ׁש , ה ּמ ל לפני עדוּ ת  להעיד כּ עד
בּ יוֹ ם, ּפ עמים  ׁש מוֹ  ׁש ּמ יחד  מי ׁש זּ הוּ 
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א ּת ייחד  וּ ׁש מיּה  בּ יוֹ מא, זמני ּת רי ׁש מיּה 
ע' דּ א  ועל יא וֹ ת. כּ דקא ותּת א  עילּ א
נמי  וד' רברבן, מאתוון  ישׂ ראל מ ׁש מע
מלכּ א  קמי עד למהוי רברבן, מאתוון 
אהינוּ  יד וֹ "ד א וּ קמ וּ ה , והא ק דּ יׁש א.
בּ תלת דּ יח וּ דא רזא הוּ א  ודא  ידוֹ "ד ,
קדּ יׁש א , בּ וּ צינא דּ אוֹ קמיּה  כּ מה סטרין ,
ר ׁש וּ  לן ולית דּ וּ כ ּת י, בּ כ ּמ ה  בּ יּה  וא ּת ער 

יּת יר. בּ יּה  לאתערא 

אתאר  אר  יראל א ה  ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָעב י

ׁש מאודּ אי מיחד דּ קא נׁש , בּ ר ( האי 
(" " עילּ א הוּ א  בּ רי דּ ק וּ דׁש א 

אתיא  ׁש כינּת א יא וֹ ת, כּ דקא  ותּת א 
בּ ׁש בע ליּה  וּ מבר ריׁש יּה , על  ו ׁש ריא

עליּה , וקרי  )בּ רכּ אן,  ) לי ויּ אמר 
אתּפ אר.  ּב אׁש ר ישׂ ראל אּת ה עבדי

האמ נה ֱָָסד 

איהוּ לדעת דּ א  האלהים . הוּ א  יי' כּ י 
דּ מהימנוּ תא , רזא  דּ כל  (" כּ ללא 

(, ותּת א דּ עילּ א  כּ ללא  אוֹ רייתא, דּ כל
רזא  דּ כל כּ ללא  איהוּ  דּ א ורזא 
דּ כל  כּ ללא  ו דּ אי. ה וּ א והכי דּ מהימנ וּ תא,
ׁש בּ כ ּת ב, דּ תוֹ רה רזא  איהוּ  דּ א  אוֹ רייתא,
וכ לּ א  ּפ ה , ׁש בּ על  דּ תוֹ רה רזא  איה וּ  ודא 
דּ איהוּ  בּ גין  דּ מהימנוּ תא, דּ רזא כּ ללא חד,
וּ מאן דּ מהימנוּ תא , רזא  דּ איהוּ  מלּ א, ׁש ם

א  וּ ׁש מוֹ  אחד ה' ׁש מעאיהוּ . אחד יי' חד, 
איהוּ  דּ א אחד . יי' א הינוּ  יי' ישׂ ראל
כּ בוֹ ד  ׁש ם   ּבּ רו אחד , וּ ׁש מוֹ  חד. יח וּ דא
אחרא  יחוּ דא  הא ועד , לעוֹ לם  מלכ וּ תוֹ 

שמות  זוהר 
דף תרומה פ'
ע"א קס"א 

שמות  זוהר 
דף תרומה פ'
ע"ב קס"א

ולכן כּ רא וּ י. וּ מ ּט ה  מעלה  מתיחד וּ ׁש מ וֹ 
מהאוֹ ת יּ וֹ ת היא ישׂ ראל ממע ע'
הגּ דוֹ לוֹ ת, מהא וֹ ת יּ וֹ ת ד ' וגם ה גּ דוֹ לוֹ ת,
והרי  הּק ד וֹ ׁש . הּמ ל לפני עד  להיוֹ ת
וזהוּ  יהו"ה, אלהינ "וּ  יהו"ה ּפ ר ׁש וּ ה ,
כּ מוֹ  צדדים, בּ ׁש לׁש ה היּ חוּ ד סוֹ ד
בּ וֹ  והתע וֹ רר  הּק דוֹ ׁש ה הּמ נוֹ רה  ׁש בּ ארוֹ 
להעיר רׁש וּ ת  לנוּ  ואין מקוֹ מ וֹ ת, בּ כּמ ה 

יוֹ תר. בּ וֹ 

ׁש םו דּ אי את ׁש ּמ יחד הזּ ה האיׁש  ַ◌ַ◌
בּ רוּ ך  וּ מ ּט ההּק דוֹ ׁש  מעלה  הוּ א 

רא ׁש וֹ כּ ראוּ י, על  וׁש וֹ רה בּ אה ׁש כינה  
בּ רכ וֹ ת בּ ׁש בע אוֹ תוֹ  וקוֹ ראתוּ מברכת , 

 )עליו,  )א ּת ה עב דּ י לי ויּ אמר  
את ּפ אר.  ּב א ׁש ר  ישׂ ראל

האלהים.לדעת ה וּ א  ה ' ה כּ ללכּ י זהוּ  ָ◌ַ◌ַ◌
האמ וּ נה ס וֹ ד  כּ ל ׁש ל(),ׁש ל 

ה ּת וֹ רה וּ מ ּט ה.כּ ל  ׁש לּ מעלה  כּ לל וס וֹ ד, 
האמ וּ נה ס וֹ ד כּ ל ׁש ל הכּ לל  הוּ א וכזה , 

סוֹ ד  זה וּ  הּת וֹ רה  כּ ל  ׁש ל  הכּ לל ו דּ אי. זה
ה ּת וֹ רה סוֹ ד וזהוּ  ׁש בּ כתב, ה ּת וֹ רה 
סוֹ ד  ׁש ל ה כּ לל אחד , וה כּ ל ּפ ה, ׁש בּ על 
מלא, ׁש ם ׁש ה וּ א  בּ ׁש ביל האמוּ נה,

וּ מיהוּ  האמוּ נה, סוֹ ד אחד ׁש הוּ א  ה ' ? 
ה' ישׂ ראל ׁש מע - אחד ה ' אחד. וּ ׁש מ וֹ 
וּ ׁש מוֹ  אחד. יחוּ ד זה וּ  אחד. ה' אלהינוּ 
לעוֹ לם מלכוּ ת וֹ  כּ ב וֹ ד ׁש ם   ּבּ רו אחד ,
אחד. ׁש מ וֹ  להיוֹ ת  אחר יחוּ ד  הרי - ועד

ש קריאת  טומעזוהר ש  קריאת  מעסוד

דּ א ורזא חד. ׁש מיּה  )למהוי   )'יי 
אינּ וּ ן כּ ד כּ תיב, דּ א האלהים , ה וּ א

חדא. בּ יחוּ דא 

ה"המעלקריאת ל היחד סד  לילה ְְְִִִֶַַַַַָָָ

דּ תנינןּפ תח  הא  ואמר, יוֹ סי ר בּ י 
חוֹ בה חוֹ בה, דּ ערבית דּ צל וֹ תא
דּ ערבית ׁש מע דּ קריאת בּ גין ודּ אי, איהי
אתיחד  ה וּ א בּ רי וקוּ ד ׁש א  ח וֹ בה ,
וּ מ דּ ת בּ יממא , דּ אתיחד כּ מה בּ ליליא,
יממא  וּ מדּ ת בּ יממא , אתכּ ליל ליליא 
חדא. יחוּ דא  ואתעביד  בּ ליליא, אתכּ ליל
וּ פדרין אמ וּ רין בּ גין  רׁש וּ ת, דּ אמר וּ מאן

בּ ליליא ")דּ מתאכּ לי " ).אוֹ קימנא והא 

)כּ תיב )הי א יי' את ואהבּת  
האי  וג וֹ ',  נפׁש וּ בכל לבב בּ כל
חבריּ יא. וא וּ קמ וּ ה  ליּה , א וֹ קימנא  קרא 
יח וּ דא  בּ האי אי לׁש אלא, אית  אבל
ימינא  כּ לּ א , אתכּ ליל ישׂ ראל, דּ ׁש מע

אמאי ואהבּת ()וּ שׂ מאלא , לבתר 
( ) בּ יח וּ דא דּ הא  ׁש מ וֹ ע, אם  והיה 
והכא אתכּ לי  בּ כלל , התם אבל לוּ . 

דּ יח וּ דא  וּ ברזא ,אצטרי והכי בּ פרט ,
איהוּ . יח וּ דא בּ יּה , אּת ערנא  דּ הא

יׁש וּ י כּ יון ליׁש ּת בּ ח , נׁש  בּ ר דּ מטי 
לקוּ ד ׁש א  ליּה  לברכא רעוּ תיּה 
יוֹ צר  א וֹ ר , יוֹ צר כּ גוֹ ן ה וּ א, בּ רי
מטי  כּ ד אוֹ תוֹ , לאהבה ה ּמ אוֹ רוֹ ת.

ע וֹ לם, )לאהבת )'יי את ואהבּת  
דּ קוּ ד ׁש א  דּ רחימוּ  רזא איהוּ  דּ דא  ,היא
ליּה , ליחדא אוּ קמוּ ה. והא  ה וּ א, בּ רי
דּ הכא  אחד, יי' אלהינוּ  יי' ישׂ ראל ׁש מע 

שמות  זוהר 
דף תרומה פ'
ע"א קס"ב 

שמות  זוהר 
ויקהל פ'
ע"ב ) ר "ב (דף

כּ תוּ ב זה  האלהים, ה וּ א  ה ' - זה  וסוֹ ד
אחד. בּ יח וּ ד  כּ ׁש הם 

ׁש נינוּ ּפ תח  זה ואמר, יוֹ סי ר בּ י ָ◌ַ◌
חוֹ בה - חוֹ בה ערבית ׁש ּת פ לּ ת 
ׁש ל  ׁש מע ׁש ּק ריאת מוּ ם ודּ אי, היא
ה וּ א  ּבּ רו והּק ד וֹ ׁש  ח וֹ בה, ערבית 
בּ יּ וֹ ם, ׁש ּמ תיחד כּ מוֹ  בּ לּ ילה  מתיחד
יוֹ ם וּ מדּ ת בּ יּ וֹ ם, נכללת  לילה  וּ מ דּ ת 
וּ מי  אחד . יחוּ ד ונעשׂ ה בּ לּ ילה, נכללת 
וּ פדרים אמוּ רים מוּ ם - רׁש וּ ת  ׁש אמר 

בּ ארנ וּ . והרי בּ לּ ילה , ׁש ּמ תא כּ לים 

)ּכ תוּ ב , )אלהי ה ' את  ואהבּת  ָ◌
וגוֹ '.  נפׁש וּ בכל לבב בּ כל
החברים, וּ פר ׁש וּ ה וּ  בּ ארנוּ ה וּ  זה  ּפ ס וּ ק
ׁש ל  הזּ ה בּ יּ חוּ ד אם  לׁש אל, יׁש  אבל
וּ שׂ מאל, ימין - הכּ ל נכלל ישׂ ראל ׁש מע

ואהב ּת ,()לּמ ה  ּכ )אחר  )והיה 
נכללוּ  בּ יּ חוּ ד ׁש הרי ׁש מ וֹ ע, אבל אם ? 

,צרי וכ בּ פרט, וכאן בּ כלל, ׁש ם 
בוֹ , התעוֹ ררנ וּ  ׁש הרי היּ חוּ ד וּ בסוֹ ד

הוּ א. יחוּ ד

ישׂ יםּכ יון ליׁש ּת בּ ח, אדם  ׁש ּמ גּ יע ֵ◌ָ◌
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את לבר רצוֹ נוֹ 
הּמ אוֹ רוֹ ת, יוֹ צר  א וֹ ר , יוֹ צר  כּ מ וֹ  ה וּ א ,
עוֹ לם, לאהבת כּ ׁש ּמ גּ יע  אוֹ תוֹ , לאהבה 

אלהי ה ' את  )ואהבּת  ) ּׁש זּ הו , 
והרי  הוּ א,  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  אהבת ׁש ל סוֹ ד
ה' ישׂ ראל ׁש מע - ליחדוֹ  ּפ ר ׁש וּ ה .
סוֹ ד  עוֹ מד ׁש כּ אן אחד, ה' אלהינוּ 



שיד קריאת  מעזוהר ש  קריאת  מעסוד

א ּת ייחד  וּ ׁש מיּה  בּ יוֹ מא, זמני ּת רי ׁש מיּה 
ע' דּ א  ועל יא וֹ ת. כּ דקא ותּת א  עילּ א
נמי  וד' רברבן, מאתוון  ישׂ ראל מ ׁש מע
מלכּ א  קמי עד למהוי רברבן, מאתוון 
אהינוּ  יד וֹ "ד א וּ קמ וּ ה , והא ק דּ יׁש א.
בּ תלת דּ יח וּ דא רזא הוּ א  ודא  ידוֹ "ד ,
קדּ יׁש א , בּ וּ צינא דּ אוֹ קמיּה  כּ מה סטרין ,
ר ׁש וּ  לן ולית דּ וּ כ ּת י, בּ כ ּמ ה  בּ יּה  וא ּת ער 

יּת יר. בּ יּה  לאתערא 

אתאר  אר  יראל א ה  ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָעב י

ׁש מאודּ אי מיחד דּ קא נׁש , בּ ר ( האי 
(" " עילּ א הוּ א  בּ רי דּ ק וּ דׁש א 

אתיא  ׁש כינּת א יא וֹ ת, כּ דקא  ותּת א 
בּ ׁש בע ליּה  וּ מבר ריׁש יּה , על  ו ׁש ריא

עליּה , וקרי  )בּ רכּ אן,  ) לי ויּ אמר 
אתּפ אר.  ּב אׁש ר ישׂ ראל אּת ה עבדי

האמ נה ֱָָסד 

איהוּ לדעת דּ א  האלהים . הוּ א  יי' כּ י 
דּ מהימנוּ תא , רזא  דּ כל  (" כּ ללא 

(, ותּת א דּ עילּ א  כּ ללא  אוֹ רייתא, דּ כל
רזא  דּ כל כּ ללא  איהוּ  דּ א ורזא 
דּ כל  כּ ללא  ו דּ אי. ה וּ א והכי דּ מהימנ וּ תא,
ׁש בּ כ ּת ב, דּ תוֹ רה רזא  איהוּ  דּ א  אוֹ רייתא,
וכ לּ א  ּפ ה , ׁש בּ על  דּ תוֹ רה רזא  איה וּ  ודא 
דּ איהוּ  בּ גין  דּ מהימנוּ תא, דּ רזא כּ ללא חד,
וּ מאן דּ מהימנוּ תא , רזא  דּ איהוּ  מלּ א, ׁש ם

א  וּ ׁש מוֹ  אחד ה' ׁש מעאיהוּ . אחד יי' חד, 
איהוּ  דּ א אחד . יי' א הינוּ  יי' ישׂ ראל
כּ בוֹ ד  ׁש ם   ּבּ רו אחד , וּ ׁש מוֹ  חד. יח וּ דא
אחרא  יחוּ דא  הא ועד , לעוֹ לם  מלכ וּ תוֹ 

שמות  זוהר 
דף תרומה פ'
ע"א קס"א 

שמות  זוהר 
דף תרומה פ'
ע"ב קס"א

ולכן כּ רא וּ י. וּ מ ּט ה  מעלה  מתיחד וּ ׁש מ וֹ 
מהאוֹ ת יּ וֹ ת היא ישׂ ראל ממע ע'
הגּ דוֹ לוֹ ת, מהא וֹ ת יּ וֹ ת ד ' וגם ה גּ דוֹ לוֹ ת,
והרי  הּק ד וֹ ׁש . הּמ ל לפני עד  להיוֹ ת
וזהוּ  יהו"ה, אלהינ "וּ  יהו"ה ּפ ר ׁש וּ ה ,
כּ מוֹ  צדדים, בּ ׁש לׁש ה היּ חוּ ד סוֹ ד
בּ וֹ  והתע וֹ רר  הּק דוֹ ׁש ה הּמ נוֹ רה  ׁש בּ ארוֹ 
להעיר רׁש וּ ת  לנוּ  ואין מקוֹ מ וֹ ת, בּ כּמ ה 

יוֹ תר. בּ וֹ 

ׁש םו דּ אי את ׁש ּמ יחד הזּ ה האיׁש  ַ◌ַ◌
בּ רוּ ך  וּ מ ּט ההּק דוֹ ׁש  מעלה  הוּ א 

רא ׁש וֹ כּ ראוּ י, על  וׁש וֹ רה בּ אה ׁש כינה  
בּ רכ וֹ ת בּ ׁש בע אוֹ תוֹ  וקוֹ ראתוּ מברכת , 

 )עליו,  )א ּת ה עב דּ י לי ויּ אמר  
את ּפ אר.  ּב א ׁש ר  ישׂ ראל

האלהים.לדעת ה וּ א  ה ' ה כּ ללכּ י זהוּ  ָ◌ַ◌ַ◌
האמ וּ נה ס וֹ ד  כּ ל ׁש ל(),ׁש ל 

ה ּת וֹ רה וּ מ ּט ה.כּ ל  ׁש לּ מעלה  כּ לל וס וֹ ד, 
האמ וּ נה ס וֹ ד כּ ל ׁש ל הכּ לל  הוּ א וכזה , 

סוֹ ד  זה וּ  הּת וֹ רה  כּ ל  ׁש ל  הכּ לל ו דּ אי. זה
ה ּת וֹ רה סוֹ ד וזהוּ  ׁש בּ כתב, ה ּת וֹ רה 
סוֹ ד  ׁש ל ה כּ לל אחד , וה כּ ל ּפ ה, ׁש בּ על 
מלא, ׁש ם ׁש ה וּ א  בּ ׁש ביל האמוּ נה,

וּ מיהוּ  האמוּ נה, סוֹ ד אחד ׁש הוּ א  ה ' ? 
ה' ישׂ ראל ׁש מע - אחד ה ' אחד. וּ ׁש מ וֹ 
וּ ׁש מוֹ  אחד. יחוּ ד זה וּ  אחד. ה' אלהינוּ 
לעוֹ לם מלכוּ ת וֹ  כּ ב וֹ ד ׁש ם   ּבּ רו אחד ,
אחד. ׁש מ וֹ  להיוֹ ת  אחר יחוּ ד  הרי - ועד

ש קריאת  טומעזוהר ש  קריאת  מעסוד

דּ א ורזא חד. ׁש מיּה  )למהוי   )'יי 
אינּ וּ ן כּ ד כּ תיב, דּ א האלהים , ה וּ א

חדא. בּ יחוּ דא 

ה"המעלקריאת ל היחד סד  לילה ְְְִִִֶַַַַַָָָ

דּ תנינןּפ תח  הא  ואמר, יוֹ סי ר בּ י 
חוֹ בה חוֹ בה, דּ ערבית דּ צל וֹ תא
דּ ערבית ׁש מע דּ קריאת בּ גין ודּ אי, איהי
אתיחד  ה וּ א בּ רי וקוּ ד ׁש א  ח וֹ בה ,
וּ מ דּ ת בּ יממא , דּ אתיחד כּ מה בּ ליליא,
יממא  וּ מדּ ת בּ יממא , אתכּ ליל ליליא 
חדא. יחוּ דא  ואתעביד  בּ ליליא, אתכּ ליל
וּ פדרין אמ וּ רין בּ גין  רׁש וּ ת, דּ אמר וּ מאן

בּ ליליא ")דּ מתאכּ לי " ).אוֹ קימנא והא 

)כּ תיב )הי א יי' את ואהבּת  
האי  וג וֹ ',  נפׁש וּ בכל לבב בּ כל
חבריּ יא. וא וּ קמ וּ ה  ליּה , א וֹ קימנא  קרא 
יח וּ דא  בּ האי אי לׁש אלא, אית  אבל
ימינא  כּ לּ א , אתכּ ליל ישׂ ראל, דּ ׁש מע

אמאי ואהבּת ()וּ שׂ מאלא , לבתר 
( ) בּ יח וּ דא דּ הא  ׁש מ וֹ ע, אם  והיה 
והכא אתכּ לי  בּ כלל , התם אבל לוּ . 

דּ יח וּ דא  וּ ברזא ,אצטרי והכי בּ פרט ,
איהוּ . יח וּ דא בּ יּה , אּת ערנא  דּ הא

יׁש וּ י כּ יון ליׁש ּת בּ ח , נׁש  בּ ר דּ מטי 
לקוּ ד ׁש א  ליּה  לברכא רעוּ תיּה 
יוֹ צר  א וֹ ר , יוֹ צר כּ גוֹ ן ה וּ א, בּ רי
מטי  כּ ד אוֹ תוֹ , לאהבה ה ּמ אוֹ רוֹ ת.

ע וֹ לם, )לאהבת )'יי את ואהבּת  
דּ קוּ ד ׁש א  דּ רחימוּ  רזא איהוּ  דּ דא  ,היא
ליּה , ליחדא אוּ קמוּ ה. והא  ה וּ א, בּ רי
דּ הכא  אחד, יי' אלהינוּ  יי' ישׂ ראל ׁש מע 

שמות  זוהר 
דף תרומה פ'
ע"א קס"ב 

שמות  זוהר 
ויקהל פ'
ע"ב ) ר "ב (דף

כּ תוּ ב זה  האלהים, ה וּ א  ה ' - זה  וסוֹ ד
אחד. בּ יח וּ ד  כּ ׁש הם 

ׁש נינוּ ּפ תח  זה ואמר, יוֹ סי ר בּ י ָ◌ַ◌
חוֹ בה - חוֹ בה ערבית ׁש ּת פ לּ ת 
ׁש ל  ׁש מע ׁש ּק ריאת מוּ ם ודּ אי, היא
ה וּ א  ּבּ רו והּק ד וֹ ׁש  ח וֹ בה, ערבית 
בּ יּ וֹ ם, ׁש ּמ תיחד כּ מוֹ  בּ לּ ילה  מתיחד
יוֹ ם וּ מדּ ת בּ יּ וֹ ם, נכללת  לילה  וּ מ דּ ת 
וּ מי  אחד . יחוּ ד ונעשׂ ה בּ לּ ילה, נכללת 
וּ פדרים אמוּ רים מוּ ם - רׁש וּ ת  ׁש אמר 

בּ ארנ וּ . והרי בּ לּ ילה , ׁש ּמ תא כּ לים 

)ּכ תוּ ב , )אלהי ה ' את  ואהבּת  ָ◌
וגוֹ '.  נפׁש וּ בכל לבב בּ כל
החברים, וּ פר ׁש וּ ה וּ  בּ ארנוּ ה וּ  זה  ּפ ס וּ ק
ׁש ל  הזּ ה בּ יּ חוּ ד אם  לׁש אל, יׁש  אבל
וּ שׂ מאל, ימין - הכּ ל נכלל ישׂ ראל ׁש מע

ואהב ּת ,()לּמ ה  ּכ )אחר  )והיה 
נכללוּ  בּ יּ חוּ ד ׁש הרי ׁש מ וֹ ע, אבל אם ? 

,צרי וכ בּ פרט, וכאן בּ כלל, ׁש ם 
בוֹ , התעוֹ ררנ וּ  ׁש הרי היּ חוּ ד וּ בסוֹ ד

הוּ א. יחוּ ד

ישׂ יםּכ יון ליׁש ּת בּ ח, אדם  ׁש ּמ גּ יע ֵ◌ָ◌
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את לבר רצוֹ נוֹ 
הּמ אוֹ רוֹ ת, יוֹ צר  א וֹ ר , יוֹ צר  כּ מ וֹ  ה וּ א ,
עוֹ לם, לאהבת כּ ׁש ּמ גּ יע  אוֹ תוֹ , לאהבה 

אלהי ה ' את  )ואהבּת  ) ּׁש זּ הו , 
והרי  הוּ א,  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  אהבת ׁש ל סוֹ ד
ה' ישׂ ראל ׁש מע - ליחדוֹ  ּפ ר ׁש וּ ה .
סוֹ ד  עוֹ מד ׁש כּ אן אחד, ה' אלהינוּ 



שטז  קריאת  מעזוהר ש  קריאת  מעסוד

הוּ א , בּ רי דּ ק וּ דׁש א  דּ יחוּ דא  רזא ק יּ ימא
חזי. כּ דקא דּ ל בּ א  בּ רעוּ תא  ׁש מיּה  ליחדא
דּ יציאת אדכּ רוּ תא  וּ להלאה וּ מּת ּמ ן
יציאת לאדכּ רא  ּפ ּק וּ דא דּ איה וּ  מצרים,

דּ כּת יב,  )מצרים  ) עבד כּ י וזכרּת  
מצרים . בּ ארץ היית

ה חד  מעלס ד ְִֶַַ

לההוּ א רזא  ליּה  דּ אצטרי דּ יחוּ דא  
ליחדא  דּ אתי, לעלמא  דּ אתחזי
וּ לייחדא  ה וּ א, בּ רי דּ ק וּ דׁש א  ׁש מא
לאכללא  ותּת אין, עלּ אין ודרגּ ין ׁש ייפין
דּ אצטרי בּ אתר וּ לאעלאה  כּ לּ ה וּ ,
דּ כתיב, רזא איה וּ  ודא קׁש רא. לק רא 

(  ).אחד יי' אלהינוּ  יי' ישׂ ראל ׁש מע

")ורזא ")'לע דּ סליק  ׁש ם  דּ ׁש מע, 
ישׂ ראל: חדא. כּ ללא ודא  ׁש מהן,

דּ אית בּ גין סבא, ")ישׂ ראל " ), ז וּ טא 
)דּ כ ּת יב  ) ודא ואהבהוּ . ישׂ ראל  נער 

בּ כללא  חדא רזא  סבא , ישׂ ראל איהוּ 
אתכּ לילת הכא  ישׂ ראל, ׁש מע חדא .

בּ בעלּה . אּת תא 

אחד  ף נעים גף, חצאי  ני אחד ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָכתח רים

יי'ותנינן ישׂ ראל דּ ׁש מע בּ פרׁש ּת א  
דּ א  אחד. מהוּ  אחד, יי' א הינוּ 
בּ רי בּ קוּ דׁש א בּ יּה  דּ אחיד ישׂ ראל כּ נסת
דּ דכר  זוּ וּ גא ׁש מעוֹ ן , רבּ י דּ אמר ה וּ א.
דּ נוּ ק בּ א  בּ אתר אחד. אקרי ונוּ ק בּ א 
בּ גין טעמא . מאי אקרי. אחד ׁש ריא ,
וּ פ לּ ג  אקרי, גּ וּ פא ּפ לג נ וּ קבּ א  בּ לא  דּ דכר

שמות  זוהר 
ויקהל פ'
רט "ז (דף
ע"א)

ויקרא זוהר
ויקרא פ '
ז:) (דף

את ליחד ה וּ א ,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ה יּ חוּ ד
והלאה וּ מ ם  כּ ראוּ י, ה לּ ב בּ רצוֹ ן ׁש מוֹ 
מצוה ׁש היא  מצרים, יציאת אזכּ רת 

יציאת את ׁש כּ ת וּ בלהזכּ יר ( מצרים, 
( .מצרים בּ ארץ היית  עבד  כּ י וזכר ּת 

ׁש ראוּ י סוֹ ד  לאוֹ ת וֹ  ׁש צּ רי היּ חוּ ד
ׁש ל  ׁש מ וֹ  את  ליחד ה בּ א , לעוֹ לם
האיברים וּ ליחד הוּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש 
והּת חּת וֹ נוֹ ת, העליוֹ נוֹ ת והדּ רגוֹ ת
למקוֹ ם וּ להכניסם כּ לּ ם  את  להכליל
הכּ ת וּ ב, סוֹ ד וזה וּ  קׁש ר. לק ׁש ר  ׁש צּ רי

( )'ה אלהינוּ  ה' ישׂ ראל ׁש מע
אחד.

ׁש עוֹ להוס וֹ ד ׁש ם  - ׁש מע ׁש ל ְ◌
כּ לל  וזה ׁש מוֹ ת , לׁש בעים 
מוּ ם סבא, ישׂ ראל - ישׂ ראל אחד .

ׁש כּ ת וּ ב קטן , )ׁש יּ ׁש  )נער 
סבא, ישׂ ראל וזהוּ  ואהבה וּ . ישׂ ראל
ישׂ ראל  ׁש מע אחד. בּ כלל אחד  סוֹ ד

בּ בעלּה . אה  נכללת כּ אן -

ה'וׁש נינ וּ  ישׂ ראל ׁש מע בּ פרׁש ת  ְ◌ָ◌ִ◌
אחד, ה ' אחד?אלהינוּ  מה וּ  

 ּבּ ר ו בּ ּק דוֹ ׁש  ׁש אח וּ זה ישׂ ראל  כּ נסת  ז וֹ 
זכרהוּ א. ׁש ל זוּ וּ ג ׁש מעוֹ ן , רבּ י ׁש אמר

ׁש הנּ קבה בּ מקוֹ ם אחד. נקרא וּ נקבה 
הּט עם מה נקרא. אחד בּ גלל ׁש וֹ רה, ? 

גוּ ף, חצי נקרא  נקבה בּ לי ׁש זּ כר

ש קריאת  יז מעזוהר ש  קריאת  מעסוד

ּת רי  כּ חדא מתח בּ רן וכד חד. הוּ א לאו
וּ כדין גּ וּ פא, חד אתעבידוּ  גּ וּ פא, ּפ לגּ י

אחד. אקרי

 נפ יציאת לפני מע  קריאת נפ מסירת  ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַוי

בּ כּמ הוקדם מתוודּ ה  נׁש מתיּה , דּ תּפ וּ ק 
הוּ א  נׁש מתיּה  נפיק וכד וד וּ יין,
ׁש מע ה ׁש ם , את לגמוֹ ר מתכּ וון הוה 
נׁש מתיּה  לקרבא ׁש ם,  ּוּ ברו ישׂ ראל

)מאנא ")ו צּ רי יהוֹ "ה , לׁש ם  
לקבּ לא  הוּ א , בּ רי לקוּ ד ׁש א  למתודּ ה 
ו ׁש צּ י, דּ אכיל בּ ׁש מיּה , ה ' לקרבא 
אהי"ה יה "ו, לגבּ י בּ תיּ וּ בּת א  וּ לאחזרה
דּ ינא  ליּה  קרינא דּ אדני מ "ב. כּ חוּ ׁש בן

דּ ינא. דּ מלכ וּ תא

ויקרא זוהר
צו פ'
ע"א) ל"ג (דף

כּ אחד  וּ כ ׁש ּמ תח בּ רים  אחד. אינוֹ  וחצי
ואז אחד, גּ וּ ף  נעשׂ ים גוּ ף , חצאי ׁש ני

אחד. נקרא

בּ כּמ הולפני מתודּ ה  נ ׁש מת וֹ  ׁש ּת צא  ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ה וּ א נׁש מתוֹ  וּ כׁש יּ וֹ צאת  ודּ וּ יים ,
ׁש מע ה ם, את לגמר מת כּ וּ ן היה
נׁש מתוֹ  את  להקריב  ׁש ם ,  ּוּ ברו ישׂ ראל

להתודּ וֹ ת()כּ לי וצרי יהו"ה, לׁש ם 
ה' וּ לקרב לקבּ ל ה וּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  אל
וּ להחזיר וּ מכלּ ה, ׁש א וֹ כלת ׁש בּ ׁש מוֹ 
מ "ב. כּ חׁש בּ וֹ ן  אהי"ה  ליה "ו  בּ ת ׁש וּ בה 
דּ ין. מלכוּ ת ׁש ל  דּ ין ק וֹ ראים אדנ"י ׁש ל



שטז  קריאת  מעזוהר ש  קריאת  מעסוד

הוּ א , בּ רי דּ ק וּ דׁש א  דּ יחוּ דא  רזא ק יּ ימא
חזי. כּ דקא דּ ל בּ א  בּ רעוּ תא  ׁש מיּה  ליחדא
דּ יציאת אדכּ רוּ תא  וּ להלאה וּ מּת ּמ ן
יציאת לאדכּ רא  ּפ ּק וּ דא דּ איה וּ  מצרים,

דּ כּת יב,  )מצרים  ) עבד כּ י וזכרּת  
מצרים . בּ ארץ היית

ה חד  מעלס ד ְִֶַַ

לההוּ א רזא  ליּה  דּ אצטרי דּ יחוּ דא  
ליחדא  דּ אתי, לעלמא  דּ אתחזי
וּ לייחדא  ה וּ א, בּ רי דּ ק וּ דׁש א  ׁש מא
לאכללא  ותּת אין, עלּ אין ודרגּ ין ׁש ייפין
דּ אצטרי בּ אתר וּ לאעלאה  כּ לּ ה וּ ,
דּ כתיב, רזא איה וּ  ודא קׁש רא. לק רא 

(  ).אחד יי' אלהינוּ  יי' ישׂ ראל ׁש מע

")ורזא ")'לע דּ סליק  ׁש ם  דּ ׁש מע, 
ישׂ ראל: חדא. כּ ללא ודא  ׁש מהן,

דּ אית בּ גין סבא, ")ישׂ ראל " ), ז וּ טא 
)דּ כ ּת יב  ) ודא ואהבהוּ . ישׂ ראל  נער 

בּ כללא  חדא רזא  סבא , ישׂ ראל איהוּ 
אתכּ לילת הכא  ישׂ ראל, ׁש מע חדא .

בּ בעלּה . אּת תא 

אחד  ף נעים גף, חצאי  ני אחד ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָכתח רים

יי'ותנינן ישׂ ראל דּ ׁש מע בּ פרׁש ּת א  
דּ א  אחד. מהוּ  אחד, יי' א הינוּ 
בּ רי בּ קוּ דׁש א בּ יּה  דּ אחיד ישׂ ראל כּ נסת
דּ דכר  זוּ וּ גא ׁש מעוֹ ן , רבּ י דּ אמר ה וּ א.
דּ נוּ ק בּ א  בּ אתר אחד. אקרי ונוּ ק בּ א 
בּ גין טעמא . מאי אקרי. אחד ׁש ריא ,
וּ פ לּ ג  אקרי, גּ וּ פא ּפ לג נ וּ קבּ א  בּ לא  דּ דכר

שמות  זוהר 
ויקהל פ'
רט "ז (דף
ע"א)

ויקרא זוהר
ויקרא פ '
ז:) (דף

את ליחד ה וּ א ,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ה יּ חוּ ד
והלאה וּ מ ם  כּ ראוּ י, ה לּ ב בּ רצוֹ ן ׁש מוֹ 
מצוה ׁש היא  מצרים, יציאת אזכּ רת 

יציאת את ׁש כּ ת וּ בלהזכּ יר ( מצרים, 
( .מצרים בּ ארץ היית  עבד  כּ י וזכר ּת 

ׁש ראוּ י סוֹ ד  לאוֹ ת וֹ  ׁש צּ רי היּ חוּ ד
ׁש ל  ׁש מ וֹ  את  ליחד ה בּ א , לעוֹ לם
האיברים וּ ליחד הוּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש 
והּת חּת וֹ נוֹ ת, העליוֹ נוֹ ת והדּ רגוֹ ת
למקוֹ ם וּ להכניסם כּ לּ ם  את  להכליל
הכּ ת וּ ב, סוֹ ד וזה וּ  קׁש ר. לק ׁש ר  ׁש צּ רי

( )'ה אלהינוּ  ה' ישׂ ראל ׁש מע
אחד.

ׁש עוֹ להוס וֹ ד ׁש ם  - ׁש מע ׁש ל ְ◌
כּ לל  וזה ׁש מוֹ ת , לׁש בעים 
מוּ ם סבא, ישׂ ראל - ישׂ ראל אחד .

ׁש כּ ת וּ ב קטן , )ׁש יּ ׁש  )נער 
סבא, ישׂ ראל וזהוּ  ואהבה וּ . ישׂ ראל
ישׂ ראל  ׁש מע אחד. בּ כלל אחד  סוֹ ד

בּ בעלּה . אה  נכללת כּ אן -

ה'וׁש נינ וּ  ישׂ ראל ׁש מע בּ פרׁש ת  ְ◌ָ◌ִ◌
אחד, ה ' אחד?אלהינוּ  מה וּ  

 ּבּ ר ו בּ ּק דוֹ ׁש  ׁש אח וּ זה ישׂ ראל  כּ נסת  ז וֹ 
זכרהוּ א. ׁש ל זוּ וּ ג ׁש מעוֹ ן , רבּ י ׁש אמר

ׁש הנּ קבה בּ מקוֹ ם אחד. נקרא וּ נקבה 
הּט עם מה נקרא. אחד בּ גלל ׁש וֹ רה, ? 

גוּ ף, חצי נקרא  נקבה בּ לי ׁש זּ כר

ש קריאת  יז מעזוהר ש  קריאת  מעסוד

ּת רי  כּ חדא מתח בּ רן וכד חד. הוּ א לאו
וּ כדין גּ וּ פא, חד אתעבידוּ  גּ וּ פא, ּפ לגּ י

אחד. אקרי

 נפ יציאת לפני מע  קריאת נפ מסירת  ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַוי

בּ כּמ הוקדם מתוודּ ה  נׁש מתיּה , דּ תּפ וּ ק 
הוּ א  נׁש מתיּה  נפיק וכד וד וּ יין,
ׁש מע ה ׁש ם , את לגמוֹ ר מתכּ וון הוה 
נׁש מתיּה  לקרבא ׁש ם,  ּוּ ברו ישׂ ראל

)מאנא ")ו צּ רי יהוֹ "ה , לׁש ם  
לקבּ לא  הוּ א , בּ רי לקוּ ד ׁש א  למתודּ ה 
ו ׁש צּ י, דּ אכיל בּ ׁש מיּה , ה ' לקרבא 
אהי"ה יה "ו, לגבּ י בּ תיּ וּ בּת א  וּ לאחזרה
דּ ינא  ליּה  קרינא דּ אדני מ "ב. כּ חוּ ׁש בן

דּ ינא. דּ מלכ וּ תא

ויקרא זוהר
צו פ'
ע"א) ל"ג (דף

כּ אחד  וּ כ ׁש ּמ תח בּ רים  אחד. אינוֹ  וחצי
ואז אחד, גּ וּ ף  נעשׂ ים גוּ ף , חצאי ׁש ני

אחד. נקרא

בּ כּמ הולפני מתודּ ה  נ ׁש מת וֹ  ׁש ּת צא  ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ה וּ א נׁש מתוֹ  וּ כׁש יּ וֹ צאת  ודּ וּ יים ,
ׁש מע ה ם, את לגמר מת כּ וּ ן היה
נׁש מתוֹ  את  להקריב  ׁש ם ,  ּוּ ברו ישׂ ראל

להתודּ וֹ ת()כּ לי וצרי יהו"ה, לׁש ם 
ה' וּ לקרב לקבּ ל ה וּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  אל
וּ להחזיר וּ מכלּ ה, ׁש א וֹ כלת ׁש בּ ׁש מוֹ 
מ "ב. כּ חׁש בּ וֹ ן  אהי"ה  ליה "ו  בּ ת ׁש וּ בה 
דּ ין. מלכוּ ת ׁש ל  דּ ין ק וֹ ראים אדנ"י ׁש ל
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