
ֵסֶפר
ֵּלם  זֹוַהר ַהֶּפַסח ַהּׁשָ

ְּכַרְך א'
o
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ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש ְוַתְלִמיָדיו, ּוְׁשָאר ספה"ק, ַהַּמִּקיִפים ְּכָלִלים ְיסֹוִדִּיים 
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1הפסחבשער זוהר

בשער
לנו  נפלו  חבלי הקדושי לישראל הבטחתו שמר אשר  הוא,  ברו המקו ברו
 חוסי אנו אשר  ,מקשיבי חברי ,התלמידי לנו עלינו, שפרה נחלת א ,בנעימי
ישראל, שבטי  יחד ע "ה  הרשב"י  נוח בתיבת  ומסתופפי הקדושה  השכינה  כנפי  בצל
השכינה הקי למע גמורה, בהתאחדות ובשמחה , באהבה  הקדוש , זוהר בלימוד
,הרבי לתועלת הפסח , זוהר  לאור  להוציא שכמנו על ולקחנו מעפרא , הקדושה
פסח על  ,כספירי מאירות ,היקרי באמרי ,הברכי לחזק ,וידידי טובי כבקשת
אשר חדש באור נפשינו, ותגל לבנו, וישמח עינינו, ויראו  זכינו, לה אשר ,ומ"טמוני
הגנוז לאור נזכה   למע התורה , סודות  בקדושת המאיר , אור ועבודה  בתורה  האיר , לנו 

כהלכתו. ומועד בשבתו שבת  מדי

 ולשו בארמית  כותרות ע הקדוש  זוהר  של מאמרי כמאה  נקבצו אלו בספרי
"ה נכ עד ואר  לה נג אר  יקיצ "וארח יח )הקודש , ד פרק  הבא (משלי לכל  , ְְְִִֵַַַַַָֹֹ

הזוהר בספרי  המובאי פסח ענייני בכל מחשבות , לחשוב  פנימה , הקודש  אל לגשת
בה , יל  הדר לפניו, אשר את  יבי בי בזה והלומד  האריז "ל , ובכתבי  הקדוש ,
ובדעת, בהשכל  מגרעת, בלי  וכיאות כראוי החג מצוות לקיי יעשה , אשר  והמעשה 

ולעשות. ולקיי לשמור  וללמד ללמוד

במעשה להקב "ה   שות נעשה  בשלימות, כהלכתה  מצה  מצות שבקיו וידוע
מצוות(רוקח )בראשית התרי"ג כל קיי כאילו  חשיב   וג לועז),  מע ובזכות(ילקוט .

דא  ל ה עליו הר "י ברי יתק נזכה החג, עניני על הקדוש הזוהר  ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָלימוד
.אמ ימינ מהרה גלתא מ יפק ואחז במחה אחדת יראל ל   צויתק  ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָ

וכאר  רחמי", גל תא  מ יפק א "ספרא ד ה הזהר ללמד י הח אילְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
ה דה הרה כח האה  ב א   כ הד ת רת  ויעסק הר [א ]ילמדב . ְְְְְְְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻֻ

תורהא . אור מבואר(ליקוטי )בספר עוד :
ש , בדבריה מקומות  משיחבכמה  ביאת עיקר

התורה בזכות קמאהוא בפרק  שאמרו  כמו ,
בתרא א)דבבא יתנו(ח, כי  ג" דכתיב מאי

מל ממשא מעט ויחלו   אקבצ עתה  בגוי
" י)שרי ח, בלשו (הושע הזה פסוק כל ותניא ,

,"אקבצ כלהו "עתה  תנו, אי נאמר, ארמי
."ושרי  מל ממשא "יחלו  ,מה מעט וא

כל   עמי חובב   א" דכתיב מאי  ש ואמרו
" בידי ג)קדושיו  לג , בשעה(דברי אפילו ,

בידי שלה קדושי כל  , עמי מחבב שאתה 
כו', תורה,ה על עליו   הנות כל  שאמרו וכמו 

מלכות  על ממנו  יגכו 'מעבירי פרק  (אבות

ה ) אי ,משנה כו', יעקב של שקולו בזמ כי
עשו  ידי  טז)כו'הידי סה, פרשה רבא ,(בראשית

חלק ב)ובפרק רבי (צח את תלמידיו שאלו
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נ א רת  מהימנא ב )רעיא קכד ,  ),"אר רר קראת" בגיניה :אמר ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
נכר". אל ע ואי ינח דד "ה' יתק מ בזכתיה  לאכול  הבאה לשנה  ונזכה  ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ

.אמ בימינו במהרה ותפארתינו קדשינו בבית  הפסחי  ומ הזבחי

העולמי  הזוהר מפעל ידי על לאור יצא
שליט "א גראס יהודה  שלו רבי מהאלמי אדמו"ר מר כ"ק בנשיאות
תשע"ב שנת   ניס חודש



של מחבלו וינצל אד יעשה  מה אלעזר,
כו ', חסדי ובגמילות בתורה יעסוק  משיח,

הזוהרעכ "ל. בלימוד הרבי את  המזכה וכל 
חסדי ובגמילות בתורה עוסק נקרא  הקדוש
העול כל את ומציל   ומקיי נעלה הכי  באופ

הרשב"י  לנשמת ומתקשר וכמוכולו, זי"ע ,
אור  עול ויסוד צדיק הקדוש  הגאו שכתב
מרא ,"המלוב הקדשי קדש , ונעל טמיר

,אבוחציראדרזי יעקב  רבינו זצוק "ל מר
טוב  דורש  בספרו  ע"ב)זיע"א, לשונו:(עמוד  וזה 

בעול יוחאי  בר שמעו רבי זכות גדולה 

הצדיקי מכל  יותר  וכמוהעליו עכ "ל . ,
חז "ל  ע"ב)שאמרו מ "ה  ד חזקיה(סוכה ואמר ,

יוחאי  ב שמעו רבי   משו ירמיה רבי אמר
 הדי  מ כולו העול כל את לפטור אני יכול
בני  אליעזר ואילמלי עתה , עד שנבראתי מיו
ואילמלי  עכשיו, ועד העול שנברא מיו עמי
עד  העול שנברא מיו עמנו  עוזיהו ב יות
רבי  משו ירמיה  רבי אמר חזקיה  ואמר סופו.
 מועטי וה עלייה  בני ראיתי יוחאי  ב שמעו
ובני  אני ה מאה   א מה ובני אני ה אל א

.ה ובני אני  ה  שני א מה

3הפסחהקדמהזוהר

הקדמה
אנין)מים ה'מחי' הזוהר(מלכת )ארץ ה'תגל ו'(זעיר מאמרי נגלות בהגלות  ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ועוד, מצרים, יציאת סיפור  וסוד הסדר, סוד המצות, סוד  הפסח, חג  על הקדוש
בס"ד. שכתבנו ביאורים וקצת הקודש, ללשון  מתורגם

בימי  עוד נזכה  התורה, וסודות הקדוש הזוהר לימוד שבזכות  רצון  ויהי
כל כי השלימה , בגאולה  נפלא ת אראנ מצרים מארץ צאת ימי הזה , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָהפסח
בזמנים ובפרט וסודותיה , הקדוש הזוהר בלימוד  ורק אך תלוי הגאולה  קירוב 
ולומדים שהוגים  ישראל  אלפי למאות  הקדוש הזוהר את לפרסם שזכינו אלו 
לעומת זה  כי הסודות, ולגלות להפיץ ואחד אחד כל  על ומצוה  ביומו, יום מידי 
לשבעים הקדוש  הזוהר כל לסדר שזכינו  כעת  ובפרט  האלוקים, עשה  זה 
כל את  ולבטל  להכניע  איש אלף לשבעים לקרוב  להגיע  זכינו  וכך חלקים,

בזוה "ק  שכתב כמו  האומות ראשי נח:)השבעים הזוהר(בשלח לימוד ידי ועל ,
ומגוג  גוג  שבמלחמת  העולם  אומות 70 לבטל נזכה להכריתם(זוהר)הקדוש

א ר , סייע ה ' עזרת ה ז  ה נטרס יציאת  על ונזכה  העולם , מן  ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָולבערם
ה ' יהיה  ההוא  ביום ,יכינ ה א   רי ק דא  יח ד ן  יהיה  זה ידי  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָעל

אחד. ושמו  אחד

הגאולה לקירוב  נזכה  הגאולה  זמן שהוא פסח של הקדוש החג ובזכות
בב"א. השלמה

 ה סדר ל  את ם ביא  קטעים  הקדוש  מהזוהר טנ ל ן על הרוא ר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
הפסח. חג  למצוות

את הפסח בחג  ללמד חיל  ותאז ר  ר  יר על   חר חג ר  אדם ן ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוא ה
למ ת. ה לכת ני  יהי זה  ידי ועל  הפסח הר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹספר

תינחור תינ נפ את לתן העלמ ת  כל רב  פע  יע זה ידי ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻועל
לנ ותטיב  העלינה תקד  נלקד לטהרנ פגם סיג  מ ל  תינ מְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻונ

.נותפאר ינמקד לבנין יחנ מ לביאת א האי ונזה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהחתימה

הסוד, תורת  לימוד  ידי על רק  שהוא  לשמה תורה קרן להרמת  המצפה  דברי  כה 
בב"א . צדק  גואל ולביאת

תשע"ב  ניסן עלי , ה ' בחמלת לאור ,הוצאתי
שמש בית האלמין  אבדק "ק  גראס יודא שלום הק'

שמש בית העולמי הזוהר מפעל ידי על לאור יצא 
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נ א רת  מהימנא ב )רעיא קכד ,  ),"אר רר קראת" בגיניה :אמר ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
נכר". אל ע ואי ינח דד "ה' יתק מ בזכתיה  לאכול  הבאה לשנה  ונזכה  ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ

.אמ בימינו במהרה ותפארתינו קדשינו בבית  הפסחי  ומ הזבחי

העולמי  הזוהר מפעל ידי על לאור יצא
שליט "א גראס יהודה  שלו רבי מהאלמי אדמו"ר מר כ"ק בנשיאות
תשע"ב שנת   ניס חודש



של מחבלו וינצל אד יעשה  מה אלעזר,
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העול כל את ומציל   ומקיי נעלה הכי  באופ
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אור  עול ויסוד צדיק הקדוש  הגאו שכתב
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,אבוחציראדרזי יעקב  רבינו זצוק "ל מר
טוב  דורש  בספרו  ע"ב)זיע"א, לשונו:(עמוד  וזה 

בעול יוחאי  בר שמעו רבי זכות גדולה 

הצדיקי מכל  יותר  וכמוהעליו עכ "ל . ,
חז "ל  ע"ב)שאמרו מ "ה  ד חזקיה(סוכה ואמר ,
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שמש בית העולמי הזוהר מפעל ידי על לאור יצא 
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מבוא
אהלל,אדה רים ת פי, מאד למןה' והגיענ מנוק  החיינ  ר ְְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ה',  ר כולו העולם בכל כרכים 70 של ההר  סיומי אלפי ל אין הה ֵֶֶַַַָֹ

מלאכים  מעלה ל המליא מים הדלה ה מחה את לתאר יכ לים ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָאנ

 בח לפניו וא מרים ה א,  רי לק דא  מקסים  באים מתא פים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָָרפים

ראים  אנ פי , מ בס ההר אמירת  לב ראם חים י ראל עם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹל

א רת הזה, השבת שקראנו  החודש פרשת ל פרה  דה ְְְֶַַַָָָָָָֹזהר

:דה ל ן  מ ר ְְְִֶֶַַֹוזה

האת "והיה העבדה מה ניכם אליכם יאמר סחואמר םלכם.[ב]י זבח  ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

סח א ר לה' מצרים [ג ]הא את נג מצרים י ראל ני  י  על ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ה' צה  א ר י ראל ני  עו  לכו .חוו העם וד היל  ינ ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹואת

" ע ן ואהרן מ ה כז)את  כו יב, רק בא  .(רת ְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ר"יב . ר( ה סק יג רק  את :(מ ת ְִֵֶֶֶַָ
האת  צו)העבדה סחי)והלא סח ל ְֲֲִֶֶַַַָָָֹֹ

למעלה נאמר  האר"בר אל  תבא י  "והיה ְְְְֱִֶֶֶַַָָָָָָָֹ
 תח בר ביל ,נא חזר  ולה  ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָוגו'

נאמר ראנה פר ה  .(יב י "(מת והיה ְְְֱִִֶַָָָָָָָ
לכ האת העבדה מה ניכ אליכ  יאמר" ְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ

 מ  עצמ את  הציא מדר ה תב רע  בְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
וכא לבנ"ה לל דדע"והי  אינ ב ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

אה  ל פ ח דמל והתב ְְְְְִִֶֶַַַַָָלאל,
. נ ל א עד הב , את  כי ה אדה  ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָדברי

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ג.
ׁשנים  ּבּה ׁשּנת ּכּנס ּו נח  ּכתבת  ה ּוא  ה ּזהר  ִ ַ ְ ָ ְ ַ ְ ִ ֶ ַ ַֹ ֵ ְ ַ ַֹ ֶ  ֵספר 

מּמלכ ּותא ו ׁשבע ָ ְ ַ ִ ַ ֶ ְ ִ  ֵמעיר 
  אינ יא הרקיע", זהר יזהיר  ילי וה"ְְְְִִִִִִֵַַַַָָֹ
ההר , ספר אקרי א, זהר לימ ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹקא
מעיר ני  י מת נח, תבת  איהְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָֹ
 ני מעיר אחד  לזמני מלכ תא, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָו בע

יתק בה א)מחה . ה ) מ ת  "ל ְְְְִִִִֵֵַַָָָ
ספרא ארה  ודא ." ליכה היארה ְְְְְִִִַַַָָָָֹֻה ד

מהימנא)א רעיא קנ"ג :   ג ' חלק .(זהר ְְְֲֵֵֶַַַָָָֹ

ה ּקדֹוׁש]ל 'ּיים ח 'ׁשה מ 'ּבנּור'[הרמח "ל  מג ּלה,ּוצאטֹו  ַ ֵ ֶ ַ ִ ָ ַ ָ ְ ַ ֶ
ּברחמים  מה ּגלּות  נצא  ה ּזהר  ִ ֲ ַ ְ ָ ַ ֵ ֵ ֵ ַ ַֹ ֶ ֵ  ְּבספר 

אמצעת ,ד ה הר כב  מה ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹידע
מהלת לצאת  לזת אפר  ה הר  ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹספר 

מ יח . חבלי  י רי ללא הינ ,רחמיְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹ
ר "הרמח"ל  "איר ספראת מסיר ְְְִִִֶַַַָָ

העלה ה הר. ח ל  לה בריה ְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֹנימת
ְִָָמבריו:

ספר קריאת לדק עכ ו  וקא מאד ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹֹדאי
דה ההרההר פר ליהמק  אמר (ד ע, ְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻ

( ראי י ה את מביני לא  א  .על  ְְִִִִִִֵֶֶַַֹ

הרמח"ל : ביא ברימה חלק  ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָלה
אימת  עד לחבריא מע רי  אמר  ְְְְִִֵַַַַַַָָָָ"ניא

סמכא" חד  קיימא  לא רא)נתיב .(תיחה ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָ

ּבידינ ּו ּתלּויה והי ׁשּועה  מ ּוכנה , ֵ ָ ְ ָ ְ ָ ְ ַ ְ ָ ָ ָ ֻ ְ  ַה ּגא ּלה 
ספר היה  לע תקנ  ליד ה ני ה ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָמ
מקמ ת כה בחיו  נאמר  אר ְְְֱֲֶֶַַַַַָָָֹה הר ,
 קר להצמיח ,כ ה לגאה  הא י ,עצמ  ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֻמ
כ ה זה בר   וית אר  יראל. לבית  ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָיעה 
וכ ה ה  ניב מהימנא, רעיא ְְְְְְִִֵַַַַָָָָמקמ ת
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נא פר ת   וג ,עמי(:קכד): בגי" ְְְְִִַַָָָָ
איה חי  מאילנא  למטע י ראל עתידיְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָ
רחמי " לתא  מ י  ק י ההר , ספר ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹהאי 
ספר ה א יהח מע לטע יראל עתידי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ(בגלל

( רחמי מה לת  תזכ יצא ה ה , .ההר ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹ

מע רי  ליד ריע ל י הה  ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָוהעני
 הכי אר  ההנהגה, עמקי רמ ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֻהחכמה ,
,נחלת ועל ע על  ה חיד האד ְֲִַַַַַַָָָָָפעל
  המכ טב  רב  אל  יע י אר  רה  ת ְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָֻלנח
חסר ה דע וצרי ה ח בה . ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָראית
 לה  ה צריכי  ני מה ,ת גל ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָיראל

המרר בח ב .תלקדמ וד להחזיר) ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָֹ

( לה עליו לה והבי הה ,  העני על  ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ואמר: נמתא היה האה , לי ד ה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָהחסרנ ת

'וכ נביא" ע ד אי ,ראינ לא תתינא" יה) ְְִִִִֵֵָָֹֹ

ט) אבדהעד, וי ירא רה חכמה  אמת י .ְְְֱִִֶֶַַָָָָָָ
  מ" אמר לברכה נזכר וחכמינ ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָמ ראל,
למהוי  חכמ א ר ,ק ה ית ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָחרב 

כו' מט.)ספרא" מתל (סטה המ רר  והיה . ְְְְְִִֵֵַַַָָָָ
כו' צר"  יחר אלהי מתי "עד  ואמר: זאת  ְְֱִֵֶַַַָָָֹֹעל 

י) עד, )תדס  נכללי אה  קיבפס . ְְִִִִֵֶָָ
.והב מע הה , עני מאד לידְְְְְִִֵֶַַָָָֹ

ה ּתבה, ענין עׂשתה  י ֹוחאי ּבר  ׁשמע ֹון  ר ּבי  ָ ֵ ַ ַ ְ ִ ָ ְ ָ ָ ַ ְ ִ ִ ַ ַ ִ  ְּבריחת 
ונ ּנצל ה ּזאת  לּתבה  נברח  ֵ ָ ִ ְ ַֹ ָ ֵ ַ ַ ְ ִ ָ ֻ  ְוכ ּלנּו

עתה יחאי ר מע רי  ריחת  ְְְְְִִִִֶַַַָָָָונמצא
 אר  ה הר, נעה   דס ה בה, ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָֹעני
זר ,מתינ ר א יה ל  ְְְְִִִִִִַַָָָֻנכלל
לכל  ללית לבריחה זה  נחב ואז ,ניְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָ
אא יצטר לא מי ה  ס עד ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיראל,

אמר  וזה יב)יציאה, נב, עיהלא(י "י : ְְְְֱִִֶֶֶַַָָֹ
 הל י  תלכ לא במנ סה  צא  זְְִִִֵֵֵֵֵָָֹֹבח

יראל "... אלקי פכמא ה'  ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָֹלפניכ
ה ּסטרא מן ּבֹורח  ה ּקד ֹוׁש ּבּזהר  ׁשּיתּדּבק מי  ָ ְ ִ ַ ִ ַ ֵ ָ ַ ַ ַֹ ֵ ַ ְ ִ ֶ ִ  ָּכל 

מ ׁשיח  מחבלי  ויּנצל ַ ִ ָ ֵ ְ ֶ ֵ ֵ ָ ִ ְ ָ ֳ  ָאחרא ,
אחריו  נאר  ה הר  ספר י (אחריוהאמת, ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

נקראר"י)  תק מי ל ְְְִִִִֵֶֶַָָָָלברכה ,
ל יצטר א עד אחרא, ה טרא מ ְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹרח 

( מיה מה(אחרית דיעוא יציאה , אא ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָ
דל  עלת י והאמת זה, נמצא ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶָָָעלת

מ יח . מחבלי  ה לה הא י ְִִֵֵֶַַָָָהא,

עליהם  מעמיד  ה ּוא  ּבר ּו "הּקד ֹוׁש הענין  ֶ ֵ ֲ ִ ֲ ַ ָ ָ ַ ָ ְ ִ ָ ס ֹוד 
למ ּוטב" ּומחזירם  ּכהמן  ק ׁשֹות ׁשּגזר ֹותיו  ֶמל  ֶ ֶ ְ ֵ ָ ָ ְ ָ ָ ַ ֲ ִ ָ ְ ָ

אא ,צריכי  הי לא מ יח חבלי י  :ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹוהעני
 האד מ להפריד ריה הבר חט  מְְְִִִִֶֶַַַָָָָ
 החבלי צריכי הי  מ , דק ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻה המא

מ יח ) זהמת(חבלי [את ] מראל  להפריד די ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ
ואחר למעלה, זר לברח  כל די ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹה ל ת,
 חכמינ [מאמר סד וזה  לצאת . יחזר ְְְֲֲֵֵֶַַַָָָ
מעמיד ה א ר ד ה" לברכה] נְְֲִִִַַָָָָָזכר
 מחזיר המ קת  זר תיו  מל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָעליה

צז:)למ טב" ד(סנהדריע דל : לל  זה י , ְְְְְִִֶֶַַָָ
יכל   אינ אחרא הטרא גרת    האדְְֳִִֵֶֶַָָָָָָָֹ
אחרא ה טרא וצרי .רי ה ה ְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָָלת
זר יראל  חת ק רה פתה ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָאר 

ה עת: י לה צרי ולכ ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֻלמעלה.
 ּבדר ּכי  ּבריחה ,  ּבדר ההם  ה ּקל ּפֹות  מן  ֶ ֶ ְ ִ ָ ִ ְ ֶ ֶ ְ ֵ ָ ִ ְ ַ ִ ֵ  ָלצאת 
ׁשּיצא ּו ּכ ואחר   ּברא ׁשֹונה . אפ ׁשר  אי  ְ ֵ ֶ ָ ַ ַ ְ ָ ִ ָ ָ ְ ֶ ִ ָ ִ  ְיציאה 
ּתּׁשארנה ׁשה ּקל ּפֹות  רמה, ּביד  הּקל ּפֹות  מן  ָ ְ ַ ָ ִ ִ ְ ַ ֶ ָ ָ ָ ְ ִ ְ ַ ִ ָ  ַמ ּמׁש

ּתח ּתם  ָ ְ ַ  ְּכפ ּות ֹות 
היה לא ההמא, ה הרה דק יו ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻא

החבלי ידי על אא לברח   לה (חבליאפר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

היאמ יח ) תבה  זרי ח הי אז , ְְִִִִֶֶַָָָָ
הריחה . היא וזאת מקלט , עיר ְְְִִִִִַָָָֹ"אימא"

התב : אמר מה דל סד זה דיעְְֲִֶֶַַַָָָוא
 ב ו ' וכ האה בריה ל  מצא  ל ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹ"ר 

'וכ "אלהי ה' ל )עד ד, ברי) י ע, , ְְֱִִֶַַָֹ
  לו חס לגזר אחרא הטרא ְְְְְֳִִִַַַָָָָֹהתרת 
להתאחז   תעל לפי נמ יראל , על  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָזרת
מת רת .  תעל פי י  מדרגת, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹולינק
ואז  ,"ז ספירת מתרת עלה היא ְְְְִִִִִֵֶֶַָָוהה
היא עד חק. אחר חק י ראל ְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹנדחקי
  להתק ח בת  והיא ל"אימא", ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָמ עת

" מינ מתערי יני "אימא ס ד, , זהר) ְְִִִִִִֵַַָָָֹ

סה.) ג ' אימאחלק י  יכ לה, אינ אמת א , ְֱִִֵֵֶֶֶַָָָ
 קימת יראל  ארה, ואז חרת. ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָהיא
 לה צרי היה  לכ  הבה. סד רחיבְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
מפירה מתר  ל ה ק ת, ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָזרתיו 
י  ,ח נ ר  ו לאימא יע עד ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָֹלספירה
וה א ליראל . הבה  מתע ררת ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָארה 

"א בר  "לפני יח )סד טז,  (מ לי  ועל  , ְְְִִֵֵֵֶֶַַָ



פסחהמבוא זוהר 4

מבוא
אהלל,אדה רים ת פי, מאד למןה' והגיענ מנוק  החיינ  ר ְְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ה',  ר כולו העולם בכל כרכים 70 של ההר  סיומי אלפי ל אין הה ֵֶֶַַַָֹ

מלאכים  מעלה ל המליא מים הדלה ה מחה את לתאר יכ לים ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָאנ

 בח לפניו וא מרים ה א,  רי לק דא  מקסים  באים מתא פים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָָרפים

ראים  אנ פי , מ בס ההר אמירת  לב ראם חים י ראל עם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹל

א רת הזה, השבת שקראנו  החודש פרשת ל פרה  דה ְְְֶַַַָָָָָָֹזהר

:דה ל ן  מ ר ְְְִֶֶַַֹוזה

האת "והיה העבדה מה ניכם אליכם יאמר סחואמר םלכם.[ב]י זבח  ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

סח א ר לה' מצרים [ג ]הא את נג מצרים י ראל ני  י  על ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ה' צה  א ר י ראל ני  עו  לכו .חוו העם וד היל  ינ ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹואת

" ע ן ואהרן מ ה כז)את  כו יב, רק בא  .(רת ְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ר"יב . ר( ה סק יג רק  את :(מ ת ְִֵֶֶֶַָ
האת  צו)העבדה סחי)והלא סח ל ְֲֲִֶֶַַַָָָֹֹ

למעלה נאמר  האר"בר אל  תבא י  "והיה ְְְְֱִֶֶֶַַָָָָָָָֹ
 תח בר ביל ,נא חזר  ולה  ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָוגו'

נאמר ראנה פר ה  .(יב י "(מת והיה ְְְֱִִֶַָָָָָָָ
לכ האת העבדה מה ניכ אליכ  יאמר" ְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ

 מ  עצמ את  הציא מדר ה תב רע  בְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
וכא לבנ"ה לל דדע"והי  אינ ב ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

אה  ל פ ח דמל והתב ְְְְְִִֶֶַַַַָָלאל,
. נ ל א עד הב , את  כי ה אדה  ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָדברי

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ג.
ׁשנים  ּבּה ׁשּנת ּכּנס ּו נח  ּכתבת  ה ּוא  ה ּזהר  ִ ַ ְ ָ ְ ַ ְ ִ ֶ ַ ַֹ ֵ ְ ַ ַֹ ֶ  ֵספר 

מּמלכ ּותא ו ׁשבע ָ ְ ַ ִ ַ ֶ ְ ִ  ֵמעיר 
  אינ יא הרקיע", זהר יזהיר  ילי וה"ְְְְִִִִִִֵַַַַָָֹ
ההר , ספר אקרי א, זהר לימ ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹקא
מעיר ני  י מת נח, תבת  איהְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָֹ
 ני מעיר אחד  לזמני מלכ תא, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָו בע

יתק בה א)מחה . ה ) מ ת  "ל ְְְְִִִִֵֵַַָָָ
ספרא ארה  ודא ." ליכה היארה ְְְְְִִִַַַָָָָֹֻה ד

מהימנא)א רעיא קנ"ג :   ג ' חלק .(זהר ְְְֲֵֵֶַַַָָָֹ

ה ּקדֹוׁש]ל 'ּיים ח 'ׁשה מ 'ּבנּור'[הרמח "ל  מג ּלה,ּוצאטֹו  ַ ֵ ֶ ַ ִ ָ ַ ָ ְ ַ ֶ
ּברחמים  מה ּגלּות  נצא  ה ּזהר  ִ ֲ ַ ְ ָ ַ ֵ ֵ ֵ ַ ַֹ ֶ ֵ  ְּבספר 

אמצעת ,ד ה הר כב  מה ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹידע
מהלת לצאת  לזת אפר  ה הר  ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹספר 

מ יח . חבלי  י רי ללא הינ ,רחמיְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹ
ר "הרמח"ל  "איר ספראת מסיר ְְְִִִֶַַַָָ

העלה ה הר. ח ל  לה בריה ְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֹנימת
ְִָָמבריו:

ספר קריאת לדק עכ ו  וקא מאד ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹֹדאי
דה ההרההר פר ליהמק  אמר (ד ע, ְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻ

( ראי י ה את מביני לא  א  .על  ְְִִִִִִֵֶֶַַֹ

הרמח"ל : ביא ברימה חלק  ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָלה
אימת  עד לחבריא מע רי  אמר  ְְְְִִֵַַַַַַָָָָ"ניא

סמכא" חד  קיימא  לא רא)נתיב .(תיחה ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָ

ּבידינ ּו ּתלּויה והי ׁשּועה  מ ּוכנה , ֵ ָ ְ ָ ְ ָ ְ ַ ְ ָ ָ ָ ֻ ְ  ַה ּגא ּלה 
ספר היה  לע תקנ  ליד ה ני ה ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָמ
מקמ ת כה בחיו  נאמר  אר ְְְֱֲֶֶַַַַַָָָֹה הר ,
 קר להצמיח ,כ ה לגאה  הא י ,עצמ  ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֻמ
כ ה זה בר   וית אר  יראל. לבית  ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָיעה 
וכ ה ה  ניב מהימנא, רעיא ְְְְְְִִֵַַַַָָָָמקמ ת
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נא פר ת   וג ,עמי(:קכד): בגי" ְְְְִִַַָָָָ
איה חי  מאילנא  למטע י ראל עתידיְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָ
רחמי " לתא  מ י  ק י ההר , ספר ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹהאי 
ספר ה א יהח מע לטע יראל עתידי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ(בגלל

( רחמי מה לת  תזכ יצא ה ה , .ההר ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹ

מע רי  ליד ריע ל י הה  ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָוהעני
 הכי אר  ההנהגה, עמקי רמ ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֻהחכמה ,
,נחלת ועל ע על  ה חיד האד ְֲִַַַַַַָָָָָפעל
  המכ טב  רב  אל  יע י אר  רה  ת ְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָֻלנח
חסר ה דע וצרי ה ח בה . ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָראית
 לה  ה צריכי  ני מה ,ת גל ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָיראל

המרר בח ב .תלקדמ וד להחזיר) ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָֹ

( לה עליו לה והבי הה ,  העני על  ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ואמר: נמתא היה האה , לי ד ה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָהחסרנ ת

'וכ נביא" ע ד אי ,ראינ לא תתינא" יה) ְְִִִִֵֵָָֹֹ

ט) אבדהעד, וי ירא רה חכמה  אמת י .ְְְֱִִֶֶַַָָָָָָ
  מ" אמר לברכה נזכר וחכמינ ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָמ ראל,
למהוי  חכמ א ר ,ק ה ית ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָחרב 

כו' מט.)ספרא" מתל (סטה המ רר  והיה . ְְְְְִִֵֵַַַָָָָ
כו' צר"  יחר אלהי מתי "עד  ואמר: זאת  ְְֱִֵֶַַַָָָֹֹעל 

י) עד, )תדס  נכללי אה  קיבפס . ְְִִִִֵֶָָ
.והב מע הה , עני מאד לידְְְְְִִֵֶַַָָָֹ

ה ּתבה, ענין עׂשתה  י ֹוחאי ּבר  ׁשמע ֹון  ר ּבי  ָ ֵ ַ ַ ְ ִ ָ ְ ָ ָ ַ ְ ִ ִ ַ ַ ִ  ְּבריחת 
ונ ּנצל ה ּזאת  לּתבה  נברח  ֵ ָ ִ ְ ַֹ ָ ֵ ַ ַ ְ ִ ָ ֻ  ְוכ ּלנּו

עתה יחאי ר מע רי  ריחת  ְְְְְִִִִֶַַַָָָָונמצא
 אר  ה הר, נעה   דס ה בה, ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָֹעני
זר ,מתינ ר א יה ל  ְְְְִִִִִִַַָָָֻנכלל
לכל  ללית לבריחה זה  נחב ואז ,ניְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָ
אא יצטר לא מי ה  ס עד ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיראל,

אמר  וזה יב)יציאה, נב, עיהלא(י "י : ְְְְֱִִֶֶֶַַָָֹ
 הל י  תלכ לא במנ סה  צא  זְְִִִֵֵֵֵֵָָֹֹבח

יראל "... אלקי פכמא ה'  ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָֹלפניכ
ה ּסטרא מן ּבֹורח  ה ּקד ֹוׁש ּבּזהר  ׁשּיתּדּבק מי  ָ ְ ִ ַ ִ ַ ֵ ָ ַ ַ ַֹ ֵ ַ ְ ִ ֶ ִ  ָּכל 

מ ׁשיח  מחבלי  ויּנצל ַ ִ ָ ֵ ְ ֶ ֵ ֵ ָ ִ ְ ָ ֳ  ָאחרא ,
אחריו  נאר  ה הר  ספר י (אחריוהאמת, ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

נקראר"י)  תק מי ל ְְְִִִִֵֶֶַָָָָלברכה ,
ל יצטר א עד אחרא, ה טרא מ ְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹרח 

( מיה מה(אחרית דיעוא יציאה , אא ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָ
דל  עלת י והאמת זה, נמצא ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶָָָעלת

מ יח . מחבלי  ה לה הא י ְִִֵֵֶַַָָָהא,

עליהם  מעמיד  ה ּוא  ּבר ּו "הּקד ֹוׁש הענין  ֶ ֵ ֲ ִ ֲ ַ ָ ָ ַ ָ ְ ִ ָ ס ֹוד 
למ ּוטב" ּומחזירם  ּכהמן  ק ׁשֹות ׁשּגזר ֹותיו  ֶמל  ֶ ֶ ְ ֵ ָ ָ ְ ָ ָ ַ ֲ ִ ָ ְ ָ

אא ,צריכי  הי לא מ יח חבלי י  :ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹוהעני
 האד מ להפריד ריה הבר חט  מְְְִִִִֶֶַַַָָָָ
 החבלי צריכי הי  מ , דק ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻה המא

מ יח ) זהמת(חבלי [את ] מראל  להפריד די ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ
ואחר למעלה, זר לברח  כל די ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹה ל ת,
 חכמינ [מאמר סד וזה  לצאת . יחזר ְְְֲֲֵֵֶַַַָָָ
מעמיד ה א ר ד ה" לברכה] נְְֲִִִַַָָָָָזכר
 מחזיר המ קת  זר תיו  מל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָעליה

צז:)למ טב" ד(סנהדריע דל : לל  זה י , ְְְְְִִֶֶַַָָ
יכל   אינ אחרא הטרא גרת    האדְְֳִִֵֶֶַָָָָָָָֹ
אחרא ה טרא וצרי .רי ה ה ְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָָלת
זר יראל  חת ק רה פתה ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָאר 

ה עת: י לה צרי ולכ ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֻלמעלה.
 ּבדר ּכי  ּבריחה ,  ּבדר ההם  ה ּקל ּפֹות  מן  ֶ ֶ ְ ִ ָ ִ ְ ֶ ֶ ְ ֵ ָ ִ ְ ַ ִ ֵ  ָלצאת 
ׁשּיצא ּו ּכ ואחר   ּברא ׁשֹונה . אפ ׁשר  אי  ְ ֵ ֶ ָ ַ ַ ְ ָ ִ ָ ָ ְ ֶ ִ ָ ִ  ְיציאה 
ּתּׁשארנה ׁשה ּקל ּפֹות  רמה, ּביד  הּקל ּפֹות  מן  ָ ְ ַ ָ ִ ִ ְ ַ ֶ ָ ָ ָ ְ ִ ְ ַ ִ ָ  ַמ ּמׁש

ּתח ּתם  ָ ְ ַ  ְּכפ ּות ֹות 
היה לא ההמא, ה הרה דק יו ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻא

החבלי ידי על אא לברח   לה (חבליאפר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

היאמ יח ) תבה  זרי ח הי אז , ְְִִִִֶֶַָָָָ
הריחה . היא וזאת מקלט , עיר ְְְִִִִִַָָָֹ"אימא"

התב : אמר מה דל סד זה דיעְְֲִֶֶַַַָָָוא
 ב ו ' וכ האה בריה ל  מצא  ל ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹ"ר 

'וכ "אלהי ה' ל )עד ד, ברי) י ע, , ְְֱִִֶַַָֹ
  לו חס לגזר אחרא הטרא ְְְְְֳִִִַַַָָָָֹהתרת 
להתאחז   תעל לפי נמ יראל , על  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָזרת
מת רת .  תעל פי י  מדרגת, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹולינק
ואז  ,"ז ספירת מתרת עלה היא ְְְְִִִִִֵֶֶַָָוהה
היא עד חק. אחר חק י ראל ְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹנדחקי
  להתק ח בת  והיא ל"אימא", ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָמ עת

" מינ מתערי יני "אימא ס ד, , זהר) ְְִִִִִִֵַַָָָֹ

סה.) ג ' אימאחלק י  יכ לה, אינ אמת א , ְֱִִֵֵֶֶֶַָָָ
 קימת יראל  ארה, ואז חרת. ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָהיא
 לה צרי היה  לכ  הבה. סד רחיבְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
מפירה מתר  ל ה ק ת, ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָזרתיו 
י  ,ח נ ר  ו לאימא יע עד ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָֹלספירה
וה א ליראל . הבה  מתע ררת ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָארה 

"א בר  "לפני יח )סד טז,  (מ לי  ועל  , ְְְִִֵֵֵֶֶַַָ
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מ '),מהימנאברעיא א מצוה (ר ת  מצרים,[ד]: יציאת בח  לסר ז אחר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

ל , ארנ  לע למים. זה בח  לדר  אדם ן  על  ח בה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהיא 

למח הא  עתיד מחה, מח  סר ת בא מצרים יציאת דר ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאדם

,נאד מח  אדם הא  הרי ה ל, מחת הא  הא עלם ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹכינה

סר. ת א מח  הא  ר  דְְִֵַַָָָוה

 וכיו ה זרה, ידי על הי ור"י  מ ה  ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָריחת 
ההר , ספר  נעה זאת ברבריחה הה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

אליו  ז מי לכל וע מד ק ה בה עני, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ל "אימא" מיע בר ההר ספר הדק : הינְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
חבלי  ל צרי ואי אחרא, הטרא מ ְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָָויצא
נ א, רת מהימנא רעיא זר ְְְְְִֵַַַַָָָָָָָֻמ יח ,

תח ה . למעלה הבאתי עניְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ

 זמ אא ה הר  נת ה לא זה , ל ע ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹוהה,
האת ה עה הלא י ,תהע אחרי ְְֲֲִֵֵֵַַַַָָֹֹֻהרה
:ר ,זמ אא להצא צריכה ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָאינ
ת ע י  הה, ההר  סד י ראל ברחְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֻ
מיחא מלא דרא ימא ס א א ְְְְְִֵֶַַָָָָָָאינ

היח].  מל ל רד ,מי ה  ס]ְְִִֶֶֶַַַָָ

ימ לכל והה , נגי ה הר פר  זכינ ,אנ ינ ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ב רט ת קת בל , קצו ת כל   ְְְְְֵֵַַָָָאד
מפעל  ל י הר מזי זכת פרט  , ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָמ
 ברי ה נת  ונראה  הע למי, ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹה הר 

ההר ספר תקפה ע ת נת ה אמנ) ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

ר"י) לתק פת יחסית  להצאמאחרת צריכה  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֻ
 מל ל   רד , מי ה  ס יראל ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָלכלל
נראה לכ ,אנ  רנד למר ְְְִִֵֵֶַַַָָָה יח,
אינ  ימינ ההר ספר  ל  ה ד לה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹה גית
דלי  ל  קרא כבר   וער. לל  ְְְְְְִִִֵָָָָָמקרית
תקפה ההר ספר  ללמ ד הר  את  ְְְִִִֵֶֶַַַַָֹה ר
יקציב   אד  כ ,לי ד  ומע י .ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָז
ספר מעט בר ל קריאה  אפ ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָלעצמ
לבק   ה עזרת  יכל  בכ , י מ י ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹה הר 
 בריל עבר והאמת, ההר. ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹספר
ה הר ספר ל ח עני למעלה  ריְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹהאמ
, ה בק האד עב ר מיח חבלי את ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלבל
נ מת את  ממרק  ה הר  פר ידע ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהרי

סג ה היא  והריאה  רע , בר מל  ְְְִִִַַָָָָָָָָֻהאד
וההצלחת . הי עת  ְְְְַַַָָלכל

לסרד . א, תר דא מהימנא: ְְְְִֵֵַַַַָָָָָברעיא
ר על חבא  איה ,מצרי יציאת ְְְִִִִִִִַַַַָָָבחא
הכי  .לעלמי בחא האי לאעי ,ְְְְְְִִִֵַַָָָָָנ
,מצרי יציאת אעי   נ ר ל ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָאקימנא,
למחדי   איה י ז חדוה , חי סר ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָבהה א
מ א,  חד ה א אתי לעלמא ְְְְְְִִִֵֵָָָָָֹכינא
רי וקדא ,מרי חי  נ ר   איה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָהאי
ני עתא, י  ס ר. ההא ח י ְֲִִֵֵַַַָָה א
, ל ואמר ,ילי מליא לכל ה א  רי ְְְְְִִֵַַַָָָָֻקדא
ע מ קא ילי, בחא סרא  מע  ְְְְִִִִִִָָָָָָזיל
,ימת  ה די פרקני. אוח ְְְְְְְִִִֵַַַָָָֻני ,
מע יראל ,  הדייה רי מתח ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָואתיי
פרקנא חדוא א ח קא בחא, ְְְְְְִִֶַָָָָָָָָסרא
רי לקדא  לי דוא אתיי די , מריהְְְְְְְִֵֵֵַָָָָ
על  לי דאוא רגב ינ אי ל  על ְְִִִֵַַָָָה א,
 אח ארעא, לי אית קיא ְְְְִִֵַַַַָָָָע א
לי סא די  .מאריה פרקנא ְְְְְְִֵֵֵֶָָָָָחדוה 
סרא ההא ויראל לעיא, גבר א ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָחילא
חילא סא מל א, , למאריה חילא ְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָיהבי
,לי דוא ,יר ב חי מ ד  ְְְְְְְִֵֵַַָָגב רא,
.ה על יקרי ואסק ,מקמי דחלי הְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֻֻוכ
א סר לאעי לחא אית , בגיְְְְְְִִִִֵַָָָָ

ע"א) מ "א  בה(דח א, גוונא אמר . ְְְְְִַַָָָָמה 
קדא קמי דיר לאעי  , נ ר על   ְְְִִִֵֵַַַָָָָֻאיה
 יני אי כל ניסא לפרסמי  ה א, ריְְְְִִִִִֵַָָ
והא חבתא,  איה אמאי ימא, ואי  ְְְֲִִֵַַָָָָָעבד .
ויהוי  דהוה, מה  ל  א, ידע ה א  רי ְְְְֱֲִֵֶַַָָָָָֹֻקדא
מה על ,קמי א רסמא אמאי נא, ְְְֲִֵַַַָָָָָָלבתר
ר  אצטרי ואי  אא ידע. ואיה עבד,  ְְְְִִִִֶַַַַָָָָדאיה
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ת אלכ להם: ואמר , ה ליא  ל את הא  ר דה ס עה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

גא תי. מחים  י הנים דרים י הבח  סר את  עְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

הבח סר ו מעים יראל, עם מתח רים באים מתסים, ם  ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻאז

ל על ה א ר  דל מ דים אים אז אד נם. א ת חדות  ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻמחים

מחים  ארץ  ל  דה העם על ל מ דים גברת, נ ים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָא תם

אדנם. ל הא ה ְְְֲִֶַַָָֻמחת 

לרנם,אז  ח  נתנים סר  תא ויראל למעלה, גב רה ח  ל מתוף ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹ

וכם  ,ל מ דים  רתב חים גברה  ח  סיף מל  מְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ

 מ זה  סר לד ר לח  י לכן ם. על דב מתעה מ ניו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻחדים

את  לפרסם הא   ר דה לפני מיד  לדר  אדם ן  על  ח בה ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאמר .

עה . נים א תם כל ְִִֵֶַָָָָהס

ואם   דה והרי ח בה? זה לה היה אמר, מה  ל הל, ידע  הא  ר ְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

והא עה, הא  מה על לפניו , זה רסם מ ע  מ ן? לאחר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָוהיה 

עה,ידע? הא מה  כל לפניו לד ר הס את  לפרסם אדם צרי ואי אא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

אתם ור אים מת סת , מעלה ל  הליא וכל  ע לים, ברים אתם ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמם 

למה. למעלה עליהם  דב מתעה הא,  ר ד ל ם ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֻמדים

ה'לפי ר הס, מפרסמים אנ ן על הס, לפרסם  ריכים  ראינ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

כל אי אלף 70 יראל  בטי יחד  סמים היי  אלף רנ דְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ארנ פי  ,ד ה הזהר ל את עם מלין 70 סם איל הכר יהיה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאחד

זי"ע מר זין מהר "י  הרה"ק  אמר כבר .35 ין הזהר א ר אריכ ת ְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָָָֹבר 

לט ס   מ ה א ר דה להאמין  קה  יהיה  מ יחא  עקבתא  ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָדר 

חלק קיר רדעל העם ם הרמל , הר ה אל ל  מבחן  מ  על ואמר  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

יחזיק מעט  ורק העל, נביאי  ל  לצ ם רד  ה עם א ה מים , מן  ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָא

חלק... קיר על  לט ס מ קה יהיה אמנה להחזיק וכן זוהראמנה... ועיין ְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ז. שמות

ד ל,ואם  כזה  אפן  ד ה זהר  מ אנים הרה  ל  רנ ד י ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ילדים  אפיל הלם עליו ר"י ל הבטחת זכ ת נס , ה א ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָואי 

איה מה כל קמי לאעי  ניסא , לפרסמי  ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָנ
לעי א ליא  וכל , קיס י מ   אי גי ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָעבד,

רי לק דא  ה דא וא ,ל וחמא , יְְְְְְְְִִִַָָָָֻמת
ותא. עיא  עלייה יקרי ואסק ְְְְְִֵֵַַַָָָָָהא,
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מ '),מהימנאברעיא א מצוה (ר ת  מצרים,[ד]: יציאת בח  לסר ז אחר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

ל , ארנ  לע למים. זה בח  לדר  אדם ן  על  ח בה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהיא 

למח הא  עתיד מחה, מח  סר ת בא מצרים יציאת דר ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאדם

,נאד מח  אדם הא  הרי ה ל, מחת הא  הא עלם ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹכינה

סר. ת א מח  הא  ר  דְְִֵַַָָָוה

 וכיו ה זרה, ידי על הי ור"י  מ ה  ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָריחת 
ההר , ספר  נעה זאת ברבריחה הה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

אליו  ז מי לכל וע מד ק ה בה עני, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ל "אימא" מיע בר ההר ספר הדק : הינְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
חבלי  ל צרי ואי אחרא, הטרא מ ְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָָויצא
נ א, רת מהימנא רעיא זר ְְְְְִֵַַַַָָָָָָָֻמ יח ,

תח ה . למעלה הבאתי עניְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ

 זמ אא ה הר  נת ה לא זה , ל ע ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹוהה,
האת ה עה הלא י ,תהע אחרי ְְֲֲִֵֵֵַַַַָָֹֹֻהרה
:ר ,זמ אא להצא צריכה ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָאינ
ת ע י  הה, ההר  סד י ראל ברחְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֻ
מיחא מלא דרא ימא ס א א ְְְְְִֵֶַַָָָָָָאינ

היח].  מל ל רד ,מי ה  ס]ְְִִֶֶֶַַַָָ

ימ לכל והה , נגי ה הר פר  זכינ ,אנ ינ ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ב רט ת קת בל , קצו ת כל   ְְְְְֵֵַַָָָאד
מפעל  ל י הר מזי זכת פרט  , ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָמ
 ברי ה נת  ונראה  הע למי, ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹה הר 

ההר ספר תקפה ע ת נת ה אמנ) ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

ר"י) לתק פת יחסית  להצאמאחרת צריכה  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֻ
 מל ל   רד , מי ה  ס יראל ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָלכלל
נראה לכ ,אנ  רנד למר ְְְִִֵֵֶַַַָָָה יח,
אינ  ימינ ההר ספר  ל  ה ד לה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹה גית
דלי  ל  קרא כבר   וער. לל  ְְְְְְִִִֵָָָָָמקרית
תקפה ההר ספר  ללמ ד הר  את  ְְְִִִֵֶֶַַַַָֹה ר
יקציב   אד  כ ,לי ד  ומע י .ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָז
ספר מעט בר ל קריאה  אפ ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָלעצמ
לבק   ה עזרת  יכל  בכ , י מ י ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹה הר 
 בריל עבר והאמת, ההר. ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹספר
ה הר ספר ל ח עני למעלה  ריְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹהאמ
, ה בק האד עב ר מיח חבלי את ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלבל
נ מת את  ממרק  ה הר  פר ידע ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהרי

סג ה היא  והריאה  רע , בר מל  ְְְִִִַַָָָָָָָָֻהאד
וההצלחת . הי עת  ְְְְַַַָָלכל

לסרד . א, תר דא מהימנא: ְְְְִֵֵַַַַָָָָָברעיא
ר על חבא  איה ,מצרי יציאת ְְְִִִִִִִַַַַָָָבחא
הכי  .לעלמי בחא האי לאעי ,ְְְְְְִִִֵַַָָָָָנ
,מצרי יציאת אעי   נ ר ל ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָאקימנא,
למחדי   איה י ז חדוה , חי סר ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָבהה א
מ א,  חד ה א אתי לעלמא ְְְְְְִִִֵֵָָָָָֹכינא
רי וקדא ,מרי חי  נ ר   איה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָהאי
ני עתא, י  ס ר. ההא ח י ְֲִִֵֵַַַָָה א
, ל ואמר ,ילי מליא לכל ה א  רי ְְְְְִִֵַַַָָָָֻקדא
ע מ קא ילי, בחא סרא  מע  ְְְְִִִִִִָָָָָָזיל
,ימת  ה די פרקני. אוח ְְְְְְְִִִֵַַַָָָֻני ,
מע יראל ,  הדייה רי מתח ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָואתיי
פרקנא חדוא א ח קא בחא, ְְְְְְִִֶַָָָָָָָָסרא
רי לקדא  לי דוא אתיי די , מריהְְְְְְְִֵֵֵַָָָָ
על  לי דאוא רגב ינ אי ל  על ְְִִִֵַַָָָה א,
 אח ארעא, לי אית קיא ְְְְִִֵַַַַָָָָע א
לי סא די  .מאריה פרקנא ְְְְְְִֵֵֵֶָָָָָחדוה 
סרא ההא ויראל לעיא, גבר א ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָחילא
חילא סא מל א, , למאריה חילא ְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָיהבי
,לי דוא ,יר ב חי מ ד  ְְְְְְְִֵֵַַָָגב רא,
.ה על יקרי ואסק ,מקמי דחלי הְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֻֻוכ
א סר לאעי לחא אית , בגיְְְְְְִִִִֵַָָָָ

ע"א) מ "א  בה(דח א, גוונא אמר . ְְְְְִַַָָָָמה 
קדא קמי דיר לאעי  , נ ר על   ְְְִִִֵֵַַַָָָָֻאיה
 יני אי כל ניסא לפרסמי  ה א, ריְְְְִִִִִֵַָָ
והא חבתא,  איה אמאי ימא, ואי  ְְְֲִִֵַַָָָָָעבד .
ויהוי  דהוה, מה  ל  א, ידע ה א  רי ְְְְֱֲִֵֶַַָָָָָֹֻקדא
מה על ,קמי א רסמא אמאי נא, ְְְֲִֵַַַָָָָָָלבתר
ר  אצטרי ואי  אא ידע. ואיה עבד,  ְְְְִִִִֶַַַַָָָָדאיה
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ת אלכ להם: ואמר , ה ליא  ל את הא  ר דה ס עה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

גא תי. מחים  י הנים דרים י הבח  סר את  עְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

הבח סר ו מעים יראל, עם מתח רים באים מתסים, ם  ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻאז

ל על ה א ר  דל מ דים אים אז אד נם. א ת חדות  ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻמחים

מחים  ארץ  ל  דה העם על ל מ דים גברת, נ ים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָא תם

אדנם. ל הא ה ְְְֲִֶַַָָֻמחת 

לרנם,אז  ח  נתנים סר  תא ויראל למעלה, גב רה ח  ל מתוף ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹ

וכם  ,ל מ דים  רתב חים גברה  ח  סיף מל  מְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ

 מ זה  סר לד ר לח  י לכן ם. על דב מתעה מ ניו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻחדים

את  לפרסם הא   ר דה לפני מיד  לדר  אדם ן  על  ח בה ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאמר .

עה . נים א תם כל ְִִֵֶַָָָָהס

ואם   דה והרי ח בה? זה לה היה אמר, מה  ל הל, ידע  הא  ר ְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

והא עה, הא  מה על לפניו , זה רסם מ ע  מ ן? לאחר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָוהיה 

עה,ידע? הא מה  כל לפניו לד ר הס את  לפרסם אדם צרי ואי אא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

אתם ור אים מת סת , מעלה ל  הליא וכל  ע לים, ברים אתם ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמם 

למה. למעלה עליהם  דב מתעה הא,  ר ד ל ם ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֻמדים

ה'לפי ר הס, מפרסמים אנ ן על הס, לפרסם  ריכים  ראינ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

כל אי אלף 70 יראל  בטי יחד  סמים היי  אלף רנ דְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ארנ פי  ,ד ה הזהר ל את עם מלין 70 סם איל הכר יהיה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאחד

זי"ע מר זין מהר "י  הרה"ק  אמר כבר .35 ין הזהר א ר אריכ ת ְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָָָֹבר 

לט ס   מ ה א ר דה להאמין  קה  יהיה  מ יחא  עקבתא  ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָדר 

חלק קיר רדעל העם ם הרמל , הר ה אל ל  מבחן  מ  על ואמר  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

יחזיק מעט  ורק העל, נביאי  ל  לצ ם רד  ה עם א ה מים , מן  ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָא

חלק... קיר על  לט ס מ קה יהיה אמנה להחזיק וכן זוהראמנה... ועיין ְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ז. שמות

ד ל,ואם  כזה  אפן  ד ה זהר  מ אנים הרה  ל  רנ ד י ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ילדים  אפיל הלם עליו ר"י ל הבטחת זכ ת נס , ה א ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָואי 

איה מה כל קמי לאעי  ניסא , לפרסמי  ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָנ
לעי א ליא  וכל , קיס י מ   אי גי ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָעבד,

רי לק דא  ה דא וא ,ל וחמא , יְְְְְְְְִִִַָָָָֻמת
ותא. עיא  עלייה יקרי ואסק ְְְְְִֵֵַַַָָָָָהא,
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וע ד, עד   לפרסמ צריכים היח, יאת לפני הזהר את  ילמד ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָקטים

להתח ק כל די ד ה ההר את לנ והכין  לה, רפ אה  הכין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָר "י

לרח קים  ם לימה  תבה לחזר  והער מים, ליראת ולזת ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹאמ נה

ד ע. ְֵַַָיתר,

ארצנועל ה' ר כינ ד ב רים נפרסם  הל לאדן נ ח  ן  ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

אלפים  לערת ד ה זהר הלמדים יערים למא ת ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָהד ה

הקקים  לרבב ת  דה זהר מסמים ,נטר ט עיר  בפרט  ְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָהמדים

עה" ל "ערה הנטרס הפץ  כבר ,רת וללמ ד  ר "י  צל ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלחסת

הבאר  האל תח  ע תקים , אלף מאה הזהר  ח  וספרי עתקים 300,000ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

מאת  י י עד ים , כל והלכים סיפים והמדים 65,000 ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֻסג תיו

ע אנים  על סרים וכ ה , דק ת פרט  ז הר המדים ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָאלפים

ואנים  ר"י , ל  בכח דה ה הר זכ ת מ רים בה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹלעלי 

לדרת  וע ד עד  מתעים הה, דה הלד  ר ה מ כים ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָטים 

לעלם  וחי  החים מעץ  ואכל  טב , י וראים ט עמים  ונעלת, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָֹבהת

הח זרים  הלפנים הם ורים ה', אל מתקרבים לדם  על  ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָמתע גים

ראים  א ר ונחמ ת יע ת ונפלא ת, נ ים ורי העצמה דל על ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹמסרים

.דה ההר  זכ ת עין ְְִִִַַַַַָעין

צאתויהי וכימי מצרים , א ת התחילה  ה ה ,  ד ח ז ה רצן ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

הלימה  לגאה  יחד נ ונזה  נפלא ת  אראנ מצרים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻמארץ 

אמן . ימינ ְְִֵֵֵָָָמהרה 
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הימד  ד ק מרא קצרה ְְְְִִֶַָָָָפיה

ונעלם לׁש ם טמיר  הה וּ א ידי על וכוּ '. וּ ׁש כינּת יּה  הוּ א  בּ רי ק וּ דׁש א יחוּ ד 
עוּ זּ נוּ  ׁש כינת וּ לעלּ וּ י מעפרא, ׁש כינּת א לאקמא ישׂ ראל  כּ ל בּ ׁש ם

י שׂ ראל. כּ ל בּ ׁש ם  ונעלם טמיר ההוּ א  ידי על שׂ מחה, הבּ נים אם 

כּ להריני בּ נׁש מת  הזּ ה ה קּ דוֹ ׁש  בּ לימוּ ד  עצמי והצּ דּ יקים הּת נּ אים מקר  
בּ ר  ׁש מעוֹ ן רבּ י האלוֹ קי הּת נּ א  וּ בראׁש ם הקּ דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר  הכּ תוּ בים
ע"ה   הּמ ל דּ וד ּת פילת  ּת תקיים זה ידי ועל בּ נוֹ . אלעזר ורבּ י יוֹ חאי

ה') 'ד סא הילי)באהל אג וּ רה אוֹ יב. מּפ ני  עז מגדּ ל  לי מחסה  היית  "כּ י ְִִ
יהיוּ  זה  ׁש בּ לימוּ דינוּ  ואזכּ ה ּס לה". כּ נפי בסתר אחסה  עוֹ למים

דּ וֹ בבוֹ ת ליוֹ צרנוּ בּ קּ בר שׂ פתוֹ תיהם  רוּ ח נחת לעשׂ וֹ ת בּ אהבה ׁש מ וֹ  למען , 
גלוּ תא  מן  ישׂ ראל יפקוּ ן הזוֹ הר , ספר ספרא וּ בּ הדין בּ וֹ ראנוּ . רצ וֹ ן ולע שׂ וֹ ת
אלהינוּ  אדני נעם ויהי בּ ניהם . על והדר פעל עבדי אל  יראה בּ רחמי,
אדני נעם ויהי כּ וֹ ננהוּ , ידינוּ  וּ מעשׂ ה  עלינוּ  כּ וֹ ננה ידינוּ  וּ מעשׂ ה  עלינוּ 
כּ וֹ ננהוּ  ידינוּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ  כּ וֹ ננה ידינוּ  וּ מע שׂ ה עלינוּ  אלהינ וּ 

י "ז ) ט"ז צ' הילי).('ה (ס ד ְִִ



ז ה"ה  מהאר"י קה Čי ד דק ְֲִִִֵֵַָָָָפיה 

אנחנוּ רבּ וֹ ן  מוֹ דים  והּס ליחוֹ ת . הרחמים אב האדוֹ נים. ואדני העוֹ למים  
וּ בהׁש ּת חויה , בּ קידה אב וֹ תינוּ , ואלהי אלהינוּ  יהוֹ ה לפני
בּ סוֹ דוֹ ת  חלק לּ נוּ  ונתּת  הקּ דׁש , עבוֹ דת ולעב וֹ דת לתוֹ רת ׁש קּ רבּת נוּ 

גּ דוֹ ל  חסד עּמ נוּ  עשׂ ית אׁש ר חיּ ינוּ , מה אנוּ , מה הקּ דוֹ ׁש ה. כּ זה ּת וֹ רת. 
חּט אתינוּ  לכל  ותסלח ׁש ּת מחל לפני ּת חנוּ נינוּ  מּפ ילים  אנחנוּ  כּ ן על
רצוֹ ן יהי וּ בכן  .לבינ בּ ינינוּ  מבדּ ילים  עוֹ נוֹ תינוּ  יהיוּ  ואל ועוֹ נוֹ תינוּ .
ליראת לבבנוּ  את ׁש ּת כוֹ נן  אב וֹ תינוּ , ואלהי אלהינוּ  יהוֹ ה מלּ פני
בּ סוֹ דוֹ ת  הערל לבבנוּ  ותפּת ח אלּ ה, לדברינוּ  אזנ וּת ק ׁש יב ,ואהבת
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וע ד, עד   לפרסמ צריכים היח, יאת לפני הזהר את  ילמד ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָקטים

להתח ק כל די ד ה ההר את לנ והכין  לה, רפ אה  הכין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָר "י

לרח קים  ם לימה  תבה לחזר  והער מים, ליראת ולזת ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹאמ נה

ד ע. ְֵַַָיתר,

ארצנועל ה' ר כינ ד ב רים נפרסם  הל לאדן נ ח  ן  ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

אלפים  לערת ד ה זהר הלמדים יערים למא ת ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָהד ה

הקקים  לרבב ת  דה זהר מסמים ,נטר ט עיר  בפרט  ְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָהמדים

עה" ל "ערה הנטרס הפץ  כבר ,רת וללמ ד  ר "י  צל ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלחסת

הבאר  האל תח  ע תקים , אלף מאה הזהר  ח  וספרי עתקים 300,000ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

מאת  י י עד ים , כל והלכים סיפים והמדים 65,000 ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֻסג תיו

ע אנים  על סרים וכ ה , דק ת פרט  ז הר המדים ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָאלפים

ואנים  ר"י , ל  בכח דה ה הר זכ ת מ רים בה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹלעלי 

לדרת  וע ד עד  מתעים הה, דה הלד  ר ה מ כים ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָטים 

לעלם  וחי  החים מעץ  ואכל  טב , י וראים ט עמים  ונעלת, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָֹבהת

הח זרים  הלפנים הם ורים ה', אל מתקרבים לדם  על  ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָמתע גים

ראים  א ר ונחמ ת יע ת ונפלא ת, נ ים ורי העצמה דל על ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹמסרים

.דה ההר  זכ ת עין ְְִִִַַַַַָעין

צאתויהי וכימי מצרים , א ת התחילה  ה ה ,  ד ח ז ה רצן ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

הלימה  לגאה  יחד נ ונזה  נפלא ת  אראנ מצרים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻמארץ 

אמן . ימינ ְְִֵֵֵָָָמהרה 
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הימד  ד ק מרא קצרה ְְְְִִֶַָָָָפיה

ונעלם לׁש ם טמיר  הה וּ א ידי על וכוּ '. וּ ׁש כינּת יּה  הוּ א  בּ רי ק וּ דׁש א יחוּ ד 
עוּ זּ נוּ  ׁש כינת וּ לעלּ וּ י מעפרא, ׁש כינּת א לאקמא ישׂ ראל  כּ ל בּ ׁש ם

י שׂ ראל. כּ ל בּ ׁש ם  ונעלם טמיר ההוּ א  ידי על שׂ מחה, הבּ נים אם 

כּ להריני בּ נׁש מת  הזּ ה ה קּ דוֹ ׁש  בּ לימוּ ד  עצמי והצּ דּ יקים הּת נּ אים מקר  
בּ ר  ׁש מעוֹ ן רבּ י האלוֹ קי הּת נּ א  וּ בראׁש ם הקּ דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר  הכּ תוּ בים
ע"ה   הּמ ל דּ וד ּת פילת  ּת תקיים זה ידי ועל בּ נוֹ . אלעזר ורבּ י יוֹ חאי

ה') 'ד סא הילי)באהל אג וּ רה אוֹ יב. מּפ ני  עז מגדּ ל  לי מחסה  היית  "כּ י ְִִ
יהיוּ  זה  ׁש בּ לימוּ דינוּ  ואזכּ ה ּס לה". כּ נפי בסתר אחסה  עוֹ למים

דּ וֹ בבוֹ ת ליוֹ צרנוּ בּ קּ בר שׂ פתוֹ תיהם  רוּ ח נחת לעשׂ וֹ ת בּ אהבה ׁש מ וֹ  למען , 
גלוּ תא  מן  ישׂ ראל יפקוּ ן הזוֹ הר , ספר ספרא וּ בּ הדין בּ וֹ ראנוּ . רצ וֹ ן ולע שׂ וֹ ת
אלהינוּ  אדני נעם ויהי בּ ניהם . על והדר פעל עבדי אל  יראה בּ רחמי,
אדני נעם ויהי כּ וֹ ננהוּ , ידינוּ  וּ מעשׂ ה  עלינוּ  כּ וֹ ננה ידינוּ  וּ מעשׂ ה  עלינוּ 
כּ וֹ ננהוּ  ידינוּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ  כּ וֹ ננה ידינוּ  וּ מע שׂ ה עלינוּ  אלהינ וּ 

י "ז ) ט"ז צ' הילי).('ה (ס ד ְִִ



ז ה"ה  מהאר"י קה Čי ד דק ְֲִִִֵֵַָָָָפיה 

אנחנוּ רבּ וֹ ן  מוֹ דים  והּס ליחוֹ ת . הרחמים אב האדוֹ נים. ואדני העוֹ למים  
וּ בהׁש ּת חויה , בּ קידה אב וֹ תינוּ , ואלהי אלהינוּ  יהוֹ ה לפני
בּ סוֹ דוֹ ת  חלק לּ נוּ  ונתּת  הקּ דׁש , עבוֹ דת ולעב וֹ דת לתוֹ רת ׁש קּ רבּת נוּ 

גּ דוֹ ל  חסד עּמ נוּ  עשׂ ית אׁש ר חיּ ינוּ , מה אנוּ , מה הקּ דוֹ ׁש ה. כּ זה ּת וֹ רת. 
חּט אתינוּ  לכל  ותסלח ׁש ּת מחל לפני ּת חנוּ נינוּ  מּפ ילים  אנחנוּ  כּ ן על
רצוֹ ן יהי וּ בכן  .לבינ בּ ינינוּ  מבדּ ילים  עוֹ נוֹ תינוּ  יהיוּ  ואל ועוֹ נוֹ תינוּ .
ליראת לבבנוּ  את ׁש ּת כוֹ נן  אב וֹ תינוּ , ואלהי אלהינוּ  יהוֹ ה מלּ פני
בּ סוֹ דוֹ ת  הערל לבבנוּ  ותפּת ח אלּ ה, לדברינוּ  אזנ וּת ק ׁש יב ,ואהבת
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ניחוֹ ח. כּ ריח כב וֹ ד כּס א לפני רוּ ח נחת זה לּמ וּ דנוּ  ויהיה . ּת וֹ רת
ניצוֹ צוֹ ת  וׁש יּ תנוֹ צצ וּ  בּ חינוֹ תינוּ . בּ כל נׁש מתנ וּ  מק וֹ ר אוֹ ר עלינוּ  ותאציל
וּ זכוּ ת  וּ זכוּ תם בּ עוֹ לם . אלּ ה דּ ברי גּ לּ ית  ידם על אׁש ר הקּ ד וֹ ׁש ים עבדי
בּ דברים  נכּ ׁש ל לבל לנוּ  יעמד וּ קד תם וּ תמימוּ תם  ּת וֹ רתם וּ זכוּ ת אבוֹ תם
זמירוֹ ת  נעים  כּ מאמר ל וֹ מדים. ׁש אנוּ  בּ מה עינינוּ  ּת איר  וּ בזכוּ תם אלּ וּ .
והגי וֹ ן פי אמרי לרצוֹ ן "יהיוּ  מ ּת וֹ רתך ". נפלאוֹ ת ואבּ יטה עיני "גּ ל ישׂ ראל ,
וּ תב וּ נה": דּ עת מּפ יו חכמה , יּת ן יהוֹ ה  "כּ י וגאלי". צוּ רי יהוֹ ה  ,לפני לבּ י

רעוא רבּ וֹ ן יהא  רזיּ א. וגלי וּ מס ּת רתא עּמ יקתא מגלּ י הוּ א דּ אנ ּת  עלמין, 
ׁש כּ תוּ ב , מקרא  בּ נא  לקיּ מא בּ פוּ ּמ נא, מלּ ין לאסבּ רא קדמך  מן
קדמך. בּ כּס וּ פא ניעוֹ ל  ולא  ּת דבּ ר". א ׁש ר וה וֹ ריתי ּפ י עם אהיה  "ואנכי
ע לּ אה. דּ מתיבתא דּ ריׁש א  מ ּפ וּ ּמ א דּ אוֹ ריתא עלּ אין רזין למׁש מע  ונזכּ י

סלה: אמן, רצוֹ ן, יהי וכן  אמן

לארבּ עה "ונהר והיה  יּפ רד  וּ מם את־הגּ ן, להׁש ק וֹ ת מעדן יצא 
הרבּ ים  וּ מצ דּ יקי הרקיע, כּ זהר יזהרוּ  "והּמ שׂ כּ לים ראׁש ים ":

:"מּת וֹ רת נפלאוֹ ת ואבּ יטה "גּ ל ־עיני ועד": לעוֹ לם  כּ כּ וֹ כבים



ויע ת רפאת  ְְִִִָפČה

אוֹ הב הריני  והריני ," ֹכּ מו לרע "ואהבּת  ׁש ל  עשׂ ה מצות עלי מקבּ ל  
ללמד  ּפ י  את מזּמ ן והריני וּ מאדי, כּ נפׁש י ישׂ ראל מבּ ני  אחד כּ ל

פב "פ ... לזכוּ ת הקּ דוֹ ׁש  הזּ הר ת)בּ ספר  יפרט [לרפוּ את...](וכא ְְֵַָָָָ
בּ רפוּ את  [ויר ּפ אהוּ  יחזקהוּ  דּ ברוֹ  יׁש לח הם [... [לבּ נים [... [יׁש וּ עת 
חוֹ לי ׁש אר  ֹבּ תו גּ ידיו  וׁש ס"ה אבריו בּ רמ"ח  הגּ וּ ף וּ רפוּ את הנּ פׁש 
יׁש וּ עה  בּ דבר [ויוֹ ׁש יעה וּ  בּ נּ עימים] וּ ׁש נ וֹ תיו ימיו  ויארי ישׂ ראל 

סלה. אמן [... ורחמים
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הזהר  קריאת אחר ְְְִִַַַַַָפיה

מקרא יהי עּת ה  בּ נוּ  ׁש יּ תק יּ ם אבתי ואלהי אלהי יה וֹ ה מלּ פני רצ וֹ ן 
וליסד  ׁש מים  לנטע כּ ּס יתי ידי וּ בצל בּ פי דּ ברי "ואשׂ ים ׁש כּ תוּ ב
הקּ דוֹ ׁש ה  הכינה וחרבּ וֹ ת הריסוֹ ת וּ לתקּ ן לר וֹ מם להעלוֹ ת  ארץ ",
עטרה  להחזיר יׁש ב מכוֹ נוֹ  ׁש על וּ לארמוֹ ן  עלּ אה  וּ ּפ וּ רפירא לקוּ ט
החּמ ה  כּ אוֹ ר  הלּ בנה א וֹ ר "והיה  ׁש כּ ת וּ ב מקרא מהרה בּ נוּ  וקיּ ם ליוֹ ׁש נּה 
ה קּ דוֹ ׁש  הרׁש בּ "י וּ זכוּ ת היּ מים ". ׁש בעת כּ אוֹ ר ׁש בעתים  יהיה  החּמ ה ואוֹ ר 
ׁש נּ ברא  מיּ וֹ ם  העוֹ לם לתקּ ן לנוּ  יעמ וֹ ד עזיּ הוּ , בּ ן  ויוֹ תם  אלעזר, ר בּ י וּ בנוֹ 
הזּ את , בּ חכמה עסוּ קים  היוֹ תנוּ  וּ בזכוּ ת יראיו. וכרצוֹ ן כּ רצ וֹ נוֹ  סוֹ פוֹ  עד
עוּ זּ נוּ  ׁש כינת לעלּ וּ י ּת צמיח , מהרה  ויׁש וּ עתּה  ה גּ אוּ לה , ּת תקרב יד ּה  על
ויּ זרח  אוֹ ר", יהי אלקים  "ו יּ אמר ׁש כּ תוּ ב  מקרא בּ נוּ  ויקוּ ים בּ ימינוּ . בּ מהרה
סלה  נצח אמן אחד, וּ ׁש מוֹ  אחד יהוֹ ה  יהיה  הה וּ א בּ יּ וֹ ם  יהוֹ ה , אוֹ ר  עלינוּ 

זיע"א)ועד . ויטאל  י ח ר י ל דה נל  מ ה פה (נ ח ְְִִִִִֶַַַַַָָָֻ

ולהגוֹ ת מוֹ דה ללמוֹ ד ׁש זּ כּ יתני אבוֹ תי  ואלהי אלוֹ הי יהוֹ ה לפני אני 
ה קּ דוֹ ׁש ים  הּת נּ אים וּ זכוּ ת  עילּ אה, זיהרה הזּ ה  הקּ דוֹ ׁש  בּ ספר

הנּ ביא להבטחת  ונזכּ ה וּ לזרענוּ  לנוּ  יעמ וֹ ד ּת וֹ רתם נט,ׁש לּ מדנוּ  כא)כ (יעיה  ְְַָ

אוֹ תם  בּ ריתי זאת ואני יהוה. נאם בּ יעקב פׁש ע וּ לׁש בי גּ וֹ אל  לצ יּ וֹ ן "וּ בא
מּפ י ימוּ ׁש וּ  לא בּ פי שׂ מּת י אׁש ר וּ דברי עלי אׁש ר ר וּ חי יהוה  אמר 
בּ נוּ  ויתקיים עוֹ לם". ועד מעּת ה ה' אמר  זרע זרע וּ מּפ י  זרע וּ מּפ י

טז )הנּ ב וּ אה נא, ׁש מים (י עיה  לנטע  כּ ּס יתי ידי וּ בצל  בּ פי דּ ברי "ואשׂ ים  ְְַָ
מהימנא  רעיא מׁש ה  וּ בּ רכּ ת אּת ה". עּמ י לציּ וֹ ן ולאמר ארץ וליסד 

נכר" אל עּמ וֹ  ואין ינח נּ וּ  בּ דד "יהוה דּ ידן, בּ מהרה יב )ּת תגלּ ה לב, דברי), 
מל לציּ וֹ ן בּ אמר  בּ אמת  בּ יׁש וּ עת נפׁש נוּ  ותגל ל בּ נוּ  וי שׂ מח עינינוּ  יראוּ 

ואמן ". אמן לע וֹ לם יהוה   ּבּ רו ,ה')אלהי (ס ד 

לנוּ .אלהינ וּ  ה דּ רׁש  וּ מטיב  טוֹ ב עלינוּ  רחם רחמן מל אבוֹ תינוּ  ואלהי 
.רצוֹ נ ׁש ע שׂ וּ  אבוֹ ת  בּ גלל  רחמי בּ המוֹ ן [עלינוּ ] אלינוּ  ׁש וּ בה
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ניחוֹ ח. כּ ריח כב וֹ ד כּס א לפני רוּ ח נחת זה לּמ וּ דנוּ  ויהיה . ּת וֹ רת
ניצוֹ צוֹ ת  וׁש יּ תנוֹ צצ וּ  בּ חינוֹ תינוּ . בּ כל נׁש מתנ וּ  מק וֹ ר אוֹ ר עלינוּ  ותאציל
וּ זכוּ ת  וּ זכוּ תם בּ עוֹ לם . אלּ ה דּ ברי גּ לּ ית  ידם על אׁש ר הקּ ד וֹ ׁש ים עבדי
בּ דברים  נכּ ׁש ל לבל לנוּ  יעמד וּ קד תם וּ תמימוּ תם  ּת וֹ רתם וּ זכוּ ת אבוֹ תם
זמירוֹ ת  נעים  כּ מאמר ל וֹ מדים. ׁש אנוּ  בּ מה עינינוּ  ּת איר  וּ בזכוּ תם אלּ וּ .
והגי וֹ ן פי אמרי לרצוֹ ן "יהיוּ  מ ּת וֹ רתך ". נפלאוֹ ת ואבּ יטה עיני "גּ ל ישׂ ראל ,
וּ תב וּ נה": דּ עת מּפ יו חכמה , יּת ן יהוֹ ה  "כּ י וגאלי". צוּ רי יהוֹ ה  ,לפני לבּ י

רעוא רבּ וֹ ן יהא  רזיּ א. וגלי וּ מס ּת רתא עּמ יקתא מגלּ י הוּ א דּ אנ ּת  עלמין, 
ׁש כּ תוּ ב , מקרא  בּ נא  לקיּ מא בּ פוּ ּמ נא, מלּ ין לאסבּ רא קדמך  מן
קדמך. בּ כּס וּ פא ניעוֹ ל  ולא  ּת דבּ ר". א ׁש ר וה וֹ ריתי ּפ י עם אהיה  "ואנכי
ע לּ אה. דּ מתיבתא דּ ריׁש א  מ ּפ וּ ּמ א דּ אוֹ ריתא עלּ אין רזין למׁש מע  ונזכּ י

סלה: אמן, רצוֹ ן, יהי וכן  אמן

לארבּ עה "ונהר והיה  יּפ רד  וּ מם את־הגּ ן, להׁש ק וֹ ת מעדן יצא 
הרבּ ים  וּ מצ דּ יקי הרקיע, כּ זהר יזהרוּ  "והּמ שׂ כּ לים ראׁש ים ":

:"מּת וֹ רת נפלאוֹ ת ואבּ יטה "גּ ל ־עיני ועד": לעוֹ לם  כּ כּ וֹ כבים



ויע ת רפאת  ְְִִִָפČה

אוֹ הב הריני  והריני ," ֹכּ מו לרע "ואהבּת  ׁש ל  עשׂ ה מצות עלי מקבּ ל  
ללמד  ּפ י  את מזּמ ן והריני וּ מאדי, כּ נפׁש י ישׂ ראל מבּ ני  אחד כּ ל

פב "פ ... לזכוּ ת הקּ דוֹ ׁש  הזּ הר ת)בּ ספר  יפרט [לרפוּ את...](וכא ְְֵַָָָָ
בּ רפוּ את  [ויר ּפ אהוּ  יחזקהוּ  דּ ברוֹ  יׁש לח הם [... [לבּ נים [... [יׁש וּ עת 
חוֹ לי ׁש אר  ֹבּ תו גּ ידיו  וׁש ס"ה אבריו בּ רמ"ח  הגּ וּ ף וּ רפוּ את הנּ פׁש 
יׁש וּ עה  בּ דבר [ויוֹ ׁש יעה וּ  בּ נּ עימים] וּ ׁש נ וֹ תיו ימיו  ויארי ישׂ ראל 

סלה. אמן [... ורחמים
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הזהר  קריאת אחר ְְְִִַַַַַָפיה

מקרא יהי עּת ה  בּ נוּ  ׁש יּ תק יּ ם אבתי ואלהי אלהי יה וֹ ה מלּ פני רצ וֹ ן 
וליסד  ׁש מים  לנטע כּ ּס יתי ידי וּ בצל בּ פי דּ ברי "ואשׂ ים ׁש כּ תוּ ב
הקּ דוֹ ׁש ה  הכינה וחרבּ וֹ ת הריסוֹ ת וּ לתקּ ן לר וֹ מם להעלוֹ ת  ארץ ",
עטרה  להחזיר יׁש ב מכוֹ נוֹ  ׁש על וּ לארמוֹ ן  עלּ אה  וּ ּפ וּ רפירא לקוּ ט
החּמ ה  כּ אוֹ ר  הלּ בנה א וֹ ר "והיה  ׁש כּ ת וּ ב מקרא מהרה בּ נוּ  וקיּ ם ליוֹ ׁש נּה 
ה קּ דוֹ ׁש  הרׁש בּ "י וּ זכוּ ת היּ מים ". ׁש בעת כּ אוֹ ר ׁש בעתים  יהיה  החּמ ה ואוֹ ר 
ׁש נּ ברא  מיּ וֹ ם  העוֹ לם לתקּ ן לנוּ  יעמ וֹ ד עזיּ הוּ , בּ ן  ויוֹ תם  אלעזר, ר בּ י וּ בנוֹ 
הזּ את , בּ חכמה עסוּ קים  היוֹ תנוּ  וּ בזכוּ ת יראיו. וכרצוֹ ן כּ רצ וֹ נוֹ  סוֹ פוֹ  עד
עוּ זּ נוּ  ׁש כינת לעלּ וּ י ּת צמיח , מהרה  ויׁש וּ עתּה  ה גּ אוּ לה , ּת תקרב יד ּה  על
ויּ זרח  אוֹ ר", יהי אלקים  "ו יּ אמר ׁש כּ תוּ ב  מקרא בּ נוּ  ויקוּ ים בּ ימינוּ . בּ מהרה
סלה  נצח אמן אחד, וּ ׁש מוֹ  אחד יהוֹ ה  יהיה  הה וּ א בּ יּ וֹ ם  יהוֹ ה , אוֹ ר  עלינוּ 

זיע"א)ועד . ויטאל  י ח ר י ל דה נל  מ ה פה (נ ח ְְִִִִִֶַַַַַָָָֻ

ולהגוֹ ת מוֹ דה ללמוֹ ד ׁש זּ כּ יתני אבוֹ תי  ואלהי אלוֹ הי יהוֹ ה לפני אני 
ה קּ דוֹ ׁש ים  הּת נּ אים וּ זכוּ ת  עילּ אה, זיהרה הזּ ה  הקּ דוֹ ׁש  בּ ספר

הנּ ביא להבטחת  ונזכּ ה וּ לזרענוּ  לנוּ  יעמ וֹ ד ּת וֹ רתם נט,ׁש לּ מדנוּ  כא)כ (יעיה  ְְַָ

אוֹ תם  בּ ריתי זאת ואני יהוה. נאם בּ יעקב פׁש ע וּ לׁש בי גּ וֹ אל  לצ יּ וֹ ן "וּ בא
מּפ י ימוּ ׁש וּ  לא בּ פי שׂ מּת י אׁש ר וּ דברי עלי אׁש ר ר וּ חי יהוה  אמר 
בּ נוּ  ויתקיים עוֹ לם". ועד מעּת ה ה' אמר  זרע זרע וּ מּפ י  זרע וּ מּפ י

טז )הנּ ב וּ אה נא, ׁש מים (י עיה  לנטע  כּ ּס יתי ידי וּ בצל  בּ פי דּ ברי "ואשׂ ים  ְְַָ
מהימנא  רעיא מׁש ה  וּ בּ רכּ ת אּת ה". עּמ י לציּ וֹ ן ולאמר ארץ וליסד 

נכר" אל עּמ וֹ  ואין ינח נּ וּ  בּ דד "יהוה דּ ידן, בּ מהרה יב )ּת תגלּ ה לב, דברי), 
מל לציּ וֹ ן בּ אמר  בּ אמת  בּ יׁש וּ עת נפׁש נוּ  ותגל ל בּ נוּ  וי שׂ מח עינינוּ  יראוּ 

ואמן ". אמן לע וֹ לם יהוה   ּבּ רו ,ה')אלהי (ס ד 

לנוּ .אלהינ וּ  ה דּ רׁש  וּ מטיב  טוֹ ב עלינוּ  רחם רחמן מל אבוֹ תינוּ  ואלהי 
.רצוֹ נ ׁש ע שׂ וּ  אבוֹ ת  בּ גלל  רחמי בּ המוֹ ן [עלינוּ ] אלינוּ  ׁש וּ בה
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ושׂ ּמ חנוּ  בּ בנינוֹ  והראנוּ  מכוֹ נוֹ . על   מק דּ ׁש וכוֹ נן כּ בּת ח לּ ה  בית בּ נה
לדוּ כנם  וּ לויים לעב וֹ דתם כּ הנים והׁש ב לת וֹ כוֹ , ׁש כינת וה ׁש ב בּ תקּ וּ נוֹ .
יהוה  את דּ עה הארץ מלאה לנויהם. ישׂ ראל והׁש ב וּ לזמרם. לׁש ירם 

רצ וֹ ן. יהי כּ ן אמן וה נּ וֹ רא, הגבּ וֹ ר הגּ דוֹ ל   ׁש מ את וּ לאהבה (סי"ת)ליראה 



יותר מ-42,000 איש
הצטרפו כבר. בא והצטרף!!!

את אחי אנוכי מבקש, להסיר מעמינו מכשול ומוקש,
 להיות מהאנשים הנבחרים, שיזכו את קרן ישראל מעפר 
להקים, וישראל עם קדושים כבר קיבלו עליהם, 30,000 
אנשים, ללמוד הזוהר כל יום מזמנם להקדיש,  מספר 
דקות כל איש ואיש, ועתה בא והצטרף אלינו, לקרב 

ולקבל פני משיח צדקינו,
 להצטרפות: טל: 03-5784413 / פקס: 03-578-4480

AOEL612@gmail.com :מייל
וכל אלו שיצטרפו ויקבלו עליהם ללמוד מספר דקות  יהיו שותפים 
לכולל הלומדים זוהר כל יום בחצות הלילה  בהיכלא דרשב"י במירון
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ושׂ ּמ חנוּ  בּ בנינוֹ  והראנוּ  מכוֹ נוֹ . על   מק דּ ׁש וכוֹ נן כּ בּת ח לּ ה  בית בּ נה
לדוּ כנם  וּ לויים לעב וֹ דתם כּ הנים והׁש ב לת וֹ כוֹ , ׁש כינת וה ׁש ב בּ תקּ וּ נוֹ .
יהוה  את דּ עה הארץ מלאה לנויהם. ישׂ ראל והׁש ב וּ לזמרם. לׁש ירם 

רצ וֹ ן. יהי כּ ן אמן וה נּ וֹ רא, הגבּ וֹ ר הגּ דוֹ ל   ׁש מ את וּ לאהבה (סי"ת)ליראה 



ֵחֶלק א'

ִלּקּוט ָּגדֹול ְוִנְפָלא ְמַהזֹוַהר 
ַהָּקדֹוׁש, ִלּמּוִדים ַהּנֹוְגִעים 
ת ַחג ַהֶּפַסח, ּוְׁשַבח  ִלְקֻדּׁשַ
ּוִמְצוֹות  ִמְצַרִים,  ְיִציַאת 
ְסִפיַרת  ַהֶּפַסח,  ְוָקְרְּבנֹות 
ַמֲאָמִרים  ְועֹוד  ָהֹעֶמר, 
ִמִּדְבֵרי  ֵאׁש  ַלֲהבֹות  חֹוְצֵבי 
ַחג  ְּבִעְנְיֵני  ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר 

ַהֶּפַסח.
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ׁ̆ „ו… ָּ̃ ַמ„ ז…ַ‰ר ַ‰ ל¿ ּ ƒנ ׁ∆̆  ‰ ַחכ∆ּ יַח מ¿ ׁƒ̆ ַ‰ָמּ
ָעָליו  נּו  ּ ַרב≈  ‰ ׁ∆̆ מ ר  מ≈ ‡ו… ָכך¿  יַע",  ƒ̃ ָ‰ָר ז…ַ‰ר  כ¿ּ ירּו  ƒ‰ ַיז¿ ים  ƒיל ּƒכ ׂ ¿̆ ַ‰ַמּ "ו¿
ר ַ‰ז…ַּ‰ר...  פ∆ י‰ּו ס≈ ƒ‡ ּ יָלך¿ „¿ ּ ƒ„ ‡ּבּוָר ƒי ח‡‰ַ ּ ָיָע"ָ‡: "ב¿ "י ז¿ ּ ƒב ׁ¿̆ ַר ם ל¿ לו… ׁ ָּ̆ ‰ַ
ר  פ∆ ס≈ י‰ּו  ƒ‡ ּ ¿„ י,  ּ ַחי≈ ּ ¿„ יָלָנ‡  ƒ‡ מ≈ ַעם"  ט¿ ƒמ "ל¿ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ין  ƒ„י ƒ̇ ֲע ּ„ַ ין  ƒ‚ ּוב¿
ים  ƒ„י ƒ̇ ֲע ׁ∆̆ ּום  ׁ ּ̆ ƒמ  : ׁ̆ רּו פ≈ּ י".  ַרֲחמ≈ ּ ב¿  ‡ ָ̇ לּו ּ‚ָ ן  ƒמ יּ‰  ּ ב≈ ˜ּון  פ¿ ƒי ַ‰ז…ַּ‰ר, 
ן  ƒּו מ‡ ¿̂ ר ַ‰ז…ַּ‰ר, ַעל ָי„ו… י≈ פ∆ ‰ּו‡ ס≈ ׁ∆̆ ים  ּ ƒיַלן ַ‰ַחי ƒ‡ ע…ם מ≈ ט¿ ƒל ל ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

ף ˜כ„: (רמ"˜)) ּ„ַ ‡ ׂ̆ ' ָנ ָנ‡ ָפּ ימ¿ ≈‰ ָי‡ מ¿ ים (ַרע¿ ƒַרֲחמ ּ לּו˙ ב¿ ּ‚ָ‰ַ

˘ל  ין  ƒֲחָייל  ‰ ָמּ ַכּ ם  ƒע ם  ƒַמי ׁ ָּ̆ ‰ַ ן  ƒמ ָיַר„  ב  טו… ל¿ ָזכּור  י‡  ƒב ַ‰ָנּ ‰ּו  ָיּ ƒל ≈‡
‰ּו  ל¿ּ ֻכּ ַעל  ֲעָטָר‡   ‰‡ָ ָלּ ƒע  ‡ ָּ̇ ינ¿ ƒכ ׁ¿̆ ּו יבו…  ƒב ס¿ ים  ƒכ‡ָ ַמל¿  ‰ ַכָמּ ו¿  ˙ מו… ָׁ̆ נ¿
"י:  ּ ƒב ׁ¿̆ ַר ָ‡ַמר ל¿ ˙]... ו¿ מו… ָׁ̆ ּ ל ַ‰נ¿ ‰ ֲעָטָר‰ ַעל ָכּ ָ̇ ָנ‰ ָ‰י¿ יו… ל¿ יָנ‰ ע∆ ƒכ ׁ¿̆ [ּו
 ‡ ָּ̇ ַ̇ ל¿  ‡ ָׁ̆ ָנ י  נ≈ ּ ב¿  ‰ ַכָמּ ו¿ "י:  ּ ƒב ׁ¿̆ ַר ל¿ י‡  ƒב ַ‰ָנּ ‰ּו  ָיּ ƒל ≈‡ ָ‡ַמר  ו¿ י...  ּ ƒַרב י  ּ ƒַרב
ָרָ‡‰  ¿̇ ַבּ ָ„ָר‡  ּ ב¿  ‡ ָּ̇ ַ̇ ל¿ י  ל≈ ּ‚ַ ¿̇ ƒי  „ ַכּ  , יָלך¿ ƒ„ ּבּוָר‡  ƒח ַ‰‡י  מ≈ סּון  נ¿ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒי
ּבּור  ƒח‰ַ ‰ּ ז∆ ƒסּון מ נ¿ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒי ‰ ַמָטּ י ָ‡ָ„ם ל¿ נ≈ ּ ‰ ב¿ ָמּ : ַכּ ׁ̆ רּו ‡... פ≈ּ ַמָיּ ף יו… סו… ּ ב¿
ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ּמּו„ ‰זו‰"˜] ַכּ ƒע"י ל ׁ̆ פ∆ ּ ּון ַ‰נ∆ ּ̃ ƒ̇ ן ו¿ ם ָמזו… ‰ ָל‰∆ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ָך [ ּ ל¿ ׁ∆̆
יַח],  ׁƒ̆ יַ‡˙ ָמ ƒב ב ל¿ רו… ָ̃ ים [ ƒמ ף ַ‰ָיּ סו… ּ ן ב¿ ר ָ‰ַ‡ֲחרו… ּ„ו… ַבּ  ‰ ַמָטּ ‰ ל¿ ל∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי
 ı ָ‡ר∆ ר ָבּ רו… ּ ם „¿ ∆̇ ָר‡ ¿̃ ˙ּוב "ּו ָכּ ׁ ּ∆̆ ם ַמ‰  ּ י≈ ַ̃ ¿̇ ƒּמּו„ ‰זו‰"˜ י ƒיל ל ƒב ׁ¿̆ ƒּוב
ל  „ו… ָפר ָ‚ּ ו… ׁ̆ ּ ע ב¿ ַ̃ ¿̇ ƒי נּו ו¿ ≈̃ ¿„ ƒ̂ יַח  ׁƒ̆ ‡ מ¿ בו… ָיּ ׁ∆̆  , ו… ׁ̆ רּו יָ‰" – פ≈ּ ב∆ ׁ¿̆ ָכל יו… ל¿
 : ך¿ ל∆ מ∆  ‡ ס≈ּ ּƒכ‰ַ ן  ו… ׁ̆ ל¿  - ובל"ר).  - ‰‚ר"‡  ו'  (˙י˜"ז… ˙י'  נּו בב"‡  ≈̇ רּו ח≈ ל¿
י  ƒנ‡ַ„ָ ּלּו פ¿ּ ƒ‡ ב כ¿ּ ָׁ̆ ח¿ ּ נ∆ ׁ∆̆ ˙ ח ע"‡),  ָרכו… ּ "‰ (ב¿ ָבּ ָ̃ ּמּו„ ָ‡ַמר ַ‰ ּ ƒל‰ַ ‰ ַעל ז∆ ו¿
 ˙ בו… ˙ טו… ‰ ַמֲעלו… ָמּ י ַכּ ּƒך¿ ָ‡ַמר: כ ל∆ ׁ̆ מ∆ ּ„ָ ¿̃ ƒמ לּו˙. - ּוב¿ ּ‚ָ‰ַ ָבַני מ≈ י ּול¿ ƒל
 ı ≈̃ ין  ≈‡ ַח‡י, ו¿ ן יו… ּ ן ב∆ עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒי ַרב ר≈ ׁ̆ ַמַ‡מ¿ רּו ּמּו„ פ≈ּ ƒל ּ ל ב¿ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ּƒַלמ ׁ̆ י≈
ב  ר≈ ָ̃ ּול¿ ַלֲעז…ר   ‰ כ∆ּ ז¿ ƒנ ם  ƒ‡ נּו  ≈̃ ל¿ ח∆ ב  ּטו… ּוַמ‰  ינּו  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ ו¿  , ָכרו… ׂ ¿̆ ל  ∆„…‚ ל¿
נּוז  ּ‚ָ ‰ י∆ ¿‰ ƒי ‰ ו¿ ל∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַזר ַ‰ּבו… ך¿ ָ‚ּ י ָכּ ּƒנּו, כ יח≈ ׁƒ̆ יַ‡˙ מ¿ ּ ƒב
י  ּƒכ ל,  ≈‡ ַ‰ּ‚ו…  ‡ ָיבו… כּו˙ו…  ז¿ ּ ƒב ׁ∆̆ ים  ƒמ ַ‰ָיּ ף  סו… ַע„   ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ַ‰ז…ַּ‰ר  ר  פ∆ ס≈

, עכ"ל. זּוָל˙ו… ּ ל…‡ ב¿ ‡ ו¿ ָ̃ ו¿ ‰ זו… ּבו… ַ„ּ ֻ‚ָלּ ס¿
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פסחזוהר של א'  ליו א הפסחלימוד

 פסח של א' ליום לימוד

הזה  לחדש  ע"ב)בעשור ל "ט דף  ב (חלק 

     
    

      
     
    
     

צאן לכם  וקחו  משכו 
     

   
    

    
    
     
     

  
     

   
    
       
     

הקשרים ע"ב)שלשת מ' דף ב  (חלק

      
   

 פסח של א' ליום לימוד

הזה  לחדש בעשור 
ר ר ע לאמר י ראל  עדת ל אל ְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ה  אי לה  ויקח ה ה ְְִִֶֶֶֶַַָֹלחד
רי אמר ע ר? לה  ע ר, .'ְִֶֶַַָָָָָֹֹוג
לבנה, הבל איר זמ ְְִִֵֵֶַַַַָָָא א ,
הביעי לחד ע ר בל, ְִִֵֶֶֶַַַָָֹתב 

הא . ריה  י ִִֶַַהה

צאן לכם  וקחו  משכו 
אבת,ויקח לבית ה   אי  לה ְְְִִֵֶֶָָֹ

 צרי זה זמ  מ ְִִִֶֶַָָָלה?
זה דבר , נינ הרי  , ת א ְְֲִִֵֶֶָָָֹלמ
אחזי ח ה [אחד] התר ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָנ ר
זה ועל .ני חה תרי ה אר ל ְְְְִִֶַַַַָָָ
,צא לכ  קח  כמ ואמר מה   רְְְִֵֶֶַַָָֹֹ

ופחה. ועבד צא ת ב  מְְְְִֶֶֶָָֹ

א אמר  ע הא , ר דה ֲֶַַַָָָ
את אר ואני  למה , ְְֲֲִֶֶֶַַַָֹמע ה
, א ע  א כמ למעלה. חְְְֲֵֶֶַַַָָָֹ
 אני א   א צלי  א י  ְֲִִִִֵֶַָָתב 

ינר . נהר  א ת א ְֲִִִֵַַָאעביר 

הקשרים שלשת
ית.ויקחל ה  אבת לבית ה  לה ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹ

כר  :ה ריק לה  ,נינְְְִִֵָָָֹ
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בי"ד ע"א )שחיטה מ' דף  ב (חלק 

   
   
     
       
    
    
     
      
   
     

  

הפחה. כ ר ה בי, כר ְְְְְִִֵַַָָהמה,
ה אר  ל [רי ק ְְְִֶֶַָָָָֹ[לה 
ל  לה וני ה לת  ריְְְִִִִֶֶַַָָָֹנק
נקר, הל צא קרא  בזה ְְְִִֶֶַַָָָָֹֹמעלה.
ולא ,צא צא נקר .צא לל ְְְְְִַָָֹֹֹֹֹוהל
.רנק  בזה מריו, להרד ְְְְִִִֵֶָָָָָָֻיכ ל
לממרת.  לכ והיה תב  זה ְְְְִֶֶֶֶַָָָָועל
ידכ מסר  ויהיה ק ר , ת א רְְְְְְִִֶֶֶֶֶָק
 ותע ת א  חט עד  תכרְְְְֲֲִִֶֶַַ

תב  לבא  ולעתיד .י  סג)ב (ישעיה ְִִֶָָָֹ
לה' זבח  י  וכתב  . מאד א  זה ְֱִִֵֶֶַַָָמי

וכתב  יד)בצרה . למל(זכריה ה ' והיה  ְְְְְֶֶָָָָָ
אחד ה' יהיה ההא  האר ל ְִֶֶֶַַַָָָָעל

אחד. מְֶָ

עשר בארבעה שחיטה
ארעהל ה  ונ חט ערה נמ ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָ

זה א א, רי  אמר ִֶַַַָָָָָע ר?
נה. מא ת ארע יראל  רְְְְִִֵֵַַַָָָהתק
לא נה מא ת ארע  ב  על ְְֵֶַַַַַָָֹוא
ה איל  , מק מל ,בה דע ְְְִִִֶַָָָה
עליו נח ב  , ה להתקר עתיד ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָוהיה
מא ת ארע  ל  ה ה ע ד  אְְְְִִֵֵֶַַַָָ
ארעה תא בימע זה מ .ניְְְִִִֶַַָָָ
ואחר  י ראל, ל   תר קר ְְְִִִֵֶַַָָָָימי
י ראל  עדת קהל ל את  חטו ְְְֲֲִֵַַָָָֹֹ

.יהער  יְִֵַָָ

פסחזוהר של א'  ליו ג הפסחלימוד

הערביים ע"א )בין מ' דף  ב (חלק 

    
   

      
    

     
    
    
     
      
    

     
  

האמונה  של  ע"א )קשר  צ"ה דף ג (חלק 

   
  
    
   

    
    
    
     
   

    
     

 

אלו ימים  ע"א )שמירת  מ' דף  ב (חלק 

   

הערביים בין
הי ל ה עה ?י הער  י ְְִִֵֶַַַָָָָָ

נמסר  זה בר ב עה ְְִֶֶַָָָָָלי 
תב , אברה ידי  על בראשיתל) ְְֵֶַַָָָ

נפלהטו) ותר מה  לב א  מ ה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָויהי
גדלה חכה אימה והה אבר ְְְֲִֵֵֵַַָָָָֹעל
חכה אחד. תר   אימה  עליו. ֲֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹנפלת
הדלה היא  ז  דלה אחר . תר ְְִֵֶֶַַָָֹ
זה סק   ארנ ב  על וא ְְֵֵֶֶַַַַַָֹמהל.
והל  י ראל, ל דיהע אר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹעל
 א אמחה , מחה  י  זה מ ְְִֶֶֶֶַָָָֹהיה .

מלמע ואני  לה.ממה, ְְְֲִִִַַַָָ

האמונה  של  קשר 
נאמר,(בחמה)בארעה  הרי  ע ר, ְְֱֲֲִֵֶַַַָָָָָ

חמ לי מב אז  ְְֲִֵֵֶַָָהרי 
מרת י ראל והתע ְְְְִִֵֵַָָא ר,
מה,  ונאחז מה  ונעקר ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָהאחרת,
, ב נכנס ל אחר .ד ה ְְִִֶֶֶַַַַָָה ר 
ואז ,ה  הר והתה פרע ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹעד
ל  ר , עלי  מק קר  לה ְְֶֶֶֶֶֶֶַַָָָנת

תב  מק טז)האמ נה, (שמות ְֱֶָָָָ
 מ ,מי ה  מ לח  לכ ממטיר ְְִִִִִִֶֶֶַַָָָהנני

ר ה. והרי  וקא,  מיְְֲִֵֵַַַָָָָה

אלו ימים  שמירת
מרי ויראל  יד התא ְְְְִִִֵַָָ
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והל  י ראל, ל דיהע אר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹעל
 א אמחה , מחה  י  זה מ ְְִֶֶֶֶַָָָֹהיה .

מלמע ואני  לה.ממה, ְְְֲִִִַַַָָ

האמונה  של  קשר 
נאמר,(בחמה)בארעה  הרי  ע ר, ְְֱֲֲִֵֶַַַָָָָָ

חמ לי מב אז  ְְֲִֵֵֶַָָהרי 
מרת י ראל והתע ְְְְִִֵֵַָָא ר,
מה,  ונאחז מה  ונעקר ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָהאחרת,
, ב נכנס ל אחר .ד ה ְְִִֶֶֶַַַַָָה ר 
ואז ,ה  הר והתה פרע ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹעד
ל  ר , עלי  מק קר  לה ְְֶֶֶֶֶֶֶַַָָָנת

תב  מק טז)האמ נה, (שמות ְֱֶָָָָ
 מ ,מי ה  מ לח  לכ ממטיר ְְִִִִִִֶֶֶַַָָָהנני

ר ה. והרי  וקא,  מיְְֲִֵֵַַַָָָָה

אלו ימים  שמירת
מרי ויראל  יד התא ְְְְִִִֵַָָ
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הכינה נפי חת  כנס ימי, ְְְְִִִֵֶַַַַָָ
ועל  ,מ א   לח ת א מרי ְְְִִִֶֶֶַָָו
,'וג מר הת חג  את  תב ְְִֶֶַַַָֹזה
ה מה הת. את מר ְְְֶֶֶַַַַָוכת ב 
אמר  מ ה ת? את מרְְְֱֶֶֶֶַַַַ

יט) ל (שוה ריתי , את  מרְְְְִִֶֶַַֹ
ונאחז. עלה אחת ְְְֱֶֶַַַָָדרה

חורין בן
ימיאמר  ל    אז    א יהדה, רי ְְִִֵַַַָָָָָ

,ימי בעת לה ְִִַַָָָָָהנה,
י צא לא  אר  ימי בעת  ְְִִִֵֶַָָָֹֹתב 
אמר  י תר? ולא  ימי בעת , יכ בְְְִִֵֵֶַַָָָֹ
את להרא ת אד התח ב  זמ ל ,ְְְְִֵֶֶַַַָָָל
א זמ ל . צרי    רי ח   ְְִִֶֶַַָָָֹעצמ

. צרי לא   ְִִֵַָֹהתחב 

ומחמצת שאור
הוהינ מה , מע רי  אמר ְְְִִֶֶַַַַָ

  הרא   א ִֶַַָָתב
אכל  ל י ,יכמ אר יתְְִִִֵֵֶַָָֹֹ
זה אר ,ארנ  אא ְְְֵֶֶֶֶַַָָמחמצת?
אחד.  וכ אחת, רה  ה ז ְְְֵֶֶֶַַַַָָָֻמחמצת 
יהממ יטי  ת א אחרת, ְֲִִִֵַַָָֻֻרת
הרע , יצר לה ראי וק ,יע אר ְְְִִֵֶֶַַָָָָעל
 אחרי  אלהי נכר , אל אחרת, ְֱֲִִֵֵֵֶֶַָֹרת
והל  ,וחמ מחמצת אר  ְְְְֵֶֶַַַָָֹא
ל  הא , ר דה אמר  ֶַַָָָָָאחד.
אחרת, רת  עמד  לה ני ְְֲִֶֶֶַַַַָָָה
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 א והלאה  אמ אחר. לע  ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָעבדי
ית  הרא   א ,ריח ְְִִִֵַַַָני
.תאכל לא  מחמצת ל .יכ מ ְְִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹאר

.חמ  ל יראה ְְֵֵֶָָֹולא 

בפסח חמץ האוכל  רעת 
לד)תב  לא(שמות  מ כה  אלהי  ֱֵֵַָָֹֹ

את אחריו וכתב , ְֲֲֶֶַַָָָתעה
מה מר. הת אצל (ע ה)חג ה  ְִֵֶֶֶַַַַֹ

חמ א כל מי רה,  א א  ְִֵֵֵֶֶֶָָָָזה?
לעבדפסח  מל ת  כבי ע בד  א) ְְֲִִֵֶַַַָָֹ

פסח) חמ  הא   ה ד  ,ְֵֵֶֶֶֶַַָָָלה

הא . מ לת כבילכ עבד ְְִִֵֶַָָמי 

הרע  היצר  זהו שאור
מצרי,א  יראל  יצא א ר ראה , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹ

מרת ,ה מרת  ְֵֵֶֶָָָָיצא
,חמ קראת  ההיא  מהרת  ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאחרת,
כבי נקראי זה  ועל רע. ְְִִִֶֶֶַַָָלח
הרע , יצר  ל סד וזה , ְֵֶֶֶַָָָָמלת 
א ר .     קראת זרה, ְְֲִֵֶַָָָָעב דה
  הרע יצר הא   הרע , יצר  ְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָוזה
מעיו כנס ע ה, א ר ְְְִִִֵֶֶָָָָָָאד
 ב מתרה   לב מעט, מעט אד ְְְְִֶֶַַַַָָל 

 ה ל  כביעד  וזה . מערב   ְְִֶֶַַָָָֹ
תב , זה ועל פא)מלת. לא(תהלי ְֶַַָָֹ

ו אי. זר אל זר. אל  ב ְְִֵֵֶַַָָיהיה
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הכינה נפי חת  כנס ימי, ְְְְִִִֵֶַַַַָָ
ועל  ,מ א   לח ת א מרי ְְְִִִֶֶֶַָָו
,'וג מר הת חג  את  תב ְְִֶֶַַַָֹזה
ה מה הת. את מר ְְְֶֶֶַַַַָוכת ב 
אמר  מ ה ת? את מרְְְֱֶֶֶֶַַַַ

יט) ל (שוה ריתי , את  מרְְְְִִֶֶַַֹ
ונאחז. עלה אחת ְְְֱֶֶַַַָָדרה

חורין בן
ימיאמר  ל    אז    א יהדה, רי ְְִִֵַַַָָָָָ

,ימי בעת לה ְִִַַָָָָָהנה,
י צא לא  אר  ימי בעת  ְְִִִֵֶַָָָֹֹתב 
אמר  י תר? ולא  ימי בעת , יכ בְְְִִֵֵֶַַָָָֹ
את להרא ת אד התח ב  זמ ל ,ְְְְִֵֶֶַַַָָָל
א זמ ל . צרי    רי ח   ְְִִֶֶַַָָָֹעצמ

. צרי לא   ְִִֵַָֹהתחב 

ומחמצת שאור
הוהינ מה , מע רי  אמר ְְְִִֶֶַַַַָ

  הרא   א ִֶַַָָתב
אכל  ל י ,יכמ אר יתְְִִִֵֵֶַָָֹֹ
זה אר ,ארנ  אא ְְְֵֶֶֶֶַַָָמחמצת?
אחד.  וכ אחת, רה  ה ז ְְְֵֶֶֶַַַַָָָֻמחמצת 
יהממ יטי  ת א אחרת, ְֲִִִֵַַָָֻֻרת
הרע , יצר לה ראי וק ,יע אר ְְְִִֵֶֶַַָָָָעל
 אחרי  אלהי נכר , אל אחרת, ְֱֲִִֵֵֵֶֶַָֹרת
והל  ,וחמ מחמצת אר  ְְְְֵֶֶַַַָָֹא
ל  הא , ר דה אמר  ֶַַָָָָָאחד.
אחרת, רת  עמד  לה ני ְְֲִֶֶֶַַַַָָָה
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 א והלאה  אמ אחר. לע  ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָעבדי
ית  הרא   א ,ריח ְְִִִֵַַַָני
.תאכל לא  מחמצת ל .יכ מ ְְִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹאר

.חמ  ל יראה ְְֵֵֶָָֹולא 

בפסח חמץ האוכל  רעת 
לד)תב  לא(שמות  מ כה  אלהי  ֱֵֵַָָֹֹ

את אחריו וכתב , ְֲֲֶֶַַָָָתעה
מה מר. הת אצל (ע ה)חג ה  ְִֵֶֶֶַַַַֹ

חמ א כל מי רה,  א א  ְִֵֵֵֶֶֶָָָָזה?
לעבדפסח  מל ת  כבי ע בד  א) ְְֲִִֵֶַַַָָֹ

פסח) חמ  הא   ה ד  ,ְֵֵֶֶֶֶַַָָָלה

הא . מ לת כבילכ עבד ְְִִֵֶַָָמי 

הרע  היצר  זהו שאור
מצרי,א  יראל  יצא א ר ראה , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹ

מרת ,ה מרת  ְֵֵֶֶָָָָיצא
,חמ קראת  ההיא  מהרת  ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאחרת,
כבי נקראי זה  ועל רע. ְְִִִֶֶֶַַָָלח
הרע , יצר  ל סד וזה , ְֵֶֶֶַָָָָמלת 
א ר .     קראת זרה, ְְֲִֵֶַָָָָעב דה
  הרע יצר הא   הרע , יצר  ְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָוזה
מעיו כנס ע ה, א ר ְְְִִִֵֶֶָָָָָָאד
 ב מתרה   לב מעט, מעט אד ְְְְִֶֶַַַַָָל 

 ה ל  כביעד  וזה . מערב   ְְִֶֶַַָָָֹ
תב , זה ועל פא)מלת. לא(תהלי ְֶַַָָֹ

ו אי. זר אל זר. אל  ב ְְִֵֵֶַַָָיהיה
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בכרת חמץ
תב אמר  אלעזר, יב)רי  ל (שמות ְִֶַַָָָָָ

וכת ב  ,תאכל לא (שמחמצת ְְֵֶֶַָֹֹ
וזיג) זכר, זה א א  .חמ יאכל  ְֵֵֵֶֶָָָָָֹלא 

ני , אלעזר , מע ר י  אמר ְְְְִִִֵֶַַָָָָנקבה .
לא תב  בזה , תאכל לא  תב  ֵֶֶָָָָֹֹֹזה
א א ?תאכל לא  כתב  לא  מע ְֵֵֶַַָָָֹֹֹיאכל .
ו אי  רמ נטה  היא  ְְִִֵֶַַַָָָנקבה 
ל  ח ט אח ז ה א  זכר ְְְֶֶַָָָָָאזהרה .
תב זה ועל בה .  יתר ְְֳֵֶַַָָָָָטהרה

.תאכל לא  יאכל, ֵֵֵָֹֹֹלא 

מות לעצמו  מקדים  חמץ שאוכל  מי
תב אמר  והרי  א א , ,טז)ל דברי) ֲֵַַַָָָ

, ל אמר .חמ עליו תאכל  ֵַַָָָָֹֹלא 
ל  ד לכב יתרת ב ת ְְְִֵֵֵֶַהר ה
לא  ה ח ה אבל  .ר ְְֲִַַַָָָָָָֹה
לא  אזהרה  לב אבל ְְְֲֵֵַַָָָָֹיאכל ,
.ניהמ קה הא ,ְִֵֵֶֶֶָֹתאכל
ל  ריח    מ ?עמ מה ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָמחמצת,
 מחמצת זכר ,   חמ .  י ְֵֵֶֶֶַָָָָָמות

ה)נקבה . מות,(משלי ירדת  רגליה ְְְֵֶֶַָָָֹ
.תא מצא  הבה בס  ראְְְִֵַָָָֹ
הא פסח  חמ א כל מי זה מְִִֵֵֶֶֶַָ
הא ודע הות, לעצמ י ְְְְִֵֶֶֶַַַַָמק
תב הא, ל בע הה  לע ֵֶֶַַָָָָָָמת

יב) ההיא .(שמות  פה ְְְִִֶֶַַָונכרתה
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ומצות חמץ אכילת  איסור ענין
מצה  אכילת

תב אחר  ה , יג)ל לא(שמות ֶַַָָֹ
,חמ טז)יראה בעת(דברי ְִֵֵֶַָָ

עני. לח מת עליו אכל ִִֶֶַַָָָֹֹימי
יב)וכתב  לא(שמות  מחמצת ל  ְְֶֶַָָֹ

מע ,אמה הרעה אמר .ֱֵֶֶַַַַָָָֹתאכל
ימי בעת  חמ לאכל  א  ְֱִִִֵֶֶַָָָֹֹצ ה 
יאכל, לא מדע מ ה? ה ְֱֵֵֶֶַַַָָָֹֹולאכל
בעה א א  ?תאכל לא  נאמר ְֱִֵֶֶַַַָָֹֹמע 
וה חנכ "ל.  " שצ :וה לכת , ְְְֵֵֵֶֶכבי 
מה. הנימי , א ר ורע , ט ב  ל ְִִִֶַַַָָָמ ד
  חמ ,וה .חמ   ח ְְִֵֵֵֶַָָָקלה 

נקבה.  מחמצת ְְֵֶֶַָָָזכר.

והמה  מ רה.  פניאסתר) ְְְִִֵֶַָָ
לתתב) הראי ת הערת ְְֶֶַַָָָֻבע

עליה ונאמר .לה מית  שמותל) ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָ
היאיב) מה הת. את מרְְִֶֶַַַַָ

 ב ו ', א ת הא ,לבעל ְְְֶַָָמרה
מצוה. ְֲִֵַָנעית

ה נ זימי " י ביל ל מר ְְִִִִֵֶַָָ
" י וה מה,  "מ ְְִִֵַָא תת
לבר ה א  ר ד ה וצ ה ." ְְִֵַָָָָה
 ה סח, ליל רכת בע  ת ְְִֵֵֶֶֶַַָא
חנכ "ל. "שצ ה , הערת ְֵֶֶֶַַָָבע 
ה מחמצת,  חמ מה להעביר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָוצה
ל  ארת על  יכ כי ח ְֲֲִִִֶֶַַָענני
ה אמר לכת, כבי  ְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָבעה
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בכרת חמץ
תב אמר  אלעזר, יב)רי  ל (שמות ְִֶַַָָָָָ

וכת ב  ,תאכל לא (שמחמצת ְְֵֶֶַָֹֹ
וזיג) זכר, זה א א  .חמ יאכל  ְֵֵֵֶֶָָָָָֹלא 

ני , אלעזר , מע ר י  אמר ְְְְִִִֵֶַַָָָָנקבה .
לא תב  בזה , תאכל לא  תב  ֵֶֶָָָָֹֹֹזה
א א ?תאכל לא  כתב  לא  מע ְֵֵֶַַָָָֹֹֹיאכל .
ו אי  רמ נטה  היא  ְְִִֵֶַַַָָָנקבה 
ל  ח ט אח ז ה א  זכר ְְְֶֶַָָָָָאזהרה .
תב זה ועל בה .  יתר ְְֳֵֶַַָָָָָטהרה

.תאכל לא  יאכל, ֵֵֵָֹֹֹלא 

מות לעצמו  מקדים  חמץ שאוכל  מי
תב אמר  והרי  א א , ,טז)ל דברי) ֲֵַַַָָָ

, ל אמר .חמ עליו תאכל  ֵַַָָָָֹֹלא 
ל  ד לכב יתרת ב ת ְְְִֵֵֵֶַהר ה
לא  ה ח ה אבל  .ר ְְֲִַַַָָָָָָֹה
לא  אזהרה  לב אבל ְְְֲֵֵַַָָָָֹיאכל ,
.ניהמ קה הא ,ְִֵֵֶֶֶָֹתאכל
ל  ריח    מ ?עמ מה ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָמחמצת,
 מחמצת זכר ,   חמ .  י ְֵֵֶֶֶַָָָָָמות

ה)נקבה . מות,(משלי ירדת  רגליה ְְְֵֶֶַָָָֹ
.תא מצא  הבה בס  ראְְְִֵַָָָֹ
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יב) ההיא .(שמות  פה ְְְִִֶֶַַָונכרתה
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ומצות חמץ אכילת  איסור ענין
מצה  אכילת
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מה. הנימי , א ר ורע , ט ב  ל ְִִִֶַַַָָָמ ד
  חמ ,וה .חמ   ח ְְִֵֵֵֶַָָָקלה 

נקבה.  מחמצת ְְֵֶֶַָָָזכר.
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מצוה. ְֲִֵַָנעית

ה נ זימי " י ביל ל מר ְְִִִִֵֶַָָ
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לבר ה א  ר ד ה וצ ה ." ְְִֵַָָָָה
 ה סח, ליל רכת בע  ת ְְִֵֵֶֶֶַַָא
חנכ "ל. "שצ ה , הערת ְֵֶֶֶַַָָבע 
ה מחמצת,  חמ מה להעביר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָוצה
ל  ארת על  יכ כי ח ְֲֲִִִֶֶַַָענני
ה אמר לכת, כבי  ְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָבעה
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מא) ולא(בראשית  קרנה אל ְְִֶֶַָָָֹֹובאנה
רע. מראיה קרנה אל  בא י ְְִִֵֶֶֶַַַָָנ דע 
 הח  ל חה. א ר  ְֲִֶֶֶַַַָָָָֹח
א רת  לייכ א  , ה  הענני ְֲִִֶֶֶֶָָָֹל 
נדע ולא  נאמר  זה מ ,לה ְְֱִִֶֶֶַַָָֹלהאיר

קר נה אל בא מהימנא)(ע "כי  .רעיא ְִִֶֶָָ

עולה, החמץ השנה  ראש של  ביום
עליו ומלשין האדם  על ומקטרג

 ,יה  י הא  הנה,  רא ל ִֶֶַַַָָֹ
(י לא )כל אא הא , אי ְְֵֵֶֶָָ

ל  מאכל לקח ְֲֶֶַָָֹא 
הרה מאכל את  ועזב ְְְֲֶַַַָָָָהרפ אה,
 י י  .חמ ה א  אחר  מאכל  ְֲִִֵֵֶַַָָמ
עלה, ההא  החמ הנה  רא ל ֵֶֶֶֶַַָָָֹזה
והא עליו , ימל  האד על ְְְְִֵַַַָָָָָמקטרג 
,להע על מקטרג  זה  י ְְְֵֵֶַַָָע מד
 על  די י ב  הא  ר דְְִֵַַָָָֻוה

.ל הע את ְֶָָָוד

רמה  דה נת אר  ,ז ֲִִֶַַַָָָָ
ליראל, הרה  את ְְִֵֶַָָהא 
ל  הה א   העלי  ח מה  לה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָהטעי
 הי ההא חה מ ההא , ק ִֶֶַַַַָָה
הרה סדת לימס דעי ְְְְִִִַַָי
בריה  אר והרי  יר ,  דר ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָללכת

סדת החברי  אאנחנ  א) ְְֲֲִֵֵֵֶַַ

(מרי א. אמרנ מ א ְְְִֵֶַָ
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שמרים ע"א )ענין צ"ה דף ג (חלק 

      
    

ומצה  חמץ
לטת,א היא  מצרי ראה, ְְְִִִֵֶֶַֹ

ני לט ה  צאיי ְְִִִִֶַָָמ ה 
 יו .חמ ל סד והל ,ְְְִֵֵֵֶֶַָָֹלמיניה
הציא הא , ר דה  ת א ִֶַַָָָָבר 
 קט ח ט  ה ? מה. מכניס ְְִֵֶַַַָָָָחמ
ונע ה ,חמ ל ח' את בר ְֲֵֵֶַַַָָָֹמהל
ל  ח ' בר אא א תת ,  א ִֵֶֶֶַַָָָמ ה.
ח ת נקרא  זה ועל .חמ קרא  ,ז ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָח ה
ה זה. קנה מ  רל ח  ְְְֶֶֶֶֶַַַָָקנה,
ח' בר ערה  מ  קט חט ְְְֲִַַָָָָָנ ר?
תב זה ועל מה. והיה , מאיתנ ְְְֵֵֶַַַָָָָָָָועבר
ר דה  ער קנה . ח ת ְֶַַַַַָָָָָער
ה'. ונעה חמ ל ח ' ונר ְְְֲִֵֶַַָָה א ,

ונע ה)  חמ ל ח' .(וע בר  ְְֲֵֵֶֶַָ

לועתיד  ל ר הא   ר דה ְְִִַָָָֹ
רגל  י ר זה , מ קנה ת ְְְִֶֶֶֶָֹלא

הה . וי אר מנה, מ)ק' ה ה(ישעיה ְִִִִֵֵֵֶָָ
ל מלה  זרע יבא  חזק אלהי ְְְֱִָָָָֹֹֹה '
מה לפניו .  תפע  א כר ְְְִִֵַָָָָֻה ה

ק' ת א ל על זה ?ת פעה ע) ְְֶֶַָָָֹֻֻ

(חמ תא והיאל  ,ת א ר ְְִִֵֶֶָָֹ
ויהיה  רגל יעביר  והא  פניו , ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָֻעה

אמר מא)הה , ש)  לצ  רא ְֱִִִֵֶֶַ
.' וג ה ְִִֵָהה 

שמרים ענין
ל אמר להטריח  לנ לה  י סי , ר י  ְְִִֵַַַַָָָָָ

הרי הא ,  ל מקרא ְֲִֵֵֶֶָָזה,
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רמה  דה נת אר  ,ז ֲִִֶַַַָָָָ
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דה העלי הג  ה ה ְְִֶֶַַַַַָָָילה
ה ילה ה א  ת ב   זה ונמצא . ְְְְִִֵֶֶַַָָָמתערר
?רי ה  מה . רי לה' ִִִִֶֶַַַֻֻה ה
.מ ה  ע הבנה ל הג ,ניְְִִִֶֶֶַַַַָָ
 אמ הרי  ,לדרת י ראל ני  ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָֹֹלכל
ל  ב ר רונק נתאחד ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָוהלאה
אחרת. מרת  ויצא דה  ְְֵֵֶֶַַַָָָה
את  נימת ע ר ארעה   ְְְְִִֶַַָָָָָמ
יניהמ חמ מבערי ,ְְֲִִֵֵֵֶַַָָעצמ
ואז הדה, לרת   ְְְְִִַָָָָָונכנסי
הא עטרת וכה  חת  ריְְְְְִִֵַַַָָָָמתע
עצמ את להרא ת אד  וצרי ְְְְְִֶֶַַָָָָָהעלי נה,

. רי ח  ִֶ

תאכלו מצות  ימים שבעת 
 ל למל .קצי אחד אד עה  ְִֶֶֶֶָָָָָָָ

ז לדרה  עלה  ימי ת ְְִֶַָָָָָא
לא  אחר  כב ד. גדי   ולב ְְִֵַַַַָָָָֹמח,
ימי  ת א מר  אחרת לנה . ְִִֵֶֶַָָָָָצרי
,גדי ת א  ב ול זה, לכב ד ְְְִֵֶֶָָָָָעלה
תב י ראל,  ונה. נה  ל  ְְְִֵָָָָָָָָָוכ
ימי ה י צא , לא  אר ימי ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹבעת
 ויצא זה  לכב ד על ימי ְְְִִִֶֶָָָָָמחה ,

אחר, נהמע ד כל מרי  ולכ ְְְְִִִֵֵַָָָָ
הה , ל בד על מי ה את ְִֶֶֶַַַָָָָָו נה
רת  ונכנס אחרת מר ת ְְְְְִֵֶֶַָָָָויצא

ימיהדה. בעת תב  זה  ועל  ְְְִִֶַַַָָָ
.אכל ֵַֹמ ת
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עוני  לחם 
פרעוא לא מה אי אמר , ְִֵֶַַָֹֹֹ

 ב יתע א  די א א  ?תְְְִֵֶֶַָָֹא
זה ועל ,א תר עד י ראל  ְְְְִִֵֶֶַַַָָ
מת עליו אכל ימי בעת  ְִִַַַָָָָֹתב
עני ?  לח  עה מה עני. ִִֶֶֶֶַַַָֹֹלח
וכתב ,' וג יצאת  ז ח י   ְְְִִִָָָָָמ

.להתמהמ יכל ְְְְְִֵַַָֹולא

לאר,א י ראל  כנס ראה , ְְְְְִִֵֵֶֶָָָֹ
מה , ונפרע  לימה ְְְְְְִִִַנכנס

ח)תב ? לא(דברי א ר  אר ֲֶֶֶָֹ
ה מה  . לח  אכל ְְִֵֶֶֶַַָֹֻבמס נת
לח נקרא  ל ה עני .  לח ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָֹֻמס נת?
ע מדת הבנה מ ְִִֶֶֶַָָֹעני ?
,מה מ מתרכת ולא  פגימתְְְִִִִֶֶֶֶַָָָֹ
אמר  מ ,מה  מ מארת ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַֹולא 
מארת ולא  ,באר מי כל ְִִֶֶֶַַָָָֹֹי 
א מ ? עה מה מבל. ִִִֵֶַַַָָֹ[מל]
י ראל  ל א אבל  .ְְְֲִִִֵֶָָָנפרע
ועל  ת ב ,  ל  תחסר לא  , ְְְְְִֶַַָָֹֹונפרע
מה .לח  אכל במסנת לא  ְְִֵֶֶֶַָָֹֹֻזה
. "ל תחסר  א   מ ?ע ְִֶֶַַַַָֹֹה

.מצרי ל חסר מְְְְִִֶַָָ

ז ר  בכל  י ראל  יע ו נה נה ְְְִִִֵָָָָָָָ
ולא , כלי וא מצרי ְְְְִִִֶַֹל 
א מ דרת . מרי  ְִִִֵֶֶַֹמתה 
את ,תא  חסר , מצרי א ְְְְְִִִֶַָָנפרע
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פגימת. עמדת והבנה הה, ְְְִִֶֶֶַַַָָֹה ל
מתר עני  עני . לח ְְְְִִִֵֶֶַֹֹונקראת
,אר  ת א אכל מה ְְִֵֶֶַָָָָמסנ ת.
לדרי וזה ,מצרי זכר ביל היה ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָזה

תב  לבא  ולעתיד ס)דר ת, (ישעיה ְִֶָָָֹ
.' וג  וירח מ ע ד יבא  ְְִִֵֵֵָֹֹלא 
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 פסח של ב ' ליום לימוד

יותר עליון לחם 
יצא ע ה  פסח  , נלהת לנ  י ְְְְִֵֵֶַַָָָ

.חמ קרא   ח מ ְְִִִֵֵֶֶֶָָָי ראל
יג)תב  חמ,(שמות ל יראה  ולא ְְֵֵֶָָָֹ

יב)וכתב  מה(ש מחמצת . אכל כל י  ְְִֵֶֶַָָָֹ
ההא  ח ה ל ב ד ביל ?ע ְִִֶֶֶַַַַַָה
י ראל   כ ועכ ו מה. ְְְְִִֵֶַַַָָָָָה קרא 
היה רא י  לא  יתר, עלי ְְֵֶֶֶָָָֹללח
מע כלל. יראה  ולא  החמ ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹתל
סלת תב  ?חמ היה זה   ְֵֶֶֶָָָָָָֹקר
עה ועד, אפינה. חמ ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָהיינה
וה רה הרע, יצר מתל זה יְְְִֵֵֶֶַַָָָ

נמצאת. חרת ְְִִֵֵֵֶקראת

ונחלה.א א , יחידי ,  ל היה  למל ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶָָָָ
לאכל. מתא ה היה אחד ְֱִֶֶֶַָָָֹי

יאכל  ,אמרלה (אהרפ ל (מאכל  ְְֲֶֶֶֶַַַָָָֹ

י צא לא  ,ת א אכל ועד , ז ְְִֵֶַַָָָֹֹרפאה
 יו . כ  ע ית. אחר מז ֲִֵֵֵַַַַָָָָמאכל
 אמ אמר, ההיא , הרפאה ְִִֶַַַָָָָָאכל
ולא מתא ה הא  מה ל יאכל ְְְִֶֶַַַָָָָֹֹוהלאה

.ל לה יק  ְִַָיכ ל

לא , צרימ י ראל  יצא א ר ְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ
האמנה. ל וס ד ער דעיי  ְְֱִִֶָָָָהי
י ראל  יטעמ הא :  ר דה ְְֲִִֵַַָָָָאמר
לא ,ז רפאה אכל ועד ְְְְֶַָָֹֹרפאה,
אכל יו אחר. מאכל לה ְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיראה
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.ל לה יק  ְִַָיכ ל

לא , צרימ י ראל  יצא א ר ְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ
האמנה. ל וס ד ער דעיי  ְְֱִִֶָָָָהי
י ראל  יטעמ הא :  ר דה ְְֲִִֵַַָָָָאמר
לא ,ז רפאה אכל ועד ְְְְֶַָָֹֹרפאה,
אכל יו אחר. מאכל לה ְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיראה
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סדמה, ולדעת לעלת רפאה  היא ְְְֲִֶַַַַָָָ
מא האמנה , הא:  ר דה אמר ֱִַַָָָָָָ

,ת א  ויאכל חמ  לה רא י  ְְְֵֶָָָָָָֹוהלאה
.לה לה יק יכ ל אינ ְֲִֵֵֶֶַָָהרי

מצה 
מה)מעמה, (נקראת  אא  ? ְִֵֶַַַַָָָָ

אמר  מ  י ,נינִִֶַַַָָ
א י.  תינלצר אמר י , למ ְְֵֶַַַַָָֹלע
מדת היא  מ מה, ְִִֶֶֶַַָָ
וע ה רעי צדדי לכל ְְְְִִִַָָָָָמבריחה
י   דגמת יניה ְְְֵֵֵֶַַַָָֻקטטה
יקימ  דיל בריח  ְְְִִִִֵֶֶַַַַָזזה,
ת א מבריחה היא   א  ְִִֶַַַַַָָָער
מריבה וע ה  הדה, מני ְְְְְִִִֵַָָָָֻמ ל

אמר מ ,ה יז)קטט ת (שמות ְְֱֶֶֶַָָ
והרי מה, תב  זה ועל מריבה . ְְֲִֵֶַַַַָָָָמ ה
 ר אא ?"סמ א ת  נכבת ְְִֶֶֶֶַַָָָָמ ה

מתא . הא  מה  ֶַַָָל

שקר
ססח, ,אברה ל ימי זרע  ְְִֶֶֶֶַַַָָָ

עפרת,  ערב מי  ְִֵֶֶֶַָֻמזק.
 א  חמ ערב  מי   .ת א ְִֵֵֵֶַַָָמ ר 
מר   א ה, ה א  ל ְְְִֵֶַַַָָאר
ה ערב  מי וכ .לה  ת חְְִִֵֶֶֶַַַַָָ
את מר  א ערבת,   ְְֲִֵֶֶֶַַֹ

לי. זה זה .לה  ת ֶֶֶֶַַָָח

פסחזוהר של ב'  ליו טוהפסחלימוד

אותו כל בית  להם מתקנים  ישראל 
היום
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שמורים ע"ב)ליל  רפ"ב דף  ג (חלק 

    

אותו כל בית  להם מתקנים  ישראל 
היום
ל ר י   מ אמר, אחא  ִִִֶַַָָָָ

הה)הל י ),ל  ת א הא ְֶַַַָֹ
אי הית. ל הב נמצא ְְִִִֶַַַַַָָב ילה 
אי הית, מני  אינ ת ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָלא

הרה  אי(הארי ת )להזג יחד. ְְֲִֵַַַַָָָ
   מ .אצל  דעי נ א  ת ְְִִֶֶָָָָֹלא
הית לה  נימת  ידה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָי ראל
מי נכנסי  יד ועל ,ה ת א ְְִִִַַָָָָל
רי מז מחי וה , כנסיְְְְְִִִִֵֵֶַָ
הה ל ע יראל ריה א .ניהְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ה א . לבעַָָָ

לה' הוא  שמורים ליל
ארעהא ע ר,(חמה)ראה , ְְְֲִֵַַָָָָָֹ

נמצא ה בנה ג ְְְִִֶַָָָָָעה
תריוה ,מ ה ע ְְְִִִֵֶֶַַָב למת
,לע  ל נמצאי לא  ניח ְְִִִַַָָָָָֹה
מיני  נמצאי הבנה  ח ְְְֲִִִִִֵֶַָָָהרי
.ל ע להתט  ררימתע , ְְְְִִִִֵַָָָרעי
א ר  נמצא  הבנה ל הג ְְְְִִֶֶַַָָָָָב עה 
סימת  למת , מ ְְְִִִֵֶֶַַָֻה
לה ל והדת  אחד, ְְְֶֶֶֶַַָָֻלמק

תב , אז יב)מתעררת. ליל (ש ְְִֵָָ
דה הג  הרי  לה', הא   ריֲִִִֵֶַַַָֻ

ל. רי והא  ְְִִִַָֹנמצא ,

שמורים ליל 
זמ רעה  הסח, עלי  ,אמה ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָ
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.לה לה יק יכ ל אינ ְֲִֵֵֶֶַָָהרי
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אמר  מ  י ,נינִִֶַַַָָ
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והרי מה, תב  זה ועל מריבה . ְְֲִֵֶַַַַָָָָמ ה
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מתא . הא  מה  ֶַַָָל

שקר
ססח, ,אברה ל ימי זרע  ְְִֶֶֶֶַַַָָָ

עפרת,  ערב מי  ְִֵֶֶֶַָֻמזק.
 א  חמ ערב  מי   .ת א ְִֵֵֵֶַַָָמ ר 
מר   א ה, ה א  ל ְְְִֵֶַַַָָאר
ה ערב  מי וכ .לה  ת חְְִִֵֶֶֶַַַַָָ
את מר  א ערבת,   ְְֲִֵֶֶֶַַֹ

לי. זה זה .לה  ת ֶֶֶֶַַָָח
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הית לה  נימת  ידה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָי ראל
מי נכנסי  יד ועל ,ה ת א ְְִִִַַָָָָל
רי מז מחי וה , כנסיְְְְְִִִִֵֵֶַָ
הה ל ע יראל ריה א .ניהְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ה א . לבעַָָָ

לה' הוא  שמורים ליל
ארעהא ע ר,(חמה)ראה , ְְְֲִֵַַָָָָָֹ

נמצא ה בנה ג ְְְִִֶַָָָָָעה
תריוה ,מ ה ע ְְְִִִֵֶֶַַָב למת
,לע  ל נמצאי לא  ניח ְְִִִַַָָָָָֹה
מיני  נמצאי הבנה  ח ְְְֲִִִִִֵֶַָָָהרי
.ל ע להתט  ררימתע , ְְְְִִִִֵַָָָרעי
א ר  נמצא  הבנה ל הג ְְְְִִֶֶַַָָָָָב עה 
סימת  למת , מ ְְְִִִֵֶֶַַָֻה
לה ל והדת  אחד, ְְְֶֶֶֶַַָָֻלמק

תב , אז יב)מתעררת. ליל (ש ְְִֵָָ
דה הג  הרי  לה', הא   ריֲִִִֵֶַַַָֻ

ל. רי והא  ְְִִִַָֹנמצא ,

שמורים ליל 
זמ רעה  הסח, עלי  ,אמה ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָ
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ל  ,רי ליל עליה ט  ֲִִֵֵֵֶֶָֻ
רימ , רי להית ְְְִִִִִִצריכי
וכל  הא , כל א ר  ְְְֵֵֶָָָמחמ

קיוה אכלי סח)הה )לי  ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָֻ
.רימ,ר א מחמ מר מי ְְְִִֵֵֶָָ

מת ונ למה, הרע מצר מר  פְְְִִֵֶַָָָָָ
נאמרלמעלה ,  ב(ה תהלי)יגר לא  ְְְְֱֶַַָֹֻ

קד,רע נע ה  פ הרי מ . ֲֲִֵֶֶֶַָֹ
, יקד  קד מתהרעונ צר ונאמר ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

כה) קד,(ויקרא יאכל לא  זר  ְֶַָָֹֹֹוכל
א) י מת.(במדבר  הרב  ְֵַַָָָוהר

כוסות ארבע ענין
הלאמר  ה סת  ארע י סי, רי  ְִֵַַַַַַָָ

רי אמר  לה ? הילה תא ְִֶַַַַָָָָל
ארע נגד ,החברי רה  הרי  ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָא א ,
רב ל ספר הא  יפה אבל ְְְֲִֶֶַָָֻא ת.
והג האיל אמר, סבא , ְִִֵֶַַָָָָייסא 
,דדיה כל הה  ילה נמצא  ד ְְְְִִֶַַַַַָָָָָה
ה ,רי ק ארעה  ה א  ְְְְִִֵֶַַָָָוהג 
מ ה, זה  נפרדי ולא  רגת, ְְְְִִִֶֶַַָָֹארע
מחת ב ואנ נמצא , הה ְְְְְִִִֶֶַַָָָָהג
,בה  זכינ הרי מ ,רריְְֲִִִִֵֶֶָָמתע

ב ל. ז כה  זה  א חז   י ועל ְִֵֵֶֶֶֶַַָֹ
הילת, אר מל הה  הילה  ְְְִִֵֶַַַַַָָָָה ה 
ולמח  ל  לעת צריכיְְְֲִִִֵַַַֹֹ
היא מחה מ ה ה, ְְִִִֶֶַַַָָילה

למה. ְְְַַָָלמעלה 

פסחזוהר של ב'  ליו יז הפסחלימוד
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ואמר שלו , הפמליא כל הקב"ה  כנס
השבח ספור את  שמעו  לכו להם:
ושמחים שלי הבנים שמדברים שלי

בגאולתי 
     

    
     

א תועד  ארע   א ארע אמר, ְְְְֵֶַַַַַָֻ
 מ ?עה מה . לה ראיְִִֶַַַָָק
אל, נקראת ה האחרנה ְְֲִֵֵֶַַַַָָָהרה
א א אל נקראת ולא האל. לא ְְְִֵֵֵֶַַַָָֹה
ע מדת עלינה  אחרת דרה ידי  ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעל
ל מציאה  לא   וז ,ל מאירה  ְְִִֶָָָָָָֹעליה

י  א א  רגת )א ר,  ת א)תרג ה ְְְְִֵֶַָָָָ
 ה  א אר ע  נמצא  עליו . ל ְְִֵֵֶֶַַַָָָָה

א ת. ְְַַֻאר ע 

מצרים , יציאת  בשבח  לספר  מצוה
לעולמים זה  בשבח  לדבר חובה והיא 

מ ')מהימנא ברעיא  א מצוה(ר ת  : ְְְְִֵַַַָָָָָֹ
יציאת בח  לסר  ז ְְְִֵֶַַַַַאחר
לדר  אד  על ח בה היא  ,ְְִִִֵֶֶַַַָָָמצרי
אד ל , ארנ  . למי לע זה  ְְְִֵֶֶַַָָָָָבח 
סר  ת בא מצרי יציאת ְְְִִִִִֵֶַַַדר 
למח הא  עתיד מחה, ְְְִִִֵַַָָָֹמח
מחת ה א  הא לע ְְִִֶַַַָָָָכינה 
,נאד מח  אד ה א  הרי  ֲֲֵֵֶֶַַַָָָֹה ל,
סר .  ת א מח  הא   ר ד ְְִֵַַָָָוה

ואמר שלו , הפמליא כל הקב"ה  כנס
השבח ספור את  שמעו  לכו להם:
ושמחים שלי הבנים שמדברים שלי

בגאולתי 
תאאה  ר ד ה ס עה  ְִֵַָָָָָ

ואמר  , ה ליא  ל ְְֶֶַַַַָָָאת
י הבח  סר את   ע  לכ : ְְִִִֶֶֶֶַַָלה
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כוסות ארבע ענין
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ל  ,רי ליל עליה ט  ֲִִֵֵֵֶֶָֻ
רימ , רי להית ְְְִִִִִִצריכי
וכל  הא , כל א ר  ְְְֵֵֶָָָמחמ

קיוה אכלי סח)הה )לי  ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָֻ
.רימ,ר א מחמ מר מי ְְְִִֵֵֶָָ

מת ונ למה, הרע מצר מר  פְְְִִֵֶַָָָָָ
נאמרלמעלה ,  ב(ה תהלי)יגר לא  ְְְְֱֶַַָֹֻ

קד,רע נע ה  פ הרי מ . ֲֲִֵֶֶֶַָֹ
, יקד  קד מתהרעונ צר ונאמר ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

כה) קד,(ויקרא יאכל לא  זר  ְֶַָָֹֹֹוכל
א) י מת.(במדבר  הרב  ְֵַַָָָוהר

כוסות ארבע ענין
הלאמר  ה סת  ארע י סי, רי  ְִֵַַַַַַָָ

רי אמר  לה ? הילה תא ְִֶַַַַָָָָל
ארע נגד ,החברי רה  הרי  ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָא א ,
רב ל ספר הא  יפה אבל ְְְֲִֶֶַָָֻא ת.
והג האיל אמר, סבא , ְִִֵֶַַָָָָייסא 
,דדיה כל הה  ילה נמצא  ד ְְְְִִֶַַַַַָָָָָה
ה ,רי ק ארעה  ה א  ְְְְִִֵֶַַָָָוהג 
מ ה, זה  נפרדי ולא  רגת, ְְְְִִִֶֶַַָָֹארע
מחת ב ואנ נמצא , הה ְְְְְִִִֶֶַַָָָָהג
,בה  זכינ הרי מ ,רריְְֲִִִִֵֶֶָָמתע

ב ל. ז כה  זה  א חז   י ועל ְִֵֵֶֶֶֶַַָֹ
הילת, אר מל הה  הילה  ְְְִִֵֶַַַַַָָָָה ה 
ולמח  ל  לעת צריכיְְְֲִִִֵַַַֹֹ
היא מחה מ ה ה, ְְִִִֶֶַַַָָילה

למה. ְְְַַָָלמעלה 

פסחזוהר של ב'  ליו יז הפסחלימוד

     
    
    

    
     
      

      
     

   

מצרים , יציאת  בשבח  לספר  מצוה
לעולמים זה  בשבח  לדבר חובה והיא 

    
   
     
    
     
    
    
     
     

    

ואמר שלו , הפמליא כל הקב"ה  כנס
השבח ספור את  שמעו  לכו להם:
ושמחים שלי הבנים שמדברים שלי

בגאולתי 
     

    
     

א תועד  ארע   א ארע אמר, ְְְְֵֶַַַַַָֻ
 מ ?עה מה . לה ראיְִִֶַַַָָק
אל, נקראת ה האחרנה ְְֲִֵֵֶַַַַָָָהרה
א א אל נקראת ולא האל. לא ְְְִֵֵֵֶַַַָָֹה
ע מדת עלינה  אחרת דרה ידי  ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעל
ל מציאה  לא   וז ,ל מאירה  ְְִִֶָָָָָָֹעליה

י  א א  רגת )א ר,  ת א)תרג ה ְְְְִֵֶַָָָָ
 ה  א אר ע  נמצא  עליו . ל ְְִֵֵֶֶַַַָָָָה

א ת. ְְַַֻאר ע 

מצרים , יציאת  בשבח  לספר  מצוה
לעולמים זה  בשבח  לדבר חובה והיא 

מ ')מהימנא ברעיא  א מצוה(ר ת  : ְְְְִֵַַַָָָָָֹ
יציאת בח  לסר  ז ְְְִֵֶַַַַַאחר
לדר  אד  על ח בה היא  ,ְְִִִֵֶֶַַַָָָמצרי
אד ל , ארנ  . למי לע זה  ְְְִֵֶֶַַָָָָָבח 
סר  ת בא מצרי יציאת ְְְִִִִִֵֶַַַדר 
למח הא  עתיד מחה, ְְְִִִֵַַָָָֹמח
מחת ה א  הא לע ְְִִֶַַַָָָָכינה 
,נאד מח  אד ה א  הרי  ֲֲֵֵֶֶַַַָָָֹה ל,
סר .  ת א מח  הא   ר ד ְְִֵַַָָָוה

ואמר שלו , הפמליא כל הקב"ה  כנס
השבח ספור את  שמעו  לכו להם:
ושמחים שלי הבנים שמדברים שלי

בגאולתי 
תאאה  ר ד ה ס עה  ְִֵַָָָָָ

ואמר  , ה ליא  ל ְְֶֶַַַַָָָאת
י הבח  סר את   ע  לכ : ְְִִִֶֶֶֶַַָלה



פסחזוהר של ב'  ליו פסחהלימוד יח 

     
   
    
    
     
       
    
   

    
   
    
    
    
     

     
     

      
     

  

חובה? זה למה
     

     
     
     
     
     
      
    

מחי י  ני ה רידְְְִִִִֵֶֶַַָ
באי , סימת  אז  ְְְִִִִִַָָָָֻֻגאתי.
סר   מעיו יראל, ע רי מתחְְְְְִִִִִִֵַָ
.נאד את חדות  מחי ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָֻה בח
על  לדר הא  דימ אי ִִַַָָָָאז 
על  ל דימ גב ר ת,  י נ תא ְִִִַָָל
מחי אר ל  ד ה ְִֵֵֶֶֶַָָָָָהע

.נאד ל הא ה ְְְֲִֶַַָָֻמחת

למעלה,אז גב רה ח  ל  מתו ְְְְִֵַַַָָָֹ
ח תנינ סר ת א ְְְְִִִֵַָֹוי ראל
גב רה ח סי מל  מ ,נְְְִִֶֶֶַָָֹלר
 וכ ,ל די מ  רת ב חיְְְְְִִֶַָָֻ
. על ד ב מתעה מניו ,  חדיְְֲִִִֶַַָָָֻ

ל  לח  י לכמ זה  סר  דר ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָ
מיד לדר  אד  על ח בה ְֱִֵֶֶֶַַַָָָָאמר.
את לפרס הא  ר דה ְְְִֵֵֶַַָָלפני 

ע ה. ינ ת א כל ְִִֵֶַָָָָהס

חובה? זה למה
 והריוא ח בה? זה לה  אמר, ְֲִֵֶַַָָָֹ

ל  ה ל, י דע הא  ר דֵַַַָָָֹה
מע ?מ לאחר ו היה היה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָמה
ע ה, הא מה  על לפניו, זה  רסְְִֶֶֶַַָָ
אד  צרי ואי  אא י דע ? ְִֵֶַַַָָָָוהא
מה כל  לפניו  לדר הס את  ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָלפרס
ברי ת א מ ע ה, ְִִֶֶָָָָהא 
מעלה ל הליא  וכל ,לי ְְְִֶַַַַָָָע

פסחזוהר של ב'  ליו יט הפסחלימוד

    
    

 

באו וביתו ע"א )איש ט"ז  דף  (ח "ב

     
    
    
   
    
     

    

לגלות, ישראל  שהלכו  בשעה
למערת השבטים  נשמות כל  התכנסו

זקן זקן ואמרו: צוחו המכפלה,
     

    
     
      
       
     
     
   
   
     

   
    

   

 די מ  ת א  אי ור ְְִִִֶֶַָָֻמתסת,
ד ב מתעה  הא , ר דְְִֶַַָָל

למה. למעלה ְְְֲֵֶַַָָעליה

באו וביתו איש
זרי פרה  , אמר אלעזר ורי  י סי ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

,נינ ,ני עלי ברי  ְְִִִֵֶֶָָי
וה חנ ת הרב ת רד ְְְְֲֶֶַַַָָָָעה
בטיה ל קניה י ,יד ְְְְִִֵֶֶַַָה
לדר   נכנס  למעלה, קיחקְְְְֲִִֶַָָָֻ
,א בית  אי תב זה . ִִֵֶֶָָָע

לוי. מע ב רא ְְְִִֵֵָוכת ב 

לגלות, ישראל  שהלכו  בשעה
למערת השבטים  נשמות כל  התכנסו

זקן זקן ואמרו: צוחו המכפלה,
י ראל בר  ני מת וא ה אחר , ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָ

 'וג יעקב את מצרימה איְְְֲִִֶַַָָָֹה
י סי רי אמר  למה  ז ר ה  ְְִֵֶַַַָָָָָָחזרה
רי ראה , בא  היה. והל יהדה, ְְְְִִֵַַַָָָֹֹרי
לסק  מיע היה ,ער  ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָאלעזר
רי אמר ,נינ כה. היה ִִֶֶֶַַַָָָָה ה,
י ראל  הלכ עה ,ער  ְְְְֲִֵֶֶֶָָָָָָָאלעזר
בטיה נ מת ל סהת ְְְְִִִַַַָָָללת,
 זק :ואמר  צוח ה כ לה, ְְְְְִֵֵַַַָָָָָלמערת
[ל  עמל אי ני ל אב  , ְִֵֵֵֶֶֶָָָָזק
 ני הה. להע ל ֶֶֶַַָָָָָֻה לת ]
י ע אחר  וע ,פר דיע ְְְְִִֵֶֶַַָֻמ

.ל הע נקמת  הְִֶָָָ



פסחזוהר של ב'  ליו פסחהלימוד יח 

     
   
    
    
     
       
    
   

    
   
    
    
    
     

     
     

      
     

  

חובה? זה למה
     

     
     
     
     
     
      
    

מחי י  ני ה רידְְְִִִִֵֶֶַַָ
באי , סימת  אז  ְְְִִִִִַָָָָֻֻגאתי.
סר   מעיו יראל, ע רי מתחְְְְְִִִִִִֵַָ
.נאד את חדות  מחי ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָֻה בח
על  לדר הא  דימ אי ִִַַָָָָאז 
על  ל דימ גב ר ת,  י נ תא ְִִִַָָל
מחי אר ל  ד ה ְִֵֵֶֶֶַָָָָָהע

.נאד ל הא ה ְְְֲִֶַַָָֻמחת

למעלה,אז גב רה ח  ל  מתו ְְְְִֵַַַָָָֹ
ח תנינ סר ת א ְְְְִִִֵַָֹוי ראל
גב רה ח סי מל  מ ,נְְְִִֶֶֶַָָֹלר
 וכ ,ל די מ  רת ב חיְְְְְִִֶַָָֻ
. על ד ב מתעה מניו ,  חדיְְֲִִִֶַַָָָֻ

ל  לח  י לכמ זה  סר  דר ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָ
מיד לדר  אד  על ח בה ְֱִֵֶֶֶַַַָָָָאמר.
את לפרס הא  ר דה ְְְִֵֵֶַַָָלפני 

ע ה. ינ ת א כל ְִִֵֶַָָָָהס

חובה? זה למה
 והריוא ח בה? זה לה  אמר, ְֲִֵֶַַָָָֹ

ל  ה ל, י דע הא  ר דֵַַַָָָֹה
מע ?מ לאחר ו היה היה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָמה
ע ה, הא מה  על לפניו, זה  רסְְִֶֶֶַַָָ
אד  צרי ואי  אא י דע ? ְִֵֶַַַָָָָוהא
מה כל  לפניו  לדר הס את  ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָלפרס
ברי ת א מ ע ה, ְִִֶֶָָָָהא 
מעלה ל הליא  וכל ,לי ְְְִֶַַַַָָָע

פסחזוהר של ב'  ליו יט הפסחלימוד

    
    

 

באו וביתו ע"א )איש ט"ז  דף  (ח "ב

     
    
    
   
    
     

    

לגלות, ישראל  שהלכו  בשעה
למערת השבטים  נשמות כל  התכנסו

זקן זקן ואמרו: צוחו המכפלה,
     

    
     
      
       
     
     
   
   
     

   
    

   

 די מ  ת א  אי ור ְְִִִֶֶַָָֻמתסת,
ד ב מתעה  הא , ר דְְִֶַַָָל

למה. למעלה ְְְֲֵֶַַָָעליה

באו וביתו איש
זרי פרה  , אמר אלעזר ורי  י סי ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

,נינ ,ני עלי ברי  ְְִִִֵֶֶָָי
וה חנ ת הרב ת רד ְְְְֲֶֶַַַָָָָעה
בטיה ל קניה י ,יד ְְְְִִֵֶֶַַָה
לדר   נכנס  למעלה, קיחקְְְְֲִִֶַָָָֻ
,א בית  אי תב זה . ִִֵֶֶָָָע

לוי. מע ב רא ְְְִִֵֵָוכת ב 

לגלות, ישראל  שהלכו  בשעה
למערת השבטים  נשמות כל  התכנסו

זקן זקן ואמרו: צוחו המכפלה,
י ראל בר  ני מת וא ה אחר , ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָ

 'וג יעקב את מצרימה איְְְֲִִֶַַָָָֹה
י סי רי אמר  למה  ז ר ה  ְְִֵֶַַַָָָָָָחזרה
רי ראה , בא  היה. והל יהדה, ְְְְִִֵַַַָָָֹֹרי
לסק  מיע היה ,ער  ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָאלעזר
רי אמר ,נינ כה. היה ִִֶֶֶַַַָָָָה ה,
י ראל  הלכ עה ,ער  ְְְְֲִֵֶֶֶָָָָָָָאלעזר
בטיה נ מת ל סהת ְְְְִִִַַַָָָללת,
 זק :ואמר  צוח ה כ לה, ְְְְְִֵֵַַַָָָָָלמערת
[ל  עמל אי ני ל אב  , ְִֵֵֵֶֶֶָָָָזק
 ני הה. להע ל ֶֶֶַַָָָָָֻה לת ]
י ע אחר  וע ,פר דיע ְְְְִִֵֶֶַַָֻמ

.ל הע נקמת  הְִֶָָָ



פסחזוהר של ב'  ליו פסחהלימוד כ

בנים על אב כרחם 
    

   
     
  
     
     
     
    
    
      
     

     
   

שבע  כנגד ע"א )שבע י"ח (ח "ב

    
   
    

     
    

   
    
    

  

שתמנע  המצרים  מחשבת היתה  מה
מישראל ? ורביה פריה 

     
    

בנים . על  אב כרחם
ת אתא ל רח  התע ררה עה ְְְִֶַָָָָ

קרא וירד. רת   ,קְְִֵֵַַָָָָה
מר ב תיו לכל הא ר ד ְְְַַָָָָה
וירד , יה רא מלכיה ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָמחנתיו 
בטי בטיו. וע יעקב   ע  ְְְֲִִִַָָָָֹֻכ
ירד  בטי ,אביה ע  י ח ְְְֲִִִִֶַָָָירד
וא ה תב   זה .אביה ע  ְֲִִִֵֵֶֶֶֶָמתי
,'וג מצרימה איה יראל ני  ְְְְְְִִִֵֵַָָָָמת
ראה, בא  .' וג לוי  מע ב רא ְְְְְִִֵֵֵָֹוכת ב 
היה ס וי וכתב ,וירד , הי  ְְְְִֵֵָָָָָמתי
נקרא זה א א , רי  אמר  . ְְְִִִִֶַַַָָָָָבמצרי

קג) תהלי).ני על אב רחְִֵַַָָ

שבע  כנגד שבע
,נינר דה סר עה ְִֶַַָָָָָָ

,מצרי לר יראל את ְְְִִִֵֶַַָהא 
בה עבד זרת בע עליה ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָזר
יהח את וימרר תב  זה ,צרי ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָה
.' וג בלבני חמר  קה  ְְְֲִִֵֶַָָָֹֹעבדה 
ר י ראל בני   לט ב  בע   כנגְְְְְִֵֵֶֶַָָָ
מאד מאד עצמ ו  ר ו רצ ְְְְְְִִִַַַַַֹֹו

.את  האר ִֵֶַָָָָֹו לא 

שתמנע  המצרים  מחשבת היתה  מה
מישראל ? ורביה פריה 

אמר,הבה  י סי  רי  . ל אי תחמה ְְִִֵֵַַַָָָָ
לע ת הזמנה ל א א  ְְֲֶַַָָָָָהבה

פסחזוהר של ב'  ליו כא הפסחלימוד

     
     

      
     

      
     
     

    
     

     
    
     
    

 
      

  
    
    
      
    

  
     

   
     
     
     

     
     

אמר  מ ,י(יא הבה(בראשית  ְֱִֶֶַָָ
יד)נרדה. אמר (שמואל א  .תמי הבה ְִֵַָָָָָ

הסמה ל   הבה ,חנ י ְְִַַָָָָָָָֻרי 
עיר .  נ נבנה הבה מ ְְְְִִֶַָָָָָוהזמנה,

כ) עצה.(שופטי לכ  כט)הב תהלי) ֵֶָָָ
.אלי ני  לה'  ְִֵֵַָהב

נהיהרי ל תח מה  הבה אמר, יצחק ְְְְִִִִַַַָָָָָָ
ירה,  אליו . יה ְְְִִֵֶֶַַַָָהסמת
.יפר  וכ יר ה  א מרת דה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹורח 
יל  לה  הי הרת  ְְֲִִֵֵֶַַָָָמלאכי 
ני מני  קצו תב   זה .ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֻולצניני
הרת, מלאכי נעקרי  הי ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָי ראל,
.לה צימה נעקצי י אנ מְֱֲִִִֵֶֶַַָָָ

מהאמר  יצחק, רי  אמר י דאי  רי ְִִִֶַַַַַָָָ
נע צרי ה מח בת ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָהיתה
הממה והיט  מראל רב ה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֻר ה
אמר  אא ? ל  הכניס ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָעליה
אחד  עתיד דעיי הי ,ְֱִִֵֶֶֶָָָלה
אלהיה י עה  מ ראל ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹלצאת

.יד ַָעל

מהאמר אמר  עה , חנ י רי  ְִֶֶֶַַַָָָָָָֹ
אע ה  מצרי אלהי  ְְֱֱִִֵֶֶַָֹבכל
,מצרי ל  ר מה, הל ,פטיְְִִִֶַַָָָָ
דה ל אמר רסה. מא ת ְְֵַַַַַָָָארע
תב לפני, נגזרה זרה  הא , רְְְְִֵֶַָָָָָ

כד) הר(ישעיה צבא  על  ה' ְְִַַָָֹיפקד
ה ררה נלה עה תא .' וג  רְְְְִַַָָָָָָָ



פסחזוהר של ב'  ליו פסחהלימוד כ

בנים על אב כרחם 
    

   
     
  
     
     
     
    
    
      
     

     
   

שבע  כנגד ע"א )שבע י"ח (ח "ב

    
   
    

     
    

   
    
    

  

שתמנע  המצרים  מחשבת היתה  מה
מישראל ? ורביה פריה 

     
    

בנים . על  אב כרחם
ת אתא ל רח  התע ררה עה ְְְִֶַָָָָ

קרא וירד. רת   ,קְְִֵֵַַָָָָה
מר ב תיו לכל הא ר ד ְְְַַָָָָה
וירד , יה רא מלכיה ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָמחנתיו 
בטי בטיו. וע יעקב   ע  ְְְֲִִִַָָָָֹֻכ
ירד  בטי ,אביה ע  י ח ְְְֲִִִִֶַָָָירד
וא ה תב   זה .אביה ע  ְֲִִִֵֵֶֶֶֶָמתי
,'וג מצרימה איה יראל ני  ְְְְְְִִִֵֵַָָָָמת
ראה, בא  .' וג לוי  מע ב רא ְְְְְִִֵֵֵָֹוכת ב 
היה ס וי וכתב ,וירד , הי  ְְְְִֵֵָָָָָמתי
נקרא זה א א , רי  אמר  . ְְְִִִִֶַַַָָָָָבמצרי

קג) תהלי).ני על אב רחְִֵַַָָ

שבע  כנגד שבע
,נינר דה סר עה ְִֶַַָָָָָָ

,מצרי לר יראל את ְְְִִִֵֶַַָהא 
בה עבד זרת בע עליה ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָזר
יהח את וימרר תב  זה ,צרי ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָה
.' וג בלבני חמר  קה  ְְְֲִִֵֶַָָָֹֹעבדה 
ר י ראל בני   לט ב  בע   כנגְְְְְִֵֵֶֶַָָָ
מאד מאד עצמ ו  ר ו רצ ְְְְְְִִִַַַַַֹֹו

.את  האר ִֵֶַָָָָֹו לא 

שתמנע  המצרים  מחשבת היתה  מה
מישראל ? ורביה פריה 

אמר,הבה  י סי  רי  . ל אי תחמה ְְִִֵֵַַַָָָָ
לע ת הזמנה ל א א  ְְֲֶַַָָָָָהבה

פסחזוהר של ב'  ליו כא הפסחלימוד

     
     

      
     

      
     
     

    
     

     
    
     
    

 
      

  
    
    
      
    

  
     

   
     
     
     

     
     

אמר  מ ,י(יא הבה(בראשית  ְֱִֶֶַָָ
יד)נרדה. אמר (שמואל א  .תמי הבה ְִֵַָָָָָ

הסמה ל   הבה ,חנ י ְְִַַָָָָָָָֻרי 
עיר .  נ נבנה הבה מ ְְְְִִֶַָָָָָוהזמנה,

כ) עצה.(שופטי לכ  כט)הב תהלי) ֵֶָָָ
.אלי ני  לה'  ְִֵֵַָהב

נהיהרי ל תח מה  הבה אמר, יצחק ְְְְִִִִַַַָָָָָָ
ירה,  אליו . יה ְְְִִֵֶֶַַַָָהסמת
.יפר  וכ יר ה  א מרת דה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹורח 
יל  לה  הי הרת  ְְֲִִֵֵֶַַָָָמלאכי 
ני מני  קצו תב   זה .ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֻולצניני
הרת, מלאכי נעקרי  הי ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָי ראל,
.לה צימה נעקצי י אנ מְֱֲִִִֵֶֶַַָָָ

מהאמר  יצחק, רי  אמר י דאי  רי ְִִִֶַַַַַָָָ
נע צרי ה מח בת ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָהיתה
הממה והיט  מראל רב ה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֻר ה
אמר  אא ? ל  הכניס ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָעליה
אחד  עתיד דעיי הי ,ְֱִִֵֶֶֶָָָלה
אלהיה י עה  מ ראל ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹלצאת

.יד ַָעל

מהאמר אמר  עה , חנ י רי  ְִֶֶֶַַַָָָָָָֹ
אע ה  מצרי אלהי  ְְֱֱִִֵֶֶַָֹבכל
,מצרי ל  ר מה, הל ,פטיְְִִִֶַַָָָָ
דה ל אמר רסה. מא ת ְְֵַַַַַָָָארע
תב לפני, נגזרה זרה  הא , רְְְְִֵֶַָָָָָ

כד) הר(ישעיה צבא  על  ה' ְְִַַָָֹיפקד
ה ררה נלה עה תא .' וג  רְְְְִַַָָָָָָָ



פסחזוהר של ב'  ליו פסחהלימוד כב 

     
     

    
    

    
      
      
      

   

וצוה  היה , שה מצרים  של  אלוה
בו לעשות הוא  ברוך  הקדוש

באש אותו  לשרף שפטים,
     

    
     

     
    

     
    
    
     

     
     
     
     
     

     

 יה ל ר דמה  ונתמה  , ְְִִִֵֶֶַַָָֹמ
יהדה ורי  .עיהר נפת    ְְְְִִִַַָָָָל

נתמ ה. תי ה על ְִִֵֵַַַָאמר,

ת ב אמר  חנינא , לג)רי  (במדבר  ֲִִַַָָָ
פ ה' עה  באלהיהוכי .טי ְְִִֵֵֶָָָֹ

ול  ע ו ל זהב  ול ס ל אלְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ
יסי , רי אמר א א , ?פטי  י ְִִֵֵֶֶֶַַָָָאב
,מאליה כי נ  הי זהב  ו ל ס ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָל 

.בימתר ע ְְְִִֵֶַול 

וצוה  היה , שה מצרים  של  אלוה
בו לעשות הוא  ברוך  הקדוש

באש אותו  לשרף שפטים,
האמר מצרי ל אל אלעזר, ר י  ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָ

הא  ר דה וצה ְִַָָָָָהיה,
, א  ת א רל ,פטי  ְְֲִִֵַָָֹלע ת 

אמר  מ(ז דברי)אלהיה סילי  ְְֱֱִֵֵֶֶֶַֹ
.ד נ  ריח הא די  , א  רפְְְְִֵֵֵֵֵֶָ

יב)וע ד, ועל (שמות  רעיו  על  רא ְְְַַָָֹ
ק. לכימ עצמתיו  ועד, .ְְְְִִֶַַָָֻקר
זה , מ קה  למצרי היתה ְְְְִִִֶַָָָָָֹֻוזאת

.פטי ְִֶָָתב 

וזהאמר  , מ אלהיה יה דה, רי ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ
על  ה' יפקד  לק , ה ְְִֵֶֶַַַָֹר
האדמה מלכי  ועל ר  רה ְְְֲֵַַַַָָָָָָצבא 
דעיי  הי זה וכל האדמה . ְְֲִֶַָָָָָעל
,ה ר  וכל , ה ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהחכמי

.ל תחמה הבה תב   ְְִֵַַָָָָעל

פסחזוהר של ב'  ליו כג הפסחלימוד

כך ואחר בתחלה, נלקה שלהם  שר
אלהיהם שאר

     
    

    
     
      
   
     
    

     
    
     
     
      
    
     

  

כך ואחר בתחלה, נלקה שלהם  שר
אלהיהם שאר

הי ר י זרה עבדה הר ה אמר,  חנ י ְֲִֵַַַָָָָָָָ
ה אל ונילס , מצריְְְֱִִִֶֶַַָ
 בכ הא, היה אלהיה בכלל ְְֱִֵֶַָָָָָֹֻהיה ,
זה אא , רי  אמר .פטי ה' ְִִֶַַַָָָָָע ה
 מ פ ט , מדק חנ י רי  ְִִֶַָָָָֻל 
 ואחר  ח ה נלקי אלהיהְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹ
ח ה, נלקה  נילס וכ ְְְִִִֵַָָָָֻהאה,

תב  זה .והאבני ז)והעצי (שמות ְְֲִִֵֶֶָָָָ
בעצי מצרי אר כל ה ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָויהי 
.מ אלהת לה הי , באבניֱֲִֶֶַָָָָָָ
רה צבא על יצחק, ר י  ְְְִִַַַַָָָָואמר
.ר היה  לא  וניל ס תב , רְִַַָָָָָֹ
דגמת מימיו רב ,חני ר י  ְְִֵַַָָָָָָֹֻאמר
ה ר יצחק, ר י  אמר .רְִִֶֶַַַַָָָָ

 ואחר  חה , אלהיה.נלקה אר  ְְְְֱִִֵֶַַַָָָָֹ



פסחזוהר של ב'  ליו פסחהלימוד כב 

     
     

    
    

    
      
      
      

   

וצוה  היה , שה מצרים  של  אלוה
בו לעשות הוא  ברוך  הקדוש

באש אותו  לשרף שפטים,
     

    
     

     
    

     
    
    
     

     
     
     
     
     

     

 יה ל ר דמה  ונתמה  , ְְִִִֵֶֶַַָָֹמ
יהדה ורי  .עיהר נפת    ְְְְִִִַַָָָָל

נתמ ה. תי ה על ְִִֵֵַַַָאמר,

ת ב אמר  חנינא , לג)רי  (במדבר  ֲִִַַָָָ
פ ה' עה  באלהיהוכי .טי ְְִִֵֵֶָָָֹ

ול  ע ו ל זהב  ול ס ל אלְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ
יסי , רי אמר א א , ?פטי  י ְִִֵֵֶֶֶַַָָָאב
,מאליה כי נ  הי זהב  ו ל ס ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָל 

.בימתר ע ְְְִִֵֶַול 

וצוה  היה , שה מצרים  של  אלוה
בו לעשות הוא  ברוך  הקדוש

באש אותו  לשרף שפטים,
האמר מצרי ל אל אלעזר, ר י  ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָ

הא  ר דה וצה ְִַָָָָָהיה,
, א  ת א רל ,פטי  ְְֲִִֵַָָֹלע ת 

אמר  מ(ז דברי)אלהיה סילי  ְְֱֱִֵֵֶֶֶַֹ
.ד נ  ריח הא די  , א  רפְְְְִֵֵֵֵֵֶָ

יב)וע ד, ועל (שמות  רעיו  על  רא ְְְַַָָֹ
ק. לכימ עצמתיו  ועד, .ְְְְִִֶַַָָֻקר
זה , מ קה  למצרי היתה ְְְְִִִֶַָָָָָֹֻוזאת

.פטי ְִֶָָתב 

וזהאמר  , מ אלהיה יה דה, רי ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ
על  ה' יפקד  לק , ה ְְִֵֶֶַַַָֹר
האדמה מלכי  ועל ר  רה ְְְֲֵַַַַָָָָָָצבא 
דעיי  הי זה וכל האדמה . ְְֲִֶַָָָָָעל
,ה ר  וכל , ה ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהחכמי

.ל תחמה הבה תב   ְְִֵַַָָָָעל

פסחזוהר של ב'  ליו כג הפסחלימוד

כך ואחר בתחלה, נלקה שלהם  שר
אלהיהם שאר

     
    

    
     
      
   
     
    

     
    
     
     
      
    
     

  

כך ואחר בתחלה, נלקה שלהם  שר
אלהיהם שאר

הי ר י זרה עבדה הר ה אמר,  חנ י ְֲִֵַַַָָָָָָָ
ה אל ונילס , מצריְְְֱִִִֶֶַַָ
 בכ הא, היה אלהיה בכלל ְְֱִֵֶַָָָָָֹֻהיה ,
זה אא , רי  אמר .פטי ה' ְִִֶַַַָָָָָע ה
 מ פ ט , מדק חנ י רי  ְִִֶַָָָָֻל 
 ואחר  ח ה נלקי אלהיהְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹ
ח ה, נלקה  נילס וכ ְְְִִִֵַָָָָֻהאה,

תב  זה .והאבני ז)והעצי (שמות ְְֲִִֵֶֶָָָָ
בעצי מצרי אר כל ה ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָויהי 
.מ אלהת לה הי , באבניֱֲִֶֶַָָָָָָ
רה צבא על יצחק, ר י  ְְְִִַַַַָָָָואמר
.ר היה  לא  וניל ס תב , רְִַַָָָָָֹ
דגמת מימיו רב ,חני ר י  ְְִֵַַָָָָָָֹֻאמר
ה ר יצחק, ר י  אמר .רְִִֶֶַַַַָָָָ

 ואחר  חה , אלהיה.נלקה אר  ְְְְֱִִֵֶַַַָָָָֹ
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 פסח של ג ' ליום לימוד

לכם ילחם ה'
לקתרי אמר, י סי  רי  מע ְְְִִִֵֵַַ

היה לא  מ מצרי ל ְִִֶַַָָָָֹֻא ה 
תב  ,  יד)אא נ אר (שמות  לא  ְִֶֶַַָָָֹ

פטי נע ה זה   וקד אחד. עד  הְְֲִֶֶֶֶַַָָָָֹ
תחמה הבה  תב , זה ועל .אלהיהְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ
 אונתנ תקראנה. י  והיה ירה    ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָל
ס ונ . לה ארע מה פי  העתיד ְְִִֵֶֶֶַַַַָָעל
מחנ ת על  אנ  נאינ על הא  ְְֲִֵַַַַֹ
ונלח .כת  יי ר  הי  ני ְְְְְְִִִִֶֶַָעלי
לכ  ח י ה ' תב מה על  אנ   נְִִֵֶֶַַָָָָ
בני אמר  מ ,האר מ ועלה .'ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָָוג

רמה. יד יצאי ְְְִִֵָָָָֹי ראל

מטה  ולא  אהרן  מטה  הטעם מה
משה?

 מהואמר .מ את קח אהר אל ְְְֲֶֶַַַַָָָֹ
מ ה ולא  אהר מה  ע ְֲֵֵַַַַַַֹה
י תר  מה ל ת א א א  ֵֶֶֶֶָֹֹמ ה?
   העלי  חקק ,ְְֵֶֶֶַַַָָָקד
הא ר דה רצה ולא ,ד ְַַָָָָָֹה
ל  מת  ת א ת א ְְֵֶַַָלט א 
לכ ת א א  עד, ולא  ,פיכ ְְְְִִֶַַָֹה
המאל, מד איה ת א לכל ת ְְִִַַַָָָָֹא
והמאל  ,מימ א  אהר  ְְֲִִִֶַַָָֹֹמ

. מיל ְִִֶַָנכ ה

פסחזוהר של ג'  ליו כההפסחלימוד

      
    
    
     
    
   

   

     
     
     

    
     

    
      

     
    

  
      

    
     
     
     
    

    

      
    
     

לירי הרי  יסי , רי את אל  ח יא  ֲִִִֵֵֶַַַָָָ
ת א הא  ר דה ְִֵֶַָָָלפני 
הב רה מה  , ינית  יע  פיְְְֲִִִַַַַָָמכ
, ל אמר ?יני פרעה לפני ְְֲִִִֵַַַַָֹלע ת 
להלק ת, הרא ית היא     ְְִִִִֵֶַָָמ
,נלט מתחיל יה ְְִִִִֵֵַַַמרא ית 
התחיל נ לט מ ח ת  , נלטל)ְְְְְִִִִִִַ

ה כפי,להלק ת ) ל  מחי אז ְְְְְִִֵַַַָָ
ה חה ל החכמה  רא ְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהרי
 אהר ל  ית תא חזר מד היתה. ְֲִִֶַַַָָָָָֹ

.תא בלע  יב ְֵֵַָָָלע

יועל   עלי  לט וידע   מה זה  ְְְְְִֵֶֶֶַַָָ
למ ה ה   ב ח ה ,ארְְֵֶֶֶֶַָָָָ

לע ת(למעלה) לט אי מה   ח , ְְְֲִֵֵֶַַָ
מ ה וקא .אהר מה  ו בלע  ואז ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָֹבר,

.תא בלע לע חזר ְֲֵֶַַַָָָֹאהר

 אחדולכ א תת, ני  אהר עה ְְֲֵֵֶַָָָָֹ
אחד למה. ואחד ְְְְֶֶַַָָָָלמעלה 
ת א על לט  עלי י ְְְִֵֶֶַַַָָלמעלה,
על  הע לט  למה, אחד .הְֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
מל  חכ היה פרעה .ה י ְִִֶֶַַַָָָָָָֹה
 העלי לט והס ל ְְְְְְִִֵֶֶַַָָמכפיו ,
למעלה לט  ,האר על ְְֵֵֶַַָָָלט 

למה. ְְֵַָו לט 

מהאמר ל אמר א י סי , רי  ִִֵֶַַַַָָֹ
א א אינ פי המכ יעְְִִֵֶֶַַָ
 י תר  ולא נראה   ,העי ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹמראית
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 פסח של ג ' ליום לימוד

לכם ילחם ה'
לקתרי אמר, י סי  רי  מע ְְְִִִֵֵַַ

היה לא  מ מצרי ל ְִִֶַַָָָָֹֻא ה 
תב  ,  יד)אא נ אר (שמות  לא  ְִֶֶַַָָָֹ

פטי נע ה זה   וקד אחד. עד  הְְֲִֶֶֶֶַַָָָָֹ
תחמה הבה  תב , זה ועל .אלהיהְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ
 אונתנ תקראנה. י  והיה ירה    ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָל
ס ונ . לה ארע מה פי  העתיד ְְִִֵֶֶֶַַַַָָעל
מחנ ת על  אנ  נאינ על הא  ְְֲִֵַַַַֹ
ונלח .כת  יי ר  הי  ני ְְְְְְִִִִֶֶַָעלי
לכ  ח י ה ' תב מה על  אנ   נְִִֵֶֶַַָָָָ
בני אמר  מ ,האר מ ועלה .'ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָָוג

רמה. יד יצאי ְְְִִֵָָָָֹי ראל

מטה  ולא  אהרן  מטה  הטעם מה
משה?

 מהואמר .מ את קח אהר אל ְְְֲֶֶַַַַָָָֹ
מ ה ולא  אהר מה  ע ְֲֵֵַַַַַַֹה
י תר  מה ל ת א א א  ֵֶֶֶֶָֹֹמ ה?
   העלי  חקק ,ְְֵֶֶֶַַַָָָקד
הא ר דה רצה ולא ,ד ְַַָָָָָֹה
ל  מת  ת א ת א ְְֵֶַַָלט א 
לכ ת א א  עד, ולא  ,פיכ ְְְְִִֶַַָֹה
המאל, מד איה ת א לכל ת ְְִִַַַָָָָֹא
והמאל  ,מימ א  אהר  ְְֲִִִֶַַָָֹֹמ

. מיל ְִִֶַָנכ ה

פסחזוהר של ג'  ליו כההפסחלימוד

      
    
    
     
    
   

   

     
     
     

    
     

    
      

     
    

  
      

    
     
     
     
    

    

      
    
     

לירי הרי  יסי , רי את אל  ח יא  ֲִִִֵֵֶַַַָָָ
ת א הא  ר דה ְִֵֶַָָָלפני 
הב רה מה  , ינית  יע  פיְְְֲִִִַַַַָָמכ
, ל אמר ?יני פרעה לפני ְְֲִִִֵַַַַָֹלע ת 
להלק ת, הרא ית היא     ְְִִִִֵֶַָָמ
,נלט מתחיל יה ְְִִִִֵֵַַַמרא ית 
התחיל נ לט מ ח ת  , נלטל)ְְְְְִִִִִִַ

ה כפי,להלק ת ) ל  מחי אז ְְְְְִִֵַַַָָ
ה חה ל החכמה  רא ְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהרי
 אהר ל  ית תא חזר מד היתה. ְֲִִֶַַַָָָָָֹ

.תא בלע  יב ְֵֵַָָָלע

יועל   עלי  לט וידע   מה זה  ְְְְְִֵֶֶֶַַָָ
למ ה ה   ב ח ה ,ארְְֵֶֶֶֶַָָָָ

לע ת(למעלה) לט אי מה   ח , ְְְֲִֵֵֶַַָ
מ ה וקא .אהר מה  ו בלע  ואז ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָֹבר,

.תא בלע לע חזר ְֲֵֶַַַָָָֹאהר

 אחדולכ א תת, ני  אהר עה ְְֲֵֵֶַָָָָֹ
אחד למה. ואחד ְְְְֶֶַַָָָָלמעלה 
ת א על לט  עלי י ְְְִֵֶֶַַַָָלמעלה,
על  הע לט  למה, אחד .הְֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
מל  חכ היה פרעה .ה י ְִִֶֶַַַָָָָָָֹה
 העלי לט והס ל ְְְְְְִִֵֶֶַַָָמכפיו ,
למעלה לט  ,האר על ְְֵֵֶַַָָָלט 

למה. ְְֵַָו לט 

מהאמר ל אמר א י סי , רי  ִִֵֶַַַַָָֹ
א א אינ פי המכ יעְְִִֵֶֶַַָ
 י תר  ולא נראה   ,העי ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹמראית
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מצרים ע"ב)תועבת ר "ן דף  ג (חלק 

     
    
    
    
     

      
     
     
    
    

 היו תב וקא ,  היו  מיענ לה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָא 
ת א אפ יסי , ר י  ואמר .ינְְֲִִִִֵַַַָָלת
וע ,עצי להית  חזר ה יניְְְִִִִֵֵֶֶַַָ

.תא לע ֲַַָָֹאהר

כט)תב  רעה(יחזקאל  עלי הנני  ְְְְִִֵֶֶַָָֹ
ה דל  יה מצרי ְִִִֶֶַַַַָמל
למ ה רא ית מ יאריו.  ת ְְְִִֵֵַָָָָֹֹהרב
למ ה חכמת אבל , ה  לטְְְֲִֶֶַַָָָָָָ

.[ה] הרג ת ְִֵַָָמל

ח נ תא  דרג ת  חכמת ראה, ְְְְִֵַָָָָֹ
דרגת רגת   ת לא ת ְְְְִִָָָָלכ
ה וע ר  נ לט רא ְְְִִֶֶֶָָָֹעלי נ ת,
לי למ ,י תמא ְְְְִִִֵַַַָלמה
רה חיל נטל  מ הרי  , יְֲִִִֵֵֶַַַַָָ
א ר  תב  ממע  ,ה ְְֲֶֶֶֶֶַַָָָעלי נה

.הרחי ִֵַַָָאחר

מצרים תועבת
י רי ער  אר עה תח , ח יא  ְְִִַַַָָָָָָ

הא ה .' וג סח  ְֶֶֶֶַַֹלחד
צריה ל יראת א א  מע? ְְִִִֶֶֶַַַַָָָסח,
 מ ה . היה   ה ִֵֶֶֶַָָָואל
 מ טלה, למל  בדי ע צריהְְְִִִִֶֶַַַָ
תב ראה, א  לה. בדי ע ְְִֵֶֶַָֹזה

ח) מצרי.(שמות  עבת את נזח  ְְֲִִִֵֶַַַה
נאי על  וכי  ?מצרי עבת ְְְֲִִִִִֶַַַַמהי 
א א ?מצרי עבת תב  ת ְֲִִֶַַָָא
ה והאל צרי ה ל ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָיראת

פסחזוהר של ג'  ליו כז הפסחלימוד

    
    

    
   

    
     
     
    

     
     

    
      

   
     

   
    
    
   
    
     

    
     

 

זרה  מהעבודה  נפרע  הקב"ה
     

   
    

תב מ , מצרי עבת ְְְֲִִִֶַַָָנקרא 
יח) ל (דברי יראת ,יה ְְֲִִֶַָָֹתעבת

הא ת. ְָָֻאר

תבא ,ס י ל חכמת ראה ְְֵֵֶֶָָָֹ
מז) לקח(בראשית  אחיו ְִֵֶַָָמקצה

למר, ת א מלד ,י אנ ְֲֲִִֵַַָָָחמה 
היה ס י וכי . עבדי הי מקנה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָאנ י 
ואב ,האר ל על לט היה   ְֵֶֶֶֶַָָָָָָמל
לאחיו וע ה , עה ְְְְֶַָָָָָָלמלכ ת,
ת א יב יח ולא  ת א  נאְְְֲִִֶַָָֹ

(צא ר עי  מה  ע)אי ו א א  !? ֲֵֵֶֶֶַַַָֹ
ה ואל יראה ,מצרי ְְֲִִִֵֶֶַַַָָעבת

תב  זה ועל , ח)נקרא  ה (שמות ְְִֵֶַָָָ
.מצרי עבת את ְְֲִִִֶַַַנז ח 

אראמר היא מצרי מיטב ל ,סי ְִִִֵֵֶֶַַַָָ
 הפרי אר  ת וא ְְְְִִֵֶֶַָרעמסס,
ענגת כל וללכת לרעת ,ְְְְְֲִִֶֶַָָָָליראת
לא ה  יב הח  צריה וכל .לְְְְִִִֵֶֶַָָָהע
אע ה . יראת ,ליראת עי רְְְְֱִִִֶֶֶָָָָ
חו וי ,אר תא  יר ְְְְֲִִֶֶֶַַַָלאחי
מ ת א יב ויח ,צריה ְְְֲִִִֶַַָָלה

תב  וזה מו)רא י . י(בראשית ְִֶֶֶָָ
יבי מח .צא רעה  ל מצרי ְֲֲִִִִֵַַַָֹֹתעבת

.יראת ת ְְִָָָא

זרה  מהעבודה  נפרע  הקב"ה
מאמר , למדנ והרי  י סי, ר י  ְְֲִֵֵַַַַָָ

 מא הא  ר דה ְִֵֵֶַַָָפרע 
נפרע   זרה לעב דה בדיעְְֲִִֶַַָָָָ
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 היו תב וקא ,  היו  מיענ לה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָא 
ת א אפ יסי , ר י  ואמר .ינְְֲִִִִֵַַַָָלת
וע ,עצי להית  חזר ה יניְְְִִִִֵֵֶֶַַָ

.תא לע ֲַַָָֹאהר

כט)תב  רעה(יחזקאל  עלי הנני  ְְְְִִֵֶֶַָָֹ
ה דל  יה מצרי ְִִִֶֶַַַַָמל
למ ה רא ית מ יאריו.  ת ְְְִִֵֵַָָָָֹֹהרב
למ ה חכמת אבל , ה  לטְְְֲִֶֶַַָָָָָָ

.[ה] הרג ת ְִֵַָָמל

ח נ תא  דרג ת  חכמת ראה, ְְְְִֵַָָָָֹ
דרגת רגת   ת לא ת ְְְְִִָָָָלכ
ה וע ר  נ לט רא ְְְִִֶֶֶָָָֹעלי נ ת,
לי למ ,י תמא ְְְְִִִֵַַַָלמה
רה חיל נטל  מ הרי  , יְֲִִִֵֵֶַַַַָָ
א ר  תב  ממע  ,ה ְְֲֶֶֶֶֶַַָָָעלי נה

.הרחי ִֵַַָָאחר

מצרים תועבת
י רי ער  אר עה תח , ח יא  ְְִִַַַָָָָָָ

הא ה .' וג סח  ְֶֶֶֶַַֹלחד
צריה ל יראת א א  מע? ְְִִִֶֶֶַַַַָָָסח,
 מ ה . היה   ה ִֵֶֶֶַָָָואל
 מ טלה, למל  בדי ע צריהְְְִִִִֶֶַַַָ
תב ראה, א  לה. בדי ע ְְִֵֶֶַָֹזה

ח) מצרי.(שמות  עבת את נזח  ְְֲִִִֵֶַַַה
נאי על  וכי  ?מצרי עבת ְְְֲִִִִִֶַַַַמהי 
א א ?מצרי עבת תב  ת ְֲִִֶַַָָא
ה והאל צרי ה ל ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָיראת
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זרה  מהעבודה  נפרע  הקב"ה
     

   
    

תב מ , מצרי עבת ְְְֲִִִֶַַָָנקרא 
יח) ל (דברי יראת ,יה ְְֲִִֶַָָֹתעבת

הא ת. ְָָֻאר

תבא ,ס י ל חכמת ראה ְְֵֵֶֶָָָֹ
מז) לקח(בראשית  אחיו ְִֵֶַָָמקצה

למר, ת א מלד ,י אנ ְֲֲִִֵַַָָָחמה 
היה ס י וכי . עבדי הי מקנה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָאנ י 
ואב ,האר ל על לט היה   ְֵֶֶֶֶַָָָָָָמל
לאחיו וע ה , עה ְְְְֶַָָָָָָלמלכ ת,
ת א יב יח ולא  ת א  נאְְְֲִִֶַָָֹ

(צא ר עי  מה  ע)אי ו א א  !? ֲֵֵֶֶֶַַַָֹ
ה ואל יראה ,מצרי ְְֲִִִֵֶֶַַַָָעבת

תב  זה ועל , ח)נקרא  ה (שמות ְְִֵֶַָָָ
.מצרי עבת את ְְֲִִִֶַַַנז ח 

אראמר היא מצרי מיטב ל ,סי ְִִִֵֵֶֶַַַָָ
 הפרי אר  ת וא ְְְְִִֵֶֶַָרעמסס,
ענגת כל וללכת לרעת ,ְְְְְֲִִֶֶַָָָָליראת
לא ה  יב הח  צריה וכל .לְְְְִִִֵֶֶַָָָהע
אע ה . יראת ,ליראת עי רְְְְֱִִִֶֶֶָָָָ
חו וי ,אר תא  יר ְְְְֲִִֶֶֶַַַָלאחי
מ ת א יב ויח ,צריה ְְְֲִִִֶַַָָלה

תב  וזה מו)רא י . י(בראשית ְִֶֶֶָָ
יבי מח .צא רעה  ל מצרי ְֲֲִִִִֵַַַָֹֹתעבת

.יראת ת ְְִָָָא

זרה  מהעבודה  נפרע  הקב"ה
מאמר , למדנ והרי  י סי, ר י  ְְֲִֵֵַַַַָָ

 מא הא  ר דה ְִֵֵֶַַָָפרע 
נפרע   זרה לעב דה בדיעְְֲִִֶַַָָָָ
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ע ה  ס י וכי  .מ זרה ְֲִֵֵַָָָָָָמעב דה 
ע ה לא  ,ל אמר זרה?! עבדה ְֲֶַָָָָָָָֹלאחיו 
ע ה א א  זרה, עבדה לאחיו ס ְֲֵֶֶָָָָָָָי
,ה זרה העבדה על  לט ְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָלה
חת ה זרה העב דה  ְְֲִֶֶַַָָָָָולכת
א ,ס י אמר מל. תולר ְְְְִִֵֵֵֶַַָָידיה
ל  , ה זרה העבדה על אחי   לט ְְֲִֶֶַַַָָָָָָי
זה מ ,עצמ על לט ְְְִִֵֶֶֶַַָ
והליט האר מיטב ת א ְְְִִִֵֶַָָָה יב 

.האר ל על  ת ֶַָָָָא

א אועל  מע ?  סח הא  ה זה ְֶֶֶֶֶַַַַָ
ה ואל צריה ל ְְִִִֵֶֶֶַַָָָיראת
הא: ר דה אמר הה. ֶַַַָָָָָהיה 
ל  יראת את קח לחד ְְִִֶֶֶֶַָָָֹמ ע ר 
קר  ויהיה  ,ת א ותפ ,צרי ְְְְְִִִִֶַָה
ני אחד  י כ תפיסה ְְְִִִֶֶֶַָָָָותפס
תא  ציאה הרביעי   ב ְְִִִַָָֹלה,

עליו.  והאספ ְְְִֵָָָלדי

קל ב עה   מעי  הי צריה ְְְִִִֶַָָָ
ל  תפיסה  פס   ְְִִִֶֶָָָָיראת
 הי , ת א לה יל לי יכ ואינ ְְְְִִִֵֵַָָָי ראל
את א עליה קה והיה ,כי ְְֲִִֵֶֶֶָָָב
דה ואמר  להריגה. רק ְְְֲִַַַַָָָָָעצמ
 י  תכר פס יהיה הא : רְְְִִֶֶָָ

י ארעה    י רא אחר די  , מי ְְְִִֵֶַַַָָָ
תא  ציאה הרביעי  ב פס , ת ְִִִַָָא
 א  אי  צריה  ת א  וירא ְְְֲִִִִֵֶַַַָלהריגה ,
מל  לה קה וזה ,י   י ְִִִֶֶֶָָָע

פסחזוהר של ג'  ליו כט הפסחלימוד

      
     

 
    

  
    
      
   
      
     
     
     

 
     

     
    
     
     
      
     

      
    
     

   

מצרים של זרה עבודה
    

   
     

ה א ,  ר דה לה ע ה ֶֶַַַָָָָָה ת
.ביראת  ע יניה  ְְֲִִִֵֶַַָָא

  בלבת , א ת א ני ְְִֵֶַָָ
ז) דברי)אלהיה ְֱִֵֵֶֹסילי 

הא: ר דה אמר . א  רפְְִֵַַָָָָ
יאמר א  נא . מ אכל ְְִֶֶַָֹֹֹאל
תא אכל  יראתנ ל ב אוה  רצְְְֲִֵֶֶַַָָָָ
מב ל, ולא  צלי , ת א  נ אא  .ְְְִֶַָָָָֹֻ
ולא מסר יהיה מב ל, יהיה  אְְְְְִִִֶֶֶָָֹֻֻ
 ת א  רא נ א א  ,ת א  ְְִִִֶֶָָירא

.ד נ  ריח היה די  , א  רְְִֵֵֵֵֶֶָָ

קרס יו ,וע ד, על פ עליו  רא ְְַַָָָָֹֻ
אחר  בר  א חה  יאמר ְֵֶֶַַָָָֹֹא 
.יראת הא  ת א  יר אא  ְִִֶֶֶַָָָה א ,
א א ,  תאב ת א יאכל א  ְְְֵֶֶָָֹֹועד,
עצ וע ד,  י ב  קל ר הבע , ְִֶֶֶֶַַַָָֹעל
עצמתיו  רא א א  ,ב רת ְְְְִִֶֶַָָֹלא 
להיל   לייכ  יהי ולא  ק, ְְְְְִִִַַָֹֻמ לכת

תב , זה ועל  .ת לג)א (במדבר ְֶַָ
יני .פטי ה' ע ה  באלהיהְִִִֵֵֶָָָֹ
ולא ,ידכ לכ מ נאמר, וע ד .יְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַֹר

מלחמה. לי  אר ורמח  ְְְְִֵֶֶַָָָֹחרב

מצרים של זרה עבודה
רהאמר בר יהדה, ר י  ְְְִֵַַָָָ

טלה, למל  בדיע  צריהְְְִִִֶֶַַַָ
יסי , רי  אמר  לה. בדי ע  מְְִִִֵֶַַָָ



פסחזוהר של ג'  ליו פסחהלימוד כח 

     
      
     
     
    
     
      
     
     

    
     

   
     
    
    

      
      

 
    

  
    
     
    
    
    
     
    
      

ע ה  ס י וכי  .מ זרה ְֲִֵֵַָָָָָָמעב דה 
ע ה לא  ,ל אמר זרה?! עבדה ְֲֶַָָָָָָָֹלאחיו 
ע ה א א  זרה, עבדה לאחיו ס ְֲֵֶֶָָָָָָָי
,ה זרה העבדה על  לט ְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָלה
חת ה זרה העב דה  ְְֲִֶֶַַָָָָָולכת
א ,ס י אמר מל. תולר ְְְְִִֵֵֵֶַַָָידיה
ל  , ה זרה העבדה על אחי   לט ְְֲִֶֶַַַָָָָָָי
זה מ ,עצמ על לט ְְְִִֵֶֶֶַַָ
והליט האר מיטב ת א ְְְִִִֵֶַָָָה יב 

.האר ל על  ת ֶַָָָָא

א אועל  מע ?  סח הא  ה זה ְֶֶֶֶֶַַַַָ
ה ואל צריה ל ְְִִִֵֶֶֶַַָָָיראת
הא: ר דה אמר הה. ֶַַַָָָָָהיה 
ל  יראת את קח לחד ְְִִֶֶֶֶַָָָֹמ ע ר 
קר  ויהיה  ,ת א ותפ ,צרי ְְְְְִִִִֶַָה
ני אחד  י כ תפיסה ְְְִִִֶֶֶַָָָָותפס
תא  ציאה הרביעי   ב ְְִִִַָָֹלה,

עליו.  והאספ ְְְִֵָָָלדי

קל ב עה   מעי  הי צריה ְְְִִִֶַָָָ
ל  תפיסה  פס   ְְִִִֶֶָָָָיראת
 הי , ת א לה יל לי יכ ואינ ְְְְִִִֵֵַָָָי ראל
את א עליה קה והיה ,כי ְְֲִִֵֶֶֶָָָב
דה ואמר  להריגה. רק ְְְֲִַַַַָָָָָעצמ
 י  תכר פס יהיה הא : רְְְִִֶֶָָ

י ארעה    י רא אחר די  , מי ְְְִִֵֶַַַָָָ
תא  ציאה הרביעי  ב פס , ת ְִִִַָָא
 א  אי  צריה  ת א  וירא ְְְֲִִִִֵֶַַַָלהריגה ,
מל  לה קה וזה ,י   י ְִִִֶֶֶָָָע
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מצרים של זרה עבודה
    

   
     

ה א ,  ר דה לה ע ה ֶֶַַַָָָָָה ת
.ביראת  ע יניה  ְְֲִִִֵֶַַָָא

  בלבת , א ת א ני ְְִֵֶַָָ
ז) דברי)אלהיה ְֱִֵֵֶֹסילי 

הא: ר דה אמר . א  רפְְִֵַַָָָָ
יאמר א  נא . מ אכל ְְִֶֶַָֹֹֹאל
תא אכל  יראתנ ל ב אוה  רצְְְֲִֵֶֶַַָָָָ
מב ל, ולא  צלי , ת א  נ אא  .ְְְִֶַָָָָֹֻ
ולא מסר יהיה מב ל, יהיה  אְְְְְִִִֶֶֶָָֹֻֻ
 ת א  רא נ א א  ,ת א  ְְִִִֶֶָָירא

.ד נ  ריח היה די  , א  רְְִֵֵֵֵֶֶָָ

קרס יו ,וע ד, על פ עליו  רא ְְַַָָָָֹֻ
אחר  בר  א חה  יאמר ְֵֶֶַַָָָֹֹא 
.יראת הא  ת א  יר אא  ְִִֶֶֶַָָָה א ,
א א ,  תאב ת א יאכל א  ְְְֵֶֶָָֹֹועד,
עצ וע ד,  י ב  קל ר הבע , ְִֶֶֶֶַַַָָֹעל
עצמתיו  רא א א  ,ב רת ְְְְִִֶֶַָָֹלא 
להיל   לייכ  יהי ולא  ק, ְְְְְִִִַַָֹֻמ לכת

תב , זה ועל  .ת לג)א (במדבר ְֶַָ
יני .פטי ה' ע ה  באלהיהְִִִֵֵֶָָָֹ
ולא ,ידכ לכ מ נאמר, וע ד .יְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַֹר

מלחמה. לי  אר ורמח  ְְְְִֵֶֶַָָָֹחרב

מצרים של זרה עבודה
רהאמר בר יהדה, ר י  ְְְִֵַַָָָ

טלה, למל  בדיע  צריהְְְִִִֶֶַַַָ
יסי , רי  אמר  לה. בדי ע  מְְִִִֵֶַַָָ



פסחזוהר של ג'  ליו פסחהלימוד ל

      
      
     
     

    
      
      

    

מפרעה  יוסף ע"א )שאלת רנ "א  דף ג (חלק 

     
   
    
     
    
     
    
    
     
     

   

ישראל ברשות  שלהם האלוה
   

 
     

      
    
      

, ל אמר ה . ולא  טלה יעבד , ְְִֵֶֶַַַָָֹא
ירד טלה ל  א א , בדיע ְִֵֶֶֶַַַָָֹה ל
בדיע זה מ ו ה, טלה ְְְְִִֶֶֶֶָועלה
המה ל מע י,  ,ל אמר  . ְְְִֵֶַַָָָָָָֻלכ

צא(דלה היתה,(ל ה יראה , ְְְִֶֶֶָָָָָֹ
כר  ל ה א  ר דה הרג זה  ְְֶַַַָָָָועל
מדרגת ה  א נת אר והרי  ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָהמה.

. קרא ת ְְְִֶֶַָָָמעלה

מפרעה  יוסף שאלת
היאאמר מצרי אר ט ב  ל ,סי ְִִִֵֶֶַַָָ

 הפרי אר תוא ְְְְִִֵֶֶַָרעמסס ,
ענגת כל לה לרע ת ,ְְְְְֲִִֵַַָָָליראת
ת לא  יבהח צריה וכל  .לְְְְִִִֶַָָָָהע
מה וזה . יראת  ליראת עי רְְְְְִִִֶֶַָָָָ
על  אחיו  לט מרעה , ס י ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹאל 
חת ייפ ,צריה ל ְְְִִִִֶֶַַַָָיראת
 להי ת , מלכיה אחר   עבדי ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻידיו
ולא ,מ יהוה   חת  י ְְְִִִִֵַַָָֹֹנכ
ל   נע וי יהוה,   אא   לע ְְְְִִֵֶָָָָָָֹֹי לט 

ידיו. חת יְִַַָָֻממ

ישראל ברשות  שלהם האלוה
להרעלהרא ת עתיד הא  לה ְְְִִֶֶַַָָָ

תב  זה ,שמותמה) ֵֶֶֶָ
פטייב) אע ה  מצרי אלהי  ְְְֱֱִִִֵֶֶַָָֹבכל

 וע לרת  הטע יו יהוה . ְְְְֲִִִֵֶַָָָֹאני
ממה לה, מ אלהת, ְְֱִֶֶֶַָָֻעצמ
ל  יהממ ל על דל הא ,ְִֶֶַַָָֻ

פסחזוהר של ג'  ליו לא הפסחלימוד

     
    

      
     
    
      

    
   

     
     
      
     

     
     

     
     
     
     
      
    
      
     

   
     

     
   

האמונה  רושם 
     

הא  ר דה צ ה ,אחרי ֱֲִִִֵַָָָֹאלהי
יב)לי ראל, אי(שמות   לה  ויקח ְְְְִִִֵֶָָ

והליט לית, ה  אבת לבית  ְְְִִִֵֶֶַָָה
פס  ת א ותפס עליו, ת ְְָָָָָא
,ל ו ני  י  ה ְְְִִֶֶַַָָָֹפיסה 

ל  לעיני  לדי ל  ציאה זה ְְְִִֵֵֶַַָלאחר
,מצריה האל להרא ת ְְְֱִִֶֶֶַַַָָ

.י  לעת  יראל ְְֲִִִֵַָרת 

נאמר,גלל  אכל(ש)זה אל ְְֱִֶֶַַַֹ
 נא  מי מבל  ב ל ְִִֵֶַָָָָֻ

ועל  רעיו  על רא  א צלי  א ְְְִִִֵַַָָֹי 
לזרק  וצ ה  צלי,  א נ להית ,ְְְְְִִִִִִֵָָֹקר
זה   מ .י ב ק ְְְִִֶַַָָלעצמ תיו

וצ ה(ש)נאמר , . ב רת לא   ועצ ְְְְֱִִֶֶֶַָֹ
לה פס  היה אחר הרביעי ,  ְְִִֶַַַָָָָָֹל
קה וזה .י  לעת קר, ְֲִִֶֶַָָָימי
דה לה ה ה  נגעי מל ְִִִֶֶֶַָָָָָָלה
ולא .אמה הר עה  ידי  על הא  רְְֱֵֶֶַַָָָֹ
תא לאכל א ה א א  ֱִֶֶֶֶָָֹֹע ד,
ק  עצמתיו  רא מד ְְֲִֶַַַָָָָתאוה.
מהל. לה קה זה  , יללה יכל ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹולא

ה אמר  אא עד, (ש)ולא  ְֱֶֶֶֶַָָֹ
ל   יראת ל לכ ת ,ידכ  לכמְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָ
ה מ .ידיה חת  צרי ְְִִִֵֵֶֶַַַה

תב  , יממ ה ה(ש)כ רת וה ' ְְִִַָָֻ
כ ר . ְָכל

האמונה  רושם 
האא ר דה עה ראה , ְְֵֶַָָָָֹ
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מפרעה  יוסף ע"א )שאלת רנ "א  דף ג (חלק 

     
   
    
     
    
     
    
    
     
     

   

ישראל ברשות  שלהם האלוה
   

 
     

      
    
      

, ל אמר ה . ולא  טלה יעבד , ְְִֵֶֶַַַָָֹא
ירד טלה ל  א א , בדיע ְִֵֶֶֶַַַָָֹה ל
בדיע זה מ ו ה, טלה ְְְְִִֶֶֶֶָועלה
המה ל מע י,  ,ל אמר  . ְְְִֵֶַַָָָָָָֻלכ

צא(דלה היתה,(ל ה יראה , ְְְִֶֶֶָָָָָֹ
כר  ל ה א  ר דה הרג זה  ְְֶַַַָָָָועל
מדרגת ה  א נת אר והרי  ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָהמה.

. קרא ת ְְְִֶֶַָָָמעלה

מפרעה  יוסף שאלת
היאאמר מצרי אר ט ב  ל ,סי ְִִִֵֶֶַַָָ

 הפרי אר תוא ְְְְִִֵֶֶַָרעמסס ,
ענגת כל לה לרע ת ,ְְְְְֲִִֵַַָָָליראת
ת לא  יבהח צריה וכל  .לְְְְִִִֶַָָָָהע
מה וזה . יראת  ליראת עי רְְְְְִִִֶֶַָָָָ
על  אחיו  לט מרעה , ס י ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹאל 
חת ייפ ,צריה ל ְְְִִִִֶֶַַַָָיראת
 להי ת , מלכיה אחר   עבדי ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻידיו
ולא ,מ יהוה   חת  י ְְְִִִִֵַַָָֹֹנכ
ל   נע וי יהוה,   אא   לע ְְְְִִֵֶָָָָָָֹֹי לט 

ידיו. חת יְִַַָָֻממ

ישראל ברשות  שלהם האלוה
להרעלהרא ת עתיד הא  לה ְְְִִֶֶַַָָָ

תב  זה ,שמותמה) ֵֶֶֶָ
פטייב) אע ה  מצרי אלהי  ְְְֱֱִִִֵֶֶַָָֹבכל

 וע לרת  הטע יו יהוה . ְְְְֲִִִֵֶַָָָֹאני
ממה לה, מ אלהת, ְְֱִֶֶֶַָָֻעצמ
ל  יהממ ל על דל הא ,ְִֶֶַַָָֻ

פסחזוהר של ג'  ליו לא הפסחלימוד

     
    

      
     
    
      

    
   

     
     
      
     

     
     

     
     
     
     
      
    
      
     

   
     

     
   

האמונה  רושם 
     

הא  ר דה צ ה ,אחרי ֱֲִִִֵַָָָֹאלהי
יב)לי ראל, אי(שמות   לה  ויקח ְְְְִִִֵֶָָ

והליט לית, ה  אבת לבית  ְְְִִִֵֶֶַָָה
פס  ת א ותפס עליו, ת ְְָָָָָא
,ל ו ני  י  ה ְְְִִֶֶַַָָָֹפיסה 

ל  לעיני  לדי ל  ציאה זה ְְְִִֵֵֶַַָלאחר
,מצריה האל להרא ת ְְְֱִִֶֶֶַַַָָ

.י  לעת  יראל ְְֲִִִֵַָרת 

נאמר,גלל  אכל(ש)זה אל ְְֱִֶֶַַַֹ
 נא  מי מבל  ב ל ְִִֵֶַָָָָֻ

ועל  רעיו  על רא  א צלי  א ְְְִִִֵַַָָֹי 
לזרק  וצ ה  צלי,  א נ להית ,ְְְְְִִִִִִֵָָֹקר
זה   מ .י ב ק ְְְִִֶַַָָלעצמ תיו

וצ ה(ש)נאמר , . ב רת לא   ועצ ְְְְֱִִֶֶֶַָֹ
לה פס  היה אחר הרביעי ,  ְְִִֶַַַָָָָָֹל
קה וזה .י  לעת קר, ְֲִִֶֶַָָָימי
דה לה ה ה  נגעי מל ְִִִֶֶֶַָָָָָָלה
ולא .אמה הר עה  ידי  על הא  רְְֱֵֶֶַַָָָֹ
תא לאכל א ה א א  ֱִֶֶֶֶָָֹֹע ד,
ק  עצמתיו  רא מד ְְֲִֶַַַָָָָתאוה.
מהל. לה קה זה  , יללה יכל ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹולא

ה אמר  אא עד, (ש)ולא  ְֱֶֶֶֶַָָֹ
ל   יראת ל לכ ת ,ידכ  לכמְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָ
ה מ .ידיה חת  צרי ְְִִִֵֵֶֶַַַה

תב  , יממ ה ה(ש)כ רת וה ' ְְִִַָָֻ
כ ר . ְָכל

האמונה  רושם 
האא ר דה עה ראה , ְְֵֶַָָָָֹ
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מצרים בארץ ה ' כבוד  הכרת 
     

   
     

ת א ל ,מצרי כ רי את הרג  ְְִִֵֵֶַָָָָהיה 
רגת והריד הילה חצ ת ְְְֲִֶַַַַָָָהרג
נכנס עה ת א למ ה , ְְְְְִִַַָָָָָמ עלה
ל נ ,דה האת ל   ְִִִֵֶַַָָָי ראל
ונאחז י ראל, נסת ע פְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָוה
על  ת א  הרא  ה ת א אז . ְֶַַָָָב
ל  אחד   הי דמי ני  ְִֵֶֶֶַַָָָה תח .
ר והיה  .ל  ה ואחד ְְִֶֶֶַַַָָָָָה סח ,
 א אחד האמנה, ר התח  ֱֶֶֶַַַָָָָֹעל
נאמר  והרי , יניה ואחד  א ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָואחד

יב) ועל (שמות  הזזת  י  על ונתנ ,ְְְְְֵַַַָ
אמנה. להרא ת די  , קְְְְֱֵַַַָה

מצרים מארץ אלקיך
ואמר,תח אלעזר יג)רי  (הושע  ְְִֶַַַָָָָ

מצרי מאר  אלהי ה' ְְֱִִִֵֶֶֶָָֹֹואנכי
א ר  כתב לא  תדע . לא  ז לתי   ֲִִֵֵֶָָָֹֹֹואלהי
ה' אנכי א א  ,מצרי מאר צאתי ְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹה
מצרי מאר וכי  .מצרי מאר  ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹאלהי
והרי ?לכ דמ ולא  ,למל  לה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹהיה 

לה)תב  אל (בראשית  יעקב  ו אמר  ֲֶֶַַָֹֹ
א ר  הכר אלהי  את הסר ֱֲִֵֵֶֶַָָָָֹניו 
אל, ית  ונעלה ונקמה וכתב  ,תככְְְְֲֲֵֵֶֶַָָָֹ

!?מצרי מאר  אמר ְְְִִֵֶֶַַַָָָוא ה

מצרים בארץ ה ' כבוד  הכרת 
לאאא , ,לע יראל  הי מ ְִִֵֶֶָָָָָֹ

ר ד ה ב ד את  ירְִִֶַָָה
ת א הי ,מצרי אר רק  ְְְִִֶֶֶַַָָה א ,

פסחזוהר של ג'  ליו לג הפסחלימוד
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מצרים ע"ב)מכות ר "ן דף  ג (חלק 

    

 ולא  ,כנג  וצוח קה  ְְְְְֲִֶָָָָֹעב דה
נבחנ  ו .למי לע סיהימ ְְְֲִִִִֵֶָָמ

ה סלת מ זהב  (ההאב ת, ְְְִִֶַָָָָֹ

ה להבת )  מ הי ה הב  ועד, . ְְִֶֶֶַַַָָָ
ה , פי כ ה  י כל איְְִִַַָָָָר
,האד ני  את  להטעת ,רעי ְְְִִִֵֶַָָָָמיני
וא ולמאל. לימי  ר ה מ  סט ְְְְְִִִֶֶַַָָֹֹולא
ד כב  ל  ירי מ הי א  ב  ְִִִֶַַַָָָֹעל
לכי ה  הי א א  הא , ר ד ה ְִֶֶַָָָָל 

.תיהאב מנהגי ְֲֲִֵֵֶַַאחר

בהתגלות ה' כבוד 
גב ר ת,ואחר  וכ ה  ינ ה רא  ְְְִִַַַַָָָָ

הא ר דה  ת א ְַַָָָָולקח 
ינ ה  רא  מ .דת ֲִִִֶַַָָָָֻלעב
ינ תא וכל ,עיניה ְְְִִֵֵֶָָוא תת
מאר  אלהי ה' ואנכי אמר ְְֱִֵֶֶֶַָָֹֹגב רת,
התת. ד כב היה  .ְְְְִִִֶַָָָָמצרי
זיו את  ורא ,ה על  עליה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָוהתה
א . פני  ני העלי ְְִִֶֶַָָָָֹה ב ד
,נ ע ר  הא  אחר  אל ְֱִִֵֵֶֶַַָֹתאמר
,מצרי  אר ראית ה א  אני  ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָא א 
אר  נאיכ את  הרגי  הא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָאני
א ת ל ע יתי הא  אני  , מצרי  ְֲִִִִִֶַָָָ

, מ .מצרי  אר מת ְְִִִֶֶֶֶַַָע ר
תאמר  א  תדע, לא  ז לתי  ִִֵֵֶַָָֹֹֹֹואלהי

הל. ה א  אני  א א  היה, ֲִֵֶֶַַָָָֹאחר 

מצרים מכות
האאמר   ל מ , אמה הר עה  ְֱֶֶַַָָָָָ



פסחזוהר של ג'  ליו פסחהלימוד לב 

     
    
    
    
   
      
      
     
     

     
     

 

מצרים מארץ ע"ב)אלקיך פ "ד  דף  ג (חלק 

    
    
     
     
    
     

    
      

    
     

 

מצרים בארץ ה ' כבוד  הכרת 
     

   
     

ת א ל ,מצרי כ רי את הרג  ְְִִֵֵֶַָָָָהיה 
רגת והריד הילה חצ ת ְְְֲִֶַַַַָָָהרג
נכנס עה ת א למ ה , ְְְְְִִַַָָָָָמ עלה
ל נ ,דה האת ל   ְִִִֵֶַַָָָי ראל
ונאחז י ראל, נסת ע פְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָוה
על  ת א  הרא  ה ת א אז . ְֶַַָָָב
ל  אחד   הי דמי ני  ְִֵֶֶֶַַָָָה תח .
ר והיה  .ל  ה ואחד ְְִֶֶֶַַַָָָָָה סח ,
 א אחד האמנה, ר התח  ֱֶֶֶַַַָָָָֹעל
נאמר  והרי , יניה ואחד  א ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָואחד

יב) ועל (שמות  הזזת  י  על ונתנ ,ְְְְְֵַַַָ
אמנה. להרא ת די  , קְְְְֱֵַַַָה

מצרים מארץ אלקיך
ואמר,תח אלעזר יג)רי  (הושע  ְְִֶַַַָָָָ

מצרי מאר  אלהי ה' ְְֱִִִֵֶֶֶָָֹֹואנכי
א ר  כתב לא  תדע . לא  ז לתי   ֲִִֵֵֶָָָֹֹֹואלהי
ה' אנכי א א  ,מצרי מאר צאתי ְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹה
מצרי מאר וכי  .מצרי מאר  ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹאלהי
והרי ?לכ דמ ולא  ,למל  לה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹהיה 

לה)תב  אל (בראשית  יעקב  ו אמר  ֲֶֶַַָֹֹ
א ר  הכר אלהי  את הסר ֱֲִֵֵֶֶַָָָָֹניו 
אל, ית  ונעלה ונקמה וכתב  ,תככְְְְֲֲֵֵֶֶַָָָֹ

!?מצרי מאר  אמר ְְְִִֵֶֶַַַָָָוא ה

מצרים בארץ ה ' כבוד  הכרת 
לאאא , ,לע יראל  הי מ ְִִֵֶֶָָָָָֹ

ר ד ה ב ד את  ירְִִֶַָָה
ת א הי ,מצרי אר רק  ְְְִִֶֶֶַַָָה א ,

פסחזוהר של ג'  ליו לג הפסחלימוד

    
    
    

     

     
     
     
      
     
     

בהתגלות ה' כבוד 
     

    
     
     
     
    
      
     
     
    
    
     
    
      

     

מצרים ע"ב)מכות ר "ן דף  ג (חלק 

    

 ולא  ,כנג  וצוח קה  ְְְְְֲִֶָָָָֹעב דה
נבחנ  ו .למי לע סיהימ ְְְֲִִִִֵֶָָמ

ה סלת מ זהב  (ההאב ת, ְְְִִֶַָָָָֹ

ה להבת )  מ הי ה הב  ועד, . ְְִֶֶֶַַַָָָ
ה , פי כ ה  י כל איְְִִַַָָָָר
,האד ני  את  להטעת ,רעי ְְְִִִֵֶַָָָָמיני
וא ולמאל. לימי  ר ה מ  סט ְְְְְִִִֶֶַַָָֹֹולא
ד כב  ל  ירי מ הי א  ב  ְִִִֶַַַָָָֹעל
לכי ה  הי א א  הא , ר ד ה ְִֶֶַָָָָל 

.תיהאב מנהגי ְֲֲִֵֵֶַַאחר

בהתגלות ה' כבוד 
גב ר ת,ואחר  וכ ה  ינ ה רא  ְְְִִַַַַָָָָ

הא ר דה  ת א ְַַָָָָולקח 
ינ ה  רא  מ .דת ֲִִִֶַַָָָָֻלעב
ינ תא וכל ,עיניה ְְְִִֵֵֶָָוא תת
מאר  אלהי ה' ואנכי אמר ְְֱִֵֶֶֶַָָֹֹגב רת,
התת. ד כב היה  .ְְְְִִִֶַָָָָמצרי
זיו את  ורא ,ה על  עליה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָוהתה
א . פני  ני העלי ְְִִֶֶַָָָָֹה ב ד
,נ ע ר  הא  אחר  אל ְֱִִֵֵֶֶַַָֹתאמר
,מצרי  אר ראית ה א  אני  ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָא א 
אר  נאיכ את  הרגי  הא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָאני
א ת ל ע יתי הא  אני  , מצרי  ְֲִִִִִֶַָָָ

, מ .מצרי  אר מת ְְִִִֶֶֶֶַַָע ר
תאמר  א  תדע, לא  ז לתי  ִִֵֵֶַָָֹֹֹֹואלהי

הל. ה א  אני  א א  היה, ֲִֵֶֶַַָָָֹאחר 

מצרים מכות
האאמר   ל מ , אמה הר עה  ְֱֶֶַַָָָָָ



פסחזוהר של ג'  ליו פסחהלימוד לד 

     
      
     
       
      
     
     
      
      
      

   

צרת ל והא ,בית אנ י  לכל ְְְֵֵֵַַַָָמ ל
א ת ת, ע ר  מה והא  ו ', ְִֶֶֶֶַא ת
ע ר  יד על ה א  ר דה הה  בִֶֶַַָָָָ
מד  הי הת ל מ ִִֶַַַַָָמ ת.
ל   ימ עקיבא , ר י  אמר ה', ה' ֲִִִִֶֶַַַָָָל 
הא  ר ד ה הביא מה ִֵֶַַַָָָָמ ה
חמ ל היתה מצרי  צריה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָעל
ה' וא ת  .'וכ מעה  אמר ,'וכ ְְְֱֵַַָֹמ ת
חמ מת .  ילחמ י ' א ת ְֲִִֵַַָָע לה 
.יוחמ  מאתי ה  יחמ עמיְֲֲִִִִִִֵַַָָ
מאתי לק ה ועל נאמר, זה מְֱִִֶֶַַַַָָָ

מת. יֲִִַַוחמ

פסחזוהר של ד' ליו לההפסחלימוד

 פסח של ד ' ליום לימוד 

מנחה  בתפלת זהיר  אדם  יהא לעולם
ע"ב) לו  (שמות

      
     

         
     
      
    
     
    
      

     

ראשי  על  אלא  מתקיים העולם  אין
טוב  צדיקים העם ראשי אם העם ,
אוי   צדיקים  לא  ואם לעולם,

לעם ואוי  לעולם
     

      
     
    
     
      

    
      

    
     
       

 פסח של ד ' ליום לימוד 

מנחה  בתפלת זהיר  אדם  יהא לעולם

כר ויהי ל הה וה' ה ילה  חצי  ְְְֲִִִַַַַַָָָ
[תב  .' סט)וג ואני(תהלי ְֲִַָ

חיא רי ['וג  רצ עת ה' ל ְְְִִִִֵַָָָתפ תי 
לל ד, מא א  לכיה הי י סי ְְְִִֵֵַָָורי 
רי אמר חמר . ר כב  ח יא  ר י  ְֲִִִֵַַַַָָָָוהיה
 זמ היע הרי  ונתל, א נ ב  ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָי סי ,
אד יהא  ל לע , נינ ו מנחה , ְְְְְִִִֵַָָָָָפ ת
 מ זהיר? לה מנחה. תפ ת ְְִִִִִִַָָָָָזהיר
אד  וצרי  יה לי  עה ְִִִֶֶַָָָָָָהיא

והתל. חיא  רי  ירד .ע  ְְְְִִִֵֵַַַַַָָלכ

ראשי  על אלא  מתקים העולם אין
טוב  צדיקים העם ראשי אם העם ,
אוי   צדיקים  לא  ואם לעולם,

לעם ואוי  לעולם
להנס.עד   מה נטה ,לכיה הי ְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

לה יסי , לרי  חיא  ר י  ְִִִֵַַַָָָָאמר
הייתי יסי , רי  אמר  תק? ִִִֵֵַַַָָָא ה 
 מתק להע אי דעי  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָמסל
הע ראי  א .הע רא י  על ִֵֵֶַָָָָָָָא א 
יקי צ לא וא .ל לע טב    יקי ְִִִִִַַָָֹצ

.לע וא י  ללע א י ְָָָָ

מי אמר  ה א ,  ואי  ח יא , רי ִִִִַַַַַָָָ
תב ? יח)לנ ב הימי (דברי  ֶָָ

על  צינפ יראל ל את ְְִִִִֵֶַָָָראיתי 
ואמר  רעה  לה  אי א ר א  ֲִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹההרי



פסחזוהר של ג'  ליו פסחהלימוד לד 

     
      
     
       
      
     
     
      
      
      

   

צרת ל והא ,בית אנ י  לכל ְְְֵֵֵַַַָָמ ל
א ת ת, ע ר  מה והא  ו ', ְִֶֶֶֶַא ת
ע ר  יד על ה א  ר דה הה  בִֶֶַַָָָָ
מד  הי הת ל מ ִִֶַַַַָָמ ת.
ל   ימ עקיבא , ר י  אמר ה', ה' ֲִִִִֶֶַַַָָָל 
הא  ר ד ה הביא מה ִֵֶַַַָָָָמ ה
חמ ל היתה מצרי  צריה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָעל
ה' וא ת  .'וכ מעה  אמר ,'וכ ְְְֱֵַַָֹמ ת
חמ מת .  ילחמ י ' א ת ְֲִִֵַַָָע לה 
.יוחמ  מאתי ה  יחמ עמיְֲֲִִִִִִֵַַָָ
מאתי לק ה ועל נאמר, זה מְֱִִֶֶַַַַָָָ

מת. יֲִִַַוחמ

פסחזוהר של ד' ליו לההפסחלימוד

 פסח של ד ' ליום לימוד 

מנחה  בתפלת זהיר  אדם  יהא לעולם
ע"ב) לו  (שמות

      
     

         
     
      
    
     
    
      

     

ראשי  על  אלא  מתקיים העולם  אין
טוב  צדיקים העם ראשי אם העם ,
אוי   צדיקים  לא  ואם לעולם,

לעם ואוי  לעולם
     

      
     
    
     
      

    
      

    
     
       

 פסח של ד ' ליום לימוד 

מנחה  בתפלת זהיר  אדם  יהא לעולם

כר ויהי ל הה וה' ה ילה  חצי  ְְְֲִִִַַַַַָָָ
[תב  .' סט)וג ואני(תהלי ְֲִַָ

חיא רי ['וג  רצ עת ה' ל ְְְִִִִֵַָָָתפ תי 
לל ד, מא א  לכיה הי י סי ְְְִִֵֵַָָורי 
רי אמר חמר . ר כב  ח יא  ר י  ְֲִִִֵַַַַָָָָוהיה
 זמ היע הרי  ונתל, א נ ב  ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָי סי ,
אד יהא  ל לע , נינ ו מנחה , ְְְְְִִִֵַָָָָָפ ת
 מ זהיר? לה מנחה. תפ ת ְְִִִִִִַָָָָָזהיר
אד  וצרי  יה לי  עה ְִִִֶֶַָָָָָָהיא

והתל. חיא  רי  ירד .ע  ְְְְִִִֵֵַַַַַָָלכ

ראשי  על אלא  מתקים העולם אין
טוב  צדיקים העם ראשי אם העם ,
אוי   צדיקים  לא  ואם לעולם,

לעם ואוי  לעולם
להנס.עד   מה נטה ,לכיה הי ְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

לה יסי , לרי  חיא  ר י  ְִִִֵַַַָָָָאמר
הייתי יסי , רי  אמר  תק? ִִִֵֵַַַָָָא ה 
 מתק להע אי דעי  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָמסל
הע ראי  א .הע רא י  על ִֵֵֶַָָָָָָָא א 
יקי צ לא וא .ל לע טב    יקי ְִִִִִַַָָֹצ

.לע וא י  ללע א י ְָָָָ

מי אמר  ה א ,  ואי  ח יא , רי ִִִִַַַַַָָָ
תב ? יח)לנ ב הימי (דברי  ֶָָ

על  צינפ יראל ל את ְְִִִִֵֶַָָָראיתי 
ואמר  רעה  לה  אי א ר א  ֲִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹההרי



פסחזוהר של ד' ליו פסחהלימוד לו

     
     

    

      
    

     
     

       

       
     
     
     

     
     
    
    
    
     

    
      

     
     
      

  

לבית  אי  בי לא ה אדני לא  ְֲִִֵֵֶָָֹֹה '
 צרי היה  בי ,ב י .ל(בלכ)! ְְְִִֵָָָָָֹ

 צרי היה בית ,לבית(בלכ)הרי , ְְְֲִִֵֵֵֶָָָֹ
! מדיע קְִַָ

לאא א  הע  רא א ,נינ  ִִֶָָָָָֹֹ
,חטא סינת  הע ְְְִִֶֶָָָזכה ,
ה ה 'וג וד ואמר תב  ? לנ י ְִִִִֵֶֶַַָָָֹמ
 אה וא ה  העויתי ואנכי  חטאתי  ְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹאנכי 

. ע כא)מה  א  הימי (דברי ואני(וכתב ְֲִֶַָָ
חטא , וד (' וג חטאתי א ר ְֲִִֶָָָָָה א 
נתס הע  רא וא .סבל ְְְְְִִִֵָָָָָֹוי ראל
לא  יה הרי  נל, הע   חטאְְֲִִֵֶֶַָָָֹ
לא ה' ו אמר  ת ב  ,עליה ֲֵֶֶֶֶַָֹֹרה

למר , לא ה . אדני(א לא(א  א ְֲִִִֵֵֶַָֹֹ
אי  ב י ז  ר מ , לע י רא ִִִֶֶָָָָָהי
א לי נ  .ל ְְִִִֵָָֻלבית
נגזר  יהפט   ואפ .סינת יה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָרא
ע התח ר  מ  להענ ְְִִִֵֵֵֶַָָָעליו
תב צוחה, ת א לא   א ְְִֶַָָָָָֹאחאב,

כב) יה פט.(מלכיא  ְְִַַָָו זעק

אמר ,עד  הילה. ירד , לכי ה הי ְְְִֶַַַַָָָָ
הילה.  ח  נל  א עה ? ְֲִֵֵֶַַַַַָָמה
רמה סט ה א . חד  נב  ִֵֵֵֶֶַַַָא
 והי  ב וי אחד. איל חת  ב ְְְְְִֶַַָָָָָוי

. נ י ולא  תרה, ברי  מרי ְְְְִִֵָָֹא

פסחזוהר של ד' ליו לז הפסחלימוד

עדן, לגן יוצא אדונכם הלילה בחצות 
עם להשתעשע היכלו , שהוא
אומר כלו ובהיכלו  שכתוב הצדיקים ,
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עדן, לגן יוצא אדונכם הלילה בחצות 
עם להשתעשע היכלו , שהוא
אומר כלו ובהיכלו  שכתוב הצדיקים ,

כבוד
אחתחצ ת א לה  רא הילה ְֲַַַַַַָָָָ

והיתה ,לפניה ְְְְִֵֶֶָָָָעברה
רי קמ .מע קלת. מרימה  ְְִִַַַָָָצ וחת
קל  מע .עזע והז י סי  ורי ְְְְְְִִִֵַַָָח יא 
!מק  ררי מתע וא מר: כריז  ְְְְִִִֵֶֶַָאחד
לפני  נהז ע למת ! ררהתע ני ְְְְְְִִִִֵֵַָי

! נכאבתאד יצא  ק ל  (הרי ְֲֲֵֵֶֶֶֶֶ

ת ב מה , ול  מעלה  ל  ְְֶֶֶַַַָָָָָָהאלה 

כט) תהלי) ח ו א לת יח לל ה' ְֱֵֶַַָֹק ל
,עד לג י צא   נכאד הרי  ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַָיער ת)
,יקי ה ע להע ע  ,היכל ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָהא 

ב ד. אמר  בהיכל ְֵֵֶָָָֻתב

ה ילהאמר חצ ת עכ ו ח יא , רי  ְְֲִִַַַַַָָָָ
הל  הא  זה וקל ,ְֶַַָמ
מעלה ל  הא לה וכ אבת ְְֶֶֶֶַַָָָָָָצא ,

תב  כט)מה, ה'(תהלי קל ֶַָָ
כינ חלקנ ארי  א לת. ְְְִֵֵֵֶֶַַָָיח לל

זה ! את ְִֶֶַֹלמע 

הדבא עה הבר. סד ראה ְְֵֶַַָָָָָֹ
 ה ל , ה על נראה  הא  רְִַַַָָָָָ
הה  מהעד , מעד נפרד ולא  ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמתס
,בילי דרכי לכ ה מעינ ת צאי ְְְְְִִִִַַָָָי
 , י הח צר ר נקרא  הה  ְְְִִֶֶַַַַַָָוה
ל הע ל  מאר יקי ה  ניְְִִִִֵֶַַַָָמתע
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לבית  אי  בי לא ה אדני לא  ְֲִִֵֵֶָָֹֹה '
 צרי היה  בי ,ב י .ל(בלכ)! ְְְִִֵָָָָָֹ

 צרי היה בית ,לבית(בלכ)הרי , ְְְֲִִֵֵֵֶָָָֹ
! מדיע קְִַָ

לאא א  הע  רא א ,נינ  ִִֶָָָָָֹֹ
,חטא סינת  הע ְְְִִֶֶָָָזכה ,
ה ה 'וג וד ואמר תב  ? לנ י ְִִִִֵֶֶַַָָָֹמ
 אה וא ה  העויתי ואנכי  חטאתי  ְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹאנכי 

. ע כא)מה  א  הימי (דברי ואני(וכתב ְֲִֶַָָ
חטא , וד (' וג חטאתי א ר ְֲִִֶָָָָָה א 
נתס הע  רא וא .סבל ְְְְְִִִֵָָָָָֹוי ראל
לא  יה הרי  נל, הע   חטאְְֲִִֵֶֶַָָָֹ
לא ה' ו אמר  ת ב  ,עליה ֲֵֶֶֶֶַָֹֹרה

למר , לא ה . אדני(א לא(א  א ְֲִִִֵֵֶַָֹֹ
אי  ב י ז  ר מ , לע י רא ִִִֶֶָָָָָהי
א לי נ  .ל ְְִִִֵָָֻלבית
נגזר  יהפט   ואפ .סינת יה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָרא
ע התח ר  מ  להענ ְְִִִֵֵֵֶַָָָעליו
תב צוחה, ת א לא   א ְְִֶַָָָָָֹאחאב,

כב) יה פט.(מלכיא  ְְִַַָָו זעק

אמר ,עד  הילה. ירד , לכי ה הי ְְְִֶַַַַָָָָ
הילה.  ח  נל  א עה ? ְֲִֵֵֶַַַַַָָמה
רמה סט ה א . חד  נב  ִֵֵֵֶֶַַַָא
 והי  ב וי אחד. איל חת  ב ְְְְְִֶַַָָָָָוי

. נ י ולא  תרה, ברי  מרי ְְְְִִֵָָֹא
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עדן, לגן יוצא אדונכם הלילה בחצות 
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אומר כלו ובהיכלו  שכתוב הצדיקים ,
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עדן, לגן יוצא אדונכם הלילה בחצות 
עם להשתעשע היכלו , שהוא
אומר כלו ובהיכלו  שכתוב הצדיקים ,

כבוד
אחתחצ ת א לה  רא הילה ְֲַַַַַַָָָָ

והיתה ,לפניה ְְְְִֵֶֶָָָָעברה
רי קמ .מע קלת. מרימה  ְְִִַַַָָָצ וחת
קל  מע .עזע והז י סי  ורי ְְְְְְִִִֵַַָָח יא 
!מק  ררי מתע וא מר: כריז  ְְְְִִִֵֶֶַָאחד
לפני  נהז ע למת ! ררהתע ני ְְְְְְִִִִֵֵַָי

! נכאבתאד יצא  ק ל  (הרי ְֲֲֵֵֶֶֶֶֶ

ת ב מה , ול  מעלה  ל  ְְֶֶֶַַַָָָָָָהאלה 

כט) תהלי) ח ו א לת יח לל ה' ְֱֵֶַַָֹק ל
,עד לג י צא   נכאד הרי  ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַָיער ת)
,יקי ה ע להע ע  ,היכל ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָהא 

ב ד. אמר  בהיכל ְֵֵֶָָָֻתב

ה ילהאמר חצ ת עכ ו ח יא , רי  ְְֲִִַַַַַָָָָ
הל  הא  זה וקל ,ְֶַַָמ
מעלה ל  הא לה וכ אבת ְְֶֶֶֶַַָָָָָָצא ,

תב  כט)מה, ה'(תהלי קל ֶַָָ
כינ חלקנ ארי  א לת. ְְְִֵֵֵֶֶַַָָיח לל

זה ! את ְִֶֶַֹלמע 

הדבא עה הבר. סד ראה ְְֵֶַַָָָָָֹ
 ה ל , ה על נראה  הא  רְִַַַָָָָָ
הה  מהעד , מעד נפרד ולא  ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמתס
,בילי דרכי לכ ה מעינ ת צאי ְְְְְִִִִַַָָָי
 , י הח צר ר נקרא  הה  ְְְִִֶֶַַַַַָָוה
ל הע ל  מאר יקי ה  ניְְִִִִֵֶַַַָָמתע
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דה  עליה מתה   ז ב עה ְְֲִֵֶֶַַַָָָָה א ,
דה עה  , נינ ו הא . רְְִֶַָָָָָ
להע ע עד ג מתערר הא  רְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָ
ע רי וקרא : י צא רז  , יקי ה ְִִִִֵֵַַָע
ב מיו ל י ג י  הפיחי  תימ ב אי   ְְִִִִִֵַָָָָָצפ
מה מגדיו. רי  ויאכל לג דדי  ְְְְִִַַַָָָֹֹיבא 
 קרב קרנ ת   א מגדיו? רי  ְְְְְְִִֵֶַָָָָֹויאכל
חצי זה ,יקי ה מ מת ְְֲִִִִִֶַַַָָלפניו
.מ קרנת אר אחר  זמ ְְְְִֵַַַַַָָָָָה ילה .

בייר אמר י סי . ורי ח יא  רי ְְִִִִֵַַַַָָָ
זה אלי, פעמי כ ה ְְְִִֵֶַַָָָי סי,
ל  הה וה' הילה חצי  ויהי ְְֲִִִֶַַַַַָָָָתב 
היה לא זה לה , מצרי אר ְְְִִֶֶֶַָָָָֹכ ר
ולה הס ? רס לל תה  , ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ
הרחי אחר  יח ת א ל  ִִֵֵֶַַַַָָָָמת
מת ולא  ,אה ני  ל טלאי ת ְְְְִֵֵֶַָָֹֹוא
קרב ת ערכי  י ואנ ריו ְְְְֲִִִֵַָָָָמלכי

תב סנחריב , היה מבמלכי) ְְְִֵֶֶַָָָ
א ר יט) מחנה  ו ה'  מלא ְְֲֵֵֵַַַַַַַו צא 

,מלכי ני  מלכי  ,נינו ?'ְְְְְִִִֵָָָָֻוג
ל  הברה נראתה  .קציני ריְְְֲִִִִֶַָָָָ
ראי היה מ ה יתר , אחד ִִֵֶֶֶֶַָָָָָליח 

י תר .  ְִֵֶלהי ת

פסחזוהר של ד' ליו לט הפסחלימוד

את מטהר יוחאי  בן שמעון  רבי
טבריה  של השוקים

     
   
     
    
     
     
     
     

   
    

     
      
     
   
    

   
   
     

   
    

     

אדם בני על  השקיף משמים  ה'
ע"א ) לז  (ח"ב

      
     
     

את מטהר יוחאי  בן שמעון  רבי
טבריה  של השוקים

מע יאמר לא  ואני  ,אל יפה ,ל ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ
הרי אבל אמר, ולא  זה  ְֲֲֵֶַָָָָֹֹדבר
. לפנינ מתנת רוה זה, לכל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻזכיתי 
י חאי  מע רי  מעי  ְְֲִִִִֶֶַַַָאני
נל טבריה, ל  וקיה את  ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָמטהר
עלה . ה האיר עד  ב י ְְִֵֵֶֶַַָָָָאליו.
 מצא אליו,  יעה . והלכ קמ ְְְְִִֵֶָָָָָהאר
.יד הא דה  וספר  י ב , היה  ת ְְֵֵֶֶַָָָָָָא

מ)ואמר,תח אי (ישעיה יה ל ְְִִַַַַָָָ
 יו .ל בנח  ותה מאפס ְְְֵֵֶֶֶֶָָֹנג
תב לה ,נג אי  יה ל ְְִִֶֶַַַָָָָָאמר 
,למדנ א א  ?ל  ב נח ותה ְְְֵֶֶֶֶַָָָֹמאפס
נתאמ ,להע עי ל ל  עְֱֵֶֶַַָָָָָָ
ני עלי קנד א  ,אי ְְְְִִִִֶֶַֹהיא 
נג ויו ,[ניתח]  ני ְְְְְְְִִִֶַַָָותח
ותה מאפס  אבל ט ת. ל ְֱֲֵֶֶֶָָָֹאמנה 

בב  ה  מ ,ל ב נח( ע) ְְְֵֶֶֶַָ

זה ריקנת, י מתלל ְְְִִֵֵֶַַַַָָרח 
ד)תב  האר(דניאל  רי  וכל ְֵֶֶַָָָָָ

.בי ח  כלְֲִִ

אדם בני על  השקיף  משמים ה'

מר תח לפני  נ ח  א ואמר, ח יא  רי ְְִִִִֵַַַַַָָָ
מה על אחד בר ֶֶַַַָָָֹאמר
וה' הילה חצי ויהי  תב , ְְֲִִִֶַַַַַָָָאתי 
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דה  עליה מתה   ז ב עה ְְֲִֵֶֶַַַָָָָה א ,
דה עה  , נינ ו הא . רְְִֶַָָָָָ
להע ע עד ג מתערר הא  רְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָ
ע רי וקרא : י צא רז  , יקי ה ְִִִִֵֵַַָע
ב מיו ל י ג י  הפיחי  תימ ב אי   ְְִִִִִֵַָָָָָצפ
מה מגדיו. רי  ויאכל לג דדי  ְְְְִִַַַָָָֹֹיבא 
 קרב קרנ ת   א מגדיו? רי  ְְְְְְִִֵֶַָָָָֹויאכל
חצי זה ,יקי ה מ מת ְְֲִִִִִֶַַַָָלפניו
.מ קרנת אר אחר  זמ ְְְְִֵַַַַַָָָָָה ילה .

בייר אמר י סי . ורי ח יא  רי ְְִִִִֵַַַַָָָ
זה אלי, פעמי כ ה ְְְִִֵֶַַָָָי סי,
ל  הה וה' הילה חצי  ויהי ְְֲִִִֶַַַַַָָָָתב 
היה לא זה לה , מצרי אר ְְְִִֶֶֶַָָָָֹכ ר
ולה הס ? רס לל תה  , ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ
הרחי אחר  יח ת א ל  ִִֵֵֶַַַַָָָָמת
מת ולא  ,אה ני  ל טלאי ת ְְְְִֵֵֶַָָֹֹוא
קרב ת ערכי  י ואנ ריו ְְְְֲִִִֵַָָָָמלכי

תב סנחריב , היה מבמלכי) ְְְִֵֶֶַָָָ
א ר יט) מחנה  ו ה'  מלא ְְֲֵֵֵַַַַַַַו צא 

,מלכי ני  מלכי  ,נינו ?'ְְְְְִִִֵָָָָֻוג
ל  הברה נראתה  .קציני ריְְְֲִִִִֶַָָָָ
ראי היה מ ה יתר , אחד ִִֵֶֶֶֶַָָָָָליח 

י תר .  ְִֵֶלהי ת

פסחזוהר של ד' ליו לט הפסחלימוד

את מטהר יוחאי  בן שמעון  רבי
טבריה  של השוקים

     
   
     
    
     
     
     
     

   
    

     
      
     
   
    

   
   
     

   
    

     

אדם בני על  השקיף משמים  ה'
ע"א ) לז  (ח"ב

      
     
     

את מטהר יוחאי  בן שמעון  רבי
טבריה  של השוקים

מע יאמר לא  ואני  ,אל יפה ,ל ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ
הרי אבל אמר, ולא  זה  ְֲֲֵֶַָָָָֹֹדבר
. לפנינ מתנת רוה זה, לכל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻזכיתי 
י חאי  מע רי  מעי  ְְֲִִִִֶֶַַַָאני
נל טבריה, ל  וקיה את  ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָמטהר
עלה . ה האיר עד  ב י ְְִֵֵֶֶַַָָָָאליו.
 מצא אליו,  יעה . והלכ קמ ְְְְִִֵֶָָָָָהאר
.יד הא דה  וספר  י ב , היה  ת ְְֵֵֶֶַָָָָָָא

מ)ואמר,תח אי (ישעיה יה ל ְְִִַַַַָָָ
 יו .ל בנח  ותה מאפס ְְְֵֵֶֶֶֶָָֹנג
תב לה ,נג אי  יה ל ְְִִֶֶַַַָָָָָאמר 
,למדנ א א  ?ל  ב נח ותה ְְְֵֶֶֶֶַָָָֹמאפס
נתאמ ,להע עי ל ל  עְֱֵֶֶַַָָָָָָ
ני עלי קנד א  ,אי ְְְְִִִִֶֶַֹהיא 
נג ויו ,[ניתח]  ני ְְְְְְְִִִֶַַָָותח
ותה מאפס  אבל ט ת. ל ְֱֲֵֶֶֶָָָֹאמנה 

בב  ה  מ ,ל ב נח( ע) ְְְֵֶֶֶַָ

זה ריקנת, י מתלל ְְְִִֵֵֶַַַַָָרח 
ד)תב  האר(דניאל  רי  וכל ְֵֶֶַָָָָָ

.בי ח  כלְֲִִ

אדם בני על  השקיף  משמים ה'

מר תח לפני  נ ח  א ואמר, ח יא  רי ְְִִִִֵַַַַַָָָ
מה על אחד בר ֶֶַַַָָָֹאמר
וה' הילה חצי ויהי  תב , ְְֲִִִֶַַַַַָָָאתי 



פסחזוהר של ד' ליו פסחהלימוד מ

     
    
    
    

    
    
    
   
     
   
   
   
   

     
    

     
    
     
    
     
    
      
    

       
     
     
       
     

מה .מצרי אר כר  ל ְְְִִִִֶֶֶַָָה ה 
תא זה סק נמע מר, ְְִֶֶֶַַָָָאמר 
לבא לפנינ קינה רה  ואנ א , ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹדבר

. לפני ְְְִֶָֹולאל

ואמר,תח  מע קיג)רי   תהלי) ְְִִַַַָָ
ל בת הג יהי  אלהינ ה ' ְֱִִִֵֶַַַָָֹמי
מתער  ע לה   אלהינ ה' מי .'ְְֱִִֵֵֶֶַַֹוג
על  מאיר  ,קד   עלי כתר  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָלהתיב
ועטרת. תרי אירת הנר ת ְְְֲִִֶַַָָָל
כתריו רד  לרא ת ְְְִִִִֵֶַַָָה ילי 
לא ר, מא ר  לנזר, מ זר  לכתר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶמ תר
ני עלי לה יח  למנרה , ְְְְְִִִִֶַַָָָמ נרה 

תב  זה .ני יד)ותח ה'(ש ְְִֶֶַָ
.' וג אד ני  על קיה מיְְְִִִִֵַַָָָמ

חציא  הילה. חצי  ויהי  ת ב  ראה, ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָֹ
 צרי מ(לכב)היה  חצ ת,  א , ְְֲִִַָָָֹ

,חברינ אמר מ  וא מה. ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָֹאמר 
מה פרעה, אצטגניני   יאמר ְְְְִִֵֶֶַַֹֹֹֹא
ממק היא  הרי  הא . ְְֲִֵַַַָָֻאי 
י ראל  אפ ,אפני לה ְְֲֳִִִִֵֶֶֶָָָֹע מדת
ל היה , א  אחד . ְִֶֶָָָָָֹיאמר
לה ה ילה . חצת מה  ואמר ְֲֶֶַַַַַָָָֹֹלמר,
את  יכ א  מ ,'וג ה ' אמר ה  ְְְֵֶֶַַַָָֹֹאמר
א א מה פסי לא  הרי  ְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹֹה עה ,
?'וג ה' אמר ה אמר מ ,טרְְִֶַַַַָָֹ
כר  עד אמר  מה הרי  ניְְֲִֵֶֶַַַָֹ
היה ולא  , הרחי אחר א ר ְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹה פחה

פסחזוהר של ד' ליו מא הפסחלימוד

      
     
     
    
    

 
     

   
     
     
      

    
  

משה  של  חלקו אשרי
    

   
     
    
     

    
     
     
   
    
     
      

  

בית א ר הבי  כ ר עד א א  ,ְְְֲִֵֶֶַַָָ
 י ראל  אפ ,ני ל על ְֲִִִֵַַַָָָה ר.
.בריה  ררהת לא  הרי  , ְְְְֲִִֵֶַָָָֹֹיאמר
  טר ה  מ אמר הא   ְְִֵֶַַַָָֹל ה

הילה. חצי ויהי  וכתב  ְְְֲֲִִַַַַַָָחצ ת ,

האועד  על יתר כ אלה  ְְֵֵֶֶַַַָָָ
לה לס ל, ה המה יכלה ְְְִֵֶַָָָָֹֹא 
ולה ? ולא  ה ילה  חצ ת ְְְֲַַַַָָָָָֹהיה 
אחר  י הח ת א ל ִֵֶַַַַָָָמת
 י   עלי ס ד הא הל א א  ?ְִֵֵֶֶַַָָֹהרחי

הכ ר והל הדה, (התר )קצרי  ְְְְִֵֵֶַַַַָֹֻ

. אמה ֱִֶַַָָביא 

משה  של  חלקו אשרי
תבא רי עליו  מה , ל חלק ְְֵֶֶֶֶַָָָֹ

 ח ה צק  אד מני  ְְִִֵֵַָָָָָיפיפית
.ל לע  אלהי  רכ  על  תיפתְְְְֱִִֵֵֶַַָֹ
חמ   על רע  ו נא  דק  ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָאהב
. מחברי   מ  אלהי ֱֱֲִֵֵֶֶֶֶָֹֹאלהי
ה צק  . וחנ מ ת  אד מני  ְְֲִִִֵֵַַָָָָָיפיפית
  על בניו. מח    תי פת ְְִִֵֵֶַַָָֹח
מאברה   אלהי אלהי ח ְְֱֱֲִֵֶַָָָֹֹמ
  מחברי מעקב.   מ ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָֹויצחק.
דרגת ע לה גבר וכי  .נביאי ְְְְִִִִִֶֶֶֶָָמ אר 
לא אחר   אד  ע לה א  ְֵֶֶֶַָָֹֹעלי נ ת

א מר? מה ֵֵֶַַי דע 



פסחזוהר של ד' ליו פסחהלימוד מ

     
    
    
    

    
    
    
   
     
   
   
   
   

     
    

     
    
     
    
     
    
      
    

       
     
     
       
     

מה .מצרי אר כר  ל ְְְִִִִֶֶֶַָָה ה 
תא זה סק נמע מר, ְְִֶֶֶַַָָָאמר 
לבא לפנינ קינה רה  ואנ א , ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹדבר

. לפני ְְְִֶָֹולאל

ואמר,תח  מע קיג)רי   תהלי) ְְִִַַַָָ
ל בת הג יהי  אלהינ ה ' ְֱִִִֵֶַַַָָֹמי
מתער  ע לה   אלהינ ה' מי .'ְְֱִִֵֵֶֶַַֹוג
על  מאיר  ,קד   עלי כתר  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָלהתיב
ועטרת. תרי אירת הנר ת ְְְֲִִֶַַָָָל
כתריו רד  לרא ת ְְְִִִִֵֶַַָָה ילי 
לא ר, מא ר  לנזר, מ זר  לכתר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶמ תר
ני עלי לה יח  למנרה , ְְְְְִִִִֶַַָָָמ נרה 

תב  זה .ני יד)ותח ה'(ש ְְִֶֶַָ
.' וג אד ני  על קיה מיְְְִִִִֵַַָָָמ

חציא  הילה. חצי  ויהי  ת ב  ראה, ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָֹ
 צרי מ(לכב)היה  חצ ת,  א , ְְֲִִַָָָֹ

,חברינ אמר מ  וא מה. ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָֹאמר 
מה פרעה, אצטגניני   יאמר ְְְְִִֵֶֶַַֹֹֹֹא
ממק היא  הרי  הא . ְְֲִֵַַַָָֻאי 
י ראל  אפ ,אפני לה ְְֲֳִִִִֵֶֶֶָָָֹע מדת
ל היה , א  אחד . ְִֶֶָָָָָֹיאמר
לה ה ילה . חצת מה  ואמר ְֲֶֶַַַַַָָָֹֹלמר,
את  יכ א  מ ,'וג ה ' אמר ה  ְְְֵֶֶַַַָָֹֹאמר
א א מה פסי לא  הרי  ְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹֹה עה ,
?'וג ה' אמר ה אמר מ ,טרְְִֶַַַַָָֹ
כר  עד אמר  מה הרי  ניְְֲִֵֶֶַַַָֹ
היה ולא  , הרחי אחר א ר ְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹה פחה

פסחזוהר של ד' ליו מא הפסחלימוד

      
     
     
    
    

 
     

   
     
     
      

    
  

משה  של  חלקו אשרי
    

   
     
    
     

    
     
     
   
    
     
      

  

בית א ר הבי  כ ר עד א א  ,ְְְֲִֵֶֶַַָָ
 י ראל  אפ ,ני ל על ְֲִִִֵַַַָָָה ר.
.בריה  ררהת לא  הרי  , ְְְְֲִִֵֶַָָָֹֹיאמר
  טר ה  מ אמר הא   ְְִֵֶַַַָָֹל ה

הילה. חצי ויהי  וכתב  ְְְֲֲִִַַַַַָָחצ ת ,

האועד  על יתר כ אלה  ְְֵֵֶֶַַַָָָ
לה לס ל, ה המה יכלה ְְְִֵֶַָָָָֹֹא 
ולה ? ולא  ה ילה  חצ ת ְְְֲַַַַָָָָָֹהיה 
אחר  י הח ת א ל ִֵֶַַַַָָָמת
 י   עלי ס ד הא הל א א  ?ְִֵֵֶֶַַָָֹהרחי

הכ ר והל הדה, (התר )קצרי  ְְְְִֵֵֶַַַַָֹֻ

. אמה ֱִֶַַָָביא 

משה  של  חלקו אשרי
תבא רי עליו  מה , ל חלק ְְֵֶֶֶֶַָָָֹ

 ח ה צק  אד מני  ְְִִֵֵַָָָָָיפיפית
.ל לע  אלהי  רכ  על  תיפתְְְְֱִִֵֵֶַַָֹ
חמ   על רע  ו נא  דק  ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָאהב
. מחברי   מ  אלהי ֱֱֲִֵֵֶֶֶֶָֹֹאלהי
ה צק  . וחנ מ ת  אד מני  ְְֲִִִֵֵַַָָָָָיפיפית
  על בניו. מח    תי פת ְְִִֵֵֶַַָָֹח
מאברה   אלהי אלהי ח ְְֱֱֲִֵֶַָָָֹֹמ
  מחברי מעקב.   מ ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָֹויצחק.
דרגת ע לה גבר וכי  .נביאי ְְְְִִִִִֶֶֶֶָָמ אר 
לא אחר   אד  ע לה א  ְֵֶֶֶַָָֹֹעלי נ ת

א מר? מה ֵֵֶַַי דע 



פסחזוהר של ד' ליו פסחהלימוד מב 
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כל הכה בכורוה'
ינ .וה ' בית הא   וה' כ ר. כל הה ְִִֵַַָָ

כר  כל הה והנהגתיו . ה א   ְְְִַַָָָָוה '
,'וג מת א א  אמר לא  מה הה? ְִֵֶֶַָָָֹֹ
מ ה, התערר אא  הה? ְְִִֵֶֶַָָֹמה
לא והה תב  מה, ת א ְְִִִֵֶֶֶָֹֹהפחיד

ה. עד  מעְַַָָֹ

,נינפיו ,ומכ מל  חכ היה רעה  ְְְְִִַַָָָָָָָֹ
 עה זאת ְְֲִֵֶֶַַָֹוהסל
מ , ארצ את להחריב  ועתידה ,יְְְֲֲִִִֶַַַָ
ה'. אני  י  דע  זאת מה, ְֲִִֵֶֶַַָֹֹאמר 

תב? מה ז)בהא  רעה.(שמות  פו ְִֶַַַַָֹ
זה, מהרהר ל הפנה ? פ ו ה  ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָמה
ית אל ו בא  . אהר פו אמר מְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ז לרת   לזאת.   ל ת ְְִַַַָָֹֹולא
 ולא  , ארצ את להחריב ְְְֲֲִִֶֶַַָָֹעתידה

זאת. נגד ְִֶֶֹל

עלי נ תכל  רג ת אפ  כר ְְְֲִֶָָ
נלטמ  ר נ ְְְְְִִִַָותחנת

(תל למה)לטי ת א ל  , ְְְְִִֵֶַָָָ
.מצרי אר ת ב  ,ה ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָחכמה
והח נ ת העלי נ ת  הרג ת, ְְְְְֶַַַָָָוכל

נ לטמ  ר(תל למה), ְְְְְְִִִִֵֶַָָ

נרא ת  ( תנרמז)בת ס ק, ְְִִֶַָָָָֻ
כר  עד  סא על הב  רעה  ְְְְִִֵַַַַֹֹמ כ ר
כר  וכל  הרחי אחר א ר ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹה פחה

סק. נראי   הרי  ְְֲִִֵֵַָָָֻהמה.

פסחזוהר של ד' ליו מג הפסחלימוד

    
   

   

    
   

    
   

      
   
   
    
     
     
    

   
   

   
    
   
    
     

      
     
     
     
     

      
       

בסתמה רעה מ כ ר בר, ל ְְְִֵֶַַָָָֹֹ
ל   ח תר    סא ְְִֶֶֶַַעל

ה לכת מעלה.(מהלכת )ליטת ְְְְְִֵֶַַַַַַָ
מאל  תר  ה פחה כר  ְְְִֶֶַַָֹעד
ארע מאחר  ליטה ל ְְְִִֵֶֶַַַַַָָמ חיה

אחר ) מחנ ת.(מ תר  ארע ,רחי ְֲִִֵֵֶֶַַַַַ
הרחי,(ממע ) אחר תב  מ ְִִֵֶַַַָָָָ

(הרחי  מ (ולא המה כר  וכל . ְְְְִִֵֵַָָֹֹ
מקבת, נקבה , ניחמ ני חְְְְִִִִֵֵַַָ
,ריוחמ המת אתנת  מצאְְְֲֲִִֵֶַַָ
מה לי מק ,יבקט ליגדְְְְִִִִִֵֶַַ
א ר  הבי  כ ר עד נקב ת. בריְְְְֲִִֵֶַַָ
מ פחה,  צאי תא  ה ר ְְְִִִֵֶַָָבית
דע לאסירי יע הְְְֲִִִִֶֶֶַַָ

לחרת. יצא ולא  למילע ְְְִֵֵֶַָָֹבה

בבטח,צריה  סרב לה הרגת ְְְְְִִִֵַַַָָ
לי ראל  קר ע הְְִֵֶֶֶֶָָָ
בזה .למילע תמעבד  יצא ְְְִֵֵֶֶַָָָֹא
דה ל  לטוה הב רה  ְְְְִִֵֶַַַָָנראית
מראל  יכלה לא  זה וזכר הא , רְְְְִִִִֵֶֶָָֹ
גב רה ח  היה לא   א דרת . ְְִֵֶַָָָֹֹלדרי 
יהע מלכי  ל ה א , ר דה ְִֵֶַַַָָָָל 
הע למת, וחכמי  העלמת מכפי ְְְְְֵֵַַָָָָָוכל
היר  העבדת,  מ י ראל יצא ְְְִִִִֵֵֶַָָֹלא 
ל  את ובר ה ריה ְְִֶֶֶֶַַָָָָאת
על  .ת א להציא  די   תריה ת ְְְִִֵַַָָָא

תב  י)זה מל(ירמיה   ירא לא  מי ֲִִֶֶֶָָֹ
י ה חכמי  בכל י  יאתה ל י   י ְְְִִִִֵַַַָָָָה
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כל הכה בכורוה'
ינ .וה ' בית הא   וה' כ ר. כל הה ְִִֵַַָָ

כר  כל הה והנהגתיו . ה א   ְְְִַַָָָָוה '
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ז לרת   לזאת.   ל ת ְְִַַַָָֹֹולא
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היר  העבדת,  מ י ראל יצא ְְְִִִִֵֵֶַָָֹלא 
ל  את ובר ה ריה ְְִֶֶֶֶַַָָָָאת
על  .ת א להציא  די   תריה ת ְְְִִֵַַָָָא
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פסחזוהר של ד' ליו פסחהלימוד מד 

     
 

ויעקב, יצחק  אברהם  אשריכם 
הקשרים את התירו שבזכותכם

     
   
     

    
    

    
    

     
   

     
   

    
   
    
      
    

 
    

  
     
    

     
     
    

. מ מאי תמלכ ְְֵֵַָָָבכל

ויעקב, יצחק  אברהם  אשריכם 
הקשרים את התירו שבזכותכם

ונאנח.כה  לק הרי , מע רי ְְֱִִִֵֶַַָָ
נמצא . הנטר  א ל ְְְִִֶַַָָאמר,
ה הא ר דה ח   ב ְֲִֶֶַַַַָָָח

,ה)פעמי דברי) צאתיה א ר ְֲִִֵֶָ
, מצרי  טז)מאר ה'(ש ציאה ְֲִִִֵֶֶַ

,צרימ  ה)אלהי ה'(ש  צא ו ְֱֲִִִִֶַַֹֹ
,מ יב)אלהי אתהצאתי (שמות ֱִִֵֶֶָֹ

,תיכ יג)צבא ה(שה ה את זכ ר ְִֵֶֶֶַַָ
,צרימ יצאת ד)א ר דברי) ְְֲִִִֶֶַָ

,צרימ ה דל  כח פניו צא ְְְֲִִִִַַָָָָֹו
מה. אתכ ה ' ְִִֶֶֶהציא 

למ הא א  ה  כתרי ע רה , נינ ְְֲִִֵֶַָָָָָָ
רי נס  וכ מעלה,  מְְְְְִִֶַָָָֻ
ריק לה  .אמרנ אה  ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹלת 
 א רגת ל על ה  ריְְִֵֶַָָָֹק
 יצא לא  ראל  ע הְְִֵֵֶֶֶָָָֹ

.למי לע  דעְְִִִָָמ

ריכ ויעקב ,א יצחק אברה ְְְְֲִֵֶַַַָָָֹ
את ירה תכ זכְְִִִֶֶֶ
זכר  הא ר דוה ,רי ְְִַַַָָָָה
זה .כ האמנה קרי  ְְֱִֵֶֶֶֶָָָֹל ת

ב)תב את(שמות   אלהי ו זר  ְֱִִֶֶַָֹֹ
ואת יצחק את   אברה את ריתְְְְִִֶֶֶַָָָ
ל  אחד ק ר  הרי   אברה את ְֲֲֵֶֶֶֶֶַַָָָֹיעקב .

פסחזוהר של ד' ליו מההפסחלימוד

     
    

 
     

   
    
    
    
     

     
    

 

אלא היתה לא  ישראל גאולת עיקר 
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ל  ני  קר הרי   יצחק את .ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָאברה
לי י , קר הרי   יעקב  ואת ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָֹיצחק.

יעקב. ל תלמְֲֵֶַֹ

,למדני והח ימ ה ל ְְְִִַַַַַָָ
  ר ז  ְִַַָָָֻוהתת,
אלמלא , כ מהתק זה ועל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻלזה,
י וח  יזמ ל מירה היתה  לא  ְְְְִִִֶֶַַָָָֹזה
ל   רה כלה לא  ולכ ְְִֵֶַַָָָָָֹו תת,
י והח  ימה מל ְְְִִִִִַַַַַָמצרי

י ראה, א  יסד(זה)והתת. הא  ְְְִֵֶַַָֹ
וכל  מצו תיו , וכל הרה, ל ר ְְְְִֶֶַָָָָֹו

י ראל. ל ה למה ְְֱִֵֵֶַָָָָהאמ נה

אלא היה לא  ישראל  גאולת  עיקר 
בלילה 
פיוע ד ,  היה לא לה ְְִַָָָָֹ

ה ת ב  , נינ ?אלְְִֶֶַַָָ
 אלהי ה'  ציאה וכתב  ,יצאי   ְְֱֲִִֶֶַָֹֹא
א ת ער ,נינ אא  לילה. צרי ְְְִִִִִֶַַַַָָָֻמ
ה ילה ילה, א א  היה  לא  ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹי ראל
וה נקמת, וע ה  ריק ְְְְִִֶַַָָמ יר
תב זה לי ,  רא ת א ְִֶֶָָָֹה ציא 

לג) רמה(במדבר יד י ראל  בני  ְְְְִֵֵָָָָָיצא
.מצרי ל אתלעיני  מ יר הילה (וע ד, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

 וה ,ודיני נקמת  וע ה רי ְְְְְִִִֶַַָָה

זה עה. והקמה הס  מפרס ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָמג ה

(.' וג רמה  יד  יראל בני  יצא ְְְְְִֵֵֶָָָָָָת ב

ה ה אר  את רימק מצרי ְְְְֲִִִִֵֶַַָָוכת ב 
ה ס.  רס  זה כ ר. ל ה ְְִֵֶֶַָָה'
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אלא היתה לא  ישראל גאולת עיקר 
בלילה 
     

    
    
    
     
     

      
      

      

      

       

     
       

 

ל  ני  קר הרי   יצחק את .ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָאברה
לי י , קר הרי   יעקב  ואת ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָֹיצחק.

יעקב. ל תלמְֲֵֶַֹ

,למדני והח ימ ה ל ְְְִִַַַַַָָ
  ר ז  ְִַַָָָֻוהתת,
אלמלא , כ מהתק זה ועל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻלזה,
י וח  יזמ ל מירה היתה  לא  ְְְְִִִֶֶַַָָָֹזה
ל   רה כלה לא  ולכ ְְִֵֶַַָָָָָֹו תת,
י והח  ימה מל ְְְִִִִִַַַַַָמצרי

י ראה, א  יסד(זה)והתת. הא  ְְְִֵֶַַָֹ
וכל  מצו תיו , וכל הרה, ל ר ְְְְִֶֶַָָָָֹו

י ראל. ל ה למה ְְֱִֵֵֶַָָָָהאמ נה

אלא היה לא  ישראל  גאולת  עיקר 
בלילה 
פיוע ד ,  היה לא לה ְְִַָָָָֹ

ה ת ב  , נינ ?אלְְִֶֶַַָָ
 אלהי ה'  ציאה וכתב  ,יצאי   ְְֱֲִִֶֶַָֹֹא
א ת ער ,נינ אא  לילה. צרי ְְְִִִִִֶַַַַָָָֻמ
ה ילה ילה, א א  היה  לא  ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹי ראל
וה נקמת, וע ה  ריק ְְְְִִֶַַָָמ יר
תב זה לי ,  רא ת א ְִֶֶָָָֹה ציא 

לג) רמה(במדבר יד י ראל  בני  ְְְְִֵֵָָָָָיצא
.מצרי ל אתלעיני  מ יר הילה (וע ד, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

 וה ,ודיני נקמת  וע ה רי ְְְְְִִִֶַַָָה

זה עה. והקמה הס  מפרס ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָמג ה

(.' וג רמה  יד  יראל בני  יצא ְְְְְִֵֵֶָָָָָָת ב

ה ה אר  את רימק מצרי ְְְְֲִִִִֵֶַַָָוכת ב 
ה ס.  רס  זה כ ר. ל ה ְְִֵֶֶַָָה'



פסחזוהר של ה'  ליו פסחהלימוד מו

 פסח של ה ' ליום לימוד 

מי  ה '. האדון פני את  זכורך כל  יראה
בן שמעון  רבי זה ה'? האדון פני  זה
הזכרים מן זכר שהוא שמי יוחאי,

לפניו להראות  צריך 
      

    
     
    

   
     
     
     
    
    
      
    

     
       
       
     

 

      
    
     
    

 פסח של ה ' ליום לימוד 

מי  ה '. האדון פני את  זכורך כל  יראה
בן שמעון  רבי זה ה'? האדון פני  זה
הזכרים מן זכר שהוא שמי יוחאי,

לפניו להראות  צריך 
א חה י סי , ורי ח יא  ר י  ְְְִִִִֵַַַָָ

, ואמר בכ ,יד קונ ְְְְְָָָָָָלפניו
מרימי ניותח  ני עלי ְְְְֲִִִִִֶַחקיק ת
הא ר דה עה .תזכ  ְְִַָָָָֹרא
ע ה מעלה . מ למה ליְְְְְִֶַַַָָָָָיר
הדה העיר ח מת ְְִִַַָָ[ר"י ]
עד נכנס  לא  כנס, מי  ְְְִִִֶֶַָָָָֹעריה.
ע לה לא  עלה, מי  .ערי ה תחְְִִִֶֶֶֶַָָֹ
החמת. ל  ה דרגת  קנת ְְְִֵֶֶַַַַַעד
העיר  ערי  את לפתח  יכל ְֲִִִֵֶַַָָֹמי
את להתקי יכ ל מי  ְְְִִֶַַָָה דה,
 מע רי  זה החמת? ל  ְְִִֵֶֶַַַַה דרגת 
ל  ערי תח  הא  י חאי , ְִֵֶֶֶַַָ
רגת  מת והא  החכמה ְְְְֵַַָָָס דת 

וכתב טז)עלי נ ת . ל (דברי יראה ְְֵֶֶָָָ
ני זה  מי ה '. האד ני את רְְְְִֵֵֶֶָָזכ
יחאי ,  מע רי  זה  ה '? ְִִֶֶַַָָהאד
 צרי כריה מ זכר  ה א  ְִִִִֶֶַָָָָמי

לפניו.להר  את ְְֵָָָ

הבר אמר  מנס לא עכ ו  עד ,לה ְְִֶַַַַַָָָָָֹ
וה'  נינ הרי  ,אלתכ ְְֲִֵֵֶֶַַַָעל 
מ ,סת כר ל כ ר, כל ְְְְִָָָָה ה 
ת א ל מ היה והל  . אמרנְְְֶֶַַָָָָֹ

פסחזוהר של ה'  ליו מז הפסחלימוד

    
   
    
      
    
       

   
  
    

     

     
     
     
     

    
  

    
  
     
     

     
    
     

 

 הי ריה ק רי  ת א ,תְְִֵֵֶֶַָָָ
ת א פיה כ י ְְְְְִִִֵֶַָמ
ני עלי  ימ מה .תרי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָה
ה  ב  על וא ,ני ח  מהְְִֵֵֶֶַַַַַָֻ
היתה מלאה  מצרי אר וכל .ני חְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
 אי א ר ית   אי י  וכתב  ,פיְְֲִִִֵֵֶַָָ

מת. ֵָ

התסונעה  עה ל, די ְְְְֲִִֶַַַָָָֹ
 הי ולא  יה ב   ְְֵֶָָָֹֻכ
 א א  ב דה, דר  ריְְְִִִֶֶַַַָָָָֻמת
לבדיקה יפה הר  [וא ר , יהב  ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָנמצא
ל  יניו את הילה ועה  [  ח ְְִִֶַַַַָָָָֹמ
מאיר  היה  נינ ו עה.  ת אְְִִֵֶָָָָָָ
וראה ז , תקפת ה מ ְְְְִַַַַַָָָה ילה 
זה הא , ר דה יני את הע ִֵֶֶַָָָָָל

קלט)תב יאיר (תהלי  ולילה ְְִֶַַָָָ
א רה. ֲֵַָָָח כה

מתיב עה  כ  נמצא ,צא ְְְְִִֵֶָָָָֻ
 רצ הל. לעיני וקיְְִֵֵַַָָֹ
קה היה וזה , מצא ולא   ת א ְְְְִֶֶָָָָָֹֹלקר
צאי י י ראל את  רא מהל. ְְִִֵֵֶֶַָָָֹלה
מתיה את   ורא אחד, צד ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָלעיניה
א הס   רס היה בל האחר. ְִֵֵֶַַַַַָָָֹֹד

.ל הע ברא   מ זה ְִִֶֶָָָָָָהיה



פסחזוהר של ה'  ליו פסחהלימוד מו

 פסח של ה ' ליום לימוד 

מי  ה '. האדון פני את  זכורך כל  יראה
בן שמעון  רבי זה ה'? האדון פני  זה
הזכרים מן זכר שהוא שמי יוחאי,

לפניו להראות  צריך 
      

    
     
    

   
     
     
     
    
    
      
    

     
       
       
     

 

      
    
     
    

 פסח של ה ' ליום לימוד 

מי  ה '. האדון פני את  זכורך כל  יראה
בן שמעון  רבי זה ה'? האדון פני  זה
הזכרים מן זכר שהוא שמי יוחאי,

לפניו להראות  צריך 
א חה י סי , ורי ח יא  ר י  ְְְִִִִֵַַַָָ

, ואמר בכ ,יד קונ ְְְְְָָָָָָלפניו
מרימי ניותח  ני עלי ְְְְֲִִִִִֶַחקיק ת
הא ר דה עה .תזכ  ְְִַָָָָֹרא
ע ה מעלה . מ למה ליְְְְְִֶַַַָָָָָיר
הדה העיר ח מת ְְִִַַָָ[ר"י ]
עד נכנס  לא  כנס, מי  ְְְִִִֶֶַָָָָֹעריה.
ע לה לא  עלה, מי  .ערי ה תחְְִִִֶֶֶֶַָָֹ
החמת. ל  ה דרגת  קנת ְְְִֵֶֶַַַַַעד
העיר  ערי  את לפתח  יכל ְֲִִִֵֶַַָָֹמי
את להתקי יכ ל מי  ְְְִִֶַַָָה דה,
 מע רי  זה החמת? ל  ְְִִֵֶֶַַַַה דרגת 
ל  ערי תח  הא  י חאי , ְִֵֶֶֶַַָ
רגת  מת והא  החכמה ְְְְֵַַָָָס דת 

וכתב טז)עלי נ ת . ל (דברי יראה ְְֵֶֶָָָ
ני זה  מי ה '. האד ני את רְְְְִֵֵֶֶָָזכ
יחאי ,  מע רי  זה  ה '? ְִִֶֶַַָָהאד
 צרי כריה מ זכר  ה א  ְִִִִֶֶַָָָָמי

לפניו.להר  את ְְֵָָָ

הבר אמר  מנס לא עכ ו  עד ,לה ְְִֶַַַַַָָָָָֹ
וה'  נינ הרי  ,אלתכ ְְֲִֵֵֶֶַַַָעל 
מ ,סת כר ל כ ר, כל ְְְְִָָָָה ה 
ת א ל מ היה והל  . אמרנְְְֶֶַַָָָָֹ

פסחזוהר של ה'  ליו מז הפסחלימוד

    
   
    
      
    
       

   
  
    

     

     
     
     
     

    
  

    
  
     
     

     
    
     

 

 הי ריה ק רי  ת א ,תְְִֵֵֶֶַָָָ
ת א פיה כ י ְְְְְִִִֵֶַָמ
ני עלי  ימ מה .תרי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָה
ה  ב  על וא ,ני ח  מהְְִֵֵֶֶַַַַַָֻ
היתה מלאה  מצרי אר וכל .ני חְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
 אי א ר ית   אי י  וכתב  ,פיְְֲִִִֵֵֶַָָ

מת. ֵָ

התסונעה  עה ל, די ְְְְֲִִֶַַַָָָֹ
 הי ולא  יה ב   ְְֵֶָָָֹֻכ
 א א  ב דה, דר  ריְְְִִִֶֶַַַָָָָֻמת
לבדיקה יפה הר  [וא ר , יהב  ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָנמצא
ל  יניו את הילה ועה  [  ח ְְִִֶַַַַָָָָֹמ
מאיר  היה  נינ ו עה.  ת אְְִִֵֶָָָָָָ
וראה ז , תקפת ה מ ְְְְִַַַַַָָָה ילה 
זה הא , ר דה יני את הע ִֵֶֶַָָָָָל

קלט)תב יאיר (תהלי  ולילה ְְִֶַַָָָ
א רה. ֲֵַָָָח כה

מתיב עה  כ  נמצא ,צא ְְְְִִֵֶָָָָֻ
 רצ הל. לעיני וקיְְִֵֵַַָָֹ
קה היה וזה , מצא ולא   ת א ְְְְִֶֶָָָָָֹֹלקר
צאי י י ראל את  רא מהל. ְְִִֵֵֶֶַָָָֹלה
מתיה את   ורא אחד, צד ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָלעיניה
א הס   רס היה בל האחר. ְִֵֵֶַַַַַָָָֹֹד

.ל הע ברא   מ זה ְִִֶֶָָָָָָהיה



פסחזוהר של ה'  ליו פסחהלימוד מח 

וגו', להוציאם  לה' הוא  שמרים ליל 
בני  לכל  שמרים לה' הזה הלילה הוא

ישראל
      

    
      
     
     
     

  
    

    
     
    
      
      
     
    
     
     

 
    

   
   

     
    

   
     

וגו', להוציאם  לה' הוא  שמרים ליל 
בני  לכל  שמרים לה' הזה הלילה הוא

ישראל
לה'בא  ה א  רי ליל תב  ראה, ְִִֵֵַָֹֻ

הה הילה הא  ,'וג ציאְְְִֶַַַָָלה
סק  .'וג י ראל ני  לכל  רי ְְְְִִִֵֵַָָָֻלה'
ה מה ליל, אמר יו קה, ֵֵֶֶֶֶַַָָָזה
 צרי היה  ר ר? ולא  , ריְִִִִִָָָֹֻ

ליל (לכב) ה ה. הילה ה א  וכתב  ! ְְְִֵֶַַַָָֹ
לילה.  ואחר  התחלה, ְְְַַַַַַָָָָָאמר

ת ב אא  , נינ (כב י(דברי ִִֶָָָָ
תב , נער בתלה . נערה ְְֲֲִֶַַָָָָיהיה
א זמ ל מ ?עה ְִֶֶַַַַָָֹמה
זכר, מלה  נער. נקראת זכר, ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָקלה
א עד  ליל , א  א נערה. ְֲִֵֵֶַַַָָֹנקראת
 תב ב על  וא זכר. ְְִֶַַַָָָָקלה
להתח ר  עתיד היה  זכר   ריְְִִִִֵַָָָָָ
זכר,  ע התחר בעה . ְְִִִֵֶַָָָָָָע
.רי לה' הה  הילה הא ְִִֶַַַַָָֻתב
תב  מ נקבה, זכר  ריְִִִֵָָָָָ

הה. ְֶַַַָהילה

  במק אי נקבה זכר  מצא ְְְְִֵֵֶָָָָ
 ח  וכ ל כר. א א  ְְִֶֶַַָָָָבח 
ולא לכר  תיהח ת ְְְְְִִֵֵֶַָָָֹי ראל

תב  זה טו)לקבה , אלי(שמות זה ְִֵֵֶֶֶַָָ
כר  מק בח  אי ,ְְְֵֵֶֶֶַַָָָואנוה
זה ועל לכר . אא נמצאי ְְְִִֵֶֶַַָָָָָנקבה

ת ב (ולזה) י ראל, יישעיהמח) ְְְִִֵֶֶַָָָ

פסחזוהר של ה'  ליו מט הפסחלימוד

    
     
    

    
  

      
     

    
      
     
     

 
     

   
     

    
     

   

מצות על  הזה הפסח את  לאכול
ע"ב)ומרורים מ"א דף (ח"ב

      
    

     
      
    
    
     
     

ונמחהכה) נגילה ל ינ ק ה' ְְְִִִִֶָָָזה
לע ת עתיד   מ .עת יֲִִִֶַָָָ

ת ב  ,ז)לה צאת(מיכה  ימי  ְִֵֵֶֶָָ
נפלא ת. ארא מצרי  ְְְִִִֵֶֶֶַָָמאר

ליל וסד   א מ  הא   זה ְְֵֶֶָָ
ר ד ה עתיד  ְְִַַָָָָָולילה,
מה מר תב  , לה לע ת ֲֵֶֶַַָָֹה א 
  ה מה מ יל. מה מר ְְִִֵֵַַַַָָֹילה 
וליל. מירה  א א וליל, ְְְְִִֵֵַָָָמירה
 א א ולילה , מירה ה ְְְְִַַַַָָָָמה

ולילה. ְְְִַָָמירה 

תבה וליל זה זכר, א ב  נקרא  ְְְִֶֶַַַָָָָָ
כא) וג(ישעיה בקר ְֶַָָֹאתא 

אמר מ קר, יט)לילה. (בראשית ְְֱֶֶֶַָָֹ
תמ הא  קר,  אברה   ְְִֵֶֶַַַַָָָֹו

וכתב  .ה)מ מע(תהלי קר ה' ְְִֶַַָָֹ
.מ קר ִֶַָֹקלי ,

מצות על  הזה הפסח את  לאכול
ומרורים

היתבית מ תציא לא  יאכל אחד ְִִִִֵֵֶַַַָָֹ
את לאכל  ז כ "ט  מצוה .' ְְֱִֶֶָֹוג
 מת .רימר מת  על הה ְִֶֶַַַַַַה סח 
א א זה? נגד ה  מה תב . ְֶֶֶֶֶַַַָָמ ת
י ראל  ע הכינה לת  ְְְְִִִֵַַָָָלהרא ת
וימרר ת ב  , ה הרירת ת אְְְֲִֶֶֶַַָָָָ
.' וג קה  עבדה יהח ְֲֵֶֶַַָָָֹאת
להרא ת הה, הסח  את כלי אְְְְִֶֶֶֶַַַַ



פסחזוהר של ה'  ליו פסחהלימוד מח 
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בני  לכל  שמרים לה' הזה הלילה הוא
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וגו', להוציאם  לה' הוא  שמרים ליל 
בני  לכל  שמרים לה' הזה הלילה הוא

ישראל
לה'בא  ה א  רי ליל תב  ראה, ְִִֵֵַָֹֻ

הה הילה הא  ,'וג ציאְְְִֶַַַָָלה
סק  .'וג י ראל ני  לכל  רי ְְְְִִִֵֵַָָָֻלה'
ה מה ליל, אמר יו קה, ֵֵֶֶֶֶַַָָָזה
 צרי היה  ר ר? ולא  , ריְִִִִִָָָֹֻ

ליל (לכב) ה ה. הילה ה א  וכתב  ! ְְְִֵֶַַַָָֹ
לילה.  ואחר  התחלה, ְְְַַַַַַָָָָָאמר

ת ב אא  , נינ (כב י(דברי ִִֶָָָָ
תב , נער בתלה . נערה ְְֲֲִֶַַָָָָיהיה
א זמ ל מ ?עה ְִֶֶַַַַָָֹמה
זכר, מלה  נער. נקראת זכר, ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָקלה
א עד  ליל , א  א נערה. ְֲִֵֵֶַַַָָֹנקראת
 תב ב על  וא זכר. ְְִֶַַַָָָָקלה
להתח ר  עתיד היה  זכר   ריְְִִִִֵַָָָָָ
זכר,  ע התחר בעה . ְְִִִֵֶַָָָָָָע
.רי לה' הה  הילה הא ְִִֶַַַַָָֻתב
תב  מ נקבה, זכר  ריְִִִֵָָָָָ

הה. ְֶַַַָהילה

  במק אי נקבה זכר  מצא ְְְְִֵֵֶָָָָ
 ח  וכ ל כר. א א  ְְִֶֶַַָָָָבח 
ולא לכר  תיהח ת ְְְְְִִֵֵֶַָָָֹי ראל

תב  זה טו)לקבה , אלי(שמות זה ְִֵֵֶֶֶַָָ
כר  מק בח  אי ,ְְְֵֵֶֶֶַַָָָואנוה
זה ועל לכר . אא נמצאי ְְְִִֵֶֶַַָָָָָנקבה

ת ב (ולזה) י ראל, יישעיהמח) ְְְִִֵֶֶַָָָ

פסחזוהר של ה'  ליו מט הפסחלימוד

    
     
    

    
  

      
     

    
      
     
     

 
     

   
     

    
     

   

מצות על  הזה הפסח את  לאכול
ע"ב)ומרורים מ"א דף (ח"ב

      
    

     
      
    
    
     
     

ונמחהכה) נגילה ל ינ ק ה' ְְְִִִִֶָָָזה
לע ת עתיד   מ .עת יֲִִִֶַָָָ

ת ב  ,ז)לה צאת(מיכה  ימי  ְִֵֵֶֶָָ
נפלא ת. ארא מצרי  ְְְִִִֵֶֶֶַָָמאר

ליל וסד   א מ  הא   זה ְְֵֶֶָָ
ר ד ה עתיד  ְְִַַָָָָָולילה,
מה מר תב  , לה לע ת ֲֵֶֶַַָָֹה א 
  ה מה מ יל. מה מר ְְִִֵֵַַַַָָֹילה 
וליל. מירה  א א וליל, ְְְְִִֵֵַָָָמירה
 א א ולילה , מירה ה ְְְְִַַַַָָָָמה

ולילה. ְְְִַָָמירה 

תבה וליל זה זכר, א ב  נקרא  ְְְִֶֶַַַָָָָָ
כא) וג(ישעיה בקר ְֶַָָֹאתא 

אמר מ קר, יט)לילה. (בראשית ְְֱֶֶֶַָָֹ
תמ הא  קר,  אברה   ְְִֵֶֶַַַַָָָֹו

וכתב  .ה)מ מע(תהלי קר ה' ְְִֶַַָָֹ
.מ קר ִֶַָֹקלי ,

מצות על  הזה הפסח את  לאכול
ומרורים

היתבית מ תציא לא  יאכל אחד ְִִִִֵֵֶַַַָָֹ
את לאכל  ז כ "ט  מצוה .' ְְֱִֶֶָֹוג
 מת .רימר מת  על הה ְִֶֶַַַַַַה סח 
א א זה? נגד ה  מה תב . ְֶֶֶֶֶַַַָָמ ת
י ראל  ע הכינה לת  ְְְְִִִֵַַָָָלהרא ת
וימרר ת ב  , ה הרירת ת אְְְֲִֶֶֶַַָָָָ
.' וג קה  עבדה יהח ְֲֵֶֶַַָָָֹאת
להרא ת הה, הסח  את כלי אְְְְִֶֶֶֶַַַַ
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רחם פטר בכור כל  לי קדש 
       

    
     

ת א מצרי לה ע מה ל ְְְִִֶֶֶַַָָָָאת
עד. ת בא ְְִָל ת

ב,מה  רת לא   ועצ ת ב ? ְְְִֶֶַָֹ
ת א בכל , קל  ְְְַָָָלהרא ת
ק  רקיז הי הרי  .מצרי ְְֱֲִִִִֵֵֶַַָאלילי
וגרר  לביה בא , העצמת ְְְֲִֶֶַָָָָָאת
קה היה  וזה , למק קמ ת ְְִֶֶָָָָָָא
  ה העצמת הרי  מהל, ֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֹלה
זרק וי ראל אחר, לגו מיוד , ְְְְְִִֵֵֶַַָָָה
תב  ולכ ,קל  דר לק ת ְְֵֶֶַָָָָא
, רת לא    א . ב רת לא  ְְְְְִִֶֶֶַֹֹועצ
.ת א רי מ אי  הי  לביה ְְְֲִִִַַָָָָאבל

והי ע ד,  אחר אי  הי  צריְְִִִַַַָָָָה
 הי עצמת ת א איְִֶַָָר
למק קמ לבי ה קחיְְְִִִַָָָל
מניט צרי ה  והי ,ת א ברי ְְְְְִִִִַָָו
 ימצא לא  לביה די  עפר, ת ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹא
כבי כ ע בדי  ל ל וזה ,ת ְְִִֵֶֶָָא

.ה מהד י תר בזהמלת ֵֵֶֶֶַַַָָָ
 ונכ ד כב הא   ר דה ְְְְִִִַַָָָהתעה 
 נכ אז  הרי  ,האחרי החת ְֲֲִִֵֵֶַָָָֹל
,ה מה ד נמצא  הל ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָי תר ,
תב , ת א ל ב לא  י ראל ְְְִִֵֵֶָָָָֹולכ

. ב רת לא  ְְְִֶֶֹועצ

רחם פטר בכור כל  לי קדש 
 מצוהק .' וג  רח טר  כר  כל לי ְְְִִֶֶֶֶֶַָָ

וע המה. כר   לק ְְְְֵֵַַָז
היה אחד :דברי ני  צרי ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָהאר

פסחזוהר של ה'  ליו נא הפסחלימוד

     
     

     
     
     
     
     
      

     

גבריאל זה עמו, איש ויאבק
     

   
    
      

     
    

    
     

  
   

    
    

     
     

     
      
    

    

הא הרע , הצר  לט מחת ְִִֵֶֶַַַָָָדי 
לע ו יעקב  אמר מ ,נְְֲֲֵֶַַָָֹאד

לג) עב,(בראשית  לפני  אדני  נא  ְְֲֲִִֵַַָָֹיעבר
ה העונת, מד אד הה. ל עֲִֵֶֶַַָָָָ
 ר ע  ארה, מ .ה על  יְֲִֵֶַַַָָָר
ה ב יצר  צ יק .פט הרע ְִֵֵֶֶַַָָיצר
ינ ני . פט וזה  זה  ינ ני . פטְְִִֵֵֶֶָ
יצר  ל ואח  הרע  יצר  ל אח  ְֵֵֶֶֶֶָָָָה א 

.ל א ר  ל יהי אחי  ְְֲִִֶַָָהב .

גבריאל זה עמו, איש ויאבק
יכר ת  בר הרח  הכת , ְְְֵֵֶַַַָֻ

חמר  ל  ְֲִֶָממרת
לממרת וע לה ,עקיצ כלבי ְְְְֲִִִֵֶֶֶָנ ער,
להי ת האד וחזר , האד  ְְִֵֶַַַָָָָָָה חר

תב  זה .לב)אד ר (ש לי  ויהי ְִִֶֶַָָ
לדרת וע לה  ו פחה. ועבד צא ְְְְְְֲִֶֶֶַַַָֹוחמ ר

 אמר  ,א)אד דגת(ש רד ְְֱִֶֶַַָָ
,'וג מיה   בע ט)ה ש) ְְִַַַָָ

.' וג כוח  ראכ מְְְֲִֶֶַ

כה כת לב)יננת ש) ְְִֵֶַֻ
זכת ,ע  אי ְִִֵֵַָֻו אבק

קרב. לער מתחקת מדוח ב ת ְְְְֲִִַַַָֹ
מד .ל יכל לא  י ורא   ְְִִַַַַָֹֹֻה כת
הה. גיד ,ירכ  כ ו ע   ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָהעברת

ל מא)נה את(ש  אלהי נני  י  ְֱִִִֶֶַַָֹ
אחד מדר נה. ל והא עמלי . ְְְֲִִֶָָָָָל
, ל רד מי  הארצת. בע  תְֲִֵֵֶֶַָָָָמא

ה רה. מ ְִִֶַַַָנחת
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רחם פטר בכור כל  לי קדש 
       

    
     

ת א מצרי לה ע מה ל ְְְִִֶֶֶַַָָָָאת
עד. ת בא ְְִָל ת

ב,מה  רת לא   ועצ ת ב ? ְְְִֶֶַָֹ
ת א בכל , קל  ְְְַָָָלהרא ת
ק  רקיז הי הרי  .מצרי ְְֱֲִִִִֵֵֶַַָאלילי
וגרר  לביה בא , העצמת ְְְֲִֶֶַָָָָָאת
קה היה  וזה , למק קמ ת ְְִֶֶָָָָָָא
  ה העצמת הרי  מהל, ֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֹלה
זרק וי ראל אחר, לגו מיוד , ְְְְְִִֵֵֶַַָָָה
תב  ולכ ,קל  דר לק ת ְְֵֶֶַָָָָא
, רת לא    א . ב רת לא  ְְְְְִִֶֶֶַֹֹועצ
.ת א רי מ אי  הי  לביה ְְְֲִִִַַָָָָאבל

והי ע ד,  אחר אי  הי  צריְְִִִַַַָָָָה
 הי עצמת ת א איְִֶַָָר
למק קמ לבי ה קחיְְְִִִַָָָל
מניט צרי ה  והי ,ת א ברי ְְְְְִִִִַָָו
 ימצא לא  לביה די  עפר, ת ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹא
כבי כ ע בדי  ל ל וזה ,ת ְְִִֵֶֶָָא

.ה מהד י תר בזהמלת ֵֵֶֶֶַַַָָָ
 ונכ ד כב הא   ר דה ְְְְִִִַַָָָהתעה 
 נכ אז  הרי  ,האחרי החת ְֲֲִִֵֵֶַָָָֹל
,ה מה ד נמצא  הל ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָי תר ,
תב , ת א ל ב לא  י ראל ְְְִִֵֵֶָָָָֹולכ

. ב רת לא  ְְְִֶֶֹועצ

רחם פטר בכור כל  לי קדש 
 מצוהק .' וג  רח טר  כר  כל לי ְְְִִֶֶֶֶֶַָָ

וע המה. כר   לק ְְְְֵֵַַָז
היה אחד :דברי ני  צרי ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָהאר
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הא הרע , הצר  לט מחת ְִִֵֶֶַַַָָָדי 
לע ו יעקב  אמר מ ,נְְֲֲֵֶַַָָֹאד

לג) עב,(בראשית  לפני  אדני  נא  ְְֲֲִִֵַַָָֹיעבר
ה העונת, מד אד הה. ל עֲִֵֶֶַַָָָָ
 ר ע  ארה, מ .ה על  יְֲִֵֶַַַָָָר
ה ב יצר  צ יק .פט הרע ְִֵֵֶֶַַָָיצר
ינ ני . פט וזה  זה  ינ ני . פטְְִִֵֵֶֶָ
יצר  ל ואח  הרע  יצר  ל אח  ְֵֵֶֶֶֶָָָָה א 

.ל א ר  ל יהי אחי  ְְֲִִֶַָָהב .

גבריאל זה עמו, איש ויאבק
יכר ת  בר הרח  הכת , ְְְֵֵֶַַַָֻ

חמר  ל  ְֲִֶָממרת
לממרת וע לה ,עקיצ כלבי ְְְְֲִִִֵֶֶֶָנ ער,
להי ת האד וחזר , האד  ְְִֵֶַַַָָָָָָה חר

תב  זה .לב)אד ר (ש לי  ויהי ְִִֶֶַָָ
לדרת וע לה  ו פחה. ועבד צא ְְְְְְֲִֶֶֶַַַָֹוחמ ר

 אמר  ,א)אד דגת(ש רד ְְֱִֶֶַַָָ
,'וג מיה   בע ט)ה ש) ְְִַַַָָ

.' וג כוח  ראכ מְְְֲִֶֶַ

כה כת לב)יננת ש) ְְִֵֶַֻ
זכת ,ע  אי ְִִֵֵַָֻו אבק

קרב. לער מתחקת מדוח ב ת ְְְְֲִִַַַָֹ
מד .ל יכל לא  י ורא   ְְִִַַַַָֹֹֻה כת
הה. גיד ,ירכ  כ ו ע   ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָהעברת

ל מא)נה את(ש  אלהי נני  י  ְֱִִִֶֶַַָֹ
אחד מדר נה. ל והא עמלי . ְְְֲִִֶָָָָָל
, ל רד מי  הארצת. בע  תְֲִֵֵֶֶַָָָָמא

ה רה. מ ְִִֶַַַָנחת



פסחזוהר של ה'  ליו פסחהלימוד נב 

     
   
     

    
     
     
     
     
      
     

   

כמו בניו על  רחמן אב היה לא 
הוא ברוך  ע"ב)הקדוש  ק"צ דף (ח"ב 

      
    

      
       
      
      
     
     

   
     

   
     
    
     

 

ויצאוקד הה ל לע אד בא  ְְֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ
. ע  אי ואבק   א ִִִֵֵֵֶֶַָמרח
עפר  ל  אבק ת א בריאל, ְְִֵֶֶַָָָָזה

ב)אמר את(ש אלהי ה' ויצר ֱֱִִֶֶֶֶַַֹ
תא ולד האדמה. מ עפר   ְֲִִֵָָָָָָָָהאד
אחד ו יצר, זה  מ ,ל בעיְִִִִֶֶֶַָָ
, ל בעי ת א ד ט ב , ְִִִֵֵֶֶָיצר
אמר  ,ע אבק  הרע  יצר ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָואחד
הה, גיד יעקב  יר כ נגע  ְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹי 
תא ד ל בעי מ ְִִִִֵֶֶָָָמצא

הב. ֵֶַיצר

כמו בניו על  רחמן אב היה לא 
הוא ברוך  הקדוש 

על אמר רחמ אב  היה לא  י סי, רי  ֲִֵַַַַָָָָָֹ
ה א , ר דה מ ְַָָָָניו 

ת ב , הא  ח)פס ק לא(מלכיא ֶָָֹ
א .'וג ה ב בר מל  אחד בר  ְְִֶַַָָָָָֹֹנפל
בר  נפל לא אמר  א :ת רחמנ ְֲִֵַַַָָָָָֹראה 
ל לע נח  י תר ולא  בר מל ְְִֵֶַָָָָָֹאחד
בר מל מ אמר אבל נברא . ְְֲִִִֶֶַָָָָָֹא 
בר  הרי  לאחר, הרע  והציא  ְְֲִֵֶַַָָָָה ב ,

לע ת. רצה לא  רע  ֲֶַַָָֹל

 עה,וא רצ  והרי הפחיד ב  על ְְְְִִִֵֶַַַָ
,ימינ זרע  והחזיקה  הא ְְְֱִִִֵֶַָָָָאה 
ירדה ולא  ממק הרצ עה ְְְְְְִָָָָָָָֹועמדה

נע ה ולא מ (הי)למה, , ְְֲִִַַַָָֹ
תא  ניה  הי אחת ְְֵֵֶֶַַָָעצה

. ימינ אחז ת וא ְְִִִִֶֶַָהפחיד,

פסחזוהר של ה'  ליו נג הפסחלימוד

    
    
     
     
     
     
     
    
     

   
     

    
     
     
     
     
     
     

שמעון, רבי של  בימיו  החברים  כל 
ביניהם היתה ורוח  נפש אהבת 

     
   
     
     
     
    

אואה מבר זה ? לנ ימ אמר , ְִִִִֶֶַַָָָֹ
חת י  רד ל תב  ְִִֵֵֶֶָָגלי ,
מה, רצעה , להרי התחיל . ְְְְִִִֶַָָֹע
תק. ,א ל רה י דע  היה ְֵֵֶֶַַַָָָָֹא
רמז , הא  ר דה ראה יוֵֶַַָָָָָָָ
מד י . היחה ועה  ואמר  והה ,ְְְִִִִַַַָָָָָל
דה ל ע זר ואחז  מה  י ְְְִִִֶֶַַָָֹהר
זר ע ז . לאברה זכר תב  ה א , רְְְְֶַַָָָָֹ

הרצ עה. ירדה לא   מ ,ְְִִָָָָָָֹימי

רגילהוא היא   הא אמר , ְְִִִֵֶַָָֹ
 היכ ,ל ה רצ עת ְֱִֵֶֶֶַַָֹלאחז
למ ה? הבר את ה אירה ְְְִִֶֶֶַָָָָָֹהיתה 
את ידע י  לא  והרי  ואמרי , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹאלי 
הנרה לפני  היה עד ה בר, ְְְִִֵֵֶַַַָָָָרר
, מע רי לפני  א ְְְְִִִֵֶַַָָה דה.
נס ה אמר, . סימ  פניה ְְִִִֵֶַָָָָָראה
,ל ה אהבי נס ה ,יקד  ְְֲִִִֵֶֶַָָבני
ביאה נסה י , ביאה נס ְְֲֲִִִִִֶָָה

לא ה. ְֵֵֶֶא ה

שמעון, רבי של  בימיו  החברים  כל 
ביניהם היתה ורוח  נפש אהבת 

הלאמר החברי ל א א , רי ֲִִֵֶַַַַַָָָָ
זה, את זה הבי א איֲִֵֶֶֶֶ
. זמ ה יע טר למהע קיְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָמס
, מע רי  ל ימיו החברי ְְֲִִִֵֶַַָָָל
 מ ,ביניה היתה ור ח נפ ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָאהבת
גלי. הי  מע ר י  ל רד ְְְִִֶַָָָ
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כמו בניו על  רחמן אב היה לא 
הוא ברוך  ע"ב)הקדוש  ק"צ דף (ח"ב 

      
    

      
       
      
      
     
     

   
     

   
     
    
     

 

ויצאוקד הה ל לע אד בא  ְְֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ
. ע  אי ואבק   א ִִִֵֵֵֶֶַָמרח
עפר  ל  אבק ת א בריאל, ְְִֵֶֶַָָָָזה

ב)אמר את(ש אלהי ה' ויצר ֱֱִִֶֶֶֶַַֹ
תא ולד האדמה. מ עפר   ְֲִִֵָָָָָָָָהאד
אחד ו יצר, זה  מ ,ל בעיְִִִִֶֶֶַָָ
, ל בעי ת א ד ט ב , ְִִִֵֵֶֶָיצר
אמר  ,ע אבק  הרע  יצר ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָואחד
הה, גיד יעקב  יר כ נגע  ְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹי 
תא ד ל בעי מ ְִִִִֵֶֶָָָמצא

הב. ֵֶַיצר

כמו בניו על  רחמן אב היה לא 
הוא ברוך  הקדוש 

על אמר רחמ אב  היה לא  י סי, רי  ֲִֵַַַַָָָָָֹ
ה א , ר דה מ ְַָָָָניו 

ת ב , הא  ח)פס ק לא(מלכיא ֶָָֹ
א .'וג ה ב בר מל  אחד בר  ְְִֶַַָָָָָֹֹנפל
בר  נפל לא אמר  א :ת רחמנ ְֲִֵַַַָָָָָֹראה 
ל לע נח  י תר ולא  בר מל ְְִֵֶַָָָָָֹאחד
בר מל מ אמר אבל נברא . ְְֲִִִֶֶַָָָָָֹא 
בר  הרי  לאחר, הרע  והציא  ְְֲִֵֶַַָָָָה ב ,

לע ת. רצה לא  רע  ֲֶַַָָֹל

 עה,וא רצ  והרי הפחיד ב  על ְְְְִִִֵֶַַַָ
,ימינ זרע  והחזיקה  הא ְְְֱִִִֵֶַָָָָאה 
ירדה ולא  ממק הרצ עה ְְְְְְִָָָָָָָֹועמדה

נע ה ולא מ (הי)למה, , ְְֲִִַַַָָֹ
תא  ניה  הי אחת ְְֵֵֶֶַַָָעצה

. ימינ אחז ת וא ְְִִִִֶֶַָהפחיד,

פסחזוהר של ה'  ליו נג הפסחלימוד

    
    
     
     
     
     
     
    
     

   
     

    
     
     
     
     
     
     

שמעון, רבי של  בימיו  החברים  כל 
ביניהם היתה ורוח  נפש אהבת 

     
   
     
     
     
    

אואה מבר זה ? לנ ימ אמר , ְִִִִֶֶַַָָָֹ
חת י  רד ל תב  ְִִֵֵֶֶָָגלי ,
מה, רצעה , להרי התחיל . ְְְְִִִֶַָָֹע
תק. ,א ל רה י דע  היה ְֵֵֶֶַַַָָָָֹא
רמז , הא  ר דה ראה יוֵֶַַָָָָָָָ
מד י . היחה ועה  ואמר  והה ,ְְְִִִִַַַָָָָָל
דה ל ע זר ואחז  מה  י ְְְִִִֶֶַַָָֹהר
זר ע ז . לאברה זכר תב  ה א , רְְְְֶַַָָָָֹ

הרצ עה. ירדה לא   מ ,ְְִִָָָָָָֹימי

רגילהוא היא   הא אמר , ְְִִִֵֶַָָֹ
 היכ ,ל ה רצ עת ְֱִֵֶֶֶַַָֹלאחז
למ ה? הבר את ה אירה ְְְִִֶֶֶַָָָָָֹהיתה 
את ידע י  לא  והרי  ואמרי , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹאלי 
הנרה לפני  היה עד ה בר, ְְְִִֵֵֶַַַָָָָרר
, מע רי לפני  א ְְְְִִִֵֶַַָָה דה.
נס ה אמר, . סימ  פניה ְְִִִֵֶַָָָָָראה
,ל ה אהבי נס ה ,יקד  ְְֲִִִֵֶֶַָָבני
ביאה נסה י , ביאה נס ְְֲֲִִִִִֶָָה

לא ה. ְֵֵֶֶא ה

שמעון, רבי של  בימיו  החברים  כל 
ביניהם היתה ורוח  נפש אהבת 

הלאמר החברי ל א א , רי ֲִִֵֶַַַַַָָָָ
זה, את זה הבי א איֲִֵֶֶֶֶ
. זמ ה יע טר למהע קיְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָמס
, מע רי  ל ימיו החברי ְְֲִִִֵֶַַָָָל
 מ ,ביניה היתה ור ח נפ ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָאהבת
גלי. הי  מע ר י  ל רד ְְְִִֶַָָָ
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אחים שבת נעים ומה טוב מה  הנה
יחד ע"ב)גם נט (ח"ג

      
   

     
    
    
      

      
      
      

 
     

    
     

החברי ל אמר,  מע רי  ְֲִִִֵֵֶַַָָָהיה
א  רמי לא ה , אה הביא איְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֹ
 י ע  ועד ירה ,  דר ְְְִֶֶֶֶֶָָָָללכת
ואמת ואחוה אהבה רה הרי ,גְְֱֲֲֲֵֶֶֶַַַָָָָ
ויצחק  יצחק, את אהב  אברה .  ְְְְִִֵֶַַָָָָָָי
זה. זה קי מתח  הי , אברה ְְְִִֶֶֶַַָָָָאת
באחוה, אהבה  זי אח  ניה ְְְְֲֲֲֲִֵֶַַַָָֹיעקב 
החברי   זה. זה  חר תני ְֲִִֵֶֶַַָָנ

לע תא ת ולא  , צריכי  ה גמא   ְְְְֲִִֵַָָֹֻ
ואמר  פניה  סימ ראה יו .גְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
נב אה ר ח ו אי ,ל אמר , ְְֶַַַָָָָלה
אנ  וכ הדה, הנרה  על ְְְַַַָָָָָרה

לדעת. ְִִַַָצריכי

אחים שבת נעים ומה טוב מה  הנה
יחד גם

נינהיה אחת  ע י סי , ר י  אמר ִִֵֶַַַַַַָָָָ
לפני  א למטר,  ל הע ְְִִֵָָָָָָצרי

אצל) י(הלכור ייסא  רי   מע רי ְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
היה ה מצא .החברי אר ְְְֲִִִֵֶַָָָָָחזקה
יאיר,  נחס רי  את לרא ת ל ְְִִִִֵֶֶַָָה
,ת א ראה יו . נ אלעזר  ורי  ְְְִֵֶֶַָָָָָָה א 

ואמר , קלג)תח ת(תהליעלה יר  ְֲִַַַַָָ
 אחי בת עי מה ב  מה  ִִִֵֶֶַַַַָה ה

יחד?   אחי בת ה מה ִֶֶֶַַַַַָָיחד.

מ.אחיו אל  אי פניה אמר ְְֱִִֵֶֶֶֶַָ
אחד,  ע אחד  הי ְִֶֶֶָָָָָעה
ב מה  תב  , פני ני  יחי ְְִִִִַַָָָמ

פסחזוהר של ה'  ליו נההפסחלימוד

      
      

     
    

      
     
        

    
   
      
    
    
     
     
    

  

רעהו אל איש ה ' יראי נדברו אז
זכרון ספר ויכתב וישמע ה' ויקשב

וגו' ע"ב)לפניו  נ "ט דף (ח"ג

      
    
     
     
     
   
       
      

 מ ניו מחזיר כ הכר .עי ְֲִִִֶַַַָָָָָמה
ת ב , אז  , ל לע אי   (משלי ה קבה ְֵֶַָָָָָ

מטיג) לא  מט . לא  נס ה  ְְְְְְִִִֵֶָָֹֹוי
וכתב  פט)ואי . ט(תהלימ צדק ְְִֶֶַַָָ

זה. לי  זה לכיה א  , סא  ְְְְִִִֶֶֶֶֹמכ
אי  מדק מתרחק ְְְִִִֵֶֶֶַָכט 

.ל יג)לע (משלי  ת ב נסה(אז  וי ְְִֵֶָָָָ
מט ). ְְִָֹלא 

על ועכ ו את א ראיתי  ְְִִֶֶֶַַַָָָ
ע רה לא  ִֶֶַָָֹהכר
אלי את זה  ל א אמר, ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָה קבה.
חזר  הסלי , ה הרי , ב ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַֹ
לרה  וא לרת. פני ני ְְְִִִִַַָָָֹה ל
אנ לל ,ל  אמר לפני .  ב  אתְְְֶַַָָָָֹ
נמא אחד י ט ,רנמ ְְִִִֵֵֵֵֶַָָלפני 
נ ב  ואנ ,החברי אר  לאחינ ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָלב ר

. רנמ ְִֵֵלפני 

רעהו אל איש ה ' יראי נדברו אז
זכרון ספר ויכתב וישמע ה' ויקשב

וגו ' לפניו 
וג'בר  עי מה ב  מה הה אחר, ְִִֵֵַַַָָָ

עה החברי תא  א ְֲִֵֵַָָָ
זה נפרדי ולא  אחד ביי הְְְְִִִֵֶֶֶָָֹ
ע רכי י אנ  נראי ה התחלה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָמ ה,
 אחר זה. את זה להרג צי ר ְֲִֶֶֶֶַַַָָֹקרב 
א מר  מה  ואחוה. לאהבה  זרי ְְְֲֲִֵַַָָָח
מה ב מה ה ה הא ? ר ד ִֵַַַָָה
להכליל     יחד.  אחי בת עיְְִִִֶֶַַַַַָָ



פסחזוהר של ה'  ליו פסחהלימוד נד 

     
     
     
    
     
    
    
    
    
    
     
     

    

אחים שבת נעים ומה טוב מה  הנה
יחד ע"ב)גם נט (ח"ג

      
   

     
    
    
      

      
      
      

 
     

    
     

החברי ל אמר,  מע רי  ְֲִִִֵֵֶַַָָָהיה
א  רמי לא ה , אה הביא איְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֹ
 י ע  ועד ירה ,  דר ְְְִֶֶֶֶֶָָָָללכת
ואמת ואחוה אהבה רה הרי ,גְְֱֲֲֲֵֶֶֶַַַָָָָ
ויצחק  יצחק, את אהב  אברה .  ְְְְִִֵֶַַָָָָָָי
זה. זה קי מתח  הי , אברה ְְְִִֶֶֶַַָָָָאת
באחוה, אהבה  זי אח  ניה ְְְְֲֲֲֲִֵֶַַַָָֹיעקב 
החברי   זה. זה  חר תני ְֲִִֵֶֶַַָָנ

לע תא ת ולא  , צריכי  ה גמא   ְְְְֲִִֵַָָֹֻ
ואמר  פניה  סימ ראה יו .גְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
נב אה ר ח ו אי ,ל אמר , ְְֶַַַָָָָלה
אנ  וכ הדה, הנרה  על ְְְַַַָָָָָרה

לדעת. ְִִַַָצריכי

אחים שבת נעים ומה טוב מה  הנה
יחד גם

נינהיה אחת  ע י סי , ר י  אמר ִִֵֶַַַַַַָָָָ
לפני  א למטר,  ל הע ְְִִֵָָָָָָצרי

אצל) י(הלכור ייסא  רי   מע רי ְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
היה ה מצא .החברי אר ְְְֲִִִֵֶַָָָָָחזקה
יאיר,  נחס רי  את לרא ת ל ְְִִִִֵֶֶַָָה
,ת א ראה יו . נ אלעזר  ורי  ְְְִֵֶֶַָָָָָָה א 

ואמר , קלג)תח ת(תהליעלה יר  ְֲִַַַַָָ
 אחי בת עי מה ב  מה  ִִִֵֶֶַַַַָה ה

יחד?   אחי בת ה מה ִֶֶֶַַַַַָָיחד.

מ.אחיו אל  אי פניה אמר ְְֱִִֵֶֶֶֶַָ
אחד,  ע אחד  הי ְִֶֶֶָָָָָעה
ב מה  תב  , פני ני  יחי ְְִִִִַַָָָמ

פסחזוהר של ה'  ליו נההפסחלימוד

      
      

     
    

      
     
        

    
   
      
    
    
     
     
    

  

רעהו אל איש ה ' יראי נדברו אז
זכרון ספר ויכתב וישמע ה' ויקשב

וגו' ע"ב)לפניו  נ "ט דף (ח"ג

      
    
     
     
     
   
       
      

 מ ניו מחזיר כ הכר .עי ְֲִִִֶַַַָָָָָמה
ת ב , אז  , ל לע אי   (משלי ה קבה ְֵֶַָָָָָ

מטיג) לא  מט . לא  נס ה  ְְְְְְִִִֵֶָָֹֹוי
וכתב  פט)ואי . ט(תהלימ צדק ְְִֶֶַַָָ

זה. לי  זה לכיה א  , סא  ְְְְִִִֶֶֶֶֹמכ
אי  מדק מתרחק ְְְִִִֵֶֶֶַָכט 

.ל יג)לע (משלי  ת ב נסה(אז  וי ְְִֵֶָָָָ
מט ). ְְִָֹלא 

על ועכ ו את א ראיתי  ְְִִֶֶֶַַַָָָ
ע רה לא  ִֶֶַָָֹהכר
אלי את זה  ל א אמר, ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָה קבה.
חזר  הסלי , ה הרי , ב ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַֹ
לרה  וא לרת. פני ני ְְְִִִִַַָָָֹה ל
אנ לל ,ל  אמר לפני .  ב  אתְְְֶַַָָָָֹ
נמא אחד י ט ,רנמ ְְִִִֵֵֵֵֶַָָלפני 
נ ב  ואנ ,החברי אר  לאחינ ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָלב ר

. רנמ ְִֵֵלפני 

רעהו אל איש ה ' יראי נדברו אז
זכרון ספר ויכתב וישמע ה' ויקשב

וגו ' לפניו 
וג'בר  עי מה ב  מה הה אחר, ְִִֵֵַַַָָָ

עה החברי תא  א ְֲִֵֵַָָָ
זה נפרדי ולא  אחד ביי הְְְְִִִֵֶֶֶָָֹ
ע רכי י אנ  נראי ה התחלה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָמ ה,
 אחר זה. את זה להרג צי ר ְֲִֶֶֶֶַַַָָֹקרב 
א מר  מה  ואחוה. לאהבה  זרי ְְְֲֲִֵַַָָָח
מה ב מה ה ה הא ? ר ד ִֵַַַָָה
להכליל     יחד.  אחי בת עיְְִִִֶֶַַַַַָָ



פסחזוהר של ה'  ליו פסחהלימוד נו

     
     
    
      
     

 
    

 
     
      
     
    

     
    

פוחד שלא איש הוא שמעון, רבי
לא אותם. לומר וממטה ממעלה 
ברוך הקדוש  שהרי ממעלה, פוחד 
פוחד ולא ידו. על  הסכים  הוא
מבני  פוחד  שלא  אריה כמו  ממטה,

הצאן
      

     
    
     
    
     
      
    

דה א א  עד, ולא  כינה.  ה ְְִִֶֶֶַָָָָֹע
ל  וי , לדבריה מקיב ה א  רְְְְִִֵֵֶַָ

תב  זה .ה ו מח  ג)נחת (מלאכי ְֵֶֶֶַַַָָָ
וקב רעה אל  אי ה' יראי  רנד ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָאז 
.' וג לפניו רז ספר ותב ומע ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָה'

  ואהיית מ ,א ל החברי ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָ
 ,לכ דמ ואהבה  ְֲֲִִֵֶַַָָָֹחביבת
עד מה, זה רדת לא  והלאה  אמ ְְִִִֶֶַַָָָָָֹ
יקרא ,כ ע ימח ה א  ר דהְְִִִֶֶַַָָָָ
ל בגללכ וי צא  , ל ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָעליכ

תב , זה . ל ע(קכב תהלי) למע ְֶֶַַָָָ
.  ל נא  אדרה ורעי  ְְֲֵַַַָָָָָאחי 

פוחד שלא איש הוא שמעון, רבי
לא אותם. לומר וממטה ממעלה 
ברוך הקדוש  שהרי ממעלה, פוחד 
פוחד ולא ידו. על  הסכים  הוא
מבני  פוחד  שלא  אריה כמו  ממטה,

הצאן
. לביתהלכ  יעה ,לכיה  הי עד ְְְִִִֵֶַָָ

יאיר   נחס רירי  יצא  . ְִִִִֶַַָָָָ
את לנק זכיתי  אמר , . קנ ְְְִִִֵֶַַָָָָנחס
מ עי  לה  חלקי . א רי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָה כינה.
, מע רי אמר קליעה. קרי  ְְְְִִִִִֵַַָָמ ת
,ת א העביר . צריכה לא  ְֱִִֶַָָָָֹה רה
אכל  טר נחס, רי  אמר  . ב ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹוי
רי הרי  בר, הרה מעל ְֲִִִֵֶַַַַַָָָנ מע 

פסחזוהר של ה'  ליו נז הפסחלימוד

     
     
     

      
     

  

אי ה א  נגלה, ה בריו ל  , מעְְְְִִִֵֶָָָ
למר  מה מעלה פחד ְִִֵֶַַַָָֹא
הרי מעלה , פחד לא  .ת ְֲִֵֵֶַָָֹא
ולא .יד על יהס הא  ר ד ְְִִַַָָָֹה
פחד א  אריה  מ מה, ְְִֵֵֵֶַַָֹפ חד

. אה ְִֵַֹמני 



פסחזוהר של ה'  ליו פסחהלימוד נו

     
     
    
      
     

 
    

 
     
      
     
    

     
    

פוחד שלא איש הוא שמעון, רבי
לא אותם. לומר וממטה ממעלה 
ברוך הקדוש  שהרי ממעלה, פוחד 
פוחד ולא ידו. על  הסכים  הוא
מבני  פוחד  שלא  אריה כמו  ממטה,

הצאן
      

     
    
     
    
     
      
    

דה א א  עד, ולא  כינה.  ה ְְִִֶֶֶַָָָָֹע
ל  וי , לדבריה מקיב ה א  רְְְְִִֵֵֶַָ

תב  זה .ה ו מח  ג)נחת (מלאכי ְֵֶֶֶַַַָָָ
וקב רעה אל  אי ה' יראי  רנד ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָאז 
.' וג לפניו רז ספר ותב ומע ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָה'

  ואהיית מ ,א ל החברי ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָ
 ,לכ דמ ואהבה  ְֲֲִִֵֶַַָָָֹחביבת
עד מה, זה רדת לא  והלאה  אמ ְְִִִֶֶַַָָָָָֹ
יקרא ,כ ע ימח ה א  ר דהְְִִִֶֶַַָָָָ
ל בגללכ וי צא  , ל ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָעליכ

תב , זה . ל ע(קכב תהלי) למע ְֶֶַַָָָ
.  ל נא  אדרה ורעי  ְְֲֵַַַָָָָָאחי 

פוחד שלא איש הוא שמעון, רבי
לא אותם. לומר וממטה ממעלה 
ברוך הקדוש  שהרי ממעלה, פוחד 
פוחד ולא ידו. על  הסכים  הוא
מבני  פוחד  שלא  אריה כמו  ממטה,

הצאן
. לביתהלכ  יעה ,לכיה  הי עד ְְְִִִֵֶַָָ

יאיר   נחס רירי  יצא  . ְִִִִֶַַָָָָ
את לנק זכיתי  אמר , . קנ ְְְִִִֵֶַַָָָָנחס
מ עי  לה  חלקי . א רי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָה כינה.
, מע רי אמר קליעה. קרי  ְְְְִִִִִֵַַָָמ ת
,ת א העביר . צריכה לא  ְֱִִֶַָָָָֹה רה
אכל  טר נחס, רי  אמר  . ב ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹוי
רי הרי  בר, הרה מעל ְֲִִִֵֶַַַַַָָָנ מע 

פסחזוהר של ה'  ליו נז הפסחלימוד

     
     
     

      
     

  

אי ה א  נגלה, ה בריו ל  , מעְְְְִִִֵֶָָָ
למר  מה מעלה פחד ְִִֵֶַַַָָֹא
הרי מעלה , פחד לא  .ת ְֲִֵֵֶַָָֹא
ולא .יד על יהס הא  ר ד ְְִִַַָָָֹה
פחד א  אריה  מ מה, ְְִֵֵֵֶַַָֹפ חד

. אה ְִֵַֹמני 



פסחזוהר של ו' ליו פסחהלימוד נח 

 פסח של ו ' ליום לימוד 

ישראל על  בדין ע"ב)הקב"ה  ק "ע (ח "ב

    
    
      
     
     
     
     
     
    
     
     

   
    

    
     

      
      
     
     
    
   

    
    
     
     

 פסח של ו ' ליום לימוד 

ישראל על  בדין הקב"ה 
ורצהאא, ל עבר ראל זמ ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

לה לקרע  ה א  ר ד ְִֶַַָָָֹה
על  ממה ת א רהב , א  , ס  י ְֶֶַַַַָֻאת
ר דה מפני  י ב ,ְְִִִִִִֵֵַַָָמצרי
לה ,ל הע   ר לפניו , אמר ְִַָָָָָָָה א .
מצרי על  י לע ת רצה ְֲִִִֶַַַַָא ה 
 הרי  לי ראל,   ה את ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֻולקרע 
ואמת?  די ר וכל ,לפני עיְְְְְְֱִִֶֶֶַָָָר
וא ה מ לת, כבי עבדי  ְְִֵֵֵֶֶַָָא ה 
גי  א מל ת.  כבי ְְִִֵֵַָָע בדי 
פכי  א ערית. גי   וא ְְְֲֲִֵֵֵָָערית,

.דמי פכי   וא , ְְִִֵֵָָדמי

תא לעבר לפניו קה  היה עה ְְֲֶַָָָָָָָָֹ
י ראל  והרי  . יה  ר ְֲִִֵֵֶֶַַַָעל 

תב ,  ה על  סעינ יד)(שמות הי ְִֶַַָָָ
אלי  צעק  מה מ ה אל  ה' ְִֵֶֶֶַַַָֹֹו אמר
והיה  .עוי יראל ני אל ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָר
ולקרע  יה על לעבר לפניו ְְְֲִִֶַַַַָָָֹֹק ה
ואלמלא ,  ס י את ְְִֵֶֶַָָלה
זכת  הא ר  דה ְְִִִֶַַָָהיח
לעת  קר   יהק  ְְֲִִֶֶַַַָָֹאברה

תב ,נרצ נר (בראשיתמצות ְְִִַַָ
הי כב)   קר  אברה ְְֵֶַַַַָָָָֹֻו

ה ילה ת א כל  מ ,  בדי ְְְִִֶַַַָָָא
י ראל. על די הא  ר ד ה ְְִִֵַַָָָָָהיה 

פסחזוהר של ו' ליו נט הפסחלימוד
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מרשות היציאה  לאחר רק היציאה
ע"א )הס"א מ' דף  ב (חלק 

     
   

   

אברהם זכות
,נינ אל זה קרב  ולא  תב  מה ְִֶֶֶֶַַָָָֹ

 א מל ד הילה, ל ְְֵֶֶַַַָָָזה
לילה ת א לח ני עלי ְְְְְִִֵֶַַַַָָמלאכי
וכי :לה ואמר ה א , ר דה ְְְִִֵֶַַָָָָלפני 

וא (ני)  בעי ט ידי  מע י  ְְֲִֵֶַַַַַָָָ
אל  זה קרב  ולא   מד לפני ?! חי ְְְְִִֶֶַַַָָָֹמ
א מרת ויהי  תב ? מה ה ילה . ל ְְְְִֶֶַַַַַָָָֹזה
זכ ת הא  ר ד ה היח ְְִִִֶַַַָָֹה קר.
 רצ לעת קר  יהק ְְְֲִִֶֶַַַָָֹאברה
אז קר. אברה ו תב  , נְְִֵֶַַַַַָָָָֹר
י ראל. מפני יה ברח ,  ה ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָחזר

קר ת ב, לפנ ת ה וב  ְִֶֶַַָָָָֹ
  לאיתנ , נינ ו . ְְְִֵֵָָָלאיתנ
 ע התנה תנאי  ת לא , ְְְְִִִֶַָָלתנא
.ל הע את רא  הא  ר ד ְֶֶַָָָָָָה
 וכתב  , לאיתנ  א ת ב  ,ְְְֵֵָָָָָָלאיתנ

פט) ועל (תהלי האזרחי , לאית ְְְְִִֵֶַַָָָמיל
י הק זמ  ת א קר , לפנת ְְְְִִִֶֶֶַֹזה
נקרע אז  נר  רצ לע ת ְְְֲִִַַַָָָאברה

,ה(מצרי מחנה  את הו  א) ולכ ְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָ
. ס י קריעת לפניו  היה ְְִֶַַָָָָָקה

מרשות היציאה  לאחר רק היציאה
הס"א

, נינעד צרימ י ראל יצא לא  ְְְִִִִִֵַַָָָֹ
יטי ה ל רְְִִִֶַַָ

מליטת,(מהל לת)מעלה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ
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לרת  ונכנס , תמר י ראל  ְְְְְְְִִֵֵָָָָָויצא
דרהא העלי נה ְְֶַַָָָָָה דה
בני לי  י  תב   זה . ב רְְְְִִִֵֶֶָונק
עה מה .ה עבדי  עבדי ְֲֲִִֵֵַַַַָָָָי ראל
מאר  ת א הצאתי  א ר ?ה ֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָעבדי
מרת ת א הצאתי  ,ְִִִֵֵֶָָָמצרי

רתי.  י והכנס ְְְְִִִִֶֶַַאחרת,

ז' כל ההלל  את גומרים  לא  מדוע
הפסח ימי

הריר י א א , רי  את אל  יהדה ְֲִִֵֶַַַַָָָ
ת ב)תב  זה)ימי בעת ְִִֶֶַָָָ

היא ומחה ,יכ ב י צא  לא  ְְְְִִִֵֵֶָָָֹאר
ל  הל  לנ לא  לה בעה, ְְִִֵַָָָָָָֹל
מצא בס ת, מ מיה ְְְְִִִֶַַָָֻבעת
מחה ל למת הל, ימי ְְְִִִֵֵֶַָָָמנה

?וי  י ָָל

ה א ,אמר  ידע  אבל , אמר יפה ,ל ְֲֶַַַָָָָָָ
ל  י ראל רנק לא   א ְְְֲִִֵֵֶָָָֹהרי 
 מ . אחר   רק מ ל ְְְִִֶַַַָָֹ

נמצא  ג  הה, ילה  ת א (כל  ְְְִִֶֶַַַָָָָָ

עלי נת ) נמצאת,רגת הל ומחת  ְְְְְִִֵֶַַָֹ
י ע מחה , ת א רנק ְְְְְְִִִִֵָָָוי ראל

.לנ וההל  א ת למת, (אבל  ְְְְֲִֵֵַַָָָ

עלי נת ) ברג ת  על א , אחר ְְֶַַַַַָָ
לא י ראל עת עד ,נמצאי  ְְִִִֵֵֶַָָָָֹֻ
את לג ת נפרע ולא  ,בה רְְְְְְִִֶֶַָֹנק
ולא תרה, לק ולא  ,ד ה  ְְְִֶַָָָֹֹֹהר

. אחר כנס מה  ְְְְְִִֶַַַָנכנס

פסחזוהר של ו' ליו סא הפסחלימוד
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הזה  בלילה ההלל  שלמות 
 נמצאתמ הל למת ת  ְְִִֵֵַַָֹֻ

אבל  י תר, הל ל ו מחה ְְֲִֵֶַָָֹ
 נמצאת ולא  , זכ לא  עכו  עד אְְְִֵַַָָָֹֹ
ל  מצאי ב על  א , ל ְְִִֵֶַַַָָָָלמ ת
טר וי ראל  בהתת,  אינ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָה בעה

רא י. בה רְְִֶָָָנק

הה ל ועל  למת  הל מחת  ְְְִֵֵֵַַַַַֹ
החלק  ת א   מ ה ה, ְִֵֶֶַַַַָילה 
מצא יו ?עה מה . ב רקְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
הל  ל הר ל  זג , הילה  ת אְְִֶֶֶַַַַָָֹ
ל  ד ולא הג, ל ד ְְִִֶֶַַַַַָֹנמצא 
, ב נמצא  ז ג אר  ְְֲִִִֵֶֶַָָָי ראל.

י  הל(ל)נמצא ת  ה רג ת ְְְְִֵַַָָָֹ
הרי נמצא ת, כ א ה עליה. ְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָעמדת
הל, למ ת ואז ,בה נמצא ה ְְְִֵֶַַָָָָֹל
הרי ,לנ וההל ה ל, מ ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹו מחה
אחר  לא  אבל ל , ה בנה מתערת ְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹֹאז 
וי ראל  ,נמצאי   וי  י ל ,ְְְִִִֵֶָָָָָ
מ ל ההל אי הרי , בה  זכ ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָטר

.אחרי יזמְֲִִִֵַ

האאמר   וכ ה א , יפה יה דה, רי  ל ְְִֶַַָָָָ
מע י אחרת  ע והרי  ְֲִֵֶֶַַַַַַַָואי ,
.בריה את וכח י הה, ו ת ְְְִִֶֶֶַַַַָָָא
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. אחר כנס מה  ְְְְְִִֶַַַָנכנס
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הזה  בלילה ההלל  שלמות 
 נמצאתמ הל למת ת  ְְִִֵֵַַָֹֻ

אבל  י תר, הל ל ו מחה ְְֲִֵֶַָָֹ
 נמצאת ולא  , זכ לא  עכו  עד אְְְִֵַַָָָֹֹ
ל  מצאי ב על  א , ל ְְִִֵֶַַַָָָָלמ ת
טר וי ראל  בהתת,  אינ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָה בעה

רא י. בה רְְִֶָָָנק

הה ל ועל  למת  הל מחת  ְְְִֵֵֵַַַַַֹ
החלק  ת א   מ ה ה, ְִֵֶֶַַַַָילה 
מצא יו ?עה מה . ב רקְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
הל  ל הר ל  זג , הילה  ת אְְִֶֶֶַַַַָָֹ
ל  ד ולא הג, ל ד ְְִִֶֶַַַַַָֹנמצא 
, ב נמצא  ז ג אר  ְְֲִִִֵֶֶַָָָי ראל.

י  הל(ל)נמצא ת  ה רג ת ְְְְִֵַַָָָֹ
הרי נמצא ת, כ א ה עליה. ְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָעמדת
הל, למ ת ואז ,בה נמצא ה ְְְִֵֶַַָָָָֹל
הרי ,לנ וההל ה ל, מ ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹו מחה
אחר  לא  אבל ל , ה בנה מתערת ְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹֹאז 
וי ראל  ,נמצאי   וי  י ל ,ְְְִִִֵֶָָָָָ
מ ל ההל אי הרי , בה  זכ ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָטר

.אחרי יזמְֲִִִֵַ

האאמר   וכ ה א , יפה יה דה, רי  ל ְְִֶַַָָָָ
מע י אחרת  ע והרי  ְֲִֵֶֶַַַַַַַָואי ,
.בריה את וכח י הה, ו ת ְְְִִֶֶֶַַַַָָָא



פסחזוהר של ו' ליו פסחהלימוד סב 

הקב"ה  לרשות ישראל  הכנסת
ע"ב) מ' (ח"ב

     
   

   
   

    
      

     
     
    

   

השער ע"א )לה 'זה צ"ה דף ג (חלק 

    
    
      
      

      

      
      
       

     
     

      
     
    
      
     

הקב"ה  לרשות ישראל  הכנסת

, נינעד צרימ י ראל יצא לא  ְְְִִִִִֵַַָָָֹ
יטי ה ל רְְִִִֶַַָ

מליטת,(מהל לת)מעלה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ
,תמר יראל  ת ויצאלר  ונכנס ְְְְְְְִִֵֵָָָָָ

הא  ר  ד העלינה ְְֶַַָָָָָה דה 
.ב רבניונק לי  י תב זה ְְְְִִִֵֶֶָ

עה מה .ה עבדי  עבדי ְֲֲִִֵֵַַַַָָָָי ראל
מאר  ת א הצאתי  א ר ?ה ֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָעבדי
מרת ת א הצאתי  ,ְִִִֵֵֶָָָמצרי

רתי.  י והכנס ְְְְִִִִֶֶַַאחרת,

לה' השער זה
מחט ,תחי ל  פתח תח לי  ְְְִִִִֶֶַַַ

ערי לכ אפח  ְְֲִִֶֶַַָָואני 
הרי אחתי , לי תחי  . ני ְְֲֲִִִִִֵֶֶֹעלי
א , הא  א תי להכניס ְְִִֶֶַַַָֹה תח 
הא  א , א א  ני  אצלי  נס ְְְִִֶֶַַָָָָי

אתי  להכניס א()ה תח   א . ְְְִִִֶַַַַָ
סג ר, אני  הרי  , פתח תפחי  ְְְֲֲִִִִֵֵָֹלא 
תחי  מ א תי.  ימצא ְְְִִִִִֶָֹא
וד, אמר  ועל ואי . לי  תחי  ְְִִִִִֵַַַַָָלי .

אמר  ,לל לה נס (תהלירצה ְְִֵֶֶֶַַָָָָ
בקיח) אבא צדק ערי לי   תחְֲִִֵֶֶַָָֹ

ו אי  זה לה', הער זה . י ֶֶֶַַַַַַָא דה
לה', הער זה .לל לה נס ְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָה תח 
  ועל , לה בק ת א ְְְִִֵֵַָֹלמצא 
.' וג רא י  רעיתי  אחתי  לי  ְְְֲִִִִִִֶַָֹֹתחי 
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 ע ולהי ת ,ע להזג  ְְְְְְְִִִִֵֵַדי 
.למי לע  לְְִָָ

המלך סעודת
ע יל אמר   אנ  ואי אלעזר, רי  ְְִִֵֶַַָָָָ

 לער סע דת(לסק )א  ְְֲֵֶַַַֹֹ
חל  ע ר אר עה הרי  לא רח , ל ְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָה
לה סע דת  עלה ת, ְְְִֶֶַַַָָלהית
. הא רח   אינ ב  על א ְֵֵֶֶֶַַַַַָלפסח ,

האאמר  א א מר, אני   ,ל ֲִִֵֶַָָ
  י)הא רח  תא יכל (ל  ֵֶַָָָ

מעלה  אינ  לא  וא ,ת א ְְֲֲִֵֶַַֹלהעלת
להי ת חל י"ד נאמר  וא .ת ְְִִֶֶַָֹא
מפני לה סעדת נדחית ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָת,
ע דת ה סח , נה  ה סח  ְְֶֶֶֶַַַַַַסעדת
ביל  אחד :גוני מה נדחית  ְְְִִִִִֵֶַַָָָָת
יהיה  אד  רי ,רימר ְְִִִֶֶֶַָָָמ ת
אינ לח והרי  סח . מ ואחד ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָתאב .
עריכת ומעלה, עת מ ְְֲִִִֵֶַַָָָָנמצא 

עריכה. אינ לח לי  לחְְֲִִֵֶֶַָָָֻה

לטהרה  חשבון 
ר.רי לכיה  הי ח יא  ורי  א א ְְִִִִֶֶַַַַָָָ

ספר תב  ח יא, רי ְְִִֶַַַָָָאמר
את הביאכ מ הת  מחרת  ֲֲֳִִִֶֶֶַַַָָָלכ
, ל אמר א מר? ה מה ה נפה. ְֵֶֶַַַָָֹעמר

.החברי ר ה ְֲֲִֵֵֵַָהרי 
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הקב"ה  לרשות ישראל  הכנסת

, נינעד צרימ י ראל יצא לא  ְְְִִִִִֵַַָָָֹ
יטי ה ל רְְִִִֶַַָ

מליטת,(מהל לת)מעלה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ
,תמר יראל  ת ויצאלר  ונכנס ְְְְְְְִִֵֵָָָָָ

הא  ר  ד העלינה ְְֶַַָָָָָה דה 
.ב רבניונק לי  י תב זה ְְְְִִִֵֶֶָ

עה מה .ה עבדי  עבדי ְֲֲִִֵֵַַַַָָָָי ראל
מאר  ת א הצאתי  א ר ?ה ֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָעבדי
מרת ת א הצאתי  ,ְִִִֵֵֶָָָמצרי

רתי.  י והכנס ְְְְִִִִֶֶַַאחרת,

לה' השער זה
מחט ,תחי ל  פתח תח לי  ְְְִִִִֶֶַַַ

ערי לכ אפח  ְְֲִִֶֶַַָָואני 
הרי אחתי , לי תחי  . ני ְְֲֲִִִִִֵֶֶֹעלי
א , הא  א תי להכניס ְְִִֶֶַַַָֹה תח 
הא  א , א א  ני  אצלי  נס ְְְִִֶֶַַָָָָי

אתי  להכניס א()ה תח   א . ְְְִִִֶַַַַָ
סג ר, אני  הרי  , פתח תפחי  ְְְֲֲִִִִֵֵָֹלא 
תחי  מ א תי.  ימצא ְְְִִִִִֶָֹא
וד, אמר  ועל ואי . לי  תחי  ְְִִִִִֵַַַַָָלי .

אמר  ,לל לה נס (תהלירצה ְְִֵֶֶֶַַָָָָ
בקיח) אבא צדק ערי לי   תחְֲִִֵֶֶַָָֹ

ו אי  זה לה', הער זה . י ֶֶֶַַַַַַָא דה
לה', הער זה .לל לה נס ְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָה תח 
  ועל , לה בק ת א ְְְִִֵֵַָֹלמצא 
.' וג רא י  רעיתי  אחתי  לי  ְְְֲִִִִִִֶַָֹֹתחי 
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לה סע דת  עלה ת, ְְְִֶֶַַַָָלהית
. הא רח   אינ ב  על א ְֵֵֶֶֶַַַַַָלפסח ,

האאמר  א א מר, אני   ,ל ֲִִֵֶַָָ
  י)הא רח  תא יכל (ל  ֵֶַָָָ

מעלה  אינ  לא  וא ,ת א ְְֲֲִֵֶַַֹלהעלת
להי ת חל י"ד נאמר  וא .ת ְְִִֶֶַָֹא
מפני לה סעדת נדחית ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָת,
ע דת ה סח , נה  ה סח  ְְֶֶֶֶַַַַַַסעדת
ביל  אחד :גוני מה נדחית  ְְְִִִִִֵֶַַָָָָת
יהיה  אד  רי ,רימר ְְִִִֶֶֶַָָָמ ת
אינ לח והרי  סח . מ ואחד ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָתאב .
עריכת ומעלה, עת מ ְְֲִִִֵֶַַָָָָנמצא 

עריכה. אינ לח לי  לחְְֲִִֵֶֶַָָָֻה

לטהרה  חשבון 
ר.רי לכיה  הי ח יא  ורי  א א ְְִִִִֶֶַַַַָָָ

ספר תב  ח יא, רי ְְִִֶַַַָָָאמר
את הביאכ מ הת  מחרת  ֲֲֳִִִֶֶֶַַַָָָלכ
, ל אמר א מר? ה מה ה נפה. ְֵֶֶַַַָָֹעמר

.החברי ר ה ְֲֲִֵֵֵַָהרי 
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מצרי,אבל  י ראל הי ראה, א  ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹ
חזי א  והי אחרת, רת  ְְֲִֶֶַָָָהי
ימי י בת היא  ה אה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻמאה
חלק  נכנס , ל אחר .ְְְִִֵֶֶַַַָָֻטמאת
,ב אחז יו רית. קרא  ,ד ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָה
ה אה ה מאה, מה ְְְִֵֶַַָָָָֻסקה
אחר  .טמאת מי  מה סקיְְְִִֵֶֶַַָָָֻ

ת ב ? מה  מה, סק(טו (ויקרא ְִֶֶַָָָ
 יו , א א .ימי בעת  ְְְִִֵַַָָָָָָוספרה
מה סקה ,דה חלק כנסְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ
 אמ הא:  ר ד ה ואמר ְְִַַָָָָָֻטמאה,

לטהרה.  ח ְְְֳֶָָָָָוהלאה

ספרמ וקא ,  לכ ,לכ ְְְְֶֶֶַַָָָ
בעת  וספרה ְְְֱִֶֶַַָָָאמר
 לכ א א .לעצמ   .ְְִֶַַָָָָָימי
מי לההר די  ולה? . ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָלעצמכ
ע להתחר  ואחר  ,ני עלי יְְְְְִִִִֵֶַַַָקד

רה. לק ל לְֵֶֶַַָה

  א ,ימי בעת  וספרה ְְְִִַָָָָָָ
בע לה תת . ֶֶַַַָָָבע 
ל   י לההר לז ת די  ְְְִִִֵֵֶַַַָָתת?

ונק  וי צא , פע  נהר תאמי רא  ְְְִִֵֵֶַַָָָ
 יצא תת בע  ה הר, ת וא . י ְְִֶַַַַָָָָח
די ואי , תת בע  ועל . ְְִֵֵֶֶַַַַַָמ
ילה טהרת א ה מ , ְְְֳִִֶַַָָָָָלז ת

.על ע ְְִֵַַָל
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חנהה על  הל ברדת תב , ְֲֶֶֶַַַַַָָ
כתב ולא  ת ב , ה חנה על ְְֲֶַַַָָָָֹלילה .
החנה, על א א  לילה, הל ְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָברדת
ת א על נקה  ת מא רד  ְִֵֵֶַָָָֻמ
ע מתח רת מחנה,  קרא  מי ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָה

.דה ל ֶֶַַָה

סופר... שלא  מי 
ח ּבא מנה אינ אד ל  ראה, ְְֵֵֶֶֶָָָֹ

מימת, תת בע  ת א ְִֶֶַַָָזה,
טה ר, נקרא  לא  , ה להרה  ְְֳִִַַָָָָֹלז ת
להי ת דאי   ואינ טהר, ל  כלל   ְְְְְִִֵֵֶַַָואינ

רה. חלק  ֵֶַָל

 ספר.' וג הת  מחרת  לכ ְְְֳִֶֶַַַַָָָ
ספירת לסר   ז ְְְִִִַָֹמצוה
יראל,  זה וסד . ארנ הרי  ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹהעמר
 ויצא סח  לעת טהר ב על  ְְְֲֲִֶֶַַַַַָא
ריטה למי הי לא המאה,  ְְְִִִֵַָָֹֻמ
ימי מר הל אי   ועל ְִֵֵֵֵַַָָָרא י .
כרא י.  מה לא  עכ ו עד ְְְִֶֶַַַַַָָָֹה סח ,

מ וכיו ממאה, צאת א ה ְְְִִֵֵֶָָָֻ
וספרה והלאה, מ ְְְְִֶָָָָָָָָצאה,
,צרימ  צא י ראל   א  א .ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
 לח לאכל פסח וע מ מאה,  ְְְְְֱִֶֶַַָָָֹֻֻיצא
 ח יע והלאה  מ ,ְְֲֲִִֶֶַָָָָאביה
,ע להתח ר ,לבעל א ה ְְְְְִִִִֵַַַָָלקרב 
להנס טהרה ל ימי יחמ ת ְְֲֳִִִִֵֶָָָָָוא
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מצרי,אבל  י ראל הי ראה, א  ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹ
חזי א  והי אחרת, רת  ְְֲִֶֶַָָָהי
ימי י בת היא  ה אה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻמאה
חלק  נכנס , ל אחר .ְְְִִֵֶֶַַַָָֻטמאת
,ב אחז יו רית. קרא  ,ד ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָה
ה אה ה מאה, מה ְְְִֵֶַַָָָָֻסקה
אחר  .טמאת מי  מה סקיְְְִִֵֶֶַַָָָֻ

ת ב ? מה  מה, סק(טו (ויקרא ְִֶֶַָָָ
 יו , א א .ימי בעת  ְְְִִֵַַָָָָָָוספרה
מה סקה ,דה חלק כנסְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ
 אמ הא:  ר ד ה ואמר ְְִַַָָָָָֻטמאה,

לטהרה.  ח ְְְֳֶָָָָָוהלאה

ספרמ וקא ,  לכ ,לכ ְְְְֶֶֶַַָָָ
בעת  וספרה ְְְֱִֶֶַַָָָאמר
 לכ א א .לעצמ   .ְְִֶַַָָָָָימי
מי לההר די  ולה? . ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָלעצמכ
ע להתחר  ואחר  ,ני עלי יְְְְְִִִִֵֶַַַָקד

רה. לק ל לְֵֶֶַַָה

  א ,ימי בעת  וספרה ְְְִִַָָָָָָ
בע לה תת . ֶֶַַַָָָבע 
ל   י לההר לז ת די  ְְְִִִֵֵֶַַַָָתת?

ונק  וי צא , פע  נהר תאמי רא  ְְְִִֵֵֶַַָָָ
 יצא תת בע  ה הר, ת וא . י ְְִֶַַַַָָָָח
די ואי , תת בע  ועל . ְְִֵֵֶֶַַַַַָמ
ילה טהרת א ה מ , ְְְֳִִֶַַָָָָָלז ת

.על ע ְְִֵַַָל
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חנהה על  הל ברדת תב , ְֲֶֶֶַַַַַָָ
כתב ולא  ת ב , ה חנה על ְְֲֶַַַָָָָֹלילה .
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ת א על נקה  ת מא רד  ְִֵֵֶַָָָֻמ
ע מתח רת מחנה,  קרא  מי ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָה

.דה ל ֶֶַַָה

סופר... שלא  מי 
ח ּבא מנה אינ אד ל  ראה, ְְֵֵֶֶֶָָָֹ

מימת, תת בע  ת א ְִֶֶַַָָזה,
טה ר, נקרא  לא  , ה להרה  ְְֳִִַַָָָָֹלז ת
להי ת דאי   ואינ טהר, ל  כלל   ְְְְְִִֵֵֶַַָואינ

רה. חלק  ֵֶַָל
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ימי מר הל אי   ועל ְִֵֵֵֵַַָָָרא י .
כרא י.  מה לא  עכ ו עד ְְְִֶֶַַַַַָָָֹה סח ,

מ וכיו ממאה, צאת א ה ְְְִִֵֵֶָָָֻ
וספרה והלאה, מ ְְְְִֶָָָָָָָָצאה,
,צרימ  צא י ראל   א  א .ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
 לח לאכל פסח וע מ מאה,  ְְְְְֱִֶֶַַָָָֹֻֻיצא
 ח יע והלאה  מ ,ְְֲֲִִֶֶַָָָָאביה
,ע להתח ר ,לבעל א ה ְְְְְִִִִֵַַַָָלקרב 
להנס טהרה ל ימי יחמ ת ְְֲֳִִִִֵֶָָָָָוא
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ולקרב רה, לקל הא ,  ל הע ְְְְִֵַַַָָָָלסד
לה מיה   מ .לבעל ְְִִִֶַַַָָָָא ה 
 ח נמסר  לא  ה כר, לע ל ְְִִֶֶַַָָָָֹימי
זה  ח ולכ . לב בריל א א  ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָזה
 חה להע ודברי  עמידה , ְְְֲִִֵַַַָָָה א 
פת זה, וסד בעמידה. ולא  ְְְֲִִִִֶַַָָֹי יבה,

מיב. ל תפה ְְֲִִֶָָָָֻהעמידה

העומר קרבן
 להקריבוהני  ז מצוה .'וג העמר את ְְְְְִִִֵֶֶַָָֹ

הא ה ה  רה העמר.  ְְֶֶַַַָָָָֹקר
ה בירה מה, מעלה דבק ת ְְְִִֵַַַָָָֻ
הה העמר אחד. לכיה ְְִֶֶֶֶַָָָָֹבניה
תוא ,טהרת י ראל  ְְְְֳִִִֵַָָָָמקריבי
,הקריב וזה  ,ריעמ הא  ר ְְְְִִִִֶַָָה

.בעל אה י אהבה ְְְֲִִֵַַַָָָלהכניס

מ יניה,את עצמה הרחיקה ני זנ ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָ
. על לעמד יכ לה  ְֲֶַַַָָֹֹא 
להתקרב עצמ הקריבה חיל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָא ת

טה רה, היא  ואי  ה דל, הבמדברל) ְִֵַַַַָָֹ
כחה) מסיפה זרע, ונזרעה ְְְְְִִִַַָָָָֹונתה

רחת  ני זנ את .לבעל ְְְְֲִֵֶַַַַָָואהבה
אליו , להתקרב  א  ,קְְְִִֵֵֵֶַָָָֹמה
חיל  א ת   זמ תא ְְְִִֵֵֶֶֶַַָאלמלא 
אליה, מתקרבת היא  ,עצמ ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָדקת 
לא  ועל . להע מ א בדת ְְִֵֶֶַָָָָֹהיתה 
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,מ ב רחת ,קל להתקרב ְְְִִִֵֶַַַָָָרצה
ערב לי ,אי ז י ראל  אריְְְְְִִִִִִֵַָָָונ

האמנה. סד אל ֱֵֶַָָאחר,

אחי ת.סד  י  הה  ְֲֵֵֶֶַַָהתר
דיקה ז את ז ְְִִֵֶֶַַָכ הריח
הרי .ירכ ונפלה  בטנ צבתה ,ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָ
הות ס הא  חיל א ת ְִִֵֶֶַַַַָדיקת
 ת העצה וזהי  .ניזנ ְְְִִֵֵֶֶַָָָלא ת
 קר להקריב לבניו ה א  ר ד ְְְְִַַָָָָָָה
מ ה ברח  חיל, א ת ביל ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָזה
לי יראל ארי ונ , ני זנ ְְְְְִִִִִֵֵֶָָא ת
הה לע ריה א אחרת. ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָערביא 

הא.  ל בע(מהימנא רעיא .(ע "כ ַָָָ

מואר,מהאר סד ב עת, זה  ְְְֶַַָָָָָָ
 נה כתב  ְְִִֶֶֶָָָרה
ממאל, מימ  צדדי מני  ְְְְִִִִִֵָָָֹללה

אמר  מ(לב ת(דברי  א מימינ ְֱִִֵֶֶַָ
. מאר וזה ,ְְֶַָָָלמ

 פסח של ז ' ליום לימוד

סיני  הר של  אורו
נאמר,וזאת הרי  הרמה  ְְֱֲֵֶַַָֹ

ר דה ְְִֶֶַַָָָהת ה
תרה נה סיני, הר על ְְִִֶַַַָָה א
אמירה ל אמירת, ער  ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָליראל
נחלק ק ל תוא ק ל, עתה  ְְֱֲִֶַַָָָואמירה
מאירי הי וכ ק לת, בעיְְְְִִִִָָֻל
איר והי יראל, ל לעיני צציְְְְְִִִֵֵֵָָָונ
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ולקרב רה, לקל הא ,  ל הע ְְְְִֵַַַָָָָלסד
לה מיה   מ .לבעל ְְִִִֶַַַָָָָא ה 
 ח נמסר  לא  ה כר, לע ל ְְִִֶֶַַָָָָֹימי
זה  ח ולכ . לב בריל א א  ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָזה
 חה להע ודברי  עמידה , ְְְֲִִֵַַַָָָה א 
פת זה, וסד בעמידה. ולא  ְְְֲִִִִֶַַָָֹי יבה,

מיב. ל תפה ְְֲִִֶָָָָֻהעמידה

העומר קרבן
 להקריבוהני  ז מצוה .'וג העמר את ְְְְְִִִֵֶֶַָָֹ

הא ה ה  רה העמר.  ְְֶֶַַַָָָָֹקר
ה בירה מה, מעלה דבק ת ְְְִִֵַַַָָָֻ
הה העמר אחד. לכיה ְְִֶֶֶֶַָָָָֹבניה
תוא ,טהרת י ראל  ְְְְֳִִִֵַָָָָמקריבי
,הקריב וזה  ,ריעמ הא  ר ְְְְִִִִֶַָָה

.בעל אה י אהבה ְְְֲִִֵַַַָָָלהכניס

מ יניה,את עצמה הרחיקה ני זנ ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָ
. על לעמד יכ לה  ְֲֶַַַָָֹֹא 
להתקרב עצמ הקריבה חיל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָא ת

טה רה, היא  ואי  ה דל, הבמדברל) ְִֵַַַַָָֹ
כחה) מסיפה זרע, ונזרעה ְְְְְִִִַַָָָָֹונתה

רחת  ני זנ את .לבעל ְְְְֲִֵֶַַַַָָואהבה
אליו , להתקרב  א  ,קְְְִִֵֵֵֶַָָָֹמה
חיל  א ת   זמ תא ְְְִִֵֵֶֶֶַַָאלמלא 
אליה, מתקרבת היא  ,עצמ ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָדקת 
לא  ועל . להע מ א בדת ְְִֵֶֶַָָָָֹהיתה 
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,מ ב רחת ,קל להתקרב ְְְִִִֵֶַַַָָָרצה
ערב לי ,אי ז י ראל  אריְְְְְִִִִִִֵַָָָונ

האמנה. סד אל ֱֵֶַָָאחר,

אחי ת.סד  י  הה  ְֲֵֵֶֶַַָהתר
דיקה ז את ז ְְִִֵֶֶַַָכ הריח
הרי .ירכ ונפלה  בטנ צבתה ,ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָ
הות ס הא  חיל א ת ְִִֵֶֶַַַַָדיקת
 ת העצה וזהי  .ניזנ ְְְִִֵֵֶֶַָָָלא ת
 קר להקריב לבניו ה א  ר ד ְְְְִַַָָָָָָה
מ ה ברח  חיל, א ת ביל ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָזה
לי יראל ארי ונ , ני זנ ְְְְְִִִִִֵֵֶָָא ת
הה לע ריה א אחרת. ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָערביא 

הא.  ל בע(מהימנא רעיא .(ע "כ ַָָָ

מואר,מהאר סד ב עת, זה  ְְְֶַַָָָָָָ
 נה כתב  ְְִִֶֶֶָָָרה
ממאל, מימ  צדדי מני  ְְְְִִִִִֵָָָֹללה

אמר  מ(לב ת(דברי  א מימינ ְֱִִֵֶֶַָ
. מאר וזה ,ְְֶַָָָלמ

 פסח של ז ' ליום לימוד

סיני  הר של  אורו
נאמר,וזאת הרי  הרמה  ְְֱֲֵֶַַָֹ

ר דה ְְִֶֶַַָָָהת ה
תרה נה סיני, הר על ְְִִֶַַַָָה א
אמירה ל אמירת, ער  ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָליראל
נחלק ק ל תוא ק ל, עתה  ְְֱֲִֶַַָָָואמירה
מאירי הי וכ ק לת, בעיְְְְִִִִָָֻל
איר והי יראל, ל לעיני צציְְְְְִִִֵֵֵָָָונ
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ע"א ) צ "ו דף  ג (חלק 

    
    
    

.דב זיו  את עי בעית  זה ְְִִִֶֶֶַַָ
כ) הלת.(שמות  את ראי הע ְִֶַָָָֹֹוכל 

ו אי.  אי ִַַר

ת ואחדוא אחד כל מתרה היה ק ל ְְְְֶֶֶַָָָָָ
קל  : לה וא מר ְְְִִֵֵֵֶַָָמראל
רה? מצו ת  וכ  כ  עלי ְְְִִֶֶַָָָָא תי
והתלל   רא על ל חזר . ְְְְְִֵֵַַַָָֹואמר
קל  :ל וא מר  מתרה והיה ְְְְֵֵֶַַָָָָעליו,
והיה רה? יענ  כ  עלי ְְֳִִֶֶַָָָָָָא תי
ונק  הל ת א חזר  אחר . ְֵֵַַַַַָָָא מר

פיו . ת ב את א)זה י קני(שיר  ְִִִֵֶֶָָ
.יה ְִִִמיק ת

י ראל ואז איר  הי מה  ל ְְִִֵֶַָָָָ
א ר  ת  אי ר הי ,זמ ת אְְְִַָ
הא רת ת א ל ל ִֵֶֶָָָָאחד
לרא ת. קקימ והי ,ְְְְֲִִִִֵָָהאחרי
תא הא :  ר ד ה לה ֶַַָָָָאמר
ל  ל סיני  הר ראית ְְִִִֵֶֶֶַַָָהאר
עליו ,  קתכת הארת ני  ת ְְֵֶַָָָָא
,אליכ תא  ותקח ת א לקְְְְֲִֵֶַָָ
ה א ה מקלת, היא  וני ת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָוא

.' וג נחת וכס ְְֶֶֶָָָֹזהב 

הריעכ ו  לדעת, ר צה אני  אחר בר ְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָ
ז ', בסת ז ' פסח  ְְִֶַָֻראינ
ב ע ת אחר. י המחה ְְְְִֵֵַַָָלמת

פסחזוהר של ז'  ליו סט הפסחלימוד
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 א והרי  ,ימי ז '  ב  נמצא ְְֲִִֵַָָָָלה 
מהל? י תר   יי ְִֵֵַֹרא

אחד גוי ישראל 
ז)ואמר ,תח כע (שמואל ב מי ְְְִַַַָָ

וכי .אר אחד י  ְְְִִֵֶֶָָָָיראל
אחד  נקרא ראל א נה ְְְִִֵֶֶֶַָָָמה
הבח יו א א  אחר? קמ ִֵֵֵֶֶֶַַַָָָי תר 
לה קרא  ,לפר א י ראל ְְִֵֵֶֶָָָָָָל 
ל  הבח  מק כל הרי  ְֲֵֶֶֶֶַַָָָאחד,
 מ ?עה מה אחד. ה א  ְִִֵֶַַַָָָי ראל
ניותח ניעלי ל הר ְְְִִֶֶֶֶֶַַָל
י ראל. קרא הה   ק ְְְִִִֵֶֶַַָָָָנמצא 
מה ונקר מעלה, מה ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָקר
ועל  י ראל. כנסת ונקר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָמה,
הה  ק ב אחד. נקרא  הל ְִֵֶֶַַַָָָֹ
וה ח ד ,ל ה והר האמ נה , ְְֱִֵֶֶַַַַַָָָנ דעת

.דה   ְֶַָָהעלי

האמנה ,ועל קר  הא הה ה ְֱֵֶֶֶַַַָָ
ה ל. ל  (משלי וכת ב הר ְֶֶֶַַָֹ

עג) ,  חזיקיל היא  י ח ֲִִִִֵֵַַַָע
 מ ,  ועל אחד. קרא ְְִִֵֶֶַָָה א 
. נקרא  הה , ק רי נק הְְִִִֵֶֶַַָָָָ
נקרא , אחד ואי  הא   י ח  ְְִִֵֶַַַָָוע

 וה , נקר הל  מ(וה) ְְְִִֵֶַַַָֹ

הל  ל ק ר  אחד, ו אי  ואמצע ְְֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ
הל. ֶַֹל

ב זהת(ב הח י(בראשית וע ְִֵֶֶַַָ
אמצע , ,מ ת , ה  תְְְֶַַַָָָ



פסחזוהר של ז'  ליו פסחהלימוד סח 
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.דב זיו  את עי בעית  זה ְְִִִֶֶֶַַָ
כ) הלת.(שמות  את ראי הע ְִֶַָָָֹֹוכל 

ו אי.  אי ִַַר

ת ואחדוא אחד כל מתרה היה ק ל ְְְְֶֶֶַָָָָָ
קל  : לה וא מר ְְְִִֵֵֵֶַָָמראל
רה? מצו ת  וכ  כ  עלי ְְְִִֶֶַָָָָא תי
והתלל   רא על ל חזר . ְְְְְִֵֵַַַָָֹואמר
קל  :ל וא מר  מתרה והיה ְְְְֵֵֶַַָָָָעליו,
והיה רה? יענ  כ  עלי ְְֳִִֶֶַָָָָָָא תי
ונק  הל ת א חזר  אחר . ְֵֵַַַַַָָָא מר

פיו . ת ב את א)זה י קני(שיר  ְִִִֵֶֶָָ
.יה ְִִִמיק ת

י ראל ואז איר  הי מה  ל ְְִִֵֶַָָָָ
א ר  ת  אי ר הי ,זמ ת אְְְִַָ
הא רת ת א ל ל ִֵֶֶָָָָאחד
לרא ת. קקימ והי ,ְְְְֲִִִִֵָָהאחרי
תא הא :  ר ד ה לה ֶַַָָָָאמר
ל  ל סיני  הר ראית ְְִִִֵֶֶֶַַָָהאר
עליו ,  קתכת הארת ני  ת ְְֵֶַָָָָא
,אליכ תא  ותקח ת א לקְְְְֲִֵֶַָָ
ה א ה מקלת, היא  וני ת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָוא

.' וג נחת וכס ְְֶֶֶָָָֹזהב 

הריעכ ו  לדעת, ר צה אני  אחר בר ְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָ
ז ', בסת ז ' פסח  ְְִֶַָֻראינ
ב ע ת אחר. י המחה ְְְְִֵֵַַָָלמת

פסחזוהר של ז'  ליו סט הפסחלימוד

     
     

אחד גוי ישראל 
    

    
     
     
    
     
     
    

   

    
    
     
  

   
   

  
    

     
     
      
     

    
   

    
    

 א והרי  ,ימי ז '  ב  נמצא ְְֲִִֵַָָָָלה 
מהל? י תר   יי ְִֵֵַֹרא

אחד גוי ישראל 
ז)ואמר ,תח כע (שמואל ב מי ְְְִַַַָָ

וכי .אר אחד י  ְְְִִֵֶֶָָָָיראל
אחד  נקרא ראל א נה ְְְִִֵֶֶֶַָָָמה
הבח יו א א  אחר? קמ ִֵֵֵֶֶֶַַַָָָי תר 
לה קרא  ,לפר א י ראל ְְִֵֵֶֶָָָָָָל 
ל  הבח  מק כל הרי  ְֲֵֶֶֶֶַַָָָאחד,
 מ ?עה מה אחד. ה א  ְִִֵֶַַַָָָי ראל
ניותח ניעלי ל הר ְְְִִֶֶֶֶֶַַָל
י ראל. קרא הה   ק ְְְִִִֵֶֶַַָָָָנמצא 
מה ונקר מעלה, מה ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָקר
ועל  י ראל. כנסת ונקר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָמה,
הה  ק ב אחד. נקרא  הל ְִֵֶֶַַַָָָֹ
וה ח ד ,ל ה והר האמ נה , ְְֱִֵֶֶַַַַַָָָנ דעת

.דה   ְֶַָָהעלי

האמנה ,ועל קר  הא הה ה ְֱֵֶֶֶַַַָָ
ה ל. ל  (משלי וכת ב הר ְֶֶֶַַָֹ

עג) ,  חזיקיל היא  י ח ֲִִִִֵֵַַַָע
 מ ,  ועל אחד. קרא ְְִִֵֶֶַָָה א 
. נקרא  הה , ק רי נק הְְִִִֵֶֶַַָָָָ
נקרא , אחד ואי  הא   י ח  ְְִִֵֶַַַָָוע

 וה , נקר הל  מ(וה) ְְְִִֵֶַַַָֹ

הל  ל ק ר  אחד, ו אי  ואמצע ְְֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ
הל. ֶַֹל

ב זהת(ב הח י(בראשית וע ְִֵֶֶַַָ
אמצע , ,מ ת , ה  תְְְֶַַַָָָ
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תורה  עוסקי של ע"א )אושרם צ"ז  (ח "ג

   
   
      

      
      

   
   
    

     
    

. ונקר דדיה כל  ואח ז  ועל ְְְְְְִִֵַַָָָָ
הא   מ אמצע. והא וס ת, ְְְִֶֶֶַַָֻסח
ל הבח וזה ה ל, ל  ְְֶֶֶֶֶַַַַָֹהאמצע
בח  יתר. ולא  הה,  ְֵֶֶַַַַָֹה רה 

ה ל. ל וקר ריהאמ נה אמר ְֱִֶֶֶַַַָָָֹ
וזכיתי אלי  הרחמ ר ְְְֲִִִֶַַָָָָָָיהדה,

.לה ברי ְִַַָָל

העתיד שירת
עתידיאמר וירה מחה  יצחק, רי  ְְְֲִִִִִִַַָָָָ

ר ד ה את  לח  ְְִֵֵֶַַַָָָי ראל
י ראל   חי הבח  מ ְְְְִִֵֶֶַַַָה א 
מתקת י ראל נסת הסח , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָליל

תב  זה .לה ל)קדת (ישעיה ְִֶֶֶֶַַָֻ
חג.  התק ליל   לכ יהיה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָה יר 
ל לע ה ' ר וקא. חג  התק ְְְְִֵֶַַָָָָליל

. ואמ ְֵֵָָאמ

תורה  עוסקי של אושרם
בימנחה הקריבכ רי ה ְְְְְִִִִֶַַָ

מקרא בעתיכ לה' ְְֲִֵֶַָָָָֹֻחדה
' וג לכ יהיה כח)קד רי(במדבר  . ְְִִֶֶֶַָֹ

תח,  מע(טז הימיא  אז(דברי ְִַָָ
לט בא  י  ה ' מפני  ה ער עצי   נְְְְֲִִִִֵֵַַַָָיר

.האר אתאת ל חלק ארי ְְֵֶֶֶֶַָָָָ
ולילה , מי רה לי ְְְִִַַַַָָָָה
הא ר ד ה רכי את  דעיְְִֵֶֶַַָָ

מ ונאחזי(י לא ת)ל  א י . ְְְֱִִֶָָָ
לה אי הרי  רה, לי מ ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹא

פסחזוהר של ז'  ליו עא הפסחלימוד
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הקנאת תורת
     

   
     
    

 לאחלק , נאחזי ולא  ,דה  ְֱִֵֵֶֶַַָָֹֹ
ה א . ל ע ולא  הה  לעכה מי ְִֶֶֶַַָָָָָֹ

 ה א. לע זכה הה , ל עֶֶֶַַָָָָָָ
,נינ(ז א(שיר ,ני י פתי  בב ְְִִִֵֵֵַָ

תיהפת , לע ת א ה ב  ְְִֵֵֶֶַַָעל
רה.  ְֲַָָמרחת

השעורים הקרבת 
י ראל א  הקריב עכ ו  עד ראה, ְְְְִִִֵֵַַָָֹ

האר ב את , האר ְְֶֶַַָָָָב את
תא רונק  ב ק והתע ְְְְְְְִִַַַָו אי,
נמצא נמצא , יה ב  על וא ְְְִִִֶֶֶַַַַָָקר.

 ל  י ( התנהג ל הע). ְְִִֵֶַָָָ

  רא הא  מ ,רי ע  ְְְִִִִִֶוהקריב
מקריבי הב אה, אר ְְְִִִַַָָָמ ל
תאחר, תמא ולא  ְְִִֵֵֵֶַָֹמהרא
ראל  הראנה האחיזה  ְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָהרי
. א היא  הא ר ד  ְִֶֶַָָָנאחז
לכ נתי  אני  הא ,  ר דה ֲִִֶַַַָָָָָאמר
קרא  מק ת מא דר   ְְִִֵֶַָָָָמ

ת ב  ,מי(טז ממטיר (שמות  הנני ְְִִִִֶַַָָ
מקריבי  וא ,מיה מ לח ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָלכ

.ריע ְְִַָלפני 

הקנאת תורת
חסר .וסד  הנאת, רת זאת  הבר ְְֵַַַָָָָֹֹ

 יסט א  להע לנת ְְְִִֶַָָָָֹאזהרה
ערי קמח אז לא , וא .עליה ְְְִִֵֶֶַַַַָֹֹחת
בר  נדע הה מהבר לה רב . ְִִֵֵֶַַָָָָָָָעתיד



פסחזוהר של ז'  ליו פסחהלימוד ע 

    
     

   
    
    

    
    

 

העתיד שירת
    

   
    
    
    

     
     

    

תורה  עוסקי של ע"א )אושרם צ"ז  (ח "ג

   
   
      

      
      

   
   
    

     
    

. ונקר דדיה כל  ואח ז  ועל ְְְְְְִִֵַַָָָָ
הא   מ אמצע. והא וס ת, ְְְִֶֶֶַַָֻסח
ל הבח וזה ה ל, ל  ְְֶֶֶֶֶַַַַָֹהאמצע
בח  יתר. ולא  הה,  ְֵֶֶַַַַָֹה רה 

ה ל. ל וקר ריהאמ נה אמר ְֱִֶֶֶַַַָָָֹ
וזכיתי אלי  הרחמ ר ְְְֲִִִֶַַָָָָָָיהדה,

.לה ברי ְִַַָָל

העתיד שירת
עתידיאמר וירה מחה  יצחק, רי  ְְְֲִִִִִִַַָָָָ

ר ד ה את  לח  ְְִֵֵֶַַַָָָי ראל
י ראל   חי הבח  מ ְְְְִִֵֶֶַַַָה א 
מתקת י ראל נסת הסח , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָליל

תב  זה .לה ל)קדת (ישעיה ְִֶֶֶֶַַָֻ
חג.  התק ליל   לכ יהיה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָה יר 
ל לע ה ' ר וקא. חג  התק ְְְְִֵֶַַָָָָליל

. ואמ ְֵֵָָאמ

תורה  עוסקי של אושרם
בימנחה הקריבכ רי ה ְְְְְִִִִֶַַָ

מקרא בעתיכ לה' ְְֲִֵֶַָָָָֹֻחדה
' וג לכ יהיה כח)קד רי(במדבר  . ְְִִֶֶֶַָֹ

תח,  מע(טז הימיא  אז(דברי ְִַָָ
לט בא  י  ה ' מפני  ה ער עצי   נְְְְֲִִִִֵֵַַַָָיר

.האר אתאת ל חלק ארי ְְֵֶֶֶֶַָָָָ
ולילה , מי רה לי ְְְִִַַַַָָָָה
הא ר ד ה רכי את  דעיְְִֵֶֶַַָָ

מ ונאחזי(י לא ת)ל  א י . ְְְֱִִֶָָָ
לה אי הרי  רה, לי מ ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹא

פסחזוהר של ז'  ליו עא הפסחלימוד

     
     
     

     
     

    
  

השעורים הקרבת 
     

   
    
     

     

    
     
   
   
    
      
     

     
     

   

הקנאת תורת
     

   
     
    

 לאחלק , נאחזי ולא  ,דה  ְֱִֵֵֶֶַַָָֹֹ
ה א . ל ע ולא  הה  לעכה מי ְִֶֶֶַַָָָָָֹ

 ה א. לע זכה הה , ל עֶֶֶַַָָָָָָ
,נינ(ז א(שיר ,ני י פתי  בב ְְִִִֵֵֵַָ

תיהפת , לע ת א ה ב  ְְִֵֵֶֶַַָעל
רה.  ְֲַָָמרחת

השעורים הקרבת 
י ראל א  הקריב עכ ו  עד ראה, ְְְְִִִֵֵַַָָֹ

האר ב את , האר ְְֶֶַַָָָָב את
תא רונק  ב ק והתע ְְְְְְְִִַַַָו אי,
נמצא נמצא , יה ב  על וא ְְְִִִֶֶֶַַַַָָקר.

 ל  י ( התנהג ל הע). ְְִִֵֶַָָָ

  רא הא  מ ,רי ע  ְְְִִִִִֶוהקריב
מקריבי הב אה, אר ְְְִִִַַָָָמ ל
תאחר, תמא ולא  ְְִִֵֵֵֶַָֹמהרא
ראל  הראנה האחיזה  ְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָהרי
. א היא  הא ר ד  ְִֶֶַָָָנאחז
לכ נתי  אני  הא ,  ר דה ֲִִֶַַַָָָָָאמר
קרא  מק ת מא דר   ְְִִֵֶַָָָָמ

ת ב  ,מי(טז ממטיר (שמות  הנני ְְִִִִֶַַָָ
מקריבי  וא ,מיה מ לח ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָלכ

.ריע ְְִַָלפני 

הקנאת תורת
חסר .וסד  הנאת, רת זאת  הבר ְְֵַַַָָָָֹֹ

 יסט א  להע לנת ְְְִִֶַָָָָֹאזהרה
ערי קמח אז לא , וא .עליה ְְְִִֵֶֶַַַַָֹֹחת
בר  נדע הה מהבר לה רב . ְִִֵֵֶַַָָָָָָָעתיד



פסחזוהר של ז'  ליו פסחהלימוד עב 

    
    
    

    
      

     
     

     
    

 
 קמח    ֶ ַ

   
      

     
    
    
      
      
    

    

תמימות שבתות  שבע
    

   
    
   
    
    
    

הרי י ראל, ל חלק א רי  ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאחר.
ל מרת לא  י ראל ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹנסת
מהה, י ראל נסת .למילע ד ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָה

ה) חת(במדבר  א ה טה ְֲִִֶֶַַָאר 
ה הא ה י  מ !? ִִִִַָָָָאי
?ממק ה א  מי  באה. היא מ ק ְְִִִָָָָמ

 תב  ת לא)א חיל (משלי  א ת ִֵֶֶַָָָ
.מכר  נינימ ורחק ימצא  (שמי ְְְְִִִִִִָָָ

על.יב) עטרת חיל ְֲִֵֶֶֶַַָאת

 תואת א ביאה  רי ע קמח  ְְְִִֶֶַָָ
קנאת, מנחת נקרא  ְְְִִִַָָָֹא ה,
  ועל י ראל. נסת נקראת  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָחסר.
לאלהיו , ק א  אר  חת פנחס, ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹתב
ר  י  נאחזת. א ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָנאה
 ולכ קנאה , עליו מתעררת ,ה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָרית 
קמח ראה, א  . געי  איְְִִֵֶַַָֹק
מיע היה יו הה, העמר  ,עריְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
מ מפיקי רסת, ל  ְְְִִִִֵֶֶַלרחי

נפה. ערה  ל מנה  ר ְְְִִֵֶֶָָָֹֻע

תמימות שבתות  שבע
אחר וזה  מימת . ת ת בע  ְְִֶֶַַַַָ

, לה התת בע  ֶֶַַַַָָעל ת
נסת ע להז ג  דה לה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָא 
התער  ואז הרה . וננה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָי ראל,
למעלה אחד ונמצא  , ל יח ד ל ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָה
דה לה כתערר  ְְְִֵֶֶֶַַַָָלמה.
האילנ ת  ת א ל הרה, זמ ְִִַַַַָָָָָמיע 

פסחזוהר של ז'  ליו עג הפסחלימוד

    
    
    

     
    
    

   
ע"א ) צ"ז  דף ג (חלק 

     
    
     

בה  למחזיקים  היא  חיים  עץ
    

    
     

     
    

    
     
    
      

 
     

    
     
     

      
      

מעלי , ה ה ר ת את  רי בְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָ
עה מרי א  ה מה ְְִִֵַָָָירה.
,מרי וא תחי ? ת א  קטיְְְְִִִֶָ

קג) תהלי) סא הכי  מי ְִִִֵַַָה'
מ לה. ל תמלכ(לו ה'(ש ְַַָָָֹ
וכתב  . חס מיה(נה וכל (ישעיה ְְְְִֶַַַָָָ

.כ ימחא הדה ְֲֲִֵֶַָָעצי 

האיל,ועל  רת על עצרת , נינ  ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
נקרא  מ רה, ְְֲִִֵֵַָָָוהרי

. אמרנ מ ו אי, אחד ְְֶֶֶַַַָָָאחד,

בה  למחזיקים  היא  חיים  עץ
מבתיכא  תב? מה ראה, ְְִֵֵֶַָֹֹ

סלת ,'וג נ פה  לח  ביאְְִֶֶֶָָֹ
 א נה  מה אפינה. חמ ְִֵֵֶֶֶַָָָָָהיינה

ראל)חמי מ )כנסת  אא  ? ְְִִִֵֵֶֶֶָָָ
 זיאח הרי(וכ)ה ל , איל ְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹ

זי אח איל ,ענפי זי אח  אילֲֲֲִִִִִָָָָָ
כל  י ר  יני קלת, ,ְְִִִִִַָָעלי
 מ . נמצא  הל ,דדי ְְִִִַַָָֹה
הא הרע , יצר על מכר  ה ה האילְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

.האד מב ְֵַָָָבית

נניאמר הה  מהאיל אלעזר, ר י  ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
והא למ ה , האילנ ת אר ְְְִַָָָָָל
פע עמק אחד נהר על ר ְִֵֵֶֶַַָָָָָֹה
.למי לע מימיו סקי ואי ְְְְִִֵֵֵָָוי צא,

תב  יז)עליו תל (ירמיה  ע והיה ְְֵָָָָָָ
ועל  ריו , י ח  י בל ועל מי ְְְִַַַַַַַָָָעל



פסחזוהר של ז'  ליו פסחהלימוד עב 

    
    
    

    
      

     
     

     
    

 
 קמח    ֶ ַ

   
      

     
    
    
      
      
    

    

תמימות שבתות  שבע
    

   
    
   
    
    
    

הרי י ראל, ל חלק א רי  ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאחר.
ל מרת לא  י ראל ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹנסת
מהה, י ראל נסת .למילע ד ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָה

ה) חת(במדבר  א ה טה ְֲִִֶֶַַָאר 
ה הא ה י  מ !? ִִִִַָָָָאי
?ממק ה א  מי  באה. היא מ ק ְְִִִָָָָמ

 תב  ת לא)א חיל (משלי  א ת ִֵֶֶַָָָ
.מכר  נינימ ורחק ימצא  (שמי ְְְְִִִִִִָָָ

על.יב) עטרת חיל ְֲִֵֶֶֶַַָאת

 תואת א ביאה  רי ע קמח  ְְְִִֶֶַָָ
קנאת, מנחת נקרא  ְְְִִִַָָָֹא ה,
  ועל י ראל. נסת נקראת  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָחסר.
לאלהיו , ק א  אר  חת פנחס, ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹתב
ר  י  נאחזת. א ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָנאה
 ולכ קנאה , עליו מתעררת ,ה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָרית 
קמח ראה, א  . געי  איְְִִֵֶַַָֹק
מיע היה יו הה, העמר  ,עריְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
מ מפיקי רסת, ל  ְְְִִִִֵֶֶַלרחי

נפה. ערה  ל מנה  ר ְְְִִֵֶֶָָָֹֻע

תמימות שבתות  שבע
אחר וזה  מימת . ת ת בע  ְְִֶֶַַַַָ

, לה התת בע  ֶֶַַַַָָעל ת
נסת ע להז ג  דה לה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָא 
התער  ואז הרה . וננה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָי ראל,
למעלה אחד ונמצא  , ל יח ד ל ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָה
דה לה כתערר  ְְְִֵֶֶֶַַַָָלמה.
האילנ ת  ת א ל הרה, זמ ְִִַַַַָָָָָמיע 

פסחזוהר של ז'  ליו עג הפסחלימוד

    
    
    

     
    
    

   
ע"א ) צ"ז  דף ג (חלק 

     
    
     

בה  למחזיקים  היא  חיים  עץ
    

    
     

     
    

    
     
    
      

 
     

    
     
     

      
      

מעלי , ה ה ר ת את  רי בְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָ
עה מרי א  ה מה ְְִִֵַָָָירה.
,מרי וא תחי ? ת א  קטיְְְְִִִֶָ

קג) תהלי) סא הכי  מי ְִִִֵַַָה'
מ לה. ל תמלכ(לו ה'(ש ְַַָָָֹ
וכתב  . חס מיה(נה וכל (ישעיה ְְְְִֶַַַָָָ

.כ ימחא הדה ְֲֲִֵֶַָָעצי 

האיל,ועל  רת על עצרת , נינ  ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
נקרא  מ רה, ְְֲִִֵֵַָָָוהרי

. אמרנ מ ו אי, אחד ְְֶֶֶַַַָָָאחד,

בה  למחזיקים  היא  חיים  עץ
מבתיכא  תב? מה ראה, ְְִֵֵֶַָֹֹ

סלת ,'וג נ פה  לח  ביאְְִֶֶֶָָֹ
 א נה  מה אפינה. חמ ְִֵֵֶֶֶַָָָָָהיינה

ראל)חמי מ )כנסת  אא  ? ְְִִִֵֵֶֶֶָָָ
 זיאח הרי(וכ)ה ל , איל ְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹ

זי אח איל ,ענפי זי אח  אילֲֲֲִִִִִָָָָָ
כל  י ר  יני קלת, ,ְְִִִִִַָָעלי
 מ . נמצא  הל ,דדי ְְִִִַַָָֹה
הא הרע , יצר על מכר  ה ה האילְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

.האד מב ְֵַָָָבית

נניאמר הה  מהאיל אלעזר, ר י  ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
והא למ ה , האילנ ת אר ְְְִַָָָָָל
פע עמק אחד נהר על ר ְִֵֵֶֶַַָָָָָֹה
.למי לע מימיו סקי ואי ְְְְִִֵֵֵָָוי צא,

תב  יז)עליו תל (ירמיה  ע והיה ְְֵָָָָָָ
ועל  ריו , י ח  י בל ועל מי ְְְִַַַַַַַָָָעל



פסחזוהר של ז'  ליו פסחהלימוד עד 

     
    
     

    

החמישים ע"א )יום  צ "ח דף ג (חלק
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רה נקראת (ג ח י(משלי   ע ְִִֵֵֵַָ
הרי מא ר? ותמכיה ה מה  .'וג ְְְְֲִֵֶֶַָָֹֻהיא 
מ מא ר, ותמכיה אבל ְְְְְֲֵֶָָָָֹֻר ה,

ל)אמר  י(בראשית  א רי  ְְֱִִֶֶַָ
נ ת. ְִִָא רני 

החמישים יום 
 יע ,והחמות עיאר ה לה ְְֲִִִֵֵַַַַָָָ

הרה, ל ניה ְִֶַַַָָלל
רה סד הא  יהחמ  י ְֲֲִִֵֶַָהרי
 ימי י חמ  ה וא . ְֲִִִֵֵֶַָָמ
הרי ?יחמ אמר, וא וי בל. ְְְֲֲִִִִֵֵַָֹמה 
טמיר, הא  אחד ותע ! עיאר ְִִֵֵֶַַָָָָה
 י תבא עליו. נסמ ל ְְְִָָָָָוהע
והתה המיר התה  יְְְֲִִִִִַַַַָָָהחמ

לבית(ונמצא) א מל מ , ְְְְִֵֶֶֶָָ
 י  א א , ונמצא  בינְְְִִַָָָ
הה. הד את   ארנ והרי  , יְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַהחמ

שבועות חג
חג(ל "ג)ה צוה  לעת ,ז אחר ְֲִֶַַַַַָ

תב טז)ב עת, דברי) ֶָָ
ב ע ת . אלהי לה' בע ת חג ְֱִֶַַָָָָֹֻועית
יחמ לסד י ראל כנס על ְְְְֲִִִִֵֶַָ
 בקר ב ע ת, בעה ה , מי ְְְִִֵֶַַָָָָה
מא ת רח הרע, יצר התל ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהעמר
קימת נקרב , לא   כ ְְְְִִִִֶַַַָֹחיל.
מתל  הא, ר ד ה ע ְְִִִֵֵַַָָָי ראל

מה. ְִִַַָָמעלה
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עצרת
 מ עצרת, זה  גו נקרא  ְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָ

לא  ועל הרע, יצר  ל ְִֵֵֶַָָֹ
ימ ה אר  מ ח את  ְְְִַַַָָָכתב

ח את ה ל (לה')תב  ואז  . ְֶֶַַָָָָָ
 מ חיל, לא ת סימת ְְְִִִִֵֶַַָהארת

עצרת. ֲֶֶָ

סתם שבועות 
א אבעת, .ה ה כתב  ולא  ְֵֶַָָָָֹֻ

,סת אמר מק ְְֱֶֶַָָָכל
וכתב  בע. מ ה ר  ה(ש) ְִֵֵֵֶֶַַָ

תב לה ,ל ס ר בעת ְְִִָָָָָָָֹֻבעה
ב ע ת  צרי  א א  ?לב ְִֶַָָָָָֹֻבעת
כל  הרי  מה , מעלה  להכליל ,ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָסת
א ה א , ררי מתע  א  ְְִִֵֵֶֶַָמק
למה, היה טר . ע רריְְְִִִֶֶֶָָָֹֹמתע
למה, א   יו . ימת  הי ְְִִֵֶַָָָֹֹֹלא 
ימי בעת תב  רט ,  מה ְְִִֵֶֶַָָָָָע ה

רט.  זה .ימי ְְְִִֶַָָו בעת 

זמולא . סת ב עת כלל, אחר ְְְְִִֵַַָָָֹ
מה לע ת אחר  לאד  ְֲִֵֵֶַַָָָצרי
בעת  ה  מ מלמה, ח ְְְִִִֵֶַָֹֹרט ,
ב למת, מאירי לא  מה , ְְְִִִִֵֶַָָֹימי
הבנה עמדה ואז למה , א  ְְְְֶַַָָָָָָֹֹעד
 וכא . מי ה בעת  ת א למתהְְְְְִִַַַָָָָָָ
כלל מ ,סת ב עת ְְְִִֶַָָחג
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רה נקראת (ג ח י(משלי   ע ְִִֵֵֵַָ
הרי מא ר? ותמכיה ה מה  .'וג ְְְְֲִֵֶֶַָָֹֻהיא 
מ מא ר, ותמכיה אבל ְְְְְֲֵֶָָָָֹֻר ה,

ל)אמר  י(בראשית  א רי  ְְֱִִֶֶַָ
נ ת. ְִִָא רני 

החמישים יום 
 יע ,והחמות עיאר ה לה ְְֲִִִֵֵַַַַָָָ

הרה, ל ניה ְִֶַַַָָלל
רה סד הא  יהחמ  י ְֲֲִִֵֶַָהרי
 ימי י חמ  ה וא . ְֲִִִֵֵֶַָָמ
הרי ?יחמ אמר, וא וי בל. ְְְֲֲִִִִֵֵַָֹמה 
טמיר, הא  אחד ותע ! עיאר ְִִֵֵֶַַָָָָה
 י תבא עליו. נסמ ל ְְְִָָָָָוהע
והתה המיר התה  יְְְֲִִִִִַַַַָָָהחמ

לבית(ונמצא) א מל מ , ְְְְִֵֶֶֶָָ
 י  א א , ונמצא  בינְְְִִַָָָ
הה. הד את   ארנ והרי  , יְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַהחמ

שבועות חג
חג(ל "ג)ה צוה  לעת ,ז אחר ְֲִֶַַַַַָ

תב טז)ב עת, דברי) ֶָָ
ב ע ת . אלהי לה' בע ת חג ְֱִֶַַָָָָֹֻועית
יחמ לסד י ראל כנס על ְְְְֲִִִִֵֶַָ
 בקר ב ע ת, בעה ה , מי ְְְִִֵֶַַָָָָה
מא ת רח הרע, יצר התל ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהעמר
קימת נקרב , לא   כ ְְְְִִִִֶַַַָֹחיל.
מתל  הא, ר ד ה ע ְְִִִֵֵַַָָָי ראל

מה. ְִִַַָָמעלה
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עצרת
 מ עצרת, זה  גו נקרא  ְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָ

לא  ועל הרע, יצר  ל ְִֵֵֶַָָֹ
ימ ה אר  מ ח את  ְְְִַַַָָָכתב

ח את ה ל (לה')תב  ואז  . ְֶֶַַָָָָָ
 מ חיל, לא ת סימת ְְְִִִִֵֶַַָהארת

עצרת. ֲֶֶָ

סתם שבועות 
א אבעת, .ה ה כתב  ולא  ְֵֶַָָָָֹֻ

,סת אמר מק ְְֱֶֶַָָָכל
וכתב  בע. מ ה ר  ה(ש) ְִֵֵֵֶֶַַָ

תב לה ,ל ס ר בעת ְְִִָָָָָָָֹֻבעה
ב ע ת  צרי  א א  ?לב ְִֶַָָָָָֹֻבעת
כל  הרי  מה , מעלה  להכליל ,ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָסת
א ה א , ררי מתע  א  ְְִִֵֵֶֶַָמק
למה, היה טר . ע רריְְְִִִֶֶֶָָָֹֹמתע
למה, א   יו . ימת  הי ְְִִֵֶַָָָֹֹֹלא 
ימי בעת תב  רט ,  מה ְְִִֵֶֶַָָָָָע ה

רט.  זה .ימי ְְְִִֶַָָו בעת 

זמולא . סת ב עת כלל, אחר ְְְְִִֵַַָָָֹ
מה לע ת אחר  לאד  ְֲִֵֵֶַַָָָצרי
בעת  ה  מ מלמה, ח ְְְִִִֵֶַָֹֹרט ,
ב למת, מאירי לא  מה , ְְְִִִִֵֶַָָֹימי
הבנה עמדה ואז למה , א  ְְְְֶַַָָָָָָֹֹעד
 וכא . מי ה בעת  ת א למתהְְְְְִִַַַָָָָָָ
כלל מ ,סת ב עת ְְְִִֶַָָחג
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מ האיר ולא  ,ני עלי ני ְְְְִִִֵֶַָֹתח
למה. ל ְֶַֹֹה

לילה  באותו התורה עסק 
רהרי ועסק יב  היה  מע ְְִִֵֵַַָָָ

.בעל מתחרת ה ה  ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָילה
היכל  ני   החברי ת א ל , נינְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
הה לילה ת א  הצטרכ ְְְְִֶַַַַַָָָָה ה ,
ע הח ה  ת לחרת להי ת  ְְֲֳִִִַַָָָָֻעתידה
הילה, תא ל  ע להי ת עלְְְִִַַַָָָָ
מתנת היא  תניה  ע ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹולמח 
,לנביאי מרה רה, ְֲִִִִַַָָֹלעסק
בדרת ,בילכת ביאימְְְִִִִִִָ
גלל  החכמה, בס דת  קיס ְְְְִִַַַָָה
והיא ותכיטיה, ניה  ה אְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
יה רא על וע מדת נכנסת ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָועלמתיה
תא ל  בה מחה ,ה ְְִֵֶֶֶֶַָָָָמתנת
א א לח ה נכנסת לא  ולחרת ְְְֳִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻה ילה ,
הח ה. ני  נקראי וא ה .  א ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻיחד
הא ר ד ה לח ה, כנסת  ְְִֵֶֶֶַַָָָָֻוכיו
מער  ,ת א מבר  עליה ְְֲֵֵֵֵֶַָָאל

.חלק ארי  הה. עטרת ת ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָא

מר ניוהיה החברי וכל  מע רי  ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָ
ברי י מח הרה ְְְְִִִֵַַַָרת
מח והיה ,מה ואחד אחד ל ְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָתרה
אמר  .החברי אר וכל  מע ְְְֲִִִֵַַַָָָרי 
,חלקכ א רי  ני, , מע רי  ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָלה
לח ה הה תנס לא  חר  ְִִֵֶַַַַָָָָָֹֻגלל
 גלל .כ א יחד ְְִִֶֶֶַַַָָֻא א 
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הה ילה ניה תקניְְְִִֶֶֶַַַַָָ
מיר  יהי   , מחיְְְִִִֵָָֻ
דוה הכרנ ת , ספר בי כתְְְְִִֵֶַַָ
רכ ת  בעי מברכ הא רְְְְְִִָָָָ

.  העלי ל ע ל ְֲֶֶַָָָועטרת

ואמר,תח  מע יט)רי  תהלי) ְְִִַַַָָ
ו אל בד  רי מס מי ה.' כ ְְְְִִֵַַַָ

זה זמ אבל .ההעמדנ הרי  זה ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַָָסק
לחה, להנס  מתע ררת ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻהה
קטיה מאירה מתנת ְְְֳִִִֶֶֶַַָָָָלחרת
ל  ע  מח  החברי ע ְֲִִִֵֶַַַָָָיחד
. א מחה והיא  הילה, ת ְְְִִֵַַָָָא
צבא ת ,סיכלא ה ְְְֳִַַָָָָולחרת
והיא , א מחנת חילת ְְֲֲִִֶַָָָמרב ת
נ ואחד אחד לכל י מח ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֻוכ
רי תח  יו הה. ילה ת ְְְִִֵֶֶַַַַָָָא
תב ? מה ,על את ראה והיא  ְְְִֶֶַַָָָָאחד
 מיה אל. ב ד רימס מי ְְְִִִֵַַַַַָָה
 רימס לח ה. כנס החת ְְְִִֶֶֶַַָָָָֻזה
וזהר  איר היר  זהר ְְְִִִִֵֵֶַַַֹמאירי

.ל הע ס ועד  להע  ְִַָָָָמ

אל,בד  קרא ה  בד זה  אל  ְְְִֵֵֶֶַָָ
ז)תב  כל (תהלי ע ז ואל ְְֵֵֶָָ

וכעת אל, נקרא  הנה ימי כל . ְְְְִֵֵֵַָָָָָי
ב ד נקרא  לח ה, נכנסת  ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֻהרי 
א ר . על א ר  ב ד. על בד אל. ְְִֵַַָָָונקרא 
עה ת א ואז .לט על   לטְְְְִִַָָָָ
,ל מאיר בא  לח ה נכנס  מיהְִִִֵֶַַַָָָָָֻ
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מ האיר ולא  ,ני עלי ני ְְְְִִִֵֶַָֹתח
למה. ל ְֶַֹֹה

לילה  באותו התורה עסק 
רהרי ועסק יב  היה  מע ְְִִֵֵַַָָָ

.בעל מתחרת ה ה  ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָילה
היכל  ני   החברי ת א ל , נינְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
הה לילה ת א  הצטרכ ְְְְִֶַַַַַָָָָה ה ,
ע הח ה  ת לחרת להי ת  ְְֲֳִִִַַָָָָֻעתידה
הילה, תא ל  ע להי ת עלְְְִִַַַָָָָ
מתנת היא  תניה  ע ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹולמח 
,לנביאי מרה רה, ְֲִִִִַַָָֹלעסק
בדרת ,בילכת ביאימְְְִִִִִִָ
גלל  החכמה, בס דת  קיס ְְְְִִַַַָָה
והיא ותכיטיה, ניה  ה אְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
יה רא על וע מדת נכנסת ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָועלמתיה
תא ל  בה מחה ,ה ְְִֵֶֶֶֶַָָָָמתנת
א א לח ה נכנסת לא  ולחרת ְְְֳִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻה ילה ,
הח ה. ני  נקראי וא ה .  א ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻיחד
הא ר ד ה לח ה, כנסת  ְְִֵֶֶֶַַָָָָֻוכיו
מער  ,ת א מבר  עליה ְְֲֵֵֵֵֶַָָאל

.חלק ארי  הה. עטרת ת ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָא

מר ניוהיה החברי וכל  מע רי  ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָ
ברי י מח הרה ְְְְִִִֵַַַָרת
מח והיה ,מה ואחד אחד ל ְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָתרה
אמר  .החברי אר וכל  מע ְְְֲִִִֵַַַָָָרי 
,חלקכ א רי  ני, , מע רי  ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָלה
לח ה הה תנס לא  חר  ְִִֵֶַַַַָָָָָֹֻגלל
 גלל .כ א יחד ְְִִֶֶֶַַַָָֻא א 
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הה ילה ניה תקניְְְִִֶֶֶַַַַָָ
מיר  יהי   , מחיְְְִִִֵָָֻ
דוה הכרנ ת , ספר בי כתְְְְִִֵֶַַָ
רכ ת  בעי מברכ הא רְְְְְִִָָָָ

.  העלי ל ע ל ְֲֶֶַָָָועטרת

ואמר,תח  מע יט)רי  תהלי) ְְִִַַַָָ
ו אל בד  רי מס מי ה.' כ ְְְְִִֵַַַָ

זה זמ אבל .ההעמדנ הרי  זה ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַָָסק
לחה, להנס  מתע ררת ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻהה
קטיה מאירה מתנת ְְְֳִִִֶֶֶַַָָָָלחרת
ל  ע  מח  החברי ע ְֲִִִֵֶַַַָָָיחד
. א מחה והיא  הילה, ת ְְְִִֵַַָָָא
צבא ת ,סיכלא ה ְְְֳִַַָָָָולחרת
והיא , א מחנת חילת ְְֲֲִִֶַָָָמרב ת
נ ואחד אחד לכל י מח ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֻוכ
רי תח  יו הה. ילה ת ְְְִִֵֶֶַַַַָָָא
תב ? מה ,על את ראה והיא  ְְְִֶֶַַָָָָאחד
 מיה אל. ב ד רימס מי ְְְִִִֵַַַַַָָה
 רימס לח ה. כנס החת ְְְִִֶֶֶַַָָָָֻזה
וזהר  איר היר  זהר ְְְִִִִֵֵֶַַַֹמאירי

.ל הע ס ועד  להע  ְִַָָָָמ

אל,בד  קרא ה  בד זה  אל  ְְְִֵֵֶֶַָָ
ז)תב  כל (תהלי ע ז ואל ְְֵֵֶָָ

וכעת אל, נקרא  הנה ימי כל . ְְְְִֵֵֵַָָָָָי
ב ד נקרא  לח ה, נכנסת  ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֻהרי 
א ר . על א ר  ב ד. על בד אל. ְְִֵַַָָָונקרא 
עה ת א ואז .לט על   לטְְְְִִַָָָָ
,ל מאיר בא  לח ה נכנס  מיהְִִִֵֶַַַָָָָָֻ
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,ת א  התקינ  החברי ת א ְֲִִִֵֶַָָָל
וזה , תמ ירמת ְְְְִִִֶָָָָֻ
הרקיע. מיד ידיו מע ה ֲִִֵֶַַַָָָָָתב 
ק עלי  ת א א ה  ידיו ֲֲִֵֵֵֶַַָָָמעה 
עלי ת וא הה. ע יחד ְְֲִִֵַַַַַַָָה רית
מ ידיו, מעה  נקראי הרית  ְְְֲִִִִֵַַָָָק
רית ז ,ננה  ידינ מע ה ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָאמר

.האד   ב ר חתמה ְֲִֶֶֶֶַַַָָָָהמת

משלים שבועות  בליל המשתף
שנותיו

 בהה  נח  ב , די נכ ְְְְִִִֵַַַָָ
 מי  ל ה ה. ְְִִֵֶֶֶַַַַָָילה 
מר  יהיה הה, ילה   א ְְִִֶֶַַַַַָָָיחד
וי ציא ההיא הנה ל למה ְְְְִִַַַַָָָָָלמעלה

תב  עליה . ל ב נת(לד תהלי) ְְֲֵֶָָָ
צויח ליראיו סביב ה' מלא ְְְִִֵֵֶַַַַָָח נה

ה'. ט ב י  רא ְֲִַטעמ

ל"לא יזכה וביום  בלילה הלומד
מפיך" ימושו 

והח מי הה  ל טהר  יע ְְִִֶֶֶַַַַַָ
לילה יע  ,מ נאבד ְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹלא 
להתח ר  רה, לעסק  ל  צרי ְְֲִִֵֶַַַַָָֹה ה
יעה עלי נה טהרה ולמר , ְְְֳִִִֶֶַָָָָָֹע

ונטהר . הילה, ת א ְְְְִַַָָָָעליו

,לעסק ולמדנ  ל  רי הרה  ְְֲִֶֶַַַָָָֹ
על  רה  הה  ְְֶֶַַַַָָילה

הר די כאחד(ת ק )ה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָ
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הה   אחר  העמק. החל  עי ְִֶֶַַַַַַַַַָָֹמ
ויתח ר כתב , רה (ה)בא ְְְִִֵֶֶַָָָָֹ

למעלה. אחד זג  כאחד צא וי , ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָע
:מרי וא עליו  מכריזי נט)אז (ישעיה ְְְִִִַָָָ

רחי ה' אמר  ת א ריתי  זאת ְֲִִִִַַָָֹואני 
.' וג  פי מי אר  דברי   עלי ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָא ר

הי ועל  לא  ני הרא חסידי  ְֲִִִִֵַָָֹ
סקי ע  והי ה ה, ילה ני ְְְְִִֵֶַַַָָי
הירה את  נביא  :מרי וא ְְְִִֶַַָָָֻרה 
עלמת. ני   לבנינ לנ ְְְִֵֵַָָָָה דה
י ראל  נסת  מתע רת הילה ת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָוא
,ל ה ע להז ג באה ,ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָעליה
ל    רא על רימתע ניהְְְִִֵֶֶַַָֹ

לזה. כי ת ִֶֶָָא

עהר י אמר,  מע ְְִִַַָָָָ
ילה החברי סיתְְְֲִִִֵֶַַַַָ
כ יטי את לת נבא אליו , ְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹה ה
תכ יטיה למחר צא  די  ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָה ה ,
א רי רא י . לה אל ְְִֵֶֶֶֶַַָָָבתניה
את לה  ב החברי ל  ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָחלק
את והאיר כ יטיה  ת מי  ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָה בירה ,
ל ואי ניה . את  ו  ְְְֲִֵֶֶֶֶֶָָָָהעטרת
כ יטי את  לת דע מי ל עְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ
חלק א רי  .החברי א א  ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָה ה ,

ה א . לבע הה  ל עֶַַָָָָָ
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ההא  ילה נימת החברי ראה, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹ
רי מע לה , יטי כה ְְְִִִֶַַַַַָאת
מי .לה אל  עטרה  ת ֲִֶֶֶֶַָָָָָא
ע לה צא  ה ה ילה לל ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָמתקי
ההר  ה בירה ?  ע להזג ְְְִִִֵַַַַַָָָָה ה ,
הא ההרת, ל ל העמק ד ְֵֶֶַַָָָָָֹה

תב   זה ג)העלי נה. צאינה(שיר ְְֶֶֶֶָָָָ
.' וג למה  ל צ נ ת ְְְְִֶֶֶַָֹֹראינה
,ת א וערה  לה את התקינה  ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָאחר
ת א ואת הבירה את לטהר אה  ְְְִִֵֶֶַַָָָָהיא 

. ע  מצאיְִִִֶָָ

 למלתא לז ג א  יחיד,  ל היה ְְִֵֵֶֶֶַָָָָ
מה העלי נה. הבירה ְְִִֶֶַָָָע
נכנסה הילה? ת א ל  א ְְְְִִַַָָָָָע תה
ע עלי נה עטרה הציאה נזיה , ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָלבית
וע רה  סביב יקר ת אבני בעיְְְְְֲִִִִִָָָָ
והלי ה מילת לי הציאה .ת ְְְִִִִֵַָָא

.מלכי תני   ת א ותנה  ,ת ְְְְִִִֵָָא

באהלך יגור מי
אתאחר ראתה ה ה , לבית  נכנסה  ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָ

העטרה את תנת ְְְֲֶֶֶַַָָָָעלמתיה 
 לת כיטיה ואת לב יה ואת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ית התקנ י  הרי  :לה אמרה .ת ְְְֲִִֵֵֶַָָָָא
וכל  ,בעי נ י  מק ְְְִִִֶַָָָטבילה ,
יה ת א סביב  מיוה ְְְִִִֵַַַָָָהריח ת
ה בירה תי, בא  תי , את ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלטהר
תא  ויטהר ועלמתיה, ני , ְְְְְְֲִִֶֶַָל 
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הלחם ע"א )שתי צ "ח דף ג (חלק

    

הבילה ית תא התקני  ְְְְִִִֵֶַַָָמק
 אחר עי. בעיה יה ְִִִִֶֶַַַַַָל 
ת א  יהל תכיטיה, ת א  נְְְְִִֶַַַָָָ
. עטרה ת א רע לב יה, ְְֲֶֶֶַָָָָָָאת
הבירה, ע להזג  בני  בא ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹלמחר
רמד את וימצא  , לכ היכל ְְְְְִֵֵֶַָָָֻית

אחד.  כ ְִֶֶָָע

והחברי וה בירה דה  לה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ
תנת העלי נה  והא זה, מְְְְֵֶֶֶֶֶַָָָ
 העלי ל ה נמצא  הל. ְְִֶֶֶֶֶַַָָֹאת
 ואי אחד, רמד ,והחברי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָוהבירה
מי ה' תב , זה .למי לע ְְִִִִֶֶָָָנפרדי
פעל  מי לה ,'וג אהל ְְֳִֵֵֶָָָֹיג ר
 א א א  צדק? על הא  מי  ִֵֵֶֶֶֶֶָֹצדק.
כיטיה, ע הבירה את ניתְְְְִִִִֶֶֶַַַָָ
אחד וכל . בעטרה ְְֲִֶֶֶָָָָָָָלב יה,

צדק. על ְִֵֶֶָנקרא 

זכיתיאמר לא  אלמלא  חיא, ר י  ְִִִִִֵַַָָָָֹ
בריה את למע  אא   ל ְְִִֶֶַַָָָָֹבע

לי . י   להתא ל חלק ארי ְְִֵֶֶַַַָָָ
רכי  את דעיוי רה   ליְְְְְִִִֵֶֶַַַָ
עליה רה , נרצ ,ד ה ל ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָה

צא)תב תהלי).טהואפ ח ק בי  י  ְֲִִֵַַַָָ
.דה ואכ צה אח ְְְֲֲֵֵַַַָוכת ב 

הלחם שתי
י(ל "ד)מצוה  להקריב   ז אחר ְְְְִִֵַַַָ
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ההא  ילה נימת החברי ראה, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹ
רי מע לה , יטי כה ְְְִִִֶַַַַַָאת
מי .לה אל  עטרה  ת ֲִֶֶֶֶַָָָָָא
ע לה צא  ה ה ילה לל ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָמתקי
ההר  ה בירה ?  ע להזג ְְְִִִֵַַַַַָָָָה ה ,
הא ההרת, ל ל העמק ד ְֵֶֶַַָָָָָֹה

תב   זה ג)העלי נה. צאינה(שיר ְְֶֶֶֶָָָָ
.' וג למה  ל צ נ ת ְְְְִֶֶֶַָֹֹראינה
,ת א וערה  לה את התקינה  ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָאחר
ת א ואת הבירה את לטהר אה  ְְְִִֵֶֶַַָָָָהיא 

. ע  מצאיְִִִֶָָ

 למלתא לז ג א  יחיד,  ל היה ְְִֵֵֶֶֶַָָָָ
מה העלי נה. הבירה ְְִִֶֶַָָָע
נכנסה הילה? ת א ל  א ְְְְִִַַָָָָָע תה
ע עלי נה עטרה הציאה נזיה , ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָלבית
וע רה  סביב יקר ת אבני בעיְְְְְֲִִִִִָָָָ
והלי ה מילת לי הציאה .ת ְְְִִִִֵַָָא

.מלכי תני   ת א ותנה  ,ת ְְְְִִִֵָָא

באהלך יגור מי
אתאחר ראתה ה ה , לבית  נכנסה  ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָ

העטרה את תנת ְְְֲֶֶֶַַָָָָעלמתיה 
 לת כיטיה ואת לב יה ואת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ית התקנ י  הרי  :לה אמרה .ת ְְְֲִִֵֵֶַָָָָא
וכל  ,בעי נ י  מק ְְְִִִֶַָָָטבילה ,
יה ת א סביב  מיוה ְְְִִִֵַַַָָָהריח ת
ה בירה תי, בא  תי , את ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלטהר
תא  ויטהר ועלמתיה, ני , ְְְְְְֲִִֶֶַָל 
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הלחם ע"א )שתי צ "ח דף ג (חלק

    

הבילה ית תא התקני  ְְְְִִִֵֶַַָָמק
 אחר עי. בעיה יה ְִִִִֶֶַַַַַָל 
ת א  יהל תכיטיה, ת א  נְְְְִִֶַַַָָָ
. עטרה ת א רע לב יה, ְְֲֶֶֶַָָָָָָאת
הבירה, ע להזג  בני  בא ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹלמחר
רמד את וימצא  , לכ היכל ְְְְְִֵֵֶַָָָֻית

אחד.  כ ְִֶֶָָע

והחברי וה בירה דה  לה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ
תנת העלי נה  והא זה, מְְְְֵֶֶֶֶֶַָָָ
 העלי ל ה נמצא  הל. ְְִֶֶֶֶֶַַָָֹאת
 ואי אחד, רמד ,והחברי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָוהבירה
מי ה' תב , זה .למי לע ְְִִִִֶֶָָָנפרדי
פעל  מי לה ,'וג אהל ְְֳִֵֵֶָָָֹיג ר
 א א א  צדק? על הא  מי  ִֵֵֶֶֶֶֶָֹצדק.
כיטיה, ע הבירה את ניתְְְְִִִִֶֶֶַַַָָ
אחד וכל . בעטרה ְְֲִֶֶֶָָָָָָָלב יה,

צדק. על ְִֵֶֶָנקרא 

זכיתיאמר לא  אלמלא  חיא, ר י  ְִִִִִֵַַָָָָֹ
בריה את למע  אא   ל ְְִִֶֶַַָָָָֹבע

לי . י   להתא ל חלק ארי ְְִֵֶֶַַַָָָ
רכי  את דעיוי רה   ליְְְְְִִִֵֶֶַַַָ
עליה רה , נרצ ,ד ה ל ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָה

צא)תב תהלי).טהואפ ח ק בי  י  ְֲִִֵַַַָָ
.דה ואכ צה אח ְְְֲֲֵֵַַַָוכת ב 

הלחם שתי
י(ל "ד)מצוה  להקריב   ז אחר ְְְְִִֵַַַָ
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ע"א ) צ "ח דף ג (חלק

   

י  חה י  , ארנ הרי  . ח ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַה
ר והתח ותחנה , עלי נה ְְְְְְְִִֶַַָָכינת,
ת,  חה י  , יהלג ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָכאחד.
מעלה ל ני אחד ל  מז ְְִֶֶֶֶַַָָָהא 
לאחד. העמר ני  תב , זה ועל ְְֵֶֶֶַַָָָָָֹמה.
אל  אחד  מק להתיחד ו אי, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָלאחד
קל  הל הא ? מי אחד. קרא  ת ְִִֶֶַָָֹא
ני מה מעלה  רי הא  ְְֲֵֵֶַַַָָֹיעקב ,
סד ה א  ת   מ אחד. ְְִִֶֶַָָָלחמי
ת, הא  וה ל מה, מעלה ְְֶַַַַָָָֹל 

( נקרא). לחמי כא(ני (עד  ְְְְִִֵָ

לב נמצוה  לח להסיר  ז ה,אחר ְְְְִִֶֶַַַָָ
יתוע תב עמר, ְְֲִִֶֶֶַַָֹלהקריב 
מי  ב העמר את הניפכ   יְְֲִִֶֶֶֶֶָָֹ
י להקריב ב ע ת וכ ְְְְְְִֵֵַָָֹלעלה.
להקריב ביה  מיה כל  וכ , ח ְְְְִִִֶֶַַַַָָָה
 י כל ו אי א א  .ספימ ל  ְְִֶֶַַָָָָָקר
 רה את  להקריב   צרי עדימ ְְְֲִִִֶֶַַָָָל 
 ספת עליו להקריב   צרי .ְְִִֵֶֶֶֶַָָָ
סי מנה תה ספת מ ,ְְִֶֶֶַָָָֻל
כ ה, היא  ה לה , ות לכ ה. ְְְִֶַַַַַָָָָָָחת
צריכה ,בי ט  ימי בכל ְְְִִִַָָָָתת
קרנת, ל ספימ ה ְִֵֶֶֶֶָָָתספת,

ה ה. מנת ה ְְֵֶַַָָֻמנת ,

נב בעת רה, מ הא  ְְִֶֶַַָָ

פסחזוהר של ז'  ליו פג הפסחלימוד

   
    
     
     
     
    

     
   

     
    

     
     
    

     
   

    
    
     

    
     

ע"א )מנוחה  ק "ח דף  ג (חלק 

    
    
     
    
     
     
      

ע ל מהד ה רה לחת ְֵֵֵֶַַַָני 
,חה י  לה להקריב צרי ,יְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָהח
ה ב ע ת ל ימי ני  ה "ה. הְִֵֵֵֶֶֶָָ
חה י  לה להקריב   צרי ְְְִִֵֶֶֶַַָָי "ו
הרה, ל  לח ה ה"ה, תֵֶֶֶֶֶַָָמא
 מ ה"ה, בלחמי, לחמ  לכ  ְְְֱֲִִֶֶַַַאמר

.האר מ לח ִִֶֶֶַָָהציא 

וא "ווזה ה "א  י "ד הא  ,אד מאכל ְֲֵֶֶַַָָָ
יט)ה"א . הרה(במדבר  זאת ֵַָֹ

.א)אד מ (ויקרא יקריב  י  אד ְִִִֶַָָָָ
המת, מאכל  , ריע עמר לה'.  ְְְֲִֵֶַַַָָֹקר
 צרי ה ,דה ח ת הִֵֵֶֶֶֶַַָֹ
איל ההמה . מ תב  זה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָלהקריב ,
 מ .טי ה א נה , חי מנ ְְְְְִִִִֵַַַָָ
חזק  נה,  חי מנ רי  ְְְְִִִֶַַַָָָָֹה קר
 רה , הע אר   אה מ ְְִֵַַָָָָָָֹיתר.

נאמר ועליה פת, היחזקאל) ְֱֲִֵֶֶֶֶַַָ
א .לד) אד מרעיתי  צא צאני  ְְִִִֵֶַַַָָֹֹוא

מנוחה 
אלעזר,ע ד רי  כא)תח  י(שמות ְִִֶַַָָָ

יעבד ני  עברי עבד ְְֲִִִִֵֶֶֶַָֹתקנה 
ל, י ראל  ל  מ .'ְְִִִֵֶֶֶָָוג
מנחה ל  י ,קד ר  ְֵֵֶֶָָֹ
מה, תא היא  הרי ְְֲִִִֵֶֶַָָָמה,
ו אי ,האר ת נקראת  וז . ְְִֵֶַַַַַָָָָלנ ח 
ת מ . מנחה  .  י ְְֵֵֶַָָָָחרת



פסחזוהר של ז'  ליו פסחהלימוד פב 

    
    
    
      

    
    
     
     

      
     

   
ע"א ) צ "ח דף ג (חלק

    
  
    
    
    
    
    
    
     
    
     
    
   

   
ע"א ) צ "ח דף ג (חלק

   

י  חה י  , ארנ הרי  . ח ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַה
ר והתח ותחנה , עלי נה ְְְְְְְִִֶַַָָכינת,
ת,  חה י  , יהלג ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָכאחד.
מעלה ל ני אחד ל  מז ְְִֶֶֶֶַַָָָהא 
לאחד. העמר ני  תב , זה ועל ְְֵֶֶֶַַָָָָָֹמה.
אל  אחד  מק להתיחד ו אי, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָלאחד
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.האר מ לח ִִֶֶֶַָָהציא 

וא "ווזה ה "א  י "ד הא  ,אד מאכל ְֲֵֶֶַַָָָ
יט)ה"א . הרה(במדבר  זאת ֵַָֹ

.א)אד מ (ויקרא יקריב  י  אד ְִִִֶַָָָָ
המת, מאכל  , ריע עמר לה'.  ְְְֲִֵֶַַַָָֹקר
 צרי ה ,דה ח ת הִֵֵֶֶֶֶַַָֹ
איל ההמה . מ תב  זה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָלהקריב ,
 מ .טי ה א נה , חי מנ ְְְְְִִִִֵַַַָָ
חזק  נה,  חי מנ רי  ְְְְִִִֶַַַָָָָֹה קר
 רה , הע אר   אה מ ְְִֵַַָָָָָָֹיתר.

נאמר ועליה פת, היחזקאל) ְֱֲִֵֶֶֶֶַַָ
א .לד) אד מרעיתי  צא צאני  ְְִִִֵֶַַַָָֹֹוא

מנוחה 
אלעזר,ע ד רי  כא)תח  י(שמות ְִִֶַַָָָ

יעבד ני  עברי עבד ְְֲִִִִֵֶֶֶַָֹתקנה 
ל, י ראל  ל  מ .'ְְִִִֵֶֶֶָָוג
מנחה ל  י ,קד ר  ְֵֵֶֶָָֹ
מה, תא היא  הרי ְְֲִִִֵֶֶַָָָמה,
ו אי ,האר ת נקראת  וז . ְְִֵֶַַַַַָָָָלנ ח 
ת מ . מנחה  .  י ְְֵֵֶַָָָָחרת
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היא המ ה    ה ל, מנחת ְְִִִַַַַָָֹהיא 
. וג רח ל היא  מנחה  הל, ְְְִֶַַַָֹמנ חת

צדקה 
נה ב ,' וג ד זרע ני ְְִִֵֶַַָָָָ

יהיה ת ת ְְִִִֶַַַָָה ביעת
תב ר ה, והרי  לה'. ת  ְֲֵֵֶֶַַַָָָָָלאר

כג) מט ה(שמות  ְְְְִִִֶַָוהביעת
אביני ואכל עה מה .'וג  נטְְְְְְֵֶַַַַָָָֹ
ק ייל  י הענ  מ ? ְֲִִִִֶֶַַָָע
לאכל. ת א איר זה מ ְֱִִֶֶֶַַָֹה ה,

זה, נ ת ועל העני, על  רח מי ְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
רכה סימ יראל, כנסת  לְְְִִִֵֶֶָָָָ
קל וכח מחה  ת ונ ,ל ְְְִֵַַָָָָֹלע
לכנסת  רכה להריק צדקה, ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָקרא

בארנ .יראל , ְְִֵֵַָ

השביעיות סוד 
וג .'ב נה ת ת הביעת ְְִִַַַַָָָָ

נה לת ז ְְִִַָָָֹמצוה 
ביעי , לת לאחריה ְְְְֲִִִִִֶַַַָֹה ביעית,
ביעית, ספי להמיט  ְְְְְֲִִִִֶַַַָָואחריה
בע ני בע  למנת ְְֲִִֶֶֶַַַָָואחריה
תת בע  ימי ל והי עמיְְְְְִֵֶַַָָֹ
הד א נה . עיואר ע  ני ְְִִֵַַַַָָָָָה
הכינה מד ה ביע ת, ל ְְִִִִֶַַַָָל 
הא היק מד בע, ְִִִֵֶֶֶַַַַמצאת
מד בע , ת והיא  לינה , ְְִִִִִֶַַַַָביעי
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 אמר העלינה, קיט)הא תהלי) ְֱֵֶֶֶַָָָָ
. ילה  ְִִֶַַַבע

שמחה 
אעת, אחד. סד ל אמר רי , ְִֵֶַַָָֹֹ

מ ה מה כל ְְְְִִֵָָָראה,
וכל   יונ  גברי סהת י צא: ְְְְְִִִֵַַָָָָה רז 
 אז . ועל האמנה  ני  ת ְֱֲֵַָָָָָֻא
וכל  .לי וע ,יונ זכרי , טיְְְְְְִִִִִַָָָמת
לת נכנסי מחלב  ינ קת ת ְְִִִֵָָָָא

בריייבת האמנה  ני  ס הת) ְְְְְֱִִִֵַַָָָ

 אז . ועל חלב , ינקי ת א וכל  , יְְְֲִֵַָָָָָָָֻונ

וכ .לי וע ,י ונ ברי ,טי ְְְְְְִִִִִַָָָֻמת

ייבת ) לת נכנסימחי הרקיע , ְְְְִִִִִֵַַָָָ
על  מחה  ו ,ה וע י  ְְְְְִִֶֶֶַָָָָחדוה
נ ר פ חת נער  ת וא ְְְְִִֶַַַָמחה .
דברי ה  לה וא מר  עמד, ְְְִֵֵֶַָָָָביד
מחה איר  וכ , יקי וע יְְְֲִִִִִַָָָֻחד

מחה. ת א מחה  איְְְִִֵֶָָָ
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¢פסחים¡
יוחאי  בר  שמעון  רבי  מאמרי  ליקוט  יבואו  בו 
ע"ה, מש"ס בבלי כסדר המאמרים, עם פירוש 
למען  לקטעים,  ומחולק  מפוסק  ועוד,  רש"י 
הזוהר  לימוד  מעלת  מלבד  כי  בו,  הקורא  ירוץ 
יש  עוד  עליותיו  בשמים  בונה  אשר  הקדוש 
הרשב"י  אדונינו  בדברי  לידבק  עצומה  מעלה 
זיע"א בכל מקום, אשר עליו נאמר: "רבי שמעון 
דנהיר כל עלמא באורייתא" )זוהר ח"א קנ"ו.( כדי 
לפני  תפילתו  ולעורר  אצלינו,  נשמתו  להמשיך 
הקים  למען  הזה  השפל  דורינו  בעד  כל  אדון 
לתשועת  ולפדותינו  ולגאלינו  מעפרא  השכינה 
התפילות  יתקבלו  כן  ידי  על  ובוודאי  עולמים. 
ברצון וברחמים, כמו שכתב בספר חסידים )סימן 
רכ"ד(, וז"ל: וכל האומר דבר שמועה מפיהם הם 
מתפללים עליו שם ומליצים טובה עליו, עכ"ל. 



רשב"ימאמרי אפסחים



     
של דינם
כרוב ספיחי
בשביעית
מזמן
הביעור
ואילך

רבי אמר אחר  נכנסתי אחת פעם  אלעזר, בן יוחנן רבי לי סח  חנה, בר בר רבה
כרוב  ספיחי ונטל לגינה , לקוניא בן יוסי  רבי בן ואמר[א]שמעון לי . ונתן ואכל 

אכול בפני בני, את[ב]לי, שראיתי אני תאכל , לא  בפני יוחישלא  בן שמעון רבי
כדי  יוחיהוא [ג]שאכל בן שמעון בפני רבי אתה  בפניו, ושלא בפניו  עליו  לסמוך

תאכל לא בפני  שלא  כל[ד]אכול אומר , שמעון רבי דתניא, שמעון. רבי מאי .
אסורין  כרוב [ה]הספיחים  מספיחי השדה[ו]חוץ בירק בהן כיוצא שאין .[ז],

"הן  דתניא, עקיבא , דרבי אליבא  ותרוייהו אסורים. הספיחין  כל  אומרים, וחכמים 
ּת בוּ אתנ וּ " את נאסף ולא  נזרע כ)לא  כה , שאין (ויקרא מאחר וכי  עקיבא, רבי אמר , 

אסורין  שהן לספיחין מכאן אוספין, מהיכא סברי,[ח]זורעין רבנן מיפלגי. קא במאי .
המאמרים ביאור

א.   (רש"י).

ב .    ,    
    '(רש"י).

(רש"י)ג.

ד . '  " ,      
          

 לא גופא דר"ש ראיתי, אני בד"ה  התוספות  (כמ"ש

נפסק ולא עליה פליגי ורבנן  הואיל כן יעשו שאחרים  רצה

כמותו)  הלכה     " " ,
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,       
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רשב"ימאמרי אפסחים
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בשביעית
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ואילך
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דעלמא ספיחי שאר  אטו כרוב ספיחי ספיחי [ט]גזרינן גזרינן לא סבר , שמעון ורבי .
דעלמא . ספיחי אטו כרוב

      
דור אפילו
אל רשעים
עליו תלשין
הקב"ה לפני

משום אמר  יוחנן  יוחירבי בן שמעון אדנורבי אל  עבד  ּת ל ׁש ן "אל  דכתיב מאי ,
וא ׁש מ ּת " יק לּ ל י)ּפ ן ל, יבר"(משלי לא אּמ וֹ  ואת יק לּ ל אביו  "דּ וֹ ר (משליוכתיב  

יא) תלשן ל, אל יברך לא  אמו ואת יקלל  דאביו  דור[י]משום  אפילו אלא  שאביו[יא].
יברך  לא  אמו ואת מהושע[יב]יקלל מנלן, אדניו, אל עבד תלשן .[יג]אל
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רשב"ימאמרי גפסחים
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במטה דעות ארבע גרושה שנשא גרוש מר , דאמר  בעלה . בעית [כג]בחיי ואי .

שוות  אצבעות כל  שאין באלמנה  אפילו  גדול[כד]אימא, וגוף  מצוה פירות [כה]. אוכל  ,
שכר בנים .[כו]ולא  ולו אשה  נושא  טהור, וגוף  מצוה  .
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סחי א'מ ני ת א|פרק ְְִִָָ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ćסחים  ְְִִָָמ òני₣ת

' א ּפ רק 
ׁש איןא מקוֹ ם כּ ל הנּ ר. לאוֹ ר החמץ את בּ וֹ דקין עשׂ ר, לארבּ עה אוֹ ר

בּ ּמ רּת ף, ׁש וּ רוֹ ת ׁש ּת י אמרוּ  ולּמ ה בּ דיקה. צרי אין חמץ בּ וֹ  מכניסין
כל ּפ ני על ׁש וּ רוֹ ת ׁש ּת י אוֹ מרים, ׁש ּמ אי בּ ית חמץ. בּ וֹ  ׁש ּמ כניסין מקוֹ ם
העליוֹ נוֹ ת: ׁש הן החיצוֹ נוֹ ת ׁש וּ רוֹ ת ׁש ּת י אוֹ מרים, הלּ ל וּ בית הּמ רּת ף.

כּ ן,ב דּ אם למקוֹ ם, וּ מּמ קוֹ ם לבית מבּ ית חלדּ ה גררה ׁש ּמ א חוֹ ׁש ׁש ין אין
סוֹ ף: לדּ בר אין לעיר, וּ מעיר לחצר מחצר

ׁש חריתג עשׂ ר וּ בארבּ עה עשׂ ר ארבּ עה אוֹ ר בּ וֹ דקין אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י
יבדּ וֹ ק עשׂ ר, ארבּ עה אוֹ ר בדק לא אוֹ מרים, וחכמים הבּ עוּ ר. וּ בׁש עת
בדק לא הּמ וֹ עד.  ֹבּ תו יבדּ וֹ ק עשׂ ר, בּ ארבּ עה בדק לא עשׂ ר. בּ ארבּ עה
ׁש לּ א כּ די בצנעא, ינּ יחנּ וּ  ּמ ׁש יּ ר, וּ מה הּמ וֹ עד. לאחר יבדּ וֹ ק הּמ וֹ עד,  ֹבּ תו

אחריו: בּ דיקה צרי יהא

יהוּ דהד  ורבּ י ׁש ׁש . בּ תחלּ ת ושׂ וֹ רפין חמׁש  כּ ל אוֹ כלין אוֹ מר, מאיר רבּ י
ׁש ׁש : בּ תחלּ ת ושׂ וֹ רפין חמׁש , כּ ל ותוֹ לין ארבּ ע, כּ ל אוֹ כלין אוֹ מר,

גּ גה על מנּ חוֹ ת ּפ סוּ לוֹ ת ּת וֹ דה ׁש ל חלּ וֹ ת ׁש ּת י יהוּ דה, רבּ י אמר ועוֹ ד
לא ּת וֹ לין, אחת, נטלה אוֹ כלים. העם כּ ל ׁש ּמ נּ חוֹ ת, זמן כּ ל האצטבא.
גּ מליאל רבּ ן שוֹ רפין. העם כּ ל התחילוּ  ׁש ּת יהן נטלוּ  שׂ וֹ רפין. ולא אוֹ כלין

ארבּ  כּ ל נאכלין חלּ ין ׁש ׁש :אוֹ מר, בּ תחלּ ת ושׂ וֹ רפין חמׁש , כּ ל וּ תרוּ מה ע, 

אתו  מלּ שׂ רוֹ ף נמנעוּ  לא כּ הנים ׁש ל מימהם אוֹ מר, הכּ הנים סגן חנינא רבּ י
על אף הּט מאה, באב ׁש נּ טמא הבּ שׂ ר עם הּט מאה בולד ׁש נּ טמא הבּ שׂ ר
ׁש ל מימהם ואמר, עקיבא רבּ י הוֹ סיף טמאתוֹ . על טמאה ׁש ּמ וֹ סיפין ּפ י
ׁש נּ טמא בּ נר יוֹ ם בּ טבוּ ל ׁש נּ פסל המן את מלּ הדליק נמנעוּ  לא כּ הנים

טמאתוֹ : על טמאה ׁש ּמ וֹ סיפין ּפ י על אף מת, בטמא
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גּ גה על מנּ חוֹ ת ּפ סוּ לוֹ ת ּת וֹ דה ׁש ל חלּ וֹ ת ׁש ּת י יהוּ דה, רבּ י אמר ועוֹ ד
לא ּת וֹ לין, אחת, נטלה אוֹ כלים. העם כּ ל ׁש ּמ נּ חוֹ ת, זמן כּ ל האצטבא.
גּ מליאל רבּ ן שוֹ רפין. העם כּ ל התחילוּ  ׁש ּת יהן נטלוּ  שׂ וֹ רפין. ולא אוֹ כלין

ארבּ  כּ ל נאכלין חלּ ין ׁש ׁש :אוֹ מר, בּ תחלּ ת ושׂ וֹ רפין חמׁש , כּ ל וּ תרוּ מה ע, 

אתו  מלּ שׂ רוֹ ף נמנעוּ  לא כּ הנים ׁש ל מימהם אוֹ מר, הכּ הנים סגן חנינא רבּ י
על אף הּט מאה, באב ׁש נּ טמא הבּ שׂ ר עם הּט מאה בולד ׁש נּ טמא הבּ שׂ ר
ׁש ל מימהם ואמר, עקיבא רבּ י הוֹ סיף טמאתוֹ . על טמאה ׁש ּמ וֹ סיפין ּפ י
ׁש נּ טמא בּ נר יוֹ ם בּ טבוּ ל ׁש נּ פסל המן את מלּ הדליק נמנעוּ  לא כּ הנים

טמאתוֹ : על טמאה ׁש ּמ וֹ סיפין ּפ י על אף מת, בטמא



ב'|ב סחיפרק ְְִִָָמ ני ת
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

הּט מאהז  עם טהוֹ רה ּת רוּ מה ׁש וֹ רפין למדנוּ , מדּ בריהם מאיר, רבּ י אמר
ורבּ י אליעזר רבּ י וּ מוֹ דים הּמ ידה. היא אינה יוֹ סי, רבּ י לוֹ  אמר בּפ סח.
ועל הּת לוּ יה על נחלקוּ , מה על לעצמּה . וזוֹ  לעצמּה  זוֹ  ׁש וֹ רפין יהוֹ ׁש ע,
יהוֹ ׁש ע ורבּ י לעצמּה . וזוֹ  לעצמּה  זוֹ  ּת רף אוֹ מר, אליעזר ׁש רבּ י הּט מאה,

כּ אחת: ׁש ּת יהן אוֹ מר,

' ב ּפ רק 
לנּ כרי,א וּ מוֹ כרוֹ  ולעוֹ פוֹ ת, לחיּ ה לבּ המה מאכיל לאכוֹ ל, ׁש ּמ ּת ר ׁש עה כּ ל

וכירים. ּת נּ וּ ר בּ וֹ  יּס יק ולא בּ הנאתוֹ , אסוּ ר זמנּ וֹ , עבר בּ הנאתוֹ . וּ מּת ר
מפרר אף אוֹ מרים, וחכמים שׂ רפה. אלּ א חמץ בּ עוּ ר אין אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י

ליּ ם: מּט יל אוֹ  לרוּ ח וזוֹ רה

אסוּ רב ישׂ ראל, וׁש ל בּ הנאה. מּת ר הּפ סח, עליו ׁש עבר נכרי ׁש ל חמץ
ׁש נּ אמר יג)בּ הנאה. ל(שמות יראה :(שׂ אר)לא 

בּ ג מּת ר הּפ סח אחר חמצוֹ , על ישׂ ראל את ׁש הלוה וישׂ ראלנכרי הנאה. 
ׁש נּ פלה חמץ בּ הנאה. אסוּ ר הּפ סח אחר חמצוֹ , על הנּ כרי את ׁש הלוה
יכוֹ ל הכּ לב ׁש אין כּ ל אוֹ מר, גּ מליאל רבּ ן כמבער. הוּ א הרי מּפ לת, עליו

אחריו: לחּפ שׂ 

פטוּ רד  בּ מזיד, וחמׁש . קרן מׁש לם בּ ׁש וֹ גג, בּ ּפ סח חמץ ּת רוּ מת האוֹ כל
עצים: וּ מדּ מי מּת ׁש לוּ מים

בּ עוֹ רים,ה בּ חּט ים, בּפ סח, חוֹ בתוֹ  ידי בהן יוֹ צא ׁש אדם דברים אלּ וּ 
ראׁש וֹ ן וּ במעשׂ ר בּ דּ מאי ויוֹ צאין ׁש וּ על. וּ בׁש בּ לת וּ ביפוֹ ן בּ כּ ּס מין
וּ בּת רוּ מה. בּ חלּ ה והכּ הנים ׁש נּ פדּ וּ , והקדּ ׁש  ׁש ני וּ במעשׂ ר תרוּ מתוֹ , ׁש נּ ּט לה
ׁש ני במעשׂ ר ולא תרוּ מתוֹ , נּט לה ׁש לּ א ראׁש וֹ ן במעשׂ ר ולא בּט בל, לא אבל
בּ הן. יוֹ צאין אין לעצמוֹ , עשׂ אן נזיר, וּ רקיקי ּת וֹ דה חלּ וֹ ת נפדוּ . ׁש לּ א והקדּ ׁש 

בּ הן: יוֹ צאין בּ וּ ק, למכּ וֹ ר עשׂ אן

וּ בּת מכאו וּ בעלׁש ין בּ חזרת בּפ סח, חוֹ בתוֹ  ידי בהן יוֹ צא ׁש אדם ירקוֹ ת ואלּ וּ 
ולא כבוּ ׁש ין לא אבל יבׁש ין, בּ ין לחין בּ ין בּ הן יוֹ צאין וּ בּמ רוֹ ר. וּ בחרחבינא

סחי ג'מ ני ת ג|פרק ְְִִָָ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

וּ בדּ מאי, ׁש לּ הן, בּ ּק לח ויוֹ צאין לכזּ ית. וּ מצטרפין מבלין. ולא ׁש לוּ קין
ׁש נּ פדּ וּ : והקדּ ש ׁש ני וּ במעשׂ ר תרוּ מתוֹ , ׁש נּ ּט לה ראׁש וֹ ן וּ במעשׂ ר

אתז תׁש רה לא האה חוֹ לטין. אבל לּת רנגוֹ לים, הּמ רסן את ׁש וֹ רין אין
ילעוֹ ס לא יבׁש . בּ בשׂ רּה  היא ׁש פה אבל לּמ רחץ, בּ ידה ׁש ּת וֹ לי הּמ רסן

מחמיצוֹ ת: ׁש הן מּפ ני בּפ סח, מכּ תוֹ  על וינּ יח חּט ין אדם

הּק מח  את נוֹ תנין יאכלאין נתן, ואם החרדּ ל,  ֹלתו אוֹ  החרסת  ֹלתו ח 
במי ולא במׁש קין לא הּפ סח, את מבלין אין אוֹ סר. מאיר ורבּ י מיּ ד,
יפכוּ , נחּת וֹ ם, ׁש ל תׁש מיׁש וֹ  מי בהן. אוֹ תוֹ  וּ מטבּ ילין סכין אבל פרוֹ ת,

מחמיצין: ׁש הן מּפ ני

'ג ּפ רק  
וזיתוֹ םא  האדוֹ מי, וחמץ הּמ די, וׁש כר הבּ בלי, כּ ּת ח בּ ּפ סח, עוֹ ברין אלּ וּ 

רבּ י סוֹ פרים. ׁש ל וקוֹ לן טבּ חים, ׁש ל ועמלן צבּ עים, ׁש ל וזוֹ מן הּמ צרי,
הרי דּ גן, מּמ ין ׁש הוּ א כּ ל הכּ לל, זה נׁש ים. ּת כׁש יטי אף אוֹ מר, אליעזר

כּ רת: מוּ ם בּ הן ואין באזהרה, אלּ וּ  הרי בּ ּפ סח. עוֹ בר זה

לא,ב  ואם לבער. חיּ ב אחד, בּ מקוֹ ם כּ זּ ית יׁש  אם ערבה, ׁש בּ סדקי בּ צק
רוֹ צה ואם חוֹ צץ. עליו, מקּפ יד אם הּט מאה, לענין וכן בּ מעוּ טוֹ . בּ טל
הרי ׁש החמיץ, בוֹ  כּ יּ וֹ צא יׁש  אם החרׁש , בּ צק כערבה. הוּ א הרי בקיּ וּ מוֹ ,

אסוּ ר: זה

תקראג לא אוֹ מר, אליעזר רבּ י טוֹ ב, בּ יוֹ ם בטמאה חלּ ה מפריׁש ין כּ יצד
אמר בּ צּ וֹ נן. ּת ּט יל אוֹ מר, בּ תירא בּ ן יהוּ דה רבּ י ׁש ּת אפה. עד ׁש ם, לּה 
יּמ צא, וּ בבל יראה בּ בל עליו ׁש ּמ זהרים חמץ הוּ א זה לא יהוֹ ׁש ע, רבּ י

החמיצה: החמיצה, ואם הערב, עד וּ מנּ יחּת ה מפרׁש ּת ה אלּ א

זוֹ ד אחד, בּ תנּ וּ ר ואוֹ פוֹ ת כּ אחת לׁש וֹ ת נׁש ים ׁש לׁש  אוֹ מר, גּ מליאל רבּ ן
ואחת לׁש ה אחת בּ בּ צק, עוֹ סקוֹ ת נׁש ים ׁש לׁש  אוֹ מרים, וחכמים זוֹ . אחר
ולא העצים כל ולא הנּ ׁש ים כל לא אוֹ מר, עקיבא רבּ י אוֹ פה. ואחת עוֹ רכת

בּ צוֹ נן:כ ּת לטוֹ ׁש  ּת פח, הכּ לל, זה ׁש וין. הּת נּ וּ רים ל 



ב'|ב סחיפרק ְְִִָָמ ני ת
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

הּט מאהז  עם טהוֹ רה ּת רוּ מה ׁש וֹ רפין למדנוּ , מדּ בריהם מאיר, רבּ י אמר
ורבּ י אליעזר רבּ י וּ מוֹ דים הּמ ידה. היא אינה יוֹ סי, רבּ י לוֹ  אמר בּפ סח.
ועל הּת לוּ יה על נחלקוּ , מה על לעצמּה . וזוֹ  לעצמּה  זוֹ  ׁש וֹ רפין יהוֹ ׁש ע,
יהוֹ ׁש ע ורבּ י לעצמּה . וזוֹ  לעצמּה  זוֹ  ּת רף אוֹ מר, אליעזר ׁש רבּ י הּט מאה,

כּ אחת: ׁש ּת יהן אוֹ מר,

' ב ּפ רק 
לנּ כרי,א וּ מוֹ כרוֹ  ולעוֹ פוֹ ת, לחיּ ה לבּ המה מאכיל לאכוֹ ל, ׁש ּמ ּת ר ׁש עה כּ ל

וכירים. ּת נּ וּ ר בּ וֹ  יּס יק ולא בּ הנאתוֹ , אסוּ ר זמנּ וֹ , עבר בּ הנאתוֹ . וּ מּת ר
מפרר אף אוֹ מרים, וחכמים שׂ רפה. אלּ א חמץ בּ עוּ ר אין אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י

ליּ ם: מּט יל אוֹ  לרוּ ח וזוֹ רה

אסוּ רב ישׂ ראל, וׁש ל בּ הנאה. מּת ר הּפ סח, עליו ׁש עבר נכרי ׁש ל חמץ
ׁש נּ אמר יג)בּ הנאה. ל(שמות יראה :(שׂ אר)לא 

בּ ג מּת ר הּפ סח אחר חמצוֹ , על ישׂ ראל את ׁש הלוה וישׂ ראלנכרי הנאה. 
ׁש נּ פלה חמץ בּ הנאה. אסוּ ר הּפ סח אחר חמצוֹ , על הנּ כרי את ׁש הלוה
יכוֹ ל הכּ לב ׁש אין כּ ל אוֹ מר, גּ מליאל רבּ ן כמבער. הוּ א הרי מּפ לת, עליו

אחריו: לחּפ שׂ 

פטוּ רד  בּ מזיד, וחמׁש . קרן מׁש לם בּ ׁש וֹ גג, בּ ּפ סח חמץ ּת רוּ מת האוֹ כל
עצים: וּ מדּ מי מּת ׁש לוּ מים

בּ עוֹ רים,ה בּ חּט ים, בּפ סח, חוֹ בתוֹ  ידי בהן יוֹ צא ׁש אדם דברים אלּ וּ 
ראׁש וֹ ן וּ במעשׂ ר בּ דּ מאי ויוֹ צאין ׁש וּ על. וּ בׁש בּ לת וּ ביפוֹ ן בּ כּ ּס מין
וּ בּת רוּ מה. בּ חלּ ה והכּ הנים ׁש נּ פדּ וּ , והקדּ ׁש  ׁש ני וּ במעשׂ ר תרוּ מתוֹ , ׁש נּ ּט לה
ׁש ני במעשׂ ר ולא תרוּ מתוֹ , נּט לה ׁש לּ א ראׁש וֹ ן במעשׂ ר ולא בּט בל, לא אבל
בּ הן. יוֹ צאין אין לעצמוֹ , עשׂ אן נזיר, וּ רקיקי ּת וֹ דה חלּ וֹ ת נפדוּ . ׁש לּ א והקדּ ׁש 

בּ הן: יוֹ צאין בּ וּ ק, למכּ וֹ ר עשׂ אן

וּ בּת מכאו וּ בעלׁש ין בּ חזרת בּפ סח, חוֹ בתוֹ  ידי בהן יוֹ צא ׁש אדם ירקוֹ ת ואלּ וּ 
ולא כבוּ ׁש ין לא אבל יבׁש ין, בּ ין לחין בּ ין בּ הן יוֹ צאין וּ בּמ רוֹ ר. וּ בחרחבינא

סחי ג'מ ני ת ג|פרק ְְִִָָ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

וּ בדּ מאי, ׁש לּ הן, בּ ּק לח ויוֹ צאין לכזּ ית. וּ מצטרפין מבלין. ולא ׁש לוּ קין
ׁש נּ פדּ וּ : והקדּ ש ׁש ני וּ במעשׂ ר תרוּ מתוֹ , ׁש נּ ּט לה ראׁש וֹ ן וּ במעשׂ ר

אתז תׁש רה לא האה חוֹ לטין. אבל לּת רנגוֹ לים, הּמ רסן את ׁש וֹ רין אין
ילעוֹ ס לא יבׁש . בּ בשׂ רּה  היא ׁש פה אבל לּמ רחץ, בּ ידה ׁש ּת וֹ לי הּמ רסן

מחמיצוֹ ת: ׁש הן מּפ ני בּפ סח, מכּ תוֹ  על וינּ יח חּט ין אדם

הּק מח  את נוֹ תנין יאכלאין נתן, ואם החרדּ ל,  ֹלתו אוֹ  החרסת  ֹלתו ח 
במי ולא במׁש קין לא הּפ סח, את מבלין אין אוֹ סר. מאיר ורבּ י מיּ ד,
יפכוּ , נחּת וֹ ם, ׁש ל תׁש מיׁש וֹ  מי בהן. אוֹ תוֹ  וּ מטבּ ילין סכין אבל פרוֹ ת,

מחמיצין: ׁש הן מּפ ני

'ג ּפ רק  
וזיתוֹ םא  האדוֹ מי, וחמץ הּמ די, וׁש כר הבּ בלי, כּ ּת ח בּ ּפ סח, עוֹ ברין אלּ וּ 

רבּ י סוֹ פרים. ׁש ל וקוֹ לן טבּ חים, ׁש ל ועמלן צבּ עים, ׁש ל וזוֹ מן הּמ צרי,
הרי דּ גן, מּמ ין ׁש הוּ א כּ ל הכּ לל, זה נׁש ים. ּת כׁש יטי אף אוֹ מר, אליעזר

כּ רת: מוּ ם בּ הן ואין באזהרה, אלּ וּ  הרי בּ ּפ סח. עוֹ בר זה

לא,ב  ואם לבער. חיּ ב אחד, בּ מקוֹ ם כּ זּ ית יׁש  אם ערבה, ׁש בּ סדקי בּ צק
רוֹ צה ואם חוֹ צץ. עליו, מקּפ יד אם הּט מאה, לענין וכן בּ מעוּ טוֹ . בּ טל
הרי ׁש החמיץ, בוֹ  כּ יּ וֹ צא יׁש  אם החרׁש , בּ צק כערבה. הוּ א הרי בקיּ וּ מוֹ ,

אסוּ ר: זה

תקראג לא אוֹ מר, אליעזר רבּ י טוֹ ב, בּ יוֹ ם בטמאה חלּ ה מפריׁש ין כּ יצד
אמר בּ צּ וֹ נן. ּת ּט יל אוֹ מר, בּ תירא בּ ן יהוּ דה רבּ י ׁש ּת אפה. עד ׁש ם, לּה 
יּמ צא, וּ בבל יראה בּ בל עליו ׁש ּמ זהרים חמץ הוּ א זה לא יהוֹ ׁש ע, רבּ י

החמיצה: החמיצה, ואם הערב, עד וּ מנּ יחּת ה מפרׁש ּת ה אלּ א

זוֹ ד אחד, בּ תנּ וּ ר ואוֹ פוֹ ת כּ אחת לׁש וֹ ת נׁש ים ׁש לׁש  אוֹ מר, גּ מליאל רבּ ן
ואחת לׁש ה אחת בּ בּ צק, עוֹ סקוֹ ת נׁש ים ׁש לׁש  אוֹ מרים, וחכמים זוֹ . אחר
ולא העצים כל ולא הנּ ׁש ים כל לא אוֹ מר, עקיבא רבּ י אוֹ פה. ואחת עוֹ רכת

בּ צוֹ נן:כ ּת לטוֹ ׁש  ּת פח, הכּ לל, זה ׁש וין. הּת נּ וּ רים ל 
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איזהוּ ה  כּ רת. חיּ ב והאוֹ כלוֹ  ירף, סדּ וּ ק, ּפ טוּ ר. והאוֹ כלוֹ  ירף, שׂ אוּ ר,
יהוּ דה. רבּ י דּ ברי בזה, זה סדקיו ׁש נּ תערבוּ  סדּ וּ ק, חגבים. כּ קרני שׂ אוּ ר,
פניו ׁש הכסיפוּ  כּ ל שׂ אוּ ר, ואיזהוּ  כּ רת. חיּ ב האוֹ כלוֹ  וזה זה אוֹ מרים, וחכמים

שׂ ערוֹ תיו: ׁש עמדוּ  כּ אדם

דּ בריו  הבּ ת, מלּ פני הכּ ל את מבערים בּ בּ ת, להיוֹ ת ׁש חל עשׂ ר ארבּ עה
ּת רוּ מה אוֹ מר, צדוֹ ק בּ ר אלעזר רבּ י בּ זמנּ ן. אוֹ מרים, וחכמים מאיר. רבּ י

בּ זמנּ ן: וחלּ ין הבּ ת מלּ פני

בּ ביתז  ארוּ סין סעוּ דת ולאכוֹ ל בּ נוֹ , את ולמוּ ל ּפ סחוֹ , את לׁש חוֹ ט ההוֹ ל
ולחזוֹ ר וּ לבער לחזוֹ ר יכוֹ ל אם בּ יתוֹ ,  ֹבּ תו חמץ לוֹ  ׁש יּ ׁש  ונזכּ ר חמיו
וּ מן הנּ כרים, מן להצּ יל בלבּ וֹ . מבּט לוֹ  לאו, ואם ויבער. יחזוֹ ר למצותוֹ ,
ולׁש בּ וֹ ת בּ לבּ וֹ . יבּט ל הּמ ּפ לת, וּ מן הדּ לקה, וּ מן הלּ סטים, וּ מן הנּ הר,

מיּ ד: יחזוֹ ר הרׁש וּ ת, ׁש ביתת

צוֹ פים,ח עבר אם קדׁש , בּ שׂ ר בּ ידוֹ  ׁש יּ ׁש  ונזכּ ר מירוּ ׁש לים ׁש יּ צא מי וכן
הּמ ערכה. מעצי הבּ ירה לפני ושוֹ רפוֹ  חוֹ זר לאו, ואם במקוֹ מוֹ . שׂ וֹ רפוֹ 
אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י בּ כבּ יצה. וזה זה אוֹ מר, מאיר רבּ י חוֹ זרין, הן כּ ּמ ה ועד

בּ כבּ יצה: וחמץ בּ כזּ ית, קדׁש  בשׂ ר אוֹ מרים, וחכמים בכזּ ית. וזה זה

' ד ּפ רק 
מקוֹ םא  עוֹ שׂ ין. חצוֹ ת, עד פסחים בּ ערבי מלאכה לעשׂ וֹ ת ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם

ׁש אין למקוֹ ם ׁש עוֹ שׂ ין מּמ קוֹ ם ההוֹ ל עוֹ שׂ ין. אין לעשׂ וֹ ת, ׁש לּ א ׁש נּ הגוּ 
מקוֹ ם חמרי עליו נוֹ תנין ׁש עוֹ שׂ ין, למקוֹ ם עוֹ שׂ ין ׁש אין מּמ קוֹ ם אוֹ  עוֹ שׂ ין,
הּמ חלקת: מּפ ני אדם, יׁש נּ ה ואל לׁש ם. ׁש הל מקוֹ ם וחמרי מם ׁש יּ צא

אוֹ ב כלוּ , ׁש לּ א למקוֹ ם ׁש כּ לוּ  מּמ קוֹ ם ׁש ביעית ּפ רוֹ ת הּמ וֹ לי בוֹ , כּ יּ וֹ צא
אוֹ מרים אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י לבער. חיּ ב ׁש כּ לוּ , למקוֹ ם כלוּ  ׁש לּ א מּמ קוֹ ם

אּת ה: אף ל והבא צא לוֹ ,

ׁש לּ אג ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם מוֹ כרין. לגּ וֹ ים, דּק ה בּ המה למכּ וֹ ר ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם
עגלים גּס ה, בּ המה להם מוֹ כרין אין מקוֹ ם וּ בכל מוֹ כרין. אין למכּ וֹ ר,
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בּ תירה בּ ן בּ בוּ רה. מּת יר יהוּ דה רבּ י וּ ׁש בוּ רין. ׁש למים וּ סיחים
בּ ּס וּ ס: מּת יר

ׁש לּ אד ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם אוֹ כלין. פסחים, בּ לילי צלי לאכוֹ ל ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם
הכּ ּפ וּ רים, יוֹ ם בּ לילי הנּ ר את להדליק ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם אוֹ כלין. אין לאכוֹ ל,
כנסיּ וֹ ת בּ בּת י וּ מדליקין מדליקין. אין להדליק, ׁש לּ א ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם מדליקין.

החוֹ לים: גּ בּ י ועל האפלים, וּ במבוֹ אוֹ ת מדרׁש וֹ ת, וּ בבּת י
ׁש נּ הגוּ ה  מקוֹ ם עוֹ שׂ ין. באב, בּ תׁש עה מלאכה לעשׂ וֹ ת ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם

חכמים ּת למידי מקוֹ ם וּ בכל עוֹ שׂ ין. אין מלאכה, לעשׂ וֹ ת ׁש לּ א
ּת למיד עצמוֹ  אדם יעשׂ ה לעוֹ לם אוֹ מר, גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ ן בּ טלים.
עד פסחים בערבי מלאכה עוֹ שׂ ין היוּ  בּ יהוּ דה אוֹ מרים, וחכמים חכם.
וּ בית אוֹ סרין, ׁש ּמ אי בּ ית הלּ ילה, עּק ר. כּ ל עוֹ שׂ ין היוּ  לא וּ בגּ ליל חצוֹ ת,

החּמ ה: הנץ עד מּת ירין הלּ ל
גּ וֹ מרּה ו עשׂ ר, לארבּ עה קדם בּ ּה  ׁש התחיל מלאכה כּ ל אוֹ מר, מאיר רבּ י

ּפ י על אף עשׂ ר, בארבּ עה בּ ּת חלּ ה בּ ּה  יתחיל לא אבל עשׂ ר. בּ ארבּ עה
בערבי מלאכה עוֹ שׂ ין אּמ ניּ וֹ ת ׁש לׁש  אוֹ מרים, וחכמים לגמרּה . ׁש יּ כוֹ ל
יהוּ דה בּ ר יוֹ סי רבּ י והכּ וֹ בסין. והּס ּפ רים החיּ טים הן, ואלּ וּ  חצוֹ ת, עד פסחים

הרצענים: אף אוֹ מר,
מחזיריןז  ׁש בּ רחה, ותרנגוֹ לת עשׂ ר. בּ ארבּ עה לּת רנגוֹ לים ׁש וֹ בכין מוֹ ׁש יבין

רגלי מּת חת גּ וֹ רפין ּת חּת יה. אחרת מוֹ ׁש יבין מתה, ואם למקוֹ מּה . אוֹ תּה 
כּ לים וּ מביאין מוֹ ליכין לצּ דדין. מסלּ קין וּ בּמ וֹ עד עשׂ ר, בארבּ עה בהמה

הּמ וֹ עד: לצר ׁש אינם ּפ י על אף האּמ ן, מבּ ית
לאח ׁש לׁש ה ועל בידם, מחוּ  ׁש לׁש ה על יריחוֹ , אנׁש י עשׂ וּ  דברים ׁש ה

וכוֹ רכין היּ וֹ ם, כּ ל דּ קלים מרכּ יבין בידם, מחוּ  ׁש לּ א הן ואלּ וּ  בידם. מחוּ 
בידם, ׁש ּמ חוּ  ואלּ וּ  בידם. מחוּ  ולא העמר, לפני וגוֹ דׁש ין וקוֹ צרין ׁש מע, את
ּפ אה ונוֹ תנין בּ בּ ת, הנׁש רים מּת חת ואוֹ כלין הקדּ ׁש , ׁש ל גּ מזיּ וֹ ת מּת ירין

חכמים: בידם וּ מחוּ  ליּ רק,
לאט ׁש לׁש ה ועל לוֹ , הוֹ דוּ  ׁש לׁש ה על ,הּמ ל חזקיּ ה עשׂ ה דברים ׁש ה

נחׁש  כּ ּת ת לוֹ . והוֹ דוּ  חבלים, ׁש ל מּט ה על אביו עצמוֹ ת גּ רר לוֹ . הוֹ דוּ 
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איזהוּ ה  כּ רת. חיּ ב והאוֹ כלוֹ  ירף, סדּ וּ ק, ּפ טוּ ר. והאוֹ כלוֹ  ירף, שׂ אוּ ר,
יהוּ דה. רבּ י דּ ברי בזה, זה סדקיו ׁש נּ תערבוּ  סדּ וּ ק, חגבים. כּ קרני שׂ אוּ ר,
פניו ׁש הכסיפוּ  כּ ל שׂ אוּ ר, ואיזהוּ  כּ רת. חיּ ב האוֹ כלוֹ  וזה זה אוֹ מרים, וחכמים

שׂ ערוֹ תיו: ׁש עמדוּ  כּ אדם

דּ בריו  הבּ ת, מלּ פני הכּ ל את מבערים בּ בּ ת, להיוֹ ת ׁש חל עשׂ ר ארבּ עה
ּת רוּ מה אוֹ מר, צדוֹ ק בּ ר אלעזר רבּ י בּ זמנּ ן. אוֹ מרים, וחכמים מאיר. רבּ י

בּ זמנּ ן: וחלּ ין הבּ ת מלּ פני

בּ ביתז  ארוּ סין סעוּ דת ולאכוֹ ל בּ נוֹ , את ולמוּ ל ּפ סחוֹ , את לׁש חוֹ ט ההוֹ ל
ולחזוֹ ר וּ לבער לחזוֹ ר יכוֹ ל אם בּ יתוֹ ,  ֹבּ תו חמץ לוֹ  ׁש יּ ׁש  ונזכּ ר חמיו
וּ מן הנּ כרים, מן להצּ יל בלבּ וֹ . מבּט לוֹ  לאו, ואם ויבער. יחזוֹ ר למצותוֹ ,
ולׁש בּ וֹ ת בּ לבּ וֹ . יבּט ל הּמ ּפ לת, וּ מן הדּ לקה, וּ מן הלּ סטים, וּ מן הנּ הר,

מיּ ד: יחזוֹ ר הרׁש וּ ת, ׁש ביתת

צוֹ פים,ח עבר אם קדׁש , בּ שׂ ר בּ ידוֹ  ׁש יּ ׁש  ונזכּ ר מירוּ ׁש לים ׁש יּ צא מי וכן
הּמ ערכה. מעצי הבּ ירה לפני ושוֹ רפוֹ  חוֹ זר לאו, ואם במקוֹ מוֹ . שׂ וֹ רפוֹ 
אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י בּ כבּ יצה. וזה זה אוֹ מר, מאיר רבּ י חוֹ זרין, הן כּ ּמ ה ועד

בּ כבּ יצה: וחמץ בּ כזּ ית, קדׁש  בשׂ ר אוֹ מרים, וחכמים בכזּ ית. וזה זה

' ד ּפ רק 
מקוֹ םא  עוֹ שׂ ין. חצוֹ ת, עד פסחים בּ ערבי מלאכה לעשׂ וֹ ת ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם

ׁש אין למקוֹ ם ׁש עוֹ שׂ ין מּמ קוֹ ם ההוֹ ל עוֹ שׂ ין. אין לעשׂ וֹ ת, ׁש לּ א ׁש נּ הגוּ 
מקוֹ ם חמרי עליו נוֹ תנין ׁש עוֹ שׂ ין, למקוֹ ם עוֹ שׂ ין ׁש אין מּמ קוֹ ם אוֹ  עוֹ שׂ ין,
הּמ חלקת: מּפ ני אדם, יׁש נּ ה ואל לׁש ם. ׁש הל מקוֹ ם וחמרי מם ׁש יּ צא

אוֹ ב כלוּ , ׁש לּ א למקוֹ ם ׁש כּ לוּ  מּמ קוֹ ם ׁש ביעית ּפ רוֹ ת הּמ וֹ לי בוֹ , כּ יּ וֹ צא
אוֹ מרים אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י לבער. חיּ ב ׁש כּ לוּ , למקוֹ ם כלוּ  ׁש לּ א מּמ קוֹ ם

אּת ה: אף ל והבא צא לוֹ ,

ׁש לּ אג ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם מוֹ כרין. לגּ וֹ ים, דּק ה בּ המה למכּ וֹ ר ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם
עגלים גּס ה, בּ המה להם מוֹ כרין אין מקוֹ ם וּ בכל מוֹ כרין. אין למכּ וֹ ר,
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בּ תירה בּ ן בּ בוּ רה. מּת יר יהוּ דה רבּ י וּ ׁש בוּ רין. ׁש למים וּ סיחים
בּ ּס וּ ס: מּת יר

ׁש לּ אד ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם אוֹ כלין. פסחים, בּ לילי צלי לאכוֹ ל ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם
הכּ ּפ וּ רים, יוֹ ם בּ לילי הנּ ר את להדליק ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם אוֹ כלין. אין לאכוֹ ל,
כנסיּ וֹ ת בּ בּת י וּ מדליקין מדליקין. אין להדליק, ׁש לּ א ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם מדליקין.

החוֹ לים: גּ בּ י ועל האפלים, וּ במבוֹ אוֹ ת מדרׁש וֹ ת, וּ בבּת י
ׁש נּ הגוּ ה  מקוֹ ם עוֹ שׂ ין. באב, בּ תׁש עה מלאכה לעשׂ וֹ ת ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם

חכמים ּת למידי מקוֹ ם וּ בכל עוֹ שׂ ין. אין מלאכה, לעשׂ וֹ ת ׁש לּ א
ּת למיד עצמוֹ  אדם יעשׂ ה לעוֹ לם אוֹ מר, גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ ן בּ טלים.
עד פסחים בערבי מלאכה עוֹ שׂ ין היוּ  בּ יהוּ דה אוֹ מרים, וחכמים חכם.
וּ בית אוֹ סרין, ׁש ּמ אי בּ ית הלּ ילה, עּק ר. כּ ל עוֹ שׂ ין היוּ  לא וּ בגּ ליל חצוֹ ת,

החּמ ה: הנץ עד מּת ירין הלּ ל
גּ וֹ מרּה ו עשׂ ר, לארבּ עה קדם בּ ּה  ׁש התחיל מלאכה כּ ל אוֹ מר, מאיר רבּ י

ּפ י על אף עשׂ ר, בארבּ עה בּ ּת חלּ ה בּ ּה  יתחיל לא אבל עשׂ ר. בּ ארבּ עה
בערבי מלאכה עוֹ שׂ ין אּמ ניּ וֹ ת ׁש לׁש  אוֹ מרים, וחכמים לגמרּה . ׁש יּ כוֹ ל
יהוּ דה בּ ר יוֹ סי רבּ י והכּ וֹ בסין. והּס ּפ רים החיּ טים הן, ואלּ וּ  חצוֹ ת, עד פסחים

הרצענים: אף אוֹ מר,
מחזיריןז  ׁש בּ רחה, ותרנגוֹ לת עשׂ ר. בּ ארבּ עה לּת רנגוֹ לים ׁש וֹ בכין מוֹ ׁש יבין

רגלי מּת חת גּ וֹ רפין ּת חּת יה. אחרת מוֹ ׁש יבין מתה, ואם למקוֹ מּה . אוֹ תּה 
כּ לים וּ מביאין מוֹ ליכין לצּ דדין. מסלּ קין וּ בּמ וֹ עד עשׂ ר, בארבּ עה בהמה

הּמ וֹ עד: לצר ׁש אינם ּפ י על אף האּמ ן, מבּ ית
לאח ׁש לׁש ה ועל בידם, מחוּ  ׁש לׁש ה על יריחוֹ , אנׁש י עשׂ וּ  דברים ׁש ה

וכוֹ רכין היּ וֹ ם, כּ ל דּ קלים מרכּ יבין בידם, מחוּ  ׁש לּ א הן ואלּ וּ  בידם. מחוּ 
בידם, ׁש ּמ חוּ  ואלּ וּ  בידם. מחוּ  ולא העמר, לפני וגוֹ דׁש ין וקוֹ צרין ׁש מע, את
ּפ אה ונוֹ תנין בּ בּ ת, הנׁש רים מּת חת ואוֹ כלין הקדּ ׁש , ׁש ל גּ מזיּ וֹ ת מּת ירין

חכמים: בידם וּ מחוּ  ליּ רק,
לאט ׁש לׁש ה ועל לוֹ , הוֹ דוּ  ׁש לׁש ה על ,הּמ ל חזקיּ ה עשׂ ה דברים ׁש ה

נחׁש  כּ ּת ת לוֹ . והוֹ דוּ  חבלים, ׁש ל מּט ה על אביו עצמוֹ ת גּ רר לוֹ . הוֹ דוּ 



ה '|ו סחיפרק ְְִִָָמ ני ת
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

קצּ ץ לוֹ , הוֹ דוּ  לא ׁש לׁש ה על לוֹ . והוֹ דוּ  רפוּ אוֹ ת, ספר גּ נז לוֹ . והוֹ דוּ  הנּ חׁש ת,
העליוֹ ן, גיחוֹ ן מי סתם לוֹ . הוֹ דוּ  ולא אוּ ר, למל וׁש גּ רן היכל ׁש ל דּ לתוֹ ת

לוֹ : הוֹ דוּ  ולא בּ ניסן, ניסן עבּ ר לוֹ . הוֹ דוּ  ולא

' ה ּפ רק 

פסחיםא  בּ ערבי וּ מחצה. בּ תׁש ע וקרב וּ מחצה בּ ׁש מוֹ נה נׁש חט ּת מיד
חל בּ בּ ת. בּ ין בּ חל בּ ין וּ מחצה, בּ ׁש מוֹ נה וקרב וּ מחצה בּ ׁש בע נׁש חט
וּ מחצה, בּ ׁש בע וקרב וּ מחצה בּ ׁש ׁש  נׁש חט ׁש בּ ת, בּ ערב להיוֹ ת ּפ סח ערב

אחריו: והּפ סח

לׁש מוֹ ב אוֹ  לׁש מוֹ , ׁש לּ א וזרק  ּוהל וקבּ ל לׁש מוֹ , ׁש לּ א ׁש חטוֹ  הּפ סח
לׁש מוֹ , וׁש לּ א לׁש מוֹ  כּ יצד ּפ סוּ ל. ולׁש מוֹ , לׁש מוֹ  ׁש לּ א אוֹ  לׁש מוֹ , וׁש לּ א
ּפ סח: וּ לׁש ם ׁש למים לׁש ם ולׁש מוֹ , לׁש מוֹ  ׁש לּ א ׁש למים. וּ לׁש ם ּפ סח לׁש ם

לאוֹ כליוג  ּפ סוּ ל. ולטמאים, לערלים למנוּ ייו, וׁש לּ א לאוֹ כליו ׁש לא ׁש חטוֹ 
לּט מאים ולערלים, לּמ וּ לים למנוּ ייו, וׁש לּ א למנוּ ייו לאוֹ כליו, וׁש לּ א

ׁש נּ אמר מוּ ם ּפ סוּ ל, חצוֹ ת, קדם ׁש חטוֹ  כּ ׁש ר. יב)ולּט הוֹ רים, בּ ין(שמות 
עד בּ דמוֹ , ממרס אחד ׁש יּ הא וּ בלבד כּ ׁש ר, לּת מיד, קדם ׁש חטוֹ  הערבּ ים.

כּ ׁש ר: נזרק, ואם הּת מיד. דּ ם ׁש יּ זּ רק

אףד אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י תעשׂ ה. בּ לא עוֹ בר החמץ, על הּפ סח את הוֹ חט
וׁש לּ א חיּ ב, לׁש מוֹ  עשר, בּ ארבּ עה הּפ סח אוֹ מר, ׁש מעוֹ ן רבּ י הּת מיד.
וּ בּמ וֹ עד, ּפ טוּ ר. לׁש מן, ׁש לּ א וּ בין לׁש מן בּ ין הזּ בחים, כּ ל וּ ׁש אר ּפ טוּ ר. לׁש מוֹ 
ׁש לּ א וּ בין לׁש מן בּ ין הזּ בחים, כּ ל וּ ׁש אר חיּ ב, לׁש מוֹ  וׁש לּ א ּפ טוּ ר, לׁש מוֹ 

לׁש מּה : ׁש לּ א ׁש חטּה  החּט את מן חוּ ץ חיּ ב, לׁש מן,

ׁש נּ אמרה  כּ ּת וֹ ת, בּ ׁש לׁש  נׁש חט יב)הּפ סח עדת(שמות קהל כּ ל אתוֹ  וׁש חטוּ  
ו ועדה קהל העזרה,ישׂ ראל, נתמלּ את הראׁש וֹ נה, כּ ת נכנסה ישׂ ראל. 

שוּ רוֹ ת, ׁש וּ רוֹ ת עוֹ מדים הכּ הנים ותקעוּ . והריעוּ  ּת קעוּ  העזרה. דלתוֹ ת נעלוּ 
זהב ׁש כּ לּ ּה  וׁש וּ רה כּ סף, כּ סף ׁש כּ לּ ה ׁש וּ רה זהב. וּ בזיכי כסף בּ זיכי וּ בידיהם
הדּ ם: ויקרׁש  ינּ יחוּ ם ׁש ּמ א ׁש וּ לים, לבּ זיכין היוּ  ולא מעוֹ רבין. היוּ  לא זהב.

סחי ו'מ ני ת ז |פרק ְְִִָָ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

אתו  וּ מקבּ ל לחברוֹ , וחברוֹ  לחברוֹ  נוֹ תנוֹ  הכּ הן, וקבּ ל ישׂ ראל ׁש חט
אחת זריקה זוֹ רקוֹ  הּמ זבּ ח אצל הּק רוֹ ב כּ הן הריקן. את וּ מחזיר הּמ לא

היסוֹ ד: כּ נגד

ׁש ליׁש ית.ז  נכנסה ׁש ניּ ה, יצתה ׁש ניּ ה. כּ ת ונכנסה ראׁש וֹ נה כּ ת יצתה
אם ההלּ ל. את קראוּ  והליׁש ית. הניּ ה מעשׂ ה  ּכ הראׁש וֹ נה כּ מעשׂ ה
יהוּ דה רבּ י מימיהם. ׁש לּ ׁש וּ  ׁש לּ א ּפ י על אף ׁש לּ ׁש וּ , ׁש נוּ  ואם ׁש נוּ , גּ מרוּ 
מּפ ני ה', יׁש מע כּ י לאהבּת י הגיע לא ׁש ליׁש ית כּ ת ׁש ל מימיהם אוֹ מר,

מעטין: ׁש עּמ ּה 

אתח מדיחים ׁש הכּ הנים אלּ א בבּ ת, מעשׂ הוּ   ּכ בחל כּ מעשׂ הוּ 
מדּ ם ממלּ א היה כּ וֹ ס אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י חכמים. ברצוֹ ן ׁש לּ א העזרה
חכמים: לוֹ  הוֹ דוּ  ולא הּמ זבּ ח, גּ בּ י על אחת זריקה זרקוֹ  הּת ערוֹ בוֹ ת,

בּ כּ תליםט קבוּ עים היוּ  בּ רזל ׁש ל אנקליוֹ ת וּ מפׁש יטין, ּת וֹ לין כּ יצד
לתלוֹ ת מקוֹ ם לוֹ  ׁש אין מי וכל וּ מפׁש יטין. ּת וֹ לין ׁש בּ הן וּ בעּמ וּ דים
חברוֹ , כּ תף ועל כּ תפוֹ  על וּ מניח ׁש ם, היוּ  חלקים דּ ּק ים מקלוֹ ת וּ להפׁש יט,
בּ בּ ת, להיוֹ ת ׁש חל עשׂ ר ארבּ עה אוֹ מר, אליעזר רבּ י וּ מפׁש יט. ותוֹ לה

כּ ת על חברוֹ  ויד חברוֹ , כּ תף על ידוֹ  וּ מפׁש יט:מנּ יח ותוֹ לה פוֹ , 

כּ תי  יצתה הּמ זבּ ח. גּ בּ י על והקטירן בּמ גיס נתנוֹ  אמוּ ריו, והוֹ ציא קרעוֹ 
בּ מקוֹ מּה  והליׁש ית בחיל, ׁש ניּ ה הבּ ית, בּ הר לּה  ויׁש בה ראׁש וֹ נה

ּפ סחיהן: את וצלוּ  יצאוּ  חׁש כה, עוֹ מדת.

'ו ּפ רק  
קרביואלּ וּ  וּ מחוּ י דּ מוֹ  וּ זריקת ׁש חיטתוֹ  הבּ ת, את דּ וֹ חין בּ ּפ סח דברים 

הבּ ת. את דּ וֹ חין אינן קרביו והדחת צליּ תוֹ  אבל חלביו, והקטר
רבּ י הבּ ת. את דּ וֹ חין אין יבּ לּת וֹ , וחתיכת לּת חוּ ם, מחוּ ץ והבאתוֹ  הרכּ בתוֹ 

דּ וֹ חין: אוֹ מר, אליעזר

מלאכהב מוּ ם ׁש היא ׁש חיטה אם מה הוּ א, דין והלא אליעזר, רבּ י אמר
לוֹ  אמר הבּ ת. את ידחוּ  לא ׁש בוּ ת מוּ ם ׁש הן אלּ וּ  הבּ ת, את דּ וֹ חה



ה '|ו סחיפרק ְְִִָָמ ני ת
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קצּ ץ לוֹ , הוֹ דוּ  לא ׁש לׁש ה על לוֹ . והוֹ דוּ  רפוּ אוֹ ת, ספר גּ נז לוֹ . והוֹ דוּ  הנּ חׁש ת,
העליוֹ ן, גיחוֹ ן מי סתם לוֹ . הוֹ דוּ  ולא אוּ ר, למל וׁש גּ רן היכל ׁש ל דּ לתוֹ ת

לוֹ : הוֹ דוּ  ולא בּ ניסן, ניסן עבּ ר לוֹ . הוֹ דוּ  ולא

' ה ּפ רק 

פסחיםא  בּ ערבי וּ מחצה. בּ תׁש ע וקרב וּ מחצה בּ ׁש מוֹ נה נׁש חט ּת מיד
חל בּ בּ ת. בּ ין בּ חל בּ ין וּ מחצה, בּ ׁש מוֹ נה וקרב וּ מחצה בּ ׁש בע נׁש חט
וּ מחצה, בּ ׁש בע וקרב וּ מחצה בּ ׁש ׁש  נׁש חט ׁש בּ ת, בּ ערב להיוֹ ת ּפ סח ערב

אחריו: והּפ סח

לׁש מוֹ ב אוֹ  לׁש מוֹ , ׁש לּ א וזרק  ּוהל וקבּ ל לׁש מוֹ , ׁש לּ א ׁש חטוֹ  הּפ סח
לׁש מוֹ , וׁש לּ א לׁש מוֹ  כּ יצד ּפ סוּ ל. ולׁש מוֹ , לׁש מוֹ  ׁש לּ א אוֹ  לׁש מוֹ , וׁש לּ א
ּפ סח: וּ לׁש ם ׁש למים לׁש ם ולׁש מוֹ , לׁש מוֹ  ׁש לּ א ׁש למים. וּ לׁש ם ּפ סח לׁש ם

לאוֹ כליוג  ּפ סוּ ל. ולטמאים, לערלים למנוּ ייו, וׁש לּ א לאוֹ כליו ׁש לא ׁש חטוֹ 
לּט מאים ולערלים, לּמ וּ לים למנוּ ייו, וׁש לּ א למנוּ ייו לאוֹ כליו, וׁש לּ א

ׁש נּ אמר מוּ ם ּפ סוּ ל, חצוֹ ת, קדם ׁש חטוֹ  כּ ׁש ר. יב)ולּט הוֹ רים, בּ ין(שמות 
עד בּ דמוֹ , ממרס אחד ׁש יּ הא וּ בלבד כּ ׁש ר, לּת מיד, קדם ׁש חטוֹ  הערבּ ים.

כּ ׁש ר: נזרק, ואם הּת מיד. דּ ם ׁש יּ זּ רק

אףד אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י תעשׂ ה. בּ לא עוֹ בר החמץ, על הּפ סח את הוֹ חט
וׁש לּ א חיּ ב, לׁש מוֹ  עשר, בּ ארבּ עה הּפ סח אוֹ מר, ׁש מעוֹ ן רבּ י הּת מיד.
וּ בּמ וֹ עד, ּפ טוּ ר. לׁש מן, ׁש לּ א וּ בין לׁש מן בּ ין הזּ בחים, כּ ל וּ ׁש אר ּפ טוּ ר. לׁש מוֹ 
ׁש לּ א וּ בין לׁש מן בּ ין הזּ בחים, כּ ל וּ ׁש אר חיּ ב, לׁש מוֹ  וׁש לּ א ּפ טוּ ר, לׁש מוֹ 

לׁש מּה : ׁש לּ א ׁש חטּה  החּט את מן חוּ ץ חיּ ב, לׁש מן,

ׁש נּ אמרה  כּ ּת וֹ ת, בּ ׁש לׁש  נׁש חט יב)הּפ סח עדת(שמות קהל כּ ל אתוֹ  וׁש חטוּ  
ו ועדה קהל העזרה,ישׂ ראל, נתמלּ את הראׁש וֹ נה, כּ ת נכנסה ישׂ ראל. 

שוּ רוֹ ת, ׁש וּ רוֹ ת עוֹ מדים הכּ הנים ותקעוּ . והריעוּ  ּת קעוּ  העזרה. דלתוֹ ת נעלוּ 
זהב ׁש כּ לּ ּה  וׁש וּ רה כּ סף, כּ סף ׁש כּ לּ ה ׁש וּ רה זהב. וּ בזיכי כסף בּ זיכי וּ בידיהם
הדּ ם: ויקרׁש  ינּ יחוּ ם ׁש ּמ א ׁש וּ לים, לבּ זיכין היוּ  ולא מעוֹ רבין. היוּ  לא זהב.

סחי ו'מ ני ת ז |פרק ְְִִָָ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

אתו  וּ מקבּ ל לחברוֹ , וחברוֹ  לחברוֹ  נוֹ תנוֹ  הכּ הן, וקבּ ל ישׂ ראל ׁש חט
אחת זריקה זוֹ רקוֹ  הּמ זבּ ח אצל הּק רוֹ ב כּ הן הריקן. את וּ מחזיר הּמ לא

היסוֹ ד: כּ נגד

ׁש ליׁש ית.ז  נכנסה ׁש ניּ ה, יצתה ׁש ניּ ה. כּ ת ונכנסה ראׁש וֹ נה כּ ת יצתה
אם ההלּ ל. את קראוּ  והליׁש ית. הניּ ה מעשׂ ה  ּכ הראׁש וֹ נה כּ מעשׂ ה
יהוּ דה רבּ י מימיהם. ׁש לּ ׁש וּ  ׁש לּ א ּפ י על אף ׁש לּ ׁש וּ , ׁש נוּ  ואם ׁש נוּ , גּ מרוּ 
מּפ ני ה', יׁש מע כּ י לאהבּת י הגיע לא ׁש ליׁש ית כּ ת ׁש ל מימיהם אוֹ מר,

מעטין: ׁש עּמ ּה 

אתח מדיחים ׁש הכּ הנים אלּ א בבּ ת, מעשׂ הוּ   ּכ בחל כּ מעשׂ הוּ 
מדּ ם ממלּ א היה כּ וֹ ס אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י חכמים. ברצוֹ ן ׁש לּ א העזרה
חכמים: לוֹ  הוֹ דוּ  ולא הּמ זבּ ח, גּ בּ י על אחת זריקה זרקוֹ  הּת ערוֹ בוֹ ת,

בּ כּ תליםט קבוּ עים היוּ  בּ רזל ׁש ל אנקליוֹ ת וּ מפׁש יטין, ּת וֹ לין כּ יצד
לתלוֹ ת מקוֹ ם לוֹ  ׁש אין מי וכל וּ מפׁש יטין. ּת וֹ לין ׁש בּ הן וּ בעּמ וּ דים
חברוֹ , כּ תף ועל כּ תפוֹ  על וּ מניח ׁש ם, היוּ  חלקים דּ ּק ים מקלוֹ ת וּ להפׁש יט,
בּ בּ ת, להיוֹ ת ׁש חל עשׂ ר ארבּ עה אוֹ מר, אליעזר רבּ י וּ מפׁש יט. ותוֹ לה

כּ ת על חברוֹ  ויד חברוֹ , כּ תף על ידוֹ  וּ מפׁש יט:מנּ יח ותוֹ לה פוֹ , 

כּ תי  יצתה הּמ זבּ ח. גּ בּ י על והקטירן בּמ גיס נתנוֹ  אמוּ ריו, והוֹ ציא קרעוֹ 
בּ מקוֹ מּה  והליׁש ית בחיל, ׁש ניּ ה הבּ ית, בּ הר לּה  ויׁש בה ראׁש וֹ נה

ּפ סחיהן: את וצלוּ  יצאוּ  חׁש כה, עוֹ מדת.

'ו ּפ רק  
קרביואלּ וּ  וּ מחוּ י דּ מוֹ  וּ זריקת ׁש חיטתוֹ  הבּ ת, את דּ וֹ חין בּ ּפ סח דברים 

הבּ ת. את דּ וֹ חין אינן קרביו והדחת צליּ תוֹ  אבל חלביו, והקטר
רבּ י הבּ ת. את דּ וֹ חין אין יבּ לּת וֹ , וחתיכת לּת חוּ ם, מחוּ ץ והבאתוֹ  הרכּ בתוֹ 

דּ וֹ חין: אוֹ מר, אליעזר

מלאכהב מוּ ם ׁש היא ׁש חיטה אם מה הוּ א, דין והלא אליעזר, רבּ י אמר
לוֹ  אמר הבּ ת. את ידחוּ  לא ׁש בוּ ת מוּ ם ׁש הן אלּ וּ  הבּ ת, את דּ וֹ חה



ו'|ח סחיפרק ְְִִָָמ ני ת
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

מוּ ם בוֹ  ואסרוּ  מלאכה, מוּ ם בוֹ  ׁש הּת ירוּ  יוֹ כיח, טוֹ ב יוֹ ם יהוֹ ׁש ע, רבּ י
לּמ צוה. רׁש וּ ת ראיה מה יהוֹ ׁש ע, זּ ה, מה אליעזר, רבּ י לוֹ  אמר ׁש בוּ ת.
ׁש בוּ ת מוּ ם והיא מצוה ׁש היא תוֹ כיח, הזּ אה ואמר, עקיבא רבּ י הׁש יב
ׁש הן ּפ י על ׁש אף אלּ וּ , על ּת תמּה  אל אּת ה אף הבּ ת. את דּ וֹ חה ואינּה 
אליעזר, רבּ י לוֹ  אמר הבּ ת. את ידחוּ  לא ׁש בוּ ת, מוּ ם והן מצוה
הבּ ת. את דּ וֹ חה מלאכה, מוּ ם ׁש היא ׁש חיטה אם וּ מה דן, אני ועליה
רבּ י לוֹ  אמר הבּ ת. את ׁש דּ וֹ חה דין אינוֹ  ׁש בוּ ת, מוּ ם ׁש היא הזּ אה
את דּ וֹ חה אינּה  ׁש בוּ ת, מוּ ם ׁש היא הזּ אה אם מה חלּ וּ ף, אוֹ  עקיבא,
הבּ ת. את תדחה ׁש לּ א דין אינוֹ  מלאכה, מוּ ם ׁש היא ׁש חיטה הבּ ת.

בּ ּת וֹ רה, כּ תוּ ב מה עקרּת  עקיבא, אליעזר, רבּ י לוֹ  הערבּ ים)אמר ,(בּ ין 
ט)בּ מוֹ עדוֹ  בּ (במדבר בּ חל מוֹ עדבּ ין לי הבא רבּ י, לוֹ , אמר בּ בּ ת. ין 

ׁש אפׁש ר מלאכה כּ ל עקיבא, רבּ י אמר כּ לל לחיטה. כּ ּמ וֹ עד לאלּ וּ 
אפׁש ר ׁש אי ׁש חיטה הבּ ת. את דּ וֹ חה אינּה  ׁש בּ ת, מערב לעשׂ וֹ תּה 

הבּ ת: את דּ וֹ חה ׁש בּ ת, מערב לעשׂ וֹ תּה 

וּ בזמןג  וּ במעט. בּ טהרה בּ חל בא ׁש הוּ א בּ זמן עּמ וֹ , חגיגה מביא אימתי
חגיגה: עּמ וֹ  מביאין אין וּ בטמאה, בּ בּ תבּ מרבּ ה בא ׁש הוּ א

מןד  העזּ ים, וּ מן הכּ בשׂ ים מן הבּ קר, מן הצּ אן, מן באה היתה חגיגה
אחד: ולילה ימים לׁש ני ונאכלת הנּ קבוֹ ת. וּ מן הזּ כרים

כּ לה וּ ׁש אר חּט את. עליו חיּ ב בבּ ת, לׁש מוֹ  ׁש לּ א ׁש חטוֹ  הּפ סח
הן, ראוּ יין ואם חיּ ב. ראוּ יין, אינן אם ּפ סח, לׁש ם ׁש חטן הזּ בחים
אם מה אליעזר, רבּ י אמר ּפ וֹ טר. יהוֹ ׁש ע ורבּ י חּט את, מחיּ ב אליעזר רבּ י
אסוּ רין ׁש הן זבחים חיּ ב. ׁש מוֹ , את כּ ׁש נּ ה לׁש מוֹ , מּת ר ׁש הוּ א הּפ סח
לא, יהוֹ ׁש ע, רבּ י לוֹ  אמר חיּ ב. ׁש יּ הא דין אינוֹ  ׁש מן, את כּ ׁש נּ ה לׁש מן,
לדבר ׁש נּ ן בּ זּ בחים ּת אמר אסוּ ר, לדבר ׁש נּ הוּ  בּ ּפ סח אמרּת  אם
לׁש מן, מּת רין ׁש הן יוֹ כיחוּ , צבּ וּ ר אמוּ רי אליעזר, רבּ י לוֹ  אמר הּמ ּת ר.
צבּ וּ ר בּ אמוּ רי אמרּת  אם לא, יהוֹ ׁש ע, רבּ י לוֹ  אמר חיּ ב. לׁש מן, והוֹ חט
אף אוֹ מר, מאיר רבּ י קצבה. לוֹ  ׁש אין בּ ּפ סח ּת אמר קצבה, להן ׁש יּ ׁש 

ּפ טוּ ר: צבּ וּ ר, אמוּ רי לׁש ם הוֹ חט

סחי ז'מ ני ת ט|פרק ְְִִָָ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

וׁש לּ או  לאוֹ כליו חיּ ב. ולּט מאין, לערלין למנוּ ייו, וׁש לּ א לאוֹ כליו ׁש לּ א ׁש חטוֹ 
לּט הוֹ ר ולערלין, לּמ וּ לין למנוּ ייו, וׁש לא למנוּ ייו ולּט מאים,לאוֹ כליו, ים 

ּפ טוּ ר. בּס תר, טרפה ונמצא ׁש חטוֹ  חיּ ב. מוּ ם, בעל ונמצא ׁש חטוֹ  ּפ טוּ ר.
מּפ ני ּפ טוּ ר, ׁש נּ טמאוּ , אוֹ  ׁש ּמ תוּ  אוֹ  ידם, את הבּ עלים ׁש ּמ ׁש כוּ  ונוֹ דע ׁש חטוֹ 

בּ רׁש וּ ת: ׁש חט

'ז ּפ רק  
עדא  ּפ יו  ֹמּת ו ּת וֹ חבוֹ  רּמ וֹ ן, ׁש ל ׁש ּפ וּ ד מביאין הּפ סח, את צוֹ לין כּ יצד

יוֹ סי רבּ י דּ ברי לתוֹ כוֹ , מעיו בּ ני ואת כּ רעיו את ונוֹ תן נקוּ בתוֹ , בּ ית
לוֹ : חוּ צה תוֹ לין אלּ א זה, הוּ א בּ וּ ל כּ מין אוֹ מר, עקיבא רבּ י הגּ לילי.

צדוֹ ק,ב רבּ י אמר האסכּ לא. על ולא הּפ וּ ד על לא הּפ סח את צוֹ לין אין
על הּפ סח את לנוּ  וּ צלה צא עבדּ וֹ , לטבי ׁש אמר גּ מליאל בּ רבּ ן מעשׂ ה
החרס על מרטבּ וֹ  נטף מקוֹ מוֹ . את יקלוֹ ף ּת נּ וּ ר, ׁש ל בּ חרסוֹ  נגע האסכּ לא.
מקוֹ מוֹ : את יקמוֹ ץ הּס לת, על מרטבּ וֹ  נטף מקוֹ מוֹ . את יּט וֹ ל עליו, וחזר

חיג אם ישׂ ראל, אם יאכלוּ . כּ הנים, חבוּ רת אם ּת רוּ מה, בׁש מן סכוֹ 
מעשׂ ר ׁש ל בׁש מן סכוֹ  החיצוֹ ן. את יקלוֹ ף הוּ א, צלי ואם ידיחנּ וּ . הוּ א,
בירוּ ׁש לים: ׁש ני מעשׂ ר ּפ וֹ דין ׁש אין חבוּ רה, בּ ני על דמים יעשׂ נּ וּ  לא ׁש ני,

וּ ׁש ּת יד העמר, בּ טמאה, נאכלין ואינן בּ טמאה בּ אין דברים חמה
חדׁש ים. ראׁש י וּ ׁש עירי צבּ וּ ר, ׁש למי וזבחי הּפ נים, ולחם הלּ חם,
לאכילה: אלּ א מּת חלּ תוֹ  בא ׁש לּ א בּ טמאה, נאכל בטמאה, ׁש בּ א הּפ סח

אה  זוֹ רק אינוֹ  קים, והחלב הבּ שׂ ר והבּ שׂ רנטמא החלב נטמא הדּ ם. ת 
הבּ שר ׁש נּ טמא ּפ י על אף אלּ א כן, אינוֹ  וּ בּמ קדּ ׁש ין הדּ ם. את זוֹ רק קיּ ם,

הדּ ם: את זוֹ רק קיּ ם, והחלב

יעשׂ הו  טהוֹ רים, והּק הל טמאים הכּ הנים ׁש היוּ  אוֹ  רבּ וֹ , אוֹ  הּק הל נטמא
והּט מאין הראׁש וֹ ן, את עוֹ שׂ ין הּט הוֹ רין הּק הל, מעוּ ט נטמא בטמאה.

הני: את עוֹ שׂ ין
הגּ וּ ף,ז  נטמא מרצּ ה. הצּ יץ טמא, ׁש הוּ א נוֹ דע  ּכ ואחר דּ מוֹ , ׁש נּ זרק הּפ סח

על מרצּ ה הצּ יץ פסח, ועוֹ שׂ ה הנּ זיר ׁש אמרוּ , מּפ ני מרצּ ה, הצּ יץ אין



ו'|ח סחיפרק ְְִִָָמ ני ת
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

מוּ ם בוֹ  ואסרוּ  מלאכה, מוּ ם בוֹ  ׁש הּת ירוּ  יוֹ כיח, טוֹ ב יוֹ ם יהוֹ ׁש ע, רבּ י
לּמ צוה. רׁש וּ ת ראיה מה יהוֹ ׁש ע, זּ ה, מה אליעזר, רבּ י לוֹ  אמר ׁש בוּ ת.
ׁש בוּ ת מוּ ם והיא מצוה ׁש היא תוֹ כיח, הזּ אה ואמר, עקיבא רבּ י הׁש יב
ׁש הן ּפ י על ׁש אף אלּ וּ , על ּת תמּה  אל אּת ה אף הבּ ת. את דּ וֹ חה ואינּה 
אליעזר, רבּ י לוֹ  אמר הבּ ת. את ידחוּ  לא ׁש בוּ ת, מוּ ם והן מצוה
הבּ ת. את דּ וֹ חה מלאכה, מוּ ם ׁש היא ׁש חיטה אם וּ מה דן, אני ועליה
רבּ י לוֹ  אמר הבּ ת. את ׁש דּ וֹ חה דין אינוֹ  ׁש בוּ ת, מוּ ם ׁש היא הזּ אה
את דּ וֹ חה אינּה  ׁש בוּ ת, מוּ ם ׁש היא הזּ אה אם מה חלּ וּ ף, אוֹ  עקיבא,
הבּ ת. את תדחה ׁש לּ א דין אינוֹ  מלאכה, מוּ ם ׁש היא ׁש חיטה הבּ ת.

בּ ּת וֹ רה, כּ תוּ ב מה עקרּת  עקיבא, אליעזר, רבּ י לוֹ  הערבּ ים)אמר ,(בּ ין 
ט)בּ מוֹ עדוֹ  בּ (במדבר בּ חל מוֹ עדבּ ין לי הבא רבּ י, לוֹ , אמר בּ בּ ת. ין 

ׁש אפׁש ר מלאכה כּ ל עקיבא, רבּ י אמר כּ לל לחיטה. כּ ּמ וֹ עד לאלּ וּ 
אפׁש ר ׁש אי ׁש חיטה הבּ ת. את דּ וֹ חה אינּה  ׁש בּ ת, מערב לעשׂ וֹ תּה 

הבּ ת: את דּ וֹ חה ׁש בּ ת, מערב לעשׂ וֹ תּה 

וּ בזמןג  וּ במעט. בּ טהרה בּ חל בא ׁש הוּ א בּ זמן עּמ וֹ , חגיגה מביא אימתי
חגיגה: עּמ וֹ  מביאין אין וּ בטמאה, בּ בּ תבּ מרבּ ה בא ׁש הוּ א

מןד  העזּ ים, וּ מן הכּ בשׂ ים מן הבּ קר, מן הצּ אן, מן באה היתה חגיגה
אחד: ולילה ימים לׁש ני ונאכלת הנּ קבוֹ ת. וּ מן הזּ כרים

כּ לה וּ ׁש אר חּט את. עליו חיּ ב בבּ ת, לׁש מוֹ  ׁש לּ א ׁש חטוֹ  הּפ סח
הן, ראוּ יין ואם חיּ ב. ראוּ יין, אינן אם ּפ סח, לׁש ם ׁש חטן הזּ בחים
אם מה אליעזר, רבּ י אמר ּפ וֹ טר. יהוֹ ׁש ע ורבּ י חּט את, מחיּ ב אליעזר רבּ י
אסוּ רין ׁש הן זבחים חיּ ב. ׁש מוֹ , את כּ ׁש נּ ה לׁש מוֹ , מּת ר ׁש הוּ א הּפ סח
לא, יהוֹ ׁש ע, רבּ י לוֹ  אמר חיּ ב. ׁש יּ הא דין אינוֹ  ׁש מן, את כּ ׁש נּ ה לׁש מן,
לדבר ׁש נּ ן בּ זּ בחים ּת אמר אסוּ ר, לדבר ׁש נּ הוּ  בּ ּפ סח אמרּת  אם
לׁש מן, מּת רין ׁש הן יוֹ כיחוּ , צבּ וּ ר אמוּ רי אליעזר, רבּ י לוֹ  אמר הּמ ּת ר.
צבּ וּ ר בּ אמוּ רי אמרּת  אם לא, יהוֹ ׁש ע, רבּ י לוֹ  אמר חיּ ב. לׁש מן, והוֹ חט
אף אוֹ מר, מאיר רבּ י קצבה. לוֹ  ׁש אין בּ ּפ סח ּת אמר קצבה, להן ׁש יּ ׁש 

ּפ טוּ ר: צבּ וּ ר, אמוּ רי לׁש ם הוֹ חט

סחי ז'מ ני ת ט|פרק ְְִִָָ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

וׁש לּ או  לאוֹ כליו חיּ ב. ולּט מאין, לערלין למנוּ ייו, וׁש לּ א לאוֹ כליו ׁש לּ א ׁש חטוֹ 
לּט הוֹ ר ולערלין, לּמ וּ לין למנוּ ייו, וׁש לא למנוּ ייו ולּט מאים,לאוֹ כליו, ים 

ּפ טוּ ר. בּס תר, טרפה ונמצא ׁש חטוֹ  חיּ ב. מוּ ם, בעל ונמצא ׁש חטוֹ  ּפ טוּ ר.
מּפ ני ּפ טוּ ר, ׁש נּ טמאוּ , אוֹ  ׁש ּמ תוּ  אוֹ  ידם, את הבּ עלים ׁש ּמ ׁש כוּ  ונוֹ דע ׁש חטוֹ 

בּ רׁש וּ ת: ׁש חט

'ז ּפ רק  
עדא  ּפ יו  ֹמּת ו ּת וֹ חבוֹ  רּמ וֹ ן, ׁש ל ׁש ּפ וּ ד מביאין הּפ סח, את צוֹ לין כּ יצד

יוֹ סי רבּ י דּ ברי לתוֹ כוֹ , מעיו בּ ני ואת כּ רעיו את ונוֹ תן נקוּ בתוֹ , בּ ית
לוֹ : חוּ צה תוֹ לין אלּ א זה, הוּ א בּ וּ ל כּ מין אוֹ מר, עקיבא רבּ י הגּ לילי.

צדוֹ ק,ב רבּ י אמר האסכּ לא. על ולא הּפ וּ ד על לא הּפ סח את צוֹ לין אין
על הּפ סח את לנוּ  וּ צלה צא עבדּ וֹ , לטבי ׁש אמר גּ מליאל בּ רבּ ן מעשׂ ה
החרס על מרטבּ וֹ  נטף מקוֹ מוֹ . את יקלוֹ ף ּת נּ וּ ר, ׁש ל בּ חרסוֹ  נגע האסכּ לא.
מקוֹ מוֹ : את יקמוֹ ץ הּס לת, על מרטבּ וֹ  נטף מקוֹ מוֹ . את יּט וֹ ל עליו, וחזר

חיג אם ישׂ ראל, אם יאכלוּ . כּ הנים, חבוּ רת אם ּת רוּ מה, בׁש מן סכוֹ 
מעשׂ ר ׁש ל בׁש מן סכוֹ  החיצוֹ ן. את יקלוֹ ף הוּ א, צלי ואם ידיחנּ וּ . הוּ א,
בירוּ ׁש לים: ׁש ני מעשׂ ר ּפ וֹ דין ׁש אין חבוּ רה, בּ ני על דמים יעשׂ נּ וּ  לא ׁש ני,

וּ ׁש ּת יד העמר, בּ טמאה, נאכלין ואינן בּ טמאה בּ אין דברים חמה
חדׁש ים. ראׁש י וּ ׁש עירי צבּ וּ ר, ׁש למי וזבחי הּפ נים, ולחם הלּ חם,
לאכילה: אלּ א מּת חלּ תוֹ  בא ׁש לּ א בּ טמאה, נאכל בטמאה, ׁש בּ א הּפ סח

אה  זוֹ רק אינוֹ  קים, והחלב הבּ שׂ ר והבּ שׂ רנטמא החלב נטמא הדּ ם. ת 
הבּ שר ׁש נּ טמא ּפ י על אף אלּ א כן, אינוֹ  וּ בּמ קדּ ׁש ין הדּ ם. את זוֹ רק קיּ ם,

הדּ ם: את זוֹ רק קיּ ם, והחלב

יעשׂ הו  טהוֹ רים, והּק הל טמאים הכּ הנים ׁש היוּ  אוֹ  רבּ וֹ , אוֹ  הּק הל נטמא
והּט מאין הראׁש וֹ ן, את עוֹ שׂ ין הּט הוֹ רין הּק הל, מעוּ ט נטמא בטמאה.

הני: את עוֹ שׂ ין
הגּ וּ ף,ז  נטמא מרצּ ה. הצּ יץ טמא, ׁש הוּ א נוֹ דע  ּכ ואחר דּ מוֹ , ׁש נּ זרק הּפ סח

על מרצּ ה הצּ יץ פסח, ועוֹ שׂ ה הנּ זיר ׁש אמרוּ , מּפ ני מרצּ ה, הצּ יץ אין
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הּת הוֹ ם, טמאת נטמא הגּ וּ ף. ּט מאת על מרצּ ה הצּ יץ ואין הדּ ם, ּט מאת
מרצּ ה: הצּ יץ

נטמאח  הּמ ערכה. מעצי הבּ ירה לפני אוֹ תוֹ  שׂ וֹ רפין רבּ וֹ , אוֹ  ׁש לם נטמא
עצמן. מעצי גּ גּ וֹ תיהן על אוֹ  בחצרוֹ תיהן אוֹ תוֹ  שׂ וֹ רפין והנּ וֹ תר, מעוּ טוֹ ,
הּמ ערכה: מעצי להנוֹ ת בּ ׁש ביל הבּ ירה לפני אוֹ תוֹ  שׂ וֹ רפין הצּ יקנין

ּת עבּ רט ׁש ּמ תוּ , אוֹ  הבּ עלים נטמאוּ  מיּ ד. ירף ׁש נּ טמא, אוֹ  ׁש יּ צא הּפ סח
ירף זה אף אוֹ מר, בּ רוֹ קה בּ ן יוֹ חנן רבּ י עשׂ ר. בּ ׁש ה וירף צוּ רתוֹ 

אוֹ כלין: לוֹ  ׁש אין לפי מיּ ד,

להיוֹ תי  עשׂ ר ׁש ה חל עשׂ ר. בׁש ה ירפוּ  והנּ וֹ תר, והגּ ידין, העצמוֹ ת,
את ולא הבּ ת את לא דּ וֹ חין ׁש אינן לפי עשׂ ר, בּ ׁש בעה ירפוּ  בּ בּ ת,

טוֹ ב: יוֹ ם

בּ גדיא יאכל הגּ דוֹ ל, בּ ׁש וֹ ר הנּ אכל והּס חוּ סים.כּ ל כנפים וראׁש י ,הר י 
הּמ וֹ תיר אבל ארבּ עים. לוֹ קה זה הרי הּט הוֹ ר, בּ ּפ סח העצם את הוֹ בר

הארבּ עים: את לוֹ קה אינוֹ  בּ ּט מא, והוֹ בר בּ ּט הוֹ ר

ׁש ּמ גּ יעיב עד וקוֹ לף לעצם, ׁש ּמ גּ יע עד חוֹ ת מקצתוֹ , ׁש יּ צא אבר
ׁש בירת מוּ ם בּ וֹ  ׁש אין בּ ּק וֹ פיץ, קוֹ צץ וּ בּמ קדּ ׁש ין .וחוֹ ת לּפ רק,

ועוֹ בי החלּ וֹ נוֹ ת, כּ לחוּ ץ. ולחוּ ץ האגף מן כּ לפנים, ולפנים האגף מן העצם.
כּ לפנים: החוֹ מה,

היליג ּפ ניהם את הוֹ פכין אלּ וּ  אחד, בּ בית אוֹ כלוֹ ת ׁש היוּ  חבוּ רוֹ ת ׁש ּת י
בּ אמצע. והּמ חם ואוֹ כלין, היל ּפ ניהם את הוֹ פכין ואלּ וּ  ואוֹ כלין,
אצל ׁש ּמ גּ יע עד ּפ ניו את וּ מחזיר ּפ יו את קוֹ פץ למזוֹ ג, עוֹ מד וּ כׁש הּמ ׁש 

ואוֹ כלת: ּפ ניה הוֹ פכת והכּ לּ ה, ואוֹ כל. חבוּ רתוֹ 

' ח ּפ רק 
אביה,א  עליה וׁש חט בּ עלה עליה ׁש חט בּ עלּה , בּ בית ׁש היא בּ זמן האה

עליה ׁש חט אביה, בּ בית לעשׂ וֹ ת ראׁש וֹ ן רגל הלכה בּ עלּה . מל ּת אכל
עליו ׁש חטוּ  יתוֹ ם רוֹ צה. ׁש היא בּ מקוֹ ם ּת אכל בּ עלּה , עליה וׁש חט אביה

סחי ח 'מ ני ת יא|פרק  ְְִִָָ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

יאכל לא ׁש ּת פין ׁש ני ׁש ל עבד רוֹ צה. ׁש הוּ א בּ מקוֹ ם יאכל אּפ טרוֹ ּפ סים,
רבּ וֹ : מל יאכל לא חוֹ רין, בן וחציוֹ  עבד ׁש חציוֹ  מי ׁש ניהן. מל

טלה,ב ׁש חט יאכל. גּ די, ׁש חט הּפ סח, את עלי וּ ׁש חוֹ ט צא לעבדּ וֹ , האוֹ מר
כּ יצד רבּ וֹ , לוֹ  אמר מה ׁש כח הראׁש וֹ ן. מן יאכל וטלה, גּ די ׁש חט יאכל.

וּ  טלה יׁש חוֹ ט ׁש לי.יעשׂ ה, וטלה ׁש לוֹ  גּ די רבּ י, לי אמר גּ די אם ויאמר, גדי 
ׁש ניהם לוֹ , אמר מה רבּ וֹ  ׁש כח ׁש לּ י. וּ גדי ׁש לּ וֹ  הּט לה רבּ י לי אמר טלה ואם

ׁש ני: ּפ סח וּ פטוּ ריןמלּ עשׂ וֹ ת הרפה, לבית יצאוּ 

ראׁש וֹ ןג מכּ ם ׁש יּ עלה מי על הּפ סח את ׁש וֹ חט הריני לבניו, האוֹ מר
את וּ מזכּ ה בחלקוֹ  זכה ורבּ וֹ , ראׁש וֹ  הראׁש וֹ ן ׁש הכניס כּ יון לירוּ ׁש לים,
נמנין ואחד. אחד לכל כזּ ית בוֹ  ׁש יּ הא עד עליו נמנין לעוֹ לם עּמ וֹ . אחיו
עליו ׁש יּ זרוֹ ק עד אוֹ מר, ׁש מעוֹ ן רבּ י ׁש יּ ׁש חוֹ ט. עד מּמ נּ וּ  ידיהן את וּ מוֹ ׁש כין

הדּ ם: את

והוּ אד ׁש לּ וֹ , את לוֹ  לּת ן חבוּ רה בּ ני ראין בּ חלקוֹ , אחרים עּמ וֹ  הממנּ ה
מלּ הן: אוֹ כלין והן מלּ וֹ , אוֹ כל

ׁש וֹ חטיןה  ׁש לׁש , ראה בּ ביעי. עליו ׁש וֹ חטין ראיּ וֹ ת, ׁש ּת י ׁש ראה זב
ׁש לּ ּה . בּ ני עליה ׁש וֹ חטין יוֹ ם, כּ נגד יוֹ ם ׁש וֹ מרת ׁש לּ וֹ . בּ מיני עליו
בּ מיני: עליה ׁש וֹ חטין והזּ בה בליׁש י. עליה ׁש וֹ חטין ימים, ׁש ני ראתה

האסוּ רים,ו מבּ ית להוֹ ציאוֹ  ׁש הבטיחוּ הוּ  מי וכן הגּ ל, את והמפּק ח האוֹ נן,
אין כּ לּ ן על עליהן. ׁש וֹ חטין כּ זּ ית, לאכוֹ ל יכוֹ לין ׁש הן והזּ קן והחוֹ לה
אם לפיכ פסוּ ל. לידי הּפ סח את יביאוּ  ׁש ּמ א עצמן, בּ פני עליהן ׁש וֹ חטין
ׁש הוּ א בּ גּ ל המפּק ח מן חוּ ץ ׁש ני, ּפ סח מלּ עשׂ וֹ ת ּפ טוּ רין ּפ סוּ ל, בּ הן ארע

מּת חלתוֹ : טמא

ורבּ ז  יהוּ דה. רבּ י דּ ברי היּ חיד, על הּפ סח את ׁש וֹ חטין מּת יר.אין יוֹ סי י 
ואין עליהן. ׁש וֹ חטין אין כּ זּ ית, לאכוֹ ל יכוֹ לין ׁש אין מאה ׁש ל חבוּ רה אפלּ וּ 

וּ קטנּ ים: ועבדים נׁש ים חבוּ רת עוֹ שׂ ין

מתוֹ ,ח  על הוֹ מע בּק דׁש ים. לא אבל לערב, ּפ סחוֹ  את ואוֹ כל טוֹ בל אוֹ נן
בּ ית ּפ סח, בּ ערב ׁש נּ תגּ יּ ר גּ ר בּ ּק דׁש ים. ואוֹ כל טוֹ בל עצמוֹ ת, לוֹ  והמלּק ט
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הּת הוֹ ם, טמאת נטמא הגּ וּ ף. ּט מאת על מרצּ ה הצּ יץ ואין הדּ ם, ּט מאת
מרצּ ה: הצּ יץ

נטמאח  הּמ ערכה. מעצי הבּ ירה לפני אוֹ תוֹ  שׂ וֹ רפין רבּ וֹ , אוֹ  ׁש לם נטמא
עצמן. מעצי גּ גּ וֹ תיהן על אוֹ  בחצרוֹ תיהן אוֹ תוֹ  שׂ וֹ רפין והנּ וֹ תר, מעוּ טוֹ ,
הּמ ערכה: מעצי להנוֹ ת בּ ׁש ביל הבּ ירה לפני אוֹ תוֹ  שׂ וֹ רפין הצּ יקנין

ּת עבּ רט ׁש ּמ תוּ , אוֹ  הבּ עלים נטמאוּ  מיּ ד. ירף ׁש נּ טמא, אוֹ  ׁש יּ צא הּפ סח
ירף זה אף אוֹ מר, בּ רוֹ קה בּ ן יוֹ חנן רבּ י עשׂ ר. בּ ׁש ה וירף צוּ רתוֹ 

אוֹ כלין: לוֹ  ׁש אין לפי מיּ ד,

להיוֹ תי  עשׂ ר ׁש ה חל עשׂ ר. בׁש ה ירפוּ  והנּ וֹ תר, והגּ ידין, העצמוֹ ת,
את ולא הבּ ת את לא דּ וֹ חין ׁש אינן לפי עשׂ ר, בּ ׁש בעה ירפוּ  בּ בּ ת,

טוֹ ב: יוֹ ם

בּ גדיא יאכל הגּ דוֹ ל, בּ ׁש וֹ ר הנּ אכל והּס חוּ סים.כּ ל כנפים וראׁש י ,הר י 
הּמ וֹ תיר אבל ארבּ עים. לוֹ קה זה הרי הּט הוֹ ר, בּ ּפ סח העצם את הוֹ בר

הארבּ עים: את לוֹ קה אינוֹ  בּ ּט מא, והוֹ בר בּ ּט הוֹ ר

ׁש ּמ גּ יעיב עד וקוֹ לף לעצם, ׁש ּמ גּ יע עד חוֹ ת מקצתוֹ , ׁש יּ צא אבר
ׁש בירת מוּ ם בּ וֹ  ׁש אין בּ ּק וֹ פיץ, קוֹ צץ וּ בּמ קדּ ׁש ין .וחוֹ ת לּפ רק,

ועוֹ בי החלּ וֹ נוֹ ת, כּ לחוּ ץ. ולחוּ ץ האגף מן כּ לפנים, ולפנים האגף מן העצם.
כּ לפנים: החוֹ מה,

היליג ּפ ניהם את הוֹ פכין אלּ וּ  אחד, בּ בית אוֹ כלוֹ ת ׁש היוּ  חבוּ רוֹ ת ׁש ּת י
בּ אמצע. והּמ חם ואוֹ כלין, היל ּפ ניהם את הוֹ פכין ואלּ וּ  ואוֹ כלין,
אצל ׁש ּמ גּ יע עד ּפ ניו את וּ מחזיר ּפ יו את קוֹ פץ למזוֹ ג, עוֹ מד וּ כׁש הּמ ׁש 

ואוֹ כלת: ּפ ניה הוֹ פכת והכּ לּ ה, ואוֹ כל. חבוּ רתוֹ 

' ח ּפ רק 
אביה,א  עליה וׁש חט בּ עלה עליה ׁש חט בּ עלּה , בּ בית ׁש היא בּ זמן האה

עליה ׁש חט אביה, בּ בית לעשׂ וֹ ת ראׁש וֹ ן רגל הלכה בּ עלּה . מל ּת אכל
עליו ׁש חטוּ  יתוֹ ם רוֹ צה. ׁש היא בּ מקוֹ ם ּת אכל בּ עלּה , עליה וׁש חט אביה

סחי ח 'מ ני ת יא|פרק  ְְִִָָ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

יאכל לא ׁש ּת פין ׁש ני ׁש ל עבד רוֹ צה. ׁש הוּ א בּ מקוֹ ם יאכל אּפ טרוֹ ּפ סים,
רבּ וֹ : מל יאכל לא חוֹ רין, בן וחציוֹ  עבד ׁש חציוֹ  מי ׁש ניהן. מל

טלה,ב ׁש חט יאכל. גּ די, ׁש חט הּפ סח, את עלי וּ ׁש חוֹ ט צא לעבדּ וֹ , האוֹ מר
כּ יצד רבּ וֹ , לוֹ  אמר מה ׁש כח הראׁש וֹ ן. מן יאכל וטלה, גּ די ׁש חט יאכל.

וּ  טלה יׁש חוֹ ט ׁש לי.יעשׂ ה, וטלה ׁש לוֹ  גּ די רבּ י, לי אמר גּ די אם ויאמר, גדי 
ׁש ניהם לוֹ , אמר מה רבּ וֹ  ׁש כח ׁש לּ י. וּ גדי ׁש לּ וֹ  הּט לה רבּ י לי אמר טלה ואם

ׁש ני: ּפ סח וּ פטוּ ריןמלּ עשׂ וֹ ת הרפה, לבית יצאוּ 

ראׁש וֹ ןג מכּ ם ׁש יּ עלה מי על הּפ סח את ׁש וֹ חט הריני לבניו, האוֹ מר
את וּ מזכּ ה בחלקוֹ  זכה ורבּ וֹ , ראׁש וֹ  הראׁש וֹ ן ׁש הכניס כּ יון לירוּ ׁש לים,
נמנין ואחד. אחד לכל כזּ ית בוֹ  ׁש יּ הא עד עליו נמנין לעוֹ לם עּמ וֹ . אחיו
עליו ׁש יּ זרוֹ ק עד אוֹ מר, ׁש מעוֹ ן רבּ י ׁש יּ ׁש חוֹ ט. עד מּמ נּ וּ  ידיהן את וּ מוֹ ׁש כין

הדּ ם: את

והוּ אד ׁש לּ וֹ , את לוֹ  לּת ן חבוּ רה בּ ני ראין בּ חלקוֹ , אחרים עּמ וֹ  הממנּ ה
מלּ הן: אוֹ כלין והן מלּ וֹ , אוֹ כל

ׁש וֹ חטיןה  ׁש לׁש , ראה בּ ביעי. עליו ׁש וֹ חטין ראיּ וֹ ת, ׁש ּת י ׁש ראה זב
ׁש לּ ּה . בּ ני עליה ׁש וֹ חטין יוֹ ם, כּ נגד יוֹ ם ׁש וֹ מרת ׁש לּ וֹ . בּ מיני עליו
בּ מיני: עליה ׁש וֹ חטין והזּ בה בליׁש י. עליה ׁש וֹ חטין ימים, ׁש ני ראתה

האסוּ רים,ו מבּ ית להוֹ ציאוֹ  ׁש הבטיחוּ הוּ  מי וכן הגּ ל, את והמפּק ח האוֹ נן,
אין כּ לּ ן על עליהן. ׁש וֹ חטין כּ זּ ית, לאכוֹ ל יכוֹ לין ׁש הן והזּ קן והחוֹ לה
אם לפיכ פסוּ ל. לידי הּפ סח את יביאוּ  ׁש ּמ א עצמן, בּ פני עליהן ׁש וֹ חטין
ׁש הוּ א בּ גּ ל המפּק ח מן חוּ ץ ׁש ני, ּפ סח מלּ עשׂ וֹ ת ּפ טוּ רין ּפ סוּ ל, בּ הן ארע

מּת חלתוֹ : טמא

ורבּ ז  יהוּ דה. רבּ י דּ ברי היּ חיד, על הּפ סח את ׁש וֹ חטין מּת יר.אין יוֹ סי י 
ואין עליהן. ׁש וֹ חטין אין כּ זּ ית, לאכוֹ ל יכוֹ לין ׁש אין מאה ׁש ל חבוּ רה אפלּ וּ 

וּ קטנּ ים: ועבדים נׁש ים חבוּ רת עוֹ שׂ ין

מתוֹ ,ח  על הוֹ מע בּק דׁש ים. לא אבל לערב, ּפ סחוֹ  את ואוֹ כל טוֹ בל אוֹ נן
בּ ית ּפ סח, בּ ערב ׁש נּ תגּ יּ ר גּ ר בּ ּק דׁש ים. ואוֹ כל טוֹ בל עצמוֹ ת, לוֹ  והמלּק ט
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הּפ וֹ רׁש  אוֹ מרים, הלּ ל וּ בית לערב. ּפ סחוֹ  את ואוֹ כל טוֹ בל אוֹ מרים, ׁש ּמ אי
הּק בר: מן כּ פוֹ רׁש  הערלה מן

' ט ּפ רק 
הּפ סחו  וּ תמוּ רת קרבה, הּפ סח ׁש ּת מוּ רת ׁש מעּת י יהוֹ ׁש ע, רבּ י אמר

הּפ סח אפרׁש . אני עקיבא, רבּ י אמר לפרׁש . לי ואין קרבה, אינּה 
בּ דמיו ויּק ח ויּמ כר, ׁש יּ סּת אב, עד ירעה הּפ סח, ׁש חיטת קדם ׁש נּ מצא
ּת מוּ רתוֹ : וכן ׁש למים, קרב הּפ סח, ׁש חיטת אחר ּת מוּ רתוֹ . וכן ׁש למים,

ויּמ כר,ז  ׁש יּ סּת אב, עד ירעה ׁש נים, ׁש ּת י בּ ן זכר אוֹ  לפסחוֹ  נקבה הּמ פריׁש 
ּפ סח, לׁש ם אחריו בנוֹ  יביאנּ וּ  לא ומת, ּפ סחוֹ  הּמ פריׁש  לנדבה. דמיו ויּפ לוּ 

ׁש למים: לׁש ם אלּ א
אתא יעשׂ ה הראׁש וֹ ן, את עשׂ ה ולא רחוֹ קה בדר אוֹ  טמא ׁש היה מי

כּ ן, אם הני. את יעשׂ ה הראׁש וֹ ן, את עשׂ ה ולא נאנס אוֹ  ׁש גג הני.
ואלּ וּ  ההכּ רת, מן ּפ טוּ רין ׁש אלּ וּ  רחוֹ קה, בדר ׁש היה אוֹ  טמא נאמר לּמ ה

בּ הכּ רת: חיּ בין
דּ בריב רוּ ח, לכל וּ כמדּ תּה  ולחוּ ץ, הּמ וֹ דיעים מן רחוֹ קה, דר היא איזוֹ 

א אליעזר רבּ י עקיבא. רבּ ירבּ י אמר ולחוּ ץ. העזרה מאסקּפ ת וֹ מר, 
מאסקּפ ת אלּ א ודּ אי, ׁש רחוֹ קה מּפ ני לא לוֹ מר, ה' על נקוּ ד לפיכ יוֹ סי,

ולחוּ ץ: העזרה
והני,ג יּמ צא, וּ בל יראה בבל אסוּ ר הראׁש וֹ ן לני, ראׁש וֹ ן ּפ סח בּ ין מה

טעוּ ן אינוֹ  והני בּ אכילתוֹ , הלּ ל טעוּ ן הראׁש וֹ ן בבּ ית. עּמ וֹ  וחמץ מצּ ה
וּ מרוֹ רים, מצּ וֹ ת על צלי ונאכלין בּ עשׂ יּ תן, הלּ ל טעוּ ן וזה זה בּ אכילתוֹ . הלּ ל

הבּ ת: את ודוֹ חין

ויוֹ לדוֹ ת.ד  נדּ וֹ ת וזבוֹ ת זבין מּמ נּ וּ  יאכלוּ  לא בטמאה, ׁש בּ א הּפ סח
מקדּ ׁש : בּ יאת על אף ּפ וֹ טר אליעזר רבּ י מכּ רת. ּפ טוּ רים אכלוּ , ואם

וטעוּ ןה מבּ עשׂ וֹ ר, מקחוֹ  מצרים ּפ סח דּ וֹ רוֹ ת, לפסח מצרים ּפ סח בּ ין מה
בּ לילה בּ חּפ זוֹ ן ונאכל מזוּ זוֹ ת, ׁש ּת י ועל הּמ ׁש קוֹ ף על אזוֹ ב בּ אגדּ ת הזּ אה

ׁש בעה: כּ ל נוֹ הג דּ וֹ רוֹ ת וּ פסח אחד,

ג הזוהרהקדמהנשמת

הקדמה 

ועד הנות� ובורא השתבחי  האדמה על  היותי מיו�  אותי ו�ומ� עומד  אשר תורה,

ונ�תרי� . גלויי�  ני�י�  שמו , יתבר� הבורא  השגחת  בעי�  עי�  לראות וזיכני הזה, היו� 

עמדי  יהיה ד ' א�  בתמי� , לפניו  התהלכו  אבותי  אשר ישראל  אלוקי לד ' נדר ואדור

ד'. לש�  להודות  כדי "נשמת ", ענייני על  ה�פר בעריכת  אבוא  גלויי�  ח�די�  ויראני

כא�  אי�  אשר ונפלאות  ני�י�  השתא , שבט  בחודש לראות  שנוכחתי אחרי כ�  על 

ג ' ביו�  ההודאה ב�עודת  בעזהשי"ת שאשמיע  [וכפי ה�  רבי�  כי לפרט� , המקו� 

עלי. הטובה ד' כיד �פר במגילת  באתי תשע "ב] אדר ה' תצוה פרשת

פעמי�  ארבע  זה בעדי ועכבו  עלי קמו  רבי�  כי אכחד , ולא  אגיד האמת  והנה 

נעלמו ) חיבורי�  הרבה שעוד כמו מידי, ה�פר נעל�  שני�  שבע  לפני לער�  שהדפ�תי רבי� (שאחרי ,

שקט ולא  חיבורי, לנגד  עמד והשט�  "נשמת", על  חיבור לאור להוציא  לנפשי אמרו 

עול�  לאור זה חיבור יצא  שלא  כדי נח, בהקדמה ולא  דוד תהילות  זוהר ליקוטי  �פר (עיי� 

מרומי� באריכות) ליושב כפי אפרוש  המוגמר, על  וברכתי בשער , בעברי ועתה ,

אלוקינו  ד תטשינו  ואל  העתיד , על  ובתפילה היו�  עד  שעזרני העבר על  בהודאה

אמ� . בימינו  במהרה עלינו  שמי�  כבוד התגלה עד לנצח,
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הּפ סחו  וּ תמוּ רת קרבה, הּפ סח ׁש ּת מוּ רת ׁש מעּת י יהוֹ ׁש ע, רבּ י אמר
הּפ סח אפרׁש . אני עקיבא, רבּ י אמר לפרׁש . לי ואין קרבה, אינּה 
בּ דמיו ויּק ח ויּמ כר, ׁש יּ סּת אב, עד ירעה הּפ סח, ׁש חיטת קדם ׁש נּ מצא
ּת מוּ רתוֹ : וכן ׁש למים, קרב הּפ סח, ׁש חיטת אחר ּת מוּ רתוֹ . וכן ׁש למים,

ויּמ כר,ז  ׁש יּ סּת אב, עד ירעה ׁש נים, ׁש ּת י בּ ן זכר אוֹ  לפסחוֹ  נקבה הּמ פריׁש 
ּפ סח, לׁש ם אחריו בנוֹ  יביאנּ וּ  לא ומת, ּפ סחוֹ  הּמ פריׁש  לנדבה. דמיו ויּפ לוּ 

ׁש למים: לׁש ם אלּ א

בּ דמיח ויביא ויּמ כרוּ , ׁש יּ סּת אבוּ , עד ירעוּ  כּ לּ ן בּ זּ בחים, ׁש נּ תערב הּפ סח
הּמ וֹ תר ויפסיד זה, מּמ ין ׁש בּ הן היּ פה וּ בדמי זה, מּמ ין ׁש בּ הן היּ פה
יאכלוּ : כּ הנים, חבוּ רת אם אוֹ מר, ׁש מעוֹ ן רבּ י בּ בּ כוֹ רוֹ ת, נתערב מבּ יתוֹ .

והלט  עלינוּ , וּ ׁש חוֹ ט וּ בּק ׁש  צא לאחד, ואמרה ּפ סחּה , ׁש אבד חבוּ רה
אוֹ כל הוּ א ראׁש וֹ ן, נׁש חט ׁש לּ וֹ  אם וׁש חטוּ , לקחוּ  והם וׁש חט, וּ מצא
אוֹ כלין הם ראׁש וֹ ן, נׁש חט ׁש לּ הן ואם מלּ וֹ , עּמ וֹ  אוֹ כלים והם מלּ וֹ ,
אוֹ  ראׁש וֹ ן, נׁש חט מהן איזה ידוּ ע אינוֹ  ואם מלּ וֹ . אוֹ כל והוּ א מלּ הן,
יצא וׁש לּ הן עּמ וֹ , אוֹ כלים אינם והם מלּ וֹ , אוֹ כל הוּ א כּ אחד, ׁש ניהן ׁש חטוּ 
צאוּ  אחרּת י, אם להן, אמר ׁש ני. ּפ סח מלּ עשׂ וֹ ת וּ פטוּ רין הרפה, לבית
ראׁש וֹ ן, נׁש חט ׁש לּ הן אם וׁש חטו. לקחוּ  והן וׁש חט, וּ מצא הל עלי. וׁש חטוּ 
הוּ א ראׁש וֹ ן, נׁש חט ׁש לּ וֹ  ואם עּמ הן. אוֹ כל והוּ א מלּ הן, אוֹ כלין הן
ראׁש וֹ ן, נׁש חט מהם איזה ידוּ ע אינוֹ  ואם מלּ הן. אוֹ כלין והן אוֹ כלמלּ וֹ ,

אוֹ כלין הן כּ אחד, ׁש ניהם ׁש חטוּ  וׁש לּ וֹ אוֹ  עּמ הן, אוֹ כל אינוֹ  והוּ א מלּ הן, 
ׁש ני. ּפ סח מלּ עשׂ וֹ ת וּ פטוּ ר הרפה, לבית אוֹ כליןיצא לוֹ , ואמרוּ  להן אמר 

לבית יוֹ צאין ׁש ניהן ראׁש וֹ ן, נׁש חט מהן איזה ידוּ ע אין ואם הראׁש וֹ ן. מן כּ לּ ם
לזה: זה אחראין אינן לוֹ , אמרוּ  ולא להן אמר לא הרפה.

מוֹ ׁש כיןי  ואלּ וּ  אחד להם מוֹ ׁש כין אלּ וּ  פסחיהן, ׁש נּ תערבוּ  חבוּ רוֹ ת ׁש ּת י
אלּ וּ , אצל לוֹ  בּ א מאלּ וּ  ואחד אלּ וּ , אצל לוֹ  בּ א מאלּ וּ  אחד אחד, להן
ונמנית  ּלמ מׁש וּ כוֹ ת ידי הזּ ה, הּפ סח הוּ א ׁש לּ נוּ  אם אוֹ מרים, הם וכ

מלּ  מׁש וּ כוֹ ת ידינוּ  הזּ ה, הּפ סח הוּ א  ּׁש ל ואם ׁש לּ נוּ , עלעל ונמנינוּ  נוּ  
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הּפ וֹ רׁש  אוֹ מרים, הלּ ל וּ בית לערב. ּפ סחוֹ  את ואוֹ כל טוֹ בל אוֹ מרים, ׁש ּמ אי
הּק בר: מן כּ פוֹ רׁש  הערלה מן

' ט ּפ רק 
הּפ סחו  וּ תמוּ רת קרבה, הּפ סח ׁש ּת מוּ רת ׁש מעּת י יהוֹ ׁש ע, רבּ י אמר

הּפ סח אפרׁש . אני עקיבא, רבּ י אמר לפרׁש . לי ואין קרבה, אינּה 
בּ דמיו ויּק ח ויּמ כר, ׁש יּ סּת אב, עד ירעה הּפ סח, ׁש חיטת קדם ׁש נּ מצא
ּת מוּ רתוֹ : וכן ׁש למים, קרב הּפ סח, ׁש חיטת אחר ּת מוּ רתוֹ . וכן ׁש למים,

ויּמ כר,ז  ׁש יּ סּת אב, עד ירעה ׁש נים, ׁש ּת י בּ ן זכר אוֹ  לפסחוֹ  נקבה הּמ פריׁש 
ּפ סח, לׁש ם אחריו בנוֹ  יביאנּ וּ  לא ומת, ּפ סחוֹ  הּמ פריׁש  לנדבה. דמיו ויּפ לוּ 

ׁש למים: לׁש ם אלּ א
אתא יעשׂ ה הראׁש וֹ ן, את עשׂ ה ולא רחוֹ קה בדר אוֹ  טמא ׁש היה מי

כּ ן, אם הני. את יעשׂ ה הראׁש וֹ ן, את עשׂ ה ולא נאנס אוֹ  ׁש גג הני.
ואלּ וּ  ההכּ רת, מן ּפ טוּ רין ׁש אלּ וּ  רחוֹ קה, בדר ׁש היה אוֹ  טמא נאמר לּמ ה

בּ הכּ רת: חיּ בין
דּ בריב רוּ ח, לכל וּ כמדּ תּה  ולחוּ ץ, הּמ וֹ דיעים מן רחוֹ קה, דר היא איזוֹ 

א אליעזר רבּ י עקיבא. רבּ ירבּ י אמר ולחוּ ץ. העזרה מאסקּפ ת וֹ מר, 
מאסקּפ ת אלּ א ודּ אי, ׁש רחוֹ קה מּפ ני לא לוֹ מר, ה' על נקוּ ד לפיכ יוֹ סי,

ולחוּ ץ: העזרה
והני,ג יּמ צא, וּ בל יראה בבל אסוּ ר הראׁש וֹ ן לני, ראׁש וֹ ן ּפ סח בּ ין מה

טעוּ ן אינוֹ  והני בּ אכילתוֹ , הלּ ל טעוּ ן הראׁש וֹ ן בבּ ית. עּמ וֹ  וחמץ מצּ ה
וּ מרוֹ רים, מצּ וֹ ת על צלי ונאכלין בּ עשׂ יּ תן, הלּ ל טעוּ ן וזה זה בּ אכילתוֹ . הלּ ל

הבּ ת: את ודוֹ חין

ויוֹ לדוֹ ת.ד  נדּ וֹ ת וזבוֹ ת זבין מּמ נּ וּ  יאכלוּ  לא בטמאה, ׁש בּ א הּפ סח
מקדּ ׁש : בּ יאת על אף ּפ וֹ טר אליעזר רבּ י מכּ רת. ּפ טוּ רים אכלוּ , ואם

וטעוּ ןה מבּ עשׂ וֹ ר, מקחוֹ  מצרים ּפ סח דּ וֹ רוֹ ת, לפסח מצרים ּפ סח בּ ין מה
בּ לילה בּ חּפ זוֹ ן ונאכל מזוּ זוֹ ת, ׁש ּת י ועל הּמ ׁש קוֹ ף על אזוֹ ב בּ אגדּ ת הזּ אה

ׁש בעה: כּ ל נוֹ הג דּ וֹ רוֹ ת וּ פסח אחד,

ג הזוהרהקדמהנשמת

הקדמה 

ועד הנות� ובורא השתבחי  האדמה על  היותי מיו�  אותי ו�ומ� עומד  אשר תורה,

ונ�תרי� . גלויי�  ני�י�  שמו , יתבר� הבורא  השגחת  בעי�  עי�  לראות וזיכני הזה, היו� 

עמדי  יהיה ד ' א�  בתמי� , לפניו  התהלכו  אבותי  אשר ישראל  אלוקי לד ' נדר ואדור

ד'. לש�  להודות  כדי "נשמת ", ענייני על  ה�פר בעריכת  אבוא  גלויי�  ח�די�  ויראני

כא�  אי�  אשר ונפלאות  ני�י�  השתא , שבט  בחודש לראות  שנוכחתי אחרי כ�  על 

ג ' ביו�  ההודאה ב�עודת  בעזהשי"ת שאשמיע  [וכפי ה�  רבי�  כי לפרט� , המקו� 

עלי. הטובה ד' כיד �פר במגילת  באתי תשע "ב] אדר ה' תצוה פרשת

פעמי�  ארבע  זה בעדי ועכבו  עלי קמו  רבי�  כי אכחד , ולא  אגיד האמת  והנה 

נעלמו ) חיבורי�  הרבה שעוד כמו מידי, ה�פר נעל�  שני�  שבע  לפני לער�  שהדפ�תי רבי� (שאחרי ,

שקט ולא  חיבורי, לנגד  עמד והשט�  "נשמת", על  חיבור לאור להוציא  לנפשי אמרו 

עול�  לאור זה חיבור יצא  שלא  כדי נח, בהקדמה ולא  דוד תהילות  זוהר ליקוטי  �פר (עיי� 

מרומי� באריכות) ליושב כפי אפרוש  המוגמר, על  וברכתי בשער , בעברי ועתה ,

אלוקינו  ד תטשינו  ואל  העתיד , על  ובתפילה היו�  עד  שעזרני העבר על  בהודאה

אמ� . בימינו  במהרה עלינו  שמי�  כבוד התגלה עד לנצח,
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הּפ סחו  וּ תמוּ רת קרבה, הּפ סח ׁש ּת מוּ רת ׁש מעּת י יהוֹ ׁש ע, רבּ י אמר
הּפ סח אפרׁש . אני עקיבא, רבּ י אמר לפרׁש . לי ואין קרבה, אינּה 
בּ דמיו ויּק ח ויּמ כר, ׁש יּ סּת אב, עד ירעה הּפ סח, ׁש חיטת קדם ׁש נּ מצא
ּת מוּ רתוֹ : וכן ׁש למים, קרב הּפ סח, ׁש חיטת אחר ּת מוּ רתוֹ . וכן ׁש למים,

ויּמ כר,ז  ׁש יּ סּת אב, עד ירעה ׁש נים, ׁש ּת י בּ ן זכר אוֹ  לפסחוֹ  נקבה הּמ פריׁש 
ּפ סח, לׁש ם אחריו בנוֹ  יביאנּ וּ  לא ומת, ּפ סחוֹ  הּמ פריׁש  לנדבה. דמיו ויּפ לוּ 

ׁש למים: לׁש ם אלּ א

בּ דמיח ויביא ויּמ כרוּ , ׁש יּ סּת אבוּ , עד ירעוּ  כּ לּ ן בּ זּ בחים, ׁש נּ תערב הּפ סח
הּמ וֹ תר ויפסיד זה, מּמ ין ׁש בּ הן היּ פה וּ בדמי זה, מּמ ין ׁש בּ הן היּ פה
יאכלוּ : כּ הנים, חבוּ רת אם אוֹ מר, ׁש מעוֹ ן רבּ י בּ בּ כוֹ רוֹ ת, נתערב מבּ יתוֹ .

והלט  עלינוּ , וּ ׁש חוֹ ט וּ בּק ׁש  צא לאחד, ואמרה ּפ סחּה , ׁש אבד חבוּ רה
אוֹ כל הוּ א ראׁש וֹ ן, נׁש חט ׁש לּ וֹ  אם וׁש חטוּ , לקחוּ  והם וׁש חט, וּ מצא
אוֹ כלין הם ראׁש וֹ ן, נׁש חט ׁש לּ הן ואם מלּ וֹ , עּמ וֹ  אוֹ כלים והם מלּ וֹ ,
אוֹ  ראׁש וֹ ן, נׁש חט מהן איזה ידוּ ע אינוֹ  ואם מלּ וֹ . אוֹ כל והוּ א מלּ הן,
יצא וׁש לּ הן עּמ וֹ , אוֹ כלים אינם והם מלּ וֹ , אוֹ כל הוּ א כּ אחד, ׁש ניהן ׁש חטוּ 
צאוּ  אחרּת י, אם להן, אמר ׁש ני. ּפ סח מלּ עשׂ וֹ ת וּ פטוּ רין הרפה, לבית
ראׁש וֹ ן, נׁש חט ׁש לּ הן אם וׁש חטו. לקחוּ  והן וׁש חט, וּ מצא הל עלי. וׁש חטוּ 
הוּ א ראׁש וֹ ן, נׁש חט ׁש לּ וֹ  ואם עּמ הן. אוֹ כל והוּ א מלּ הן, אוֹ כלין הן
ראׁש וֹ ן, נׁש חט מהם איזה ידוּ ע אינוֹ  ואם מלּ הן. אוֹ כלין והן אוֹ כלמלּ וֹ ,

אוֹ כלין הן כּ אחד, ׁש ניהם ׁש חטוּ  וׁש לּ וֹ אוֹ  עּמ הן, אוֹ כל אינוֹ  והוּ א מלּ הן, 
ׁש ני. ּפ סח מלּ עשׂ וֹ ת וּ פטוּ ר הרפה, לבית אוֹ כליןיצא לוֹ , ואמרוּ  להן אמר 

לבית יוֹ צאין ׁש ניהן ראׁש וֹ ן, נׁש חט מהן איזה ידוּ ע אין ואם הראׁש וֹ ן. מן כּ לּ ם
לזה: זה אחראין אינן לוֹ , אמרוּ  ולא להן אמר לא הרפה.

מוֹ ׁש כיןי  ואלּ וּ  אחד להם מוֹ ׁש כין אלּ וּ  פסחיהן, ׁש נּ תערבוּ  חבוּ רוֹ ת ׁש ּת י
אלּ וּ , אצל לוֹ  בּ א מאלּ וּ  ואחד אלּ וּ , אצל לוֹ  בּ א מאלּ וּ  אחד אחד, להן
ונמנית  ּלמ מׁש וּ כוֹ ת ידי הזּ ה, הּפ סח הוּ א ׁש לּ נוּ  אם אוֹ מרים, הם וכ

מלּ  מׁש וּ כוֹ ת ידינוּ  הזּ ה, הּפ סח הוּ א  ּׁש ל ואם ׁש לּ נוּ , עלעל ונמנינוּ  נוּ  
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מוֹ ׁש כין עשׂ רה, עשׂ רה וׁש ל חמה, חמה ׁש לּ  חבוּ רוֹ ת חמׁש  וכן . ּׁש ל
אוֹ מרים: הם וכן וחבוּ רה, חבוּ רה מכּ ל אחד להן

זהיא אחד, לוֹ   מוֹ ׁש וזה אחד, לוֹ   מוֹ ׁש זה פסחיהם, ׁש נּ תערבוּ  ׁש נים
אצל בא זה הוּ ק, מן אחד עּמ וֹ  ממנּ ה וזה הוּ ק, מן אחד עּמ וֹ  ממנּ ה
מׁש וּ כוֹ ת ידי זה, ּפ סח הוּ א ׁש לּ י אם אוֹ מרים, הם וכ זה, אצל בא וזה זה,
ונמניתי מלּ י מׁש וּ כוֹ ת ידי זה, ּפ סח הוּ א  ּׁש ל ואם ׁש לּ י. על ונמנית  ּלמ

: ּׁש ל על

'י ּפ רק  
עניא ואפלּ וּ  . ׁש ּת חׁש עד אדם יאכל לא לּמ נחה,  ּסמו פסחים ערבי

יין, ׁש ל כוֹ סוֹ ת מארבּ עה לוֹ  יפחתוּ  ולא ׁש יּ סב. עד יאכל לא ׁש בּ ישׂ ראל
הּת מחוּ י: מן ואפלּ וּ 

כּ ב ואחר היּ וֹ ם, על מבר אוֹ מרים, ׁש ּמ אי בּ ית ראׁש וֹ ן, כוֹ ס לוֹ  מזגוּ 
מבר  ּכ ואחר היּ ין, על מבר אוֹ מרים, הלּ ל וּ בית היּ ין. על מבר

היּ וֹ ם: על

לפניוג הביאוּ  הּפ ת. לפרּפ רת ׁש ּמ גּ יע עד בּ חזרת, מטבּ ל לפניו, הביאוּ 
מצוה. חרסת ׁש אין ּפ י על אף תבׁש ילין, וּ ׁש ני וחרסת וחזרת מצּ ה
גּ וּ פוֹ  לפניו מביאים היוּ  וּ בּמ קדּ ׁש  מצוה. אוֹ מר, צדוֹ ק בּ רבּ י אליעזר רבּ י

ּפ סח: ׁש ל

אביוד בּ בּ ן, דּ עת אין ואם אביו. ׁש וֹ אל הבּ ן וכאן ׁש ני, כוֹ ס לוֹ  מלּמ דוֹ ,מזגוּ  
חמץ אוֹ כלין אנוּ  הלּ ילוֹ ת ׁש בּ כל הלּ ילוֹ ת, מכּ ל הזּ ה הלּ ילה נּ ׁש ּת נּ ה מה
ירקוֹ ת, ׁש אר אוֹ כלין אנּ וּ  הלּ ילוֹ ת ׁש בּ כל מצּ ה. כּ לּ וֹ  הזּ ה הלּ ילה וּ מצּ ה,
וּ מבל, ׁש לוּ ק, צלי, בּ שׂ ר אוֹ כלין אנוּ  הלּ ילוֹ ת ׁש בּ כל מרוֹ ר. הזּ ה הלּ ילה
הזּ ה הלּ ילה אחת, ּפ עם מטבּ ילין אנוּ  הלּ ילוֹ ת ׁש בּ כל צלי. כּ לּ וֹ  הזּ ה הלּ ילה
בּ ׁש בח, וּ מסיּ ם בּ גנוּ ת מתחיל מלּמ דוֹ . אביו בּ ן, ׁש לּ  דעּת וֹ  וּ לפי פעמים. ׁש ּת י

כלּ ּה : הּפ רׁש ה כּ ל ׁש יּ גמוֹ ר עד אבי, אוֹ בד מארּמ י ודוֹ רׁש 

לאה בּפ סח, אלּ וּ  דברים ׁש לׁש ה אמר ׁש לּ א כּ ל אוֹ מר, היה גּ מליאל רבּ ן
ׁש ּפ סח ׁש וּ ם על ּפ סח, וּ מרוֹ ר. מצּ ה, ּפ סח, הן, ואלּ וּ  חוֹ בתוֹ , ידי יצא
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אבוֹ תינוּ  ׁש נּ גאלוּ  ׁש וּ ם על מצּ ה, במצרים. אבוֹ תינוּ  בּ ּת י על הּמ קוֹ ם
בּ כל במצרים. אבוֹ תינוּ  חיּ י את הּמ צרים ׁש ּמ ררוּ  ׁש וּ ם על מרוֹ ר, מּמ צרים.
ׁש נּ אמר מּמ צרים, יצא הוּ א כּ אלּ וּ  עצמוֹ  את לראוֹ ת אדם חיּ ב ודוֹ ר דּ וֹ ר

יג) בּ צאתי(שמות לי ה' עשׂ ה זה בּ עבוּ ר לאמר, ההוּ א בּ יּ וֹ ם לבנ והגּ דּת  ,
לרוֹ מם, לפאר, לׁש בּ ח, להלּ ל, להוֹ דוֹ ת, חיּ בין אנחנוּ  לפיכ מּמ צרים.
הנּ ּס ים כּ ל את ולנוּ  לאבוֹ תינוּ  ׁש עשׂ ה למי וּ לקלּ ס, לעלּ ה, ,לבר להדּ ר,
וּ מאפלה טוֹ ב, ליוֹ ם וּ מאבל לשׂ מחה, מיּ גוֹ ן לחרוּ ת, מעבדוּ ת הוֹ ציאנוּ  האלּ וּ ,

הללוּ יּה : לפניו, ונאמר לגאלּ ה. וּ מעבּ וּ ד גּ דוֹ ל, לאוֹ ר

וּ ביתו  ׁש מחה. הבּ נים אם עד אוֹ מרים, ׁש ּמ אי בּ ית אוֹ מר, הוּ א היכן עד
אוֹ מר, טרפוֹ ן רבּ י בּ גאלּ ה. וחוֹ תם מים. למעינוֹ  חלּ מיׁש  עד אוֹ מרים, הלּ ל
אוֹ מר, עקיבא רבּ י חוֹ תם. היה ולא מּמ צרים, אבוֹ תינוּ  את וגאל גּ אלנוּ  אׁש ר
הבּ אים אחרים ולרגלים למוֹ עדים יגּ יענוּ  אבוֹ תינוּ  ואלהי אלהינוּ  ה' כּ ן
מן ׁש ם ונאכל ,בּ עבוֹ דת ושׂ שׂ ים עיר בּ בנין שׂ מחים לׁש לוֹ ם, לקראתנוּ 

בּ רוּ  עד כו', הּפ סחים וּ מן ישׂ ראל:הזּ בחים גּ אל ה', אּת ה  

ואוֹ מרז  ההלּ ל, את עליו גוֹ מר רביעי, מזוֹ נוֹ . על מבר ׁש ליׁש י, כוֹ ס לוֹ  מזגוּ 
בּ ין יׁש ּת ה. לׁש ּת וֹ ת, רוֹ צה אם הלּ לוּ , הכּ וֹ סוֹ ת בּ ין היר. בּ רכּ ת עליו

יׁש ּת ה: לא לרביעי, ׁש ליׁש י

יאכלוּ .ח לא כּ לּ ן, יאכלוּ . מקצתן, יׁש נוּ  אפיקוֹ מן. הּפ סח אחר מפטירין אין
יאכלוּ : לא נרדּ מוּ , יאכלוּ . נתנמנמוּ , אוֹ מר, יוֹ סי רבּ י

אתט  מטמאין והנּ וֹ תר, הּפ גּ וּ ל היּ דים. את מטּמ א חצוֹ ת, אחר הּפ סח
לא זבח, ׁש ל את בּ ר זבח. ׁש ל את ּפ טר הּפ סח בּ רכּ ת בּ ר היּ דים.
פוֹ טרת זוֹ  לא אוֹ מר, עקיבא רבּ י יׁש מעאל. רבּ י דּ ברי ּפ סח, ׁש ל את פטר

זוֹ : פוֹ טרת זוֹ  ולא זוֹ ,
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מוֹ ׁש כין עשׂ רה, עשׂ רה וׁש ל חמה, חמה ׁש לּ  חבוּ רוֹ ת חמׁש  וכן . ּׁש ל
אוֹ מרים: הם וכן וחבוּ רה, חבוּ רה מכּ ל אחד להן

זהיא אחד, לוֹ   מוֹ ׁש וזה אחד, לוֹ   מוֹ ׁש זה פסחיהם, ׁש נּ תערבוּ  ׁש נים
אצל בא זה הוּ ק, מן אחד עּמ וֹ  ממנּ ה וזה הוּ ק, מן אחד עּמ וֹ  ממנּ ה
מׁש וּ כוֹ ת ידי זה, ּפ סח הוּ א ׁש לּ י אם אוֹ מרים, הם וכ זה, אצל בא וזה זה,
ונמניתי מלּ י מׁש וּ כוֹ ת ידי זה, ּפ סח הוּ א  ּׁש ל ואם ׁש לּ י. על ונמנית  ּלמ

: ּׁש ל על

'י ּפ רק  
עניא ואפלּ וּ  . ׁש ּת חׁש עד אדם יאכל לא לּמ נחה,  ּסמו פסחים ערבי

יין, ׁש ל כוֹ סוֹ ת מארבּ עה לוֹ  יפחתוּ  ולא ׁש יּ סב. עד יאכל לא ׁש בּ ישׂ ראל
הּת מחוּ י: מן ואפלּ וּ 

כּ ב ואחר היּ וֹ ם, על מבר אוֹ מרים, ׁש ּמ אי בּ ית ראׁש וֹ ן, כוֹ ס לוֹ  מזגוּ 
מבר  ּכ ואחר היּ ין, על מבר אוֹ מרים, הלּ ל וּ בית היּ ין. על מבר

היּ וֹ ם: על

לפניוג הביאוּ  הּפ ת. לפרּפ רת ׁש ּמ גּ יע עד בּ חזרת, מטבּ ל לפניו, הביאוּ 
מצוה. חרסת ׁש אין ּפ י על אף תבׁש ילין, וּ ׁש ני וחרסת וחזרת מצּ ה
גּ וּ פוֹ  לפניו מביאים היוּ  וּ בּמ קדּ ׁש  מצוה. אוֹ מר, צדוֹ ק בּ רבּ י אליעזר רבּ י

ּפ סח: ׁש ל

אביוד בּ בּ ן, דּ עת אין ואם אביו. ׁש וֹ אל הבּ ן וכאן ׁש ני, כוֹ ס לוֹ  מלּמ דוֹ ,מזגוּ  
חמץ אוֹ כלין אנוּ  הלּ ילוֹ ת ׁש בּ כל הלּ ילוֹ ת, מכּ ל הזּ ה הלּ ילה נּ ׁש ּת נּ ה מה
ירקוֹ ת, ׁש אר אוֹ כלין אנּ וּ  הלּ ילוֹ ת ׁש בּ כל מצּ ה. כּ לּ וֹ  הזּ ה הלּ ילה וּ מצּ ה,
וּ מבל, ׁש לוּ ק, צלי, בּ שׂ ר אוֹ כלין אנוּ  הלּ ילוֹ ת ׁש בּ כל מרוֹ ר. הזּ ה הלּ ילה
הזּ ה הלּ ילה אחת, ּפ עם מטבּ ילין אנוּ  הלּ ילוֹ ת ׁש בּ כל צלי. כּ לּ וֹ  הזּ ה הלּ ילה
בּ ׁש בח, וּ מסיּ ם בּ גנוּ ת מתחיל מלּמ דוֹ . אביו בּ ן, ׁש לּ  דעּת וֹ  וּ לפי פעמים. ׁש ּת י

כלּ ּה : הּפ רׁש ה כּ ל ׁש יּ גמוֹ ר עד אבי, אוֹ בד מארּמ י ודוֹ רׁש 

לאה בּפ סח, אלּ וּ  דברים ׁש לׁש ה אמר ׁש לּ א כּ ל אוֹ מר, היה גּ מליאל רבּ ן
ׁש ּפ סח ׁש וּ ם על ּפ סח, וּ מרוֹ ר. מצּ ה, ּפ סח, הן, ואלּ וּ  חוֹ בתוֹ , ידי יצא
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אבוֹ תינוּ  ׁש נּ גאלוּ  ׁש וּ ם על מצּ ה, במצרים. אבוֹ תינוּ  בּ ּת י על הּמ קוֹ ם
בּ כל במצרים. אבוֹ תינוּ  חיּ י את הּמ צרים ׁש ּמ ררוּ  ׁש וּ ם על מרוֹ ר, מּמ צרים.
ׁש נּ אמר מּמ צרים, יצא הוּ א כּ אלּ וּ  עצמוֹ  את לראוֹ ת אדם חיּ ב ודוֹ ר דּ וֹ ר

יג) בּ צאתי(שמות לי ה' עשׂ ה זה בּ עבוּ ר לאמר, ההוּ א בּ יּ וֹ ם לבנ והגּ דּת  ,
לרוֹ מם, לפאר, לׁש בּ ח, להלּ ל, להוֹ דוֹ ת, חיּ בין אנחנוּ  לפיכ מּמ צרים.
הנּ ּס ים כּ ל את ולנוּ  לאבוֹ תינוּ  ׁש עשׂ ה למי וּ לקלּ ס, לעלּ ה, ,לבר להדּ ר,
וּ מאפלה טוֹ ב, ליוֹ ם וּ מאבל לשׂ מחה, מיּ גוֹ ן לחרוּ ת, מעבדוּ ת הוֹ ציאנוּ  האלּ וּ ,

הללוּ יּה : לפניו, ונאמר לגאלּ ה. וּ מעבּ וּ ד גּ דוֹ ל, לאוֹ ר

וּ ביתו  ׁש מחה. הבּ נים אם עד אוֹ מרים, ׁש ּמ אי בּ ית אוֹ מר, הוּ א היכן עד
אוֹ מר, טרפוֹ ן רבּ י בּ גאלּ ה. וחוֹ תם מים. למעינוֹ  חלּ מיׁש  עד אוֹ מרים, הלּ ל
אוֹ מר, עקיבא רבּ י חוֹ תם. היה ולא מּמ צרים, אבוֹ תינוּ  את וגאל גּ אלנוּ  אׁש ר
הבּ אים אחרים ולרגלים למוֹ עדים יגּ יענוּ  אבוֹ תינוּ  ואלהי אלהינוּ  ה' כּ ן
מן ׁש ם ונאכל ,בּ עבוֹ דת ושׂ שׂ ים עיר בּ בנין שׂ מחים לׁש לוֹ ם, לקראתנוּ 

בּ רוּ  עד כו', הּפ סחים וּ מן ישׂ ראל:הזּ בחים גּ אל ה', אּת ה  

ואוֹ מרז  ההלּ ל, את עליו גוֹ מר רביעי, מזוֹ נוֹ . על מבר ׁש ליׁש י, כוֹ ס לוֹ  מזגוּ 
בּ ין יׁש ּת ה. לׁש ּת וֹ ת, רוֹ צה אם הלּ לוּ , הכּ וֹ סוֹ ת בּ ין היר. בּ רכּ ת עליו

יׁש ּת ה: לא לרביעי, ׁש ליׁש י

יאכלוּ .ח לא כּ לּ ן, יאכלוּ . מקצתן, יׁש נוּ  אפיקוֹ מן. הּפ סח אחר מפטירין אין
יאכלוּ : לא נרדּ מוּ , יאכלוּ . נתנמנמוּ , אוֹ מר, יוֹ סי רבּ י

אתט  מטמאין והנּ וֹ תר, הּפ גּ וּ ל היּ דים. את מטּמ א חצוֹ ת, אחר הּפ סח
לא זבח, ׁש ל את בּ ר זבח. ׁש ל את ּפ טר הּפ סח בּ רכּ ת בּ ר היּ דים.
פוֹ טרת זוֹ  לא אוֹ מר, עקיבא רבּ י יׁש מעאל. רבּ י דּ ברי ּפ סח, ׁש ל את פטר

זוֹ : פוֹ טרת זוֹ  ולא זוֹ ,







ְיֹבַאר ְסֻגַּלת ּוַמֲעַלת ֲאִמיַרת "ִנְׁשַמת  ּבֹו 
ָּכל ַחי" ִלּקּוִטים ִמן ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְוִכְתֵבי 
האריז"ל, ְוִסְפֵרי ַקָּבָלה, ְוִסְפֵרי ַּבַעל ֵׁשם 
טֹוב ַהָּקדֹוׁש ְוַתְלִמיָדיו, ּוְׁשָאר ספה"ק, 
ְוִעיַקִרים  ְיסֹוִדִּיים  ְּכָלִלים  ַהַּמִּקיִפים 
ַהְּקדֹוָׁשה  ַהְּתִפָּלה  ַלֲאִמיַרת  ַהּנֹוְגִעים 

ַהָּלזֹו.

ְּבִלי  ִאְמרֹוֵּתיֶהם  ְּבִבְתֵרי  ְוַהְּמַעֵּין 
ְוִנְפָלָאה  ְּגדֹוָלה  ּתֹוֶעֶלת  ְיַקֵּבל  ָסֵפק 
ְלִהְתַאֵּמץ  ְּגבּול  ִּבְלִּתי  ְּבִהְתעֹוְררּות 
ַהְּקדֹוָׁשה  ְּתִפָּלה  ְלִהְתַּפֵּלל  ּוְלִהְתַחֵּזק 

ַהָּלזֹו.



ג הזוהרהקדמהנשמת

הקדמה 

ועד הנות� ובורא השתבחי  האדמה על  היותי מיו�  אותי ו�ומ� עומד  אשר תורה,

ונ�תרי� . גלויי�  ני�י�  שמו , יתבר� הבורא  השגחת  בעי�  עי�  לראות וזיכני הזה, היו� 

עמדי  יהיה ד ' א�  בתמי� , לפניו  התהלכו  אבותי  אשר ישראל  אלוקי לד ' נדר ואדור

ד'. לש�  להודות  כדי "נשמת ", ענייני על  ה�פר בעריכת  אבוא  גלויי�  ח�די�  ויראני

כא�  אי�  אשר ונפלאות  ני�י�  השתא , שבט  בחודש לראות  שנוכחתי אחרי כ�  על 

ג ' ביו�  ההודאה ב�עודת  בעזהשי"ת שאשמיע  [וכפי ה�  רבי�  כי לפרט� , המקו� 

עלי. הטובה ד' כיד �פר במגילת  באתי תשע "ב] אדר ה' תצוה פרשת

פעמי�  ארבע  זה בעדי ועכבו  עלי קמו  רבי�  כי אכחד , ולא  אגיד האמת  והנה 

נעלמו ) חיבורי�  הרבה שעוד כמו מידי, ה�פר נעל�  שני�  שבע  לפני לער�  שהדפ�תי רבי� (שאחרי ,

שקט ולא  חיבורי, לנגד  עמד והשט�  "נשמת", על  חיבור לאור להוציא  לנפשי אמרו 

עול�  לאור זה חיבור יצא  שלא  כדי נח, בהקדמה ולא  דוד תהילות  זוהר ליקוטי  �פר (עיי� 

מרומי� באריכות) ליושב כפי אפרוש  המוגמר, על  וברכתי בשער , בעברי ועתה ,

אלוקינו  ד תטשינו  ואל  העתיד , על  ובתפילה היו�  עד  שעזרני העבר על  בהודאה

אמ� . בימינו  במהרה עלינו  שמי�  כבוד התגלה עד לנצח,
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הזוהרהקדמהנשמת ההזוהרמבוא נשמתד 

מבוא 
לה ' להודות   האדם בריאת מטרת

בא )הרמב"ן כתב  פרשת בראנו,(סוף שהוא אליו ונודה  באלקינו שנאמין המצוות כל "כוונת :
בתחתונים לעליון ואין הראשונה , ביצירה  אחר טעם לנו שאין  היצירה , כוונת והיא

שבראו ,חפץ  לאלוקיו ויודה האדם שידע זה  וכוונתמלבד בתפילות , הקול  רוממות וכוונת
שבראם לאל  ויודו יתקבצו  מקום אדם  לבני  שיהיה  זהו הרבים , תפילת וזכות כנסיות, בתי 

אנחנו!". בריותיך  לפניו: ויאמרו זה ויפרסמו  והמציאם,

לה ' לשבח אדם  כל חובת
בשירותאמרו הלילה כל  עוסק  שהיה  השלום, עליו המלך  דוד  על לברכה  זכרונם חכמינו

שירות, מיני כל כלל שבו הנפלא, תהלים  ספר את הקודש ברוח שחבר עד ותשבחות,
שאומרים וכמו כולם, הנבראים לכל  שייכות  הללו לשירות  ויש שבעולם , ותשבחות זמירות
לרומם, לפאר, להלל , להודות, אלקינו, ה ' לפניך, היצורים כל  חובת  "שכן חי ": כל  ב"נשמת
להודות אדם כל  שחובת הרי  ישי". בן דוד ותשבחות  שירות דברי כל ולקלס ולברך  להדר

לה '. ולהלל 

יתברך לה' ושבח  הודאה 
תהלים נאמר  קל"ו )בילקוט גדולות (מזמור נפלאות "לעושה  ד )"לבדו: קל"ו  וכי (תהלים 

עושה . פלאים מה יודע לבדו  אלא "לבדו"? אומר שהוא  דבר עמו  עשה  אחר  מישהו
מלפניו, וברח הנחש בו הרגיש לעמוד  בא בארץ. לפניו והנחש המיטה על  נתון  אדם  כיצד?

הוא. ברוך  הקדוש יודע? ומי עמו , הוא ברוך הקדוש עשה פלאים  מה  יודע ואינו 
אומרוכן  ו )הוא מ  אין(תהלים אלינו ומחשבותיך  נפלאותיך  אלהי  ה' אתה עשית "רבות

אפילו אלעזר : רבי  אמר  נפלאותיך . לספר כדאי ואין  שבחך , להעריך  לי אין  אליך ", ערוך 
כי  ה' "אודך  שכתוב מה יוסף : רבי שדרש וכפי "לבדו". שנאמר : בנסו , מכיר אינו הנס בעל 

בי " א )אנפת  י "ב קוץ(ישעיה לו ישב  לסחורה , שהלכו אדם בני בשני  מדבר? הכתוב במה ,
מודה התחיל  בים , חברו ספינת  שטבעה  שמע לימים ומגדף, מחרף התחיל מהם לאחד

נאמר לכך ותנחמני".(שם)ומשבח, אפך  "ישב  :

יתברך להשם טובה הכרת
שירות,מובא ה עשר מענין  שס"א עמ ' ו' בפרק בשלח פרשת שמות בספר לועז" ב"מעם 

תהיה שלא  זכר מבחינת שיר חדש", "שיר לבוא  לעתיד  תהיה העשירית והשירה
בכל בקב"ה בבטחון כולם יהיו לבוא ולעתיד וכו', מאוד  גדולה תהיה  והשמחה גלות יותר
להיות. שעתיד  הנס על  שירה  יאמרו ניסים להם שיעשה  לפני עוד  לקב "ה  וישוררו לבם ,

לעולם  בטל אינו  תודה קרבן 
רבהנאמר י"ב )במדרש כ"ז  דגליא:(ויקרא מנחם  רבי  בשם יוחנן ורבי לוי ורבי  פנחס  רבי :

בטלין, ההודיות כל לעולם. בטל  אינו  תודה וקרבן בטלין, הקרבנות כל  לבוא לעתיד 
שכתוב  וזהו  לעולם, בטלין אינן תודה י"א )והודיות ל"ג קול(ירמיה שמחה וקול  ששון "קול  :

צבאות ". ה ' את הודו  אומרים  קול  כלה וקול  חתן 

א "נשמתאכלאחיאמזוהראפרשתאתרומה.....................................................................................................אז	.

א ה............................................................אז	. קֹוםאַהּזֶ ּנּואֵיׁשאְרׁשּותאְלָ	ֵרְךאֶ	תאַהּמָ ּיֹוֵצ	תאִמּמֶ ָמהאַהּזֹואׁשֶ ׁשָ ַהּנְ

א ּ	ֹוןאמ"הא	. ֶחׁשְ 	ֹותאּכְ ִעיםאְוָחֵמׁשאּתֵ ַ	ְרּ	ָ ָ	ְרכֹותא	ֹוָתּהאּ	ְ ּמְ מֹותאֶעְליֹונֹותאׁשֶ ָרכֹותאֵמ	ֹוָתןאְנׁשָ ֶלתאּ	ְ ְמַקּ	ֶ

לאַחיאַעדאְוָהַ	ֲחרֹוִנים................................................................................................................אז ַמתאּכָ ׁשְ ִמּנִ

א ..........................................................................אחד. ָר	ּוי ַ	חאִרּ	ֹוָנםאּכָ ראֶ	תאׁשֶ ּיֹוְדִעיםאְלַסּדֵ ֵריאָהָעםאׁשֶ ַ	ׁשְ

א ........................................אחה. ֶלְך ַחתאַהּמֶ ַ	ּ ׁשְ ראֶ	תאּתִ ןאּוְמַסּדֵ ָהָיהאְמַתּקֵ ָעהאׁשֶ ׁשָ ֶלְךאָ	ַמראֶ	תאֶזהאּ	ְ ִודאַהּמֶ ּדָ

א ............................................................................................אחו. נּואְוַלֲעזֹ	א	ֹוָתנּו קאֵמִ	ּתָ ּלֵ ְרַחקאְלִהְסּתַ ַ	לאּתִ

א ָלל..............................................................................אחז. ּנּואּכְ סֹודאִעּמֹו,אלֹ	אִמְתַרֶחֶקתאִמּמֶ הּו	אּ	ְ ּוְ	עֹודאׁשֶ

א דאחֹוֵזראִלְמקֹומֹו..............אטח. ֵ	יןאסֹוף,אִמּיָ האְלַמְעָלהאְלַמְעָלהאּ	ְ ִהְתַעּלָ 	אׁשֶ רּוְךאהּו	,אַ	ףאַעלאּ	ַ דֹוׁשאּ	ָ ַהּקָ

א ......................................................................................אטט. האֱ	לָֹהיו ֵריאָהָעםאׁשֶ ָכהאּלֹואַ	ׁשְ ּכָ ֵריאָהָעםאׁשֶ ַ	ׁשְ

א ַ	ןאֵעֶדן...........................אטי. יםאּ	ְ לאֵעץאַהַחּיִ לאׁשֶ ּצֵ ִ	יםאּ	ַ 	ןאָהִיינּואיֹוׁשְ 	,אַעדאּכָ ָ	ַמראר"	אְלר"שאָ	ִ	יו,אַ	ּ	ָ

א ........................................................................................................איי	. מקוראהתפילהאשלא"נשמתאכלאחי"

א .................................................איי	. 	ד	ראמח	ראתפילתא"נשמתאכלאחי"אמצ	נואדעותאומסורותאשונות

א סעודהאשלאמצוה....................................................................................................................................אי	י	.

א ......................................................................................................................אי	יד. פירותאהנושריםאלמעשה

א 	מירתא"נשמת"אכס	ולהאלישועה........................................................................................................אידטו.

א ס	ולתה...................................................................................................................................................אטוטז.

א להצלחתאהעו	ר,אטו	אלומרא	כלאיוםאנשמתאכלאחי...........................................................................יחיז.

א זמןא	מירתה...........................................................................................................................................איטיח.

א ...........................................................................אכיט. עו	דותאוהנה	ותאמ	דוליאישר	לא	תפילתא"נשמת"

א נדריא	שלם..............................................................................................................................................אכ	כ.
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הזוהרהקדמהנשמת ההזוהרמבוא נשמתד 

מבוא 
לה ' להודות   האדם בריאת מטרת

בא )הרמב"ן כתב  פרשת בראנו,(סוף שהוא אליו ונודה  באלקינו שנאמין המצוות כל "כוונת :
בתחתונים לעליון ואין הראשונה , ביצירה  אחר טעם לנו שאין  היצירה , כוונת והיא

שבראו ,חפץ  לאלוקיו ויודה האדם שידע זה  וכוונתמלבד בתפילות , הקול  רוממות וכוונת
שבראם לאל  ויודו יתקבצו  מקום אדם  לבני  שיהיה  זהו הרבים , תפילת וזכות כנסיות, בתי 

אנחנו!". בריותיך  לפניו: ויאמרו זה ויפרסמו  והמציאם,

לה ' לשבח אדם  כל חובת
בשירותאמרו הלילה כל  עוסק  שהיה  השלום, עליו המלך  דוד  על לברכה  זכרונם חכמינו

שירות, מיני כל כלל שבו הנפלא, תהלים  ספר את הקודש ברוח שחבר עד ותשבחות,
שאומרים וכמו כולם, הנבראים לכל  שייכות  הללו לשירות  ויש שבעולם , ותשבחות זמירות
לרומם, לפאר, להלל , להודות, אלקינו, ה ' לפניך, היצורים כל  חובת  "שכן חי ": כל  ב"נשמת
להודות אדם כל  שחובת הרי  ישי". בן דוד ותשבחות  שירות דברי כל ולקלס ולברך  להדר

לה '. ולהלל 

יתברך לה' ושבח  הודאה 
תהלים נאמר  קל"ו )בילקוט גדולות (מזמור נפלאות "לעושה  ד )"לבדו: קל"ו  וכי (תהלים 

עושה . פלאים מה יודע לבדו  אלא "לבדו"? אומר שהוא  דבר עמו  עשה  אחר  מישהו
מלפניו, וברח הנחש בו הרגיש לעמוד  בא בארץ. לפניו והנחש המיטה על  נתון  אדם  כיצד?

הוא. ברוך  הקדוש יודע? ומי עמו , הוא ברוך הקדוש עשה פלאים  מה  יודע ואינו 
אומרוכן  ו )הוא מ  אין(תהלים אלינו ומחשבותיך  נפלאותיך  אלהי  ה' אתה עשית "רבות

אפילו אלעזר : רבי  אמר  נפלאותיך . לספר כדאי ואין  שבחך , להעריך  לי אין  אליך ", ערוך 
כי  ה' "אודך  שכתוב מה יוסף : רבי שדרש וכפי "לבדו". שנאמר : בנסו , מכיר אינו הנס בעל 

בי " א )אנפת  י "ב קוץ(ישעיה לו ישב  לסחורה , שהלכו אדם בני בשני  מדבר? הכתוב במה ,
מודה התחיל  בים , חברו ספינת  שטבעה  שמע לימים ומגדף, מחרף התחיל מהם לאחד

נאמר לכך ותנחמני".(שם)ומשבח, אפך  "ישב  :

יתברך להשם טובה הכרת
שירות,מובא ה עשר מענין  שס"א עמ ' ו' בפרק בשלח פרשת שמות בספר לועז" ב"מעם 

תהיה שלא  זכר מבחינת שיר חדש", "שיר לבוא  לעתיד  תהיה העשירית והשירה
בכל בקב"ה בבטחון כולם יהיו לבוא ולעתיד וכו', מאוד  גדולה תהיה  והשמחה גלות יותר
להיות. שעתיד  הנס על  שירה  יאמרו ניסים להם שיעשה  לפני עוד  לקב "ה  וישוררו לבם ,

לעולם  בטל אינו  תודה קרבן 
רבהנאמר י"ב )במדרש כ"ז  דגליא:(ויקרא מנחם  רבי  בשם יוחנן ורבי לוי ורבי  פנחס  רבי :

בטלין, ההודיות כל לעולם. בטל  אינו  תודה וקרבן בטלין, הקרבנות כל  לבוא לעתיד 
שכתוב  וזהו  לעולם, בטלין אינן תודה י"א )והודיות ל"ג קול(ירמיה שמחה וקול  ששון "קול  :

צבאות ". ה ' את הודו  אומרים  קול  כלה וקול  חתן 
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בטלין, ההודיות כל לעולם. בטל  אינו  תודה וקרבן בטלין, הקרבנות כל  לבוא לעתיד 
שכתוב  וזהו  לעולם, בטלין אינן תודה י"א )והודיות ל"ג קול(ירמיה שמחה וקול  ששון "קול  :

צבאות ". ה ' את הודו  אומרים  קול  כלה וקול  חתן 



הזוהרמבוא נשמת ו

קרבןכל ואף  האשם, החטאת , לבוא. לעתיד  יבוטלו  חטאים על לכפר הבאים  הקרבנות
לא ימים שבאותם משום המשיח, בימות עוד  יהיו לא  הלב הרהורי על  שמכפר עולה 
בני  הרע, היצר את ישחט שהקב "ה  סוכה  מסכת בסוף  הגמרא  שאומרת כמו הרע, יצר יהיה
הבא תודה  קרבן אבל  עוונות , לכפרת קרבנות להביא צורך  יהיה ולא יחטאו לא האדם 
משום לבוא, לעתיד  יבטל  לא עמו שעשה  הטובות  על  יתברך לה' מודה  יהודי כאשר
מצויים יהיו המעדנים וכל  בשפע, תהיה התורה ישראל , לבני  טוב  כל יחסר  לא  אלה שבימים
לפיכך יתברך , לו  ולהודות תודה קרבנות להקריב  יותר  גדולה חובה  תהיה  אז לכן כעפר.

לעולם בטל אינו תודה המדרש )קרבן  על מהרז"ו .(פירוש 

להודות  הזכות על הודאה
לעתידמוסיף בטל  אינו הודאה  על  שבא תודה  קרבן משה": "באר  בספר  מאוזרוב  האדמו"ר

להודות אנחנו חייבים  עדיין לו , מודים  שאנו ההודאות כל  לאחר  שאף משום לבוא,
זוכה אחד  כל  שלא מה לנו שעשה בטובות ולהכיר לו להודות שזכינו הדבר  עצם  על  לו

בטוב. להכיר  לזה 

שאנחנודבר על  וכו' לך  אנחנו "מודים דרבנן": ב"מודים יום בכל  פעמיים  אומרים דומה
רש"י ופרש לך". על)מודים  ד"ה א מ דף בך(סוטה  דבוקים להיות בלבנו שנתת "על  :

שכלנו עיני את שפקח כך  על  יתברך  לה ' הודאה   הודאה  על הודאה  לנו הרי לך ". ומודים 
לו. להודות שצריך להבין לנו ונתן

הפסוק וכך  את טוב שם הבעל כ"ג )פירש ע"א שפתי (תהלים לך ", אזמרה  כי שפתי "תרננה 
"כי  הדבר עצם על יתברך לה' ושבח שיר לך ".ירננו אזמרה

עת  בכל עולם לבורא והשבח ההלל ההודאה חובת
יועץ כתב  פלא הילול)בספר שאילו(ערך  ואף עמנו. שעושה  הטובה  כל על לה ' להלל  "ראוי :

אי  כלום בלא פנים כל  על תהלה, דומיה ולו להללו, נספיק לא וכו' שירה מלא פינו
ה '. את ולהלל  להודות לפקידה ומפקידה לעת מעת אדם  לכל וראוי  אפשר,

ויאמר:ובפרט בפיו , שגור שמים  שם יהיה  תיכף והצליח שעשה ענין  איזה כשמספר
אם אפילו וכך . כך  לעשות  עזרני כה ועד  לי חסדו הפליא כי יתברך  לאל שבח
מכלל ושאינו יוכיח", ה ' יאהב  "אשר מכלל  להיות שזכהו לה' להלל לו  יש יסורין לו יש
חובתו וגובה  בדין  רחום הוא כי ומרים , קשים יותר ביסורין  יסרו ושלא לשונאיו", "משלם

בטובתו. אדם של 

בזכותואם  שלא עליו טובו המעדיף  לה' להלל  לו ראוי אחרים על  יותר טובה  לו ה ' העדיף 
בלבו ויקבע מאוד ויכנע טוב. כל חסרים ממנו טובים כמה  כי ובחמלתו, ברחמיו רק 

עלילות ". נתכנו ולו הכל, ומידו חיל  לעשות כח לו הנותן הוא כי שלמה אמונה 

הכל? לאדון  ונשבח נהלל כיצד
שם)פסחיםבמסכת במשנה ואילך ב ברכת(קי"ז עליו ואומר ההלל את עליו גומר "רביעי  כוס  :

הגמרא שואלת א )השיר" השיר?!,(קי"ח ברכת אומר,ומשיבה :מאי יוחנן רבי 
חי!!! כל נשמת



א 'נשמת ז הזוהרֶֶּפרק

 
   

א' ֶֶרק
תרומה"נש  פרשת מזוהר" חי  כל  מת

עב) קלז דף  ב (חלק תרומה  פרשת זוהר

הּזה ה ּמקֹום  את  לבר רׁשּות  יׁש מּמּנּו ׁשּיֹוצאת הּזֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָה ּנׁשמה 
בּ יּה נׁש מת רה אּת ערוּ  חבר יּ יא הא חי, כּ ל 

לאדכּ רא , לן אית אבל דּ ק ׁש וֹ ט. מלּ ין
העוֹ למים. חי מההוּ א דּ פרחא נ ׁש מתא האי
בּ רכּ אן, כּ ל  נפקן דּ מניּה  דּ יליּה , דּ איהי וּ בגין
האי  לתּת א, וּ מבר אׁש קי והוּ א בּ יּה , וׁש ריין
לברכא רׁש וּ  ל ּה  אית מנּ יּה , דּ נפקא נׁש מתא

אתר. להאי
בּ מעלי ועל  חי, מההוּ א נׁש מתין  ּפ רחין דּ א 

ּפ רחאן, דּ אינּ וּ ן נׁש מתין אינּ וּ ן ׁש בּ ּת א.
מּת ּת א. ׁש ם דּ אקרי אתר להאי מברכין מּמ ׁש 
לעילּ א , ליּה  מבר מנּ יּה  דּ נפקי אתר והה וּ א
וּ מעילּ א , מּת ּת א בּ רכאן, מקבּ לא ׁש ם והאי 

סטרין. מכּ ל ואתכּ לילת

עב קלח דף  ב חלק זוהר

וחמׁש ּבארּבעים אֹותּה ׁשּמברכֹות עליֹונ ֹות  נ ׁשמ ֹות  מאֹותן ּברכ ֹות  ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמקּבלת 
והאחרֹונים עד חי ּכל מּנׁשמת מ"ה  ּכחׁשּבֹון  ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָּתב ֹות 

מאר בּ י וֹ מי  בּ רכאן, מקבּ לא איהי דּ ח וֹ ל , 
מּת ּת א. לּה  מברכין דּ קא נׁש מתין,
מאינּ וּ ן  בּ רכאן מקבּ לא איהי דּ ׁש בּ ת, בּ יוֹ מא
בּ ארבּ עין  לּה  מברכאן דּ קא עלּ אין, נׁש מתין

מה. כּ חוּ ׁש בּ ן ּת יבין, עד וחמׁש  חי כל (מנשמת  
מי)והאחרונים) כחושבן תיבין, דחמשין ברזא כּ מה(ס "א 

עא) ב מי.(הקדמה  וּ ברזא מה, בּ רזא דּ אוֹ קימנא,

הקודש]  לשו] החברי הרי חי, ל  ְֲֲִִֵֵַַַָנמת
להזיר , לנ  י אבל אמת. ברי  ב רר ְְְְֱֲִִֵֵֶַָָע
.למיהע חי תמא רחת  ה ְִֵֶַַַַַָָָָה מה 
ל י צאת  , היא מְִִִֶֶֶֶָ
מבר מקה וה א , ורת ְְְְְֵֶַַָָה רכת
ר ת  י מ צאת ה המה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָלמה,

הה . קה את ְֵֶֶַַָָלבר

הקודש]  לשו]תמא המת רחת   ְְְֵֵַָָולכ
רחת , נ מת   תא ת, ערב ְְְֶֶֶַַָָָחי 
  קרא  זה  מק מברכת ְְְִֵֶֶַָָָָמ
מבר ,מ צא ת מק  תוא ְְְְִִֵֶֶַָָָממה.
מ ה רכת מקל זה  ו למעלה, ת ְְְְְִֵֵֶַַַָָָא

.דדיה מל ונכללת ְְְְִִִִֶֶַַָָָמעלה,

הקודש]  ת [לשורכ מקלת היא החל ְְִִֵֶֶַַָֹימי
ממה ת א ברכת המ ת ְְְְְִִֶַַָָָָָמאר
תמא רכת מקלת היא הת, יְְְִֵֶֶַַַָָָ
 עי אר ת א ברכת  עלי נת ְְְְְְִֶֶַָָָָנמת

מ"ה.  ח ב ת עד וחמ חי ל (מ מת  ְְְְִִֵֵֶַַַָָ

( נימ"י)והאחר ח ב ת, יחמ ל מ)ב ד ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָ
 להע זה  מ"י . בסד מ"ה סד ארנְְְֵֶֶַָָ

הזוהרמבוא נשמת ו

קרבןכל ואף  האשם, החטאת , לבוא. לעתיד  יבוטלו  חטאים על לכפר הבאים  הקרבנות
לא ימים שבאותם משום המשיח, בימות עוד  יהיו לא  הלב הרהורי על  שמכפר עולה 
בני  הרע, היצר את ישחט שהקב "ה  סוכה  מסכת בסוף  הגמרא  שאומרת כמו הרע, יצר יהיה
הבא תודה  קרבן אבל  עוונות , לכפרת קרבנות להביא צורך  יהיה ולא יחטאו לא האדם 
משום לבוא, לעתיד  יבטל  לא עמו שעשה  הטובות  על  יתברך לה' מודה  יהודי כאשר
מצויים יהיו המעדנים וכל  בשפע, תהיה התורה ישראל , לבני  טוב  כל יחסר  לא  אלה שבימים
לפיכך יתברך , לו  ולהודות תודה קרבנות להקריב  יותר  גדולה חובה  תהיה  אז לכן כעפר.

לעולם בטל אינו תודה המדרש )קרבן  על מהרז"ו .(פירוש 

להודות  הזכות על הודאה
לעתידמוסיף בטל  אינו הודאה  על  שבא תודה  קרבן משה": "באר  בספר  מאוזרוב  האדמו"ר

להודות אנחנו חייבים  עדיין לו , מודים  שאנו ההודאות כל  לאחר  שאף משום לבוא,
זוכה אחד  כל  שלא מה לנו שעשה בטובות ולהכיר לו להודות שזכינו הדבר  עצם  על  לו

בטוב. להכיר  לזה 

שאנחנודבר על  וכו' לך  אנחנו "מודים דרבנן": ב"מודים יום בכל  פעמיים  אומרים דומה
רש"י ופרש לך". על)מודים  ד"ה א מ דף בך(סוטה  דבוקים להיות בלבנו שנתת "על  :

שכלנו עיני את שפקח כך  על  יתברך  לה ' הודאה   הודאה  על הודאה  לנו הרי לך ". ומודים 
לו. להודות שצריך להבין לנו ונתן

הפסוק וכך  את טוב שם הבעל כ"ג )פירש ע"א שפתי (תהלים לך ", אזמרה  כי שפתי "תרננה 
"כי  הדבר עצם על יתברך לה' ושבח שיר לך ".ירננו אזמרה

עת  בכל עולם לבורא והשבח ההלל ההודאה חובת
יועץ כתב  פלא הילול)בספר שאילו(ערך  ואף עמנו. שעושה  הטובה  כל על לה ' להלל  "ראוי :

אי  כלום בלא פנים כל  על תהלה, דומיה ולו להללו, נספיק לא וכו' שירה מלא פינו
ה '. את ולהלל  להודות לפקידה ומפקידה לעת מעת אדם  לכל וראוי  אפשר,

ויאמר:ובפרט בפיו , שגור שמים  שם יהיה  תיכף והצליח שעשה ענין  איזה כשמספר
אם אפילו וכך . כך  לעשות  עזרני כה ועד  לי חסדו הפליא כי יתברך  לאל שבח
מכלל ושאינו יוכיח", ה ' יאהב  "אשר מכלל  להיות שזכהו לה' להלל לו  יש יסורין לו יש
חובתו וגובה  בדין  רחום הוא כי ומרים , קשים יותר ביסורין  יסרו ושלא לשונאיו", "משלם

בטובתו. אדם של 

בזכותואם  שלא עליו טובו המעדיף  לה' להלל  לו ראוי אחרים על  יותר טובה  לו ה ' העדיף 
בלבו ויקבע מאוד ויכנע טוב. כל חסרים ממנו טובים כמה  כי ובחמלתו, ברחמיו רק 

עלילות ". נתכנו ולו הכל, ומידו חיל  לעשות כח לו הנותן הוא כי שלמה אמונה 

הכל? לאדון  ונשבח נהלל כיצד
שם)פסחיםבמסכת במשנה ואילך ב ברכת(קי"ז עליו ואומר ההלל את עליו גומר "רביעי  כוס  :

הגמרא שואלת א )השיר" השיר?!,(קי"ח ברכת אומר,ומשיבה :מאי יוחנן רבי 
חי!!! כל נשמת
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א' ֶֶרק
תרומה"נש  פרשת מזוהר" חי  כל  מת

עב) קלז דף  ב (חלק תרומה  פרשת זוהר

הּזה ה ּמקֹום  את  לבר רׁשּות  יׁש מּמּנּו ׁשּיֹוצאת הּזֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָה ּנׁשמה 
בּ יּה נׁש מת רה אּת ערוּ  חבר יּ יא הא חי, כּ ל 

לאדכּ רא , לן אית אבל דּ ק ׁש וֹ ט. מלּ ין
העוֹ למים. חי מההוּ א דּ פרחא נ ׁש מתא האי
בּ רכּ אן, כּ ל  נפקן דּ מניּה  דּ יליּה , דּ איהי וּ בגין
האי  לתּת א, וּ מבר אׁש קי והוּ א בּ יּה , וׁש ריין
לברכא רׁש וּ  ל ּה  אית מנּ יּה , דּ נפקא נׁש מתא

אתר. להאי
בּ מעלי ועל  חי, מההוּ א נׁש מתין  ּפ רחין דּ א 

ּפ רחאן, דּ אינּ וּ ן נׁש מתין אינּ וּ ן ׁש בּ ּת א.
מּת ּת א. ׁש ם דּ אקרי אתר להאי מברכין מּמ ׁש 
לעילּ א , ליּה  מבר מנּ יּה  דּ נפקי אתר והה וּ א
וּ מעילּ א , מּת ּת א בּ רכאן, מקבּ לא ׁש ם והאי 

סטרין. מכּ ל ואתכּ לילת

עב קלח דף  ב חלק זוהר

וחמׁש ּבארּבעים אֹותּה ׁשּמברכֹות עליֹונ ֹות  נ ׁשמ ֹות  מאֹותן ּברכ ֹות  ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמקּבלת 
והאחרֹונים עד חי ּכל מּנׁשמת מ"ה  ּכחׁשּבֹון  ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָּתב ֹות 

מאר בּ י וֹ מי  בּ רכאן, מקבּ לא איהי דּ ח וֹ ל , 
מּת ּת א. לּה  מברכין דּ קא נׁש מתין,
מאינּ וּ ן  בּ רכאן מקבּ לא איהי דּ ׁש בּ ת, בּ יוֹ מא
בּ ארבּ עין  לּה  מברכאן דּ קא עלּ אין, נׁש מתין

מה. כּ חוּ ׁש בּ ן ּת יבין, עד וחמׁש  חי כל (מנשמת  
מי)והאחרונים) כחושבן תיבין, דחמשין ברזא כּ מה(ס "א 

עא) ב מי.(הקדמה  וּ ברזא מה, בּ רזא דּ אוֹ קימנא,

הקודש]  לשו] החברי הרי חי, ל  ְֲֲִִֵֵַַַָנמת
להזיר , לנ  י אבל אמת. ברי  ב רר ְְְְֱֲִִֵֵֶַָָע
.למיהע חי תמא רחת  ה ְִֵֶַַַַַָָָָה מה 
ל י צאת  , היא מְִִִֶֶֶֶָ
מבר מקה וה א , ורת ְְְְְֵֶַַָָה רכת
ר ת  י מ צאת ה המה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָלמה,

הה . קה את ְֵֶֶַַָָלבר

הקודש]  לשו]תמא המת רחת   ְְְֵֵַָָולכ
רחת , נ מת   תא ת, ערב ְְְֶֶֶַַָָָחי 
  קרא  זה  מק מברכת ְְְִֵֶֶַָָָָמ
מבר ,מ צא ת מק  תוא ְְְְִִֵֶֶַָָָממה.
מ ה רכת מקל זה  ו למעלה, ת ְְְְְִֵֵֶַַַָָָא

.דדיה מל ונכללת ְְְְִִִִֶֶַַָָָמעלה,

הקודש]  ת [לשורכ מקלת היא החל ְְִִֵֶֶַַָֹימי
ממה ת א ברכת המ ת ְְְְְִִֶַַָָָָָמאר
תמא רכת מקלת היא הת, יְְְִֵֶֶַַַָָָ
 עי אר ת א ברכת  עלי נת ְְְְְְִֶֶַָָָָנמת

מ"ה.  ח ב ת עד וחמ חי ל (מ מת  ְְְְִִֵֵֶַַַָָ

( נימ"י)והאחר ח ב ת, יחמ ל מ)ב ד ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָ
 להע זה  מ"י . בסד מ"ה סד ארנְְְֵֶֶַָָ



הזוהרמבוא נשמת ו

קרבןכל ואף  האשם, החטאת , לבוא. לעתיד  יבוטלו  חטאים על לכפר הבאים  הקרבנות
לא ימים שבאותם משום המשיח, בימות עוד  יהיו לא  הלב הרהורי על  שמכפר עולה 
בני  הרע, היצר את ישחט שהקב "ה  סוכה  מסכת בסוף  הגמרא  שאומרת כמו הרע, יצר יהיה
הבא תודה  קרבן אבל  עוונות , לכפרת קרבנות להביא צורך  יהיה ולא יחטאו לא האדם 
משום לבוא, לעתיד  יבטל  לא עמו שעשה  הטובות  על  יתברך לה' מודה  יהודי כאשר
מצויים יהיו המעדנים וכל  בשפע, תהיה התורה ישראל , לבני  טוב  כל יחסר  לא  אלה שבימים
לפיכך יתברך , לו  ולהודות תודה קרבנות להקריב  יותר  גדולה חובה  תהיה  אז לכן כעפר.

לעולם בטל אינו תודה המדרש )קרבן  על מהרז"ו .(פירוש 

להודות  הזכות על הודאה
לעתידמוסיף בטל  אינו הודאה  על  שבא תודה  קרבן משה": "באר  בספר  מאוזרוב  האדמו"ר

להודות אנחנו חייבים  עדיין לו , מודים  שאנו ההודאות כל  לאחר  שאף משום לבוא,
זוכה אחד  כל  שלא מה לנו שעשה בטובות ולהכיר לו להודות שזכינו הדבר  עצם  על  לו

בטוב. להכיר  לזה 

שאנחנודבר על  וכו' לך  אנחנו "מודים דרבנן": ב"מודים יום בכל  פעמיים  אומרים דומה
רש"י ופרש לך". על)מודים  ד"ה א מ דף בך(סוטה  דבוקים להיות בלבנו שנתת "על  :

שכלנו עיני את שפקח כך  על  יתברך  לה ' הודאה   הודאה  על הודאה  לנו הרי לך ". ומודים 
לו. להודות שצריך להבין לנו ונתן

הפסוק וכך  את טוב שם הבעל כ"ג )פירש ע"א שפתי (תהלים לך ", אזמרה  כי שפתי "תרננה 
"כי  הדבר עצם על יתברך לה' ושבח שיר לך ".ירננו אזמרה

עת  בכל עולם לבורא והשבח ההלל ההודאה חובת
יועץ כתב  פלא הילול)בספר שאילו(ערך  ואף עמנו. שעושה  הטובה  כל על לה ' להלל  "ראוי :

אי  כלום בלא פנים כל  על תהלה, דומיה ולו להללו, נספיק לא וכו' שירה מלא פינו
ה '. את ולהלל  להודות לפקידה ומפקידה לעת מעת אדם  לכל וראוי  אפשר,

ויאמר:ובפרט בפיו , שגור שמים  שם יהיה  תיכף והצליח שעשה ענין  איזה כשמספר
אם אפילו וכך . כך  לעשות  עזרני כה ועד  לי חסדו הפליא כי יתברך  לאל שבח
מכלל ושאינו יוכיח", ה ' יאהב  "אשר מכלל  להיות שזכהו לה' להלל לו  יש יסורין לו יש
חובתו וגובה  בדין  רחום הוא כי ומרים , קשים יותר ביסורין  יסרו ושלא לשונאיו", "משלם

בטובתו. אדם של 

בזכותואם  שלא עליו טובו המעדיף  לה' להלל  לו ראוי אחרים על  יותר טובה  לו ה ' העדיף 
בלבו ויקבע מאוד ויכנע טוב. כל חסרים ממנו טובים כמה  כי ובחמלתו, ברחמיו רק 

עלילות ". נתכנו ולו הכל, ומידו חיל  לעשות כח לו הנותן הוא כי שלמה אמונה 

הכל? לאדון  ונשבח נהלל כיצד
שם)פסחיםבמסכת במשנה ואילך ב ברכת(קי"ז עליו ואומר ההלל את עליו גומר "רביעי  כוס  :

הגמרא שואלת א )השיר" השיר?!,(קי"ח ברכת אומר,ומשיבה :מאי יוחנן רבי 
חי!!! כל נשמת



א 'נשמת ז הזוהרֶֶּפרק

 
   

א' ֶֶרק
תרומה"נש  פרשת מזוהר" חי  כל  מת

עב) קלז דף  ב (חלק תרומה  פרשת זוהר

הּזה ה ּמקֹום  את  לבר רׁשּות  יׁש מּמּנּו ׁשּיֹוצאת הּזֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָה ּנׁשמה 
בּ יּה נׁש מת רה אּת ערוּ  חבר יּ יא הא חי, כּ ל 

לאדכּ רא , לן אית אבל דּ ק ׁש וֹ ט. מלּ ין
העוֹ למים. חי מההוּ א דּ פרחא נ ׁש מתא האי
בּ רכּ אן, כּ ל  נפקן דּ מניּה  דּ יליּה , דּ איהי וּ בגין
האי  לתּת א, וּ מבר אׁש קי והוּ א בּ יּה , וׁש ריין
לברכא רׁש וּ  ל ּה  אית מנּ יּה , דּ נפקא נׁש מתא

אתר. להאי
בּ מעלי ועל  חי, מההוּ א נׁש מתין  ּפ רחין דּ א 

ּפ רחאן, דּ אינּ וּ ן נׁש מתין אינּ וּ ן ׁש בּ ּת א.
מּת ּת א. ׁש ם דּ אקרי אתר להאי מברכין מּמ ׁש 
לעילּ א , ליּה  מבר מנּ יּה  דּ נפקי אתר והה וּ א
וּ מעילּ א , מּת ּת א בּ רכאן, מקבּ לא ׁש ם והאי 

סטרין. מכּ ל ואתכּ לילת

עב קלח דף  ב חלק זוהר

וחמׁש ּבארּבעים אֹותּה ׁשּמברכֹות עליֹונ ֹות  נ ׁשמ ֹות  מאֹותן ּברכ ֹות  ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמקּבלת 
והאחרֹונים עד חי ּכל מּנׁשמת מ"ה  ּכחׁשּבֹון  ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָּתב ֹות 

מאר בּ י וֹ מי  בּ רכאן, מקבּ לא איהי דּ ח וֹ ל , 
מּת ּת א. לּה  מברכין דּ קא נׁש מתין,
מאינּ וּ ן  בּ רכאן מקבּ לא איהי דּ ׁש בּ ת, בּ יוֹ מא
בּ ארבּ עין  לּה  מברכאן דּ קא עלּ אין, נׁש מתין

מה. כּ חוּ ׁש בּ ן ּת יבין, עד וחמׁש  חי כל (מנשמת  
מי)והאחרונים) כחושבן תיבין, דחמשין ברזא כּ מה(ס "א 

עא) ב מי.(הקדמה  וּ ברזא מה, בּ רזא דּ אוֹ קימנא,

הקודש]  לשו] החברי הרי חי, ל  ְֲֲִִֵֵַַַָנמת
להזיר , לנ  י אבל אמת. ברי  ב רר ְְְְֱֲִִֵֵֶַָָע
.למיהע חי תמא רחת  ה ְִֵֶַַַַַָָָָה מה 
ל י צאת  , היא מְִִִֶֶֶֶָ
מבר מקה וה א , ורת ְְְְְֵֶַַָָה רכת
ר ת  י מ צאת ה המה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָלמה,

הה . קה את ְֵֶֶַַָָלבר

הקודש]  לשו]תמא המת רחת   ְְְֵֵַָָולכ
רחת , נ מת   תא ת, ערב ְְְֶֶֶַַָָָחי 
  קרא  זה  מק מברכת ְְְִֵֶֶַָָָָמ
מבר ,מ צא ת מק  תוא ְְְְִִֵֶֶַָָָממה.
מ ה רכת מקל זה  ו למעלה, ת ְְְְְִֵֵֶַַַָָָא

.דדיה מל ונכללת ְְְְִִִִֶֶַַָָָמעלה,

הקודש]  ת [לשורכ מקלת היא החל ְְִִֵֶֶַַָֹימי
ממה ת א ברכת המ ת ְְְְְִִֶַַָָָָָמאר
תמא רכת מקלת היא הת, יְְְִֵֶֶַַַָָָ
 עי אר ת א ברכת  עלי נת ְְְְְְִֶֶַָָָָנמת

מ"ה.  ח ב ת עד וחמ חי ל (מ מת  ְְְְִִֵֵֶַַַָָ

( נימ"י)והאחר ח ב ת, יחמ ל מ)ב ד ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָ
 להע זה  מ"י . בסד מ"ה סד ארנְְְֵֶֶַָָ

הזוהרמבוא נשמת ו

קרבןכל ואף  האשם, החטאת , לבוא. לעתיד  יבוטלו  חטאים על לכפר הבאים  הקרבנות
לא ימים שבאותם משום המשיח, בימות עוד  יהיו לא  הלב הרהורי על  שמכפר עולה 
בני  הרע, היצר את ישחט שהקב "ה  סוכה  מסכת בסוף  הגמרא  שאומרת כמו הרע, יצר יהיה
הבא תודה  קרבן אבל  עוונות , לכפרת קרבנות להביא צורך  יהיה ולא יחטאו לא האדם 
משום לבוא, לעתיד  יבטל  לא עמו שעשה  הטובות  על  יתברך לה' מודה  יהודי כאשר
מצויים יהיו המעדנים וכל  בשפע, תהיה התורה ישראל , לבני  טוב  כל יחסר  לא  אלה שבימים
לפיכך יתברך , לו  ולהודות תודה קרבנות להקריב  יותר  גדולה חובה  תהיה  אז לכן כעפר.

לעולם בטל אינו תודה המדרש )קרבן  על מהרז"ו .(פירוש 

להודות  הזכות על הודאה
לעתידמוסיף בטל  אינו הודאה  על  שבא תודה  קרבן משה": "באר  בספר  מאוזרוב  האדמו"ר

להודות אנחנו חייבים  עדיין לו , מודים  שאנו ההודאות כל  לאחר  שאף משום לבוא,
זוכה אחד  כל  שלא מה לנו שעשה בטובות ולהכיר לו להודות שזכינו הדבר  עצם  על  לו

בטוב. להכיר  לזה 

שאנחנודבר על  וכו' לך  אנחנו "מודים דרבנן": ב"מודים יום בכל  פעמיים  אומרים דומה
רש"י ופרש לך". על)מודים  ד"ה א מ דף בך(סוטה  דבוקים להיות בלבנו שנתת "על  :

שכלנו עיני את שפקח כך  על  יתברך  לה ' הודאה   הודאה  על הודאה  לנו הרי לך ". ומודים 
לו. להודות שצריך להבין לנו ונתן

הפסוק וכך  את טוב שם הבעל כ"ג )פירש ע"א שפתי (תהלים לך ", אזמרה  כי שפתי "תרננה 
"כי  הדבר עצם על יתברך לה' ושבח שיר לך ".ירננו אזמרה

עת  בכל עולם לבורא והשבח ההלל ההודאה חובת
יועץ כתב  פלא הילול)בספר שאילו(ערך  ואף עמנו. שעושה  הטובה  כל על לה ' להלל  "ראוי :

אי  כלום בלא פנים כל  על תהלה, דומיה ולו להללו, נספיק לא וכו' שירה מלא פינו
ה '. את ולהלל  להודות לפקידה ומפקידה לעת מעת אדם  לכל וראוי  אפשר,

ויאמר:ובפרט בפיו , שגור שמים  שם יהיה  תיכף והצליח שעשה ענין  איזה כשמספר
אם אפילו וכך . כך  לעשות  עזרני כה ועד  לי חסדו הפליא כי יתברך  לאל שבח
מכלל ושאינו יוכיח", ה ' יאהב  "אשר מכלל  להיות שזכהו לה' להלל לו  יש יסורין לו יש
חובתו וגובה  בדין  רחום הוא כי ומרים , קשים יותר ביסורין  יסרו ושלא לשונאיו", "משלם

בטובתו. אדם של 

בזכותואם  שלא עליו טובו המעדיף  לה' להלל  לו ראוי אחרים על  יותר טובה  לו ה ' העדיף 
בלבו ויקבע מאוד ויכנע טוב. כל חסרים ממנו טובים כמה  כי ובחמלתו, ברחמיו רק 

עלילות ". נתכנו ולו הכל, ומידו חיל  לעשות כח לו הנותן הוא כי שלמה אמונה 

הכל? לאדון  ונשבח נהלל כיצד
שם)פסחיםבמסכת במשנה ואילך ב ברכת(קי"ז עליו ואומר ההלל את עליו גומר "רביעי  כוס  :

הגמרא שואלת א )השיר" השיר?!,(קי"ח ברכת אומר,ומשיבה :מאי יוחנן רבי 
חי!!! כל נשמת



א 'נשמת ז הזוהרֶֶּפרק

 
   

א' ֶֶרק
תרומה"נש  פרשת מזוהר" חי  כל  מת

עב) קלז דף  ב (חלק תרומה  פרשת זוהר

הּזה ה ּמקֹום  את  לבר רׁשּות  יׁש מּמּנּו ׁשּיֹוצאת הּזֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָה ּנׁשמה 
בּ יּה נׁש מת רה אּת ערוּ  חבר יּ יא הא חי, כּ ל 

לאדכּ רא , לן אית אבל דּ ק ׁש וֹ ט. מלּ ין
העוֹ למים. חי מההוּ א דּ פרחא נ ׁש מתא האי
בּ רכּ אן, כּ ל  נפקן דּ מניּה  דּ יליּה , דּ איהי וּ בגין
האי  לתּת א, וּ מבר אׁש קי והוּ א בּ יּה , וׁש ריין
לברכא רׁש וּ  ל ּה  אית מנּ יּה , דּ נפקא נׁש מתא

אתר. להאי
בּ מעלי ועל  חי, מההוּ א נׁש מתין  ּפ רחין דּ א 

ּפ רחאן, דּ אינּ וּ ן נׁש מתין אינּ וּ ן ׁש בּ ּת א.
מּת ּת א. ׁש ם דּ אקרי אתר להאי מברכין מּמ ׁש 
לעילּ א , ליּה  מבר מנּ יּה  דּ נפקי אתר והה וּ א
וּ מעילּ א , מּת ּת א בּ רכאן, מקבּ לא ׁש ם והאי 

סטרין. מכּ ל ואתכּ לילת

עב קלח דף  ב חלק זוהר

וחמׁש ּבארּבעים אֹותּה ׁשּמברכֹות עליֹונ ֹות  נ ׁשמ ֹות  מאֹותן ּברכ ֹות  ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמקּבלת 
והאחרֹונים עד חי ּכל מּנׁשמת מ"ה  ּכחׁשּבֹון  ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָּתב ֹות 

מאר בּ י וֹ מי  בּ רכאן, מקבּ לא איהי דּ ח וֹ ל , 
מּת ּת א. לּה  מברכין דּ קא נׁש מתין,
מאינּ וּ ן  בּ רכאן מקבּ לא איהי דּ ׁש בּ ת, בּ יוֹ מא
בּ ארבּ עין  לּה  מברכאן דּ קא עלּ אין, נׁש מתין

מה. כּ חוּ ׁש בּ ן ּת יבין, עד וחמׁש  חי כל (מנשמת  
מי)והאחרונים) כחושבן תיבין, דחמשין ברזא כּ מה(ס "א 

עא) ב מי.(הקדמה  וּ ברזא מה, בּ רזא דּ אוֹ קימנא,

הקודש]  לשו] החברי הרי חי, ל  ְֲֲִִֵֵַַַָנמת
להזיר , לנ  י אבל אמת. ברי  ב רר ְְְְֱֲִִֵֵֶַָָע
.למיהע חי תמא רחת  ה ְִֵֶַַַַַָָָָה מה 
ל י צאת  , היא מְִִִֶֶֶֶָ
מבר מקה וה א , ורת ְְְְְֵֶַַָָה רכת
ר ת  י מ צאת ה המה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָלמה,

הה . קה את ְֵֶֶַַָָלבר

הקודש]  לשו]תמא המת רחת   ְְְֵֵַָָולכ
רחת , נ מת   תא ת, ערב ְְְֶֶֶַַָָָחי 
  קרא  זה  מק מברכת ְְְִֵֶֶַָָָָמ
מבר ,מ צא ת מק  תוא ְְְְִִֵֶֶַָָָממה.
מ ה רכת מקל זה  ו למעלה, ת ְְְְְִֵֵֶַַַָָָא

.דדיה מל ונכללת ְְְְִִִִֶֶַַָָָמעלה,

הקודש]  ת [לשורכ מקלת היא החל ְְִִֵֶֶַַָֹימי
ממה ת א ברכת המ ת ְְְְְִִֶַַָָָָָמאר
תמא רכת מקלת היא הת, יְְְִֵֶֶַַַָָָ
 עי אר ת א ברכת  עלי נת ְְְְְְִֶֶַָָָָנמת

מ"ה.  ח ב ת עד וחמ חי ל (מ מת  ְְְְִִֵֵֶַַַָָ

( נימ"י)והאחר ח ב ת, יחמ ל מ)ב ד ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָ
 להע זה  מ"י . בסד מ"ה סד ארנְְְֵֶֶַָָ



א 'נשמת הזוהרֶֶּפרק ח 

נׁש מת ּת ּת אה. עלמא ודא עלּ אה, עלמא דּ א
חי האחרונים)כּ ל עד ּפ ינוּ (ס "א ואילּ וּ  וּ מן מה. 

ּת וּ ׁש בּ חּת א סלּ קא וּ מלּ פנים, עד ׁש ירה מלא
ק יּ ימא דּ לא גּ ב  על ואף ּת יבין. חמׁש ין אחרא
מי. רזא חוּ ׁש בּ נא סלּ קא בּ ח וּ ׁש בּ נא, מלּ ה ּת ּמ ן
אחרא ּת וּ ׁש בּ חּת א סלּ קא וּ להלאה וּ מּת ּמ ן

דּ כלּ א ,(מה)לחׁש בּ וֹ ן ּת ׁש לוּ מין ּת יבין, מאה 
דּ איהוּ  דּ ׁש ריא מה על רתיכא עב )וחד קלח  (דף 

עלאה .)ּת ׁש ל וּ מא שלימא  ההוא  (ס "א  

ּכראּוי רּבֹונם ׁשבח את לסּדר ׁשּיֹודעים  העם  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאׁשרי

כּ לּ הוּ וכל  אלּ ין, מלּ ין וכל דּ א, ׁש בחא 
לתׁש ל וּ מא בּ חוּ ׁש בּ נא ידיען, ׁש ייפין
חזי. כּ דקא מנּ ייהוּ , וּ לאׁש ּת לּ מא דּ ׁש בּ ת,
דמריה וֹ ן, ׁש בחא לסדּ רא דּ ידעי עּמ א, זכּ אה
דּ צל וֹ תא סדּ וּ רא וּ להלאה מכּ אן יאוֹ ת. כּ דקא

דּ אתּת קנת . כּ מה

 ה ּמל ּתׁשּבחת  את  ּומסּדר מתּקן ׁשהיה  ּבׁשעה  זה את  אמר הּמל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּדוד

כב )כּ תיב  איל וּ תי (תהלים ּת רחק אל יי ואּת ה 
דּ א , אמר מלכּ א דּ וד ח וּ ׁש ה. לעזרתי
ּת וּ ׁש בּ חּת א וּ מסדּ ר  מתקּ ן דּ הוה בּ ׁש עתא
כּ יון  בּ סיהרא. ׁש מׁש א לחבּ רא בּ גין דּ מלכּ א ,
לאתחבּ רא , דּ יליּה  ׁש בחין וּ מסדּ ר  מתקּ ן דּ הוה

ּת רחק. אל יי ואּת ה אמר

אֹותנ ּו ולעזב  מאּתנּו להס ּתּלק  ּתרחק ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹאל 

רזאוא ּת ה עב )יי קעט עא , קמ  עא , (רנא  
אל  ּפ רוּ דא. בּ לא חדא דּ חברוּ תא
בּ בעל ּה , לאתעּט רא סלּ קא דּ איהי כּ יון ּת רחק,
לאין  לסלּ קא בּ עי וּ מּת ּמ ן עלּ אה, בּ עלמא וכלּ א
 ּכ וּ בּ גין לעילּ א, לעילּ א כּ לּ א לאתקרא סוֹ ף,

לן. לׁש בקא מינן, לאסּת לּ קא ּת רחק , אל

ּכלל מּמּנּו מתרחקת לא עּמֹו, ּבס ֹוד ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶֶֶַָֹּובעֹוד

בּ עאן כּ ,וּ בגין  דּ תוּ ׁש בּ חּת א, סדּ וּ רא בּ גוֹ  
וּ לאתדּ בּ קא ּת ּמ ן, לאתכּ לּ לא ישׂ ראל
לאסּת לּ קא יבעי דּ אלמלא מּת ּת א, בּ הדייהוּ 

חי ל  נמת . חה להע וזה  , ְְְְִֶֶַַַַָָָָהעלי
( ניוהאחר מלא(עד פינ וא  מ מ"ה .  ְְֲִִִִֵַַָָ

החת  עלה   פנימ עד ְְִִִִַַַַָָָירה
א ב  על וא בת. יחמ ְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹהאחרת
מ"י, סד  הח עלה ,ח הבר ְְֵֶֶֶַַַָָעמד
האחרת  החת  עלה והלאה מְְִִֶֶַַַַָָָָָָ

ל(מ "ה )לח מיל תבת , מאה ְְְִֵֵֶֶַָ
הא רה מה על אחת מרבה ְֶֶֶֶַַַַַָָֹה ל ,

ל(עלי ל תא). ְְֵֶַָ

הקודש] לשו] בריה וכל הה  הבח  ְְְִֶֶַַַַָָָוכל
 ללת ח עייד איברי  ל ְְְְְִִֵֶַַָָָֻה
 הע ארי ראי . מה  לה ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָת
רא י . נר בח  את לסר דעיְְִִֵֶֶֶַַָָָ

. מ ה פ ה סר  והלאה אְְְִִִֶַַָָָָָֻמ

הקודש]  ב[לשות(כב אל(תהלי ה' ואה ְַַָָ
לה וד ח ה. לעזרתי  אילתי  ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָרחק 
את  מסר  מת היה עה זה את ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאמר
מה את  לחר די לה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַחת
בחיו את  מסר מת היה  יו ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלבנה.

רחק. אל ה' ואה אמר ְְְְִִֵַַַַָָָלהתח ר,

הקודש] ת [לשו חבר ל ס ד  ה' ְֲֵֶַָואה 
עלתה יו  רחק אל פרד. לי  ְְְִִֵֵֶַַַָָָָאחת
, העלי לע והל ,על ע ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹלהתחר
ה ל להתקר ס לאי לעלת ר צה מְְְֲִִֵֵַַַָָֹ
להס ק רחק אל ולכ למעלה, ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָלמעלה

.תנא ולעזב נְֲִֵַָָֹמא

הקודש] חת [לשוה ס ר  ת ְְְִִֵַַַָולכ
  ע להבק   להלל י ראל ְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָָצריכי
הבד  להתעת ירצה אלמלא  ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָממה,

א 'נשמת ט הזוהרֶֶּפרק

בּ יּה  אחידן לת ּת א ישׂ ראל  הא כּ ב וֹ ד, האי
לאתרחקא ליּה  ׁש בקי דּ לא בּ יּה , ותקפין
דּ מלּ יל  כּ מאן בּ לחׁש , צלוֹ תא דּ א ועל מנּ ייה וּ .
עּמ יּה , בּ רזא דּ איהוּ  וּ בעוֹ ד מלכּ א, עם בּ רזא

כּ לל. מנּ יּה  אתרחקא לא
מּיד  ס ֹוף, ּבאין  למעלה  למעלה ׁשהתע ּלה ּגב  על  אף ה ּוא, ּברּו ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָה ּקדֹוׁש

למקֹומ ֹו ְִֵחֹוזר
דּ אזלי איל וּ תי, בּ ׁש עתא וּ צבי, איּ ל מה 

אתר  לההוּ א אהדרן מיּ ד  וּ מרחקי,
גּ ב  על  אף ה וּ א, בּ רי קוּ דׁש א אוּ ף דּ ׁש בקי,
אהדּ ר  מיּ ד סוֹ ף, בּ אין לעילּ א לעילּ א דּ אסּת לּ ק
לתּת א דּ ישׂ ראל  בּ גין טעמא . מאי לאתריּה .
לאתניא , ליּה  ׁש בקין ולא בּ יּה , אתאחדן

איל וּ תי (מניה) דּ א, ועל מנּ ייהוּ . וּ לאתרחקא
חוּ ׁש ה. לעזרתי

אלהיו  ׁשה העם א ׁשרי ּלֹו ׁשּככה  העם ְְֱֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאׁשרי 
בּ קוּ דׁש אוּ בגין  בּ יּה  לאתאחדא בּ עינן  ּכ 

כּ מאן  בּ יּה , וּ לאחדא הוּ א, בּ רי
נׁש  בּ ר יׁש ּת בק דּ לא לת ּת א, מעילּ א דּ אמׁש י
סמי כּ ד דּ א ועל  חדא. ׁש עתא אפילּ וּ  מנּ י ּה ,
וּ לאׁש ּת עי  בּ יּה , לאחדא בּ עי לתפ לּ ה, גּ אוּ לה
ולא מינן, יתרחק  דּ לא בּ רזא, בּ לחיׁש וּ , בּ הדיּה 

כּ תיב דּ א ועל מינן, ד )יׁש ּת בּ ק  ואּת ם(דברים  
ה יּ וֹ ם. כּ לכם חיּ ים אלהיכם בּ יי  הדּ בקים 

קמד ) העם(תהלים  א ׁש רי לוֹ  ׁש כּ כה העם אׁש רי
אלהיו. ׁש יי

ׁשל ּבּצל י ֹוׁשבים  היינּו ּכאן עד אּבא, אביו , ׁשמעֹון לר ּבי אלעזר רּבי ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָאמר
עדן  ּבגן החּיים  ְִֵֵֶַַַעץ

אוּ ף בּ ההיא וחבריּ א ׁש מעוֹ ן ר בּ י קם ׁש עתא, 
אלעזר  רבּ י אמר ואזל וּ . קמוּ  הכי
יתבי  הוינא הכא עד  אבּ א, אבוּ י, ׁש מעוֹ ן לרבּ י
מכּ אן  דּ עדן. בּ גנּת א דּ ח יּ י  דּ אילנא בּ צלּ א
למיה לן אצטרי אזלין, דּ אנן וּ להלאה
אנּת  ליּה , אמר דּ א. אילנא דּ נטרן בּ ארחוֹ י

בּ ארחא. למפּת ח בּ ׁש ירוּ תא ּת ׁש רי


 מחזיקי  זי אח למה י ראל הרי ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָה ה,
ולכ .מה להתרחק ת א יעזב א  ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָֹֹ
 ע סד דר מי  , לח ְְְְְִִִֵֶַַַַָה פ ה
לא , ע סד ה א בעד .ל ְְִֶֶֶַֹה

לל. מ ְְִִֶֶֶַָמתרחקת

הקודש]  עה[לשו צבי , אל מה  ְְֱִִַָָָָָאילתי 
תלא זריח מד ,מתרחקי לכיהְְְְֲִִִִִֶַָ
על  א ה א, ר ד ה  א  עזב ְֶַַַַָָָָמק
מד  ,ס אי למעלה למעלה  התעה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָב
ראל  מ ?עה מה .מלמק ְְִִִֵֵֶַַַָָח זר
להית   תא זבי ע ולא , זי אח ְְְְֲִִִַָֹלמה
לעזרתי אילתי  ,ולכ .מה להתרחק ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָנח

ָחה .

הקודש]  להתאחד [לשו צריכי  מְְְִִִִֵַָ
מי  ולאחז ה א ר דה  ְְֱִִֶַָָֹע
 אי יאר א למה, ממעלה ימְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
מ ולכ אחת . עה אפ מ ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָעז ב
ע לד ר   לאחז צרי לתפה, ְְְֱִִִִֵֶַָָָֹֻאה
יעזב ולא  נ מע יתרחק א  ס ד, ,לחְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ

תב  ולכ ,נ ד )מע דברי) בקי ה  וא ְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
. ה כ י ח אלהיכ קמד )ה'  תהלי) ְֱִֵֶֶַַַֹֻ

אלהיו . ה ' הע ארי   כה הע ְְֱֵֵֶֶַַָָָָָָָֹא רי 

הקודש]  לשו],מע רי  ק עה   תאְְִִַָָָָ
אלעזר  רי  אמר .והלכ קמ  א ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָוהחברי
היינ א עד אא , אביו , מע ְְִִִִַַַָָָָלרי 
אמ .עד ג י הח  ע ל ל בי ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָי
דרכי ללכת לנ צרי ,לכיה אנ ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָוהלאה 
תחיל אה הה . הע את מרי ְְִִֵֶֶַַַַָָה

.ר לפח ְְִִֵֶֶַַֹראית

א 'נשמת הזוהרֶֶּפרק ח 

נׁש מת ּת ּת אה. עלמא ודא עלּ אה, עלמא דּ א
חי האחרונים)כּ ל עד ּפ ינוּ (ס "א ואילּ וּ  וּ מן מה. 

ּת וּ ׁש בּ חּת א סלּ קא וּ מלּ פנים, עד ׁש ירה מלא
ק יּ ימא דּ לא גּ ב  על ואף ּת יבין. חמׁש ין אחרא
מי. רזא חוּ ׁש בּ נא סלּ קא בּ ח וּ ׁש בּ נא, מלּ ה ּת ּמ ן
אחרא ּת וּ ׁש בּ חּת א סלּ קא וּ להלאה וּ מּת ּמ ן

דּ כלּ א ,(מה)לחׁש בּ וֹ ן ּת ׁש לוּ מין ּת יבין, מאה 
דּ איהוּ  דּ ׁש ריא מה על רתיכא עב )וחד קלח  (דף 

עלאה .)ּת ׁש ל וּ מא שלימא  ההוא  (ס "א  

ּכראּוי רּבֹונם ׁשבח את לסּדר ׁשּיֹודעים  העם  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאׁשרי

כּ לּ הוּ וכל  אלּ ין, מלּ ין וכל דּ א, ׁש בחא 
לתׁש ל וּ מא בּ חוּ ׁש בּ נא ידיען, ׁש ייפין
חזי. כּ דקא מנּ ייהוּ , וּ לאׁש ּת לּ מא דּ ׁש בּ ת,
דמריה וֹ ן, ׁש בחא לסדּ רא דּ ידעי עּמ א, זכּ אה
דּ צל וֹ תא סדּ וּ רא וּ להלאה מכּ אן יאוֹ ת. כּ דקא

דּ אתּת קנת . כּ מה

 ה ּמל ּתׁשּבחת  את  ּומסּדר מתּקן ׁשהיה  ּבׁשעה  זה את  אמר הּמל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּדוד

כב )כּ תיב  איל וּ תי (תהלים ּת רחק אל יי ואּת ה 
דּ א , אמר מלכּ א דּ וד ח וּ ׁש ה. לעזרתי
ּת וּ ׁש בּ חּת א וּ מסדּ ר  מתקּ ן דּ הוה בּ ׁש עתא
כּ יון  בּ סיהרא. ׁש מׁש א לחבּ רא בּ גין דּ מלכּ א ,
לאתחבּ רא , דּ יליּה  ׁש בחין וּ מסדּ ר  מתקּ ן דּ הוה

ּת רחק. אל יי ואּת ה אמר

אֹותנ ּו ולעזב  מאּתנּו להס ּתּלק  ּתרחק ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹאל 

רזאוא ּת ה עב )יי קעט עא , קמ  עא , (רנא  
אל  ּפ רוּ דא. בּ לא חדא דּ חברוּ תא
בּ בעל ּה , לאתעּט רא סלּ קא דּ איהי כּ יון ּת רחק,
לאין  לסלּ קא בּ עי וּ מּת ּמ ן עלּ אה, בּ עלמא וכלּ א
 ּכ וּ בּ גין לעילּ א, לעילּ א כּ לּ א לאתקרא סוֹ ף,

לן. לׁש בקא מינן, לאסּת לּ קא ּת רחק , אל

ּכלל מּמּנּו מתרחקת לא עּמֹו, ּבס ֹוד ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶֶֶַָֹּובעֹוד

בּ עאן כּ ,וּ בגין  דּ תוּ ׁש בּ חּת א, סדּ וּ רא בּ גוֹ  
וּ לאתדּ בּ קא ּת ּמ ן, לאתכּ לּ לא ישׂ ראל
לאסּת לּ קא יבעי דּ אלמלא מּת ּת א, בּ הדייהוּ 

חי ל  נמת . חה להע וזה  , ְְְְִֶֶַַַַָָָָהעלי
( ניוהאחר מלא(עד פינ וא  מ מ"ה .  ְְֲִִִִֵַַָָ

החת  עלה   פנימ עד ְְִִִִַַַַָָָירה
א ב  על וא בת. יחמ ְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹהאחרת
מ"י, סד  הח עלה ,ח הבר ְְֵֶֶֶַַַָָעמד
האחרת  החת  עלה והלאה מְְִִֶֶַַַַָָָָָָ

ל(מ "ה )לח מיל תבת , מאה ְְְִֵֵֶֶַָ
הא רה מה על אחת מרבה ְֶֶֶֶַַַַַָָֹה ל ,

ל(עלי ל תא). ְְֵֶַָ

הקודש] לשו] בריה וכל הה  הבח  ְְְִֶֶַַַַָָָוכל
 ללת ח עייד איברי  ל ְְְְְִִֵֶַַָָָֻה
 הע ארי ראי . מה  לה ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָת
רא י . נר בח  את לסר דעיְְִִֵֶֶֶַַָָָ

. מ ה פ ה סר  והלאה אְְְִִִֶַַָָָָָֻמ

הקודש]  ב[לשות(כב אל(תהלי ה' ואה ְַַָָ
לה וד ח ה. לעזרתי  אילתי  ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָרחק 
את  מסר  מת היה עה זה את ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאמר
מה את  לחר די לה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַחת
בחיו את  מסר מת היה  יו ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלבנה.

רחק. אל ה' ואה אמר ְְְְִִֵַַַַָָָלהתח ר,

הקודש] ת [לשו חבר ל ס ד  ה' ְֲֵֶַָואה 
עלתה יו  רחק אל פרד. לי  ְְְִִֵֵֶַַַָָָָאחת
, העלי לע והל ,על ע ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹלהתחר
ה ל להתקר ס לאי לעלת ר צה מְְְֲִִֵֵַַַָָֹ
להס ק רחק אל ולכ למעלה, ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָלמעלה

.תנא ולעזב נְֲִֵַָָֹמא

הקודש] חת [לשוה ס ר  ת ְְְִִֵַַַָולכ
  ע להבק   להלל י ראל ְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָָצריכי
הבד  להתעת ירצה אלמלא  ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָממה,

א 'נשמת ט הזוהרֶֶּפרק

בּ יּה  אחידן לת ּת א ישׂ ראל  הא כּ ב וֹ ד, האי
לאתרחקא ליּה  ׁש בקי דּ לא בּ יּה , ותקפין
דּ מלּ יל  כּ מאן בּ לחׁש , צלוֹ תא דּ א ועל מנּ ייה וּ .
עּמ יּה , בּ רזא דּ איהוּ  וּ בעוֹ ד מלכּ א, עם בּ רזא

כּ לל. מנּ יּה  אתרחקא לא
מּיד  ס ֹוף, ּבאין  למעלה  למעלה ׁשהתע ּלה ּגב  על  אף ה ּוא, ּברּו ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָה ּקדֹוׁש

למקֹומ ֹו ְִֵחֹוזר
דּ אזלי איל וּ תי, בּ ׁש עתא וּ צבי, איּ ל מה 

אתר  לההוּ א אהדרן מיּ ד  וּ מרחקי,
גּ ב  על  אף ה וּ א, בּ רי קוּ דׁש א אוּ ף דּ ׁש בקי,
אהדּ ר  מיּ ד סוֹ ף, בּ אין לעילּ א לעילּ א דּ אסּת לּ ק
לתּת א דּ ישׂ ראל  בּ גין טעמא . מאי לאתריּה .
לאתניא , ליּה  ׁש בקין ולא בּ יּה , אתאחדן

איל וּ תי (מניה) דּ א, ועל מנּ ייהוּ . וּ לאתרחקא
חוּ ׁש ה. לעזרתי

אלהיו  ׁשה העם א ׁשרי ּלֹו ׁשּככה  העם ְְֱֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאׁשרי 
בּ קוּ דׁש אוּ בגין  בּ יּה  לאתאחדא בּ עינן  ּכ 

כּ מאן  בּ יּה , וּ לאחדא הוּ א, בּ רי
נׁש  בּ ר יׁש ּת בק דּ לא לת ּת א, מעילּ א דּ אמׁש י
סמי כּ ד דּ א ועל  חדא. ׁש עתא אפילּ וּ  מנּ י ּה ,
וּ לאׁש ּת עי  בּ יּה , לאחדא בּ עי לתפ לּ ה, גּ אוּ לה
ולא מינן, יתרחק  דּ לא בּ רזא, בּ לחיׁש וּ , בּ הדיּה 

כּ תיב דּ א ועל מינן, ד )יׁש ּת בּ ק  ואּת ם(דברים  
ה יּ וֹ ם. כּ לכם חיּ ים אלהיכם בּ יי  הדּ בקים 

קמד ) העם(תהלים  א ׁש רי לוֹ  ׁש כּ כה העם אׁש רי
אלהיו. ׁש יי

ׁשל ּבּצל י ֹוׁשבים  היינּו ּכאן עד אּבא, אביו , ׁשמעֹון לר ּבי אלעזר רּבי ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָאמר
עדן  ּבגן החּיים  ְִֵֵֶַַַעץ

אוּ ף בּ ההיא וחבריּ א ׁש מעוֹ ן ר בּ י קם ׁש עתא, 
אלעזר  רבּ י אמר ואזל וּ . קמוּ  הכי
יתבי  הוינא הכא עד  אבּ א, אבוּ י, ׁש מעוֹ ן לרבּ י
מכּ אן  דּ עדן. בּ גנּת א דּ ח יּ י  דּ אילנא בּ צלּ א
למיה לן אצטרי אזלין, דּ אנן וּ להלאה
אנּת  ליּה , אמר דּ א. אילנא דּ נטרן בּ ארחוֹ י

בּ ארחא. למפּת ח בּ ׁש ירוּ תא ּת ׁש רי


 מחזיקי  זי אח למה י ראל הרי ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָה ה,
ולכ .מה להתרחק ת א יעזב א  ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָֹֹ
 ע סד דר מי  , לח ְְְְְִִִֵֶַַַַָה פ ה
לא , ע סד ה א בעד .ל ְְִֶֶֶַֹה

לל. מ ְְִִֶֶֶַָמתרחקת

הקודש]  עה[לשו צבי , אל מה  ְְֱִִַָָָָָאילתי 
תלא זריח מד ,מתרחקי לכיהְְְְֲִִִִִֶַָ
על  א ה א, ר ד ה  א  עזב ְֶַַַַָָָָמק
מד  ,ס אי למעלה למעלה  התעה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָב
ראל  מ ?עה מה .מלמק ְְִִִֵֵֶַַַָָח זר
להית   תא זבי ע ולא , זי אח ְְְְֲִִִַָֹלמה
לעזרתי אילתי  ,ולכ .מה להתרחק ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָנח

ָחה .

הקודש]  להתאחד [לשו צריכי  מְְְִִִִֵַָ
מי  ולאחז ה א ר דה  ְְֱִִֶַָָֹע
 אי יאר א למה, ממעלה ימְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
מ ולכ אחת . עה אפ מ ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָעז ב
ע לד ר   לאחז צרי לתפה, ְְְֱִִִִֵֶַָָָֹֻאה
יעזב ולא  נ מע יתרחק א  ס ד, ,לחְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ

תב  ולכ ,נ ד )מע דברי) בקי ה  וא ְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
. ה כ י ח אלהיכ קמד )ה'  תהלי) ְֱִֵֶֶַַַֹֻ

אלהיו . ה ' הע ארי   כה הע ְְֱֵֵֶֶַַָָָָָָָֹא רי 

הקודש]  לשו],מע רי  ק עה   תאְְִִַָָָָ
אלעזר  רי  אמר .והלכ קמ  א ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָוהחברי
היינ א עד אא , אביו , מע ְְִִִִַַַָָָָלרי 
אמ .עד ג י הח  ע ל ל בי ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָי
דרכי ללכת לנ צרי ,לכיה אנ ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָוהלאה 
תחיל אה הה . הע את מרי ְְִִֵֶֶַַַַָָה

.ר לפח ְְִִֵֶֶַַֹראית



א 'נשמת הזוהרֶֶּפרק ח 

נׁש מת ּת ּת אה. עלמא ודא עלּ אה, עלמא דּ א
חי האחרונים)כּ ל עד ּפ ינוּ (ס "א ואילּ וּ  וּ מן מה. 

ּת וּ ׁש בּ חּת א סלּ קא וּ מלּ פנים, עד ׁש ירה מלא
ק יּ ימא דּ לא גּ ב  על ואף ּת יבין. חמׁש ין אחרא
מי. רזא חוּ ׁש בּ נא סלּ קא בּ ח וּ ׁש בּ נא, מלּ ה ּת ּמ ן
אחרא ּת וּ ׁש בּ חּת א סלּ קא וּ להלאה וּ מּת ּמ ן

דּ כלּ א ,(מה)לחׁש בּ וֹ ן ּת ׁש לוּ מין ּת יבין, מאה 
דּ איהוּ  דּ ׁש ריא מה על רתיכא עב )וחד קלח  (דף 

עלאה .)ּת ׁש ל וּ מא שלימא  ההוא  (ס "א  

ּכראּוי רּבֹונם ׁשבח את לסּדר ׁשּיֹודעים  העם  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאׁשרי

כּ לּ הוּ וכל  אלּ ין, מלּ ין וכל דּ א, ׁש בחא 
לתׁש ל וּ מא בּ חוּ ׁש בּ נא ידיען, ׁש ייפין
חזי. כּ דקא מנּ ייהוּ , וּ לאׁש ּת לּ מא דּ ׁש בּ ת,
דמריה וֹ ן, ׁש בחא לסדּ רא דּ ידעי עּמ א, זכּ אה
דּ צל וֹ תא סדּ וּ רא וּ להלאה מכּ אן יאוֹ ת. כּ דקא

דּ אתּת קנת . כּ מה

 ה ּמל ּתׁשּבחת  את  ּומסּדר מתּקן ׁשהיה  ּבׁשעה  זה את  אמר הּמל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּדוד

כב )כּ תיב  איל וּ תי (תהלים ּת רחק אל יי ואּת ה 
דּ א , אמר מלכּ א דּ וד ח וּ ׁש ה. לעזרתי
ּת וּ ׁש בּ חּת א וּ מסדּ ר  מתקּ ן דּ הוה בּ ׁש עתא
כּ יון  בּ סיהרא. ׁש מׁש א לחבּ רא בּ גין דּ מלכּ א ,
לאתחבּ רא , דּ יליּה  ׁש בחין וּ מסדּ ר  מתקּ ן דּ הוה

ּת רחק. אל יי ואּת ה אמר

אֹותנ ּו ולעזב  מאּתנּו להס ּתּלק  ּתרחק ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹאל 

רזאוא ּת ה עב )יי קעט עא , קמ  עא , (רנא  
אל  ּפ רוּ דא. בּ לא חדא דּ חברוּ תא
בּ בעל ּה , לאתעּט רא סלּ קא דּ איהי כּ יון ּת רחק,
לאין  לסלּ קא בּ עי וּ מּת ּמ ן עלּ אה, בּ עלמא וכלּ א
 ּכ וּ בּ גין לעילּ א, לעילּ א כּ לּ א לאתקרא סוֹ ף,

לן. לׁש בקא מינן, לאסּת לּ קא ּת רחק , אל

ּכלל מּמּנּו מתרחקת לא עּמֹו, ּבס ֹוד ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶֶֶַָֹּובעֹוד

בּ עאן כּ ,וּ בגין  דּ תוּ ׁש בּ חּת א, סדּ וּ רא בּ גוֹ  
וּ לאתדּ בּ קא ּת ּמ ן, לאתכּ לּ לא ישׂ ראל
לאסּת לּ קא יבעי דּ אלמלא מּת ּת א, בּ הדייהוּ 

חי ל  נמת . חה להע וזה  , ְְְְִֶֶַַַַָָָָהעלי
( ניוהאחר מלא(עד פינ וא  מ מ"ה .  ְְֲִִִִֵַַָָ

החת  עלה   פנימ עד ְְִִִִַַַַָָָירה
א ב  על וא בת. יחמ ְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹהאחרת
מ"י, סד  הח עלה ,ח הבר ְְֵֶֶֶַַַָָעמד
האחרת  החת  עלה והלאה מְְִִֶֶַַַַָָָָָָ

ל(מ "ה )לח מיל תבת , מאה ְְְִֵֵֶֶַָ
הא רה מה על אחת מרבה ְֶֶֶֶַַַַַָָֹה ל ,

ל(עלי ל תא). ְְֵֶַָ

הקודש] לשו] בריה וכל הה  הבח  ְְְִֶֶַַַַָָָוכל
 ללת ח עייד איברי  ל ְְְְְִִֵֶַַָָָֻה
 הע ארי ראי . מה  לה ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָת
רא י . נר בח  את לסר דעיְְִִֵֶֶֶַַָָָ

. מ ה פ ה סר  והלאה אְְְִִִֶַַָָָָָֻמ

הקודש]  ב[לשות(כב אל(תהלי ה' ואה ְַַָָ
לה וד ח ה. לעזרתי  אילתי  ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָרחק 
את  מסר  מת היה עה זה את ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאמר
מה את  לחר די לה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַחת
בחיו את  מסר מת היה  יו ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלבנה.

רחק. אל ה' ואה אמר ְְְְִִֵַַַַָָָלהתח ר,

הקודש] ת [לשו חבר ל ס ד  ה' ְֲֵֶַָואה 
עלתה יו  רחק אל פרד. לי  ְְְִִֵֵֶַַַָָָָאחת
, העלי לע והל ,על ע ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹלהתחר
ה ל להתקר ס לאי לעלת ר צה מְְְֲִִֵֵַַַָָֹ
להס ק רחק אל ולכ למעלה, ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָלמעלה

.תנא ולעזב נְֲִֵַָָֹמא

הקודש] חת [לשוה ס ר  ת ְְְִִֵַַַָולכ
  ע להבק   להלל י ראל ְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָָצריכי
הבד  להתעת ירצה אלמלא  ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָממה,

א 'נשמת ט הזוהרֶֶּפרק

בּ יּה  אחידן לת ּת א ישׂ ראל  הא כּ ב וֹ ד, האי
לאתרחקא ליּה  ׁש בקי דּ לא בּ יּה , ותקפין
דּ מלּ יל  כּ מאן בּ לחׁש , צלוֹ תא דּ א ועל מנּ ייה וּ .
עּמ יּה , בּ רזא דּ איהוּ  וּ בעוֹ ד מלכּ א, עם בּ רזא

כּ לל. מנּ יּה  אתרחקא לא
מּיד  ס ֹוף, ּבאין  למעלה  למעלה ׁשהתע ּלה ּגב  על  אף ה ּוא, ּברּו ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָה ּקדֹוׁש

למקֹומ ֹו ְִֵחֹוזר
דּ אזלי איל וּ תי, בּ ׁש עתא וּ צבי, איּ ל מה 

אתר  לההוּ א אהדרן מיּ ד  וּ מרחקי,
גּ ב  על  אף ה וּ א, בּ רי קוּ דׁש א אוּ ף דּ ׁש בקי,
אהדּ ר  מיּ ד סוֹ ף, בּ אין לעילּ א לעילּ א דּ אסּת לּ ק
לתּת א דּ ישׂ ראל  בּ גין טעמא . מאי לאתריּה .
לאתניא , ליּה  ׁש בקין ולא בּ יּה , אתאחדן

איל וּ תי (מניה) דּ א, ועל מנּ ייהוּ . וּ לאתרחקא
חוּ ׁש ה. לעזרתי

אלהיו  ׁשה העם א ׁשרי ּלֹו ׁשּככה  העם ְְֱֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאׁשרי 
בּ קוּ דׁש אוּ בגין  בּ יּה  לאתאחדא בּ עינן  ּכ 

כּ מאן  בּ יּה , וּ לאחדא הוּ א, בּ רי
נׁש  בּ ר יׁש ּת בק דּ לא לת ּת א, מעילּ א דּ אמׁש י
סמי כּ ד דּ א ועל  חדא. ׁש עתא אפילּ וּ  מנּ י ּה ,
וּ לאׁש ּת עי  בּ יּה , לאחדא בּ עי לתפ לּ ה, גּ אוּ לה
ולא מינן, יתרחק  דּ לא בּ רזא, בּ לחיׁש וּ , בּ הדיּה 

כּ תיב דּ א ועל מינן, ד )יׁש ּת בּ ק  ואּת ם(דברים  
ה יּ וֹ ם. כּ לכם חיּ ים אלהיכם בּ יי  הדּ בקים 

קמד ) העם(תהלים  א ׁש רי לוֹ  ׁש כּ כה העם אׁש רי
אלהיו. ׁש יי

ׁשל ּבּצל י ֹוׁשבים  היינּו ּכאן עד אּבא, אביו , ׁשמעֹון לר ּבי אלעזר רּבי ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָאמר
עדן  ּבגן החּיים  ְִֵֵֶַַַעץ

אוּ ף בּ ההיא וחבריּ א ׁש מעוֹ ן ר בּ י קם ׁש עתא, 
אלעזר  רבּ י אמר ואזל וּ . קמוּ  הכי
יתבי  הוינא הכא עד  אבּ א, אבוּ י, ׁש מעוֹ ן לרבּ י
מכּ אן  דּ עדן. בּ גנּת א דּ ח יּ י  דּ אילנא בּ צלּ א
למיה לן אצטרי אזלין, דּ אנן וּ להלאה
אנּת  ליּה , אמר דּ א. אילנא דּ נטרן בּ ארחוֹ י

בּ ארחא. למפּת ח בּ ׁש ירוּ תא ּת ׁש רי


 מחזיקי  זי אח למה י ראל הרי ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָה ה,
ולכ .מה להתרחק ת א יעזב א  ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָֹֹ
 ע סד דר מי  , לח ְְְְְִִִֵֶַַַַָה פ ה
לא , ע סד ה א בעד .ל ְְִֶֶֶַֹה

לל. מ ְְִִֶֶֶַָמתרחקת

הקודש]  עה[לשו צבי , אל מה  ְְֱִִַָָָָָאילתי 
תלא זריח מד ,מתרחקי לכיהְְְְֲִִִִִֶַָ
על  א ה א, ר ד ה  א  עזב ְֶַַַַָָָָמק
מד  ,ס אי למעלה למעלה  התעה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָב
ראל  מ ?עה מה .מלמק ְְִִִֵֵֶַַַָָח זר
להית   תא זבי ע ולא , זי אח ְְְְֲִִִַָֹלמה
לעזרתי אילתי  ,ולכ .מה להתרחק ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָנח

ָחה .

הקודש]  להתאחד [לשו צריכי  מְְְִִִִֵַָ
מי  ולאחז ה א ר דה  ְְֱִִֶַָָֹע
 אי יאר א למה, ממעלה ימְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
מ ולכ אחת . עה אפ מ ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָעז ב
ע לד ר   לאחז צרי לתפה, ְְְֱִִִִֵֶַָָָֹֻאה
יעזב ולא  נ מע יתרחק א  ס ד, ,לחְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ

תב  ולכ ,נ ד )מע דברי) בקי ה  וא ְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
. ה כ י ח אלהיכ קמד )ה'  תהלי) ְֱִֵֶֶַַַֹֻ

אלהיו . ה ' הע ארי   כה הע ְְֱֵֵֶֶַַָָָָָָָֹא רי 

הקודש]  לשו],מע רי  ק עה   תאְְִִַָָָָ
אלעזר  רי  אמר .והלכ קמ  א ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָוהחברי
היינ א עד אא , אביו , מע ְְִִִִַַַָָָָלרי 
אמ .עד ג י הח  ע ל ל בי ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָי
דרכי ללכת לנ צרי ,לכיה אנ ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָוהלאה 
תחיל אה הה . הע את מרי ְְִִֵֶֶַַַַָָה

.ר לפח ְְִִֵֶֶַַֹראית

א 'נשמת הזוהרֶֶּפרק ח 

נׁש מת ּת ּת אה. עלמא ודא עלּ אה, עלמא דּ א
חי האחרונים)כּ ל עד ּפ ינוּ (ס "א ואילּ וּ  וּ מן מה. 

ּת וּ ׁש בּ חּת א סלּ קא וּ מלּ פנים, עד ׁש ירה מלא
ק יּ ימא דּ לא גּ ב  על ואף ּת יבין. חמׁש ין אחרא
מי. רזא חוּ ׁש בּ נא סלּ קא בּ ח וּ ׁש בּ נא, מלּ ה ּת ּמ ן
אחרא ּת וּ ׁש בּ חּת א סלּ קא וּ להלאה וּ מּת ּמ ן

דּ כלּ א ,(מה)לחׁש בּ וֹ ן ּת ׁש לוּ מין ּת יבין, מאה 
דּ איהוּ  דּ ׁש ריא מה על רתיכא עב )וחד קלח  (דף 

עלאה .)ּת ׁש ל וּ מא שלימא  ההוא  (ס "א  

ּכראּוי רּבֹונם ׁשבח את לסּדר ׁשּיֹודעים  העם  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאׁשרי

כּ לּ הוּ וכל  אלּ ין, מלּ ין וכל דּ א, ׁש בחא 
לתׁש ל וּ מא בּ חוּ ׁש בּ נא ידיען, ׁש ייפין
חזי. כּ דקא מנּ ייהוּ , וּ לאׁש ּת לּ מא דּ ׁש בּ ת,
דמריה וֹ ן, ׁש בחא לסדּ רא דּ ידעי עּמ א, זכּ אה
דּ צל וֹ תא סדּ וּ רא וּ להלאה מכּ אן יאוֹ ת. כּ דקא

דּ אתּת קנת . כּ מה

 ה ּמל ּתׁשּבחת  את  ּומסּדר מתּקן ׁשהיה  ּבׁשעה  זה את  אמר הּמל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּדוד

כב )כּ תיב  איל וּ תי (תהלים ּת רחק אל יי ואּת ה 
דּ א , אמר מלכּ א דּ וד ח וּ ׁש ה. לעזרתי
ּת וּ ׁש בּ חּת א וּ מסדּ ר  מתקּ ן דּ הוה בּ ׁש עתא
כּ יון  בּ סיהרא. ׁש מׁש א לחבּ רא בּ גין דּ מלכּ א ,
לאתחבּ רא , דּ יליּה  ׁש בחין וּ מסדּ ר  מתקּ ן דּ הוה

ּת רחק. אל יי ואּת ה אמר

אֹותנ ּו ולעזב  מאּתנּו להס ּתּלק  ּתרחק ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹאל 

רזאוא ּת ה עב )יי קעט עא , קמ  עא , (רנא  
אל  ּפ רוּ דא. בּ לא חדא דּ חברוּ תא
בּ בעל ּה , לאתעּט רא סלּ קא דּ איהי כּ יון ּת רחק,
לאין  לסלּ קא בּ עי וּ מּת ּמ ן עלּ אה, בּ עלמא וכלּ א
 ּכ וּ בּ גין לעילּ א, לעילּ א כּ לּ א לאתקרא סוֹ ף,

לן. לׁש בקא מינן, לאסּת לּ קא ּת רחק , אל

ּכלל מּמּנּו מתרחקת לא עּמֹו, ּבס ֹוד ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶֶֶַָֹּובעֹוד

בּ עאן כּ ,וּ בגין  דּ תוּ ׁש בּ חּת א, סדּ וּ רא בּ גוֹ  
וּ לאתדּ בּ קא ּת ּמ ן, לאתכּ לּ לא ישׂ ראל
לאסּת לּ קא יבעי דּ אלמלא מּת ּת א, בּ הדייהוּ 

חי ל  נמת . חה להע וזה  , ְְְְִֶֶַַַַָָָָהעלי
( ניוהאחר מלא(עד פינ וא  מ מ"ה .  ְְֲִִִִֵַַָָ

החת  עלה   פנימ עד ְְִִִִַַַַָָָירה
א ב  על וא בת. יחמ ְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹהאחרת
מ"י, סד  הח עלה ,ח הבר ְְֵֶֶֶַַַָָעמד
האחרת  החת  עלה והלאה מְְִִֶֶַַַַָָָָָָ

ל(מ "ה )לח מיל תבת , מאה ְְְִֵֵֶֶַָ
הא רה מה על אחת מרבה ְֶֶֶֶַַַַַָָֹה ל ,

ל(עלי ל תא). ְְֵֶַָ

הקודש] לשו] בריה וכל הה  הבח  ְְְִֶֶַַַַָָָוכל
 ללת ח עייד איברי  ל ְְְְְִִֵֶַַָָָֻה
 הע ארי ראי . מה  לה ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָת
רא י . נר בח  את לסר דעיְְִִֵֶֶֶַַָָָ

. מ ה פ ה סר  והלאה אְְְִִִֶַַָָָָָֻמ

הקודש]  ב[לשות(כב אל(תהלי ה' ואה ְַַָָ
לה וד ח ה. לעזרתי  אילתי  ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָרחק 
את  מסר  מת היה עה זה את ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאמר
מה את  לחר די לה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַחת
בחיו את  מסר מת היה  יו ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלבנה.

רחק. אל ה' ואה אמר ְְְְִִֵַַַַָָָלהתח ר,

הקודש] ת [לשו חבר ל ס ד  ה' ְֲֵֶַָואה 
עלתה יו  רחק אל פרד. לי  ְְְִִֵֵֶַַַָָָָאחת
, העלי לע והל ,על ע ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹלהתחר
ה ל להתקר ס לאי לעלת ר צה מְְְֲִִֵֵַַַָָֹ
להס ק רחק אל ולכ למעלה, ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָלמעלה

.תנא ולעזב נְֲִֵַָָֹמא

הקודש] חת [לשוה ס ר  ת ְְְִִֵַַַָולכ
  ע להבק   להלל י ראל ְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָָצריכי
הבד  להתעת ירצה אלמלא  ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָממה,

א 'נשמת ט הזוהרֶֶּפרק

בּ יּה  אחידן לת ּת א ישׂ ראל  הא כּ ב וֹ ד, האי
לאתרחקא ליּה  ׁש בקי דּ לא בּ יּה , ותקפין
דּ מלּ יל  כּ מאן בּ לחׁש , צלוֹ תא דּ א ועל מנּ ייה וּ .
עּמ יּה , בּ רזא דּ איהוּ  וּ בעוֹ ד מלכּ א, עם בּ רזא

כּ לל. מנּ יּה  אתרחקא לא
מּיד  ס ֹוף, ּבאין  למעלה  למעלה ׁשהתע ּלה ּגב  על  אף ה ּוא, ּברּו ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָה ּקדֹוׁש

למקֹומ ֹו ְִֵחֹוזר
דּ אזלי איל וּ תי, בּ ׁש עתא וּ צבי, איּ ל מה 

אתר  לההוּ א אהדרן מיּ ד  וּ מרחקי,
גּ ב  על  אף ה וּ א, בּ רי קוּ דׁש א אוּ ף דּ ׁש בקי,
אהדּ ר  מיּ ד סוֹ ף, בּ אין לעילּ א לעילּ א דּ אסּת לּ ק
לתּת א דּ ישׂ ראל  בּ גין טעמא . מאי לאתריּה .
לאתניא , ליּה  ׁש בקין ולא בּ יּה , אתאחדן

איל וּ תי (מניה) דּ א, ועל מנּ ייהוּ . וּ לאתרחקא
חוּ ׁש ה. לעזרתי

אלהיו  ׁשה העם א ׁשרי ּלֹו ׁשּככה  העם ְְֱֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאׁשרי 
בּ קוּ דׁש אוּ בגין  בּ יּה  לאתאחדא בּ עינן  ּכ 

כּ מאן  בּ יּה , וּ לאחדא הוּ א, בּ רי
נׁש  בּ ר יׁש ּת בק דּ לא לת ּת א, מעילּ א דּ אמׁש י
סמי כּ ד דּ א ועל  חדא. ׁש עתא אפילּ וּ  מנּ י ּה ,
וּ לאׁש ּת עי  בּ יּה , לאחדא בּ עי לתפ לּ ה, גּ אוּ לה
ולא מינן, יתרחק  דּ לא בּ רזא, בּ לחיׁש וּ , בּ הדיּה 

כּ תיב דּ א ועל מינן, ד )יׁש ּת בּ ק  ואּת ם(דברים  
ה יּ וֹ ם. כּ לכם חיּ ים אלהיכם בּ יי  הדּ בקים 

קמד ) העם(תהלים  א ׁש רי לוֹ  ׁש כּ כה העם אׁש רי
אלהיו. ׁש יי

ׁשל ּבּצל י ֹוׁשבים  היינּו ּכאן עד אּבא, אביו , ׁשמעֹון לר ּבי אלעזר רּבי ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָאמר
עדן  ּבגן החּיים  ְִֵֵֶַַַעץ

אוּ ף בּ ההיא וחבריּ א ׁש מעוֹ ן ר בּ י קם ׁש עתא, 
אלעזר  רבּ י אמר ואזל וּ . קמוּ  הכי
יתבי  הוינא הכא עד  אבּ א, אבוּ י, ׁש מעוֹ ן לרבּ י
מכּ אן  דּ עדן. בּ גנּת א דּ ח יּ י  דּ אילנא בּ צלּ א
למיה לן אצטרי אזלין, דּ אנן וּ להלאה
אנּת  ליּה , אמר דּ א. אילנא דּ נטרן בּ ארחוֹ י

בּ ארחא. למפּת ח בּ ׁש ירוּ תא ּת ׁש רי


 מחזיקי  זי אח למה י ראל הרי ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָה ה,
ולכ .מה להתרחק ת א יעזב א  ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָֹֹ
 ע סד דר מי  , לח ְְְְְִִִֵֶַַַַָה פ ה
לא , ע סד ה א בעד .ל ְְִֶֶֶַֹה

לל. מ ְְִִֶֶֶַָמתרחקת

הקודש]  עה[לשו צבי , אל מה  ְְֱִִַָָָָָאילתי 
תלא זריח מד ,מתרחקי לכיהְְְְֲִִִִִֶַָ
על  א ה א, ר ד ה  א  עזב ְֶַַַַָָָָמק
מד  ,ס אי למעלה למעלה  התעה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָב
ראל  מ ?עה מה .מלמק ְְִִִֵֵֶַַַָָח זר
להית   תא זבי ע ולא , זי אח ְְְְֲִִִַָֹלמה
לעזרתי אילתי  ,ולכ .מה להתרחק ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָנח

ָחה .

הקודש]  להתאחד [לשו צריכי  מְְְִִִִֵַָ
מי  ולאחז ה א ר דה  ְְֱִִֶַָָֹע
 אי יאר א למה, ממעלה ימְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
מ ולכ אחת . עה אפ מ ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָעז ב
ע לד ר   לאחז צרי לתפה, ְְְֱִִִִֵֶַָָָֹֻאה
יעזב ולא  נ מע יתרחק א  ס ד, ,לחְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ

תב  ולכ ,נ ד )מע דברי) בקי ה  וא ְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
. ה כ י ח אלהיכ קמד )ה'  תהלי) ְֱִֵֶֶַַַֹֻ

אלהיו . ה ' הע ארי   כה הע ְְֱֵֵֶֶַַָָָָָָָֹא רי 

הקודש]  לשו],מע רי  ק עה   תאְְִִַָָָָ
אלעזר  רי  אמר .והלכ קמ  א ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָוהחברי
היינ א עד אא , אביו , מע ְְִִִִַַַָָָָלרי 
אמ .עד ג י הח  ע ל ל בי ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָי
דרכי ללכת לנ צרי ,לכיה אנ ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָוהלאה 
תחיל אה הה . הע את מרי ְְִִֵֶֶַַַַָָה

.ר לפח ְְִִֵֶֶַַֹראית



ב 'נשמת הזוהרפרק י

ב' פרק

חי" כל  "נשמת של  התפילה מקור 

שונות : ומסורות  דעות  מצאנו  חי" כל "נשמת תפילת  מחבר  בדבר
הגדולה  כנסת  לאנשי אותה המייחסים יש

כתובבפירוש בו" "כל בסידור סידור  (הובא

התפילות) שיש אוצר  "מצאתי :
ש  "נשמת",שמעון אומרים את יסד  שטח בן 

דהיינו למפרע , שמו עד,ש ורמז שוכן - 'מ '
לך, ידמה  מי עזרונו ,ע '- הנה  עד  ואילו ו - - '

לשונו .נ פינו, כאן  עד  נשמת", - '

פסח ובפירוש של  להגדה חיים" "עץ
"ויש  כתב: צאלח ממהר"י
בהיותו  יוחאי בר  שמעון רבי אומרים,
ברוך והקדוש מזונו , על  ונתפלל  במערה
וזהו  אחד , ומעיין חרובים עץ  לו הכין הוא

ו"מ  זנתנו" גופו "ברעב שכל רעים" חלאים
חלודה". שהעלה עד  קמטים נעשה

תפילתלפי  שנוסח הרי מקורות מספר 
התלמוד בתקופת חי" כל "נשמת
ובמשך יחסית , קצרה תפילה היתה
הגדת וראה קטעים, בה נוספו  הדורות

והרמב "ם הפוסקים,הגאונים אוצר (הוצאת

ת"ד ) עמוד הראב"ד,תשנ"ז, תשובת שהביא 
ש "נשמת לי, נראה עיקר  "כל לשונו: וזה
ראשונים מטבע פינו" ו"ואילו חי" כל
השיר  ברכת בעניין  כי היו, התלמוד  חכמי

א)שאלו קי "ח  השיר ,(פסחים ברכת מאי :
חי", כל  "נשמת  אמר  דחד  בה, ואפליגו

"יהללוך ". אמר  ואידך

"יהללוך ",ואף דאמר  כמאן שהלכה  פי על 
ש"נשמת" לנו  נראה מקום מכל

הגשמים בהורדת ב )הזכירוהו נ"ט  אך(ברכות
הראשונים ממטבע התלמוד )אינו  כי (חכמי  ,

לפניך ", קומה ש "כל  נמצא הפרק. זה עד אם 

הפיוטין הפייט (הפייטנים)תוספת ושם הוא,
"בפי יצחקההוא שם סימן כאשר  שמו,

הי  "ובדברי כלצשרים" "ובלשון  דיקים"
"ובקרבח  דושים"...קסידים"

ההגדההתפילה  מסיום  כחלק גם  מופיעה
גם ממנה  וקטעים  פסח, של
ב"נשמת הקטע כנ"ל. הגשמים על כהודיה
שירה מלא  פינו ב"ואילו  המתחיל  חי" כל

ברכות במסכת גם הוזכר  ב )כים" נ"ט  וכן (דף ,
תענית  ב )במסכת ו עד(דף וכו' פינו" "ואילו  :

בשם הגר "א לגירסת חסדיך", עזבונו "ולא
תמיד ". מלכנו שמך את "וימליכו עד  הרי"ף,

פינו...תיאור  "ואילו של  המופלא השבח
מובא מספיקין..." אנחנו אין 

אליהו דבי בתנא גם מסוימים (סדר בשינויים

ל"א) פרק רבה לאאליהו אמירה", כ"נוסח
כתיאור  אלא  "פיוט", או "תפילה" בתורת

לבוא. שלעתיד מצב

אליהווכך דבי בתנא רבהנאמר אליהו (סדר

ל"א) הראשון פרק הבית משנחרב "וכן :
היתה שנה שבעים האחרון, הבית שנבנה עד
ואויב. צר  מכל  להצילם עליהן פשוטה ידו
תשע עכשיו ועד  האחרון הבית  משחרב וכן 
כמה מחבקן, כמה מגפפן, כמה שנה, מאות
ובנינו  אנו נעמוד אם ואילך, מכאן  מנשקן.
כים שירה מלא פה לנו ויהיה  בנינו ובני
שבח  ושפתותינו גליו  כהמון רינה ולשוננו
שמים כנשרי פרושות וידינו רקיע כמרחבי
יכולין  אנו אין  כאיילות, קלות ורגלינו 
ולברך אבותינו ואלקי אלקינו ה' לך להודות
וריבי  אלפים  אלפי מאלף  אחת על  שמך את 

ג 'נשמת יא הזוהרפרק

עמנו , שעשית והטובות  הניסים  רבבות
הוא ברוך הקדוש מאיר  כמה לבוא ולעתיד

ראשונה". כשיטה  שיהיו הצדיקים פני

קטעיםכאמור, או חי" כל  "נשמת תפילת
בדבר  הוזכרו [וכן ממנה התלמוד  י

כדלעיל ]. הקדוש הזוהר  בדברי



ג' פרק
מצוה של סעודה 

סעודה  עם ההודאה

י "ד )במשלינאמר  עלי (ז שלמים "זבחי :
רש "י: ומפרש נדרי", שלמתי היום
הקרבתי  היום כי הכינותי, גדולה "סעודה

ושלמי". נדרי

סק"י)ברורהובמשנה תר "ע  סימן חנוכה (הלכות

שבח  ליתן  כדי שעושה "כל כתב:
הכל המצוה, או הנס לפרסם או למקום

מצוה". סעודת

סעודה  לערוך  עצמו על לקבל

א)בברכותאמרו  מ "ו חלש ,(דף זירא  "רבי :
אי  עליה  קביל  אבהו רבי לגביה על
טבא יומא  עבידנא שקי חריך  קטינא מתפח
רבנן". לכולהו סעודתא עבד אתפח, לרבנן,

לבקרו והפירוש נכנס  חלה, זירא רבי הוא:
רבי  שאם עליו וקיבל  אבהו רבי

יעש  הוא יבריא לכלזירא  בסעודה טוב  יום ה
שההחכמ  היה וכך ורבי ים, זירא, רבי  בריא

החכמים. לכל  סעודה עשה אבהו

שרוי מכאן  אדם  שאם לכך , מקור  מצינו
זולתו  על או  עליו לקבל יכול  בצרה
ובזכות יוושע אם לחכמים  סעודה לעשות
מה הנדרים בענין לקמן [ועיין יוושע . זה
נלמד זה שדבר לועז", "מעם בשם  שהבאנו
על יקבל  צרה שבשעת  ע "ה אבינו  מיעקב
מן  לכשיצא ויקיימו  טוב דבר  איזה עצמו

שם ]. עיין הצרה,

פדות,הקדוש  עמנו  הרבה הוא ברוך 
ז "ל רבותינו  דףכמאמר  (פסחים

א) חובתו קי "א שגובה טוב" כי לה "הודו :
בשיו , עני בשורו, עשיר  לטובתו , אדם  של
שענין  לכך רמז וזהו בתרנגולתה , אלמנה
יכולתו  כפי סעודה האדם שיעשה  הוא
מעצמו , חובתו הוא ויגבה צרתו, בשעת

לפדות. לו ויהפך

ואושעה  סעדני

מלהרב זצ "ל  מקוריץ פנחס רבי הקדוש
ונזדמן  הדם , לו נעצר ולא אחד תינוק 
זושא רבי הקדוש הרב  פתאום  לשם 
סעודה להכין למהר ואמר  זצ "ל , מאניפולי
הדם, נעצר  ואכן ולשתות, לאכול ולהתחיל
רבי  הרה"ק את פנחס  רבי הרה"ק  ושאל
דכתיב לו, והשיב זאת, ידע  מהיכן זושא

י "א) כ "ד  ויאכלו (שמות האלהים את "ויחזו :
"אלקים" בחינת ראו כאשר היינו, וישתו",
וישתו", "ויאכלו  אזי שולטת, הדין שמידת 
את מבלבלים ומשתה המאכל ידי שעל 

" מבחינת  זה וכן -סעדני השטן , ואושעה"
בתהלים סעודה, קי "ז)מלשון  "סעדני (קי "ט

תמיד ". בחוקיך ואשעה ואושעה

למשכבומסופר  שנפל שבעת זושא רבי על 
" זה פסוק ואושעה",סעדני אמר

עלי, סעודה עשו היינו סעדני, מפרש והיה
ויראי  חכמים  לתלמידי  סעודה עשו כלומר 
שאפשר  נמצא מכאן מחליי. אוושע  למען ה'
אלא הישועה אחרי רק לא סעודה לעשות
זושא רבי הרבי תורת עצמה. הצרה בתוך  גם
הבעל בשם גם ידועה ואושעה" "סעדני על

טוב. שם

ב 'נשמת הזוהרפרק י

ב' פרק

חי" כל  "נשמת של  התפילה מקור 

שונות : ומסורות  דעות  מצאנו  חי" כל "נשמת תפילת  מחבר  בדבר
הגדולה  כנסת  לאנשי אותה המייחסים יש

כתובבפירוש בו" "כל בסידור סידור  (הובא

התפילות) שיש אוצר  "מצאתי :
ש  "נשמת",שמעון אומרים את יסד  שטח בן 

דהיינו למפרע , שמו עד,ש ורמז שוכן - 'מ '
לך, ידמה  מי עזרונו ,ע '- הנה  עד  ואילו ו - - '

לשונו .נ פינו, כאן  עד  נשמת", - '

פסח ובפירוש של  להגדה חיים" "עץ
"ויש  כתב: צאלח ממהר"י
בהיותו  יוחאי בר  שמעון רבי אומרים,
ברוך והקדוש מזונו , על  ונתפלל  במערה
וזהו  אחד , ומעיין חרובים עץ  לו הכין הוא

ו"מ  זנתנו" גופו "ברעב שכל רעים" חלאים
חלודה". שהעלה עד  קמטים נעשה

תפילתלפי  שנוסח הרי מקורות מספר 
התלמוד בתקופת חי" כל "נשמת
ובמשך יחסית , קצרה תפילה היתה
הגדת וראה קטעים, בה נוספו  הדורות

והרמב "ם הפוסקים,הגאונים אוצר (הוצאת

ת"ד ) עמוד הראב"ד,תשנ"ז, תשובת שהביא 
ש "נשמת לי, נראה עיקר  "כל לשונו: וזה
ראשונים מטבע פינו" ו"ואילו חי" כל
השיר  ברכת בעניין  כי היו, התלמוד  חכמי

א)שאלו קי "ח  השיר ,(פסחים ברכת מאי :
חי", כל  "נשמת  אמר  דחד  בה, ואפליגו

"יהללוך ". אמר  ואידך

"יהללוך ",ואף דאמר  כמאן שהלכה  פי על 
ש"נשמת" לנו  נראה מקום מכל

הגשמים בהורדת ב )הזכירוהו נ"ט  אך(ברכות
הראשונים ממטבע התלמוד )אינו  כי (חכמי  ,

לפניך ", קומה ש "כל  נמצא הפרק. זה עד אם 

הפיוטין הפייט (הפייטנים)תוספת ושם הוא,
"בפי יצחקההוא שם סימן כאשר  שמו,

הי  "ובדברי כלצשרים" "ובלשון  דיקים"
"ובקרבח  דושים"...קסידים"

ההגדההתפילה  מסיום  כחלק גם  מופיעה
גם ממנה  וקטעים  פסח, של
ב"נשמת הקטע כנ"ל. הגשמים על כהודיה
שירה מלא  פינו ב"ואילו  המתחיל  חי" כל

ברכות במסכת גם הוזכר  ב )כים" נ"ט  וכן (דף ,
תענית  ב )במסכת ו עד(דף וכו' פינו" "ואילו  :

בשם הגר "א לגירסת חסדיך", עזבונו "ולא
תמיד ". מלכנו שמך את "וימליכו עד  הרי"ף,

פינו...תיאור  "ואילו של  המופלא השבח
מובא מספיקין..." אנחנו אין 

אליהו דבי בתנא גם מסוימים (סדר בשינויים

ל"א) פרק רבה לאאליהו אמירה", כ"נוסח
כתיאור  אלא  "פיוט", או "תפילה" בתורת

לבוא. שלעתיד מצב

אליהווכך דבי בתנא רבהנאמר אליהו (סדר

ל"א) הראשון פרק הבית משנחרב "וכן :
היתה שנה שבעים האחרון, הבית שנבנה עד
ואויב. צר  מכל  להצילם עליהן פשוטה ידו
תשע עכשיו ועד  האחרון הבית  משחרב וכן 
כמה מחבקן, כמה מגפפן, כמה שנה, מאות
ובנינו  אנו נעמוד אם ואילך, מכאן  מנשקן.
כים שירה מלא פה לנו ויהיה  בנינו ובני
שבח  ושפתותינו גליו  כהמון רינה ולשוננו
שמים כנשרי פרושות וידינו רקיע כמרחבי
יכולין  אנו אין  כאיילות, קלות ורגלינו 
ולברך אבותינו ואלקי אלקינו ה' לך להודות
וריבי  אלפים  אלפי מאלף  אחת על  שמך את 

ג 'נשמת יא הזוהרפרק

עמנו , שעשית והטובות  הניסים  רבבות
הוא ברוך הקדוש מאיר  כמה לבוא ולעתיד

ראשונה". כשיטה  שיהיו הצדיקים פני

קטעיםכאמור, או חי" כל  "נשמת תפילת
בדבר  הוזכרו [וכן ממנה התלמוד  י

כדלעיל ]. הקדוש הזוהר  בדברי



ג' פרק
מצוה של סעודה 

סעודה  עם ההודאה

י "ד )במשלינאמר  עלי (ז שלמים "זבחי :
רש "י: ומפרש נדרי", שלמתי היום
הקרבתי  היום כי הכינותי, גדולה "סעודה

ושלמי". נדרי

סק"י)ברורהובמשנה תר "ע  סימן חנוכה (הלכות

שבח  ליתן  כדי שעושה "כל כתב:
הכל המצוה, או הנס לפרסם או למקום

מצוה". סעודת

סעודה  לערוך  עצמו על לקבל

א)בברכותאמרו  מ "ו חלש ,(דף זירא  "רבי :
אי  עליה  קביל  אבהו רבי לגביה על
טבא יומא  עבידנא שקי חריך  קטינא מתפח
רבנן". לכולהו סעודתא עבד אתפח, לרבנן,

לבקרו והפירוש נכנס  חלה, זירא רבי הוא:
רבי  שאם עליו וקיבל  אבהו רבי

יעש  הוא יבריא לכלזירא  בסעודה טוב  יום ה
שההחכמ  היה וכך ורבי ים, זירא, רבי  בריא

החכמים. לכל  סעודה עשה אבהו

שרוי מכאן  אדם  שאם לכך , מקור  מצינו
זולתו  על או  עליו לקבל יכול  בצרה
ובזכות יוושע אם לחכמים  סעודה לעשות
מה הנדרים בענין לקמן [ועיין יוושע . זה
נלמד זה שדבר לועז", "מעם בשם  שהבאנו
על יקבל  צרה שבשעת  ע "ה אבינו  מיעקב
מן  לכשיצא ויקיימו  טוב דבר  איזה עצמו

שם ]. עיין הצרה,

פדות,הקדוש  עמנו  הרבה הוא ברוך 
ז "ל רבותינו  דףכמאמר  (פסחים

א) חובתו קי "א שגובה טוב" כי לה "הודו :
בשיו , עני בשורו, עשיר  לטובתו , אדם  של
שענין  לכך רמז וזהו בתרנגולתה , אלמנה
יכולתו  כפי סעודה האדם שיעשה  הוא
מעצמו , חובתו הוא ויגבה צרתו, בשעת

לפדות. לו ויהפך

ואושעה  סעדני

מלהרב זצ "ל  מקוריץ פנחס רבי הקדוש
ונזדמן  הדם , לו נעצר ולא אחד תינוק 
זושא רבי הקדוש הרב  פתאום  לשם 
סעודה להכין למהר ואמר  זצ "ל , מאניפולי
הדם, נעצר  ואכן ולשתות, לאכול ולהתחיל
רבי  הרה"ק את פנחס  רבי הרה"ק  ושאל
דכתיב לו, והשיב זאת, ידע  מהיכן זושא

י "א) כ "ד  ויאכלו (שמות האלהים את "ויחזו :
"אלקים" בחינת ראו כאשר היינו, וישתו",
וישתו", "ויאכלו  אזי שולטת, הדין שמידת 
את מבלבלים ומשתה המאכל ידי שעל 

" מבחינת  זה וכן -סעדני השטן , ואושעה"
בתהלים סעודה, קי "ז)מלשון  "סעדני (קי "ט

תמיד ". בחוקיך ואשעה ואושעה

למשכבומסופר  שנפל שבעת זושא רבי על 
" זה פסוק ואושעה",סעדני אמר

עלי, סעודה עשו היינו סעדני, מפרש והיה
ויראי  חכמים  לתלמידי  סעודה עשו כלומר 
שאפשר  נמצא מכאן מחליי. אוושע  למען ה'
אלא הישועה אחרי רק לא סעודה לעשות
זושא רבי הרבי תורת עצמה. הצרה בתוך  גם
הבעל בשם גם ידועה ואושעה" "סעדני על

טוב. שם



ב 'נשמת הזוהרפרק י

ב' פרק

חי" כל  "נשמת של  התפילה מקור 

שונות : ומסורות  דעות  מצאנו  חי" כל "נשמת תפילת  מחבר  בדבר
הגדולה  כנסת  לאנשי אותה המייחסים יש

כתובבפירוש בו" "כל בסידור סידור  (הובא

התפילות) שיש אוצר  "מצאתי :
ש  "נשמת",שמעון אומרים את יסד  שטח בן 

דהיינו למפרע , שמו עד,ש ורמז שוכן - 'מ '
לך, ידמה  מי עזרונו ,ע '- הנה  עד  ואילו ו - - '

לשונו .נ פינו, כאן  עד  נשמת", - '

פסח ובפירוש של  להגדה חיים" "עץ
"ויש  כתב: צאלח ממהר"י
בהיותו  יוחאי בר  שמעון רבי אומרים,
ברוך והקדוש מזונו , על  ונתפלל  במערה
וזהו  אחד , ומעיין חרובים עץ  לו הכין הוא

ו"מ  זנתנו" גופו "ברעב שכל רעים" חלאים
חלודה". שהעלה עד  קמטים נעשה

תפילתלפי  שנוסח הרי מקורות מספר 
התלמוד בתקופת חי" כל "נשמת
ובמשך יחסית , קצרה תפילה היתה
הגדת וראה קטעים, בה נוספו  הדורות

והרמב "ם הפוסקים,הגאונים אוצר (הוצאת

ת"ד ) עמוד הראב"ד,תשנ"ז, תשובת שהביא 
ש "נשמת לי, נראה עיקר  "כל לשונו: וזה
ראשונים מטבע פינו" ו"ואילו חי" כל
השיר  ברכת בעניין  כי היו, התלמוד  חכמי

א)שאלו קי "ח  השיר ,(פסחים ברכת מאי :
חי", כל  "נשמת  אמר  דחד  בה, ואפליגו

"יהללוך ". אמר  ואידך

"יהללוך ",ואף דאמר  כמאן שהלכה  פי על 
ש"נשמת" לנו  נראה מקום מכל

הגשמים בהורדת ב )הזכירוהו נ"ט  אך(ברכות
הראשונים ממטבע התלמוד )אינו  כי (חכמי  ,

לפניך ", קומה ש "כל  נמצא הפרק. זה עד אם 

הפיוטין הפייט (הפייטנים)תוספת ושם הוא,
"בפי יצחקההוא שם סימן כאשר  שמו,

הי  "ובדברי כלצשרים" "ובלשון  דיקים"
"ובקרבח  דושים"...קסידים"

ההגדההתפילה  מסיום  כחלק גם  מופיעה
גם ממנה  וקטעים  פסח, של
ב"נשמת הקטע כנ"ל. הגשמים על כהודיה
שירה מלא  פינו ב"ואילו  המתחיל  חי" כל

ברכות במסכת גם הוזכר  ב )כים" נ"ט  וכן (דף ,
תענית  ב )במסכת ו עד(דף וכו' פינו" "ואילו  :

בשם הגר "א לגירסת חסדיך", עזבונו "ולא
תמיד ". מלכנו שמך את "וימליכו עד  הרי"ף,

פינו...תיאור  "ואילו של  המופלא השבח
מובא מספיקין..." אנחנו אין 

אליהו דבי בתנא גם מסוימים (סדר בשינויים

ל"א) פרק רבה לאאליהו אמירה", כ"נוסח
כתיאור  אלא  "פיוט", או "תפילה" בתורת

לבוא. שלעתיד מצב

אליהווכך דבי בתנא רבהנאמר אליהו (סדר

ל"א) הראשון פרק הבית משנחרב "וכן :
היתה שנה שבעים האחרון, הבית שנבנה עד
ואויב. צר  מכל  להצילם עליהן פשוטה ידו
תשע עכשיו ועד  האחרון הבית  משחרב וכן 
כמה מחבקן, כמה מגפפן, כמה שנה, מאות
ובנינו  אנו נעמוד אם ואילך, מכאן  מנשקן.
כים שירה מלא פה לנו ויהיה  בנינו ובני
שבח  ושפתותינו גליו  כהמון רינה ולשוננו
שמים כנשרי פרושות וידינו רקיע כמרחבי
יכולין  אנו אין  כאיילות, קלות ורגלינו 
ולברך אבותינו ואלקי אלקינו ה' לך להודות
וריבי  אלפים  אלפי מאלף  אחת על  שמך את 
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עמנו , שעשית והטובות  הניסים  רבבות
הוא ברוך הקדוש מאיר  כמה לבוא ולעתיד

ראשונה". כשיטה  שיהיו הצדיקים פני

קטעיםכאמור, או חי" כל  "נשמת תפילת
בדבר  הוזכרו [וכן ממנה התלמוד  י

כדלעיל ]. הקדוש הזוהר  בדברי



ג' פרק
מצוה של סעודה 

סעודה  עם ההודאה

י "ד )במשלינאמר  עלי (ז שלמים "זבחי :
רש "י: ומפרש נדרי", שלמתי היום
הקרבתי  היום כי הכינותי, גדולה "סעודה

ושלמי". נדרי

סק"י)ברורהובמשנה תר "ע  סימן חנוכה (הלכות

שבח  ליתן  כדי שעושה "כל כתב:
הכל המצוה, או הנס לפרסם או למקום

מצוה". סעודת

סעודה  לערוך  עצמו על לקבל

א)בברכותאמרו  מ "ו חלש ,(דף זירא  "רבי :
אי  עליה  קביל  אבהו רבי לגביה על
טבא יומא  עבידנא שקי חריך  קטינא מתפח
רבנן". לכולהו סעודתא עבד אתפח, לרבנן,

לבקרו והפירוש נכנס  חלה, זירא רבי הוא:
רבי  שאם עליו וקיבל  אבהו רבי

יעש  הוא יבריא לכלזירא  בסעודה טוב  יום ה
שההחכמ  היה וכך ורבי ים, זירא, רבי  בריא

החכמים. לכל  סעודה עשה אבהו

שרוי מכאן  אדם  שאם לכך , מקור  מצינו
זולתו  על או  עליו לקבל יכול  בצרה
ובזכות יוושע אם לחכמים  סעודה לעשות
מה הנדרים בענין לקמן [ועיין יוושע . זה
נלמד זה שדבר לועז", "מעם בשם  שהבאנו
על יקבל  צרה שבשעת  ע "ה אבינו  מיעקב
מן  לכשיצא ויקיימו  טוב דבר  איזה עצמו

שם ]. עיין הצרה,

פדות,הקדוש  עמנו  הרבה הוא ברוך 
ז "ל רבותינו  דףכמאמר  (פסחים

א) חובתו קי "א שגובה טוב" כי לה "הודו :
בשיו , עני בשורו, עשיר  לטובתו , אדם  של
שענין  לכך רמז וזהו בתרנגולתה , אלמנה
יכולתו  כפי סעודה האדם שיעשה  הוא
מעצמו , חובתו הוא ויגבה צרתו, בשעת

לפדות. לו ויהפך

ואושעה  סעדני

מלהרב זצ "ל  מקוריץ פנחס רבי הקדוש
ונזדמן  הדם , לו נעצר ולא אחד תינוק 
זושא רבי הקדוש הרב  פתאום  לשם 
סעודה להכין למהר ואמר  זצ "ל , מאניפולי
הדם, נעצר  ואכן ולשתות, לאכול ולהתחיל
רבי  הרה"ק את פנחס  רבי הרה"ק  ושאל
דכתיב לו, והשיב זאת, ידע  מהיכן זושא

י "א) כ "ד  ויאכלו (שמות האלהים את "ויחזו :
"אלקים" בחינת ראו כאשר היינו, וישתו",
וישתו", "ויאכלו  אזי שולטת, הדין שמידת 
את מבלבלים ומשתה המאכל ידי שעל 

" מבחינת  זה וכן -סעדני השטן , ואושעה"
בתהלים סעודה, קי "ז)מלשון  "סעדני (קי "ט

תמיד ". בחוקיך ואשעה ואושעה

למשכבומסופר  שנפל שבעת זושא רבי על 
" זה פסוק ואושעה",סעדני אמר

עלי, סעודה עשו היינו סעדני, מפרש והיה
ויראי  חכמים  לתלמידי  סעודה עשו כלומר 
שאפשר  נמצא מכאן מחליי. אוושע  למען ה'
אלא הישועה אחרי רק לא סעודה לעשות
זושא רבי הרבי תורת עצמה. הצרה בתוך  גם
הבעל בשם גם ידועה ואושעה" "סעדני על

טוב. שם

ב 'נשמת הזוהרפרק י

ב' פרק

חי" כל  "נשמת של  התפילה מקור 

שונות : ומסורות  דעות  מצאנו  חי" כל "נשמת תפילת  מחבר  בדבר
הגדולה  כנסת  לאנשי אותה המייחסים יש

כתובבפירוש בו" "כל בסידור סידור  (הובא

התפילות) שיש אוצר  "מצאתי :
ש  "נשמת",שמעון אומרים את יסד  שטח בן 

דהיינו למפרע , שמו עד,ש ורמז שוכן - 'מ '
לך, ידמה  מי עזרונו ,ע '- הנה  עד  ואילו ו - - '

לשונו .נ פינו, כאן  עד  נשמת", - '

פסח ובפירוש של  להגדה חיים" "עץ
"ויש  כתב: צאלח ממהר"י
בהיותו  יוחאי בר  שמעון רבי אומרים,
ברוך והקדוש מזונו , על  ונתפלל  במערה
וזהו  אחד , ומעיין חרובים עץ  לו הכין הוא

ו"מ  זנתנו" גופו "ברעב שכל רעים" חלאים
חלודה". שהעלה עד  קמטים נעשה

תפילתלפי  שנוסח הרי מקורות מספר 
התלמוד בתקופת חי" כל "נשמת
ובמשך יחסית , קצרה תפילה היתה
הגדת וראה קטעים, בה נוספו  הדורות

והרמב "ם הפוסקים,הגאונים אוצר (הוצאת

ת"ד ) עמוד הראב"ד,תשנ"ז, תשובת שהביא 
ש "נשמת לי, נראה עיקר  "כל לשונו: וזה
ראשונים מטבע פינו" ו"ואילו חי" כל
השיר  ברכת בעניין  כי היו, התלמוד  חכמי

א)שאלו קי "ח  השיר ,(פסחים ברכת מאי :
חי", כל  "נשמת  אמר  דחד  בה, ואפליגו

"יהללוך ". אמר  ואידך

"יהללוך ",ואף דאמר  כמאן שהלכה  פי על 
ש"נשמת" לנו  נראה מקום מכל

הגשמים בהורדת ב )הזכירוהו נ"ט  אך(ברכות
הראשונים ממטבע התלמוד )אינו  כי (חכמי  ,

לפניך ", קומה ש "כל  נמצא הפרק. זה עד אם 

הפיוטין הפייט (הפייטנים)תוספת ושם הוא,
"בפי יצחקההוא שם סימן כאשר  שמו,

הי  "ובדברי כלצשרים" "ובלשון  דיקים"
"ובקרבח  דושים"...קסידים"

ההגדההתפילה  מסיום  כחלק גם  מופיעה
גם ממנה  וקטעים  פסח, של
ב"נשמת הקטע כנ"ל. הגשמים על כהודיה
שירה מלא  פינו ב"ואילו  המתחיל  חי" כל

ברכות במסכת גם הוזכר  ב )כים" נ"ט  וכן (דף ,
תענית  ב )במסכת ו עד(דף וכו' פינו" "ואילו  :

בשם הגר "א לגירסת חסדיך", עזבונו "ולא
תמיד ". מלכנו שמך את "וימליכו עד  הרי"ף,

פינו...תיאור  "ואילו של  המופלא השבח
מובא מספיקין..." אנחנו אין 

אליהו דבי בתנא גם מסוימים (סדר בשינויים

ל"א) פרק רבה לאאליהו אמירה", כ"נוסח
כתיאור  אלא  "פיוט", או "תפילה" בתורת

לבוא. שלעתיד מצב

אליהווכך דבי בתנא רבהנאמר אליהו (סדר

ל"א) הראשון פרק הבית משנחרב "וכן :
היתה שנה שבעים האחרון, הבית שנבנה עד
ואויב. צר  מכל  להצילם עליהן פשוטה ידו
תשע עכשיו ועד  האחרון הבית  משחרב וכן 
כמה מחבקן, כמה מגפפן, כמה שנה, מאות
ובנינו  אנו נעמוד אם ואילך, מכאן  מנשקן.
כים שירה מלא פה לנו ויהיה  בנינו ובני
שבח  ושפתותינו גליו  כהמון רינה ולשוננו
שמים כנשרי פרושות וידינו רקיע כמרחבי
יכולין  אנו אין  כאיילות, קלות ורגלינו 
ולברך אבותינו ואלקי אלקינו ה' לך להודות
וריבי  אלפים  אלפי מאלף  אחת על  שמך את 

ג 'נשמת יא הזוהרפרק

עמנו , שעשית והטובות  הניסים  רבבות
הוא ברוך הקדוש מאיר  כמה לבוא ולעתיד

ראשונה". כשיטה  שיהיו הצדיקים פני

קטעיםכאמור, או חי" כל  "נשמת תפילת
בדבר  הוזכרו [וכן ממנה התלמוד  י

כדלעיל ]. הקדוש הזוהר  בדברי



ג' פרק
מצוה של סעודה 

סעודה  עם ההודאה

י "ד )במשלינאמר  עלי (ז שלמים "זבחי :
רש "י: ומפרש נדרי", שלמתי היום
הקרבתי  היום כי הכינותי, גדולה "סעודה

ושלמי". נדרי

סק"י)ברורהובמשנה תר "ע  סימן חנוכה (הלכות

שבח  ליתן  כדי שעושה "כל כתב:
הכל המצוה, או הנס לפרסם או למקום

מצוה". סעודת

סעודה  לערוך  עצמו על לקבל

א)בברכותאמרו  מ "ו חלש ,(דף זירא  "רבי :
אי  עליה  קביל  אבהו רבי לגביה על
טבא יומא  עבידנא שקי חריך  קטינא מתפח
רבנן". לכולהו סעודתא עבד אתפח, לרבנן,

לבקרו והפירוש נכנס  חלה, זירא רבי הוא:
רבי  שאם עליו וקיבל  אבהו רבי

יעש  הוא יבריא לכלזירא  בסעודה טוב  יום ה
שההחכמ  היה וכך ורבי ים, זירא, רבי  בריא

החכמים. לכל  סעודה עשה אבהו

שרוי מכאן  אדם  שאם לכך , מקור  מצינו
זולתו  על או  עליו לקבל יכול  בצרה
ובזכות יוושע אם לחכמים  סעודה לעשות
מה הנדרים בענין לקמן [ועיין יוושע . זה
נלמד זה שדבר לועז", "מעם בשם  שהבאנו
על יקבל  צרה שבשעת  ע "ה אבינו  מיעקב
מן  לכשיצא ויקיימו  טוב דבר  איזה עצמו

שם ]. עיין הצרה,

פדות,הקדוש  עמנו  הרבה הוא ברוך 
ז "ל רבותינו  דףכמאמר  (פסחים

א) חובתו קי "א שגובה טוב" כי לה "הודו :
בשיו , עני בשורו, עשיר  לטובתו , אדם  של
שענין  לכך רמז וזהו בתרנגולתה , אלמנה
יכולתו  כפי סעודה האדם שיעשה  הוא
מעצמו , חובתו הוא ויגבה צרתו, בשעת

לפדות. לו ויהפך

ואושעה  סעדני

מלהרב זצ "ל  מקוריץ פנחס רבי הקדוש
ונזדמן  הדם , לו נעצר ולא אחד תינוק 
זושא רבי הקדוש הרב  פתאום  לשם 
סעודה להכין למהר ואמר  זצ "ל , מאניפולי
הדם, נעצר  ואכן ולשתות, לאכול ולהתחיל
רבי  הרה"ק את פנחס  רבי הרה"ק  ושאל
דכתיב לו, והשיב זאת, ידע  מהיכן זושא

י "א) כ "ד  ויאכלו (שמות האלהים את "ויחזו :
"אלקים" בחינת ראו כאשר היינו, וישתו",
וישתו", "ויאכלו  אזי שולטת, הדין שמידת 
את מבלבלים ומשתה המאכל ידי שעל 

" מבחינת  זה וכן -סעדני השטן , ואושעה"
בתהלים סעודה, קי "ז)מלשון  "סעדני (קי "ט

תמיד ". בחוקיך ואשעה ואושעה

למשכבומסופר  שנפל שבעת זושא רבי על 
" זה פסוק ואושעה",סעדני אמר

עלי, סעודה עשו היינו סעדני, מפרש והיה
ויראי  חכמים  לתלמידי  סעודה עשו כלומר 
שאפשר  נמצא מכאן מחליי. אוושע  למען ה'
אלא הישועה אחרי רק לא סעודה לעשות
זושא רבי הרבי תורת עצמה. הצרה בתוך  גם
הבעל בשם גם ידועה ואושעה" "סעדני על

טוב. שם



ד 'נשמת הזוהרפרק יב 

לרפואה  סגולה

סגולהמובא  מלובלין החוזה  בשם
שכשיבריא עליו, יקבל שהחולה
סעודה השבוע מימי שלישי ביום יעשה
בן  הושע  לכבוד ה ויראי חכמים לתלמידי

ויושע. חולה)בארי, ח  מערכת ישראל  (סגולות

אהללנו  רבים בתוך

שבהעצם בסעודה  איש  עשרה של הכינוס
"נשמת" וההודאה ההלל  את שרים

חינם ואהבת לבבות קרוב משום בה יש
דבר  שכל המקדש, בית יבנה שבעבורם
השכינה, שם שורה בעשרה שנעשה מצוה 

היא. גדולה רצון שעת ולכן 

זצ "לוכן לרמח"ל  הגאולה במאמר מובא
ויתקבצו  מהגלות ישראל עם שיבואו
לקב"ה וישוררו מהשבטים חלק ביחד
השבטים כל שאר יצטרפו מכן ולאחר 
תתבטל ההתקבצות  ידי ועל  לד' וישוררו
המקדש . בית נחרב שבגללה והשנאה הקנאה



ד' פרק

למעשה הנושרים פירות

לרפואה, ומנוסה! בדוק  העניינים, בכל להוושע הנפלאה העצה חי" כל "נשמת השבח שיר ברכת 
וכו' בית שלום  בנים , זיווג , פרנסה,

הודאה"נשמת תפילת הינה חי" כל
נאמר  ועליה  הוא ברוך  להקדוש
יספרו" תהילתי  לי יצרתי זו "עם בנביא

תולדות) פרשת חי , איש  מידי (בן לאומרה וטוב 
על לישועה נפלאה עצה גם  היא אך פעם.
עצמו  על האדם יקבל  תבוא, שלא צרה כל
ממנה שכשינצל גמורה, ובקבלה  נדר  בלא
השבח  שיר  ברכת את שיוושע לאחר  יאמר

בלבד אחת פעם חי" כל שחרית"נשמת (מתוך 

הים) שירת אחרי קדש שבת זמרהשל  וקול  בתודה
ומלכות) שם בלא בדוקה(ויחתום זו ועצה ,

אם ובפרט ידה , על רבים  שניצולו ומנוסה
אנשים עשרה בפני לאומרה עצמו על  יקבל

זה לקייםהרי ישכח שלא ובכדי משובח.
שירשום מאוד  רצוי הנשמת אמירת קבלת 

דף. על זו קבלה

"הנשמת"בשעת אמירת בשעת וכן קבלתו
יכולתו , כפי לצדקה מעות יפריש
טוב ומה העניינים, לכל  מסוגלת שהיא

או  כיבוד עם חי" כל "נשמת שיאמר ונעים
ואושעה" "סעדני בבחינת (תהליםסעודה 

בדבר]קי"ט ) הכרח אין  .[אך

ו"נשמת" הודיה סעודות

שוניםבשנים פרסומים  לאור  האחרונות
ולהגביר  לפעול רבים התעוררו
אמירת של  הנפלאה העצה למען חיילים
"נשמת" אמירת ותקנו יסדו וכבר "נשמת",
כשכל חוגג, המון ותודה רינה בקול  ברבים
שזקוק מי וכל מצוה, בסעודת מסובים העם
נדר  בלי עליו ומקבל משתתף לישועה
מן  ויוציאו יתברך  השם שיענהו שבשעה
ובתוך הודאה, סעודת יערוך  למרחב  המצר 
יותר . או בעשרה "נשמת" יאמר  זו  סעודה

את  ברבים מספרים הסעודה ובמהלך  יש
ומשבחים ומהללים עמם, ה' פעל אשר

המרובים . חסדיו  על הוא  ברוך להקדוש 

ישראלישנם עמך על סוף בלי סיפורים
"נשמת" לומר עצמם על  שקיבלו

ה'נשמת יג הזוהרפרק

רק או כיבוד, או סעודה עם יותר, או בעשרה
לגאולה יציאתם עם "נשמת" לומר 
יתברך ה' לרחמי וזכו גדול , לאור ומאפילה
ובפרט  לזיווגים  אם למכביר , ולישועות
או  מבוגרים , בגילאים שידוך  למעוכבי
בטן , לפרי שזכו  רבות שנים בנים לחשוכי
בית, שלום בריאות, פרנסה , לבעיות עד
רח "ל, ומשונות שונות וצרות  ובעיות
לומר  עצמם על שקבלו אלו ואנשים
ופדות. ישועה לגאולה, זכו ב"ה "נשמת"

אחריהוכך גוררת אחת  נשמת" "סעודת
ועינינו  נוספות, נשמת " "סעודות
אנו  בהם הישועות גודל  את זר  ולא  הרואות
בספר  ועיין ה', בחסדי הרף ללא  מתבשרים

טיפה"מט  רבים וסיפורים מעשיות אהרן " ה
נושעו  שאנשים הרבות מהישועות הים מן
וב"ה חי", כל "נשמת אמירת  קבלת בזכות
נשמת" ו"ישועות נשמת" "קבלות של הענין 
לכל ומתפתח, מוסיף  נשמת" ו"סעודות
אך ויסוריו . צרותיו את בעוונותינו, יש, אחד 
והוא עולם בורא בידי שהכל ההרגשה עם
על מקבלים  וכשאנו  ומושיע, עוזר מלך
לרחמי  זוכים כשיושיענו, לו  להודות עצמנו
שמים. כבוד  ומתרבה ולישועתו, ה' וחסדי
שיושעו  ממש במהרה נזכה ה' שבעזרת עד
גואל בביאת עולמים בתשועת ישראל כל

אמן . צדק,

חי" כל "נשמת "הסכם " לקבלת הסבר 
אהרן"] "מטה  בקונטרס [כמובא לישועות 

לעשותודאי עליו  לישועה, נזקק שהאדם
עצמו  על לקבל ולהשתדל  תשובה

שינוי  ידי שעל  נדר , בלי טובות קבלות
בס "ד יזכה להשי"ת ובהללו מעשיו
כמה כאן לציין לנכון ראינו  לישועה.
מתוך זאת ונוכחנו לזה, המסוגלים עניינים

ממש . ניסיון

"בלי יתן קבלה עליו ויקבל  צדקה קודם
שמתחייב נדר " מה  את ב "פתק" לרשום (רצוי 

יזכהוכו') שכאשר  עליו  שמקבל  בפיו ויגיד
לישועתו: בסמוך ישתדל  לישועה,

לבין א . בינו חי". כל "נשמת תפילת לומר 
הישועה)הקב"ה לאחר  אחת יוכל(פעם  ואם

כל "נשמת לומר  נדר  בלי עצמו על לקבל 
תודה בקול  לפחות , אנשים עשרה בפני חי"
עשרה, בפני גדול  כח בזה שיש  וזימרה,

ומנוסה! ובדוק  נצולו  חייבים)והרבה לא .(אך 

בלי ואם טובות קבלות עוד להוסיף ירצה
הישועה)נדר  ולזרז להועיל רק :(שיכולים

כיבודב. וכו'(מזונות)יתן (לעשרהושתיה 

לפחות) עליו אנשים  לקבל יוכל אם או ,
סעודה לעשות נדר לפחות)בלי אנשים  (לעשרה 

ואושעה". "סעדני בבחינת

הישועה.ג. לאחר  לצדקה  יתן

או ד. הנס, בעל מאיר  רבי לכבוד נר  להדליק 
הצדיקים. נשמת לעילוי נרות להדליק

לתודה"ה. "מזמור  לקרוא או  משנה ללמוד
ק) .(תהילים



ה ' פרק 
נשמת  לאמירת  טעם 

עלהרב "בניהו" בספרו  חי" איש  "בן 
מגילה ע "א)מסכת  י "ח  דף ב  מבאר (פרק

ומטרת "נשמת" תפילת שתקנו הטעם את 
דכתיב מאי בגמרא, דאיתא כהא אמירתו,

ב ) ק"ו כל(תהלים  ישמיע ה גבורות ימלל "מי

ד 'נשמת הזוהרפרק יב 

לרפואה  סגולה

סגולהמובא  מלובלין החוזה  בשם
שכשיבריא עליו, יקבל שהחולה
סעודה השבוע מימי שלישי ביום יעשה
בן  הושע  לכבוד ה ויראי חכמים לתלמידי

ויושע. חולה)בארי, ח  מערכת ישראל  (סגולות

אהללנו  רבים בתוך

שבהעצם בסעודה  איש  עשרה של הכינוס
"נשמת" וההודאה ההלל  את שרים

חינם ואהבת לבבות קרוב משום בה יש
דבר  שכל המקדש, בית יבנה שבעבורם
השכינה, שם שורה בעשרה שנעשה מצוה 

היא. גדולה רצון שעת ולכן 

זצ "לוכן לרמח"ל  הגאולה במאמר מובא
ויתקבצו  מהגלות ישראל עם שיבואו
לקב"ה וישוררו מהשבטים חלק ביחד
השבטים כל שאר יצטרפו מכן ולאחר 
תתבטל ההתקבצות  ידי ועל  לד' וישוררו
המקדש . בית נחרב שבגללה והשנאה הקנאה



ד' פרק

למעשה הנושרים פירות

לרפואה, ומנוסה! בדוק  העניינים, בכל להוושע הנפלאה העצה חי" כל "נשמת השבח שיר ברכת 
וכו' בית שלום  בנים , זיווג , פרנסה,

הודאה"נשמת תפילת הינה חי" כל
נאמר  ועליה  הוא ברוך  להקדוש
יספרו" תהילתי  לי יצרתי זו "עם בנביא

תולדות) פרשת חי , איש  מידי (בן לאומרה וטוב 
על לישועה נפלאה עצה גם  היא אך פעם.
עצמו  על האדם יקבל  תבוא, שלא צרה כל
ממנה שכשינצל גמורה, ובקבלה  נדר  בלא
השבח  שיר  ברכת את שיוושע לאחר  יאמר

בלבד אחת פעם חי" כל שחרית"נשמת (מתוך 

הים) שירת אחרי קדש שבת זמרהשל  וקול  בתודה
ומלכות) שם בלא בדוקה(ויחתום זו ועצה ,

אם ובפרט ידה , על רבים  שניצולו ומנוסה
אנשים עשרה בפני לאומרה עצמו על  יקבל

זה לקייםהרי ישכח שלא ובכדי משובח.
שירשום מאוד  רצוי הנשמת אמירת קבלת 

דף. על זו קבלה

"הנשמת"בשעת אמירת בשעת וכן קבלתו
יכולתו , כפי לצדקה מעות יפריש
טוב ומה העניינים, לכל  מסוגלת שהיא

או  כיבוד עם חי" כל "נשמת שיאמר ונעים
ואושעה" "סעדני בבחינת (תהליםסעודה 

בדבר]קי"ט ) הכרח אין  .[אך

ו"נשמת" הודיה סעודות

שוניםבשנים פרסומים  לאור  האחרונות
ולהגביר  לפעול רבים התעוררו
אמירת של  הנפלאה העצה למען חיילים
"נשמת" אמירת ותקנו יסדו וכבר "נשמת",
כשכל חוגג, המון ותודה רינה בקול  ברבים
שזקוק מי וכל מצוה, בסעודת מסובים העם
נדר  בלי עליו ומקבל משתתף לישועה
מן  ויוציאו יתברך  השם שיענהו שבשעה
ובתוך הודאה, סעודת יערוך  למרחב  המצר 
יותר . או בעשרה "נשמת" יאמר  זו  סעודה

את  ברבים מספרים הסעודה ובמהלך  יש
ומשבחים ומהללים עמם, ה' פעל אשר

המרובים . חסדיו  על הוא  ברוך להקדוש 

ישראלישנם עמך על סוף בלי סיפורים
"נשמת" לומר עצמם על  שקיבלו

ה'נשמת יג הזוהרפרק

רק או כיבוד, או סעודה עם יותר, או בעשרה
לגאולה יציאתם עם "נשמת" לומר 
יתברך ה' לרחמי וזכו גדול , לאור ומאפילה
ובפרט  לזיווגים  אם למכביר , ולישועות
או  מבוגרים , בגילאים שידוך  למעוכבי
בטן , לפרי שזכו  רבות שנים בנים לחשוכי
בית, שלום בריאות, פרנסה , לבעיות עד
רח "ל, ומשונות שונות וצרות  ובעיות
לומר  עצמם על שקבלו אלו ואנשים
ופדות. ישועה לגאולה, זכו ב"ה "נשמת"

אחריהוכך גוררת אחת  נשמת" "סעודת
ועינינו  נוספות, נשמת " "סעודות
אנו  בהם הישועות גודל  את זר  ולא  הרואות
בספר  ועיין ה', בחסדי הרף ללא  מתבשרים

טיפה"מט  רבים וסיפורים מעשיות אהרן " ה
נושעו  שאנשים הרבות מהישועות הים מן
וב"ה חי", כל "נשמת אמירת  קבלת בזכות
נשמת" ו"ישועות נשמת" "קבלות של הענין 
לכל ומתפתח, מוסיף  נשמת" ו"סעודות
אך ויסוריו . צרותיו את בעוונותינו, יש, אחד 
והוא עולם בורא בידי שהכל ההרגשה עם
על מקבלים  וכשאנו  ומושיע, עוזר מלך
לרחמי  זוכים כשיושיענו, לו  להודות עצמנו
שמים. כבוד  ומתרבה ולישועתו, ה' וחסדי
שיושעו  ממש במהרה נזכה ה' שבעזרת עד
גואל בביאת עולמים בתשועת ישראל כל

אמן . צדק,

חי" כל "נשמת "הסכם " לקבלת הסבר 
אהרן"] "מטה  בקונטרס [כמובא לישועות 

לעשותודאי עליו  לישועה, נזקק שהאדם
עצמו  על לקבל ולהשתדל  תשובה

שינוי  ידי שעל  נדר , בלי טובות קבלות
בס "ד יזכה להשי"ת ובהללו מעשיו
כמה כאן לציין לנכון ראינו  לישועה.
מתוך זאת ונוכחנו לזה, המסוגלים עניינים

ממש . ניסיון

"בלי יתן קבלה עליו ויקבל  צדקה קודם
שמתחייב נדר " מה  את ב "פתק" לרשום (רצוי 

יזכהוכו') שכאשר  עליו  שמקבל  בפיו ויגיד
לישועתו: בסמוך ישתדל  לישועה,

לבין א . בינו חי". כל "נשמת תפילת לומר 
הישועה)הקב"ה לאחר  אחת יוכל(פעם  ואם

כל "נשמת לומר  נדר  בלי עצמו על לקבל 
תודה בקול  לפחות , אנשים עשרה בפני חי"
עשרה, בפני גדול  כח בזה שיש  וזימרה,

ומנוסה! ובדוק  נצולו  חייבים)והרבה לא .(אך 

בלי ואם טובות קבלות עוד להוסיף ירצה
הישועה)נדר  ולזרז להועיל רק :(שיכולים

כיבודב. וכו'(מזונות)יתן (לעשרהושתיה 

לפחות) עליו אנשים  לקבל יוכל אם או ,
סעודה לעשות נדר לפחות)בלי אנשים  (לעשרה 

ואושעה". "סעדני בבחינת

הישועה.ג. לאחר  לצדקה  יתן

או ד. הנס, בעל מאיר  רבי לכבוד נר  להדליק 
הצדיקים. נשמת לעילוי נרות להדליק

לתודה"ה. "מזמור  לקרוא או  משנה ללמוד
ק) .(תהילים



ה ' פרק 
נשמת  לאמירת  טעם 

עלהרב "בניהו" בספרו  חי" איש  "בן 
מגילה ע "א)מסכת  י "ח  דף ב  מבאר (פרק

ומטרת "נשמת" תפילת שתקנו הטעם את 
דכתיב מאי בגמרא, דאיתא כהא אמירתו,

ב ) ק"ו כל(תהלים  ישמיע ה גבורות ימלל "מי



ד 'נשמת הזוהרפרק יב 

לרפואה  סגולה

סגולהמובא  מלובלין החוזה  בשם
שכשיבריא עליו, יקבל שהחולה
סעודה השבוע מימי שלישי ביום יעשה
בן  הושע  לכבוד ה ויראי חכמים לתלמידי

ויושע. חולה)בארי, ח  מערכת ישראל  (סגולות

אהללנו  רבים בתוך

שבהעצם בסעודה  איש  עשרה של הכינוס
"נשמת" וההודאה ההלל  את שרים

חינם ואהבת לבבות קרוב משום בה יש
דבר  שכל המקדש, בית יבנה שבעבורם
השכינה, שם שורה בעשרה שנעשה מצוה 

היא. גדולה רצון שעת ולכן 

זצ "לוכן לרמח"ל  הגאולה במאמר מובא
ויתקבצו  מהגלות ישראל עם שיבואו
לקב"ה וישוררו מהשבטים חלק ביחד
השבטים כל שאר יצטרפו מכן ולאחר 
תתבטל ההתקבצות  ידי ועל  לד' וישוררו
המקדש . בית נחרב שבגללה והשנאה הקנאה



ד' פרק

למעשה הנושרים פירות

לרפואה, ומנוסה! בדוק  העניינים, בכל להוושע הנפלאה העצה חי" כל "נשמת השבח שיר ברכת 
וכו' בית שלום  בנים , זיווג , פרנסה,

הודאה"נשמת תפילת הינה חי" כל
נאמר  ועליה  הוא ברוך  להקדוש
יספרו" תהילתי  לי יצרתי זו "עם בנביא

תולדות) פרשת חי , איש  מידי (בן לאומרה וטוב 
על לישועה נפלאה עצה גם  היא אך פעם.
עצמו  על האדם יקבל  תבוא, שלא צרה כל
ממנה שכשינצל גמורה, ובקבלה  נדר  בלא
השבח  שיר  ברכת את שיוושע לאחר  יאמר

בלבד אחת פעם חי" כל שחרית"נשמת (מתוך 

הים) שירת אחרי קדש שבת זמרהשל  וקול  בתודה
ומלכות) שם בלא בדוקה(ויחתום זו ועצה ,

אם ובפרט ידה , על רבים  שניצולו ומנוסה
אנשים עשרה בפני לאומרה עצמו על  יקבל

זה לקייםהרי ישכח שלא ובכדי משובח.
שירשום מאוד  רצוי הנשמת אמירת קבלת 

דף. על זו קבלה

"הנשמת"בשעת אמירת בשעת וכן קבלתו
יכולתו , כפי לצדקה מעות יפריש
טוב ומה העניינים, לכל  מסוגלת שהיא

או  כיבוד עם חי" כל "נשמת שיאמר ונעים
ואושעה" "סעדני בבחינת (תהליםסעודה 

בדבר]קי"ט ) הכרח אין  .[אך

ו"נשמת" הודיה סעודות

שוניםבשנים פרסומים  לאור  האחרונות
ולהגביר  לפעול רבים התעוררו
אמירת של  הנפלאה העצה למען חיילים
"נשמת" אמירת ותקנו יסדו וכבר "נשמת",
כשכל חוגג, המון ותודה רינה בקול  ברבים
שזקוק מי וכל מצוה, בסעודת מסובים העם
נדר  בלי עליו ומקבל משתתף לישועה
מן  ויוציאו יתברך  השם שיענהו שבשעה
ובתוך הודאה, סעודת יערוך  למרחב  המצר 
יותר . או בעשרה "נשמת" יאמר  זו  סעודה

את  ברבים מספרים הסעודה ובמהלך  יש
ומשבחים ומהללים עמם, ה' פעל אשר

המרובים . חסדיו  על הוא  ברוך להקדוש 

ישראלישנם עמך על סוף בלי סיפורים
"נשמת" לומר עצמם על  שקיבלו

ה'נשמת יג הזוהרפרק

רק או כיבוד, או סעודה עם יותר, או בעשרה
לגאולה יציאתם עם "נשמת" לומר 
יתברך ה' לרחמי וזכו גדול , לאור ומאפילה
ובפרט  לזיווגים  אם למכביר , ולישועות
או  מבוגרים , בגילאים שידוך  למעוכבי
בטן , לפרי שזכו  רבות שנים בנים לחשוכי
בית, שלום בריאות, פרנסה , לבעיות עד
רח "ל, ומשונות שונות וצרות  ובעיות
לומר  עצמם על שקבלו אלו ואנשים
ופדות. ישועה לגאולה, זכו ב"ה "נשמת"

אחריהוכך גוררת אחת  נשמת" "סעודת
ועינינו  נוספות, נשמת " "סעודות
אנו  בהם הישועות גודל  את זר  ולא  הרואות
בספר  ועיין ה', בחסדי הרף ללא  מתבשרים

טיפה"מט  רבים וסיפורים מעשיות אהרן " ה
נושעו  שאנשים הרבות מהישועות הים מן
וב"ה חי", כל "נשמת אמירת  קבלת בזכות
נשמת" ו"ישועות נשמת" "קבלות של הענין 
לכל ומתפתח, מוסיף  נשמת" ו"סעודות
אך ויסוריו . צרותיו את בעוונותינו, יש, אחד 
והוא עולם בורא בידי שהכל ההרגשה עם
על מקבלים  וכשאנו  ומושיע, עוזר מלך
לרחמי  זוכים כשיושיענו, לו  להודות עצמנו
שמים. כבוד  ומתרבה ולישועתו, ה' וחסדי
שיושעו  ממש במהרה נזכה ה' שבעזרת עד
גואל בביאת עולמים בתשועת ישראל כל

אמן . צדק,

חי" כל "נשמת "הסכם " לקבלת הסבר 
אהרן"] "מטה  בקונטרס [כמובא לישועות 

לעשותודאי עליו  לישועה, נזקק שהאדם
עצמו  על לקבל ולהשתדל  תשובה

שינוי  ידי שעל  נדר , בלי טובות קבלות
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מתוך זאת ונוכחנו לזה, המסוגלים עניינים

ממש . ניסיון
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כל "נשמת לומר  נדר  בלי עצמו על לקבל 
תודה בקול  לפחות , אנשים עשרה בפני חי"
עשרה, בפני גדול  כח בזה שיש  וזימרה,

ומנוסה! ובדוק  נצולו  חייבים)והרבה לא .(אך 

בלי ואם טובות קבלות עוד להוסיף ירצה
הישועה)נדר  ולזרז להועיל רק :(שיכולים

כיבודב. וכו'(מזונות)יתן (לעשרהושתיה 

לפחות) עליו אנשים  לקבל יוכל אם או ,
סעודה לעשות נדר לפחות)בלי אנשים  (לעשרה 

ואושעה". "סעדני בבחינת

הישועה.ג. לאחר  לצדקה  יתן

או ד. הנס, בעל מאיר  רבי לכבוד נר  להדליק 
הצדיקים. נשמת לעילוי נרות להדליק
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מגילה ע "א)מסכת  י "ח  דף ב  מבאר (פרק

ומטרת "נשמת" תפילת שתקנו הטעם את 
דכתיב מאי בגמרא, דאיתא כהא אמירתו,

ב ) ק"ו כל(תהלים  ישמיע ה גבורות ימלל "מי

ד 'נשמת הזוהרפרק יב 

לרפואה  סגולה

סגולהמובא  מלובלין החוזה  בשם
שכשיבריא עליו, יקבל שהחולה
סעודה השבוע מימי שלישי ביום יעשה
בן  הושע  לכבוד ה ויראי חכמים לתלמידי

ויושע. חולה)בארי, ח  מערכת ישראל  (סגולות

אהללנו  רבים בתוך

שבהעצם בסעודה  איש  עשרה של הכינוס
"נשמת" וההודאה ההלל  את שרים

חינם ואהבת לבבות קרוב משום בה יש
דבר  שכל המקדש, בית יבנה שבעבורם
השכינה, שם שורה בעשרה שנעשה מצוה 

היא. גדולה רצון שעת ולכן 

זצ "לוכן לרמח"ל  הגאולה במאמר מובא
ויתקבצו  מהגלות ישראל עם שיבואו
לקב"ה וישוררו מהשבטים חלק ביחד
השבטים כל שאר יצטרפו מכן ולאחר 
תתבטל ההתקבצות  ידי ועל  לד' וישוררו
המקדש . בית נחרב שבגללה והשנאה הקנאה



ד' פרק

למעשה הנושרים פירות

לרפואה, ומנוסה! בדוק  העניינים, בכל להוושע הנפלאה העצה חי" כל "נשמת השבח שיר ברכת 
וכו' בית שלום  בנים , זיווג , פרנסה,

הודאה"נשמת תפילת הינה חי" כל
נאמר  ועליה  הוא ברוך  להקדוש
יספרו" תהילתי  לי יצרתי זו "עם בנביא

תולדות) פרשת חי , איש  מידי (בן לאומרה וטוב 
על לישועה נפלאה עצה גם  היא אך פעם.
עצמו  על האדם יקבל  תבוא, שלא צרה כל
ממנה שכשינצל גמורה, ובקבלה  נדר  בלא
השבח  שיר  ברכת את שיוושע לאחר  יאמר

בלבד אחת פעם חי" כל שחרית"נשמת (מתוך 

הים) שירת אחרי קדש שבת זמרהשל  וקול  בתודה
ומלכות) שם בלא בדוקה(ויחתום זו ועצה ,

אם ובפרט ידה , על רבים  שניצולו ומנוסה
אנשים עשרה בפני לאומרה עצמו על  יקבל

זה לקייםהרי ישכח שלא ובכדי משובח.
שירשום מאוד  רצוי הנשמת אמירת קבלת 

דף. על זו קבלה

"הנשמת"בשעת אמירת בשעת וכן קבלתו
יכולתו , כפי לצדקה מעות יפריש
טוב ומה העניינים, לכל  מסוגלת שהיא

או  כיבוד עם חי" כל "נשמת שיאמר ונעים
ואושעה" "סעדני בבחינת (תהליםסעודה 

בדבר]קי"ט ) הכרח אין  .[אך

ו"נשמת" הודיה סעודות

שוניםבשנים פרסומים  לאור  האחרונות
ולהגביר  לפעול רבים התעוררו
אמירת של  הנפלאה העצה למען חיילים
"נשמת" אמירת ותקנו יסדו וכבר "נשמת",
כשכל חוגג, המון ותודה רינה בקול  ברבים
שזקוק מי וכל מצוה, בסעודת מסובים העם
נדר  בלי עליו ומקבל משתתף לישועה
מן  ויוציאו יתברך  השם שיענהו שבשעה
ובתוך הודאה, סעודת יערוך  למרחב  המצר 
יותר . או בעשרה "נשמת" יאמר  זו  סעודה

את  ברבים מספרים הסעודה ובמהלך  יש
ומשבחים ומהללים עמם, ה' פעל אשר

המרובים . חסדיו  על הוא  ברוך להקדוש 

ישראלישנם עמך על סוף בלי סיפורים
"נשמת" לומר עצמם על  שקיבלו

ה'נשמת יג הזוהרפרק

רק או כיבוד, או סעודה עם יותר, או בעשרה
לגאולה יציאתם עם "נשמת" לומר 
יתברך ה' לרחמי וזכו גדול , לאור ומאפילה
ובפרט  לזיווגים  אם למכביר , ולישועות
או  מבוגרים , בגילאים שידוך  למעוכבי
בטן , לפרי שזכו  רבות שנים בנים לחשוכי
בית, שלום בריאות, פרנסה , לבעיות עד
רח "ל, ומשונות שונות וצרות  ובעיות
לומר  עצמם על שקבלו אלו ואנשים
ופדות. ישועה לגאולה, זכו ב"ה "נשמת"

אחריהוכך גוררת אחת  נשמת" "סעודת
ועינינו  נוספות, נשמת " "סעודות
אנו  בהם הישועות גודל  את זר  ולא  הרואות
בספר  ועיין ה', בחסדי הרף ללא  מתבשרים

טיפה"מט  רבים וסיפורים מעשיות אהרן " ה
נושעו  שאנשים הרבות מהישועות הים מן
וב"ה חי", כל "נשמת אמירת  קבלת בזכות
נשמת" ו"ישועות נשמת" "קבלות של הענין 
לכל ומתפתח, מוסיף  נשמת" ו"סעודות
אך ויסוריו . צרותיו את בעוונותינו, יש, אחד 
והוא עולם בורא בידי שהכל ההרגשה עם
על מקבלים  וכשאנו  ומושיע, עוזר מלך
לרחמי  זוכים כשיושיענו, לו  להודות עצמנו
שמים. כבוד  ומתרבה ולישועתו, ה' וחסדי
שיושעו  ממש במהרה נזכה ה' שבעזרת עד
גואל בביאת עולמים בתשועת ישראל כל

אמן . צדק,

חי" כל "נשמת "הסכם " לקבלת הסבר 
אהרן"] "מטה  בקונטרס [כמובא לישועות 

לעשותודאי עליו  לישועה, נזקק שהאדם
עצמו  על לקבל ולהשתדל  תשובה

שינוי  ידי שעל  נדר , בלי טובות קבלות
בס "ד יזכה להשי"ת ובהללו מעשיו
כמה כאן לציין לנכון ראינו  לישועה.
מתוך זאת ונוכחנו לזה, המסוגלים עניינים

ממש . ניסיון

"בלי יתן קבלה עליו ויקבל  צדקה קודם
שמתחייב נדר " מה  את ב "פתק" לרשום (רצוי 

יזכהוכו') שכאשר  עליו  שמקבל  בפיו ויגיד
לישועתו: בסמוך ישתדל  לישועה,

לבין א . בינו חי". כל "נשמת תפילת לומר 
הישועה)הקב"ה לאחר  אחת יוכל(פעם  ואם

כל "נשמת לומר  נדר  בלי עצמו על לקבל 
תודה בקול  לפחות , אנשים עשרה בפני חי"
עשרה, בפני גדול  כח בזה שיש  וזימרה,

ומנוסה! ובדוק  נצולו  חייבים)והרבה לא .(אך 

בלי ואם טובות קבלות עוד להוסיף ירצה
הישועה)נדר  ולזרז להועיל רק :(שיכולים

כיבודב. וכו'(מזונות)יתן (לעשרהושתיה 

לפחות) עליו אנשים  לקבל יוכל אם או ,
סעודה לעשות נדר לפחות)בלי אנשים  (לעשרה 

ואושעה". "סעדני בבחינת

הישועה.ג. לאחר  לצדקה  יתן

או ד. הנס, בעל מאיר  רבי לכבוד נר  להדליק 
הצדיקים. נשמת לעילוי נרות להדליק

לתודה"ה. "מזמור  לקרוא או  משנה ללמוד
ק) .(תהילים
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נשמת  לאמירת  טעם 

עלהרב "בניהו" בספרו  חי" איש  "בן 
מגילה ע "א)מסכת  י "ח  דף ב  מבאר (פרק

ומטרת "נשמת" תפילת שתקנו הטעם את 
דכתיב מאי בגמרא, דאיתא כהא אמירתו,

ב ) ק"ו כל(תהלים  ישמיע ה גבורות ימלל "מי



ה'נשמת הזוהרפרק יד 

למי  ה? גבורות למלל נאה למי תהילתו"?
תהילותיו . כל  להשמיע שיכול

כנסתוהקשה וכי "קשה, חי": איש ה"בן 
כל להשמיע יכולים היו הגדולה
בברכות? תהילות תקנו ואיך תהילותיו,
שבח  תקנו  דשמיא, בסייעתא לומר  ונראה 
ומודעה דעת גלוי עשו שבו חי", כל  "נשמת
ה', תהילות כל  להשמיע  אפשר דאי
ולשוננו  כים, שירה מלא פינו ואלו שאמרו :
כמרחבי  שבח ושפתותינו  גליו, כהמון רנה
להודות מספיקין אנו אין וכו', וכו' רקיע

רבי  ורוב  אלפים אלפי מאלף אחת על  וכו '
גילוי  עשו  התהילה ובזאת וכו', רבבות
לשמו  מתקנים  שהם תהילות שכל ומודעה
אפשר  דאי המקצת, מן  קצת הם  יתברך 
דעת גלוי דעשו וכיון תהילותיו. להשלים
חי", כל ד"נשמת זו בתהילה זו  ומודעה
בברכות. לאל  תהילות לתקן להם הותר
שתקנו  תהילות תיקון  על למימר וליכא
כל נמי הכי ואין דמרך, לשבחא סימתינהו 
יוכל כזאת ומודעה דעת גלוי שיעשה מי

יתברך ". לאל תהילות לתקן

כס  "נשמת" לישועהאמירת  גולה 
על  ולצעוק ולבקש  העבר  על  להודות

העתיד 

שלמה"בספר פרידמן"כרם זלמן שלמה  (לרבי 

ב  פרק תש"ס ברוקלין טענקא , אבד "ק זצ"ל,

ט ) החסידאות יהודה רבי קבלת  את הסביר 
שלא צרה כל על  כסגולה  "נשמת" באמירת
אפשר  הדבר  "ובטעם לשונו: וזה  תבוא,
על הודאה נותן ז"ל , אמרם פי על לומר 
הידוע פי על והיינו העתיד , על  וצועק העבר 
הרה"ק בשם מובא וכך צדיקים, בשם
אחר  לאה אצל  שכתוב במה מלובלין החוזה
את אודה הפעם "ותאמר  יהודה, את שילדה

מלדת " ותעמוד וגו' ל"ה)ה' כ"ט  כי (בראשית .
בקשה ולא העבר  על ה' את שהודתה ידי על
ההשפעה, את  הפסיקה בזה העתיד, על
זכרונם אמרו ולזה מלדת". "ותעמוד ולכן
צועק ותיכף העבר  על הודאה נותן לברכה

העתיד. על 

"אזובזה כתיב למה לפרש, משה"ישיריש
"אז כתיב ולא עתיד , שרבלשון

ניסי  כל  על לה ' כששר  רבינו משה כי משה",
ולבקש  להודות התכוון סוף ים בקריעת ה'
חז"ל שתקנו  מצינו וכן העתיד . על גם
"ברכות שאומרים דרבנן " "מודים בתפילת 
וקיימתנו", שהחייתנו על וגו' והודאות 

כן  ואומרים: העתיד  על  שם  ומסיימים
וכו'". ותקיימנו  תחיינו

אחרי והנה, "נשמת" בתפילת גם 
נפלאות ומספרים שמזכירים
ממצרים "מלפנים יתברך  הבורא וחסדי
ברעב פדיתנו, עבדים ומבית וגו' גאלתנו 
הצלתנו  מחרב  כלכלתנו, ובשבע זנתנו
מסיימים - דליתנו " ורבים  רעים ומחליים 
חסדיך עזבונו  ולא  רחמיך עזרונו  הנה  "עד
לנצח", אלקינו ה' תטשנו ואל אלקינו , ה'
על וצועקים העבר על  ההודאה שנותנים
עומד הוא ברוך  הקדוש זה ידי  ועל העתיד,

בתפילתו". ונושע  הצדיק לימין

"נשמת" בתפילת הרינה

י"ט )כתיב  ב  לראש (איכה  בלילה רוני "קומי :
נכח לבך כמים שפכי (ראשיאשמרות

חי) כל נשמת עלתיבות  כפיך אליו שאי ה '. פני
כל בראש ברעב העטופים עולליך  נפש

רינה דלכאורה וקשה, תפילהחוצות ". היא
ברוך להקדוש ושבח שמחה מתוך  הבאה
כאן  מקומה נמצא  איך  כן, ואם הוא,
ברעב העטופים עולליך  נפש "על בתפילה 

חוצות"? כל בראש

שלאבל זו תפילה היא מיוחדת  באמת,
נוראות. וצרות רעב בזמן  דווקא רינה

ו'נשמת טוהזוהרפרק

שערי  לפתוח וצריכים שמים שערי משנסגרו
השפעה שערי הפותח  מפתח לך  אין ברכה ,
לה' ותשבחות  שירות כמו השמים מן טובה 
לה' ומודה  מהלל משבח, וכאשר  יתברך .
"ה' הוא: ברוך  הקדוש בו  מקיים יתברך ,
ברכה. שערי לו ופותחים ימינך", יד  על  צלך 

בה  להאמין

עלהעיקר  שקיבל שבזכות בה להאמין
הזה הנפלא בשבח לשבחו עצמו 
וכן  לישועה . באמת יזכה בישועתו, ומאמין

" ב"נשמת": עדלמך ש שתבחי רמוז
תיבותמ  ראשי למשבחיםישלם לכנו ", ,

רצון . יהי כן אמן  לשמו,

אבות  זכות לעורר 

ישריםב"נשמת "בפי אומרים: אנו  חי" כל
צדיקים ובשפתי תתרומם.
ובקרב תתקדש. חסידים  ובלשון תתברך .

" של  ראשונה  אות תתהלל ". שרים,י קדושים
"קסידים,ח דיקים,צ הן יצחק",דושים"

"תת של שלישית תתרואות רך,בומם,
תתקתת "ה דש, הן ".רבקה לל"

"רבקה"יצחק בגימטריא ",תפלה "
תפילה נקראת (רעיאוהשכינה

א) רנ"ג  דף ושם א , רכ"ג דף ח"ג  חדש  זוהר ,מהימנא
תפילה כי דודה, עם להתחבר  חפצה שכל 
נפתלתי" אלקים "נפתולי כמו חבור, לשון

ח) ל בראשית רש"י  .(עיין

"ואפשר "תפלה כי גימטריא יצחק"
ו"רבקה  "יצחק", נוטריקון  קץ"

ליסודחי  רמז  ב )", רנ "ב  דף הזוהר ,(השמטות 
בזוהר  שאמרו  כמו לשכינה, רומז ורבקה

זח "ג הקדוש  מהימנא רעיא ב , ק"מ ח "א  (זוהר 

ב ) .צ"ט

ישריםומה  "בפי בנוסח כי זה לפי נעים
רבקה", "יצחק תבות ראשי תתרומם"

" "תפלה כי גימטריא רבקה " והואיצחק ,"
ב" ומלכות. יסוד חי רמז כל עומדיםנשמת "

ורבקהשמות ליצחק ובפסוקנכח זה זו,
תולדות כ"א)בפרשת  כ "ה כתוב(בראשית
ל יצחק היא",נכח "ויעתר עקרה כי אשתו

תיבותנכח  ממש ח לכשמתנ ראשי וזהו י,
ה. לו  ויעתר  נאמר  תיכף ושם אשתו. לנכח
זו  עצה כתב חי" איש  "הבן כי מעניין  גם
שייכות יש ומסתמא תולדות, בפרשת דוקא

והבן . שכתבנו, כפי העניינים בין 



ו ' פרק 

סגולתה
צרה  מכל להנצל סגולה

ד"שבח חי זה כל ומעולהנשמת יקר  הוא
והוא בנעימה לאומרו וצריך  מאד ,
שידור  בה עומד  שאדם צרה כל על מסוגל 
של זה שבח מהצרה הצלתו אחר  לומר נדר 

חי  כל בשםנשמת וכמ"ש  לו, רבי ויועיל 
החסיד וכו'.יהודה ז "ל"

שניה שנה זצ"ל חיים  יוסף לרבינו חי  איש בן (ספר 

ג ) סעיף תולדות פרשת

דנתקן "וראה דעים  תמים מפלאות נא
הזה כלשון לומר הזה בשבח
צרה עת בכל  ומרחם ועונה ומציל  "פודה
כן  גם  הוא שבח לשם  עצמו ומצד וצוקה",
דרווח  חיים תוצאות ממנו כי נפלאה סגולה

בספר  כדכתב ליהודים יעמוד חמדתוהצלה
והרבימים  חגיגה, ב)שלמי ר"נ דבכלל(דף ,

בקריאה  נקראת שתהא הזהיר אשר מוסרו
באות נחלפת תהא שלא ומבוארת יפה תמה

ה'נשמת הזוהרפרק יד 

למי  ה? גבורות למלל נאה למי תהילתו"?
תהילותיו . כל  להשמיע שיכול

כנסתוהקשה וכי "קשה, חי": איש ה"בן 
כל להשמיע יכולים היו הגדולה
בברכות? תהילות תקנו ואיך תהילותיו,
שבח  תקנו  דשמיא, בסייעתא לומר  ונראה 
ומודעה דעת גלוי עשו שבו חי", כל  "נשמת
ה', תהילות כל  להשמיע  אפשר דאי
ולשוננו  כים, שירה מלא פינו ואלו שאמרו :
כמרחבי  שבח ושפתותינו  גליו, כהמון רנה
להודות מספיקין אנו אין וכו', וכו' רקיע

רבי  ורוב  אלפים אלפי מאלף אחת על  וכו '
גילוי  עשו  התהילה ובזאת וכו', רבבות
לשמו  מתקנים  שהם תהילות שכל ומודעה
אפשר  דאי המקצת, מן  קצת הם  יתברך 
דעת גלוי דעשו וכיון תהילותיו. להשלים
חי", כל ד"נשמת זו בתהילה זו  ומודעה
בברכות. לאל  תהילות לתקן להם הותר
שתקנו  תהילות תיקון  על למימר וליכא
כל נמי הכי ואין דמרך, לשבחא סימתינהו 
יוכל כזאת ומודעה דעת גלוי שיעשה מי

יתברך ". לאל תהילות לתקן

כס  "נשמת" לישועהאמירת  גולה 
על  ולצעוק ולבקש  העבר  על  להודות

העתיד 

שלמה"בספר פרידמן"כרם זלמן שלמה  (לרבי 

ב  פרק תש"ס ברוקלין טענקא , אבד "ק זצ"ל,

ט ) החסידאות יהודה רבי קבלת  את הסביר 
שלא צרה כל על  כסגולה  "נשמת" באמירת
אפשר  הדבר  "ובטעם לשונו: וזה  תבוא,
על הודאה נותן ז"ל , אמרם פי על לומר 
הידוע פי על והיינו העתיד , על  וצועק העבר 
הרה"ק בשם מובא וכך צדיקים, בשם
אחר  לאה אצל  שכתוב במה מלובלין החוזה
את אודה הפעם "ותאמר  יהודה, את שילדה

מלדת " ותעמוד וגו' ל"ה)ה' כ"ט  כי (בראשית .
בקשה ולא העבר  על ה' את שהודתה ידי על
ההשפעה, את  הפסיקה בזה העתיד, על
זכרונם אמרו ולזה מלדת". "ותעמוד ולכן
צועק ותיכף העבר  על הודאה נותן לברכה

העתיד. על 

"אזובזה כתיב למה לפרש, משה"ישיריש
"אז כתיב ולא עתיד , שרבלשון

ניסי  כל  על לה ' כששר  רבינו משה כי משה",
ולבקש  להודות התכוון סוף ים בקריעת ה'
חז"ל שתקנו  מצינו וכן העתיד . על גם
"ברכות שאומרים דרבנן " "מודים בתפילת 
וקיימתנו", שהחייתנו על וגו' והודאות 

כן  ואומרים: העתיד  על  שם  ומסיימים
וכו'". ותקיימנו  תחיינו

אחרי והנה, "נשמת" בתפילת גם 
נפלאות ומספרים שמזכירים
ממצרים "מלפנים יתברך  הבורא וחסדי
ברעב פדיתנו, עבדים ומבית וגו' גאלתנו 
הצלתנו  מחרב  כלכלתנו, ובשבע זנתנו
מסיימים - דליתנו " ורבים  רעים ומחליים 
חסדיך עזבונו  ולא  רחמיך עזרונו  הנה  "עד
לנצח", אלקינו ה' תטשנו ואל אלקינו , ה'
על וצועקים העבר על  ההודאה שנותנים
עומד הוא ברוך  הקדוש זה ידי  ועל העתיד,

בתפילתו". ונושע  הצדיק לימין

"נשמת" בתפילת הרינה

י"ט )כתיב  ב  לראש (איכה  בלילה רוני "קומי :
נכח לבך כמים שפכי (ראשיאשמרות

חי) כל נשמת עלתיבות  כפיך אליו שאי ה '. פני
כל בראש ברעב העטופים עולליך  נפש

רינה דלכאורה וקשה, תפילהחוצות ". היא
ברוך להקדוש ושבח שמחה מתוך  הבאה
כאן  מקומה נמצא  איך  כן, ואם הוא,
ברעב העטופים עולליך  נפש "על בתפילה 

חוצות"? כל בראש

שלאבל זו תפילה היא מיוחדת  באמת,
נוראות. וצרות רעב בזמן  דווקא רינה

ו'נשמת טוהזוהרפרק

שערי  לפתוח וצריכים שמים שערי משנסגרו
השפעה שערי הפותח  מפתח לך  אין ברכה ,
לה' ותשבחות  שירות כמו השמים מן טובה 
לה' ומודה  מהלל משבח, וכאשר  יתברך .
"ה' הוא: ברוך  הקדוש בו  מקיים יתברך ,
ברכה. שערי לו ופותחים ימינך", יד  על  צלך 

בה  להאמין

עלהעיקר  שקיבל שבזכות בה להאמין
הזה הנפלא בשבח לשבחו עצמו 
וכן  לישועה . באמת יזכה בישועתו, ומאמין

" ב"נשמת": עדלמך ש שתבחי רמוז
תיבותמ  ראשי למשבחיםישלם לכנו ", ,

רצון . יהי כן אמן  לשמו,

אבות  זכות לעורר 

ישריםב"נשמת "בפי אומרים: אנו  חי" כל
צדיקים ובשפתי תתרומם.
ובקרב תתקדש. חסידים  ובלשון תתברך .

" של  ראשונה  אות תתהלל ". שרים,י קדושים
"קסידים,ח דיקים,צ הן יצחק",דושים"

"תת של שלישית תתרואות רך,בומם,
תתקתת "ה דש, הן ".רבקה לל"

"רבקה"יצחק בגימטריא ",תפלה "
תפילה נקראת (רעיאוהשכינה

א) רנ"ג  דף ושם א , רכ"ג דף ח"ג  חדש  זוהר ,מהימנא
תפילה כי דודה, עם להתחבר  חפצה שכל 
נפתלתי" אלקים "נפתולי כמו חבור, לשון

ח) ל בראשית רש"י  .(עיין

"ואפשר "תפלה כי גימטריא יצחק"
ו"רבקה  "יצחק", נוטריקון  קץ"

ליסודחי  רמז  ב )", רנ "ב  דף הזוהר ,(השמטות 
בזוהר  שאמרו  כמו לשכינה, רומז ורבקה

זח "ג הקדוש  מהימנא רעיא ב , ק"מ ח "א  (זוהר 

ב ) .צ"ט

ישריםומה  "בפי בנוסח כי זה לפי נעים
רבקה", "יצחק תבות ראשי תתרומם"

" "תפלה כי גימטריא רבקה " והואיצחק ,"
ב" ומלכות. יסוד חי רמז כל עומדיםנשמת "

ורבקהשמות ליצחק ובפסוקנכח זה זו,
תולדות כ"א)בפרשת  כ "ה כתוב(בראשית
ל יצחק היא",נכח "ויעתר עקרה כי אשתו

תיבותנכח  ממש ח לכשמתנ ראשי וזהו י,
ה. לו  ויעתר  נאמר  תיכף ושם אשתו. לנכח
זו  עצה כתב חי" איש  "הבן כי מעניין  גם
שייכות יש ומסתמא תולדות, בפרשת דוקא

והבן . שכתבנו, כפי העניינים בין 



ו ' פרק 

סגולתה
צרה  מכל להנצל סגולה

ד"שבח חי זה כל ומעולהנשמת יקר  הוא
והוא בנעימה לאומרו וצריך  מאד ,
שידור  בה עומד  שאדם צרה כל על מסוגל 
של זה שבח מהצרה הצלתו אחר  לומר נדר 

חי  כל בשםנשמת וכמ"ש  לו, רבי ויועיל 
החסיד וכו'.יהודה ז "ל"

שניה שנה זצ"ל חיים  יוסף לרבינו חי  איש בן (ספר 

ג ) סעיף תולדות פרשת

דנתקן "וראה דעים  תמים מפלאות נא
הזה כלשון לומר הזה בשבח
צרה עת בכל  ומרחם ועונה ומציל  "פודה
כן  גם  הוא שבח לשם  עצמו ומצד וצוקה",
דרווח  חיים תוצאות ממנו כי נפלאה סגולה

בספר  כדכתב ליהודים יעמוד חמדתוהצלה
והרבימים  חגיגה, ב)שלמי ר"נ דבכלל(דף ,

בקריאה  נקראת שתהא הזהיר אשר מוסרו
באות נחלפת תהא שלא ומבוארת יפה תמה



ה'נשמת הזוהרפרק יד 

למי  ה? גבורות למלל נאה למי תהילתו"?
תהילותיו . כל  להשמיע שיכול

כנסתוהקשה וכי "קשה, חי": איש ה"בן 
כל להשמיע יכולים היו הגדולה
בברכות? תהילות תקנו ואיך תהילותיו,
שבח  תקנו  דשמיא, בסייעתא לומר  ונראה 
ומודעה דעת גלוי עשו שבו חי", כל  "נשמת
ה', תהילות כל  להשמיע  אפשר דאי
ולשוננו  כים, שירה מלא פינו ואלו שאמרו :
כמרחבי  שבח ושפתותינו  גליו, כהמון רנה
להודות מספיקין אנו אין וכו', וכו' רקיע

רבי  ורוב  אלפים אלפי מאלף אחת על  וכו '
גילוי  עשו  התהילה ובזאת וכו', רבבות
לשמו  מתקנים  שהם תהילות שכל ומודעה
אפשר  דאי המקצת, מן  קצת הם  יתברך 
דעת גלוי דעשו וכיון תהילותיו. להשלים
חי", כל ד"נשמת זו בתהילה זו  ומודעה
בברכות. לאל  תהילות לתקן להם הותר
שתקנו  תהילות תיקון  על למימר וליכא
כל נמי הכי ואין דמרך, לשבחא סימתינהו 
יוכל כזאת ומודעה דעת גלוי שיעשה מי

יתברך ". לאל תהילות לתקן

כס  "נשמת" לישועהאמירת  גולה 
על  ולצעוק ולבקש  העבר  על  להודות

העתיד 

שלמה"בספר פרידמן"כרם זלמן שלמה  (לרבי 

ב  פרק תש"ס ברוקלין טענקא , אבד "ק זצ"ל,

ט ) החסידאות יהודה רבי קבלת  את הסביר 
שלא צרה כל על  כסגולה  "נשמת" באמירת
אפשר  הדבר  "ובטעם לשונו: וזה  תבוא,
על הודאה נותן ז"ל , אמרם פי על לומר 
הידוע פי על והיינו העתיד , על  וצועק העבר 
הרה"ק בשם מובא וכך צדיקים, בשם
אחר  לאה אצל  שכתוב במה מלובלין החוזה
את אודה הפעם "ותאמר  יהודה, את שילדה

מלדת " ותעמוד וגו' ל"ה)ה' כ"ט  כי (בראשית .
בקשה ולא העבר  על ה' את שהודתה ידי על
ההשפעה, את  הפסיקה בזה העתיד, על
זכרונם אמרו ולזה מלדת". "ותעמוד ולכן
צועק ותיכף העבר  על הודאה נותן לברכה

העתיד. על 

"אזובזה כתיב למה לפרש, משה"ישיריש
"אז כתיב ולא עתיד , שרבלשון

ניסי  כל  על לה ' כששר  רבינו משה כי משה",
ולבקש  להודות התכוון סוף ים בקריעת ה'
חז"ל שתקנו  מצינו וכן העתיד . על גם
"ברכות שאומרים דרבנן " "מודים בתפילת 
וקיימתנו", שהחייתנו על וגו' והודאות 

כן  ואומרים: העתיד  על  שם  ומסיימים
וכו'". ותקיימנו  תחיינו

אחרי והנה, "נשמת" בתפילת גם 
נפלאות ומספרים שמזכירים
ממצרים "מלפנים יתברך  הבורא וחסדי
ברעב פדיתנו, עבדים ומבית וגו' גאלתנו 
הצלתנו  מחרב  כלכלתנו, ובשבע זנתנו
מסיימים - דליתנו " ורבים  רעים ומחליים 
חסדיך עזבונו  ולא  רחמיך עזרונו  הנה  "עד
לנצח", אלקינו ה' תטשנו ואל אלקינו , ה'
על וצועקים העבר על  ההודאה שנותנים
עומד הוא ברוך  הקדוש זה ידי  ועל העתיד,

בתפילתו". ונושע  הצדיק לימין

"נשמת" בתפילת הרינה

י"ט )כתיב  ב  לראש (איכה  בלילה רוני "קומי :
נכח לבך כמים שפכי (ראשיאשמרות

חי) כל נשמת עלתיבות  כפיך אליו שאי ה '. פני
כל בראש ברעב העטופים עולליך  נפש

רינה דלכאורה וקשה, תפילהחוצות ". היא
ברוך להקדוש ושבח שמחה מתוך  הבאה
כאן  מקומה נמצא  איך  כן, ואם הוא,
ברעב העטופים עולליך  נפש "על בתפילה 

חוצות"? כל בראש

שלאבל זו תפילה היא מיוחדת  באמת,
נוראות. וצרות רעב בזמן  דווקא רינה

ו'נשמת טוהזוהרפרק

שערי  לפתוח וצריכים שמים שערי משנסגרו
השפעה שערי הפותח  מפתח לך  אין ברכה ,
לה' ותשבחות  שירות כמו השמים מן טובה 
לה' ומודה  מהלל משבח, וכאשר  יתברך .
"ה' הוא: ברוך  הקדוש בו  מקיים יתברך ,
ברכה. שערי לו ופותחים ימינך", יד  על  צלך 

בה  להאמין

עלהעיקר  שקיבל שבזכות בה להאמין
הזה הנפלא בשבח לשבחו עצמו 
וכן  לישועה . באמת יזכה בישועתו, ומאמין

" ב"נשמת": עדלמך ש שתבחי רמוז
תיבותמ  ראשי למשבחיםישלם לכנו ", ,

רצון . יהי כן אמן  לשמו,

אבות  זכות לעורר 

ישריםב"נשמת "בפי אומרים: אנו  חי" כל
צדיקים ובשפתי תתרומם.
ובקרב תתקדש. חסידים  ובלשון תתברך .

" של  ראשונה  אות תתהלל ". שרים,י קדושים
"קסידים,ח דיקים,צ הן יצחק",דושים"

"תת של שלישית תתרואות רך,בומם,
תתקתת "ה דש, הן ".רבקה לל"

"רבקה"יצחק בגימטריא ",תפלה "
תפילה נקראת (רעיאוהשכינה

א) רנ"ג  דף ושם א , רכ"ג דף ח"ג  חדש  זוהר ,מהימנא
תפילה כי דודה, עם להתחבר  חפצה שכל 
נפתלתי" אלקים "נפתולי כמו חבור, לשון

ח) ל בראשית רש"י  .(עיין

"ואפשר "תפלה כי גימטריא יצחק"
ו"רבקה  "יצחק", נוטריקון  קץ"

ליסודחי  רמז  ב )", רנ "ב  דף הזוהר ,(השמטות 
בזוהר  שאמרו  כמו לשכינה, רומז ורבקה

זח "ג הקדוש  מהימנא רעיא ב , ק"מ ח "א  (זוהר 

ב ) .צ"ט

ישריםומה  "בפי בנוסח כי זה לפי נעים
רבקה", "יצחק תבות ראשי תתרומם"

" "תפלה כי גימטריא רבקה " והואיצחק ,"
ב" ומלכות. יסוד חי רמז כל עומדיםנשמת "

ורבקהשמות ליצחק ובפסוקנכח זה זו,
תולדות כ"א)בפרשת  כ "ה כתוב(בראשית
ל יצחק היא",נכח "ויעתר עקרה כי אשתו

תיבותנכח  ממש ח לכשמתנ ראשי וזהו י,
ה. לו  ויעתר  נאמר  תיכף ושם אשתו. לנכח
זו  עצה כתב חי" איש  "הבן כי מעניין  גם
שייכות יש ומסתמא תולדות, בפרשת דוקא

והבן . שכתבנו, כפי העניינים בין 



ו ' פרק 

סגולתה
צרה  מכל להנצל סגולה

ד"שבח חי זה כל ומעולהנשמת יקר  הוא
והוא בנעימה לאומרו וצריך  מאד ,
שידור  בה עומד  שאדם צרה כל על מסוגל 
של זה שבח מהצרה הצלתו אחר  לומר נדר 

חי  כל בשםנשמת וכמ"ש  לו, רבי ויועיל 
החסיד וכו'.יהודה ז "ל"

שניה שנה זצ"ל חיים  יוסף לרבינו חי  איש בן (ספר 

ג ) סעיף תולדות פרשת

דנתקן "וראה דעים  תמים מפלאות נא
הזה כלשון לומר הזה בשבח
צרה עת בכל  ומרחם ועונה ומציל  "פודה
כן  גם  הוא שבח לשם  עצמו ומצד וצוקה",
דרווח  חיים תוצאות ממנו כי נפלאה סגולה

בספר  כדכתב ליהודים יעמוד חמדתוהצלה
והרבימים  חגיגה, ב)שלמי ר"נ דבכלל(דף ,

בקריאה  נקראת שתהא הזהיר אשר מוסרו
באות נחלפת תהא שלא ומבוארת יפה תמה

ה'נשמת הזוהרפרק יד 

למי  ה? גבורות למלל נאה למי תהילתו"?
תהילותיו . כל  להשמיע שיכול

כנסתוהקשה וכי "קשה, חי": איש ה"בן 
כל להשמיע יכולים היו הגדולה
בברכות? תהילות תקנו ואיך תהילותיו,
שבח  תקנו  דשמיא, בסייעתא לומר  ונראה 
ומודעה דעת גלוי עשו שבו חי", כל  "נשמת
ה', תהילות כל  להשמיע  אפשר דאי
ולשוננו  כים, שירה מלא פינו ואלו שאמרו :
כמרחבי  שבח ושפתותינו  גליו, כהמון רנה
להודות מספיקין אנו אין וכו', וכו' רקיע

רבי  ורוב  אלפים אלפי מאלף אחת על  וכו '
גילוי  עשו  התהילה ובזאת וכו', רבבות
לשמו  מתקנים  שהם תהילות שכל ומודעה
אפשר  דאי המקצת, מן  קצת הם  יתברך 
דעת גלוי דעשו וכיון תהילותיו. להשלים
חי", כל ד"נשמת זו בתהילה זו  ומודעה
בברכות. לאל  תהילות לתקן להם הותר
שתקנו  תהילות תיקון  על למימר וליכא
כל נמי הכי ואין דמרך, לשבחא סימתינהו 
יוכל כזאת ומודעה דעת גלוי שיעשה מי

יתברך ". לאל תהילות לתקן

כס  "נשמת" לישועהאמירת  גולה 
על  ולצעוק ולבקש  העבר  על  להודות

העתיד 

שלמה"בספר פרידמן"כרם זלמן שלמה  (לרבי 

ב  פרק תש"ס ברוקלין טענקא , אבד "ק זצ"ל,

ט ) החסידאות יהודה רבי קבלת  את הסביר 
שלא צרה כל על  כסגולה  "נשמת" באמירת
אפשר  הדבר  "ובטעם לשונו: וזה  תבוא,
על הודאה נותן ז"ל , אמרם פי על לומר 
הידוע פי על והיינו העתיד , על  וצועק העבר 
הרה"ק בשם מובא וכך צדיקים, בשם
אחר  לאה אצל  שכתוב במה מלובלין החוזה
את אודה הפעם "ותאמר  יהודה, את שילדה

מלדת " ותעמוד וגו' ל"ה)ה' כ"ט  כי (בראשית .
בקשה ולא העבר  על ה' את שהודתה ידי על
ההשפעה, את  הפסיקה בזה העתיד, על
זכרונם אמרו ולזה מלדת". "ותעמוד ולכן
צועק ותיכף העבר  על הודאה נותן לברכה

העתיד. על 

"אזובזה כתיב למה לפרש, משה"ישיריש
"אז כתיב ולא עתיד , שרבלשון

ניסי  כל  על לה ' כששר  רבינו משה כי משה",
ולבקש  להודות התכוון סוף ים בקריעת ה'
חז"ל שתקנו  מצינו וכן העתיד . על גם
"ברכות שאומרים דרבנן " "מודים בתפילת 
וקיימתנו", שהחייתנו על וגו' והודאות 

כן  ואומרים: העתיד  על  שם  ומסיימים
וכו'". ותקיימנו  תחיינו

אחרי והנה, "נשמת" בתפילת גם 
נפלאות ומספרים שמזכירים
ממצרים "מלפנים יתברך  הבורא וחסדי
ברעב פדיתנו, עבדים ומבית וגו' גאלתנו 
הצלתנו  מחרב  כלכלתנו, ובשבע זנתנו
מסיימים - דליתנו " ורבים  רעים ומחליים 
חסדיך עזבונו  ולא  רחמיך עזרונו  הנה  "עד
לנצח", אלקינו ה' תטשנו ואל אלקינו , ה'
על וצועקים העבר על  ההודאה שנותנים
עומד הוא ברוך  הקדוש זה ידי  ועל העתיד,

בתפילתו". ונושע  הצדיק לימין

"נשמת" בתפילת הרינה

י"ט )כתיב  ב  לראש (איכה  בלילה רוני "קומי :
נכח לבך כמים שפכי (ראשיאשמרות

חי) כל נשמת עלתיבות  כפיך אליו שאי ה '. פני
כל בראש ברעב העטופים עולליך  נפש

רינה דלכאורה וקשה, תפילהחוצות ". היא
ברוך להקדוש ושבח שמחה מתוך  הבאה
כאן  מקומה נמצא  איך  כן, ואם הוא,
ברעב העטופים עולליך  נפש "על בתפילה 

חוצות"? כל בראש

שלאבל זו תפילה היא מיוחדת  באמת,
נוראות. וצרות רעב בזמן  דווקא רינה

ו'נשמת טוהזוהרפרק

שערי  לפתוח וצריכים שמים שערי משנסגרו
השפעה שערי הפותח  מפתח לך  אין ברכה ,
לה' ותשבחות  שירות כמו השמים מן טובה 
לה' ומודה  מהלל משבח, וכאשר  יתברך .
"ה' הוא: ברוך  הקדוש בו  מקיים יתברך ,
ברכה. שערי לו ופותחים ימינך", יד  על  צלך 

בה  להאמין

עלהעיקר  שקיבל שבזכות בה להאמין
הזה הנפלא בשבח לשבחו עצמו 
וכן  לישועה . באמת יזכה בישועתו, ומאמין

" ב"נשמת": עדלמך ש שתבחי רמוז
תיבותמ  ראשי למשבחיםישלם לכנו ", ,

רצון . יהי כן אמן  לשמו,

אבות  זכות לעורר 

ישריםב"נשמת "בפי אומרים: אנו  חי" כל
צדיקים ובשפתי תתרומם.
ובקרב תתקדש. חסידים  ובלשון תתברך .

" של  ראשונה  אות תתהלל ". שרים,י קדושים
"קסידים,ח דיקים,צ הן יצחק",דושים"

"תת של שלישית תתרואות רך,בומם,
תתקתת "ה דש, הן ".רבקה לל"

"רבקה"יצחק בגימטריא ",תפלה "
תפילה נקראת (רעיאוהשכינה

א) רנ"ג  דף ושם א , רכ"ג דף ח"ג  חדש  זוהר ,מהימנא
תפילה כי דודה, עם להתחבר  חפצה שכל 
נפתלתי" אלקים "נפתולי כמו חבור, לשון

ח) ל בראשית רש"י  .(עיין

"ואפשר "תפלה כי גימטריא יצחק"
ו"רבקה  "יצחק", נוטריקון  קץ"

ליסודחי  רמז  ב )", רנ "ב  דף הזוהר ,(השמטות 
בזוהר  שאמרו  כמו לשכינה, רומז ורבקה

זח "ג הקדוש  מהימנא רעיא ב , ק"מ ח "א  (זוהר 

ב ) .צ"ט

ישריםומה  "בפי בנוסח כי זה לפי נעים
רבקה", "יצחק תבות ראשי תתרומם"

" "תפלה כי גימטריא רבקה " והואיצחק ,"
ב" ומלכות. יסוד חי רמז כל עומדיםנשמת "

ורבקהשמות ליצחק ובפסוקנכח זה זו,
תולדות כ"א)בפרשת  כ "ה כתוב(בראשית
ל יצחק היא",נכח "ויעתר עקרה כי אשתו

תיבותנכח  ממש ח לכשמתנ ראשי וזהו י,
ה. לו  ויעתר  נאמר  תיכף ושם אשתו. לנכח
זו  עצה כתב חי" איש  "הבן כי מעניין  גם
שייכות יש ומסתמא תולדות, בפרשת דוקא

והבן . שכתבנו, כפי העניינים בין 



ו ' פרק 

סגולתה
צרה  מכל להנצל סגולה

ד"שבח חי זה כל ומעולהנשמת יקר  הוא
והוא בנעימה לאומרו וצריך  מאד ,
שידור  בה עומד  שאדם צרה כל על מסוגל 
של זה שבח מהצרה הצלתו אחר  לומר נדר 

חי  כל בשםנשמת וכמ"ש  לו, רבי ויועיל 
החסיד וכו'.יהודה ז "ל"

שניה שנה זצ"ל חיים  יוסף לרבינו חי  איש בן (ספר 

ג ) סעיף תולדות פרשת

דנתקן "וראה דעים  תמים מפלאות נא
הזה כלשון לומר הזה בשבח
צרה עת בכל  ומרחם ועונה ומציל  "פודה
כן  גם  הוא שבח לשם  עצמו ומצד וצוקה",
דרווח  חיים תוצאות ממנו כי נפלאה סגולה

בספר  כדכתב ליהודים יעמוד חמדתוהצלה
והרבימים  חגיגה, ב)שלמי ר"נ דבכלל(דף ,

בקריאה  נקראת שתהא הזהיר אשר מוסרו
באות נחלפת תהא שלא ומבוארת יפה תמה



ו'נשמת הזוהרפרק טז 

וזה  כתב אחרת, בנקודה נקודה ולא אחרת
יהודה  רבי מאת בידינו וקבלה  לשונו :

צרההחסיד כל  על מסוגל  הוא שגם זצ"ל
דכשה עצמו על האדם לקבל תבא שלא 

לומר מהצרה חי יצילהו כל בתודהנשמת
וניצולו  נפוצו ובו עשרה בפני זמרה וקול 
לשונו . כאן עד ומנוסה, בדוק והוא רבים
ועונה ומציל פודה לומר  סידרו  זו כוונה ואל 

וצוקה". צרה עת בכל ומרחם 
לרבינו דףק"א פסח  של  הגדה על  לראש חיים (ספר 

זצ"ל ) פאלאגי  חיים 

החסיד"קבלה יהודה זהמרבי ששבח
תבא, שלא  צרה כל על מסוגל
לומר  ממנה  שכשינצל עצמו על האדם לקבל 
ובו  עשרה בפני זמרה  וקול  בתודה נשמת

ומנוסה בדוק  והוא  רבים  וניצולו [א ]נפוצו

ב ) כ"ה דף ימים ".(ח .
זצ"ל ) למהרי "ץ קלב  דף חיים  עץ (סידור 

החסידבידינו"קבלה יהודה ששבח מרבי
חי  כל צרהנשמת כל על  מסוגל

שכשיהיה עצמו על האדם לקבל  תבא שלא 
לומר  ממנה זמרהנשמתניצול וקול  בתודה

רבים. ניצולו  ובו עשרה לאלפים(בפני חסד

רפ "א יועץ"לבעלסימן  שםשם)"פלא וכתב  ,"
יוםעוד הלכות אותהכפורים(או"ח תרט"ו סימן

שנראהי "א) מה הדל  אני גם אכתוב "ולכן :
היום באותו כי פשוט כי והוא בס "ד , לי
לידו , שבא חטא על  שלימה בתשובה יחזור 
אם תיכף  יטבול הכפורים יום ובמוצאי

פדיון אפשר, ויתן ויעשה שמו אותיות כמנין
שמים, יראי עשרה לעניים בפני עליו ויקבל 

יאמר  ההיא השנה בתשלום חי כי כל  נשמת
שם. עיין וכו ', עשרה" בפני

עודוכתב הלכותשם  תרס"ד לולב (או"ח  סימן

ט "ל ) יום :אות יכב "ץ אל בית "מנהג 

רבא  פותחין הושענא לשבח עלינו אחר 
ואומרים חי ההיכל כל בלי נשמת גמר  עד 

אנחנו  הרי אומרים כך  ואחר ומלכות . שם
גמורה  קבלה נדר  בלי עלינו לשנהמקבלים

כעת ולשלום טובים לחיים עלינו הבאה
תפילת אחר  רבא  הושענא יום הזאת וכעונה

נוסח הלל  לומר  חי שחרית כל וכו',נשמת 
שכתב הרש "ש כמו ז"ל ".בסידור 

אות רפ"א סימן שבת  הלכות  או"ח  החיים  כף (ספר 

זצ"ל ) סופר  חיים  יעקב  לרבינו ח '

עלינו "בכל לא אומר צרה ורבינו מורינו
לומר נדר  בלי כשינצלו נשמתלקבל 

רבינוממנה". ארחות לספר (ח "אובהוספות

מ "ו) כתובשם:דף מצאתי עוד להוסיף: "יש
בשם זצ "ל ורבינו מורינו לי אמר אצלי,

העשיל ר' לומר הרבי יש צרה בעת זצ"ל 
לשלום אחזור או כשאנצל נדר  (כשנוסע בלי

ורבינו נשמתאגידבדרכים) מורינו לי ואמר  ,
מורינו  לי אמר  ועוד ואומר, נוהג הוא שכן

זצ "ל קבלתורבינו נשמתאמירתשמועיל
נדר ביתובלי מבני אחד בצרהעבור  שהוא 

להצלתו".
על  ז' ו' ה' אותיות של"ד דף ח "א  רבינו אורחות (ספר 

"הסטייפלר " קניבסקי ישראל  יעקב  זצ"ל )רבינו

בליל"וסגולה עצמו על  לקבל נפלאה
הקב"ה יעזור שאם טבילה ,

יאמר  ושמחה",נשמתותיפקד בכוונה כולו 
ע"כ.

דף ר"ג סימן  יו"ד ה ' חלק  והנהגות תשובות  (ספר 

שליט"א) שטרנבוך משה  להרה"ג  קצ"ה

לדודבספר  י"ג )מכתם סימן דוד(או"ח לר'
זצ"ל אמירתפרדו סגולת ענין מביא

קס"א .)ובזוה"קא. ויצא ביה(פ' עשרה  כל  כידוע ועוד ,באל הוא משמי  שנותני מה  שכל כתוב:
 .באל יהודי מני כל  מכפיל אתה שריה , ל שכינה שיש הנצחי  השכר  גודל את לחשב יוכל ומי 

בוודאות!!! מכ

ו'נשמת יז הזוהרפרק

חי". כל  הקודש "נשמת עבודת בספר  וכן
נס על  לקב "ה הודאה  נוסח מובא  ד ' סימן בסדר (יוסף 

זצ"ל.ב "נשמת") חיד"א להרב 

ישראל בספר צרה)סגולות  צ' כתב(מערכת
הנ"ל בספר  וכן ה"נשמת", מענין

חולה) ח ' לכבוד(במערכת סעודה מענין  מובא
שם. עיין בארי, בן הושע

ליהודהבספר יהודה עלוזאת הרה"ג
זצ"ל 91)צדקה מענין (עמוד מביא

ה"נשמת". חשיבות

מאזוז בסידור  מאיר  להרה"ג מצליח איש 
הלב"שליט"א "שלמות בפירוש

מחשיבות מדבר  שבת של  שחרית בתפילת 
חי". כל  "נשמת אמירת וסגולת

המקוצר בספר ערוך אותשולחן קל"ט (סימן

שליט"א כ"ב ) ראצבי יצחק להרה"ג 
וכן  חי", כל "נשמת סגולת מענין  מביא
בימינו  שנושע אדם על עדות מביא ו' בחלק
כל "נשמת אמירת עצמו על  שקבל בזכות

שיוושע. לאחר חי"

חכמיםועיין שמוש  אשר בספר ונ"ג , נ"ב  (דף

שליט"א) קניבסקי  חיים  רבי  ידי  על  הוגה

שליט"א  ברגמן אשר  הרה"ג להרב של  נכדו
שך מנחם אלעזר  בשםרבינו שהביא זצ"ל,

זצ"ל קוטלר  שניאור  מענין הרב שהביא
ה"נשמת". אמירת סגולת

בשלום למקומו להגיע  סגולה
אדם בספר "וכתב רבינו תולדות בשם

צאתו  קודם לשונו: וזה ז "ל הגאון
המזוזה על ידו יניח לדרך  ביתו  מפתח
כשאראה בנדר  עלי מקבל "הנני ויאמר

אאמור אזי פלוני חי"מקום כל ,נשמת
יאמר מיד המקום אותו כלוכשרואה נשמת

לשונו"חי  כאן עד גמירא, .עד
בשם 101 דף  אחרון קונטרס התורה חנוכת (ספר 

זצ"ל ) הש"ך רבינו של רבו  זצ"ל העשיל ר ' הרבי 

"הריני "קבלה יאמר  מהעיר  כשייצא  עוד :
פלוני, למקום כשאגיע  עלי מקבל

"האל עד וכו' חי" כל "נשמת אגיד  אני אז
יקיים פלוני למקום  וכשיגיע בתעצומות",

בדוק". נדרו,
לרבינו יכנס, לעולם ד"ה לויה ענין הזכירה, (ספר

של  סבו זצ"ל מהר "ץ והביאו זצ"ל, סימנר  זכריה 

י "א) אות וחידושים  ליקוטים  בספרו זצ"ל המהרי "ץ 

לומר "כשאדם עליו יקבל לדרכו, יוצא
יגיע כאשר  חי" כל "נשמת

בשלום". למקומו
זצ"ל  מוצפי  סלמאן הרב  על  צדיקים שפתי  (ספר 

א) קי"ח עמוד

לדרך ועיין צידה דףבספר  הדרך  שמירת (ענין

נפשי) שובי  הוצאת היוצאל "ז בענין
שיחזור  נשמת לומר עליו שיקבל  לדרך,

בשלום.

מהספרים: מלוקט חי" כל ה"נשמת קבלת 
חיבן ג')איש  סעיף תולדות פרשת  שניה כף(שנה  ,

חסד החיים בשם סק"ח  רפ"א סימן שבת (הלכות

יועץ", "פלא  בעל  זצ"ל  פאפו אליעזר לרבינו לאלפים

יום ובהלכות ל"א, ס"ק ק"י סימן תפילה ובהלכות 

סימן לולב  ובהלכות י "א, ס"ק תרט "ז סימן הכפורים

ט "ל ) ס"ק חייםתרס"ד עץ  בסידור מהרי"ץ (דף,

ע "ב ) וחידושיםק"ל ליקוטים ספר י "א), (אות

זצ"ל  מהר"ץ זצ"ל )לרבינו מהרי "ץ של ,(סבו 
לראש חיים בספר  פאלאג'י חיים קהג"ר  (דף

וכע "ב ) החסיד , יהודה רבי בספר בשם כתב ן
אל  בית צ"ד )מנהגי אות תרס"ד ובספר (סימן 

טוב שם קס"ו)כתר  דף  רבינו (ח"ז סידור  בשם
בשם התורה חנוכת בספר זצ "ל , הרש"ש

זצ"ל העשיל  ר' נ"א)מוה"ר  דף  אחרון ,(קונטרס
הזכירה בספר  יכנס)וכן לעולם  ד"ה  לויה (ענין

רבינו  ובארחות זצ "ל, סימנר  זכריה לרבינו
ד ) אות של "ד  דף הסטייפלר (ח"א  מרן על מובא

בשם מפורסם וכן זו, עצה על  שהמליץ זצ"ל
שליט"א קניבסקי חיים הג"ר  מרן נתןבנו (וכן

זה ענין המביא נ"ב  דף חכמים שימוש  לספר  הסכמתו

הג"ר באורך ) על  מפיהו  יבקשו תורה ובספר ,
זצ"ל שקאפ  257)שמעון בשם(דף ג"כ  מובא

זצ "ל גוסטמאן ישראל הג"ר תלמידו

ו'נשמת הזוהרפרק טז 

וזה  כתב אחרת, בנקודה נקודה ולא אחרת
יהודה  רבי מאת בידינו וקבלה  לשונו :

צרההחסיד כל  על מסוגל  הוא שגם זצ"ל
דכשה עצמו על האדם לקבל תבא שלא 

לומר מהצרה חי יצילהו כל בתודהנשמת
וניצולו  נפוצו ובו עשרה בפני זמרה וקול 
לשונו . כאן עד ומנוסה, בדוק והוא רבים
ועונה ומציל פודה לומר  סידרו  זו כוונה ואל 

וצוקה". צרה עת בכל ומרחם 
לרבינו דףק"א פסח  של  הגדה על  לראש חיים (ספר 

זצ"ל ) פאלאגי  חיים 

החסיד"קבלה יהודה זהמרבי ששבח
תבא, שלא  צרה כל על מסוגל
לומר  ממנה  שכשינצל עצמו על האדם לקבל 
ובו  עשרה בפני זמרה  וקול  בתודה נשמת

ומנוסה בדוק  והוא  רבים  וניצולו [א ]נפוצו

ב ) כ"ה דף ימים ".(ח .
זצ"ל ) למהרי "ץ קלב  דף חיים  עץ (סידור 

החסידבידינו"קבלה יהודה ששבח מרבי
חי  כל צרהנשמת כל על  מסוגל

שכשיהיה עצמו על האדם לקבל  תבא שלא 
לומר  ממנה זמרהנשמתניצול וקול  בתודה

רבים. ניצולו  ובו עשרה לאלפים(בפני חסד

רפ "א יועץ"לבעלסימן  שםשם)"פלא וכתב  ,"
יוםעוד הלכות אותהכפורים(או"ח תרט"ו סימן

שנראהי "א) מה הדל  אני גם אכתוב "ולכן :
היום באותו כי פשוט כי והוא בס "ד , לי
לידו , שבא חטא על  שלימה בתשובה יחזור 
אם תיכף  יטבול הכפורים יום ובמוצאי

פדיון אפשר, ויתן ויעשה שמו אותיות כמנין
שמים, יראי עשרה לעניים בפני עליו ויקבל 

יאמר  ההיא השנה בתשלום חי כי כל  נשמת
שם. עיין וכו ', עשרה" בפני

עודוכתב הלכותשם  תרס"ד לולב (או"ח  סימן

ט "ל ) יום :אות יכב "ץ אל בית "מנהג 

רבא  פותחין הושענא לשבח עלינו אחר 
ואומרים חי ההיכל כל בלי נשמת גמר  עד 

אנחנו  הרי אומרים כך  ואחר ומלכות . שם
גמורה  קבלה נדר  בלי עלינו לשנהמקבלים

כעת ולשלום טובים לחיים עלינו הבאה
תפילת אחר  רבא  הושענא יום הזאת וכעונה

נוסח הלל  לומר  חי שחרית כל וכו',נשמת 
שכתב הרש "ש כמו ז"ל ".בסידור 

אות רפ"א סימן שבת  הלכות  או"ח  החיים  כף (ספר 

זצ"ל ) סופר  חיים  יעקב  לרבינו ח '

עלינו "בכל לא אומר צרה ורבינו מורינו
לומר נדר  בלי כשינצלו נשמתלקבל 

רבינוממנה". ארחות לספר (ח "אובהוספות

מ "ו) כתובשם:דף מצאתי עוד להוסיף: "יש
בשם זצ "ל ורבינו מורינו לי אמר אצלי,

העשיל ר' לומר הרבי יש צרה בעת זצ"ל 
לשלום אחזור או כשאנצל נדר  (כשנוסע בלי

ורבינו נשמתאגידבדרכים) מורינו לי ואמר  ,
מורינו  לי אמר  ועוד ואומר, נוהג הוא שכן

זצ "ל קבלתורבינו נשמתאמירתשמועיל
נדר ביתובלי מבני אחד בצרהעבור  שהוא 

להצלתו".
על  ז' ו' ה' אותיות של"ד דף ח "א  רבינו אורחות (ספר 

"הסטייפלר " קניבסקי ישראל  יעקב  זצ"ל )רבינו

בליל"וסגולה עצמו על  לקבל נפלאה
הקב"ה יעזור שאם טבילה ,

יאמר  ושמחה",נשמתותיפקד בכוונה כולו 
ע"כ.

דף ר"ג סימן  יו"ד ה ' חלק  והנהגות תשובות  (ספר 

שליט"א) שטרנבוך משה  להרה"ג  קצ"ה

לדודבספר  י"ג )מכתם סימן דוד(או"ח לר'
זצ"ל אמירתפרדו סגולת ענין מביא

קס"א .)ובזוה"קא. ויצא ביה(פ' עשרה  כל  כידוע ועוד ,באל הוא משמי  שנותני מה  שכל כתוב:
 .באל יהודי מני כל  מכפיל אתה שריה , ל שכינה שיש הנצחי  השכר  גודל את לחשב יוכל ומי 

בוודאות!!! מכ

ו'נשמת יז הזוהרפרק

חי". כל  הקודש "נשמת עבודת בספר  וכן
נס על  לקב "ה הודאה  נוסח מובא  ד ' סימן בסדר (יוסף 

זצ"ל.ב "נשמת") חיד"א להרב 

ישראל בספר צרה)סגולות  צ' כתב(מערכת
הנ"ל בספר  וכן ה"נשמת", מענין

חולה) ח ' לכבוד(במערכת סעודה מענין  מובא
שם. עיין בארי, בן הושע

ליהודהבספר יהודה עלוזאת הרה"ג
זצ"ל 91)צדקה מענין (עמוד מביא

ה"נשמת". חשיבות

מאזוז בסידור  מאיר  להרה"ג מצליח איש 
הלב"שליט"א "שלמות בפירוש

מחשיבות מדבר  שבת של  שחרית בתפילת 
חי". כל  "נשמת אמירת וסגולת

המקוצר בספר ערוך אותשולחן קל"ט (סימן

שליט"א כ"ב ) ראצבי יצחק להרה"ג 
וכן  חי", כל "נשמת סגולת מענין  מביא
בימינו  שנושע אדם על עדות מביא ו' בחלק
כל "נשמת אמירת עצמו על  שקבל בזכות

שיוושע. לאחר חי"

חכמיםועיין שמוש  אשר בספר ונ"ג , נ"ב  (דף

שליט"א) קניבסקי  חיים  רבי  ידי  על  הוגה

שליט"א  ברגמן אשר  הרה"ג להרב של  נכדו
שך מנחם אלעזר  בשםרבינו שהביא זצ"ל,

זצ"ל קוטלר  שניאור  מענין הרב שהביא
ה"נשמת". אמירת סגולת

בשלום למקומו להגיע  סגולה
אדם בספר "וכתב רבינו תולדות בשם

צאתו  קודם לשונו: וזה ז "ל הגאון
המזוזה על ידו יניח לדרך  ביתו  מפתח
כשאראה בנדר  עלי מקבל "הנני ויאמר

אאמור אזי פלוני חי"מקום כל ,נשמת
יאמר מיד המקום אותו כלוכשרואה נשמת

לשונו"חי  כאן עד גמירא, .עד
בשם 101 דף  אחרון קונטרס התורה חנוכת (ספר 

זצ"ל ) הש"ך רבינו של רבו  זצ"ל העשיל ר ' הרבי 

"הריני "קבלה יאמר  מהעיר  כשייצא  עוד :
פלוני, למקום כשאגיע  עלי מקבל

"האל עד וכו' חי" כל "נשמת אגיד  אני אז
יקיים פלוני למקום  וכשיגיע בתעצומות",

בדוק". נדרו,
לרבינו יכנס, לעולם ד"ה לויה ענין הזכירה, (ספר

של  סבו זצ"ל מהר "ץ והביאו זצ"ל, סימנר  זכריה 

י "א) אות וחידושים  ליקוטים  בספרו זצ"ל המהרי "ץ 

לומר "כשאדם עליו יקבל לדרכו, יוצא
יגיע כאשר  חי" כל "נשמת

בשלום". למקומו
זצ"ל  מוצפי  סלמאן הרב  על  צדיקים שפתי  (ספר 

א) קי"ח עמוד

לדרך ועיין צידה דףבספר  הדרך  שמירת (ענין

נפשי) שובי  הוצאת היוצאל "ז בענין
שיחזור  נשמת לומר עליו שיקבל  לדרך,

בשלום.

מהספרים: מלוקט חי" כל ה"נשמת קבלת 
חיבן ג')איש  סעיף תולדות פרשת  שניה כף(שנה  ,

חסד החיים בשם סק"ח  רפ"א סימן שבת (הלכות

יועץ", "פלא  בעל  זצ"ל  פאפו אליעזר לרבינו לאלפים

יום ובהלכות ל"א, ס"ק ק"י סימן תפילה ובהלכות 

סימן לולב  ובהלכות י "א, ס"ק תרט "ז סימן הכפורים

ט "ל ) ס"ק חייםתרס"ד עץ  בסידור מהרי"ץ (דף,

ע "ב ) וחידושיםק"ל ליקוטים ספר י "א), (אות

זצ"ל  מהר"ץ זצ"ל )לרבינו מהרי "ץ של ,(סבו 
לראש חיים בספר  פאלאג'י חיים קהג"ר  (דף

וכע "ב ) החסיד , יהודה רבי בספר בשם כתב ן
אל  בית צ"ד )מנהגי אות תרס"ד ובספר (סימן 

טוב שם קס"ו)כתר  דף  רבינו (ח"ז סידור  בשם
בשם התורה חנוכת בספר זצ "ל , הרש"ש

זצ"ל העשיל  ר' נ"א)מוה"ר  דף  אחרון ,(קונטרס
הזכירה בספר  יכנס)וכן לעולם  ד"ה  לויה (ענין

רבינו  ובארחות זצ "ל, סימנר  זכריה לרבינו
ד ) אות של "ד  דף הסטייפלר (ח"א  מרן על מובא

בשם מפורסם וכן זו, עצה על  שהמליץ זצ"ל
שליט"א קניבסקי חיים הג"ר  מרן נתןבנו (וכן

זה ענין המביא נ"ב  דף חכמים שימוש  לספר  הסכמתו

הג"ר באורך ) על  מפיהו  יבקשו תורה ובספר ,
זצ"ל שקאפ  257)שמעון בשם(דף ג"כ  מובא

זצ "ל גוסטמאן ישראל הג"ר תלמידו



ו'נשמת הזוהרפרק טז 

וזה  כתב אחרת, בנקודה נקודה ולא אחרת
יהודה  רבי מאת בידינו וקבלה  לשונו :

צרההחסיד כל  על מסוגל  הוא שגם זצ"ל
דכשה עצמו על האדם לקבל תבא שלא 

לומר מהצרה חי יצילהו כל בתודהנשמת
וניצולו  נפוצו ובו עשרה בפני זמרה וקול 
לשונו . כאן עד ומנוסה, בדוק והוא רבים
ועונה ומציל פודה לומר  סידרו  זו כוונה ואל 

וצוקה". צרה עת בכל ומרחם 
לרבינו דףק"א פסח  של  הגדה על  לראש חיים (ספר 

זצ"ל ) פאלאגי  חיים 

החסיד"קבלה יהודה זהמרבי ששבח
תבא, שלא  צרה כל על מסוגל
לומר  ממנה  שכשינצל עצמו על האדם לקבל 
ובו  עשרה בפני זמרה  וקול  בתודה נשמת

ומנוסה בדוק  והוא  רבים  וניצולו [א ]נפוצו

ב ) כ"ה דף ימים ".(ח .
זצ"ל ) למהרי "ץ קלב  דף חיים  עץ (סידור 

החסידבידינו"קבלה יהודה ששבח מרבי
חי  כל צרהנשמת כל על  מסוגל

שכשיהיה עצמו על האדם לקבל  תבא שלא 
לומר  ממנה זמרהנשמתניצול וקול  בתודה

רבים. ניצולו  ובו עשרה לאלפים(בפני חסד

רפ "א יועץ"לבעלסימן  שםשם)"פלא וכתב  ,"
יוםעוד הלכות אותהכפורים(או"ח תרט"ו סימן

שנראהי "א) מה הדל  אני גם אכתוב "ולכן :
היום באותו כי פשוט כי והוא בס "ד , לי
לידו , שבא חטא על  שלימה בתשובה יחזור 
אם תיכף  יטבול הכפורים יום ובמוצאי

פדיון אפשר, ויתן ויעשה שמו אותיות כמנין
שמים, יראי עשרה לעניים בפני עליו ויקבל 

יאמר  ההיא השנה בתשלום חי כי כל  נשמת
שם. עיין וכו ', עשרה" בפני

עודוכתב הלכותשם  תרס"ד לולב (או"ח  סימן

ט "ל ) יום :אות יכב "ץ אל בית "מנהג 

רבא  פותחין הושענא לשבח עלינו אחר 
ואומרים חי ההיכל כל בלי נשמת גמר  עד 

אנחנו  הרי אומרים כך  ואחר ומלכות . שם
גמורה  קבלה נדר  בלי עלינו לשנהמקבלים

כעת ולשלום טובים לחיים עלינו הבאה
תפילת אחר  רבא  הושענא יום הזאת וכעונה

נוסח הלל  לומר  חי שחרית כל וכו',נשמת 
שכתב הרש "ש כמו ז"ל ".בסידור 

אות רפ"א סימן שבת  הלכות  או"ח  החיים  כף (ספר 

זצ"ל ) סופר  חיים  יעקב  לרבינו ח '

עלינו "בכל לא אומר צרה ורבינו מורינו
לומר נדר  בלי כשינצלו נשמתלקבל 

רבינוממנה". ארחות לספר (ח "אובהוספות

מ "ו) כתובשם:דף מצאתי עוד להוסיף: "יש
בשם זצ "ל ורבינו מורינו לי אמר אצלי,

העשיל ר' לומר הרבי יש צרה בעת זצ"ל 
לשלום אחזור או כשאנצל נדר  (כשנוסע בלי

ורבינו נשמתאגידבדרכים) מורינו לי ואמר  ,
מורינו  לי אמר  ועוד ואומר, נוהג הוא שכן

זצ "ל קבלתורבינו נשמתאמירתשמועיל
נדר ביתובלי מבני אחד בצרהעבור  שהוא 

להצלתו".
על  ז' ו' ה' אותיות של"ד דף ח "א  רבינו אורחות (ספר 

"הסטייפלר " קניבסקי ישראל  יעקב  זצ"ל )רבינו

בליל"וסגולה עצמו על  לקבל נפלאה
הקב"ה יעזור שאם טבילה ,

יאמר  ושמחה",נשמתותיפקד בכוונה כולו 
ע"כ.

דף ר"ג סימן  יו"ד ה ' חלק  והנהגות תשובות  (ספר 

שליט"א) שטרנבוך משה  להרה"ג  קצ"ה

לדודבספר  י"ג )מכתם סימן דוד(או"ח לר'
זצ"ל אמירתפרדו סגולת ענין מביא

קס"א .)ובזוה"קא. ויצא ביה(פ' עשרה  כל  כידוע ועוד ,באל הוא משמי  שנותני מה  שכל כתוב:
 .באל יהודי מני כל  מכפיל אתה שריה , ל שכינה שיש הנצחי  השכר  גודל את לחשב יוכל ומי 

בוודאות!!! מכ

ו'נשמת יז הזוהרפרק

חי". כל  הקודש "נשמת עבודת בספר  וכן
נס על  לקב "ה הודאה  נוסח מובא  ד ' סימן בסדר (יוסף 

זצ"ל.ב "נשמת") חיד"א להרב 

ישראל בספר צרה)סגולות  צ' כתב(מערכת
הנ"ל בספר  וכן ה"נשמת", מענין

חולה) ח ' לכבוד(במערכת סעודה מענין  מובא
שם. עיין בארי, בן הושע

ליהודהבספר יהודה עלוזאת הרה"ג
זצ"ל 91)צדקה מענין (עמוד מביא

ה"נשמת". חשיבות

מאזוז בסידור  מאיר  להרה"ג מצליח איש 
הלב"שליט"א "שלמות בפירוש

מחשיבות מדבר  שבת של  שחרית בתפילת 
חי". כל  "נשמת אמירת וסגולת

המקוצר בספר ערוך אותשולחן קל"ט (סימן

שליט"א כ"ב ) ראצבי יצחק להרה"ג 
וכן  חי", כל "נשמת סגולת מענין  מביא
בימינו  שנושע אדם על עדות מביא ו' בחלק
כל "נשמת אמירת עצמו על  שקבל בזכות

שיוושע. לאחר חי"

חכמיםועיין שמוש  אשר בספר ונ"ג , נ"ב  (דף

שליט"א) קניבסקי  חיים  רבי  ידי  על  הוגה

שליט"א  ברגמן אשר  הרה"ג להרב של  נכדו
שך מנחם אלעזר  בשםרבינו שהביא זצ"ל,

זצ"ל קוטלר  שניאור  מענין הרב שהביא
ה"נשמת". אמירת סגולת

בשלום למקומו להגיע  סגולה
אדם בספר "וכתב רבינו תולדות בשם

צאתו  קודם לשונו: וזה ז "ל הגאון
המזוזה על ידו יניח לדרך  ביתו  מפתח
כשאראה בנדר  עלי מקבל "הנני ויאמר

אאמור אזי פלוני חי"מקום כל ,נשמת
יאמר מיד המקום אותו כלוכשרואה נשמת

לשונו"חי  כאן עד גמירא, .עד
בשם 101 דף  אחרון קונטרס התורה חנוכת (ספר 

זצ"ל ) הש"ך רבינו של רבו  זצ"ל העשיל ר ' הרבי 

"הריני "קבלה יאמר  מהעיר  כשייצא  עוד :
פלוני, למקום כשאגיע  עלי מקבל

"האל עד וכו' חי" כל "נשמת אגיד  אני אז
יקיים פלוני למקום  וכשיגיע בתעצומות",

בדוק". נדרו,
לרבינו יכנס, לעולם ד"ה לויה ענין הזכירה, (ספר

של  סבו זצ"ל מהר "ץ והביאו זצ"ל, סימנר  זכריה 

י "א) אות וחידושים  ליקוטים  בספרו זצ"ל המהרי "ץ 

לומר "כשאדם עליו יקבל לדרכו, יוצא
יגיע כאשר  חי" כל "נשמת

בשלום". למקומו
זצ"ל  מוצפי  סלמאן הרב  על  צדיקים שפתי  (ספר 

א) קי"ח עמוד

לדרך ועיין צידה דףבספר  הדרך  שמירת (ענין

נפשי) שובי  הוצאת היוצאל "ז בענין
שיחזור  נשמת לומר עליו שיקבל  לדרך,

בשלום.

מהספרים: מלוקט חי" כל ה"נשמת קבלת 
חיבן ג')איש  סעיף תולדות פרשת  שניה כף(שנה  ,

חסד החיים בשם סק"ח  רפ"א סימן שבת (הלכות

יועץ", "פלא  בעל  זצ"ל  פאפו אליעזר לרבינו לאלפים

יום ובהלכות ל"א, ס"ק ק"י סימן תפילה ובהלכות 

סימן לולב  ובהלכות י "א, ס"ק תרט "ז סימן הכפורים

ט "ל ) ס"ק חייםתרס"ד עץ  בסידור מהרי"ץ (דף,

ע "ב ) וחידושיםק"ל ליקוטים ספר י "א), (אות

זצ"ל  מהר"ץ זצ"ל )לרבינו מהרי "ץ של ,(סבו 
לראש חיים בספר  פאלאג'י חיים קהג"ר  (דף

וכע "ב ) החסיד , יהודה רבי בספר בשם כתב ן
אל  בית צ"ד )מנהגי אות תרס"ד ובספר (סימן 

טוב שם קס"ו)כתר  דף  רבינו (ח"ז סידור  בשם
בשם התורה חנוכת בספר זצ "ל , הרש"ש

זצ"ל העשיל  ר' נ"א)מוה"ר  דף  אחרון ,(קונטרס
הזכירה בספר  יכנס)וכן לעולם  ד"ה  לויה (ענין

רבינו  ובארחות זצ "ל, סימנר  זכריה לרבינו
ד ) אות של "ד  דף הסטייפלר (ח"א  מרן על מובא

בשם מפורסם וכן זו, עצה על  שהמליץ זצ"ל
שליט"א קניבסקי חיים הג"ר  מרן נתןבנו (וכן

זה ענין המביא נ"ב  דף חכמים שימוש  לספר  הסכמתו

הג"ר באורך ) על  מפיהו  יבקשו תורה ובספר ,
זצ"ל שקאפ  257)שמעון בשם(דף ג"כ  מובא

זצ "ל גוסטמאן ישראל הג"ר תלמידו

ו'נשמת הזוהרפרק טז 

וזה  כתב אחרת, בנקודה נקודה ולא אחרת
יהודה  רבי מאת בידינו וקבלה  לשונו :

צרההחסיד כל  על מסוגל  הוא שגם זצ"ל
דכשה עצמו על האדם לקבל תבא שלא 

לומר מהצרה חי יצילהו כל בתודהנשמת
וניצולו  נפוצו ובו עשרה בפני זמרה וקול 
לשונו . כאן עד ומנוסה, בדוק והוא רבים
ועונה ומציל פודה לומר  סידרו  זו כוונה ואל 

וצוקה". צרה עת בכל ומרחם 
לרבינו דףק"א פסח  של  הגדה על  לראש חיים (ספר 

זצ"ל ) פאלאגי  חיים 

החסיד"קבלה יהודה זהמרבי ששבח
תבא, שלא  צרה כל על מסוגל
לומר  ממנה  שכשינצל עצמו על האדם לקבל 
ובו  עשרה בפני זמרה  וקול  בתודה נשמת

ומנוסה בדוק  והוא  רבים  וניצולו [א ]נפוצו

ב ) כ"ה דף ימים ".(ח .
זצ"ל ) למהרי "ץ קלב  דף חיים  עץ (סידור 

החסידבידינו"קבלה יהודה ששבח מרבי
חי  כל צרהנשמת כל על  מסוגל

שכשיהיה עצמו על האדם לקבל  תבא שלא 
לומר  ממנה זמרהנשמתניצול וקול  בתודה

רבים. ניצולו  ובו עשרה לאלפים(בפני חסד

רפ "א יועץ"לבעלסימן  שםשם)"פלא וכתב  ,"
יוםעוד הלכות אותהכפורים(או"ח תרט"ו סימן

שנראהי "א) מה הדל  אני גם אכתוב "ולכן :
היום באותו כי פשוט כי והוא בס "ד , לי
לידו , שבא חטא על  שלימה בתשובה יחזור 
אם תיכף  יטבול הכפורים יום ובמוצאי

פדיון אפשר, ויתן ויעשה שמו אותיות כמנין
שמים, יראי עשרה לעניים בפני עליו ויקבל 

יאמר  ההיא השנה בתשלום חי כי כל  נשמת
שם. עיין וכו ', עשרה" בפני

עודוכתב הלכותשם  תרס"ד לולב (או"ח  סימן

ט "ל ) יום :אות יכב "ץ אל בית "מנהג 

רבא  פותחין הושענא לשבח עלינו אחר 
ואומרים חי ההיכל כל בלי נשמת גמר  עד 

אנחנו  הרי אומרים כך  ואחר ומלכות . שם
גמורה  קבלה נדר  בלי עלינו לשנהמקבלים

כעת ולשלום טובים לחיים עלינו הבאה
תפילת אחר  רבא  הושענא יום הזאת וכעונה

נוסח הלל  לומר  חי שחרית כל וכו',נשמת 
שכתב הרש "ש כמו ז"ל ".בסידור 

אות רפ"א סימן שבת  הלכות  או"ח  החיים  כף (ספר 

זצ"ל ) סופר  חיים  יעקב  לרבינו ח '

עלינו "בכל לא אומר צרה ורבינו מורינו
לומר נדר  בלי כשינצלו נשמתלקבל 

רבינוממנה". ארחות לספר (ח "אובהוספות

מ "ו) כתובשם:דף מצאתי עוד להוסיף: "יש
בשם זצ "ל ורבינו מורינו לי אמר אצלי,

העשיל ר' לומר הרבי יש צרה בעת זצ"ל 
לשלום אחזור או כשאנצל נדר  (כשנוסע בלי

ורבינו נשמתאגידבדרכים) מורינו לי ואמר  ,
מורינו  לי אמר  ועוד ואומר, נוהג הוא שכן

זצ "ל קבלתורבינו נשמתאמירתשמועיל
נדר ביתובלי מבני אחד בצרהעבור  שהוא 

להצלתו".
על  ז' ו' ה' אותיות של"ד דף ח "א  רבינו אורחות (ספר 

"הסטייפלר " קניבסקי ישראל  יעקב  זצ"ל )רבינו

בליל"וסגולה עצמו על  לקבל נפלאה
הקב"ה יעזור שאם טבילה ,

יאמר  ושמחה",נשמתותיפקד בכוונה כולו 
ע"כ.

דף ר"ג סימן  יו"ד ה ' חלק  והנהגות תשובות  (ספר 

שליט"א) שטרנבוך משה  להרה"ג  קצ"ה

לדודבספר  י"ג )מכתם סימן דוד(או"ח לר'
זצ"ל אמירתפרדו סגולת ענין מביא

קס"א .)ובזוה"קא. ויצא ביה(פ' עשרה  כל  כידוע ועוד ,באל הוא משמי  שנותני מה  שכל כתוב:
 .באל יהודי מני כל  מכפיל אתה שריה , ל שכינה שיש הנצחי  השכר  גודל את לחשב יוכל ומי 

בוודאות!!! מכ

ו'נשמת יז הזוהרפרק

חי". כל  הקודש "נשמת עבודת בספר  וכן
נס על  לקב "ה הודאה  נוסח מובא  ד ' סימן בסדר (יוסף 

זצ"ל.ב "נשמת") חיד"א להרב 

ישראל בספר צרה)סגולות  צ' כתב(מערכת
הנ"ל בספר  וכן ה"נשמת", מענין

חולה) ח ' לכבוד(במערכת סעודה מענין  מובא
שם. עיין בארי, בן הושע

ליהודהבספר יהודה עלוזאת הרה"ג
זצ"ל 91)צדקה מענין (עמוד מביא

ה"נשמת". חשיבות

מאזוז בסידור  מאיר  להרה"ג מצליח איש 
הלב"שליט"א "שלמות בפירוש

מחשיבות מדבר  שבת של  שחרית בתפילת 
חי". כל  "נשמת אמירת וסגולת

המקוצר בספר ערוך אותשולחן קל"ט (סימן

שליט"א כ"ב ) ראצבי יצחק להרה"ג 
וכן  חי", כל "נשמת סגולת מענין  מביא
בימינו  שנושע אדם על עדות מביא ו' בחלק
כל "נשמת אמירת עצמו על  שקבל בזכות

שיוושע. לאחר חי"

חכמיםועיין שמוש  אשר בספר ונ"ג , נ"ב  (דף

שליט"א) קניבסקי  חיים  רבי  ידי  על  הוגה

שליט"א  ברגמן אשר  הרה"ג להרב של  נכדו
שך מנחם אלעזר  בשםרבינו שהביא זצ"ל,

זצ"ל קוטלר  שניאור  מענין הרב שהביא
ה"נשמת". אמירת סגולת

בשלום למקומו להגיע  סגולה
אדם בספר "וכתב רבינו תולדות בשם

צאתו  קודם לשונו: וזה ז "ל הגאון
המזוזה על ידו יניח לדרך  ביתו  מפתח
כשאראה בנדר  עלי מקבל "הנני ויאמר

אאמור אזי פלוני חי"מקום כל ,נשמת
יאמר מיד המקום אותו כלוכשרואה נשמת

לשונו"חי  כאן עד גמירא, .עד
בשם 101 דף  אחרון קונטרס התורה חנוכת (ספר 

זצ"ל ) הש"ך רבינו של רבו  זצ"ל העשיל ר ' הרבי 

"הריני "קבלה יאמר  מהעיר  כשייצא  עוד :
פלוני, למקום כשאגיע  עלי מקבל

"האל עד וכו' חי" כל "נשמת אגיד  אני אז
יקיים פלוני למקום  וכשיגיע בתעצומות",

בדוק". נדרו,
לרבינו יכנס, לעולם ד"ה לויה ענין הזכירה, (ספר

של  סבו זצ"ל מהר "ץ והביאו זצ"ל, סימנר  זכריה 

י "א) אות וחידושים  ליקוטים  בספרו זצ"ל המהרי "ץ 

לומר "כשאדם עליו יקבל לדרכו, יוצא
יגיע כאשר  חי" כל "נשמת

בשלום". למקומו
זצ"ל  מוצפי  סלמאן הרב  על  צדיקים שפתי  (ספר 

א) קי"ח עמוד

לדרך ועיין צידה דףבספר  הדרך  שמירת (ענין

נפשי) שובי  הוצאת היוצאל "ז בענין
שיחזור  נשמת לומר עליו שיקבל  לדרך,

בשלום.

מהספרים: מלוקט חי" כל ה"נשמת קבלת 
חיבן ג')איש  סעיף תולדות פרשת  שניה כף(שנה  ,

חסד החיים בשם סק"ח  רפ"א סימן שבת (הלכות

יועץ", "פלא  בעל  זצ"ל  פאפו אליעזר לרבינו לאלפים

יום ובהלכות ל"א, ס"ק ק"י סימן תפילה ובהלכות 

סימן לולב  ובהלכות י "א, ס"ק תרט "ז סימן הכפורים

ט "ל ) ס"ק חייםתרס"ד עץ  בסידור מהרי"ץ (דף,

ע "ב ) וחידושיםק"ל ליקוטים ספר י "א), (אות

זצ"ל  מהר"ץ זצ"ל )לרבינו מהרי "ץ של ,(סבו 
לראש חיים בספר  פאלאג'י חיים קהג"ר  (דף

וכע "ב ) החסיד , יהודה רבי בספר בשם כתב ן
אל  בית צ"ד )מנהגי אות תרס"ד ובספר (סימן 

טוב שם קס"ו)כתר  דף  רבינו (ח"ז סידור  בשם
בשם התורה חנוכת בספר זצ "ל , הרש"ש

זצ"ל העשיל  ר' נ"א)מוה"ר  דף  אחרון ,(קונטרס
הזכירה בספר  יכנס)וכן לעולם  ד"ה  לויה (ענין

רבינו  ובארחות זצ "ל, סימנר  זכריה לרבינו
ד ) אות של "ד  דף הסטייפלר (ח"א  מרן על מובא

בשם מפורסם וכן זו, עצה על  שהמליץ זצ"ל
שליט"א קניבסקי חיים הג"ר  מרן נתןבנו (וכן

זה ענין המביא נ"ב  דף חכמים שימוש  לספר  הסכמתו

הג"ר באורך ) על  מפיהו  יבקשו תורה ובספר ,
זצ"ל שקאפ  257)שמעון בשם(דף ג"כ  מובא

זצ "ל גוסטמאן ישראל הג"ר תלמידו
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לספר  במבוא ועיין זו, עצה על שהמליץ
העבודה ושורש  מ)יסוד דף תשמ"ז ,(ירושלים

הגדולים מאורות שי"ח)ובספר שהביא(דף
על זצ "ל אברמסקי יחזקאל  רבינו של עדותו
להודות מנהגו  שהיה זצ"ל  חיים  החפץ מרן 

חכמים  שימוש  ובספר  זה, בשבח נ"ב לה' (דף

זצ "לונ"ג ) קוטלר שניאור  הרה"ג  בשם
דושינסקי  מהרי"ץ בשם  ידוע  וכן  באורך,

סופר  להגרי"ח יצחק זכות בספר  ועיין זצ"ל,
רפ"א)שליט"א  דף ערוך(ח "א ובשלחן ,
כ"ב )המקוצר  אות  קל"ט יצחק(סימן להרה"ג

הרה"צ ע"ז ממליץ  וכן  שליט"א , רצאבי
מצליח  איש ובסידור  שליט"א, מויאל ניסים 

"נשמת") על הלב  שלמות לגודל(בפירוש  ורמז ,
דבי  בתנא תמצא חי" כל  "נשמת מעלת

ל"א)אליהו פרק רבא  אליהו .(סדר 

כל נשמת אמירת בטרם חי, כל  נשמת יום בכל  לומר  טוב העובר , להצלחת
של בבטנה הנמצא  העובר  ולרפואת לזכות חי כל נשמת אומר  הרני יאמר: חי,

פב"פ:
אל וֹ הינוּ ,נ ׁש מת יי ׁש מ את ּת בר חי כּ ל 

זכר וּ תרוֹ מם ּת פאר  בּ שׂ ר כּ ל ור וּ ח 
אל. אּת ה העוֹ לם ועד העוֹ לם מן ּת מיד . מלכּ נוּ 
ּפ וֹ דה וּ מוֹ ׁש יע, גּ וֹ אל   מל לנוּ  אין וּ מבּ לעדי
וצוּ קה , צרה עת בּ כל  וּ מרחם, ועוֹ נה וּ מצּ יל,

אּת ה: אלּ א וסוֹ מ עוֹ זר  מל לנוּ  אין

כּ ל אלוהי  אל וֹ ּה  והאחרוֹ נים, הראׁש וֹ נים 
ּת וֹ לד וֹ ת כּ ל אדוֹ ן הּמ הלּ ל בּ ר יּ וֹ ת , , 

בּ חסד, עוֹ למ וֹ  הּמ נהג הּת ׁש בּ חוֹ ת, בּ כל 
ינוּ ם לא אמת, אלהים ויי בּ רחמים. וּ בריּ וֹ תיו
נרדּ מים , והּמ קיץ יׁש נים, הּמ עוֹ רר  ייׁש ן, ולא
עורים , ּפ וֹ קח חוֹ לים, ור וֹ פא מתים, מחיּ ה 
והמפענח אלּ מים, הּמ שׂ יח כּ פוּ פים, וזוֹ קף

מוֹ דים: אנחנוּ   ּלב ד  וּ ל נעלמים ,

ר נּ הוא לּ וּ  וּ ל ׁש וֹ ננוּ  כיּ ם, ׁש ירה מלא ּפ ינוּ  
כּ מרחבי  ׁש בח ושׂ פתוֹ תינוּ  גּ לּ יו, כּ המוֹ ן
וידינוּ  וכיּ רח, כּ מׁש  מאיר וֹ ת ועינינוּ  רקיע,
כּ איּ ל וֹ ת , קלּ וֹ ת ורגלינוּ  ׁש מים, כּ נׁש רי פרוּ שׂ וֹ ת
אלהינוּ , יי  ל להוֹ דוֹ ת מסּפ יקין אנחנוּ  אין
אלפי  מאלף אחת על מלכּ נוּ , את-ׁש מ  וּ לבר
הּט וֹ ב וֹ ת ּפ עמים, רבבוֹ ת רבּ י ורוֹ ב אלפים
אב וֹ תינ וּ . ועם עּמ נוּ  ׁש עשׂ ית ונפלאוֹ ת  נּס ים 
מבּ ית אלהינוּ , יי גּ אל ּת נוּ  מּמ צרים מלּ פנים
וּ ב שׂ בע זנּת נוּ , בּ רעב ּפ דיתנ וּ , עבדים

מ לּ טּת נוּ , מדּ בר הצּ לּת נוּ , מחרב  כּ לכּ לּת נוּ ,
עזר וּ נוּ  ה נּ ה עד  דּ לּ יתנוּ . ורבּ ים רעים וּ מחלאים
אברים כּ ן על  .חסדי עזבוּ נוּ  ולא ,רחמי
בּ אּפ ינוּ , ׁש נּ פחּת  וּ נׁש מה ורוּ ח בּ נוּ  ׁש ּפ לּ גּת 
ויברכ וּ , יוֹ ד וּ  הם הן בּ פינוּ , שׂ מּת  א ׁש ר ולׁש וֹ ן
מלכּ נוּ  ׁש מ את  ויׁש וֹ ררוּ , ויפארוּ , ויׁש בּ חוּ ,
ל לׁש וֹ ן וכל יוֹ דה ,  ל ּפ ה כל כּ י  תמיד .
ל בּ ר וכל  תצּפ ה,  ל עין וכל תׁש בּ ח,
והלּ בב וֹ ת תׁש ּת חוה. לפני קוֹ מה וכל תכרע,
כּ דּ בר  ,ל ׁש מ יזּמ רוּ  והכּ ליוֹ ת והקּ רב , ּייראו
, ֹכמו מי יי ּת אמרנה, עצמתי כּ ל ׁש נּ אמר
מ גּ זל וֹ : ואביוֹ ן ועני  מ ּמ נּ וּ , מחזק עני מצּ יל
הדּ ל  צעקת ּת ׁש מע, אּת ה עניּ ים ׁש ועת
בּ יי, צדּ יקים רנּ נוּ  וכת וּ ב  ותוֹ ׁש יע, ּת קׁש יב 
ּת תר וֹ מם , יׁש רים  בּ פי  תהלּ ה: נאוה ליׁש רים
חסידים וּ בל ׁש וֹ ן ,ּת תבּ ר צדּ יקים וּ בשׂ פתי
בּ מקהל וֹ ת ּת תהלּ ל , קד וֹ ׁש ים וּ בקרב ּת תק דּ ׁש ,
כּ ל  חוֹ בת ׁש כּ ן ישׂ ראל, בּ ית  עּמ רבב וֹ ת 
אבוֹ תינוּ  ואלהי אלוהינוּ  יי לפני היצוּ רים,
להדּ ר, לר וֹ מם, לפאר, לׁש בּ ח, להלּ ל, להוֹ דוֹ ת,
בּ ן  דּ וד ותׁש בּ חוֹ ת ׁש ירוֹ ת דּ ברי  כּ ל  על וּ לנצּ ח,

:מׁש יח  ּעבד יׁש י

הּמ לוּ בכן  האל מלכּ נ וּ , לעד ׁש מ יׁש ּת בּ ח 
ל כּ י וּ בארץ, בּ מים  והקּ ד וֹ ׁש  הגּ דוֹ ל 
ועד. לעוֹ לם אבוֹ תינוּ  ואלהי אלהינוּ  יי נאה
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נצח , וּ ממׁש לה, עז, וזמרה, הלּ ל  וּ ׁש בחה, ׁש יר 
קדה , ותפארת, ּת הלּ ה, גּ ב וּ רה, גּ ד לּ ה,
הגּ דוֹ ל  ל ׁש מ והוֹ דאוֹ ת בּ רכ וֹ ת  וּ מלכוּ ת.
 ּבּ רו אל. אּת ה עוֹ לם ועד וּ מעוֹ לם והקּ דוֹ ׁש ,

אל  בּ ּת ׁש בּ חוֹ ת. וּ מהלּ ל גּ דוֹ ל מל אּת ה,
כּ ל  בּ וֹ רא הנּ פלאוֹ ת, אד וֹ ן ההוֹ דאוֹ ת,
בּ ׁש ירי  הבּ וֹ חר הּמ עשׂ ים, כּ ל  רבּ וֹ ן הנּ ׁש מוֹ ת,

אמן: העוֹ למים חי אל  מל זמרה 
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אמירתה זמן
בשבת  "נשמת " אמירת  תקנת 

יקר כתבו הוא  זה "שבח הפוסקים:
לאמרו  וצריך מאוד , ומעולה
כבר  מוזכרת בשבת אמירתה בנעימה".

בקביעות והונהגה הזוהר , פסוקיבספר (כמו

בכלל ) וכן דזמרה הגאונים. מתקופת החל 
בתפילתנוהגים לפתוח ישראל במקהלות

ישיר". "אז שירת  לאחר חי" כל  "נשמת
לה' והודיה  שבח שיר שכולה זו תפילה
קדש, שבת ביום  לאומרה נאה יתברך,
שיר "מזמור ישראל: זמירות נעים כמאמר
לשמך ולזמר לה להודות טוב  השבת ליום

וכו'. מבארים,עליון" ז"ל והאר"י הזוהר 
הנשמה לכניסת הכנה  היא  נשמת שאמירת 

השבת. בתפילות היתרה

נאמ טעמים  לומר נוספים שתקנו לכך רו
ב"אוצר  קודש. בשבת  "נשמת"

בשמים)התפלות" ש"נשמת"(בראשי  מובא
בשבת. לאדם שיש יתרה הנשמה כנגד היא 
בשמחה השבח כל  שיאמר  שם והוסיף 
עצמו  על  יקבל  התשוקה ומגודל  עצומה,

נפש . מסירות

הלכה 

אםמי ישתבח, לומר  והחל לאמרה ששכח
ה' אמירת  לפני ה...")נזכר אתה ,("ברוך 

שם אמר  כבר  ואם כסדר, נשמת  לומר  חוזר 
חייב אינו אשכנז ופוסקי הרמ"א לדעת ה',
אולם התפילה. אחר  אפילו עוד , לאמרה

שיאמרנה כתבו, ספרדים ופוסקים מקובלים
אור  יוצר בישתבח)לפני שוב  יסיים  לא .(אך 

אפילו  יוסף , והגר"ע חי איש הבן ולדעת
שם. יאמרנה ברכו ענה

הציבור למנהג שליח מתחיל האשכנזים,
בשבת  שחרית מישל את (ומחליף

דזמרה) פסוקי -שהתפלל בחגים עד; משוכן 
מהמלך נוראים  ובימים בתעצומות; מהאל
השנה) כבכל היושב  ולא יושב , המלך אז .(ואומרים

שנשמת ובפוסקים בגמרא דעות שיש מכיון 
שדיני  מסתבר ישתבח, מברכת חלק היא 
ההפסקה לדיני זהים יהיו  בה ההפסקה 

שמע. קריאת בברכות

ובעת  מקודשים בזמנים "נשמת " אמירת
רצון 

שללאור המיוחדת וחשיבותה חביבותה
בכמה נהגו חי" כל  "נשמת תפילת
"נשמת" תפילת את לומר  ישראל  מקהילות
וכמובא רצון, ובעתות מקודשים  בזמנים

לולב הלכות החיים" אותב "כף  תרס"ד  (סימן

הושענאל "ט ) יום יכב"ץ , אל בית "מנהג :
פותחין  לשבח, עלינו תפילת אחר רבה
בלי  גמר  עד חי" כל "נשמת ואומרים ההיכל

ומלכות. שם

מקבליםואחר אנחנו "הרי אומרים: כך
לשנה גמורה  קבלה  נדר בלי עלינו 
כעת ולשלום, טובים לחיים עלינו  הבאה
אחר  רבא הושענא יום הזאת , וכעונה
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לספר  במבוא ועיין זו, עצה על שהמליץ
העבודה ושורש  מ)יסוד דף תשמ"ז ,(ירושלים

הגדולים מאורות שי"ח)ובספר שהביא(דף
על זצ "ל אברמסקי יחזקאל  רבינו של עדותו
להודות מנהגו  שהיה זצ"ל  חיים  החפץ מרן 

חכמים  שימוש  ובספר  זה, בשבח נ"ב לה' (דף

זצ "לונ"ג ) קוטלר שניאור  הרה"ג  בשם
דושינסקי  מהרי"ץ בשם  ידוע  וכן  באורך,

סופר  להגרי"ח יצחק זכות בספר  ועיין זצ"ל,
רפ"א)שליט"א  דף ערוך(ח "א ובשלחן ,
כ"ב )המקוצר  אות  קל"ט יצחק(סימן להרה"ג

הרה"צ ע"ז ממליץ  וכן  שליט"א , רצאבי
מצליח  איש ובסידור  שליט"א, מויאל ניסים 

"נשמת") על הלב  שלמות לגודל(בפירוש  ורמז ,
דבי  בתנא תמצא חי" כל  "נשמת מעלת

ל"א)אליהו פרק רבא  אליהו .(סדר 

כל נשמת אמירת בטרם חי, כל  נשמת יום בכל  לומר  טוב העובר , להצלחת
של בבטנה הנמצא  העובר  ולרפואת לזכות חי כל נשמת אומר  הרני יאמר: חי,

פב"פ:
אל וֹ הינוּ ,נ ׁש מת יי ׁש מ את ּת בר חי כּ ל 

זכר וּ תרוֹ מם ּת פאר  בּ שׂ ר כּ ל ור וּ ח 
אל. אּת ה העוֹ לם ועד העוֹ לם מן ּת מיד . מלכּ נוּ 
ּפ וֹ דה וּ מוֹ ׁש יע, גּ וֹ אל   מל לנוּ  אין וּ מבּ לעדי
וצוּ קה , צרה עת בּ כל  וּ מרחם, ועוֹ נה וּ מצּ יל,

אּת ה: אלּ א וסוֹ מ עוֹ זר  מל לנוּ  אין

כּ ל אלוהי  אל וֹ ּה  והאחרוֹ נים, הראׁש וֹ נים 
ּת וֹ לד וֹ ת כּ ל אדוֹ ן הּמ הלּ ל בּ ר יּ וֹ ת , , 

בּ חסד, עוֹ למ וֹ  הּמ נהג הּת ׁש בּ חוֹ ת, בּ כל 
ינוּ ם לא אמת, אלהים ויי בּ רחמים. וּ בריּ וֹ תיו
נרדּ מים , והּמ קיץ יׁש נים, הּמ עוֹ רר  ייׁש ן, ולא
עורים , ּפ וֹ קח חוֹ לים, ור וֹ פא מתים, מחיּ ה 
והמפענח אלּ מים, הּמ שׂ יח כּ פוּ פים, וזוֹ קף

מוֹ דים: אנחנוּ   ּלב ד  וּ ל נעלמים ,

ר נּ הוא לּ וּ  וּ ל ׁש וֹ ננוּ  כיּ ם, ׁש ירה מלא ּפ ינוּ  
כּ מרחבי  ׁש בח ושׂ פתוֹ תינוּ  גּ לּ יו, כּ המוֹ ן
וידינוּ  וכיּ רח, כּ מׁש  מאיר וֹ ת ועינינוּ  רקיע,
כּ איּ ל וֹ ת , קלּ וֹ ת ורגלינוּ  ׁש מים, כּ נׁש רי פרוּ שׂ וֹ ת
אלהינוּ , יי  ל להוֹ דוֹ ת מסּפ יקין אנחנוּ  אין
אלפי  מאלף אחת על מלכּ נוּ , את-ׁש מ  וּ לבר
הּט וֹ ב וֹ ת ּפ עמים, רבבוֹ ת רבּ י ורוֹ ב אלפים
אב וֹ תינ וּ . ועם עּמ נוּ  ׁש עשׂ ית ונפלאוֹ ת  נּס ים 
מבּ ית אלהינוּ , יי גּ אל ּת נוּ  מּמ צרים מלּ פנים
וּ ב שׂ בע זנּת נוּ , בּ רעב ּפ דיתנ וּ , עבדים

מ לּ טּת נוּ , מדּ בר הצּ לּת נוּ , מחרב  כּ לכּ לּת נוּ ,
עזר וּ נוּ  ה נּ ה עד  דּ לּ יתנוּ . ורבּ ים רעים וּ מחלאים
אברים כּ ן על  .חסדי עזבוּ נוּ  ולא ,רחמי
בּ אּפ ינוּ , ׁש נּ פחּת  וּ נׁש מה ורוּ ח בּ נוּ  ׁש ּפ לּ גּת 
ויברכ וּ , יוֹ ד וּ  הם הן בּ פינוּ , שׂ מּת  א ׁש ר ולׁש וֹ ן
מלכּ נוּ  ׁש מ את  ויׁש וֹ ררוּ , ויפארוּ , ויׁש בּ חוּ ,
ל לׁש וֹ ן וכל יוֹ דה ,  ל ּפ ה כל כּ י  תמיד .
ל בּ ר וכל  תצּפ ה,  ל עין וכל תׁש בּ ח,
והלּ בב וֹ ת תׁש ּת חוה. לפני קוֹ מה וכל תכרע,
כּ דּ בר  ,ל ׁש מ יזּמ רוּ  והכּ ליוֹ ת והקּ רב , ּייראו
, ֹכמו מי יי ּת אמרנה, עצמתי כּ ל ׁש נּ אמר
מ גּ זל וֹ : ואביוֹ ן ועני  מ ּמ נּ וּ , מחזק עני מצּ יל
הדּ ל  צעקת ּת ׁש מע, אּת ה עניּ ים ׁש ועת
בּ יי, צדּ יקים רנּ נוּ  וכת וּ ב  ותוֹ ׁש יע, ּת קׁש יב 
ּת תר וֹ מם , יׁש רים  בּ פי  תהלּ ה: נאוה ליׁש רים
חסידים וּ בל ׁש וֹ ן ,ּת תבּ ר צדּ יקים וּ בשׂ פתי
בּ מקהל וֹ ת ּת תהלּ ל , קד וֹ ׁש ים וּ בקרב ּת תק דּ ׁש ,
כּ ל  חוֹ בת ׁש כּ ן ישׂ ראל, בּ ית  עּמ רבב וֹ ת 
אבוֹ תינוּ  ואלהי אלוהינוּ  יי לפני היצוּ רים,
להדּ ר, לר וֹ מם, לפאר, לׁש בּ ח, להלּ ל, להוֹ דוֹ ת,
בּ ן  דּ וד ותׁש בּ חוֹ ת ׁש ירוֹ ת דּ ברי  כּ ל  על וּ לנצּ ח,

:מׁש יח  ּעבד יׁש י

הּמ לוּ בכן  האל מלכּ נ וּ , לעד ׁש מ יׁש ּת בּ ח 
ל כּ י וּ בארץ, בּ מים  והקּ ד וֹ ׁש  הגּ דוֹ ל 
ועד. לעוֹ לם אבוֹ תינוּ  ואלהי אלהינוּ  יי נאה

ז נשמת יט הזוהרפרק

נצח , וּ ממׁש לה, עז, וזמרה, הלּ ל  וּ ׁש בחה, ׁש יר 
קדה , ותפארת, ּת הלּ ה, גּ ב וּ רה, גּ ד לּ ה,
הגּ דוֹ ל  ל ׁש מ והוֹ דאוֹ ת בּ רכ וֹ ת  וּ מלכוּ ת.
 ּבּ רו אל. אּת ה עוֹ לם ועד וּ מעוֹ לם והקּ דוֹ ׁש ,

אל  בּ ּת ׁש בּ חוֹ ת. וּ מהלּ ל גּ דוֹ ל מל אּת ה,
כּ ל  בּ וֹ רא הנּ פלאוֹ ת, אד וֹ ן ההוֹ דאוֹ ת,
בּ ׁש ירי  הבּ וֹ חר הּמ עשׂ ים, כּ ל  רבּ וֹ ן הנּ ׁש מוֹ ת,

אמן: העוֹ למים חי אל  מל זמרה 



ז פרק

אמירתה זמן
בשבת  "נשמת " אמירת  תקנת 

יקר כתבו הוא  זה "שבח הפוסקים:
לאמרו  וצריך מאוד , ומעולה
כבר  מוזכרת בשבת אמירתה בנעימה".

בקביעות והונהגה הזוהר , פסוקיבספר (כמו

בכלל ) וכן דזמרה הגאונים. מתקופת החל 
בתפילתנוהגים לפתוח ישראל במקהלות

ישיר". "אז שירת  לאחר חי" כל  "נשמת
לה' והודיה  שבח שיר שכולה זו תפילה
קדש, שבת ביום  לאומרה נאה יתברך,
שיר "מזמור ישראל: זמירות נעים כמאמר
לשמך ולזמר לה להודות טוב  השבת ליום

וכו'. מבארים,עליון" ז"ל והאר"י הזוהר 
הנשמה לכניסת הכנה  היא  נשמת שאמירת 

השבת. בתפילות היתרה

נאמ טעמים  לומר נוספים שתקנו לכך רו
ב"אוצר  קודש. בשבת  "נשמת"

בשמים)התפלות" ש"נשמת"(בראשי  מובא
בשבת. לאדם שיש יתרה הנשמה כנגד היא 
בשמחה השבח כל  שיאמר  שם והוסיף 
עצמו  על  יקבל  התשוקה ומגודל  עצומה,

נפש . מסירות

הלכה 

אםמי ישתבח, לומר  והחל לאמרה ששכח
ה' אמירת  לפני ה...")נזכר אתה ,("ברוך 

שם אמר  כבר  ואם כסדר, נשמת  לומר  חוזר 
חייב אינו אשכנז ופוסקי הרמ"א לדעת ה',
אולם התפילה. אחר  אפילו עוד , לאמרה

שיאמרנה כתבו, ספרדים ופוסקים מקובלים
אור  יוצר בישתבח)לפני שוב  יסיים  לא .(אך 

אפילו  יוסף , והגר"ע חי איש הבן ולדעת
שם. יאמרנה ברכו ענה

הציבור למנהג שליח מתחיל האשכנזים,
בשבת  שחרית מישל את (ומחליף

דזמרה) פסוקי -שהתפלל בחגים עד; משוכן 
מהמלך נוראים  ובימים בתעצומות; מהאל
השנה) כבכל היושב  ולא יושב , המלך אז .(ואומרים

שנשמת ובפוסקים בגמרא דעות שיש מכיון 
שדיני  מסתבר ישתבח, מברכת חלק היא 
ההפסקה לדיני זהים יהיו  בה ההפסקה 

שמע. קריאת בברכות

ובעת  מקודשים בזמנים "נשמת " אמירת
רצון 

שללאור המיוחדת וחשיבותה חביבותה
בכמה נהגו חי" כל  "נשמת תפילת
"נשמת" תפילת את לומר  ישראל  מקהילות
וכמובא רצון, ובעתות מקודשים  בזמנים

לולב הלכות החיים" אותב "כף  תרס"ד  (סימן

הושענאל "ט ) יום יכב"ץ , אל בית "מנהג :
פותחין  לשבח, עלינו תפילת אחר רבה
בלי  גמר  עד חי" כל "נשמת ואומרים ההיכל

ומלכות. שם

מקבליםואחר אנחנו "הרי אומרים: כך
לשנה גמורה  קבלה  נדר בלי עלינו 
כעת ולשלום, טובים לחיים עלינו  הבאה
אחר  רבא הושענא יום הזאת , וכעונה
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לספר  במבוא ועיין זו, עצה על שהמליץ
העבודה ושורש  מ)יסוד דף תשמ"ז ,(ירושלים

הגדולים מאורות שי"ח)ובספר שהביא(דף
על זצ "ל אברמסקי יחזקאל  רבינו של עדותו
להודות מנהגו  שהיה זצ"ל  חיים  החפץ מרן 

חכמים  שימוש  ובספר  זה, בשבח נ"ב לה' (דף

זצ "לונ"ג ) קוטלר שניאור  הרה"ג  בשם
דושינסקי  מהרי"ץ בשם  ידוע  וכן  באורך,

סופר  להגרי"ח יצחק זכות בספר  ועיין זצ"ל,
רפ"א)שליט"א  דף ערוך(ח "א ובשלחן ,
כ"ב )המקוצר  אות  קל"ט יצחק(סימן להרה"ג

הרה"צ ע"ז ממליץ  וכן  שליט"א , רצאבי
מצליח  איש ובסידור  שליט"א, מויאל ניסים 

"נשמת") על הלב  שלמות לגודל(בפירוש  ורמז ,
דבי  בתנא תמצא חי" כל  "נשמת מעלת

ל"א)אליהו פרק רבא  אליהו .(סדר 

כל נשמת אמירת בטרם חי, כל  נשמת יום בכל  לומר  טוב העובר , להצלחת
של בבטנה הנמצא  העובר  ולרפואת לזכות חי כל נשמת אומר  הרני יאמר: חי,

פב"פ:
אל וֹ הינוּ ,נ ׁש מת יי ׁש מ את ּת בר חי כּ ל 

זכר וּ תרוֹ מם ּת פאר  בּ שׂ ר כּ ל ור וּ ח 
אל. אּת ה העוֹ לם ועד העוֹ לם מן ּת מיד . מלכּ נוּ 
ּפ וֹ דה וּ מוֹ ׁש יע, גּ וֹ אל   מל לנוּ  אין וּ מבּ לעדי
וצוּ קה , צרה עת בּ כל  וּ מרחם, ועוֹ נה וּ מצּ יל,

אּת ה: אלּ א וסוֹ מ עוֹ זר  מל לנוּ  אין

כּ ל אלוהי  אל וֹ ּה  והאחרוֹ נים, הראׁש וֹ נים 
ּת וֹ לד וֹ ת כּ ל אדוֹ ן הּמ הלּ ל בּ ר יּ וֹ ת , , 

בּ חסד, עוֹ למ וֹ  הּמ נהג הּת ׁש בּ חוֹ ת, בּ כל 
ינוּ ם לא אמת, אלהים ויי בּ רחמים. וּ בריּ וֹ תיו
נרדּ מים , והּמ קיץ יׁש נים, הּמ עוֹ רר  ייׁש ן, ולא
עורים , ּפ וֹ קח חוֹ לים, ור וֹ פא מתים, מחיּ ה 
והמפענח אלּ מים, הּמ שׂ יח כּ פוּ פים, וזוֹ קף

מוֹ דים: אנחנוּ   ּלב ד  וּ ל נעלמים ,

ר נּ הוא לּ וּ  וּ ל ׁש וֹ ננוּ  כיּ ם, ׁש ירה מלא ּפ ינוּ  
כּ מרחבי  ׁש בח ושׂ פתוֹ תינוּ  גּ לּ יו, כּ המוֹ ן
וידינוּ  וכיּ רח, כּ מׁש  מאיר וֹ ת ועינינוּ  רקיע,
כּ איּ ל וֹ ת , קלּ וֹ ת ורגלינוּ  ׁש מים, כּ נׁש רי פרוּ שׂ וֹ ת
אלהינוּ , יי  ל להוֹ דוֹ ת מסּפ יקין אנחנוּ  אין
אלפי  מאלף אחת על מלכּ נוּ , את-ׁש מ  וּ לבר
הּט וֹ ב וֹ ת ּפ עמים, רבבוֹ ת רבּ י ורוֹ ב אלפים
אב וֹ תינ וּ . ועם עּמ נוּ  ׁש עשׂ ית ונפלאוֹ ת  נּס ים 
מבּ ית אלהינוּ , יי גּ אל ּת נוּ  מּמ צרים מלּ פנים
וּ ב שׂ בע זנּת נוּ , בּ רעב ּפ דיתנ וּ , עבדים

מ לּ טּת נוּ , מדּ בר הצּ לּת נוּ , מחרב  כּ לכּ לּת נוּ ,
עזר וּ נוּ  ה נּ ה עד  דּ לּ יתנוּ . ורבּ ים רעים וּ מחלאים
אברים כּ ן על  .חסדי עזבוּ נוּ  ולא ,רחמי
בּ אּפ ינוּ , ׁש נּ פחּת  וּ נׁש מה ורוּ ח בּ נוּ  ׁש ּפ לּ גּת 
ויברכ וּ , יוֹ ד וּ  הם הן בּ פינוּ , שׂ מּת  א ׁש ר ולׁש וֹ ן
מלכּ נוּ  ׁש מ את  ויׁש וֹ ררוּ , ויפארוּ , ויׁש בּ חוּ ,
ל לׁש וֹ ן וכל יוֹ דה ,  ל ּפ ה כל כּ י  תמיד .
ל בּ ר וכל  תצּפ ה,  ל עין וכל תׁש בּ ח,
והלּ בב וֹ ת תׁש ּת חוה. לפני קוֹ מה וכל תכרע,
כּ דּ בר  ,ל ׁש מ יזּמ רוּ  והכּ ליוֹ ת והקּ רב , ּייראו
, ֹכמו מי יי ּת אמרנה, עצמתי כּ ל ׁש נּ אמר
מ גּ זל וֹ : ואביוֹ ן ועני  מ ּמ נּ וּ , מחזק עני מצּ יל
הדּ ל  צעקת ּת ׁש מע, אּת ה עניּ ים ׁש ועת
בּ יי, צדּ יקים רנּ נוּ  וכת וּ ב  ותוֹ ׁש יע, ּת קׁש יב 
ּת תר וֹ מם , יׁש רים  בּ פי  תהלּ ה: נאוה ליׁש רים
חסידים וּ בל ׁש וֹ ן ,ּת תבּ ר צדּ יקים וּ בשׂ פתי
בּ מקהל וֹ ת ּת תהלּ ל , קד וֹ ׁש ים וּ בקרב ּת תק דּ ׁש ,
כּ ל  חוֹ בת ׁש כּ ן ישׂ ראל, בּ ית  עּמ רבב וֹ ת 
אבוֹ תינוּ  ואלהי אלוהינוּ  יי לפני היצוּ רים,
להדּ ר, לר וֹ מם, לפאר, לׁש בּ ח, להלּ ל, להוֹ דוֹ ת,
בּ ן  דּ וד ותׁש בּ חוֹ ת ׁש ירוֹ ת דּ ברי  כּ ל  על וּ לנצּ ח,

:מׁש יח  ּעבד יׁש י

הּמ לוּ בכן  האל מלכּ נ וּ , לעד ׁש מ יׁש ּת בּ ח 
ל כּ י וּ בארץ, בּ מים  והקּ ד וֹ ׁש  הגּ דוֹ ל 
ועד. לעוֹ לם אבוֹ תינוּ  ואלהי אלהינוּ  יי נאה

ז נשמת יט הזוהרפרק

נצח , וּ ממׁש לה, עז, וזמרה, הלּ ל  וּ ׁש בחה, ׁש יר 
קדה , ותפארת, ּת הלּ ה, גּ ב וּ רה, גּ ד לּ ה,
הגּ דוֹ ל  ל ׁש מ והוֹ דאוֹ ת בּ רכ וֹ ת  וּ מלכוּ ת.
 ּבּ רו אל. אּת ה עוֹ לם ועד וּ מעוֹ לם והקּ דוֹ ׁש ,

אל  בּ ּת ׁש בּ חוֹ ת. וּ מהלּ ל גּ דוֹ ל מל אּת ה,
כּ ל  בּ וֹ רא הנּ פלאוֹ ת, אד וֹ ן ההוֹ דאוֹ ת,
בּ ׁש ירי  הבּ וֹ חר הּמ עשׂ ים, כּ ל  רבּ וֹ ן הנּ ׁש מוֹ ת,

אמן: העוֹ למים חי אל  מל זמרה 



ז פרק

אמירתה זמן
בשבת  "נשמת " אמירת  תקנת 

יקר כתבו הוא  זה "שבח הפוסקים:
לאמרו  וצריך מאוד , ומעולה
כבר  מוזכרת בשבת אמירתה בנעימה".

בקביעות והונהגה הזוהר , פסוקיבספר (כמו

בכלל ) וכן דזמרה הגאונים. מתקופת החל 
בתפילתנוהגים לפתוח ישראל במקהלות

ישיר". "אז שירת  לאחר חי" כל  "נשמת
לה' והודיה  שבח שיר שכולה זו תפילה
קדש, שבת ביום  לאומרה נאה יתברך,
שיר "מזמור ישראל: זמירות נעים כמאמר
לשמך ולזמר לה להודות טוב  השבת ליום

וכו'. מבארים,עליון" ז"ל והאר"י הזוהר 
הנשמה לכניסת הכנה  היא  נשמת שאמירת 

השבת. בתפילות היתרה

נאמ טעמים  לומר נוספים שתקנו לכך רו
ב"אוצר  קודש. בשבת  "נשמת"

בשמים)התפלות" ש"נשמת"(בראשי  מובא
בשבת. לאדם שיש יתרה הנשמה כנגד היא 
בשמחה השבח כל  שיאמר  שם והוסיף 
עצמו  על  יקבל  התשוקה ומגודל  עצומה,

נפש . מסירות

הלכה 

אםמי ישתבח, לומר  והחל לאמרה ששכח
ה' אמירת  לפני ה...")נזכר אתה ,("ברוך 

שם אמר  כבר  ואם כסדר, נשמת  לומר  חוזר 
חייב אינו אשכנז ופוסקי הרמ"א לדעת ה',
אולם התפילה. אחר  אפילו עוד , לאמרה

שיאמרנה כתבו, ספרדים ופוסקים מקובלים
אור  יוצר בישתבח)לפני שוב  יסיים  לא .(אך 

אפילו  יוסף , והגר"ע חי איש הבן ולדעת
שם. יאמרנה ברכו ענה

הציבור למנהג שליח מתחיל האשכנזים,
בשבת  שחרית מישל את (ומחליף

דזמרה) פסוקי -שהתפלל בחגים עד; משוכן 
מהמלך נוראים  ובימים בתעצומות; מהאל
השנה) כבכל היושב  ולא יושב , המלך אז .(ואומרים

שנשמת ובפוסקים בגמרא דעות שיש מכיון 
שדיני  מסתבר ישתבח, מברכת חלק היא 
ההפסקה לדיני זהים יהיו  בה ההפסקה 

שמע. קריאת בברכות

ובעת  מקודשים בזמנים "נשמת " אמירת
רצון 

שללאור המיוחדת וחשיבותה חביבותה
בכמה נהגו חי" כל  "נשמת תפילת
"נשמת" תפילת את לומר  ישראל  מקהילות
וכמובא רצון, ובעתות מקודשים  בזמנים

לולב הלכות החיים" אותב "כף  תרס"ד  (סימן

הושענאל "ט ) יום יכב"ץ , אל בית "מנהג :
פותחין  לשבח, עלינו תפילת אחר רבה
בלי  גמר  עד חי" כל "נשמת ואומרים ההיכל

ומלכות. שם

מקבליםואחר אנחנו "הרי אומרים: כך
לשנה גמורה  קבלה  נדר בלי עלינו 
כעת ולשלום, טובים לחיים עלינו  הבאה
אחר  רבא הושענא יום הזאת , וכעונה

ו'נשמת הזוהרפרק יח 

לספר  במבוא ועיין זו, עצה על שהמליץ
העבודה ושורש  מ)יסוד דף תשמ"ז ,(ירושלים

הגדולים מאורות שי"ח)ובספר שהביא(דף
על זצ "ל אברמסקי יחזקאל  רבינו של עדותו
להודות מנהגו  שהיה זצ"ל  חיים  החפץ מרן 

חכמים  שימוש  ובספר  זה, בשבח נ"ב לה' (דף

זצ "לונ"ג ) קוטלר שניאור  הרה"ג  בשם
דושינסקי  מהרי"ץ בשם  ידוע  וכן  באורך,

סופר  להגרי"ח יצחק זכות בספר  ועיין זצ"ל,
רפ"א)שליט"א  דף ערוך(ח "א ובשלחן ,
כ"ב )המקוצר  אות  קל"ט יצחק(סימן להרה"ג

הרה"צ ע"ז ממליץ  וכן  שליט"א , רצאבי
מצליח  איש ובסידור  שליט"א, מויאל ניסים 

"נשמת") על הלב  שלמות לגודל(בפירוש  ורמז ,
דבי  בתנא תמצא חי" כל  "נשמת מעלת

ל"א)אליהו פרק רבא  אליהו .(סדר 

כל נשמת אמירת בטרם חי, כל  נשמת יום בכל  לומר  טוב העובר , להצלחת
של בבטנה הנמצא  העובר  ולרפואת לזכות חי כל נשמת אומר  הרני יאמר: חי,

פב"פ:
אל וֹ הינוּ ,נ ׁש מת יי ׁש מ את ּת בר חי כּ ל 

זכר וּ תרוֹ מם ּת פאר  בּ שׂ ר כּ ל ור וּ ח 
אל. אּת ה העוֹ לם ועד העוֹ לם מן ּת מיד . מלכּ נוּ 
ּפ וֹ דה וּ מוֹ ׁש יע, גּ וֹ אל   מל לנוּ  אין וּ מבּ לעדי
וצוּ קה , צרה עת בּ כל  וּ מרחם, ועוֹ נה וּ מצּ יל,

אּת ה: אלּ א וסוֹ מ עוֹ זר  מל לנוּ  אין

כּ ל אלוהי  אל וֹ ּה  והאחרוֹ נים, הראׁש וֹ נים 
ּת וֹ לד וֹ ת כּ ל אדוֹ ן הּמ הלּ ל בּ ר יּ וֹ ת , , 

בּ חסד, עוֹ למ וֹ  הּמ נהג הּת ׁש בּ חוֹ ת, בּ כל 
ינוּ ם לא אמת, אלהים ויי בּ רחמים. וּ בריּ וֹ תיו
נרדּ מים , והּמ קיץ יׁש נים, הּמ עוֹ רר  ייׁש ן, ולא
עורים , ּפ וֹ קח חוֹ לים, ור וֹ פא מתים, מחיּ ה 
והמפענח אלּ מים, הּמ שׂ יח כּ פוּ פים, וזוֹ קף

מוֹ דים: אנחנוּ   ּלב ד  וּ ל נעלמים ,

ר נּ הוא לּ וּ  וּ ל ׁש וֹ ננוּ  כיּ ם, ׁש ירה מלא ּפ ינוּ  
כּ מרחבי  ׁש בח ושׂ פתוֹ תינוּ  גּ לּ יו, כּ המוֹ ן
וידינוּ  וכיּ רח, כּ מׁש  מאיר וֹ ת ועינינוּ  רקיע,
כּ איּ ל וֹ ת , קלּ וֹ ת ורגלינוּ  ׁש מים, כּ נׁש רי פרוּ שׂ וֹ ת
אלהינוּ , יי  ל להוֹ דוֹ ת מסּפ יקין אנחנוּ  אין
אלפי  מאלף אחת על מלכּ נוּ , את-ׁש מ  וּ לבר
הּט וֹ ב וֹ ת ּפ עמים, רבבוֹ ת רבּ י ורוֹ ב אלפים
אב וֹ תינ וּ . ועם עּמ נוּ  ׁש עשׂ ית ונפלאוֹ ת  נּס ים 
מבּ ית אלהינוּ , יי גּ אל ּת נוּ  מּמ צרים מלּ פנים
וּ ב שׂ בע זנּת נוּ , בּ רעב ּפ דיתנ וּ , עבדים

מ לּ טּת נוּ , מדּ בר הצּ לּת נוּ , מחרב  כּ לכּ לּת נוּ ,
עזר וּ נוּ  ה נּ ה עד  דּ לּ יתנוּ . ורבּ ים רעים וּ מחלאים
אברים כּ ן על  .חסדי עזבוּ נוּ  ולא ,רחמי
בּ אּפ ינוּ , ׁש נּ פחּת  וּ נׁש מה ורוּ ח בּ נוּ  ׁש ּפ לּ גּת 
ויברכ וּ , יוֹ ד וּ  הם הן בּ פינוּ , שׂ מּת  א ׁש ר ולׁש וֹ ן
מלכּ נוּ  ׁש מ את  ויׁש וֹ ררוּ , ויפארוּ , ויׁש בּ חוּ ,
ל לׁש וֹ ן וכל יוֹ דה ,  ל ּפ ה כל כּ י  תמיד .
ל בּ ר וכל  תצּפ ה,  ל עין וכל תׁש בּ ח,
והלּ בב וֹ ת תׁש ּת חוה. לפני קוֹ מה וכל תכרע,
כּ דּ בר  ,ל ׁש מ יזּמ רוּ  והכּ ליוֹ ת והקּ רב , ּייראו
, ֹכמו מי יי ּת אמרנה, עצמתי כּ ל ׁש נּ אמר
מ גּ זל וֹ : ואביוֹ ן ועני  מ ּמ נּ וּ , מחזק עני מצּ יל
הדּ ל  צעקת ּת ׁש מע, אּת ה עניּ ים ׁש ועת
בּ יי, צדּ יקים רנּ נוּ  וכת וּ ב  ותוֹ ׁש יע, ּת קׁש יב 
ּת תר וֹ מם , יׁש רים  בּ פי  תהלּ ה: נאוה ליׁש רים
חסידים וּ בל ׁש וֹ ן ,ּת תבּ ר צדּ יקים וּ בשׂ פתי
בּ מקהל וֹ ת ּת תהלּ ל , קד וֹ ׁש ים וּ בקרב ּת תק דּ ׁש ,
כּ ל  חוֹ בת ׁש כּ ן ישׂ ראל, בּ ית  עּמ רבב וֹ ת 
אבוֹ תינוּ  ואלהי אלוהינוּ  יי לפני היצוּ רים,
להדּ ר, לר וֹ מם, לפאר, לׁש בּ ח, להלּ ל, להוֹ דוֹ ת,
בּ ן  דּ וד ותׁש בּ חוֹ ת ׁש ירוֹ ת דּ ברי  כּ ל  על וּ לנצּ ח,

:מׁש יח  ּעבד יׁש י

הּמ לוּ בכן  האל מלכּ נ וּ , לעד ׁש מ יׁש ּת בּ ח 
ל כּ י וּ בארץ, בּ מים  והקּ ד וֹ ׁש  הגּ דוֹ ל 
ועד. לעוֹ לם אבוֹ תינוּ  ואלהי אלהינוּ  יי נאה

ז נשמת יט הזוהרפרק

נצח , וּ ממׁש לה, עז, וזמרה, הלּ ל  וּ ׁש בחה, ׁש יר 
קדה , ותפארת, ּת הלּ ה, גּ ב וּ רה, גּ ד לּ ה,
הגּ דוֹ ל  ל ׁש מ והוֹ דאוֹ ת בּ רכ וֹ ת  וּ מלכוּ ת.
 ּבּ רו אל. אּת ה עוֹ לם ועד וּ מעוֹ לם והקּ דוֹ ׁש ,

אל  בּ ּת ׁש בּ חוֹ ת. וּ מהלּ ל גּ דוֹ ל מל אּת ה,
כּ ל  בּ וֹ רא הנּ פלאוֹ ת, אד וֹ ן ההוֹ דאוֹ ת,
בּ ׁש ירי  הבּ וֹ חר הּמ עשׂ ים, כּ ל  רבּ וֹ ן הנּ ׁש מוֹ ת,

אמן: העוֹ למים חי אל  מל זמרה 



ז פרק

אמירתה זמן
בשבת  "נשמת " אמירת  תקנת 

יקר כתבו הוא  זה "שבח הפוסקים:
לאמרו  וצריך מאוד , ומעולה
כבר  מוזכרת בשבת אמירתה בנעימה".

בקביעות והונהגה הזוהר , פסוקיבספר (כמו

בכלל ) וכן דזמרה הגאונים. מתקופת החל 
בתפילתנוהגים לפתוח ישראל במקהלות

ישיר". "אז שירת  לאחר חי" כל  "נשמת
לה' והודיה  שבח שיר שכולה זו תפילה
קדש, שבת ביום  לאומרה נאה יתברך,
שיר "מזמור ישראל: זמירות נעים כמאמר
לשמך ולזמר לה להודות טוב  השבת ליום

וכו'. מבארים,עליון" ז"ל והאר"י הזוהר 
הנשמה לכניסת הכנה  היא  נשמת שאמירת 

השבת. בתפילות היתרה

נאמ טעמים  לומר נוספים שתקנו לכך רו
ב"אוצר  קודש. בשבת  "נשמת"

בשמים)התפלות" ש"נשמת"(בראשי  מובא
בשבת. לאדם שיש יתרה הנשמה כנגד היא 
בשמחה השבח כל  שיאמר  שם והוסיף 
עצמו  על  יקבל  התשוקה ומגודל  עצומה,

נפש . מסירות

הלכה 

אםמי ישתבח, לומר  והחל לאמרה ששכח
ה' אמירת  לפני ה...")נזכר אתה ,("ברוך 

שם אמר  כבר  ואם כסדר, נשמת  לומר  חוזר 
חייב אינו אשכנז ופוסקי הרמ"א לדעת ה',
אולם התפילה. אחר  אפילו עוד , לאמרה

שיאמרנה כתבו, ספרדים ופוסקים מקובלים
אור  יוצר בישתבח)לפני שוב  יסיים  לא .(אך 

אפילו  יוסף , והגר"ע חי איש הבן ולדעת
שם. יאמרנה ברכו ענה

הציבור למנהג שליח מתחיל האשכנזים,
בשבת  שחרית מישל את (ומחליף

דזמרה) פסוקי -שהתפלל בחגים עד; משוכן 
מהמלך נוראים  ובימים בתעצומות; מהאל
השנה) כבכל היושב  ולא יושב , המלך אז .(ואומרים

שנשמת ובפוסקים בגמרא דעות שיש מכיון 
שדיני  מסתבר ישתבח, מברכת חלק היא 
ההפסקה לדיני זהים יהיו  בה ההפסקה 

שמע. קריאת בברכות

ובעת  מקודשים בזמנים "נשמת " אמירת
רצון 

שללאור המיוחדת וחשיבותה חביבותה
בכמה נהגו חי" כל  "נשמת תפילת
"נשמת" תפילת את לומר  ישראל  מקהילות
וכמובא רצון, ובעתות מקודשים  בזמנים

לולב הלכות החיים" אותב "כף  תרס"ד  (סימן

הושענאל "ט ) יום יכב"ץ , אל בית "מנהג :
פותחין  לשבח, עלינו תפילת אחר רבה
בלי  גמר  עד חי" כל "נשמת ואומרים ההיכל

ומלכות. שם

מקבליםואחר אנחנו "הרי אומרים: כך
לשנה גמורה  קבלה  נדר בלי עלינו 
כעת ולשלום, טובים לחיים עלינו  הבאה
אחר  רבא הושענא יום הזאת , וכעונה



ח נשמת הזוהרפרק כ

כל "נשמת נוסח הלל לומר  שחרית תפילת
וכו'". חי"

הכפוריםעוד יום בהלכות שם (סימןהובא

י "א) אות הדלתרט"ו אני גם "אכתוב :
כי  והוא, דשמיא בסיעתא לי שנראה  מה
בתשובה יחזור  היום באותו כי פשוט
יום ובמוצאי לידו, שבא חטא על שלימה 
ויעשה אפשר, אם תיכף יטבול  הכפורים 
לעניים ויתן  שמו, אותיות כמנין פדיון
כי  עשרה בפני עליו ויקבל  שמים, יראי
כל "נשמת יאמר  ההיא השנה בתשלום

עשרה ...". בפני חי"

אומריםבכמה האשכנזים מקהילות
שלישית, סעודה בכל  "נשמת"
כאשר  המחזה נורא  ומה דרעוין, רעווא עת
ובטהרה, בקדושה פיהן פוצחין היכלא בני

חי". כל  "נשמת בתפילת ובזמרה בשירה

ממקהלותכמו וכמה כמה על  ידוע כן 
תפילת לומר  והנהיגו שנהגו  החסידים
הנרות, הדלקת בעת בחנוכה חי" כל  "נשמת

בשעת דרעווא, בעידנא חנוכה, בזאת וכן 
והפתילות. השמן שיירי שריפת

"נשמת"כמו  תפילת המשוררים יש  כן 
של שביעי ובליל הפורים יום בסעודת

שני. בפסח ואף פסח

מנהג "והשתא  פשר  יובן להכי דאתינן
ביום דלכן א-ל, בית חסידי
בעת דדינא, יומא דהוא רבה הושענא
אומרים הפתקין, ומסירת האחרונה החתימה 
לומר  עליהם ומקבלים נשמת של זו  בקשה

"נשמת", הפעם יקרה עוד  סגולה וזו
להצלה ".

סופר  להגרי "ח  רפ"א דף ח"א  יצחק זכות (ספר 

שליט"א)

וכתב"חסידים  יום". כל  נשמת אומרים
שליט"א קלירס  (המעייןרי"ל 

כנסתתשנ"ז) שאנשי היתה עתיקה  "מסורת :
יום". בכל "נשמת" לומר  תקנו הגדולה
סודות חלק ח "ב  מגרמייזא אלעזר  רבי  (סידור 

תצ עמ "ז)התפילה



ח פרק

"נשמת " בתפילת ישראל מגדולי והנהגות עובדות 
ומספרי בכתבי מתארי  שוני תולדות

השתוקקות על נפלאי  תיאורי
 חסידי "נשמת". באמירת  ישראל גדולי ודבקות
 מתלהבי היו  שלפנינו שבדורות מעשה ואנשי
קודש בהתלהבות  חי " כל "נשמת  אמירת  בשעת

ספורות: עובדות  נציי נפלאה. ובדבקות 

תאמרנה  עצמותי כל

ביאר הרה "ק  זי"ע מרימנוב  מנדל  מנחם רבי
עתה עד וכי תברך"... חי כל "נשמת
אלא הנשמה ? לא אם  המברך היה מי
תפילת עד  היינו  עכשיו, עד כי הפירוש

מברכים והנשמה הגוף  שניהם היו "נשמת",
תברך "נשמת", מתפילת ומעתה, יחדיו,

הגוף. כלות  עד לבדה הנשמה
לקוטים) ד ' מים, (בארות

יהודהובספר להרב העבודה" "ראשית
זצ "ל  סגל  ד"הזרחיה ה' דף (ח"א

שמים) מלכות  עול ששמעקבלת הביא
כל "נשמת יאמר  לאדם קר שאם בנובהרדוק 

וכו . ויתלהב יתחמם ספק ובלי חי"

ה')הכרםבפרי עמוד  י"ט  גליון תש"ס (ל"ה

מבאבוב האדמו"ר  שסיפר מה הובא

ח נשמת כא הזוהרפרק

זי"ע ליסקער  מענדלי ר ' הרה"ק  על  זצ"ל
זי "ע ) מראפשיץ הרה "ק של מעל(אביו "גבוה :

אמירת בעת ודבקותו התלהבותו היתה גבוה
היה בה חי", כל  "נשמת הנוראה התפילה
מרובה, בהתעוררות מאד  מאריך
עד הנפש, ובהשתפכות  גדולה בהתאמצות
ונפל עבודה מרוב נחלש בפעם פעם שמדי

עמוקה. בהתעלפות

הצדקניתכאשר  הרבנית  אשתו  (בתראתה

זי "ע ) המבורגער  איציקל  ר' הגה"ק 

בעלהשהתנהגות את להביא  עלולה זו
הכינה ושלום, חס סכנה, לחשש הקדוש
קטנות דבש עוגיות שבת בערב  עבורו
בגדי  לכיס אותם והכניסה מכזית, פחותות
שכשירגיש  ממנו ובקשה שלו, השבת 
אפיסת למצב שבא "נשמת" אמירת  באמצע
נפשו  על  יחוס הנפש, לכלות עד הכוחות
הרה"ק עשה וכן  שבכיסו. מהעוגיות ויאכל
מ"עוגיות טעם הצורך  ובעת מענדלי, ר'
בעבודתו  המשיך כך ואחר  הנשמת",
קדשו". שם את עצמותיו בכל לברך הנוראה

וסיפר:המשיך  זצ "ל  מבאבוב האדמו"ר
כמה נפטר  מענדלי ר ' הרה"ק
לאחר  הרבנית, אשתו  פטירת  קודם שנים
נוטה הרבנית שהיתה בשעה שנים כמה
מענדל ואמרה: פתאום נענתה למות,
"נשמת"! אומר  מענדל  "נשמת"! אומר
בעלה אליה שנתגלה זכתה שעה באותה
בהתרגשות "נשמת " אומר  אותו וראתה
חזרה כך  חיותו. בחיים כדרכו עצומה,
יצאה אלו  ובדברים פעמים, כמה ואמרה

בטהרה. נשמתה

ההתלהבותרבות על חסידים בפי מסופר 
אמירת בעת והמתיקות העצומה
לרבינו  ספרו פעם "נשמת". תפילת
זי"ע מקרלין אהרן " ה"בית בעל  האדמו"ר
שטות רוח בו שנכנס נאפוליון  המלך על
הרי  על להחליק הקיץ מימות באחת וחמד 

השדה פני על  חייליו פזרו כך  ולשם שלג,
להחליק שיוכל בכדי סוכר  שקי מאות
איזה "וכי ואמר : האדמו"ר נענה עליהם.
לא תאוותיו  כל הלא בתאוות? לו יש השגות
באמירת לנו  שיש  התענוג לגודל  ישוו

קודש". בשבת חי" כל  "נשמת

ר 'בספר הצדיק הרב  על  ה'" עבד "אברהם
זצ "ל אהרונוביץ 255)אברהם  (דף

באיאן  מחסידי אחד זה: מעשה מובא 
אברום רבי של  באזניו התלונן הישישים
שבת וביום נחלש, לבו כי  זצ "ל  אהרונוביץ
ההמתנה עליו קשה התפילה , אריכות בגלל
רבי  מאוחרת. שעה עד משהו  לטעום מבלי
אוכל ללא כלל בדרך  נשאר שבעצמו אברום
את השלימו עד הצהרים לשעות עד ושתיה
חסיד אותו על  חס וטבילותיו, תפילותיו
קודם קל  משהו  לטעום  לו ויעץ חלש 
נפגע הלה אולם נפשו . את  להחיות התפילה
שהרי  התפילה , קודם לאכול  וסרב  מכך
קודם לאכול  שאסור  בשו"ע  מפורשת הלכה
על דבריהם את חכמים והסמיכו  התפילה,
תאכלו  לא  הדם", על  תאכלו "לא הפסוק

דמכם. על  שתתפללו קודם

שובאך  ושדל  בשלו , נשאר  אברום רבי
לפחות להכניס  החסיד את ושוב 
לבו . את לחזק  כדי לפיו , "קוגל" חתיכת
באהבת המלא מלבו שבקעו דבריו בלהט
איכפת ומה "תאכל , - לו אמר ישראל
"נשמת אתך  יחד יצעק ה "קוגל" שגם לך,

חי". כל 

את"תש"מ . החולים לבית שלקחו בעת
שהיתה ורבינו מורינו של נכדתו
היה זצ"ל ורבינו ומורינו גדולה, מסוכנת

הנמצאים לכל  ואמר שם שיקבלו נוכח שם
בריאהנשמתלהגידעליהם  כשתחזור 

החולים". מבית

את"וכן בלידתה כשהקשתה ע"ה לזוגתי
והיתה טובים, ימים לאורך שתחי בתי

ח נשמת הזוהרפרק כ

כל "נשמת נוסח הלל לומר  שחרית תפילת
וכו'". חי"

הכפוריםעוד יום בהלכות שם (סימןהובא

י "א) אות הדלתרט"ו אני גם "אכתוב :
כי  והוא, דשמיא בסיעתא לי שנראה  מה
בתשובה יחזור  היום באותו כי פשוט
יום ובמוצאי לידו, שבא חטא על שלימה 
ויעשה אפשר, אם תיכף יטבול  הכפורים 
לעניים ויתן  שמו, אותיות כמנין פדיון
כי  עשרה בפני עליו ויקבל  שמים, יראי
כל "נשמת יאמר  ההיא השנה בתשלום

עשרה ...". בפני חי"

אומריםבכמה האשכנזים מקהילות
שלישית, סעודה בכל  "נשמת"
כאשר  המחזה נורא  ומה דרעוין, רעווא עת
ובטהרה, בקדושה פיהן פוצחין היכלא בני

חי". כל  "נשמת בתפילת ובזמרה בשירה

ממקהלותכמו וכמה כמה על  ידוע כן 
תפילת לומר  והנהיגו שנהגו  החסידים
הנרות, הדלקת בעת בחנוכה חי" כל  "נשמת

בשעת דרעווא, בעידנא חנוכה, בזאת וכן 
והפתילות. השמן שיירי שריפת

"נשמת"כמו  תפילת המשוררים יש  כן 
של שביעי ובליל הפורים יום בסעודת

שני. בפסח ואף פסח

מנהג "והשתא  פשר  יובן להכי דאתינן
ביום דלכן א-ל, בית חסידי
בעת דדינא, יומא דהוא רבה הושענא
אומרים הפתקין, ומסירת האחרונה החתימה 
לומר  עליהם ומקבלים נשמת של זו  בקשה

"נשמת", הפעם יקרה עוד  סגולה וזו
להצלה ".

סופר  להגרי "ח  רפ"א דף ח"א  יצחק זכות (ספר 

שליט"א)

וכתב"חסידים  יום". כל  נשמת אומרים
שליט"א קלירס  (המעייןרי"ל 

כנסתתשנ"ז) שאנשי היתה עתיקה  "מסורת :
יום". בכל "נשמת" לומר  תקנו הגדולה
סודות חלק ח "ב  מגרמייזא אלעזר  רבי  (סידור 

תצ עמ "ז)התפילה



ח פרק

"נשמת " בתפילת ישראל מגדולי והנהגות עובדות 
ומספרי בכתבי מתארי  שוני תולדות

השתוקקות על נפלאי  תיאורי
 חסידי "נשמת". באמירת  ישראל גדולי ודבקות
 מתלהבי היו  שלפנינו שבדורות מעשה ואנשי
קודש בהתלהבות  חי " כל "נשמת  אמירת  בשעת

ספורות: עובדות  נציי נפלאה. ובדבקות 

תאמרנה  עצמותי כל

ביאר הרה "ק  זי"ע מרימנוב  מנדל  מנחם רבי
עתה עד וכי תברך"... חי כל "נשמת
אלא הנשמה ? לא אם  המברך היה מי
תפילת עד  היינו  עכשיו, עד כי הפירוש

מברכים והנשמה הגוף  שניהם היו "נשמת",
תברך "נשמת", מתפילת ומעתה, יחדיו,

הגוף. כלות  עד לבדה הנשמה
לקוטים) ד ' מים, (בארות

יהודהובספר להרב העבודה" "ראשית
זצ "ל  סגל  ד"הזרחיה ה' דף (ח"א

שמים) מלכות  עול ששמעקבלת הביא
כל "נשמת יאמר  לאדם קר שאם בנובהרדוק 

וכו . ויתלהב יתחמם ספק ובלי חי"

ה')הכרםבפרי עמוד  י"ט  גליון תש"ס (ל"ה

מבאבוב האדמו"ר  שסיפר מה הובא

ח נשמת כא הזוהרפרק

זי"ע ליסקער  מענדלי ר ' הרה"ק  על  זצ"ל
זי "ע ) מראפשיץ הרה "ק של מעל(אביו "גבוה :

אמירת בעת ודבקותו התלהבותו היתה גבוה
היה בה חי", כל  "נשמת הנוראה התפילה
מרובה, בהתעוררות מאד  מאריך
עד הנפש, ובהשתפכות  גדולה בהתאמצות
ונפל עבודה מרוב נחלש בפעם פעם שמדי

עמוקה. בהתעלפות

הצדקניתכאשר  הרבנית  אשתו  (בתראתה

זי "ע ) המבורגער  איציקל  ר' הגה"ק 

בעלהשהתנהגות את להביא  עלולה זו
הכינה ושלום, חס סכנה, לחשש הקדוש
קטנות דבש עוגיות שבת בערב  עבורו
בגדי  לכיס אותם והכניסה מכזית, פחותות
שכשירגיש  ממנו ובקשה שלו, השבת 
אפיסת למצב שבא "נשמת" אמירת  באמצע
נפשו  על  יחוס הנפש, לכלות עד הכוחות
הרה"ק עשה וכן  שבכיסו. מהעוגיות ויאכל
מ"עוגיות טעם הצורך  ובעת מענדלי, ר'
בעבודתו  המשיך כך ואחר  הנשמת",
קדשו". שם את עצמותיו בכל לברך הנוראה

וסיפר:המשיך  זצ "ל  מבאבוב האדמו"ר
כמה נפטר  מענדלי ר ' הרה"ק
לאחר  הרבנית, אשתו  פטירת  קודם שנים
נוטה הרבנית שהיתה בשעה שנים כמה
מענדל ואמרה: פתאום נענתה למות,
"נשמת"! אומר  מענדל  "נשמת"! אומר
בעלה אליה שנתגלה זכתה שעה באותה
בהתרגשות "נשמת " אומר  אותו וראתה
חזרה כך  חיותו. בחיים כדרכו עצומה,
יצאה אלו  ובדברים פעמים, כמה ואמרה

בטהרה. נשמתה

ההתלהבותרבות על חסידים בפי מסופר 
אמירת בעת והמתיקות העצומה
לרבינו  ספרו פעם "נשמת". תפילת
זי"ע מקרלין אהרן " ה"בית בעל  האדמו"ר
שטות רוח בו שנכנס נאפוליון  המלך על
הרי  על להחליק הקיץ מימות באחת וחמד 

השדה פני על  חייליו פזרו כך  ולשם שלג,
להחליק שיוכל בכדי סוכר  שקי מאות
איזה "וכי ואמר : האדמו"ר נענה עליהם.
לא תאוותיו  כל הלא בתאוות? לו יש השגות
באמירת לנו  שיש  התענוג לגודל  ישוו

קודש". בשבת חי" כל  "נשמת

ר 'בספר הצדיק הרב  על  ה'" עבד "אברהם
זצ "ל אהרונוביץ 255)אברהם  (דף

באיאן  מחסידי אחד זה: מעשה מובא 
אברום רבי של  באזניו התלונן הישישים
שבת וביום נחלש, לבו כי  זצ "ל  אהרונוביץ
ההמתנה עליו קשה התפילה , אריכות בגלל
רבי  מאוחרת. שעה עד משהו  לטעום מבלי
אוכל ללא כלל בדרך  נשאר שבעצמו אברום
את השלימו עד הצהרים לשעות עד ושתיה
חסיד אותו על  חס וטבילותיו, תפילותיו
קודם קל  משהו  לטעום  לו ויעץ חלש 
נפגע הלה אולם נפשו . את  להחיות התפילה
שהרי  התפילה , קודם לאכול  וסרב  מכך
קודם לאכול  שאסור  בשו"ע  מפורשת הלכה
על דבריהם את חכמים והסמיכו  התפילה,
תאכלו  לא  הדם", על  תאכלו "לא הפסוק

דמכם. על  שתתפללו קודם

שובאך  ושדל  בשלו , נשאר  אברום רבי
לפחות להכניס  החסיד את ושוב 
לבו . את לחזק  כדי לפיו , "קוגל" חתיכת
באהבת המלא מלבו שבקעו דבריו בלהט
איכפת ומה "תאכל , - לו אמר ישראל
"נשמת אתך  יחד יצעק ה "קוגל" שגם לך,

חי". כל 

את"תש"מ . החולים לבית שלקחו בעת
שהיתה ורבינו מורינו של נכדתו
היה זצ"ל ורבינו ומורינו גדולה, מסוכנת

הנמצאים לכל  ואמר שם שיקבלו נוכח שם
בריאהנשמתלהגידעליהם  כשתחזור 

החולים". מבית

את"וכן בלידתה כשהקשתה ע"ה לזוגתי
והיתה טובים, ימים לאורך שתחי בתי



ח נשמת הזוהרפרק כ

כל "נשמת נוסח הלל לומר  שחרית תפילת
וכו'". חי"

הכפוריםעוד יום בהלכות שם (סימןהובא

י "א) אות הדלתרט"ו אני גם "אכתוב :
כי  והוא, דשמיא בסיעתא לי שנראה  מה
בתשובה יחזור  היום באותו כי פשוט
יום ובמוצאי לידו, שבא חטא על שלימה 
ויעשה אפשר, אם תיכף יטבול  הכפורים 
לעניים ויתן  שמו, אותיות כמנין פדיון
כי  עשרה בפני עליו ויקבל  שמים, יראי
כל "נשמת יאמר  ההיא השנה בתשלום

עשרה ...". בפני חי"

אומריםבכמה האשכנזים מקהילות
שלישית, סעודה בכל  "נשמת"
כאשר  המחזה נורא  ומה דרעוין, רעווא עת
ובטהרה, בקדושה פיהן פוצחין היכלא בני

חי". כל  "נשמת בתפילת ובזמרה בשירה

ממקהלותכמו וכמה כמה על  ידוע כן 
תפילת לומר  והנהיגו שנהגו  החסידים
הנרות, הדלקת בעת בחנוכה חי" כל  "נשמת

בשעת דרעווא, בעידנא חנוכה, בזאת וכן 
והפתילות. השמן שיירי שריפת

"נשמת"כמו  תפילת המשוררים יש  כן 
של שביעי ובליל הפורים יום בסעודת

שני. בפסח ואף פסח

מנהג "והשתא  פשר  יובן להכי דאתינן
ביום דלכן א-ל, בית חסידי
בעת דדינא, יומא דהוא רבה הושענא
אומרים הפתקין, ומסירת האחרונה החתימה 
לומר  עליהם ומקבלים נשמת של זו  בקשה

"נשמת", הפעם יקרה עוד  סגולה וזו
להצלה ".

סופר  להגרי "ח  רפ"א דף ח"א  יצחק זכות (ספר 

שליט"א)

וכתב"חסידים  יום". כל  נשמת אומרים
שליט"א קלירס  (המעייןרי"ל 

כנסתתשנ"ז) שאנשי היתה עתיקה  "מסורת :
יום". בכל "נשמת" לומר  תקנו הגדולה
סודות חלק ח "ב  מגרמייזא אלעזר  רבי  (סידור 

תצ עמ "ז)התפילה



ח פרק

"נשמת " בתפילת ישראל מגדולי והנהגות עובדות 
ומספרי בכתבי מתארי  שוני תולדות

השתוקקות על נפלאי  תיאורי
 חסידי "נשמת". באמירת  ישראל גדולי ודבקות
 מתלהבי היו  שלפנינו שבדורות מעשה ואנשי
קודש בהתלהבות  חי " כל "נשמת  אמירת  בשעת

ספורות: עובדות  נציי נפלאה. ובדבקות 

תאמרנה  עצמותי כל

ביאר הרה "ק  זי"ע מרימנוב  מנדל  מנחם רבי
עתה עד וכי תברך"... חי כל "נשמת
אלא הנשמה ? לא אם  המברך היה מי
תפילת עד  היינו  עכשיו, עד כי הפירוש

מברכים והנשמה הגוף  שניהם היו "נשמת",
תברך "נשמת", מתפילת ומעתה, יחדיו,

הגוף. כלות  עד לבדה הנשמה
לקוטים) ד ' מים, (בארות

יהודהובספר להרב העבודה" "ראשית
זצ "ל  סגל  ד"הזרחיה ה' דף (ח"א

שמים) מלכות  עול ששמעקבלת הביא
כל "נשמת יאמר  לאדם קר שאם בנובהרדוק 

וכו . ויתלהב יתחמם ספק ובלי חי"

ה')הכרםבפרי עמוד  י"ט  גליון תש"ס (ל"ה

מבאבוב האדמו"ר  שסיפר מה הובא

ח נשמת כא הזוהרפרק

זי"ע ליסקער  מענדלי ר ' הרה"ק  על  זצ"ל
זי "ע ) מראפשיץ הרה "ק של מעל(אביו "גבוה :

אמירת בעת ודבקותו התלהבותו היתה גבוה
היה בה חי", כל  "נשמת הנוראה התפילה
מרובה, בהתעוררות מאד  מאריך
עד הנפש, ובהשתפכות  גדולה בהתאמצות
ונפל עבודה מרוב נחלש בפעם פעם שמדי

עמוקה. בהתעלפות

הצדקניתכאשר  הרבנית  אשתו  (בתראתה

זי "ע ) המבורגער  איציקל  ר' הגה"ק 

בעלהשהתנהגות את להביא  עלולה זו
הכינה ושלום, חס סכנה, לחשש הקדוש
קטנות דבש עוגיות שבת בערב  עבורו
בגדי  לכיס אותם והכניסה מכזית, פחותות
שכשירגיש  ממנו ובקשה שלו, השבת 
אפיסת למצב שבא "נשמת" אמירת  באמצע
נפשו  על  יחוס הנפש, לכלות עד הכוחות
הרה"ק עשה וכן  שבכיסו. מהעוגיות ויאכל
מ"עוגיות טעם הצורך  ובעת מענדלי, ר'
בעבודתו  המשיך כך ואחר  הנשמת",
קדשו". שם את עצמותיו בכל לברך הנוראה

וסיפר:המשיך  זצ "ל  מבאבוב האדמו"ר
כמה נפטר  מענדלי ר ' הרה"ק
לאחר  הרבנית, אשתו  פטירת  קודם שנים
נוטה הרבנית שהיתה בשעה שנים כמה
מענדל ואמרה: פתאום נענתה למות,
"נשמת"! אומר  מענדל  "נשמת"! אומר
בעלה אליה שנתגלה זכתה שעה באותה
בהתרגשות "נשמת " אומר  אותו וראתה
חזרה כך  חיותו. בחיים כדרכו עצומה,
יצאה אלו  ובדברים פעמים, כמה ואמרה

בטהרה. נשמתה

ההתלהבותרבות על חסידים בפי מסופר 
אמירת בעת והמתיקות העצומה
לרבינו  ספרו פעם "נשמת". תפילת
זי"ע מקרלין אהרן " ה"בית בעל  האדמו"ר
שטות רוח בו שנכנס נאפוליון  המלך על
הרי  על להחליק הקיץ מימות באחת וחמד 

השדה פני על  חייליו פזרו כך  ולשם שלג,
להחליק שיוכל בכדי סוכר  שקי מאות
איזה "וכי ואמר : האדמו"ר נענה עליהם.
לא תאוותיו  כל הלא בתאוות? לו יש השגות
באמירת לנו  שיש  התענוג לגודל  ישוו

קודש". בשבת חי" כל  "נשמת

ר 'בספר הצדיק הרב  על  ה'" עבד "אברהם
זצ "ל אהרונוביץ 255)אברהם  (דף

באיאן  מחסידי אחד זה: מעשה מובא 
אברום רבי של  באזניו התלונן הישישים
שבת וביום נחלש, לבו כי  זצ "ל  אהרונוביץ
ההמתנה עליו קשה התפילה , אריכות בגלל
רבי  מאוחרת. שעה עד משהו  לטעום מבלי
אוכל ללא כלל בדרך  נשאר שבעצמו אברום
את השלימו עד הצהרים לשעות עד ושתיה
חסיד אותו על  חס וטבילותיו, תפילותיו
קודם קל  משהו  לטעום  לו ויעץ חלש 
נפגע הלה אולם נפשו . את  להחיות התפילה
שהרי  התפילה , קודם לאכול  וסרב  מכך
קודם לאכול  שאסור  בשו"ע  מפורשת הלכה
על דבריהם את חכמים והסמיכו  התפילה,
תאכלו  לא  הדם", על  תאכלו "לא הפסוק

דמכם. על  שתתפללו קודם

שובאך  ושדל  בשלו , נשאר  אברום רבי
לפחות להכניס  החסיד את ושוב 
לבו . את לחזק  כדי לפיו , "קוגל" חתיכת
באהבת המלא מלבו שבקעו דבריו בלהט
איכפת ומה "תאכל , - לו אמר ישראל
"נשמת אתך  יחד יצעק ה "קוגל" שגם לך,

חי". כל 

את"תש"מ . החולים לבית שלקחו בעת
שהיתה ורבינו מורינו של נכדתו
היה זצ"ל ורבינו ומורינו גדולה, מסוכנת

הנמצאים לכל  ואמר שם שיקבלו נוכח שם
בריאהנשמתלהגידעליהם  כשתחזור 

החולים". מבית

את"וכן בלידתה כשהקשתה ע"ה לזוגתי
והיתה טובים, ימים לאורך שתחי בתי

ח נשמת הזוהרפרק כ

כל "נשמת נוסח הלל לומר  שחרית תפילת
וכו'". חי"

הכפוריםעוד יום בהלכות שם (סימןהובא

י "א) אות הדלתרט"ו אני גם "אכתוב :
כי  והוא, דשמיא בסיעתא לי שנראה  מה
בתשובה יחזור  היום באותו כי פשוט
יום ובמוצאי לידו, שבא חטא על שלימה 
ויעשה אפשר, אם תיכף יטבול  הכפורים 
לעניים ויתן  שמו, אותיות כמנין פדיון
כי  עשרה בפני עליו ויקבל  שמים, יראי
כל "נשמת יאמר  ההיא השנה בתשלום

עשרה ...". בפני חי"

אומריםבכמה האשכנזים מקהילות
שלישית, סעודה בכל  "נשמת"
כאשר  המחזה נורא  ומה דרעוין, רעווא עת
ובטהרה, בקדושה פיהן פוצחין היכלא בני

חי". כל  "נשמת בתפילת ובזמרה בשירה

ממקהלותכמו וכמה כמה על  ידוע כן 
תפילת לומר  והנהיגו שנהגו  החסידים
הנרות, הדלקת בעת בחנוכה חי" כל  "נשמת

בשעת דרעווא, בעידנא חנוכה, בזאת וכן 
והפתילות. השמן שיירי שריפת

"נשמת"כמו  תפילת המשוררים יש  כן 
של שביעי ובליל הפורים יום בסעודת

שני. בפסח ואף פסח

מנהג "והשתא  פשר  יובן להכי דאתינן
ביום דלכן א-ל, בית חסידי
בעת דדינא, יומא דהוא רבה הושענא
אומרים הפתקין, ומסירת האחרונה החתימה 
לומר  עליהם ומקבלים נשמת של זו  בקשה

"נשמת", הפעם יקרה עוד  סגולה וזו
להצלה ".

סופר  להגרי "ח  רפ"א דף ח"א  יצחק זכות (ספר 

שליט"א)

וכתב"חסידים  יום". כל  נשמת אומרים
שליט"א קלירס  (המעייןרי"ל 

כנסתתשנ"ז) שאנשי היתה עתיקה  "מסורת :
יום". בכל "נשמת" לומר  תקנו הגדולה
סודות חלק ח "ב  מגרמייזא אלעזר  רבי  (סידור 

תצ עמ "ז)התפילה



ח פרק

"נשמת " בתפילת ישראל מגדולי והנהגות עובדות 
ומספרי בכתבי מתארי  שוני תולדות

השתוקקות על נפלאי  תיאורי
 חסידי "נשמת". באמירת  ישראל גדולי ודבקות
 מתלהבי היו  שלפנינו שבדורות מעשה ואנשי
קודש בהתלהבות  חי " כל "נשמת  אמירת  בשעת

ספורות: עובדות  נציי נפלאה. ובדבקות 

תאמרנה  עצמותי כל

ביאר הרה "ק  זי"ע מרימנוב  מנדל  מנחם רבי
עתה עד וכי תברך"... חי כל "נשמת
אלא הנשמה ? לא אם  המברך היה מי
תפילת עד  היינו  עכשיו, עד כי הפירוש

מברכים והנשמה הגוף  שניהם היו "נשמת",
תברך "נשמת", מתפילת ומעתה, יחדיו,

הגוף. כלות  עד לבדה הנשמה
לקוטים) ד ' מים, (בארות

יהודהובספר להרב העבודה" "ראשית
זצ "ל  סגל  ד"הזרחיה ה' דף (ח"א

שמים) מלכות  עול ששמעקבלת הביא
כל "נשמת יאמר  לאדם קר שאם בנובהרדוק 

וכו . ויתלהב יתחמם ספק ובלי חי"

ה')הכרםבפרי עמוד  י"ט  גליון תש"ס (ל"ה

מבאבוב האדמו"ר  שסיפר מה הובא

ח נשמת כא הזוהרפרק

זי"ע ליסקער  מענדלי ר ' הרה"ק  על  זצ"ל
זי "ע ) מראפשיץ הרה "ק של מעל(אביו "גבוה :

אמירת בעת ודבקותו התלהבותו היתה גבוה
היה בה חי", כל  "נשמת הנוראה התפילה
מרובה, בהתעוררות מאד  מאריך
עד הנפש, ובהשתפכות  גדולה בהתאמצות
ונפל עבודה מרוב נחלש בפעם פעם שמדי

עמוקה. בהתעלפות

הצדקניתכאשר  הרבנית  אשתו  (בתראתה

זי "ע ) המבורגער  איציקל  ר' הגה"ק 

בעלהשהתנהגות את להביא  עלולה זו
הכינה ושלום, חס סכנה, לחשש הקדוש
קטנות דבש עוגיות שבת בערב  עבורו
בגדי  לכיס אותם והכניסה מכזית, פחותות
שכשירגיש  ממנו ובקשה שלו, השבת 
אפיסת למצב שבא "נשמת" אמירת  באמצע
נפשו  על  יחוס הנפש, לכלות עד הכוחות
הרה"ק עשה וכן  שבכיסו. מהעוגיות ויאכל
מ"עוגיות טעם הצורך  ובעת מענדלי, ר'
בעבודתו  המשיך כך ואחר  הנשמת",
קדשו". שם את עצמותיו בכל לברך הנוראה

וסיפר:המשיך  זצ "ל  מבאבוב האדמו"ר
כמה נפטר  מענדלי ר ' הרה"ק
לאחר  הרבנית, אשתו  פטירת  קודם שנים
נוטה הרבנית שהיתה בשעה שנים כמה
מענדל ואמרה: פתאום נענתה למות,
"נשמת"! אומר  מענדל  "נשמת"! אומר
בעלה אליה שנתגלה זכתה שעה באותה
בהתרגשות "נשמת " אומר  אותו וראתה
חזרה כך  חיותו. בחיים כדרכו עצומה,
יצאה אלו  ובדברים פעמים, כמה ואמרה

בטהרה. נשמתה

ההתלהבותרבות על חסידים בפי מסופר 
אמירת בעת והמתיקות העצומה
לרבינו  ספרו פעם "נשמת". תפילת
זי"ע מקרלין אהרן " ה"בית בעל  האדמו"ר
שטות רוח בו שנכנס נאפוליון  המלך על
הרי  על להחליק הקיץ מימות באחת וחמד 

השדה פני על  חייליו פזרו כך  ולשם שלג,
להחליק שיוכל בכדי סוכר  שקי מאות
איזה "וכי ואמר : האדמו"ר נענה עליהם.
לא תאוותיו  כל הלא בתאוות? לו יש השגות
באמירת לנו  שיש  התענוג לגודל  ישוו

קודש". בשבת חי" כל  "נשמת

ר 'בספר הצדיק הרב  על  ה'" עבד "אברהם
זצ "ל אהרונוביץ 255)אברהם  (דף

באיאן  מחסידי אחד זה: מעשה מובא 
אברום רבי של  באזניו התלונן הישישים
שבת וביום נחלש, לבו כי  זצ "ל  אהרונוביץ
ההמתנה עליו קשה התפילה , אריכות בגלל
רבי  מאוחרת. שעה עד משהו  לטעום מבלי
אוכל ללא כלל בדרך  נשאר שבעצמו אברום
את השלימו עד הצהרים לשעות עד ושתיה
חסיד אותו על  חס וטבילותיו, תפילותיו
קודם קל  משהו  לטעום  לו ויעץ חלש 
נפגע הלה אולם נפשו . את  להחיות התפילה
שהרי  התפילה , קודם לאכול  וסרב  מכך
קודם לאכול  שאסור  בשו"ע  מפורשת הלכה
על דבריהם את חכמים והסמיכו  התפילה,
תאכלו  לא  הדם", על  תאכלו "לא הפסוק

דמכם. על  שתתפללו קודם

שובאך  ושדל  בשלו , נשאר  אברום רבי
לפחות להכניס  החסיד את ושוב 
לבו . את לחזק  כדי לפיו , "קוגל" חתיכת
באהבת המלא מלבו שבקעו דבריו בלהט
איכפת ומה "תאכל , - לו אמר ישראל
"נשמת אתך  יחד יצעק ה "קוגל" שגם לך,

חי". כל 

את"תש"מ . החולים לבית שלקחו בעת
שהיתה ורבינו מורינו של נכדתו
היה זצ"ל ורבינו ומורינו גדולה, מסוכנת

הנמצאים לכל  ואמר שם שיקבלו נוכח שם
בריאהנשמתלהגידעליהם  כשתחזור 

החולים". מבית

את"וכן בלידתה כשהקשתה ע"ה לזוגתי
והיתה טובים, ימים לאורך שתחי בתי
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על שתקבל זצ"ל ורבינו מורינו  אמר  בסכנה,
עד שתגיד  בריא ולד כשורה  כשתלד עצמה

יום נשמתפסח עד בכל  אמר אם בדיוק זוכר (איני 

יום) כל  שנה חצי  במשך שתגיד או ".פסח

טוב"פעם לא חלום חלם ממשפחתי משהו 
מהחלום מאוד וחשש ונשנה,
מורינו  ואמר  חולה , גם שהיה מפני כמדומה
פסח  עד יחיה אם עליו שיקבל זצ"ל  ורבינו 

שנה) חצי  בערך היה אז בפסח(עד שיגיד
".נשמת

ז' ו ' ה' אותיות של "ד  דף ח "א רבינו אורחות (ספר 

זצ"ל ) "הסטייפלר" קניבסקי  ישראל יעקב  רבינו על

העשילבשם"יעץ ר' שיקבלו הרבי זצ"ל
רח"ל, צרה בעת עצמם ליתן על

נדר צדקה  בלי יאמרו לרווחה  יצא וכאשר  ,
חי  כל הברכה".נשמת  בלי ישתבח סוף  עד 

רבינו על 5 בהערה  קכ"ד דף יעקב  תולדות (ספר 

זצ"ל ) "הסטייפלר" קניבסקי  ישראל יעקב 

היה"מרן וכן נוהג היה יעקב  הקהילות
העשיל ר ' של העצה לאחרים מייעץ

הש "ך ) של על(רבו יקבלו ל"ע  צרה שבעת 
אלו דברים ב נדר )עצמם ליתן א.:(בלי 

לומר ב..צדקה  לרווחה  כלשכשיצאו נשמת
שלחי  החתימה בלי ישתבח סוף  עד 

הברכה ".
יעקב  רבינו  מרן בשם צ"ב  דף תדרשו לשכנו (ספר

זצ"ל ) "הסטייפלר" קנייבסקי  ישראל

ר'"סיפר גוסטמאן הגאון בעלישראל
כשהגיע השיעורים": "קונטרסי
מאוד, חששנו הפולני בצבא להתייצב  זמני
עמו  ולהתייעץ ברכתו ליטול  לרבינו ונכנסנו
כל לבד  יגייסונו, שלא  בכדי לעשות  מה
לנו  ייעץ ורבינו עשינו. שכבר  ההשתדלויות

תפילת חי לומר כל ובזהנשמת בכוונה
שבדיוק בנס , שניצלתי הוה , וכך להנצל.
חסד לי ונטה אבי את  הכיר  שקבלני הנציג 

אנכי  ומאז ושחררני, שהיה , מעשה משום
לומר  צרה עת בכל ".נשמתממליץ

רבי הגאון רבינו על 275 דף מפיהו יבקשו תורה (ספר 

זצ"ל ) שקאפ שמעון

בימי "ועוד עני הלך  הגיע  אחת פעם יסופר :
ומרוב להוראדנה, הקשים החורף
קפוא נפל הקשה האויר  במזג  הדרך טלטול
בהוראדנה המדרש לבית והביאוהו מקור,
ואמר: נענה רבינו נפשו. את להשיב בכדי

תחבולות, הרבה לבקש לכם שיאמרמה
מיד ויתרפא  יתחמם כך  ידי ועל (וראה.נשמת

מעלת בגודל מפליג  שרבינו ח' פרק  השמיני  שער 

".)נשמת אמירת 
בספר  וכן מ , דף במבוא העבודה ושורש יסוד (ספר 

קוטלר  שניאור  הג "ר  בשם ונ"ג  נ"ב  דף חכמים  שימוש

זצ"ל ) זיסקינד אלכסנדר  רבינו  על זצ"ל 

משכבו הוא  על  רגיל היה חיים"] ["החפץ
הטובות על  לה' להודות בלילות
פרטי  כל את ומונה הולך והיה  אתו, שגמל

חייו ,חסדיו  ימי כל במשך  עמו  שהטיב 
תורה ללמוד בידו שסייע ביתמותו, לו שעזר
וכו'. טובים חתנים לו שנתן ספרים, ולחבר 

ר ' מספר  אברמסקי כן שבימי יחזקאל זצ"ל 
באיזה אחת בעיר ללון לו נזדמן צעירותו
לשמוע הופתע  השכם בבוקר  והנה מלון .
יהודי  קול  שבשכנותו מהחדר  הקיר  דרך 

תפילת רבה,נשמתהאומר  במתיקות 
כל את במילה מילה באידיש ומתרגם
גדולה בהתלהבות והתשבחות ההודאות
נודע למחרת כולו, שהזדעזע  עד ובבכיות,

התאכסן הלז שבחדר  מאירלו  ישראל ר'
הודאות להביע  בלילות כדרכו  נהג  והוא

ה ". לפני
מרן על קנ"ה אות שי "ח  דף הגדולים  מאורות (ספר

חיים) החפץ רבינו

בתפילתבספר  ז'שערים עמוד רינה  (שער

פינקוסבהגהה) שמשון  להרה "ג

ט נשמת כג הזוהרפרק

והללזצ"ל ההודאה חשיבות מענין  מדבר 
שערי  נפתחים שאז דוקא הצרה בעת
שלא בצורת בשנת מעשה ומביא  השפע .
ורק הועילו, ולא תעניות וגזרו גשמים ירדו

ושרו  סעודה שעשו  בשמחהלאחר  ושבחו
שנאמר  כמו גשמים, ירדו ד )אז ס"ח :(תהלים

אלקים לפני יעלצו ישמחו "וצדיקים
בשמחה". וישישו



טפרק
אשלם נדרי

בנדר ישנם עצמם על  שמקבלים אנשים
עשרה או שלושה עם "נשמת" לומר
צדקה, עצמם על ומקבלים יותר, או אדם בני
ולכן  נדרים, מיני ועוד סעודה או תפילה
חומר  מענין כאן להביא לנכון  מצאנו 
קבלה שכל  ושעדיף  מהם , והזהירות הנדרים
עצמם, על יקבלו ציבור  או  יחיד  שאדם
ושכל בנדר, דוקא ולאו בהבטחה, יקבלו

רב עם יתייעץ  בענין .אחד  לנהוג כיצד ו

לועז"וכך  "מעם בספר  מטותמופיע (פרשת

ברוךמסעי) הקדוש "אמר  לשונו: וזה
ראו  נדר , נודרים אתם אם לישראל : הוא
הנביא מיונה לקח ותלמדו מיד, לשלם
ונזכר  בסכנה, והיה ים במצולות שהיה
של רבונו  אמר : קיימו. ולא נדר  שנדר
לידי  באתי שעליו העוון אני יודע  עולם,
ולא שהבטחתי הנדר  בגלל זה , צער 
תצילני  ממך, מבקש  אני לכן שלמתי.

שאמר וזהו נדרי. ג -י)ואקיים ב  :(יונה
בקול ואני וגו' לי מצרה קראתי "ויאמר 

אשלמה". נדרתי אשר  לך אזבחה תודה

פורענויותוכן  שכמה  אבינו, ביעקב מצינו
לקיים שנשתהה זה בעוון לו ארעו

בפסוק נאמר  שכן שנדר , כ"חהנדר (בראשית

אלהיםכ ) יהיה אם לאמר, נדר יעקב "וידר :
הולך ". אנכי אשר הזה בדרך ושמרני עמדי
שלשה הוא  ברוך  הקדוש מאת שבקש 
אלהים יהיה "אם הראשון הדבר  דברים .
עבודה בעוון להכשל לו יתן שלא עמדי",

הוא ברוך הקדוש לו השיב זה על זרה.
ט"ו)ואמר עמך ",(שם אנכי "והנה :

כך. על שהבטיחו

וגו',הבקשה "ושמרני" היתה השניה 
מעוון  אותו שישמור  היינו ,
ברוך הקדוש לו השיב זה ועל  עריות, גילוי
היתה השלישית הבקשה  "ושמרתיך ". הוא:
שלא היינו, הולך", אנכי אשר  הזה "בדרך
לו  ענה זה על  דמים. שפיכות לידי יבוא 
ומפני  תלך". אשר "בכל הוא: ברוך  הקדוש
הדברים. בשלושת נכשל הנדר , שאחר

שנאמר  זרה ד')בעבודה ב ' ל"ה  "הסירו (שם :
יעקב". אותם ויטמון וגו' הנכר  אלהי את 

נאמר  שכן עריות א')בגילוי ל"ד :(שם 
דמים ובשפיכות לאה". בת דינה  "ותצא

הוא ברוך  הקדוש לו א')שאמר  ל "ה :(שם
איחור  ידי שעל  נמצא אל". בית עלה "קום

בשלושה. נכשל  הנדר 

שלאלכן בפיו הרבה להזהר  האדם צריך 
גדול הכרח יש ואם בנדרים , רגיל יהיה 
חכמים: שאמרו מיד, לקיימו יזהר  לנדור 
הקטנים בניו  נדרו לקיים  המאחר  "כל 

שנאמר מתים, הואשתו תתן ה)(קהלת "אל 
יקצוף למה וגו' בשרך  את לחטיא פיך את 
ידיך ", מעשה את  וחבל  קולך על  האלהים
ובמשלי  מתים. בניו נדריו המאחר  כל היינו,

כ"ז) יקח (כ"ב  למה לשלם לך אין "אם נאמר :
מתחתיך ". משכבך 
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על שתקבל זצ"ל ורבינו מורינו  אמר  בסכנה,
עד שתגיד  בריא ולד כשורה  כשתלד עצמה

יום נשמתפסח עד בכל  אמר אם בדיוק זוכר (איני 

יום) כל  שנה חצי  במשך שתגיד או ".פסח

טוב"פעם לא חלום חלם ממשפחתי משהו 
מהחלום מאוד וחשש ונשנה,
מורינו  ואמר  חולה , גם שהיה מפני כמדומה
פסח  עד יחיה אם עליו שיקבל זצ"ל  ורבינו 

שנה) חצי  בערך היה אז בפסח(עד שיגיד
".נשמת

ז' ו ' ה' אותיות של "ד  דף ח "א רבינו אורחות (ספר 

זצ"ל ) "הסטייפלר" קניבסקי  ישראל יעקב  רבינו על

העשילבשם"יעץ ר' שיקבלו הרבי זצ"ל
רח"ל, צרה בעת עצמם ליתן על

נדר צדקה  בלי יאמרו לרווחה  יצא וכאשר  ,
חי  כל הברכה".נשמת  בלי ישתבח סוף  עד 

רבינו על 5 בהערה  קכ"ד דף יעקב  תולדות (ספר 

זצ"ל ) "הסטייפלר" קניבסקי  ישראל יעקב 

היה"מרן וכן נוהג היה יעקב  הקהילות
העשיל ר ' של העצה לאחרים מייעץ

הש "ך ) של על(רבו יקבלו ל"ע  צרה שבעת 
אלו דברים ב נדר )עצמם ליתן א.:(בלי 

לומר ב..צדקה  לרווחה  כלשכשיצאו נשמת
שלחי  החתימה בלי ישתבח סוף  עד 

הברכה ".
יעקב  רבינו  מרן בשם צ"ב  דף תדרשו לשכנו (ספר

זצ"ל ) "הסטייפלר" קנייבסקי  ישראל

ר'"סיפר גוסטמאן הגאון בעלישראל
כשהגיע השיעורים": "קונטרסי
מאוד, חששנו הפולני בצבא להתייצב  זמני
עמו  ולהתייעץ ברכתו ליטול  לרבינו ונכנסנו
כל לבד  יגייסונו, שלא  בכדי לעשות  מה
לנו  ייעץ ורבינו עשינו. שכבר  ההשתדלויות

תפילת חי לומר כל ובזהנשמת בכוונה
שבדיוק בנס , שניצלתי הוה , וכך להנצל.
חסד לי ונטה אבי את  הכיר  שקבלני הנציג 

אנכי  ומאז ושחררני, שהיה , מעשה משום
לומר  צרה עת בכל ".נשמתממליץ

רבי הגאון רבינו על 275 דף מפיהו יבקשו תורה (ספר 

זצ"ל ) שקאפ שמעון

בימי "ועוד עני הלך  הגיע  אחת פעם יסופר :
ומרוב להוראדנה, הקשים החורף
קפוא נפל הקשה האויר  במזג  הדרך טלטול
בהוראדנה המדרש לבית והביאוהו מקור,
ואמר: נענה רבינו נפשו. את להשיב בכדי

תחבולות, הרבה לבקש לכם שיאמרמה
מיד ויתרפא  יתחמם כך  ידי ועל (וראה.נשמת

מעלת בגודל מפליג  שרבינו ח' פרק  השמיני  שער 

".)נשמת אמירת 
בספר  וכן מ , דף במבוא העבודה ושורש יסוד (ספר 

קוטלר  שניאור  הג "ר  בשם ונ"ג  נ"ב  דף חכמים  שימוש

זצ"ל ) זיסקינד אלכסנדר  רבינו  על זצ"ל 

משכבו הוא  על  רגיל היה חיים"] ["החפץ
הטובות על  לה' להודות בלילות
פרטי  כל את ומונה הולך והיה  אתו, שגמל

חייו ,חסדיו  ימי כל במשך  עמו  שהטיב 
תורה ללמוד בידו שסייע ביתמותו, לו שעזר
וכו'. טובים חתנים לו שנתן ספרים, ולחבר 

ר ' מספר  אברמסקי כן שבימי יחזקאל זצ"ל 
באיזה אחת בעיר ללון לו נזדמן צעירותו
לשמוע הופתע  השכם בבוקר  והנה מלון .
יהודי  קול  שבשכנותו מהחדר  הקיר  דרך 

תפילת רבה,נשמתהאומר  במתיקות 
כל את במילה מילה באידיש ומתרגם
גדולה בהתלהבות והתשבחות ההודאות
נודע למחרת כולו, שהזדעזע  עד ובבכיות,

התאכסן הלז שבחדר  מאירלו  ישראל ר'
הודאות להביע  בלילות כדרכו  נהג  והוא

ה ". לפני
מרן על קנ"ה אות שי "ח  דף הגדולים  מאורות (ספר

חיים) החפץ רבינו

בתפילתבספר  ז'שערים עמוד רינה  (שער

פינקוסבהגהה) שמשון  להרה "ג

ט נשמת כג הזוהרפרק

והללזצ"ל ההודאה חשיבות מענין  מדבר 
שערי  נפתחים שאז דוקא הצרה בעת
שלא בצורת בשנת מעשה ומביא  השפע .
ורק הועילו, ולא תעניות וגזרו גשמים ירדו

ושרו  סעודה שעשו  בשמחהלאחר  ושבחו
שנאמר  כמו גשמים, ירדו ד )אז ס"ח :(תהלים

אלקים לפני יעלצו ישמחו "וצדיקים
בשמחה". וישישו



טפרק
אשלם נדרי

בנדר ישנם עצמם על  שמקבלים אנשים
עשרה או שלושה עם "נשמת" לומר
צדקה, עצמם על ומקבלים יותר, או אדם בני
ולכן  נדרים, מיני ועוד סעודה או תפילה
חומר  מענין כאן להביא לנכון  מצאנו 
קבלה שכל  ושעדיף  מהם , והזהירות הנדרים
עצמם, על יקבלו ציבור  או  יחיד  שאדם
ושכל בנדר, דוקא ולאו בהבטחה, יקבלו

רב עם יתייעץ  בענין .אחד  לנהוג כיצד ו

לועז"וכך  "מעם בספר  מטותמופיע (פרשת

ברוךמסעי) הקדוש "אמר  לשונו: וזה
ראו  נדר , נודרים אתם אם לישראל : הוא
הנביא מיונה לקח ותלמדו מיד, לשלם
ונזכר  בסכנה, והיה ים במצולות שהיה
של רבונו  אמר : קיימו. ולא נדר  שנדר
לידי  באתי שעליו העוון אני יודע  עולם,
ולא שהבטחתי הנדר  בגלל זה , צער 
תצילני  ממך, מבקש  אני לכן שלמתי.

שאמר וזהו נדרי. ג -י)ואקיים ב  :(יונה
בקול ואני וגו' לי מצרה קראתי "ויאמר 

אשלמה". נדרתי אשר  לך אזבחה תודה

פורענויותוכן  שכמה  אבינו, ביעקב מצינו
לקיים שנשתהה זה בעוון לו ארעו

בפסוק נאמר  שכן שנדר , כ"חהנדר (בראשית

אלהיםכ ) יהיה אם לאמר, נדר יעקב "וידר :
הולך ". אנכי אשר הזה בדרך ושמרני עמדי
שלשה הוא  ברוך  הקדוש מאת שבקש 
אלהים יהיה "אם הראשון הדבר  דברים .
עבודה בעוון להכשל לו יתן שלא עמדי",

הוא ברוך הקדוש לו השיב זה על זרה.
ט"ו)ואמר עמך ",(שם אנכי "והנה :

כך. על שהבטיחו

וגו',הבקשה "ושמרני" היתה השניה 
מעוון  אותו שישמור  היינו ,
ברוך הקדוש לו השיב זה ועל  עריות, גילוי
היתה השלישית הבקשה  "ושמרתיך ". הוא:
שלא היינו, הולך", אנכי אשר  הזה "בדרך
לו  ענה זה על  דמים. שפיכות לידי יבוא 
ומפני  תלך". אשר "בכל הוא: ברוך  הקדוש
הדברים. בשלושת נכשל הנדר , שאחר

שנאמר  זרה ד')בעבודה ב ' ל"ה  "הסירו (שם :
יעקב". אותם ויטמון וגו' הנכר  אלהי את 

נאמר  שכן עריות א')בגילוי ל"ד :(שם 
דמים ובשפיכות לאה". בת דינה  "ותצא

הוא ברוך  הקדוש לו א')שאמר  ל "ה :(שם
איחור  ידי שעל  נמצא אל". בית עלה "קום

בשלושה. נכשל  הנדר 

שלאלכן בפיו הרבה להזהר  האדם צריך 
גדול הכרח יש ואם בנדרים , רגיל יהיה 
חכמים: שאמרו מיד, לקיימו יזהר  לנדור 
הקטנים בניו  נדרו לקיים  המאחר  "כל 

שנאמר מתים, הואשתו תתן ה)(קהלת "אל 
יקצוף למה וגו' בשרך  את לחטיא פיך את 
ידיך ", מעשה את  וחבל  קולך על  האלהים
ובמשלי  מתים. בניו נדריו המאחר  כל היינו,

כ"ז) יקח (כ"ב  למה לשלם לך אין "אם נאמר :
מתחתיך ". משכבך 



ח נשמת הזוהרפרק כב 

על שתקבל זצ"ל ורבינו מורינו  אמר  בסכנה,
עד שתגיד  בריא ולד כשורה  כשתלד עצמה

יום נשמתפסח עד בכל  אמר אם בדיוק זוכר (איני 

יום) כל  שנה חצי  במשך שתגיד או ".פסח

טוב"פעם לא חלום חלם ממשפחתי משהו 
מהחלום מאוד וחשש ונשנה,
מורינו  ואמר  חולה , גם שהיה מפני כמדומה
פסח  עד יחיה אם עליו שיקבל זצ"ל  ורבינו 

שנה) חצי  בערך היה אז בפסח(עד שיגיד
".נשמת

ז' ו ' ה' אותיות של "ד  דף ח "א רבינו אורחות (ספר 

זצ"ל ) "הסטייפלר" קניבסקי  ישראל יעקב  רבינו על

העשילבשם"יעץ ר' שיקבלו הרבי זצ"ל
רח"ל, צרה בעת עצמם ליתן על

נדר צדקה  בלי יאמרו לרווחה  יצא וכאשר  ,
חי  כל הברכה".נשמת  בלי ישתבח סוף  עד 

רבינו על 5 בהערה  קכ"ד דף יעקב  תולדות (ספר 

זצ"ל ) "הסטייפלר" קניבסקי  ישראל יעקב 

היה"מרן וכן נוהג היה יעקב  הקהילות
העשיל ר ' של העצה לאחרים מייעץ

הש "ך ) של על(רבו יקבלו ל"ע  צרה שבעת 
אלו דברים ב נדר )עצמם ליתן א.:(בלי 

לומר ב..צדקה  לרווחה  כלשכשיצאו נשמת
שלחי  החתימה בלי ישתבח סוף  עד 

הברכה ".
יעקב  רבינו  מרן בשם צ"ב  דף תדרשו לשכנו (ספר

זצ"ל ) "הסטייפלר" קנייבסקי  ישראל

ר'"סיפר גוסטמאן הגאון בעלישראל
כשהגיע השיעורים": "קונטרסי
מאוד, חששנו הפולני בצבא להתייצב  זמני
עמו  ולהתייעץ ברכתו ליטול  לרבינו ונכנסנו
כל לבד  יגייסונו, שלא  בכדי לעשות  מה
לנו  ייעץ ורבינו עשינו. שכבר  ההשתדלויות

תפילת חי לומר כל ובזהנשמת בכוונה
שבדיוק בנס , שניצלתי הוה , וכך להנצל.
חסד לי ונטה אבי את  הכיר  שקבלני הנציג 

אנכי  ומאז ושחררני, שהיה , מעשה משום
לומר  צרה עת בכל ".נשמתממליץ

רבי הגאון רבינו על 275 דף מפיהו יבקשו תורה (ספר 

זצ"ל ) שקאפ שמעון

בימי "ועוד עני הלך  הגיע  אחת פעם יסופר :
ומרוב להוראדנה, הקשים החורף
קפוא נפל הקשה האויר  במזג  הדרך טלטול
בהוראדנה המדרש לבית והביאוהו מקור,
ואמר: נענה רבינו נפשו. את להשיב בכדי

תחבולות, הרבה לבקש לכם שיאמרמה
מיד ויתרפא  יתחמם כך  ידי ועל (וראה.נשמת

מעלת בגודל מפליג  שרבינו ח' פרק  השמיני  שער 

".)נשמת אמירת 
בספר  וכן מ , דף במבוא העבודה ושורש יסוד (ספר 

קוטלר  שניאור  הג "ר  בשם ונ"ג  נ"ב  דף חכמים  שימוש

זצ"ל ) זיסקינד אלכסנדר  רבינו  על זצ"ל 

משכבו הוא  על  רגיל היה חיים"] ["החפץ
הטובות על  לה' להודות בלילות
פרטי  כל את ומונה הולך והיה  אתו, שגמל

חייו ,חסדיו  ימי כל במשך  עמו  שהטיב 
תורה ללמוד בידו שסייע ביתמותו, לו שעזר
וכו'. טובים חתנים לו שנתן ספרים, ולחבר 

ר ' מספר  אברמסקי כן שבימי יחזקאל זצ"ל 
באיזה אחת בעיר ללון לו נזדמן צעירותו
לשמוע הופתע  השכם בבוקר  והנה מלון .
יהודי  קול  שבשכנותו מהחדר  הקיר  דרך 

תפילת רבה,נשמתהאומר  במתיקות 
כל את במילה מילה באידיש ומתרגם
גדולה בהתלהבות והתשבחות ההודאות
נודע למחרת כולו, שהזדעזע  עד ובבכיות,

התאכסן הלז שבחדר  מאירלו  ישראל ר'
הודאות להביע  בלילות כדרכו  נהג  והוא

ה ". לפני
מרן על קנ"ה אות שי "ח  דף הגדולים  מאורות (ספר

חיים) החפץ רבינו

בתפילתבספר  ז'שערים עמוד רינה  (שער

פינקוסבהגהה) שמשון  להרה "ג

ט נשמת כג הזוהרפרק

והללזצ"ל ההודאה חשיבות מענין  מדבר 
שערי  נפתחים שאז דוקא הצרה בעת
שלא בצורת בשנת מעשה ומביא  השפע .
ורק הועילו, ולא תעניות וגזרו גשמים ירדו

ושרו  סעודה שעשו  בשמחהלאחר  ושבחו
שנאמר  כמו גשמים, ירדו ד )אז ס"ח :(תהלים

אלקים לפני יעלצו ישמחו "וצדיקים
בשמחה". וישישו



טפרק
אשלם נדרי

בנדר ישנם עצמם על  שמקבלים אנשים
עשרה או שלושה עם "נשמת" לומר
צדקה, עצמם על ומקבלים יותר, או אדם בני
ולכן  נדרים, מיני ועוד סעודה או תפילה
חומר  מענין כאן להביא לנכון  מצאנו 
קבלה שכל  ושעדיף  מהם , והזהירות הנדרים
עצמם, על יקבלו ציבור  או  יחיד  שאדם
ושכל בנדר, דוקא ולאו בהבטחה, יקבלו

רב עם יתייעץ  בענין .אחד  לנהוג כיצד ו

לועז"וכך  "מעם בספר  מטותמופיע (פרשת

ברוךמסעי) הקדוש "אמר  לשונו: וזה
ראו  נדר , נודרים אתם אם לישראל : הוא
הנביא מיונה לקח ותלמדו מיד, לשלם
ונזכר  בסכנה, והיה ים במצולות שהיה
של רבונו  אמר : קיימו. ולא נדר  שנדר
לידי  באתי שעליו העוון אני יודע  עולם,
ולא שהבטחתי הנדר  בגלל זה , צער 
תצילני  ממך, מבקש  אני לכן שלמתי.

שאמר וזהו נדרי. ג -י)ואקיים ב  :(יונה
בקול ואני וגו' לי מצרה קראתי "ויאמר 

אשלמה". נדרתי אשר  לך אזבחה תודה

פורענויותוכן  שכמה  אבינו, ביעקב מצינו
לקיים שנשתהה זה בעוון לו ארעו

בפסוק נאמר  שכן שנדר , כ"חהנדר (בראשית

אלהיםכ ) יהיה אם לאמר, נדר יעקב "וידר :
הולך ". אנכי אשר הזה בדרך ושמרני עמדי
שלשה הוא  ברוך  הקדוש מאת שבקש 
אלהים יהיה "אם הראשון הדבר  דברים .
עבודה בעוון להכשל לו יתן שלא עמדי",

הוא ברוך הקדוש לו השיב זה על זרה.
ט"ו)ואמר עמך ",(שם אנכי "והנה :

כך. על שהבטיחו

וגו',הבקשה "ושמרני" היתה השניה 
מעוון  אותו שישמור  היינו ,
ברוך הקדוש לו השיב זה ועל  עריות, גילוי
היתה השלישית הבקשה  "ושמרתיך ". הוא:
שלא היינו, הולך", אנכי אשר  הזה "בדרך
לו  ענה זה על  דמים. שפיכות לידי יבוא 
ומפני  תלך". אשר "בכל הוא: ברוך  הקדוש
הדברים. בשלושת נכשל הנדר , שאחר

שנאמר  זרה ד')בעבודה ב ' ל"ה  "הסירו (שם :
יעקב". אותם ויטמון וגו' הנכר  אלהי את 

נאמר  שכן עריות א')בגילוי ל"ד :(שם 
דמים ובשפיכות לאה". בת דינה  "ותצא

הוא ברוך  הקדוש לו א')שאמר  ל "ה :(שם
איחור  ידי שעל  נמצא אל". בית עלה "קום

בשלושה. נכשל  הנדר 

שלאלכן בפיו הרבה להזהר  האדם צריך 
גדול הכרח יש ואם בנדרים , רגיל יהיה 
חכמים: שאמרו מיד, לקיימו יזהר  לנדור 
הקטנים בניו  נדרו לקיים  המאחר  "כל 

שנאמר מתים, הואשתו תתן ה)(קהלת "אל 
יקצוף למה וגו' בשרך  את לחטיא פיך את 
ידיך ", מעשה את  וחבל  קולך על  האלהים
ובמשלי  מתים. בניו נדריו המאחר  כל היינו,

כ"ז) יקח (כ"ב  למה לשלם לך אין "אם נאמר :
מתחתיך ". משכבך 

ח נשמת הזוהרפרק כב 

על שתקבל זצ"ל ורבינו מורינו  אמר  בסכנה,
עד שתגיד  בריא ולד כשורה  כשתלד עצמה

יום נשמתפסח עד בכל  אמר אם בדיוק זוכר (איני 

יום) כל  שנה חצי  במשך שתגיד או ".פסח

טוב"פעם לא חלום חלם ממשפחתי משהו 
מהחלום מאוד וחשש ונשנה,
מורינו  ואמר  חולה , גם שהיה מפני כמדומה
פסח  עד יחיה אם עליו שיקבל זצ"ל  ורבינו 

שנה) חצי  בערך היה אז בפסח(עד שיגיד
".נשמת

ז' ו ' ה' אותיות של "ד  דף ח "א רבינו אורחות (ספר 

זצ"ל ) "הסטייפלר" קניבסקי  ישראל יעקב  רבינו על

העשילבשם"יעץ ר' שיקבלו הרבי זצ"ל
רח"ל, צרה בעת עצמם ליתן על

נדר צדקה  בלי יאמרו לרווחה  יצא וכאשר  ,
חי  כל הברכה".נשמת  בלי ישתבח סוף  עד 

רבינו על 5 בהערה  קכ"ד דף יעקב  תולדות (ספר 

זצ"ל ) "הסטייפלר" קניבסקי  ישראל יעקב 

היה"מרן וכן נוהג היה יעקב  הקהילות
העשיל ר ' של העצה לאחרים מייעץ

הש "ך ) של על(רבו יקבלו ל"ע  צרה שבעת 
אלו דברים ב נדר )עצמם ליתן א.:(בלי 

לומר ב..צדקה  לרווחה  כלשכשיצאו נשמת
שלחי  החתימה בלי ישתבח סוף  עד 

הברכה ".
יעקב  רבינו  מרן בשם צ"ב  דף תדרשו לשכנו (ספר

זצ"ל ) "הסטייפלר" קנייבסקי  ישראל

ר'"סיפר גוסטמאן הגאון בעלישראל
כשהגיע השיעורים": "קונטרסי
מאוד, חששנו הפולני בצבא להתייצב  זמני
עמו  ולהתייעץ ברכתו ליטול  לרבינו ונכנסנו
כל לבד  יגייסונו, שלא  בכדי לעשות  מה
לנו  ייעץ ורבינו עשינו. שכבר  ההשתדלויות

תפילת חי לומר כל ובזהנשמת בכוונה
שבדיוק בנס , שניצלתי הוה , וכך להנצל.
חסד לי ונטה אבי את  הכיר  שקבלני הנציג 

אנכי  ומאז ושחררני, שהיה , מעשה משום
לומר  צרה עת בכל ".נשמתממליץ

רבי הגאון רבינו על 275 דף מפיהו יבקשו תורה (ספר 

זצ"ל ) שקאפ שמעון

בימי "ועוד עני הלך  הגיע  אחת פעם יסופר :
ומרוב להוראדנה, הקשים החורף
קפוא נפל הקשה האויר  במזג  הדרך טלטול
בהוראדנה המדרש לבית והביאוהו מקור,
ואמר: נענה רבינו נפשו. את להשיב בכדי

תחבולות, הרבה לבקש לכם שיאמרמה
מיד ויתרפא  יתחמם כך  ידי ועל (וראה.נשמת

מעלת בגודל מפליג  שרבינו ח' פרק  השמיני  שער 

".)נשמת אמירת 
בספר  וכן מ , דף במבוא העבודה ושורש יסוד (ספר 

קוטלר  שניאור  הג "ר  בשם ונ"ג  נ"ב  דף חכמים  שימוש

זצ"ל ) זיסקינד אלכסנדר  רבינו  על זצ"ל 

משכבו הוא  על  רגיל היה חיים"] ["החפץ
הטובות על  לה' להודות בלילות
פרטי  כל את ומונה הולך והיה  אתו, שגמל

חייו ,חסדיו  ימי כל במשך  עמו  שהטיב 
תורה ללמוד בידו שסייע ביתמותו, לו שעזר
וכו'. טובים חתנים לו שנתן ספרים, ולחבר 

ר ' מספר  אברמסקי כן שבימי יחזקאל זצ"ל 
באיזה אחת בעיר ללון לו נזדמן צעירותו
לשמוע הופתע  השכם בבוקר  והנה מלון .
יהודי  קול  שבשכנותו מהחדר  הקיר  דרך 

תפילת רבה,נשמתהאומר  במתיקות 
כל את במילה מילה באידיש ומתרגם
גדולה בהתלהבות והתשבחות ההודאות
נודע למחרת כולו, שהזדעזע  עד ובבכיות,

התאכסן הלז שבחדר  מאירלו  ישראל ר'
הודאות להביע  בלילות כדרכו  נהג  והוא

ה ". לפני
מרן על קנ"ה אות שי "ח  דף הגדולים  מאורות (ספר

חיים) החפץ רבינו

בתפילתבספר  ז'שערים עמוד רינה  (שער

פינקוסבהגהה) שמשון  להרה "ג

ט נשמת כג הזוהרפרק

והללזצ"ל ההודאה חשיבות מענין  מדבר 
שערי  נפתחים שאז דוקא הצרה בעת
שלא בצורת בשנת מעשה ומביא  השפע .
ורק הועילו, ולא תעניות וגזרו גשמים ירדו

ושרו  סעודה שעשו  בשמחהלאחר  ושבחו
שנאמר  כמו גשמים, ירדו ד )אז ס"ח :(תהלים

אלקים לפני יעלצו ישמחו "וצדיקים
בשמחה". וישישו



טפרק
אשלם נדרי

בנדר ישנם עצמם על  שמקבלים אנשים
עשרה או שלושה עם "נשמת" לומר
צדקה, עצמם על ומקבלים יותר, או אדם בני
ולכן  נדרים, מיני ועוד סעודה או תפילה
חומר  מענין כאן להביא לנכון  מצאנו 
קבלה שכל  ושעדיף  מהם , והזהירות הנדרים
עצמם, על יקבלו ציבור  או  יחיד  שאדם
ושכל בנדר, דוקא ולאו בהבטחה, יקבלו

רב עם יתייעץ  בענין .אחד  לנהוג כיצד ו

לועז"וכך  "מעם בספר  מטותמופיע (פרשת

ברוךמסעי) הקדוש "אמר  לשונו: וזה
ראו  נדר , נודרים אתם אם לישראל : הוא
הנביא מיונה לקח ותלמדו מיד, לשלם
ונזכר  בסכנה, והיה ים במצולות שהיה
של רבונו  אמר : קיימו. ולא נדר  שנדר
לידי  באתי שעליו העוון אני יודע  עולם,
ולא שהבטחתי הנדר  בגלל זה , צער 
תצילני  ממך, מבקש  אני לכן שלמתי.

שאמר וזהו נדרי. ג -י)ואקיים ב  :(יונה
בקול ואני וגו' לי מצרה קראתי "ויאמר 

אשלמה". נדרתי אשר  לך אזבחה תודה

פורענויותוכן  שכמה  אבינו, ביעקב מצינו
לקיים שנשתהה זה בעוון לו ארעו

בפסוק נאמר  שכן שנדר , כ"חהנדר (בראשית

אלהיםכ ) יהיה אם לאמר, נדר יעקב "וידר :
הולך ". אנכי אשר הזה בדרך ושמרני עמדי
שלשה הוא  ברוך  הקדוש מאת שבקש 
אלהים יהיה "אם הראשון הדבר  דברים .
עבודה בעוון להכשל לו יתן שלא עמדי",

הוא ברוך הקדוש לו השיב זה על זרה.
ט"ו)ואמר עמך ",(שם אנכי "והנה :

כך. על שהבטיחו

וגו',הבקשה "ושמרני" היתה השניה 
מעוון  אותו שישמור  היינו ,
ברוך הקדוש לו השיב זה ועל  עריות, גילוי
היתה השלישית הבקשה  "ושמרתיך ". הוא:
שלא היינו, הולך", אנכי אשר  הזה "בדרך
לו  ענה זה על  דמים. שפיכות לידי יבוא 
ומפני  תלך". אשר "בכל הוא: ברוך  הקדוש
הדברים. בשלושת נכשל הנדר , שאחר

שנאמר  זרה ד')בעבודה ב ' ל"ה  "הסירו (שם :
יעקב". אותם ויטמון וגו' הנכר  אלהי את 

נאמר  שכן עריות א')בגילוי ל"ד :(שם 
דמים ובשפיכות לאה". בת דינה  "ותצא

הוא ברוך  הקדוש לו א')שאמר  ל "ה :(שם
איחור  ידי שעל  נמצא אל". בית עלה "קום

בשלושה. נכשל  הנדר 

שלאלכן בפיו הרבה להזהר  האדם צריך 
גדול הכרח יש ואם בנדרים , רגיל יהיה 
חכמים: שאמרו מיד, לקיימו יזהר  לנדור 
הקטנים בניו  נדרו לקיים  המאחר  "כל 

שנאמר מתים, הואשתו תתן ה)(קהלת "אל 
יקצוף למה וגו' בשרך  את לחטיא פיך את 
ידיך ", מעשה את  וחבל  קולך על  האלהים
ובמשלי  מתים. בניו נדריו המאחר  כל היינו,

כ"ז) יקח (כ"ב  למה לשלם לך אין "אם נאמר :
מתחתיך ". משכבך 



ינשמת הזוהרפרק כד 

אדםודעו שאם למדים, אנו אבינו שמיעקב 
לעשות לנדור מצווה בצער, שרוי
"וידור  שם: שנאמר  וזהו ללמוד . או צדקה 
לרמז  בא  "לאמר " שכל  לאמר ". נדר  יעקב
בא זה ודבר לאחרים, הדבר  לומר  שיש

צרה. בעת לנדור  שמצוה ללמדנו 

אותו ואף אבל כלום , עושה אינו שאז  פי על
מן  ומצילתו  לו  עומדת שנדר הזכות
ביעקב הנדר לתלות אדם  וצריך הצער .
ש"אם יאמר  חולה, בן  לו יש שאם אבינו ,
מתחייב אני לבני, רפואה ישלח יעקב  אלהי
מצוה לעשות או צדקה וכך כך ליתן
מיעקב הדבר  שלמדים שמאחר  פלונית",

שמו . להזכיר  יש אבינו,

נדר ויש  ידור  ולא אדם שיזהר  אומרים
נאמרו  ולא צרה. בשעת ואפילו
אלא צרה  בשעת לדור שיש  הנ"ל  הדברים
מה את מקיימים שהיו הקדמונים בדורות
טרדות הרבה כיום ואילו שמבטיחים,
מלקיים האדם את  המונעים מצויים ועכובים
הדבר  לו  יגרום נדרו , יקיים לא ואם נדרו,

פורענות. הרבה

כלואפילו  ברור הדבר  אין התרה, עושה  אם
והרבה דינים הרבה שכן כך ,
התרה, לו שאין  ויתכן בזה, יש חילוקים

לך" "מותר  אמירת ידי שעל סבור והוא
הותר  אנשים  שלושה ידי על פעמים שלוש
מפיו  שמוציא שלפני ראוי ולפיכך  הנדר ,

נדר ". "בלי יאמר  מצוה, של  דיבור 

פי וכל  על  אף וחוטא, רשע נקרא הנודר
נדרו , מאחר  ואם הנדר. שמקיים
מעשיו  לראות למעלה נבדקים פנקסיו
שעשה חטאיו כל לו  ומזכירים הטובים,
באיזו  רואים  ומזה רשום. שהכל  מימיו,

זה עצמו מעמיד  יזהר סכנה לכן  נדר. שנודר 
צדקה, של בעניין אפילו ידור שלא אדם
הכרח  יש ואם הבטחה, בלי צדקה יתן אלא
הכנסת, בבית מגבית שעושים כגון  לנדור ,

נדר ". "בלי בלחש  יאמר

דרכיו ואם ולתקן עצמו לחזק כדי אדם נודר 
שהוא זה כגון הוא. משובח הטובים,
וכך כך יין לשתות שלא ונודר ושתיין גרגרן 
או  לשכרה, לשתות שלא שנודר  או זמן,
נדרים אלו אחרות מגונות ממידות לפרוש
לנדור , ומצווה משובחים, שמים לשם 
בו  יש  שאם יתברך . לעבודתו  כן שעושה
חטא. לידי יבוא בוודאי אלו, מגונות מידות

באבות במשנה אמרו אלו נדרים (פ "ג ועל

לאמי"ג ) מקום, מכל  לפרישות. סייג נדרים :
ישתדל אלא תמיד, לנדור בכך עצמו ירגיל 

נדר ". "בלי לפרש 



י  פרק 

לנשמת רשיות 
יעקב  בן שלמה  למה "ר לנשמת רשות

שנה )זצוק"ל וחמשים  כמאה לפני ע "פ(חי רשות
מתימן  יד כתב

וּ בחן אוֹ דה אהללנּ וּ , רבּ ים  ֹוּ בתו מאד  י"י 
כּ י  אהוֹ דנּ וּ , וּ מירי אג דּ לנּ וּ , שׂ פתי
בּ ערב וֹ ת עוֹ לם בּ רוּ ם חי: לכל  אדוֹ ן הוּ א 

צבאם וכל המים וּ ׁש מי והמים מוֹ ׁש בוֹ ,
נחׁש ב וּ  ותהוּ  מאפס כאין לפניו והם מרכּ ב וֹ ,
הדר וֹ  מאוֹ ר וירח ׁש מׁש  חי: לעוֹ למים והוּ א לוֹ ,
לׁש מוֹ  ולדּ רים, לארץ וּ מזהירים מאירים,
הבּ ר וּ אים וכל וּ מפארים, וּ מהדּ רים מׁש בּ חים
בּ ראם הוּ א כּ י ועבדיו עדיו היצוּ רים, וגם

יא נשמת כההזוהרפרק

בּ כל  ׁש ני ואין אחד  הוּ א חי: כּ ל  נפׁש  וּ בידוֹ 
והיּ וֹ ם  חׁש מּפ ני אוֹ ר גּ וֹ לל ׁש ם, הוּ א מקוֹ ם
והוּ א ל ׁש רת וֹ  מלאכים יצר להפריׁש ם, והלּ ילה
וּ נׁש מה הבּ רכ וֹ ת  מקוֹ ר  והוּ א וׁש רׁש ם , עקּ רם
ותוֹ לה בּ חכמה, ׁש מים נטה והוּ א חי: לכל 
סגר  וג לּ יו היּ ם וּ מׁש בּ רי בּ לימה, על ארץ
מהלּ ל  ּת כרע בּ ר כּ ל לוֹ  חוֹ מה, כּ אין עליהם
והוּ א קדמוֹ ן, לכל  קדמוֹ ן והוּ א חי: כּ ל בּ פה

והוּ א הרחמיםראׁש וֹ ן בּ על  והוּ א אחרוֹ ן, 
קצר וּ  חי: לכל משׂ בּ יע ורחמיו וּ בטוּ ב וֹ  והרצוֹ ן,
מלּ סּפ ר  הלּ ׁש וֹ נוֹ ת ונלאוּ  מר וֹ ממ וּ תוֹ , הלּ בב וֹ ת 
ויתמהוּ  יר וֹ פפוּ  ׁש מים עּמ וּ די גּ ב וּ רתוֹ ,
ּת מוּ נתוֹ , שׂ בע מי ּת כוּ נתוֹ , עד בּ א מי מגּ ערתוֹ ,
,אמרתי ל ׁש וֹ ני יען חי: מכּ ל נעלם  והוּ א 
לפי  לא כּ חי כּ פי ,ועצמוֹ תי תקד
עמק וּ  מאד י"י מעשׂ י רבּ וּ  מה ,ּת ה לּ תי
ויאמר וּ  ּפ עוּ לים  ּיוֹ דו כּ ן על ,מחׁש בוֹ תי

וכו נשמת  ואומר חי : כּ ל  נׁש מת

אבון  בן שלמה מרבי לנ ׁשמת ַ ְ ִ ְ  ְרׁשּות 

רננוֹ תהנּ יג  ּפ ה  ולוֹ  מפלא, לאל ׁש יר  ער 
מלא? כּ ים

וּ מי-יםׁש חקים , וּ מרוֹ ם אהל וֹ , יקר בּ ם אׁש ר 
ּפ על וֹ  הדר פה בּ לי יחווּ  ׁש עלוֹ  בּ זיו

יעלה. ואד מאדמה, וציץ –
לאין למי  ור בּ וּ  לסוֹ דיו, היקר יחו ולׁש וֹ ן ּפ ה 

נעקר, לזאת חכמים לב  הלא מחקר;
ל  אׁש ר נגלה.להבין יהי  וֹ  

בּ ן מכוֹ ן דּ ביר כּ נגד ּת קּ נוֹ , בר וֹ ם  כּ ב וֹ דוֹ  כּ ס 
חסנוֹ  מׁש וה לבד צוּ ר בּ יּה  ׁש כּ נוֹ , בּ כוֹ ר 

נתלה. יׁש ו  כּ אׁש כּ וֹ ל ועוֹ לם
יׁש רתוּ ן המוֹ ן  בּ ר וּ חוֹ  חבּ רם, בּ א ׁש  מעוֹ נוֹ  מי 

אׁש ר  יסוֹ דם, וגלגּ ל אׁש רם, – לפיו
יכלה. ולא לניבוֹ  יר וֹ צץ ארם ,

לבן בּ רית למענוֹ  יקיּ ם ׁש מוֹ  ונעם המוֹ נוֹ  אב  
ויחיׁש  בּ הלּ חמ וֹ , יוֹ ם  בּ יוֹ ם מענּ יו רחמוֹ ,

יחלה! ׁש מוֹ  עם ּפ ד וּ ת



יא פרק 

חיים עץ פרי  הקדוש יט:)מספר פרק ― השבת (שער 

כי טעם בארנו, כבר  בשבת, תפילין שאין
כשיוצאין  אנפין דזעיר המוחין
כך ואחר  דצלם. מ' סוד  והם ד', הם מבינה 
ג', ונעשין דתבונה, יסוד הוד בנצח נכנסין
בחי  אז כי באויר . הפורח מגדל סוד והם
דתבונה, מלכות סוד  שם אשר  לאה,
וקוצי  ליסוד , סמוך  שהוא האור  ומקבלת
שם ונעשין שם, בטש  אנפין דאריך  דשערי
שכתוב כמו הצלם, באותו שם בכח, תפילין
צלם בו יש  ב"ו , של  צלם  בעבור כי בזוהר,
איש , יתהלך בצלם אך סוד וזה רוחני, אחר
כעוף באויר, הפורח מגדל הוא צלם שאותו

ועובר . הפורח

שכבר והנה דצלם, צ ' בסוד  שלמטה כמו
כן  שאין מה דתבונה, מלכות בהם  יש
אך עדיין, המוחין נתלבשו שלא דצלם במ'
דאריך דשערי קוצי בטש צלם, של בל'
ביותר  דק  ובדקות בכח תפילין ויצאו אנפין ,
אור  בסוד לאה כן גם נעשה  ואז מעלה, משל
שבת, של  התפילין  סוד הם  ואלו פנימי,
דצלם. ל ' שהם הראש, מן למעלה שהם
אלו  שהם  חדשות, פנים בא שבת וכשבא
למעלה שהיו דצלם ל ' שבסוד המוחין
נכנסו  בשבת ועתה תפילין. בסוד  בראשו
לאחד חדשים מוחין ונעשין בראשו,
אנו  אין ולזה עתה, פנימים והם מהבחינות,

ינשמת הזוהרפרק כד 

אדםודעו שאם למדים, אנו אבינו שמיעקב 
לעשות לנדור מצווה בצער, שרוי
"וידור  שם: שנאמר  וזהו ללמוד . או צדקה 
לרמז  בא  "לאמר " שכל  לאמר ". נדר  יעקב
בא זה ודבר לאחרים, הדבר  לומר  שיש

צרה. בעת לנדור  שמצוה ללמדנו 

אותו ואף אבל כלום , עושה אינו שאז  פי על
מן  ומצילתו  לו  עומדת שנדר הזכות
ביעקב הנדר לתלות אדם  וצריך הצער .
ש"אם יאמר  חולה, בן  לו יש שאם אבינו ,
מתחייב אני לבני, רפואה ישלח יעקב  אלהי
מצוה לעשות או צדקה וכך כך ליתן
מיעקב הדבר  שלמדים שמאחר  פלונית",

שמו . להזכיר  יש אבינו,

נדר ויש  ידור  ולא אדם שיזהר  אומרים
נאמרו  ולא צרה. בשעת ואפילו
אלא צרה  בשעת לדור שיש  הנ"ל  הדברים
מה את מקיימים שהיו הקדמונים בדורות
טרדות הרבה כיום ואילו שמבטיחים,
מלקיים האדם את  המונעים מצויים ועכובים
הדבר  לו  יגרום נדרו , יקיים לא ואם נדרו,

פורענות. הרבה

כלואפילו  ברור הדבר  אין התרה, עושה  אם
והרבה דינים הרבה שכן כך ,
התרה, לו שאין  ויתכן בזה, יש חילוקים

לך" "מותר  אמירת ידי שעל סבור והוא
הותר  אנשים  שלושה ידי על פעמים שלוש
מפיו  שמוציא שלפני ראוי ולפיכך  הנדר ,

נדר ". "בלי יאמר  מצוה, של  דיבור 

פי וכל  על  אף וחוטא, רשע נקרא הנודר
נדרו , מאחר  ואם הנדר. שמקיים
מעשיו  לראות למעלה נבדקים פנקסיו
שעשה חטאיו כל לו  ומזכירים הטובים,
באיזו  רואים  ומזה רשום. שהכל  מימיו,

זה עצמו מעמיד  יזהר סכנה לכן  נדר. שנודר 
צדקה, של בעניין אפילו ידור שלא אדם
הכרח  יש ואם הבטחה, בלי צדקה יתן אלא
הכנסת, בבית מגבית שעושים כגון  לנדור ,

נדר ". "בלי בלחש  יאמר

דרכיו ואם ולתקן עצמו לחזק כדי אדם נודר 
שהוא זה כגון הוא. משובח הטובים,
וכך כך יין לשתות שלא ונודר ושתיין גרגרן 
או  לשכרה, לשתות שלא שנודר  או זמן,
נדרים אלו אחרות מגונות ממידות לפרוש
לנדור , ומצווה משובחים, שמים לשם 
בו  יש  שאם יתברך . לעבודתו  כן שעושה
חטא. לידי יבוא בוודאי אלו, מגונות מידות

באבות במשנה אמרו אלו נדרים (פ "ג ועל

לאמי"ג ) מקום, מכל  לפרישות. סייג נדרים :
ישתדל אלא תמיד, לנדור בכך עצמו ירגיל 

נדר ". "בלי לפרש 



י  פרק 

לנשמת רשיות 
יעקב  בן שלמה  למה "ר לנשמת רשות

שנה )זצוק"ל וחמשים  כמאה לפני ע "פ(חי רשות
מתימן  יד כתב

וּ בחן אוֹ דה אהללנּ וּ , רבּ ים  ֹוּ בתו מאד  י"י 
כּ י  אהוֹ דנּ וּ , וּ מירי אג דּ לנּ וּ , שׂ פתי
בּ ערב וֹ ת עוֹ לם בּ רוּ ם חי: לכל  אדוֹ ן הוּ א 

צבאם וכל המים וּ ׁש מי והמים מוֹ ׁש בוֹ ,
נחׁש ב וּ  ותהוּ  מאפס כאין לפניו והם מרכּ ב וֹ ,
הדר וֹ  מאוֹ ר וירח ׁש מׁש  חי: לעוֹ למים והוּ א לוֹ ,
לׁש מוֹ  ולדּ רים, לארץ וּ מזהירים מאירים,
הבּ ר וּ אים וכל וּ מפארים, וּ מהדּ רים מׁש בּ חים
בּ ראם הוּ א כּ י ועבדיו עדיו היצוּ רים, וגם

יא נשמת כההזוהרפרק

בּ כל  ׁש ני ואין אחד  הוּ א חי: כּ ל  נפׁש  וּ בידוֹ 
והיּ וֹ ם  חׁש מּפ ני אוֹ ר גּ וֹ לל ׁש ם, הוּ א מקוֹ ם
והוּ א ל ׁש רת וֹ  מלאכים יצר להפריׁש ם, והלּ ילה
וּ נׁש מה הבּ רכ וֹ ת  מקוֹ ר  והוּ א וׁש רׁש ם , עקּ רם
ותוֹ לה בּ חכמה, ׁש מים נטה והוּ א חי: לכל 
סגר  וג לּ יו היּ ם וּ מׁש בּ רי בּ לימה, על ארץ
מהלּ ל  ּת כרע בּ ר כּ ל לוֹ  חוֹ מה, כּ אין עליהם
והוּ א קדמוֹ ן, לכל  קדמוֹ ן והוּ א חי: כּ ל בּ פה

והוּ א הרחמיםראׁש וֹ ן בּ על  והוּ א אחרוֹ ן, 
קצר וּ  חי: לכל משׂ בּ יע ורחמיו וּ בטוּ ב וֹ  והרצוֹ ן,
מלּ סּפ ר  הלּ ׁש וֹ נוֹ ת ונלאוּ  מר וֹ ממ וּ תוֹ , הלּ בב וֹ ת 
ויתמהוּ  יר וֹ פפוּ  ׁש מים עּמ וּ די גּ ב וּ רתוֹ ,
ּת מוּ נתוֹ , שׂ בע מי ּת כוּ נתוֹ , עד בּ א מי מגּ ערתוֹ ,
,אמרתי ל ׁש וֹ ני יען חי: מכּ ל נעלם  והוּ א 
לפי  לא כּ חי כּ פי ,ועצמוֹ תי תקד
עמק וּ  מאד י"י מעשׂ י רבּ וּ  מה ,ּת ה לּ תי
ויאמר וּ  ּפ עוּ לים  ּיוֹ דו כּ ן על ,מחׁש בוֹ תי

וכו נשמת  ואומר חי : כּ ל  נׁש מת

אבון  בן שלמה מרבי לנ ׁשמת ַ ְ ִ ְ  ְרׁשּות 

רננוֹ תהנּ יג  ּפ ה  ולוֹ  מפלא, לאל ׁש יר  ער 
מלא? כּ ים

וּ מי-יםׁש חקים , וּ מרוֹ ם אהל וֹ , יקר בּ ם אׁש ר 
ּפ על וֹ  הדר פה בּ לי יחווּ  ׁש עלוֹ  בּ זיו

יעלה. ואד מאדמה, וציץ –
לאין למי  ור בּ וּ  לסוֹ דיו, היקר יחו ולׁש וֹ ן ּפ ה 

נעקר, לזאת חכמים לב  הלא מחקר;
ל  אׁש ר נגלה.להבין יהי  וֹ  

בּ ן מכוֹ ן דּ ביר כּ נגד ּת קּ נוֹ , בר וֹ ם  כּ ב וֹ דוֹ  כּ ס 
חסנוֹ  מׁש וה לבד צוּ ר בּ יּה  ׁש כּ נוֹ , בּ כוֹ ר 

נתלה. יׁש ו  כּ אׁש כּ וֹ ל ועוֹ לם
יׁש רתוּ ן המוֹ ן  בּ ר וּ חוֹ  חבּ רם, בּ א ׁש  מעוֹ נוֹ  מי 

אׁש ר  יסוֹ דם, וגלגּ ל אׁש רם, – לפיו
יכלה. ולא לניבוֹ  יר וֹ צץ ארם ,

לבן בּ רית למענוֹ  יקיּ ם ׁש מוֹ  ונעם המוֹ נוֹ  אב  
ויחיׁש  בּ הלּ חמ וֹ , יוֹ ם  בּ יוֹ ם מענּ יו רחמוֹ ,

יחלה! ׁש מוֹ  עם ּפ ד וּ ת
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כי טעם בארנו, כבר  בשבת, תפילין שאין
כשיוצאין  אנפין דזעיר המוחין
כך ואחר  דצלם. מ' סוד  והם ד', הם מבינה 
ג', ונעשין דתבונה, יסוד הוד בנצח נכנסין
בחי  אז כי באויר . הפורח מגדל סוד והם
דתבונה, מלכות סוד  שם אשר  לאה,
וקוצי  ליסוד , סמוך  שהוא האור  ומקבלת
שם ונעשין שם, בטש  אנפין דאריך  דשערי
שכתוב כמו הצלם, באותו שם בכח, תפילין
צלם בו יש  ב"ו , של  צלם  בעבור כי בזוהר,
איש , יתהלך בצלם אך סוד וזה רוחני, אחר
כעוף באויר, הפורח מגדל הוא צלם שאותו

ועובר . הפורח

שכבר והנה דצלם, צ ' בסוד  שלמטה כמו
כן  שאין מה דתבונה, מלכות בהם  יש
אך עדיין, המוחין נתלבשו שלא דצלם במ'
דאריך דשערי קוצי בטש צלם, של בל'
ביותר  דק  ובדקות בכח תפילין ויצאו אנפין ,
אור  בסוד לאה כן גם נעשה  ואז מעלה, משל
שבת, של  התפילין  סוד הם  ואלו פנימי,
דצלם. ל ' שהם הראש, מן למעלה שהם
אלו  שהם  חדשות, פנים בא שבת וכשבא
למעלה שהיו דצלם ל ' שבסוד המוחין
נכנסו  בשבת ועתה תפילין. בסוד  בראשו
לאחד חדשים מוחין ונעשין בראשו,
אנו  אין ולזה עתה, פנימים והם מהבחינות,



ינשמת הזוהרפרק כד 

אדםודעו שאם למדים, אנו אבינו שמיעקב 
לעשות לנדור מצווה בצער, שרוי
"וידור  שם: שנאמר  וזהו ללמוד . או צדקה 
לרמז  בא  "לאמר " שכל  לאמר ". נדר  יעקב
בא זה ודבר לאחרים, הדבר  לומר  שיש

צרה. בעת לנדור  שמצוה ללמדנו 

אותו ואף אבל כלום , עושה אינו שאז  פי על
מן  ומצילתו  לו  עומדת שנדר הזכות
ביעקב הנדר לתלות אדם  וצריך הצער .
ש"אם יאמר  חולה, בן  לו יש שאם אבינו ,
מתחייב אני לבני, רפואה ישלח יעקב  אלהי
מצוה לעשות או צדקה וכך כך ליתן
מיעקב הדבר  שלמדים שמאחר  פלונית",

שמו . להזכיר  יש אבינו,

נדר ויש  ידור  ולא אדם שיזהר  אומרים
נאמרו  ולא צרה. בשעת ואפילו
אלא צרה  בשעת לדור שיש  הנ"ל  הדברים
מה את מקיימים שהיו הקדמונים בדורות
טרדות הרבה כיום ואילו שמבטיחים,
מלקיים האדם את  המונעים מצויים ועכובים
הדבר  לו  יגרום נדרו , יקיים לא ואם נדרו,

פורענות. הרבה

כלואפילו  ברור הדבר  אין התרה, עושה  אם
והרבה דינים הרבה שכן כך ,
התרה, לו שאין  ויתכן בזה, יש חילוקים

לך" "מותר  אמירת ידי שעל סבור והוא
הותר  אנשים  שלושה ידי על פעמים שלוש
מפיו  שמוציא שלפני ראוי ולפיכך  הנדר ,

נדר ". "בלי יאמר  מצוה, של  דיבור 

פי וכל  על  אף וחוטא, רשע נקרא הנודר
נדרו , מאחר  ואם הנדר. שמקיים
מעשיו  לראות למעלה נבדקים פנקסיו
שעשה חטאיו כל לו  ומזכירים הטובים,
באיזו  רואים  ומזה רשום. שהכל  מימיו,

זה עצמו מעמיד  יזהר סכנה לכן  נדר. שנודר 
צדקה, של בעניין אפילו ידור שלא אדם
הכרח  יש ואם הבטחה, בלי צדקה יתן אלא
הכנסת, בבית מגבית שעושים כגון  לנדור ,

נדר ". "בלי בלחש  יאמר

דרכיו ואם ולתקן עצמו לחזק כדי אדם נודר 
שהוא זה כגון הוא. משובח הטובים,
וכך כך יין לשתות שלא ונודר ושתיין גרגרן 
או  לשכרה, לשתות שלא שנודר  או זמן,
נדרים אלו אחרות מגונות ממידות לפרוש
לנדור , ומצווה משובחים, שמים לשם 
בו  יש  שאם יתברך . לעבודתו  כן שעושה
חטא. לידי יבוא בוודאי אלו, מגונות מידות

באבות במשנה אמרו אלו נדרים (פ "ג ועל

לאמי"ג ) מקום, מכל  לפרישות. סייג נדרים :
ישתדל אלא תמיד, לנדור בכך עצמו ירגיל 

נדר ". "בלי לפרש 



י  פרק 

לנשמת רשיות 
יעקב  בן שלמה  למה "ר לנשמת רשות

שנה )זצוק"ל וחמשים  כמאה לפני ע "פ(חי רשות
מתימן  יד כתב

וּ בחן אוֹ דה אהללנּ וּ , רבּ ים  ֹוּ בתו מאד  י"י 
כּ י  אהוֹ דנּ וּ , וּ מירי אג דּ לנּ וּ , שׂ פתי
בּ ערב וֹ ת עוֹ לם בּ רוּ ם חי: לכל  אדוֹ ן הוּ א 

צבאם וכל המים וּ ׁש מי והמים מוֹ ׁש בוֹ ,
נחׁש ב וּ  ותהוּ  מאפס כאין לפניו והם מרכּ ב וֹ ,
הדר וֹ  מאוֹ ר וירח ׁש מׁש  חי: לעוֹ למים והוּ א לוֹ ,
לׁש מוֹ  ולדּ רים, לארץ וּ מזהירים מאירים,
הבּ ר וּ אים וכל וּ מפארים, וּ מהדּ רים מׁש בּ חים
בּ ראם הוּ א כּ י ועבדיו עדיו היצוּ רים, וגם

יא נשמת כההזוהרפרק

בּ כל  ׁש ני ואין אחד  הוּ א חי: כּ ל  נפׁש  וּ בידוֹ 
והיּ וֹ ם  חׁש מּפ ני אוֹ ר גּ וֹ לל ׁש ם, הוּ א מקוֹ ם
והוּ א ל ׁש רת וֹ  מלאכים יצר להפריׁש ם, והלּ ילה
וּ נׁש מה הבּ רכ וֹ ת  מקוֹ ר  והוּ א וׁש רׁש ם , עקּ רם
ותוֹ לה בּ חכמה, ׁש מים נטה והוּ א חי: לכל 
סגר  וג לּ יו היּ ם וּ מׁש בּ רי בּ לימה, על ארץ
מהלּ ל  ּת כרע בּ ר כּ ל לוֹ  חוֹ מה, כּ אין עליהם
והוּ א קדמוֹ ן, לכל  קדמוֹ ן והוּ א חי: כּ ל בּ פה

והוּ א הרחמיםראׁש וֹ ן בּ על  והוּ א אחרוֹ ן, 
קצר וּ  חי: לכל משׂ בּ יע ורחמיו וּ בטוּ ב וֹ  והרצוֹ ן,
מלּ סּפ ר  הלּ ׁש וֹ נוֹ ת ונלאוּ  מר וֹ ממ וּ תוֹ , הלּ בב וֹ ת 
ויתמהוּ  יר וֹ פפוּ  ׁש מים עּמ וּ די גּ ב וּ רתוֹ ,
ּת מוּ נתוֹ , שׂ בע מי ּת כוּ נתוֹ , עד בּ א מי מגּ ערתוֹ ,
,אמרתי ל ׁש וֹ ני יען חי: מכּ ל נעלם  והוּ א 
לפי  לא כּ חי כּ פי ,ועצמוֹ תי תקד
עמק וּ  מאד י"י מעשׂ י רבּ וּ  מה ,ּת ה לּ תי
ויאמר וּ  ּפ עוּ לים  ּיוֹ דו כּ ן על ,מחׁש בוֹ תי

וכו נשמת  ואומר חי : כּ ל  נׁש מת

אבון  בן שלמה מרבי לנ ׁשמת ַ ְ ִ ְ  ְרׁשּות 

רננוֹ תהנּ יג  ּפ ה  ולוֹ  מפלא, לאל ׁש יר  ער 
מלא? כּ ים

וּ מי-יםׁש חקים , וּ מרוֹ ם אהל וֹ , יקר בּ ם אׁש ר 
ּפ על וֹ  הדר פה בּ לי יחווּ  ׁש עלוֹ  בּ זיו

יעלה. ואד מאדמה, וציץ –
לאין למי  ור בּ וּ  לסוֹ דיו, היקר יחו ולׁש וֹ ן ּפ ה 

נעקר, לזאת חכמים לב  הלא מחקר;
ל  אׁש ר נגלה.להבין יהי  וֹ  

בּ ן מכוֹ ן דּ ביר כּ נגד ּת קּ נוֹ , בר וֹ ם  כּ ב וֹ דוֹ  כּ ס 
חסנוֹ  מׁש וה לבד צוּ ר בּ יּה  ׁש כּ נוֹ , בּ כוֹ ר 

נתלה. יׁש ו  כּ אׁש כּ וֹ ל ועוֹ לם
יׁש רתוּ ן המוֹ ן  בּ ר וּ חוֹ  חבּ רם, בּ א ׁש  מעוֹ נוֹ  מי 

אׁש ר  יסוֹ דם, וגלגּ ל אׁש רם, – לפיו
יכלה. ולא לניבוֹ  יר וֹ צץ ארם ,

לבן בּ רית למענוֹ  יקיּ ם ׁש מוֹ  ונעם המוֹ נוֹ  אב  
ויחיׁש  בּ הלּ חמ וֹ , יוֹ ם  בּ יוֹ ם מענּ יו רחמוֹ ,

יחלה! ׁש מוֹ  עם ּפ ד וּ ת
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כי טעם בארנו, כבר  בשבת, תפילין שאין
כשיוצאין  אנפין דזעיר המוחין
כך ואחר  דצלם. מ' סוד  והם ד', הם מבינה 
ג', ונעשין דתבונה, יסוד הוד בנצח נכנסין
בחי  אז כי באויר . הפורח מגדל סוד והם
דתבונה, מלכות סוד  שם אשר  לאה,
וקוצי  ליסוד , סמוך  שהוא האור  ומקבלת
שם ונעשין שם, בטש  אנפין דאריך  דשערי
שכתוב כמו הצלם, באותו שם בכח, תפילין
צלם בו יש  ב"ו , של  צלם  בעבור כי בזוהר,
איש , יתהלך בצלם אך סוד וזה רוחני, אחר
כעוף באויר, הפורח מגדל הוא צלם שאותו

ועובר . הפורח

שכבר והנה דצלם, צ ' בסוד  שלמטה כמו
כן  שאין מה דתבונה, מלכות בהם  יש
אך עדיין, המוחין נתלבשו שלא דצלם במ'
דאריך דשערי קוצי בטש צלם, של בל'
ביותר  דק  ובדקות בכח תפילין ויצאו אנפין ,
אור  בסוד לאה כן גם נעשה  ואז מעלה, משל
שבת, של  התפילין  סוד הם  ואלו פנימי,
דצלם. ל ' שהם הראש, מן למעלה שהם
אלו  שהם  חדשות, פנים בא שבת וכשבא
למעלה שהיו דצלם ל ' שבסוד המוחין
נכנסו  בשבת ועתה תפילין. בסוד  בראשו
לאחד חדשים מוחין ונעשין בראשו,
אנו  אין ולזה עתה, פנימים והם מהבחינות,

ינשמת הזוהרפרק כד 

אדםודעו שאם למדים, אנו אבינו שמיעקב 
לעשות לנדור מצווה בצער, שרוי
"וידור  שם: שנאמר  וזהו ללמוד . או צדקה 
לרמז  בא  "לאמר " שכל  לאמר ". נדר  יעקב
בא זה ודבר לאחרים, הדבר  לומר  שיש

צרה. בעת לנדור  שמצוה ללמדנו 

אותו ואף אבל כלום , עושה אינו שאז  פי על
מן  ומצילתו  לו  עומדת שנדר הזכות
ביעקב הנדר לתלות אדם  וצריך הצער .
ש"אם יאמר  חולה, בן  לו יש שאם אבינו ,
מתחייב אני לבני, רפואה ישלח יעקב  אלהי
מצוה לעשות או צדקה וכך כך ליתן
מיעקב הדבר  שלמדים שמאחר  פלונית",

שמו . להזכיר  יש אבינו,

נדר ויש  ידור  ולא אדם שיזהר  אומרים
נאמרו  ולא צרה. בשעת ואפילו
אלא צרה  בשעת לדור שיש  הנ"ל  הדברים
מה את מקיימים שהיו הקדמונים בדורות
טרדות הרבה כיום ואילו שמבטיחים,
מלקיים האדם את  המונעים מצויים ועכובים
הדבר  לו  יגרום נדרו , יקיים לא ואם נדרו,

פורענות. הרבה

כלואפילו  ברור הדבר  אין התרה, עושה  אם
והרבה דינים הרבה שכן כך ,
התרה, לו שאין  ויתכן בזה, יש חילוקים

לך" "מותר  אמירת ידי שעל סבור והוא
הותר  אנשים  שלושה ידי על פעמים שלוש
מפיו  שמוציא שלפני ראוי ולפיכך  הנדר ,

נדר ". "בלי יאמר  מצוה, של  דיבור 

פי וכל  על  אף וחוטא, רשע נקרא הנודר
נדרו , מאחר  ואם הנדר. שמקיים
מעשיו  לראות למעלה נבדקים פנקסיו
שעשה חטאיו כל לו  ומזכירים הטובים,
באיזו  רואים  ומזה רשום. שהכל  מימיו,

זה עצמו מעמיד  יזהר סכנה לכן  נדר. שנודר 
צדקה, של בעניין אפילו ידור שלא אדם
הכרח  יש ואם הבטחה, בלי צדקה יתן אלא
הכנסת, בבית מגבית שעושים כגון  לנדור ,

נדר ". "בלי בלחש  יאמר

דרכיו ואם ולתקן עצמו לחזק כדי אדם נודר 
שהוא זה כגון הוא. משובח הטובים,
וכך כך יין לשתות שלא ונודר ושתיין גרגרן 
או  לשכרה, לשתות שלא שנודר  או זמן,
נדרים אלו אחרות מגונות ממידות לפרוש
לנדור , ומצווה משובחים, שמים לשם 
בו  יש  שאם יתברך . לעבודתו  כן שעושה
חטא. לידי יבוא בוודאי אלו, מגונות מידות

באבות במשנה אמרו אלו נדרים (פ "ג ועל

לאמי"ג ) מקום, מכל  לפרישות. סייג נדרים :
ישתדל אלא תמיד, לנדור בכך עצמו ירגיל 

נדר ". "בלי לפרש 



י  פרק 

לנשמת רשיות 
יעקב  בן שלמה  למה "ר לנשמת רשות

שנה )זצוק"ל וחמשים  כמאה לפני ע "פ(חי רשות
מתימן  יד כתב

וּ בחן אוֹ דה אהללנּ וּ , רבּ ים  ֹוּ בתו מאד  י"י 
כּ י  אהוֹ דנּ וּ , וּ מירי אג דּ לנּ וּ , שׂ פתי
בּ ערב וֹ ת עוֹ לם בּ רוּ ם חי: לכל  אדוֹ ן הוּ א 

צבאם וכל המים וּ ׁש מי והמים מוֹ ׁש בוֹ ,
נחׁש ב וּ  ותהוּ  מאפס כאין לפניו והם מרכּ ב וֹ ,
הדר וֹ  מאוֹ ר וירח ׁש מׁש  חי: לעוֹ למים והוּ א לוֹ ,
לׁש מוֹ  ולדּ רים, לארץ וּ מזהירים מאירים,
הבּ ר וּ אים וכל וּ מפארים, וּ מהדּ רים מׁש בּ חים
בּ ראם הוּ א כּ י ועבדיו עדיו היצוּ רים, וגם

יא נשמת כההזוהרפרק

בּ כל  ׁש ני ואין אחד  הוּ א חי: כּ ל  נפׁש  וּ בידוֹ 
והיּ וֹ ם  חׁש מּפ ני אוֹ ר גּ וֹ לל ׁש ם, הוּ א מקוֹ ם
והוּ א ל ׁש רת וֹ  מלאכים יצר להפריׁש ם, והלּ ילה
וּ נׁש מה הבּ רכ וֹ ת  מקוֹ ר  והוּ א וׁש רׁש ם , עקּ רם
ותוֹ לה בּ חכמה, ׁש מים נטה והוּ א חי: לכל 
סגר  וג לּ יו היּ ם וּ מׁש בּ רי בּ לימה, על ארץ
מהלּ ל  ּת כרע בּ ר כּ ל לוֹ  חוֹ מה, כּ אין עליהם
והוּ א קדמוֹ ן, לכל  קדמוֹ ן והוּ א חי: כּ ל בּ פה

והוּ א הרחמיםראׁש וֹ ן בּ על  והוּ א אחרוֹ ן, 
קצר וּ  חי: לכל משׂ בּ יע ורחמיו וּ בטוּ ב וֹ  והרצוֹ ן,
מלּ סּפ ר  הלּ ׁש וֹ נוֹ ת ונלאוּ  מר וֹ ממ וּ תוֹ , הלּ בב וֹ ת 
ויתמהוּ  יר וֹ פפוּ  ׁש מים עּמ וּ די גּ ב וּ רתוֹ ,
ּת מוּ נתוֹ , שׂ בע מי ּת כוּ נתוֹ , עד בּ א מי מגּ ערתוֹ ,
,אמרתי ל ׁש וֹ ני יען חי: מכּ ל נעלם  והוּ א 
לפי  לא כּ חי כּ פי ,ועצמוֹ תי תקד
עמק וּ  מאד י"י מעשׂ י רבּ וּ  מה ,ּת ה לּ תי
ויאמר וּ  ּפ עוּ לים  ּיוֹ דו כּ ן על ,מחׁש בוֹ תי

וכו נשמת  ואומר חי : כּ ל  נׁש מת

אבון  בן שלמה מרבי לנ ׁשמת ַ ְ ִ ְ  ְרׁשּות 

רננוֹ תהנּ יג  ּפ ה  ולוֹ  מפלא, לאל ׁש יר  ער 
מלא? כּ ים

וּ מי-יםׁש חקים , וּ מרוֹ ם אהל וֹ , יקר בּ ם אׁש ר 
ּפ על וֹ  הדר פה בּ לי יחווּ  ׁש עלוֹ  בּ זיו

יעלה. ואד מאדמה, וציץ –
לאין למי  ור בּ וּ  לסוֹ דיו, היקר יחו ולׁש וֹ ן ּפ ה 

נעקר, לזאת חכמים לב  הלא מחקר;
ל  אׁש ר נגלה.להבין יהי  וֹ  

בּ ן מכוֹ ן דּ ביר כּ נגד ּת קּ נוֹ , בר וֹ ם  כּ ב וֹ דוֹ  כּ ס 
חסנוֹ  מׁש וה לבד צוּ ר בּ יּה  ׁש כּ נוֹ , בּ כוֹ ר 

נתלה. יׁש ו  כּ אׁש כּ וֹ ל ועוֹ לם
יׁש רתוּ ן המוֹ ן  בּ ר וּ חוֹ  חבּ רם, בּ א ׁש  מעוֹ נוֹ  מי 

אׁש ר  יסוֹ דם, וגלגּ ל אׁש רם, – לפיו
יכלה. ולא לניבוֹ  יר וֹ צץ ארם ,

לבן בּ רית למענוֹ  יקיּ ם ׁש מוֹ  ונעם המוֹ נוֹ  אב  
ויחיׁש  בּ הלּ חמ וֹ , יוֹ ם  בּ יוֹ ם מענּ יו רחמוֹ ,

יחלה! ׁש מוֹ  עם ּפ ד וּ ת



יא פרק 
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כי טעם בארנו, כבר  בשבת, תפילין שאין
כשיוצאין  אנפין דזעיר המוחין
כך ואחר  דצלם. מ' סוד  והם ד', הם מבינה 
ג', ונעשין דתבונה, יסוד הוד בנצח נכנסין
בחי  אז כי באויר . הפורח מגדל סוד והם
דתבונה, מלכות סוד  שם אשר  לאה,
וקוצי  ליסוד , סמוך  שהוא האור  ומקבלת
שם ונעשין שם, בטש  אנפין דאריך  דשערי
שכתוב כמו הצלם, באותו שם בכח, תפילין
צלם בו יש  ב"ו , של  צלם  בעבור כי בזוהר,
איש , יתהלך בצלם אך סוד וזה רוחני, אחר
כעוף באויר, הפורח מגדל הוא צלם שאותו

ועובר . הפורח

שכבר והנה דצלם, צ ' בסוד  שלמטה כמו
כן  שאין מה דתבונה, מלכות בהם  יש
אך עדיין, המוחין נתלבשו שלא דצלם במ'
דאריך דשערי קוצי בטש צלם, של בל'
ביותר  דק  ובדקות בכח תפילין ויצאו אנפין ,
אור  בסוד לאה כן גם נעשה  ואז מעלה, משל
שבת, של  התפילין  סוד הם  ואלו פנימי,
דצלם. ל ' שהם הראש, מן למעלה שהם
אלו  שהם  חדשות, פנים בא שבת וכשבא
למעלה שהיו דצלם ל ' שבסוד המוחין
נכנסו  בשבת ועתה תפילין. בסוד  בראשו
לאחד חדשים מוחין ונעשין בראשו,
אנו  אין ולזה עתה, פנימים והם מהבחינות,



יא נשמת הזוהרפרק כו

נעשין  התפילין כי בשבת, תפילין  מניחין
לזעיר  מקיפים  היו ובתחלה פנימים, מוחין
וכבר  ללאה. פנימי אור בבחינת והיו  אנפין ,
כי  המלך, חיי מבחי הם התפילין  כי נודע ,
לו  נמשכין  והחיים אנפין, זעיר הוא המלך
חיים, כמנין אהיה הוי"ה  אהי"ה כי מבינה ,

והוא תפילין , המניח בכוונת בנשמתכנזכר
מבינה, היא הנשמה כי כאמור, רמוז חי כל
התפילין  תמורת והם חיי"ם, כמנין  ח"י וכ"ל 

המלך חיי כנ "ל.שהם
ענין ועתה  יבואר ובו  שבת, יום נבאר 

דע עמידה. סוף עד  דשבת, שחרית
חי, כל נשמת עד קרבנות, לומר כשמתחילין

שני  מקיפין דז"א ברישא דמ'נכנסין  ים
אחת, בפעם נכנס כולו דאמא, דצלם
דצלם מ' המקיפין נכנסין אז חי כל  ובנשמת
תיבות ראשי חי, כל נשמת סוד וזה אבא,
דמקיף חב"ד שהם הויות, ג ' ע"ח, גימטריה
ואז  אחת, בפעם ונכנסין אבא, דצלם דמ'
היום קדושת דבחי נפש  תוספות לקבל תכוין
נוקבא, כולם הלילה, של נר "נ כי דכורא ,

הדכורין . הם וביום
קדושהוסוד תוספות הוא חי, כל  נשמת

היכלותדבריאה , בג' רק תוספות ואין
אין  עד  אור  יוצר  מן - חלוקות ג' שהם לבד ,
אל ומן  אדון, אל עד כערכך  אין ומן כערכך,
וכבר  חלוקות. ג' הרי תתברך , עד  אדון
יוצר  של היכלות אלו הרי כי  ענינו, בארנו
נפתחין  בשבת, אבל  ז"א. היכלי ז ' הם דחול,
ואז  דבריאה, דאו"א היכלי  והם שבת, היכלי
ומקבלין  שם, ונכללין ז"א, ההיכלי עולין
הם דאו"א, היכלי ז' אמנם תוספות. משם
הכל הכל , את ובורא - כאן כנזכר  הכל, ז"פ
הכל יאמרו, והכל  ישבחוך, והכל יודוך ,

הכל. יוצר  סלה, ירוממוך 
לבדם,אמנם ג' רק עולין, ז"א היכלי כל לא

מכולם, ממותקים חסדים יותר שהם
הספיר , לבנת  הנקרא היסוד , היכל הוא א'
היכל כך  אחר כערכך, אין עד  יוצר  מן והוא

אח"כ כערכך . אין והוא ת"ת , שהוא רצון
אך אדון. אל שהוא חסד, שהוא אהבה היכל
ימין , קו שהוא אע"פ הנצח, שכנגד היכל
פלגי  תרי הוד , עם קשור  הוא כי עולה , אינו
מגופא. לבר  הוא כי וגם דין, הוא ולכן גופא,

עולהוהנה  ז"א , דיסוד הספיר  לבנת היכל
דאו"א, היכלין ז' מכל למעלה בשבת
ו"פ והם אור, משם ומקבל אהבה, היכל  עד
חסד, עד  יסוד מן למעלה , מלמטה  והם הכל,
וז ' העליון . אהבה בהיכל היסוד  נקשר  והרי

כנודע. הסריסים ז ' נקראו או"א, היכלי

מלמטהוהנה הסדר  על הם הכל, ז"פ
- כיצד חסד, עד  מיסוד למעלה,
דיסוד הספיר , לבנת היכל  הכל , את ובורא
דאו"א. הספיר  לבנת להיכל  שעולה ז"א
השמים. עצם להיכל  עולה יודוך, בהכול
והכל נוגה. להיכל עולה ישבחוך, בהכל 
להיכל ירוממוך, בהכל  רצון. להיכל  יאמרו,
והטעם אהבה. להיכל  הכל, ביוצר  זכות .

אח  כל  כי כל , אחד  כל  מנ 'שנקרא כלול  ד 
כל. כמנין בשבת, הנפתחים  בינה , שערי

וסופי מהחברים חי, כל  נשמת ויתחיל  -
בעלי  אצל הידוע תלי, תיבות
הפרודות הנשמות  לסוד רמז ומכאן תכונה.
הנכבד, שם ישראל מברכין עולמים, מח"י
והכלה למעלה, אותו מברך הצדיק  ג"כ 
צדיק מן  צדיקים, מב כלולה שהיא  נמצא 
צדיקים וסימן מטה. של  ומצדיק  מעלה, של
עליון , מצדיק  שאחיזתן  לפי ארץ, ירשו
ומלכות מעלה, של ברכה בתוספת מוכתר 
מחי  הפורחת מהנשמות מתברכת ג"כ 
אותה ומברכין בכל , כלולה והיא עולמים,
עד נשמת מן והם פינו, ואלו מן תיבין, מ"ה
זהר  כנזכר תיבין, מ"ה שם  מודים, אנו לבדך
ג "כ. והקדיש הבריאה. בחלל ישתבח אח"כ

הבריאה. עולם יוצר ברכת ואילך ומשם

הנהמהחברים  חסדו, לעולם כי כוונת -
ג ' שהם בחסדו, מסתיימין כולם 

יב נשמת כז הזוהרפרק

מתפשט  עליון שהחסד  שבמזלא, הויות
לכן  דלגאו , חסד  נקראים הללו וחסדים  בהו.
בקמץ יוד  ראשונים, פסוקים בי' לכוין יש
בו  קמוצה, הי' פסוקים ובה דא"א, הויה  של
הי' פסוקים, ובחמשה  קמוצה. יוד פסוקים,
חסד, בסוד בכתר , קמץ נקודת כי קמוצה.

הכהן . וקמץ

תמורתנשמת זהו חיים, גימטריה ח"י, כ "ל 
וזהו  המלך . חיי הנקרא תפילין,

חיי  ונקרא נשמה, בחי הוא בינה כי נשמה,
המלך. חיי שהוא  ז"א,

בתבפי שיטה כל שיטות, ד ' הם - ישרים
המרכבה, רגלי ד ' נגד  והם תיבות, ג'
הנזכר  מלאכים, י"ב  בסוד  מג, כלול כ "א
גם בהם לכוין ויש דקמ"ט, ויצא פרשת
ו', ובהמלך תיבין, י' בתעצומות בהאל
ואמא, וז"א אבא  נגד  הם  ה', עד ובשוכן

באמא. כלולה ונוקבא



יב פרק

– זי"ע ויטאל חיים הכוונותרבי שער

בנו הקדמת ז "ל ויטאל שמואל  מוהר"ר 
הכוונות לשער  ז"ל  מוהרח"ו  של

הכוונות) שער השישי  ה'(השער  כו' ישיר אז  :
פעמים ב' זה פסוק יאמר  ועד לעולם  ימלוך
ה' תרגום בלשון  ובפ"ג הקודש בלשון 
כו ' פרעה סוס  בא כי כו' קאים מלכותיה
המלוכה לה' כי כו' הלכו  ישראל ובני
למלך ה' והיה כו ' מושיעים ועלו כו'
שמע פסוק יאמר ולא שמך ישתבח  כו'
בקצת נמצא כאשר כו' ישתבח קודם ישראל
ישתבח  ובכן לומר  אין  גם הנדפסים סידורים
שאומרים בשבת הוא כן אם אלא כו שמך

חי  כל ישתבח נשמת ובכן אומר כך  ואחר 
ויקדים ותפארת תהלה גבו גדולה כו' שמך
נזכר  וכן בי"ס. הסדר כן כי לגבורה גדולה

תרומה)בזוהר  ומהולל(פ גדול  מלך  בא"י
לעיל הטעם כמ"ש בחיריק  התיו בתשבחות
חי  אל  מלך  זמרה בשירי הבוחר  בב"ש

אמן. כי העולמים אחד חכם מפי ושמעתי
ונרמז  ע "ה  אבינו אברהם תקנו זה שבח
א"ל הברכה. סיום  שאחר תיבות בראשי
כל ר"בון הנשמות. כל ב"ורא ההודאות
אל מ "לך זמרה. בשירי ה"בוחר המעשים

העולמים. זהחי דבר  קבלתי לא אני אמנם
בעלמא דאמירן עד קדיש  ואומר ז "ל ממורי

נוסחו: וזה

שבת  ליל קידוש דרושי  הכוונות שער 
שבת  של  שחרית תפילת ענין א' דרוש

הנהענין שבת. דיום שחרית של  התפלה
לקבל האדם יכוין בלילה כי  נת"ל
וביום נוקבין בחי' הם ושלשתן  נר "ן  תוס '
ושלשה נר"ן בחי' לקבל ג"כ  יכוין  שבת
דכורא. שהוא  היום קדושת מבחי דכורין
תוס' לקבל  צריך שבהם המקומות  ג' ואמנם
של שבברכו  ז"ל  ממורי בתחלה שמעתי הנז'
הנפש  תוס' לקבל יכוין דשחרית יוצר  קודם
לקבל יכוין לתפלה גאולה ובסמיכות דכורא 
כבודו  מקום אי"ה במלת ובמוסף  רוח  תוס '
אח"כ אבל נשמה  תוס' לקבל יכוין  כו'
בע"ה וכמ"ש אחר  באופן ממוז"ל  שמעתי
בע"ה החלי וזה במקומו  כ"א הדרוש בכללי
סדר  מן  שחרית תפלת התחלת מן כי דע
בחי' נכנסו  כו ' חי כל  נשמת עד  הקרבנות
מבחי  דז"א המוחי' בחי' של המקיפין אורות 

דאי דצלם מ' אות הנק העליון  ובסהמקיף

יא נשמת הזוהרפרק כו

נעשין  התפילין כי בשבת, תפילין  מניחין
לזעיר  מקיפים  היו ובתחלה פנימים, מוחין
וכבר  ללאה. פנימי אור בבחינת והיו  אנפין ,
כי  המלך, חיי מבחי הם התפילין  כי נודע ,
לו  נמשכין  והחיים אנפין, זעיר הוא המלך
חיים, כמנין אהיה הוי"ה  אהי"ה כי מבינה ,

והוא תפילין , המניח בכוונת בנשמתכנזכר
מבינה, היא הנשמה כי כאמור, רמוז חי כל
התפילין  תמורת והם חיי"ם, כמנין  ח"י וכ"ל 

המלך חיי כנ "ל.שהם
ענין ועתה  יבואר ובו  שבת, יום נבאר 

דע עמידה. סוף עד  דשבת, שחרית
חי, כל נשמת עד קרבנות, לומר כשמתחילין

שני  מקיפין דז"א ברישא דמ'נכנסין  ים
אחת, בפעם נכנס כולו דאמא, דצלם
דצלם מ' המקיפין נכנסין אז חי כל  ובנשמת
תיבות ראשי חי, כל נשמת סוד וזה אבא,
דמקיף חב"ד שהם הויות, ג ' ע"ח, גימטריה
ואז  אחת, בפעם ונכנסין אבא, דצלם דמ'
היום קדושת דבחי נפש  תוספות לקבל תכוין
נוקבא, כולם הלילה, של נר "נ כי דכורא ,

הדכורין . הם וביום
קדושהוסוד תוספות הוא חי, כל  נשמת

היכלותדבריאה , בג' רק תוספות ואין
אין  עד  אור  יוצר  מן - חלוקות ג' שהם לבד ,
אל ומן  אדון, אל עד כערכך  אין ומן כערכך,
וכבר  חלוקות. ג' הרי תתברך , עד  אדון
יוצר  של היכלות אלו הרי כי  ענינו, בארנו
נפתחין  בשבת, אבל  ז"א. היכלי ז ' הם דחול,
ואז  דבריאה, דאו"א היכלי  והם שבת, היכלי
ומקבלין  שם, ונכללין ז"א, ההיכלי עולין
הם דאו"א, היכלי ז' אמנם תוספות. משם
הכל הכל , את ובורא - כאן כנזכר  הכל, ז"פ
הכל יאמרו, והכל  ישבחוך, והכל יודוך ,

הכל. יוצר  סלה, ירוממוך 
לבדם,אמנם ג' רק עולין, ז"א היכלי כל לא

מכולם, ממותקים חסדים יותר שהם
הספיר , לבנת  הנקרא היסוד , היכל הוא א'
היכל כך  אחר כערכך, אין עד  יוצר  מן והוא

אח"כ כערכך . אין והוא ת"ת , שהוא רצון
אך אדון. אל שהוא חסד, שהוא אהבה היכל
ימין , קו שהוא אע"פ הנצח, שכנגד היכל
פלגי  תרי הוד , עם קשור  הוא כי עולה , אינו
מגופא. לבר  הוא כי וגם דין, הוא ולכן גופא,

עולהוהנה  ז"א , דיסוד הספיר  לבנת היכל
דאו"א, היכלין ז' מכל למעלה בשבת
ו"פ והם אור, משם ומקבל אהבה, היכל  עד
חסד, עד  יסוד מן למעלה , מלמטה  והם הכל,
וז ' העליון . אהבה בהיכל היסוד  נקשר  והרי

כנודע. הסריסים ז ' נקראו או"א, היכלי

מלמטהוהנה הסדר  על הם הכל, ז"פ
- כיצד חסד, עד  מיסוד למעלה,
דיסוד הספיר , לבנת היכל  הכל , את ובורא
דאו"א. הספיר  לבנת להיכל  שעולה ז"א
השמים. עצם להיכל  עולה יודוך, בהכול
והכל נוגה. להיכל עולה ישבחוך, בהכל 
להיכל ירוממוך, בהכל  רצון. להיכל  יאמרו,
והטעם אהבה. להיכל  הכל, ביוצר  זכות .

אח  כל  כי כל , אחד  כל  מנ 'שנקרא כלול  ד 
כל. כמנין בשבת, הנפתחים  בינה , שערי

וסופי מהחברים חי, כל  נשמת ויתחיל  -
בעלי  אצל הידוע תלי, תיבות
הפרודות הנשמות  לסוד רמז ומכאן תכונה.
הנכבד, שם ישראל מברכין עולמים, מח"י
והכלה למעלה, אותו מברך הצדיק  ג"כ 
צדיק מן  צדיקים, מב כלולה שהיא  נמצא 
צדיקים וסימן מטה. של  ומצדיק  מעלה, של
עליון , מצדיק  שאחיזתן  לפי ארץ, ירשו
ומלכות מעלה, של ברכה בתוספת מוכתר 
מחי  הפורחת מהנשמות מתברכת ג"כ 
אותה ומברכין בכל , כלולה והיא עולמים,
עד נשמת מן והם פינו, ואלו מן תיבין, מ"ה
זהר  כנזכר תיבין, מ"ה שם  מודים, אנו לבדך
ג "כ. והקדיש הבריאה. בחלל ישתבח אח"כ

הבריאה. עולם יוצר ברכת ואילך ומשם

הנהמהחברים  חסדו, לעולם כי כוונת -
ג ' שהם בחסדו, מסתיימין כולם 

יב נשמת כז הזוהרפרק

מתפשט  עליון שהחסד  שבמזלא, הויות
לכן  דלגאו , חסד  נקראים הללו וחסדים  בהו.
בקמץ יוד  ראשונים, פסוקים בי' לכוין יש
בו  קמוצה, הי' פסוקים ובה דא"א, הויה  של
הי' פסוקים, ובחמשה  קמוצה. יוד פסוקים,
חסד, בסוד בכתר , קמץ נקודת כי קמוצה.

הכהן . וקמץ

תמורתנשמת זהו חיים, גימטריה ח"י, כ "ל 
וזהו  המלך . חיי הנקרא תפילין,

חיי  ונקרא נשמה, בחי הוא בינה כי נשמה,
המלך. חיי שהוא  ז"א,

בתבפי שיטה כל שיטות, ד ' הם - ישרים
המרכבה, רגלי ד ' נגד  והם תיבות, ג'
הנזכר  מלאכים, י"ב  בסוד  מג, כלול כ "א
גם בהם לכוין ויש דקמ"ט, ויצא פרשת
ו', ובהמלך תיבין, י' בתעצומות בהאל
ואמא, וז"א אבא  נגד  הם  ה', עד ובשוכן

באמא. כלולה ונוקבא



יב פרק

– זי"ע ויטאל חיים הכוונותרבי שער

בנו הקדמת ז "ל ויטאל שמואל  מוהר"ר 
הכוונות לשער  ז"ל  מוהרח"ו  של

הכוונות) שער השישי  ה'(השער  כו' ישיר אז  :
פעמים ב' זה פסוק יאמר  ועד לעולם  ימלוך
ה' תרגום בלשון  ובפ"ג הקודש בלשון 
כו ' פרעה סוס  בא כי כו' קאים מלכותיה
המלוכה לה' כי כו' הלכו  ישראל ובני
למלך ה' והיה כו ' מושיעים ועלו כו'
שמע פסוק יאמר ולא שמך ישתבח  כו'
בקצת נמצא כאשר כו' ישתבח קודם ישראל
ישתבח  ובכן לומר  אין  גם הנדפסים סידורים
שאומרים בשבת הוא כן אם אלא כו שמך

חי  כל ישתבח נשמת ובכן אומר כך  ואחר 
ויקדים ותפארת תהלה גבו גדולה כו' שמך
נזכר  וכן בי"ס. הסדר כן כי לגבורה גדולה

תרומה)בזוהר  ומהולל(פ גדול  מלך  בא"י
לעיל הטעם כמ"ש בחיריק  התיו בתשבחות
חי  אל  מלך  זמרה בשירי הבוחר  בב"ש

אמן. כי העולמים אחד חכם מפי ושמעתי
ונרמז  ע "ה  אבינו אברהם תקנו זה שבח
א"ל הברכה. סיום  שאחר תיבות בראשי
כל ר"בון הנשמות. כל ב"ורא ההודאות
אל מ "לך זמרה. בשירי ה"בוחר המעשים

העולמים. זהחי דבר  קבלתי לא אני אמנם
בעלמא דאמירן עד קדיש  ואומר ז "ל ממורי

נוסחו: וזה

שבת  ליל קידוש דרושי  הכוונות שער 
שבת  של  שחרית תפילת ענין א' דרוש

הנהענין שבת. דיום שחרית של  התפלה
לקבל האדם יכוין בלילה כי  נת"ל
וביום נוקבין בחי' הם ושלשתן  נר "ן  תוס '
ושלשה נר"ן בחי' לקבל ג"כ  יכוין  שבת
דכורא. שהוא  היום קדושת מבחי דכורין
תוס' לקבל  צריך שבהם המקומות  ג' ואמנם
של שבברכו  ז"ל  ממורי בתחלה שמעתי הנז'
הנפש  תוס' לקבל יכוין דשחרית יוצר  קודם
לקבל יכוין לתפלה גאולה ובסמיכות דכורא 
כבודו  מקום אי"ה במלת ובמוסף  רוח  תוס '
אח"כ אבל נשמה  תוס' לקבל יכוין  כו'
בע"ה וכמ"ש אחר  באופן ממוז"ל  שמעתי
בע"ה החלי וזה במקומו  כ"א הדרוש בכללי
סדר  מן  שחרית תפלת התחלת מן כי דע
בחי' נכנסו  כו ' חי כל  נשמת עד  הקרבנות
מבחי  דז"א המוחי' בחי' של המקיפין אורות 

דאי דצלם מ' אות הנק העליון  ובסהמקיף



יא נשמת הזוהרפרק כו

נעשין  התפילין כי בשבת, תפילין  מניחין
לזעיר  מקיפים  היו ובתחלה פנימים, מוחין
וכבר  ללאה. פנימי אור בבחינת והיו  אנפין ,
כי  המלך, חיי מבחי הם התפילין  כי נודע ,
לו  נמשכין  והחיים אנפין, זעיר הוא המלך
חיים, כמנין אהיה הוי"ה  אהי"ה כי מבינה ,

והוא תפילין , המניח בכוונת בנשמתכנזכר
מבינה, היא הנשמה כי כאמור, רמוז חי כל
התפילין  תמורת והם חיי"ם, כמנין  ח"י וכ"ל 

המלך חיי כנ "ל.שהם
ענין ועתה  יבואר ובו  שבת, יום נבאר 

דע עמידה. סוף עד  דשבת, שחרית
חי, כל נשמת עד קרבנות, לומר כשמתחילין

שני  מקיפין דז"א ברישא דמ'נכנסין  ים
אחת, בפעם נכנס כולו דאמא, דצלם
דצלם מ' המקיפין נכנסין אז חי כל  ובנשמת
תיבות ראשי חי, כל נשמת סוד וזה אבא,
דמקיף חב"ד שהם הויות, ג ' ע"ח, גימטריה
ואז  אחת, בפעם ונכנסין אבא, דצלם דמ'
היום קדושת דבחי נפש  תוספות לקבל תכוין
נוקבא, כולם הלילה, של נר "נ כי דכורא ,

הדכורין . הם וביום
קדושהוסוד תוספות הוא חי, כל  נשמת

היכלותדבריאה , בג' רק תוספות ואין
אין  עד  אור  יוצר  מן - חלוקות ג' שהם לבד ,
אל ומן  אדון, אל עד כערכך  אין ומן כערכך,
וכבר  חלוקות. ג' הרי תתברך , עד  אדון
יוצר  של היכלות אלו הרי כי  ענינו, בארנו
נפתחין  בשבת, אבל  ז"א. היכלי ז ' הם דחול,
ואז  דבריאה, דאו"א היכלי  והם שבת, היכלי
ומקבלין  שם, ונכללין ז"א, ההיכלי עולין
הם דאו"א, היכלי ז' אמנם תוספות. משם
הכל הכל , את ובורא - כאן כנזכר  הכל, ז"פ
הכל יאמרו, והכל  ישבחוך, והכל יודוך ,

הכל. יוצר  סלה, ירוממוך 
לבדם,אמנם ג' רק עולין, ז"א היכלי כל לא

מכולם, ממותקים חסדים יותר שהם
הספיר , לבנת  הנקרא היסוד , היכל הוא א'
היכל כך  אחר כערכך, אין עד  יוצר  מן והוא

אח"כ כערכך . אין והוא ת"ת , שהוא רצון
אך אדון. אל שהוא חסד, שהוא אהבה היכל
ימין , קו שהוא אע"פ הנצח, שכנגד היכל
פלגי  תרי הוד , עם קשור  הוא כי עולה , אינו
מגופא. לבר  הוא כי וגם דין, הוא ולכן גופא,

עולהוהנה  ז"א , דיסוד הספיר  לבנת היכל
דאו"א, היכלין ז' מכל למעלה בשבת
ו"פ והם אור, משם ומקבל אהבה, היכל  עד
חסד, עד  יסוד מן למעלה , מלמטה  והם הכל,
וז ' העליון . אהבה בהיכל היסוד  נקשר  והרי

כנודע. הסריסים ז ' נקראו או"א, היכלי

מלמטהוהנה הסדר  על הם הכל, ז"פ
- כיצד חסד, עד  מיסוד למעלה,
דיסוד הספיר , לבנת היכל  הכל , את ובורא
דאו"א. הספיר  לבנת להיכל  שעולה ז"א
השמים. עצם להיכל  עולה יודוך, בהכול
והכל נוגה. להיכל עולה ישבחוך, בהכל 
להיכל ירוממוך, בהכל  רצון. להיכל  יאמרו,
והטעם אהבה. להיכל  הכל, ביוצר  זכות .

אח  כל  כי כל , אחד  כל  מנ 'שנקרא כלול  ד 
כל. כמנין בשבת, הנפתחים  בינה , שערי

וסופי מהחברים חי, כל  נשמת ויתחיל  -
בעלי  אצל הידוע תלי, תיבות
הפרודות הנשמות  לסוד רמז ומכאן תכונה.
הנכבד, שם ישראל מברכין עולמים, מח"י
והכלה למעלה, אותו מברך הצדיק  ג"כ 
צדיק מן  צדיקים, מב כלולה שהיא  נמצא 
צדיקים וסימן מטה. של  ומצדיק  מעלה, של
עליון , מצדיק  שאחיזתן  לפי ארץ, ירשו
ומלכות מעלה, של ברכה בתוספת מוכתר 
מחי  הפורחת מהנשמות מתברכת ג"כ 
אותה ומברכין בכל , כלולה והיא עולמים,
עד נשמת מן והם פינו, ואלו מן תיבין, מ"ה
זהר  כנזכר תיבין, מ"ה שם  מודים, אנו לבדך
ג "כ. והקדיש הבריאה. בחלל ישתבח אח"כ

הבריאה. עולם יוצר ברכת ואילך ומשם

הנהמהחברים  חסדו, לעולם כי כוונת -
ג ' שהם בחסדו, מסתיימין כולם 

יב נשמת כז הזוהרפרק

מתפשט  עליון שהחסד  שבמזלא, הויות
לכן  דלגאו , חסד  נקראים הללו וחסדים  בהו.
בקמץ יוד  ראשונים, פסוקים בי' לכוין יש
בו  קמוצה, הי' פסוקים ובה דא"א, הויה  של
הי' פסוקים, ובחמשה  קמוצה. יוד פסוקים,
חסד, בסוד בכתר , קמץ נקודת כי קמוצה.

הכהן . וקמץ

תמורתנשמת זהו חיים, גימטריה ח"י, כ "ל 
וזהו  המלך . חיי הנקרא תפילין,

חיי  ונקרא נשמה, בחי הוא בינה כי נשמה,
המלך. חיי שהוא  ז"א,

בתבפי שיטה כל שיטות, ד ' הם - ישרים
המרכבה, רגלי ד ' נגד  והם תיבות, ג'
הנזכר  מלאכים, י"ב  בסוד  מג, כלול כ "א
גם בהם לכוין ויש דקמ"ט, ויצא פרשת
ו', ובהמלך תיבין, י' בתעצומות בהאל
ואמא, וז"א אבא  נגד  הם  ה', עד ובשוכן

באמא. כלולה ונוקבא



יב פרק

– זי"ע ויטאל חיים הכוונותרבי שער

בנו הקדמת ז "ל ויטאל שמואל  מוהר"ר 
הכוונות לשער  ז"ל  מוהרח"ו  של

הכוונות) שער השישי  ה'(השער  כו' ישיר אז  :
פעמים ב' זה פסוק יאמר  ועד לעולם  ימלוך
ה' תרגום בלשון  ובפ"ג הקודש בלשון 
כו ' פרעה סוס  בא כי כו' קאים מלכותיה
המלוכה לה' כי כו' הלכו  ישראל ובני
למלך ה' והיה כו ' מושיעים ועלו כו'
שמע פסוק יאמר ולא שמך ישתבח  כו'
בקצת נמצא כאשר כו' ישתבח קודם ישראל
ישתבח  ובכן לומר  אין  גם הנדפסים סידורים
שאומרים בשבת הוא כן אם אלא כו שמך

חי  כל ישתבח נשמת ובכן אומר כך  ואחר 
ויקדים ותפארת תהלה גבו גדולה כו' שמך
נזכר  וכן בי"ס. הסדר כן כי לגבורה גדולה

תרומה)בזוהר  ומהולל(פ גדול  מלך  בא"י
לעיל הטעם כמ"ש בחיריק  התיו בתשבחות
חי  אל  מלך  זמרה בשירי הבוחר  בב"ש

אמן. כי העולמים אחד חכם מפי ושמעתי
ונרמז  ע "ה  אבינו אברהם תקנו זה שבח
א"ל הברכה. סיום  שאחר תיבות בראשי
כל ר"בון הנשמות. כל ב"ורא ההודאות
אל מ "לך זמרה. בשירי ה"בוחר המעשים

העולמים. זהחי דבר  קבלתי לא אני אמנם
בעלמא דאמירן עד קדיש  ואומר ז "ל ממורי

נוסחו: וזה

שבת  ליל קידוש דרושי  הכוונות שער 
שבת  של  שחרית תפילת ענין א' דרוש

הנהענין שבת. דיום שחרית של  התפלה
לקבל האדם יכוין בלילה כי  נת"ל
וביום נוקבין בחי' הם ושלשתן  נר "ן  תוס '
ושלשה נר"ן בחי' לקבל ג"כ  יכוין  שבת
דכורא. שהוא  היום קדושת מבחי דכורין
תוס' לקבל  צריך שבהם המקומות  ג' ואמנם
של שבברכו  ז"ל  ממורי בתחלה שמעתי הנז'
הנפש  תוס' לקבל יכוין דשחרית יוצר  קודם
לקבל יכוין לתפלה גאולה ובסמיכות דכורא 
כבודו  מקום אי"ה במלת ובמוסף  רוח  תוס '
אח"כ אבל נשמה  תוס' לקבל יכוין  כו'
בע"ה וכמ"ש אחר  באופן ממוז"ל  שמעתי
בע"ה החלי וזה במקומו  כ"א הדרוש בכללי
סדר  מן  שחרית תפלת התחלת מן כי דע
בחי' נכנסו  כו ' חי כל  נשמת עד  הקרבנות
מבחי  דז"א המוחי' בחי' של המקיפין אורות 

דאי דצלם מ' אות הנק העליון  ובסהמקיף

יא נשמת הזוהרפרק כו

נעשין  התפילין כי בשבת, תפילין  מניחין
לזעיר  מקיפים  היו ובתחלה פנימים, מוחין
וכבר  ללאה. פנימי אור בבחינת והיו  אנפין ,
כי  המלך, חיי מבחי הם התפילין  כי נודע ,
לו  נמשכין  והחיים אנפין, זעיר הוא המלך
חיים, כמנין אהיה הוי"ה  אהי"ה כי מבינה ,

והוא תפילין , המניח בכוונת בנשמתכנזכר
מבינה, היא הנשמה כי כאמור, רמוז חי כל
התפילין  תמורת והם חיי"ם, כמנין  ח"י וכ"ל 

המלך חיי כנ "ל.שהם
ענין ועתה  יבואר ובו  שבת, יום נבאר 

דע עמידה. סוף עד  דשבת, שחרית
חי, כל נשמת עד קרבנות, לומר כשמתחילין

שני  מקיפין דז"א ברישא דמ'נכנסין  ים
אחת, בפעם נכנס כולו דאמא, דצלם
דצלם מ' המקיפין נכנסין אז חי כל  ובנשמת
תיבות ראשי חי, כל נשמת סוד וזה אבא,
דמקיף חב"ד שהם הויות, ג ' ע"ח, גימטריה
ואז  אחת, בפעם ונכנסין אבא, דצלם דמ'
היום קדושת דבחי נפש  תוספות לקבל תכוין
נוקבא, כולם הלילה, של נר "נ כי דכורא ,

הדכורין . הם וביום
קדושהוסוד תוספות הוא חי, כל  נשמת

היכלותדבריאה , בג' רק תוספות ואין
אין  עד  אור  יוצר  מן - חלוקות ג' שהם לבד ,
אל ומן  אדון, אל עד כערכך  אין ומן כערכך,
וכבר  חלוקות. ג' הרי תתברך , עד  אדון
יוצר  של היכלות אלו הרי כי  ענינו, בארנו
נפתחין  בשבת, אבל  ז"א. היכלי ז ' הם דחול,
ואז  דבריאה, דאו"א היכלי  והם שבת, היכלי
ומקבלין  שם, ונכללין ז"א, ההיכלי עולין
הם דאו"א, היכלי ז' אמנם תוספות. משם
הכל הכל , את ובורא - כאן כנזכר  הכל, ז"פ
הכל יאמרו, והכל  ישבחוך, והכל יודוך ,

הכל. יוצר  סלה, ירוממוך 
לבדם,אמנם ג' רק עולין, ז"א היכלי כל לא

מכולם, ממותקים חסדים יותר שהם
הספיר , לבנת  הנקרא היסוד , היכל הוא א'
היכל כך  אחר כערכך, אין עד  יוצר  מן והוא

אח"כ כערכך . אין והוא ת"ת , שהוא רצון
אך אדון. אל שהוא חסד, שהוא אהבה היכל
ימין , קו שהוא אע"פ הנצח, שכנגד היכל
פלגי  תרי הוד , עם קשור  הוא כי עולה , אינו
מגופא. לבר  הוא כי וגם דין, הוא ולכן גופא,

עולהוהנה  ז"א , דיסוד הספיר  לבנת היכל
דאו"א, היכלין ז' מכל למעלה בשבת
ו"פ והם אור, משם ומקבל אהבה, היכל  עד
חסד, עד  יסוד מן למעלה , מלמטה  והם הכל,
וז ' העליון . אהבה בהיכל היסוד  נקשר  והרי

כנודע. הסריסים ז ' נקראו או"א, היכלי

מלמטהוהנה הסדר  על הם הכל, ז"פ
- כיצד חסד, עד  מיסוד למעלה,
דיסוד הספיר , לבנת היכל  הכל , את ובורא
דאו"א. הספיר  לבנת להיכל  שעולה ז"א
השמים. עצם להיכל  עולה יודוך, בהכול
והכל נוגה. להיכל עולה ישבחוך, בהכל 
להיכל ירוממוך, בהכל  רצון. להיכל  יאמרו,
והטעם אהבה. להיכל  הכל, ביוצר  זכות .

אח  כל  כי כל , אחד  כל  מנ 'שנקרא כלול  ד 
כל. כמנין בשבת, הנפתחים  בינה , שערי

וסופי מהחברים חי, כל  נשמת ויתחיל  -
בעלי  אצל הידוע תלי, תיבות
הפרודות הנשמות  לסוד רמז ומכאן תכונה.
הנכבד, שם ישראל מברכין עולמים, מח"י
והכלה למעלה, אותו מברך הצדיק  ג"כ 
צדיק מן  צדיקים, מב כלולה שהיא  נמצא 
צדיקים וסימן מטה. של  ומצדיק  מעלה, של
עליון , מצדיק  שאחיזתן  לפי ארץ, ירשו
ומלכות מעלה, של ברכה בתוספת מוכתר 
מחי  הפורחת מהנשמות מתברכת ג"כ 
אותה ומברכין בכל , כלולה והיא עולמים,
עד נשמת מן והם פינו, ואלו מן תיבין, מ"ה
זהר  כנזכר תיבין, מ"ה שם  מודים, אנו לבדך
ג "כ. והקדיש הבריאה. בחלל ישתבח אח"כ

הבריאה. עולם יוצר ברכת ואילך ומשם

הנהמהחברים  חסדו, לעולם כי כוונת -
ג ' שהם בחסדו, מסתיימין כולם 

יב נשמת כז הזוהרפרק

מתפשט  עליון שהחסד  שבמזלא, הויות
לכן  דלגאו , חסד  נקראים הללו וחסדים  בהו.
בקמץ יוד  ראשונים, פסוקים בי' לכוין יש
בו  קמוצה, הי' פסוקים ובה דא"א, הויה  של
הי' פסוקים, ובחמשה  קמוצה. יוד פסוקים,
חסד, בסוד בכתר , קמץ נקודת כי קמוצה.

הכהן . וקמץ

תמורתנשמת זהו חיים, גימטריה ח"י, כ "ל 
וזהו  המלך . חיי הנקרא תפילין,

חיי  ונקרא נשמה, בחי הוא בינה כי נשמה,
המלך. חיי שהוא  ז"א,

בתבפי שיטה כל שיטות, ד ' הם - ישרים
המרכבה, רגלי ד ' נגד  והם תיבות, ג'
הנזכר  מלאכים, י"ב  בסוד  מג, כלול כ "א
גם בהם לכוין ויש דקמ"ט, ויצא פרשת
ו', ובהמלך תיבין, י' בתעצומות בהאל
ואמא, וז"א אבא  נגד  הם  ה', עד ובשוכן

באמא. כלולה ונוקבא



יב פרק

– זי"ע ויטאל חיים הכוונותרבי שער

בנו הקדמת ז "ל ויטאל שמואל  מוהר"ר 
הכוונות לשער  ז"ל  מוהרח"ו  של

הכוונות) שער השישי  ה'(השער  כו' ישיר אז  :
פעמים ב' זה פסוק יאמר  ועד לעולם  ימלוך
ה' תרגום בלשון  ובפ"ג הקודש בלשון 
כו ' פרעה סוס  בא כי כו' קאים מלכותיה
המלוכה לה' כי כו' הלכו  ישראל ובני
למלך ה' והיה כו ' מושיעים ועלו כו'
שמע פסוק יאמר ולא שמך ישתבח  כו'
בקצת נמצא כאשר כו' ישתבח קודם ישראל
ישתבח  ובכן לומר  אין  גם הנדפסים סידורים
שאומרים בשבת הוא כן אם אלא כו שמך

חי  כל ישתבח נשמת ובכן אומר כך  ואחר 
ויקדים ותפארת תהלה גבו גדולה כו' שמך
נזכר  וכן בי"ס. הסדר כן כי לגבורה גדולה

תרומה)בזוהר  ומהולל(פ גדול  מלך  בא"י
לעיל הטעם כמ"ש בחיריק  התיו בתשבחות
חי  אל  מלך  זמרה בשירי הבוחר  בב"ש

אמן. כי העולמים אחד חכם מפי ושמעתי
ונרמז  ע "ה  אבינו אברהם תקנו זה שבח
א"ל הברכה. סיום  שאחר תיבות בראשי
כל ר"בון הנשמות. כל ב"ורא ההודאות
אל מ "לך זמרה. בשירי ה"בוחר המעשים

העולמים. זהחי דבר  קבלתי לא אני אמנם
בעלמא דאמירן עד קדיש  ואומר ז "ל ממורי

נוסחו: וזה

שבת  ליל קידוש דרושי  הכוונות שער 
שבת  של  שחרית תפילת ענין א' דרוש

הנהענין שבת. דיום שחרית של  התפלה
לקבל האדם יכוין בלילה כי  נת"ל
וביום נוקבין בחי' הם ושלשתן  נר "ן  תוס '
ושלשה נר"ן בחי' לקבל ג"כ  יכוין  שבת
דכורא. שהוא  היום קדושת מבחי דכורין
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יג פרק
ואשה באבריו נאים כלים בלבו, נאה דירה  להשכינה שמתקן מי אשרי

הנשמה שהיא נאה 
ו'א. תיקון זהר  ע "ב ובתיקוני כ"ב  )[ב ](דף

איהי  דשכינתא בזמנא וז"ל: כתב,
בה אתמר ט )בגלותא ח , מצאה(בראשית ולא

טבין , ויומין בשבת אלא וגו', מנוח היונה
וכמה בעלה. עם אתייחדת זמנא ובבהיא
לדיירא עמה נחתין קא יתרין נפשות
את ישראל בני ושמרו הה"ד  בישראל,
זכאה לדורותם. השבת את לעשות  השבת 
בלביה נאה דירה לה דמתקן מאן  איהו 
נאה ואשה דיליה באיברים נאים וכלים
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עכ"ל. עליה, חי כל  נשמת דאיהי

נאמר [בעת [בבי"ע ] בגלות היא שהשכינה
אלא וגו', מנוח היונה מצאה ולא בה
עולה היא [שאז טובים, וימים בשבת
בעלה עם מתייחדת ההיא ובעת לאצילות ],
הרי  יתירות  נפשות וכמה ז"א]. [היינו

בני  ושמרו ז"ש  בישראל , לדור עמה יורדות
לדורותם, השבת לעשות השבת את ישראל
ז"ח  עיין - דירה לשון חסר , לדרת"ם  [דורש

לה(הנ"ל )רות שמתקן מי הוא אשרי .[
נאים וכלים בלבו , נאה  דירה [לשכינה]
הנשמה, שהיא נאה ואשה שלו, באברים 
העליונה השכינה עליה שורה שבשבילה
פירוש  חי. כל נשמת שהיא בינה], [היינו

כאן . "הסולם"

שהואובכסא בלביה, נאה דירה כאן: מלך 
כלים הנפש; משכן החיים , מדור 
נשמת נאה ואשה הרוח; משכן אבריו, נאים

חי  ].[ג]כל

גוטמאכער ב . אליהו  מוה"ר בהגהות  ועיין
שבת למסכת ע "ב מגרידץ כ"ה ,)[ד](דף

נפשי" משלום  "ותזנח הש"ס דברי בביאור 

חייב. תוצאות  בספר הר "ח )הובא לבעל חכמה  ראשית ספר  צ'(קיצור  סימ בתיקוני פירש ועוד :ומקדי)
לשבת) האד תיקו בעני.

ברכותג . ע"ב)ועיי נ"ז כו'.(ד אד של  דעתו  מרחיבי  דברי שלשה  :
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כתיב, חסר  לדרתם, וגו ' לעשות  השבת 

בלביה  נאה דירה  לה דמתקן מאן איהו זכאה
דאיהי  נאה ואשה דיליה באברים נאים וכלים 

לא וכו '.נשמתי  דבגלות אבא ר' נתכוין ולזה
קדושת בהיות כמו הכוונות לאלה זכינו
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דכורא שבת יום מבחי' שבך דכורא 

כנ "ל.

בחינתוהנה הוא חי כל נשמת סוד  ענין 
היצירה  בעולם שבת  קדושת תוספות
בסדר הוא חי כל נשמת תיקון כי כנודע

ביצירה שהם  כו הזמירות אור  יוצר  סדר כי
בבריאה כי הוא כו' חי כל בנשמת ותכוין 

אהי"ה  ס"ח בגימטריה הוא חי כל מלת
סוד והם חיים בגימטריה  והם  אהי"ה הוי"ה

המלך. חיי הנקרא זההתפילין כי היא והכונה
הקדישים החול . שבימי התפילין תמורת  הוא

ז "ל. ממורי כונתם קבלתי לא שבת דיום



יג פרק
ואשה באבריו נאים כלים בלבו, נאה דירה  להשכינה שמתקן מי אשרי

הנשמה שהיא נאה 
ו'א. תיקון זהר  ע "ב ובתיקוני כ"ב  )[ב ](דף

איהי  דשכינתא בזמנא וז"ל: כתב,
בה אתמר ט )בגלותא ח , מצאה(בראשית ולא

טבין , ויומין בשבת אלא וגו', מנוח היונה
וכמה בעלה. עם אתייחדת זמנא ובבהיא
לדיירא עמה נחתין קא יתרין נפשות
את ישראל בני ושמרו הה"ד  בישראל,
זכאה לדורותם. השבת את לעשות  השבת 
בלביה נאה דירה לה דמתקן מאן  איהו 
נאה ואשה דיליה באיברים נאים וכלים

נשמתה , עילאדאיהי שכינתא שריא דבגינה
עכ"ל. עליה, חי כל  נשמת דאיהי

נאמר [בעת [בבי"ע ] בגלות היא שהשכינה
אלא וגו', מנוח היונה מצאה ולא בה
עולה היא [שאז טובים, וימים בשבת
בעלה עם מתייחדת ההיא ובעת לאצילות ],
הרי  יתירות  נפשות וכמה ז"א]. [היינו

בני  ושמרו ז"ש  בישראל , לדור עמה יורדות
לדורותם, השבת לעשות השבת את ישראל
ז"ח  עיין - דירה לשון חסר , לדרת"ם  [דורש

לה(הנ"ל )רות שמתקן מי הוא אשרי .[
נאים וכלים בלבו , נאה  דירה [לשכינה]
הנשמה, שהיא נאה ואשה שלו, באברים 
העליונה השכינה עליה שורה שבשבילה
פירוש  חי. כל נשמת שהיא בינה], [היינו

כאן . "הסולם"

שהואובכסא בלביה, נאה דירה כאן: מלך 
כלים הנפש; משכן החיים , מדור 
נשמת נאה ואשה הרוח; משכן אבריו, נאים

חי  ].[ג]כל

גוטמאכער ב . אליהו  מוה"ר בהגהות  ועיין
שבת למסכת ע "ב מגרידץ כ"ה ,)[ד](דף

נפשי" משלום  "ותזנח הש"ס דברי בביאור 

חייב. תוצאות  בספר הר "ח )הובא לבעל חכמה  ראשית ספר  צ'(קיצור  סימ בתיקוני פירש ועוד :ומקדי)
לשבת) האד תיקו בעני.

ברכותג . ע"ב)ועיי נ"ז כו'.(ד אד של  דעתו  מרחיבי  דברי שלשה  :
המסכת .ד. בסו הנדפסי כו ' התורה  אדירי  ישראל  גאוני מאת והגהות בחידושי נדפסו

יג נשמת כט הזוהרפרק

אבא ר ' טובה" "נשיתי בשבת. נר  הדלקת זו
מקושטת ואשה מוצעת מטה זו אמר,
בתיקוני  איתא וז"ל : חכמים", לתלמידי
את ישראל בני ושמרו וז "ל, שתיתאי, זוהר 
כתיב, חסר  לדרתם, וגו ' לעשות  השבת 

בלביה  נאה דירה  לה דמתקן מאן איהו זכאה
דאיהי  נאה ואשה דיליה באברים נאים וכלים 

לא וכו '.נשמתי  דבגלות אבא ר' נתכוין ולזה
קדושת בהיות כמו הכוונות לאלה זכינו

עכ"ל.הבית,


מפעל ‰זו‰ר ‰עולמי
סניף ירו˘לים

רחוב לייב „יין 19/1 ירו˘לים, 95181
טל: 02-9923264/0546839989

thelightofthezohar@gmail.com

להזמנות ספרי הזוהר
טפסים להצטרפות של 70,000 איש, סטים, ספרים,

עלונים - עברית ובאנגלית, שיעורים, דרשות, דיסקים, ועוד
בארץ ובחו"ל.

הרוצה לארגן דרשה בעירו ולהזמין את כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א,
על מנת לחזק לימוד הזוהר הקדוש, נא להתקשר:

לר' יהושע גולדשטיין נ"י
טל: 02-9923264/0546839989

בנק הדואר 22251075

ב"ה

?  ִהינְָך ְמעּונְיָין ְלַהְקִּדיׁש

ִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש
ַּדָּקה ְּביֹום
יג ְּבִחינָם ִסְפֵרי זֹוַהר ְלָכל  ָּכאן נִיַּתן ְלַהּׂשִ

ַהְמעּונְיָין ְלַהְקִּדיׁש ַּדָּקה ְּביֹום ִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש,
 ָּכל יֹום ַאָּתה לֹוֵמד ַּדָּקה זֹוַהר ּוְמָקֵרב ֶאת ַהְּגאּוָלה ְּבַרֲחִמים )זֹוַהר ַּדף קכ”ד(.

ַההֹוָדָעה ַהּזֹאת ּנְִכְּתָבה ִּבְׁשִביְלָך!!!

יַח יֹאַמר ָעֶליָך: ּיָבֹוא ַָּמשִׁ  ְּכשֶׁ
 “ִּבזְכּוְתָך ִהַּגְעִּתי!

ְלָך יֶׁש ֵחֶלק ִּבְגֻאַּלת ָהָעם!”.

 בית שמש: 0548-436784, ירושלים: 02-6255789 
בת ים: 03-6304523,  052-9077914, 054-2214449

במרכז: 09-8323442, בצפון: 054-9788564, בדרום: 08-6108608

 נחל לכיש 24/8
רמת בית שמש

טל: 054-8436784
פקס: 02-9951300



בס”ד



ֵסֶפר
ֵּלם זֹוַהר ַהֶּפַסח ַהּׁשָ

ְּכַרְך ב'
o

ַחג  ת  ִלְקֻדּׁשַ ַהּנֹוְגִעים  ִלּמּוִדים  ַהָּקדֹוׁש,  ְמַהזֹוַהר  ְוִנְפָלא  ָּגדֹול  ִלּקּוט 
ְסִפיַרת  ַהֶּפַסח,  ְוָקְרְּבנֹות  ּוִמְצוֹות  ִמְצַרִים,  ְיִציַאת  ּוְׁשַבח  ַהֶּפַסח, 
ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  ִמִּדְבֵרי  ֵאׁש  ַלֲהבֹות  חֹוְצֵבי  ַמֲאָמִרים  ְועֹוד  ָהֹעֶמר, 

ְּבִעְנְיֵני ַחג ַהֶּפַסח.

ִלּקּוט ַמִּקיף ָּכֶזה ֲעַדִין ֹלא ָרָאה אֹור ַהְּדפּוס ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה.

ְלַהְנִחיל ֶּדֶרְך ּתֹוַרת ֱאֶמת, ִהיא ּתֹוַרת ָהַרְׁשִּב"י  ּתֹוֵכן ַהֵּסֶפר ּוַמהּותֹו, 
ְוֻחּקֹוָתיו  ִמְׁשָּפָטיו  ְּכָכל  ַהַחג  ִמְצוֹות  ְלַקֵיים  ַהָּבא  ִיְׂשָרֵאל  ְלָכל  ְזָי"ָע 
ַהּמּוָבא ְּבּתֹוַרת ַהּסֹוד, ֲאֶׁשר ֵּמֵמיֶהם ָאנּו ׁשֹוִתים ּוְלאֹוָרם ָאנּו הֹוְלִכים, 

ּובֹו ָאנּו ִנְגָאִלים.

ְוהּוא:

 ֵסֶפר
 זֹוַהר ּתֹוָרה ְלֶּפַסח

ַהֹקוֶדש,  ְלָלׁשֹון  ַהְמתּוְרָגם  ּתֹוָרה"  "זֹוַהר  ִמֵּסֶפר  ַהַּמֲאָמִרים  ָּכל  ִלַּקְטנּו  ּבֹו 
ֶהָערֹות  ִעם  ְזָי"ע,  רֹוְזְנֶּבעְרג  יּוְדל  ַרִּבי  ַהְמקּוָּבל  ַהַצַה"ָק  ְוִתְרֵּגם  ְוָעַרְך  ֶׁשִּלֵּקט 
ָהִעְנָין  ַּתְמִצית  ָעָליו ּכֹוָתרֹות  ְוַעָּתה נֹוְספּו  ַזַצ"ל,  ַהְּמַחֵּבר  ֵמָהַרב  ַהזֹוַהר"  "ִזיו 
ָּדָבר  ָהִעְנָיִנים,  ֵסֶדר  ְלִפי  ְּפָרִקים,  ֶעְׂשֵרה  ְלֶׁשַבע  ְוִחיַלְקנּום  ְוֶקַטע,  ֶקַטע  ְלָכל 
ִּדּבּור ַעל אֹוַפּנֹו. - "ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְדָנִהיר ָּכל ָעְלָמא ְּבאֹוָרְייָתא" )זֹוַהר ח"א קנ"ו(.

 יצא לאור ערב חג הפסח תשע"ב על ידי "מפעל הזהר העולמי"
נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש - 0548436784
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 הסכמה מכתבי
 הספרים בשאר בדפוס באו כבר ישראל מגדולי

  .ולכאן לכאן עולה אחד וזכרון - לאור שהוצאנו

 

 :מסובסד במחיר הספרים לקנות
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 ברק בני 74 השומר ברחוב
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Cong. Of Holmin, Nachal Lachish 24/8 
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel 
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"מפעל הזוהר העולמי"
 רחוב נחל לכיש 24/8

רמת בית שמש ארץ ישראל
טל: 054-843-6784 / פקס: 02-995-1300

hazohar.com@gmail.com

בשאר  בדפוס  באו  כבר  ישראל,  מגדולי  הסכמה  מכתבי 
הספרים שהוצאנו לאור וזכרון אחד עולה לכאן ולכאן 

 עימוד ועיצוב ספרים מקצועי
 'מקראי אור'
052-7615936

yoel32@neto.net.il

הפרקים מפתח 

א ' פסח]פרק  של ראשון ליום  [לימוד                                                              ז

בה' אמונה

ב ' פרק                                                                                                     יא

חמץ

ג ' פרק                                                                                                     טו

המצות חג

ד ' פסח]פרק  של שני  ליום  [לימוד                                                                 כא

ישראל גאולת 

ה  פרק                                                                                                    כט

ומרור מצה

ו' פסח]פרק  של שלשי  ליום [לימוד                                                                לג

מצרים יציאת סיפור 

ז פרק                                                                                                      לז

המטה ידי על אותות 

ח ' פרק                                                                                                    מא

דם מכת

ט פרק                                                                                                     מה

צפרדע מכת

י' פסח]פרק  של רביעי  ליום [לימוד                                                               מט

כינים מכת

י "א פרק                                                                                                   נג

ערב מכת

י"ב פרק                                                                                                   נז

דבר מכת

י"ג פסח]פרק  של חמישי  ליום [לימוד                                                           סא

ברד מכת

י"ד פרק                                                                                                   סה

בכורות מכת 

ט"ו  פסח]פרק  של ששי  ליום [לימוד                                                               עה

שימורים ליל



הפרקים מפתח 

א ' פסח]פרק  של ראשון ליום  [לימוד                                                              ז

בה' אמונה

ב ' פרק                                                                                                     יא

חמץ

ג ' פרק                                                                                                     טו

המצות חג

ד ' פסח]פרק  של שני  ליום  [לימוד                                                                 כא
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מצרים יציאת סיפור 
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המטה ידי על אותות 

ח ' פרק                                                                                                    מא

דם מכת

ט פרק                                                                                                     מה

צפרדע מכת

י' פסח]פרק  של רביעי  ליום [לימוד                                                               מט

כינים מכת

י "א פרק                                                                                                   נג

ערב מכת

י"ב פרק                                                                                                   נז

דבר מכת

י"ג פסח]פרק  של חמישי  ליום [לימוד                                                           סא

ברד מכת

י"ד פרק                                                                                                   סה

בכורות מכת 

ט"ו  פסח]פרק  של ששי  ליום [לימוד                                                               עה

שימורים ליל



ט"ז פרק                                                                                                   עט

פסח קרבן

י"ז פסח]פרק  של שביעי  ליום [לימוד                                                              פז

הים שירת



מפורט ענינים  תוכן 

ובפרטות בכללות  האמונה היא  הראשונה מצוה                                                  ז

זרה כעבודה כמוהו בפסח  חמץ                                                                      יא

אדם של בגופו שמתגדל שאור כמו הוא  הרע  היצר                                              יא

הנשמה שהוא  הקדושה צד על לשמור                                                           יא

בקשה בלשון ולזכר אזהרה בלשון דס "א  לנוקבא                                                 יא

מכולם קשה  מחמצת                                                                                  יב

במלכות למטה הוא  המצות חג                                                                     טו

המלכות את  מתקן הוא  עצמו מתקן שהז "א  אחר                                                טו

למעלה השכינה את להעלות                                                                      טז

הלל ואמירת תפילה בעת  עמידה ענין                                                            טז

הפסח חג על פעם  עוד אזהרה                                                                    טז

ממצרים שיצאו בימים  שנה בכל לחירות  זכר ועושים  שמחים  ישראל עם              יז

ישראל את  לגאול ונוקביה ז "א  יחוד                                                                כא

הבשור לבדרך משה שבישר הגאולהה  על ישראל ני                                            כא

יאיר כיום  לילה                                                                                        כב

הנס פרסום  גודל                                                                                     כב

המלאכים שירת שמעו וכן ממצרים  ביציאתם  ישראל את ריפא  ה'                          כב

ללוותם הלכו העליונים  והשרים  פרעה                                                            כג

בינה שערי חמשים  ידי על רק נשתחררו ישראל בני                                            כג

בניהם גאולת  ראו האבות                                                                            כג

ולילה יום  של לשלמות  הוצרכו  ישראל                                                            כג

(לילה) הגבורההיתהמלכות ומצד החסד מצד מאירה  ה                                       כד

התורה לקבלת  הכנה היה הכל                                                                       כד

התורה קבלת  בעת  שנכנסו בינה שערי חמשים  נגד יום חמשים                              כד

ממצרים הוציאם הוי' ושם  בגלות  עליהם  הגין אלוקים  שם                                     כד

וישראל למשה שנעשו הניסים                                                                     כה

בניהם גאולת  ראו האבות                                                                            כה

ה' לרשות  והכנסתם  הס "א  מרשות ישראל הוצאת                                               כה

צרותיהם בכל ישראל עם שהשכינה להראות ומרור  מצה                                      כט

ראויים היו שלא  אף השכינה  בצל ישראל את הכניס  ה'                                       כט

הרעים החיצונים לכל מברחת המצה                                                              כט

השכינה ניצוצי את להאיר  מצה מצות                                                              ל

מצרים יציאת סיפור  מצות                                                                           לג

משבחי  המלאכים  לה'כל ם                                                                           לג

למעלה כחות  מוסיפים                                                                                לג

לפרסמם צריך פרט  בדרך לאדם שנעשו ניסים  גם                                               לג

המקטרג פה  סותם  חטאיו המפרט אדם                                                           לד

החטא  את ולעזוב  בתשובה  לחזור  גם  צריך                                                        לד

אהרן מטה ידי על דוקא  נעשו האותות                                                            לז

מטו את  אהרן מטה בליעת  תםענין                                                                לז

ממש תנינים עשו המכשפים                                                                         לח

המטה עשה  שליחויות  שתי                                                                         לח

המתים לתחית ראיה                                                                                 לח

היאור מן היו  שבמצרים  המים כל                                                                 מא

למצרים ודין לישראל חסד חלקים  לשני נחלקה המלכות                                       מא

דם ממכת התחיל מצרים ביזת                                                                      מב

לרשעים דם  ומשפיעה  דם  נתמלאת  המלכות                                                    מב

האופן בזה דווקא  דם                                                                                מב

צד הוא  החסדאהרן                                                                                מב

התנורים בתוך הצפרדעים                                                                            מה

ראשון לקה פרעה                                                                                     מה

פרעה של המטה בחדר היתה שרה של תמונה                                                 מה

הצפרדעים מכת גודל                                                                                 מו

כינים אלא  להוציא  כח  לו היה ולא  למעלה הוכה השר                                        מט

הכינים יצאו איך האופן                                                                             מט

השונאים מכה היא  ה' ימין                                                                             נ

ערב מכת                                                                                               נג

כישוף לעשות  יכלו  לא  כן ועל שלמעלה השרים  את  ה' ערבב                                 נג

דבר מכת                                                                                               נז



ט"ז פרק                                                                                                   עט

פסח קרבן

י"ז פסח]פרק  של שביעי  ליום [לימוד                                                              פז

הים שירת



מפורט ענינים  תוכן 

ובפרטות בכללות  האמונה היא  הראשונה מצוה                                                  ז

זרה כעבודה כמוהו בפסח  חמץ                                                                      יא

אדם של בגופו שמתגדל שאור כמו הוא  הרע  היצר                                              יא

הנשמה שהוא  הקדושה צד על לשמור                                                           יא

בקשה בלשון ולזכר אזהרה בלשון דס "א  לנוקבא                                                 יא

מכולם קשה  מחמצת                                                                                  יב

במלכות למטה הוא  המצות חג                                                                     טו

המלכות את  מתקן הוא  עצמו מתקן שהז "א  אחר                                                טו

למעלה השכינה את להעלות                                                                      טז

הלל ואמירת תפילה בעת  עמידה ענין                                                            טז

הפסח חג על פעם  עוד אזהרה                                                                    טז

ממצרים שיצאו בימים  שנה בכל לחירות  זכר ועושים  שמחים  ישראל עם              יז

ישראל את  לגאול ונוקביה ז "א  יחוד                                                                כא

הבשור לבדרך משה שבישר הגאולהה  על ישראל ני                                            כא

יאיר כיום  לילה                                                                                        כב

הנס פרסום  גודל                                                                                     כב

המלאכים שירת שמעו וכן ממצרים  ביציאתם  ישראל את ריפא  ה'                          כב

ללוותם הלכו העליונים  והשרים  פרעה                                                            כג

בינה שערי חמשים  ידי על רק נשתחררו ישראל בני                                            כג

בניהם גאולת  ראו האבות                                                                            כג

ולילה יום  של לשלמות  הוצרכו  ישראל                                                            כג

(לילה) הגבורההיתהמלכות ומצד החסד מצד מאירה  ה                                       כד

התורה לקבלת  הכנה היה הכל                                                                       כד

התורה קבלת  בעת  שנכנסו בינה שערי חמשים  נגד יום חמשים                              כד

ממצרים הוציאם הוי' ושם  בגלות  עליהם  הגין אלוקים  שם                                     כד

וישראל למשה שנעשו הניסים                                                                     כה

בניהם גאולת  ראו האבות                                                                            כה

ה' לרשות  והכנסתם  הס "א  מרשות ישראל הוצאת                                               כה

צרותיהם בכל ישראל עם שהשכינה להראות ומרור  מצה                                      כט

ראויים היו שלא  אף השכינה  בצל ישראל את הכניס  ה'                                       כט

הרעים החיצונים לכל מברחת המצה                                                              כט

השכינה ניצוצי את להאיר  מצה מצות                                                              ל

מצרים יציאת סיפור  מצות                                                                           לג

משבחי  המלאכים  לה'כל ם                                                                           לג

למעלה כחות  מוסיפים                                                                                לג

לפרסמם צריך פרט  בדרך לאדם שנעשו ניסים  גם                                               לג

המקטרג פה  סותם  חטאיו המפרט אדם                                                           לד

החטא  את ולעזוב  בתשובה  לחזור  גם  צריך                                                        לד

אהרן מטה ידי על דוקא  נעשו האותות                                                            לז

מטו את  אהרן מטה בליעת  תםענין                                                                לז

ממש תנינים עשו המכשפים                                                                         לח

המטה עשה  שליחויות  שתי                                                                         לח

המתים לתחית ראיה                                                                                 לח

היאור מן היו  שבמצרים  המים כל                                                                 מא

למצרים ודין לישראל חסד חלקים  לשני נחלקה המלכות                                       מא

דם ממכת התחיל מצרים ביזת                                                                      מב

לרשעים דם  ומשפיעה  דם  נתמלאת  המלכות                                                    מב

האופן בזה דווקא  דם                                                                                מב

צד הוא  החסדאהרן                                                                                מב

התנורים בתוך הצפרדעים                                                                            מה

ראשון לקה פרעה                                                                                     מה

פרעה של המטה בחדר היתה שרה של תמונה                                                 מה

הצפרדעים מכת גודל                                                                                 מו

כינים אלא  להוציא  כח  לו היה ולא  למעלה הוכה השר                                        מט

הכינים יצאו איך האופן                                                                             מט

השונאים מכה היא  ה' ימין                                                                             נ

ערב מכת                                                                                               נג

כישוף לעשות  יכלו  לא  כן ועל שלמעלה השרים  את  ה' ערבב                                 נג

דבר מכת                                                                                               נז



אצבעות בחמש  המכה                                                                               נז

ה' דבר  הירא  נאמר  איוב על                                                                        נז

הגאולה בימי ברד                                                                                    סא

בכור של לאינה בכור  של טיפה בין להבחין יודע ה' רק                                        סה

להסתתר צריך  משחית שיש  בזמן                                                                 סה

ישראל על ה ' פסח  הפתח  על הדם  נתינת  של פעולה ידי על                                 סה

ואשמר בחוץ אעמוד ואני בפנים  תשבו אתם                                                     סו

המצרים על לדין שעה  באותה נתהפך הכל                                                      סז

בשוק אדם  ילך  לא  שורה שדין בזמן                                                             סז

לישראל רחמים  הוא  למצרים הדין                                                                סז

ישראל נתרפאו המצרים  שהומתו בשעה                                                        סז

נתעוררה כה שנקראת  המלכות  מדת                                                              סח

התחתונה עד העליונה מהמדרגה  בטלה, החיצונים ממשלת  כח                               סח

ידי  התפרסםעל וביום  הנס  נעשתה שבלילה המלכות                                         סט

ע"א בהעלת קמט  דף  ך                                                                                ע

המלאכים משירת חשובה ישראל עם  שירת                                                       ע

ויועציו שריו את  והרג קם  פרעה                                                                   ע

מעבירים הגאולה  הטומאהבעת  רוח                                                              עא

משם הסתלק  דם בראותו המשחית                                                               עא

הבכורות והורג הולך היה בעצמו ה'                                                               עא

היחוד לאחר לילה היחוד לפני ליל                                                                  עה

הפסח שחיטת  מצות                                                                                  עט

בשלמות מאירה שאז לט"ו עד  להאיר  השכינה מתחלת שאז לחודש בי'                    עט

בו יאכל לא  ערל כל                                                                                  עט

העצם שבירת איסור                                                                                 עט

למעלה תיקון נעשה למטה עשיה ידי על                                                           פ

לחודש בעשור דוקא  השה לקיחת סיבת                                                             פ

למעלה הס "א  כח את ה' שיבר למטה ישראל פעולת  ידי על                                    פ

שחיטתם נגד שחיטה כן ואחרי שנה מאות ד' נגד  ימים  ד'                                    פא

ושחיטתו וקשירתו הקליפה על  המרמז  הצאן לקיחת                                            פא

מצרים של אלוהיהם  את לבזות  פסח  הקרבן עניני כל                                         פב

מקומות בג' הדם שימת  ענין                                                                      פג

ז"א  ספירות  דרך  מהבינה כח  מקבלת  המלכות                                                   פז

המתים תחיית בעת תושלם  השירה                                                               פז

לבוא  לעתיד  השירה את פעם  עוד  ישירו וישראל משה                                         פז

בכוונה הים  שירת  את לומר                                                                         פח

לשבחו המלכות על שהיתה השירה לז "א  שרו וישראל משה                                  פח

ז"א  השני בינה הראשון ה'                                                                          פח

שירה האומר שכר                                                                                    פט

גאה גאה הלשון כפל                                                                                 פט

המלכות שהיא  הים  בידי נמסרו ושרם  המצרים                                                   פט

נקמות בהם  לעשות  המלכות לידי נמסרו כולם                                                    צ

ואמא  אבא  מרצון הגיעה  הישועה                                                                  צ

צדיק הנקרא  היסוד על מרמז                                                                         צ

ישועות הפועל שהוא  ז "א  על מרמז                                                                 צ

לה' ולשבח  לראות זכו עוברים אפילו                                                              צא

לרומם שייך העליונים  הפרצופים  את  אפילו                                                      צא

ה' מלחמת  גבורות                                                                                     צא

ומלכות תפארת  ידי על נעשה המלחמה                                                          צב

סוף ים  קריעת                                                                                        צב

המלכות ידי על נשברו  למעלה  שלהם  הכחות  כל                                               צב

שבמצרים המכות  מכל קשות  היו  הים  שעל המכות                                            צג

כאחד נכללו והימין השמאל                                                                        צג

המשיח מלך  של  זמנו  על נאמרה השירה                                                          צד

לבוא  ולעתיד  הזה בזמן ה' של כחו                                                                צד

עמהם ישמח  וה' המתים  תחיית בזמן בעולם ישארו הברית  שומרי                          צד

האומות נכנעים  התורה בכח  רק                                                                    צה

לבוא  לעתיד  בעמים  ה' נקמת                                                                        צה

ועוד המשיח  בזמן ושיעשה  אז  שעשה הניסים כל על השירה                                 צו

אבות זכות זוכר ה' אלא  לכלותם רוצה ישראל על  המושל כל                                  צו

שבחו הוא  וזה האומות את אפילו  ושומר  הכל על שולט  הוא  ז"א                            צז

בהימין נכלל השמאל                                                                                 צז

ברכות לעורר  כדי למעלה  ימינו מרים  אדם                                                        צח

השמאל רק למטה נשאר  מהתחתונים  ימינו מרים  כשה '                                       צח

המצרים את  בלעה ואז  לארץ  נשבע ה '                                                           צח

היסוד ידי על נשפעים  וגבורה חסד                                                                צט

האומות שאר  כח  נשבר  מצרים  של כחם  כשנשבר                                              צט

השכינה אימת  עליהם נפל                                                                          צט



אצבעות בחמש  המכה                                                                               נז

ה' דבר  הירא  נאמר  איוב על                                                                        נז

הגאולה בימי ברד                                                                                    סא

בכור של לאינה בכור  של טיפה בין להבחין יודע ה' רק                                        סה

להסתתר צריך  משחית שיש  בזמן                                                                 סה

ישראל על ה ' פסח  הפתח  על הדם  נתינת  של פעולה ידי על                                 סה

ואשמר בחוץ אעמוד ואני בפנים  תשבו אתם                                                     סו

המצרים על לדין שעה  באותה נתהפך הכל                                                      סז

בשוק אדם  ילך  לא  שורה שדין בזמן                                                             סז

לישראל רחמים  הוא  למצרים הדין                                                                סז

ישראל נתרפאו המצרים  שהומתו בשעה                                                        סז

נתעוררה כה שנקראת  המלכות  מדת                                                              סח

התחתונה עד העליונה מהמדרגה  בטלה, החיצונים ממשלת  כח                               סח

ידי  התפרסםעל וביום  הנס  נעשתה שבלילה המלכות                                         סט

ע"א בהעלת קמט  דף  ך                                                                                ע

המלאכים משירת חשובה ישראל עם  שירת                                                       ע

ויועציו שריו את  והרג קם  פרעה                                                                   ע

מעבירים הגאולה  הטומאהבעת  רוח                                                              עא

משם הסתלק  דם בראותו המשחית                                                               עא

הבכורות והורג הולך היה בעצמו ה'                                                               עא

היחוד לאחר לילה היחוד לפני ליל                                                                  עה

הפסח שחיטת  מצות                                                                                  עט

בשלמות מאירה שאז לט"ו עד  להאיר  השכינה מתחלת שאז לחודש בי'                    עט

בו יאכל לא  ערל כל                                                                                  עט

העצם שבירת איסור                                                                                 עט

למעלה תיקון נעשה למטה עשיה ידי על                                                           פ

לחודש בעשור דוקא  השה לקיחת סיבת                                                             פ

למעלה הס "א  כח את ה' שיבר למטה ישראל פעולת  ידי על                                    פ

שחיטתם נגד שחיטה כן ואחרי שנה מאות ד' נגד  ימים  ד'                                    פא

ושחיטתו וקשירתו הקליפה על  המרמז  הצאן לקיחת                                            פא

מצרים של אלוהיהם  את לבזות  פסח  הקרבן עניני כל                                         פב

מקומות בג' הדם שימת  ענין                                                                      פג

ז"א  ספירות  דרך  מהבינה כח  מקבלת  המלכות                                                   פז

המתים תחיית בעת תושלם  השירה                                                               פז

לבוא  לעתיד  השירה את פעם  עוד  ישירו וישראל משה                                         פז

בכוונה הים  שירת  את לומר                                                                         פח

לשבחו המלכות על שהיתה השירה לז "א  שרו וישראל משה                                  פח

ז"א  השני בינה הראשון ה'                                                                          פח

שירה האומר שכר                                                                                    פט

גאה גאה הלשון כפל                                                                                 פט

המלכות שהיא  הים  בידי נמסרו ושרם  המצרים                                                   פט

נקמות בהם  לעשות  המלכות לידי נמסרו כולם                                                    צ

ואמא  אבא  מרצון הגיעה  הישועה                                                                  צ

צדיק הנקרא  היסוד על מרמז                                                                         צ

ישועות הפועל שהוא  ז "א  על מרמז                                                                 צ

לה' ולשבח  לראות זכו עוברים אפילו                                                              צא

לרומם שייך העליונים  הפרצופים  את  אפילו                                                      צא

ה' מלחמת  גבורות                                                                                     צא

ומלכות תפארת  ידי על נעשה המלחמה                                                          צב

סוף ים  קריעת                                                                                        צב

המלכות ידי על נשברו  למעלה  שלהם  הכחות  כל                                               צב

שבמצרים המכות  מכל קשות  היו  הים  שעל המכות                                            צג

כאחד נכללו והימין השמאל                                                                        צג

המשיח מלך  של  זמנו  על נאמרה השירה                                                          צד

לבוא  ולעתיד  הזה בזמן ה' של כחו                                                                צד

עמהם ישמח  וה' המתים  תחיית בזמן בעולם ישארו הברית  שומרי                          צד

האומות נכנעים  התורה בכח  רק                                                                    צה
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בהימין נכלל השמאל                                                                                 צז
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לארץ להיכנס  זכו פריעה מצות ידי על                                                            צט

הים שירת גדולת                                                                                     ק

שירה באמרם  לישראל התגלה ה'                                                                  ק

הקודש רוח  מישראל אחד  כל על שרתה                                                         ק

ההתגלות בגלל משם  ליסוע רצו לא  ישראל                                                      קא

במדבר כבודו גילה ה'                                                                                קא



לפסח ז תורה השער|והר  א |בפתח 

השער בפתח
לנו  נפלו  חבלי הקדושי לישראל הבטחתו שמר אשר  הוא,  ברו המקו ברו
 חוסי אנו אשר  ,מקשיבי חברי ,התלמידי לנו עלינו, שפרה נחלת א ,בנעימי
ישראל, שבטי  יחד ע "ה  הרשב"י  נוח בתיבת  ומסתופפי הקדושה  השכינה  כנפי  בצל
השכינה הקי למע גמורה, בהתאחדות ובשמחה , באהבה  הקדוש , זוהר בלימוד
,הרבי לתועלת הפסח , זוהר  לאור  להוציא שכמנו על ולקחנו מעפרא , הקדושה
פסח על  ,כספירי מאירות ,היקרי באמרי ,הברכי לחזק ,וידידי טובי כבקשת
אשר חדש באור נפשינו, ותגל לבנו, וישמח עינינו, ויראו  זכינו, לה אשר ,ומ"טמוני
הגנוז לאור נזכה   למע התורה , סודות  בקדושת המאיר , אור ועבודה  בתורה  האיר , לנו 

כהלכתו. ומועד בשבתו שבת  מדי

הקדוש תורה " "זוהר  של מאמרי כמאה נקבצו אלו  לבספרי טנ ל ְִַָ
לכל העני מצית תרת,  ע הקודש, לל רגהמת רה  ז הר  מפר אמרי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹה

 פא על  ר  בר  ,העניני לפי  ,רקי ע רה לבע וחילקנ וקטע , עקטע ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
יקיצ "וארח  הבהיר  תורה בסוד האיר ישראל לכל הקודש,  ולשו בארמית  ְִִַַֹכותרות 

"ה נכ עד וא ר   לה נג יח)אר ד  פרק הגנוז,(משלי שאור  יששכר הבני כדברי ְְֵַַַָֹ
הקודש בזוהר  נגנז  לצדיקי בראשית ימי נט.)מששת ד בראשית  זוהר ועיי).

 המובאי פסח  ענייני  ילמד מחשבות, לחשוב  פנימה , הקודש אל  לגשת  הבא וכל
הדר לפניו, אשר  את יבי  בי בזה והלומד האריז "ל, ובכתבי  הקדוש הזוהר  בספרי 
בהשכל מגרעת, בלי  וכיאות כראוי החג מצוות לקיי יעשה, אשר  והמעשה בה ,  יל

ולעשות. ולקיי לשמור  וללמד ללמוד ובדעת,

במעשה להקב "ה  שות נעשה  בשלימות , כהלכתה מצה מצוות שקיו וידוע
מצוות(רוקח)בראשית התרי"ג כל  קיי כאילו חשיב וג לועז ), מע וקודשא (ילקוט .

לימוד  ובזכות ,מצרי יציאת בעניני  ומספר  הלומד לכל  מקשיבי ופמלייתו הוא ברי
 יפק דא  ל ה עליו הר "י  ברי  יתק נז ה החג, עניני על הקדוש ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָ◌֖ ְְִֶהזוהר
 איל  ואחז ב מחה  אחדת יראל ל צויתק  .אמ ימינ מהרה גל תא  ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָָָמ
ילמד וכאר  רחמי", גלתא מ  יפק א "ספרא ד ה הז הר  ללמד יְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָהח

ה דה הרה  כח  ה אה  ב א  כ הד תרת   רעיא [א]ויעסק ב הר  . ְְְְְְֲֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻֻ

הזוהר  זיו 
עודא. ליקוטים: – תורה אור שעיקרבספר בדבריהם, מקומות  בכמה מבואר

יותר מ-42,000 איש
הצטרפו כבר. בא והצטרף!!!

את אחי אנוכי מבקש, להסיר מעמינו מכשול ומוקש,
 להיות מהאנשים הנבחרים, שיזכו את קרן ישראל מעפר 
להקים, וישראל עם קדושים כבר קיבלו עליהם, 42,000 
אנשים, ללמוד הזוהר כל יום מזמנם להקדיש,  מספר 
דקות כל איש ואיש, ועתה בא והצטרף אלינו, לקרב 

ולקבל פני משיח צדקינו,
 להצטרפות: טל: 03-5784413 / פקס: 03-578-4480

AOEL612@gmail.com :מייל
וכל אלו שיצטרפו ויקבלו עליהם ללמוד מספר דקות  יהיו שותפים 
לכולל הלומדים זוהר כל יום בחצות הלילה  בהיכלא דרשב"י במירון
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 השער|ב לפסח זבפתח  תורה והר 

נא רת  ב)מהימנא קכד,  )תיהבזכ ,"אר רר  קראת" בגיניה : אמר ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
 ומ הזבחי מ לאכול  הבאה  לשנה  ונזכה  נכר ". אל   ע ואי  ינח דד "ה ' ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָיתק

.אמ בימינו במהרה ותפארתינו קדשינו בבית  הפסחי

לאור  יצא
העולמי  הזוהר מפעל ידי על
שליט "א גראס יהודה  שלו רבי מהאלמי אדמו"ר מר כ"ק בנשיאות
תשע"ב שנת   ניס חודש



הזוהר  זיו 
כמו  התורה , בזכות הוא משיח ביאת

בתרא דבבא קמא בפרק (ח,שאמרו

בגויםא) יתנו כי "גם דכתיב, מאי
מלך ממשא מעט ויחלו אקבצם עתה

י)שרים" ח , הזה(הושע  פסוק כל ותניא ,
כלהו  "עתה תנו, אי נאמר, ארמי בלשון
ממשא "יחלו מהם, מעט ואם אקבצם ",
דכתיב, מאי שם  ואמרו  ושרים". מלך
בידיך" קדושיו כל עמים חובב "אף

ג) לג , מחבב (דברים שאתה  בשעה אפלו  ,
כו', הם בידיך שלהם קדושים כל  עמים ,
תורה, על  עליו הנותן כל  שאמרו וכמו 

כו' מלכות על ממנו פרקמעבירים  (אבות

ה) משנה יעקב יג של  שקולו בזמן  כי ,
כו' עשו ידי הידים אין  רבאכו ', (בראשית

טז) סה, חלקפרשה ובפרק ב), שאלו (צח
אדם יעשה מה אלעזר, רבי את תלמידיו
בתורה יעסוק משיח, של מחבלו  וינצל
המזכה וכל עכ"ל . כו', חסדים ובגמילות
נקרא הקדוש הזוהר בלימוד  הרבים את
באופן חסדים ובגמילות בתורה  עוסק

העולם כל את  ומציל ומקיים נעלה הכי 
זי"ע, הרשב"י לנשמת ומתקשר כולו,
ויסוד צדיק הקדוש הגאון שכתב וכמו 
הקדשים קדש ונעלם, טמיר  אור עולם
יעקב  רבינו  מרן דרזין , מרא המלוב"ן ,
דורש  בספרו  זיע"א, זצוק"ל  אבוחצירא

ע "ב)טוב  זכות(עמוד  גדולה לשונו: וזה
העליון בעולם יוחאי בר שמעון רבי
שאמרו  וכמו  עכ"ל . הצדיקים, מכל יותר

ע "ב)חז"ל, מ "ה דף חזקיה(סוכה ואמר  .
בן שמעון רבי משום ירמיה רבי אמר
העולם כל את  לפטור אני יכול  יוחאי 
עתה עד שנבראתי מיום הדין מן כולו
שנברא מיום עמי בני אליעזר ואילמלי
בן יותם ואילמלי עכשיו ועד העולם
עד העולם  שנברא מיום  עמנו  עוזיהו
משום ירמיה רבי אמר חזקיה ואמר  סופו
עלייה בני ראיתי  יוחאי בן שמעון רבי 
אם מהן ובני  אני הן אלף  אם מועטין והן
אני הן  שנים  אם מהן ובני אני הם מאה

הן. ובני

לפסח ז תורה ג|הקדמה|והר 

הקדמה 
ה 'נים ו'יגיל ה'אב ת מח'הזוהרי מאמרי הימים  שבעת  אור בהגלות ְְְִִִַַָָָ

מצרים, יציאת ומופתים, אותות ומרור, מצה  הפסח, חג הפסח, חג  על  הקדוש
רבי  המקובל  מהגה "צ  הזוהר זיו  ביאורי עם  הקודש, בלשון ועוד. הים, שירת

זי"ע. רוזנבערג  יודל

הזוהר ללמוד הזה לזמן והיגענו  והחיינו  שזיכנו  העולמים לחי והשבח השיר 
לימוד  שבזכות רצון  יהי זו, ומיוחדת מפוארת  בהוצאה  הפסח  בחג  הקדוש
מארץ  צאת ימי הזה, הפסח בימי עוד נזכה התורה, וסודות הקדוש ְִֵֵֵֶֶהזוהר
ורק אך תלוי הגאולה  קירוב כל כי השלימה , בגאולה  נפלא ת  אראנ ְְְִִִֵַַָמצרים 
הזוהר את  לפרסם שזכינו אלו  בזמנים ובפרט וסודותיה , הקדוש הזוהר בלימוד
כל על ומצוה ביומו, יום  מידי  ולומדים  שהוגים ישראל אלפי למאות הקדוש
ובפרט  האלוקים , עשה זה לעומת  זה  כי הסודות , ולגלות להפיץ ואחד אחד
לקרוב להגיע  זכינו  וכך חלקים , לשבעים הקדוש הזוהר כל לסדר שזכינו כעת 
שכתב כמו  האומות ראשי השבעים כל  את  ולבטל להכניע איש  אלף לשבעים

נחבזוה"ק העולם:)(בשלח  אומות  70 לבטל נזכה הקדוש  הזהר  לימוד ידי ועל ,
ומגוג  גוג  יציאת(זוהר)שבמלחמת על  ונזכה  העולם , מן  ולבערם ְְִַַלהכריתם 

קד א יחד ן  יהיה  זה  ידי על  א ר  , סייע ה' עזרת ה ז ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָה נטרס 
אחד. מ אחד ה ' יהיה  הה א  ים ,י כינ ה א  ריְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָ

הא לה לקירב  נז ה  ה א לה  זמן הא סח ל ד ה החג ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָבזכת
בב"א. ְֵַָהלמה

את הפסח בחג  ללמד חיל  ותאז ר ר יר על  חר חג ר  אדם  ן ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוא ה 
פע יע  זה  ידי ועל למ ת , הלכ ת  ל ני  הסח, לחג ה רה  הר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָֹֻספר
פגם סיג  מ ל  תינמונ  תינ חור  תיננפ את לת ן  הע למ ת  כל  ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָרב 
א האי ונז ה החתימה   לנ ותטיב העלינה   תקד נ לקד לטהרנְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

. נותפאר ינמקד לבנין יחנ מ ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָלביאת

שהוא התורה פרד"ס  בכללות לשמה , התורה  קרן להרמת  המצפה דברי  כה 
בב"א. צדק גואל  לביאת ונזכה הסוד, תורת  לימוד ידי על בא 

תשע "ב ניסן דח עלי ה' חמלת לאר ְְְִִֵֶֶַַָָהצאתי
שמש בית  האלמין אבדק "ק  ראס  ידא ל ם ְָָָהק '
שמש בית  העלמי ההר  מפעל ידי על  לאור ְִִַַָָָֹיצא 



 השער|ב לפסח זבפתח  תורה והר 

נא רת  ב)מהימנא קכד,  )תיהבזכ ,"אר רר  קראת" בגיניה : אמר ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
 ומ הזבחי מ לאכול  הבאה  לשנה  ונזכה  נכר ". אל   ע ואי  ינח דד "ה ' ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָיתק

.אמ בימינו במהרה ותפארתינו קדשינו בבית  הפסחי

לאור  יצא
העולמי  הזוהר מפעל ידי על
שליט "א גראס יהודה  שלו רבי מהאלמי אדמו"ר מר כ"ק בנשיאות
תשע"ב שנת   ניס חודש



הזוהר  זיו 
כמו  התורה , בזכות הוא משיח ביאת

בתרא דבבא קמא בפרק (ח,שאמרו

בגויםא) יתנו כי "גם דכתיב, מאי
מלך ממשא מעט ויחלו אקבצם עתה

י)שרים" ח , הזה(הושע  פסוק כל ותניא ,
כלהו  "עתה תנו, אי נאמר, ארמי בלשון
ממשא "יחלו מהם, מעט ואם אקבצם ",
דכתיב, מאי שם  ואמרו  ושרים". מלך
בידיך" קדושיו כל עמים חובב "אף

ג) לג , מחבב (דברים שאתה  בשעה אפלו  ,
כו', הם בידיך שלהם קדושים כל  עמים ,
תורה, על  עליו הנותן כל  שאמרו וכמו 

כו' מלכות על ממנו פרקמעבירים  (אבות

ה) משנה יעקב יג של  שקולו בזמן  כי ,
כו' עשו ידי הידים אין  רבאכו ', (בראשית

טז) סה, חלקפרשה ובפרק ב), שאלו (צח
אדם יעשה מה אלעזר, רבי את תלמידיו
בתורה יעסוק משיח, של מחבלו  וינצל
המזכה וכל עכ"ל . כו', חסדים ובגמילות
נקרא הקדוש הזוהר בלימוד  הרבים את
באופן חסדים ובגמילות בתורה  עוסק

העולם כל את  ומציל ומקיים נעלה הכי 
זי"ע, הרשב"י לנשמת ומתקשר כולו,
ויסוד צדיק הקדוש הגאון שכתב וכמו 
הקדשים קדש ונעלם, טמיר  אור עולם
יעקב  רבינו  מרן דרזין , מרא המלוב"ן ,
דורש  בספרו  זיע"א, זצוק"ל  אבוחצירא

ע "ב)טוב  זכות(עמוד  גדולה לשונו: וזה
העליון בעולם יוחאי בר שמעון רבי
שאמרו  וכמו  עכ"ל . הצדיקים, מכל יותר

ע "ב)חז"ל, מ "ה דף חזקיה(סוכה ואמר  .
בן שמעון רבי משום ירמיה רבי אמר
העולם כל את  לפטור אני יכול  יוחאי 
עתה עד שנבראתי מיום הדין מן כולו
שנברא מיום עמי בני אליעזר ואילמלי
בן יותם ואילמלי עכשיו ועד העולם
עד העולם  שנברא מיום  עמנו  עוזיהו
משום ירמיה רבי אמר חזקיה ואמר  סופו
עלייה בני ראיתי  יוחאי בן שמעון רבי 
אם מהן ובני  אני הן אלף  אם מועטין והן
אני הן  שנים  אם מהן ובני אני הם מאה

הן. ובני

לפסח ז תורה ג|הקדמה|והר 

הקדמה 
ה 'נים ו'יגיל ה'אב ת מח'הזוהרי מאמרי הימים  שבעת  אור בהגלות ְְְִִִַַָָָ

מצרים, יציאת ומופתים, אותות ומרור, מצה  הפסח, חג הפסח, חג  על  הקדוש
רבי  המקובל  מהגה "צ  הזוהר זיו  ביאורי עם  הקודש, בלשון ועוד. הים, שירת

זי"ע. רוזנבערג  יודל

הזוהר ללמוד הזה לזמן והיגענו  והחיינו  שזיכנו  העולמים לחי והשבח השיר 
לימוד  שבזכות רצון  יהי זו, ומיוחדת מפוארת  בהוצאה  הפסח  בחג  הקדוש
מארץ  צאת ימי הזה, הפסח בימי עוד נזכה התורה, וסודות הקדוש ְִֵֵֵֶֶהזוהר
ורק אך תלוי הגאולה  קירוב כל כי השלימה , בגאולה  נפלא ת  אראנ ְְְִִִֵַַָמצרים 
הזוהר את  לפרסם שזכינו אלו  בזמנים ובפרט וסודותיה , הקדוש הזוהר בלימוד
כל על ומצוה ביומו, יום  מידי  ולומדים  שהוגים ישראל אלפי למאות הקדוש
ובפרט  האלוקים , עשה זה לעומת  זה  כי הסודות , ולגלות להפיץ ואחד אחד
לקרוב להגיע  זכינו  וכך חלקים , לשבעים הקדוש הזוהר כל לסדר שזכינו כעת 
שכתב כמו  האומות ראשי השבעים כל  את  ולבטל להכניע איש  אלף לשבעים

נחבזוה"ק העולם:)(בשלח  אומות  70 לבטל נזכה הקדוש  הזהר  לימוד ידי ועל ,
ומגוג  גוג  יציאת(זוהר)שבמלחמת על  ונזכה  העולם , מן  ולבערם ְְִַַלהכריתם 

קד א יחד ן  יהיה  זה  ידי על  א ר  , סייע ה' עזרת ה ז ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָה נטרס 
אחד. מ אחד ה ' יהיה  הה א  ים ,י כינ ה א  ריְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָ

הא לה לקירב  נז ה  ה א לה  זמן הא סח ל ד ה החג ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָבזכת
בב"א. ְֵַָהלמה

את הפסח בחג  ללמד חיל  ותאז ר ר יר על  חר חג ר  אדם  ן ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוא ה 
פע יע  זה  ידי ועל למ ת , הלכ ת  ל ני  הסח, לחג ה רה  הר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָֹֻספר
פגם סיג  מ ל  תינמונ  תינ חור  תיננפ את לת ן  הע למ ת  כל  ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָרב 
א האי ונז ה החתימה   לנ ותטיב העלינה   תקד נ לקד לטהרנְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

. נותפאר ינמקד לבנין יחנ מ ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָלביאת

שהוא התורה פרד"ס  בכללות לשמה , התורה  קרן להרמת  המצפה דברי  כה 
בב"א. צדק גואל  לביאת ונזכה הסוד, תורת  לימוד ידי על בא 

תשע "ב ניסן דח עלי ה' חמלת לאר ְְְִִֵֶֶַַָָהצאתי
שמש בית  האלמין אבדק "ק  ראס  ידא ל ם ְָָָהק '
שמש בית  העלמי ההר  מפעל ידי על  לאור ְִִַַָָָֹיצא 
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לפסח ז תורה ה|והר 



זֹוַהר  ִמֵּסֶפר  ַהַּמֲאָמִרים  ָּכל  ִלַּקְטנּו  ּבֹו 
ּכֹוָתרֹות,  ִעם  ַהֹקוֶדש,  ְלָלׁשֹון  ַהְמתּוְרָגם  ּתֹוָרה 

ְלֶׁשַבע  ְוִחיַלְקנּום  ְוֶקַטע,  ֶקַטע  ְלָכל  ָהִעְנָין  ַּתְמִצית 
אֹוַפּנֹו.  ַעל  ִּדּבּור  ָּדָבר  ָהִעְנָיִנים,  ְלִפי  ְּפָרִקים,   ֶעְׂשֵרה 

ְּבאֹוָרְייָתא". ָעְלָמא  ָּכל  ְדָנִהיר  ִׁשְמעֹון   "ַרִּבי 
)זֹוַהר ח"א קנ"ו(

לימוד ליום  א' של פסח
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פרק א - אמונה בה'

 א'

לפסח ז תורה ה|והר 



לפסח ז|ו תורה והר 

 קונטרס
 דרשת שבת הגדול

)בהמשכים(

 G   בדיקה וביעור ומכירת חמץ   H
המעיין בקונטרס הזה יקבל בלי ספק תועלת גדולה להתאמץ ולהתחזק לקיים 
כל מצות השייכות לערב פסח. כגון: בדיקת וביעור חמץ, שריפת חמץ, בדיקה 

ומכירה, הגעלה, ועוד, בכל פרטיה ודקדוקיה.

יצא לאור ע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

מבוא:
בעמדינו בימים אלו בפרוס חג הפסח הקרב ובא, בזמנים אלו יהודים יראים 
לנכון  ורואים  כבחמורה,  קלה  על  מדקדקים  מעשה  ואנשי  חסידים  ושלימים 
החג  לקראת  וכנכון  כראוי  להתכונן  מנת  על  שיש  פנוי  ורגע  דקה  כל  לנצל 
הגדול והקדוש הקרב ובא, חג וזמן חרותינו בהם מקיימים אנו מצוות רבות, ויש 
לעשות הכנה דרבה לפני החג העומד בפתח, כל אחד מנסה להתכונן כדבעי 
כל אחד לפום דרגא דיליה, זה בלימוד ההלכות, וזה בניקיון וצחצוח הבית מכל 
חמץ וכיוצ"ב, וכמובן הכל עסוקים ביותר בהכנות לימי הפסח שיהיה בתכלית 

ההידור ובתכלית הכשרות.

אי לכך ראינו לנכון להביא לידיעת הציבור החרד לדבר ה' - זו הלכה, אודות 
בהכנת  שעוסקים  בעת  להימצא  שיכולות  חמורות  הלכתיות  ובעיות  שאלות 

המצות לכבוד חג הפסח.

וזהו מעשה הקונטרס ותוכנה:

ביאורים בהלכות וחידושים בענייני דיומא שהלכותיו רבים הם ומן הראוי 
הלכה  ולדעת  לעיין  הרוצה  קורא  לכל  גיליון  עלי  חקוק  יהיו  למען  לצטטם 
למעשה את הדבר אשר יעשון ובעיקר את הדבר שלא יעשון, הלכות בדיקת 

לפסח ז תורה א'והר  בה '|פרק  ז |אמונה

'א פרק

בה ' אמונה
ע"א כה  דף וארא  פרשת מהימנא רעיא

ובפרטות  בכללות האמונה  היא  הראשונה מצוה

אלהיכםאתכם "ולקחי ה' אני כּ י וידעּת ם לאלהים  לכם  והייתי לעם לי ְְִַָ
מכל וגו'", הראשונה התחלה המצות , לכל ראשונה זו מצוה

מושל  שיש  לדעת  בכלל, מהו בכלל, הוא ברוך הקדוש את לדעת  המצות 
וזה  צבאם, וכל וארץ  שמים העולמות כל וברא העולם, רבון שהוא עליון

בפרט. אותו לדעת בפרט, הכל של וסוף  בכלל, הוא

האדם וכלל  ביחד, ונקבה זכר בחינת של סוד וסוף, ראש  היינו  ופרט
ופרט כלל הוא הזה עולם תקון ופרט , כלל הוא הזה ,[ב]בעולם

כל  רבון והוא  העולם , על ודיין  מושל שיש  לדעת הכל ראשית לפיכך
הוא  וזה  חיים, נשמת באפיו  ונפח מעפר, האדם את וברא העולמים,

כלל. בדרך

כיון כאשר הוא, ברוך הקדוש  את  יודעים היו  לא ממצרים, ישראל יצאו 
שכתוב : בתחלה, למדם הזאת ראשונה מצוה אצלם, משה שבא

וגו'", אתכם ה ּמ וֹ ציא אלהיכם ה' אני כּ י לא "וידעּת ם  הזאת, מצוה ולולא 
במצרים, להם שעשה והגבורות הנסים אותן בכל מאמינים ישראל היו

וגבורות. נסים להם  נעשה כלל, בדרך זו מצוה שידעו  כיון 

אותן ולסוף  בין משה , להם שלמד התורה  מצות  אותן בכל שעסקו שנה מ'
בדרך  להם למד אז  לארץ , חוץ  הנהוגות אותן בין בארץ  הנוהגות

א' יו�

של

פ�ח

הזוהר  זיו 
נקבהב. ובחינת זכר בחינת ופרט כלל 

עם המשפיע  כח  של הזדוגות היינו  ביחד 
וזה הבריאה כל  של  הדרך זה המקבל, כח
שהשפע הקבלה חכמת  של והסוד  היסוד 
רוחני שהיא  הסבות סבת מן הנשפע
הזה לעולם שתגיע טרם ביותר,

כלל מן קודם להתגשם משתלשלת
ב' שהם  עולמות ד' דרך  פעמים  ב ' לפרט,
ונקבה זכר  בחינת של הזדוגות פעמים 
וברתא ברא ואמא אבא משל בדרך ואמרו
יצירה בריאה אצילות העולמות  ד' על 
גמור זיל  זאת לבאר מקום כאן  ואין עשיה,



לפסח ז|ו תורה לפסח זוהר  תורה א'והר  בה '|פרק  ז |אמונה

'א פרק

בה ' אמונה
ע"א כה  דף וארא  פרשת מהימנא רעיא

ובפרטות  בכללות האמונה  היא  הראשונה מצוה

אלהיכםאתכם "ולקחי ה' אני כּ י וידעּת ם לאלהים  לכם  והייתי לעם לי ְְִַָ
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בפרט. אותו לדעת בפרט, הכל של וסוף  בכלל, הוא
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וגבורות. נסים להם  נעשה כלל, בדרך זו מצוה שידעו  כיון 
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בדרך  להם למד אז  לארץ , חוץ  הנהוגות אותן בין בארץ  הנוהגות

א' יו�

של

פ�ח

הזוהר  זיו 
נקבהב. ובחינת זכר בחינת ופרט כלל 

עם המשפיע  כח  של הזדוגות היינו  ביחד 
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רוחני שהיא  הסבות סבת מן הנשפע
הזה לעולם שתגיע טרם ביותר,

כלל מן קודם להתגשם משתלשלת
ב' שהם  עולמות ד' דרך  פעמים  ב ' לפרט,
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 בה '|ח א'|אמונה לפסח זפרק  תורה והר 

שכתוב : זה לבב "פרט , אל והׁש בת ה יּ וֹ ם  לט)"וידעּת  ד, "ה יּ וֹ ם",(דברים 
לזה, מקודם רשות  להם  היה שלא מה האלהים"דוקא, ה וּ א  ה ' זה "כּ י , 

פרט והפסוק[ג]בדרך הפסוק  וזה בו , יש וסודות רזים כמה זה בפסוק  ,
בפרט. וזה בכלל זה אחד, ענין הכל הראשון

כתוב:ואם הרי דּ עת "תשאל ראׁש ית ה ' ז)"יראת  א, שזה [ד](משלי יתורץ, , 
על  ואף  ה ', יראת זאת מה ראשית  לדעת  הפרט דרך על מוסב  הפסוק
שראשית  הכתוב אומר  כאן אבל שידע, טרם ממנו לירא האדם שצריך פי
הבורא  בידיעת הידיעות ראשית שזהו היינו ה ', היראת לדעת הוא הדעת
הוא  ברוך הקדוש  את לדעת היא לנו הראשונה  מצוה לפיכך פרט , בדרך

הכתוב : סוד וזה ובסוף, בראש  ובפרט אחר וֹ ן"בכלל ואני רא ׁש וֹ ן  "אני 
ו) מד, ראׁש וֹ ן",(ישעיהו אחר וֹ ן"בכלל,"אני אחד "ואני בכלל והכל בפרט, 

אחד. וסוד

דבורוכאשר  סיני, הר על לישראל התורה את הוא ברוך הקדוש  נתן
היה: אלהי"הראשון ה' ב)"אנכי כ, על "אנכי",(שמות מרמז 

אותו  לדעת  הראשונה מצוה של  הסוד הוא וכאן גדולים, עליונים סודות
שכתוב : לפי  כלל, על "אנכי"בדרך עליון מושל אלהים  שיש מרמז הרי , 

שכתוב: לפי ובפרט, כלל, בדרך הראשונה  מצוה היא זו  "ה 'העולם,
" שכתוב:[ה]אלהי כמו פרט, בדרך אכלה"זהו א ׁש  אלהי ה' (דברים"כּ י 

כד) ובסוףד, בראש  אותו לדעת שצריך הראשונה מצוה ופרט , כלל והיינו ,
שביארנו. כמו



הזוהר  זיו 
נשפעתג.ותבין: שהשפע פירוש,

השם רומז שעליו דדכורא עלמא מן
המרמז האלהים אל הוא ברוך הוי"ה
והסוד היסוד וזה דנוקבא עלמא על

הישראלית: האמונה פירוש,ד .של 
עלמא מלכות על  מרמז ה' יראת והלא

ראשית שהיא הפרט דרך דנוקבא
הידיעה שראשית אומר ואתה הדעת,

הכלל: דרך מרמזה.הוא אלהיך
הקדושה והשכינה המלכות מדת על
מעלמא אליה שמגיע שפע לך  המחלקת

דדכורא:



זֹוַהר  ִמֵּסֶפר  ַהַּמֲאָמִרים  ָּכל  ִלַּקְטנּו  ּבֹו 
ּכֹוָתרֹות,  ִעם  ַהֹקוֶדש,  ְלָלׁשֹון  ַהְמתּוְרָגם  ּתֹוָרה 

ְלֶׁשַבע  ְוִחיַלְקנּום  ְוֶקַטע,  ֶקַטע  ְלָכל  ָהִעְנָין  ַּתְמִצית 
אֹוַפּנֹו.  ַעל  ִּדּבּור  ָּדָבר  ָהִעְנָיִנים,  ְלִפי  ְּפָרִקים,   ֶעְׂשֵרה 

ְּבאֹוָרְייָתא". ָעְלָמא  ָּכל  ְדָנִהיר  ִׁשְמעֹון   "ַרִּבי 
)זֹוַהר ח"א קנ"ו(
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אותו  לדעת  הראשונה מצוה של  הסוד הוא וכאן גדולים, עליונים סודות
שכתוב : לפי  כלל, על "אנכי"בדרך עליון מושל אלהים  שיש מרמז הרי , 

שכתוב: לפי ובפרט, כלל, בדרך הראשונה  מצוה היא זו  "ה 'העולם,
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כד) ובסוףד, בראש  אותו לדעת שצריך הראשונה מצוה ופרט , כלל והיינו ,
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נשפעתג.ותבין: שהשפע פירוש,
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והסוד היסוד וזה דנוקבא עלמא על
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עלמא מלכות על  מרמז ה' יראת והלא
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הידיעה שראשית אומר ואתה הדעת,

הכלל: דרך מרמזה.הוא אלהיך
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פרק ב - חמץ



 לפסח ז|י תורה לפסח זוהר  תורה ב 'והר  יא |חמץ|פרק

'ב פרק 

חמץ 
ע"א קפב דף תצוה פרשת  ב ' חלק זוהר

זרה כעבודה כמוהו בפסח  חמץ
לּ ""אלהי תע שׂ ה  לא אחריו:מּס כה  וכתוב  ּת ׁש מר", ה ּמ צּ וֹ ת חג  מה "את , ֱֵֹ

בפסח חמץ  שאוכל מי ביארו , כך שמעון רבי אמר לזה, זה  ענין
הוא. זרה עבודה עובד כאילו

אדם  של בגופו שמתגדל  שאור כמו הוא  הרע היצר
רשות בוא מן שלהם, הרשות מן  יצאו ממצרים  ישראל יצאו  כאשר  וראה

עבודה  נקראת  כן  ועל רע , לחם חמץ שנקרא  ההוא הרשות מן האחר,
היצר הוא כך כי שאור, כן גם נקרא הרע שהיצר  הסוד הוא וזה חמץ , זרה
כך  ואחר מעט , מעט אדם  של במעיו נכנס  בעיסה, כשאור  באדם  הרע 

עמו. נתערב הגוף  שכל עד  בו , נתגדל

הנשמה שהוא הקדושה צד על  לשמור
אחריוועל  כתוב ּת ׁש מר"כן הּמ צּ וֹ ת  חג הקדושה,"ּת ׁש מר","את צד זה , 

ואם  הטומאה , צד בשביל יחליפו ולא אותו, לשמור  האדם שצריך
אליו. שיקרב מי לכל ומטמא נטמא, הוא הרי יחליפו


ע"ב רנ"א דף פנחס פרשת  ד' חלק זוהר 

בקשה בלשון ולזכר אזהרה בלשון דס"א  לנוקבא
וגו'","ל  תאכלוּ  לא  כתוב:מחמצת אלעזר, רבי מחמצתאמר "כּ ל ָ

תאכלוּ " וכתוב :לא חמץ", יאכל וזה "לא  זכר בחינת זה אלא , 
נקבה  כתוב :[ו]בחינת בזה  בני, אלעזר  שמעון , רבי אמר  תאכלוּ ", ,"לא  

כתוב  יאכל"ובזה הנקבה "לא אלא חמץ, תאכלו לא כתוב לא למה , 
בחוט נאחז  שהוא  והזכר ודאי, באזהרה  היא הרי נלוז , מעגלותיה שכל

הזוהר  זיו 
ולילית:ו. ס "מ  הטומאה כחות שתי  הן

חמץ, ביעור ושריפת חמץ, מכירת חמץ לעכו"ם, הגעלת כלים והכשרתן, ועוד, 
הלכות בשנה סתם וכן בשנה שלנו, שערב פסח חל להיות בשבת קודש.

ונסיים בעדותו הנוראה של מרן מאור הגולה הרוקח זצ"ל שכל דבריו דברי 
קבלה, וכתב בהלכות מצה שכל האוכל מצה ז' ימי הפסח נעשה שותף להקב"ה 
זה בילקוט מעם לועז בשם מדרשי  ועיין מה שהוסיף על  במעשה בראשית, 

חז"ל שנחשב גם כן כאילו קיים כל התרי"ג מצוות.

לדעת  הרצויים  החומרות  וכל  ההידורים  בכל  וקיימה  זו  מצווה  לך  האי 
הפוסקים ויירצה לך כאילו קיימת כל התרי"ג מצוות.

וזה לשון הגה"ק רשכבה"ג מרן החתם סופר זצ"ל שכתב בהשמטות לחו"מ 
סימן קצ"ו וזל"ק:

"מצות עשה של אכילת מצה משומרת בליל פסח היא יחידה נשארת לנו 
תרומה  לא  קדשים,  ולא  פסח  לא  לנו  אין  התורה,  אכילה שבכל  מצות  מכל 
ולא מעשר שני, רק מצה אחת משנה לשנה, ואם גם היא לא הועילה בידינו 
בשלימות, ולא עוד, אלא כי תחת יופי שיהיה האכילה של כל ז' ספק איסור 
כרת, ולא עוד אלא שיכשיל בזה רבים חס ושלום, וגם נוציא על זה אלפים, 

הייטב בעיני ה' חלילה וחלילה", עכל"ק.

ואין אחר דבריו כלום כי כבר הורה רבינו משה, ומשה אמת ותורתו אמת.

הקדושים,  ישראל  ומנהגי  החומרות  מכל  והנזהר  הקונטרס,  בזה  והמעיין 
יזכה כי אזי יהיה לבו נכון ובטוח שיצא בדימוס בדינו בעת אשר המלך במשפט 
עמיד ארץ ביום הרת עולם, כמבואר בזוה"ק שעיקר המשפט ביומא דדינא על 

מיכלא דאסוותא.

נזכה  עוד  שאי"ה  יה"ר  אלו  נעלים  בזמנים  בעמדנו  הפתיחה  מעין  נסיים 
לאכול עוד בהאי שעתא מן הזבחים ומן הפסחים בבית המקדש שיבנה במהרה 

בימינו אמן.

המו"ל
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ע"ב רנ"א דף פנחס פרשת  ד' חלק זוהר 

בקשה בלשון ולזכר אזהרה בלשון דס"א  לנוקבא
וגו'","ל  תאכלוּ  לא  כתוב:מחמצת אלעזר, רבי מחמצתאמר "כּ ל ָ

תאכלוּ " וכתוב :לא חמץ", יאכל וזה "לא  זכר בחינת זה אלא , 
נקבה  כתוב :[ו]בחינת בזה  בני, אלעזר  שמעון , רבי אמר  תאכלוּ ", ,"לא  

כתוב  יאכל"ובזה הנקבה "לא אלא חמץ, תאכלו לא כתוב לא למה , 
בחוט נאחז  שהוא  והזכר ודאי, באזהרה  היא הרי נלוז , מעגלותיה שכל

הזוהר  זיו 
ולילית:ו. ס "מ  הטומאה כחות שתי  הן



 ב '|חמץ|יב לפסח זפרק תורה והר 

כתוב : כן  ועל  בקשה , לשון אצלו נכתב  יותר, טהרה יאכל ",של "לא 
תאכלוּ ". "לא

כתוב:אמר הרי  אבי, חמץ"לו, עליו  תאכל תיבות "לא  ריבה לו, אמר , 
פסח הקרבן לכבוד בקשה,[ז ]יתירות בלשון  כתוב  מתחלה אבל "לא,

תאכל.יאכל" לא  באזהרה כך ואחר , 

מכולם  קשה מחמצת 

משניהם (שהיא ) מיתה "מחמצת"קשה שריח לפי יותר, קשה מה מפני 
נקבה, בחינת מחמצת זכר, בחינת חמץ  שם, ירדוֹ תיש  "רגליה 

ה)מות" ה, חמץ(משלי שאוכל מי ולפיכך מ "ת, נמצא התיבה של וסוף בראש  , 
הבא, ובעולם הזה בעולם מת שהוא לדעת  ועליו מיתה, לו מקדמת בפסח,

ההיא"שכתוב: הנּ פׁש  ."ונכרתה  



הזוהר  זיו 
פסח ז. הקרבן  בשביל ביותר בבית:שמזהיר חמץ אז  יהיה שלא



זֹוַהר  ִמֵּסֶפר  ַהַּמֲאָמִרים  ָּכל  ִלַּקְטנּו  ּבֹו 
ּכֹוָתרֹות,  ִעם  ַהֹקוֶדש,  ְלָלׁשֹון  ַהְמתּוְרָגם  ּתֹוָרה 

ְלֶׁשַבע  ְוִחיַלְקנּום  ְוֶקַטע,  ֶקַטע  ְלָכל  ָהִעְנָין  ַּתְמִצית 
אֹוַפּנֹו.  ַעל  ִּדּבּור  ָּדָבר  ָהִעְנָיִנים,  ְלִפי  ְּפָרִקים,   ֶעְׂשֵרה 

ְּבאֹוָרְייָתא". ָעְלָמא  ָּכל  ְדָנִהיר  ִׁשְמעֹון   "ַרִּבי 
)זֹוַהר ח"א קנ"ו(

 ב '|חמץ|יב לפסח זפרק תורה והר 

כתוב : כן  ועל  בקשה , לשון אצלו נכתב  יותר, טהרה יאכל ",של "לא 
תאכלוּ ". "לא

כתוב:אמר הרי  אבי, חמץ"לו, עליו  תאכל תיבות "לא  ריבה לו, אמר , 
פסח הקרבן לכבוד בקשה,[ז ]יתירות בלשון  כתוב  מתחלה אבל "לא,

תאכל.יאכל" לא  באזהרה כך ואחר , 

מכולם  קשה מחמצת 

משניהם (שהיא ) מיתה "מחמצת"קשה שריח לפי יותר, קשה מה מפני 
נקבה, בחינת מחמצת זכר, בחינת חמץ  שם, ירדוֹ תיש  "רגליה 

ה)מות" ה, חמץ(משלי שאוכל מי ולפיכך מ "ת, נמצא התיבה של וסוף בראש  , 
הבא, ובעולם הזה בעולם מת שהוא לדעת  ועליו מיתה, לו מקדמת בפסח,

ההיא"שכתוב: הנּ פׁש  ."ונכרתה  



הזוהר  זיו 
פסח ז. הקרבן  בשביל ביותר בבית:שמזהיר חמץ אז  יהיה שלא

פרק ג - חג המצות



לפסח ז|יד תורה לפסח זוהר  תורה ג 'והר  המצות|פרק טו|חג

' ג פרק

המצות  חג 
ע"ב קפב דף תצוה פרשת ב ' חלק זוהר

במלכות  למטה הוא  המצות חג

וגו'""את ּת ׁש מר  ה ּמ צּ וֹ ת שנקרא חג  המקום הוא זה יהודה, רבי אמר  , ֶ
כתוב:[ח]שמור ּת אכל ולפיכך ימים  ׁש בעת ּת ׁש מר  הּמ צּ וֹ ת  חג "את 

"צ וּ ית כּ אׁש ר של מצּ וֹ ת הימים כשבעת הם אין האלה, ימים שבעת , 
תחתונים  ואלה עליונים, שהם ובפסח[ט]סכות, גמור, הלל בסכות כן ועל ,

כתוב : למטה , שהם ויען גמור, הלל מצּ ת"אין  ּת אכל ימים  (שמות"ׁש בעת 
ו) שהם יג, העליונים ימים אותן מאירים אין שעדיין וא"ו, בלי חסר  מצת ,

הוא "ו  .[י ]סוד

הריואם הורדה , יש מדוע נתקדש  המצות חג  של הסוד שזה כיון תשאל,
למטה  לרדת השפלה יש ומדוע  מורידין, ואין  בקודש  מעלין למדנו

התחתונים? ימים [יא]באותן 

המלכות  את מתקן הוא  עצמו מתקן שהז"א  אחר

כתוב :בוא וגו '"וראה בּ יתוֹ  וּ בעד  בּ עדוֹ  ו)"וכּפ ר טז, נצרך (ויקרא שמכפר  מי , 
הזאת  מדרגה זה כדמיון ביתו, על כך ואחר תחלה , עצמו על שיכפר

עליה  לכפר  בקדושה  ולצאת להתקדש , נתקדשה,[יב]התחילה שהיא וכיון ,
הזוהר  זיו 

דנוקבאח. עלמא המלכות מדת  היינו
ושמור. זכור בסוד ימיט .כידוע ז '

הפסח  ימי וז' הבינה בעולם הם הסכות
המלכות. עודי .במדת שבפסח פירוש

דדבורא עלמא  של  ימים הז ' מאירים אין
ברוך הוי "ה השם של  וא"ו אות  סוד  שהוא

דמלכות. ימים הז ' אלא קושיתו יא.הוא
קדושתו  בודאי  דפסח א' שיום כיון  הוא
אפילו גמור הלל שבו הבינה בעולם

ספירת מעת  מורידין אנו  מה מפני בלילה.
ואנו  גמור הלל עוד לומר שלא העומר
מדת של  ספירות  ז' נגד שבועות ז ' סופרין 

שמדרגתיב.המלכות. שכיון מתרץ
התחיל דדכורא עלמא שהוא התפארת
ולצאת להתקדש פסח של א' בליל
הבינה עולם בהארת היינו בקדושה,
נצרך הגאולה להיות שתוכל  עליו לכפר
תיקון ידי על ביתו  על לכפר מעתה לו

 קונטרס
דרשת שבת הגדול

בדיקת וביעור חמץ, בדיקה ומכירה, והכנה לימי הפסח
כל חמירא

א( אחר אמירת כל חמירא הונהג לאמרו גם כן בנוסח אידיש: "אלע חמצען, 
און זוייער טייגען פון מיין רשות האט ביי מיר קיין שום חשיבות נישט, און זאל 
זיין הפקר אזוי דע שטוב פון דער ערד".]תרגום: כל מיני החמץ ומיני שאור 

שישנם ברשותי שיהא הפקר כמו האבק המונח על גבי הקרקע[. 

ב( אעפ"י שיש היתרים ליטול בעת בדיקת חמץ במקום נר העשוי משעווה, 
שיהיה פנס אור רגיל מלבד זאת שישאר האור דלוק בבית כרגיל, ידוע תדע 
שזהו רק מעיקר הדין, אבל אנו יודעין שלכל דבר ועניין ישנו טעם בסוד כמו 
נר לנשמה שאין אתנו יודע למה יועיל, ובפרט דבר שמצותו בנר ועיין בספר 
)פרק צ"ו אות ג'(: "ומה גם בבדיקת חמץ שמצינו גם בגדולי הנגלה  קב הישר 
ופוסקים עניינים מאירים המקשרים בין זה לזה". ועי' רמ"א )סו"ס תל"ב( להניח 
פתיתין ואם לא נתן לא עכב, אבל הגר"ז ה"ה מרן הבעל התניא זי"ע: סיים 
דמנהג ישראל תורה, ועיקרו עפ"י האריז"ל, ועי' בספר דרך פקודיך ממרן בעל 

הבני ישככר בהקדמה לבער כוחות הטומאה.

אחפש ירושלים בנרות

ועיין עוד דבר חידוש בש"ס )פסחים ח:( איתא: "דאור הנר יפה לבדיקה וע"כ 
אחפש  אדם  נשמת  ד'  נר  לדבר  זכר  ויש  וכו'  ולבנה  חמה  לאור  בודקין  אין 
ירושלים בנרות", כל רואה יראה שעניין זכר לדבר להראות כי יש עניין דבדיקת 
חמץ העניין הוא כמו שפסקו בפוסקים שמצוות בדיקת וביעור חמץ מוכרחים 
להגיע לטעם על פי רמז, שקאי על היצר הרע וחיילותיו, וכדאי' בכתבי האריז"ל 

)עי' דרך פקודיך( וזהו לטהר נשמת אדם.

ג( מה שהולכין לאורכה ולרחובה כבר ערערו על זה וכתב רבנו החיד"א, 
קב  ובספר  הטומאה.  כוחות  לביעור  מסייע  זה  לעומת  דזה  לדעת  וצריכין 
הישר )סוף פרק כ"ט( כתב וז"ל: "וצריך שיבדוק בעיון רב ולא בדרך ארעי, וכמו 
שמחפש ומגרר חמץ מחורין וסדקין ע"י אור הנר של שעוה שבידו, כן הקב"ה 
יבער כל זוהמת סט"א אשר עתיד הסט"א להטמין ולהחביא מפני אור השכינה 



לפסח ז|יד תורה לפסח זוהר  תורה ג 'והר  המצות|פרק טו|חג

' ג פרק

המצות  חג 
ע"ב קפב דף תצוה פרשת ב ' חלק זוהר

במלכות  למטה הוא  המצות חג

וגו'""את ּת ׁש מר  ה ּמ צּ וֹ ת שנקרא חג  המקום הוא זה יהודה, רבי אמר  , ֶ
כתוב:[ח]שמור ּת אכל ולפיכך ימים  ׁש בעת ּת ׁש מר  הּמ צּ וֹ ת  חג "את 

"צ וּ ית כּ אׁש ר של מצּ וֹ ת הימים כשבעת הם אין האלה, ימים שבעת , 
תחתונים  ואלה עליונים, שהם ובפסח[ט]סכות, גמור, הלל בסכות כן ועל ,

כתוב : למטה , שהם ויען גמור, הלל מצּ ת"אין  ּת אכל ימים  (שמות"ׁש בעת 
ו) שהם יג, העליונים ימים אותן מאירים אין שעדיין וא"ו, בלי חסר  מצת ,

הוא "ו  .[י ]סוד

הריואם הורדה , יש מדוע נתקדש  המצות חג  של הסוד שזה כיון תשאל,
למטה  לרדת השפלה יש ומדוע  מורידין, ואין  בקודש  מעלין למדנו

התחתונים? ימים [יא]באותן 

המלכות  את מתקן הוא  עצמו מתקן שהז"א  אחר

כתוב :בוא וגו '"וראה בּ יתוֹ  וּ בעד  בּ עדוֹ  ו)"וכּפ ר טז, נצרך (ויקרא שמכפר  מי , 
הזאת  מדרגה זה כדמיון ביתו, על כך ואחר תחלה , עצמו על שיכפר

עליה  לכפר  בקדושה  ולצאת להתקדש , נתקדשה,[יב]התחילה שהיא וכיון ,
הזוהר  זיו 

דנוקבאח. עלמא המלכות מדת  היינו
ושמור. זכור בסוד ימיט .כידוע ז '

הפסח  ימי וז' הבינה בעולם הם הסכות
המלכות. עודי .במדת שבפסח פירוש

דדבורא עלמא  של  ימים הז ' מאירים אין
ברוך הוי "ה השם של  וא"ו אות  סוד  שהוא

דמלכות. ימים הז ' אלא קושיתו יא.הוא
קדושתו  בודאי  דפסח א' שיום כיון  הוא
אפילו גמור הלל שבו הבינה בעולם

ספירת מעת  מורידין אנו  מה מפני בלילה.
ואנו  גמור הלל עוד לומר שלא העומר
מדת של  ספירות  ז' נגד שבועות ז ' סופרין 

שמדרגתיב.המלכות. שכיון מתרץ
התחיל דדכורא עלמא שהוא התפארת
ולצאת להתקדש פסח של א' בליל
הבינה עולם בהארת היינו בקדושה,
נצרך הגאולה להיות שתוכל  עליו לכפר
תיקון ידי על ביתו  על לכפר מעתה לו



 המצות|טז ג '|חג לפסח זפרק תורה והר 

בית  את  לקדש למטה יורדת כן ועל אותם , ולקדש  ביתה על לכפר צריכה
העומר . ספירת סופרים למטה שישראל בזה תקדש , ובמה שלה,

למעלה השכינה את להעלות

השכינה וכיון בית כאשר שהרי למעלה, להעלותה נצרך יתקדשו, שאלו
העליונים  ימים באותן להתקשר  למעלה  תעלה אז נתקדש ,

[יג]למעלה.


הלל ואמירת תפילה בעת עמידה ענין

הם.ועל  עליונים  ימים  הימים שאותן לפי מעומד, לספור צריכים אנו כן

בין וכן בתפלה בין העליונים, ימים לאותן נכנס שאדם זמן בכל
כגבר לעמוד ביחד, והגוף  ירכיו רגליו, על לעמוד צריך בתשבחות,
שבח בעבור  לעמוד החיוב  ועוד לשבת, שדרכה כנקבה ולא בכחו, העומד 

העליון. עולם


ע"ב קנא דף זוהר

הפסח חג  על  פעם  עוד אזהרה

וגו '.וידבר  סיני במדבר  משה אל שהזהירם ה ' הטעם מה אבא, רבי אמר 
בשנה  שאז  אלא במצרים, להם נאמר  זאת והרי הפסח , על כאן
שעשו  וכיון  במצרים, אלא נוהג  אינו שהפסח  חשבו  שישראל היה, השנית 
הוא  ברוך הקדוש בא יותר , נצרך  שאין חשבו  במצרים אחת פעם אותו 
יותר , נצרך ואין  במצרים , זמנו עבר כבר שהרי יחשבו  שלא עליו, והזהירם
דורות, לדורי זו מצוה להם  לתקן השנית, בשנה סיני במדבר  נאמר לפיכך
במקום  אחר, פעם להם  ציוה עתה במצרים, להם  מזהיר שהיה פי על ואף
בשנה  מהו  השנית , בשנה כתוב לפיכך נתנו , בו התורה מצות שכל ההוא 
בין  מה חודש , והן שנה הן הוא עליון סוד אלא הראשון, בחדש השנית 

הזוהר  זיו 
העומר. ספירת ידי  על  שנעשה קדושה

בימיםיג. הוא  העומר שספירת  כוונתו 
הז ' לתקן דדכורא עלמא  של העליונים

זה ידי שעל  המלכות , ספירת של ספירות 
ימים עם כך אחר להתקשר תוכל
בחג  הבינה בעולם היינו לעילא, העליונים

לפסח ז תורה ג 'והר  המצות|פרק יז |חג

המאיר התפארת  על רמז שנה המלכות , מדת על רמז זה חודש  לזה, זה
לישראל: בו נמסרו התורה מצות שכל  בזמן היה וכך למלכות,


ע"ב רנח דף זוהר

לה '.והקרבתם ניחח  לריח אשה עולה  והקרבתם  כתבו בפסח וראה בוא
מה  עולה, והקרבתם  אלא אשה, כתוב  לא וכאן לה', עולה
טוהר ימי ספרו  וישראל הוא, לחופה כלה הכנסת יום זה  שיום  לפי הטעם,
צדדים  מכל יצאה והיא טוהר, בימי ונכנסו  ונתכללו ושבועות , ימים

טועם  היה בתולה טעם שהמלך סוד וזה כראוי , טוהר ימי ונטרה [יד]הרעים

משם, נתרחק והוא למשכן  קרב לא אחר  שהרי  אשה, בו  כתוב  לא לפיכך
לכאן  נצרכו ולא כאן נזכר לא אשים צד [טו]וע "כ מן הם מרוחקים וישראל

שמעון, א"ר פתח , לפתוח  כאן אנוּ  צריכים עדיין אבא רבי אמר  הרע ,
בספרים  מצאתי  זה וסוד העולם, שברא למי בתפלה ידי הרימותי 
נדבקו  זה, ובצד זה בצד ובאים הממוצעת, בבחינה הם אשים הקדמונים,

בטוב ומתדבקים  ברע  מתדבקים ורע, טוב  הדעת בשאר[טז ]בעץ ולפיכך
ולא  קיים החיים שעץ האלה בימים אבל עולה, אשה בהם כתוב  ימים
שלעץ יום הזה ויום  שם, שיהיו  נצרך ולא לאשה, צריכים אנוּ  אין אחר ,
לריח עולה והקרבתם ולפיכך ורע , טוב הדעת עץ  של ואל הוא החיים

לה': אשה ולא  לה', ניחח


ע"א מ דף בא פרשת  ב' חלק זוהר 

בימים  שנה בכל  לחירות זכר ועושים שמחים ישראל  עם
ממצרים  שיצאו

כּ ל "בעת כּ י מ בּ ּת יכם  אר  ּת ׁש בּ ית וּ  הראׁש וֹ ן  בּ יּ וֹ ם  א ּת אכל וּ  מצּ וֹ ת ימים  ְִַ
וגו '", ונכרתה חמץ יּמ צאוכתוב:אכל לא  שׂ אר ימים  "ׁש בעת 

וגו'", ונכרתה  מחמצת אכל כּ ל כּ י ביארנו,בּ ב ּת יכם  כך שמעון, רבי אמר  
הזוהר  זיו 

ישראליד .השבועות. הכנסת שע"י פי '
מתחבבת ישראל כנסת תורה למתן
ביום בתולה כלה כדמיון להקב"ה

ורוחותטו.חופתה: מלאכים היינו אשים

הקליפה בין ממוצעת שמדרגתן
הקרבנות, מן  יניקה להם ויש והקדושה
אשה: בהם נאמר שלא מאלה מלבד

בנוגה:טז. שורשם 



 המצות|טז ג '|חג לפסח זפרק תורה והר 

בית  את  לקדש למטה יורדת כן ועל אותם , ולקדש  ביתה על לכפר צריכה
העומר . ספירת סופרים למטה שישראל בזה תקדש , ובמה שלה,

למעלה השכינה את להעלות

השכינה וכיון בית כאשר שהרי למעלה, להעלותה נצרך יתקדשו, שאלו
העליונים  ימים באותן להתקשר  למעלה  תעלה אז נתקדש ,

[יג]למעלה.


הלל ואמירת תפילה בעת עמידה ענין

הם.ועל  עליונים  ימים  הימים שאותן לפי מעומד, לספור צריכים אנו כן

בין וכן בתפלה בין העליונים, ימים לאותן נכנס שאדם זמן בכל
כגבר לעמוד ביחד, והגוף  ירכיו רגליו, על לעמוד צריך בתשבחות,
שבח בעבור  לעמוד החיוב  ועוד לשבת, שדרכה כנקבה ולא בכחו, העומד 

העליון. עולם


ע"ב קנא דף זוהר

הפסח חג  על  פעם  עוד אזהרה

וגו '.וידבר  סיני במדבר  משה אל שהזהירם ה ' הטעם מה אבא, רבי אמר 
בשנה  שאז  אלא במצרים, להם נאמר  זאת והרי הפסח , על כאן
שעשו  וכיון  במצרים, אלא נוהג  אינו שהפסח  חשבו  שישראל היה, השנית 
הוא  ברוך הקדוש בא יותר , נצרך  שאין חשבו  במצרים אחת פעם אותו 
יותר , נצרך ואין  במצרים , זמנו עבר כבר שהרי יחשבו  שלא עליו, והזהירם
דורות, לדורי זו מצוה להם  לתקן השנית, בשנה סיני במדבר  נאמר לפיכך
במקום  אחר, פעם להם  ציוה עתה במצרים, להם  מזהיר שהיה פי על ואף
בשנה  מהו  השנית , בשנה כתוב לפיכך נתנו , בו התורה מצות שכל ההוא 
בין  מה חודש , והן שנה הן הוא עליון סוד אלא הראשון, בחדש השנית 

הזוהר  זיו 
העומר. ספירת ידי  על  שנעשה קדושה

בימיםיג. הוא  העומר שספירת  כוונתו 
הז ' לתקן דדכורא עלמא  של העליונים

זה ידי שעל  המלכות , ספירת של ספירות 
ימים עם כך אחר להתקשר תוכל
בחג  הבינה בעולם היינו לעילא, העליונים
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המאיר התפארת  על רמז שנה המלכות , מדת על רמז זה חודש  לזה, זה
לישראל: בו נמסרו התורה מצות שכל  בזמן היה וכך למלכות,


ע"ב רנח דף זוהר

לה '.והקרבתם ניחח  לריח אשה עולה  והקרבתם  כתבו בפסח וראה בוא
מה  עולה, והקרבתם  אלא אשה, כתוב  לא וכאן לה', עולה
טוהר ימי ספרו  וישראל הוא, לחופה כלה הכנסת יום זה  שיום  לפי הטעם,
צדדים  מכל יצאה והיא טוהר, בימי ונכנסו  ונתכללו ושבועות , ימים

טועם  היה בתולה טעם שהמלך סוד וזה כראוי , טוהר ימי ונטרה [יד]הרעים

משם, נתרחק והוא למשכן  קרב לא אחר  שהרי  אשה, בו  כתוב  לא לפיכך
לכאן  נצרכו ולא כאן נזכר לא אשים צד [טו]וע "כ מן הם מרוחקים וישראל

שמעון, א"ר פתח , לפתוח  כאן אנוּ  צריכים עדיין אבא רבי אמר  הרע ,
בספרים  מצאתי  זה וסוד העולם, שברא למי בתפלה ידי הרימותי 
נדבקו  זה, ובצד זה בצד ובאים הממוצעת, בבחינה הם אשים הקדמונים,

בטוב ומתדבקים  ברע  מתדבקים ורע, טוב  הדעת בשאר[טז ]בעץ ולפיכך
ולא  קיים החיים שעץ האלה בימים אבל עולה, אשה בהם כתוב  ימים
שלעץ יום הזה ויום  שם, שיהיו  נצרך ולא לאשה, צריכים אנוּ  אין אחר ,
לריח עולה והקרבתם ולפיכך ורע , טוב הדעת עץ  של ואל הוא החיים

לה': אשה ולא  לה', ניחח


ע"א מ דף בא פרשת  ב' חלק זוהר 

בימים  שנה בכל  לחירות זכר ועושים שמחים ישראל  עם
ממצרים  שיצאו

כּ ל "בעת כּ י מ בּ ּת יכם  אר  ּת ׁש בּ ית וּ  הראׁש וֹ ן  בּ יּ וֹ ם  א ּת אכל וּ  מצּ וֹ ת ימים  ְִַ
וגו '", ונכרתה חמץ יּמ צאוכתוב:אכל לא  שׂ אר ימים  "ׁש בעת 

וגו'", ונכרתה  מחמצת אכל כּ ל כּ י ביארנו,בּ ב ּת יכם  כך שמעון, רבי אמר  
הזוהר  זיו 

ישראליד .השבועות. הכנסת שע"י פי '
מתחבבת ישראל כנסת תורה למתן
ביום בתולה כלה כדמיון להקב"ה

ורוחותטו.חופתה: מלאכים היינו אשים

הקליפה בין ממוצעת שמדרגתן
הקרבנות, מן  יניקה להם ויש והקדושה
אשה: בהם נאמר שלא מאלה מלבד

בנוגה:טז. שורשם 
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אחר"מחמצת"והיינו "שׂ אר"היינו  רשות אחד והכל הן , אחת מדרגה  
אל  אחר, רשות הרע, יצר  ונקראים אחרים, עמים על הממונים  שרים  הם,
הקדוש אמר  אחד, הכל וחמץ ומחמצת שאור גם וכן אחרים, אלהים  נכר,
מכאן  אחר , לעם עבדים אחר ברשות עמדתם  השנים אותן  כל הוא, ברוך

חורין, בני שאתם מבּ ּת יכם",ולהלאה אר ּת ׁש בּ יתוּ  הרא ׁש וֹ ן  בּ יּ וֹ ם  א"
חמץ" ל יראה "ולא  תאכלוּ ", לא מחמצת כן "כּ ל  אם יהודה, רבי אמר , 

זמן  כל לו , אמר  יותר , ולא ימים שבעת ולמה כך, השנה ימי כל גם
שאינו  זמן וכל נצרך, כן חורין בן עצמו  את להראות האדם שמחויב

נצרך. לא  מחויב 

שנתעלה משל  הימים  אותן כל גדול, שר להיות  אחד לאיש  שהרים למלך
נצרך, לא כך אחר כבוד, מלבושי ולובש  משמח  הוא  זו, למדרגה
אותן  ולובש  הזה, לכבוד שנתעלה הימים אותן  שומר הוא אחרת לשנה 

ושנה. שנה בכל וכן  כבוד, מלבושי 

בישראל:כדמיון כתוב  בּ בּת יכם"זה יּמ צא  לא  שׂ אר ימים  שהם "ׁש בעת , 
אחר , משעבוד ויצאו הזה לכבוד שנתעלו ימים שמחה ימי
הזה, לכבוד שנתעלו  הימים  אלה ושנה שנה בכל שומרים זה ובעבור 

כתוב : כן ועל הקדושה, ברשות ונכנסו  אחר  מרשות ימיםשיצאו "ׁש בעת 
ּת אכלוּ " .מצּ וֹ ת 





זֹוַהר  ִמֵּסֶפר  ַהַּמֲאָמִרים  ָּכל  ִלַּקְטנּו  ּבֹו 
ּכֹוָתרֹות,  ִעם  ַהֹקוֶדש,  ְלָלׁשֹון  ַהְמתּוְרָגם  ּתֹוָרה 

ְלֶׁשַבע  ְוִחיַלְקנּום  ְוֶקַטע,  ֶקַטע  ְלָכל  ָהִעְנָין  ַּתְמִצית 
אֹוַפּנֹו.  ַעל  ִּדּבּור  ָּדָבר  ָהִעְנָיִנים,  ְלִפי  ְּפָרִקים,   ֶעְׂשֵרה 

ְּבאֹוָרְייָתא". ָעְלָמא  ָּכל  ְדָנִהיר  ִׁשְמעֹון   "ַרִּבי 
)זֹוַהר ח"א קנ"ו(

לימוד ליום  א' של פסח
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אחר"מחמצת"והיינו "שׂ אר"היינו  רשות אחד והכל הן , אחת מדרגה  
אל  אחר, רשות הרע, יצר  ונקראים אחרים, עמים על הממונים  שרים  הם,
הקדוש אמר  אחד, הכל וחמץ ומחמצת שאור גם וכן אחרים, אלהים  נכר,
מכאן  אחר , לעם עבדים אחר ברשות עמדתם  השנים אותן  כל הוא, ברוך

חורין, בני שאתם מבּ ּת יכם",ולהלאה אר ּת ׁש בּ יתוּ  הרא ׁש וֹ ן  בּ יּ וֹ ם  א"
חמץ" ל יראה "ולא  תאכלוּ ", לא מחמצת כן "כּ ל  אם יהודה, רבי אמר , 

זמן  כל לו , אמר  יותר , ולא ימים שבעת ולמה כך, השנה ימי כל גם
שאינו  זמן וכל נצרך, כן חורין בן עצמו  את להראות האדם שמחויב

נצרך. לא  מחויב 

שנתעלה משל  הימים  אותן כל גדול, שר להיות  אחד לאיש  שהרים למלך
נצרך, לא כך אחר כבוד, מלבושי ולובש  משמח  הוא  זו, למדרגה
אותן  ולובש  הזה, לכבוד שנתעלה הימים אותן  שומר הוא אחרת לשנה 

ושנה. שנה בכל וכן  כבוד, מלבושי 

בישראל:כדמיון כתוב  בּ בּת יכם"זה יּמ צא  לא  שׂ אר ימים  שהם "ׁש בעת , 
אחר , משעבוד ויצאו הזה לכבוד שנתעלו ימים שמחה ימי
הזה, לכבוד שנתעלו  הימים  אלה ושנה שנה בכל שומרים זה ובעבור 

כתוב : כן ועל הקדושה, ברשות ונכנסו  אחר  מרשות ימיםשיצאו "ׁש בעת 
ּת אכלוּ " .מצּ וֹ ת 



פרק ד - גאולת ישראל 

 ב'



 לפסח ז|כ תורה לפסח זוהר  תורה ד 'והר  ישראל|פרק  כא |גאולת 

'ד פרק

ישראל גאולת 
ע"ב קנט  דף ויצא פרשת א ' חלק זוהר

ישראל את לגאול  ונוקביה ז"א  יחוד 
בּ ריתי"אמר,חייא רבי את שהוא "ואז כּ ר","ואז כּ ר  לפי זכירה, הרי 

בא  הוא זכר, בחינת של בהמדרגה למעלה שהוא המזל שזה למעלה,
זה  כדמיון נקבה, בחינת של בהמדרגה למטה בגלות, שהיא פקידה על

רחל ", את אלהים שנאמר:[יז ]"ויּ ז כּ ר בּ ריתי".כמו את "ואז כּ ר 


ע"ב כד  דף וארא פרשת זוהר

הבשור  הגאולהדרך על  ישראל  לבני  משה שבישר ה
אתכם","לכן וה וֹ צאתי ה' אני ישׂ ראל לבני כתובאמר  אמר, יהודה  רבי  ֵָ

שכתוב : הוא, מצרים"מסורס סבלת מּת חת אתכם "והוֹ צאתי
כך ואחר מעבדתם"בתחלה, אתכם  כך"וה צּ לּת י ואחר אתכם", ,"וגאל ּת י 

תחלה לומר לו  אתכם"היה כך"וגאל ּת י  ואחר אתכם", אלא "וה וֹ צאתי  , 
של  בשבח  להם  לבשר  הוא ברוך הקדוש  שרצה תחלה, מזכיר הכל שעיקר

בתחלה. הכל

הואאמר  הכל של שבח  והרי יוסי, והייתי רבי לעם לי אתכם  "ולקחּת י
לאלהים" להם לכם  היה לא ההוא בזמן לו, אמר כך, אחר נאמר  וזה , 

שם  שראו  לפי לעולם, מעבודתם יצאו שלא שחשבו היציאה, אלא שבח 
כשפים, בקשר להם מקשרים היו ביניהם שהיו והעבדים האסורים שכל
מהכל  עליהם חביב שהיה מה ולפיכך לעולם, מהם לצאת יכולים ואין
שילכו  אפשר הרי שיצאו, פי על אף  תאמר  ואם תחלה, בזה נתבשרו

כתוב: זה על להם, להרע אחריהם מעבדתם"חיילותם אתכם  ,"וה צּ לּת י 
לומר  תלמוד גאולה, להם תהיה ולא  וינצלו , יצאו הרי  תאמר "וגאל ּת י וכי

נטוּ יה" בּ זר וֹ ע  כתוב :אתכם זה  על לעם, יקבלם שלא אפשר תאמר ואם , 

ב' יו�

של

פ�ח

הזוהר  זיו 
דנוקבא,יז. עלמא  מלכות על  רמז מעלמארחל ישועה של שפע לה וכשבא

אשר יופיע הקב"ה לחפש ירושלים בנרות" עכ"ל. ועי' במנהגי חת"ס, ובד"ת 
וביעור  בבדיקת  גדולה  עבודה  עבדו  שהצדיקים  מונקאטש,  מק"ק  מרבוה"ק 

חמץ.

ד( חייב לבדוק גם את בית הכנסת, וגם חצר הבית והפליש שקודם הבית 
הפירורים  ויבער  יבדוק  ג"כ  דר  עכו"ם  ואם  מבחוץ,  הפרטי  והבית  הכנסת 

שניכרין.

ה( בגמרא לא מבואר להצריך נר העשוי משעוה וטעמים שנאמרו בפוסקים 
יוצא שגם נר שלנו טוב )ובספר עבודת ישראל ממרן הגה"ק מקאזניץ זי"ע כתב טעמים 
לשעוה, ועיי"ש. ומ"מ בהתחיל לבדוק בנר שעוה והוצרך לעוד נר, וכן כשמחל המצוה לבני 

ביתו אין צריך נר דוקא העשוי משעוה(.

ו( בהגהות הגר"ז לבעל התניא זי"ע )או"ח תל"ג סמ"ב ומקורו בחו"י שם(. כתבו 
מקור על מה שנוהגים שחצרים שמוכרים אין צריך בדיקה, דהרי מוכרים אותם 

ומה יועיל הבדיקה ועיין שם הטעם ומקור הדבר. 

ז( בעת שריפת החמץ למחרת הבדיקה בער"פ יאמר כל חמירא אחר שנשרף 
חמץ היטב לקיים ביעור בשלו ויהא שם כזית שלם. ובשנה כמו האי שעתא ביום 
ו' ערש"ק הגדול י"ג בניסן, יאמר למחרת ביום שבת קודש בשעת זמן שריפת 
חמץ יזכור לומר הנוסח של כל חמירא וטוב שאחד יזכיר לחבירו לאומרו מפני 
שיכולים לשכוח דהרי אין עומדין אז ליד שריפת החמץ כמו שרגילים כל שנה 

רגילה.

ח( יזהרו אם מחלקים פירורים להניחן על מנת שיהיה מה לבדוק ולא שיהיה 
ברכה לבטלה, טוב מאוד לרשום על הנייר באיזה מקום הניחו, למנוע שאלות. 
וגם ליתן לפני הערב דבלילה חל כבר חובת בדיקה )שוב מצאתי בחו"ד )סי' קמ"ח( 
וגם יתננו על הנייר משום  יפזרו התינוקות דהיינו למעלה קצת,  וגם... שלא 

פירורין, וכן כתב בהגהת הגר"ז )תל"ב י"א(.

ט( לימוד זכות על דברים שאין בודקין, מצינו במראי המקומות דלהלן: א( 
עי' שערי תשובה )סו"ס תל"ג(. ב( ודעת תורה שם בשם א"א ביטשאטש. ג( עי' 
)תל"ג ל"ט( דבכיבוד לא מועיל למה שבחורין וסדקין, ע"כ. א"כ  הגהות הגר"ז 
כל מקום דליכא חורין וסדקין או שמועיל לו כיבוד אין צריך בדיקה, והוא ליה 
כמו דקי"ל )תל"ג ז' וגר"ז( דהרוצה מותר לבדוק ליל י"ג וישייר חדר אחד לבודקו 
בליל י"ד משום ברכה, וה"ה במנקה באופן שאין צריך עוד בדיקה דליתא חשש 

חורין וסדקין.



 לפסח ז|כ תורה לפסח זוהר  תורה ד 'והר  ישראל|פרק  כא |גאולת 

'ד פרק

ישראל גאולת 
ע"ב קנט  דף ויצא פרשת א ' חלק זוהר

ישראל את לגאול  ונוקביה ז"א  יחוד 
בּ ריתי"אמר,חייא רבי את שהוא "ואז כּ ר","ואז כּ ר  לפי זכירה, הרי 

בא  הוא זכר, בחינת של בהמדרגה למעלה שהוא המזל שזה למעלה,
זה  כדמיון נקבה, בחינת של בהמדרגה למטה בגלות, שהיא פקידה על

רחל ", את אלהים שנאמר:[יז ]"ויּ ז כּ ר בּ ריתי".כמו את "ואז כּ ר 


ע"ב כד  דף וארא פרשת זוהר

הבשור  הגאולהדרך על  ישראל  לבני  משה שבישר ה
אתכם","לכן וה וֹ צאתי ה' אני ישׂ ראל לבני כתובאמר  אמר, יהודה  רבי  ֵָ

שכתוב : הוא, מצרים"מסורס סבלת מּת חת אתכם "והוֹ צאתי
כך ואחר מעבדתם"בתחלה, אתכם  כך"וה צּ לּת י ואחר אתכם", ,"וגאל ּת י 

תחלה לומר לו  אתכם"היה כך"וגאל ּת י  ואחר אתכם", אלא "וה וֹ צאתי  , 
של  בשבח  להם  לבשר  הוא ברוך הקדוש  שרצה תחלה, מזכיר הכל שעיקר

בתחלה. הכל

הואאמר  הכל של שבח  והרי יוסי, והייתי רבי לעם לי אתכם  "ולקחּת י
לאלהים" להם לכם  היה לא ההוא בזמן לו, אמר כך, אחר נאמר  וזה , 

שם  שראו  לפי לעולם, מעבודתם יצאו שלא שחשבו היציאה, אלא שבח 
כשפים, בקשר להם מקשרים היו ביניהם שהיו והעבדים האסורים שכל
מהכל  עליהם חביב שהיה מה ולפיכך לעולם, מהם לצאת יכולים ואין
שילכו  אפשר הרי שיצאו, פי על אף  תאמר  ואם תחלה, בזה נתבשרו

כתוב: זה על להם, להרע אחריהם מעבדתם"חיילותם אתכם  ,"וה צּ לּת י 
לומר  תלמוד גאולה, להם תהיה ולא  וינצלו , יצאו הרי  תאמר "וגאל ּת י וכי

נטוּ יה" בּ זר וֹ ע  כתוב :אתכם זה  על לעם, יקבלם שלא אפשר תאמר ואם , 

ב' יו�

של

פ�ח

הזוהר  זיו 
דנוקבא,יז. עלמא  מלכות על  רמז מעלמארחל ישועה של שפע לה וכשבא
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לעם" לי אתכם  זה "ולקחּת י על לארץ , יביאם לא  כשיקבלם תאמר  ואם  , 
וגו'".כתוב: אתכם "והבאתי


יאיר  כיום לילה

של ולמדנו דיניו העם כל וראה  תמוז, תקופת כיום הלילה מאיר שהיה
שכתוב : זה הוא, ברוך כּ חׁש יכההקדוש  יאיר  כּ יּ וֹ ם  "ולילה 

יב)כּ א וֹ רה" קלט, .(תהלים 


הנס פרסום גודל 
בקשו ובשעה כל, לעיני  בשוק מתים הבכורים כל נמצאו  ישראל שיצאו 

שישראל  ראו מהכל, להם קשה  היה וזה יכלו , ולא להם להתקרב
פרסום  היה ובכל שני, בצד מתיהם את וראו  אחד, בצד לעיניהם יוצאים 

העולם. שנברא מיום כזה היה שלא הנס ,


ע"א מה  דף בשלח פרשת ב ' חלק זוהר

המלאכים  שירת שמעו וכן ממצרים ביציאתם ישראל  את ריפא  ה'
וגו'""ויהי העם את  ּפ רעה  כשיצאו בּ ׁש לּ ח וראה  בוא שמעון, רבי  אמר , ְִַ

בתוכם  נשבר  היה  רוחם ממצרים תשבחות [יח]ישראל שומעים והיו  ,
העליונים  והמרכבות החילות שכל ובשעה  לשמח , יכלו  ולא שלמעלה
הוא, ברוך הקדוש  לפני ותשבחות שירות נשאו כולם השכינה, עם יצאו 
אותן  שומעים והיו  ישראל , של  רוחם הוא ברוך הקדוש  העיר אז

מהם. נפרח שלא בתוכם רוחם ונתקיים התשבחות ,
כך האדם רוחו, ושבר עצמותיו שבר מרגיש  אז מלאכתו עוזב כאשר 

והקדוש מיתה, טעם טועמים היו ממצרים  יצאו  כאשר  ישראל
שכתוב : רפאם, הוא וגו'",ברוך יוֹ מם לפניהם  הל הדרכים "וה ' וכל 

שהיו  התשבחות ומקול ונרפאו, בגופם שנכנס רפואה , של ריח  העלו
רוחם. את והניח שמחים  היו שומעים


הזוהר  זיו 

זכירה: בלשון זו  השפעה נקראה רוחם:יח.דדכורא נשבר הגלות עול מן

לפסח ז תורה ד 'והר  ישראל|פרק  כג|גאולת 

ללוותם  הלכו העליונים והשרים פרעה
מארץופרעה שיצאו עד אותם ללות אחריהם הלכו שלו החילות וכל

שאר ועל עליהם הממונים  שלמעלה השרים אותן כל וכן  מצרים,
המדבר , בקצה  באיתם שחנו  עד ישראל, ולכל להשכינה  מלווים היו עמים,

וגו'". העם את ּפ רעה  בּ ׁש לּ ח "ויהי שכתוב: זה 


בינה שערי חמשים ידי  על רק נשתחררו ישראל  בני
ממצרים אמר הוציאם ההוא  שהיובל לפי שמעון, לפיכך [יט]רבי ,

מצרים" מארץ ישׂ ראל בני עלוּ  היו "וחמׁש ים  לא זאת ולולא , 
יצאה  ההוא  ומהמקום התורה, לקבלת יום  חמשים נתעכבו כן ועל עולים,

כתוב : כן ועל לישראל, ונתנה זה "וחמׁש ים"התורה שבכח וא"ו, חסר  
ממצרים: ישראל בני עלו


בניהם  גאולת ראו האבות
יוֹ מם""וה ' לפניהם  זהו הל יצחק, רבי אמר דינו, ובית הוא ברוך הקדוש  , ַ

להשכינה , מרכבה הם שהאבות יוֹ מם"שלמדנו לפניהם  זה "הל 
ענן"אברהם, יצחק ,"בּ ע ּמ וּ ד  הדּ ר"זה בו:"לנחתם  שכתוב  יעקב , זה 

לדר כּ וֹ " הל להם","ויעקב להאיר אׁש  בּ עּמ וּ ד המלך,"ולילה  דוד זה 
ובשביל  הכל, בשלמות ישראל שילכו קדושה, עליונה מרכבה וכולם 

שכתוב: בניהם, גאולת האבות עלה"שיראו גם אעל ד),"ואנכי מו, (בראשית 
המרכבה  .[כ]עם


ולילה יום  של  לשלמות הוצרכו ישראל
ולילה""ללכת ילכו יוֹ מם  ולא ביום, ילכו ולילה, יומם הלכו מה  מפני , ֶֶָ

למה  שמרם הוא ברוך שהקדוש  כיון הבורחים, כאנשים  בלילה 
ובלילה. ביום הלכו

הזוהר  זיו 
עולםיט . אור עליהם שהופיע פירוש,

ודורש החירות, בא שמשם הבינה
מספר שהוא אלא  מזוינים לא וחמשים

בו יש הבינה שעולם לפי חמשים,
בינה: שערי  לרבותכ.חמשים  גם

השכינה: מרכבת
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לעם" לי אתכם  זה "ולקחּת י על לארץ , יביאם לא  כשיקבלם תאמר  ואם  , 
וגו'".כתוב: אתכם "והבאתי


יאיר  כיום לילה

של ולמדנו דיניו העם כל וראה  תמוז, תקופת כיום הלילה מאיר שהיה
שכתוב : זה הוא, ברוך כּ חׁש יכההקדוש  יאיר  כּ יּ וֹ ם  "ולילה 

יב)כּ א וֹ רה" קלט, .(תהלים 


הנס פרסום גודל 
בקשו ובשעה כל, לעיני  בשוק מתים הבכורים כל נמצאו  ישראל שיצאו 

שישראל  ראו מהכל, להם קשה  היה וזה יכלו , ולא להם להתקרב
פרסום  היה ובכל שני, בצד מתיהם את וראו  אחד, בצד לעיניהם יוצאים 

העולם. שנברא מיום כזה היה שלא הנס ,


ע"א מה  דף בשלח פרשת ב ' חלק זוהר

המלאכים  שירת שמעו וכן ממצרים ביציאתם ישראל  את ריפא  ה'
וגו'""ויהי העם את  ּפ רעה  כשיצאו בּ ׁש לּ ח וראה  בוא שמעון, רבי  אמר , ְִַ

בתוכם  נשבר  היה  רוחם ממצרים תשבחות [יח]ישראל שומעים והיו  ,
העליונים  והמרכבות החילות שכל ובשעה  לשמח , יכלו  ולא שלמעלה
הוא, ברוך הקדוש  לפני ותשבחות שירות נשאו כולם השכינה, עם יצאו 
אותן  שומעים והיו  ישראל , של  רוחם הוא ברוך הקדוש  העיר אז

מהם. נפרח שלא בתוכם רוחם ונתקיים התשבחות ,
כך האדם רוחו, ושבר עצמותיו שבר מרגיש  אז מלאכתו עוזב כאשר 

והקדוש מיתה, טעם טועמים היו ממצרים  יצאו  כאשר  ישראל
שכתוב : רפאם, הוא וגו'",ברוך יוֹ מם לפניהם  הל הדרכים "וה ' וכל 

שהיו  התשבחות ומקול ונרפאו, בגופם שנכנס רפואה , של ריח  העלו
רוחם. את והניח שמחים  היו שומעים


הזוהר  זיו 

זכירה: בלשון זו  השפעה נקראה רוחם:יח.דדכורא נשבר הגלות עול מן

לפסח ז תורה ד 'והר  ישראל|פרק  כג|גאולת 

ללוותם  הלכו העליונים והשרים פרעה
מארץופרעה שיצאו עד אותם ללות אחריהם הלכו שלו החילות וכל

שאר ועל עליהם הממונים  שלמעלה השרים אותן כל וכן  מצרים,
המדבר , בקצה  באיתם שחנו  עד ישראל, ולכל להשכינה  מלווים היו עמים,

וגו'". העם את ּפ רעה  בּ ׁש לּ ח "ויהי שכתוב: זה 


בינה שערי חמשים ידי  על רק נשתחררו ישראל  בני
ממצרים אמר הוציאם ההוא  שהיובל לפי שמעון, לפיכך [יט]רבי ,

מצרים" מארץ ישׂ ראל בני עלוּ  היו "וחמׁש ים  לא זאת ולולא , 
יצאה  ההוא  ומהמקום התורה, לקבלת יום  חמשים נתעכבו כן ועל עולים,

כתוב : כן ועל לישראל, ונתנה זה "וחמׁש ים"התורה שבכח וא"ו, חסר  
ממצרים: ישראל בני עלו


בניהם  גאולת ראו האבות
יוֹ מם""וה ' לפניהם  זהו הל יצחק, רבי אמר דינו, ובית הוא ברוך הקדוש  , ַ

להשכינה , מרכבה הם שהאבות יוֹ מם"שלמדנו לפניהם  זה "הל 
ענן"אברהם, יצחק ,"בּ ע ּמ וּ ד  הדּ ר"זה בו:"לנחתם  שכתוב  יעקב , זה 

לדר כּ וֹ " הל להם","ויעקב להאיר אׁש  בּ עּמ וּ ד המלך,"ולילה  דוד זה 
ובשביל  הכל, בשלמות ישראל שילכו קדושה, עליונה מרכבה וכולם 

שכתוב: בניהם, גאולת האבות עלה"שיראו גם אעל ד),"ואנכי מו, (בראשית 
המרכבה  .[כ]עם


ולילה יום  של  לשלמות הוצרכו ישראל
ולילה""ללכת ילכו יוֹ מם  ולא ביום, ילכו ולילה, יומם הלכו מה  מפני , ֶֶָ

למה  שמרם הוא ברוך שהקדוש  כיון הבורחים, כאנשים  בלילה 
ובלילה. ביום הלכו

הזוהר  זיו 
עולםיט . אור עליהם שהופיע פירוש,

ודורש החירות, בא שמשם הבינה
מספר שהוא אלא  מזוינים לא וחמשים

בו יש הבינה שעולם לפי חמשים,
בינה: שערי  לרבותכ.חמשים  גם

השכינה: מרכבת
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ולילה אלא יומם אלא שלימות  שאין הכל, שלימות בהם  נמצא .[כא]שיהיה


הגבורה (לילה)המלכות ומצד החסד מצד מאירה היתה
ביארנו,אמר  כך אבא, ענן"רבי  בּ עּמ וּ ד יוֹ מם לפניהם הל זה "וה ' , 

א ׁש ""ול אברהם, בּ עּמ וּ ד הוא,ילה  היכן יעקב כן ואם יצחק , זה , 
ככתוב: נרמז  ושם  נאמר הוא הראשונה שבתיבה "ולילה,[כב]"וה'"אלא 

א ׁש ", ובזה.בּ ע ּמ וּ ד  זה בצד מאיר שהיה 


התורה לקבלת הכנה היה הכל
הוציאם רבי הוא  ברוך שהקדוש  ישראל של חלקם  אשרי אמר, אבא 

נמצא  היובל של בצד וראה  ובוא ונחלתו, חלקו להיות  ממצרים
לישראל  שכתוב :[כג]חירות  לבוא , לעתיד וכן יּת קע, ההוּ א  בּ יּ וֹ ם "והיה

וכו'", גּ דוֹ ל יג)בּ ׁש וֹ פר כז, חמשים (ישעיהו נתעכבו ההוא העליון יובל ובשביל 
בלילה,[כד]יום  גם  הלכו ביום שהלכו  וכיון סיני, להר  וליקרב התורה לקבל 

פירוד  נמצא יהיה שלא הלילה, עם והן היום  עם הן  שלם יום הכל להיות
נפשותם.[כה]בהם  רצון לפי בנחת הלכו שכולם אלא עוד ולא ,

התורה קבלת בעת  שנכנסו בינה שערי חמשים נגד יום חמשים
שאין וביום כראוי, ולילות בימים שלמים  יום חמשים  היו התורה שקבלו 

אחד, יום נקרא יום עם  ולילה יום, בלי לילה ואין לילה  בלי יום
של  יום חמשים אור  עליהם הופיע  אז שלמים, יום חמשים שהלכו וכיון 

ולילה.[כו]היובל  יום  הלכו ולפיכך התורה, להם נתנה היובל ומצד ,


ע"א סח דף יתרו  פרשת ב ' חלק זוהר

ממצרים  הוציאם הוי' ושם בגלות עליהם הגין אלוקים שם
אמר,רבי יתר וֹ "חייא כתוב :"ויּ ׁש מע בתחלה בו , לעיין  יש  הכתוב זה , 

למׁש ה" אלהים עשׂ ה א ׁש ר  כּ ל  כתב:"את כך ואחר ה'", הוֹ ציא  ,"כּ י 
הזוהר  זיו 

בחינתכא. של מהעולם אור מופיע ביום 
בחינת של מהעולם  מופיע ובלילה זכר,

שלמות: אין זה  בלי וזה אותכב.נקבה,
יעקב: קדושת על מרמז וה' מן וא"ו 

יובל:כג. נקרא הבינה נגדכד .עולם
בינה: שערי שלאכה.החמשים פירוש,

לעלמא דדכורא עלמא בין פירוד יהיה
שעריכו.דנוקבא: חמשים הארת  היינו

לפסח ז תורה ד 'והר  ישראל|פרק  כה|גאולת 

סוד, זהו אלהים"אלא  עשׂ ה א ׁש ר  כּ ל ועל "את משה על שהגין השם זה , 
ממצרים, הוציאם העליון השם כך ואחר בגלות, מהם סר ולא ישראל,

היה  היובל של בסוד שהוציאם הקדוש  השם  .[כז ]שהרי


וישראל למשה שנעשו הניסים

למׁש ה"אחר ,דבר  אלהים עשׂ ה א ׁש ר כּ ל וכאשר"את  לנהר  נשלך כאשר , 
פרעה, מחרב עּמ וֹ "הצילו שכתוב:"וּ לישׂ ראל  את, אלהים  "ו יּ ׁש מע 

כד)נאקתם" ב, וכתוב :(שמות יפרץ", וכן יר בּ ה  כּ ן אתוֹ  יע נּ וּ  יב)"וכאׁש ר א, .(שם 


בניהם  גאולת ראו האבות

יוֹ מם""וה ' לפניהם  זהו הל יצחק, רבי אמר דינו, ובית הוא ברוך הקדוש  , ַ
להשכינה , מרכבה הם שהאבות יוֹ מם"שלמדנו לפניהם  זה "הל 

ענן"אברהם, יצחק ,"בּ ע ּמ וּ ד  הדּ ר"זה בו:"לנחתם  שכתוב  יעקב , זה 
לדר כּ וֹ " הל להם","ויעקב להאיר אׁש  בּ עּמ וּ ד המלך,"ולילה  דוד זה 

ובשביל  הכל, בשלמות ישראל שילכו קדושה, עליונה מרכבה וכולם 
שכתוב: בניהם, גאולת האבות עלה"שיראו גם אעל ד),"ואנכי מו, (בראשית 

המרכבה. [כח]עם


ה ' לרשות והכנסתם הס "א  מרשות ישראל  הוצאת

שלמעלה למדנו  השרים כל שנשברו  עד ממצרים ישראל יצאו שלא
עליונה  קדושה  לרשות ונכנסו מרשותם, ישראל  ויצאו ממשלתם ,

שכתוב : זהו בו , ונתקשרו הוא, ברוך הקדוש  עבדיםשל ישׂ ראל בני לי "כּ י
הם" נה)עבדי כה, מה (ויקרא מפני הם", מארץ,"עבדי אוֹ תם  ה וֹ צאתי "אׁש ר 

ברשותי.מצרים", אותם והכנסתי  אחר, מרשות אותם שהוצאתי 


הזוהר  זיו 
היינו כז.בינה: אלהים שהשם מתרץ

שהגינה הקדושה והשכינה המלכות מדת 
מדת היינו  הוי"ה והשם בגלותם , עליהם 

יובל, שנקראת עילאה, אימא הבינה,
והגאולה: החירות להם באה ומשם

השכינה:כח. מרכבת לרבות גם



ישראל|כד ד '|גאולת  לפסח זפרק  תורה והר 

ולילה אלא יומם אלא שלימות  שאין הכל, שלימות בהם  נמצא .[כא]שיהיה


הגבורה (לילה)המלכות ומצד החסד מצד מאירה היתה
ביארנו,אמר  כך אבא, ענן"רבי  בּ עּמ וּ ד יוֹ מם לפניהם הל זה "וה ' , 

א ׁש ""ול אברהם, בּ עּמ וּ ד הוא,ילה  היכן יעקב כן ואם יצחק , זה , 
ככתוב: נרמז  ושם  נאמר הוא הראשונה שבתיבה "ולילה,[כב]"וה'"אלא 

א ׁש ", ובזה.בּ ע ּמ וּ ד  זה בצד מאיר שהיה 


התורה לקבלת הכנה היה הכל
הוציאם רבי הוא  ברוך שהקדוש  ישראל של חלקם  אשרי אמר, אבא 

נמצא  היובל של בצד וראה  ובוא ונחלתו, חלקו להיות  ממצרים
לישראל  שכתוב :[כג]חירות  לבוא , לעתיד וכן יּת קע, ההוּ א  בּ יּ וֹ ם "והיה

וכו'", גּ דוֹ ל יג)בּ ׁש וֹ פר כז, חמשים (ישעיהו נתעכבו ההוא העליון יובל ובשביל 
בלילה,[כד]יום  גם  הלכו ביום שהלכו  וכיון סיני, להר  וליקרב התורה לקבל 

פירוד  נמצא יהיה שלא הלילה, עם והן היום  עם הן  שלם יום הכל להיות
נפשותם.[כה]בהם  רצון לפי בנחת הלכו שכולם אלא עוד ולא ,

התורה קבלת בעת  שנכנסו בינה שערי חמשים נגד יום חמשים
שאין וביום כראוי, ולילות בימים שלמים  יום חמשים  היו התורה שקבלו 

אחד, יום נקרא יום עם  ולילה יום, בלי לילה ואין לילה  בלי יום
של  יום חמשים אור  עליהם הופיע  אז שלמים, יום חמשים שהלכו וכיון 

ולילה.[כו]היובל  יום  הלכו ולפיכך התורה, להם נתנה היובל ומצד ,


ע"א סח דף יתרו  פרשת ב ' חלק זוהר

ממצרים  הוציאם הוי' ושם בגלות עליהם הגין אלוקים שם
אמר,רבי יתר וֹ "חייא כתוב :"ויּ ׁש מע בתחלה בו , לעיין  יש  הכתוב זה , 

למׁש ה" אלהים עשׂ ה א ׁש ר  כּ ל  כתב:"את כך ואחר ה'", הוֹ ציא  ,"כּ י 
הזוהר  זיו 

בחינתכא. של מהעולם אור מופיע ביום 
בחינת של מהעולם  מופיע ובלילה זכר,

שלמות: אין זה  בלי וזה אותכב.נקבה,
יעקב: קדושת על מרמז וה' מן וא"ו 

יובל:כג. נקרא הבינה נגדכד .עולם
בינה: שערי שלאכה.החמשים פירוש,

לעלמא דדכורא עלמא בין פירוד יהיה
שעריכו.דנוקבא: חמשים הארת  היינו

לפסח ז תורה ד 'והר  ישראל|פרק  כה|גאולת 

סוד, זהו אלהים"אלא  עשׂ ה א ׁש ר  כּ ל ועל "את משה על שהגין השם זה , 
ממצרים, הוציאם העליון השם כך ואחר בגלות, מהם סר ולא ישראל,

היה  היובל של בסוד שהוציאם הקדוש  השם  .[כז ]שהרי


וישראל למשה שנעשו הניסים

למׁש ה"אחר ,דבר  אלהים עשׂ ה א ׁש ר כּ ל וכאשר"את  לנהר  נשלך כאשר , 
פרעה, מחרב עּמ וֹ "הצילו שכתוב:"וּ לישׂ ראל  את, אלהים  "ו יּ ׁש מע 

כד)נאקתם" ב, וכתוב :(שמות יפרץ", וכן יר בּ ה  כּ ן אתוֹ  יע נּ וּ  יב)"וכאׁש ר א, .(שם 


בניהם  גאולת ראו האבות

יוֹ מם""וה ' לפניהם  זהו הל יצחק, רבי אמר דינו, ובית הוא ברוך הקדוש  , ַ
להשכינה , מרכבה הם שהאבות יוֹ מם"שלמדנו לפניהם  זה "הל 

ענן"אברהם, יצחק ,"בּ ע ּמ וּ ד  הדּ ר"זה בו:"לנחתם  שכתוב  יעקב , זה 
לדר כּ וֹ " הל להם","ויעקב להאיר אׁש  בּ עּמ וּ ד המלך,"ולילה  דוד זה 

ובשביל  הכל, בשלמות ישראל שילכו קדושה, עליונה מרכבה וכולם 
שכתוב: בניהם, גאולת האבות עלה"שיראו גם אעל ד),"ואנכי מו, (בראשית 

המרכבה. [כח]עם


ה ' לרשות והכנסתם הס "א  מרשות ישראל  הוצאת

שלמעלה למדנו  השרים כל שנשברו  עד ממצרים ישראל יצאו שלא
עליונה  קדושה  לרשות ונכנסו מרשותם, ישראל  ויצאו ממשלתם ,

שכתוב : זהו בו , ונתקשרו הוא, ברוך הקדוש  עבדיםשל ישׂ ראל בני לי "כּ י
הם" נה)עבדי כה, מה (ויקרא מפני הם", מארץ,"עבדי אוֹ תם  ה וֹ צאתי "אׁש ר 

ברשותי.מצרים", אותם והכנסתי  אחר, מרשות אותם שהוצאתי 


הזוהר  זיו 
היינו כז.בינה: אלהים שהשם מתרץ

שהגינה הקדושה והשכינה המלכות מדת 
מדת היינו  הוי"ה והשם בגלותם , עליהם 

יובל, שנקראת עילאה, אימא הבינה,
והגאולה: החירות להם באה ומשם

השכינה:כח. מרכבת לרבות גם



לפסח ז|כו תורה והר 

העולה לדינא הלכה למעשה: יד המרבה לבדוק משובחת. ולדינא כל דבר 
שניקו ורחצו אותה באופן שלא שייך לחוש שנשאר בחורין ובסדקין אפילו בלי 

עיון היטב רק באופן הרחיצה אין צריך בדיקה. 

ניקו הכל כגון בתוך התנור, אז  אבל אם צריך עיון גם בעת הרחיצה אם 
בעינן שיבדוק בזמנו ואם יקשה עליו אז יבדקנו לילה א' משאר לילות ולא 
החוצה,  להוציאן  צריך  אבל  בגדים  כיסי  בודקין  שאין  סומכין  זה  ועל  ביום, 
ובאופן זה לרחצן בכלי הכביסה. ולפי"ז בתנור בית החורף, וכן בתוך התנור 
צריך לבדוק בנר )ועי' עוד דעת תורה סו"ס תל"ג והג' חכ"ש לרש"ק, בשו"ת יחווה דעת 

ח"א דט"ז למטה(.

 ולדעתי מה"ט יש להקפיד להניח פתיתין בזמן הזה דאין צריך לאחוז החבל 
בשתי ראשים, דאם באת להקל בבדיקה מטעם דמסתמא לא נשאר אולי כל 
הבית ממש בגדר זה, וא"כ היאך תברך )שוב מצאתי סברא זו בשינוי קצת, בספר יחוה 
דעת ח"ה דף קמ"ז, כף החיים תל"ב סקל"א(, אבל אינו ממש כסברתו דשם כתב על 

הכלל כולו היות שמנקין צריך פתיתין, ואני אומר מי שמקיל על סמך שמנקין 
צריך פתיתין שלא יסתור עצמו.

כלל לענין נקיון - כל דבר שפטור מבדיקה כגון אין ידו מגעת, פטור גם 
מביעור ונקיון, דבדיקה צורך ביעור הוא.

מקומות הנמכרין לעכו"ם יהיו סגורין היטב. וטוב להניח סימן שבני הבית 
יכירו שמקום זה על כל החפצים המונחים שמה נכמר כדת וכדין לעכו"ם.

כשבני ביתו ג"כ בודקין יעמדו אצלו בברכה, ואם הולכין לבית אחר יבדקו 
קודם קצת בבית זה שהרי תיכף לברכה יש לקיים המצוות משום אין מעבירין 

על המצוות )הגהת הגר"ז תל"ב ח'(.

שריפת חמץ

את  להעביר  מנת  על  נפט  מיני  וכל  בנזין  ששופכים  אלו  אצל  יש  חסרון 
הדליקה בשריפת החמץ שעל ידי שפיכת החומר הדליק על האורל החמץ נפסל 
מאכילת כלב, והעצה שיניח עצים גבוה קצת, מ"מ מוטב ליתן בענזי"ן משישאר 

לא נשרף. )וצ"ע דיש סברא דסוף כל סוף הפקירו בשוק באמירת כל חמירא?(.

בדיקה ומכירה

מי שקשה לו לבדוק איזה דברים או מקומות באור לי"ד ומותרין לאור ביום, 
יבדקם ביום י"ג ולא יניחם ליום י"ד כי צריך להקדים לאור לי"ד.



זֹוַהר  ִמֵּסֶפר  ַהַּמֲאָמִרים  ָּכל  ִלַּקְטנּו  ּבֹו 
ּכֹוָתרֹות,  ִעם  ַהֹקוֶדש,  ְלָלׁשֹון  ַהְמתּוְרָגם  ּתֹוָרה 

ְלֶׁשַבע  ְוִחיַלְקנּום  ְוֶקַטע,  ֶקַטע  ְלָכל  ָהִעְנָין  ַּתְמִצית 
אֹוַפּנֹו.  ַעל  ִּדּבּור  ָּדָבר  ָהִעְנָיִנים,  ְלִפי  ְּפָרִקים,   ֶעְׂשֵרה 

ְּבאֹוָרְייָתא". ָעְלָמא  ָּכל  ְדָנִהיר  ִׁשְמעֹון   "ַרִּבי 
)זֹוַהר ח"א קנ"ו(

לפסח ז|כו תורה והר 

פרק ה - מצה ומרור



 לפסח ז|כח תורה לפסח זוהר  תורה ה והר  ומרור|פרק כט|מצה

 ה פרק

ומרור  מצה
ע"ב מא דף בא  פרשת ב ' חלק  מהימנא רעיא

צרותיהם  בכל  ישראל  עם שהשכינה להראות ומרור מצה

בוֹ ""בית תׁש בּ רוּ  לא ועצם  וגו ' יאכל קודם,אחד כתוב  מה את, "ואכלוּ  ְִַ
יאכלה וּ " מררים  על וּ מ צּ וֹ ת א ׁש  צלי ה זּ ה  בּ לּ ילה  זו הבּ שׂ ר מצוה , 

להראות  אלא  לזה, זה  ענין  מה ומרורים, מצות על פסח הקרבן לאכול
שכתוב: שלהם, המרירות בכל ישראל עם השכינה אתגלות "וימררוּ 

וגו'", ק ׁש ה  בּ עבדה  מה חיּ יהם כל להראות  פסח , הקרבן אוכלים  וכאשר 
ההוא. ובשעבוד ההוא בגלות במצרים להם שנעשה


ע"א קנז דף ויצא פרשת  א' חלק זוהר

ראויים  היו שלא אף  השכינה בצל  ישראל  את הכניס ה'

מצּ ת","ראן ּת אכלוּ  בּ ערב לחד ׁש  יוֹ ם  עשׂ ר  חייא,בּ ארבּ עה  רבי אמר  ִָֹ
עני"כתוב : לחם מצּ וֹ ת עליו  ּת אכל ימים  ג')"ׁש בעת טז, "לחם,(דברים 

היו עני" כאשר  וראה, בוא אבל החברים, העירו  כבר  זה  בדבר  כתוב , 
אליו, לקרבם הוא ברוך הקדוש וכשרצה  אחר, ברשות היו במצרים  ישראל

בו: שכתוב  המלך, דוד זה עני, מי עני, לחם  שנקרא  המקום להם י "כּ נתן  
אני" ואביוֹ ן א')עני פ"ו, .(תהלים 


הרעים  החיצונים לכל  מברחת המצה

שאמר"מה" בשביל שד"י , למדנו, כך אלא מצה, נקראת מה  מפני ַָ
משדדת  שהיא לפי מצה, כן  אף  די, לצרותינו יאמר  די, לעולמו 
של  שד"י השם  כדמיון  בהם , מריבה ועושה רעים, צדדים לכל ומברחת 
אותם  מברחת היא  כן אף  הבית, שבשער  ומזיקים לשדים שמבריח  המזוזה

ככתוב: בהם, וקטטה מריבה  ועושה  קדוש, משכן וּ מריבה"מכל "מּס ה 

מכירת ספרים שודאי יש בהן חמץ, כמו סיפורי מעשיות, סידורים, זמירות 
)טעלעפא"ן  טלפונים  ספרי  וגם  השלחנות,  על  השנה  בכל  שמשתמשין  וכל 
ביכע"ר(, וקלטות או דיסקים וכן מכשיר הטייפ בעצמו, ימכרו ויסגרו במקום 

החמוצים או בפני עצמן, אולם ספרים יש שאלה למכור משום בזיון, והגם שיש 
לחלק מ"מ יש למכור חמץ המונח ודבוק בהם, וכעין החת"ס בדבוק לכלים.

הערמה  יהא  שלא  הרבה  לא  אבל  מהמחיר  קצת  בזול  יהא  שמוכרין  מה 
ניכרת. ויאמר שמוכן באמת למכרו כעת עבור זה. ואגב, יש לעורר שבכל השנה 
יזהרו בלוקח ספר שלא יהא במקום חמץ, ואם רגיל באיזה ספר אז ינהג כנ"ל.

)ביותר ראוי  ולא מהני לחמץ שבו.  ומה שמכין על הספרים רק על האבק, 
להכות בעה"ב על שלא למד בהן(.

ובכלל זה ספרי הטלפונים ]-הטעלעפא"ן ביכע"ר[ וכיוצ"ב לגונזן ולהחביאן 
עד אחר פסח.

יקיים  היאך  תמ"ח(  )סימן  סופר  החתם  מרן  בהגהות  מבואר  ששורף  חמץ 
שריפה אחר גרירה, ומביא מהדיין ר"ד פרוסניטץ זצ"ל שאמר שיש עצה ליתן 
במתנה על מנת להחזיר. עוד עצה כמו שהנני נוהג לכתוב בהשטר דחמץ המוכן 
אז לשריפה אינו בכלל המכירה, או שבידי ליקח )ואח"כ לשלם( כל שארצה. עוד 
דכל החמוצים שהם  )דבאמת עיקר מכירה במקומות שציין( דבמקום שכותב  עצה 
ברשותו נמכרין יכתוב חמשה דקות לפני סוף זמן שריפת חמץ וישרוף לפני זה.

כל מאכלים אע"ג שאינן חמץ כל שנפתחו לצורך אכילה בתוך השנה ימכור. 
ואע"ג דאפשר למכור הפירורין, מ"מ אין להשתמש בו רק במה דאפשר, דא"א 
ודבוק  פירורים  רק  ומכר  כזה  שעשה  דיחיד  ]ואע"ג  מצה  יהא  המכר  שרוב 
לכלים עדיין אין לחוש משום שרב ואב"ד מוכר הרבה שטרות ואגב קונה הנכרי 
זה, מ"מ אם כולם יעשו כן לא טוב[. גם צריך שיתן מחיר זול דאל"כ למה יקנה 

העכו"ם.

גם צריך שיהא בלבו שאם בא העכו"ם בפסח יניחנו ליכנס וליקח כל מה 
שרוצה והוא מכירה גמורה.

אין מוכרים חמץ גמור והיינו בין חמץ ממש בין כל דבר שנעשה או נתערב 
בו ממיני דגן )גרעין(.

היוצא מביתו לפני אור לי"ד, כלומר משלושים יום קודם החג צריך לבדוק 
בלילה האחרונה בלי ברכה )ודוקא מפורים והלאה(.



 לפסח ז|כח תורה לפסח זוהר  תורה ה והר  ומרור|פרק כט|מצה

 ה פרק

ומרור  מצה
ע"ב מא דף בא  פרשת ב ' חלק  מהימנא רעיא

צרותיהם  בכל  ישראל  עם שהשכינה להראות ומרור מצה

בוֹ ""בית תׁש בּ רוּ  לא ועצם  וגו ' יאכל קודם,אחד כתוב  מה את, "ואכלוּ  ְִַ
יאכלה וּ " מררים  על וּ מ צּ וֹ ת א ׁש  צלי ה זּ ה  בּ לּ ילה  זו הבּ שׂ ר מצוה , 

להראות  אלא  לזה, זה  ענין  מה ומרורים, מצות על פסח הקרבן לאכול
שכתוב: שלהם, המרירות בכל ישראל עם השכינה אתגלות "וימררוּ 

וגו'", ק ׁש ה  בּ עבדה  מה חיּ יהם כל להראות  פסח , הקרבן אוכלים  וכאשר 
ההוא. ובשעבוד ההוא בגלות במצרים להם שנעשה


ע"א קנז דף ויצא פרשת  א' חלק זוהר

ראויים  היו שלא אף  השכינה בצל  ישראל  את הכניס ה'

מצּ ת","ראן ּת אכלוּ  בּ ערב לחד ׁש  יוֹ ם  עשׂ ר  חייא,בּ ארבּ עה  רבי אמר  ִָֹ
עני"כתוב : לחם מצּ וֹ ת עליו  ּת אכל ימים  ג')"ׁש בעת טז, "לחם,(דברים 

היו עני" כאשר  וראה, בוא אבל החברים, העירו  כבר  זה  בדבר  כתוב , 
אליו, לקרבם הוא ברוך הקדוש וכשרצה  אחר, ברשות היו במצרים  ישראל

בו: שכתוב  המלך, דוד זה עני, מי עני, לחם  שנקרא  המקום להם י "כּ נתן  
אני" ואביוֹ ן א')עני פ"ו, .(תהלים 


הרעים  החיצונים לכל  מברחת המצה

שאמר"מה" בשביל שד"י , למדנו, כך אלא מצה, נקראת מה  מפני ַָ
משדדת  שהיא לפי מצה, כן  אף  די, לצרותינו יאמר  די, לעולמו 
של  שד"י השם  כדמיון  בהם , מריבה ועושה רעים, צדדים לכל ומברחת 
אותם  מברחת היא  כן אף  הבית, שבשער  ומזיקים לשדים שמבריח  המזוזה

ככתוב: בהם, וקטטה מריבה  ועושה  קדוש, משכן וּ מריבה"מכל "מּס ה 



ומרור|ל ה |מצה לפסח זפרק תורה והר 

ז) יז, כתוב:(שמות כן ועל של "מצּ ה", תרגומו אבל בסמ"ך, היא שמסה ואף  , 
מצותא. הוא מסה,


ע"א רנא דף פנחס פרשת ד' חלק מהימנא  רעיא

השכינה ניצוצי את להאיר מצה מצות
תאכלוּ ""ל לא  לאכול מחמצת  שלא  צוה מה מפני מהימנא, רעיא אמר , ָ

כתוב: ולמה  מצה, בהם ולאכול ימים, שבעת יאכל"חמץ ולמה "לא  
תאכלוּ " ."לא 

חנכ"ל אלא שצ "ם יש , לכת כוכבי האור[כט]ז ' ורע, טוב של מצד הם  ,
מצה  הוא  חמ[ל]שמבפנים שמבחוץ הקליפה בחינת , חמץ  והם , ץ,

והן שמורה, היינו  שמבפנים  מצה נקבה , בחינת  מחמצת  "ׁש בעזכר,
" ה ּמ ל מבּ ית לּה  לתת הראיוֹ ת  ט)ה נּ ערוֹ ת ב, נאמר ,[לא](אסתר ועליהן , 

ה ּמ צּ וֹ ת" את ."וּ ׁש מר ּת ם  
מצו "ה מצה נעשה ועמו ו', שהוא לבעלה שמורה ששומרה [לב]היא ומי ,

ה"ץ י "ם והן מצה, מן  במ"צ הגנוזות י"ה אצל אותה ] .[לג][מעלה 
פסחוצוה בליל ברכות ז ' לה לברך הוא ברוך שבע[לד]הקדוש  שהן ,

שהם  ומחמצת, חמץ מהן להעביר וצוה חנכ"ל, שצ"ם  שלה  הנערות
בהן: שנאמר לכת, כוכבי ז' של המאורות  על המכסים  חשוכים עננים

רע וּ מראיהן קרבּ נה, אל בא וּ  כּ י  נ וֹ דע  ולא  קר בּ נה  אל כּ א ׁש רחשוך "וּת באנה 
כא)בּ ּת חלּ ה" מא, יכול (בראשית שאין עד שלהם, העננים חשך גדול כך שכל , 

ולפיכך, להם, להאיר  קרבּ נה"האור  אל בא וּ  כּ י נוֹ דע ."ולא  


הזוהר  זיו 
נוגהכט . חמה מאדים צדק  שבתאי שהם 

קורין אסטראנאמיא וחכמי לבנה, כוכב
"פלאנעטין": שהניצוץל.להם פירוש,

מן הוא  פנימי  באור אותם המחיה הקדוש
מצה, שנקראת המלכות מדת הארת
ומחמצת: חמץ היא שלהן והחיצוניות

וכיוןלא. מלכות, למדת  המשמשות הן
נצרך מבחוץ ורע מבפנים טוב שהן

נוגה: בקליפת כמו מהם מצהלב.להשמר

ותפארת מלכות וה יחוד היינו וא"ו עם
ידי ועל ושכינתיה, הוא בריך קודשא
יה דלעילא יחודא נתעורר כראוי השמירה 

ואימא: אבא ובינה  ב "ש לג.חכמה  בא"ת כי
על וצד"י יו"ד  על מ"ם האותיות מתחלפות 

ז 'לד .ה"א: יש מצה אכילת שקודם  כידוע
בערב  מצה האוכל  כל שאמרו וזהו ברכות,
חמיו, כבית ארוסתו על בא כאלו פסח

ברכות: השבע בלי כן  גם והיינו



זֹוַהר  ִמֵּסֶפר  ַהַּמֲאָמִרים  ָּכל  ִלַּקְטנּו  ּבֹו 
ּכֹוָתרֹות,  ִעם  ַהֹקוֶדש,  ְלָלׁשֹון  ַהְמתּוְרָגם  ּתֹוָרה 

ְלֶׁשַבע  ְוִחיַלְקנּום  ְוֶקַטע,  ֶקַטע  ְלָכל  ָהִעְנָין  ַּתְמִצית 
אֹוַפּנֹו.  ַעל  ִּדּבּור  ָּדָבר  ָהִעְנָיִנים,  ְלִפי  ְּפָרִקים,   ֶעְׂשֵרה 

ְּבאֹוָרְייָתא". ָעְלָמא  ָּכל  ְדָנִהיר  ִׁשְמעֹון   "ַרִּבי 
)זֹוַהר ח"א קנ"ו(

לימוד ליום  א' של פסח

ומרור|ל ה |מצה לפסח זפרק תורה והר 

ז) יז, כתוב:(שמות כן ועל של "מצּ ה", תרגומו אבל בסמ"ך, היא שמסה ואף  , 
מצותא. הוא מסה,


ע"א רנא דף פנחס פרשת ד' חלק מהימנא  רעיא

השכינה ניצוצי את להאיר מצה מצות
תאכלוּ ""ל לא  לאכול מחמצת  שלא  צוה מה מפני מהימנא, רעיא אמר , ָ

כתוב: ולמה  מצה, בהם ולאכול ימים, שבעת יאכל"חמץ ולמה "לא  
תאכלוּ " ."לא 

חנכ"ל אלא שצ "ם יש , לכת כוכבי האור[כט]ז ' ורע, טוב של מצד הם  ,
מצה  הוא  חמ[ל]שמבפנים שמבחוץ הקליפה בחינת , חמץ  והם , ץ,

והן שמורה, היינו  שמבפנים  מצה נקבה , בחינת  מחמצת  "ׁש בעזכר,
" ה ּמ ל מבּ ית לּה  לתת הראיוֹ ת  ט)ה נּ ערוֹ ת ב, נאמר ,[לא](אסתר ועליהן , 

ה ּמ צּ וֹ ת" את ."וּ ׁש מר ּת ם  
מצו "ה מצה נעשה ועמו ו', שהוא לבעלה שמורה ששומרה [לב]היא ומי ,

ה"ץ י "ם והן מצה, מן  במ"צ הגנוזות י"ה אצל אותה ] .[לג][מעלה 
פסחוצוה בליל ברכות ז ' לה לברך הוא ברוך שבע[לד]הקדוש  שהן ,

שהם  ומחמצת, חמץ מהן להעביר וצוה חנכ"ל, שצ"ם  שלה  הנערות
בהן: שנאמר לכת, כוכבי ז' של המאורות  על המכסים  חשוכים עננים

רע וּ מראיהן קרבּ נה, אל בא וּ  כּ י  נ וֹ דע  ולא  קר בּ נה  אל כּ א ׁש רחשוך "וּת באנה 
כא)בּ ּת חלּ ה" מא, יכול (בראשית שאין עד שלהם, העננים חשך גדול כך שכל , 

ולפיכך, להם, להאיר  קרבּ נה"האור  אל בא וּ  כּ י נוֹ דע ."ולא  


הזוהר  זיו 
נוגהכט . חמה מאדים צדק  שבתאי שהם 

קורין אסטראנאמיא וחכמי לבנה, כוכב
"פלאנעטין": שהניצוץל.להם פירוש,

מן הוא  פנימי  באור אותם המחיה הקדוש
מצה, שנקראת המלכות מדת הארת
ומחמצת: חמץ היא שלהן והחיצוניות

וכיוןלא. מלכות, למדת  המשמשות הן
נצרך מבחוץ ורע מבפנים טוב שהן

נוגה: בקליפת כמו מהם מצהלב.להשמר

ותפארת מלכות וה יחוד היינו וא"ו עם
ידי ועל ושכינתיה, הוא בריך קודשא
יה דלעילא יחודא נתעורר כראוי השמירה 

ואימא: אבא ובינה  ב "ש לג.חכמה  בא"ת כי
על וצד"י יו"ד  על מ"ם האותיות מתחלפות 

ז 'לד .ה"א: יש מצה אכילת שקודם  כידוע
בערב  מצה האוכל  כל שאמרו וזהו ברכות,
חמיו, כבית ארוסתו על בא כאלו פסח

ברכות: השבע בלי כן  גם והיינו

פרק ו -סיפור יציאת מצרים 

 ג'



 לפסח ז|לב תורה לפסח זוהר  תורה ו 'והר  מצרים |פרק יציאת  לג|סיפור

'ו פרק
מצרים  יציאת  סיפור

ע"ב מ דף  בא פרשת  מהימנא  רעיא 

מצרים  יציאת סיפור  מצות
לכםכּ י "והיה הזּ את העבדה מה בּ ניכם  אליכם  ּפ סח,יאמרוּ  זבח ואמר ּת ם ְָָ

וגו'", לה ' שהוא ה וּ א מצרים, יציאת של בשבח לספר  זו מצוה 
המספר אדם כל ביארנו, וכך לעולם, הזה בשבח לספר האדם על חיוב 
לשמח הוא  עתיד בחדוה , משמח ההוא ובספור  מצרים, ביציאת
האיש שזה לפי מהכל, הגדולה השמחה  שהיא הבא, לעולם בהשכינה

ברבונו. משמח היה

לה ' משבחים  המלאכים כל 
הקדושוהקדוש מאסף  שעה ובאותה ההוא , בספור  משתעשע הוא ברוך

השבח ספור  ושמעו לכו  להם ואומר שלו, פמליא לכל הוא  ברוך
ובאים  כולם מתאספים אז בגאולתי, ושמחים  בני שמספרים שלי
בשמחת  השמחים של השבח ספור ושומעים ישראל, עם ומתחברים 

רבונם  של הוא,[לה]הגאולה ברוך להקדוש  ומשבחים המלאכים באים אז  ,
בארץ , לו שיש  הקודש  העם על לו  ומהללים והגבורות, הנסים  כל על

רבונם. של הגאולה בשמחת השמחים

למעלה כחות מוסיפים
עוז אז נותנים ההוא בספור  וישראל למעלה, וגבורה  כח  לו נתוסף

גבורתו  משבחים כאשר וגבורה  כח לו שנתוסף כמלך לרבונם,
ולפיכך  כולם , על כבודו ומתרומם מפניו, מפחדים וכולם לו, ומהללים

שנסדר . כמו זה, בספור  ולספר לשבח נצרך

לפרסמם  צריך פרט בדרך  לאדם שנעשו ניסים גם
הוא,כדמיון ברוך הקדוש  לפני תמיד לספר  האדם על הוא חוב זה

מדוע תשאל ואם לו, שעשה  הנסים אותן בכל הנס ולפרסם 

ג' יו�

של

פ�ח

הזוהר  זיו 
לברכהלה. זכרונם חכמינו דרשת  כידוע 

ּגֹוים מ ּמצרים ּל ּפדית "אׁשר הפסוק  ִ ִ ַ ְ ִ ִ ְ ָ ִ ָ ֶ ֲ על
ז')ואלהיו" ב ' ישראל(שמואל  גלות בכל  כי  ֵֹ ָ

בגלותא: שכינתא גם

בדיקת חנותו ליל י"ג )אם א"א בי"ד( ובא"א יום י"ג. ובדאפשר סמוך לערב.

בגמר הבדיקה

יתן החמוצים אצל הארון, מקום שאין הקטנים ממשמשין.

לעיין אם יש בגדים בארון, ויש לבדוק אצל הכיסים שלפעמים מכניסים שם 
דברי חמץ ממש בעין, ואפשר שלא ניקו אותן.

מה שתולין אצל הרכב ליד השמשה ]-בקא"ר[ לריח יש לבער משום חמץ, 
וכן כל כיוצא בזה שיש בבית.

ינקה היטב בתי עיניים שלו, כלומר המשקפיים. ומי שאפשר לו בחדש הרי 
השנה  כל  אצלו  המורגלים  חפציו  כל  וכן  כליל.  לנקותו  א"א  כי  משובח  זה 

ואפשר שנכנס שם חמץ כגון: השעון או הפלאפון וכל כיוצא בזה.

הגעלה

וגם  חם(,  )קרא"ן  קודם  לעת  מעת  ]-הקרא"ן[  הברזים  ידיות  להסיר  יזהר 
לשפוך אקונומיקה או כל כיוצ"ב שיפסל מאכילת כלב )ודוקא אז שבשעת הגעלה 

כבר יהא נפגם(.

מגעילין באבן מלובן דבלאו אי הכי נפסק הרתיחה, ובשולחן אם אפשר ולא 
יזרוק במים שלא יפסוק הקילוח.

גם מה שמגעילין המנהג לא להשתמש להדיא רק מכוסה בפח או בעץ בין 
טוב  במקרר  וכן  חדשים.  בכלים  משתמשין  כי  להאריך  אין  וטחנות  סינק"ס 
להניח על גבי הידיות כיסויי שהרי כל השנה משתשמשים שם בחמץ גמור, 
]-פרידזשידע"ר ופריזע"ר ארויפציען פלעסטיק זעקל[. וטוב להניח על הברזים 
מנייר כסף קשיח,  והמקפיא  וכן אצל המקרר  הידיות אצל הארונות  כל  ועל 

שאין מקלקל הכלי דהקרירות חודר מעבר לעבר.

אחר שהכשירו השיניים לא יאכל חם עד שיהא ברור לו שהם נקי מחמץ )אם 
אכל אחר ההגעלה(.

לא להשתמש בחמין מעת לעת לפני הגעלה - וכן בשיניים - וגם לא דבר 
חריף לאכול, וכן לא גוש חם.

אחר הגעלה מדיחין במים קרים וכן השיניים.



 לפסח ז|לב תורה לפסח זוהר  תורה ו 'והר  מצרים |פרק יציאת  לג|סיפור

'ו פרק
מצרים  יציאת  סיפור

ע"ב מ דף  בא פרשת  מהימנא  רעיא 

מצרים  יציאת סיפור  מצות
לכםכּ י "והיה הזּ את העבדה מה בּ ניכם  אליכם  ּפ סח,יאמרוּ  זבח ואמר ּת ם ְָָ

וגו'", לה ' שהוא ה וּ א מצרים, יציאת של בשבח לספר  זו מצוה 
המספר אדם כל ביארנו, וכך לעולם, הזה בשבח לספר האדם על חיוב 
לשמח הוא  עתיד בחדוה , משמח ההוא ובספור  מצרים, ביציאת
האיש שזה לפי מהכל, הגדולה השמחה  שהיא הבא, לעולם בהשכינה

ברבונו. משמח היה

לה ' משבחים  המלאכים כל 
הקדושוהקדוש מאסף  שעה ובאותה ההוא , בספור  משתעשע הוא ברוך

השבח ספור  ושמעו לכו  להם ואומר שלו, פמליא לכל הוא  ברוך
ובאים  כולם מתאספים אז בגאולתי, ושמחים  בני שמספרים שלי
בשמחת  השמחים של השבח ספור ושומעים ישראל, עם ומתחברים 

רבונם  של הוא,[לה]הגאולה ברוך להקדוש  ומשבחים המלאכים באים אז  ,
בארץ , לו שיש  הקודש  העם על לו  ומהללים והגבורות, הנסים  כל על

רבונם. של הגאולה בשמחת השמחים

למעלה כחות מוסיפים
עוז אז נותנים ההוא בספור  וישראל למעלה, וגבורה  כח  לו נתוסף

גבורתו  משבחים כאשר וגבורה  כח לו שנתוסף כמלך לרבונם,
ולפיכך  כולם , על כבודו ומתרומם מפניו, מפחדים וכולם לו, ומהללים

שנסדר . כמו זה, בספור  ולספר לשבח נצרך

לפרסמם  צריך פרט בדרך  לאדם שנעשו ניסים גם
הוא,כדמיון ברוך הקדוש  לפני תמיד לספר  האדם על הוא חוב זה

מדוע תשאל ואם לו, שעשה  הנסים אותן בכל הנס ולפרסם 

ג' יו�

של

פ�ח

הזוהר  זיו 
לברכהלה. זכרונם חכמינו דרשת  כידוע 

ּגֹוים מ ּמצרים ּל ּפדית "אׁשר הפסוק  ִ ִ ַ ְ ִ ִ ְ ָ ִ ָ ֶ ֲ על
ז')ואלהיו" ב ' ישראל(שמואל  גלות בכל  כי  ֵֹ ָ

בגלותא: שכינתא גם



מצרים |לד יציאת  ו '|סיפור לפסח זפרק תורה והר 

אחר ויהיה שהיה מה כל הכל, יודע הוא ברוך הקדוש  והרי חייב , הוא 
אלא  יודע, והוא עושה  שהוא  מה על לפניו  הזה פרסום נצרך ולמה כך,
לפי לו, שעשה מה בכל לפניו ולספר הנס  לפרסם  האדם צריך ודאי
ורואים  מתאספים מעלה של פמליא וכל עולים  הדבורים שאלה
עליהם  כבודו  ומתרומם הוא, ברוך להקדוש  כולם ומשבחים הדבורים,

ולמטה. למעלה

המקטרג  פה סותם חטאיו המפרט אדם

תשאל כדמיון אם שעשה, מעשה  כל על חטאיו ומפרט  שמספר מי זה
ברוך  הקדוש לפני תמיד עומד שהמקטרג לפי אלא נצרך, למה
שמקדים  כיון דין, עליהם ולתבוע  האנשים חטאי לספר בשביל הוא ,
ההוא, למקטרג  פה פתחון נשאר לא לאחת, אחת  חטאיו ומפרט  האדם

הדין. עליו  לתבוע יכול ואינו

עשה שהרי פלוני ומקטרג  מספר כך ואחר בתחלה  הדין תובע  הוא תמיד
שהמקטרג וכיון חטאיו, ולפרט להתקדם לאדם  לו נצרך ולכך כך,

וכל. מכל ממנו נפרד ואז עליו, פה פתחון  לו  אין כך, רואה

החטא את ולעזוב בתשובה לחזור גם צריך

עליו,אם המקטרג נמצא הרי לא ואם טוב , הרי בתשובה חוזר  האדם
וכך, כך חטאיו ברבונו , בעט מצח בעזות לפניך שבא פלוני  ואומר 
לפני נאמן  עבד נמצא שיהיה כדי זה , בכל נזהר  יהיה שהאדם  טוב כן ועל

הוא. ברוך הקדוש 





זֹוַהר  ִמֵּסֶפר  ַהַּמֲאָמִרים  ָּכל  ִלַּקְטנּו  ּבֹו 
ּכֹוָתרֹות,  ִעם  ַהֹקוֶדש,  ְלָלׁשֹון  ַהְמתּוְרָגם  ּתֹוָרה 

ְלֶׁשַבע  ְוִחיַלְקנּום  ְוֶקַטע,  ֶקַטע  ְלָכל  ָהִעְנָין  ַּתְמִצית 
אֹוַפּנֹו.  ַעל  ִּדּבּור  ָּדָבר  ָהִעְנָיִנים,  ְלִפי  ְּפָרִקים,   ֶעְׂשֵרה 

ְּבאֹוָרְייָתא". ָעְלָמא  ָּכל  ְדָנִהיר  ִׁשְמעֹון   "ַרִּבי 
)זֹוַהר ח"א קנ"ו(

מצרים |לד יציאת  ו '|סיפור לפסח זפרק תורה והר 

אחר ויהיה שהיה מה כל הכל, יודע הוא ברוך הקדוש  והרי חייב , הוא 
אלא  יודע, והוא עושה  שהוא  מה על לפניו  הזה פרסום נצרך ולמה כך,
לפי לו, שעשה מה בכל לפניו ולספר הנס  לפרסם  האדם צריך ודאי
ורואים  מתאספים מעלה של פמליא וכל עולים  הדבורים שאלה
עליהם  כבודו  ומתרומם הוא, ברוך להקדוש  כולם ומשבחים הדבורים,

ולמטה. למעלה

המקטרג  פה סותם חטאיו המפרט אדם

תשאל כדמיון אם שעשה, מעשה  כל על חטאיו ומפרט  שמספר מי זה
ברוך  הקדוש לפני תמיד עומד שהמקטרג לפי אלא נצרך, למה
שמקדים  כיון דין, עליהם ולתבוע  האנשים חטאי לספר בשביל הוא ,
ההוא, למקטרג  פה פתחון נשאר לא לאחת, אחת  חטאיו ומפרט  האדם

הדין. עליו  לתבוע יכול ואינו

עשה שהרי פלוני ומקטרג  מספר כך ואחר בתחלה  הדין תובע  הוא תמיד
שהמקטרג וכיון חטאיו, ולפרט להתקדם לאדם  לו נצרך ולכך כך,

וכל. מכל ממנו נפרד ואז עליו, פה פתחון  לו  אין כך, רואה

החטא את ולעזוב בתשובה לחזור גם צריך

עליו,אם המקטרג נמצא הרי לא ואם טוב , הרי בתשובה חוזר  האדם
וכך, כך חטאיו ברבונו , בעט מצח בעזות לפניך שבא פלוני  ואומר 
לפני נאמן  עבד נמצא שיהיה כדי זה , בכל נזהר  יהיה שהאדם  טוב כן ועל

הוא. ברוך הקדוש 



פרק ז - אותות על ידי המטה 



לפסח ז|לו תורה לפסח זוהר  תורה זוהר  המטה|פרק  ידי  על לז |אותות 

ז פרק 

המטה  ידי על אותות 
ע"א כח דף וארא  פרשת ב ' חלק  זוהר

אהרן מטה  ידי  על  דוקא נעשו האותות
 וגו'","ואמר פרעה  לפני  וה ׁש ל  מּט את קח אהרן  מטה אל מה מפני ְְַָָ

יותר , קדוש  הוא משה של זה אלא משה, מטה ולא אהרן
לטמא  הוא ברוך הקדוש רצה ולא הקדוש , השם העליון בגן עליו  שנחקק 
אותן  לכל  להכניע  אלא עוד ולא המכשפים, של המטות באותן אותו
על  נכנע ושמאל הימין מן  בא  שאהרן לפי  השמאל, מצד הבאים הכחות

הימין  .[לו]ידי


מטותם  את אהרן מטה בליעת ענין

הוא רבי  ברוך הקדוש  לפני היה  וידוע  גלוי הלא יוסי, לרבי שאל חייא 
לפני לעשות גבורה זאת מה תנינים, לעשות ויכולים מכשפים שהם 
ומהתחלת  ממשלתו, התחלת היא  שמשם  לפי לו אמר  תנין, פרעה 
התחלת  שהרי המכשפים, כל שמחו ואז להלקות, התחיל ממשלתו

היה  כך שלהם הניחוש של לעץ[לז ]החכמה אהרן של התנין אותו  חזר  מיד ,
שהם  בארץ, יש  עליונה שממשלה והכירו  תמהו, כן ועל אותם , ובלע יבש 
אז  דבר , לעשות שיוכל מושל איזה שלמטה בעולם מלבדם שאין חשבו 

אהרן" מּט ה  אותם."ו יּ בלע ובלע  לעץ שנהפך דוקא, אהרן מטה , 
למעלה ועל  אחד למטה, ואחד למעלה אחד אותות, שני אהרן  עשה  כן

שלהם  אותן על המושל העליון  תנין העץ[לח]זה ששלט למטה אחד ,
מושל  שיש  והבין  מכשפיו, מכל יותר חכם היה ופרעה  שלהם, התנינים על

למטה. ומושל  למעלה מושל הארץ  על  השולט עליון


הזוהר  זיו 

ימין:לו. שנקרא חסד בבחינת הוא כהן

טומאתלז. מכח היא הכישוף חכמת כל כי
הקדמוני: דקדושהלח.נחש תגין פרוש,

אלהים: עשה זה לעומת זה את כי

מי שיש לו שיניים תותבות וכן פלטות על השיניים וכן כל כיוצא בזה על 
השיניים ]-ברעיסע"ס צריך לנקותן בדענטיסט[, ולא לאכול אחריו חמץ.

ערב פסח

 יהי' לו רשימה לכל דברים שצריכים להגמר הרבה לפני סוף זמן אכילה 
כמו: א( אכילת חמץ. ב( ניקוי השיניים היטב בג' אופנים: 1( בצחצוח והדחה 
על ידי מברשת ]-ברא"ש[ ומשחת שיניים כשר לפסח. 2( במים חמים להגעלה 
3( קינוח בצונן והדחת מים. ואגב פשוט דלפסח צריך מברשת ]-ברא"ש[ חדש 
פניו  היטב  ירחוץ  ג(  ]-פעיס"ט חדש[.  וגם משחת שיניים כשר לפסח חדש 

ובפרט פאות וזקנו, וכן כובע ומלבוש שאכל בהם חמץ.

לפני סוף זמן שריפה

כל מקום שמונחין כלי חמץ וכן כל מקום שמכרו, יהא סגור היטב או מקושר 
היטב או דבוק בדבק )עי' ת"מ ס"ב, וריש סי' תנ"א( שלא יוכל להגיע שם רק בקושי 

ואדהכי והכי יזכור.

לנקות הטלית ושקית התפילין וכן הבתים שבהם מכניסים את התפילין הק' 
בכל  נוגע  וכן הטלית  מזונות  יארצייט  תיקון  )מפני  בייטלעך[  ותפילין  ]-השיידלע"ך 

אלו(.

לבדוק ולבער החמץ ולטאטאות את הבית המדרש, וכל השולחנות והספסלים 
והסטנדרים]-קעסטלעך, שטענדער[.

לבער הגארבעדז"ש וגם הבע"ג שבוועקיו"ם קלינע"ר.

לעיין היטב הנשאר חמץ.

לבער את כל התרופות ודברי הקוסמטיקה שיש בהם חשש חמץ או חמץ 
גמור ]-מדיצי"ן וקאסמעטי"ק[ ממקומן.

לבדוק ולבער בתיבת הדואר, וכל אצל הכיסים שהולכים בבגדים בערב פסח 
וכן בארנקים של כל בני הבית ]-טאשען, בערזל[, ותחת המנעול.

]-טיי"פ רעקארדע"ר וטייפ"ס[ הטייפ וכל הקלטות והדיסקים המונחים כל 
ימות השנה במקומות שמכניסים שם חמץ מכל השנה.

המטאטא ויעה שאוספים בהם את הליכלוםך כל ימות השנה טוב לזרוק או 
למכור לנכרי, ]-בעזימער שאוול[ להצניעם ולהשתמש באחרים כשרים לפסח 

ונקיים מחמץ.



לפסח ז|לו תורה לפסח זוהר  תורה זוהר  המטה|פרק  ידי  על לז |אותות 

ז פרק 

המטה  ידי על אותות 
ע"א כח דף וארא  פרשת ב ' חלק  זוהר

אהרן מטה  ידי  על  דוקא נעשו האותות
 וגו'","ואמר פרעה  לפני  וה ׁש ל  מּט את קח אהרן  מטה אל מה מפני ְְַָָ

יותר , קדוש  הוא משה של זה אלא משה, מטה ולא אהרן
לטמא  הוא ברוך הקדוש רצה ולא הקדוש , השם העליון בגן עליו  שנחקק 
אותן  לכל  להכניע  אלא עוד ולא המכשפים, של המטות באותן אותו
על  נכנע ושמאל הימין מן  בא  שאהרן לפי  השמאל, מצד הבאים הכחות

הימין  .[לו]ידי


מטותם  את אהרן מטה בליעת ענין

הוא רבי  ברוך הקדוש  לפני היה  וידוע  גלוי הלא יוסי, לרבי שאל חייא 
לפני לעשות גבורה זאת מה תנינים, לעשות ויכולים מכשפים שהם 
ומהתחלת  ממשלתו, התחלת היא  שמשם  לפי לו אמר  תנין, פרעה 
התחלת  שהרי המכשפים, כל שמחו ואז להלקות, התחיל ממשלתו

היה  כך שלהם הניחוש של לעץ[לז ]החכמה אהרן של התנין אותו  חזר  מיד ,
שהם  בארץ, יש  עליונה שממשלה והכירו  תמהו, כן ועל אותם , ובלע יבש 
אז  דבר , לעשות שיוכל מושל איזה שלמטה בעולם מלבדם שאין חשבו 

אהרן" מּט ה  אותם."ו יּ בלע ובלע  לעץ שנהפך דוקא, אהרן מטה , 
למעלה ועל  אחד למטה, ואחד למעלה אחד אותות, שני אהרן  עשה  כן

שלהם  אותן על המושל העליון  תנין העץ[לח]זה ששלט למטה אחד ,
מושל  שיש  והבין  מכשפיו, מכל יותר חכם היה ופרעה  שלהם, התנינים על

למטה. ומושל  למעלה מושל הארץ  על  השולט עליון


הזוהר  זיו 

ימין:לו. שנקרא חסד בבחינת הוא כהן

טומאתלז. מכח היא הכישוף חכמת כל כי
הקדמוני: דקדושהלח.נחש תגין פרוש,

אלהים: עשה זה לעומת זה את כי



 המטה|לח ידי  על ז|אותות  לפסח זפרק  תורה והר 

ממש  תנינים עשו המכשפים

אלא אמר  היה לא שעשו  מה  כל שהמכשפים תאמר אפשר  יוסי, רבי
דוקא, ויהיו משמיענו  זה על יותר, ולא כן שנדמה העין, למראית

לתנּ ינם"שכתוב : שלהם "ו יּ היוּ  התנינים אותן אפילו יוסי, רבי  ואמר , 
אותם. בלע  אהרן ומטה עצים, להיות נהפכו 



המטה עשה שליחויות שתי

הוא אמר  ברוך הקדוש יבש , עץ  שהוא אהרן  מטה וראה , בוא חייא, רבי
עץ שהוא אחד נעשו, בו שליחות ושתי  המופתים, התחלת בו עשה
להיות  נהפך קטנה  לשעה שהרי ואחד שלהם, תנינים לאותן ובלע  יבש 

בריה. ונעשה חיים ברוח



המתים  לתחית  ראיה

ברוך אמר  הקדוש  עתיד שאין  האומרים אותן של  רוחם תיפח אלעזר , רבי
יבאו  חדשה, בריה מהם להעשות אפשר שאי מתים , להחיות הוא 
בידו  הוא, ברוך מהקדוש ורחוקים מהתורה הרחוקים  הטפשים אותן ויראו
המטה  הפך  קטנה לשעה  הוא ברוך והקדוש יבש , עץ  מטה היה אהרן  של
ונשמות  רוחות בהם שהיו הגופים ואלה וגוף , ברוח משונה  בריה להיותו 
ברוך  והקדוש  ולילה, יומם בתורה ועסקו התורה  מצות ושמרו קדושות,
כמה  אחת על העולם, על שמחה שתבוא בזמן כך ואחר בעפר, טמנם הוא 

חדשה. בריה אותם שיעשה וכמה 





זֹוַהר  ִמֵּסֶפר  ַהַּמֲאָמִרים  ָּכל  ִלַּקְטנּו  ּבֹו 
ּכֹוָתרֹות,  ִעם  ַהֹקוֶדש,  ְלָלׁשֹון  ַהְמתּוְרָגם  ּתֹוָרה 

ְלֶׁשַבע  ְוִחיַלְקנּום  ְוֶקַטע,  ֶקַטע  ְלָכל  ָהִעְנָין  ַּתְמִצית 
אֹוַפּנֹו.  ַעל  ִּדּבּור  ָּדָבר  ָהִעְנָיִנים,  ְלִפי  ְּפָרִקים,   ֶעְׂשֵרה 

ְּבאֹוָרְייָתא". ָעְלָמא  ָּכל  ְדָנִהיר  ִׁשְמעֹון   "ַרִּבי 
)זֹוַהר ח"א קנ"ו(

 המטה|לח ידי  על ז|אותות  לפסח זפרק  תורה והר 

ממש  תנינים עשו המכשפים

אלא אמר  היה לא שעשו  מה  כל שהמכשפים תאמר אפשר  יוסי, רבי
דוקא, ויהיו משמיענו  זה על יותר, ולא כן שנדמה העין, למראית

לתנּ ינם"שכתוב : שלהם "ו יּ היוּ  התנינים אותן אפילו יוסי, רבי  ואמר , 
אותם. בלע  אהרן ומטה עצים, להיות נהפכו 



המטה עשה שליחויות שתי

הוא אמר  ברוך הקדוש יבש , עץ  שהוא אהרן  מטה וראה , בוא חייא, רבי
עץ שהוא אחד נעשו, בו שליחות ושתי  המופתים, התחלת בו עשה
להיות  נהפך קטנה  לשעה שהרי ואחד שלהם, תנינים לאותן ובלע  יבש 

בריה. ונעשה חיים ברוח



המתים  לתחית  ראיה

ברוך אמר  הקדוש  עתיד שאין  האומרים אותן של  רוחם תיפח אלעזר , רבי
יבאו  חדשה, בריה מהם להעשות אפשר שאי מתים , להחיות הוא 
בידו  הוא, ברוך מהקדוש ורחוקים מהתורה הרחוקים  הטפשים אותן ויראו
המטה  הפך  קטנה לשעה  הוא ברוך והקדוש יבש , עץ  מטה היה אהרן  של
ונשמות  רוחות בהם שהיו הגופים ואלה וגוף , ברוח משונה  בריה להיותו 
ברוך  והקדוש  ולילה, יומם בתורה ועסקו התורה  מצות ושמרו קדושות,
כמה  אחת על העולם, על שמחה שתבוא בזמן כך ואחר בעפר, טמנם הוא 

חדשה. בריה אותם שיעשה וכמה 

 פרק ח - מכת דם



 לפסח ז|מ תורה לפסח זוהר  תורה ח 'והר  דם |פרק מא |מכת 

'ח פרק 

דם  מכת 

ע"ב כח דף וארא  פרשת ב' חלק זוהר

היאור  מן היו שבמצרים המים כל 

על "ואמר  יד וּ נטה   מּט קח  אהרן  אל אמר מׁש ה  אל על ה' מצרים מימי ֶַֹ
וגו'", אגמיהם  ועל יאריהם  על  הכתובנהרתם  זה יהודה, רבי  אמר 

כתוב : הרי ועוד האלה , מקומות לכל ללכת יכול היה איך בו, לעיין  יש 
היאר" את ה' ה כּ וֹ ת אחרי ימים ׁש בעת היאר","ו יּ ּמ לא וכאן "את כתוב, 

אגמיהם"נאמר  ועל יאריהם על  נהרתם  על מצרים מימי ."על 

מצרים"אלא אגמים "מימי שאר אותן כל נתמלאו ומשם היה, נילוס  
ידו  אהרן נטה לא כן ועל שלהם, מימות וכל ומעינות  ויאורים

שכתוב : הוא שכך וראה ובוא בלבדו , לנילוס אלא יכלוּ להכות "ולא
היאר" מן  מים לׁש ּת וֹ ת  .מצרים 



למצרים  ודין לישראל  חסד חלקים לשני נחלקה המלכות

צד אמר  מן יונק שלמטה עולם שורה, שהדין בזמן וראה, בוא  אבא, רבי
נקרא: ואז  דם"השמאל, מלאה  לה ' ו)"חרב לד, לאותן (ישעיהו ווי , 

הצדדים  משני שיונק הים ההוא שבזמן ממנה, ושותים ממנה, אז שיונקים
ואדום  לבן  חלקים , לשני נחלק  של [לט]היה החלק  להיאור  השליך ואז ,

מים, הישראל שותה היה  כן  ועל למטה, והכה למעלה והכה מצרים ,
דם. והמצרי


הזוהר  זיו 

מדתלט . היינו סטרין מתרין דינקא ימא
גבורות, וגם חסדים בה שנשפע המלכות 

מים ומן בלבד  גבורות להיאור והשליכה
דם נעשה חסד שהוא

בגדי קטנים שאכלו בהן חמץ לנקותם וגם הכיסים, וגם לחפשן לפני סוף 
זמן שריפה.

נוהגין  וכן  יאכל,  נוקפו לא  ומי שלבו  אין חובה לאכול חמץ בערב פסח, 
הרבה מדקדקין. ומקיים תשביתו בשריפת חמץ וביעורו מביתו.

ימהר בשריפה שיספיק הזמן שישרף וגם לבטל.

שעון ]-זייגער[ שיש על ידו יניח בין החמוצים, וכן זייגער של הבני בית 
וטבעות ושאר תכשיטי ידים אם אוכלים עמהן, וא"א לנקות משום חורין וסדקין.

להחליף מכשירי הטלפון משוםש כל ימות השנה היו בתוככי החמץ ממש 
ואין שייך לבדוק בחורין ובסדקים ]-הטעלעפאן[.

להצניע ספרי הטלפונים וכן כל כיוצא בהם ]-טעלעפאן ביכער[.

אם אכל על גבי כסא שיש בו חריצין צריך לנקותו.

מדין דשו"ע )תס"ח( יסתפר ויטול צפרנים לפני חצות, ברם משום חמץ שתחת 
שצריכין  ובפרט  להילדים  וכן  חמץ  איסור  זמן  קודם.  ליטלן  נכון  הצפרניים 

לנשכן בשיניים ולא יקצצן אחרי הזמן בשיניים.

מי שיש בביתו איזה דבר למעלה ממקום הקדירות כמו דאק"ט או קאבינעט"ס 
)עי' מ"ש לקמן  וכיוצא, צריך לעשות תיקון שם מפני הזיעה העולה כל השנה 

באורך(.

וכמו כן צריכין ליזהר כל השנה על ]-הקוימען של געז אויוון[ דהעשן יוצא 
למעלה ובתנור יש בשר ולמעלה חלב או להיפך.

וישבר אותו באצבע הסמוכה  ונפוחות,  יבדוק המצות מכפולות  לכתחילה 
וישרפנו לכתחילה לפני סוף זמן, ויש לשים לב לבדוק גם בצד שני של המצה 

דהרבה ימצא רך שם.

בדאפשר יהיה אצל הכיור שאי אפשר להכשירם שהרי עשוי מחרס שלא 
]-סינ"ק[ מיוחד שאין מניחין בתוכו כלים - להדיח כלים או  שייך להגעילן 
מאכלים שנפלו על הארץ. ובליכא אז ידיח בתוך הכיור ]- הסינ"ק[ אבל לא 

יניח כלים בתוכו.



 לפסח ז|מ תורה לפסח זוהר  תורה ח 'והר  דם |פרק מא |מכת 

'ח פרק 

דם  מכת 

ע"ב כח דף וארא  פרשת ב' חלק זוהר

היאור  מן היו שבמצרים המים כל 

על "ואמר  יד וּ נטה   מּט קח  אהרן  אל אמר מׁש ה  אל על ה' מצרים מימי ֶַֹ
וגו'", אגמיהם  ועל יאריהם  על  הכתובנהרתם  זה יהודה, רבי  אמר 

כתוב : הרי ועוד האלה , מקומות לכל ללכת יכול היה איך בו, לעיין  יש 
היאר" את ה' ה כּ וֹ ת אחרי ימים ׁש בעת היאר","ו יּ ּמ לא וכאן "את כתוב, 

אגמיהם"נאמר  ועל יאריהם על  נהרתם  על מצרים מימי ."על 

מצרים"אלא אגמים "מימי שאר אותן כל נתמלאו ומשם היה, נילוס  
ידו  אהרן נטה לא כן ועל שלהם, מימות וכל ומעינות  ויאורים

שכתוב : הוא שכך וראה ובוא בלבדו , לנילוס אלא יכלוּ להכות "ולא
היאר" מן  מים לׁש ּת וֹ ת  .מצרים 



למצרים  ודין לישראל  חסד חלקים לשני נחלקה המלכות

צד אמר  מן יונק שלמטה עולם שורה, שהדין בזמן וראה, בוא  אבא, רבי
נקרא: ואז  דם"השמאל, מלאה  לה ' ו)"חרב לד, לאותן (ישעיהו ווי , 

הצדדים  משני שיונק הים ההוא שבזמן ממנה, ושותים ממנה, אז שיונקים
ואדום  לבן  חלקים , לשני נחלק  של [לט]היה החלק  להיאור  השליך ואז ,

מים, הישראל שותה היה  כן  ועל למטה, והכה למעלה והכה מצרים ,
דם. והמצרי


הזוהר  זיו 

מדתלט . היינו סטרין מתרין דינקא ימא
גבורות, וגם חסדים בה שנשפע המלכות 

מים ומן בלבד  גבורות להיאור והשליכה
דם נעשה חסד שהוא



 דם |מב ח '|מכת  לפסח זפרק תורה והר 

דם  ממכת התחיל  מצרים ביזת
הדם ואפשר שתו  כאשר וראה, בוא יותר, ולא היה מיאוס שבשביל תאמר 

בדמים, מים ישראל להם שמכרו עד ונבקע, נתנפח במעיהם ונכנס 
דם. היה להם הראשונה מכה לפיכך מים, שתו ואז


ע"א כט  דף וארא פרשת ב ' חלק זוהר

לרשעים  דם ומשפיעה דם נתמלאת המלכות
נקמות רבי  לקחת הוא ברוך הקדוש  שבקש  בזמן וראה, בוא  אמר , יצחק 

דם  נתמלאת והלבנה השמאל צד נתעורר  זרה, עבודה עובדי מהעמים
ההוא  צד מצד [מ]מן אשר אותן כל  שלמטה ונחלים מעינות  נובעים ואז ,

דם. הוא שלהם העונש  כן  ועל דם, השמאל


האופן בזה דווקא דם
מעוררבוא הוא  הנרצחים, דם בעבור  עם על נתעורר הדם זה כאשר וראה 

ברוך  הקדוש  רצה לא במצרים אבל אותם, שיהרגו אחר עם  עליהם
ביניהם  היו שישראל לפי דם , עליהם  לעורר  אחר, עם עליהם להביא הוא 
בדם  אותם הכה הוא  ברוך הקדוש אבל בארצם, שישבו כיון יצטערו , ולא
בנהר שולט  היה שלהם  שהשר  לפי  לשתות, יכלו שלא  שלהם, בנהרות
יראתם  שתלקה כדי בתחלה, שלהם השר  על הוא ברוך הקדוש  פקד ההוא,
אלילים  שאר  וכן שלהם, האלילים מן אחד היה שהנילוס לפי בראשונה,

שכתוב: זה דם, נבעו וּ בעציםשלהם  מצרים ארץ בּ כל  דם  "והיה 
.[מא]וּ באבנים" 


החסד צד הוא אהרן
אמר,רבי מצרים"חייא מימי על יד וּ נטה  מּט קח אהרן אל מפני"אמר  , 

מתקיימים  אהרן הוא  ברוך הקדוש  אמר  אלא משה, ולא אהרן מה
במקומו  מן [מב]המים שבא אהרן משם, מים להמשיך צריך השמאל וצד ,

לדם. יהפכו  המים יקח השמאל צד וכאשר לו, יעורר  ההוא  הצד


הזוהר  זיו 
גבורה: המלכותמ.שהוא מדת  היינו

לבנה: אליליםמא.שנקראת היינו
ואבנים: עצים מן שנעשו שלהם

מים:מב. שהוא חסד שרשו הכהן



זֹוַהר  ִמֵּסֶפר  ַהַּמֲאָמִרים  ָּכל  ִלַּקְטנּו  ּבֹו 
ּכֹוָתרֹות,  ִעם  ַהֹקוֶדש,  ְלָלׁשֹון  ַהְמתּוְרָגם  ּתֹוָרה 

ְלֶׁשַבע  ְוִחיַלְקנּום  ְוֶקַטע,  ֶקַטע  ְלָכל  ָהִעְנָין  ַּתְמִצית 
אֹוַפּנֹו.  ַעל  ִּדּבּור  ָּדָבר  ָהִעְנָיִנים,  ְלִפי  ְּפָרִקים,   ֶעְׂשֵרה 

ְּבאֹוָרְייָתא". ָעְלָמא  ָּכל  ְדָנִהיר  ִׁשְמעֹון   "ַרִּבי 
)זֹוַהר ח"א קנ"ו(

 דם |מב ח '|מכת  לפסח זפרק תורה והר 

דם  ממכת התחיל  מצרים ביזת
הדם ואפשר שתו  כאשר וראה, בוא יותר, ולא היה מיאוס שבשביל תאמר 

בדמים, מים ישראל להם שמכרו עד ונבקע, נתנפח במעיהם ונכנס 
דם. היה להם הראשונה מכה לפיכך מים, שתו ואז


ע"א כט  דף וארא פרשת ב ' חלק זוהר

לרשעים  דם ומשפיעה דם נתמלאת המלכות
נקמות רבי  לקחת הוא ברוך הקדוש  שבקש  בזמן וראה, בוא  אמר , יצחק 

דם  נתמלאת והלבנה השמאל צד נתעורר  זרה, עבודה עובדי מהעמים
ההוא  צד מצד [מ]מן אשר אותן כל  שלמטה ונחלים מעינות  נובעים ואז ,

דם. הוא שלהם העונש  כן  ועל דם, השמאל


האופן בזה דווקא דם
מעוררבוא הוא  הנרצחים, דם בעבור  עם על נתעורר הדם זה כאשר וראה 

ברוך  הקדוש  רצה לא במצרים אבל אותם, שיהרגו אחר עם  עליהם
ביניהם  היו שישראל לפי דם , עליהם  לעורר  אחר, עם עליהם להביא הוא 
בדם  אותם הכה הוא  ברוך הקדוש אבל בארצם, שישבו כיון יצטערו , ולא
בנהר שולט  היה שלהם  שהשר  לפי  לשתות, יכלו שלא  שלהם, בנהרות
יראתם  שתלקה כדי בתחלה, שלהם השר  על הוא ברוך הקדוש  פקד ההוא,
אלילים  שאר  וכן שלהם, האלילים מן אחד היה שהנילוס לפי בראשונה,

שכתוב: זה דם, נבעו וּ בעציםשלהם  מצרים ארץ בּ כל  דם  "והיה 
.[מא]וּ באבנים" 


החסד צד הוא אהרן
אמר,רבי מצרים"חייא מימי על יד וּ נטה  מּט קח אהרן אל מפני"אמר  , 

מתקיימים  אהרן הוא  ברוך הקדוש  אמר  אלא משה, ולא אהרן מה
במקומו  מן [מב]המים שבא אהרן משם, מים להמשיך צריך השמאל וצד ,

לדם. יהפכו  המים יקח השמאל צד וכאשר לו, יעורר  ההוא  הצד


הזוהר  זיו 
גבורה: המלכותמ.שהוא מדת  היינו

לבנה: אליליםמא.שנקראת היינו
ואבנים: עצים מן שנעשו שלהם

מים:מב. שהוא חסד שרשו הכהן

פרק ט - מכת צפרדע 



לפסח ז|מד תורה לפסח זוהר  תורה טוהר  צפרדע|פרק מה|מכת 

ט פרק

צפרדע מכת 
ע"ב כט  דף וארא  פרשת ב ' חלק  זוהר

התנורים  בתוך הצפרדעים

הצּ פרדּ ע""וט  וּת על מצרים מימי על ידוֹ  את  ושרצה,אהרן  היתה, אחת , ֵַ
שכתוב : באש , למות עצמם מוסרים כולם והיו מהם, הארץ  ונתמלאה 

" וּ במׁש אר וֹ תי אומרים:"וּ בת נּ וּ רי היו ומה וּת וֹ ציאנ וּ , וּ בּמ ים באׁש  "בּ אנוּ  
יב)לרויה" סו, .(תהלים 

נזקואם איזה כן אם אותן תשאל, כל לאש  שנכנסו בזה למצרים היה
ואלה  מתו , ולא בתנור והלכו לאש  כולם שנכנסו  אלא הצפרדעים,
והיו  הלחם, בתוך נכנסו בתנור, הלחם כשהיה עושים , היו מה שמתו
מן  כשאכלו  בהלחם, ונבלעה אחרים על שריצה מהם ויצאה מתבקעים
עד  שם וקרקרו ורקדו במעיהם, לצפרדעים  נהפך לחם הפת זה הלחם

מהכל. להם קשה  היה  וזה המצרים, שמתו


ראשון לקה פרעה

כתוב:בוא  מׁש כּ בוראה, וּ בחדר   בּ בית וּ באוּ  ועלוּ  צפר דּ עים היאר "ו ׁש רץ
"מּט ת שם ועל יהי מכולם, ויותר מכולם  לראשונה נלקה פרעה , 

בכל  האנשים  מעשי  פוקד שהוא העולם, ועד העולם מן מבורך האלהים
עושים. שהם מה


ע"א ל  דף וארא  פרשת  ב' חלק זוהר

פרעה של המטה בחדר  היתה שרה של  תמונה

תמונה פרעה וציירו לאומנים קרא אליו, שרה נלקחה כאשר  הראשון,
תמונת  שעשו עד דעתו נחה לא הכותל , על מטתו אצל בחדרו שלה
מלך  וכל עמו, התמונה העלה מטתו  על עלה וכאשר  עץ, בחקיקת שרה

במשתמש בבלעך לא יניח כלים אצל ]-בסינק[, כי לפעמים עולים המים )ע"י 
פארשטאפטע סינק( וגורם שאלות ומבוכות.

הנהגות כלליות לפסח

ובשעת הסעודה  אין מניחין ספר על השולחן שאוכלין עליה רק ההגדות 
יעבירו גם זה.

יזהר בדרס בטעות בשוק על חמץ לנקותו לפני כניסתו לבית.

יזהר עכ"פ אם אופה מצות שלא להביא פירורי קמח מכובע או שטריימעל 
לבית, וכ"כ בצק דבוק למנעל.

המוצא חמץ בביתו ביו"ט יכפה עליו כלי וחוה"מ ישרפנו בלא ברכה.

הנותן לבו להזהר מכל עניני חמץ יש לו עי"ז סייעתא דשמיא בדרך הבא 
לעשות  מנת  על  הלומד  ע"ד  להוסיף  ויש  בצפו"ש(,  )חיד"א  לו  מסייעין  לטהר 

מספיקין בידו ללמוד וללמד לשמור ולעשות.

צריכין ללמד לדור החדש מה שקבלנו בעניני אכילה בפסח, לדוגמא:

א( אין אוכלין קטניות ובכללן בוטנים, תירס, וכל כיוצא בזה. ]-פינאטס, 
אפיית  )עי'  ועוד  יצחק  ויד  שלמה  בבית  כמבואר  סיד"ס[  סאנפלויע"ר  קארען 
המצות דף ר"י( וע"ע פתאח זוטא בע"ז בשם ליקו"מ. ויש חוששין גם בקאטע"ן 

סי"ד אויל )עי' להלן אות ט"ז(.

ויש להעיר שלא לאוכלן בכל השנה בלי בדיקה מעולה דיש יותר ממיעוט 
המצוי מתולעין והרבה יש נקב מבחוץ ועכ"פ לאכול סתם וכ"ש בלילה במכונית 

]קאר[ ודאי לא.

ב( אין אוכלין שום )קנאבע"ל( ובצל )וצוויבעל רק הגדולים(, עי' פרי מגדים )סו"ס 
תס"ד(, ובשערי תשובה )תנ"ג ס"א(, ובפתחא זוטא מחזק המנהג )סי' ב' דף כ"ב(.

כיון  ישכח  לקלוף  ירצה  ואפי'  לקלוף  דרכו  ירק שאין  אוכלין שום  אין  ג( 
שאין דרכו, כמו עגבניות, פלפל, ותבלינים כל שהם, ]-טאמאטע, פאפריק"ע, 
בלעטע"ר זאכן )גם השנה יזהר מתולעים( פירות כמו ענבים, ושאר פירות הקיץ 

כמו שזיפים ]-פלוימען[ וכיוצא בזה.

גבי האש  מונחין על מחבת על  ונכון אם  מיוחד,  ביצים מבשלין בכלי  ד( 
כפי  חמץ  בחשש  מלוכלכין  לפעמים  הם  כי  משם  להעבירן  ]-פאפענדעקל[ 

שראיתי ושמעתי מבקיאים, אבל פוי"ם אין חשש.



לפסח ז|מד תורה לפסח זוהר  תורה טוהר  צפרדע|פרק מה|מכת 

ט פרק

צפרדע מכת 
ע"ב כט  דף וארא  פרשת ב ' חלק  זוהר

התנורים  בתוך הצפרדעים

הצּ פרדּ ע""וט  וּת על מצרים מימי על ידוֹ  את  ושרצה,אהרן  היתה, אחת , ֵַ
שכתוב : באש , למות עצמם מוסרים כולם והיו מהם, הארץ  ונתמלאה 

" וּ במׁש אר וֹ תי אומרים:"וּ בת נּ וּ רי היו ומה וּת וֹ ציאנ וּ , וּ בּמ ים באׁש  "בּ אנוּ  
יב)לרויה" סו, .(תהלים 

נזקואם איזה כן אם אותן תשאל, כל לאש  שנכנסו בזה למצרים היה
ואלה  מתו , ולא בתנור והלכו לאש  כולם שנכנסו  אלא הצפרדעים,
והיו  הלחם, בתוך נכנסו בתנור, הלחם כשהיה עושים , היו מה שמתו
מן  כשאכלו  בהלחם, ונבלעה אחרים על שריצה מהם ויצאה מתבקעים
עד  שם וקרקרו ורקדו במעיהם, לצפרדעים  נהפך לחם הפת זה הלחם

מהכל. להם קשה  היה  וזה המצרים, שמתו


ראשון לקה פרעה

כתוב:בוא  מׁש כּ בוראה, וּ בחדר   בּ בית וּ באוּ  ועלוּ  צפר דּ עים היאר "ו ׁש רץ
"מּט ת שם ועל יהי מכולם, ויותר מכולם  לראשונה נלקה פרעה , 

בכל  האנשים  מעשי  פוקד שהוא העולם, ועד העולם מן מבורך האלהים
עושים. שהם מה


ע"א ל  דף וארא  פרשת  ב' חלק זוהר

פרעה של המטה בחדר  היתה שרה של  תמונה

תמונה פרעה וציירו לאומנים קרא אליו, שרה נלקחה כאשר  הראשון,
תמונת  שעשו עד דעתו נחה לא הכותל , על מטתו אצל בחדרו שלה
מלך  וכל עמו, התמונה העלה מטתו  על עלה וכאשר  עץ, בחקיקת שרה



צפרדע|מו ט|מכת  לפסח זפרק תורה והר 

מזה, שחוק לו  ובא בצורה, מצוירת התמונה אותה רואה  היה אחריו  שבא
כאן  נלקה המלך לפיכך הזאת, הצורה מן  נהנה היה מטתו על עלה וכאשר 

שכתוב: זהו מהכל, מּט ת"יותר ועל  מׁש כּ ב כך"וּ בחדר ואחר "וּ בבית, 
" וּ בעּמ בלבדו.עבדי לו  אלא מטתם, על כתוב לא ובכולם , 



הצפרדעים  מכת גודל 

שקולם רבי הצפרדעים את פרעה על הוא ברוך הקדוש  העלה  אמר, אבא
משתכך  אין  שקולם הקדוש  עם על שהתגבר לפי תדיר, משתכך אין
ביכולת  מצרים  אנשי היו ולא הוא, ברוך להקדוש מלשבח  ולילה יומם

מתים,לספ והילדים התנוקות  היו  ומקולם הארץ, נשחתה ומהם  לזה, זה ר 
להרוג אבן  או מקל איש  הרים אם אלא להרגם, יכלו לא מדוע  תשאל  ואם 
שהיו  עד בארץ, ונקרו  והלכו  מעיה, מתוך ממנה  שש ויצאו נתבקעה  אחת,

להם. מלקרב נמנעים



ה( גם נכון מאד להמשיך המסורה לעשות בבית מאכלים ביתיים ]-היימיש[ 
כל מה שיכולין, ולא לאכול מאכלים שלא אכלו מעולם, כידוע מהגה"ק מבעלזא 

זכי"ע. 

כלשהו  ירק  מבעלזא  האדמו"ר  לפני  הביאו  אחת  שפעם  בקצרה:  הסיפור 
לאכילת כרפס בליל הסדר, וצווה שלא להביאו על השולחן, באמצע הפסח דהר 
במהירות אותו בעה"ב שהביאו באומרו ששכחתי ששפכתי אלכהול ]-ספיר"ט[ 
על מנת שיגדל יותר טוב אותו ירק, ולמעשה זה חמץ גמור, שאלו את האדמו"ר 
מבעלזא זי"ע מהיכן ידע שלא לאכלו האין זה רוח הקודש? ענה לא ולא, פשוט 
כל דבר מאכל שלא אכלו אבותינו ולא התפללו עליהם שנזהר מחשש חמץ לא 
אוכלים. ולכן אותו ירק לא אכלו אבותינו לכן נזהרתי כיון שידעתי שעל זה אין 

את התפילות של אבותינו הק'.

ו( אין נותנין דברים חמין במקרר ]-בפריזידער[.



זֹוַהר  ִמֵּסֶפר  ַהַּמֲאָמִרים  ָּכל  ִלַּקְטנּו  ּבֹו 
ּכֹוָתרֹות,  ִעם  ַהֹקוֶדש,  ְלָלׁשֹון  ַהְמתּוְרָגם  ּתֹוָרה 

ְלֶׁשַבע  ְוִחיַלְקנּום  ְוֶקַטע,  ֶקַטע  ְלָכל  ָהִעְנָין  ַּתְמִצית 
אֹוַפּנֹו.  ַעל  ִּדּבּור  ָּדָבר  ָהִעְנָיִנים,  ְלִפי  ְּפָרִקים,   ֶעְׂשֵרה 

ְּבאֹוָרְייָתא". ָעְלָמא  ָּכל  ְדָנִהיר  ִׁשְמעֹון   "ַרִּבי 
)זֹוַהר ח"א קנ"ו(

לימוד ליום  א' של פסח

צפרדע|מו ט|מכת  לפסח זפרק תורה והר 

מזה, שחוק לו  ובא בצורה, מצוירת התמונה אותה רואה  היה אחריו  שבא
כאן  נלקה המלך לפיכך הזאת, הצורה מן  נהנה היה מטתו על עלה וכאשר 

שכתוב: זהו מהכל, מּט ת"יותר ועל  מׁש כּ ב כך"וּ בחדר ואחר "וּ בבית, 
" וּ בעּמ בלבדו.עבדי לו  אלא מטתם, על כתוב לא ובכולם , 



הצפרדעים  מכת גודל 

שקולם רבי הצפרדעים את פרעה על הוא ברוך הקדוש  העלה  אמר, אבא
משתכך  אין  שקולם הקדוש  עם על שהתגבר לפי תדיר, משתכך אין
ביכולת  מצרים  אנשי היו ולא הוא, ברוך להקדוש מלשבח  ולילה יומם

מתים,לספ והילדים התנוקות  היו  ומקולם הארץ, נשחתה ומהם  לזה, זה ר 
להרוג אבן  או מקל איש  הרים אם אלא להרגם, יכלו לא מדוע  תשאל  ואם 
שהיו  עד בארץ, ונקרו  והלכו  מעיה, מתוך ממנה  שש ויצאו נתבקעה  אחת,

להם. מלקרב נמנעים



פרק י - מכת כינים 

 ד'



 לפסח ז|מח תורה לפסח זוהר  תורה י'והר  כינים |פרק  מט|מכת 

' י פרק

כינים  מכת 
ע"א ל  דף וארא  פרשת  ב' חלק זוהר

כינים  אלא  להוציא  כח  לו היה ולא  למעלה הוכה השר

וּ בבּ המה"אהרן"וט  בּ אדם  הכּ נּ ם ו ּת הי הארץ עפר את  ּו י במּט ה וּ  יד וֹ  .את ֵַ
המשפיע שלמעלה הממונה כח  מן בארץ, שצומח פרי כל וראה, בוא

שלמעלה. כדמיון הוא והכל בא, הוא  עליה


הכינים  יצאו איך  האופן

ארצות,ובוא ז' זה כדמיון  הוא, ברוך הקדוש עשה  רקיעים שבעה  וראה
הארץ גבולות ז' למעלה  רקיעים ז' במקומותם , הנפרדים גבולות  והן

ארץ ,[מג]למעלה  גבולות וז ' רקיעים ז' מדרגות , נפרדים למטה זה כדמיון  ,
מזו. למעלה זו הסולם  כמדרגות שהן ארצות ז' בענין  החברים [מד]וביארו

והם ואותן לעשר , נתחלק  ואחד  אחד כל שלמעלה, הארץ  גבולות ז'
הממו  שרים לע' שהן נפרדים הארצות ואלו אומות, שבעים על נים

שכתוב : כמו ישראל, של הקדושה לארץ  סובבות ועם, עם כל גבולות 
לּה " סביב גּ בּ רים ׁש ים ׁש לּ ׁש למה  מּט ת וֹ  ז)"ה נּ ה ג, השירים בתוכם (שיר ועשרה , 

הוא [מה]נעלמים  זה כל הקדושה, לארץ  הסובבים שבעים כולם  והם  ,
למטה. זה  וכדמיון למעלה,

ברוך ובוא הקדוש  הושיט  ההוא בזמן  מצרים, חלק  גבול הארץ  זאת וראה,
אותן  כל ונתיבשו ההוא, בגבול אש  שלהובי ונולדו  שלו, אצבע  הוא 

ד' יו�

של

פ�ח

הזוהר  זיו 
עלמאמג. של ספירות הז ' היינו  רקיעין ז '

העליונה לארץ שפע המשפיעים  דדכורא
בתוך דנוקבא עלמא  המלכות  מדת  היינו
שלה, ספירות הז' היינו  שלה תחומין  ז '
הגשמי עולם העשיה בעולם זה וכדמיון
ידו  שעל  מיוחד  רקיע הארץ חלק לכל  יש 

הארץ: חלק לאותו השפע לפימד .תבא 
על הכוונה הגעאגרפיא חכמי דעת
שהם חלקים לז' הארץ כדור התחלקות 
אוסטרליא אירופא אפריקא אזיא
הצפוני ציר של חלקים  ב' ועוד אמעריקא 

הדרומי: אחתמה.וציר שכל  פירוש ,

ז( טאט פעיסט יהא כשר לפסח.

גונזה  ח( נפל מאכל על הארץ, אם אפשר מדיחו ואם לאו משליכו. מצה 
ואוכלה אחר פסח.

ט( בברז המים נותנין סמרטוט או מסנן ]-שמאטע או זייער[, ויש שואבין 
מלפני יו"ט על כל החג, ויש לו מקום גדול כהיום שמשתמשין ברעזערווא"ר.

י( מצא כפולות ונפוחות ביו"ט מסירן וא"צ לשרפן רק גונזן עד אחר הפסח.

יא( בענין חומרי ניקוי ]-זייפען[ לבגדים כלל גדול כל דלא ראוי לכלב מותר 
להשתמש בו ואי"צ לברר אם יש בו חמץ.

פודער  בעיב"י  מותר  וע"כ  בהנאה  מותר  אבל  באכילה  אסור  קטניות  יב( 
וכיוצא שנעשו מקטניות, וכן מותר להשהותן בבית ואין צריך למכרן לעכו"ם.

יג( בשמים מציפורן ]-נעגלעך[ אין משתמשים משום שבימי קדם היו שורין 
במי שעורים ]וחוששין שמא יחזור ליושנו, ומראית עין לכאורה שרי אם כל 
המינים שבעיר נעשין באופן המותר כמה שנים, עי' דין אריסות וקבלנות היטב[.

נחוץ! ]ודע עוד דכפי הנראה גם במאכלים שידענו טעמם שהיו מחמירין 
בימי קדם נשאר המנהג להחמיר גם אחר הבירור שאין לחוש עוד, והוא בכלל 
יחזור  ואע"ג דבטל טעם חוששין שמא  או משום אל תטוש,  חומרות דפסח, 
לקלקולו, או מטעם האמור מהאדמו"ר מבעלזא שמאכל שלא אכלו אבותינו אז 
אין אוכלין עוד. ודגים שגם בשנים קדמוניות השתמשו באופנים שונים כגון 
דגים חיים וכיוצא, ע"כ גם אותן שהחמירו מאז, יש מקילין כגון שדר בימים 
קדמונים במקום שלא היו דגים חיים וכעת אפשר לו לקבלם. אבל שאר דברים 

לא, עיין עוד להלן[.

טו( חלב רק הנחלב לפני פסח וטוב לקנות הכל מלפני הפסח לצאת מחששות 
)שמא חלבו בפסח( כבר ידוע שהפרות היו אוכלות חמץ בפסח וחלבו אותן.

טז( שומן ]-שמאלץ[ אין משתמשין בשמן משום כשרות חמץ, וקאטענסיד 
אויל משום חשש קטניות )עי' קונ' והשיב שבס' אפיית מצות, ומנחת יצחק ח"ג סי' קל"ח(.

יז( תה ]-טיי"א[ אין משתמשין )עי' אפיית דף ר"ט( משום שהיו משתמשין בו 
אחר ההשתמשות, ושוב אין פוסק )גם בטיי"ע רואין שהמנהג נשאר ואין משתמשין בו 

משום מנהג אבותינו(.



 לפסח ז|מח תורה לפסח זוהר  תורה י'והר  כינים |פרק  מט|מכת 

' י פרק

כינים  מכת 
ע"א ל  דף וארא  פרשת  ב' חלק זוהר

כינים  אלא  להוציא  כח  לו היה ולא  למעלה הוכה השר

וּ בבּ המה"אהרן"וט  בּ אדם  הכּ נּ ם ו ּת הי הארץ עפר את  ּו י במּט ה וּ  יד וֹ  .את ֵַ
המשפיע שלמעלה הממונה כח  מן בארץ, שצומח פרי כל וראה, בוא

שלמעלה. כדמיון הוא והכל בא, הוא  עליה


הכינים  יצאו איך  האופן

ארצות,ובוא ז' זה כדמיון  הוא, ברוך הקדוש עשה  רקיעים שבעה  וראה
הארץ גבולות ז' למעלה  רקיעים ז' במקומותם , הנפרדים גבולות  והן

ארץ ,[מג]למעלה  גבולות וז ' רקיעים ז' מדרגות , נפרדים למטה זה כדמיון  ,
מזו. למעלה זו הסולם  כמדרגות שהן ארצות ז' בענין  החברים [מד]וביארו

והם ואותן לעשר , נתחלק  ואחד  אחד כל שלמעלה, הארץ  גבולות ז'
הממו  שרים לע' שהן נפרדים הארצות ואלו אומות, שבעים על נים

שכתוב : כמו ישראל, של הקדושה לארץ  סובבות ועם, עם כל גבולות 
לּה " סביב גּ בּ רים ׁש ים ׁש לּ ׁש למה  מּט ת וֹ  ז)"ה נּ ה ג, השירים בתוכם (שיר ועשרה , 

הוא [מה]נעלמים  זה כל הקדושה, לארץ  הסובבים שבעים כולם  והם  ,
למטה. זה  וכדמיון למעלה,

ברוך ובוא הקדוש  הושיט  ההוא בזמן  מצרים, חלק  גבול הארץ  זאת וראה,
אותן  כל ונתיבשו ההוא, בגבול אש  שלהובי ונולדו  שלו, אצבע  הוא 

ד' יו�

של

פ�ח

הזוהר  זיו 
עלמאמג. של ספירות הז ' היינו  רקיעין ז '

העליונה לארץ שפע המשפיעים  דדכורא
בתוך דנוקבא עלמא  המלכות  מדת  היינו
שלה, ספירות הז' היינו  שלה תחומין  ז '
הגשמי עולם העשיה בעולם זה וכדמיון
ידו  שעל  מיוחד  רקיע הארץ חלק לכל  יש 

הארץ: חלק לאותו השפע לפימד .תבא 
על הכוונה הגעאגרפיא חכמי דעת
שהם חלקים לז' הארץ כדור התחלקות 
אוסטרליא אירופא אפריקא אזיא
הצפוני ציר של חלקים  ב' ועוד אמעריקא 

הדרומי: אחתמה.וציר שכל  פירוש ,



כינים |נ י'|מכת  לפסח זפרק  תורה והר 

למטה  אז  נובעים, שהיו ממים שצמח  ירק וכל  ממים, המרוככים  הגבולים
הארץ . מעפר כנים נעשו



השונאים  מכה היא  ה ' ימין

כדיוהרי אהרן, מכה היה זה  בשביל אבל אותם, מכה  היה שאהרן נאמר
כמו  השונאים, משברת הוא  ברוך הקדוש של שימינו להראות

א וֹ יב"שכתוב: ּת רעץ ה' ו)"ימינ טו, ברוך (שמות הקדוש עתיד זה  כדמיון  , 
שכתוב: הגדולה, רומא העיר  על להביא ועפר ּה הוא לזפת  נחליה  "ונהפכ וּ 

לדט)לגפרית" כן,(ישעיהו ועל מצרים", ארץ בּ כל כנּ ים  היה  הארץ עפר ."כּ ל  



יח( פירות יבשים ברמ"א תס"ז ס"ח שאין אוכלין ובפמ"ג שם שהיו מייבשין 
בתנורים חמוצים, ושזיפים ]-פלוימען[ היו שופכין עליו שכר או מי שעורים 

ע"כ )וגם בזה הגם שיתברר נכון לא לזוז מהישן וכמ"ש לעיל(.

יט( דגים כל אחד יחזיק במנהג אבותיו, לבד אם אבותיו לא אכלו שלא היו 
יכולין להשיג דגים חיים, וכן הגה"צ מפאפא הקיל בארה"ב ]-באמעריקע[ גם 

בדגים מתים )עי' פמ"ג א"א סו"ס תמ"ז(.

דבוק  חשש  משום  הנראה  כפי  מיוחד,  בכלי  לבשל  נוהגים  יש  ביצים  כ( 
לביצים, וכ"ת א"כ ביצים עצמם וי"ל שרק חומרא הוא, וע"כ כיון שיש קליפה 
אין לחוש שידבק בעין רק טעמא, משא"כ אם יבשל בסתם כלי ומשם ידבק 
ואפ"ל  כ"כ,  היטב  חודר  אין הטעם  הקליפה  ע"י  סוף  כל  דסוף  עוד  )ואפ"ל  בעין  למאכל 
שידעו דרק טעם פגום הוא(. וכן נהגו בכל התפוצות. וראוי להוסיף שגם בזמן הזה 

יש להחזיק בו, כמו שראיתי ושמעתי שהביצים אינם רוחצים בטוב ונדבק דבר 
עליהן )וראיתי בשם הגה"צ מהר"ם מסטראפקוב זצ"ל דמה"ט אע"ג שבפסח אין מערבין אחד 

אצל רעהו באכילה, ]-מישט מען זיך נישט[ מ"מ זה אוכלין אחד אצל חבירו.

ויש להדיח לפני פסח הביצים בימינו בפושרין ולא חמין ועכ"פ לפני הבישול.

כא( מצה שרויה ]-געבראקטס[ )עי' "אכילת מצות" מצה שרוי'( יש מנהגים שונים. 
א( כולם מחמירין גם אחרון של פסח. בק"ק ויזניץ - סקוירא – רוז'ין ועוד. 
ב( מקילין אחרון של פסח, ראפשיץ - דינוב - צאנז - זידיטשויב - סיגעט - 



זֹוַהר  ִמֵּסֶפר  ַהַּמֲאָמִרים  ָּכל  ִלַּקְטנּו  ּבֹו 
ּכֹוָתרֹות,  ִעם  ַהֹקוֶדש,  ְלָלׁשֹון  ַהְמתּוְרָגם  ּתֹוָרה 

ְלֶׁשַבע  ְוִחיַלְקנּום  ְוֶקַטע,  ֶקַטע  ְלָכל  ָהִעְנָין  ַּתְמִצית 
אֹוַפּנֹו.  ַעל  ִּדּבּור  ָּדָבר  ָהִעְנָיִנים,  ְלִפי  ְּפָרִקים,   ֶעְׂשֵרה 

ְּבאֹוָרְייָתא". ָעְלָמא  ָּכל  ְדָנִהיר  ִׁשְמעֹון   "ַרִּבי 
)זֹוַהר ח"א קנ"ו(

כינים |נ י'|מכת  לפסח זפרק  תורה והר 

למטה  אז  נובעים, שהיו ממים שצמח  ירק וכל  ממים, המרוככים  הגבולים
הארץ . מעפר כנים נעשו



השונאים  מכה היא  ה ' ימין

כדיוהרי אהרן, מכה היה זה  בשביל אבל אותם, מכה  היה שאהרן נאמר
כמו  השונאים, משברת הוא  ברוך הקדוש של שימינו להראות

א וֹ יב"שכתוב: ּת רעץ ה' ו)"ימינ טו, ברוך (שמות הקדוש עתיד זה  כדמיון  , 
שכתוב: הגדולה, רומא העיר  על להביא ועפר ּה הוא לזפת  נחליה  "ונהפכ וּ 

לדט)לגפרית" כן,(ישעיהו ועל מצרים", ארץ בּ כל כנּ ים  היה  הארץ עפר ."כּ ל  



פרק יא - מכת ערוב 



 לפסח ז|נב תורה לפסח זוהר  תורה י"א והר  ערב|פרק  נג|מכת

 י "א פרק

ערב מכת
ערב  מכת

ע פרעה""ו בּ יתה  כּ בד ערב ו יּ בא כּ ן מהו ה ' כמו "ערב", ערבוביא, , ַַַ
כּ לאים "שכתוב: יט)"וּ בגד  יט, ערבוב,(ויקרא תזרע, לא  שׂ ד" 

יד.כּ לאים" במפולת הרבה מינים , 



כישוף לעשות יכלו לא כן ועל  שלמעלה השרים את ה' ערבב 

ברוך בוא הקדוש  אותם ובלבל ביחד, למעלה נתעוררו חילות כמה וראה,
הגבורות  אותן וכל למעלה, החזקים כחותיהם לבלבל כדי ביחד, הוא
עליהם  ידו  שהרים היה, אחת ביד במצרים, הוא  ברוך הקדוש  שעשה

שכתוב: מצרים, חכמת נאבדה  ומשם ולמטה, חכמתלמעלה  "ואבדה
ּת סּת ּת ר" נבניו  וּ בינת כט,יד)חכמיו  .(ישעיהו 

כתוב :ובוא בּ מצרים"וראה מצרים ב)"וסכסכּת י יט, שלמעלה (שם מצרים , 
החילות  על ממונים שלמעלה הכחות שאותן  לפי שלמטה, במצרים
להתקשר המצרים יכלו שלא למעלה, נתערבו כולם, ונתערבו שלמטה ,

נתבלבלו  שהרי בתחלה, מתקשרים שהיו המקומות באותן  ,[מו]בכשפיהם
בזה. זה מעורבבים רעות חיות ערוב , עליהם הביא  כן  ועל



הזוהר  זיו 
עשר: למעלהמו.כוללת  שנחלפו 

למטה הפועלים הכחות על הממונים
להשתמש  איך שמותם ידעו  ולא בארץ 

בהם:

מונקאטש ורוב העולם. ג( ביו"ט מקילין לקטנים ויש גם לנשים. ד( יש מקילין 
במי פירות )שו"ת הגר"ז סי' ו'(. ה( מניחין על השלחן ולא בתוך המאכל - שינעוו.

וככה תאכלו  היטב  במים  ידיחן  וירקות קלופים אחר הקליפה  פירות  כב( 
אותו, ובזה תבין חומרת סכין לצורך הקילוף, אע"ג שנוגע בחוץ ובפנים.

כג( כל פעם שיושב לאכול יטול לידים כי ידים עסקניות )ובפרט בבא מן השוק(.

כד( יושב ללמוד יתן פלסטיק או חתיכת נייר ]-פלעסטיק או פעיפער[ תחת 
הספר )דמי יודע מה נדבק ואפי' חדש וגם יש ]-דעקלעך[ כריכות של ספרים שבקל נדבק 

מהן לדבר אחר ואם השלחן לח קצת עלול שיקבל והוא פאפענדעקל או גרוע יותר(.

מעות,  לשלול  המותר,  ומשקה  מאכל  לבד  דבר  שום  בפה  יקחו  לא  כד*( 
באלאן, או לאחוז בדבר כמו עט או מעטפה ]-פעדער, ענוועלאפ[.

כה( וכן לא ירטיבו בלשון את לשונית המעטפה

הבישול  שבעת  חשש  עליו  שהי'  מובא  בפוסקים  ]-צוקע"ר[  סוכר  כה*( 
טיבלו בו הפועלים פתן ונתחמץ, ויש שהיו נוהגין לבשלן לפני החג שאם יש 

בו דבר יתבטל )עי' חת"ס קל"ה(.

כו( יין העשוי צימוקים ]-ראזינקע וויין[ יסננו לפני החג, לכל המאוחר יסנן 
הצמוקים ער"פ )פמ"ג לח ס"ז ס"ח(.

מרפאת  אצל  ינקו  לה  או  לו  שיש  מי  ]-ברעיסעס[  בשינים  סתימות  כו*( 
שיניים ]-דענטיסט[ ולא יאכלו אח"כ חמץ.

חמץ  שומן  עליהם  שמשוך  מחשש  בתנור  להגעילן  יש  אלומיניום  כז( 
ווערט באשמירט מיט אויל-  ווייל עס  ]-בעקעלעך אביסל אויסגליען בתנור 

שיש בו חשש קטניות )התאחדות תש"ן(.

כח( ]- בלעכענע כלים STAINLESS ALUMI FARBER[ כלי מתכות וברזל 
וטבילה  ובחוץ  בפנים  השנה  בכל  כמו  ראשון  בכלי  הגעלה  צריך  למיניהם, 

אח"כ.

כט( טבילת כלים בכל השנה לא יניח לבעל החנות לטבול כל זמן שלא קנאו 
הלוקח בקנין גמור דבכה"ג עדיין לא חל חובת טבילה )ודבר הנעשה בזמן הפטור 
לא פוטר זמן המחוייב( עי' טבילת כלים ר"י פרק א' דף נ"ב. והעצה לעשות קנין 

והוא  לזכותו בשלו  ישראל  יבקש הסוחר שיתנו לאחד הפועלים  או  הגבהה, 
חפץ  הפועל  שיתן  בחליפין  יקנהו  או  לבעלים,  לקנותו  בפ"ע  כלי  כל  יגביה 



 לפסח ז|נב תורה לפסח זוהר  תורה י"א והר  ערב|פרק  נג|מכת

 י "א פרק

ערב מכת
ערב  מכת

ע פרעה""ו בּ יתה  כּ בד ערב ו יּ בא כּ ן מהו ה ' כמו "ערב", ערבוביא, , ַַַ
כּ לאים "שכתוב: יט)"וּ בגד  יט, ערבוב,(ויקרא תזרע, לא  שׂ ד" 

יד.כּ לאים" במפולת הרבה מינים , 



כישוף לעשות יכלו לא כן ועל  שלמעלה השרים את ה' ערבב 

ברוך בוא הקדוש  אותם ובלבל ביחד, למעלה נתעוררו חילות כמה וראה,
הגבורות  אותן וכל למעלה, החזקים כחותיהם לבלבל כדי ביחד, הוא
עליהם  ידו  שהרים היה, אחת ביד במצרים, הוא  ברוך הקדוש  שעשה

שכתוב: מצרים, חכמת נאבדה  ומשם ולמטה, חכמתלמעלה  "ואבדה
ּת סּת ּת ר" נבניו  וּ בינת כט,יד)חכמיו  .(ישעיהו 

כתוב :ובוא בּ מצרים"וראה מצרים ב)"וסכסכּת י יט, שלמעלה (שם מצרים , 
החילות  על ממונים שלמעלה הכחות שאותן  לפי שלמטה, במצרים
להתקשר המצרים יכלו שלא למעלה, נתערבו כולם, ונתערבו שלמטה ,

נתבלבלו  שהרי בתחלה, מתקשרים שהיו המקומות באותן  ,[מו]בכשפיהם
בזה. זה מעורבבים רעות חיות ערוב , עליהם הביא  כן  ועל



הזוהר  זיו 
עשר: למעלהמו.כוללת  שנחלפו 

למטה הפועלים הכחות על הממונים
להשתמש  איך שמותם ידעו  ולא בארץ 

בהם:



לפסח ז|נד תורה והר 

המקוה  בכשרות  יזהרו  )גם  כעת  שקונה  הכלים  כל  להקונה  יקנה  והוא  להמוכר 
ולשאול בעה"ב איזה השגחה על מקוה שלו(.

ל( לא ישתמשו אפי' בדרך ארעי בכלים בלי טבילה )חי' חת"ס יור"ד ק"כ, וכן 
יוצא מכל הפוסקים שהתירו רק מה שאינו מיוחד לכלי סעודה - עי' טבילת כלים דף...( ורק 

באינו מיוחד לסעודה מותר בארעי לצורך סעודה.

בו  נותנין  ]-בסינק[ שאין  בכיור  הנופלים לארץ מדיחים היטב  כלים  לא( 
כלים, ועכ"פ יהא בכל בית מסנן אצל הכיור ]-סינק[ אחד שאין נותנין בו כלים 
לצורך זה )טריפה סינק - שיהא ראוי לכלים חלבים ובשריים( או שישתמש ככה בכיור 

שלו.

לב( מכשיר מי סודה ]-סעלצער[ אע"ג שאין בו חשש, מ"מ יש חשש רציני 
שמשתמשין בכלים ישנים )ושמעתי קול רינון על איזה מין שיש עליו גם הכשר(.

לג( ימנע משתיית מים במקומות מסוימים ]-בפובליק פלעצער[ שאין סדר 
הסינון בכיור כמו בביתו.

לד( עשה איזה מלאכה והשתמש בכלים, וכן אם השתמש בקטניות לקטנים 
ידיח ידו היטב אח"כ.

לה( אסור ליתן לעכו"ם )רופא וכיוצא( מצות מצוה לאכול.

לו( פאפענדעקל ופעיפער גודס לא ישתמשו לאכילה אפילו צונן דנעשין 
דורכגעווייקט ומתערב באוכל.

לז( כלים העשויים מפלסטיק ]-פלעסטיק בעגס עם פרינט[ לא ישתמשו בו.

לח( במקרר ]-בפרידזשידער[ יכסו הכל וישתמשו בשכבות של פלסטיק על 
כל מדף ]-בפלעסטיק ליינע"ר או סתם פלעסטיק בעג[.

לט( להחליף הכיפה ]-הקאפעל[ עם של פסח.

מ( על שלחן או סינקס קאונטער"ס וכיוצא אין מנייחין שטריימעל או כובע 
ושום חפץ לבד מידי דאכילה.

מא( כלים חדשים מן השוק אין משתמשין בהן עד שידיחן במים צוננין קודם.

מב( נוהגין בזמנינו גם במגבות ]-בהאנטוכע"ר[ מיוחדין לפסח.

הסדר

א( לא יבדילו הנשים )ויגד משה דף צ"א( במקומות שהנשים מקדשות.

ב( יקרב ב' נרות בלי שיתקרבו השלהבת.



זֹוַהר  ִמֵּסֶפר  ַהַּמֲאָמִרים  ָּכל  ִלַּקְטנּו  ּבֹו 
ּכֹוָתרֹות,  ִעם  ַהֹקוֶדש,  ְלָלׁשֹון  ַהְמתּוְרָגם  ּתֹוָרה 

ְלֶׁשַבע  ְוִחיַלְקנּום  ְוֶקַטע,  ֶקַטע  ְלָכל  ָהִעְנָין  ַּתְמִצית 
אֹוַפּנֹו.  ַעל  ִּדּבּור  ָּדָבר  ָהִעְנָיִנים,  ְלִפי  ְּפָרִקים,   ֶעְׂשֵרה 

ְּבאֹוָרְייָתא". ָעְלָמא  ָּכל  ְדָנִהיר  ִׁשְמעֹון   "ַרִּבי 
)זֹוַהר ח"א קנ"ו(

לפסח ז|נד תורה והר 

פרק יב - מכת דבר 



לפסח ז|נו תורה לפסח זוהר  תורה י "בוהר  דבר|פרק  נז |מכת 

י"ב פרק
דבר  מכת

ע"ב לא דף וארא פרשת ב ' חלק זוהר

דבר  מכת 
בּ דה""הה א ׁש ר  בּ מקנ הוֹ יה  ה' אחת יד בבהמות, היה מיתות שלש  , ִֵ

הבהמות. בכורי שהומתו  ואחת הברד, שהרג אותן ואחת דבר ,


אצבעות  בחמש המכה
כתוב:ומה הרי אלא שלהן, המיתה א ׁש רהיתה  בּ מקנ ה וֹ יה  ה' יד "הנּ ה

בכולםבּ דה" כתוב  לא מה מפני ה'", היא "יד זו אלא כאן , אלא 
כתוב: בתחלה שהרי אצבעות , בחמשה היא"היד אלהים  וכאן "אצ בּ ע  , 

היו, מינים  וחמשה  אחד, מין הרגה ואצבע  אצבע  וכל אצבעות, החמש  כל
וּ בצּ אן"שכתוב: בּ בּ קר  בּ גּ מלּ ים  בּ חמרים  מינים "בּ ּס וּ סים חמשה הרי , 

כתוב : לפיכך יד, שנקראות אצבעות וגו 'לחמש הוֹ יה  ה ' יד  דּ בר"הנּ ה  
מאד" מתים.כּ בד ונמצאו מעצמם שהומתו , 

והרגו כי נהפכו ממש  האותיות אלו  בתשובה, המצרים חזרו שלא לאחר 
בחולשות  זה אלא לזה , זה בין מהו לברד, נהפך ודבר  הנשארות , לכל

הרוגז  בהתגברות  אצבעות.וזה בחמש  אחד במקום היו  אלה ושתי ,
שמתו בוא במנוחה מיתה בחולשות, שהמיתו  האותיות אלו דבר  וראה ,

כולם. את והרג  הרוגז בתגבורת  האותיות שנהפכו  ברד, מעצמם,


ע"א נג דף בשלח פרשת  ב' חלק זוהר 

ה ' דבר הירא  נאמר איוב  על
וגו'","הרא הניס ּפ רעה מעבדי ה' דּ בר  נלקה את לא איוב חייא , רבי אמר ֵַָ

הפנים  כל כן  אם איוב  אמר ממצרים, ישראל שיצאו  בזמן אלא
ואמר : בישראל החזיק פרעה מכלה, הוא ורשע  תם א ׁש רשוים, ה ' "מי

בּ קלוֹ ", הוא א ׁש מע  ורשע  תם כלום, עשיתי ולא בהם, החזקתי לא  ואני 
שכתוב: זה  ּפ רעה"מכלה , מעבדי ה' דּ בר  את איוב ."היּ רא זה , 



ג( כל מקום שנאמר יהי דעתו כמו בכרפס לא בעינן אותו רגע ממש.

ד( נשים לא יברכו ב"פ שהחיינו, רק בהדלקה ולא בסדר.

ה( יתנו יין בתוך חרוסת מבעוד יום.

 יצא לאור ע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
  בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
 יו"ל פרוס חג הפסח תשס"ח

 קונטרס
דרשת שבת הגדול

סדר מכירת חמץ, הנוגע למעשה לכל יחיד ועוד אזהרות נחוצות לכל 
ימי הפסח

ולהתחזק  להתאמץ  גדולה  תועלת  ספק  בלי  יקבל  הזה  בקונטרס  המעיין 
מקומות  ומכירה,  בדיקה  חמץ,  שריפת  חמץ  וביעור  בדיקת  מצות  כל  לקיים 
חמץ,  במשהו  זהירות  אבותיו,  במנהג  זהירות  חמץ,  כלי  גניזת  החמוצים, 
חומרות בפסח,  זהירות במשהו חמץ,  במנהג אבותיו,  זהירות  חומרות בפסח, 
עיקר החומרות הוא מה שמכניסים לפה, על ידי החומרות זוכים לנשיאת פנים 
מהקב"ה, על ידי חומרות בפסח זוכים לאריכות ימים, זהירות ביין לקידוש, ד' 
כוסות ולהבדלה, יין קידוש מרמז ליין המשומר, זהירות בעשיית היין, זהירות 
למי שיש לו ברעיסע"ס, סדר הגעלה לשניים, לימוד זכות, ארגזים )קעבינעט"ס( 
בארונות מטבח  החמוצים שמוכרין  דברים  )גע"ז רענטש(,  מתנור  למעלה  שהם 
וכדומה, )קלאזט"ס וקאבינעט"ס(, תרופות )מעדעצינען( וכיוצא שחוששין שיצטרכו 
א  מאכן  פון  אויפטוען  געוואלדיגע  די  ועוד,  ובמקפיא,  במקרר  זהירות  להם, 

צעטל אין שטוב, ועוד.

 יצא לאור ע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
 עיר התורה והחסידות בית שמש
יו"ל בפרוס חג הפסח תשס"ח



לפסח ז|נו תורה לפסח זוהר  תורה י "בוהר  דבר|פרק  נז |מכת 

י"ב פרק
דבר  מכת

ע"ב לא דף וארא פרשת ב ' חלק זוהר

דבר  מכת 
בּ דה""הה א ׁש ר  בּ מקנ הוֹ יה  ה' אחת יד בבהמות, היה מיתות שלש  , ִֵ

הבהמות. בכורי שהומתו  ואחת הברד, שהרג אותן ואחת דבר ,


אצבעות  בחמש המכה
כתוב:ומה הרי אלא שלהן, המיתה א ׁש רהיתה  בּ מקנ ה וֹ יה  ה' יד "הנּ ה

בכולםבּ דה" כתוב  לא מה מפני ה'", היא "יד זו אלא כאן , אלא 
כתוב: בתחלה שהרי אצבעות , בחמשה היא"היד אלהים  וכאן "אצ בּ ע  , 

היו, מינים  וחמשה  אחד, מין הרגה ואצבע  אצבע  וכל אצבעות, החמש  כל
וּ בצּ אן"שכתוב: בּ בּ קר  בּ גּ מלּ ים  בּ חמרים  מינים "בּ ּס וּ סים חמשה הרי , 

כתוב : לפיכך יד, שנקראות אצבעות וגו 'לחמש הוֹ יה  ה ' יד  דּ בר"הנּ ה  
מאד" מתים.כּ בד ונמצאו מעצמם שהומתו , 

והרגו כי נהפכו ממש  האותיות אלו  בתשובה, המצרים חזרו שלא לאחר 
בחולשות  זה אלא לזה , זה בין מהו לברד, נהפך ודבר  הנשארות , לכל

הרוגז  בהתגברות  אצבעות.וזה בחמש  אחד במקום היו  אלה ושתי ,
שמתו בוא במנוחה מיתה בחולשות, שהמיתו  האותיות אלו דבר  וראה ,

כולם. את והרג  הרוגז בתגבורת  האותיות שנהפכו  ברד, מעצמם,


ע"א נג דף בשלח פרשת  ב' חלק זוהר 

ה ' דבר הירא  נאמר איוב  על
וגו'","הרא הניס ּפ רעה מעבדי ה' דּ בר  נלקה את לא איוב חייא , רבי אמר ֵַָ

הפנים  כל כן  אם איוב  אמר ממצרים, ישראל שיצאו  בזמן אלא
ואמר : בישראל החזיק פרעה מכלה, הוא ורשע  תם א ׁש רשוים, ה ' "מי

בּ קלוֹ ", הוא א ׁש מע  ורשע  תם כלום, עשיתי ולא בהם, החזקתי לא  ואני 
שכתוב: זה  ּפ רעה"מכלה , מעבדי ה' דּ בר  את איוב ."היּ רא זה , 





 לפסח ז|נח תורה והר 

מבוא:

בעמדינו בימים אלו בפרוס חג הפסח הקרב ובא, בזמנים אלו יהודים יראים 
ושלימים חסידים ואנשי מעשה מדקדקים קלה כבחמורה, רואים לנצל לנכון 
כל דקה ורגע פנוי להתכונן כראוי וכנכון לקראת החג הגדול והקדוש העומד 
וכיוצ"ב,  חמץ  מכל  הבית  וצחצוח  בניקיון  וזה  ההלכות,  בלימוד  זה  בפתח, 
וכמובן עסוקים ביותר בהכנת לימי הפסח שיהיה בתכלית ההידור ובתכלית 

הכשרות.

אי לכך ראינו לנכון להביא לידיעת הציבור החרד לדבר ה' זו הלכה, אודות 
בהכנת  שעוסקים  בעת  להימצא  שיכולות  חמורות  הלכתיות  ובעיות  שאלות 

המצות לכבוד חג הפסח.

דברי  דבריו  שכל  זצ"ל  הרוקח  הגולה  מאור  של  הנוראה  בעדותו  ונסיים 
קבלה, וכתב בהלכות מצה שכל האוכל מצה ז' ימי הפסח נעשה שותף להקב"ה 
במעשי בראשית, ועיין מה שהוסיף על זה בילקוט מעם לועז בשם מדרשי חז"ל 

דחשוב גם כן כאילו קיים כל התרי"ג מצוות.

וזה לשון הגה"ק רשכבה"ג החתם סופר זצ"ל שכתב בהשמטות לחו"מ סימן 
קצ"ו וזל"ק:

"מצות עשה של אכילת מצה משומרת בליל פסח היא יחידה נשארת לנו 
תרומה  לא  קדשים,  ולא  פסח  לא  לנו  אין  התורה,  אכילה שבכל  מצות  מכל 
ולא מעשר שני, רק מצה אחת משנה לשנה, ואם גם היא לא הועילה בידינו 
בשלימות, ולא עוד, אלא כי תחת יופי שיהיה האכילה של כל ז' ספק איסור 
כרת, ולא עוד אלא שיכשיל בזה רבים חס ושלום, וגם נוציא על זה אלפים, 

הייטב בעיני ה' חלילה וחלילה" עכל"ק.

ואין אחר דבריו כלום כי כבר הורה רבינו משה, ומשה אמת ותורתו אמת.

נזכה  עוד  שאי"ה  יה"ר  אלו  נעלים  בזמנים  בעמדנו  הפתיחה  מעין  נסיים 
לאכול עוד בהאי שעתא מן הזבחים ומן הפסחים בבית המקדש שיבנה במהרה 

בימינו אמן.

המו"ל



זֹוַהר  ִמֵּסֶפר  ַהַּמֲאָמִרים  ָּכל  ִלַּקְטנּו  ּבֹו 
ּכֹוָתרֹות,  ִעם  ַהֹקוֶדש,  ְלָלׁשֹון  ַהְמתּוְרָגם  ּתֹוָרה 

ְלֶׁשַבע  ְוִחיַלְקנּום  ְוֶקַטע,  ֶקַטע  ְלָכל  ָהִעְנָין  ַּתְמִצית 
אֹוַפּנֹו.  ַעל  ִּדּבּור  ָּדָבר  ָהִעְנָיִנים,  ְלִפי  ְּפָרִקים,   ֶעְׂשֵרה 

ְּבאֹוָרְייָתא". ָעְלָמא  ָּכל  ְדָנִהיר  ִׁשְמעֹון   "ַרִּבי 
)זֹוַהר ח"א קנ"ו(

לימוד ליום  א' של פסח

 לפסח ז|נח תורה והר 

פרק יג - מכת ברד 

 ה'



 לפסח ז|ס תורה לפסח זוהר  תורה י"גוהר  ברד|פרק  סא |מכת 

 י"ג פרק 

ברד מכת
הגאולה בימי ברד

ואחריהודה רבי משה, ידי על נתעכבו יורדים שהיו ברד אבני אותן אמר,
אותן  לירד עתידים  לבוא ולעתיד יהושע , בימי נקמות עשו כך

שכתוב: זה יוסי, רבי  אמר  ובנותיה, אדום על צאת הנשארים "כּ ימי
נפלאוֹ ת" ארא נּ וּ  מצרים טו),מארץ ז, ואמן"(מיכה אמן  לעוֹ לם  ה '  ּבּ רו". 



ה' יו�

של

פ�ח

 קונטרס
דרשת שבת הגדול

חלק ד'

אזהרות נחוצות לכל ימי הפסח
פרק א'

סדר מכירת חמץ הנוגע למעשה לכל יחיד

א( מאכלים שיש בהם תערובות מיני דגן בנשאר לו רק קצת יזרוק והרבה 
ימכור, וארשום איזה מהם שלא נודע: 1( קאר"ן פלעיק"ס. 2( קריס"פ ריי"ס. 
3( ריי"ס קעי"ק אם נרשם שיש בו תבואה. 4( מאיאנעז. 5( קעטשאף. 6( פעל"י 

דא"ו.

ב( טרם הולכין להמורה יעשו בבית רשימה מדויקת מכל החמוצים, ומכל 
המקומות שחמץ מונח שם. וכן הספרים. וכלים וחפצים שמוכר הדבוק להם 

ירשום המקום שמונחין שם )עי' להלן(.

ג( צריכין למכור הדבוק לכלים שא"א לנקותם כמו טויסטע"ר וכלי לישה, וכן 
תנור שאופין בו וכיוצא, וכל הני יהיו גנוזין באופן שגונזין חמץ, ויכתוב חמץ 

הדבוק או המונח.

ד( מאכלים שאין בהם דגן אבל קיים חשש שנעשו בכלים שעושין דגן ויש 
בהן בליעת חמץ א"צ למכור, אבל צריך להצניעו כדין כלים חמוצים.

ד*( מוכרין אפילו מאכלים הכשרים לפסח כל שהשתמשו בו באמצע השנה 
שודאי נפל בו פירורי חמץ כמו צוקער, זאלץ, קאווע, יין, פירות, ירקות וכו'.

ה( חמץ גמור אין מוכרין רק בהפס"מ כיון שנשאר בבית ישראל )טור ומחבר, 
ורדב"ז, עי' מ"ב תמ"ח י"ב ושעה"צ( וגם משום רוצה בקיומו. וגם די"א שצריך למכור 

לפני אמירת כל חמירא שאחר שריפה והרבה פעמים השריפה ואמירה ועשית 
)עי' מחה"ש תמ"ח שכ"ג,  י"א דמכירה הותרה במקרה לא כל שנה  וגם  זה.  לפני 
וריטב"א ר"פ כל שעה(. ויש מפקפקין על מכירה כללית שע"י הרב )שו"מ מהד"ב ח"ב 

סי' ע"ז, שו"ת אורי וישעי תכ"א בשם בעל קרני ראם וכ"כ משמרת שלום סי' ל"ד דמה"ט לא 



 לפסח ז|ס תורה לפסח זוהר  תורה י"גוהר  ברד|פרק  סא |מכת 

 י"ג פרק 

ברד מכת
הגאולה בימי ברד

ואחריהודה רבי משה, ידי על נתעכבו יורדים שהיו ברד אבני אותן אמר,
אותן  לירד עתידים  לבוא ולעתיד יהושע , בימי נקמות עשו כך

שכתוב: זה יוסי, רבי  אמר  ובנותיה, אדום על צאת הנשארים "כּ ימי
נפלאוֹ ת" ארא נּ וּ  מצרים טו),מארץ ז, ואמן"(מיכה אמן  לעוֹ לם  ה '  ּבּ רו". 



ה' יו�

של

פ�ח



 לפסח ז|סב תורה והר 

ימכור חמץ גמור ע"י הרב(. ועוד דדעת תב"ש דלא מהני מכירה רק בשביל שביטל 

חמצו ונשאר רק איסור דרבנן )בכור שור, פסחים כ"א(. ויש לחוש שלא יבטל בלב 
שלם )שו"ת עטרת חכמים חו"מ ט"ו(. כמה גאונים וצדיקים לא אכלו חמץ שמכרו 
שמא לא היו הקנינים כדבעי )הגר"א, עי' מעשה רב השלם אות קפ"ה מספר הנהגות 
ישרות. הגרע"א איגרות סופרים סי' מ"ח, משכנות הרועים דרוש עת מצוא דף י' בשם הגה"ק 

מסטרעטין זצ"ל( ולפעמים אין החזרת מכירה אחר החג כדבעי )עי' בה"ל תמ"ח ס"ג 

ד"ה מכירה גמורה(.

כלום  אי"ל  אפילו  )וא"צ להיות חמץ(  ממש  בו  שיש  דבר  ימכור  לכתחלה  ו( 
למכור שלא למכור רק דבוק לכלים ופירורין.

ז( ישים ללבו לכל בית וקרקע השייך לו האם יש עכ"פ ספק חמץ שם כמו 
בית דירה בעיר או מדינה אחרת, וכן באנגעלו"י, חנותו ומקום עבודתו, חדר 

מיוחד במקום אחר. מרתף, בוידע"ם, אז צריך למכור.

ח( ודוקא מקום שהי' שם תוך ל' לפני פסח או שיבא שם לפני פסח או תוך 
הפסח, דאל"כ א"צ לבערו ובביטול סגי, ודוקא ספק חמץ אבל יודע שיש חמץ 

בכל ענין ימכרנו. )עי' סי' תל"ו(.

ט( מותר למכור גם דבר המונח בפריזשידע"ר או פריזע"ר אבל אז יהא זה 
ירשום בשטר מכירה שמונח שם  וגם  סגור ומסוגר בטוב כמו כל החמוצים, 

חמוצים הנמכרים.

י( מי שמוכר חמצו שבעיר אחרת יהא ברור אצלו שנמכר לפני זמן האיסור 
שבאותו מקום ואחר פסח נלקח בחזרה בזמן ההיתר )מוצאי יו"ט( באותו מקום, 
וע"כ אם הרב שבכאן מוכר גם בליל בדיקת חמץ ולוקח בחזרה בבוקר אחר 
מוצאי יו"ט אותן חמוצין שהן ממדינה אחרת טוב, ובלא כן יעשה שליח למכור 

באותה מדינה.

יא( אם החמוצים מונחים במקום שסגור בימי הפסח כגון מקום העבודה 
וכיוצא, או מרתף או גאראז"ש צריך לרשום בהשטר באיזה אופן יכול הנכרי 
כמו  החפץ  למקום  סמוך  זה  ויהא  שרוצה  מה  ליקח  וליכנס  המפתח  להשיג 
באותו בית או אצל שכן )ולא שהחמץ בארצה"ב ומפתח בירושלים( ואם מכוין לסגור 
מקום החמץ שלא יוכל הנכרי ליטול החמץ הרי זה הערמה ולא הועיל המכירה 

)עי' מ"ב תמ"ח ס"ק י"ב(.

יב( אם נוסע מהבית ליום או ימים של החג ירשום בהשטר דהמפתח נמצא 
אצל פלוני השכן הדר בקירוב מקום )שם(.



זֹוַהר  ִמֵּסֶפר  ַהַּמֲאָמִרים  ָּכל  ִלַּקְטנּו  ּבֹו 
ּכֹוָתרֹות,  ִעם  ַהֹקוֶדש,  ְלָלׁשֹון  ַהְמתּוְרָגם  ּתֹוָרה 

ְלֶׁשַבע  ְוִחיַלְקנּום  ְוֶקַטע,  ֶקַטע  ְלָכל  ָהִעְנָין  ַּתְמִצית 
אֹוַפּנֹו.  ַעל  ִּדּבּור  ָּדָבר  ָהִעְנָיִנים,  ְלִפי  ְּפָרִקים,   ֶעְׂשֵרה 

ְּבאֹוָרְייָתא". ָעְלָמא  ָּכל  ְדָנִהיר  ִׁשְמעֹון   "ַרִּבי 
)זֹוַהר ח"א קנ"ו(

 לפסח ז|סב תורה והר 

פרק יד - מכת בכורות 



לפסח ז|סד תורה לפסח זוהר  תורה י "דוהר  בכורות|פרק  סה|מכת

י"ד פרק 
בכורות  מכת

ע"ב קא דף  וירא פרשת א ' חלק  זוהר

בכור  של לאינה בכור של  טיפה בין להבחין יודע  ה ' רק
בּ כ וֹ ר"ועבר י  כל  והכּ יתי הזּ ה  בּ לּ ילה  מצרים  ה'"בארץ אני והריוגו' , ְְִַָ

אמר אלא  הוא, ברוך להקדוש  לו  יש ומלאכים שלוחים הרבה
רק בכור , של שאינה לטפה בכור של טפה  בין ידעו לא שהם שמעון , רבי

כתוב: זה כדמיון בלבדו , הוא ברוך מצח וֹ תהקדוש  על  ּת ו  "והתוית
ד')האנ ׁש ים " ט', יודעים (יחזקאל אין  מעלה ששלוחי לפי אלא לזה, נצרך ולמה , 

ברוך  הקדוש שעתיד הענינים אלה  כל כגון לדעת, להם  שנמסר מה אלא
כרוז  מעביר  הוא ברוך שהקדוש  לפי הטעם, ומאי  העולם, על להביא הוא 

העולם. על להביא שעתיד ההוא דבר אודות הרקיעים בכל 


להסתתר  צריך משחית  שיש בזמן
בביתו,כדמיון להסתתר האדם  צריך בעולם, נמצא שהמשחית בזמן זה,

שכתוב: כמו ינזק, שלא כדי בשוק, יתראה תצא וּ ולא לא  "ואּת ם 
בּ קר" עד בּ יתוֹ  מּפ תח אבל איׁש  להסתתר , ביכולת  יש שמהם האמנם , 

להסת  ביכולת אין הוא ברוך הקדוש שכתוב:מלפני כמו יּס תרתר , "אם 
ה'" נאם  ארא נּ וּ  לא ואני בּ ּמ סּת רים כ"ד)איׁש  כ"ג, .(ירמיהו 


ע"ב לה דף בא  פרשת ב' חלק זוהר

ישראל על  ה' פסח הפתח  על הדם נתינת של  פעולה ידי על 
וכילמדנו  קשה, הכתוב  זה יוסי, רבי ה דּ ם"שאמר את כך "וראה  ואחר 

כך "וּ פסח" נעשה הסימן ידי שעל משמע  שפסח[מז ], תאמר  ואפשר , 
הפתח, מקומות בג ' ולמה מבחוץ , הדם  היה למה  מצוה, של הדם בזכות

כתוב : וגו'"והרי עּמ יקתא גּ לא  כב)"ה וּ א  ב', להיות ,(דניאל נצרך מה ומפני 
הזוהר  זיו 

צריך:מז. לסימן הוא ברוך הקדוש וכי

יג( אם החמוצים מונחים בחדר )לא בקלאזעט"ס( מעלה גדולה לכתוב בשטר 
דהחדר שבו החמוצים משכיר להנכרי הלוקח להחזיק בו כליו ומטלטליו. )עי' 

היטב תמ"ח מ"ב י"ב י"ט( ואין חשש על המזוזות לאחר פסח.

יד( לכתחילה ראוי לפרוט כל מין חמץ שיש לו לא לכתוב סתם כל שיש בו 
חשש חימוץ )מקו"ח תמ"ח סק"ח, ובה"ל סעי' ג' ד"ה בדבר מועט(.

טו( אם אינו יודע בדיוק כמה יש לו מכל מין וכן המחיר, יכתוב שהמדידה 
יהא אחר פסח.

המקח  על  יעלה  שלא  ויזהר  החמץ  של  לשויו  הסמוך  במחיר  מוכרין  טז( 
דצריך  טוב  לא  יודע המחיר  אין  ואם  )וכן לא ימעיט הרבה(  יותר משויו,  הרבה 

פסיקת דמים, יכתוב כפי שישומו אותו ג' בקיאין. )בה"ל שם(.

וכן  וישלם עבורו,  יוכל ללקחו  דבר  איזה  יצטרך  יכתוב בהשטר שאם  יז( 
שאם יהא לו צורך יוכל ליכנס.

יח( אם יש לו תרופות )מעדיצי"ן( שחושש שיצטרך להם ביו"ט יתנם במקום 
מיוחד לא עם שאר חמוצים. )דלאו דבר פשוט לסובב אצל החמוצים ותרופות קיל יותר 
הן משום דבסתם אין אוכלין אותו וליכא למיגזר שיבא לאכלו, והן משום דכמה פעמים יש לו 

היתר שהיה בבית מעיקר הדין, או אפילו היתר אכילה לחולה, עי' תמ"ח מש"ז סק"ב, ובה"ל 

סי' ת"מ וא"א שם, כת"ס סי' צ'(.

יט( אם צריך ליכנס באופן מקרה והזדמנות למקום שבו החמץ או לפתוח 
השאפע, יהיו שנים יחד )עי' אות כ'(.

כ( אם החדר או הבית שבו החמוצים שמכר צריך להשתמש בו הרבה בחג 
י'  גבוה  מחיצה  מסוגים תחת  יהיו  החמוצים  וגם  בהשטר,  זאת  לכתוב  צריך 

טפחים )סי' ת"מ ס"ב, עי' שו"ת כת"ס צ', מסגה"ש קי"ד סק"ג(.

כא( צריך לדעת שהמכירה היא מכירה גמורה ואם ירצה הגוי לבא בפסח 
וללקחו לאכלו או להשתמש צריך להסכים דהרי זה שלו, ושאם יחליט הנכרי 

שאין רוצה למכרו בחזרה אחר פסח מסכים לזה, ואז הו"ל מכירה גמורה.

מונחין  צריך שיהיו  המונח בטשיינע קלאזעט  לכלים  דבוק  מוכר  אם  כב( 
באופן של שאר חמוצים כלהלן.

טעלעפאן  ולהבדיל  )סידורים(  ביכלעך  ומעשה  וסידורים  זמירות  כל  כג( 
ומוכר  לנקותו,  דא"א  החמוצים  במקום  להניח  צריך  צייטונגען,  או  ביכלעך, 

הדבוק והמונח בהם.



לפסח ז|סד תורה לפסח זוהר  תורה י "דוהר  בכורות|פרק  סה|מכת

י"ד פרק 
בכורות  מכת

ע"ב קא דף  וירא פרשת א ' חלק  זוהר

בכור  של לאינה בכור של  טיפה בין להבחין יודע  ה ' רק
בּ כ וֹ ר"ועבר י  כל  והכּ יתי הזּ ה  בּ לּ ילה  מצרים  ה'"בארץ אני והריוגו' , ְְִַָ

אמר אלא  הוא, ברוך להקדוש  לו  יש ומלאכים שלוחים הרבה
רק בכור , של שאינה לטפה בכור של טפה  בין ידעו לא שהם שמעון , רבי

כתוב: זה כדמיון בלבדו , הוא ברוך מצח וֹ תהקדוש  על  ּת ו  "והתוית
ד')האנ ׁש ים " ט', יודעים (יחזקאל אין  מעלה ששלוחי לפי אלא לזה, נצרך ולמה , 

ברוך  הקדוש שעתיד הענינים אלה  כל כגון לדעת, להם  שנמסר מה אלא
כרוז  מעביר  הוא ברוך שהקדוש  לפי הטעם, ומאי  העולם, על להביא הוא 

העולם. על להביא שעתיד ההוא דבר אודות הרקיעים בכל 


להסתתר  צריך משחית  שיש בזמן
בביתו,כדמיון להסתתר האדם  צריך בעולם, נמצא שהמשחית בזמן זה,

שכתוב: כמו ינזק, שלא כדי בשוק, יתראה תצא וּ ולא לא  "ואּת ם 
בּ קר" עד בּ יתוֹ  מּפ תח אבל איׁש  להסתתר , ביכולת  יש שמהם האמנם , 

להסת  ביכולת אין הוא ברוך הקדוש שכתוב:מלפני כמו יּס תרתר , "אם 
ה'" נאם  ארא נּ וּ  לא ואני בּ ּמ סּת רים כ"ד)איׁש  כ"ג, .(ירמיהו 


ע"ב לה דף בא  פרשת ב' חלק זוהר

ישראל על  ה' פסח הפתח  על הדם נתינת של  פעולה ידי על 
וכילמדנו  קשה, הכתוב  זה יוסי, רבי ה דּ ם"שאמר את כך "וראה  ואחר 

כך "וּ פסח" נעשה הסימן ידי שעל משמע  שפסח[מז ], תאמר  ואפשר , 
הפתח, מקומות בג ' ולמה מבחוץ , הדם  היה למה  מצוה, של הדם בזכות

כתוב : וגו'"והרי עּמ יקתא גּ לא  כב)"ה וּ א  ב', להיות ,(דניאל נצרך מה ומפני 
הזוהר  זיו 

צריך:מז. לסימן הוא ברוך הקדוש וכי



בכורות|סו י "ד|מכת לפסח זפרק  תורה והר 

המזוזות. שתי ועל  המשקוף על הדם בהתגלות
כתוב :אלא ו יּ נאץ"למדנו, ה ' יט)"ויּ רא לב, וכתוב :(דברים רבּ ה, כּ י ה ' "ויּ רא 

בּ ארץ" האדם  ה)רעת  ו, ההשגחה (בראשית נראית שאין  ולמדנו  , 
ועד  מזה, מעשה שנעשה עשיה, למטה  נתראה כאשר אלא העליונה,
של  הרהור  מלבד לענוש, למעלה משגיחין אין למטה מעשה שנעשה

שכתוב : זרה, לבבכם "עבודה  יפּת ה  ּפ ן  לכם טז)"ה מרוּ  יא, וכשנעשה (דברים , 
לרע בין  לטוב  בין הכל ולפיכך העליונה, ההשגחה  נתעוררה אז  מעשה

הדבר . תולה בעשיה
בית אמר  שבכל ועוד זרה, עבודה מלאים היו מצרים שוקי כל יוסי, רבי

כשפיהם  ידיהם על שנתקשרו כשפים, מיני נמצאים  היו ובית 
הדבר וסוד בהם, טומאה רוח  מעוררים  והיו שלמטה, תחתונים בכתרים

שכתוב : בּ ּס ף"למדנו, א ׁש ר בּ דּ ם  וּ טבלּת ם  אז וֹ ב  אג דּ ת "אגדּ ת,"וּ לקחּת ם  
בפתחיהם אז וֹ ב" ולהראות מביניהם, הטומאה רוח לבער בשביל למה, 

ואחד  מכאן  ואחד מכאן אחד השלמה, האמונה רשום  מקומות ג ' באותן
לפיכך[מח]ביניהם  וגו'",, ה ּמ ׁש חית יּת ן  ולא  ה ּפ תח על ה ' בעבור"וּ פסח 

הפתח. על  רשום הקדוש  שם שיראה 


ע"א לו  דף בא  פרשת ב ' חלק  זוהר

ואשמר  בחוץ אעמוד ואני  בפנים תשבו אתם
אדם אמר  עושה  בניו , על הוא ברוך הקדוש  חס מקומות בכמה אבא, רבי

אתה  לפתחך, אותו  ותנוח שמו  כתוב לו אומר הוא ברוך הקדוש  בית,
על  תרשום אמר , וכאן לשמרך, לפתחך מבחוץ אשב  ואני  הבית , תוך תשב
שכתוב : בחוץ , אשמרך ואני בביתך, תשב אתה  שלי, האמונה סוד הפתח 

בּ קר" עד בּ יתוֹ  מּפ תח איׁש  תצאוּ  לא וכתוב :"ואּת ם  על "וראה, הדּ ם את  
לבא ה ּמ ׁש חית  יּת ן  ולא וגו' לנגּ ף".ה ּמ ׁש ק וֹ ף  בּ ּת יכם אל 


הזוהר  זיו 
שנרשםמח. לקמן כמובא היינו קוין ג'

מזוזת על שנרשם  והיינו ה', אות צורת
שני קו למשקוף, סמוך אחד קו הימין
מזוזת על  שלישי קו המשקוף, על ממעל

וזהו  המשקוף , מן מעט נמוך השמאלי
הוי"ה השם מן האחרונה ה"א אות ציור
היא כי האמונה סימן והיינו הוא, ברוך

המלכות: מדת  על מורה 

לפסח ז תורה י "דוהר  בכורות|פרק  סז |מכת

המצרים  על לדין שעה  באותה נתהפך הכל

כמו עוד ההיא, בשעה עשו הקדוש  מהשם ה' אות  כדמיון אבא , רבי אמר
זו  בשעה הזה דם נהפך גם כן לדין, זו בשעה נהפך הקדוש  שהשם

שכתוב: ה ּמ ז וּ זת"לדין, ׁש ּת י ועל  הּמ ׁש קוֹ ף על  ה דּ ם  את  של "וראה רושם  , 
נקמות. לעשות לדין הכל נהפך שהרי להראות אדום, היה הכל

להראות וסוד נצרך היה כך ההיא , בשעה למעלה  שהיה כדמיון  הדבר,
שכתוב: זה דין, דין ואם רחמים רחמים  אם בּ דּ םלמטה, "וּ טבלּת ם 

הּמ ׁש קוֹ ף", אל  וה גּ עּת ם  בּ ּס ף כתוב :א ׁש ר  לבוא בּ אולעתיד זה  "מי 
מבּ צרה" בּ גדים חמוּ ץ א')מאדוֹ ם  ס"ג, הדינים (ישעיהו כל להתגלות  שעתיד , 

נקמות. לעשות


בשוק אדם ילך  לא שורה שדין בזמן

בּ קר""ואם עד  בּ יתוֹ  מּפ תח איׁש  תצאוּ  שלמדנו לא  לפי  הטעם, מה , ְֶַ
ולהמצא  בשוק, להלוך לאדם לו  נצרך לא יצחק, רבי שאמר
מי למשחית, רשות שנתנה שכיון בעיר , תולה שהדין בזמן ברחובות,

לחוץ . לצאת  נצרך לא נמצא, היה  שהדין לפי כאן וכן  ינזק , בו שפוגע


לישראל רחמים הוא  למצרים הדין

נמצא למדנו למצרים, דין שנמצא ממש  הכח  שבזה יוסי, רבי  שאמר
שכתוב : זה לישראל, רחמים ממש  הכח הדּ םבאותו את "וראיתי

עלכם" כמו וּ פסחּת י שלמעלה, הקדושים כתרים אותן שבכל למדנו, וכן , 
אחת. בשעה והכל רחמים, בהם נמצא כך דין  בהם שנמצא


ישראל נתרפאו המצרים שהומתו בשעה

כתיב :רבי  למד, ורפוֹ א"חזקיה נגף  מצרים  את  ה ' כב)"ונגף יט, "נגף",(ישעיהו 
מהו"ורפוֹ א"למצרים, נצרכו "ורפוֹ א"לישראל, שנימולו  ממה , 

נתרפאו  שעה באותה המצרים, שנגפו שעה שבאותה ולמדנו  לרפואה ,
דכתיב: מהו  יוסי, רבי שאמר  שלמדנו , כמו  ה ּפ תח"ישראל, על  ה ' ,"וּ פסח 



בכורות|סו י "ד|מכת לפסח זפרק  תורה והר 

המזוזות. שתי ועל  המשקוף על הדם בהתגלות
כתוב :אלא ו יּ נאץ"למדנו, ה ' יט)"ויּ רא לב, וכתוב :(דברים רבּ ה, כּ י ה ' "ויּ רא 

בּ ארץ" האדם  ה)רעת  ו, ההשגחה (בראשית נראית שאין  ולמדנו  , 
ועד  מזה, מעשה שנעשה עשיה, למטה  נתראה כאשר אלא העליונה,
של  הרהור  מלבד לענוש, למעלה משגיחין אין למטה מעשה שנעשה

שכתוב : זרה, לבבכם "עבודה  יפּת ה  ּפ ן  לכם טז)"ה מרוּ  יא, וכשנעשה (דברים , 
לרע בין  לטוב  בין הכל ולפיכך העליונה, ההשגחה  נתעוררה אז  מעשה

הדבר . תולה בעשיה
בית אמר  שבכל ועוד זרה, עבודה מלאים היו מצרים שוקי כל יוסי, רבי

כשפיהם  ידיהם על שנתקשרו כשפים, מיני נמצאים  היו ובית 
הדבר וסוד בהם, טומאה רוח  מעוררים  והיו שלמטה, תחתונים בכתרים

שכתוב : בּ ּס ף"למדנו, א ׁש ר בּ דּ ם  וּ טבלּת ם  אז וֹ ב  אג דּ ת "אגדּ ת,"וּ לקחּת ם  
בפתחיהם אז וֹ ב" ולהראות מביניהם, הטומאה רוח לבער בשביל למה, 

ואחד  מכאן  ואחד מכאן אחד השלמה, האמונה רשום  מקומות ג ' באותן
לפיכך[מח]ביניהם  וגו'",, ה ּמ ׁש חית יּת ן  ולא  ה ּפ תח על ה ' בעבור"וּ פסח 

הפתח. על  רשום הקדוש  שם שיראה 


ע"א לו  דף בא  פרשת ב ' חלק  זוהר

ואשמר  בחוץ אעמוד ואני  בפנים תשבו אתם
אדם אמר  עושה  בניו , על הוא ברוך הקדוש  חס מקומות בכמה אבא, רבי

אתה  לפתחך, אותו  ותנוח שמו  כתוב לו אומר הוא ברוך הקדוש  בית,
על  תרשום אמר , וכאן לשמרך, לפתחך מבחוץ אשב  ואני  הבית , תוך תשב
שכתוב : בחוץ , אשמרך ואני בביתך, תשב אתה  שלי, האמונה סוד הפתח 

בּ קר" עד בּ יתוֹ  מּפ תח איׁש  תצאוּ  לא וכתוב :"ואּת ם  על "וראה, הדּ ם את  
לבא ה ּמ ׁש חית  יּת ן  ולא וגו' לנגּ ף".ה ּמ ׁש ק וֹ ף  בּ ּת יכם אל 


הזוהר  זיו 
שנרשםמח. לקמן כמובא היינו קוין ג'

מזוזת על שנרשם  והיינו ה', אות צורת
שני קו למשקוף, סמוך אחד קו הימין
מזוזת על  שלישי קו המשקוף, על ממעל

וזהו  המשקוף , מן מעט נמוך השמאלי
הוי"ה השם מן האחרונה ה"א אות ציור
היא כי האמונה סימן והיינו הוא, ברוך

המלכות: מדת  על מורה 

לפסח ז תורה י "דוהר  בכורות|פרק  סז |מכת

המצרים  על לדין שעה  באותה נתהפך הכל

כמו עוד ההיא, בשעה עשו הקדוש  מהשם ה' אות  כדמיון אבא , רבי אמר
זו  בשעה הזה דם נהפך גם כן לדין, זו בשעה נהפך הקדוש  שהשם

שכתוב: ה ּמ ז וּ זת"לדין, ׁש ּת י ועל  הּמ ׁש קוֹ ף על  ה דּ ם  את  של "וראה רושם  , 
נקמות. לעשות לדין הכל נהפך שהרי להראות אדום, היה הכל

להראות וסוד נצרך היה כך ההיא , בשעה למעלה  שהיה כדמיון  הדבר,
שכתוב: זה דין, דין ואם רחמים רחמים  אם בּ דּ םלמטה, "וּ טבלּת ם 

הּמ ׁש קוֹ ף", אל  וה גּ עּת ם  בּ ּס ף כתוב :א ׁש ר  לבוא בּ אולעתיד זה  "מי 
מבּ צרה" בּ גדים חמוּ ץ א')מאדוֹ ם  ס"ג, הדינים (ישעיהו כל להתגלות  שעתיד , 

נקמות. לעשות


בשוק אדם ילך  לא שורה שדין בזמן

בּ קר""ואם עד  בּ יתוֹ  מּפ תח איׁש  תצאוּ  שלמדנו לא  לפי  הטעם, מה , ְֶַ
ולהמצא  בשוק, להלוך לאדם לו  נצרך לא יצחק, רבי שאמר
מי למשחית, רשות שנתנה שכיון בעיר , תולה שהדין בזמן ברחובות,

לחוץ . לצאת  נצרך לא נמצא, היה  שהדין לפי כאן וכן  ינזק , בו שפוגע


לישראל רחמים הוא  למצרים הדין

נמצא למדנו למצרים, דין שנמצא ממש  הכח  שבזה יוסי, רבי  שאמר
שכתוב : זה לישראל, רחמים ממש  הכח הדּ םבאותו את "וראיתי

עלכם" כמו וּ פסחּת י שלמעלה, הקדושים כתרים אותן שבכל למדנו, וכן , 
אחת. בשעה והכל רחמים, בהם נמצא כך דין  בהם שנמצא


ישראל נתרפאו המצרים שהומתו בשעה

כתיב :רבי  למד, ורפוֹ א"חזקיה נגף  מצרים  את  ה ' כב)"ונגף יט, "נגף",(ישעיהו 
מהו"ורפוֹ א"למצרים, נצרכו "ורפוֹ א"לישראל, שנימולו  ממה , 

נתרפאו  שעה באותה המצרים, שנגפו שעה שבאותה ולמדנו  לרפואה ,
דכתיב: מהו  יוסי, רבי שאמר  שלמדנו , כמו  ה ּפ תח"ישראל, על  ה ' ,"וּ פסח 



 בכורות|סח י "ד|מכת לפסח זפרק  תורה והר 

ה ּפ תח"מהו פתח"על  זה הפתח , על אבל לומר, צריך עליכם ה' ופסח , 
המילה. זו הגוף , פתח ואיזהו הגוף,


ע"א לז דף בא פרשת  ב' חלק זוהר 

וגו'","ויהי בּ כוֹ ר  כל ה כּ ה  וה ' ה לּ ילה  פעמים בּ חצי כמה יוסי , רבי אמר ְִַ
שכתוב : במה וגו'",שאלתי, בּ כ וֹ ר כל הכּ ה וה ' הלּ ילה בּ חצי "ויהי

כל  מתו מה  ומפני  הנס , פרסום לכל שיתגלה ביום  זאת היה לא מה מפני
מלכים  מתו ולא הבהמות, בכורי  ואותן הרחים, שאחר  חלשים אותן 

שכתוב: סנחריב , אצל שהיה  כמו מלחמה , גבורי ואנשים "ו יּ צאושרים
וגו'" א וּ ר בּ מחנה   ּו י ה'  ל"ה)מלא י"ט, ב' מלכים ,(מלכים היו שכולם  ולמדנו 

ברוך  הקדוש  של אחד שליח  גבורת  נראה שם  ונציבים, שרים מלכים בני 
יותר . הוא ברוך הקדוש  של  גבורתו להיות היה יפה הרי מזה, יותר הוא


נתעוררה כה שנקראת המלכות מדת

בּ כוֹ ר""וה' כל כל הכּ ה  "הכּ ה ומשפטיו , הוא "וה'" דינו, ובית  הוא "וה '" , ַ
אלא  הכה, מהו וגו ', "וּ מת" אלא הכאה אמר  לא משה בּ כוֹ ר",
לא  "והנּ ה  שכתוב : משה, שהגזים כמו כ"ה  שנקראת המדה שנתעוררה 

כּ "ה ". עד ׁש מעּת 


התחתונה עד  העליונה מהמדרגה בטלה, החיצונים  ממשלת כח 
מצרים,בּ כוֹ ר""ל  בארץ  ממשלתן בטלו ותחתונות עליונות מדרגות אף , ָ

חכמתם, בכח בארץ המושלים אותן על כל ה יּ ׁש ב  ּפ רעה "מבּ כ וֹ ר 
בּ המה" בּ כוֹ ר וכל הרחים אחר  א ׁש ר  ה פחה  בּ כוֹ ר  עד  הן כּ סא וֹ  אלה כל , 

הזה. בפסוק  ונרמזו ממשלתן, שבטלו ותחתונות עליונות מדרגות
כּ סא וֹ "הדברסתם על ה יּ ׁש ב ּפ רעה  שבממשלת "מבּ כוֹ ר התחתון כתר  זה  , 

העליונה  ה פחה",[מט]מלכות בּ כ וֹ ר  שהוא "עד  השמאל, כתר  זה , 
מחנות  ארבע  שהן  רחים , ארבע  לאחר היא שממשלתו ממנו, כך [נ ]למטה ,

שכתוב: הרחים"נשמע הרחים."אחר  מן  ולא  , 
הזוהר  זיו 

תיבתמט. מן קיצור היא קוזמיטא (תיבת

גדולה ממשלה היא שמשמעותו קוזמקרטורא

קוזמקרטור) ערך בערוך  ועיין  ד 'נ.:מאד, הן
והן הטומאה כחות מן  ממונים מחנות 

לפסח ז תורה י "דוהר  בכורות|פרק  סט|מכת

בּ המה""וכל מנקבות,בּ כוֹ ר נקבות שבתחתונים , תחתונים מושלים , ְֹ
ומקבלים  וקטנות, גדולות ובבהמות וחמורים באתונות הנמצאות

ונשים. גברים כשפים  מהן 

הבּ וֹ ר","עד בּ בית  א ׁש ר  ה בי שנקראת בּ כוֹ ר הקליפה  מן  היוצאים אותן ַ
ולא  לעולם , בהם שיעבדו לאסורים כשפים עושים שבהם שפחה ,
המצרים, מסרבים היו האלו מדרגות על הבטחון ובכח לחירות , יצאו 

לעולם. מעבדותם יצאו  שלא  לישראל קשר עשו  שבהן

לא ובזה הזה וזכרון  הוא, ברוך הקדוש  של והממשלה הגבורה  נתגלה
של  גבורתו כח בזה היה  לא שאם דורות , לדורי מישראל יכלה
יכלו  לא עולם וחכמי עולם מכשפי וכל עמים מלכי כל הוא, ברוך הקדוש 
שלהם, הקשרים התיר הוא ברוך והקדוש  העבדות, מן  ישראל את להוציא

כתוב: זה על להוציאם, בשביל הכתרים אותן כל  ירא ושיבר לא "מי
" ֹכּ מו מאין מלכוּ תם וּ בכל  הגּ וֹ ים  חכמי בכל  כּ י יאתה  ל כּ י ה גּ וֹ ים  מל

ז) י, .(ירמיהו



ע"א לח דף בא  פרשת ב ' חלק  זוהר

ידי התפרסם על וביום הנס  נעשתה שבלילה המלכות

שכתוב:ומה למדנו , ביום, הנס היה לא  מה מפני א ּת םששאלתם "היּ וֹ ם
האביב" בּ חדׁש  וכתוב:יצאים לילה", מּמ צרים  אלהי ה' ה וֹ ציא", 

התיר שהלילה  בלילה , אלא היתה לא  ישראל גאולת שעיקר נתבאר  אלא
שכתוב: זהו רמה, ביד  הוציאם והיום נקמות , ועשה בני הקשרים  "יצא וּ 

מצרים" כּ ל לעיני רמה  בּ יד וכתוב :ישׂ ראל א ׁש ר, את מקבּ רים  "וּ מצרים  
בּ כוֹ ר" כּ ל בּ הם ה ' הנס .ה כּ ה פרסום הוא זה , 

מת"כתוב :ועוד ׁש ם  אין  א ׁש ר  בּ ית אין  בזמן "כּ י בכולם, הדין שנעשה , 
ובשדה, במדבר מפוזרים היו  ולא בבתיהם, כולם נאספים  שהיו

ההיא. בשעה  בכל דינים הלילה ועשה





 בכורות|סח י "ד|מכת לפסח זפרק  תורה והר 

ה ּפ תח"מהו פתח"על  זה הפתח , על אבל לומר, צריך עליכם ה' ופסח , 
המילה. זו הגוף , פתח ואיזהו הגוף,


ע"א לז דף בא פרשת  ב' חלק זוהר 

וגו'","ויהי בּ כוֹ ר  כל ה כּ ה  וה ' ה לּ ילה  פעמים בּ חצי כמה יוסי , רבי אמר ְִַ
שכתוב : במה וגו'",שאלתי, בּ כ וֹ ר כל הכּ ה וה ' הלּ ילה בּ חצי "ויהי

כל  מתו מה  ומפני  הנס , פרסום לכל שיתגלה ביום  זאת היה לא מה מפני
מלכים  מתו ולא הבהמות, בכורי  ואותן הרחים, שאחר  חלשים אותן 

שכתוב: סנחריב , אצל שהיה  כמו מלחמה , גבורי ואנשים "ו יּ צאושרים
וגו'" א וּ ר בּ מחנה   ּו י ה'  ל"ה)מלא י"ט, ב' מלכים ,(מלכים היו שכולם  ולמדנו 

ברוך  הקדוש  של אחד שליח  גבורת  נראה שם  ונציבים, שרים מלכים בני 
יותר . הוא ברוך הקדוש  של  גבורתו להיות היה יפה הרי מזה, יותר הוא


נתעוררה כה שנקראת המלכות מדת

בּ כוֹ ר""וה' כל כל הכּ ה  "הכּ ה ומשפטיו , הוא "וה'" דינו, ובית  הוא "וה '" , ַ
אלא  הכה, מהו וגו ', "וּ מת" אלא הכאה אמר  לא משה בּ כוֹ ר",
לא  "והנּ ה  שכתוב : משה, שהגזים כמו כ"ה  שנקראת המדה שנתעוררה 

כּ "ה ". עד ׁש מעּת 


התחתונה עד  העליונה מהמדרגה בטלה, החיצונים  ממשלת כח 
מצרים,בּ כוֹ ר""ל  בארץ  ממשלתן בטלו ותחתונות עליונות מדרגות אף , ָ

חכמתם, בכח בארץ המושלים אותן על כל ה יּ ׁש ב  ּפ רעה "מבּ כ וֹ ר 
בּ המה" בּ כוֹ ר וכל הרחים אחר  א ׁש ר  ה פחה  בּ כוֹ ר  עד  הן כּ סא וֹ  אלה כל , 

הזה. בפסוק  ונרמזו ממשלתן, שבטלו ותחתונות עליונות מדרגות
כּ סא וֹ "הדברסתם על ה יּ ׁש ב ּפ רעה  שבממשלת "מבּ כוֹ ר התחתון כתר  זה  , 

העליונה  ה פחה",[מט]מלכות בּ כ וֹ ר  שהוא "עד  השמאל, כתר  זה , 
מחנות  ארבע  שהן  רחים , ארבע  לאחר היא שממשלתו ממנו, כך [נ ]למטה ,

שכתוב: הרחים"נשמע הרחים."אחר  מן  ולא  , 
הזוהר  זיו 

תיבתמט. מן קיצור היא קוזמיטא (תיבת

גדולה ממשלה היא שמשמעותו קוזמקרטורא

קוזמקרטור) ערך בערוך  ועיין  ד 'נ.:מאד, הן
והן הטומאה כחות מן  ממונים מחנות 

לפסח ז תורה י "דוהר  בכורות|פרק  סט|מכת

בּ המה""וכל מנקבות,בּ כוֹ ר נקבות שבתחתונים , תחתונים מושלים , ְֹ
ומקבלים  וקטנות, גדולות ובבהמות וחמורים באתונות הנמצאות

ונשים. גברים כשפים  מהן 

הבּ וֹ ר","עד בּ בית  א ׁש ר  ה בי שנקראת בּ כוֹ ר הקליפה  מן  היוצאים אותן ַ
ולא  לעולם , בהם שיעבדו לאסורים כשפים עושים שבהם שפחה ,
המצרים, מסרבים היו האלו מדרגות על הבטחון ובכח לחירות , יצאו 

לעולם. מעבדותם יצאו  שלא  לישראל קשר עשו  שבהן

לא ובזה הזה וזכרון  הוא, ברוך הקדוש  של והממשלה הגבורה  נתגלה
של  גבורתו כח בזה היה  לא שאם דורות , לדורי מישראל יכלה
יכלו  לא עולם וחכמי עולם מכשפי וכל עמים מלכי כל הוא, ברוך הקדוש 
שלהם, הקשרים התיר הוא ברוך והקדוש  העבדות, מן  ישראל את להוציא

כתוב: זה על להוציאם, בשביל הכתרים אותן כל  ירא ושיבר לא "מי
" ֹכּ מו מאין מלכוּ תם וּ בכל  הגּ וֹ ים  חכמי בכל  כּ י יאתה  ל כּ י ה גּ וֹ ים  מל

ז) י, .(ירמיהו



ע"א לח דף בא  פרשת ב ' חלק  זוהר

ידי התפרסם על וביום הנס  נעשתה שבלילה המלכות

שכתוב:ומה למדנו , ביום, הנס היה לא  מה מפני א ּת םששאלתם "היּ וֹ ם
האביב" בּ חדׁש  וכתוב:יצאים לילה", מּמ צרים  אלהי ה' ה וֹ ציא", 

התיר שהלילה  בלילה , אלא היתה לא  ישראל גאולת שעיקר נתבאר  אלא
שכתוב: זהו רמה, ביד  הוציאם והיום נקמות , ועשה בני הקשרים  "יצא וּ 

מצרים" כּ ל לעיני רמה  בּ יד וכתוב :ישׂ ראל א ׁש ר, את מקבּ רים  "וּ מצרים  
בּ כוֹ ר" כּ ל בּ הם ה ' הנס .ה כּ ה פרסום הוא זה , 

מת"כתוב :ועוד ׁש ם  אין  א ׁש ר  בּ ית אין  בזמן "כּ י בכולם, הדין שנעשה , 
ובשדה, במדבר מפוזרים היו  ולא בבתיהם, כולם נאספים  שהיו

ההיא. בשעה  בכל דינים הלילה ועשה





בכורות|ע י "ד|מכת לפסח זפרק  תורה והר 

פרשת ד' חלק  ע"אזוהר קמט  דף בהעלתך 

המלאכים  משירת חשובה ישראל עם שירת

הוא אמר  ברוך הקדוש  שרצה  ההוא  בלילה וראה , בוא אבא, רבי
המשוררים  באו הלילה, שנחשך בשעה הבכורים , אותן כל להרוג 
מזמרים  אחרת שירה שהרי  לזה, העת עתה אין  להם, אמר לפניו, לזמר 

בארץ . בני

אז בשעה עשה  הוא ברוך והקדוש  צפון, רוח נתעורר  הלילה, שנחלק 
אותם  עשה ואז רם, בקול שירה  מזמרים היו וישראל נקמות,
קולם  שומעים היו הרקיע מחנות וכל  מעלה ומלאכי מהכל, חורין בני 

ישראל. של


ע"א מה  דף בשלח פרשת ב ' חלק זוהר

ויועציו שריו את והרג  קם פרעה

וגו'""וקם עבדיו  וכל ה וּ א לילה וראה,ּפ רעה  בוא שמעון, רבי אמר  , ַָָ
מיתות  שלש  במצרים, הוא ברוך הקדוש  שעשה  העליונה נקמה
שהרג ואחד שמצאו, מי לכל שהרגו במצרים, הבכורים שעשו אחד היו,
בבניו  בביתו  המות  פרעה כשראה ואחד הלילה, בחצי  הוא ברוך הקדוש 
שיעצוהו  מי וכל והנציבים  השרים  את והרג  עצמו והזדיין עמד ובעבדיו ,

ממש . בלילה קם שהוא עליו מעידה שהתורה עד ישראל, בעם לסרב

כן וכמו  נקמות, ועשה הבכורים הרג הלילה  בחצי הוא ברוך שהקדוש 
ושלישיו  נציביו  בשריו נקמות ועשה והרג מצרים בארץ  פרעה  קם

שכתוב : זה הנסיכים, אותן לילה"ובכל ּפ רעה  להרוג"ויּ קם שעמד , 
אחר , לכלב ונושך רץ  הוא באבן אותו כשמכים כלב  של דרכו ולהכרית,

פרעה. עשה כך

ואומר:אחר  מכריז והיה  בשוקים הולך היה הוא מּת וֹ כך צּ אוּ  "קוּ מוּ 
והנציבים עּמ י", השרים הרגתם אתם העיר, בני לכל הרגתם  אתם  

שכתוב: זה ביתי, בני לילה"וכל וּ לאהרן  למׁש ה שבידכם "ו יּ קרא  כיון , 
הכל, אתי"היה גּ ם  ליוה "וּ ברכּת ם  בעצמו הוא כך ואחר תהרגני, שלא , 

שכתוב: כמו  הארץ , מן  והוציאם  העם"אותם את ּפ רעה בּ ׁש לּ ח ."ויהי 

לפסח ז תורה י "דוהר  בכורות|פרק  עא |מכת

מעבירים  הגאולה הטומאהבעת רוח 

נרשם כאשר שהיה  ההוא פסח  דם ראה למצרים , הוא ברוך הקדוש  בא
הפתח, על  נרשמים היו איך מילה ברית דם וגם הפתח, על

בּ ּס ף"שכתוב : א ׁש ר  בּ דּ ם  וּ טבלּת ם  אז וֹ ב אג דּ ת הרי"וּ לקחּת ם  האזוב  כח , 
ידי על נתבטל רעה רוח צד וכל רעים, רוחות מעביר שהוא ביארנו
יביא  לבוא , ולעתיד ישראל של העליונה גאולה בזמן  שלו, התעוררות 
כתוב : זו בגאולה ועתה אותו, וישחוט  הרע ליצר הוא ברוך הקדוש 

וגו'", ישׂ ראל  עדת קהל  כּ ל אתוֹ  ולהיות "ו ׁש חטוּ  לבוא  העתיד לזכרון  
העליונה. גאולה בזמן

משם  הסתלק דם בראותו המשחית

וגו'","והעם הּמ ז וּ זת  ׁש ּת י ואל הּמ ׁש קוֹ ף יו"ד אל אות של ,[נא]ברשום  ְְִֶַ
מלפני הערלה ומתבטלת הקדוש , ברית  רושם בזה  להראות
עבר כאשר דם, על דם  ובא הפסח, דם על רשום שהיה הברית דם

שכתוב: כמו הבית, מן וקפץ  הדם רואה היה  ההוא יּת ןמשחית  "ולא 
וגו'". ה ּמ ׁש חית

הבכורות  והורג הולך היה בעצמו ה'

כתוב:ואם למה הורג  היה  בלבדו הוא ברוך הּמ ׁש חית"הקדוש  יּת ן  ,"ולא 
ודאי אלא הוא, ברוך הקדוש  ולא הולך היה שהמשחית שנשמע
לישראל, עילה  למצוא  הולך היה והמשחית הורג , היה הוא  ברוך שהקדוש 

צדדים  בשני הערלה  של הבטול אותה שראה היה[נב]וכיון ונפרד , בורח
נתן  ההוא, צד של הבכורים אותן כל הוא ברוך הקדוש  שהרג  ומפני  מהם,
כלל, עילה הטומאה צד עליהם ימצא שלא כדי לפדיון, ישראל בכורי

לבנים. כאב  לישראל הוא ברוך הקדוש  שומר ענין ובכל


הזוהר  זיו 

הקדושה: מן הרבה ונמוכים רחוקים
היהנא. הדם שרושם דעה מובא לעיל

הקרבן שדם  לומר ויש ה"א, אות בצורת

המילה ודם ה"א  אות  בצורת  נרשם פסח
יו "ד: אות  בצורת עלנב.נרשם פירוש,

ומילה: פסח של דמים מיני  השני ידי



בכורות|ע י "ד|מכת לפסח זפרק  תורה והר 

פרשת ד' חלק  ע"אזוהר קמט  דף בהעלתך 

המלאכים  משירת חשובה ישראל עם שירת

הוא אמר  ברוך הקדוש  שרצה  ההוא  בלילה וראה , בוא אבא, רבי
המשוררים  באו הלילה, שנחשך בשעה הבכורים , אותן כל להרוג 
מזמרים  אחרת שירה שהרי  לזה, העת עתה אין  להם, אמר לפניו, לזמר 

בארץ . בני

אז בשעה עשה  הוא ברוך והקדוש  צפון, רוח נתעורר  הלילה, שנחלק 
אותם  עשה ואז רם, בקול שירה  מזמרים היו וישראל נקמות,
קולם  שומעים היו הרקיע מחנות וכל  מעלה ומלאכי מהכל, חורין בני 

ישראל. של


ע"א מה  דף בשלח פרשת ב ' חלק זוהר

ויועציו שריו את והרג  קם פרעה

וגו'""וקם עבדיו  וכל ה וּ א לילה וראה,ּפ רעה  בוא שמעון, רבי אמר  , ַָָ
מיתות  שלש  במצרים, הוא ברוך הקדוש  שעשה  העליונה נקמה
שהרג ואחד שמצאו, מי לכל שהרגו במצרים, הבכורים שעשו אחד היו,
בבניו  בביתו  המות  פרעה כשראה ואחד הלילה, בחצי  הוא ברוך הקדוש 
שיעצוהו  מי וכל והנציבים  השרים  את והרג  עצמו והזדיין עמד ובעבדיו ,

ממש . בלילה קם שהוא עליו מעידה שהתורה עד ישראל, בעם לסרב

כן וכמו  נקמות, ועשה הבכורים הרג הלילה  בחצי הוא ברוך שהקדוש 
ושלישיו  נציביו  בשריו נקמות ועשה והרג מצרים בארץ  פרעה  קם

שכתוב : זה הנסיכים, אותן לילה"ובכל ּפ רעה  להרוג"ויּ קם שעמד , 
אחר , לכלב ונושך רץ  הוא באבן אותו כשמכים כלב  של דרכו ולהכרית,

פרעה. עשה כך

ואומר:אחר  מכריז והיה  בשוקים הולך היה הוא מּת וֹ כך צּ אוּ  "קוּ מוּ 
והנציבים עּמ י", השרים הרגתם אתם העיר, בני לכל הרגתם  אתם  

שכתוב: זה ביתי, בני לילה"וכל וּ לאהרן  למׁש ה שבידכם "ו יּ קרא  כיון , 
הכל, אתי"היה גּ ם  ליוה "וּ ברכּת ם  בעצמו הוא כך ואחר תהרגני, שלא , 

שכתוב: כמו  הארץ , מן  והוציאם  העם"אותם את ּפ רעה בּ ׁש לּ ח ."ויהי 

לפסח ז תורה י "דוהר  בכורות|פרק  עא |מכת

מעבירים  הגאולה הטומאהבעת רוח 

נרשם כאשר שהיה  ההוא פסח  דם ראה למצרים , הוא ברוך הקדוש  בא
הפתח, על  נרשמים היו איך מילה ברית דם וגם הפתח, על

בּ ּס ף"שכתוב : א ׁש ר  בּ דּ ם  וּ טבלּת ם  אז וֹ ב אג דּ ת הרי"וּ לקחּת ם  האזוב  כח , 
ידי על נתבטל רעה רוח צד וכל רעים, רוחות מעביר שהוא ביארנו
יביא  לבוא , ולעתיד ישראל של העליונה גאולה בזמן  שלו, התעוררות 
כתוב : זו בגאולה ועתה אותו, וישחוט  הרע ליצר הוא ברוך הקדוש 

וגו'", ישׂ ראל  עדת קהל  כּ ל אתוֹ  ולהיות "ו ׁש חטוּ  לבוא  העתיד לזכרון  
העליונה. גאולה בזמן

משם  הסתלק דם בראותו המשחית

וגו'","והעם הּמ ז וּ זת  ׁש ּת י ואל הּמ ׁש קוֹ ף יו"ד אל אות של ,[נא]ברשום  ְְִֶַ
מלפני הערלה ומתבטלת הקדוש , ברית  רושם בזה  להראות
עבר כאשר דם, על דם  ובא הפסח, דם על רשום שהיה הברית דם

שכתוב: כמו הבית, מן וקפץ  הדם רואה היה  ההוא יּת ןמשחית  "ולא 
וגו'". ה ּמ ׁש חית

הבכורות  והורג הולך היה בעצמו ה'

כתוב:ואם למה הורג  היה  בלבדו הוא ברוך הּמ ׁש חית"הקדוש  יּת ן  ,"ולא 
ודאי אלא הוא, ברוך הקדוש  ולא הולך היה שהמשחית שנשמע
לישראל, עילה  למצוא  הולך היה והמשחית הורג , היה הוא  ברוך שהקדוש 

צדדים  בשני הערלה  של הבטול אותה שראה היה[נב]וכיון ונפרד , בורח
נתן  ההוא, צד של הבכורים אותן כל הוא ברוך הקדוש  שהרג  ומפני  מהם,
כלל, עילה הטומאה צד עליהם ימצא שלא כדי לפדיון, ישראל בכורי

לבנים. כאב  לישראל הוא ברוך הקדוש  שומר ענין ובכל


הזוהר  זיו 

הקדושה: מן הרבה ונמוכים רחוקים
היהנא. הדם שרושם דעה מובא לעיל

הקרבן שדם  לומר ויש ה"א, אות בצורת

המילה ודם ה"א  אות  בצורת  נרשם פסח
יו "ד: אות  בצורת עלנב.נרשם פירוש,

ומילה: פסח של דמים מיני  השני ידי



 לפסח ז|עב תורה והר 

כד( גם עם ספרים שמשתמש בהם על השלחן כל השנה צריך לנהוג כן.

מקום החמוצים

א( כל הנמכר יהא לכתחלה בחדר בפ"ע וסגור, אם אפשר )וק"ו מכלים בסי' 
תנ"א, ועי' מ"ב תמ"ח י"ב( וישכיר החדר להנכרי.

ב( לכה"פ יהא במקום שניכר היטב דשם חמץ ולא ישכח וגם קשה להשיגו 
י"ט  )דעי"ז דומה למחיצת  ודבוק  הדלת  כל  היטב  או שמכסה  היטב,  כקון קשור 

דבעינן בחמץ(.

ג( אכל קצת דבק )מיסטי"ק או מעסקינג טיי"פ( על הדלת לא מהני וכ"ש אם כבר 
עשו זה כמה ימים לפני פסח, וגם לכלים שמצניעין לא סגי בזה.

ד( כל שיש בו חמץ דבוק כמו כלים, ספרים, וחפצים, דינו ג"כ כך.

גניזת כלי חמץ

א( באין נקיים כל צרכן אז דינם כמו חמץ הן לענין גדר מקום שמצניעם, והן 
לרשום על שטר המכירה לעכו"ם, אותו המקום שגם שם מונחין חמוצין הנמכרים.

ב( ג' מדריגות יש בהצנעת כלים:

1( היותר מובחר: לסגרם בחדר מיוחד ולהצניע המפתח שלא ילך לשם כלל 
כל ימי הפסח.

2( עיקר ההלכה: להצניע במקום צנוע שאין דרכו לילך לשם כל ימי הפסח 
כמו בוידעם או מרתף, ועי"ז לא ישכח ולא יבא להשתמש בו בפסח.

3( אין למחות: בהנותנין אותן בגובה כותל מקום שאין יד אדם מגעת לשם, 
כיון שצריך טירחא של לקיחת ספסל להגיע לשם.

וע"כ אם במשך שבוע או יותר לפני פסח כבר נהג לדבק קצת לא יסמוך 
ע"ז אלא ידבק הרבה מאד שצריך טירחא גדולה ובאופן שמשונה הרבה משבוע 

לפני פסח או יקשרנו.

וכיון דלכתחילה צריך מקום צנוע אין עצה לקיים זה רק ע"י כיסוי פלעסטיק 
או פאפיר היטב נגד כולו שיהא בגדר זה.

ה( תנור של כל השנה, אם לא נכשר לפסח בליבון יכסנו היטב מלמעלה 
למטה מכל הצדדין ככלים שמצניעין. ואם קיים חשש שלא נתנקה מאה אחוזים 

ימכור הדבוק לו.

ו( טשיינע קלאזעט.



זֹוַהר  ִמֵּסֶפר  ַהַּמֲאָמִרים  ָּכל  ִלַּקְטנּו  ּבֹו 
ּכֹוָתרֹות,  ִעם  ַהֹקוֶדש,  ְלָלׁשֹון  ַהְמתּוְרָגם  ּתֹוָרה 

ְלֶׁשַבע  ְוִחיַלְקנּום  ְוֶקַטע,  ֶקַטע  ְלָכל  ָהִעְנָין  ַּתְמִצית 
אֹוַפּנֹו.  ַעל  ִּדּבּור  ָּדָבר  ָהִעְנָיִנים,  ְלִפי  ְּפָרִקים,   ֶעְׂשֵרה 

ְּבאֹוָרְייָתא". ָעְלָמא  ָּכל  ְדָנִהיר  ִׁשְמעֹון   "ַרִּבי 
)זֹוַהר ח"א קנ"ו(

לימוד ליום  א' של פסח

 לפסח ז|עב תורה והר 

פרק טו - ליל שימורים 

 ו'



לפסח ז|עד תורה לפסח זוהר  תורה ט "ווהר  שימורים |פרק עה|ליל

ט "ו פרק

שימורים  ליל
ע"ב לח דף בא  פרשת ב' חלק זוהר

היחוד לאחר לילה היחוד לפני  ליל 

הוּ אׁש ּמ רים"ליל  מצרים מארץ  לה וֹ ציאם לה' לה 'ה וּ א  ה זּ ה  ה לּ ילה  ֵ
וגו ' כיון ׁש ּמ רים " קשה, הפסוק  שזה וראה  בוא  שמעון , רבי אמר . 

מהו"ליל"שאמר לומר ,"ׁש ּמ רים",, צריך היה שמור  כי שמור , ולא 
ה זּ ה"וכתוב: הלּ ילה אמר "ה וּ א  בתחלה כך"ליל", ."לּ ילה"ואחר  

כתוב:אלא למדנו, בתוּ לה"כך נער  יהיה  כג)"כּ י כב, מה "נער",(דברים כתוב, 
זכר משקבלה נער , נקראת  זכר  קבלה שלא  זמן  שכל לפי  הטעם,
ואף זכר, בחינת של העולם עם  התיחדה  קודם ליל כאן אף נערה, נקראת 

בו: שכתוב פי מוכן [נג]"ׁש ּמ רים",על  היה זכר  שבחינת בשביל היינו 
כתוב: זכר בחינת עמה שמתחבר ובשעה עמה, הזּ הלהתחבר ה לּ ילה  "ה וּ א

ׁש ּמ רים" כתוב:לה ' ולפיכך ונקבה , זכר שמורים ה זּ ה", ."הלּ ילה 
להזכרובמקום אלא השבח אין ונקבה, זכר שבחו [נד]שנמצאים וכן ,

ככתוב : נקבה, לבחינת ולא זכר לבחינת בתשבחתם "זהישראל
ואנוה וּ " ב)אלי טו, אלא (שמות נמצאים ונקבה  שזכר במקום השבח  שאין  , 

שכתוב : ישראל, מיחלים זה ועל ונ שׂ מחהלהזכר , נגילה  ל וֹ  קוּ ינ וּ  ה' "זה
ט')בּ יׁש וּ עת וֹ " כ"ה, שכתוב:(ישעיהו להם, לעשות עתיד שכן לפי  , צאת "כּ ימי 

נפלאוֹ ת" ארא נּ וּ  מצרים ט"ו)מארץ ז', .(מיכה 
לילה,וסוד עם ליל נתחבר  מצרים ביציאת כאן כמו  הוא, כך הזה נפלאות 

שכתוב : להם, לעשות הוא ברוך הקדוש עתיד ּמ לּ ילהכך מה "ׁש מר
ּמ לּ יל " מה  י"א)ׁש מר כ"א, .(ישעיהו 

וליל מה שמירה אףשם ולילה, שמירה שם מה וליל, שמירה כאן אף  ,
של  העולם עם התחברותה בשביל נקראת  ולילה ולילה, שמירה כאן

שכתוב: זה זכר , לילה "בחינת וגם בקר שכתוב :"בקר",(שם)"אתה  כמו , 

ו' יו�

של

פ�ח

הזוהר  זיו 
רבים:נג. לשון כתוב נד .שהוא הזה:ולפיכך

פרק ב'

די געוואלדיגע אויפטוען פון מאכן

א צעטל אין שטוב

א( עס איז כמעט נישט מעגליך יעדער אין שטוב זאל געדענקען אלעס פון 
יאר צו יאר, בפרט קינדער, וואס אפילו נאכ'ן זאגן פארגעסן זיי, אבער דאס 

געשריבענע ווארט לייענען זיי איבער און איבער.

ב( אפילו די עלטערע זענען עלול צו פארגעסן דורך די געוואוינהייט פון א 
גאנץ יאר.

ג( צוגעקומענע קינדער, איידימער און שנירן און אייניקלעך איז דאס דער 
בעסטער וועג בדרך כבוד זיי זאלן וויסן ווי אזוי מען פירט זיך דא מיט אלע 

ענינים, און פארמיידן דורך דעם אומאנגענעמליכקייטן.

זהירות במנהג אבותיו

ד( עס ווערט במשך הזמן פארגעסן א סאך מנהגים, בפרט די וועלכע זענען 
גילטיג נאר איינמאל א יאר.

ה( קינדער נאך די חתונה ליגט זיי נישט גענוג שטארק אין זכרון געוויסע 
מנהגים פון זייערע עלטערן ווייל זיי לעבן דערמיט ווי נאטורליך, א געוואוינהייט, 
נישט ווייל ס'מוז זיין. דעריבער דורך אראפצייכענען אלעס שווארץ אויף ווייס 

בלייבט דאס בעזה"י לזכרון עולם.

די  פאר  ווייטער  איבערצוגעבן  חינוך  אין  תועלת  גרויסער  א  איז  עס  ה*( 
קומענדיגע דורות, אלע זהירות און חומרות.



לפסח ז|עד תורה לפסח זוהר  תורה ט "ווהר  שימורים |פרק עה|ליל

ט "ו פרק

שימורים  ליל
ע"ב לח דף בא  פרשת ב' חלק זוהר

היחוד לאחר לילה היחוד לפני  ליל 

הוּ אׁש ּמ רים"ליל  מצרים מארץ  לה וֹ ציאם לה' לה 'ה וּ א  ה זּ ה  ה לּ ילה  ֵ
וגו ' כיון ׁש ּמ רים " קשה, הפסוק  שזה וראה  בוא  שמעון , רבי אמר . 

מהו"ליל"שאמר לומר ,"ׁש ּמ רים",, צריך היה שמור  כי שמור , ולא 
ה זּ ה"וכתוב: הלּ ילה אמר "ה וּ א  בתחלה כך"ליל", ."לּ ילה"ואחר  

כתוב:אלא למדנו, בתוּ לה"כך נער  יהיה  כג)"כּ י כב, מה "נער",(דברים כתוב, 
זכר משקבלה נער , נקראת  זכר  קבלה שלא  זמן  שכל לפי  הטעם,
ואף זכר, בחינת של העולם עם  התיחדה  קודם ליל כאן אף נערה, נקראת 

בו: שכתוב פי מוכן [נג]"ׁש ּמ רים",על  היה זכר  שבחינת בשביל היינו 
כתוב: זכר בחינת עמה שמתחבר ובשעה עמה, הזּ הלהתחבר ה לּ ילה  "ה וּ א

ׁש ּמ רים" כתוב:לה ' ולפיכך ונקבה , זכר שמורים ה זּ ה", ."הלּ ילה 
להזכרובמקום אלא השבח אין ונקבה, זכר שבחו [נד]שנמצאים וכן ,

ככתוב : נקבה, לבחינת ולא זכר לבחינת בתשבחתם "זהישראל
ואנוה וּ " ב)אלי טו, אלא (שמות נמצאים ונקבה  שזכר במקום השבח  שאין  , 

שכתוב : ישראל, מיחלים זה ועל ונ שׂ מחהלהזכר , נגילה  ל וֹ  קוּ ינ וּ  ה' "זה
ט')בּ יׁש וּ עת וֹ " כ"ה, שכתוב:(ישעיהו להם, לעשות עתיד שכן לפי  , צאת "כּ ימי 

נפלאוֹ ת" ארא נּ וּ  מצרים ט"ו)מארץ ז', .(מיכה 
לילה,וסוד עם ליל נתחבר  מצרים ביציאת כאן כמו  הוא, כך הזה נפלאות 

שכתוב : להם, לעשות הוא ברוך הקדוש עתיד ּמ לּ ילהכך מה "ׁש מר
ּמ לּ יל " מה  י"א)ׁש מר כ"א, .(ישעיהו 

וליל מה שמירה אףשם ולילה, שמירה שם מה וליל, שמירה כאן אף  ,
של  העולם עם התחברותה בשביל נקראת  ולילה ולילה, שמירה כאן

שכתוב: זה זכר , לילה "בחינת וגם בקר שכתוב :"בקר",(שם)"אתה  כמו , 

ו' יו�

של

פ�ח

הזוהר  זיו 
רבים:נג. לשון כתוב נד .שהוא הזה:ולפיכך



שימורים |עו ט "ו|ליל לפסח זפרק תורה והר 

בּ בּ קר" אברהם  כז)"ו יּ ׁש כּ ם  יט, ממש(בראשית מדתו שהיא וכתוב :[נה], בּ קר, "ה ' 
קוֹ לי" ממש ּת ׁש מע  בקר ד'), ה', .(תהלים 



הזוהר  זיו 
החסדנה. מדת  היא אברהם של בקר:מדתו  שנקראת



זֹוַהר  ִמֵּסֶפר  ַהַּמֲאָמִרים  ָּכל  ִלַּקְטנּו  ּבֹו 
ּכֹוָתרֹות,  ִעם  ַהֹקוֶדש,  ְלָלׁשֹון  ַהְמתּוְרָגם  ּתֹוָרה 

ְלֶׁשַבע  ְוִחיַלְקנּום  ְוֶקַטע,  ֶקַטע  ְלָכל  ָהִעְנָין  ַּתְמִצית 
אֹוַפּנֹו.  ַעל  ִּדּבּור  ָּדָבר  ָהִעְנָיִנים,  ְלִפי  ְּפָרִקים,   ֶעְׂשֵרה 

ְּבאֹוָרְייָתא". ָעְלָמא  ָּכל  ְדָנִהיר  ִׁשְמעֹון   "ַרִּבי 
)זֹוַהר ח"א קנ"ו(

שימורים |עו ט "ו|ליל לפסח זפרק תורה והר 

בּ בּ קר" אברהם  כז)"ו יּ ׁש כּ ם  יט, ממש(בראשית מדתו שהיא וכתוב :[נה], בּ קר, "ה ' 
קוֹ לי" ממש ּת ׁש מע  בקר ד'), ה', .(תהלים 



הזוהר  זיו 
החסדנה. מדת  היא אברהם של בקר:מדתו  שנקראת

פרק טז - קרבן פסח



 לפסח ז|עח תורה לפסח זוהר  תורה ט"זוהר  פסח|פרק  עט|קרבן

ט "ז פרק 
פסח קרבן

ע"א מא דף בא  פרשת ב ' חלק מהימנא רעיא 

הפסח שחיטת מצות
וגו'","ו אמר  ה ּפ סח ח ּק ת זאת ואהרן  מׁש ה  אל הפסחה' לשחוט זו מצוה ֶַֹ

הוא  וזה מצרים, של ההוא פסח  לזכרון בניסן, בי"ד הערבים בין
ככתוב: הכל, על הערבּ ים"חיוב  בּ ין  ישׂ ראל עדת קהל  כּ ל אתוֹ  ."ו ׁש חטוּ  

מאירה שאז  לט"ו עד  להאיר השכינה מתחלת שאז  לחודש בי'
בשלמות 

נ פסח  להיות צריך שכתוב :זה ולהלאה, העשירי מיום לחדׁש שמר  "בּ עשׂ ר
וגו'", להם ויקחוּ  להאירה זּ ה הלבנה מתחלת שאז לפי הטעם, מאי 

והפסח בו , עשר  בחמשה שמשתלמת  עד והלאה , העשירי מיום בתוקפה
העולם. על תולה שהדין בשעה בי"ד נשחט יהיה

בו יאכל לא ערל  כל
הקדושסוד ברית מלפני הזוהם  לבטל כדי  ההוא [נו]זה ריח  מן  וליהנות ,

כתוב : ולכך השובע, על אלא בא אינו כן ועל אש , צלי מן  הנודף 
בּ וֹ " יאכל לא ערל קודש "וכל ברית בו  שיש מי בּ וֹ ", בו "יאכל שאין מי , 

קודש  בּ וֹ "ברית יאכל  בשביל "לא  ברית בני  מן בא הקרבן  זה שהרי , 
לפיכך  הקדוש , ברית מלפני הערלה להעביר  הטומאה כח תוקף לשבר 

ערלה. בבני ולא  להעשות נצרך ברית בבני זה קרבן
העצם  שבירת איסור 

בזה:מה  בוֹ "כתוב  ת ׁש בּ רוּ  לא  אותן "ועצם  ובכל בזיון , בו להראות כדי  , 
וגררו  כלבים  ובאו בשוק, מושלכים היו העצמות שהרי מצרים, אלהי
תקון  העצמות שהרי מהכל, להם קשה היה וזה למקום, ממקום אותם 

אחר לגוון ודומים הם בזיון,[נז ]הגוף דרך בשוק אותם השליכו  וישראל ,
הזוהר  זיו 

הערלהנו. קליפת היינו הזוהם זה
מן הקדושה שפע לינק  תמיד  השואפת
כי הקדוש ברית  שנקרא  היסוד ספירת
העליונים מעולמות השפע מעביר הוא

המלכות: ודמותנז.לעולם גוון  היינו
טלה המזל  שהוא  שלהם  זרה  העבודה 
סודות הוא כאן הענין כל שבשמים:
בספר למבין אם  כי יובנו  שלא עמוקים

ו( געסט וועלכע קומען אין שטוב עסן זאלן וויסן אלע מנהגים פונקטליך, 
וועלכע איז א געוואלדיגע טובה פאר'ן גאסט און פאר בעה"ב בפרט ווען דער 

גאס איז אן איש מכובד.

זהירות במשהו חמץ

ז( דער וואס איז אפגעהיט פון א משהו )א פינטעל קליין ווי די שפיץ פון א נאדל( 
חמץ היט דאס אים ער זאל א גאנץ יאר נישט זינדיגן )באה"ט תמ"ז בשם האריז"ל, 

מועתק בכל הפוסקים והספרים, עי' פנים יפות בא, ומקורו בזוה"ק תצא רפד:(.

חומרות בפסח

ז*( חומרות פסח זענען ווי צירונגען פאר די שטוב, ווי מער חומרות אלץ 
שענער אויסגעצירט )הגה"ק רבי בונם זצוק"ל, מובא בשיח שרפי קודש וסו"ס מי השילוח(.

ח( אידישע קינדער פירן זיך נישט בלויז יוצא צו זיין להלכה, נאר מחמיר 
זיין אלע חומרות פסח )שו"ת גר"ז סי' ו' וא"א בוטשאטש ה' פסח, סי' תנ"ה(. דאס מיינט 
)שו"ת  ערמיט  נישט  זיך  מען  באגעניגענט  כשר  איז  הלכה  עפ"י  וואס  אפילו 

ערוה"ב או"ח קל"ה(.

עיקר החומרות הוא מה שמכניסים לפה

ח*( די עיקר חומרות דארף זיין ביי עסענווארג )מי השילוח בסופו, בשם הגה"ק 
ר"ר בונם זצוק"ל(.

ט( מצות חמץ איז די ערשטע מצוה וואס כלל ישראל צוזאמען איז מצווה 
געווארן, מ'האט עס אויפגענומען מיט ליבשאפט און חביבות און מחמיר געווען 

אן א שיעור )שו"ת מן השמים סי' ע'(.

י( די עיקר חומרות פון פסח דארף זיין אז צום מויל זאל ח"ו נישט צוקומען 
קיין שום חשש חמץ, און דארט זאל מען יוצא זיין לכל הדעות )פלא יועץ, ערך 

פסח(.

פסח איז דער שורש פון אלע מצוות, דערפאר איז דא גרויסע חומרות )צמח 
צדיק, ניסן(.



 לפסח ז|עח תורה לפסח זוהר  תורה ט"זוהר  פסח|פרק  עט|קרבן

ט "ז פרק 
פסח קרבן

ע"א מא דף בא  פרשת ב ' חלק מהימנא רעיא 

הפסח שחיטת מצות
וגו'","ו אמר  ה ּפ סח ח ּק ת זאת ואהרן  מׁש ה  אל הפסחה' לשחוט זו מצוה ֶַֹ

הוא  וזה מצרים, של ההוא פסח  לזכרון בניסן, בי"ד הערבים בין
ככתוב: הכל, על הערבּ ים"חיוב  בּ ין  ישׂ ראל עדת קהל  כּ ל אתוֹ  ."ו ׁש חטוּ  

מאירה שאז  לט"ו עד  להאיר השכינה מתחלת שאז  לחודש בי'
בשלמות 

נ פסח  להיות צריך שכתוב :זה ולהלאה, העשירי מיום לחדׁש שמר  "בּ עשׂ ר
וגו'", להם ויקחוּ  להאירה זּ ה הלבנה מתחלת שאז לפי הטעם, מאי 

והפסח בו , עשר  בחמשה שמשתלמת  עד והלאה , העשירי מיום בתוקפה
העולם. על תולה שהדין בשעה בי"ד נשחט יהיה

בו יאכל לא ערל  כל
הקדושסוד ברית מלפני הזוהם  לבטל כדי  ההוא [נו]זה ריח  מן  וליהנות ,

כתוב : ולכך השובע, על אלא בא אינו כן ועל אש , צלי מן  הנודף 
בּ וֹ " יאכל לא ערל קודש "וכל ברית בו  שיש מי בּ וֹ ", בו "יאכל שאין מי , 

קודש  בּ וֹ "ברית יאכל  בשביל "לא  ברית בני  מן בא הקרבן  זה שהרי , 
לפיכך  הקדוש , ברית מלפני הערלה להעביר  הטומאה כח תוקף לשבר 

ערלה. בבני ולא  להעשות נצרך ברית בבני זה קרבן
העצם  שבירת איסור 

בזה:מה  בוֹ "כתוב  ת ׁש בּ רוּ  לא  אותן "ועצם  ובכל בזיון , בו להראות כדי  , 
וגררו  כלבים  ובאו בשוק, מושלכים היו העצמות שהרי מצרים, אלהי
תקון  העצמות שהרי מהכל, להם קשה היה וזה למקום, ממקום אותם 

אחר לגוון ודומים הם בזיון,[נז ]הגוף דרך בשוק אותם השליכו  וישראל ,
הזוהר  זיו 

הערלהנו. קליפת היינו הזוהם זה
מן הקדושה שפע לינק  תמיד  השואפת
כי הקדוש ברית  שנקרא  היסוד ספירת
העליונים מעולמות השפע מעביר הוא

המלכות: ודמותנז.לעולם גוון  היינו
טלה המזל  שהוא  שלהם  זרה  העבודה 
סודות הוא כאן הענין כל שבשמים:
בספר למבין אם  כי יובנו  שלא עמוקים



 פסח|פ ט"ז|קרבן לפסח זפרק  תורה והר 

כתוב : כן בוֹ "ועל תׁש בּ ר וּ  לא היו "ועצם  הכלבים  אבל תשברו , לא אתם  , 
אותם. ומשברים באים

שגררו ועוד, העצמות אותן רואים וכשהיו  כך, אחר באו שהמצרים
תוך  אותם  מטמינים המצרים היו ונפצום, למקום ממקום הכלבים
שבא  ביותר  זרה עבודה בטול היה וזה ימצאום, לא שהכלבים  כדי העפר,
כחות  כל ונכנעו הוא, ברוך הקדוש  של כבודו בזה ונתרומם מצדם,
כן  ועל שלהם , מצד נמצא הבטול כאשר יותר נכנעים  אז שהרי אחרים,

שכתוב: אותן, שברו לא בוֹ "ישראל ת ׁש בּ רוּ  לא ."ועצם 


ע"א קנב דף זוהר

למעלה תיקון נעשה למטה  עשיה ידי על 
במועדוויעשו  הפסח את ישראל  ויעשו בני מהו  הרי[נח]. יוסי רבי אמר  ,

תיקון  עשה כאילו  כראוי, למטה טוב מעשה שמראה  מי כל אמרו
עשה  כאילו  כביכול ההוא, ענין  למעלה נתעורר  בשבילו שהרי למעלה , זה

זה. תיקון  שם


לחודש  בעשור דוקא  השה  לקיחת סיבת
ר"לאמר ישׂ ראל עדת כּ ל וגו'",,אל להם  ויקחוּ  ה זּ ה לחד ׁש  למה בּ עשׂ ר ְַ

להלבנה  היובל שמאיר  בזמן  אבא, רבי  אמר  שכתוב[נט]בעשור, ,
הוּ אביובל: ה כּ ּפ רים  יוֹ ם ה זּ ה ה ביעי  לחדׁש  בּ עשׂ וֹ ר  כז)"א כג, .(ויקרא 


למעלה הס "א  כח  את  ה' שיבר למטה ישראל  פעולת ידי  על 

אבת"ויקח לבית שׂ ה  איׁש  למשוך להם נצרך הזה שבזמן  לפי למה, , ְְִ
בו  שנאחזים התחתון  כתר נשבר  הזה שבדבר למדנו שהרי השה,

הזוהר  זיו 
להבין יש  זה אבל התפלין, בסוד חיים עץ
פרשיות ד ' עם יד  של  שתפלה בקיצור
תפארת ובינה חכמה על מרמז שלה
בבחינת שהוא  המלכות עולם של ומלכות
ד ' עם ראש של ותפלין דנוקבא, עלמא
ובינה חכמה על מרמז בתים בד' פרשיות 
היותר עולמות של ומלכות תפארת

דדכורא, עלמין בבחינת שהן גבוהים
ש  ויחוד זיוג גורם המניחן מיניוהאדם ני

על הטוב  שמן תורק  זה ידי ועל  עולמות,
רב  שפע להשפיע המנורה קני שבעה

ישראל: לעמו שהיצ"לנח.טוב
הבינהנט .וישחטהו: עולם פירוש,

המלכות: מדת  של בהעולם

לפסח ז תורה ט"זוהר  פסח|פרק  פא |קרבן

ואמר: משה פירש  כן ועל התחתונים, כתרים  שאר לכםכל וּ קחוּ  "מׁש כוּ 
שכתוב :צאן" כמו ו ׁש פחה",, ועבד אתם [ס]"צאן  הוא, ברוך הקדוש  אמר  

באש , תעשו  שאתם וכמו  למעלה , תוקפם אשבר ואני למטה, עשיה תעשו
א ׁש "שכתוב: צלי אם דינור ."כּ י בנהר באש  אותו אעביר  אני גם כן , 


שחיטתם  נגד  שחיטה כן ואחרי שנה מאות ד' נגד ימים ד '

לפיומפני אבא, רבי אמר  עשר, בארבעה ונשחט  בעשירי נמשך  מה
שארבע פי על ואף  שנה, מאות  ארבע  ישראל נתקשרו שבמצרים
כך  היה שעתיד הואיל מקום מכל בהם, השתעבדו  לא  שנה מאות
לפיכך  שנה , ת' כל בהם השתעבדו  כאילו  עליו מעלה בהם , להתקשר

כך ואחר ישראל, של ברשותם קשור ימים ארבעה השה "ו ׁש חטוּ מעכבים
ישׂ ראל ". עדת קהל כּ ל את וֹ 


ושחיטתו וקשירתו הקליפה על  המרמז הצאן לקיחת

ל בּ ית"ויקח שׂ ה  אבת לבית שׂ ה  אי ׁש  קשרים להם שלשה שיש  למדנו  ,[סא], ְְִ
נקשרים  הכחות שאר  שכל השפחה, בכור השבי בכור  בהמה בכור 
הכל, נקשר צאן שנקרא הכח  ובזה  שלמעלה, גונים שלשה באלה  בהם

מקשרו. להפרד יוכל ולא בצאן, צאן נקשר  יהיה אז  בצאן , נכלל [סב]והכל

כתוב :ועל כן ועל נקשרים, יהיו כולם זה למׁש מרת"ידי לכם  ,"והיה 
אותו  שתשחטו עד  ברשותכם, בידכם מסור ויהיה בחבל, אותו קשרו

הזוהר  זיו 
ספירתס. על הרומז בקדושה צאן יש

ישראל נקראים זה שם  ועל התפארת,
צאן צאני "ואּתן ככתוב, צאן, ִֹ ֵֹ ַ ְ בשם

לא)מרעיתי" לד, יש (יחזקאל  זה ולעומת ,  ַ ְ ִ ִ
הכולל צאן  שנקרא  גדול אחד  כח  בקליפה
יעקב  שלח  שעליו הטומאה כחות הרבה 
הטומאה כחות תחתיו שהכניע לעשו
וׁשפחה": ועבד "צאן ָ ְ ִ ְ ֶ ֶ ְ ֹשנקראים

הטומאהסא. כחות ג' אלו פירוש,

כחות, הרבה נמשכים שמהן  הגדולים
בכורים: וגם כתרים נקראים ולכן

השהסב. המשכת  של  זו בעבודה פירוש,
הכח  ונעקד נקשר יהיה ימים ד ' ועקידתו
כח  ידי  על  צאן שנקרא דטומאה הגדול 
עצמו  להתיר יוכל  ולא דקדושה הצאן
על וממילא לישראל, רע לעשות מקשרו 
יהיו  דטומאה הכחות שאר גם  זה ידי

ומקושרים: נעקדים



 פסח|פ ט"ז|קרבן לפסח זפרק  תורה והר 

כתוב : כן בוֹ "ועל תׁש בּ ר וּ  לא היו "ועצם  הכלבים  אבל תשברו , לא אתם  , 
אותם. ומשברים באים

שגררו ועוד, העצמות אותן רואים וכשהיו  כך, אחר באו שהמצרים
תוך  אותם  מטמינים המצרים היו ונפצום, למקום ממקום הכלבים
שבא  ביותר  זרה עבודה בטול היה וזה ימצאום, לא שהכלבים  כדי העפר,
כחות  כל ונכנעו הוא, ברוך הקדוש  של כבודו בזה ונתרומם מצדם,
כן  ועל שלהם , מצד נמצא הבטול כאשר יותר נכנעים  אז שהרי אחרים,

שכתוב: אותן, שברו לא בוֹ "ישראל ת ׁש בּ רוּ  לא ."ועצם 


ע"א קנב דף זוהר

למעלה תיקון נעשה למטה  עשיה ידי על 
במועדוויעשו  הפסח את ישראל  ויעשו בני מהו  הרי[נח]. יוסי רבי אמר  ,

תיקון  עשה כאילו  כראוי, למטה טוב מעשה שמראה  מי כל אמרו
עשה  כאילו  כביכול ההוא, ענין  למעלה נתעורר  בשבילו שהרי למעלה , זה

זה. תיקון  שם


לחודש  בעשור דוקא  השה  לקיחת סיבת
ר"לאמר ישׂ ראל עדת כּ ל וגו'",,אל להם  ויקחוּ  ה זּ ה לחד ׁש  למה בּ עשׂ ר ְַ

להלבנה  היובל שמאיר  בזמן  אבא, רבי  אמר  שכתוב[נט]בעשור, ,
הוּ אביובל: ה כּ ּפ רים  יוֹ ם ה זּ ה ה ביעי  לחדׁש  בּ עשׂ וֹ ר  כז)"א כג, .(ויקרא 


למעלה הס "א  כח  את  ה' שיבר למטה ישראל  פעולת ידי  על 

אבת"ויקח לבית שׂ ה  איׁש  למשוך להם נצרך הזה שבזמן  לפי למה, , ְְִ
בו  שנאחזים התחתון  כתר נשבר  הזה שבדבר למדנו שהרי השה,

הזוהר  זיו 
להבין יש  זה אבל התפלין, בסוד חיים עץ
פרשיות ד ' עם יד  של  שתפלה בקיצור
תפארת ובינה חכמה על מרמז שלה
בבחינת שהוא  המלכות עולם של ומלכות
ד ' עם ראש של ותפלין דנוקבא, עלמא
ובינה חכמה על מרמז בתים בד' פרשיות 
היותר עולמות של ומלכות תפארת

דדכורא, עלמין בבחינת שהן גבוהים
ש  ויחוד זיוג גורם המניחן מיניוהאדם ני

על הטוב  שמן תורק  זה ידי ועל  עולמות,
רב  שפע להשפיע המנורה קני שבעה

ישראל: לעמו שהיצ"לנח.טוב
הבינהנט .וישחטהו: עולם פירוש,

המלכות: מדת  של בהעולם

לפסח ז תורה ט"זוהר  פסח|פרק  פא |קרבן

ואמר: משה פירש  כן ועל התחתונים, כתרים  שאר לכםכל וּ קחוּ  "מׁש כוּ 
שכתוב :צאן" כמו ו ׁש פחה",, ועבד אתם [ס]"צאן  הוא, ברוך הקדוש  אמר  

באש , תעשו  שאתם וכמו  למעלה , תוקפם אשבר ואני למטה, עשיה תעשו
א ׁש "שכתוב: צלי אם דינור ."כּ י בנהר באש  אותו אעביר  אני גם כן , 


שחיטתם  נגד  שחיטה כן ואחרי שנה מאות ד' נגד ימים ד '

לפיומפני אבא, רבי אמר  עשר, בארבעה ונשחט  בעשירי נמשך  מה
שארבע פי על ואף  שנה, מאות  ארבע  ישראל נתקשרו שבמצרים
כך  היה שעתיד הואיל מקום מכל בהם, השתעבדו  לא  שנה מאות
לפיכך  שנה , ת' כל בהם השתעבדו  כאילו  עליו מעלה בהם , להתקשר

כך ואחר ישראל, של ברשותם קשור ימים ארבעה השה "ו ׁש חטוּ מעכבים
ישׂ ראל ". עדת קהל כּ ל את וֹ 


ושחיטתו וקשירתו הקליפה על  המרמז הצאן לקיחת

ל בּ ית"ויקח שׂ ה  אבת לבית שׂ ה  אי ׁש  קשרים להם שלשה שיש  למדנו  ,[סא], ְְִ
נקשרים  הכחות שאר  שכל השפחה, בכור השבי בכור  בהמה בכור 
הכל, נקשר צאן שנקרא הכח  ובזה  שלמעלה, גונים שלשה באלה  בהם

מקשרו. להפרד יוכל ולא בצאן, צאן נקשר  יהיה אז  בצאן , נכלל [סב]והכל

כתוב :ועל כן ועל נקשרים, יהיו כולם זה למׁש מרת"ידי לכם  ,"והיה 
אותו  שתשחטו עד  ברשותכם, בידכם מסור ויהיה בחבל, אותו קשרו

הזוהר  זיו 
ספירתס. על הרומז בקדושה צאן יש

ישראל נקראים זה שם  ועל התפארת,
צאן צאני "ואּתן ככתוב, צאן, ִֹ ֵֹ ַ ְ בשם

לא)מרעיתי" לד, יש (יחזקאל  זה ולעומת ,  ַ ְ ִ ִ
הכולל צאן  שנקרא  גדול אחד  כח  בקליפה
יעקב  שלח  שעליו הטומאה כחות הרבה 
הטומאה כחות תחתיו שהכניע לעשו
וׁשפחה": ועבד "צאן ָ ְ ִ ְ ֶ ֶ ְ ֹשנקראים

הטומאהסא. כחות ג' אלו פירוש,

כחות, הרבה נמשכים שמהן  הגדולים
בכורים: וגם כתרים נקראים ולכן

השהסב. המשכת  של  זו בעבודה פירוש,
הכח  ונעקד נקשר יהיה ימים ד ' ועקידתו
כח  ידי  על  צאן שנקרא דטומאה הגדול 
עצמו  להתיר יוכל  ולא דקדושה הצאן
על וממילא לישראל, רע לעשות מקשרו 
יהיו  דטומאה הכחות שאר גם  זה ידי

ומקושרים: נעקדים



 פסח|פב ט"ז|קרבן לפסח זפרק  תורה והר 

כתוב : לבוא ולעתיד דין, בו מאדוֹ ם"ותעשו בּ א זה  א')"מי ס"ג, ,(ישעיהו 
בּ בצרה"וכתוב: לה ' זבח ו')"כּ י ל"ד, וכתוב:(ישעיהו כּ ל , על  למל ה ' "והיה 

אחד " וּ ׁש מוֹ  אחד ה ' יהיה ההוּ א בּ יּ וֹ ם ט)הארץ יד, .(זכריה 


ע"א רנא דף פנחס פרשת ד' חלק זוהר 

מצרים  של אלוהיהם את לבזות  פסח הקרבן עניני כל

 כה ּפ סח","מ וׁש חטוּ  למׁש ּפ חתיכם  צאן  לכם  כבשוּ קחוּ  חייא, רבי אמר  ְִ
היה  שלהם ואלוה  המצרים  של שיראתם אלא למה, פסח לקרבן
המצרים, של יראתם  קחו לחודש  מבעשור הוא, ברוך הקדוש  אמר כבש,
ושלשה, ושנים  אחד יום שלכם במאסר  ונתפס  אסור ויהיה לו ותפשו

עליו. ותתאספו לדין, תוציאוהו  הרביעי וביום

יכולים ובשעה ואין ישראל, במאסר  שנאסר יראתם  קול שמעו  שהמצרים
כא  עליהם קשה והיה בוכים, היו נעקדו להצילו, בעצמם  הם ילו

ארבעה  יום אחר  יום  ברשותכם נתפס  יהי  הוא, ברוך הקדוש  אמר  ליהרג,
ויראו  להשחט , אותו תוציאו הרביעי וביום נתפס, אותו שיראו כדי ימים,
שהביא  המכות  מכל להם  קשה וזה דין, בו עושים אתם איך המצרים

ביראתם. שיעשו  הדינים אותן הוא , ברוך הקדוש  עליהם

שכתוב :אחר  באש , דינו  בּ אׁש "כך ּת שׂ רפוּ ן  אלהיהם כה)"ּפ סילי ז, ,(דברים 
הוא, ברוך הקדוש  נא",אמר  מּמ נּ וּ  ּת אכל וּ  שברצון "אל יאמרו שלא 

ולא  צלי, אותו הכינו אלא כך, אותו אוכלים לאלהינו  ובהשתוקקות
שיראו  שלו תקון אלא  אותו, יראו ולא מכוסה  יהי מבושל שאם  מבושל,

נודף . שריחו לפי באש , מושרף  כך אותו

אחרת ועוד בהמה  או  שחיה יאמרו שלא  כרעיו, על כפוף יהיה שראשו 
אותו  יאכלו שלא ועוד שלהם, אלהי שהוא לו שיכירו אלא היא,

ובזיון. קלון  דרך השובע על אלא רעב , של בחשקות

בוֹ "ועוד תׁש בּ ר וּ  לא ולא "ועצם  בשוק , מושלכים עצמותיו שיראו אלא  , 
כתוב : כן ועל להצילו, ׁש פטים"יוכלו  ה ' עשׂ ה לג,"וּ באלהיהם  (במדבר 

דינים.ד) הרבה ,



לפסח ז תורה ט"זוהר  פסח|פרק  פג|קרבן

מקומות  בג' הדם  שימת ענין

ואדום אמר  לבן האמונה רושם למדנו הרי דם, למה כן אם יהודה, רבי
הגוונים  ב' בין  הכולל אחד של [סג]וגוון אחד היו, דמים ב ' לו , אמר ,

יהודה, רבי  אמר  דין, פסח של רחמים, מילה של פסח , של ואחד מילה 
לרחמים, ההוא דם הוא  ברוך הקדוש  שהפך שלמדנו, כמו  אלא כן, לא

שכתוב: זה  הגוונים , בתוך לבן מראה היה וארא כאילו עלי "ואעבר
ל ואמר בּ דמי וגו'"מתבּ וֹ ססת חיי ו')בּ דמי ט"ז, שהיה ,(יחזקאל פי על ואף 

שכתוב : לרחמים, נהפך חיי"אדום בג '"בּ דמי הפתח נרשם ולפיכך  , 
ביניהם. ואחד מכאן ואחד מכאן אחד מקומות

שנתעוררו רבי כתרים שני כנגד דמים, מיני שני שנראו למד, חזקיה 
ההוא  בזמן בשני[סד]למעלה שנכלל אחד כתר  כנגד אמר, יוסי רבי ,

ודין. ברחמים  הנעלמים צדדים



הזוהר  זיו 
עלסג. מתנהג העולם שזה להורות

ועל רחמים דין חסד היינו חד"ר פי
לנו נצרך וכן גוונים, הג' מורים זה
הישראלית, אומה כלל  של  הדגל  לעשות 
וקו מתחת, אדום קו ממעל, לבן קו
סימן זה כי  באמצע, עשב כמראה ירוק 
לעשות כן  גם ויכולים שלנו , האמונה

שבאמצע ירוק  הקו  על  דוד  מגן צורת
מילהסד .הדגל: של  היינו  דמים מיני ב'

פעולת למעלה  עוררו  פסח קרבן  ושל
שהם דין ושל  רחמים  של כתרים השני
נתעורר יוסי  רבי ולדעת ומלכות, תפארת
נכלל שאז  אלא מלכות  היינו  אחד כתר

ודין: רחמים בה



 פסח|פב ט"ז|קרבן לפסח זפרק  תורה והר 

כתוב : לבוא ולעתיד דין, בו מאדוֹ ם"ותעשו בּ א זה  א')"מי ס"ג, ,(ישעיהו 
בּ בצרה"וכתוב: לה ' זבח ו')"כּ י ל"ד, וכתוב:(ישעיהו כּ ל , על  למל ה ' "והיה 

אחד " וּ ׁש מוֹ  אחד ה ' יהיה ההוּ א בּ יּ וֹ ם ט)הארץ יד, .(זכריה 


ע"א רנא דף פנחס פרשת ד' חלק זוהר 

מצרים  של אלוהיהם את לבזות  פסח הקרבן עניני כל

 כה ּפ סח","מ וׁש חטוּ  למׁש ּפ חתיכם  צאן  לכם  כבשוּ קחוּ  חייא, רבי אמר  ְִ
היה  שלהם ואלוה  המצרים  של שיראתם אלא למה, פסח לקרבן
המצרים, של יראתם  קחו לחודש  מבעשור הוא, ברוך הקדוש  אמר כבש,
ושלשה, ושנים  אחד יום שלכם במאסר  ונתפס  אסור ויהיה לו ותפשו

עליו. ותתאספו לדין, תוציאוהו  הרביעי וביום

יכולים ובשעה ואין ישראל, במאסר  שנאסר יראתם  קול שמעו  שהמצרים
כא  עליהם קשה והיה בוכים, היו נעקדו להצילו, בעצמם  הם ילו

ארבעה  יום אחר  יום  ברשותכם נתפס  יהי  הוא, ברוך הקדוש  אמר  ליהרג,
ויראו  להשחט , אותו תוציאו הרביעי וביום נתפס, אותו שיראו כדי ימים,
שהביא  המכות  מכל להם  קשה וזה דין, בו עושים אתם איך המצרים

ביראתם. שיעשו  הדינים אותן הוא , ברוך הקדוש  עליהם

שכתוב :אחר  באש , דינו  בּ אׁש "כך ּת שׂ רפוּ ן  אלהיהם כה)"ּפ סילי ז, ,(דברים 
הוא, ברוך הקדוש  נא",אמר  מּמ נּ וּ  ּת אכל וּ  שברצון "אל יאמרו שלא 

ולא  צלי, אותו הכינו אלא כך, אותו אוכלים לאלהינו  ובהשתוקקות
שיראו  שלו תקון אלא  אותו, יראו ולא מכוסה  יהי מבושל שאם  מבושל,

נודף . שריחו לפי באש , מושרף  כך אותו

אחרת ועוד בהמה  או  שחיה יאמרו שלא  כרעיו, על כפוף יהיה שראשו 
אותו  יאכלו שלא ועוד שלהם, אלהי שהוא לו שיכירו אלא היא,

ובזיון. קלון  דרך השובע על אלא רעב , של בחשקות

בוֹ "ועוד תׁש בּ ר וּ  לא ולא "ועצם  בשוק , מושלכים עצמותיו שיראו אלא  , 
כתוב : כן ועל להצילו, ׁש פטים"יוכלו  ה ' עשׂ ה לג,"וּ באלהיהם  (במדבר 

דינים.ד) הרבה ,



לפסח ז תורה ט"זוהר  פסח|פרק  פג|קרבן

מקומות  בג' הדם  שימת ענין

ואדום אמר  לבן האמונה רושם למדנו הרי דם, למה כן אם יהודה, רבי
הגוונים  ב' בין  הכולל אחד של [סג]וגוון אחד היו, דמים ב ' לו , אמר ,

יהודה, רבי  אמר  דין, פסח של רחמים, מילה של פסח , של ואחד מילה 
לרחמים, ההוא דם הוא  ברוך הקדוש  שהפך שלמדנו, כמו  אלא כן, לא

שכתוב: זה  הגוונים , בתוך לבן מראה היה וארא כאילו עלי "ואעבר
ל ואמר בּ דמי וגו'"מתבּ וֹ ססת חיי ו')בּ דמי ט"ז, שהיה ,(יחזקאל פי על ואף 

שכתוב : לרחמים, נהפך חיי"אדום בג '"בּ דמי הפתח נרשם ולפיכך  , 
ביניהם. ואחד מכאן ואחד מכאן אחד מקומות

שנתעוררו רבי כתרים שני כנגד דמים, מיני שני שנראו למד, חזקיה 
ההוא  בזמן בשני[סד]למעלה שנכלל אחד כתר  כנגד אמר, יוסי רבי ,

ודין. ברחמים  הנעלמים צדדים



הזוהר  זיו 
עלסג. מתנהג העולם שזה להורות

ועל רחמים דין חסד היינו חד"ר פי
לנו נצרך וכן גוונים, הג' מורים זה
הישראלית, אומה כלל  של  הדגל  לעשות 
וקו מתחת, אדום קו ממעל, לבן קו
סימן זה כי  באמצע, עשב כמראה ירוק 
לעשות כן  גם ויכולים שלנו , האמונה

שבאמצע ירוק  הקו  על  דוד  מגן צורת
מילהסד .הדגל: של  היינו  דמים מיני ב'

פעולת למעלה  עוררו  פסח קרבן  ושל
שהם דין ושל  רחמים  של כתרים השני
נתעורר יוסי  רבי ולדעת ומלכות, תפארת
נכלל שאז  אלא מלכות  היינו  אחד כתר

ודין: רחמים בה



לפסח ז|פד תורה והר 

יא( ביי השי"ת איז באליבט מדת חסידות פון א איד מער ווי די גוף המצוה 
)דע"ק ה' ס"ת רע"ו סק"ו(.

על ידי החומרות זוכים לנשיאת פנים מהקב"ה

יב( דורך חומרות איז מען זוכה צו נשיאת פנים פון הקב"ה )ברכות כ:( און צו 
א באזונדערע שמירה פון הימל )בני יששכר תשרי, מאמר ד'(.

יג( דער וועלכער איז א ריכטיגער מאמין בד' ובתורתו, וועט קיינמאל נישט 
חוזק מאכן פון איינעם וואס איז מחמיר א חומרא )ד"ח ח"ב יו"ד סי' ל"ט(.

יד( דער הייליגער טשערנאבילער מגיד זצוק"ל און דער הייליגער בעל ישמח 
משה זצוק"ל פלעגן מחמיר זיין פסח אלע חומרות )הנהגת מהר"ן סו"ס מאור עינים, 

תהל"מ הנהגת יש"מ(.

על ידי חומרות בפסח זוכים לאריכות ימים

מ'האט מגלה געווען פון הימל אז ווי מער חומרות, אלץ מער אריכות ימים 
ושנים איז מען זוכה )שו"ת מן השמים סי' ע'(. דאס איז אויסער דעם געוואלדיגן 

אור לעולם הבא.

פרק ג'

די פאלגענדע רשימה )ליסטע(

די ווייטערדיגע רשימה טוט פארקערפערן די הלכות, מנהגים, מיט אן אוצר 
פון עצות און אנווייזונגען וועלכע באלייכטן דעם וועג ווי אזוי באהיט צו ווערן 
מיט די הילף פון השי"ת נישט נכשל צו ווערן ח"ו אין א משהו חמץ נישט אין 

שטוב און נישט אינדרויסן.

די רשימה קען זיין א פילזייטיגער אויפטוה אין שטוב, ווי מיר האבן פריער 
דערמאנט און יעדער זאל מוסיף זיין זיינע אייגענע חומרות און צושרייבן.

פרק ד'

זהירות ביין לקידוש, ד' כוסות ולהבדלה

יין קידוש מרמז ליין המשומר

א( הסוחטין יין ושופכין כל הנסחט למסננת ותולין המסננת על כלי, צריך 
להזהר במה שמשתמשין לקידוש ולהבדלה שלא יהא מגולה לא המונח במסננת 
ולא יין צלול הזב ממנו אפילו שעה מועטת לכתחילה, ובעבר עליו לילה כבר 



זֹוַהר  ִמֵּסֶפר  ַהַּמֲאָמִרים  ָּכל  ִלַּקְטנּו  ּבֹו 
ּכֹוָתרֹות,  ִעם  ַהֹקוֶדש,  ְלָלׁשֹון  ַהְמתּוְרָגם  ּתֹוָרה 

ְלֶׁשַבע  ְוִחיַלְקנּום  ְוֶקַטע,  ֶקַטע  ְלָכל  ָהִעְנָין  ַּתְמִצית 
אֹוַפּנֹו.  ַעל  ִּדּבּור  ָּדָבר  ָהִעְנָיִנים,  ְלִפי  ְּפָרִקים,   ֶעְׂשֵרה 

ְּבאֹוָרְייָתא". ָעְלָמא  ָּכל  ְדָנִהיר  ִׁשְמעֹון   "ַרִּבי 
)זֹוַהר ח"א קנ"ו(

לימוד ליום  א' של פסח

לפסח ז|פד תורה והר 

פרק יז - שירת הים

 ז'



לפסח ז|פו תורה לפסח זוהר  תורה י"זוהר  הים |פרק פז |שירת 

י"ז פרק 

הים  שירת 
ע"א נד  דף בשלח פרשת ב ' חלק  זוהר

ז"א ספירות דרך  מהבינה כח מקבלת המלכות

לה'"יׁש יר"אז הזּ את הירה  את  ישׂ ראל וּ בני ואמר ,מׁש ה  פתח  אבא רבי , ָ
וכולן  הוא, ברוך להקדוש ישראל ששבחו  התשבחות בכל עיינתי 

באז, ישׂ ראל"פתחו יׁש יר יה וֹ ׁש ע","אז  ידבּ ר יב)"אז י, אמר,(יהושע "אז 
יב)ׁש למה" ח, א' הגבורות (מלכים וכל הנסים כל למדנו, כך אלא הטעם, מה , 

בעטרותיו, הקדוש  הקדמון של האור כשהאיר  לישראל, להם שנעשו
צד, לכל ומאיר בחשך מבריק  האור זה בז', וא' בא ' באז  ונרשמים נחקקים

זו  ז', מהו לז ', ומגעת הא' הארת מתחברת דם"וכאשר  מלאה  לה ' "חרב 
ו) לד, הז'(ישעיהו עם הא' שנתחבר  לבעבור וגבורות , נסים נעשה אז וזו [סה], ,

וזהו הצדדים, כל של השירה היא שירה , יׁש יר"היא  ."אז  


המתים  תחיית  בעת תושלם השירה

ההוא,"י יר", לזמן  ומשלים תולה הזה דבר אלא לומר , צריך שר אז ִָ
זו. שירה לשבח  ישראל שעתידים לבוא, לעתיד גם ומשלים

לבוא לעתיד השירה  את פעם עוד ישירו וישראל  משה

ישׂ ראל""מ ה פיוּ בני על אף  הראשונים שהצדיקים למדנו , מכאן , ֶֹ
צרור של בהקשר ונתקשרו שלמעלה, עליונות  במדרגות  שנתעלו
יעשה  אשר וגבורות אותות ולראות בגוף, להחיות כולם עתידים החיים ,

שכתוב: זהו הזאת, שירה ולומר לישראל , הוא ברוך  יׁש ירהקדוש  "אז 
ישׂ ראל" וּ בני .מׁש ה 

ז' יו�

של

פ�ח

הזוהר  זיו 
הראשונהסה. ספירה  על רמז א' אות

ז ' ואות דכלא, מקורא שהוא כתר ספירת
השביעית ספירה מלכות ספירת על  רמז 

וכאשר התחתונות, ספירות שבע מן
נסים נעשה אז כזה גדול אור מופיע

וגבורות:

יש להסתפק אם ראוי לקידוש ולהבדלה )עי רע"ב ס"א, גר"ז א', מ"ב ג' ח"א כלל ו' 
אות ז'. וערוה"ש ס"ה, וכה"ח שם בשם בא"ח וס' בית יהודה, ושו"ת דברי מלכיאל ח"ד סי' א', 

ומ"ש בכה"ח או' י"ב בשם פמ"ג לא מועיל למה שע"ג מסננת עי' טויר"ד קט"ז, וסתימת שאר 

כל הפוסקים נגד הפמ"ג, והפמ"ג הניחו בצ"ע, ולבד זאת בדע"ת רע"ב בשם תורת חיים ב"ב 

דף צ"ז דיין קידוש מרמז ליין המשומר, וע"כ יש להקפיד בגילוי(.

זהירות בעשיית היין

א*( הרוחץ הענבים בבורית )זיי"ף( צריך ליזהר לשוטפן היטב היטב, ומלאכתן 
ניכר  רישומו  הרחיצה  שאחר  הדבר  דטבע  דוקא,  אחריות  בעלי  ע"י  תעשה 
ונרגש טעמו בהיין ואם פוגם טעם היין עלול לגרום ספק אם ברכתו בפה"ג, או 
ראוי לקידוש ולהבדלה )עי' היטב סי' ר"ד ס"ד ומ"א י"ד וח"א כלל נ"ה, ומ"א ר"ב סק"ג 

ומ"ב ז' וגר"ז ר"ד או' ח'(.

ב( ישנם כמה מינים יין מגיתו )גרעי"פ - זשו"ס( וביניהם שמוזגין במים )עי' 
באינגרידיענס( וישנם כמה מורי הוראות שמפקפקין בענין דינם לבפה"ג, קידוש, 

ד' כוסות, והבדלה. דביין גמור קי"ל )רמ"א ער"ב ס"ה וגר"ז שם( דיינות שלנו יותר 
טובים בלי מזיגה. וע"כ אפילו במים מועטים יש לחוש אם לברך בפה"ג )עו"ת, 
י', ובמשנ"י קאפיש לא מתיר יותר משליש מים(, והכריעו האחרונים דתלוי  וא"ר ר"ד 

אם דרך בנ"א לשתותו במקום יין ע"י מזיגה זו )מ"א ר"ד ט"ז ס"ז בשם מהרי"ל, גר"ז, 
מ"ב, וערוה"ש שם.

ויין המשכר שייך למדוד אם שותין בתור יין או בתור סתם משקה חשובה 
הממוזג מב' דברים, אבל יין מגיתו הגם שבנ"א שותין וערב לחיך מאן מפיס 
בתוך  השותין  יש  והלא  עליו,  עריב  זו  דלמא שתיית משקה  יין  בתור  שהוא 
שזה  מששה  אחד  רק  שהיין  באופן  מים  הרבה  עם  ממוזג  מעט  יין  הסעודה 
וודאי אי"ל דין יין כדאי' בשו"ע סי' ר"ד הנ"ל, וע"כ שמזיגה זו עריבה להם, 
וה"ה בנ"ד. ודעת כמה מורים להיזהר בזה בפרט במקום ברכה לבטלה שהרבה 
החמירו בו, ולפעמים גם בס"ס, וכן הפסד קידוש והבדלה דקי"ל דבמקום מצוה 
יש להדר לצאת מכל הספיקות כמבואר בש"ת מוצל מאש סי' י"ג דאפילו קיום 
מ"ע דרבנן גם ביש אלף ספיקות החיוב עדיין מוטל עליו, וכ"כ בכו"פ סו"ס 

ט"ז, ועי' שע"ת ח"א כלל א' פרט ד' או' ח"י, וצל"ח ברכות דף כ"ח, ואכמ"ל.

זהירות למי שיש לו ברעיסע"ס

ג( ברעיסע"ס אם אפשר יש להסירו לגמרי לפסח משום הבעין )ובלוע(. ואם 
ואחריות  הרגשה  וי"ל  מחמץ  הנזהר  יהודי  רופא  אצל  לנקותו  צריך  אז  א"א 



לפסח ז|פו תורה לפסח זוהר  תורה י"זוהר  הים |פרק פז |שירת 

י"ז פרק 

הים  שירת 
ע"א נד  דף בשלח פרשת ב ' חלק  זוהר

ז"א ספירות דרך  מהבינה כח מקבלת המלכות

לה'"יׁש יר"אז הזּ את הירה  את  ישׂ ראל וּ בני ואמר ,מׁש ה  פתח  אבא רבי , ָ
וכולן  הוא, ברוך להקדוש ישראל ששבחו  התשבחות בכל עיינתי 

באז, ישׂ ראל"פתחו יׁש יר יה וֹ ׁש ע","אז  ידבּ ר יב)"אז י, אמר,(יהושע "אז 
יב)ׁש למה" ח, א' הגבורות (מלכים וכל הנסים כל למדנו, כך אלא הטעם, מה , 

בעטרותיו, הקדוש  הקדמון של האור כשהאיר  לישראל, להם שנעשו
צד, לכל ומאיר בחשך מבריק  האור זה בז', וא' בא ' באז  ונרשמים נחקקים

זו  ז', מהו לז ', ומגעת הא' הארת מתחברת דם"וכאשר  מלאה  לה ' "חרב 
ו) לד, הז'(ישעיהו עם הא' שנתחבר  לבעבור וגבורות , נסים נעשה אז וזו [סה], ,

וזהו הצדדים, כל של השירה היא שירה , יׁש יר"היא  ."אז  


המתים  תחיית  בעת תושלם השירה

ההוא,"י יר", לזמן  ומשלים תולה הזה דבר אלא לומר , צריך שר אז ִָ
זו. שירה לשבח  ישראל שעתידים לבוא, לעתיד גם ומשלים

לבוא לעתיד השירה  את פעם עוד ישירו וישראל  משה

ישׂ ראל""מ ה פיוּ בני על אף  הראשונים שהצדיקים למדנו , מכאן , ֶֹ
צרור של בהקשר ונתקשרו שלמעלה, עליונות  במדרגות  שנתעלו
יעשה  אשר וגבורות אותות ולראות בגוף, להחיות כולם עתידים החיים ,

שכתוב: זהו הזאת, שירה ולומר לישראל , הוא ברוך  יׁש ירהקדוש  "אז 
ישׂ ראל" וּ בני .מׁש ה 

ז' יו�

של

פ�ח

הזוהר  זיו 
הראשונהסה. ספירה  על רמז א' אות

ז ' ואות דכלא, מקורא שהוא כתר ספירת
השביעית ספירה מלכות ספירת על  רמז 

וכאשר התחתונות, ספירות שבע מן
נסים נעשה אז כזה גדול אור מופיע

וגבורות:



 הים |פח י"ז|שירת  לפסח זפרק תורה והר 

שכתוב :אמר  לפי הטעם, מה שמעון, מצריםרבי מארץ צאת "כּ ימי
נפלא וֹ ת" טו)ארא נּ וּ  ז, אראנו "ארא נּ וּ ",(מיכה אלא לומר, צריך אראך , 

וזהו שנית, לו יראה בתחלה שראה למי שכתוב :"ארא נּ וּ "ממש , כמו  , 
אלהים", בּ יׁש ע כג)"אראנּ וּ  נ, בּ יׁש וּ עתי",(תהלים טז)"ואראהוּ  צא, ובכן,(תהלים 

ישׂ ראל ". וּ בני מׁש ה יׁש יר "אז


בכוונה הים שירת את לומר
לה'",את ה זּ א "ת הוא ה ירה ברוך  להקדוש  השכינה של ,[סו]השירה  ֶ

זוכה  הוא בה, ומכוון יום בכל הזאת  שירה שאומר  אדם כל למדנו ,
ויש הבא , עולם  בה ויש העבר, עולם בה יש  שהרי לבוא, לעתיד לאמרה

המשיח, מלך ימי בה ויש  האמונה, קשרי  אותן "את"בה כל לרבות , 
והתחתונים. העליונים שאומרים אחרות תשבחות


לשבחו המלכות על  שהיתה השירה לז "א  שרו וישראל  משה

השכינה ה זּ את""הירה שמשבחת  השירה אלא לומר, צריך זה שיר  , ִַָ
אמר למעלה מלמטה ומשה נתבאר .[סז ]להמלך, וזה ,

השפע"לה'", מיני כל אמר, יוסי  רבי פניו , את  המלך לה שהאיר בשביל ַ
משבחת  זה ובשביל אליה, הקדוש  המלך המשיך משפיעים, שהיו

השכינה. לו
כתוב:אמר  למה כן, אם יהודה, ישׂ ראל"רבי וּ בני השכינה "מׁש ה והרי , 

היו  שהם וישראל, משה של חלקם אשרי אלא לשבח, צריכה היתה
ההוא  הכח  שכל לבעבור  כראוי, השכינה בשביל למלך לשבח  יודעים

המלך. מאת נחלה שלה והגבורה


ז"א השני בינה הראשון ה'
אמר ,רבי לה'"ייסא הזּ את  שכל "ה ירה העדן, מן היוצא  הנהר הוא זה , 

הנרות  להאיר ממנו יוצא והגדולה  שכתוב[סח]השפע  שמה ונשמע  ,
הזוהר  זיו 

זא"ת:סו. נקראת השכינה מןסז.כי 
כתר: ספירת עד מלכות ספירת

עולםסח. היינו הראשון לה ' שזה מפרש

היוצא נהר  שנקרא החירות מקור הבינה 
ואשירה החכמה, ספירת מן פירוש מעדן,
שנקראת התפארת  ספירת היינו  השני  לה'

לפסח ז תורה י"זוהר  הים |פרק פט|שירת 

כך לה'",אחר כתוב"אׁש ירה  לא ולכך העליון, הקדוש  מלך הוא שזה 
לו  .[סט]אשירה


שירה האומר שכר 

 אמר מילאמר""ו שכל לעולם, מהם תשכח שלא כדי  דורות , לדורי , ְַֹ
וזוכה  הבא , בעולם לה זוכה  הזה, בעולם הזאת לשירה  שזוכה
ברוך  בהקדוש  ישראל כנסת של בשמחתה המשיח, המלך בימי בה לשבח 

שכתוב : בזמן "לאמר"הוא, הקדושה בארץ  לאמר ההוא, בזמן לאמר , 
לאמר ישראל, של בגאולתן  לאמר בגלות, לאמר  בארץ, ישראל ששכנו

הבא. לעולם


ע"ב נד  דף בשלח פרשת ב' חלק זוהר

גאה גאה הלשון כפל 
גּ אה"א ירה גאה  כּ י לה'",וגו'"לה' מהו "אׁש ירה  לומר, צריך  נשיר , ִָָ

השכינה  תושבחות משבחים שהיו לפי אלא "לה'",[ע]אשירה,
הקדוש , המלך גּ אה"זה  גאה להמשיך "כּ י בכתריו, ומתעטר  שעולה  , 

בכל, להעלות וגבורות  וכחות גּ אה"ברכות גאה הזה,"כּ י בעולם  גאה , 
בכתריו  שיתעטר  בשביל גאה ההוא, בזמן גאה  כי הבא, בעולם גאה 

שלמה. בשמחה


המלכות  שהיא  הים  בידי  נמסרו ושרם  המצרים

ביּ ם""ס ס  רמה  שנאחזים ורכב וֹ  שלמעלה והממשלה שלמטה הממשלה  , 
בהם  לעשות ההיא  הגדולה והממשלה הגדול, בהים נמסרו בזה , זה 
דין  שיעשה עד למטה דין  עושה הוא  ברוך הקדוש  שאין  למדנו נקמות,

שכתוב : זה  למעלה, שלהם ועל בהשרים בּ ּמ רוֹ ם ה ּמ רוֹ ם צבא  על ה' "יפקד 
האדמה" על האדמה  כא)מלכי כד, .(ישעיהו 

הזוהר  זיו 
הקדוש: הואסט .מלך  הראשון  לה' כי

תפארת: הוא השני ולה' כיוןע .בינה 
בעבור נקבה בלשון אשירה שכתוב

ה': אות הוספת 



 הים |פח י"ז|שירת  לפסח זפרק תורה והר 

שכתוב :אמר  לפי הטעם, מה שמעון, מצריםרבי מארץ צאת "כּ ימי
נפלא וֹ ת" טו)ארא נּ וּ  ז, אראנו "ארא נּ וּ ",(מיכה אלא לומר, צריך אראך , 

וזהו שנית, לו יראה בתחלה שראה למי שכתוב :"ארא נּ וּ "ממש , כמו  , 
אלהים", בּ יׁש ע כג)"אראנּ וּ  נ, בּ יׁש וּ עתי",(תהלים טז)"ואראהוּ  צא, ובכן,(תהלים 

ישׂ ראל ". וּ בני מׁש ה יׁש יר "אז


בכוונה הים שירת את לומר
לה'",את ה זּ א "ת הוא ה ירה ברוך  להקדוש  השכינה של ,[סו]השירה  ֶ

זוכה  הוא בה, ומכוון יום בכל הזאת  שירה שאומר  אדם כל למדנו ,
ויש הבא , עולם  בה ויש העבר, עולם בה יש  שהרי לבוא, לעתיד לאמרה

המשיח, מלך ימי בה ויש  האמונה, קשרי  אותן "את"בה כל לרבות , 
והתחתונים. העליונים שאומרים אחרות תשבחות


לשבחו המלכות על  שהיתה השירה לז "א  שרו וישראל  משה

השכינה ה זּ את""הירה שמשבחת  השירה אלא לומר, צריך זה שיר  , ִַָ
אמר למעלה מלמטה ומשה נתבאר .[סז ]להמלך, וזה ,

השפע"לה'", מיני כל אמר, יוסי  רבי פניו , את  המלך לה שהאיר בשביל ַ
משבחת  זה ובשביל אליה, הקדוש  המלך המשיך משפיעים, שהיו

השכינה. לו
כתוב:אמר  למה כן, אם יהודה, ישׂ ראל"רבי וּ בני השכינה "מׁש ה והרי , 

היו  שהם וישראל, משה של חלקם אשרי אלא לשבח, צריכה היתה
ההוא  הכח  שכל לבעבור  כראוי, השכינה בשביל למלך לשבח  יודעים

המלך. מאת נחלה שלה והגבורה


ז"א השני בינה הראשון ה'
אמר ,רבי לה'"ייסא הזּ את  שכל "ה ירה העדן, מן היוצא  הנהר הוא זה , 

הנרות  להאיר ממנו יוצא והגדולה  שכתוב[סח]השפע  שמה ונשמע  ,
הזוהר  זיו 

זא"ת:סו. נקראת השכינה מןסז.כי 
כתר: ספירת עד מלכות ספירת

עולםסח. היינו הראשון לה ' שזה מפרש

היוצא נהר  שנקרא החירות מקור הבינה 
ואשירה החכמה, ספירת מן פירוש מעדן,
שנקראת התפארת  ספירת היינו  השני  לה'

לפסח ז תורה י"זוהר  הים |פרק פט|שירת 

כך לה'",אחר כתוב"אׁש ירה  לא ולכך העליון, הקדוש  מלך הוא שזה 
לו  .[סט]אשירה


שירה האומר שכר 

 אמר מילאמר""ו שכל לעולם, מהם תשכח שלא כדי  דורות , לדורי , ְַֹ
וזוכה  הבא , בעולם לה זוכה  הזה, בעולם הזאת לשירה  שזוכה
ברוך  בהקדוש  ישראל כנסת של בשמחתה המשיח, המלך בימי בה לשבח 

שכתוב : בזמן "לאמר"הוא, הקדושה בארץ  לאמר ההוא, בזמן לאמר , 
לאמר ישראל, של בגאולתן  לאמר בגלות, לאמר  בארץ, ישראל ששכנו

הבא. לעולם


ע"ב נד  דף בשלח פרשת ב' חלק זוהר

גאה גאה הלשון כפל 
גּ אה"א ירה גאה  כּ י לה'",וגו'"לה' מהו "אׁש ירה  לומר, צריך  נשיר , ִָָ

השכינה  תושבחות משבחים שהיו לפי אלא "לה'",[ע]אשירה,
הקדוש , המלך גּ אה"זה  גאה להמשיך "כּ י בכתריו, ומתעטר  שעולה  , 

בכל, להעלות וגבורות  וכחות גּ אה"ברכות גאה הזה,"כּ י בעולם  גאה , 
בכתריו  שיתעטר  בשביל גאה ההוא, בזמן גאה  כי הבא, בעולם גאה 

שלמה. בשמחה


המלכות  שהיא  הים  בידי  נמסרו ושרם  המצרים

ביּ ם""ס ס  רמה  שנאחזים ורכב וֹ  שלמעלה והממשלה שלמטה הממשלה  , 
בהם  לעשות ההיא  הגדולה והממשלה הגדול, בהים נמסרו בזה , זה 
דין  שיעשה עד למטה דין  עושה הוא  ברוך הקדוש  שאין  למדנו נקמות,

שכתוב : זה  למעלה, שלהם ועל בהשרים בּ ּמ רוֹ ם ה ּמ רוֹ ם צבא  על ה' "יפקד 
האדמה" על האדמה  כא)מלכי כד, .(ישעיהו 

הזוהר  זיו 
הקדוש: הואסט .מלך  הראשון  לה' כי

תפארת: הוא השני ולה' כיוןע .בינה 
בעבור נקבה בלשון אשירה שכתוב

ה': אות הוספת 



 הים |צ י"ז|שירת  לפסח זפרק תורה והר 

נקמות  בהם לעשות המלכות לידי  נמסרו כולם 
הקשה,ביּ ם""רמה גבורה נתעוררה הלילה באותו יהודה, רבי  אמר , ָָ

בו : הלּ ילה"שכתוב כּ ל ע זּ ה  קדים  בּ ר וּ ח  היּ ם  את ה ' ויּ וֹ ל", 
וכל  שלמטה, החילות אותן  כל המלך מן  השכינה בקשה ההוא בזמן 
בידה  נמסרו וכולם בידה, כולם נמסרים שיהיו שלמעלה השרים  אותן

שכתוב : זה  נקמות, בהם ביּ ם"לעשות רמה  ורכב וֹ  סתם,"ס וּ ס  בים  , 
ולמטה. למעלה


ע"א נה  דף בשלח פרשת ב' חלק זוהר

ואמא אבא מרצון הגיעה הישועה
ליׁש וּ עה""עי לי ויהי יּה  יוסי,וזמרת רבי  אמר  יּה ", וזמרת היינו "עזּ י , ִָ

בחביבות  הן ולעולם זה, מן  זה נפרדים ואינם  בזה, זה הנכללים אלה 
ולברך  לכל להספיק  ומעינות , הנחלים השפעת נמצא  שמשם אחד, ברצון

שכתוב:[עא]לכל  כמו  המעינות, מימי יכזבו לא לא, אׁש ר מים  "וּ כמוֹ צא
מימיו" יא)יכזּ בוּ  נח, כן(ישעיהו ועל ליׁש וּ עה",, לי המלך "ויהי זה שבשביל 

למטה  ומנחיל משפיע  נסים.[עב]הקדוש  לעשות הימין ונתעוררה ,


צדיק הנקרא היסוד על  מרמז
ואנוה וּ ""זה  בזווג,אלי הברכות יוצאות  שממנו צדיק , היינו ,"ואנוה וּ ", ֶ

המקדש, בית וזהו בו , נמצאת שהחביבות ההוא אבי במקום "אלהי
ההוא וארממנה וּ " מצד באים שהלוים המקום לעומת כך אמר משה  ,[עג], 

הזה. במקרא היא הכל של שלמות כן ועל


ישועות  הפועל  שהוא  ז"א  על מרמז 
אמר,רבי ליׁש וּ עה"יצחק לי הקדוש"ויהי המלך זה  ומניין,[עד], הוא, וכך , 

שכתוב : כן, מצינו אחר  לי ממקרא ויהי ה ' יּה  וזמרת עזּ י "כּ י
הזוהר  זיו 

ובינהעא. חכמה של הזדווגות היינו
דלא רעין תרין שהן ואימא  אבא הנקראים
העולם: קיום לבעבור מתפרשין

ומלכותעב. תפארת הזדווגות לעורר
נשפע זה ידי שעל וברתא ברא  הנקראים

צדיק  יסוד ספירת ידי על למלכות השפע
ואנוהּו": אלי  "זה נאמר כיעג.שעליו  ֶ ֵ ִ ְ ַ ְ ֵ

הבינה עולם והיינו בא, לוי משבט משה
מתערין: דינין ספירתעד .דמינה היינו

התפארת:

לפסח ז תורה י"זוהר  הים |פרק צא |שירת 

ב)ליׁש וּ עה" יב, שאמר :(ישעיהו מזה נשמע  וכך ליׁש וּ עה", לי ויהי שזה ,[עה]"ה ' 
הקדוש . המלך


ע"ב נה דף בשלח פרשת  ב' חלק זוהר

לה ' ולשבח לראות זכו עוברים אפילו
אמר,רבי ואנוה וּ ייסא אלי ראה "זה  שלא מה הים על ראו  ישראל שכל ," 

רואים, היו אמם  שבמעי הולדות  אותן ואפילו הנביא, יחזקאל
אומרים היו  וכולם הוא, ברוך להקדוש ואנוה וּ "ומשבחים אלי ."זה 


לרומם  שייך העליונים  הפרצופים את אפילו

וארממנה וּ "אלהי שכתוב :אבי כמו  אברהם ", אבי י)"אלהי לב, [עו](בראשית ֱֵֹ
למה כן אם יוסי, רבי  אברהם "וארממנה וּ "אמר  אלהי המדה הרי , 

נצרך כן פי על אף לו  אמר היא, אחד,"וארממנה וּ "למעלה  ענין  והכל , 
שהרי[עז ]בכל "וארממנה וּ " והגדול, הקדוש  שם ליחד שיודע מי להכליל , 

הוא. ברוך להקדוש  עליונה עבודה היא  זאת


ע"א נו  דף בשלח פרשת ב' חלק זוהר

ה ' מלחמת גבורות
ׁש מ וֹ ""ה' ה' מלחמה  יתעוררו איׁש  כאשר וראה, בוא אבא, רבי אמר , 

שלמדת  שוטרים כמה הוא, ברוך הקדוש של והמלחמות הגבורות
לכל  וגבורות חילות ולנטש  מקום, בכל מלחמות לנטש  מתעוררים הגבורה
יורדות  ושטות ההולכות והאניות יתרוממו , וגליו סוער הים אז צד,
בליסטראות, באבני מלחמה מתגירי מתעוררים אז נמצא , וזעף ועולות,

שכתוב : כמו וקשתות, חצים וחרבות רמחים ׁש נוּ נים"בעלי תהלים"חצּ י) 
הזוהר  זיו 

הוי"העה. השם נוסף הפסוק  שבזה כיון
התפארת: ספירת הוא היינו עו.שסתמו

החסד: שאיןעז.ספירת מקשה יוסי  רבי 
מלכות בספירת  אלא "וארממנהּו" ְ ֶ ְ ֲֹ ַ שייך
שתזדווג  ותפלה תורה ידי  על  להרימה
אבל שפע, להשפעת דדכורא  עלמא עם 
ומתרץ  בה, שייך  הרמה מה חסד בספירת

עבודת ידי  שעל הרמה שייך  בה שגם
והקדוש הגדול שם נתיחד ישראל
ראש  למעלה החסד  ספירת ותתרומם 
וזהו  למלכות, ולהשפיעם החסדים  לקבל 
ז ' שבכל פירוש  בכל, וארוממנהו שאמר
בג' להכלילם הרמה שייך הבנין ספירות 
יתמלאו  זה ידי שעל הראשונות ספירות 



 הים |צ י"ז|שירת  לפסח זפרק תורה והר 

נקמות  בהם לעשות המלכות לידי  נמסרו כולם 
הקשה,ביּ ם""רמה גבורה נתעוררה הלילה באותו יהודה, רבי  אמר , ָָ

בו : הלּ ילה"שכתוב כּ ל ע זּ ה  קדים  בּ ר וּ ח  היּ ם  את ה ' ויּ וֹ ל", 
וכל  שלמטה, החילות אותן  כל המלך מן  השכינה בקשה ההוא בזמן 
בידה  נמסרו וכולם בידה, כולם נמסרים שיהיו שלמעלה השרים  אותן

שכתוב : זה  נקמות, בהם ביּ ם"לעשות רמה  ורכב וֹ  סתם,"ס וּ ס  בים  , 
ולמטה. למעלה


ע"א נה  דף בשלח פרשת ב' חלק זוהר

ואמא אבא מרצון הגיעה הישועה
ליׁש וּ עה""עי לי ויהי יּה  יוסי,וזמרת רבי  אמר  יּה ", וזמרת היינו "עזּ י , ִָ

בחביבות  הן ולעולם זה, מן  זה נפרדים ואינם  בזה, זה הנכללים אלה 
ולברך  לכל להספיק  ומעינות , הנחלים השפעת נמצא  שמשם אחד, ברצון

שכתוב:[עא]לכל  כמו  המעינות, מימי יכזבו לא לא, אׁש ר מים  "וּ כמוֹ צא
מימיו" יא)יכזּ בוּ  נח, כן(ישעיהו ועל ליׁש וּ עה",, לי המלך "ויהי זה שבשביל 

למטה  ומנחיל משפיע  נסים.[עב]הקדוש  לעשות הימין ונתעוררה ,


צדיק הנקרא היסוד על  מרמז
ואנוה וּ ""זה  בזווג,אלי הברכות יוצאות  שממנו צדיק , היינו ,"ואנוה וּ ", ֶ

המקדש, בית וזהו בו , נמצאת שהחביבות ההוא אבי במקום "אלהי
ההוא וארממנה וּ " מצד באים שהלוים המקום לעומת כך אמר משה  ,[עג], 

הזה. במקרא היא הכל של שלמות כן ועל


ישועות  הפועל  שהוא  ז"א  על מרמז 
אמר,רבי ליׁש וּ עה"יצחק לי הקדוש"ויהי המלך זה  ומניין,[עד], הוא, וכך , 

שכתוב : כן, מצינו אחר  לי ממקרא ויהי ה ' יּה  וזמרת עזּ י "כּ י
הזוהר  זיו 

ובינהעא. חכמה של הזדווגות היינו
דלא רעין תרין שהן ואימא  אבא הנקראים
העולם: קיום לבעבור מתפרשין

ומלכותעב. תפארת הזדווגות לעורר
נשפע זה ידי שעל וברתא ברא  הנקראים

צדיק  יסוד ספירת ידי על למלכות השפע
ואנוהּו": אלי  "זה נאמר כיעג.שעליו  ֶ ֵ ִ ְ ַ ְ ֵ

הבינה עולם והיינו בא, לוי משבט משה
מתערין: דינין ספירתעד .דמינה היינו

התפארת:

לפסח ז תורה י"זוהר  הים |פרק צא |שירת 

ב)ליׁש וּ עה" יב, שאמר :(ישעיהו מזה נשמע  וכך ליׁש וּ עה", לי ויהי שזה ,[עה]"ה ' 
הקדוש . המלך


ע"ב נה דף בשלח פרשת  ב' חלק זוהר

לה ' ולשבח לראות זכו עוברים אפילו
אמר,רבי ואנוה וּ ייסא אלי ראה "זה  שלא מה הים על ראו  ישראל שכל ," 

רואים, היו אמם  שבמעי הולדות  אותן ואפילו הנביא, יחזקאל
אומרים היו  וכולם הוא, ברוך להקדוש ואנוה וּ "ומשבחים אלי ."זה 


לרומם  שייך העליונים  הפרצופים את אפילו

וארממנה וּ "אלהי שכתוב :אבי כמו  אברהם ", אבי י)"אלהי לב, [עו](בראשית ֱֵֹ
למה כן אם יוסי, רבי  אברהם "וארממנה וּ "אמר  אלהי המדה הרי , 

נצרך כן פי על אף לו  אמר היא, אחד,"וארממנה וּ "למעלה  ענין  והכל , 
שהרי[עז ]בכל "וארממנה וּ " והגדול, הקדוש  שם ליחד שיודע מי להכליל , 

הוא. ברוך להקדוש  עליונה עבודה היא  זאת


ע"א נו  דף בשלח פרשת ב' חלק זוהר

ה ' מלחמת גבורות
ׁש מ וֹ ""ה' ה' מלחמה  יתעוררו איׁש  כאשר וראה, בוא אבא, רבי אמר , 

שלמדת  שוטרים כמה הוא, ברוך הקדוש של והמלחמות הגבורות
לכל  וגבורות חילות ולנטש  מקום, בכל מלחמות לנטש  מתעוררים הגבורה
יורדות  ושטות ההולכות והאניות יתרוממו , וגליו סוער הים אז צד,
בליסטראות, באבני מלחמה מתגירי מתעוררים אז נמצא , וזעף ועולות,

שכתוב : כמו וקשתות, חצים וחרבות רמחים ׁש נוּ נים"בעלי תהלים"חצּ י) 
הזוהר  זיו 

הוי"העה. השם נוסף הפסוק  שבזה כיון
התפארת: ספירת הוא היינו עו.שסתמו

החסד: שאיןעז.ספירת מקשה יוסי  רבי 
מלכות בספירת  אלא "וארממנהּו" ְ ֶ ְ ֲֹ ַ שייך
שתזדווג  ותפלה תורה ידי  על  להרימה
אבל שפע, להשפעת דדכורא  עלמא עם 
ומתרץ  בה, שייך  הרמה מה חסד בספירת

עבודת ידי  שעל הרמה שייך  בה שגם
והקדוש הגדול שם נתיחד ישראל
ראש  למעלה החסד  ספירת ותתרומם 
וזהו  למלכות, ולהשפיעם החסדים  לקבל 
ז ' שבכל פירוש  בכל, וארוממנהו שאמר
בג' להכלילם הרמה שייך הבנין ספירות 
יתמלאו  זה ידי שעל הראשונות ספירות 



 הים |צב י"ז|שירת  לפסח זפרק תורה והר 

ו) לאותן מה, וי מלחמה, לעורר בצבאותיו מתגבר  הוא ברוך והקדוש  ,
כתוב: בכן מלחמה , עליהם יעורר  הקדוש מלחמה"שהמלך איׁש  ."ה ' 

לאותן ומכאן, מלחמה הרי יוצאים  הזה, ומפסוק  האותיות , מאלה
וצירופי הוא, ברוך להקדוש  שחטאו  השונאים, לאותן הרשעים ,

הדברים. נתבאר והרי האמת , לבעלי נתגלו האותיות


ומלכות  תפארת ידי  על נעשה המלחמה
ׁש מ וֹ ""ה' ה' מלחמה  שכתוב:איׁש  כיון מלחמה",, איׁש  כי"ה ' נודע  לא 

ׁש מ וֹ " שכתוב:"ה ' כמו  אלא  וגו'", סדם על המטיר .[עח]"וה ' 


סוף ים קריעת
ביּ ם""מר בת ירה  וחיל וֹ  ואמר ,ּפ רעה  פתח  יהודה אלהיםרבי  ּמ ים  ּרא ו" ְְַֹ

וגו'", יחילוּ  ּמ ים   ּי"ז)רא ו ע"ז, הים,(תהלים את ישראל שעברו בשעה 
הק לו אמר  אמר מימיך, קרע הים, על הממונה  להמלאך הוא ברוך דוש 

על  הגאולה הן  לו אמר בתוכך, בני שיעברו בשביל לו אמר למה,
אמר מאלה , אלה נשתנו מה  אבל אמתית , היא רוגז עם  הסאה שנתמלאה 

העולם. כשבראתי לים עשיתי זה תנאי על לו 
שכתוב :מה זה המים, ונתכווצו גבורתו העיר  הוא, ברוך הקדוש  עשה

וגו'", אלהים  ּמ ים   ּאותן "רא ו כל הרוג הוא, ברוך הקדוש  לו אמר 
שכתוב : זה עליהם, הים כסה זה  אחר החוצה, השליכם כך ואחר  החילות,

ביּ ם" ירה וחילוֹ  ּפ רעה ."מרכּ בת  


המלכות  ידי  על  נשברו למעלה שלהם הכחות כל 
למעלה,אמר  הוא ברוך הקדוש  עשה  מרכבות כמה וראה צא אלעזר, רבי

מרכבות  כולם באלה , אלה נקשרים  וכולם  חילות, כמה צבאות, כמה
מרכבות  מתעוררות השמאל ומצד מדרגות, על  מדרגות לאלה, אלה

שנתבאר . כמו למעלה ידיעות מדרגות ולכן קדושים, שאינם השרים
הזוהר  זיו 

מעדן: היוצא הנהר מן בשפע כולם
היינועח. מלחמה" איׁש "ה' ָ ָ ְ ִ ִ פירוש,

שנקראת מלכות היינו ׁשמ ֹו" "ה' ְ תפארת,

נדרש  וכך  דינו, בית  כן גם ונקראת  שמו,
סדם" על המטיר "וה' הפסוק על ְֹ ַ ִ ְ ִ ַ גם

כד) יט , דינו:(בראשית ובית הוא דהיינו ,

לפסח ז תורה י"זוהר  הים |פרק צג|שירת 

ממדרגתם,וכולם לשברם  הגדול, ים שנקראת המלכות דין בית ביד נמסרו
בים  ונאבדים נשברים שלמטה אלה כל למעלה, נשברים הם וכאשר 

שכתוב: זהו  ביּ ם"התחתון, ירה וחילוֹ  ּפ רעה סתם."מרכּ בת  בים , 

סוּ ף""מבחר  בים  טבּ עוּ  ׁש ל ׁש יו,[עט]ׁש לׁש יו  בהכתוב"וּ מבחר  נתבאר  הרי " ְִַ
כּ לּ וֹ " על  על "וׁש לׁש ם  אלה  ואחת , שתים הן המדרגות שכל , 

לשברם [פ ]אלה  בידה נמסרו וכולן נעשו , הם גם כך שלמעלה וכדמיון  ,
ואלה. אלה ממשלתם


שבמצרים  המכות מכל  קשות היו הים שעל המכות

במצרים,בוא הוא ברוך הקדוש  שעשה מכות עשר שכל אמרו  הרי וראה ,
אצבעות  העשר כי בימין, נכלל שהשמאל אחת, יד בכח היו כולן

בהם  נקרא הוא ברוך שהקדוש  מאמרות העשרה כנגד בזו, זו ,[פא]נכללות
ביותר , וגדולה  חזקה הים, של המכה היתה המכות כל כנגד כך ואחר

הכבּ יד"ככתוב: כג)"והאחר וֹ ן  ח, שכתוב:(ישעיהו זהו וחילוֹ , ּפ רעה  "מרכּ בת  
ביּ ם עם וגו'"ירה  הצבאות, להרוג הוא ברוך הקדוש  עתיד  לבוא, ולעתיד , 

שכתוב : זה  אדום, של והנסיכים והנציבים מאדוֹ םהפחות בּ א זה  "מי
מבּ צרה" בּ גדים א)חמוּ ץ סג, .(שם 


ע"ב נז דף בשלח פרשת ב ' חלק זוהר

כאחד נכללו והימין השמאל 

 וגו'","ימינ בּ כּ ח נא דּ רי בשעה "נאדּ רי"מהוה ' אלא לומר, צריך נאדר , ְְִ
כתוב : בכן בהימין, להזדווג באה בּ כּ ח"שהשמאל רמז "נא דּ רי , 

שתים  בה.[פב]על ונכלל בהימין  נמצאת שהשמאל לפי הוא, כך ולעולם ,

להיות אמר  שנחלק נמצא האדם כי הוא, כך שביארנו כמו שמעון, רבי
ממש , אחד גוף ונעשו זוגו, בת  עמו שיקח  כדי הטעם, מה  הגוף, חצי

הזוהר  זיו 
שהיאעט . דרגין דכל  סופא  היינו  סוף ים

מלכות: דיןפ.ספירת ואחת  חסד  אחד 
שהיא באמצע מכריע ואחת ושמאל , ימין

הרחמים: ספירותפא.מדת העשר היינו
של ה' אצבעות, עשר בשם כן גם ונקראין

גבורות: של  וה' רביםפב.חסדים  הלשון



 הים |צב י"ז|שירת  לפסח זפרק תורה והר 

ו) לאותן מה, וי מלחמה, לעורר בצבאותיו מתגבר  הוא ברוך והקדוש  ,
כתוב: בכן מלחמה , עליהם יעורר  הקדוש מלחמה"שהמלך איׁש  ."ה ' 

לאותן ומכאן, מלחמה הרי יוצאים  הזה, ומפסוק  האותיות , מאלה
וצירופי הוא, ברוך להקדוש  שחטאו  השונאים, לאותן הרשעים ,

הדברים. נתבאר והרי האמת , לבעלי נתגלו האותיות


ומלכות  תפארת ידי  על נעשה המלחמה
ׁש מ וֹ ""ה' ה' מלחמה  שכתוב:איׁש  כיון מלחמה",, איׁש  כי"ה ' נודע  לא 

ׁש מ וֹ " שכתוב:"ה ' כמו  אלא  וגו'", סדם על המטיר .[עח]"וה ' 


סוף ים קריעת
ביּ ם""מר בת ירה  וחיל וֹ  ואמר ,ּפ רעה  פתח  יהודה אלהיםרבי  ּמ ים  ּרא ו" ְְַֹ

וגו'", יחילוּ  ּמ ים   ּי"ז)רא ו ע"ז, הים,(תהלים את ישראל שעברו בשעה 
הק לו אמר  אמר מימיך, קרע הים, על הממונה  להמלאך הוא ברוך דוש 

על  הגאולה הן  לו אמר בתוכך, בני שיעברו בשביל לו אמר למה,
אמר מאלה , אלה נשתנו מה  אבל אמתית , היא רוגז עם  הסאה שנתמלאה 

העולם. כשבראתי לים עשיתי זה תנאי על לו 
שכתוב :מה זה המים, ונתכווצו גבורתו העיר  הוא, ברוך הקדוש  עשה

וגו'", אלהים  ּמ ים   ּאותן "רא ו כל הרוג הוא, ברוך הקדוש  לו אמר 
שכתוב : זה עליהם, הים כסה זה  אחר החוצה, השליכם כך ואחר  החילות,

ביּ ם" ירה וחילוֹ  ּפ רעה ."מרכּ בת  


המלכות  ידי  על  נשברו למעלה שלהם הכחות כל 
למעלה,אמר  הוא ברוך הקדוש  עשה  מרכבות כמה וראה צא אלעזר, רבי

מרכבות  כולם באלה , אלה נקשרים  וכולם  חילות, כמה צבאות, כמה
מרכבות  מתעוררות השמאל ומצד מדרגות, על  מדרגות לאלה, אלה

שנתבאר . כמו למעלה ידיעות מדרגות ולכן קדושים, שאינם השרים
הזוהר  זיו 

מעדן: היוצא הנהר מן בשפע כולם
היינועח. מלחמה" איׁש "ה' ָ ָ ְ ִ ִ פירוש,

שנקראת מלכות היינו ׁשמ ֹו" "ה' ְ תפארת,

נדרש  וכך  דינו, בית  כן גם ונקראת  שמו,
סדם" על המטיר "וה' הפסוק על ְֹ ַ ִ ְ ִ ַ גם

כד) יט , דינו:(בראשית ובית הוא דהיינו ,

לפסח ז תורה י"זוהר  הים |פרק צג|שירת 

ממדרגתם,וכולם לשברם  הגדול, ים שנקראת המלכות דין בית ביד נמסרו
בים  ונאבדים נשברים שלמטה אלה כל למעלה, נשברים הם וכאשר 

שכתוב: זהו  ביּ ם"התחתון, ירה וחילוֹ  ּפ רעה סתם."מרכּ בת  בים , 

סוּ ף""מבחר  בים  טבּ עוּ  ׁש ל ׁש יו,[עט]ׁש לׁש יו  בהכתוב"וּ מבחר  נתבאר  הרי " ְִַ
כּ לּ וֹ " על  על "וׁש לׁש ם  אלה  ואחת , שתים הן המדרגות שכל , 

לשברם [פ ]אלה  בידה נמסרו וכולן נעשו , הם גם כך שלמעלה וכדמיון  ,
ואלה. אלה ממשלתם


שבמצרים  המכות מכל  קשות היו הים שעל המכות

במצרים,בוא הוא ברוך הקדוש  שעשה מכות עשר שכל אמרו  הרי וראה ,
אצבעות  העשר כי בימין, נכלל שהשמאל אחת, יד בכח היו כולן

בהם  נקרא הוא ברוך שהקדוש  מאמרות העשרה כנגד בזו, זו ,[פא]נכללות
ביותר , וגדולה  חזקה הים, של המכה היתה המכות כל כנגד כך ואחר

הכבּ יד"ככתוב: כג)"והאחר וֹ ן  ח, שכתוב:(ישעיהו זהו וחילוֹ , ּפ רעה  "מרכּ בת  
ביּ ם עם וגו'"ירה  הצבאות, להרוג הוא ברוך הקדוש  עתיד  לבוא, ולעתיד , 

שכתוב : זה  אדום, של והנסיכים והנציבים מאדוֹ םהפחות בּ א זה  "מי
מבּ צרה" בּ גדים א)חמוּ ץ סג, .(שם 


ע"ב נז דף בשלח פרשת ב ' חלק זוהר

כאחד נכללו והימין השמאל 

 וגו'","ימינ בּ כּ ח נא דּ רי בשעה "נאדּ רי"מהוה ' אלא לומר, צריך נאדר , ְְִ
כתוב : בכן בהימין, להזדווג באה בּ כּ ח"שהשמאל רמז "נא דּ רי , 

שתים  בה.[פב]על ונכלל בהימין  נמצאת שהשמאל לפי הוא, כך ולעולם ,

להיות אמר  שנחלק נמצא האדם כי הוא, כך שביארנו כמו שמעון, רבי
ממש , אחד גוף ונעשו זוגו, בת  עמו שיקח  כדי הטעם, מה  הגוף, חצי

הזוהר  זיו 
שהיאעט . דרגין דכל  סופא  היינו  סוף ים

מלכות: דיןפ.ספירת ואחת  חסד  אחד 
שהיא באמצע מכריע ואחת ושמאל , ימין

הרחמים: ספירותפא.מדת העשר היינו
של ה' אצבעות, עשר בשם כן גם ונקראין

גבורות: של  וה' רביםפב.חסדים  הלשון



הים |צד י"ז|שירת  לפסח זפרק תורה והר 

השמאל  עמו  שיקח כדי הטעם, מה שנחלק , נמצא הימין  הוא וכך [פג]כך ,
שכתוב : זה ורופא, מכה  הוא באחת כן ועל באחד, אחד הכל נעשה  הוא

א וֹ יב" ּת רעץ ה'  ימינ". 


המשיח מלך של  זמנו על נאמרה השירה
בימים בוא העתיד זמן ועל ההוא, זמן על נאמרה הזאת  שירה וראה ,

שכתוב: המשיח , מלך א וֹ יב"שיתעורר ּת רעץ ה' לא "ימינ רעצת , 
אלא החורבן:"ּת רעץ"כתוב, על תחלה נכתב מה ימינ וֹ , אחוֹ ר "הׁש יב  
א וֹ יב" ג)מּפ ני ב, היא(איכה ההוא, א וֹ יב"בזמן כן "ּת רעץ והכל העתיד, לזמן 

קמי "הוא, אלא"ּת הרס  כתוב, לא  הרסת חרנ ,"ּת הרס", "ּת ׁש לּ ח 
כּ ּק ׁש " העתיד.יאכלמוֹ  לזמן הכל , 


לבוא ולעתיד הזה  בזמן ה' של כחו

בּ כּ ח""ימינ נאדּ רי הזה,ה ' בעולם הזה א וֹ יב"בזמן ּת רעץ ה ' ימינ" ְְִ
המשיח , מלך קמי "בזמן ּת הרס  גּ אוֹ נ גוג"וּ ברב לכשיבא 

כּ ּק ׁש "ומגוג , יאכלמוֹ   חרנ שכתוב :"ּת ׁש לּ ח המתים, "ורבּ יםלתחיית 
עוֹ לם" לדרא וֹ ן לחרפ וֹ ת  ואלּ ה עוֹ לם לחיּ י אלּ ה  יקיצ וּ , עפר אדמת מיּ ׁש ני

ב) יב, .(דניאל


עמהם  ישמח וה' המתים  תחיית  בזמן בעולם ישארו הברית שומרי 
בעולם,על  שישארו  אותן של חלקם אשרי שמעון , רבי אמר ההוא זמן 

הנימולים, אלה אלא העולם  מבני ישארו  לא וראה , בוא הם, ומי
שני באותן הקדוש , בברית ונכנסו הקדוש , הברית אות עליהם שקבלו

שנתבאר כמו הכניסו [פד]החלקים שלא ההוא, הברית  נוטרי מן והוא  ,
עולם. לחיי ויכתבו  שישארו הם אלה נצרך , שלא במקום

כּ ל שכתוב:מניין, ל וֹ , יאמר  קדוֹ ׁש  בּ ירוּ ׁש לם  והנּ וֹ תר בּ צ יּ וֹ ן  הנּ ׁש אר  "והיה 
בּ יר וּ ׁש לם" לחיּ ים  ג)הכּ תוּ ב ד, שכתוב:,(ישעיהו ממה נשמע  "הנּ ׁש ארכך 

בּ ירוּ ׁש  וה נּ וֹ תר  אלה לם"בּ ציּ וֹ ן  בשתי נכנס  כראוי , שנימול מי שכל , 
הזוהר  זיו 

יד של התכללות בה יש ימין שהיד  מרמז
נכללות גבורות  שהחמש היינו שמאל ,

חסדים: כדיפג.בהחמשה פירוש,

בגבורות חסדים  התכללות  להיות  שתוכל 
בחסדים: היינו פד .וגבורות  החלקים ב'

ופריעה: מילה

לפסח ז תורה י"זוהר  הים |פרק צה|שירת 

כתוב :[פה]המדרגות  עליו  בו , ונזהר  כראוי הזה ברית נוטר ואם "הנּ ׁש אר,
בּ יר וּ ׁש לם" וה נּ וֹ תר הקדושבּ ציּ וֹ ן עתיד ועמהם  ההוא, בזמן  ישארו אלה  , 

כתוב: ההוא זמן  על עמהם , ולשמוח העולם, לחדש  הוא כבוֹ ד ברוך "יהי
בּ מעשׂ יו" ה' ישׂ מח לעוֹ לם  לא)ה' קד, .(תהלים 


ע"א נח דף בשלח פרשת  ב' חלק זוהר

האומות  נכנעים התורה בכח רק
אמר ,רבי בּ כּ ח"חייא נאדּ רי ה '  כן"ימינ ועל התורה, זו ּת רעץ, ה ' ימינ" 

עבודה א וֹ יב" עובדי העמים של כחם שישבר בעולם דבר לך שאין , 
עוסקים  שישראל זמן  שכל בתורה , עוסקים שישראל בזמן מלבד זרה,
עובדי העמים של וגבורתם כחם ונשבר  הימין בחינת נתחזק  בתורה ,

שכתוב: כמו  עוז, התורה נקראת ולפיכך זרה, יּת ן"עבודה לע ּמ וֹ  עז  "ה '
יא) כט, .(תהלים

כחם ובזמן ונתחזק  נתגבר , השמאל בחינת בתורה, עוסקים אין שישראל
וגוזרים  ישראל על ומושלים זרה, עבודה עובדי העמים של
בין  ונתפזרו  ישראל גלו כן ועל בהן, לעמוד יכולים שאין גזרות  עליהם 

שכתוב: זה וגו'"העמים, הארץ אבדה מה י"א)"על ט', ה ',(ירמיהו "ויּ אמר  
ּת וֹ רתי" את עזבם יב)על פסוק בתורה,,(שם עמלים  שישראל זמן  כל שהרי 

שכתוב : זהו זרה, עבודה עובדי העמים של וגבורתם כחם "ימינ נשבר
א וֹ יב" ּת רעץ .ה' 

בבתיאמר  נשמע ישראל של שקולם זמן שכל הוא , כך ודאי  אלעזר, רבי
שלמדנו, כמו  וכו', מדרשות  ובבתי יעקב"כנסיות ק וֹ ל (בראשית"הּק ל 

כב) הידים כז, אז לא ואם עשׂ ו", נתבאר ."ידי וזה , 


ע"ב נח דף בשלח פרשת  ב' חלק זוהר 

לבוא לעתיד בעמים ה ' נקמת
קמי ""ברב ּת הרס אמרגּ א וֹ נ וכך הזקן, ייסא רב  בשם אבא  רבי אמר , ְֹ

המלכים  אותן לכל להחיות הוא  ברוך הקדוש  עתיד שמעון, רבי
הזוהר  זיו 

יסודפה. שהן וירושלים  ציון ביסוד:הנקראות  ופריעה במלכות מילה כי ומלכות,
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השמאל  עמו  שיקח כדי הטעם, מה שנחלק , נמצא הימין  הוא וכך [פג]כך ,
שכתוב : זה ורופא, מכה  הוא באחת כן ועל באחד, אחד הכל נעשה  הוא

א וֹ יב" ּת רעץ ה'  ימינ". 


המשיח מלך של  זמנו על נאמרה השירה
בימים בוא העתיד זמן ועל ההוא, זמן על נאמרה הזאת  שירה וראה ,

שכתוב: המשיח , מלך א וֹ יב"שיתעורר ּת רעץ ה' לא "ימינ רעצת , 
אלא החורבן:"ּת רעץ"כתוב, על תחלה נכתב מה ימינ וֹ , אחוֹ ר "הׁש יב  
א וֹ יב" ג)מּפ ני ב, היא(איכה ההוא, א וֹ יב"בזמן כן "ּת רעץ והכל העתיד, לזמן 

קמי "הוא, אלא"ּת הרס  כתוב, לא  הרסת חרנ ,"ּת הרס", "ּת ׁש לּ ח 
כּ ּק ׁש " העתיד.יאכלמוֹ  לזמן הכל , 


לבוא ולעתיד הזה  בזמן ה' של כחו

בּ כּ ח""ימינ נאדּ רי הזה,ה ' בעולם הזה א וֹ יב"בזמן ּת רעץ ה ' ימינ" ְְִ
המשיח , מלך קמי "בזמן ּת הרס  גּ אוֹ נ גוג"וּ ברב לכשיבא 

כּ ּק ׁש "ומגוג , יאכלמוֹ   חרנ שכתוב :"ּת ׁש לּ ח המתים, "ורבּ יםלתחיית 
עוֹ לם" לדרא וֹ ן לחרפ וֹ ת  ואלּ ה עוֹ לם לחיּ י אלּ ה  יקיצ וּ , עפר אדמת מיּ ׁש ני

ב) יב, .(דניאל


עמהם  ישמח וה' המתים  תחיית  בזמן בעולם ישארו הברית שומרי 
בעולם,על  שישארו  אותן של חלקם אשרי שמעון , רבי אמר ההוא זמן 

הנימולים, אלה אלא העולם  מבני ישארו  לא וראה , בוא הם, ומי
שני באותן הקדוש , בברית ונכנסו הקדוש , הברית אות עליהם שקבלו

שנתבאר כמו הכניסו [פד]החלקים שלא ההוא, הברית  נוטרי מן והוא  ,
עולם. לחיי ויכתבו  שישארו הם אלה נצרך , שלא במקום

כּ ל שכתוב:מניין, ל וֹ , יאמר  קדוֹ ׁש  בּ ירוּ ׁש לם  והנּ וֹ תר בּ צ יּ וֹ ן  הנּ ׁש אר  "והיה 
בּ יר וּ ׁש לם" לחיּ ים  ג)הכּ תוּ ב ד, שכתוב:,(ישעיהו ממה נשמע  "הנּ ׁש ארכך 

בּ ירוּ ׁש  וה נּ וֹ תר  אלה לם"בּ ציּ וֹ ן  בשתי נכנס  כראוי , שנימול מי שכל , 
הזוהר  זיו 

יד של התכללות בה יש ימין שהיד  מרמז
נכללות גבורות  שהחמש היינו שמאל ,

חסדים: כדיפג.בהחמשה פירוש,

בגבורות חסדים  התכללות  להיות  שתוכל 
בחסדים: היינו פד .וגבורות  החלקים ב'

ופריעה: מילה

לפסח ז תורה י"זוהר  הים |פרק צה|שירת 

כתוב :[פה]המדרגות  עליו  בו , ונזהר  כראוי הזה ברית נוטר ואם "הנּ ׁש אר,
בּ יר וּ ׁש לם" וה נּ וֹ תר הקדושבּ ציּ וֹ ן עתיד ועמהם  ההוא, בזמן  ישארו אלה  , 

כתוב: ההוא זמן  על עמהם , ולשמוח העולם, לחדש  הוא כבוֹ ד ברוך "יהי
בּ מעשׂ יו" ה' ישׂ מח לעוֹ לם  לא)ה' קד, .(תהלים 


ע"א נח דף בשלח פרשת  ב' חלק זוהר

האומות  נכנעים התורה בכח רק
אמר ,רבי בּ כּ ח"חייא נאדּ רי ה '  כן"ימינ ועל התורה, זו ּת רעץ, ה ' ימינ" 

עבודה א וֹ יב" עובדי העמים של כחם שישבר בעולם דבר לך שאין , 
עוסקים  שישראל זמן  שכל בתורה , עוסקים שישראל בזמן מלבד זרה,
עובדי העמים של וגבורתם כחם ונשבר  הימין בחינת נתחזק  בתורה ,

שכתוב: כמו  עוז, התורה נקראת ולפיכך זרה, יּת ן"עבודה לע ּמ וֹ  עז  "ה '
יא) כט, .(תהלים

כחם ובזמן ונתחזק  נתגבר , השמאל בחינת בתורה, עוסקים אין שישראל
וגוזרים  ישראל על ומושלים זרה, עבודה עובדי העמים של
בין  ונתפזרו  ישראל גלו כן ועל בהן, לעמוד יכולים שאין גזרות  עליהם 

שכתוב: זה וגו'"העמים, הארץ אבדה מה י"א)"על ט', ה ',(ירמיהו "ויּ אמר  
ּת וֹ רתי" את עזבם יב)על פסוק בתורה,,(שם עמלים  שישראל זמן  כל שהרי 

שכתוב : זהו זרה, עבודה עובדי העמים של וגבורתם כחם "ימינ נשבר
א וֹ יב" ּת רעץ .ה' 

בבתיאמר  נשמע ישראל של שקולם זמן שכל הוא , כך ודאי  אלעזר, רבי
שלמדנו, כמו  וכו', מדרשות  ובבתי יעקב"כנסיות ק וֹ ל (בראשית"הּק ל 

כב) הידים כז, אז לא ואם עשׂ ו", נתבאר ."ידי וזה , 


ע"ב נח דף בשלח פרשת  ב' חלק זוהר 

לבוא לעתיד בעמים ה ' נקמת
קמי ""ברב ּת הרס אמרגּ א וֹ נ וכך הזקן, ייסא רב  בשם אבא  רבי אמר , ְֹ

המלכים  אותן לכל להחיות הוא  ברוך הקדוש  עתיד שמעון, רבי
הזוהר  זיו 

יסודפה. שהן וירושלים  ציון ביסוד:הנקראות  ופריעה במלכות מילה כי ומלכות,



הים |צו י"ז|שירת  לפסח זפרק תורה והר 

ולסנחריב , לנבוכדנצר  ללופינוס לאנדריאנוס ולירושלים, לישראל שצוררו
ויתאספו  כבתחלה, ולהמשילם ביתו, שהחריבו עמים מלכי שאר  ולכל
סביב בהתגלות מהם להפרע  הוא ברוך הקדוש  ועתיד עמים, שאר עמהם

שכתוב: זה העּמ יםירושלים, כּ ל את ה' יגּ ף אׁש ר הּמ גּ פה  ּת היה  "וזאת 
יר וּ ׁש לם" על צבא וּ  יב)א ׁש ר  יד, אלא(זכריה כתוב , לא יצבאו  אשר  "א ׁש ר, 

כתיב:צבא וּ " בכן  ," קמי ּת הרס   גּ אוֹ נ המשיח"וּ ברב ביאת זמן על וזה , 
היא. עולם שירת הזאת ושירה נכתב ,


ועוד המשיח  בזמן ושיעשה אז שעשה הניסים כל על  השירה

מים""ברח נערמוּ  לזמן א ּפ י הזאת  בשירה יש  ולפיכך ההוא, בזמן , ְַ
ומגוג , גוג של ולזמן המשיח , מלך של ולזמן  כמוֹ ההוא , "נצּ ב וּ 

נזלים" הבא נד עולם  של לזמן העולמות.[פו], כל שמחת שהוא , 


אבות  זכות זוכר ה' אלא לכלותם רוצה  ישראל  על  המושל  כל

ׁש לל""אמר  אחלּ ק  איג ארדּ ף א וֹ יב",אוֹ יב ההוא "אמר  הממונה זה  , ַָ
חשב ישראל, על הממשלה לו שנתנה בשעה מצרים , של שרו
שהיו  עולם  גבעות הוא ברוך הקדוש  שזכר אלא ממשלתו, תחת לכלותם 

עליהם. מגינים

כל ואל על הממונים השרים אותן  כל אלא בלבדו, השר זה  שרק  תאמר
על  וממשלה רשות להם נתנה כאשר זרה, עבודה עובדי העמים
העמים  אותן כן ועל תחתם, ישראל את לכלות כולם מבקשים ישראל,
ישראל, את לכלות  גזרות כולם גוזרים השרים, אותן  ממשלת  תחת  שהם
ראה  וכאשר  עליהם, ומגין עולם  גבעות זוכר  הוא  ברוך שהקדוש  אלא

ואמר  הוא, ברוך להקדוש  לשבח  התחיל כך, ה'"משה  בּ אלם  כמכה  ."מי 


הזוהר  זיו 

בהריםפו. הארץ מלא שאז העליונים:פירוש, מעולמות שפע של וגבעות 

לפסח ז תורה י"זוהר  הים |פרק צז |שירת 

שבחו הוא  וזה האומות את אפילו ושומר הכל על  שולט הוא  ז"א 
וגו'","מי ה ' בּ אלם  עליון כמכה  גדול אחד עץ יש  שמעון, רבי אמר ִ

עשר בשנים מוגבל והוא ותחתונים, עליונים ניזונים בו ותקיף,
במקומותם.[פז ]גבולין  אותו הסובבים העולם, צדדי בארבעה  ומתחזק  ,

ממנו שבעים ונזונים בתוכו , עולים  הענפים [פח]ענפים יונקים שרשיו מגזע  ,
בהעץ . הנמצאים הענפים ואלה סביביו ,

כל כאשר  לכלות  מבקשים כולם וענף, ענף  כל של ממשלתו זמן מגיע
עליהם, המושל והוא הענפים, כל של העיקר  שהוא  העץ , של גופו

בו. דבקים וישראל

ישראל,כאשר  של חלקם שהוא  העץ של  גופו ממשלת עליהם מגיע 
שבעים  נקרבים ולכך בכולם , שלום וליתן אותם לשמור מבקש

העץ . שבתוך הענפים לשבעים שלום  ליתן  החג  פרי

ה'"ולכך בּ אלם כמכה מהו"מי  שכתוב:"בּ אלם", כמו יב ׁש וּ בעצים, "כּ י 
חמד ּת ם" אׁש ר כט)מאילים  א, לאיזו (ישעיהו עובדים שהיו  עץ  שהוא , 

אילים, נקראים שעצים הרי בתוכו , שחקקו  כמכה"צורה שיעשה "מי 
הכל, על וירחם כמכה"כמעשיך שאף"מי להעץ, הסובבים הענפים בכל 

רוצה  ואינו השאר , לכל  שומר לכל, שומר  הוא המושל, שהוא פי  על
כליה. עמהם לעשות

בּ ּק דׁש ""מי נאדּ ר  קדשכּ מכה  שנקרא העליון הכח  בזה בקדש[פט], נאדר , ִ
הדברים. נתבארו  והרי ה', נועם  ה ', כח  ונקרא ממש ,


ע"א נז דף בשלח פרשת ב ' חלק זוהר

בהימין נכלל השמאל
וגו'","נטית ארץ ּת בלעמוֹ  של ימינ ימינו וראה, בוא שמעון , רבי אמר  ִָָ

וכל  הברכות כל הארות כל נתעורר  ממנו  הוא  ברוך הקדוש 
הזוהר  זיו 

י"ב פז. בה שיש תפארת  ספירת  היינו
צירופי י"ב מן המסתעפים אלכסון  גבולי

הוא: ברוך שלפח.הוי "ה שרים ע' היינו
העולם: ספירתפט.אומות היינו

אבא של  כחו  והוא  קודש, שנקרא החכמה
והנועם הכח וזה עדן, דהיינו נועם שנקרא
דהיינו  הוי"ה להשם ונשפע העדן מן יוצא

הבינה: ידי על  תפארת



הים |צו י"ז|שירת  לפסח זפרק תורה והר 

ולסנחריב , לנבוכדנצר  ללופינוס לאנדריאנוס ולירושלים, לישראל שצוררו
ויתאספו  כבתחלה, ולהמשילם ביתו, שהחריבו עמים מלכי שאר  ולכל
סביב בהתגלות מהם להפרע  הוא ברוך הקדוש  ועתיד עמים, שאר עמהם

שכתוב: זה העּמ יםירושלים, כּ ל את ה' יגּ ף אׁש ר הּמ גּ פה  ּת היה  "וזאת 
יר וּ ׁש לם" על צבא וּ  יב)א ׁש ר  יד, אלא(זכריה כתוב , לא יצבאו  אשר  "א ׁש ר, 

כתיב:צבא וּ " בכן  ," קמי ּת הרס   גּ אוֹ נ המשיח"וּ ברב ביאת זמן על וזה , 
היא. עולם שירת הזאת ושירה נכתב ,


ועוד המשיח  בזמן ושיעשה אז שעשה הניסים כל על  השירה

מים""ברח נערמוּ  לזמן א ּפ י הזאת  בשירה יש  ולפיכך ההוא, בזמן , ְַ
ומגוג , גוג של ולזמן המשיח , מלך של ולזמן  כמוֹ ההוא , "נצּ ב וּ 

נזלים" הבא נד עולם  של לזמן העולמות.[פו], כל שמחת שהוא , 


אבות  זכות זוכר ה' אלא לכלותם רוצה  ישראל  על  המושל  כל

ׁש לל""אמר  אחלּ ק  איג ארדּ ף א וֹ יב",אוֹ יב ההוא "אמר  הממונה זה  , ַָ
חשב ישראל, על הממשלה לו שנתנה בשעה מצרים , של שרו
שהיו  עולם  גבעות הוא ברוך הקדוש  שזכר אלא ממשלתו, תחת לכלותם 

עליהם. מגינים

כל ואל על הממונים השרים אותן  כל אלא בלבדו, השר זה  שרק  תאמר
על  וממשלה רשות להם נתנה כאשר זרה, עבודה עובדי העמים
העמים  אותן כן ועל תחתם, ישראל את לכלות כולם מבקשים ישראל,
ישראל, את לכלות  גזרות כולם גוזרים השרים, אותן  ממשלת  תחת  שהם
ראה  וכאשר  עליהם, ומגין עולם  גבעות זוכר  הוא  ברוך שהקדוש  אלא

ואמר  הוא, ברוך להקדוש  לשבח  התחיל כך, ה'"משה  בּ אלם  כמכה  ."מי 


הזוהר  זיו 

בהריםפו. הארץ מלא שאז העליונים:פירוש, מעולמות שפע של וגבעות 

לפסח ז תורה י"זוהר  הים |פרק צז |שירת 

שבחו הוא  וזה האומות את אפילו ושומר הכל על  שולט הוא  ז"א 
וגו'","מי ה ' בּ אלם  עליון כמכה  גדול אחד עץ יש  שמעון, רבי אמר ִ

עשר בשנים מוגבל והוא ותחתונים, עליונים ניזונים בו ותקיף,
במקומותם.[פז ]גבולין  אותו הסובבים העולם, צדדי בארבעה  ומתחזק  ,

ממנו שבעים ונזונים בתוכו , עולים  הענפים [פח]ענפים יונקים שרשיו מגזע  ,
בהעץ . הנמצאים הענפים ואלה סביביו ,

כל כאשר  לכלות  מבקשים כולם וענף, ענף  כל של ממשלתו זמן מגיע
עליהם, המושל והוא הענפים, כל של העיקר  שהוא  העץ , של גופו

בו. דבקים וישראל

ישראל,כאשר  של חלקם שהוא  העץ של  גופו ממשלת עליהם מגיע 
שבעים  נקרבים ולכך בכולם , שלום וליתן אותם לשמור מבקש

העץ . שבתוך הענפים לשבעים שלום  ליתן  החג  פרי

ה'"ולכך בּ אלם כמכה מהו"מי  שכתוב:"בּ אלם", כמו יב ׁש וּ בעצים, "כּ י 
חמד ּת ם" אׁש ר כט)מאילים  א, לאיזו (ישעיהו עובדים שהיו  עץ  שהוא , 

אילים, נקראים שעצים הרי בתוכו , שחקקו  כמכה"צורה שיעשה "מי 
הכל, על וירחם כמכה"כמעשיך שאף"מי להעץ, הסובבים הענפים בכל 

רוצה  ואינו השאר , לכל  שומר לכל, שומר  הוא המושל, שהוא פי  על
כליה. עמהם לעשות

בּ ּק דׁש ""מי נאדּ ר  קדשכּ מכה  שנקרא העליון הכח  בזה בקדש[פט], נאדר , ִ
הדברים. נתבארו  והרי ה', נועם  ה ', כח  ונקרא ממש ,


ע"א נז דף בשלח פרשת ב ' חלק זוהר

בהימין נכלל השמאל
וגו'","נטית ארץ ּת בלעמוֹ  של ימינ ימינו וראה, בוא שמעון , רבי אמר  ִָָ

וכל  הברכות כל הארות כל נתעורר  ממנו  הוא  ברוך הקדוש 
הזוהר  זיו 

י"ב פז. בה שיש תפארת  ספירת  היינו
צירופי י"ב מן המסתעפים אלכסון  גבולי

הוא: ברוך שלפח.הוי "ה שרים ע' היינו
העולם: ספירתפט.אומות היינו

אבא של  כחו  והוא  קודש, שנקרא החכמה
והנועם הכח וזה עדן, דהיינו נועם שנקרא
דהיינו  הוי"ה להשם ונשפע העדן מן יוצא

הבינה: ידי על  תפארת



 הים |צח י"ז|שירת  לפסח זפרק תורה והר 

נכלל  והשמאל ושמאל, ימין באדם שיש  כמו השמאל, נכלל בו  השמחות,
נתעורר השמאל גם הימין, נתעורר  וכאשר הכל, כולל הוא  והימין  בהימין,

ונכלל. נאחז בו שהרי עמו ,

ברכות  לעורר כדי למעלה ימינו מרים אדם

באצבעותיו ובוא ומכוון בתפלה, ידו את האדם שנושא  בשעה וראה,
שכתוב : כמו  ישׂ ראל"למעלה, וגבר  ידוֹ  מׁש ה  ירים כּ אׁש ר ,"והיה 

וכתוב : הכל, תולה בהימין ידו"שהרי את אהרן  כב)"ו יּ א  ט, כתוב(ויקרא , 
למעלה.[צ]חסר ברכות  לעורר הכונה אז  ,

השמאל רק למטה נשאר מהתחתונים ימינו מרים כשה'

להם אבל ווי  למעלה הימין שנושא  בשעה  כן, אינו הוא  ברוך הקדוש 
מניין, מהם , מסתלקות הברכות וכל עזרה כל שהרי להתחתונים ,

ארץ"שכתוב : ּת בלעמוֹ   ימינ מהו"נטית  ,"ימינ כתרגומו,"נטית , 
מיד ימינך, ארץ"ארימת השמאל "ּת בלעמוֹ  גם נמצא, הימין  וכאשר , 

נמצא  שהימין לפי מה , מפני בעולם, שולטים הדינים אין ואז  עמו , נמצא
בעולם, נתעוררים דינים ואז מוכן, השמאל אז נסתלק, הימין  ואז עמו,

בכל. שורה והדין


ע"ב נט  דף בשלח פרשת ב' חלק זוהר

המצרים  את בלעה ואז לארץ נשבע ה'

אמר ,רבי ארץ",יצחק  ּת בלעמוֹ   ימינ החברים,"נטית בזה העירו  הרי  
אמר הים, מתוך מתים למצרים  הוא ברוך הקדוש  הוציא שכאשר
הוא  ברוך הקדוש שהושיט  עד בקשה, ולא בתוכך, אותם אסוף  לארץ 

שכתוב: זהו אותם , הארץ  בלעה  אז אותה, והשביע כנגדה "נטיתימינו
ארץ" ּת בלעמוֹ  אלעזר,ימינ רבי אמר  ,"ימינ יד "נטית מן להפרידה 

הדין. בהם נעשה ואז השמאלית,


הזוהר  זיו 

שהיאצ. אחת  יד  על לרמז יחיד  הימין:לשון 

לפסח ז תורה י"זוהר  הים |פרק צט|שירת 

היסוד ידי על  נשפעים וגבורה חסד
עם"נחית  ּוגו'",בחס ד  ּבעז נהלּת  גּ אלּת  שכתוב:ז וּ  ימינ כמו "כּ י ִָָ

רציתם" כּ י ּפ ני וא וֹ ר   ד)וּ זר וֹ ע מד, בחס דּ ",(תהלים זהו "נחית  , 
ימינ"שכתוב: גדולה,"כּ י זו ," ּבעז שכתוב:"נהלּת  זהו  ,"זו "וּ זר וֹ ע , 
קדׁש "גבורה, נוה שכתוב:"אל  זהו רציתם", כּ י ּפ ני צדיק"וא וֹ ר זה [צא], 

בכתוב . נרמזין  וכולן 


ע"א מט  דף בשלח פרשת  ב ' חלק זוהר 

האומות  שאר כח נשבר מצרים של  כחם כשנשבר
וגו'","אז  אדוֹ ם א לּ וּ פי ההוא נבהלוּ  בזמן  וראה , בוא שמעון, רבי אמר  ָ

הכח שנשבר  כיון  העמים, שאר כל על שולטת היתה מצרים ממשלת
שכתוב: מניין , העמים, שאר  של הכח  גם נשבר מצרים , נבהלוּ של "אז

וגו'", אדוֹ ם וגו'",וכתוב :א לּ וּ פי יר גּ ז וּ ן ע ּמ ים היו "ׁש מעוּ  שכולם לפי 
בקשו  ההוא ובזמן  להם, לעזור  במצרים  ונקשרים  מצרים , בעבודת נאחזים

להתגבר . למצרים לעזור  כולם
רפו ועל במצרים, הוא  ברוך הקדוש שעשה  הגבורות ששמעו כיון כן 

מממשלתם. ונשברו כולם ונזדעזעו  לעמד, יכלו ולא ידיהם


ע"ב נט  דף בשלח פרשת ב' חלק זוהר

השכינה אימת עליהם נפל 
ופחד""ל  אימתה  מהו"אימתה",עליהם  לומר , צריך אימה ,"אימתה", ִֹ

עליונים, סודות  בה  שאין בתורה אחת  תיבה או אות לך אין שהרי
השכינה "אימתה"מהו אימת  כלומר שמעון , רבי אמר .[צב], 


לארץ להיכנס  זכו פריעה מצות ידי  על

באמ","'וגו נחלת בּ הר שמעון,ותּט עמוֹ  רבי ותּט עמ וֹ "אמר ,"ּת באמוֹ  ְִֵ
מהו לומר, צריך ותטעם  אמר"ּת באמ וֹ "תביאם הקודש רוח אלא , 

הזוהר  זיו 
שנשפעצא. לרמז הפסוק זה מפרש

מדת ומן לישראל , החסד  מדת  מן  כחות
יסוד ידי על והכל למצרים, הגבורה

תיבות,צב.צדיק : בשתי  אימתה דורש



 הים |צח י"ז|שירת  לפסח זפרק תורה והר 

נכלל  והשמאל ושמאל, ימין באדם שיש  כמו השמאל, נכלל בו  השמחות,
נתעורר השמאל גם הימין, נתעורר  וכאשר הכל, כולל הוא  והימין  בהימין,

ונכלל. נאחז בו שהרי עמו ,

ברכות  לעורר כדי למעלה ימינו מרים אדם

באצבעותיו ובוא ומכוון בתפלה, ידו את האדם שנושא  בשעה וראה,
שכתוב : כמו  ישׂ ראל"למעלה, וגבר  ידוֹ  מׁש ה  ירים כּ אׁש ר ,"והיה 

וכתוב : הכל, תולה בהימין ידו"שהרי את אהרן  כב)"ו יּ א  ט, כתוב(ויקרא , 
למעלה.[צ]חסר ברכות  לעורר הכונה אז  ,

השמאל רק למטה נשאר מהתחתונים ימינו מרים כשה'

להם אבל ווי  למעלה הימין שנושא  בשעה  כן, אינו הוא  ברוך הקדוש 
מניין, מהם , מסתלקות הברכות וכל עזרה כל שהרי להתחתונים ,

ארץ"שכתוב : ּת בלעמוֹ   ימינ מהו"נטית  ,"ימינ כתרגומו,"נטית , 
מיד ימינך, ארץ"ארימת השמאל "ּת בלעמוֹ  גם נמצא, הימין  וכאשר , 

נמצא  שהימין לפי מה , מפני בעולם, שולטים הדינים אין ואז  עמו , נמצא
בעולם, נתעוררים דינים ואז מוכן, השמאל אז נסתלק, הימין  ואז עמו,

בכל. שורה והדין


ע"ב נט  דף בשלח פרשת ב' חלק זוהר

המצרים  את בלעה ואז לארץ נשבע ה'

אמר ,רבי ארץ",יצחק  ּת בלעמוֹ   ימינ החברים,"נטית בזה העירו  הרי  
אמר הים, מתוך מתים למצרים  הוא ברוך הקדוש  הוציא שכאשר
הוא  ברוך הקדוש שהושיט  עד בקשה, ולא בתוכך, אותם אסוף  לארץ 

שכתוב: זהו אותם , הארץ  בלעה  אז אותה, והשביע כנגדה "נטיתימינו
ארץ" ּת בלעמוֹ  אלעזר,ימינ רבי אמר  ,"ימינ יד "נטית מן להפרידה 

הדין. בהם נעשה ואז השמאלית,


הזוהר  זיו 

שהיאצ. אחת  יד  על לרמז יחיד  הימין:לשון 

לפסח ז תורה י"זוהר  הים |פרק צט|שירת 

היסוד ידי על  נשפעים וגבורה חסד
עם"נחית  ּוגו'",בחס ד  ּבעז נהלּת  גּ אלּת  שכתוב:ז וּ  ימינ כמו "כּ י ִָָ

רציתם" כּ י ּפ ני וא וֹ ר   ד)וּ זר וֹ ע מד, בחס דּ ",(תהלים זהו "נחית  , 
ימינ"שכתוב: גדולה,"כּ י זו ," ּבעז שכתוב:"נהלּת  זהו  ,"זו "וּ זר וֹ ע , 
קדׁש "גבורה, נוה שכתוב:"אל  זהו רציתם", כּ י ּפ ני צדיק"וא וֹ ר זה [צא], 

בכתוב . נרמזין  וכולן 


ע"א מט  דף בשלח פרשת  ב ' חלק זוהר 

האומות  שאר כח נשבר מצרים של  כחם כשנשבר
וגו'","אז  אדוֹ ם א לּ וּ פי ההוא נבהלוּ  בזמן  וראה , בוא שמעון, רבי אמר  ָ

הכח שנשבר  כיון  העמים, שאר כל על שולטת היתה מצרים ממשלת
שכתוב: מניין , העמים, שאר  של הכח  גם נשבר מצרים , נבהלוּ של "אז

וגו'", אדוֹ ם וגו'",וכתוב :א לּ וּ פי יר גּ ז וּ ן ע ּמ ים היו "ׁש מעוּ  שכולם לפי 
בקשו  ההוא ובזמן  להם, לעזור  במצרים  ונקשרים  מצרים , בעבודת נאחזים

להתגבר . למצרים לעזור  כולם
רפו ועל במצרים, הוא  ברוך הקדוש שעשה  הגבורות ששמעו כיון כן 

מממשלתם. ונשברו כולם ונזדעזעו  לעמד, יכלו ולא ידיהם


ע"ב נט  דף בשלח פרשת ב' חלק זוהר

השכינה אימת עליהם נפל 
ופחד""ל  אימתה  מהו"אימתה",עליהם  לומר , צריך אימה ,"אימתה", ִֹ

עליונים, סודות  בה  שאין בתורה אחת  תיבה או אות לך אין שהרי
השכינה "אימתה"מהו אימת  כלומר שמעון , רבי אמר .[צב], 


לארץ להיכנס  זכו פריעה מצות ידי  על

באמ","'וגו נחלת בּ הר שמעון,ותּט עמוֹ  רבי ותּט עמ וֹ "אמר ,"ּת באמוֹ  ְִֵ
מהו לומר, צריך ותטעם  אמר"ּת באמ וֹ "תביאם הקודש רוח אלא , 

הזוהר  זיו 
שנשפעצא. לרמז הפסוק זה מפרש

מדת ומן לישראל , החסד  מדת  מן  כחות
יסוד ידי על והכל למצרים, הגבורה

תיבות,צב.צדיק : בשתי  אימתה דורש



 הים |ק י"ז|שירת  לפסח זפרק תורה והר 

רושם  התגלות  בהם  ונתגלה יהושע, שמל האחרון הדור  אותו  על כך
הוא  ברוך הקדוש  שם  של ואלה [צג]הקדוש  ו', באות בו נאחזים אלה ,

שכתוב : כמו  הארץ, את לירש  יירׁש וּ ראוים לע וֹ לם  צ דּ יקים כּ לּ ם  ועּמ"
כא)ארץ" ס, אותו ,(ישעיהו ושומר הקדוש רשום בו ונתגלה שנמול מי שכל 

זה ובשביל צדיק, נקרא ארמפגם ייר ׁש וּ  כתוב :ץ""לעוֹ לם  ולכך , 
יתרה,"ּת באמ וֹ " ו '."ּת באמ וֹ "בו ' באות שנאחזים לאלה 

,"עמשכתוב:"ות להתּפ אר"כמו ידי מעשׂ ה  מּט עי לאלה (שם)"נצר , ְִֵָ
ואין  הדבר , מוסב האחרון הדור אותו ועל ו', באות  שנאחזים
וטעמים  עליונים סודות בה שאין בתורה, קטנה אות או  בתורה , תיבה לך

בהם. המבינים של חלקם אשרי קדושים,

ע"א ס  דף בשלח פרשת  ב' חלק זוהר 

הים  שירת גדולת

הזאת תניא  שירה לומר  הזוכים אותם של חלקם אשרי אבא, רבי אמר 
נבנית  הזאת ושירה הבא, בעולם לה לומר יזכו שהם הזה, בעולם
והכל  מאמרות , ובעשרה החקוקות, קדושות אותיות ושתים בעשרים 

הדברים. ונתבארו  הקודש , שם  שלמות הוא  והכל הקודש , בשם נרשם


ע"א ס' דף בשלח פרשת ב ' חלק  זוהר

שירה באמרם לישראל  התגלה ה'

ׁש וּ ר""וע מד בּ ר אל  ויּ צאוּ  ס וּ ף  מיּ ם ישׂ ראל את שמעון,מׁש ה רבי אמר  , ַַַ
שירה, אומרים והיו  הים על עומדים  ישראל שהיו ההיא בשעה 
את  שיכירו כדי וצבאיו, מרכבותיו וכל עליהם הוא ברוך הקדוש  נגלה
והסתכל  ידע ואחד אחד וכל והגבורות , הנסים אלה כל להם שעשה מלכם

העולם. נביאי שאר  והסתכלו ידעו שלא  במה

הקודש  רוח  מישראל אחד כל על  שרתה

הזאת שאם השירה מן העליונה, חכמה השיגו ולא ידעו שלא לומר  תרצה 
כן  לא שאם  ואמרו, הדברים וידעו הסתכלו, בחכמה שכולם מובן

לפסח ז תורה י"זוהר  הים |פרק קא |שירת 

אמר זה שאמר  ומה מאלה, אלה נטו שלא אחדים דברים כולם  אמרו איך
במשקל  אמרו  כולם אלא  זה, לדבור זה דבור אחד  כל הקדים ולא זה,
מכולם  נאמרו והדברים  ואחד, אחד כל בפי הופיע  הקודש  ורוח אחד,
וידעו  הסתכלו, העליונה  בחכמה כולם ודאי אלא  אחד , מפי  יצאו כאילו

ואחד. אחד כל בפי הופיע הקודש  ורוח העליונים, דברי

ההתגלות  בגלל  משם ליסוע רצו לא ישראל 

והיו ואפילו  ביחד, כולם שירה אומרים  היו אמם שבמעי  העוברים
כולם  היו זה ועל הנביא , יחזקאל ראה שלא מה כולם רואים
מתענגים  כולם היו  השירה גמרו וכאשר בעין, עין  ראו כאילו מסתכלים
משם  לנסוע רוצים היו  ולא עוד, ולהסתכל לראות והשתוקקו בנפשותם,

ההשתוקקות. מרוב 

במדבר  כבודו גילה ה'

ההשתוקקות בשעה מגודל בניך הוא, ברוך להקדוש  משה אמר  ההיא
הוא, ברוך הקדוש  עשה מה הים, מן  לנסוע רוצים אין  בך להסתכל
אמר נתגלה, ולא נתגלה ושם להמדבר , לחוץ והרחיקו משם כבודו הסתיר 
בהם  שאחז  עד נסעו , ולא משם לנסוע פעמים כמה לישראל משה להם
מגודל  אז במדבר, הוא ברוך הקדוש של כבודו זיו להם והראה  משה

שכתוב: זה אותם, משה הסיע  להסתכל ורצון  אתהשתוקקות מׁש ה  "ו יּ ּס ע
ׁש וּ ר" מד בּ ר  אל  ו יּ צאוּ  סוּ ף מיּ ם מהו י שׂ ראל ׁש וּ ר", שהיו "מד בּ ר  מדבר , 

מדבר נקרא כן  ועל הקדוש, המלך של כבודו זיו בו להסתכל מבקשים
שם. אשר ההסתכלות שם על שור ,





 הים |ק י"ז|שירת  לפסח זפרק תורה והר 

רושם  התגלות  בהם  ונתגלה יהושע, שמל האחרון הדור  אותו  על כך
הוא  ברוך הקדוש  שם  של ואלה [צג]הקדוש  ו', באות בו נאחזים אלה ,

שכתוב : כמו  הארץ, את לירש  יירׁש וּ ראוים לע וֹ לם  צ דּ יקים כּ לּ ם  ועּמ"
כא)ארץ" ס, אותו ,(ישעיהו ושומר הקדוש רשום בו ונתגלה שנמול מי שכל 

זה ובשביל צדיק, נקרא ארמפגם ייר ׁש וּ  כתוב :ץ""לעוֹ לם  ולכך , 
יתרה,"ּת באמ וֹ " ו '."ּת באמ וֹ "בו ' באות שנאחזים לאלה 

,"עמשכתוב:"ות להתּפ אר"כמו ידי מעשׂ ה  מּט עי לאלה (שם)"נצר , ְִֵָ
ואין  הדבר , מוסב האחרון הדור אותו ועל ו', באות  שנאחזים
וטעמים  עליונים סודות בה שאין בתורה, קטנה אות או  בתורה , תיבה לך

בהם. המבינים של חלקם אשרי קדושים,

ע"א ס  דף בשלח פרשת  ב' חלק זוהר 

הים  שירת גדולת

הזאת תניא  שירה לומר  הזוכים אותם של חלקם אשרי אבא, רבי אמר 
נבנית  הזאת ושירה הבא, בעולם לה לומר יזכו שהם הזה, בעולם
והכל  מאמרות , ובעשרה החקוקות, קדושות אותיות ושתים בעשרים 

הדברים. ונתבארו  הקודש , שם  שלמות הוא  והכל הקודש , בשם נרשם


ע"א ס' דף בשלח פרשת ב ' חלק  זוהר

שירה באמרם לישראל  התגלה ה'

ׁש וּ ר""וע מד בּ ר אל  ויּ צאוּ  ס וּ ף  מיּ ם ישׂ ראל את שמעון,מׁש ה רבי אמר  , ַַַ
שירה, אומרים והיו  הים על עומדים  ישראל שהיו ההיא בשעה 
את  שיכירו כדי וצבאיו, מרכבותיו וכל עליהם הוא ברוך הקדוש  נגלה
והסתכל  ידע ואחד אחד וכל והגבורות , הנסים אלה כל להם שעשה מלכם

העולם. נביאי שאר  והסתכלו ידעו שלא  במה

הקודש  רוח  מישראל אחד כל על  שרתה

הזאת שאם השירה מן העליונה, חכמה השיגו ולא ידעו שלא לומר  תרצה 
כן  לא שאם  ואמרו, הדברים וידעו הסתכלו, בחכמה שכולם מובן

לפסח ז תורה י"זוהר  הים |פרק קא |שירת 

אמר זה שאמר  ומה מאלה, אלה נטו שלא אחדים דברים כולם  אמרו איך
במשקל  אמרו  כולם אלא  זה, לדבור זה דבור אחד  כל הקדים ולא זה,
מכולם  נאמרו והדברים  ואחד, אחד כל בפי הופיע  הקודש  ורוח אחד,
וידעו  הסתכלו, העליונה  בחכמה כולם ודאי אלא  אחד , מפי  יצאו כאילו

ואחד. אחד כל בפי הופיע הקודש  ורוח העליונים, דברי

ההתגלות  בגלל  משם ליסוע רצו לא ישראל 

והיו ואפילו  ביחד, כולם שירה אומרים  היו אמם שבמעי  העוברים
כולם  היו זה ועל הנביא , יחזקאל ראה שלא מה כולם רואים
מתענגים  כולם היו  השירה גמרו וכאשר בעין, עין  ראו כאילו מסתכלים
משם  לנסוע רוצים היו  ולא עוד, ולהסתכל לראות והשתוקקו בנפשותם,

ההשתוקקות. מרוב 

במדבר  כבודו גילה ה'

ההשתוקקות בשעה מגודל בניך הוא, ברוך להקדוש  משה אמר  ההיא
הוא, ברוך הקדוש  עשה מה הים, מן  לנסוע רוצים אין  בך להסתכל
אמר נתגלה, ולא נתגלה ושם להמדבר , לחוץ והרחיקו משם כבודו הסתיר 
בהם  שאחז  עד נסעו , ולא משם לנסוע פעמים כמה לישראל משה להם
מגודל  אז במדבר, הוא ברוך הקדוש של כבודו זיו להם והראה  משה

שכתוב: זה אותם, משה הסיע  להסתכל ורצון  אתהשתוקקות מׁש ה  "ו יּ ּס ע
ׁש וּ ר" מד בּ ר  אל  ו יּ צאוּ  סוּ ף מיּ ם מהו י שׂ ראל ׁש וּ ר", שהיו "מד בּ ר  מדבר , 

מדבר נקרא כן  ועל הקדוש, המלך של כבודו זיו בו להסתכל מבקשים
שם. אשר ההסתכלות שם על שור ,
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לנקות בכי טוב. לא כמו שעושין כמה רופאים שמנקין באיזה מינוט"ן. וגם אחר 
הניקיון יש להדיח הפה במשקין החריפין שאפשר להכניס לפה )מאו"ט ווא"ש( 
ולשהותו איזה רגעים במקום הברעיסעס שאם נשאר משהו יפגם מאכילת כלב 
וגם יש מדקדקין לאחר הנקיון לאכול דברים יבשין  וכיוצא.  כמו ליסטערי"ן 
מחודדין )כעין המצה( שיש באפשרותן ליכנס בחורין וסדקין ולהוציא הנשאר, 
דאל"כ עלול שהמצה יעשה זאת בפסח.. )עפ"י רופא שיניים מומחה והמציאות היום 

יומית(.

דברים  או  שהיס"ב  חם  דבר  שום  לשתות  או  לאכול  שלא  מאד  נכון  וכן 
חריפים, משך החג משום הבלוע. וגם שאם נשאר משהו לא יפליט, )עי' להלן 

אות ה' וכאן חמור משום החשש של בעין(.

סדר הגעלה לשניים

ד( סדר הגעלה לשניים: לאותן שיש להם סתימה )פילינ"ג( או שיניים תותבות, 
)קרוינ"ן, בריזשע"ס, וכן ברעיסע"ס(:

1. צריך להזהר מעל"ע לפני הגעלה לא לאכול או לשתות דברים חמים וכן 
דברים חריפים.

2. מעל"ע לפני הגעלה ינקו השיניים מכל הצדדים וגם בין השיניים היטב.

3. בגמר המעל"ע ינקו השיניים פעם שני כסדר הלזה )דאע"ג דליכא חמץ בעינן 
נקיות משום הגעלה(.

4. ירתיחו מים בקדירת ההגעלה, ומשם יערו לכוס )שאינו לא של חמץ ולא של 
פסח( ויערו לתוך הפה כשמטה ראשו קצת לצד ימין שיגיע לשיניים שם, וישהה 

המים איזה רגעים אם אפשר ויפליט המים, ואח"כ יעשה סדר הזה בצד שמאל 
ואח"כ לשיניים הקודמים. ובגמרו ידיח הפה במים צוננים. 

5. יש העושין כסדר הזה ג"פ, ותע"ב. )דבין ג"פ יעלה לו אחד כהוגן, וגם יש לפעמים 
בשיניים חומר שי"ל דין ספק חרס(.

7. אחר הגעלה אין לאכול או לשתות שום חמץ ותערובות חמץ )כגון קאר"ן 
פלעק"ס, ורייס קריספי"ס, ורייס קעי"ק שיש בו דגן וכ"ש כל מיני סיריעל"ס(, דישאר ממנו 

השיניים  ויחזרו  השיניים  בין  מהנשאר  יבליעו  חמין  וכשישתה  השיניים  בין 
לקדמותן, וכן בשותה חמין שמכיל חמץ בעצמו כדלהלן, נבלע בשיניים. ואם 
יש צורך יזהר לנקות השיניים הדק היטב אחר האכילה. והאכילה או שתיה יהא 
רק צונן. וע"כ ישים לב בכל מאכל הנלקח משוק לדעת תוכנו )אם יש בו ממין 
דגן או מאל"ט שהוא חמץ, דמצוי הרבה מאכלים שתוכנן חמץ, כגון הנ"ל וגם ריי"ס דרי"ם, 
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קעטשא"פ, חילופי קאפ"י, כמו פאסטום, ראמ"א, וגם פלעווער"ס לפעמים הן חמץ. ונוגע גם 

למכירה לגוי.

ה( יש מדקדקין משום חומרא דפסח שלא לאכול ולשתות בפסח חמין או 
דברים חריפים )כמובן רק אותן שיש להן דברים זרים בשיניים כנ"ל( וכשרוצין לערב 
ותבא  ביו"ד.  בצלים בביצים מטגנים אותו תחילה דמאבד החריפות כמבואר 

עליהם ברכה.

לימוד זכות

]הרבה היתרים נאמרו ללמד זכות על מה שאוכלין חמין, ועדיין נשאר מקום 
וז"ל: הנני מזהיר לכל שואל שראוי  יו"ד פ"ט סקי"א  להחמיר כלשון הדר"ת 
חדשות,.  ולעשות  להחמיר  שראוי  לפסח  וכ"ש  וכו'  שיניים  לו  שיהיו  ליר"ש 
הטעמים לחוש הם הרבה וארשום רק מעט איזה מהם, הגם שבחמין שבאין 
לפה לכל היותר מכלי שני עי' שו"ת חת"ס יו"ד סי' צב דרגילין להחמיר ביס"ב 
גם בכלי שלישי, ובשו"ע הגר"ז תנ"א סעי' ל"ד שלא להקל בפסח אפי' כלי 
רביעי שהיס"ב רק במניעת שמחת יו"ט כיון דיש מחמירין גם בשאר איסורין, 
ושיעור יס"ב מחמרינן לענין שבת בשיעור שרגילין לאכול ולשתות, ודבר גוש 
מחמרינן ככ"ר אפי' כבר עומד בכלי שלישי, והיתר רוב תשמישו בצונן לא שייך 
בזה"ז שרגילין בשתיית קאוו"ע והיתר שהחומר שעושין ממנו הדברים לא בלעי 
ליתא דנעשה מחומר של מתכות וגם מחומר ספק חרס. ומהרש"ם ח"א קצ"ז 
שהי' מקיל גדול החמיר ג"כ בשיניים לענין פסח, ובשיעור יס"ב, וכ"ה בשו"ת 
יד יצחק ח"ג יו"ד מ"ג. ברכת הפסח לבעל פת"ז סי' ה' אות א', ועי' מנח"י ח"ח 

סי' ל"ז ואכמ"ל[.

ארגזים )קעבינעט"ס( שהם למעלה מתנור )גע"ז רענטש(

היטב.  לנקותם  צריכין  רענטש  מגע"ז  )קעבינעט"ס( שהם למעלה  ארגזים  ו( 
ואם משתמש באותו מקום בפסח לבישול המאכלים צריך לכסות הארגז במקום 
פאפיר(  זילבערנע  )דיקע  קצת  העב  דבר  עם  פעמים,  ב'  התבשיל,  זיעת  שמגיע 
ובאופן זה יוצא מכל פקפוק )עי' שו"ת ערוה"ב או"ח קי"ט, שו"ת משנה שכיר ח"א סי' 

נ"ז .

דברים החמוצים שמוכרין בארונות מטבח וכדומה, )קלאזט"ס וקאבינעט"ס(

במקומות  וקאבינעט"ס  בקלאזט"ס  שמוכרין  החמוצים  המניחין  אותן  ז( 
ופותחין  ימים לפני הפסח מדבקין בדבק  שהולכין שם בפסח, אם כבר כמה 
ונועלין בכל שעה לצורך אי"ז היכר לפסח וצריך לדבקן ערב פסח כשמגיע הזמן 
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ביתר שאת יותר מלפנ"ז שיהא ניכר דכעת אסור לפתחו להשתמש בו, וגם יהא 
טירחא קצת לפתוח, עי' סימן תמ"ח.

תרופות )מעדעצינען( וכיוצא שחוששין שיצטרכו להם

שם  שאין  במקום  יתנו  להם  שיצטרכו  שחוששין  וכיוצא  מעדעצינען  ז*( 
חמוצים הראויין לאכילה כמו שהן, דאז לא גזרינן כשפותח הארגז שיבא לאכול 

)סי' תמ"ח(.

ח( וכן יש ליזהר בכל הנ"ל אות ו' במקומות שמניחים הכלים החמוצים )עי' 
תנ"א(.

זהירות במקרר ובמקפיא, ועוד

אפילו  חמים  מאכלים  בפריזער  או  בפריזידער  להניח  שלא  נזהרין  ט( 
כשמונחים בקדירה או קערה כל ימי הפסח )וכן נכון ליזהר כל השנה בשביל פסח(. 

)והו"ל  הרבה  בהם  מצוי  עדיין  האפייה  בבית  הכפולות  שהסירו  המצות  י( 
מיעוט המצוי( יש לבודקן ולהסירן לפני החג. ומצוי שצד אחד נ' הגון והכפול 

בצד שני לפיכך יש לבדוק בב' הצדדין היטב.

יא( יזהרו בפסח ככל האפשר משימוש בפאבליק טלפון )שלא ניקו לשם חג( 
דעלול פיו ליגע במשהו חמץ וע"כ אם מוכרח להשתמש )וההכרח לא יגונה( יקנח 

בנייר מקום הפה וירחיקו כפי האפשר מפיו בעת הדיבור.

יא*( הבתי עיניים )ברילע"ן( קשה מאוד לנקותן כראוי, וע"כ העצה לשרותן 
כמו 5 מינוטן בתוך זיי"ף - וואסער, ואח"כ לשפשפן בציי"ן בערשטע"ל במקום 

חיבור הזכוכית להפרעי"ם.

ברגעים  ינקם  והוא  סטאר(  )זשולערי  תכשיטין  לחנות  ילך  לו  שאפשר  ומי 
באלטר"א-סאני"ק ונעשה כמו חדש ממש. 

יב( סידורים ובענטשערלעך וספרים ולהבדיל סיפורי מעשיות שלא נזהרו 
מליתן על השלחן כל השנה אם אין בודק ומבער כל דף ודף צריך ליתנם בין 
החמוצים. )ישועות חכמה על קש"ע, וחזו"א קט"ז או' ח"י(. ולפי המבואר בשו"ע תמ"ב 
דישראל קדושים נהגו לגרר כל מקום שנגע חמץ כשיש חשש חמץ הדבוק אפי' 

כל שהו לא ישתמש בו.

יג( המדקדקין וממשיכין מנהג הישן לבשל ולתקן כל המאכלים בבית כמו 
זיך  שנהגו אבות אבותינו מעולם, ושע"ז מיוסד הענין של "פסח מישט מען 
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נישט", שדבר גדול עושין בזה ועליהם ינוחו כל הברכות שבתורה, ברם נחוץ 
עוד שידברו ויסבירו לבניהם ובני בניהם ענינו, ולעורר לבותיהם לכך.

בעוה"ר עלה הפורץ לקנות מן השוק לפסח, ונתגלגל הדבר עד כדי כך שכבר 
הולכין גם דרי וויליאמסבורג וב.פ. ומאנסי להאטעלען לפסח דבר שלא עלה 
על הדעת שאצל היימישע אידען יארע כזאת. ושורש הדבר דאחר שסומך בביתו 
ילך להאטעל  בפסח במאכל ומשתה על רב מובהק פלוני המכשיר, למה לא 
העומדת תחת השגחת אותו הרב עצמו דממ"נ אם נאמן בפסח על הפראדוקטן 

שמכניסין לבית למה לא יהא נאמן בהאטעל.

ׁ̆ „ו… ָּ̃ ַמ„ ז…ַ‰ר ַ‰ ל¿ ּ ƒנ ׁ∆̆  ‰ ַחכ∆ּ יַח מ¿ ׁƒ̆ ַ‰ָמּ
ָעָליו  נּו  ּ ַרב≈  ‰ ׁ∆̆ מ ר  מ≈ ‡ו… ָכך¿  יַע",  ƒ̃ ָ‰ָר ז…ַ‰ר  כ¿ּ ירּו  ƒ‰ ַיז¿ ים  ƒיל ּƒכ ׂ ¿̆ ַ‰ַמּ "ו¿
ר ַ‰ז…ַּ‰ר...  פ∆ י‰ּו ס≈ ƒ‡ ּ יָלך¿ „¿ ּ ƒ„ ‡ּבּוָר ƒי ח‡‰ַ ּ ָיָע"ָ‡: "ב¿ "י ז¿ ּ ƒב ׁ¿̆ ַר ם ל¿ לו… ׁ ָּ̆ ‰ַ
ר  פ∆ ס≈ י‰ּו  ƒ‡ ּ ¿„ י,  ּ ַחי≈ ּ ¿„ יָלָנ‡  ƒ‡ מ≈ ַעם"  ט¿ ƒמ "ל¿ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ין  ƒ„י ƒ̇ ֲע ּ„ַ ין  ƒ‚ ּוב¿
ים  ƒ„י ƒ̇ ֲע ׁ∆̆ ּום  ׁ ּ̆ ƒמ  : ׁ̆ רּו פ≈ּ י".  ַרֲחמ≈ ּ ב¿  ‡ ָ̇ לּו ּ‚ָ ן  ƒמ יּ‰  ּ ב≈ ˜ּון  פ¿ ƒי ַ‰ז…ַּ‰ר, 
ן  ƒּו מ‡ ¿̂ ר ַ‰ז…ַּ‰ר, ַעל ָי„ו… י≈ פ∆ ‰ּו‡ ס≈ ׁ∆̆ ים  ּ ƒיַלן ַ‰ַחי ƒ‡ ע…ם מ≈ ט¿ ƒל ל ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

ף ˜כ„: (רמ"˜)) ּ„ַ ‡ ׂ̆ ' ָנ ָנ‡ ָפּ ימ¿ ≈‰ ָי‡ מ¿ ים (ַרע¿ ƒַרֲחמ ּ לּו˙ ב¿ ּ‚ָ‰ַ

˘ל  ין  ƒֲחָייל  ‰ ָמּ ַכּ ם  ƒע ם  ƒַמי ׁ ָּ̆ ‰ַ ן  ƒמ ָיַר„  ב  טו… ל¿ ָזכּור  י‡  ƒב ַ‰ָנּ ‰ּו  ָיּ ƒל ≈‡
‰ּו  ל¿ּ ֻכּ ַעל  ֲעָטָר‡   ‰‡ָ ָלּ ƒע  ‡ ָּ̇ ינ¿ ƒכ ׁ¿̆ ּו יבו…  ƒב ס¿ ים  ƒכ‡ָ ַמל¿  ‰ ַכָמּ ו¿  ˙ מו… ָׁ̆ נ¿
"י:  ּ ƒב ׁ¿̆ ַר ָ‡ַמר ל¿ ˙]... ו¿ מו… ָׁ̆ ּ ל ַ‰נ¿ ‰ ֲעָטָר‰ ַעל ָכּ ָ̇ ָנ‰ ָ‰י¿ יו… ל¿ יָנ‰ ע∆ ƒכ ׁ¿̆ [ּו
 ‡ ָּ̇ ַ̇ ל¿  ‡ ָׁ̆ ָנ י  נ≈ ּ ב¿  ‰ ַכָמּ ו¿ "י:  ּ ƒב ׁ¿̆ ַר ל¿ י‡  ƒב ַ‰ָנּ ‰ּו  ָיּ ƒל ≈‡ ָ‡ַמר  ו¿ י...  ּ ƒַרב י  ּ ƒַרב
ָרָ‡‰  ¿̇ ַבּ ָ„ָר‡  ּ ב¿  ‡ ָּ̇ ַ̇ ל¿ י  ל≈ ּ‚ַ ¿̇ ƒי  „ ַכּ  , יָלך¿ ƒ„ ּבּוָר‡  ƒח ַ‰‡י  מ≈ סּון  נ¿ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒי
ּבּור  ƒח‰ַ ‰ּ ז∆ ƒסּון מ נ¿ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒי ‰ ַמָטּ י ָ‡ָ„ם ל¿ נ≈ ּ ‰ ב¿ ָמּ : ַכּ ׁ̆ רּו ‡... פ≈ּ ַמָיּ ף יו… סו… ּ ב¿
ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ּמּו„ ‰זו‰"˜] ַכּ ƒע"י ל ׁ̆ פ∆ ּ ּון ַ‰נ∆ ּ̃ ƒ̇ ן ו¿ ם ָמזו… ‰ ָל‰∆ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ָך [ ּ ל¿ ׁ∆̆
יַח],  ׁƒ̆ יַ‡˙ ָמ ƒב ב ל¿ רו… ָ̃ ים [ ƒמ ף ַ‰ָיּ סו… ּ ן ב¿ ר ָ‰ַ‡ֲחרו… ּ„ו… ַבּ  ‰ ַמָטּ ‰ ל¿ ל∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי
 ı ָ‡ר∆ ר ָבּ רו… ּ ם „¿ ∆̇ ָר‡ ¿̃ ˙ּוב "ּו ָכּ ׁ ּ∆̆ ם ַמ‰  ּ י≈ ַ̃ ¿̇ ƒּמּו„ ‰זו‰"˜ י ƒיל ל ƒב ׁ¿̆ ƒּוב
ל  „ו… ָפר ָ‚ּ ו… ׁ̆ ּ ע ב¿ ַ̃ ¿̇ ƒי נּו ו¿ ≈̃ ¿„ ƒ̂ יַח  ׁƒ̆ ‡ מ¿ בו… ָיּ ׁ∆̆  , ו… ׁ̆ רּו יָ‰" – פ≈ּ ב∆ ׁ¿̆ ָכל יו… ל¿
 : ך¿ ל∆ מ∆  ‡ ס≈ּ ּƒכ‰ַ ן  ו… ׁ̆ ל¿  - ובל"ר).  - ‰‚ר"‡  ו'  (˙י˜"ז… ˙י'  נּו בב"‡  ≈̇ רּו ח≈ ל¿
י  ƒנ‡ַ„ָ ּלּו פ¿ּ ƒ‡ ב כ¿ּ ָׁ̆ ח¿ ּ נ∆ ׁ∆̆ ˙ ח ע"‡),  ָרכו… ּ "‰ (ב¿ ָבּ ָ̃ ּמּו„ ָ‡ַמר ַ‰ ּ ƒל‰ַ ‰ ַעל ז∆ ו¿
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ומנהג  לקנות  חטים :  הגה
לחלקן  לעניים  לצורך  פסח  וכל  מי  שדר 

אור (ב  חודש  צריך  ליתן  לזה  "בעיר  י

 :)זרוע






גם  אין  אומרים  צדוק :    הגה
הדין  בכל  חדש  ניסן  ונהגו  שאין  מתענין 
בו תענית כלל אפילו יום שמת בו אביו או 
אמו  אבל  תענית  חלום  מתענין  ואין 
אומרים  מזמור  לתודה  ואל  ארך  אפים 
ולמנצח  בערב  פסח  ולא  ביום  טוב 

ונוהגין  להרבות  קצת  באכילה .  )מנהגים(
וא  אסרו  חג ושתיה  ביום  אחר  החג  וה

 :)י פרק לולב"גמרא ורש(

 


הגה :
והמנהג  לומר  במנחה  ההגדה  מתחילת 

עבדים  היינו  עד  לכפר  על  כל  עונותינו 
 :)מנהגים(ופוסקים לומר ברכי נפשי 
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) ויש
פסיק  וכן  קודם  נראה אומרים  שצריך  לה

 ):לי עיקר
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ואם  התחיל  לבדוק  בלא  ברכה  יברך  כל 
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הגה :
ונוהגים  להניח  פתיתי  חמץ  במקום 

ימצאם  הבודק  כדי  שלא  יהא  ברכתו ש
ומיהו  אם  לא  נתן .  )ן"י  ברי"מהר(לבטלה  

לא  עכב  דדעת  כל  אדם  עם  הברכה  לבער 
 :)כל בו(אם נמצא 
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והוא  יחידי  אבל  שתי  נרות  ביחד :  הגה(

ל "מהרי()  אפילו  קלועים  דינם  כאבוקה

 :)בשם אגודה
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  מבואר  דמותר  להשליך 'ה  סעיף  ג"תמ
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שאין  צריך  לבער  משם  אפילו  חמץ  ודאי 

 :עד לאחר זמן איסורו
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ויאמר :  הגה
ואם .  )ן"י  ברי"מהר(הביטול  בלשון  שמבין  

אמרו  בלשון  הקודש  כל  חמירא  כולל 
אבל ,  )ד"תרומת  הדשן  סימן  קל(חמץ  ושאור  

בשאר  לשונות  צריך  להזכיר  כל  אחד  בפני 
.  )דברי  עצמו(עצמו  

     



אלא ואין  לבטל  ביום:  הגה 
לאחר  ששרף  החמץ  כדי  לקיים  מצות 

 :)ו"מהרי(שריפה בחמץ שלו 


 
) וכשמבטל  שליח

צריך  שיאמר  חמצו  של  פלוני  יהא  בטל 
.  )ן"י  ברי"תשובת  מהר()  'וכו
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)ולא  יברך  אז  על  ביעור  חמץ (
  .)כל  בו(

)וכשמגיע  פסח  יבטלנו (
  )טור(

    










ואוצר  חטים  שיש :  הגה
חטים  מחומצים  בקרקעית  הבור  אם 
נעשה  האוצר  שלשים  יום  קודם  הפסח 
אינו  זקוק  לבער  אלא  מבטלו  בלבו 
ודיו  מיהו  לאחר  פסח  כשמפנה  האוצר 

ן  חטים  ואם  אין אסור  ליהנות  מאות
שם  חמץ  ידוע  אלא  ספק  מותר  למכור 

א  סימן "תשובת  הרשב(האוצר  כך  ביחד  

 :)'ע




    


)וכשיגיע  פסח יבטלנו( 
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גם  אשתו  תבדוק  ותבטל  בביתו  דילמא 

 :)כל בו(ישכח לבטל במקום שהוא 
    








    




) אף  על  פי  שהנכרי  יכנס
רים  שאינו  צריך לבית  בפסח  ויש  אומ

 :)טור() כשנכנס בו הנכרי
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ויש  אומרים :הגה  
דצריך  להחזיר  לו  שכר  הבדיקה  הואיל 

המגיד  פרק (והתנה  בהדיא  שיהיה  בדוק  

 :)ד" ומשמע לעיל סימן י'ב
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) דיני  עכבר  נכנס

 ):לא שכיחיויוצא השמיט הרב הואיל ו
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 מיהו  אם
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ם  אבל  מסקנת  הפוסקים "כך  הם  דברי  הרמב(

 :)אינו כן











 


 
–
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ונכרי  שהניח  חמץ  בבית  ישראל :  הגה

ש  סימן "ריב(בלא  רשותו  כופה  עליו  כלי  
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עיין  לקמן (יום  טוב  צריך  לעשות  מחיצה  

 ):'ו סעיף א"סימן תמ
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ולכן  מותר  לדבק :  הגה

ניירות  בחלון  תוך  שלשים  לפסח  ויש 

תרומת  הדשן (מחמירין  אם  נראה  מבחוץ  

 :)ו"ט ומהרי"י ופסקיו סימן קמ"סימן ק









ה "  בהג'ז  סעיף  ד"ולקמן  סימן  תמ:  הגה

יתבאר  דיש  חולקים  ומתירים  אם  נתבטל 

 :קודם הפסח והכי קיימא לן
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 דין תערובת חמץ –המשך סימן תמב 


    







   וטוב :  הגה

לעשות  כן  בכלים  שמניחין  בהם  קמח  כל 

  וכן  בכלים  שמניחים  בהם )ו"מהרי(השנה  

שק פת  כל  השנה ומפה שהיתה מונחת על 

קמח  לא  מהני  לה  ניעור  וצריכה  כבוס  כדי 

 :)ל"מהרי(להשתמש עליה בפסח 

–
 


) אפילו  חמצו  של  נכרי

ש "ן  וריב"טור  סימן  ת()  אסור  ליהנות  ממנו

,  )ח"סימן  י



 

    




העיבור  שהיום ובשנת:  הגה  

ארוך  אלו  הארבע  שעות  לפי  ענין  היום 

ומותר  לאכול  חמץ  עד  שליש  היום 

. )ו"ם  בפירוש  המשנה  ריש  ברכות  ומהרי"רמב(

  שעות  קודם  חצות 'ויש  אומרים  עד  ב

 :)א"תרומת הדשן סימן קכ(


    





 



 

–
 


    







 ובמדינות  אלו  שאין :  הגה

נוהגין  לאכול  מצה  עשירה  כדלקמן  סימן 

יקיים  סעודה ,  ה"  בהג'ב  סעיף  ד"תס

ר  ודגים שלישית  במיני  פירות  או  בבש

 :ה" בהג'א סעיף ה"כדלעיל סימן רצ




)וביום  השבת  יבטלנו (

 :)טור(


     

ואם  עבר  ובשל  והמאכל :  הגה

ו  יש דבוק  בקדירה  ואי  אפשר  לקנח

 :)ו"מהרי(להדיחו מעט להעביר החמץ 
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קיאהלכות פסח בהמשכים
 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 יח אדר
 

 משלשים יום
 קודם הפסח

 
     –          

          
– 

 
 

 

                                                             
                                                                   

                                          
                  

 

 
 

–
 

    







 







    

 
–

 






    
    

 









    
 

   
   

 





ולכן  מותר  לדבק :  הגה

ניירות  בחלון  תוך  שלשים  לפסח  ויש 

תרומת  הדשן (מחמירין  אם  נראה  מבחוץ  

 :)ו"ט ומהרי"י ופסקיו סימן קמ"סימן ק









ה "  בהג'ז  סעיף  ד"ולקמן  סימן  תמ:  הגה

יתבאר  דיש  חולקים  ומתירים  אם  נתבטל 

 :קודם הפסח והכי קיימא לן
   




 



     

 






 


  







     

    



 
    

    
 )ן"ר()  קודם  זמנו(   


 

    
 

 

 

 

 
 

                                
                     

                    

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 יט אדר
 

 משלשים יום
 קודם הפסח

 
     –          

          
– 

 
 

 

                                                             
                                                                   

                                           
                 

 

 
 

 דין תערובת חמץ –המשך סימן תמב 


    







   וטוב :  הגה

לעשות  כן  בכלים  שמניחין  בהם  קמח  כל 

  וכן  בכלים  שמניחים  בהם )ו"מהרי(השנה  

שק פת  כל  השנה ומפה שהיתה מונחת על 

קמח  לא  מהני  לה  ניעור  וצריכה  כבוס  כדי 

 :)ל"מהרי(להשתמש עליה בפסח 

–
 


) אפילו  חמצו  של  נכרי

ש "ן  וריב"טור  סימן  ת()  אסור  ליהנות  ממנו

,  )ח"סימן  י



 

    




העיבור  שהיום ובשנת:  הגה  

ארוך  אלו  הארבע  שעות  לפי  ענין  היום 

ומותר  לאכול  חמץ  עד  שליש  היום 

. )ו"ם  בפירוש  המשנה  ריש  ברכות  ומהרי"רמב(

  שעות  קודם  חצות 'ויש  אומרים  עד  ב

 :)א"תרומת הדשן סימן קכ(


    





 



 

–
 


    







 ובמדינות  אלו  שאין :  הגה

נוהגין  לאכול  מצה  עשירה  כדלקמן  סימן 

יקיים  סעודה ,  ה"  בהג'ב  סעיף  ד"תס

ר  ודגים שלישית  במיני  פירות  או  בבש

 :ה" בהג'א סעיף ה"כדלעיל סימן רצ




)וביום  השבת  יבטלנו (

 :)טור(


     

ואם  עבר  ובשל  והמאכל :  הגה

ו  יש דבוק  בקדירה  ואי  אפשר  לקנח

 :)ו"מהרי(להדיחו מעט להעביר החמץ 
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הלכות פסח בהמשכים קיב
 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כ אדר
 

 משלשים יום
 קודם הפסח

 
     –          

          
– 

 
 

 

                                                            
                                                                   

                                          
                  

 
 

דין  ערב  פסח  שחל   –המשך  סימן  תמד  
 להיות בשבת


    



 

–
 






והמנהג  לשורפו  וטוב  לשורפו  ביום :  הגה

דברי (דומיא  דנותר  שהיה  נשרף  ביום  

  אך  אם  רוצה  לשורפו  מיד  אחר )עצמו
הבדיקה  כדי  שלא  יגררנו  חולדה  הרשות 

 :) וכל בו'פרק גהגהות מיימוני (בידו 










    


 

    




) ואם  לא
מצא  חמץ  כשבדק  ישרוף  הכלי  שלקח 

י  שלא  ישכח  חובת  ביעור לבדיקה  כד
 :)ל"מהרי(

–
 





 לפי  שלא  יוכל  לטלטלו
גם  לשרפו  במקומו ,  )ש"ריב(ביום  טוב  

 :)ן"ר() אסור


 






) דאסור  לטלטלו  ביום  טוב
 ):ושבת


     


    


   



    


 
–

 
 

    
וצריך לשרוף הכל ולא סגי : הגה

מרדכי (בפדיון  דמי  החמץ  ולמכור  השאר  

ד "י  סימן  קס"הראפרק  קמא  דפסחים  ופסקי  מ

מיהו  כלים  שנתבשל .  )ן"י  ברי"ותשובת  מהר
בהם  מותרים  לאחר  הפסח  ואין  צריכין 

דברי  עצמו  ותוספות  פרק (שבירה  או  הגעלה  

.  )כל  שעה


    


 






ובדין  ריחא :  הגה
מלתא  לענין  תבשיל  שיש  בו  חמץ  עם 

היה שאר  תבשילין  יש  מקילין  במקום  ד
 )מרדכי  פרק  כל  שעה(מותר  בשאר  איסורים  

הגהות (ויש  מחמירין  דמשהו  מיהא  איכא  

ודוקא  במקום  ששייך .  )ז"ק  ותוספות  דע"סמ
בו  ריחא  אלא  דבשאר  אסורים  לאו מילתא 

ח "היא  כמו  שיתבאר  ביורה  דעה  סימן  ק
 :בסייעתא דשמיא
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 כא אדר
 

 משלשים יום
 קודם הפסח

 
     –          

          
– 

 
 

 

                                                             
                                                                    

                                           
                                                                                         

 

 
 

דיני  תערובת  חמץ  בתוך   –המשך  סימן  תמז  
 הפסח

)ולמעלה (


) ונותן  טעם  לפגם

 :)דברי עצמו אליבא דכולי עלמא() נמי שרי





    
   ומיהו :  הגה

הגהות  מיימוני (בחימום  כלי  שני  אין  לחוש  

ויש  מחמירין  בכלי  שני  בפסח .  )'פרק  א

וטוב  להחמיר  אם  היד  סולדת  בו  דבלאו 

 :הכי לא מקרי כלי שני
    


הגה :

ונוהגין  כסברא  הראשונה  בכל  תערובת 

. )ד"תרומת  הדשן  סימן  קי(שהוא  לא  בלח  

ומיהו  בדבר  יבש  שנתערב  או  שיש  לחוש 

לתערובות  כגון  פת  שנפל  ליין  אף  על  פי 

שנטלו  משם  אסור  בפסח  דחיישינן  שמא 

בית (נשארו  בו פירורין ונותנין טעם בפסח 

 :)א"הרשביוסף בשם תשובת 
    




    


  ויש  חולקין :  הגה

ומחמירין  ובמדינות  אלו  המנהג  להחמיר 

ול  גבינות  ודגים  ובשר לכתחלה  שלא  לאכ

  פעמים 'יבש  אבל  אם  הדיחו  הבשר  ג

קודם  פסח  נוהגין  לאכלו  ובכרכשות  אין 

מועיל  הדחה  לפיכך  אין  להשרות 

  ובדיעבד )ן"י  ברי"מהר(הטבחות  היבשות  

אין  להחמיר  באלו  אבל  בשומן  מהותך 

בכלי  חמץ  אסור  מדינא  אם  לא  היו  נזהרין 

בשעת  עשייתו  מחמץ  ושלא  התיכו  אותו 

מרדכי  ריש  פרק (י  חמץ  שהם  בני  יומן  בכל

וכן .  )'פרק  אג  והגהות  מיימוני  "כל  שעה  וסמ

כל  דבר  שמבשלים  בכלי  חמץ  כגון  יין 

מבושל  או  מרקחת  וכדומה  אסור  בפסח 

פסקי (אבל  ביום  טוב  האחרון  יש  להקל  בו  

  והוא  הדין  אם  נתערב )ז"י  סימן  קע"מהרא

משהו  מדברים  אלו  תוך  המאכל  שאין 

יש .  ר  התערובת  כן  נראה  לילהחמיר  לאסו

מחמירין  להסתפק  מחומץ  יין  שמסתפקין 

ממנו  כל  השנה  דחיישינן  שמא נתנו בו מן 

הנשאר  מן  הסעודה  ולפעמים  יש  בו 

ובמקומות  אלו .  )ל"מהרי(פירורי  לחם  

שאין  חומץ  יין  מצוי  לא  ראיתי  מחמירין 

עוד  יש  מחמירין  לכתחילה  שלא .  בזה

  לפסח 'ללמלאות  מן  יין  וחומץ  יין  תוך  

בכלי  חמץ  ואם  מלאוהו  תוך  שלשים 

י "תשובת  מהר(נוהגין  שלא  לשתותו  בפסח  

  והמיקל  לא  הפסיד  כל  שכן  במקום )ן"ברי

חבית .  שאין  יין  וחומץ  מצוי  כן  נראה  לי

יין  שדבקו  נסריו  בבצק  אם  הוא  תוך  שני 

חדשים  קודם  פסח  עדיין  רך  הוא  ונותן 

טעם  בפסח  ואסור  לשתותו  ואם  נתנוהו 

כן  כבר  נתייבש  ואינו  נותן  טעם קודם  ל

ג "מרדכי  ריש  פרק  כל  שעה  וסמ(בפסח  ושרי  

מיהו  אם  יש  כזית .  )'פרק  אוהגהות  מיימוני  

בצק  במקום  אחד  חייב  לבערו  אף  על  פי 

 )ט"י  סימן  קמ"פסקי  מהרא(שעשוי  לחזק  

 :'ב סעיף ז"כדלעיל סימן תמ


  )יט משום  דאינו  מפל

 ):בצונן

    
הגה :

משום  דאינו  מפליט  בצונן  ואפילו  אם 

נעשה  בפסח  אינו  אוסר  אם  היה  הכלי  נקי 

אבל  אם  חתכו  בסכין  של  חמץ  תוך  הפסח 

יש  להחמיר  דסתם  סכין  אינו  נקי  ויש 

אבל .  )ל"מהרי(לחוש  לחמץ  הדבוק  עליו  

ר  בתבשיל  אין  לחוש אם  נתערב  אותו  דב

 :להחמיר ולאסור מספק כן נראה לי


    


 
     




 
 

ויש  מחמירין  וכן  נוהגין  באלו :  הגה

המדינות  ובמקום  שיש  מנהג  להחמיר 

אפילו  משהו  ונותן  טעם  לפגם  אסור 

 :)ח"תרומת הדשן סימן קצ(
 



קיגהלכות פסח בהמשכים
 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כ אדר
 

 משלשים יום
 קודם הפסח

 
     –          

          
– 

 
 

 

                                                            
                                                                   

                                          
                  

 
 

דין  ערב  פסח  שחל   –המשך  סימן  תמד  
 להיות בשבת


    



 

–
 






והמנהג  לשורפו  וטוב  לשורפו  ביום :  הגה

דברי (דומיא  דנותר  שהיה  נשרף  ביום  

  אך  אם  רוצה  לשורפו  מיד  אחר )עצמו
הבדיקה  כדי  שלא  יגררנו  חולדה  הרשות 

 :) וכל בו'פרק גהגהות מיימוני (בידו 










    


 

    




) ואם  לא
מצא  חמץ  כשבדק  ישרוף  הכלי  שלקח 

י  שלא  ישכח  חובת  ביעור לבדיקה  כד
 :)ל"מהרי(

–
 





 לפי  שלא  יוכל  לטלטלו
גם  לשרפו  במקומו ,  )ש"ריב(ביום  טוב  

 :)ן"ר() אסור


 






) דאסור  לטלטלו  ביום  טוב
 ):ושבת


     


    


   



    


 
–

 
 

    
וצריך לשרוף הכל ולא סגי : הגה

מרדכי (בפדיון  דמי  החמץ  ולמכור  השאר  

ד "י  סימן  קס"הראפרק  קמא  דפסחים  ופסקי  מ

מיהו  כלים  שנתבשל .  )ן"י  ברי"ותשובת  מהר
בהם  מותרים  לאחר  הפסח  ואין  צריכין 

דברי  עצמו  ותוספות  פרק (שבירה  או  הגעלה  

.  )כל  שעה


    


 






ובדין  ריחא :  הגה
מלתא  לענין  תבשיל  שיש  בו  חמץ  עם 

היה שאר  תבשילין  יש  מקילין  במקום  ד
 )מרדכי  פרק  כל  שעה(מותר  בשאר  איסורים  

הגהות (ויש  מחמירין  דמשהו  מיהא  איכא  

ודוקא  במקום  ששייך .  )ז"ק  ותוספות  דע"סמ
בו  ריחא  אלא  דבשאר  אסורים  לאו מילתא 

ח "היא  כמו  שיתבאר  ביורה  דעה  סימן  ק
 :בסייעתא דשמיא
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 משלשים יום
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דיני  תערובת  חמץ  בתוך   –המשך  סימן  תמז  
 הפסח

)ולמעלה (


) ונותן  טעם  לפגם

 :)דברי עצמו אליבא דכולי עלמא() נמי שרי





    
   ומיהו :  הגה

הגהות  מיימוני (בחימום  כלי  שני  אין  לחוש  

ויש  מחמירין  בכלי  שני  בפסח .  )'פרק  א

וטוב  להחמיר  אם  היד  סולדת  בו  דבלאו 

 :הכי לא מקרי כלי שני
    


הגה :

ונוהגין  כסברא  הראשונה  בכל  תערובת 

. )ד"תרומת  הדשן  סימן  קי(שהוא  לא  בלח  

ומיהו  בדבר  יבש  שנתערב  או  שיש  לחוש 

לתערובות  כגון  פת  שנפל  ליין  אף  על  פי 

שנטלו  משם  אסור  בפסח  דחיישינן  שמא 

בית (נשארו  בו פירורין ונותנין טעם בפסח 

 :)א"הרשביוסף בשם תשובת 
    




    


  ויש  חולקין :  הגה

ומחמירין  ובמדינות  אלו  המנהג  להחמיר 

ול  גבינות  ודגים  ובשר לכתחלה  שלא  לאכ

  פעמים 'יבש  אבל  אם  הדיחו  הבשר  ג

קודם  פסח  נוהגין  לאכלו  ובכרכשות  אין 

מועיל  הדחה  לפיכך  אין  להשרות 

  ובדיעבד )ן"י  ברי"מהר(הטבחות  היבשות  

אין  להחמיר  באלו  אבל  בשומן  מהותך 

בכלי  חמץ  אסור  מדינא  אם  לא  היו  נזהרין 

בשעת  עשייתו  מחמץ  ושלא  התיכו  אותו 

מרדכי  ריש  פרק (י  חמץ  שהם  בני  יומן  בכל

וכן .  )'פרק  אג  והגהות  מיימוני  "כל  שעה  וסמ

כל  דבר  שמבשלים  בכלי  חמץ  כגון  יין 

מבושל  או  מרקחת  וכדומה  אסור  בפסח 

פסקי (אבל  ביום  טוב  האחרון  יש  להקל  בו  

  והוא  הדין  אם  נתערב )ז"י  סימן  קע"מהרא

משהו  מדברים  אלו  תוך  המאכל  שאין 

יש .  ר  התערובת  כן  נראה  לילהחמיר  לאסו

מחמירין  להסתפק  מחומץ  יין  שמסתפקין 

ממנו  כל  השנה  דחיישינן  שמא נתנו בו מן 

הנשאר  מן  הסעודה  ולפעמים  יש  בו 

ובמקומות  אלו .  )ל"מהרי(פירורי  לחם  

שאין  חומץ  יין  מצוי  לא  ראיתי  מחמירין 

עוד  יש  מחמירין  לכתחילה  שלא .  בזה

  לפסח 'ללמלאות  מן  יין  וחומץ  יין  תוך  

בכלי  חמץ  ואם  מלאוהו  תוך  שלשים 

י "תשובת  מהר(נוהגין  שלא  לשתותו  בפסח  

  והמיקל  לא  הפסיד  כל  שכן  במקום )ן"ברי

חבית .  שאין  יין  וחומץ  מצוי  כן  נראה  לי

יין  שדבקו  נסריו  בבצק  אם  הוא  תוך  שני 

חדשים  קודם  פסח  עדיין  רך  הוא  ונותן 

טעם  בפסח  ואסור  לשתותו  ואם  נתנוהו 

כן  כבר  נתייבש  ואינו  נותן  טעם קודם  ל

ג "מרדכי  ריש  פרק  כל  שעה  וסמ(בפסח  ושרי  

מיהו  אם  יש  כזית .  )'פרק  אוהגהות  מיימוני  

בצק  במקום  אחד  חייב  לבערו  אף  על  פי 

 )ט"י  סימן  קמ"פסקי  מהרא(שעשוי  לחזק  

 :'ב סעיף ז"כדלעיל סימן תמ


  )יט משום  דאינו  מפל

 ):בצונן

    
הגה :

משום  דאינו  מפליט  בצונן  ואפילו  אם 

נעשה  בפסח  אינו  אוסר  אם  היה  הכלי  נקי 

אבל  אם  חתכו  בסכין  של  חמץ  תוך  הפסח 

יש  להחמיר  דסתם  סכין  אינו  נקי  ויש 

אבל .  )ל"מהרי(לחוש  לחמץ  הדבוק  עליו  

ר  בתבשיל  אין  לחוש אם  נתערב  אותו  דב

 :להחמיר ולאסור מספק כן נראה לי


    


 
     




 
 

ויש  מחמירין  וכן  נוהגין  באלו :  הגה

המדינות  ובמקום  שיש  מנהג  להחמיר 

אפילו  משהו  ונותן  טעם  לפגם  אסור 

 :)ח"תרומת הדשן סימן קצ(
 



הלכות פסח בהמשכים קיד
 

 

 
 

                                
                    

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כב אדר
 

 משלשים יום
 קודם הפסח

 
     –          
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דיני  תערובת  חמץ  בתוך   –המשך  סימן  תמז  
 הפסח




    

 ) ובפחות  מששים  סגי  ליה

הגהות (בהשלכת  הנאת האיסור לים המלח 

 :)'פרק אמיימוני 





יש  נמנעין  לשחוק  על  השלחן  עם :  הגה

ן  בפסח  דחוששין "קלפים  הנקראים  קרטי

שמא  יפול  מחמץ  נוקשה  שבהן  לתוך 

 :)ו"י סימן קס"פסקי מהרא(מאכל 

–
 


 


 
 


 



     










 
    








 
    

 


 



 

–


 
    )פירוש 

)  הסחורה  וכלי  החנות 


     





 

–
 

    


 







 
    


 






 
 )ו(


מותר וכן:  הגה  

להשכיר  לו  בית  לדור  בו  ואף  על  פי 

 :)אגור(שמכניס בו אחר כך חמץ שרי 

8    8    8 
 

 

 

 
 

                               
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כג אדר
 

 משלשים יום
 קודם הפסח
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דין  ישראל  ואינו  יהודי   –המשך  סימן  תנ  
 שיש להם שותפות








ואסור  לקנות  חמץ  לנכרי :  הגה

ש "ריב(בפסח  אפילו  במעותיו  של  נכרי  

 :)א"סימן מ



תירים ויש  מ:  הגה

להחם  חמין  בכלי  חמץ  ולרחוץ  בהם  וכן 

שאר  צרכי  הנאה  בכלי  חמץ  וכן  הוא 

תוספות פרק אין מעמידין ומרדכי פרק (המנהג 

 :)כל שעה

–
 





     
   










ויש  אוסרים  אפילו :  הגה

.  )'המגיד  פרק  ה(בכלי  שני  


   )שמא פירוש  

)  יתבקעו

     


    

כל  כלי  הצריך :  הגה

ליבון  או  הגעלה  אסור  להשתמש  בו 

מרדכי  ריש  פרק  כל (אפילו  צונן  בלא  הכשר  

 :א" ועיין ביורה דעה סימן קכ)שעה








 




    
    





)הפלטה  שהכלים  פולטים פירוש  

האיסור  שבהם  והוא  מלשון  שורו  עבר 

)  ולא  יגעיל
והנדן  של  סכינים  אין  לה :  הגה

תקנה  בהגעלה  ואסור  להכניס  בה  הסכין 

 :)ל"מהרי(בפסח 





ויש  מקילין :  הגה

אם  נתלבן  כל  כך  שקש  נשרף  עליו מבחוץ 

ו "  והגהות  מיימוני  פרק  י'מרדכי  סוף  פרק  ז(

ונוהגין  כסברא .  )מהלכות  מאכלות  אסורות

בר  שדינו  בליבון  אבל  דבר ראשונה  בכל  ד

שדינו  בהגעלה  רק  שיש  בו  סדקים  או 

. שמחמירין  ללבנו  סגי  בליבון  קל  כזה

 :)ל"מהרי(חצובה צריך ליבון 
     



    






כל  הכלים  שיש  בהן :  הגה

סדקים  או  גומות  או  חלודה  והוא  בתוך 

הכלי  ולא  יוכל  לנקרן  ולנקותן  אין 

להגעילן  וצריכין  ליבון  במקום  הסדק 

 :)א בתשובה"רשב(והחלודה 

8    8    8 
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 :)ו"י סימן קס"פסקי מהרא(מאכל 
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    )פירוש 

)  הסחורה  וכלי  החנות 
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מותר וכן:  הגה  

להשכיר  לו  בית  לדור  בו  ואף  על  פי 

 :)אגור(שמכניס בו אחר כך חמץ שרי 
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 :)א"סימן מ



תירים ויש  מ:  הגה
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 :)כל שעה
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   )שמא פירוש  
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)הפלטה  שהכלים  פולטים פירוש  
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אם  נתלבן  כל  כך  שקש  נשרף  עליו מבחוץ 
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ונוהגין  כסברא .  )מהלכות  מאכלות  אסורות
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כל  הכלים  שיש  בהן :  הגה

סדקים  או  גומות  או  חלודה  והוא  בתוך 

הכלי  ולא  יוכל  לנקרן  ולנקותן  אין 
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 :)א בתשובה"רשב(והחלודה 
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הלכות פסח בהמשכים קטז
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 דיני הגעלת כלים –המשך סימן תנא 




    


 ויש  מחמירין  להגעיל :  הגה
טור  בשם  אבי  העזרי (הקערות  בכלי  ראשון  

 )ז"ומרדכי  פרק  כל  שעה  ותוספות  סוף  מסכת  ע
וכן  בכל  דבר  שיש  לחוש .  וכן  הוא  המנהג

שמא  נשתמש  בו  בכלי  ראשון  כגון  כפות 
. )  ואגור'הגהות  מיימוני  פרק  ה(וכדומה  לזה  

ויש  מחמירין  להגעיל  כל  כלי  שתייה  אף 
בצונן  משום  שלפעמים על  פי  שתשמישן  

  וכן )רבינו  ירוחם(משתמשין  בהם  בחמין  
הוא  המנהג  להגעילן  ובדיעבד  סגי  להו 
בשטיפה  וקערות  גדולות  שלא  יוכל 
להכניס  תוך  כלי  ראשון  יתן  להכניס  תוך 
כלי  ראשון  יתן  עליהם  תבן  מלובן  אבן 
מלובן  ויערה  עליהם  רותחין  מכלי  ראשון 
ה והוי  ככלי  ראשון  וכן  כל  כיוצא  בז

ויעביר  האבן  על  כל  הכלי  שאז  מגעיל 
מרדכי  פרק  כל  שעה  והגהות  מיימוני (כולו  

 :)ח" ואגור ואיסור והיתר כלל נ'פרק ה



   

 




מרדכי (וכן  כלי  עצם  צריכים  הגעלה  :  הגה

 :)פרק כל שעה





גם  כן  אם  מגעיל  מקצת  הכלי  שני (
 :)דברי עצמו() פעמים

    


) וטוב  להגעילן  או  לקנות
 ):חדשים

) פירוש  שיוצקין  בה
)  שמן  לאפותו





) טור  יורה  דעה  בשם  רבינו

י  ורבינו "א  וטור  בשם  רש"רשביואל  ותשובת  

ובליבון  כל  דהו  שקש  נשרף  עליו   ()תם
  ונוהגין )דברי  עצמו()  מבחוץ  סגי  ליה

ללבנו  לכתחלה  מיהו  סגי  ליה  בהגעלה 
 :)ל"מהרי(אם אין בו גומות 

    
מיהו  אם  לא  הגעילו  הידות :  הגה

אין  לאסור  בדיעבד  ואפילו  לכתחלה  יכול 
להגעילו  על  ידי  עירוי  שמערה  עליהן 

 :)א"איסור והיתר הארוך כלל ע(
















רושם  שעושים :  הגה
האומנים  בתוך  כלים  מותר  להגעילן 

מחדש מאחר  להגעילו  מאחר  שנעשה  
 :)איסור והיתר והגהות(וינקרם היטב 




   

 
    


 

     

    



הגה :
טור  יורה  דעה (ויש  מחמירין  ללבן  המדוכה  

א  וטור  בשם "ת  רשבבשם  רבינו  יואל  ותשוב

  אך  בליבון  כל  דהו  דהיינו )י  ורבינו  תם"רש
. )דברי  עצמו(שישרוף  עליו  קש  מבחוץ  סגי  

ונוהגין  ללבן  לכתחלה  מיהו  סגי  ליה 
  ואם )ל"מהרי(בהגעלה  אם  אין  בו  גומות  

המדוכה  של  עץ  יש  לקלפו  בכלי  אומנות 
דחיישינן  לגומות  ולהגעילו  אחר  כך 

 :)'הגהות מיימוני פרק ה(
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 דיני הגעלת כלים –המשך סימן תנא 




ולא  מהני  בה  קילוף  בכלי  אומנות :  הגה

וכן  כל  דבר  שצריך  הגעלה  הצריך  הגעלה 

והמנהג .  )ו"מהרי(לא  מהני  ליה  קליפה  

השתמש  בפסח  בעריבות  ודפין שלא  ל

שלשין  עליהן  כל  כליהם  כל  השנה  אפילו 

מרדכי  פרק  כל (על  ידי  הגעלה  וכן  עיקר  

  וכבר  נתבאר  לעיל  סימן )שעה  וכל  בו

 :א"ב סעיף י"תמ


    






ונהגו  שלא  להשתמש  בנפה  על  ידי :  הגה

  וכן )ל  ובית  יוסף"מהרי(הגעלה  ואין  לשנות  

ב "בכל  כיוצא  בזה  כגון  הכלי  שקורין  רי

  בכולן )ל"מהרי(ן  או  הכיס  של  רחיים  "אייז

לא  מהני  להו  הגעלה  וכן  סלים 

מץ  בהם  חמץ  דינם שמשתמשין  בהן  ח

כנפה  אבל  שקים  ישנים  נוהגין  בהן  היתר 

על  ידי  כבוס  וצריך  להתיר  כל  התפירות 

תרומת  הדשן  סימן (שבהן  קודם  הכבוס  

 :)ו"קי




 






 



והגעלת  החבית  יעשה :  הגה

והגעלה  החביות  יעשה  בדרך  זה  ילבן 

אבנים וישימם בהם ויערה עליהם רותחים 

יע  הגעלה מכלי  ראשון  ויגלגל  החבית  שיג

. )'הגהות  מיימוני  פרק  ה(לכל  מקום  

ובדיעבד  אם  נתנו  בהם  יין  או  דבש  בלא 

הגעלה  רק  שהדיחן  היטב  תחלה  מותר 

מרדכי  פרק  כל  שעה (לשתות  ממנו  בפסח  

א  ותרומת  הדשן "  דע'והגהות  אשירי  פרק  ב

 :)א"בסימן ר











    





    


)פירוש 

ותנור  של  בית  החורף )  (כלי  חרס  ישנים

דינו  ככלי  חרס  ואסור  לשום  שום  דבר  על 

 :)ו"מהרי() התנור בפסח

    
ויש  מקומות :  הגה

שנהגו  שלא  להשתמש  בכלי  חרס 

  ואין )ל"מהרי(ט  אפילו  חדשים  "גליזאר

תשובת (להחמיר  רק  במקום  המנהג  

 :)ל"מהרי


 ויש :  הגה

מקומות  שמחמירים  שלא  להשתמש 

 )ל"מהרי(ים  בכלים  צבועים  אפילו  הן  חדש

וכן  המחופין  בבדיל  ואין  להחמיר  בזה  רק 

 :)ל"תשובת מהרי(במקום שנהגו איסור 

      








מיהו  יש :  הגה

מחמירים  ומצריכין  הגעלה  וכן  נוהגין 

 :'ועיין לעיל סעיף ו
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 )ז"ומרדכי  פרק  כל  שעה  ותוספות  סוף  מסכת  ע
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שמא  נשתמש  בו  בכלי  ראשון  כגון  כפות 
. )  ואגור'הגהות  מיימוני  פרק  ה(וכדומה  לזה  

ויש  מחמירין  להגעיל  כל  כלי  שתייה  אף 
בצונן  משום  שלפעמים על  פי  שתשמישן  

  וכן )רבינו  ירוחם(משתמשין  בהם  בחמין  
הוא  המנהג  להגעילן  ובדיעבד  סגי  להו 
בשטיפה  וקערות  גדולות  שלא  יוכל 
להכניס  תוך  כלי  ראשון  יתן  להכניס  תוך 
כלי  ראשון  יתן  עליהם  תבן  מלובן  אבן 
מלובן  ויערה  עליהם  רותחין  מכלי  ראשון 
ה והוי  ככלי  ראשון  וכן  כל  כיוצא  בז

ויעביר  האבן  על  כל  הכלי  שאז  מגעיל 
מרדכי  פרק  כל  שעה  והגהות  מיימוני (כולו  

 :)ח" ואגור ואיסור והיתר כלל נ'פרק ה



   

 




מרדכי (וכן  כלי  עצם  צריכים  הגעלה  :  הגה

 :)פרק כל שעה





גם  כן  אם  מגעיל  מקצת  הכלי  שני (
 :)דברי עצמו() פעמים

    


) וטוב  להגעילן  או  לקנות
 ):חדשים

) פירוש  שיוצקין  בה
)  שמן  לאפותו





) טור  יורה  דעה  בשם  רבינו

י  ורבינו "א  וטור  בשם  רש"רשביואל  ותשובת  

ובליבון  כל  דהו  שקש  נשרף  עליו   ()תם
  ונוהגין )דברי  עצמו()  מבחוץ  סגי  ליה

ללבנו  לכתחלה  מיהו  סגי  ליה  בהגעלה 
 :)ל"מהרי(אם אין בו גומות 

    
מיהו  אם  לא  הגעילו  הידות :  הגה

אין  לאסור  בדיעבד  ואפילו  לכתחלה  יכול 
להגעילו  על  ידי  עירוי  שמערה  עליהן 

 :)א"איסור והיתר הארוך כלל ע(
















רושם  שעושים :  הגה
האומנים  בתוך  כלים  מותר  להגעילן 

מחדש מאחר  להגעילו  מאחר  שנעשה  
 :)איסור והיתר והגהות(וינקרם היטב 




   

 
    


 

     

    



הגה :
טור  יורה  דעה (ויש  מחמירין  ללבן  המדוכה  

א  וטור  בשם "ת  רשבבשם  רבינו  יואל  ותשוב

  אך  בליבון  כל  דהו  דהיינו )י  ורבינו  תם"רש
. )דברי  עצמו(שישרוף  עליו  קש  מבחוץ  סגי  

ונוהגין  ללבן  לכתחלה  מיהו  סגי  ליה 
  ואם )ל"מהרי(בהגעלה  אם  אין  בו  גומות  

המדוכה  של  עץ  יש  לקלפו  בכלי  אומנות 
דחיישינן  לגומות  ולהגעילו  אחר  כך 

 :)'הגהות מיימוני פרק ה(
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 דיני הגעלת כלים –המשך סימן תנא 




ולא  מהני  בה  קילוף  בכלי  אומנות :  הגה

וכן  כל  דבר  שצריך  הגעלה  הצריך  הגעלה 

והמנהג .  )ו"מהרי(לא  מהני  ליה  קליפה  

השתמש  בפסח  בעריבות  ודפין שלא  ל

שלשין  עליהן  כל  כליהם  כל  השנה  אפילו 

מרדכי  פרק  כל (על  ידי  הגעלה  וכן  עיקר  

  וכבר  נתבאר  לעיל  סימן )שעה  וכל  בו

 :א"ב סעיף י"תמ


    






ונהגו  שלא  להשתמש  בנפה  על  ידי :  הגה

  וכן )ל  ובית  יוסף"מהרי(הגעלה  ואין  לשנות  

ב "בכל  כיוצא  בזה  כגון  הכלי  שקורין  רי

  בכולן )ל"מהרי(ן  או  הכיס  של  רחיים  "אייז

לא  מהני  להו  הגעלה  וכן  סלים 

מץ  בהם  חמץ  דינם שמשתמשין  בהן  ח

כנפה  אבל  שקים  ישנים  נוהגין  בהן  היתר 

על  ידי  כבוס  וצריך  להתיר  כל  התפירות 

תרומת  הדשן  סימן (שבהן  קודם  הכבוס  

 :)ו"קי




 






 



והגעלת  החבית  יעשה :  הגה

והגעלה  החביות  יעשה  בדרך  זה  ילבן 

אבנים וישימם בהם ויערה עליהם רותחים 

יע  הגעלה מכלי  ראשון  ויגלגל  החבית  שיג

. )'הגהות  מיימוני  פרק  ה(לכל  מקום  

ובדיעבד  אם  נתנו  בהם  יין  או  דבש  בלא 

הגעלה  רק  שהדיחן  היטב  תחלה  מותר 

מרדכי  פרק  כל  שעה (לשתות  ממנו  בפסח  

א  ותרומת  הדשן "  דע'והגהות  אשירי  פרק  ב

 :)א"בסימן ר











    





    


)פירוש 

ותנור  של  בית  החורף )  (כלי  חרס  ישנים

דינו  ככלי  חרס  ואסור  לשום  שום  דבר  על 

 :)ו"מהרי() התנור בפסח

    
ויש  מקומות :  הגה

שנהגו  שלא  להשתמש  בכלי  חרס 

  ואין )ל"מהרי(ט  אפילו  חדשים  "גליזאר

תשובת (להחמיר  רק  במקום  המנהג  

 :)ל"מהרי


 ויש :  הגה

מקומות  שמחמירים  שלא  להשתמש 

 )ל"מהרי(ים  בכלים  צבועים  אפילו  הן  חדש

וכן  המחופין  בבדיל  ואין  להחמיר  בזה  רק 

 :)ל"תשובת מהרי(במקום שנהגו איסור 

      








מיהו  יש :  הגה

מחמירים  ומצריכין  הגעלה  וכן  נוהגין 

 :'ועיין לעיל סעיף ו
 



הלכות פסח בהמשכים קיח
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 דיני הגעלת כלים –המשך סימן תנא 
    

    


ויש :  הגה
מחמירין  ואומרים  דכלי  זכוכית  אפילו 
הגעלה  לא  מהני  להו  וכן  המנהג  באשכנז 

וכן  כלי  כסף .  )ג  ואגור"סמ(ובמדינות  אלו  
שיש  בתוכן  התוך  זכוכית  שקורין 

ט  אין  להגעילו  אבל  מבחוץ "גישמעלצ
 :)ב"ומת הדשן סימן קלתר(אינו מזיק 




הגה :
מיהו  אין  להתיר  רק  בדיעבד  וכן  הברזות 

אגור (שבחביות  של  יין  נוהגין  להדיחן  

וכן  העצים  שתוחבין  בהם  כלי .  )ל"ומהרי
שתייה  צריכין  הדחה  לשום  בהם  כלים 

 :)ו"ימהר(בפסח 

–
 

    


) או  אם  יש
) ששים  במים  נגד  כלי  שמגעיל  או  לאו

  )טור(






אך  רבים  חולקים :  הגה

וסבירא להו דאין הגעלה מועלת כלום אם 
ש "וכן  משמע  מהרא(אין  המים  רותחים  

א  ואגור  וטור "ג  ותרומת  הדשן  סימן  קל"וסמ

  על  כן  יש  ליזהר  אפילו  קודם )ה"בסימן  ק
סורו  שלא  ינוחו  מרתיחתן  כל  זמן זמן  אי

  )דברי  עצמו(שמגעיל  

   

ואם :  הגה
לא  הגעיל  קודם  זמן  איסורו  יכול  להגעיל 
עד  הפסח  שאז  חמץ  במשהו  ואינו  מועיל 

לי הגעלה שחוזר ובולע אבל מותר ללבן כ
. )א"דברי  עצמו  ותשובת  רשב(תוך  הפסח  

וכשמגעיל  קודם  פסח  לאחר  שש  צריך 
ליזהר  בכל  הדברים  הנזכרים  שאין  צריך 

 :ליזהר בהם קודם שש



)וכל  שכן  כלי  של  איסור .

על  כן  נהגו  שלא  להגעיל  שום  כלי  בן 
 :)יומו

     
)אם נוגעים זה בזה:( 




 
    



     

הגה :
ומיהו  אם  נשתמש  בו  רק  במי  טבריה 

. )בית  יוסף  בשם  אורחות  חיים(מגעילו  בהן  
ואין  מגעילין  בשום  משקה  רק  במים  מיהו 

בית (בדיעבד  מהני  הגעלה  בכל  משקה  

אם  הגעיל  הרבה .  )יוסף  בשם  אורחות  חיים
כלים  ביורה  עד  שמרוב  פליטת  הכלים 

עוד  באותן נעשו  המים  כציר  אין  להגעיל  
 :)ן פרק כל הבשר"ר(המים 







     

 


 
–

 
 

   
   ) והמנהג

  )ל"מהרי()  ליקח  לכתחלה  חטים



טור  והגהות (ויש  אוסרים  :  הגה

  והמנהג )  ומרדכי  פרק  כל  שעה'מיימוני  פרק  ה
באשכנז  להחמיר  ואין  לשנות  מיהו  פשוט 
דאין  אוסרים  בדיעבד  אם  נפלו  תוך 
התבשיל  וכן  מותר  להדליק  בשמנים 
הנעשים  מהם  ואינן  אוסרים  אם  נפלו 
י לתוך  התבשיל  וכן  מותר  להשהות  מינ

. )ג"תרומת  הדשן  סימן  קי(קטניות  בבית  
ר "ס  אליינד"  ועני)ל"מהרי(א  "וזרע  אקליז

אינן  מיני  קטניות  ומותר  לאכלן  בפסח  כן 
 :נראה לי
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דיני  החטים  וטחינתם   –המשך  סימן  תנג  
 למצות


 


וכן  אם  לא  ביררו  ממנו :  הגה

אותו  דגן  שצמח  מיהו  צריך  לראות  שאין  בו 

כל  כך  שלא  יהא  ששים  כנגדו  מן  ההיתר 

ק  ותרומת  הדשן  סימן "הגהות  מיימוני  בשם  סמ(

 :)ד"קי





 
     

 




     

 
    


הגה :

וכן  יזהר  לכתחלה  שלא  להניח  הרבה  שקים 

מרדכי  סוף (עם  קמח  זה  על  זה  במקום  שאפשר  

 :)פרק אלו עוברין


    
    

הגה :

ואנשי  מעשה  רגילים  לילך  בעצמם  אל  מקום 

הרחיים  לראות  הם  בעצמם  לטחינת  קמחיהם 

 :)מרדכי(





    
 

–
 






וטוב לכתחלה שלא לעשות : הגה

ה  רחבה  יותר  מדאי  דהוי  כאשישה המצ

 :)ו"מהרי(




הגה :

ם  אבל  יש  אומרים  הטעם "כך  הם  דברי  הרמב

משום  שאינו  קרוי  לחם  כל  זמן  שאין  הרועים 

טור  יורה  דעה (אוכלים  ממנו  וכן  נראה  עיקר  

 :)ש בפירוש דמסכת חלה פרק קמא"ל ור"ן שסימ


 






)ולענין  ברכה  עיין  לקמן  ריש  סימן 

 ):ט"תרמ

–
 

 
    

) סמוך  לבין

 )'דברי  עצמו  והגהות  מיימוני  פרק  ה()  השמשות






     


ואם :  הגה

לא  הכניסם  בהשכמה  אם  לא  עמדו  כל  כך  עד 

שהוחמו  אינו  מזיק  ויותר  טוב  להעמידם  תחת 

בית (סם  בהשכמה  התקרה  שמא  ישכח  להכני

וכשמוליך  המים  תחת .  )יוסף  בשם  אורחות  חיים

תרומת  הדשן  סימן (אויר  הרקיע  יש  לכסותם  

כשחל  פסח .  )ק"ק  ומהרי"ג  וסמ"ו  בשם  סמ"קט

ג  דהיינו "באחד  בשבת  יש  לשאוב  המים  אור  י

. )מרדכי  סוף  פרק  קמא  דפסחים(  'בליל  ה

לכתחילה  יש  לשאוב  מן  הנהרות  ולא  מן 

  אבל  כשהנהרות )מרדכיאשרי  ו(הבארות  

גדולות  מהפשרת  שלגים  וגשמים  טוב  יותר 

ואין  לשפוך מים .  )ו"מהרי(לשאוב  מן  הבארות  

מרדכי  פרק (שלנו  מכח  מת  או  תקופה  הנופלת  

  ומכל  מקום  טוב )'כל  שעה  והגהות  מיימוני  פרק  ה

לכתחלה  להשים  בהם  ברזל  גם  אסור  לשאוב 

מים  על  ידי  נכרי  למצות  של  מצוה  ואף  לשאר 

ן "י  ברי"מרדכי  ומהר(צות  ישאב  ישראל  מ

  אם  אפשר  ונוהגין  ליטול  מים )ל"ומהרי

מיוחדים  למצה  של  מצוה  ונוהגין  ליקח  כלי 

חרס  חדשים  ואין  לשנות  המנהג  אבל בשל עץ 

 :)כל בו(אין להקפיד 



קיטהלכות פסח בהמשכים
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 דיני הגעלת כלים –המשך סימן תנא 
    

    


ויש :  הגה
מחמירין  ואומרים  דכלי  זכוכית  אפילו 
הגעלה  לא  מהני  להו  וכן  המנהג  באשכנז 

וכן  כלי  כסף .  )ג  ואגור"סמ(ובמדינות  אלו  
שיש  בתוכן  התוך  זכוכית  שקורין 

ט  אין  להגעילו  אבל  מבחוץ "גישמעלצ
 :)ב"ומת הדשן סימן קלתר(אינו מזיק 




הגה :
מיהו  אין  להתיר  רק  בדיעבד  וכן  הברזות 

אגור (שבחביות  של  יין  נוהגין  להדיחן  

וכן  העצים  שתוחבין  בהם  כלי .  )ל"ומהרי
שתייה  צריכין  הדחה  לשום  בהם  כלים 

 :)ו"ימהר(בפסח 

–
 

    


) או  אם  יש
) ששים  במים  נגד  כלי  שמגעיל  או  לאו

  )טור(






אך  רבים  חולקים :  הגה

וסבירא להו דאין הגעלה מועלת כלום אם 
ש "וכן  משמע  מהרא(אין  המים  רותחים  

א  ואגור  וטור "ג  ותרומת  הדשן  סימן  קל"וסמ

  על  כן  יש  ליזהר  אפילו  קודם )ה"בסימן  ק
סורו  שלא  ינוחו  מרתיחתן  כל  זמן זמן  אי

  )דברי  עצמו(שמגעיל  

   

ואם :  הגה
לא  הגעיל  קודם  זמן  איסורו  יכול  להגעיל 
עד  הפסח  שאז  חמץ  במשהו  ואינו  מועיל 

לי הגעלה שחוזר ובולע אבל מותר ללבן כ
. )א"דברי  עצמו  ותשובת  רשב(תוך  הפסח  

וכשמגעיל  קודם  פסח  לאחר  שש  צריך 
ליזהר  בכל  הדברים  הנזכרים  שאין  צריך 

 :ליזהר בהם קודם שש



)וכל  שכן  כלי  של  איסור .

על  כן  נהגו  שלא  להגעיל  שום  כלי  בן 
 :)יומו

     
)אם נוגעים זה בזה:( 




 
    



     

הגה :
ומיהו  אם  נשתמש  בו  רק  במי  טבריה 

. )בית  יוסף  בשם  אורחות  חיים(מגעילו  בהן  
ואין  מגעילין  בשום  משקה  רק  במים  מיהו 

בית (בדיעבד  מהני  הגעלה  בכל  משקה  

אם  הגעיל  הרבה .  )יוסף  בשם  אורחות  חיים
כלים  ביורה  עד  שמרוב  פליטת  הכלים 

עוד  באותן נעשו  המים  כציר  אין  להגעיל  
 :)ן פרק כל הבשר"ר(המים 







     

 


 
–

 
 

   
   ) והמנהג

  )ל"מהרי()  ליקח  לכתחלה  חטים



טור  והגהות (ויש  אוסרים  :  הגה

  והמנהג )  ומרדכי  פרק  כל  שעה'מיימוני  פרק  ה
באשכנז  להחמיר  ואין  לשנות  מיהו  פשוט 
דאין  אוסרים  בדיעבד  אם  נפלו  תוך 
התבשיל  וכן  מותר  להדליק  בשמנים 
הנעשים  מהם  ואינן  אוסרים  אם  נפלו 
י לתוך  התבשיל  וכן  מותר  להשהות  מינ

. )ג"תרומת  הדשן  סימן  קי(קטניות  בבית  
ר "ס  אליינד"  ועני)ל"מהרי(א  "וזרע  אקליז

אינן  מיני  קטניות  ומותר  לאכלן  בפסח  כן 
 :נראה לי
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דיני  החטים  וטחינתם   –המשך  סימן  תנג  
 למצות


 


וכן  אם  לא  ביררו  ממנו :  הגה

אותו  דגן  שצמח  מיהו  צריך  לראות  שאין  בו 

כל  כך  שלא  יהא  ששים  כנגדו  מן  ההיתר 

ק  ותרומת  הדשן  סימן "הגהות  מיימוני  בשם  סמ(

 :)ד"קי





 
     

 




     

 
    


הגה :

וכן  יזהר  לכתחלה  שלא  להניח  הרבה  שקים 

מרדכי  סוף (עם  קמח  זה  על  זה  במקום  שאפשר  

 :)פרק אלו עוברין


    
    

הגה :

ואנשי  מעשה  רגילים  לילך  בעצמם  אל  מקום 

הרחיים  לראות  הם  בעצמם  לטחינת  קמחיהם 

 :)מרדכי(





    
 

–
 






וטוב לכתחלה שלא לעשות : הגה

ה  רחבה  יותר  מדאי  דהוי  כאשישה המצ

 :)ו"מהרי(




הגה :

ם  אבל  יש  אומרים  הטעם "כך  הם  דברי  הרמב

משום  שאינו  קרוי  לחם  כל  זמן  שאין  הרועים 

טור  יורה  דעה (אוכלים  ממנו  וכן  נראה  עיקר  

 :)ש בפירוש דמסכת חלה פרק קמא"ל ור"ן שסימ


 






)ולענין  ברכה  עיין  לקמן  ריש  סימן 

 ):ט"תרמ

–
 

 
    

) סמוך  לבין

 )'דברי  עצמו  והגהות  מיימוני  פרק  ה()  השמשות






     


ואם :  הגה

לא  הכניסם  בהשכמה  אם  לא  עמדו  כל  כך  עד 

שהוחמו  אינו  מזיק  ויותר  טוב  להעמידם  תחת 

בית (סם  בהשכמה  התקרה  שמא  ישכח  להכני

וכשמוליך  המים  תחת .  )יוסף  בשם  אורחות  חיים

תרומת  הדשן  סימן (אויר  הרקיע  יש  לכסותם  

כשחל  פסח .  )ק"ק  ומהרי"ג  וסמ"ו  בשם  סמ"קט

ג  דהיינו "באחד  בשבת  יש  לשאוב  המים  אור  י

. )מרדכי  סוף  פרק  קמא  דפסחים(  'בליל  ה

לכתחילה  יש  לשאוב  מן  הנהרות  ולא  מן 

  אבל  כשהנהרות )מרדכיאשרי  ו(הבארות  

גדולות  מהפשרת  שלגים  וגשמים  טוב  יותר 

ואין  לשפוך מים .  )ו"מהרי(לשאוב  מן  הבארות  

מרדכי  פרק (שלנו  מכח  מת  או  תקופה  הנופלת  

  ומכל  מקום  טוב )'כל  שעה  והגהות  מיימוני  פרק  ה

לכתחלה  להשים  בהם  ברזל  גם  אסור  לשאוב 

מים  על  ידי  נכרי  למצות  של  מצוה  ואף  לשאר 

ן "י  ברי"מרדכי  ומהר(צות  ישאב  ישראל  מ

  אם  אפשר  ונוהגין  ליטול  מים )ל"ומהרי

מיוחדים  למצה  של  מצוה  ונוהגין  ליקח  כלי 

חרס  חדשים  ואין  לשנות  המנהג  אבל בשל עץ 

 :)כל בו(אין להקפיד 



הלכות פסח בהמשכים קכ
 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כח אדר
 

 משלשים יום
 קודם הפסח

 
     –          

          
– 

 
 

 

                                                              
                                                                   

                                         
                  

 
 

 דין מים שלנו –המשך סימן תנה 

   



 

     
    







    

ואפילו  בלא  דחק :  הגה
יש להתיר אם עבר בשוגג ולש במים שלא 

 :)רבינו ירוחם ובית יוסף(לנו 


 


)מרדכי () ואפילו בדיעבד יש לאסור

 :)ודברי עצמו





    הגה :
ופלפלין  אפילו  בדיעבד  אסור  וכן  אם  נפל 

 :)ב"מהרי(בה סיד 

–
 









    

    



הגה :
ולא  ידחק  הקמח  במדה  דאם  כן  לא  ילוש 
יפה וטוב לומר בשעת נתינת הקמח למדה 

 :)ל"מהרי(שעושה לשם מצוה 
     

 



    


) והכי
 )נהוג

–
 





    

     
    




הגה :
ואם  היה  בו  שיעור  חלה  ושכח  להפריש 

לו  צירוף  סל  לא  צריך יפריש  אחר  כך  ואפי
ואם  לקח  ממקצת  העיסות  וממקצת  לא 
לקח  ונתערבו  צריך  ליקח  חלה  מכל  אחד 
ואחד  או  ילוש  עיסה  אחרת  ויקח  ממנו  גם 
כן  על  אותן  שנתערבו  ואם  מכיר  מצה 
אחת  שחייבת  בחלה  נוטל  ממנה  על 

  ומרדכי  ריש 'הגהות  מיימוני  פרק  ג(האחרות  

ת  פרק פרק  אלו  עוברין  ובית  יוסף  בשם  תוספו

 :)קמא דביצה




    

    

ואם  יש  כהן  קטן  שלא :  הגה
ראה  קרי  או  גדול  שטבל  לקריו  מותרים 

  ויש  אומרים )טור(פות  החלה  בשבילו  לא
שאין  מאכילין  חלה  בזמן  הזה  לשום  כהן 

יש  אומרים  דמותר  ביום  טוב .  )ו"מהרי(
ללוש  פחות  מכשיעור  כדי  לפטור  עצמו 

 :)ן ריש פרק אלו עוברין"ר(מן החלה 

–
 







 


